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Marszalek Graziani oskarża
Badoglia i Wiktora Emanuela.
Przemówienie do oficerów, żołnierzy i narodu włoskiego.- Badoglio w czasie ucieczki pozostawił
włoską armję lądową w zupełnym chaosie. - Król przez ucieczkę złamał przysięgę królewską.
Rzym, 27 września. M inister obrony naro
dowej I gospodarki wojennej w państwie
faszystowsko republlkańskiem
marszałek
Graziani wygłosił przemówionie do wło
skich oficerów i żołnierzy oraz do narodu
włoskiego.

Objął on swój urząd w tragicznej chwili.
Badoglio wspólnie z dynastją sabaudzką
sprzysiągł sie, aby obrzucić biotem honor
narodu. Zdradził on nietylko sprzymierzeń
ców niemieckich i japońskich oraz wszyst
kich pozostałych, ale nadto sam naród
włoski.
Marszałek przypomniał następnie po
niżającą scenę z dnia 8 września, kie
dy to Badoglio zapewniał sojusznika
niemieckiego o swej wierności, pod
czas kiedy już 5 dni przedtem podpi
sał układ z wrogiem.

Głębokie wzburzenie drżało w głosie
marszałka, kiedy przypomniał, łe w ciągu
tych 5 dni Anglicy znaleźli jeszcze sposoby
ność do dopełnienia zniszczenia Neapolu i
zamienienia zupełnie w gruzy minsta Frascati.
6 tyslący zabitych we Frascatl pod
noszą wstrząsającą skargę przeciwko
swemu mordercy Badoglio.

Ale król również jest wmieszany w jego
winę. Badoglio w czasie swej haniebnej ucieczki pozostawił włoską armJe lądową w
zupełnym chaosie, bez jakiegokolwiek kie
rownictwa. Przez długie lata Badoglio był
szefem sztaTm generalnego. Z tego powodu
jedynie tylko on ponosi odpowiedzialność
za biedy wojskowe z tego czasu, podobnie,
jak I za niepowodzenia wojskowe w Alba
nji. Grecji i w północnej Afryce.

Ostatnie oświadczenia Churchilla po
twierdziły obłudną taktykę kłamstw Badoglia. Churchill przyznał, że Badoglio na
wiązał talne rokowania z aliantami jesz

cze wtedy, kiedy włoscy żołnierze walczyli,
przelewali krew i, umierali.
Badoglio usiłował oszukać naród wło
ski i lego sprzymierzeńców oraz wpro
wadzić w błąd ćwiat, powołując do ży
cia bolszewizujący gabinet.

Po załamaniu sic jego rachub po tchó-

Ostrzeliwanie doków
w Kronsztadzie.
Berlin, 27 września.

Ciężkie niemieckie
baterjc nadbrzeżne wzięły pod skuteczny
ogień doki bałtyckie w Kronsztadzie. Za
obserwowano celne trafienia w bale mon
tażowe, **’ nowo budujący się krążownik
oraz wśród statków zgromadzonych dooko.
Ih znajdującego sie tam okrętu linjowego
„Rewolucja Październikowa”. Wskutek
ostrzeliwania wybuchły pożąry.
*
Po skutecznem zbomba rdowauiu w czwar
tek przez samoloty niemieckie objektow
wojskowych na zajętej przez bolszewików
wyspie Lavansaari w zatoce Fińskiej, mo
żna było w piątek popołudniu zaobserwo
wać z półwyspu Kurgalo wybuch wielkie
go pożaru na tej wyspiarskiej bazie so
wieckiej. Ponieważ'słyszano również silne
d onacje. należy przypuszczać, że pożar
objął magazyn amunicji który eksplodo
wał. Z_ długotrwałości pożaru nuleży wnio
skować, że przybrał on wielkie rozmiary
i został opanowany przez bolszewików’ do
piero po dłuższym czasje. Wyrządzone
szkody są niewątpliwie znaczne.

Utarczki morskie na morzu
Czarnem.
Berlin ‘17 września Na morzu Czarnem
jednostki niemieckiej floty wojennej uwi
kłały sowieckie okręty wojenne w nocy na
sobotę w kilka potyczek, które miały dla
jednostek niemieckich zwycięski przebieg.

!

rzowsku uciekł,.a teraz podburza Włochów
do bratobójstwa.
Kłamliwe twierdzenie Badoglia, że Niem
cy rozpoczęły działania nieprzyjacielskie
przeciwko narodowi włoskiemu, odparł
Graziani z całym naciskiem i stwierdził,
że według własnych słów Churchilla an
gielscy strzelcy spadochronowi chcieli zaa
takować i zająć stolicę Włoch, gdyby

Niemcy nie ubiegli na czas tego ataku
przez obsadzenie lotnisk rzymskich.
✓

Król, Jak* oświadczył dalej marszałek
Graziani przez twoją ucieczkę złamał
przysięgę królewską. Dezerterzy jednak,

bez względu na posiadany przez siebie sto
pień tracą wszystkie prawa, urzędy i god
ności. Z lego powodu także przysięga wier
ności każdego żołnierza włoskiego wobec
takiego króla stała się nieważna. Sam

Wiktor Emanuel przez swa ucieczkę roz
wiązał wioską armję.

Rozwój i wzrost niemieckiego potencjału
zbrojeniowego.
Berlin, 27 września. Na zaproszenie mar
szałka Goeringa pod kierownictwem m ini
stra Rzeszy dla zbrojeń i produkcji wojen
nej Speera odbyła sic niedawno temu na
pewnem lotnisku niemieckiej broni lotni
czej na wschodzie konferencja czołowych
osobistośl niemieckiego przemysłu zbroje
niowego.

Kilkudniowe imprezy, w których udział
wzięły obok reprezentantów niemieckiej
produkcji zbrojeniowej miarodajne osobi
stości z pośród lotnictwa niemieckiego, za
początkowane zostały prelekcja wygłoszo
na przez ministra Rzeszy Speera na temat
rozwoju wzrostu niemieckiego potencjału
zbrojeniowego. Prasa niemiecka donosi, że
następnie odbyło się> pełne wrażeń zade
monstrowanie broni niemieckiej oraz obej
rzenie różnych typów samolotów, które ostatnio zdobyte zostały na nieprzyjacio
łach Niemiec.
O konfercaicji tej pisze pewien dobrze po
informowany dziennik berliński: „Nie mo
żna jeszcze w całej pełni powiedzieć, co się
dzieje na tern polu i co po pierwszem uży
ciu wykazało już dobre skutki. Przyjaciel
i nieprzyjaciel przekonać się tu musi o fak
tach. Jedno wszakże już dziś mężna stwier
dzić. a mianowicie, że nastąpi tu niespo
dzianka. a skutki jej uapewuo okażą się
dla nas korzystne. Są w toku szeroko za

kreślone planowania I energiczne praw,
aby skutecznie przeciwstawić się terorowvi
bomb nieprzyjacielskich. Dziennik wska

zuje także na to, że przemysł zbrojeniowy
bardzo szybko i gruntownie znalazł sobie
rade tam wszędzie, gdzie wskutek dzialŚluości nieprzyjacielskiej zanotowano przej
ściowe przeszkody.
O fakcie, że nieprzyjacielski teror lotni
czy zamienił w teren wojenny również roz
ległe obszary ojczyzny niemieckiej, mówi
owe sprawozdanie, że. politycznym i woj
skowym wnioskiem z tego jest wskazanie,
aby możliwości rozwinięcia się aljauckiej
ofensywy powietrznej ogrnniczyć o ile to
tylko będzie możliwe. Aby cel ten osiągnąć,
niemiecki przemysł zbrojeniowi’ musi pod
jąć olbrzymi wysiłek i musi pracować z
największym wysiłkiem w tym celu, aby
produkować w dostatecznej ilości odppwieduią broń obronną, nie zaniedbując innych
ważnych programów dla wojska i mary
narki wojennej. Cetralnym więc tematem
fiosiedzenia zbrojeniowego było „zbrojenie
przeciwko terorowi bombowemu”. Uczest
nikom posiedzenia unaoczniono wyraźnie,
w jaki sposób doszło do dotychczasowych
sukcesów obronnych. Niemiecka technika i
niemiecki przemysł wziął wybitny udział
,w osiąguięciu tych sukcesów przez rozwi
nięcie i wykonanie doskonałych przyrzą
dów.

Nowy rzqd w Albanji.
Berlin 27 września. Po zdradzie, popełnionej przez rząd Badoglia I po ucieczce
promjera albańskiego utworzył się w A lbanjl narodowy komitet, który wziął w rę
ce swe odpowiedzialność za kierowanie lo
tam i państwa albańskiego na podstawie
niezależności albańskiej, który to kraj po.
zostawał czasowo boz rządu I zagrożony
był anarchią.

pełnego zniszczenia. Składa on podzięko
wanie narodowi serbskiemu za to, że w
wielkiej większości poszedł on posłusznie
za jego głosem. Dzusinj więcej, aniżeli kie
dykolwiek, jest on o tern przekonany, że je
dyna droga, wiodącą naród serbski do ra
tunku, jest droga pokoju i jedności. Ta
drogą krocząc, spodziewać się naród może
lepszej przyszłości. Słowa jego doznają po
Komitet narodowy zorganizował obecnie twierdzenia w zdarzeniach, które niebawem
wydział pracy, który prowadzić ma spra nastąpią, a które w znacznej mierze nrzywy rządowe, oraz zwróci! się do rządu Rzeszy z prośba o jego uznanie. Rząd Rzeszy
wyraził swe uznanie temu komitetowi ną;
rodowemu oraz oświadczy! swa gotowość
do współpracy z wydziałem pracy, jako
rządem tymczasowym.

Wymiana depesz między Tojo
i Fiihrerem.
Tokio, 27 września. Z okazji uwolnienia
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wi swoje gratulacje z powodu udama się
śmiałej decyzji i odważnego wyczynu żoł
nierzy niemieckich.

Stettińius
następcą Sumner Wellesa.
Sztokholm, 27 września. Agencja Reute

ra donosi, iż Roosevelt podał obecnie do
wiadomości ustąpienie Sumner Welleea z
urzędu swego jako podsekretarza stanu w
urzędzie dla spraw zagranicznych i
cześnie zamianowanie Edwarda R. Stettiniusa młodszego jako następcy Sumner
Wellesa.
______

Standley złożył wniosek
o dymisję.
Genewa, 27 września. Waszyngtoński ko
respondent dziennika „New York Herald
Tribune” douosi, że wniosek o dymisję o*
becnego ambasadora Stanów Zjednoczonych
w Moskwie Standleya nadszedł do Wa
szyngtonu. Reprezentant Stanów Zjednoczo
nych dla spraw lombardowych w Londyni«
Harriman otrzymał urzędowe zawiadomie
nie, że przeznaczony jest n a ‘jego następcę.
Departament Stanu ani nie potwierdził tej
wiadomości, ani też jej nie zdemonto
wał, lecz ograniczył się jedynie do oświad
czenia. że do tej snrnwy zajmie Biały Dom
swe stanowisko. Harriman psobiśeie odmó
wił wszelkich komentarzy w tej kwestii.

czynią się do poprawy sytuacji narodu
serbskiego.
. „
W zakończeniu premjer Nedicz w imie
niu ojczyzny wzywa pohownie wszystkich
Serbów, aby żadną miarą nie zakłócali po
rządku panującego w kraju, aby nie wie
rzyli fałszywym wiadomościom, rozsiewa
nym przez źródła nieprzyjacielskie, która
dążą do tego, aby kraj pogrążyć w nowe
nieszczęścia, a wreszcie, aby z otuelią pa
trzyli w przyszłość.

• „Wolność religijna14
w Rosji sowieckiej.
Genewa, 27 września. „Journal do Geneve“ publikuje artykuł, napisany ł»rzoa Teo
dora Auberta na temat „konstytucji so
wieckiej i wolności religijnej”. Autor ob
jaśnia stanowisko Kościoła ua podstawie
obowiązującej konstytucji sowieckiej, w
której na skutek ostatniego gestu Stalina
nic się nie zmieniło, pooaera doehodżi do
następujących wniosków: Jak dłngo ta sy
tuacja nic ulegnie zasadniczej zmianie i jak
długo swoboda propagandy religijnej nie
wejdzie do konstytucji sowieckiej w miej
sce wyłącznej swobody antyreligijnej pro
pagandy, tak długo uic bedzie można mó
wić o |krzvwróeeniu wolności religijnej; za
stanowieniu panowania bezbożników oraz
prześladowań religijnych z przeszłości. Jak
długo konstytucja sowiecka zakazuje Ko
ściołowi rozpowszechniania Ewangolji i
zmusza go do neutralności, pasywności
i zupełnego milczenia wobec antyreligijne.i propagandy, ani patrjnreha, ani sobór,
ani św. synod nie będą w możności prze
strzegania posłuszeństwa wyłącznie wobec
swych dogmatów, nie naruszając przy tera
lojalności w stosunku do rządu sowiec
kiego.

Znowu manewr taktyczny.

Odezwa generała Nedicza.
Belgrad, 27 września.

Dziennik „Obnova“ przynosi pod wielkim nagłówkiem ode
zwę premjcra general-pułkownika Nedicza,
który — iak wiadomo — niedawno temu
bawił w główuej kwaterze Fiihrora celem
odbycia rozmów o polityczneui ukształto
waniu Sefbji.
W odezwie swej Nedicz zwraca uwagę
przedewszystkiem oa to, że minęły już dwa
lata, od kiedy naród serbski krwią swą za
płacił za błędy, popełnione jzrzez tych lu
dzi, którzy wtrącili kraj w odmęty wojen
no dla cudzych interesów. On sam zaś, Ne
dicz, wprowadził naród następnie na tę
drogę, która jedynie mogła ratować od zu

Wilno, 27 września. Metropolita Litwy ogłoail oświadczenie, dotyczące sytuacji
Kościoła w Unji Sowieckiej, w którem czy
tamy m. i. oo następuje:
„Bolszewizm usiłuje obudzić mniemanie
u wiernych po tej i po tamtej stronie fron
tu, jakoby w Unji Sowieckiej Kościół uży
wał zupełnej swobody. Aby wywołać takie
wrażenie, przyznaje bolszewizm różne kon
cesje na korzyść Kościoła, które następnie
wyzyskuje w zagranicy na cele silnej re
klamy. Rzecz jasna, tak czytamy dalej w
tern oświadczeniu, koncesje te nie oznacza
ją dla bolszewizmu nic innego, jak tylko
manewr taktyczny, zamaskowanie właści
wych swych dążności, pociągnienie propa
gandowe. z pomocą którego usiłuje on, jak

zwyczajnie, oszukać naród rosyjski i opinję publicznaW razie gdyby bolszewizm przetrwał
wojnę oraz odzyskał swą silna pozycję w
Rosji i na całym święcie, natenczas roepooząlby* natychmiast znów prześladowanie
Kościoła. W zakończeniu mówi oświadcze
nie to dosłownie: „Bolszewicy wiedza o tern
doskpnale, że pomiędzy nimi a Kościołem
może tylko być wojna Na bolszewickich
koncesjach nie można budować wolności
Kościoła. Dopiero obalenie i zniszczenie
bolszewizmu może przywrócić i zapewnić
wolność dla narodu i Kościoła i umożliwić
rozwinięcie wszystkich w narodzie 1 K»*
ściele przytłumionych sił.

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 226. Wtorek, 28 września 1943.

Zamiary Niemców
na froncie wschodnim
Berlin, 27 września. Z obecnych operacyj na
froncie wschodnim można wyraźnie wywniosko
wać, że naczelne dowództwo niemieckie dąży do
wyprostowania frontu, które powinno nadać woj
nie zupełnie zmienione oblicze, jak pizze ko
respondent wojskowy DNB. Pisze on dalej:
J ile na południowym odcinku i w niektórych
częściach środkowego odcinka frontu wschodnie,
go wypadki są jeszcze zupełnie płynme, a niemiec
ki manewr odsądzający, jakkolwiek miejscami
dokonywany pod" silnym naciskiem licznych
armij sowieckich, odbywa się tam niezmiennie
pod kontrolą naczelnego dowództwa, to lewe
skrzydło od Biełyj aż do I^ningradu nie zo
stało dotychczas wciągnięte do operacyj. Otwie
ra to dla przyszłego przebiegu letniej ofensywy
Sowietów aspekty, które dają poznać przypu
szczalnie zamierzenia Niemców. Należy na fakt
ten patrzeć w związku z ujawniającą się z każ
dym dniem wyraźniej taktyką Niemców, polega
jącą na przeciwuderzeniu, aby w pełni zrozumieć,
w jakie pozycje wmanewrowało bolszewików
wielkie niemieckie posunięcie wymijające.
Zapewne nie ulega wątpliwości, że bolszewicy
uzyskali znaczne tereny, jakkolwiek wśród bardzo
krwawych ofiar i bardzo ciężkich strat w m iłerjale wojennym. Tereny jednak, jakie Niemcy
pozostawiają bolszewikom, są zupełnie ogołocone
i wypalone, a ze swej strony wobec zbliżającego
się okresu deszczów i niedalekiej zimy po raz
pierwszy zdążają na korzystną, o gęstej sieci ko
munikacyjnej i skróconych łinjach dowozowych
pozycję, umożliwiającą dowóz posiłków. Wojna
na Wschodzie w ciągu całego swego trwania okazala się i tyra razem taką wojną, jakie zawsze
toczyły się ns tym obszarze: wojną, wymaga
jącą najwyższego napięcia sił i rozwiązania pro
blemu transportowego oraz posiłkowego. Jest już
w- tem coś z prawdy, jeżeli pewne glosy z obozu
przeciwników zwracają się już teraz z ostrzeże
niem, że Niemcy w tym czasie, kiedy bolsze
wicy na południu napierają na Dniepr, pozo
stawiają im na tyłach prawdziwą „Saharę".
Pewną rolę w tem ostrzeżeniu odgrywa również
fakt, że strona przeciwna stopniowo odczuwa
groźbę ustabilizowanego północnego skrzydła
frontu, które zwisa jak miecz Damoklesa nad tą
Saharą. Narazie ze zrozumiałych względów stro
na niemiecka nie podaje bliższych szczegółów
co do ostatecznego przebiegu niemieckich pozycyj?Z całego przebiegu wypadków już teraz jed
nak się widzi, źc wielkie wyprostowanie frontu
oznacza dla niemieckiej obrony na Wschodzie w
szczególności, a dla obrony Europy wogóle, nie
zwykłe wzmocnienie, mianowicie wzmocnienie
przedewszystkiem w zakresie rezerw.
Sytuacja nie wygląda bynajmniej tak — i na
to zwracają szczególną uwagę w kotach wojsko
wych stolicy Rzeszy — Jakoby bolszewicy w wy
niku swych niesłychanych wysiłków ofensywnych
mieli „zdobyć" wszystkie zajęte przez siebie
obszary. Gdyby taki pogląd zamierzano wysunąć
nie jedynie juko argument agitacyjny, należułoby
zgóry przyjąć, że Niemcy pragną za wszelką ce
nę i przy użyciu wszystkich sil utrzymać w
swoin posiadaniu opróżnione przez siebie tereny.
Odnosi się jednak wrażenie, że jest inaezej. W
rzeczywistości sprawa się ma tak, że Niemcy
wśród wulk opróżniali łareny, przyczem dowódz
two ich kierowało się strategicznym celem zwol
nienia części swych wojak dla innych zadań.

Zacięte w alki na wsch. froncie toczą się dalej.
Bezskuteczne ataki sowieckie nad środkowym Dnieprem.
Berlin, 20 września. Naczelna komenda niemieckich
eił zbrojnych komunikuje z głównej kwatery FUhr.ro
w dniu 25 września;
Na grzyezótku mostowym rzeki Kubań belezewicy
przez cały dzień bezskutecznie kontynuowali iwa
silno ataki.
Na półneenem wybrzsżu morza Azowsklego własny
atak doprowadził do sukcesu. Wzięto jeńców I zdo
bycz. Nad środkowym biegiem Dniepru nieprzyjaciel
w licznych punktach nadaremnie atakował przyczółki
mostowa na wschód od n oki.
Zniszczono przytem
większą ilość czołgów. Na północ od Czerkasów nie
mieckie siły pancerne rozbiły mniejsze grupy nie
przyjacielskie.
Na środkowym odcinku frontu miały mlejeca na
zachód od wazłowogo punktu kolejowego Unecza
I na południe od Smoleńska gwałtowne walki obron
ne, które jeszczo trwają. Po zupełnem Zniszczeniu
wszystkich urządzeń ważnych za wzledów wojen
nych, zupełnie tocz przeszkód ze etrony przeciwnika,
opróżniono miasta Rostawl i Smoleńsk.
Na południe od jeziora Ładoga natarcie niemiec
kich dywizyj strzeleckich osiągnęło wytyczony razknzem etl ataku. Przeciwnatarcia sowieckie, wspie
rane czołgami, załamały się.
Na Dalekie] Północy wojska niemieckie na od
cinku Kandalakcza I na froncie murmańskim odrzu
ciły kilka wypadów przeciwnika, zadając mu straty.
Na froncie poludniowo.wloskim takła wczoraj pa
nowała ożywiona działalność bojowa. Atak wojsk
brytyjskich na odcinku Salome odparta po zaciętych
walkach.
Samoloty nurkowa zatopiły w rejonie Śródziemno
morskim torpedowlsc nieprzyjacielski większego typu
I tra fiły niszcząco dwa statki frachtowa.
Podczas nocy ubiegłej pojedyncze nieprzyjacielskie
samoloty nękające zrzuciły bezskutecznie sporadyczne
bomby na rejon Niemiec pólnocno-zachednich.
Siły niemieckiej obrany przeciwlotniczo] strąciły
wczoraj 10 nieprzyjacielskich semolotów nad okupowaneml obszarami lachodniami I jedan szybki bry
tyjski aparat zwiadowczy nad rejonem Rzeszy.

*
Berlin, 27 wrzeAnia. Naczelna komenda niemieckich
eił zbrojnych komunikuje z głównej kwatery FUhrera
w dniu 20 września:
Sowiecka próba ładowania na wybrzeżu morza Azow.kl.gs zakończyła tle tem, to cala grupa datanfową, w sile przeszło 000 ludzi, starta. Po obu
stronach Kubania załamały tle takżo wczoraj wszy
stkie ataki nieprzyjacielskie, dokonano przy popar
ciu czołgów.

W ęgry dementuję.
Budapeszt, 27 września. Wydano tu urzę
dowo dementi, które stwierdza, że liczne
rozpowszechniane w ostatnim oznaie przez
aljantów i Związek Sowiecki wiadomości
na temat Węgier, odnoszące się do rzeko
mego przesilenia rządowego na Węgrzech,
nie odpowiadają prawdzie. Wiadomości to
są wyssane z palca i są określane przez
stronę węgierską jako śmieszne.

Również nad irodkowym biegiem Dniepru ponowne
ataki bolszewików na niemieckie przyczółki mosto
we pozostały bezskuteczne. Słabsze grupy nieprzyja
cielskie, które na nieprzejrzystym terenie przekro
czyły rzeka w poszczególnych miejeeaeh, odrzucone
w przeciwotaku.
No środkowym odcinku frontu nieprzyjaciel kon
tynuował znacznemi sitami swa ataki, szczególnie na
zachód od wąztowago punktu kelejewego Unecza I w
rejonie bojowym Smoleńska. Wśród trudnych warun
ków atmosferycznych i drogowych otoki zasadniczo
odparto. W kilku punktach trw aja walki.
Lotnictwo skancentrowanemi silami atakowała zma
sowane wojska nieprzyjacielskie, szczególnie na pół
noc od morza Azowtkiego i na wschód od środkowe
go biegu Dniepru,--zadając im dotkliwa straty. W
dniach 24 I 25 września zniszczono na froncie wscho
dnim 105 samolotów sowieckich. Piąć własnych sa
molotów zaginęło.
Wo Włoszech południowych olly brytyjsko-pótnocno-amerykańekie dokonały wypadów przeciwko na
szym pozycjom między zatoką Salerno a zatoką Manfredonla. Ataki odparto, n oddziały ponownie gotu
jąca się na pozycjach rozbito ogniem artyleryjskim.
Lotnictwo zostrzellio wczoraj w rejonie śródziem
nomorskim szsić samolotów nieprzyjacielskich i ni
szcząco trafiło bombami frachtowiec o pojemności
3.000 brt.
W nocy na 25 września żoigsczo niemieckie zaatakowaly u wybrzeża angielskiego brytyjskie statki
strażnicza, z pośród których Jeden zatopiły. W celu
Odciążenia twych Jednostek ubezpieczejących, znaj
dujących się w ciężkiej sytuacji, do walki włączyły
sią ścigacze brytyjskie. Na jednego z nich, przy na
gleni zapadnięciu warunków pogarszających wldocznoóć, najechał śclgacz niemiecki. Zatenąl on natych
miast. żclgacz niemiecki odniósł przytem ciążkle uezkodzania. Zoetel on zatopiony przez własna załogą.
Brytyjskie
samoloty torpedowe I niszczycielskie
bezskutecznie zaatakowały na południowy zachód od
Heldtr konwój niemiecki. Zestrzelono przytem szelć
samolotów nloprzyjocleltklch.
Nad Atlantykiem oraz podczas nalotów slobizych
jednostek lotnictwa
brytyjsko-półnoeno-omerykańaklego na okupowane obszary zachodnia nieprzyja
ciel stracił piąć dalszych samolotów.
Pojedyncze nieprzyjacielskie samoloty nękająca
podczas nocy ubiegłej zrzuciły bezplanowo nad rejo
nom Niemiec zachodnich klika bomb, które spowo
dowały tylko nieznaczne szkody w budynkach.

Monnet, podpisali „prowizoryczną umową >
dotyczącą wzajemnego wspierania sią przy
prowadzeniu wojny. Wkrótce podipisana ma być podobna umowa pomiędzy
Wielką Bry tan ją a tym komitetem emi
gracyjnym.

„Psychologia Japończyków41.
Genewa, 27 września. Północno-amerykańaki dyplomata Joseph C. Grew, który przez
długie lata czynny był jako ambasador w
Tokio, w artykule swym pod tytułem „psy
chologia Japończyków" robi następujące
znamienne uwagi:
„Japończycy, których my zwalczamy, od
znaczają się jedim n idoałem, posiadają v ii
bowiem zręczną i dobrze wyszkoloną armję, m arynarką i broń lotniczą na froncie,
zaś w swej ojczyźnie są oni pilni i skromni
we wymaganiach, posłuszni, lojalni i zjed
noczeni. Wykreślili oni ze swego życia
wszelkie wybory, strajki i debaty, któreby
mogły kolidować z wojną. Swe trzy jedno
stki wyspiarskie Horach]}, Shikoku i Kyushu zamienili oni istotnie na trzy olbrzymie
punkty oparcia dla wojsk i floty, których
załoga składa się z 70 miljonów robotni
ków i ludzi walczących".

Podwyższenie raeyj chłeba
w Niemczech.
Bsrlln, 27 września. Dobre wyniki tego
rocznych niemieckich zbiorów zbóż chlebo
wych umożliwiły pomimo zwiększenia za
potrzebowania chleba z powodu wzrostu sił
zbrojnych i zwiększonej ilości cywilnyh ro
botników zatrudnionych w Rzeszy, dokona
nie podniesienia raeyj chleba. Świadczy to
wyraźnie o sprawności rolnictwa niemiec
kiego, zwłaszcza jeżeli się przypomni, że po
obecnem drugieme zkolei podwyższeniu ra 
cji chleba w ciągu jednego roku, przydzia
ły chleba na początku piątego roku wójuy.
są wyższe niż w pierwszym roku wojny.

Dalsza racjonalizacja
w Stanach Zjednoczonych.

M adryt, 27 września. Agencja „EFE" do
nosi o dalszych zarządzeniach racjonaliza
cji wykonanych przez władze Stanów Zje
dnoczonych. Zamiast trzech par, jak do
tąd, otrzymywać się będzie w przyszłości
tylko dwie pary obuwia na rok. Obniżony
ki przeciwko transportom i wojskom lądu ma być przydział mleka, a przydział pro
jącym pod Finsehhafen i uzyskały w dniu duktów mlecznych zmniejszyć się ma o
21—28 września następujące sukcesy: zato 25 proc.
piono trzy krążowniki, dwa kontrtorpedowce i jeden wielki transportowiec, wznie
Hoare Belisha krytykuje.
cono pożar na dwóch krążownikach i dwóch
Genewa, 27 września. Na marginesie otransportowcach o średnim tonażu. . dwa
dalsze krążowniki uszkodzono oelnemi tra  etatnich wypadków we Włoszech b. angiel
fieniami bomb. — W walkach powietrz ski minister wojny Hoare Belisha pieze w
czasopiśmie
niedziel nem
nych strącono 22 nieprzyjacielski^ maszy londyńslkiem
ny, przyczem z całą pewnością nie można „News of the World* in. i., że w czasie
stwierdizić zestrzału 8 samolotów. Nadto wojny szybkie decyzje i zdolność przysto
udało się lotnikom japońskim wznieęió po sowania się do zmienionych warunków jest
żar w 15 miejscach lądowania. Po stronie nietylko ważuem, ale w większości wypad
decydującem.
.
japońskiej 16 maszyn rzuciło się umyślni® ków
Niedawne wydarzenia we Włoszech do
na cele nieprzyjacielskie, lub też zaginęło.
wodzą, jak stwierdza Hoare Belisha, że na
czelne dowództwo aljantów w przeciwień
W idoki wojskowe aljantów
stwie do dowództwa niemieckiego nie do
rosło do tych zadań. Niemcy w błyskawicz
we Włoszech.
ny i dramatyczny sposób umiały ukształ
Genewa, 27 września. Niemcy ze zdumie tować wypadki we Włoszech korzystnie dla
wającą szybkością zjawili się na planie siebie. Dzięki „sensacyjnemu uwolnieniu
włoskim, zauważa generał brytyjski Dou Mussóliniegó" Hitler okazał się doskona
glas Brownrigg na tamach londyńskiego łym wodzem, dorastającym do każdej sy
„Evening Newa'*. Pisze on: „Uważam za tuacji. Jak przeciwieństwie do tego wyglą
szaleństwo przypuszczenie, żo armie im dają aljanci, zapytuje Hoare Belisha. Kie
perium brytyjskiego i Stanów Zjednoczo dy w dniu 8 września zawarli oni zawie
nych wspierane swem lotnictwem i flotą szenie broni z Badoglio, nie mogli w tym
będą mogły wkrótce dowolnie spacerować samym momencie zająć Włoch, ponieważ
po całych Włoszech. Według mojego pne- ich plany tego nie przewidywały.
konania przed armja-mi temi stoją bardzo
Ciężkie czasy".
Posiedzenie

Straty aljantów pod Salerno,
Berlin, 27 września. Istnieją obecnie ostateczne dane, dotyczące strat amerykańsko-brytyjskich w bitwie pod Salerno.
Wzięto ogółem do niewoli 4.551 tołnlerzy,
między tem 121 oficerów. Zdobyto 171 czoł
gów zwiadowczych oraz opancerzonych sa
mochodów do transportu wojsk, w tej licz
bie takżo ciężkie typy czołgów am ery kań sklch konstrukcji Śhermana, nadto 61
dział, 20 miotaczy rakiet, liczna broń auto
matyczną | piechoty oraz kilkaset samo
chodów.

Formacje wojska niemieckiego same ze
strzeliły 19 samolotów i jeden balon na uwięzi. Wojska inwazyjne straciły conajmraiej 2Q.OÓO ludzi, przyczem główny udział
w ofiarach przypada na pólnoeno-Amcrykanńw, podczas kiedy ogólne straty .Bry
tyjczyków w zabitych, rannych i jeńcach
szacuje się na około 10 procent strat ogól
nych.

Nowe straty okrętowe
Amerykanów.
Tokio, 27 września. Główna kwatera ce
sarska donosi, że w dniu 22 września wy
lądowały silne amerykańskie formacjo we
Finsehhafen na Nowej Gwinei. Wojska
japońskie zmusiły je -il« walki. Obecnie
trw ają tani zacięto walki.
Formacje lotnicze wojsk japońskioh oraz
marynarki japońskiej wykonały silne ata

szwedzkiego parlamentu.

Negus protestuje.
Saloniki, 27 września. Dziennik „Al Ahrnm“ donosi z Kairo, ic w stolicy abisyńskiej odbyła się wielka demonstracja prze
ciwko Bndoglio. Z balkonu swego pałacu
wygłosił Negus Haile Selassio przemowę
do wzburzonej masy ludności, oświadcza
jąc, żo złożył energiczny protest u rządów
•przymierzonych w Londynie i Waszyng
tonie, przeciwko jakimkolwiek pertrakta
cjom lub stosunkom, z Budogliem.

Znamienne dementi.
Berno, 27 września. W dyskusji, toczącej
•iy w obozie aljantów na temat wyglądu
przyszłego włoskiego rządu emigracyjnego
odgrywają specjalną rolę kombinacje, do
tyczące osoby dyplomaty włoskiego hr.
Sforzy, który od roku 1922 żyjo na emi
gracji.
W dziennikach aljanckich wielokrotnie
wyrażono opinję. że hr. Sforza obejmie de
cydujące stanowisko w jakimś nowym wio;
skini rządzie emigracyjnym. Tembardzicj
sensaeyjnem jest dementi, jakie ogłasza
szwnjcarska agencja informacyjna, powołu
jąc się przytem na dziennik „Daily Tcleraph". Wed|ug tego dementi córka hr.
forzy oświadczyła dosłownie: „Mój oj
ciec, który w obecnej chwili przebywa na
wsi, telefonował dziś rano. Upoważnił mnie
do zdementowania jakiejkolwiek pogłoski,
iż wiajdiije się w drodze do morąą Śród
ziemnego., Mój ojciec nigdy nie weźmie udziału w rządzie, w którym reprezentowany
jest Badoglio lub posłuszne mu elementy ,

S

Sofja otrzyma nowy dworzec.
Sofia, 27 września. W nadchodzącej wio

śnie ma być rozpoczęta budowa głównego
dworca kolojowegeo w Sofjl. Gmach ten
będzie zbudowany ua placu, na którym obe
cnie znajduje się dworzec kolejowy.
i

Sztokholm, 27 września. W połowie paź
dziernika zhierze się parlament szwedzki
na sesję nadzwyczajną. Krążą pogłoski, żo
podane zostanie do wiadomości, pewne oznać najpoważniejszych szkód. wskutek świadezenie rządu, w następstwie którego
eksplozywnych stosunków, panujących na przewiduje się dyskusję przy zamkniętych
______
zapleczu. Amery nie zdołał opanować nie- drzwiach.
poKoju. jaki zapanował w Izbie Gmin z po
Stocznie gibrałtarskie
wodu doniesień o katastrofie głodowej w
Indjach.
przepełnione.

Sytuacja w Indjach niepokoi Anglję.
Sztokholm,*27 września. Angielską opinję
publiczną poczyna niepokoić katastrofalna
sytuacja W BengalJI, co do której oświad
czył się we czwartek w angielskie) Izbie
Gmin sekretarz stanu dla IndyJ Amery.

Powagę rozwoju indyjskich stosunków
wewnętrznych naświetliło przed szeroką opinją publiczną Wielkiej Brytanji stwier
dzenie. że w ostatnich miesiącach liczbą
zgonów w Kalkucie obracała się w 80%
ponad stanom normalnym i że klęska gło
du coraz szerszych nabiera rozmiarów, tak,
że cały okręg bengalski łącznie z Kalkutą,
jak również wielkie obszary Bombaju i
Madras przedstawiają się juko pierwszo
rzędne siedlisko niepokoju. '
Koła parlamentarne w Anglji są w spo
sób nader nieprzyjemny dotknięte tem za
ostrzeniem się wewnętrznych stosunków w
ludjach, co do których koła urzędowe po
wzięły pewne stanowisko, oraz które rzą
dowi zdawna są już znane, przyczem wyra
ża się obawę, że przygotowania wojskowe
do ofensywy przeciwko Burmie mogą do

Stan oblężenia w Indjach?
Sztokholm, 27 września. Liczyć się naJeiy z obwieszczeniem stanu, oblężenia na
wielkich przestrzeniach Indyj. Według do
niesienia angielskiego dziennika „Statosmati" wychodzącego w Kalkucie, najbliż
sze otoczenie wicekróla Indyj liczy się z tą
ewemtualnośią. Zwraca się przytem na to
uwagę, że stale jeszczo rozszerzająca się
katastrofa głodu przeobraziła kilka prowincyj indyjskich we wrzący kocioł, tak,
że potrzeba na to zastosowania szczególnie
djtas tycznyh zarządzeń, aby przywroić ofi
cjalny porządek. Widocznie angielskie k°*
ta liczą się z objawami rozpaczliwemi ze
strony wielu setek tysięcy głodujących
mieszkauów Iudyj.

zaczepnych. Czungking oozekuje na Anglo.
Amerykanów, że nareszcie rozpoczną ofen
ęywę przeciwko Burmie celem oswobodzę
nia szosy burmańskiej, tej jedynej wiel
Genewa, 27 września. „Minister Informa- kiej drogi dowozowej do Ozungkingu.
cyj“ Cznngkingu Chang-Tao-Fan widział
się zmuszonym zająć stanowisko wobec nie
„Umowa prowizoryczna".
ustannie podnoszonych przez zagranicę za
Amsterdam 27 września. Brytyjska słu
rzutów, że Czungking jest na 'Wszystkich
frontach bezczynny. Podkreślił on, że żba informacyjna donosi, że osobisty przed
Czungkingowi brak samolotów, czołgów i stawieicl Roosevelta w północnej Afryo®,
artylerji. Z tego też powodu jego wojska Robert Murphy, oraz reprazeratant komite
nie mogą podejmować żadnych operacyj tu emigracji francuskiej w Algierze, Jean

Czungkingowi brak samolotów,
czołgów i artylerji.

Lizbona, 27 września. Okręty uszkodzone
ciężko na morzu Sródziemnem tak licznie
przybywają do Gibraltaru i do portów afry
kańskich. że, jak donoszą z La Linoa, nie
istnieje prawie żadna możliwość wyremon
towania ich w czasie ograniczonym. Przepeiniond są doki twierdzy, a również i por
tów afrykańskich, które w ostatnich cza
sach z wielkim nakładem kosztów i pracy
zostały rozbudowane. Dlatego zdecydowa
no się na selekcję pomiędzy poszczgólnymi
uszkodzonymi statkami, jednostki zaś, ktoro ucierpiały najgorzej, odstawia się na
tychmiast na tom. Między niemi znajdują
się także okręty motorowe o najnowszej
budowie.
»
.....—

Pożar w północno-ameryk.
mieście.
Lizbona, 27 września. Straż® pożarne »
9-ciu miast zwalczały przez całą noc ubie
głą w mieście Ashland w stame Ohio pe
wien pożar, który, według wiadomości bry
tyjskiej służby iafoTnicByjuej. powstał
wskutek tego, że wykoleiły się dwa wagony-cysterny z benzyną, a benzyna wpłynę
ła do rurociągów kanalizacji ulicznej.
Pożar strawił pewną fabrykę gumy, za
kłady kolejowe, oraz zagrażał setkom de
mów mieszkalnych, dopóki nie udało się go
nad ranem opanować.

„G O N IE C K R A K O W S K I14 N r. 226. W torek, 28 w rześnia 1943.

Ani jeden bombowiec
nie powrócił z ataku na Kuryie.

Higjena schronów przeciwlotniczych.

Tokio, 27 września. Jak wynika z donie
sienia radja w San Francisco, wszystkie
18 bombowców Stanów Zjednoczonych, któ
re w dniu 12 września podjęły atak na ja
Dońskie północne Kuryie, nie powróciły do
swej bazy. Główna kwatera cesarska żako
tnruniikowała w swoim czasie, że 11 z po
śród tych bombowców zestrzelono. Obe
cnie San Francisco donosi, że pozostałe 7
były zmuszone do lądowania na Kamczatce
i me mogły powrócić.

Ciężkie eksplozje na sowieckim
punkcie strategicznym.
Berlin, 27 września. Jak już doniesiono w
sobotę, >na wyspie Lavamsaari, w zatoce
Fińskiej, zajętej przez bolszewików, jesz
cze w 24 godzin po ciężkim niemieckim ataku powietrznym obserwowano pożary i
eksplozje. Można z tego wnioskować, że
wskutek pożarów wybuchły większe maga
zyny amunicji. Jeszcze w sobotę trwały
gwałtowne eksplozje na wyspie, wobec cze
go należy siię liczyć, że wszystkie zapasy
amunicji na tej bazie uległy zniszczeniu.

Plany Ameryki co do Sycylji.
Lizbona, 27 września.

Kilka dni przed
oświadczeniem Edoua w Izbie Gmin, ze
Ąglja nie zamierza anektować Sycylji
i Sardynji, brat generała Eisenhowera
i kierownik amerykańskiego urzędu pro
pagandy wojennej w Algierze, Milton Ei
senbowor oświadczył, co następuje:
„Sycylja stanie się nasza Maltą. Rzecz
naturalna, 7|o według zasady, iż punkty
oparcia mogą być wykorzystywane przez
wszystkich aijantów, będą Anglicy posia
dali zezwolenie do używania amerykań
skich punktów oparcia na Sycylji tak sa
mo, jak również i my spodziewamy się, że
amerykańskim silom zbrojnym odda się do
dyspozycji angielski puntot oparcia na
Malcie. Jednakże będzie to dobrze, jeżeli
i my posiadać będziemy potężny własny
punkt oparcia w morzu Sródziemnem.

Opinja hiszpańska o walkach
na froncie wschodnim.
M adryt, 27 września. O sytuacji na fron
cie wschodnim pisze wojskowy współpraco
wnik dziennika „Informaciones" jaik nastę
puje:
Wskutek „zręcznej taktyki niemieckiej"
arm ja sowiecka nie osiągnęła mimo wszel
kich najcięższych strat ani przełamania linij niemieckich, ani też zniszczenia kon
tyngentów wojsk niemieckich.
t r Nieznośna

bezczelność".

Genewa, 27 września. „News Chronicie"

omawia sytuację króla włoskiego Wiktora
Emanuela* Pisze on, że jeżeli obwieszczenia
rządu Badoglia w dalszym ciągu trzymać
tl?. bę.u*} formuły „króla Albanji i cesarza
Etjopji , natenczas doprowadzi to z pew
nością do protestów. Churchill oświadczył
wyraźnie, tak pisze dziennik, że Włochy de
finitywnie utraciły swoje imperjum. Fakt,
że \\ lktor Emanuel w dalszym ciągu uży
wa tych tytułów, jest „nieznośną bezczelno
ścią .

W Kanadzie brak robotników.
Genewa, 27 września. Brak robotników
'rs
zmusił — według doniesienia
„Daily Mail" — do zdemobilizowania 20.000
żołnierzy, których odesłano z powrotem do
zajęć gospodarczych. W związku z tom ka
nadyjski minister obrony kraju oświad
czył, że tego rodzaju krok, który okazał się
konieczny celem utrzymania kanadyjskie
go życia gospodarskiego, nie powinien pro
wadzić do fałszywych optymistycznych
wniosków, odnośnie do potrzeb wojsko
wych. Kanada potrzebuje rocznie celem uzupełniema poległych i niezdolnych do
Prący, kontyngent w wysokości 100.000 lu
dzi.

W kilku wierszach.
„Daily Expre»a“ donosi o wielkim braku
mieszkań w stolicy Kanady, Ottawie. Stosunki
mieszkaniowe panują tam nie lepsze aniżeli w
Londynie albo Waszyngtonie. Przedstawicielstwo
dyplomatyczne Argentyny i Szwecji od szeregu
tygodni już napróżno stara się o- pomieszczenie
dla siebda.
Duce zamianował podsekretarzem stanu w mi
nisterstwie spraw zagranicznych b. włoskiego po
sła w Kflirze, Serafina Mazzoliai.
*
Agencja Reutera donosi z Waszyngtonu, że
Rooseyelt podał do wiadomości utworzenie no
wego wydziału w urzędzie dla spraw nadzwy
czajnych, który nosi nazwę „prowadzenie gospo
darki w zagranicy".

Kraków, 27 września. Jak każde miejsM ma lotniczy), to osoby dotknięte przenośnemi cho
sowych skupień ludzkich, tak i schron przeciw robami muszą pozostawać w swoich mieszka
lotniczy musi być otoczony wyjątkową troską, niach lub w miejscach zatrzymania się.
zapewniającą mu Jak najlepsze higjoniczae wa
Kierownicy zakładów, kierownicy obrony prze
runki. W przeciwnym razie ten sam schron, który
zabezpiecza żyoie ludzkie, będzie jednocześnie ciwlotniczej zakładów, właściciele domów oraz
groźnym rozsadnikietm wszelkich chorób. Aby te straż obrony przeciwlotniczej winni dbać o te
go uniknąć, ostatnio wydano zarządzenie o środ aby w ich obrębie jak najdokładniej wykonywa
kach higjenicznycli w schronach przeciwlotni no wszelkie przepisy omawianego zarządzenia
schronu
czych (Dz. R. O. G. Nr. 75 z dnia 20 V III 1943). Przy przeprowadzaniu oczyszczania
W myśl zarządzenia, kierównlcy zakładów, kie członkowie zespołu obrony przeciwlotniczej mo
rownicy
obrony przeciwlotniczej
zakładów, gą być w domach mieszkalnych powoływani na
właściciele domów oraz straż obrony przeciw zmianę. Koszty bieżącego oczyszczania w zakła
lotniczej mają dbać o to, aby schrony przeciw dach obciążają zakład. Koszty oczyszczania w
lotnicze znajdowały się w każdym czasie w sta domach mieszkalnych mogą być rozdzielone na
nie czystym. Po każdeni użyoiu należy pomie najemców. Oczyszcznnie, dezynfekcja i utrzyiny
szczenie gruntownie uprzątnąć i wywietrzyć. wanie w dobrym stanie publicznych schronów
Pozalem schrony przeciwlotnicze muszą być w obrony przeciwlotniczej należy dó gmin, które
pewnych okresach czasu, zależnie od ich uży ponoszą powstałe z tego tytułu ciężary. Miejsco
wania, najmniej co 14 dni poddane szorowaniu wi kierownicy obrony przeciwlotniczej powinni
dopilnować wykonania i przestrzegania powyższe
na mokro.
Osobom zakaźnie chorym w żadnym wypadku go zarządzenia.
nie wolno przebywać w ogólnych schronach prze
Zarządzenie o środkach higienicznych w schro
ciwlotniczych. O He niema do ich dyspozycyj nach przeciwlotniczych weszło w żyle 19 gier
specjalnego schronu lotniczego (izolacyjny schron pnia b. r.

Uregulowanie sprawy nabywania opon.
Kraków, 27 winzeAnia. 2 dnlńiu 20 sier dzenia straciło moc obowiązującą trzecie
pnia br. w e n ty w iyele nowe przepiły, do postanowienie wykonawcze do rozporzą
tyczące wydawania I nabywania opon dla dzenia z dnia 27 marca 1949 r. o gospodarce
pojazdów mochanlcznyich.
pojazdami ineehaniczneani w Gen. Gub.
Zgodnie z zarządzeniem (Dz. R. d. GG, (Dz. R. d. GG. II. str. 231 r . 1949).

Nr. 74/1943) wydawanie i nabywanie oipon
dopuszczalno jest tylko po przedłożeniu
karty na opony według urzędowo przepisa
nego wzoru. K arta na opony upoważnia
tylko do nabycia opon zapasowych po od
daniu opon, przeznaczonych do wymiany.
Wniosek o wystawienie karty na opony
złożyć należy u starosty powiatowego (UDziś: Kośmy i Damiana
rząd Ruchu Drogowego) właściwego dla
Jutro: Wacława kr. w.
miejsca stałego postoju pojazdu. Dla każ
dego pojazdu wolno wnosić tylko o jedną
kartę na opony i wystawiać tylko jedną.
Jeżeli pojazdy wycofuje «ię z ruchu lufo
Dziś obowiązuje zadem
unieruchamia się definitywnie, wówczes
nlenle od a. 20.15 do 0.00
kartę na opony należy oddać Urzędowi Ru
chu Drogowego,- właściwemu dla miejsca
stałego postoju pojazdu. Według nowego
Powołanie uczniów szkół
zarządzenia zajmuje się na rzecz General
nego Gubernatorstwa wszystkie opony fachowych du służby budowlanej
(pneumatyki i pełne obręcze gumowe łącz
nie z obręczami koinorowemi dla pojazdów
w Gen. Gub.
lądowych wszelkiego rodzaju z wyjątkiem
Kraków, 27 września. Od jesieni 194S r. bę
dorożek konnych i rowerów) o ile znaj
dują się na obszarze Gen. Gub. Opony łącz dą przyjmowani do dwu- i trzyletnich szkół fa
nie z oponami zapasowemi, nałożonemi na chowych tylko tacy uczniowie, nie będący Niem
koła, które w chwili wejścia w życie oma cami, którzy już zadość uczynili obowiązkowi
wianego zarządzenia nałożone są na pojaz Służby Budowlanej, albo mogą przedłożyć za
dy lub wozy przyczepne pojazdów, znajdu świadczenie zwolnienia od KomiMidanla Głównej
jących się w ruchu, mogą być nadal na Placówki Służby Pracy, jako kierownika poboro
nich używane. Opony te jednak są zajęte. wego. Ci młodzieńcy, którzy chcieliby w tyin
Nie dotyczy to uprawnienia do zbycia po czasie uczęszczać do szkoły fachowej i już ukoń
jazdu. znopntrzonego w opony. Opon, które czyli 17-ly rok życia, mogą się zgłosić już teraz
sa jeszcze zdatne do użycia dla pojazdów jako ochotnicy do Służby Budowlanej.
mechanicznych, nie wolno używać do wo
zów do zaprzęgu i nie wolno zbywać lub
W ykaz rodzinny nauczycieli
nabywać do tego celu użycia.
Posiadacze lub właściciele zajętych, nieszkJ.' polskich.
lałożonych na pojazdy opon lub opon naKraków,
27
września. Siły nauczycielskie wszel
ożouycn na pojazdy, nie znajdujące się w
ruchu winni zgłosić je lub oddać na we kich szkół polskich są zobowiązane złożyć do
zwanie Głównego Wydziału spraw wewnę 16 października br. w przynależnych urzędach
trznych upoważnionej placówce. Za oddane szkolnych wykaz rodzinny, który należy sporzą
opony przyznaj® się odszkodowanie. Wła dzić i wypełnić na pól arkuszu, według przepi
ściciele, posiadacze, kierowcy i uźytkowcy sanego wzoiru.
Na postawione pytania ,(lm ię i nazwisko, miej
pojazdów są obowiązani do fachowej konserwnoji opon i do zaniechania wszystkie sce zamieszkania i urodzenia, datę urodzenia i
go, co mogłoby obniżyć ich trwałość. Z wyznanie ojca, maiki, dziadka I'b a b k i nauczy
.chwilą wejścia w życie omawianego zarzą ciela otoz jego żony) należy odpowiedzieć w

KRONIKA

i-szy koncert symfoniczny.
Nowy sezon koncertowy Filharmonjl Krakow
skiej rozpoczął się, ku nietajonej radości wszel
kiej kategorji miłośników muzyki, którzy skwa
pliwie pożądają nowych eniocyj muzycznych, ni
by witaminowej odżywki. Ku tern większej ra 
dości i zadowoleniu, że Filharmonja Krakowska
uaskutek dokonywanych adaptacyj w sali Starego
Teatru, a przez to w konsekwencji i zamknięcia
sali dla wszelkich imprez artystycznych, staja się
faktycznie, na czas przebudowy jedynym ośrod
kiem czy ogniskiem poważnem muzyki-artystycz
nej. Jakkolwiek ze strony Filhannonjl sapewno
nie przedsiębrano jakichś specjalnych pociągnięć,
by tej czwartkowej inauguracji nowego sezonu
koncertowego nadać charakter uroczystościowy,
Jakiś powiew uroczysty wytworzył zię sam przez
się. Bywalcy koncertowi byli w komplecie, a świat
muzyczny licznie reprezentowany. W ielka ilość
młodzieży muzykalnej, która z entuzjazmem wy
słuchuje produkcyj i w przerwach o tych produk
cjach dyskutuje: to, co przedewszystkiem zadzi
wia niejednego obcego w Krakowie, a co dla naa,
Krakowian, uchodzi za zjawisko powszednie.
Skład dawny, tj. ubiegłego sezonu, orkiestry uległ pewnym niewielkim zmianom. Zmiany te,
nieliczne, nie mają charakteru zasadniczego lak,
że orkiestra pozostała dawna, prezentująca tą sa
me walory.
Koncert inauguracyjny odbył ztę we czwartek,
nie, według dawnego szablonu, w niedzielę — 1 lo
w godzinach wieczornych, a nie przedpołudnio
wych. Czyżby to inowacja 1 czy zachowa zię ją w

Obwieszczania urzędowe_______________
Państwowe Pachowe K u rsy W e te ry n a ry jn e Lemberg
Trymestr Jesienny a» Państwowych Fachowych Kortach Weteryna
ryjnych Lemberg rozpoczyna się w dniu
15 gaźdzlarntka 1013

r.

Kandydaci, którzy chcą roapoeząó studium lub po kontynuować,
winni wnieść podanie listem poleconym do dnts I października 1941 r.
na ręce
,
Dyrektora Państwowych Pechowych Kursów Weterynaryjnych
. .
Lemberg, Brsitsgasts S7.
Jako aałąeenlkl de podania należy dołąesyó, e Hę Jnż lek ala przed

łożono:

dalszym ciągu na okres nowego sezonu? Przesu
nięcie koncertu z dnia świątecznego na powszed
ni ma swoje dodatnie i ujemnie strony. Dodat
nie — bo przyciąga większą ilość osób, dla któ
rych niedziela stanowi zasłużony odpoczynek,
ujemne — l>o koncert zostujo wtłoczony w krót
szy czat, co krępuje- swobodę i powoduje pewne
skróty, nie daje pełni wyżycia się koncertowego.
Program koncertu według afiszów ntlał przy
nieść R. Wagnera Uwerturę do opery „Śpiewacy
norymberscy", następnie koncert fortepianowy
Nr. 1 Es-dur Fr. Liszta w wykonaniu Krystyny
Roesner, by finiszować IV Symfonją E-inoll J,
Brahmsa. W ostatniej chwili _ zawsze fatum
lubi płatać figle — wskutek ni< Jtec.noścl koncertantki program musiał ulec zmianie. A chcicllśmy
usłyszeć Roesnerównę z zespołem symfonicznym,
bo na swoim niedawnym koncercie w sali Starego
Teatru wykazała sporu walorów, które tu mogły
znaleźć uwypuklenie na odpowiednietn tle. Jako
rekompensatę zaofiarowano publiczności Schuberta Syinfonję L zw. „Niedokończoną" II-m oll
(z 1822 r.), którą orkiestra odtwarzała niedawno
przed inną publicznością.
Ten układ programu inauguracyjnego dowod
nie nam wykazał, że dotychczasowy kierunek
ideologiczny orkiestry i w tym sezonie zasadni
czym nie ulegnie zmianom, pójdzie temi samemi
torami, jakiemi dotąd szedł; będzie służyć orkie.
stra propagandzie tych samych zasadniczych wy
tycznych, którym dotąd służyła.
Preludjunt koncertu symfonicznego, uwerturę
Wagnera, wypieścił Hlnripmlt ciepłem swej umie
jętności do granie Istotnie możliwości, na których

1. żyotorya napisany własnoręcznie w Języku niemieckim,
2. metrykę urodzenia,
3. dowód dotychczasowego wykształcenia.
4. kandydaci urodzeni po 1922 r.: dowód odbyela etużby budowlanej
(paszport wystawiony przez Stuibę Budowlaną lub dowód zwolnie
nia od etużby budowlanej),
5. śwlndeotwo zdrowia w Języku niemieckim.
6. zapewnienie w miejsce przysięgi o aryjskim ' pochodzeniu.
7. 4 fotografie w formnole paszportowym.
Dyrskter
Państwowych Kursów Wetsrynaryjnych
Dr. W l t t ę ,

----------
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języku niemieckim lub polskim c-ytelnie, wy
czerpująco I zgodnie ą prawdą. Di tczać doku
mentów nie potrzeba, można ich jednak zażądać,
jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości odno
śnie do prawdziwości danych. Urzędy szkolna
prześlą wykazy rodzinne właściwym oddziałom
wiedzy i nauczania do dnia 1 listopada 1943 r.
Siły nauczycielskie, które wstąpią do służby
szkolnej po 15 października 1943 r., nie potrze
bują narazie składać wykazów rodzinnych.

Ograniczenie produkcji liczników
gazowych.
K u k ó w ,,27 września. Kierownik Urzędu Gospo
darowania Żelazem i Stalą w Gen. Gub. wydał ostatnio zarządzenie, w myśl którego wstrzymuje
się produkcję automatycznych liczników gazo
wych (na monetę). W związku z tern zarządze
niem wprowadza się jednocześnie ograniczenie
reperacji już istniejących odnośnych liczników,

Gdy pasażer kolejowy nie ma
miejsca siedzącego.
Kraków, 27 września. W myśl zmienionego re
gulaminu przewozu dla Generalnego Gunernatoretwe, jeżeli podróżny nie znajduje miejsca
siedzącego w klaeie odpowiadającej jego bileto
wi, wówczas może on, bez prawa roszczenia so
bie dalszego odszkodowania, albo odbyć podróś
w niższej klasie za zwrotem różnicy ceny, lub
też przerwać podróż przy zwrocie opłaty prze
jazdowej i przewoźnego za bagaż za nleprzejecbany odcinek.

Rozpoczęło się kopanie
ziemniaków.
Kraków, 27 wirzośnin. W drugigoj połowie
września rozpoczęło się kopanio ziemnia
ków; w pierwszym etapie idą gatuuki środnio-wczosne, obecnie całkowicie już doj
rzałe* Późniejszych gatunków nie należy
jeszcze kopać, gdyż są one jeszcze uiedojrzale i stale rosną w czasie cieplej pogody
jesiennciii. Zasadniczo ziemniaki należy
wówczas kopać, gdy liście są całkiem su
che, bulwy zaś posiadają grubą wiorzchnią
skórkę i nie uginają się pod naciskiem
palca: ta próba sprawdza się przy wielu
gntunkaeh dopiero w początkach paździer
nika.
Bardzo ważnym problemem dla przy
szłych zbiorów ziemniaków jest odpowied
ni wybór sadzonek. Sadzonki powinny być
wybrane już w jesieni, a nie dopiero na
wiosnę, jak to się przeważnie praktykuje.
Sadzonki należy bardzo starannie zabez
pieczyć. W myśl wskazówek, w momencie
gdy ziemniaki są jeszcze zielone, silno i
zdrowe krzaki należy oznaczyć. Krótko
przed kopaniem ziemuiuków oznaczone
krzaki należy w pierwszym rzędzie wyko
pać i bulwy przecnowywuć w niezbyt wiel
kich kopcach.
SZKOŁA RYBACKA! Z iaicjatywy i pod u n A r iw ł
Zwląoikn Organlzsojit Rybackich otwarto i uruebAmiono dwuletnią stakołę rybacką w W aanawt* tut.
Sic™ a 16). Program szkoły obejmujo: biologiem*
podwtawy gospodarki rybnej, hodowla ryb w wtawaoh, rybolowwtiwo rzeoana I Joblorowa, taobnloroo w •ady budowy 1 laktadnula atawów rybmyoh, nauki
rolniczo orna przedmioty ogólnok.wjtażeąo*. Zajęcia
praiktyome odbywać «tq buda w Budala pod Warsza
wę. Po amkoly rybaoktej prayjmowiuia Joint mtoditoi
nlkotłcsomyrn 17-tym rokiem łyota, która poaiada
aikońcoomę liceum, 4-klaaoww slmnaajuoi ogólno
kw-tehteeo, wagi, aikolę zawodową I-go atopula. Dla
iiił<xki»ły a uikotłazotną eakotą powasechną, ohoąoaj
uraęeacauiń do szkoły rybacldej, eiywny Jwt specjal
ny kura przygotowawczy.

prawda muzyczna jaśnieje w całej rozciągłości, w
całej nieskazitelnej czystości,
„Niedokończona" Schuberta, tak różna nastrojem
od Symfon/I t'-dur tegoż kompoiytora, w której
dopatrywano alę radnśel życia, jakiegoś esaru
poetyckiego i romantyzmu, tchnio tragicznym to
nem, przebijającym zwłaszcza z pierwszej części
(Allegro). Odczuwa się Jakoś dtiwnle bliskość la
go tragizmu z greckicmi arcydziełami dramatu, ta
sumo elementy ścierające się — upollńskl I hakchiczny. Andante śpiewne drugiej części chce jak
by rzucić zasłonę, przez którąby kilka kojących,
radosnych przenikało promieni. Te elementy musi oczywiście dyrygent dobyć na pierwszy plan,
by dzieło biło żywotnością w oczy. Illndeinlt,
który napewno numozollt się żmudnie nad opra
cowaniem wykonania, zaprezentował dzieło w
formie dobywająrej Wszelkie walory, odniósł nie
wątpliwie duży sukces orkiestrowy, wkładając w
Interpretację świeżość wysiłków I zapału.
Symfonją E-nioll Brahmsa, ostatnia w szeregu
twórczym symfonicznym frapuje pełnią glęW du
chowej. Pierwsza część, o charakterze cplcznym,
wyposażona w potężną codę, aalirznilala pełnią
barw. Druga część, skupiająca dojrzałe elementy
twórczości Brahmsa w całej rozpiętości, wbijają
ca się w uwagę tematem jakby zaczerpniętym (
pieśni ludowej, andzlwlala precyzją wykonawczą.
Scherzo lotne trzeciej części dobyło na pierwszy
plan tę utajoną dzikość. Finał aymfonji, to cykl
potężnych warjacyj w formie ciaconny, przenik
niętej elementami koneertoweml,
wyposażony
znów w potężną codę. Odegranie aymfonji wywo
łało żywe, zasłużone oklaski.
Zet,

Nauka | wychowania
Nuty na fortepian atawnyob kompozytnrćw, sprzedam. Loretańska
8. m. 7b.
Kupieckie Kursy Korespondencjine Stów Kutwów Polskich w Lu
blinie, Picrackiego 5. Przedmlntyi
organizacja i technika handlu, reklama towaroznawstwo
kalkula
cja, księgowość, korespondencja.
Informacje po nadaatantn ii. s
enanzktem pocztowym.
907ńt

Niemieckiego wyuczam za 3 mlea.

Kraków, Długa 30/1.
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„GONIEC KRAKOWSKI" Nr. 226. Wtorek. 28 w rzenia 1943.
ożeni ols n przystojną
Koc wełniany jasno-poptelaty w Aptekarz, w
u x b ł blondynki maj*
pierwszorzędnym su n ie sprzedam. 1pl^wmeAsCwo,
zmówimy do k o -* . '
Kraków, św. Marka 30/10. I Ppołaci hurtowo
Listy
■
fotografia
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Kraków, ulica Michałowskiego 8, sadą. zarządzi małym domem, loobrazkowych oraz wszelkich czę
Pluskwy, wszelkie robactwo z za
tychże, poaznknją d',a kii' Waga analityczna, wiertarka elek rodkami tępi specjalnym guzem. potrzebna zaraz. — Zgł.: Firma
Pracownia obuwia.
ewentualnie pomoże w hinrze. — ici do Dom
Pośredniczy, Kraków, tryczna, odkurzacz i różne. StnZgłoszenia: Zsreeka, ęhrżMtówka entów
rowiślna
66,
m.
26.
1807
nie
uszkadzając tkanin, meb.i. Sku- „Budowa', Kraków, Tomoaza 20.
5d, tel. 128-41.
268k
p. Moderówtka b. Jasio.
152k Starowiślna
gwarantowany. Zakład HigjeHarmonii od 12—120 basów skrzy- Futro męoklo na tchórzach, dam-1 te«£
ny,
Kraków. 8zewska 24.
7875k
piec mandolin, gitar, patefonów, akie jwirekie i aoalakinowe sprzo- Szczotek
do ozorowania z drzewa
Szlak
43,
m,
7,
adapterów,
poazukuje
dla
klientów
ilam,
Kraków,
ul
K u p n o nieruchom ości
1871 (rączne I na kij), drążków do restau rac ji lub k a w ia rn i
dostarcza
Dom Pośredniozy. Kraków, S ta -| II piętro,
wycieraczek
drewnia
rowiślna 51, tel. 128-41.
269k Srebro stołowe (prawdziwe) ua 6 szczotek.
Inż. Z. l E K U t O W I C I
nych składanych, trzepaezek, kocz I
Kuplą
majątek,
gospodarstwo,
par
osób
w
kneeoie
sprzedam.
Kraków,
Fabryka Wełny Szklane/
Zybllkiewioza 5, schody 9, drzwi na papiery dostarcza w wiąkazej Zffloęzenla pieemne: Kraków, Sta
celą. młyn. Miejscowość
Gorlles
rowiślna 80, 8xlcrp Komiiowy.
Skowroński. Kraków. Adolf-HItlor126. od godz. 1—5.
2346 ilości krótkoterminowo Hurtow
Sprzedał
Platz 39. tel 158,66.
4157
Maszyną do szycin damską orni nia azczotek. Krakau. Kaainngases
(Bracga)
6
9459M
krawiecką sprzedam tanio. Kra
Maszyną do zzyoia piękną
2637 Zaprzytlążany Uomoos I biuro tłu
sprzedam. Kraków, Bożego Liaia ków, 'Szlak 31, m. 5
Futro
meakie, jesionką męską o- maczeń I podań, Krakau, KasinoSprzadał nlaruchomożęl
K R A K Ó W , Starowiślna 35.
Nr. 31/7.
29U6
9991k
kazyjnle sprzedam. Kraków, Szlak gaase (Bracka) 6.
sypialnie szafy komb., trójdzielną
Firma St. Chwllkowskl, Zakład
poleca Wytwórnia Mebli
Nr. 81, m. 5.
2638 Filntaliścl uwaga! Tylko do 39
Kraków, ul. Starowiślna Nr. 33, Zakopane: pjnsjonat-hotel 36 pok. zegarmiatrzowski pod Arkadami
JU L JA N
PY K A
Stolarnia
w aieni na prawo. komfort pełny, śródmieście, ładny Kraków Krakowska 1 — poleca: „Msrctdes" mnezyne pisarska biu września przyjmujemy wpłaty na
biżuterie, wyroby srebrne i różne rową, aparat fotograficzny „Volgt- cennik 1944 znaczków polskich —
N IE ł K L E F I
ogród, tanio sprzeda: Kraków
14 artystycznycn
Zwierzyniecka 8/1.
201" praktyczne upominki oraz, wyko lilndcr" światłomierzem aprzedam, Gubernatorstwa.
Heleny
Jabłońskiej,
Cena zt. 29.—. Wysył „Esprsst"
Domy murów. 3. 5, 6 i i pokoj. z nuje wszelkie ąaprawy zegarków. Kraków Krzywa 13/11 Tl p na foto-tablic.
Dtuga 31, podudsi oczka
ka
w
październiku.
Nakład ściśle Kraków,
ganku.
2672
ogndarai na przedm. Krokowo, Kuźnią połową sprzedam Kraków
w
pończochach
szybko,
solidnie 1
3111 Psy wilczury (owczarki niemieckie ograniczony Polaki Dom Filate
niedaleko trnmw jeazoze tamlo na Długa 30, m. 14, oficyny.
bardzo ładnie pilne oa poczeka
być można: Kraków, Zwierzyniec Błam piżmaki, błam nutrioty, fu alzackie) wspaniale okazy nśdnją-1 liatyczny, Warszawa. Marszalków- niu.
do tresury osobistej obron- ska 116.
209g Prztprewsdzki orna p.-zewóz 9842k
ka 81.
v ?013 tro sealaklnowe luźne sprżednm. oe alepolicyjnej
Itp. również inne Wybitny peyoholog z niospotyza Friaprewnninii
oras e - a w iz towai
)Gospodarstwa 17 mórg a aabudow. Kraków-Podgórze, Nadwiślańskn 8 nej.
: soHdaie Michał
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Z ieliński. K raków G rodzks 9. m. 12
Kraków, Zwierzyniecka 8/1. 2014 elektryczną, łóżko i matcrnce oraz Wadowicka 39 (Przedl. K alw arii- oennyoh porad,
nte wszelkie
1___
los. as- i Poszukują
Po„ ukui , sią
gia Józefa
Józefa Sw'*Hi
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Okazja! Olsza, parcela 150 sążni 5 różno przenoszono rzecay. Kraków. akiej).
— --—odpowiada
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- . . listownie
ginionych,
za Sjct(>9
u
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-03k kowie wy„olei blondyn, niebieskie
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kowski, Kraków „Nr. 2995"
kata" Kraków, Łobzowska 4.
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Herbarz polaki Niosieoklego sprzoWola Justnwska ul. Emaus 200 są
żni frontowe riu^ą parcele za bez
d%er e ° .o ^ :
przybyi. do ..Krakowa z transpercen sprzeda „Lckata" Kraków. —
u; z ^ y ^ r v ^ . j e Nies
F irm a S p e d y c y jn a
Łobzowska 4.
2154
znany przez komisją lekarską,
Kamienica nowa 24 nbik przy fasom oraz aealskinowe meskie fu
ka pocztowa 822
9664k ką potęgę wyczucia posiada zna jako niezdolny do wyjazdu oa ro
bro na prawdzi
A . B IE Ń K O W S K I
tramwaju tanio. Skowroński Kra
Brunetka, młoda panna, przystoj na z przed wojny psycbo-grofo
boty, nie nmiejąą sam powróci*
ków. Adolf Hitler-Plats 39.
<158 wydrą marengo,
na wykształcenie średnie, muzy toginl Marja Kwarcińska. Oprą
domu prawdopodobnie zaginął.
ńrakAw, Adoit-HitUj-Platz 4t
Olców. Złota Góra. Parcela '880 wnnik perski aprzedam Kraków
kalna gospodarna, nawiążc znn- cowuje horoskopy na przyszłość, do
’«28
m. kw. front 32 m. Kroków Ha. św Jana 13/22.
o osobach zaginionych. Za wiadomość lub odnalezienie dam
jomośz ’ inteligentnym, szlachet mówi
Lit
srebrny
piękny,
spód
futrzany,
feleton 172-14.172-12,172-1)
znaczną
nagrodą. Katarzyna Świe
sitowa 19/1
^4491
nym panem do tat 38. Cel matrym Przesiać datą urodzenia, charakter tlik, Sieteez,
kapelusz tlilckla Velour _Nr. 56,
p. Markowa, Kr. Ja
Osiedle Urzędnicze. Psrcela budo futm
oraz zapy
zapytania.
Ciąikowi
meakie
sprzeda
Kraków.
T
yko
poważne
zgłoszenia
do
Gońpisma,
oraa
—
wlana 181 sążni, front 18 m tanio:
K^hanowskiege 2/B
2959 l os Krak Kraków, „Nr. 9422"
I cc h/Tarnowa, dystrykt Kraków. rosław.
Kraków Basztowa 10/1.
2492
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Wolno poootły

PASTĘ

Barwniki

Z g ła s za ją c się
ochotniczo do
pracy w Rzeszy
^Niemieckiej —
m asz p ra w o
wyboru miejsca
pracy.
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(io n e ln i

S

Borek Falącki. Kilka parcel budo
wlanych tanio sprzeda: Kraków,
Basztowa 10/1.
3498
Fl<t piąkąych paroai pod Laskiem
Wolskim obsiani 500 sążni wyjąt
kowo tanio sprzeda „Lokata" Kra
ków, Łobzowska 4.
2829
Maków Podhalański. W centrum
piękna porosła budowlana z nowo,
du wyjasdn tanio do sprzedania.
„Lokata". Kraków, Łobzowska A
Parcelą sprzedam komplednie n, trojoną 200 oa*ni na Woli Jn■towakiej. Kraków, ul. św. Jana
16. m. 12.
2852
Willa polny komfort 13 pokoi (cie
ple, zimna woda), telefon, ponad
2000 metrów parceli, okazja, wol
na do zamieszkania. Parcela cen
trum Zakopanego plekne położe
nie, około 500 sążni tanio sprzeda
biuro „Wiasna 8trzecha" Kraków.
Adolf Hitlor-Platz 10, teL 104-81.
Willa murów, nowa II. p., pełny
komfort z ogrodem owoe. 1.400 m
w Krynicy koto „Patrji". Parcela
28 m frontn, obszar 1.400 m. kw.
pełne nzbroj. w Krynicy oraz wiolo
in. poleca Binro Kraków, Sienna 5,
m. 7 I. p. od 9—18. Tel. 118-64.
Domy paracie w Krakowie, Proko
cimie, Swoosowtcaoh 1 Bochni. Ce
ny przyoSnpno dla onybko deoyduaoyoh ale Wiadomość: Kraków,
lajwór 25,19
2886
Majątek Ziemek i 200 mórg w po
bliżu Krakowa sprzedam bardzo
tanio! Zgłoszenia pisemne: Kra
ków, Żuławskiego 8A/12.
2580
Sprzedam okazyjnie 1.200 sążni
zarceli. Kulczyk Karol. Kraików,
O'eza. Wolności 54, tel. 183 03.
Sprzedam gospodarstwo rolne 13
lub 9 morgów, w tern las, łąka,
rola, wraz z budynkami mlesskalno-pospodarozsmt, os zbiorami os
ra® do objęcia. Wiadomość:. Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 8770F”.
Dorn 4-ro ubik. mur. z ogrodem,
bllaso tramwaju, sprzeda, Kraków,
Starowiślna 27. m. 6. tel. 128-74.
Parcelą 200 sążniową, w pięknem
położeniu, tanio spnoda, Kraków,
Starowiślna 27, m. 6. tel. 126-74.
11 mórg pola z budynkami sprze
da. Kraków. Starowiślna 27, m. #.
tel. 128-74.
266 k

SpedgcgjnoTransportowa

W.9IIT0WSKI

S

HER4LDYCZNY

„R Y B A K

Srebrostare połamane

P a n ią

artykułów kosmetycznych

Dziewczyna

Kostium czarny

Ozdoby choinkowe

rac»ac

M EBLE

WAGOWY

Z B IO R O W E
c z w ó r (e lf

WydawRletwa „Goniła Krakowikl* KrakAw Wlolonolo t — Tolołen M M I.

