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Otwarcie pokazu rolniczego w Dębicy

Anglja po wojnie.
Amsterdam, 5 października. W edług w ia

domości pochodzącej z brytyjskiego biura
inform acyjnego oświadczy! bry ty jsk i mi
nister spraw wewnętrznych M orrison, że
Anglicy nie powinni się spodziewać sfolgowania ograniczeń wojennych w pierwszych
latach powojennych. Jeżeli A nglja uniknąć
zamierza k atastrofy spolocznej i gospodar
Dębica, 5 października. Generalny Guber Ich pracy, troskach, a także radosnych wy nym stroju ludowym. Po przejściu przez czej, natenczas w dalszym ciągu także i po
wojnie utrzym ać musi „system kontroli"
nator dr. Frank dokonał otwarcia powia darzeniach stanowiących przedmiot Ich objekty wystawowe, pokazano Generalne
tak długo, jak tego wymagać będą okolicz
towego pokazu bydła I koni.
głównych zainteresowań. W łaśnie w tego mu Gubernatorowi
prem jowane okazy ności.
System racjonalizacji tak w przemy
Jak tego należało oczekiwać, ludność o- rodzaju rozmowach ujawniło się ponownie zwierząt.
śle. jak też i w handlu oraz postawienia
koliczna wykazała żywe zainteresowania tą bezpośrednie zainteresowanie Generalnego
W międzyczasie tysiączne rzesze gości przem
ysłu pod kontrolę państwową u trzy 
imprezą. Obok wójtów i sołtysów także li G ubernatora sprawam i, jak ie w obecnej wystawowych przy dźwiękach muzyki ko
mać należy tak długo, jak długo potrw ają
czni mieszkańcy okolicznych wisi pospie chwili interesują ludność Generalnego Gn- rzystały z przyjem ności dnia wolnego od braki.
szyli do Dębicy, aby być świadkam i otw ar b e rn ato rslw a. Widoczna radość sprawiły pracy, stanowiącego interesujący bilans
cia pokazu. Część tych gości przebyła nie drowi Frankowi kwiaty, wręczone mu Sumy wysiłków, z których mogą być du
ń Konkurs
jednokrotni© poważne odległości wozami przez młodą dziewczynę w pięknym barw- mni m ieszkańcy powiatu Dębica.
lub pieszo, nie cofając się przed wszelkiego
mądrości dyplomatycznej0 .
rodzaju trudam i, związanemu z taką po
dróżą.
Sztokholm, 5 października. Północno*
Na uroczyście udekorowanym terenie po
am eryk. dziennikarka Dorothy Thompson,
kazu powitał generalnego gubernatora dra
której arty k u ły w m iljonowyeh nakładach
Franka wraz z Jego otoczeniem starosta
ukazują się w ponad stu dziennikach S ta
powiatowy Dębicy. Po wstępnem spraw o
nów Zjednoczonych, jak donosi „Oftontidzdaniu agronom a powiatowego przemówił
ningen" z W aszyngtonu, w yraziła swe roz
kierow nik Głównego W ydziału W yżywie
czarowanie z powodu polityki anglo-amonia i Rolnictw a w Rządzie Generalnego
rykańskiej wo Włoszech. Dorothy Thomp
G ubernatorstw a prezydent Neumann, któ
M adryt, 5 października. Współpracownik warunki geograficzne tych rozległych ob son nazywa politykę auglo-am eryknńską
ry w serdeeznych słowach w yraził podzię wojskowy dziennika „Hoja de Lunos** pi szarów. Dowództwo niemieckie w ciągu o- we Włoszech poprostn konkursem m ądro
kowanie wójtom, agronomom | całej ludno
statnich trzech miesięcy przeprowadziło ści dyplomatycznej.
ści wiejskiej za wzorowo dokonane prace sie na temat sytuacji na froncie wschod najtrudniejszą operację, jak a wogóle -może
nim:
żniwne w tym roku.
powstać dla strateg a i arm ji. Sprostało o- Upaństwowienie „mamuttowego“
Dowództwo niemieckie przemieniło so no trudnościom m arszu wstecz, przyczem
Z kolei Generalny Gubernator dr.
trustu naftowego.
wiecką ofensywę letnią w niemiecki su wykazało niesłychaną precyzję współdzia
Frank wystosował krótkie przemó
kces, zm uszając S talina do coraz większe łania przestrzeni i czasu, stanow iącą pierw 
M adryt, 5 października. W edług donie
wienie do zgromadzonych.
go osłabiania swej całej arm ji. przyczem szy warunek powodzenia takiej operacji.
sienia z W aszyngtonu, towarzystwo „Stan
Mamy tu do czynienia z wypadkiem, że dard Oil Company"
Również Generalny G ubernator poświę; nie zdoławszy przełam ać niemieckiego
wyraziło gotowość
cił słowa wdzięczności pracy, dokonanej frontu, odbił jedynie obszar, nieposiada- ucierpiał nie duch wym ijające] a rm ji, lecz zrezygnowania z wszelkich rosZazeń do
strony
atakującej,
ktpra
wyraźnie
czuje,
że
jący
już
żadnego
znaczenia
gospodarczego,
irzez wójtów, agronomów wiejskich i całą
rządu m eksykańskiego wzaminn za wyjdaudność przy upraw ie i zebraniu tegorocz ani atutów wojskowych. Stalin był zmu odniosła pyrrusow e zwycięstwo, przypła eenió 32,3 miljomńw dolarów. Ugoda n astą
cone
koniecznością
rozpaczliwego
rzucania
nych żniw. Podkreślił on przytem, Iż uzna- szony przytem użyć wszystkich swoich re
piła na skutek odpowiedniego nacisku
Je w całej pełni trudy, Jakie poniósł każdy zerw do ataków frontalnych, przyczynia do walki swych sił. N atom iast duch po W aszyngtonu.
poszczególny rolnik na wsi w ciągu ubie jących mu wiele strat. Dowództwo niemie stronie niemieckiej w zrozumieniu roz
głych miesięcy, celem zabezpieczenia wy ckie, które do dzisiejszego dnia utrzymało strzygającego zwycięstwa defensywnego,
Posiedzenie komisji Dunaju.
żywienia całej ludności Generalnego Gu w swoich rękach inicjatywę, zastosowało uzyskanego przy m inim alnym nakładzie
Judzi
i
m
aterjalów
,
jest
możliwe
jak
n
aj
na
Wschodzie
po
mistrzowsku
swą
trady
Wiedeń,
5 października. Kom isja obradu
bernatorstwa i uzyskania dzięki intensyw
jąca dla spraw Dunaju powyżej Hraily, któ
nej gospodarce coraz wyższych plonów z cyjną strategję i świetnie wykorzystało bardziej optymistyczny.
ra zebrała się tu w dniu 28 września na se
ziemi. Nie ulega wątpliwości, oświadczył
sję pod przewodnictwem posła dra MnrtiuG eneralny G ubernator dr. F rank, że dzięki
•a, ukończyła swoje prace z końcem tygod
gorliwości w pracy ludności polskiej zdo
nia. Członkowie komisji, do której należą
łano zrealizować zasady, ogłoszone przez
w szystkie rządy krajów nad dolnym D una
rząd w Kierunku rozw iązania zagadnienia
jem, także i tym razem powzięli jednom yśl
wyżywienia.
ne uchwały, m ające na celu zapewnienia
Berlin, 5 października. Wyspa Kos, nale towych, któro na łodziach szturmowych ■ w całej pełni kom unikacji okrętowej na
Zrozumiałem jest, że obecna wojna
na śmierć I życie stawia również
żąca do Dodekanezu, a położona na półno- desantowych zdołały zbliżyć się niepostrze Dunaju.

Uznanie Generalnego Gubernatora dla wyników pracy ludności wiejskie]*.

Hiszpański rzeczoznawca wojskowy
o sytuacji na Wschodzie.

f

Anglicy zaskoczeni na wyspie Egejskiej

poszczególne jednostki w obliczu
niejednego trudnego zadania.

Jednak pomimo całej surowości, koma;
cznej dla zagw arantow ania porządku i
norm alnego toku pracy, każdy obywatel,
wypełniający lojalnie swoje obowiązki bę
dzie korzystał z pełnej ochrony ewej pra
cy I swej własności.
Ostry mlecz, którym arm ja niemiec
ka trzyma upiora bolszewickiego zda
ła od tego kraju, zagwarantuje wol
ność ludności Generalnego Guberna
torstwa. je j przyszłość I Jej kulturę.

cny-zachód od Rodos, została niedawno za
jęta przez formacje brytyjskie, przyczem
wojska Badoglia otwarcie wspomagały
Anglików.

Od tego czasu wyspa ta służyła głównie
jako baza dla lotnictw a brytyjskiego, któ
re m. in. dokonywało stam tąd także nalo
tów na Rodos. Wczoraj w godzinach przed
południowych 'dzięki zdecydowanej akcji
wypadwej kilku niemieckich grup desan-

Z kolei Generalny G ubernator dokonał otw arcia pokazu, poczem przedstawiono mu

szereg wójtów. Pow itał ich silnym uścis
kiem dłoni I polecił opowiedzieć sobie o

Odznaczenie hiszpańskich
oficerów rezerwy.
M adryt, 5 pnżdiziernika. Na placu ćwi
czeń wojskowych w La G ram ja w obecno
ści generałów Momunoz Grandez, Moscardo, Salięuet. i Garcia V alino wręczył m i
n ister spraw wojskowych generał Ascnsoi
tysiąc absolwentom »pecjalnego kursu
wojskowego patent na oficerów rezerwy
arm ji hiszpańskiej.
W wygłoszonej przemowie generał Aseneio podkreślił wielką odpowiedzialność ofioera hiszpańskiego w odniesieniu do ojczyzny i wzywał do najwyższej gotowości
do działania, do zachowania miłości dla
zawodu oraz dyscypliny. Nowi oficerowie
aą to młodzi Hiszpanie, którzy na podsta
wie dzielności osobistej oraz kw alifikacji,
okazanej w czaeie wojny domowej, zwol
nieni zostali od norm alnych przepisów wy
szkolenia, a patent swój oficerski uzyskali
n a podstawie udziału w kursie specjalnym ,
trw ającym przez dwa lata. Uroczystość ta
złaczo-na była z mszą połową i ze złożeniem
hołdu bohaterom .

Zaskoczeni Anglicy staw iali tylko w k il
ku miejscach silniejszy opór, przyczem
stracili większą ilość zabitych. Przeszło 200
Anglików wzięto niernnnyeh do niewoli.
Część żołnierzy brytyjskich zbiegła do
wnętrza wyspy i schroniła się w trudno
dostępnych górach. Zdobyto tam m. in. 4
ciężkie brytyjskie sam oloty bombowe.

Zatopienie cysternowca
na Pacyfiku.

Tokio, 5 października. Pewien korespon
dent frontow y opisuje dłuższą potyczkę,
stoczoną z konwojem a.ljnnckim w dniu 1
października w pobliżu Bilon niedaleko
wyspy Volla Lavełla. Jednostki lotnictw a
japońskiego, składające się z homhnwców
i myśliwców, zaatakow ały statk i nieprzy
jacielskie i zatopiły jeden cysternowiec, o
średnim tonażu. W dalszym ciągu wznieco
no pożar na jednym krążowniku oraz uszkodzono dwa transportow ce średniego to
nażu, jak również jeden mniejszy tra n s
portowiec. Konwój Arii ubezpieczony był
przez 45 samolotów, z klórych 10 zestrze
liło lotnictwo japońskie. Japończycy sami
jednego ranka, aby na ulicach nie znalezio stracili przytem pięć maszyn.
no zwłok. Niema ludzi, którzyby się zajęli
spaleniom zmarłych. „Statesm au" piszo. Amerykański atak terorystyczny
jak donosi dalej „United Press",* że od dnia
na obszar holenderski.
16 sierpnia zmarło 1354 osób, z czego część
Berlin, 5 października. Na tem at atak u
zmarda w szpitalach po ciężkich cierpię;
niach. C yfra ta jest jednak niezupełna i formucyj bombowców północno-ainerykańbynajm niej nie odzwierciedla |irawdziwej skich na obszar holenderski, dokonanego,
jak już doniesiono, w godzinach dziennych
sytuacji.
3 października, nadeszły obecnie uzuipelniająee raporty, z których wynika, iż atak
ten posiadał niewątpliwie ch arak ter wy
łącznie terorystyczny. J a k zwykle, form a
cje am erykańskie zrzuciły swoje bomby z
Historyczne zabytki w Pompei
wysokości kilku tysięcy metrów. Z powodu
zupełnie zniszczone.
panującego zachmurzenia, o celowaniu pray
zrzucaniu bomb wogóle nie było mowjr.
Rzym, 5 października. J a k kom unikują W skutek (ego ponownie trafiono jedynie
ze strony urzędowej, zabytki historyczne w zamieszkałe osiedla i zniszczono wiele
w Rompei oraz słynne zbiory muzeów w domów mieszkalnych. Liczbę zabitych Ho
lendrów u stalaja w obecnej obwili niem ie
Pompei f Neai>olu uległy zupełnemu znisz ckie
i holenderskie oddziały ratownicze.
czeniu w czasie ataków Anglików i Am ery
kanów.
Samoloty angielskie naruszyły,

Katastrofa głodu w Indjach doszła do punktu
kulminacyjnego.

Generalny^ G ubernator w yrażając nadzie
ję, że ludność w iejska Generalnego Guber
natorstw a również w przyszłości zrozumie
w pełni w szystkie konieczne w ym agania i
•pełni wszelkie niezbędne zadania także w
Sztokholm, 5 października. Liczba śmier
dziedzinie rolniczej, podkreślił swoje prze
konanie, if, Niemcy wywalczą zwycięstwo, telnych ofiar strasznej klęski głodowej w
a temeamem wolność Europy Jako podsta
wę ?°y**n*? eprawledllwego ładu.

żenie do brzegu, zajęto wszystkie ważne
objekty wojskowe na wyspie Kos.

BengaM dosięgła we środę nowej rekordo
wej cyfry. Mianowicie — jak donosi „Uni
ted Press" z Nowych Delhi — w samej t y l
ko Kalkucie zmarlo 197 osób.

K orespondent „New Delhi Statesm au" w
M idnapore pisze, jak donosi wymieniona
agencja, że w ciągu ub. 14 dni nie było

Badoglio dostarczył podstaw do
bombardowania miast włoskich.
Algeclrae, 5 października. W kołach w oj
skowych w Algierze krążyły pogłoski, że je
szcze przed zawarciem rozejrau udał się
Badoglio na kilka dni do kw atery głównej
Eisenhowera, gdzie dostarczył m aterjalu.
potrzebnego dla bom bardow ania m iast
włoskich.
*
Sztokholm, 5 października. P rasa londyń
ska, jak donosi londyński korespondent
dziennika Folkets Dugbladet". jest bardzo
zaniepokojona, ponieważ Badoglio jest nie
zwykle niepopularny wśród swoich roda
ków i spotyka się z powszechną pogardą.
Ludność na obszarach, zajętych przez woj
ska brytyjskie, ujaw nia całkiem otwarcie
aweje wrogie stanowisko zarówno wobec
zwolenników Badoglia, jalk i w stosunku do
angielskich oficerów i żołnierzy.

Opinja pułkownika Knoxa.
Berno, 5 października. Pułkow nik Knox,
sekretarz stan u m ary n ark i Stanów Zjed
noczonych, który w tych dniach zwiedził
śródziemnomorski teren wojenny, prze
strzega! przed nadm iernym optymizmem.
Zwrócił on uwagę na fakt, że n ajtru d n iej
sza i najkosztowniejsza część atak u na
twierdzę europejską jeszcze m usi być do
ił onaua

neutralność Szwecji.
Sztokholm, 5 października. Sam oloty b ry 

ty jsk ie ponownie naruszyły neutralność
Szwecji. W edług kom unikatu szwedzkiego
sztabu obrony k ra ju wczoraj wtecaór pew
na liczba „obcych samolotów" przeleciała
nad południową Szwecją oraz nad zaebodniem i poludnińwem wybrzeżem Szwecji.
Szwedzka a rty le rja przeciwlotnicza m iała
w killrn miejscach otworzyć ngie. na okutek czego sam oloty oddaliły elą.
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Z frontu wschodniego.
Berlla, 5 października. Agencja „Telepreas" dowiuduje się i dobrze poinformowanego źródła
następujących szczegółów o walkach na froncie
wschodnio):
Na przyczółku mostowym Kubania bolszewicy,
którzy początkowo postępowali z wahaniem, w
dlągu dnia 3 października wdarli się czołgami i
piechotą do ruin miasta Ta mania. Wszędzie, gdzie
usiłowali oni przy użyciu pojedynczych grup pan
cernych wtargnąć do frontu obronnego, zostali
odrzuceni, a z pośród ogólnej liczby 19 czołgów
sowieckich zniszczono lub unieszkodliwiono nie
mniej jak 13. Na północ od morza Azowsklego
utrzymywały się w dalszym ciągu jedynie lokal
ne działania bojowe.
Dowództwo sowieckie w chwili obecnej doko
nuje wyrównywania ciężkich strat, poniesionych
w walkach z poprzednich dni, przez przegrupowywanie i ściąganie rezerw. Przeciwko tym so
wieckim kolumnom marszowym 1 transportowym
oraz zmasowanym wojskom wyruszyły silne for
macje niemieckich samolotów nurkowych. Rów
nocześnie niemiecka artylerja wzięła pod bardzo
ciężki ogień nowe koncentracje sowieckie. Jak
wykazały wynikł akcji wywiadowczej, dzięki
współdziałaniu obu rodzajów broni rozbito na
wielkich przestrzeniach nowe pozycje przygoto
wawcze. Atak sowiecki, dokonany przeciwko
fronton) przyczółka mostowego Zaporoże odparto
zwycięsko po części w przeciwataku.
Sowiecki przyczółek mostowy na zachodnim
brzegu Dniepru dzięki koncentrycznemu atakowi
niemieckich formacyj piechoty i czołgów zdoła
no ścieśnić prawie do połowy obszaru, przyczetn
oprócz wielu jeńców zagarnięto również znaczną
zdobyci w "postaci broui wszelkiego rodzaju.
Również niezwykle ciężkie były na tym odcinku
krwawe straty bolszewików, którzy na terenie po
zbawionym możliwości krycia narażeni są na
nieustanny deszcz ognia. W strefie bojowej środ
kowego Dniepru grupa czołgów, składająca ałę z
17-tu maszyn sowieckich zdołała przebić się przez
linje niemieckie. Jednak niemiecka piechota,
trwująca niewzruszenie na swych zamaskowanych
pozycjach, zdołała odeprzeć posuwających się za
czołgami strzelców sowieckich. Grupa czołgów so
wieckich, która dokonała włamania, została sto
czona na mały obszar, a nie posiadając widoków
dostarczenia amunicji i inaterjałów pędnych, stoi
w obliczu zniszczenia. Kilkakrotne próby sowiec
kie utworzenia w kilku miejscach tego długiego
odcinka frontowego przyczółków mostowych zo
stały wszędzie udaremnione, przyczem bolszewi
kom zadano dalsze ciężkie straty.
W rejonie Kijewa dochodziło przez cały dzień
do zaciętych walk. Drobniejsze włamania do nie
mieckiej głównej łinji bojowej zdołano oczyścić
zręcznemi przeciwuderzeniami bez godnych
wzmianki strat niemieckich- Na północ od Kijo
wa pewna niemiecka formacja bojowa przy skutecznem poparciu samolotów bojowych odebrała
bolszewikom jedną zacięcie bronioną miejsco
wość. W Tejonie ujścia Prypeci walki stały pod
znakiem zwycięskich niemieckich przedsięwzięć
zaczepnych. Minto, że bolszowlcy sprowadzili po
spiesznie rezerwy, odrzucono ich na całym obsza
rze wypadowym, a wojska niemieckie osiągnęły
poważny sukces terenowy w kierunku wschod
nim.
Punkt ciężkości walk na środkowym odcinku
znajdował się w dalszym ciągu w rejonie na za
chód od Smoleńska aż do okolicy na północny
zachód od Denidowa, gdzie bolszewicy kontynuo
wali swoje alaki na szerokim froncie. Pomimo
silnego przygotowania artyleryjskiego 1 użycia
licznych brygad czołgów, większość ataków zdo
łano odeprzeć już przed głównemi niemleckiemi
linjnmi bojowemi. Lokalne włamania powstrzy
mano i zaryglowano. Operacje celem zlikwidowa
nia miejsc włamań niezwłocznie podjęto 1 są ona
w obecnej chwili jeszcze w toku. Na prawem
skrzydle środkowego odcinka botszcwicy, colom
poparcia swych ataków odciążających, rzucili sil
ne formacje samolotów, które zostały rozproszo
ne przez niemieckie myśliwce. Nad linjaml nlemieckiemi zestrzelono 6 sowieckich samolotów
bojowych. Dalszą maszynę zestrzelono ogniem
działa szturmowego. Kilka prób przeprawienia
się bolszewików udaremniono przcclwuderzenlcm
wojsk niemieckich.
,
W czasie próby skoncentrowanych sił sowiec
kich zmotoryzowanych obejścia formacyj niemieckiej straży tylnej, dywizjon niemieckich dział
piechoty, znajdujący się właśnie w odwrocie, za je
chał ponownie na pozycję 1 z najbliższej odległo
ści otworzył ogień na bolszewików, nacierających
przeważającemi siłgmi. Bolszewicy ponieśli przytern ciężkie straty, jeskutek czego byli zmuszeni
zrezygnować z próby obejścia. Na odcinku północ
no-zachodnim przedsięwzięcie oddziałów sztur
mowych, dokonane przez około dwie konipanje
•trzelców sowieckich, zupełnie załamało się w
gradzie ognia niemieckiej obrony. Niemiecka pie
chota, która natychmiast wyruszyła do natnrcia,
zdołała odciąć prawie połowę formacji szturmo
wej oraz zniszczyła ją, biorąc część bolszewików
do niewoli. Na froncie Wołcjiowa zaobserwowano
wstrzeliwanie się bateryj ciężkich haubic sowiec
kich I kilku dział dalekonośnych. Należy aię li
czyć z odżyciem walk na tym odcinku.

W ciągu pięciu minut zatonął
wielki hydroplan.
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Bezskuteczne ataki bolszewików.
Berlin, 5 października. Naczelna komen szczenle band komunistycznych. Po oczy
da niemieckich sił zbrojnych komunikuje szczeniu terenu na wschód od Gorycji oz głównej kwatery w dniu 4 października: czyszczono obecnie w walkach rejony, po
K ilk a lokalnych wypadów sowieckich na łożono na wschód i południowy wschód od
ścieśniony przyczółek mostowy nad rzeką Triestu, zmuszając przytem do w alki I ni
Kubań krwawo odparto.
szcząc kilka grup band.
Nad środkowym biegiem Dniepru własne
Formacje lotnictwa nieprzyjacielskiego
przeciwataki
przeciwko
przeprawionym bombardowały w dniu wczorajszym miej
przez rzeką nieprzyjacielskim grupom bo scowości na okupowanych obszarach za
jowym, przyniosły dobra sukcesy mimo chodnich. Powstały straty w ludziach i po
gwałtownego oporu.
ważne zniszczenia przedewezystkiem w
W rejonie ujścia Prypeci I w rejonie na dzielnicach mieszkalnych kilku miast ho
zachód od Smoleńska bolszowlcy takie lenderskich.
. . .
Ubiegłej nocy bombowce nieprzyjaciel,
wczoraj atakowali naderemnie znaczniejszeml siłami. Na pozostałych odcinkach skio zaatakowały miasto Kassel. Szkody,
frontu .wschodniego toczyły się natomiast głównie na terenie starego miasta, są po
tylko lokalne, chociaż nawet miejscami o- ważne. Ludność poniosła straty. Siły obro
ny przeciwlotniczej zniszczyły podczas tych
żywione walki.
Na froncie pohidniowo-włosklm odparto ataków 44 samoloty nieprzyjacielskie. Dwa
w rejonie na północ od Neapolu I na pół dalsze, z tego Jeden czteromotorowy wodnocny zachód od Foggia kilka wypadów nopłatowlec, zestrzelono w rejonie mor
brytyjsko-północno-amervkańskich
grup skim na zachód od A n glji.
Lotnictwo bombąrdowało w nocy na po
bojowych, wspieranych przez czołgi I zni
niedziałek lotniska i Inne urządzenia w oj
szczono przytem kilka czołgów.
Na wyspie Korsyce nieprzyjaciel atako skowe w W lelkiel BrytanJI.
"Baterjo niemieckich dział dalekonośnych
wał wczor&j kilkakrotnie pozycje naszych
straży tylnych wokół Bastia, odrzucono go ostrzeliwały nocv ubicgłel wybrzeże bry
tyjskie I uzyskały trafien ia w miojscowoJednak po krótkiej walce.
Wojaka niemieckie kontynuowały skute ściach Ramskata, Deal, Dover I Folkescznie w IstrjJ akcję, mającą na celu znl- tone.

Urzędowe potwierdzenie zatonięcia statku
„Ceramic" pojemności 18.000 brt.
Llzbona, 5 października. Agencja Reute
ra donosi, te Jedną z najbardziej wstrzą
sających tragsdyj obecnej wojny na ocea
nio było zatonięcie brytyjskiego parowca
pasażerskiego „Ceramlc", o pojemności
18-000 brt., na którego pokładzie znajdowa
ło się kilkaset pasażerów, nie licząc załogi.
Wiadomość o zatonięciu tego statku po
dały obecnie do wiadomości władze, żeglu
gi w Kapsztadzie. Statek „Ceramic*', znaj
dujący się w drodze z Anglji do Kapszta-

du, zatopiony został w listopadzie ubiegłe
go roku.
Do dnia dzisiejszego brak jest jakiej
kolwiek urzędowej wiadomości, czy ktokol
wiek z pasażerów lub załogi tego statku
zdołał się uratować. Według agencji Reu
tera, parowiec „Ceramic** storpedowany
został na Atlantyku w czasie ciężkiej bu
rzy i zatonął natychmiast. „Dokładną licz
ba ofiar nie jest tu znana** — oświadcza
reprezentant agencji Reutera w Kapszta
dzie — „ale przekracza ona liczbę 500“.

Koniec Legji Cudzoziemskiej.
Porył, w październiku, j
Według doniesienia londyńskiego „Daily
Sketsk** rozwią. ..ły wojskowe władze północnoafrykańskie Legję Cudzoziemską, klóra w ostat
nich czasach obejmowała 40.000 ludzi. W związ
ku z tern wydarzeniem, podają ciekawe szcze
góły:
Jak wiadomo, w Legji Cudzoziemskiej służyli
ludzie najrozmaitszych narodowości oraz zawo
dów. W dużej części byli to rozbitkowie życiowi,
którzy zamierzali znaleźć spokój w tej nad wy
raz ciężkiej służbie. Najmniejsze przewinieniu
karane tam były niezwykle surowo przyinusowcmi robotami i więrieniem, za to jednak pano
wało między żołnierzami niezwykłe koleżeństwo.
Legja Cudzoziemska została założona przez
króla francuskiego Ludwika Filipa, który potrze
bował takiej stałej armji do walki z Arabami w
Algierze. Wielu Francuzów, którzy zamieszani
byli w rewolucję lipcową 1830 r., zgłosiło się do
tej służby, ale od samego początku było też wie
lu cudzoziemców. Po czterech pierwszych latach
legja obejmowała już 7.000 żołnierzy. Trzeba za
znaczyć, że Legja Cudzoziemska walczyła nietylko w Afryce, ale brała udział w wojnach prowa
dzonych przez Francję w różnych częściach
świata, a więc m. in. w Dahomeju, Meksyku, na
Krymie, w Chinach, Tonkinie, na Madagaskarze
ild. O niezwykłej zaciętości walk prowadzonych
przez Legję Cudzoziemską świadczą wielkie, jej
straty, które w Tok po wojnie światowej wyno
siły 80.000 ludzi. Niezwykle ciężkie walki toczy
ła też Legja Cudzoziemska z Abdel Kriinem. O
roli Legji Cudzoziemskiej również na innem po
lu świadczy fakt, że 80 proc, dró" w Afryce pół
nocnej zbudowali legjoniści.
Wśród Ie°1onistóv nie brakowało nigdy łu
dzi o bardzo bujritj, a nieraz ciekawej przeszło
ści. Obok zbrodni spotykało się. głębokie drama
ty życiowe, obok oszustwa szczere bohaterstwo.
Ciekawem jest, że jeden z prawnuków Ludwika
Filipa, duński książę Aage, służył również w Le
gji Cudzoziemskiej 1 odznaczył się w niejednej
bitwie wielką dzielnością i szybką decyzją.

rtieb Indochtn. Z pośród formacyj amerykańskich 4 samoloty
myśliwskie zcstizelono, a 3 bombowce dętko uszkodzono.

*
„Otarło da Manka" donosi, te poprawa w zdrowiu pre
zydenta państwa, Carmeny, który ztotony byt chorobą, czyni
dalsze postępy. General Carmona mógł ju t opuścić lóiko.

*
Premjer Boszylow przyjął w sobotę prezesów administracji
rządowej, zwołanych na kontercację do Sofii.

Finlandja obchodzi święto dożynek.
Helsinki, 5 października. Finlnndja ob
chodziła dożynki. Uroczystości główno od
były się w obecności ministra rolnictwa
Palliokoskiego w Finlandji północnej w okoljcy Kokkola, we wsi Halsua. Wieś ta
szczególnie się wyróżniła wspólnym swym
wypitkiem przy sprzęcie żniwa tegorocz
nego.
Również i prasa podkreśla ducha pracy
wspólnej, jaki objawiał się szczególnie w

*
Urzędowo podają do wiadomości, te w nocy z 2 na 3 paź
dziernika samoloty anglo-saskie w większej liczbie naruszyły
w rótnych miejscach szwajcarską strefę powietrzną. Alarm
rarządzono w całej Szwajcarii, > wylątkiem Genewy, Lozanny
i Kantonu Walils. Artylerja przeciwlotnicza podlęla akcję.

roku bieżącym, przez co w sposób zada
walający byia dokonana zwózka żniw. P ra
sa stwierdza jednogłośnie, że ta ideą współ
#
pracy, bez której nie byłoby możliwo wy
Według urzędowego komunikatu z Rio de Janeiro, parowiec
równanie braku sii roboczychj spowodo brazylijski „Ilapage" pojemności 5000 ton został w dniu 26
wanego przez wojnę, jest jednym z najsil września zatopiony koło wybrzeża brazylijskiego przez nie
niejszych więzów łączących ludność cywil miecką łódź podwodną.
*
ną z frontom. Pod tym względem wojna
„New York Herald Trlbune", analizując wojnę na morzu,
jest dla Finlandji środkiem do stworzenia
„Niemieckie lodzie podwodne zostały ściągnięte
nowych wartości duchowych i moralnych. stwierdza:
z Atlantyku tylko w lym celu, aby wyposaiyć je w nowe uzbro
jenie. Zrozumiałem jest, te to nowe uzbrojenie test dobre".

♦

I dało do wiadomości, żo z mocą obowiązu1 jącą od dnia 2 października zniesione zo
stały odroczenia obowiązkowej służby woj
skowej dla studentów. Równocześnie wiek
Tokio, 5 października. Po raz pierwszy wyszkolenia dla podoficerów rezerwy podw historji Jaw y zbierzo się w dniu 13-go toyższoue z 40 na 45 łat.
października w D jakarta t. zw. krajowa
centralna rada na 5-dniową sesję. .Tak wia
Japońskie konsulaty generalne
domo, rada ta składa ®ie z.przedstawicieli
w Chinach.
wszystkich warstw ludności. Zadaniem jej
jest strzeżenie interesów mieszkańców kra
Tokio,
5
października.
względu na co
ju, służenie ruda władzom japońskiej admi raz więcej zacieśniające Ze
stosuuki mię
nistracji wojskowej i wykonywanie pew dzy Japoują a Chinami się
uarodowemi, po;
nych oznaczonych funkcyj adm inistracyj stanowiło ministerstwo dla
Wielkiej Azji
nych.
______
Wschodniej sześć konsulatów japońskich
w Chinach przeistoczyć na' konsulaty gene
Eksplozja dynamitu
ralne, a zorganizować dalsze konsulaty.
Nowo to stanowiska obsadzone być mają
na brazylijskiej stacji kolejowej. osobami, szczególnie uzdolnionemu wyehoSztokholm, 5 października. Według do dzącomi z ministerstwa dla Wielkiej Azji
niesień z Rio de Janeiro pewna liczba wa Wschodniej. »
gonów kolejowych, naładowanych dynami
tom eksplodowała na stacji Paolo Frontia,
Szczegóły napadu na statek
na linji kolejowoj Sao Paolo—Rio Grandę.
„Svithun“ .
Powstały ciężkie szkody materialne. 13 osób zostało zabitych, zaś wielka liczba oOslo,
4
października.
W oprawie napadu
sób odniosła ciężkie rany.
brytyjskiego na norweski etatek przybrze
„Svithun“ dowiaduje się biuro telegra
W ielki pożar na statku „Loreto44. żny
ficzne „Norsk** dalszych szczegółów. Kolo
M adryt, 5 października. Z chilijskiego zachodniego wybrzeża Norwegji na statek
m iasta portowego Iąuiąue nadchodzi wia ten 6 samolotów brytyjskich zrzuciły bom
domość o wielkim pożarze, jaki wybuch! na by napalające i rezpryiskowe. W ciągu kil
angielskim j>arowcu „Loreto**. Straty oce ku minut statek stanął w płomieniach, ponia się na około 12 milionów pesotów. po czeni skierował się ku wybrzeżu i w pobli
nieważ cały ładunek uległ zniszczeniu. żu Kobbeholmen osiadł na mieliznę.
Prace ratunkowe, w których brali udział
Ogień dotychczas nie doszedł jeszcze do
maszynowni. Władze przypuszczają, że za Niemcy i Norwegowie z lądu, były utrud
szedł tu sabotaż, ponieważ pożar wybuchł nione wskutek silnej burzy i silnej fali.
wpierw na przedzie statku, a po ugaszeniu Liczą się z tern, że udało się uratować oko
ło połowę załogi, znajdującej się na pokła
dopiero w tylnej jego części.
dzie w ilości 150 ludzi. Według sprawozda
Japończycy zatopili we wrześniu nia. nadwziego od, naczelnika gminy Nilje
dotychczas zdołano umieścić w bezpiecz, 6 łodzi podwodnych.
nem miejscu 77 pasażerów i członków za
łogi. z których część wskutek ataku bom
Tokio, 5 października. Główna kwatora bowego odniosła ramy. . Wśród, uratowa
cesarska podaje do wiadomości, żo japoń nych znajduje się również troje niemo
skie siły marynarki i jednostki lotnictwa w ląt
_____
w ciągu miesiąca września zatopiły na wo
dach japońskich i w innych terenach opfi;
racyjnyeh ogółem sześć aljanckich lodzi
podwodnych.

Centralna rada hawajska
obraduje w DJakarta.

Berlin, 5 października. Niemieckie my
śliwce dalekodystansowe wyśledziły 3 paź
dziernika przed południem w czasie wolnegA pościgu nad wschodnim Atlantykiem
wielki hydroplan brytyjski typu „Sundęrland**. Myśliwce niemieckie otwarły nie
zwłocznie ogień na silnie opancerzony hy
droplan, który usiłował ujść w locie zni
żonym. Po walce powietrznej, trwającej okołp 5 minut, hydroplau zajął sie ogniem 1
usiłował osiąść na wodzie. Przytem eks
Japonja mobiPzuje dalsze siły
plodował i zatonął. W krótki czas potem
w tym samym rejonie ofiarą niemieckich
do wojny totalnej.
myliwców dalokodystansowych padł dal
Tokio, 5 października. W ramach zarzą
szy eamolot aljancki, który samoloty nie;
mieckie zestrzeliły w walce prowadzonej dzeń, podjętych celem realizacji totalnej
wojny japońskiej, ministerstwo wojny poua torach kolistych z wysokości 50 m,

W kilku w!e rs ia d ft

Do Z a g ra b i* przybyła wczoral delegacja prawników wę
gierskich. Ma ona prowadzić w dalszym ciągu pertraktacje
o zawarcie chorwacko-węgierzkiego uklądu ochrony prawnej
I pomocy prawnej.

♦

Dzięki natychmiastowej akcji japońskiej obrony przeciw
lotniczej. udaremniono w piątek rano atak lotnictwa amerykańskiego na terenie Czungkingu na północną częSĆ Irancn-

General brygady Suthertand, szet sztabn generalnego na
czelnego dowódcy wojsk lądowych na Nowej Gwinei, generała
hetringa — Jak donosi angielska służba iniorraacyjna — po
niósł śmierć w czasie katastrofy lotniczej.

#
Według doniesień prasy, liczba nauczycieli tureckich
zwiększyła się w ostatnich latach o 201/.. Turcja posiada
w obecnej chwili przeszło 30.000 nauczycieli, z tego około
0000 kobiecego personulu nauczycielskiego. Liczba uczniów
obliczana jest w obecnrl chwili na 1,080.000, z czego ‘ /a
przypada na chłopców, a »/« na dziewczęta.
’

*
W dniu 7 października, jako w 40-tym dnia od zgonu króla
7jcdnoczyciela Borysa 111, w myśl uchwały synodu, we wszyst
kich kościołach w Bulgarji oraz w kościołach bułgarskich za
granicą odprawiona będą naboteństwa żałobne. Nabożeństwo
żałobna u grobu króta w klasztorze Rita celebrować będzie me
tropolita Neylll z Widino. Radjo sotijskle będzie transmi
towało uroczystości żałobne z klasztoru Rita. W myśl uchwa
ły rady ministrów, dtieó 6 pstdziernlka jest oficjalnym dniem
świątecznym.
Departamenty wojny I floty podały łącznie do wiadomości,
że sąd wojenny nad kontradmirałami Husband Klmelem i generat-majorem Walterem Shortera, otlceraml dowodzą-yml
w Pearl Harbour, w dniu 7 grudnia 1941 z. został odroczony
na odpowiedni termin w przyszłości.

*
Nad Jeziorem Szczyrbskiem w Wysokich Tatrach rozpoczęty
się wczoraj tegoroczne konferencje rozkładu jazdy w iprawfe
komunikacji międzynarodowych pociągów pospiesznych. W kon
ferencjach, które potrwają do fi bm . biorą udział przedstawi
ciele 11 państw.

♦

W nocy na 4 bm. no wyspach Azorskich, San'Mlguel I Terceira odczuto klika silnych wstrząsów ziemi, które wyrządziły
tylko nieznaczne szkody.
k

*

i

Na obszarze faszystowskiej republiki Wioch — jak donosi
rnćjo rzymskie — z dniem 6 bm. został wprowadzony po
nownie czas normalny-

*
W Marsyljl, w obecności licznych osobistości niemieckich
I Iranciskicb, dokonano otwarcia yystawy „Bolszewlzm prze
ciw Europie".

*
Emir Faisal z Arabjl sandzklej, jego brat Emir Khalld i inni
członkowie delegacji arabskiej przybyli Ho Waszyngtonu.

Cierpliwość Newtona.
(ap) Sławny fizyk Newton byt jak wiadomo
wielkim flegmatykieen i nic nie mogło go wy
prowadzić z równowagi. Miał on ulubionego psa,
którego pewnego dnia zostawił samego w gabi
necie. W czasie nieobecności pana pies przewró
cił mały stolik, znajdujący się obok kominka,
w następstwie czego dzieło matematyczne New
tona, nad którem pracował on cały szereg lat,
zostało zniszczone przez płomienie, Newton je
dnak nie okazał najmniejszego gniewu, a jedynie
zwracaJąe się w stronę psa rzekł:
— Nawet iria wiesz, coś mi za szkodę wyrządził.

4
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KRONIKA
Październik ■ Dziś: Plac; da i Tow.

Jutro: Bninona w.

«
Dziś obowiązuje zadem
nlenle od g. 17.30 do 5.00

Oddawanie opon pojazdów
mechanicznych.

Rzetelna miara i waga podstawą handlu
Kraków, 5 października.. Znakomita większość
transakcyj handlowych musi się posługiwać ja
kimś pomiarem. Przyrządy miernicze są niezbęd
ne we wszystkich niemal dziedzinach handlu.
Spotykamy je w prymitywnych budkach i straga
nach, jak i w największych hurtowniach. Przez
częste używanie przyrządy miernicze ulegają
zniszczeniu. Temu też należy przypisać, że odno
śne władze co dwa lata przeprowadzają ich le
galizację. Urzędowe ostemplowanie miar' i wag
jest stwierdzeniem, że nadają się one do użytku.
Wszystkie narzędzia pomiarowe powinny być
w sklepach i składach w ten sposób ustawione,
aby przedewszyslklem kupujący mógł dokładnie
stwierdzić, czy pomiar został właściwi^ dokona
ny. Ponieważ należyte funkcjonowanie przyrzą
dów mierniczych zależy od ich przepisowego ustalenla 1 uregulowania, sprzedawcy winni na tę
kwestję zwrócić baczną uwagę. Wskazanem jest
aby sprzedawca szczególnie troskliwie obchodził
się z wagami, gdyż te łatwo ulegają uszkodze
niom i stają się przez to fałszywe. Nie należy
zatem przekraczać określonej nośności wag przez

przeciążanie ich ponad normę. Po ważeniu arty
kułów działających szkodliwie na poszczególne
części przyrządu mierniczego należy go dokład
nie oczyścić. W danym przypadku mowa o takich
artykułach, jak sól, wbtdj itp.
Urzędowo nas obowiązującym systemem mier
niczym jest system metryczny i dziesiętny, dlate
go też nie wolno używać żadnych innych syste
mów, które dzisiaj zostały wycofane z użycia
(kwarta, garniec itp.) Przed dokonaniem pomia
rów każdy przyrząd powinien znajdować się w
położeniu wyjściowem. Jeżeli np. mowa o wadze,
wówczas strzałka powinna padać na cyfrę „zero .
W przypadku, gdy języczki wagi nie znajdują
się na jednakowym poziomie, należy wagę wytarować odpowietlniemi odważnikami. Do wytarowanin nie wolno używać kawałków dTzewa, tek
tury itp, przedmiotów. Reparację przyrządów
mierniczych mogą przeprowadzić jedynie upo
ważnione do tego wasziaty. Właścicielom wag i
miar nie wolno zatem dokonywać samowolnie
żadnych zmian, poprawek lub dodatkowych urządzeti.

Kraków, 5 października. W myśl świeżo wy
danego zarządzenia Wydziału Ruchu Drogowego,
należy oddawać wszystkie opony, dętki i taśmy
dzwonowe
wycofanych z ruchu pojazdów me
chanicznych I wozów przyczepnych oraz wszyst
kie nie nałożone na pojazdy mechaniczne- i wozy
przyczepne • (luźne). Obowiązek oddania dotyczy
wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych,
jak również właścicieli 1 posiadaczy wymienio
nych wyżej przedmiotów. Nie podlegają wspom
nianemu obowiązkowi posiadacze specjalnego
kontyngentu zaopatrzonego przez Placówkę dla
Kauczuku w Berlinie.
Wynagrodzenie za oddanie opon, dętek i taśm
dzwonowych następuje według stawek, wyznaczo
nych przez Urząd dla Kształtowania Cen. Przed
mioty wyżej wymienione winny być oddane w
myśl odnośnego rozporządzenia do dnia 16-go
października br. Karty na opony należy przed
Kraków, 5 października. Z urzędowego ogło otrzymują karty żywnościowe przaz swoich prze
łożyć przy oddawaniu tychże. Zgodnie z zarządze szenia o nowouregulowanym przydziale żywności łożonych.
niem, opony, dętki i taśmy dzwonowe nie dostar dla nlcnlcinieckicj ludności z dnia 22 września
II. Druga grupa młodzieży uczęszcza: a) do
czone w podanym wyżej terminie podlegają kon 1043 r. wyniku wyraźnie, że tylko ten może otrzy szkół zawodowych, b) do szkół fachowych, c, na
fiskacie bez odszkodowania. Oddanie powinno na mać karty żywnościowe, kto zgłosi się do pracy. kursy przeszkolenia.
stąpić w urzędowo uznanych placówkach, wła
W tym wypadku kierownicy szkół lub kuraów
Włączone są tutaj oczywiście również żony
ściwych dla miejsca stałego postoju pojazdu me pracujących oraz ich dzieci do ukończonego zgłaszają listy uczestników do urzędu pracy. Od
chanicznego, względnie w służbowej, handlowej 14 roku życia. Wszystkie te osoby otrzymują za dział młodzieżowy urzędu pracy sprawdza listy
siedzibie lub miejscu zamieszkania osoby obo sadniczo przydział normalny.
potrzebne urzędowi wyżywienia i wręcza kiero
wiązanej do oddania.
Do uprzywilejowanych przy zaopatrzeniu ży- wnikom. Uczniowie szkól nie potrzebują więc
Adresy placówek, w których należy oddać opo wiiościoweni, którzy oprócz normalpcgo przy zgłaszać się do urzędu pracy, chyba że otrzymu
ny, dętki i taśmy dzwonowe przedstawiają się na.
działu otrzymają jeszcze przydział dodatkowy, ją specjalne zawezwania.
stępująco: dla okręgu radomskiego — Radom,
III. Młodzież, która jeszcze nie została ujęta
należą;
ul. Giserska 21. Dla okręgu krakowskiego — Kra.
lub skierowana przez urząd pracy z powodu:
a)
Urzędnicy
władz
oraz
zakładów
prawa
poków, pl. Matejki 4. Dla okręgu lubelskiego — Lu
a) słabego zdrowia, b) czasowego odroczenia dla
blin, ul. Krakowska 00. Dla okręgu warszawskie bliczuego.
pomocy w domu, c) powtórzenia klasy w szkoło
b) Robotnicy oraz urzędnicy przedsiębiorstw, powszechnej za zgodą urzędu pracy po przekro
go — Warszawa, ul. Senatorska ,20. Dla okręgu
którym powierzono ważne zadania w interesie czeniu 14 roku życia, musi zgłosić się osobiście
lwowskiego — Lwów, pl. Panny Marji. 8.
niemieckim i których praca i zaufanie do sił pra w urzędzie pracy w oddziale młodzieżowym, ul.
cujących wymaga szczególnej oceny.
Lubelska 23, 111 p., celetn odebrania poświadcze
Kronika żałobna.
nia, że za zgodą urzędu pracy została czasowo
c)
Tutaj
należą
róąapież
żony
i
dzieci
do
ukoń
(tern) Kraków, 9 października. W ostatnich dniach zmarli
czonego 14 roku żyda — wszystkich pracowni odroczona od obowiązku pracy. Godziny przyjęć
w Krakowie: Julja Olsrowlci, lat 41, robotnica; Apoloniusz
codziennie od 8—12. Dokumenty, jak zaświad
ków, wymienionych pod a) \1 b).
Lipiński, urodź. 1943; Antonina Dukać, urodź. 1943; Marja
Faja, lat 56, robotnica; ju lja Wójcik, lat 83, wdowa po oby
Jak przedstawia się sprawa młodzieży od 14 do czenie lekarskie o niezdolności do pracy ucznia
watelu; Leokadia Dąbrowską, lat 26, b. urzędniczka sądowa;
lub chorobie matki, wymagającej pomocy
21 roku życia.
Marja Przehlńska, lat 86, wdowa po urzędniku; Franciszek
Zaopatrzeniu podlega oczywiście również mło dziecka w domu, zaświadczenia wtndz szkolnych
Lislński, lat 12, plutonowy PP.; Mieczysław Orda, urodź. 1842;
i t. p. należy zabrać ze sobą.
dzież w tym wieku, o ile zgłosi się do pracy.
Bolesław Modliński, lat 24; Filip Inwal, lat 60; Adam Maj
Jak ma posląplć młodzież, która jeszcze nic
I. Duża część młodzieży pracuje już w charak
cher. urodź. 1943; Marja Łątka, lat 45; Tadeusz Ignacak,
lat 14; jen Wlechet, urodź 1943; Marla Olszowska, lat 43;
.
terze terminatorów, przyuczających się, młodo zgłosiła się do pracyf
Stanisław Leja, lat 36; Wojciech Kurowski, lat 56, stolarz;
Młodzież ta jak najprędzej ma się zgłosić do
cianych robotników, oraz urzędników, a więc cl
Romana Stawarska, dat 74; Józet Siczepanik, lat 68; Mar|a
są Systematyoznie meldowani przez swoje wła dyspozycji urzędu pracy, który rozporządza je
Kłusa, lat 47, żona robotnika; Zotja Woźniak, lat 87; Antoni
dze w urzędzie wyżywienia lub urzędzie pracy i szcze wielu dobrem i miejscami nauki we wszystMichel, lat 41.

Uregulowanie przydziałów żywnościowych
dla młodzieży od 14 do 21 roku życia.

Obwieszczenia urzędowe

Publiczne upomnienie.
Na podstawie rozporządzenia w sprawie publicznego upomnienia o zapłatę płat
nych kwot podatkowych z dnia 8 sierpnia 1943 (DROO S. 462) przypomina się
o zapłacie poniżej wymienionych podatków:
Płatnymi stały się:
7. września 1943: podatek dochodowy od uposażeń za miesiąc sierpień 1943.
10. września 1943: zaliczka na podatek dochodowy za trzeci kwarlat 1943.
15. września 1943- zaliczka na podatek obrotowy za miesiąc sierpień 1943.
Z upływem dnia płatności ma zastosowanie dodatek za zwlokę od 2 do 10"/«.
Publiczne upomnienie podatkowe obejmuje także podatki, których zapłaty za
żądano poszczególnymi nakazami płatniczymi 1 które stały się płatne w miesiącu
wrześniu 1943.
Pisemne Indywidualne upomnienia nie będą wysyłana.
Wymienione w niniejszym upomnieniu podatki łącznie ze wszystkimi dodatkami
I kosztami upomnienia zostaną ściągnięte przymusowo na koszt dłużnika egzeku
cyjnego, o ile nie zostaną uiszczone najpóźniej dnia 17 października 1943. Zło
śliwi płatnicy będący w zwłoce z płatnością podatków mogą oprócz tego narazić
się na dotkliwe kary za zwlokę.
Kto płaci podatki bezgotówkowo (przez przekaz podatkowy, przekaz pocztowy
albo bankowy) unika niepotrzebnego czekania przy okienku kasowym.
Krakau, dnia 1 października 1943 z.
Der Stadtbauptmann der Stadt Krakau
Flnanzlnspekteur Krakau-Stadt
_
Dor Krelshauptmann In laslo
Pinanzinspekteur
Der Krelshauptmann In Tarnaw
•
Flnanzlnspekteur

-

Nauka I wychowania
Dyplomowana nauczycielka (ucz. Akade
mii Wiedeńskiej) udziela lekcji tańcu
artyst., rytmiki itp. Zgłoszenia i Infor
macje: Biuro Oglosz. Kraków, Sienna 12.
Roczny Korespondencyjny Kurt Przygo
towawczy do Państwowej Wyższej szko
ły Technicznej w warszawie. Czynny od
1 llttopada 1942 r. Informacje: War
szawa, Smolna 34-4.
9500k
Niemieckiego wyuczę szybko, praktyesnie początkujących, zaawansowanych.
Konwersacja. Dochodzę. Zgłoszenia: Ooniec Krak., Kraków, „Nr. 2302".
Korespondencyjnie niemiecki dla za
awansowanych, budowa zden, główne,
poboczne, ożycie czasowników
w ar
szawa, ul. Senatorska 22, m. 24. Nauka
listowna.
r,23k
Niemieckiego wyuczam za 3 miesiące.
Kraków, Długa 30/1.
524k

Frofaaar germanlata, Kraków, ul.
Zielona 25/21. Pierwszorzędna wy
mowa 1 stenografia niemiecka.

Noclegi
Noclegi: Kraków, Floriańska 3, in. 8.
Noclegi. K ra k ó w , Z ie lo n a 25-1.
Noclcąl Inteligencji: Kraków, Radtlwitłowska 14/2.
„
1085
Noclegi: Kraków, Starowiślna 52, m. 13,
front — Bańdowa.
3515
Noclegi: Kraków, Szewska 7, tn. 7.
Noclegi: Kraków, Grodzka 39/12..

Noclegi przejezdnym, Kraków, św
Bebaatjada 84/2.
D88

D li rozjaśnienia starych dni zainteresuję
się wytwornym, pełnym energji życiowej,
o wysokiej kulturze
towarzyskiej, po
40-ce. Cel matrym. Łaskawe zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 2 2 1 ".
Kawaler 29 t., przemysłowiec, przystoj
ny pragnie poznać w celu matr. pannę
do lat 23 wzrostu do 182 cm, uczciwą,
zrównoważoną,
piękną,
niekoniecznie
zamożną, chętnie ze sfer kupieckich,
dyskrecja, fotografia. Oterty kierować:
Goniec Krak., Kraków „Nr. 3566".
Niebrzydki, lat 29, z braku czasu szu
ka znajomości do lat 28. Cel matrym.
Biuro Ogłoszeń, Kraków, Sienna 12, —
„Pracownik".
2195
Jestem przystojny, inteligentny, dobrego
charakteru, kawaler lat 29, niebiedny,
rzemieślnik metal. Szukam tą drogą
odpowiedniej charakterem, ładnej pan
ny. Cel matrym. Poważne oterty, chętnie
i (otogratją proszę kierować:
Biuro
.Majewski, Kraków, WW. Świętych u,
pod „103".
, .
2303
w celu matrym. poznają dwóch panów
niezależnych na stanowiskach 24— 30,
dwie młoda szatynka i brunetka nie
zależne. Zgl.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 2381".
Wdowa la t 54, pra ys to jn n . sza
ty n k a . m a te r ia ln ie n ie za le żn a , po.
siadajnoa 2 realności w g ó rs k ie j
pięk n e j oko jio y , pozna pana do la t
65, cel m a try m .
Zgtos-a.i Goaieo
K ru k o w s k i, K ra k ó w , „ N r . 470".
Szatynka, b. m ila , z g ra b n a , w a rtośoiowa. zm uszona okolicznościa
m i, szuka tą drog ą m ęża na atano w iaku. k u ltu ra ln e g o , la t 85— 40.
Pow ażne zgłoszenia: Goniec K r a k ow akt. K ra k ó w , „ N r . 563".

Matrymonialne
Byty marynarz, kawaler, lat 28, wyso
ki. dobrze zbudowany, narazle pracują
cy w Rzeszy, pragnie i wzywa wszyst
kie Inteligentne panny do lat 26 o ratu
nek, żeby przyholować jego łódź do
przystani szczęścia. Oferty matrymon.
i fdtografjami proszę kierować: Goniec
Krakowski. Kraków, „Nr. 467k".

Kupno
Kupuje, ocenia znaczki pocztowa „Filatelia ' , Kraków, Długa 14.
3676
Srebra stare potaniane kupuję, ptacę
najwyższą cenę. Kraków, Sebastiana 20
m. 2a, od godz. 9—3.
3762

Koncesjonowany aklep używanej
Kuplę psa młodego lub azczenię „Spag a rdero by
i
b ie liz n y
k u p u je
i
niola" możliwie czarnego lub też Innej
K ra k ó w
rasy. Wyczerpujące oterty: Goniec Kra s p rz e d a je 1 za go tów kęt
Pterackiego ś
8407
kowski, Kraków, „Nr. 3879".
Obrazy, antyki, dywany — kupno,
Kuplę płaszcz, ubranie 1 ciepły sttaeprzwlaż — ocena: „ P h r y n e " K r a 
trok. Kraków, Oroózka 47. Pralnia.
ków, S taw kow aka 6.
8718ą
Kilimy, dywany, kupuje, aprzedaje Kra
Kilim y, d y w a n y perskie, fu tra ,
ków Długa 23, sklep kilimów.
3264
k ry s z ta ły k u p u je S klep, S ta ro w iś l
Fatelon walizkowy, płyty kupię. Goniec
na 80 K ra k ó w , tel. 223-67
HBOBk
Krakowski, Kraków „Nr. 3370".
Pióra wieczne poszukiwane przez Komis
Z e g a rk i i srebro różne kupu je. —
P la e i solidnie. P rz y jm u je rów n ież
Kraków, Starowiślna 18.
38żk
w K o m is K ra k ó w , pl .W o ln ie u b,
Białe flakony kryształowe na kwiaty
poszukiwano przez Komis Starowiślna
Zegarmistrz.
228 k
18.
395k
B eczki żelazne, u ży w a n e k u p i „U eFlyty gramofonowe, używane kupuje: , z y n fe k e ju ..A z o t" , K ra k ó w , u le
„Fiducla", dśraków, Ftorjańska 15.
'tlo w a k a 13/7.
224k
Filatelistom uzupełnia — kupuje wszel
O b ra zy , sprzedaż, kupno i oeenat
kie znaczki „Mundus", Kraków, Adoit
L. Wiadrowskl, .Kraków, Florian
llitler-Platz Nr. 37.
3311
eka 7, w pudworou.
89l)5k
Obraz sprzedaż naikorzystnlej — WaDywany, k ilim y , ob rn zy, a n ty k i,
wrzecki, Kraków, Wiślna 9.
3318
m eble, porcelana. K u p n o — sprze
Kupimy maszynę do pisania i liczenia.
d a * ocena: Salon O b ra zó w i dzlot
Zgłoszenia:
Agentura Handlowa Ooięa ztu k i „ A n t y k " .
K ra k ó w ,
S tra bicwski-Rafalskl, Kraków, św. Marka 77,
dom 18. telefon 140-83.
Slłlllk
tel. 226 45.
3331
Mieszarkę do gliny waloown-śllma.
Kołdry puchowe, książkę kucbarsaą
kową na nnpęd pasowy kupi F’aDieslowej, kołnierz i zarękawek popitbryka K afli. R ozw adów .
29 4 a
laic karakuły, walizkę skórzaną średnitl
Lornetki 6 X i 8X poszukiwane. —
wielkości
kuplę.
Zgłoszenia:
Biuro
K o m ia , K ra k ó w , S tb ro w iś ln n 18.
Ogłoszeń Krajna, Kraków, Adolt HltlerKryształy jMmewktwane przez Ko
Platz 46. pod „ 5 3 1 ".
510k
m ia. K ra k ó w . S ta ro w iś ln a 18.
Pessukulę celuloidu I celofanu we
wszystkich Ilościach. Warszawa, Żela
Ł g u is y - k ra d z ie ż e
zna 39, Weteszko
51 tk
Kupię 20 krzeseł giętych I gabllotkę
szklaną. Zgłoszenia Goniec Krak., Kra Ikradzlano torebkę damską na przystan
ku tramw. Nr. 1, zawierającą dokumen
ków, „Nr. 70".
Kołdry jedwabne, porządne kuplę. Kra ty na nazwisko Stanisława Broszkiewlcz:
1) Kennkartę wystawioną przez zarząd
ków, św. Marka 19, narożnik Floriań
gminy w Bystrej, 2) zawiadomienie z
skiej ' sklep tapicerskl.
299
Aibeitsamtu,
Nowy Targ, 3) Auswels
Klubowy garnitur skórzany, porządny ku
(Landwlrtschatlllche Xcntrnlls|elle), me
pię. Kraków, św. Marka 19, narożnik
tryka
I
metryka
dziecka (na nazwisko
Floriańskiej. Sklep tapicerskl.
Pianino lub (ortepian w dobrym stanu.* Ewa Broszkiewlcz) i Inne. W torebce by
ty też okulary.. Prost stę o zwrot doku
kopię. Kraków, Starowiślna 68, m. 4.
mentów I drobiazgów na adres: Stani
Łóżeczko dziecięce kuplę. Kraków, św.
sława Broszkiewlcz, Kraków, ul. Mogil
Marka 19, narożnik Florjańsklej. Sklep
ska
8, m. 10.
3548
tapicerski.
576
Skradziona 1 b. m. Kennkartę Nr. 167D7
Ciągnik tub ciężarówkę z przyczepkę lub wysławioną przez miasto Kraków, Kartę
bez na ropę I gaz drzewny w dobrym pracy I kartki żywnościowe na nazwisko
stanie, kupi zaraz Ignatowlcz, Dębica,
Magdalena Bober.
3651
Piekarska 209, tel 137.
600
Zgubiona Omegę na rękę, cżarny ZltterKuplę Tutti-Frutli maszynkę do miele blptt świecący, opaska z czerwonej Skó
nia owoców. Kraków, ul. Agnieszki 1, ry. Uczciwego znalazcę wynagrodzę. Ko
m. 24.
605
perski Władysław K-.itów Gołębia '6/2
Filatelistyczne biuro „Kolekcja", Kra Skradziono Kennkartę, Kartę pracy na
ków, Bracka 4, I p., kupuje, sprzedaje, nazwisko Stanisława Koztówna, Nitko
zamienia znaczki pocztowe. Uzupełnia n'5enem. ul. Pocztowa 2.
2395
Mankollsty.
706
Zgubiono Kennkartę Nr. 895 wystawio
Buty z cholewami kupię (oficerki) Nr. 43. ną w Starostwie Dębica na nazwisko Jan
Zgl.: Goniec Krak., Kraków, „Nr. 764".
Mlkoż. wieś Czarna, pow Dębica.
Materace wlósienne, z trawy morskiej,
Skradziona I. 9 19ŚS śrbeltskartę I
> kupią. Kraków, św. Marka 10, naroż świadectwo ukończenia szkuty hendlowel
na nazwisko Clchoń Zbigniew.
nik- Florjańsklej. Sklep tapicerskl.
Keldry ledwabne porzędne kuplę. Kra Zgubiona Kennkartą, wydaną w gminie
ków, iw . Marka 18. narożnik Floriań Siepraw na nazwisko Antoni Plebda, Sieraw, gmina Siepraw
1041
skiej. Sklep 'taplcsrskl.
900
kradzione karlę rozpoznawczę, na na
Bewer damski jut nie do użytku kupię zwisko Fijałkowska Marja I zwolnienia
w ftęśdach lub całości. Kraków, Fiae
t Niemiec, na nazwisko Fijałkowski
Mariacki 3. (sklep).
'
918
Grzegorz, Kraków, Pasterska 16.
Kuplę kółko lecznicze gumowe w do
Zgubiłam Kennkartę Nr. 73.
wydanę
brym gatunku. Kraków, Pędzlchów 1814.
przez landkomlssarlat w Kazimierzy
Łóżeczko dziecięce kuplę. Kraków, iw .
Wielkiej. Kartę pracy I BesftttungsurMarka 19, narożnik Florjańsklej. Sklep kunde na nazwisko Marjan Kabzlński a
tapicerskl.
11*8
firmę M Rntnlowlcz.
474k
B la tu fla k o n y kTyaatatowe^ha kwta. Kennkarta Nr. 211/1/42,
wystawiona
ty p o azakiw an e p rze * Korni*. Kra przez Magistrat względnie Starostwo
ków , S ta ro w iś ln a 18.
895k
jasielskie na natwlsko Jasińska Natalia,
P ió ra wieczne poszukiw ane p rzo i zaginęła w dniu 13 9 1943 Znalascę
K om is. K ra n ó w , S ta ro w iś ln a 18.
roszę o zwrot pod adresem: Jasińska
P le c a ki poszukiw ano przez K om ta.
ntalla, Jasto, ul Ujelsklego 14.
Zgubione Kennkartę Ńr. 617 na nazwi
K ra k ó w . S ta ro w iś ln a 18.
38.3k
Kryształy
kupuje stale firma sko Konopka Józef, Kotulów, pow. No
472k
„Antyki . Kraków. Stradomska 18. wy Targ

R

kiok zawodach. Są miejsca pracy we wszystkich
dziedzinach tak, że każdy mole znaleźć taką pra
cę, któraby odpowiadała jego zdolnościom i zami
łowaniu.
Młodzież od 14 do 18 roku życia zgłosi się w
oddziale knełnlcenla zawodowego urzędu prary w
Krakowie, Lubelska 23, 111 piętro; od 18 do 21 ro
ku życia w oddziulach pośrednictwu pracy, Lu
belska 25.
i
Młodzież z powiatów: krukowsklego i mie
chowskiego zgłnsza się w miejscowych oddzia
łach (filjach) urzędu pracy.

Szkiełka odblaskowe dla
pojazdów.
Kraków, 5 października.
Wszystkie pojazdy
(furmanki, wózki ręczne Itp.), używane w ruchu
drogowym, muszą posiadać — zgodnie z zarzą
dzeniem władz — na tylnej stronie między środ
kiem a lewą zewnętrzną krawędzią, czerwone
szkiełko odblnskowc. Szkiełka te 'nie są potrzeb
ne wówczas, o ile pojazd zaopatrzony jest w spe
cjalne czerwone światła tylne. Przepisy o szkieł
kach odblaskowych nie dotyczą wózków dzie
cinnych i sanek ręcznych.
Szkiełem odblaskowych nie wolno umieszczać
powyżej 50 cm nad powierzchnią ziemi; nie mo
gą one być zasłonięte ani też zabrudzone. Szkieł
ka odblaskowe można nabyć we wszystkich skle
pach hurtowych.

Jakie zioła lecznicze zbieramy
w październiku?
Kraków, 5 października. Wszystkim zorganizowanym I po
jedynczym zbieraczom ziół leczniczych podajemy do wiado
mości wykaz ztot, które możne zbierać w ciągu października:
Arcydzlęgiel lek. (korzeń), bez bebd (dojrzale jagody), brodawaik mlcczowatycz, miecz (korzenie w 3 roku), bylica po
spolita (korzenie), chrzan zwyczajny (korzeń 3 roku), dąb
ssypulkowy I bezstypulkowy (żołędzie), driaklcw podgryziona
(korzenie), goryczku źńltscz, gencjana (kłącza grubości abjmnlej wielkiego palca), Jarzębina posp. (owoc), jałowiec (doj
rzale Jagody), kasina nlskacz,
dzIcwięSclt biały (korzenie
w 2 roku), konltrut (korzenie), koper lek. cz. wioski (po lo jrzęnlu nasion), kopytnlk (korzenie), kozłek lek. (korzenia
w 2 roku), kruszyna posp. (owoce), kwaśnica pospolita (dro
bne korzenie), lubczyk lek et. ogsodowy (korzenie oo 1 roku),
lukrecja gładka (rozłogi I korzente od 3 roku), łopian ci.
łopuch (nasiona, korzenie), miodunka lek. ąz wolowy język
(korzeń), myślnlca czy mydllk (korzenie starszych tożlln), jman
wielki czy prawy (kłącza 2 l 3-letnle), perz (rozłogi), pięcior
nik leśny cz, kurze ziele (kłącza): ptucnica Islandzka cz.
mech Islandzki, pokrzywa zwyczalna (korzenie), pomocnik
(korzenie), rdest wężownik (kłącza), róża polna cz. dzika
(owoce), rzewień lek. (korzeń), ślaz lek. (nasiona), śliwa tarń
cz. tarnina (kora I owoce), stokroć trwała (kwiat bez szypulkl), storczyk wielkokwiatowy (bulwy Jednoroczne), ztullsz lek.
(ziele), szcznw posp. (korzenie), tarlak (kłącza), wllźyna cier
nista cz. Ust ogon (korzenie), wrotycz posp. (nasiona), la ik le l
zwyci. (korzenie), oraz iywakost lek. (korzenie).

Tylko nie w szkatule...
(ap) Pewien skąpiec zagroził swemu służące
mu, z którego pracy nie był zadowolony, że ka
żę go zamknąć.
— Na Rogal — odrzekł służący — tylko nia
do szkaluły pana, bohyrn się z tamtąd do koń
ca życia nie wydoalał.

Skradziono Kennkartę Nr. 735, wydauę
przez starostwo w Tarnowie na nazwi
P O D Z IĘ K O W A N IE
sko Jóscia Kozik z Ciężkowic, powiat
Taruow.
473k
Wszystkim, którzy nieśli pomoc
Zguhilam Beschcinigung do Kennkaity
memu Najukochańszentu Mężowi 1 Oj
Nr. 904B.05401,
Arbeltsaiat Brzesko.
cu, okazali nam współczucie w ta i
Ukaz żolja, Jadowniki Podgórne Nr. 568.
ciężkich dla nas chwilach oraz wzię
Zaginęła Karta rozpoznawcza na na
li udział w pogrzebię i. p.
zwisko Lech Antonina, zamieszkała w
Starachowicach wieś Nr. 84. Ostrzega
się przed uadużyciem.
47 tk
Zgubiona Kennkartę Nr. 398, wysła
składają B głębi serca płynąca po
wioną przez Magistrat Sędziszów, Kreis
dziękowanie pozostała w nlsutaioDębica, legitymację straży pożarne] oraz zaświadczenie zotiudinenia, wszyst
nym żalu
ko na nazwisko Idzik Karol
476k
Zena, dziad I siostro.
Zgubiłam 8. 8. 1943 w bieńczycach Kcnnk d ttę Nr. 200692, wydaną przez VIII.
Urząd Obwodowy Prądnik Czerwony;
Meluekarte, wydanę przez Aibeitsaait i
Formy na suknie damskie wedl. ml»r
przepustkę nocną nu uazwisko Jan Hinosobistych wykonuje się w lokalu Konc.
sta, Oórka Narodowa
525k
Kursów Kroju i Szycia
„Józelina",
Zgubiono Kennkartę wydanę w Nowym
Kruków, ul. Tarlowska 10/5 (przecznica
Taigu na nazwisko Dldańslu Jaa, Nowy
Zwierzynieckiej).
33 i j
Taig, św. Anny 37
5268
Kawę ziarnislą przyjmuje óo palenia:
Zgubiona świadectwo szkolne, wydane
Stanisław
Wachcl,
Kraków,
Długa
33,
pizez kier, szkoły w Kańczudze w roku
sklep kolonjalny.
3312
1942 na nazwisko Przewłocki Bronisław
F lla te llld l Szukam zamiany korespon
sam. w Kańczudze, ul. Kościuszki 175.
dencyjnej. Dalą starsze I nowości Nie
Zgubiono Kennkartę Nr. 1918 na nazwi
miec I Europy. Biotę Falską 1 Oisbersko Kanio Zotja, Kosodrza, Krtis Dę
nję. Także kuplę lub sprzedam. Oferty:
bica.
628k
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 4 6 9 ł"
"
Zgubione Kennkartę na nazwisko Otocha
Większą Ilość popiołu I gruzu bezpłat
Franciszek Odra Mo tyczna, Krala Dę
ni
le
odda
Ktakuuer
Scliwelseelektroilenbica.
52011
werk, Kraków, Grzegórzecka 77,' tel.
Zgubiono Keonkartę Nr. 419 na nazwi
105-51.
a
317k
sko Pondo Stelanja, Pustynia, Kreis
Pieczątki gumowe, ssyldy orda tablicę
Dębica.
530k
nagrobkowe: St. Sleprawskl, Kraków,
Zgubiono Kennkartę Nr. 1780 na na
518k
zwisko Cebulak Marta,
Borek W ie lk i,, Grodzka 36.
Warszawa. Pensjonat, ul. Moniuszki 7,
Kreis Dębica
531k
ni.
3,
w
pokolach
blełęca
woda.
Dnia 19. 9. zgubiłem porttet wraz z do
Kupię, wydzierżawię,
przystąpię
do
kumentalni na przestrzeni Mogiła— Kra
spółki lub założę fabrykę woóy sodo
ków: Kennkartę Nr. 21529'C wystawio
wej I lemoniady w dobrej miejscowości.
ną przez miotło Kraków na nazwisko
Zgłoszenia siać Biuro Ogłoszeń Krajna,
Wiktor Cymer, Auswels wysławiony
Kraków, Adolt llitler-Platz 46, — pod
przez H.K.P., Kartę pracy Nr. 801/63862
„Przemyśl".
52<lk
i wiele Innych dokumentów. Proszę u
Niopttrzebny przyjozdl Zlecenia kupna
zwrot za wynagrodzeniem.
2616
lub sprzedaży przyjmuje nasz dział zle
ceń Firma Rzewuski I Rodys, Warszawa.
Roine
Krakowskie Przedmieście 7.
5 2 il
Frzedstawicltll rejonowych na własny
Dla ucznia z prowincji — pomieszczenie
rachunek postukuje poważna
fabryka
przy rodzinie. Kraków, Kapucyńska 5 6.
artykułów farmaceutycznych I kosmety
Gustaw specjalista trwalej ondulacji,
cznych masowego zbytu Oterty; Waiwyuczony w Wiedniu, gwarancja, płyny
szawa, ul.< Rysia 1, m. 2.
521k
zagraniczne. „Jasia" Kralrow, Limanow
F ila te liś c i I
Iloz.pooanamy
sezon.
skiego 16.
3655
Ządnjioie now ych cen n ik ó w
nnz
Panią z Sandomierza, od ktAreJ otrzy
a) p a t le t y , b) zeszyty <to w y b o ru ,
małem Ust zaadresowany na ul. Boneo)
w
k
la
ilttik
l
(k
ln
a
e
ry
),
d)
k
o
p
e
rtkt
rowską 1 m 10 proszę bardzo o zgłu
celofanow a. A. O. K a itiió a k l. W a r szenie się po odpowisdi na pocztę w
azaw a. M arasalkow ska 122
2 0 ]k
Sandomierzu.
3663
W y b itn y peycholog a n teapotyaaDobrit poradzi w każdej sprawie cblronynt da rem ja a n o w ld ze n la u d zie la
mantka, Krakńw, Krakowska 39/43 po
cennych porad, p ra w d z iw ie o d d a 
południu, wyjąwszy szwartki, niedziele,
nia w azelkte ta je m n ic e 1 loa »azaginął dnia 4. 10. brązowo-bialy SpaK inionyeh, od pow iada liatowate ta
niol i tólto-blalą obrożą. — Wabi tlą
z a lic zk a 20 z l„ podań datę urodze
„Lump!" Odprowadzić za Wysokiem wy
nagrodzeniem Kraków. Długa 17/2.
n ia I p y ta n ia . A dreat Lw ów 1,
Biuro podań, tlumaczel Kto przyjmie do s k ry tk a .pocztowa 69.
20:ik
spńlkl, odstąpi koncesję. Zgl.: Oonlec
Szczotek do wzorowania a d rs ew a
Krakowski, Kraków. „Nr. 2B19".
(ręczne t na k ij) ,
d rą żkó w do
Fslsryny, zamki błyskawiczne, inlegowszcaotak,
wynleraozak
d re w n ia 
ce, taczki, getry przyjmuje do napra
nych a ktadan ych trzepaesek koa>
wy oraz wstawia zatrzaski, zamki bły
na p a p iery dostarcza w w iększej
skawiczne, zameczki do teczek I tore
llo lo l
k ró tk o te rm in o w o
H u rto w 
bek. Zaktad szewski, Krakńw. Szpital nia aaesotek. K ra k a u Kasln,>u„«ee
na 30'22.
3511
(Iłra e a a t 6
9459k
Obiady smiczna zdrowa Krakńw. Dłu „E a p ra ss "
H elen y
jH b ln ó a k ie j,
ga 1T 2.
429k
K ra k ó w . Dtuira 31. podnoal Kutka
w pończochach szybko, aolldnie 1
Znana gratologml chlrnmantka Sói.na,
bardzo ła d n ie pilne ,na poczeka
poradzi najlepiej każdemu. Kraków, ul,
Iw . Sebastiana 27, m. 11, oficyna
n iu
9842k
Zaprzysiężony tlumaos I biuro tla„Zagłada" radykalnit tępi pluskwy. —
maozeń I podań. Krakau, KazinoSprzedał w Krakowie w F-mle Komengaaae (Bracka) 6.
BltlHB
dera, Starowiślna 22.
1564
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Łóżeczko dziecięce i połowę, eleganc Zamówienia na książki rolnicze, przyj
muje Kraków, skr. poczt. 573.
3327
kie sprzedam. Kroków, Lelewela 14.
Mały inwentarz — czasopismo dla ho
Harmonio pianowe na 120 i 12 basów
dowców królików, drobiu, kóz i Jed
okazyjnie do sprzedania. Kraków, Miko
Okazja' Polowa domu murowanego, 0- łajska 4-32.
wabników. Prenumerata roczna 10,37 zi.
Potrzebna panna do 3-lttnleJ dziewczyn
3060
gródek (Borek). Dom murowany 3 ubik.
ki . oraz
energiczny
nauczyciel
do
Zgłoszenia przyjmuje
Kraków, skrytka
Patelon szalkowy dwusprężynowy oraz
ogrodek,
drzewka
owocowe,
niedaleko
pocztowa
573.
3328
10-letn. chłopca na popołudniu do domu
walizkowy nowoczesny okazyjnie sprze
tramwaju. Parcela piękna, sucha, zatw.
niemieckiego (z Wiednia). Zgłoszenia:
Maszynki do siekania jarzyn oraz kru
dam. Kraków, Kurniki 3, m. 2.
3561
tuż
przy
tramwaju
sprzeda:
Grzywacz,
Goniec Krakowski, Kraków „Nr. 3648“ .
szenia farb ze składu, poleca Fabryka
Pianino „Pleyel" oraz harmonję 32 ba
Kraków-Podgórze, Kalwaryjska 27 m. 11.
Pomocnika (ca) do robót gumowych (pła
Maszyn Młyńskich, Molitor, Kraków,
sy okazyjnie sprzedam. Kraków, Dietla
szcze, peleryny, śniegowce) potrzeba za Parcela okoto 400 s. Swoszowice. Par Nr. 60. m. 9.
św. Wawrzyńca 26. Tel. 131-18.
3562
cela 400 sążni Bieżanów, Parcela 240 s.
raz. Zgłoszenia: Goniec Krakowski, Kra
maszynę Singera krytą tanio sprzedam.
Fotoaparat Sida najtańsza małoobraBorek, Parcela 290 sążni Borek, Parcelą
ków „Nr. 3675“ .
Kraków, Szlak 3(ł/7a.
3795
kowa kamera kieszonkowa dla wszyst
Osoba do pomocy w gospodarstwie do- 400 sążni Wola Justowska — sprzeda:
Maszynę płaską z rolltasem, do chole
kich na taśmie filmowej, 10 zdjęć, form
mowem potrzebna dorywczo, lub na sta Grzywacz, Kraków, Kalwaryjska 27-11.
25X 25 wysyła zamawiającym odwrotnie
wek, maszynę do pisania, patefon, serBorek Falęcki. 300, 600, 900 sążni przy
łe. Kraków, Chlopickiego 1, m. 1.
Bazar Rozmaitości, Przemyśl, Kolejowa.
wantkę okazyjnie sprzedam. Kraków —
Od dnia 5 do dnia 7 października 1943
Poszukujemy od zaraz kelnerów włada aslalcle tanio sprzeda „Lokata", Kra
Szlak 31/5.
3796
Harmonja Rigoletto, 80 basów, tanio do
23R5
jących językiem niemieckim, służącego ków, Łobzowska 4
Maszynę Singera krytą sprzedam. Kra sprzedania. Kraków, Westring 55, „EłePolewę 4-piętr koml. kamienicy przy
ków-Podgórze, Legionów 14 m. 8.
A P 6 L L 0 św. Tomasza 11. domowego, dziewcząt do kuchni i do ul.
ktro-Dynanio“ .
t „ 512k
Szymanowskiego (park Krakowski)
garderoby. Okocimer Grossgaststatte —
Maszynę laciarkę dlugoramicnną oraz
Filatelłścii Bezpowrotna okazja! Parce
MILOSC NA URLOPIE
tanio sprzeda „Lokata" Kraków, Łob
Kraków, Adolf-Hitler-Platz 34.
3712
kanapę sprzedam Kraków, Szlak 31 m.
lujemy cenniejszy zbiór Europy — zaWlnnie Markus — Otto Wilhelm.
zowska 4.
2388
Poszukuje się od zaraz do restauracji
7, oficyny.
3798
morza
Mancolisty
(załączyć znaczek
podkuchennej i restauracyjnych dziew GotRpdarstwo 4>/i morgi, dom w Rabie
Wózek głęboki Konkon, autko, sportowy, 0.84) „Kolekcja** Biuro Krajna, War
Wvżnej,
doskonale
położenie
—
,
tanio
cząt do kuchni. Kraków, Łobzowska 5.
wyprawkę, płaszczyki, buciki damskie szawa, ulica Bracka 17.
513k
W A N D A św. Gertrudy 5. Dc małego gospodarstwa rolniczo-ogrod sprzeda „Lokata" Kraków, Łobzowska 4 Nr. 36, gumy do wózków sprzedam, — Lepy na muchy, prima gatunek wysyła
DWIE MIŁOŚCI MOZARTA
niczego poszukuje się fachowca mogące Parcela narożnikowa 160 sdzni, Osiedle
Kraków, Zyblikiewicza 5 46.
3438 my po zł. 65 za karton (100 sztuk) za
Urzędnicze tanio: Kraków, Basztowa
go się zająć samodzielnie. Wiadomość:
zaliczeniem pocztowem, po nadesłaniu
Wlnnle Markus — Hans Holt.
Męskie palto zimowe, oraz jesionkę —
Nr. 10/1.
3528
Kraków. Gołębia 2/4a.
3718
25’/» zadatku. Warszawa, Jerozolimskie
stan pierwszorzędny sprzedam. Kraków,
Willa nowomurowana II p. komfortowa,
dziennie od ghdz. 10-19.
Biuro Spedycyjne w Krakowie poszukuje
26, m. 12 Tadeusz Sawicki.
514k
Chlopickiego 1, m. 1.
3690
SZTU K A św. Jana 6.
urzędnika z opanowanym językiem nie nowocześnie urządzona, około 5000 m
o
Części motorowe Ursusa różne, jak
Kurtka
skórzana,
długa,
czarna
w
do
ogrodu
warzywno-owoc.
(Kraków)
sprze
mieckim w słowie i piśmie. Reflektuje
pompki, wtryskiwacze. zawory ro?rubrym stanie na średniego do sprzedania.
PIĘTNO WYROKU
da: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
3573
się
wyłącznie
na
fachowca.
Oferty:
Go
chowe,
pierścienie
tłokowe,
rurki,
na
Kraków, Westring 55, m. 23 prawa oiic.
Laura Solarl — Fosco Olachettl.
Parcela 4000 m* narożnik, dzielnica w il
krętki itp poleca „Kapemotor**, War
niec Krakowski, Kraków „Nr. 3717“ .
od gouz. 18.
3694
lowa. Sprzeda- Kraków, Zwierzyniecka
szawa, Czackiego 6.
515k
Do Zakładu Metalowo-Przetwórczego po
Futro perskie, stan b. dobry, raglan cie
Nr. 8 1 .
3574
Motor elektryczny krótkozwarty 30 KM
łożonego
w
dystrykcie
krakowskim
po
pły,
brąz,
bonżurka
jedwabna
bordo
koł
A T L A N T IC Stradom 15.
1400 obiotow, poleca „Kapemotor*,
szukuje się: 2 dysponentów materiało Zakopane. Dom drewniany 6 ubikacyj z
nierzyk bobrowy bubi kapa tiulowa po
parcelą 2.800 ni kw. tanio: Kraków —
MAŁE DZIEWCZYNKI — WIELKIE
Czackiego 6, tel. 5-33-87.
1 516k
dwójna okazyjnie do sprzedania. Kraków
wych, 3 kalkulatorów (TA) technicznycn
iasztowa 10/).
3589
KŁOPOTY
Materace włósienne dwa komplety sprze
Zamenhofa 7 la .
1584
ze znajomością rzemiosła ślusarskiego,
Musiyna.
Parcela
morgowa,
wystawa
K r a tk ó w — M e i s e l s a 4
Kostium
popielaty
wełniany
pierwszorzę
dam,
Kraków,
Meiselsa
8,
m.
4.
Oeraldlne Katt —• Fritz Odemar.
blacharskiego i elektrycznego, 1 plano południowa tanlol Kraków, Basztowa
dny sprzedam tanio. Kraków, Mogilska
S in g e ra m aszynę do s zycia, p ie r
wego. Urządzenia wnętrza, miejsca pra Nr. 10 1.
3591
8 6 od g. 14— 18 (2— 6).
3710
ścieniow ą, k r y tą w do brym s ta 
odpowiednie mieszkanie i utrzyma
P a rc e la budowlana 12,50 m z 28 ul. Mo
U C IE C H A Starowiślna 16 cy,
Ubranie granatowe w paski (wzór an nie
oraz
aparat,
fo to tg ra fic z n y
nie jest zapewnione. Zgłoszenia uprasza
gilska tanio: Kraków, Basztowa 10/1 —
gielski) na średniegoesprzedam. Kraków,
przedam .
W iadom ość:
K ra k ó w ,
W SZPONACH NAMIĘTNOŚCI
się kierować: Goniec Krak., Kraków „Nr.
tel. 159-35
3592
ul.
Szlak
47,
m.
8,
od
6— 7 po poł.
św
Marka
20/10
I
p.
3729
Karlu Hardt — Paul Wegener.
Zakopane: Wille, pensjonaty, z ogroda
622K".
suknie ślubne, welony, narzuty, pe
Koc wełniany okazyjnie sprzedam. Kra
Ł
ó
żka,
tapczan,
łóżko
połowę.
K ra 
Zbożowiec, dzielny dysponent i organi mi, umebl. do wyboru (wielkie, małe),
leryny, kostjumy, pończochy^ ręka
ków . św. M a rk a 19, n a ro żn ik F lo 
ków, św. Marka 20 10 ip.
3730
zator, fachowiec obeznany z wszystkimi
oraz parcele różnych rozmiarów, zatw.
Płaszcz
męski,
kołnierz
kangur,
grana
r
ia
ń
s
k
ie
j.
S
kle
p
ta
p
ic
e
rsk
i.
575
S T E L L A Lubicz 15.
wiczki, suknie druźkom, smokingi,
pracami w branży zbożowej, władający
ładnie położone i naprawdę b. tanie.
towy nm, średniego sprzedam. Kraków, ■ Do sprzed ania A p a ra t do p o m ia 
Sprzedaż:
Kraków,
Zwierzyniecka
8/1.
językiem niemieckim poszukiwany od za
, koszule.
OSTATNIA RUNDA "
rów
(n iw e la c y jn y ) f ir m y
B re itśw. Marka 20/10 I p.
3732
Zakopana.
Kamienica
22
ubikacje,
suraz
przez
większą
spółdzielnię
rolniczoCamllla' Horn — Attila Hórbiger.
h a u p t — Kaasel. K ra k ó w , ul. D łu 
Klubowy garnitu/ skórzany w b. dobrym
Zamawiać wcześnie].
handlową na kierownika oddziału i ma perkomlort., z ogrodem na Krupówkach
ga 74, m. 7.
181-48.
' 596
stanie, oraz maszyna do pisania „Conti
tanio sprzedam. Kraków, Mały Rynek
PARYŻANKA
gazynów. Mieszkanie zapewnione. Oferty
D en tystyczne na rzęd zia sprzedam.
nental" okazyjnie do sprzedania. Wia
3608
Początki seansów w dnie powszednie o
’ podaniem żądanego wynagrodzenia i Nr. f/5a
Kraków, ul. Pędzlchów Nr. 22.
K ra k ó w , u t A g n ies zk i 1 ra. 24.
domość: Kraków, Benedykta 3/JO III p.
Domy
9
Izb.
Prądnik
Czerwony,
4
izb.
<. dołączeniem odpisu iwia<,.c.ctw.? !fi3 7 Z
godz. 13.30, 15.30 1 17.30. W niedziele
Zegarek szwajcarski w doskonałym sta K o ń oraz 2 wozy z przynależno— ■...................
A» —
Wieliczka, 6 Izb. ul. Kobierzyńska, 9 izb.
clorysu w języku niemiackira^ kierowa
1 Lwięta o godz. 11, 13.30, 15.30 I 17.30.
śeiami do sprzedania. Zgl.: (Joniec
nie okazyjnie do sprzedania. Kraków,
Prądnik Cz., na wybitnie korzystnych
Goniec Krak., Kraków „Nr. 623K .
K r a k . K ra k ó w „ N r . 646“ .
Olszańska, 7/1 (Osiedle Olicęrskie).
warunkach
sprzeda
„Inicjatywa",
Kra
Kucharka do kasyna niem. poszukiwa
Skrzypce, g ita r y , p ły ty p a te fo n o  Pianino światowej marki „ S te ię ia y " w
Wózek sportowy z budką lub bez sprze
ków, Kapucyńska 7.
2919
na. Agrarverlag-Ost, Krakau,
doskonałym stanie oraz dywanZ.Tebris"
w e uźyw . oraz inne in s tru m e n ty
dam. Kraków, św. Sebastiana 16 m. 28
Okazja. Willa jednorodzinna luksusowa
strasse 48
624K
m
uzyczne poleca f-a I I . Ś liw iń sk a
1 m2 do sprzedania. K r a k * , Pilsuoprawa otic. II p. ganek.
3748
Duże wydawnictwo rolnicze poszukuje 220 sążni ogrodu. Kulczyk Karol, Kra
K ra k ó w , S z p ita ln a 1.
648 skiego 36, m. 5. od godz. 3—'ó popol
Maszynę Singera krytą piękną sprzedam
zaraz woźnicy do powozu dwuzaprzęgo- ków, Olsza. Wolności 54, tel. 133-03.
P
ły
ty
nowości
m
uzyki
tanecznej,
Platynowe lisy, 2 szt. jeszcze nie zmon
tanio zaraz. Kraków, św. Jana 3 8 III p.
Parcele uzbrojone oraz "kamienice i do
wego. Zgłoszenia: Aerarverlag-Ost,.Kratowane, rzadko piękne okazy do sprze
Do sprzedania lutro męskie, piżmaki. o p ere tko w e j, le k k ie j sprzedam . —
my w Krakowie I okolicy, poleca Ktakau, Olatzerstr. 48.
6251
K ra k ó w -D ę b n ik f, Z a g ro d y 8'6.
dania. Olerty r ceną proszę kierować ao
Kraków, ul. Rękawka 8, tn. 10.
ków, Zwierzyniecka 11'4, tel. 117-68.
Dwie pokojówki poszukiwane. Deutsches
Okazyjnie ślubna s u k n ia do sprze Gońca Krak., Kraków, „Nr. 1470".
Obranie brązowe oraz buty zamszowe
Kamienice: 10 ubikacyj, ogród. Proko
d a n ia . K ra k ó w . A u g u s tja ń s k a 15.
Odstehaus, Krakau, Aussenring 101.
Nr. 42 sprzedam. Kraków. Lubicz 22-14.
Maszyna do szycia, kryta, w dobrym sta
cim 15 ubikacyj. Wola Duchacka 6 ubi
.
Portier poszukiwany. Deutsches OasteJadalnią nowoczesną sprzedam zaraz. I I p. 32.
nic do sprzedania. Kraków, Miodowa 32,
kacyj, 5 ubikacyj sprzeda Sporysz, Pro
S in g e ra maszynę
kry tą piękną
Zet.: Kraków, pi Groble 20'8.
3759
haus, Krakau, Aussenring 101.
m. 8a, oglądać 11— 15.
toto
3534
spfzedara. K ra k ó w . K ro w o d ers k a
Srebro stołowe (prawdziwe) na 6 i 12
Potrzebny od zaraz leśnik z wyższym kocim Długa 5.
Wzmacniacz o dużej mocy i pięknym ło
.Własna Strzecha" poleca różne objek39. m. 10.
711
osób w pięknej kasecie sprzedam tanio.
wykształceniem do pracy biurowej w
nie,
z
elektrycznym
napędem,
łatwo
prze
ty, parcele, grunta, lasy po okazyjnych
Fo tol-łóżko, łóżeczko dziecięce, m a 
Kraków, Sebastiana 20 m. 2a do 3 godz.
głównym zarządzie lasów prywatnych.
nośny, najnowszy układ, możliwość ao -'
cenach. Kraków, Adolf-Hitler-Platz 10,
te ra c e . K ra k ó w , św. M a rk a 19,
Ubranie męskie beż kolor „Leszczków"
Wymagana umiejętność pisania na ma
łączenia drugiego głośnika sprzedam :ub
Teł. 104-31
3539
n a ro ż n ik F lo r ja ń s k ie j. S klep ta p i
szynie i znajomość języka niemieckiego. Gospodarstwo 70-morgowe bez budyn i ciemne sprzeda okazyjnie — Kraków
chętniej zam'enię na dobry akordeon.
cerski.
769
Dietla 93/5
3780
Zgtosz.: Goniec Krak., Kraków „Nr. ków, ziemia w kulturze, okazyjnie sprze
Zet. Goniec Krak. Kraków „Nr. 1318".
W a g a 5 kg. i 10 kg. o k a z y jn ie do
Futro męskie na średniego marengo —
Wózek głęboki w dobrym stanie i wa
410k".
da „Informator1 Kraków, Pijarska 19.
sprzed
ania.
K
ra
k
ó
w
,
S
traszew
skie
spód
nutriety
sprzeda
Kraków,
Dietla
Rodzina niemiecka poszukuje czystej 1 Ojców, parcela budowlana, wysoko po
nienkę drewnianą sprzedam. Kraków,
go 28/5 (g ó rn y dzwonek od 12 do
Nr 93/1
3781
uczciwej dziewczyny do gospodarstwa
Szewka
14 4.
1526
łożona, uzbrojona, tanio do nabycia.
14 i od 19 do 21.
771
Płaszcz damski zimowy szafirowy i czar
domowego, za dobrem wynagrodzeniem.
Kit szklarski la sorta w blaszankacli po
Informator". Kraków, Pilarska 19.
P a tefo n w a liz k o w y na w zm acniacz
ny, kostjum brązowy, sukienkę uąplnianą
Zgłoszenia: Kraków. Bandurskieeo 36'2.
20
kg.
pocztą,
beczki
po
130
kg.
kolc
ą
Tarlak parowy, młyn oraz fabrykę wy
e le k try c z n y i m em branę sprzedam .
popielatą sprzeda, Kraków, Dietla 93 5,
Driewczyna-panienka, uczciwa, do wszel robów stalowych okazyjnie sprzedam.
wysyła firma Surowiecki, Kraków, Zw.eK ra k ó w . K ru p n ic z a 26 m. 9.
Sypialnią iasną z materacami, siatkami,
kich prac domowych, potrzebna zaraz. Zgłoszenia: „Informator", Kraków, Pi
rzyniecka 23, telelon 128-39.
1538
krzesła dębowe w yścielane ta n io
Futro sealskinowe „Pctaóldy", futro
Może być z prowincji.. Zgłoszenia: Kra larska 19, telefon 116-45.
Platon 8-lonnowy ogumiony — sprzeda
505k
do s p rzed ania. W iadom ość: K r a
ków, Jasna 10 m. 9.
4 l2k
Pól willi komfortowej z wolnem miesz perskie oraz kryte damskie i męskie do
Kraków, Kazimierza W. 52, ślusarnia.
ków
,
ul.
D
łu
g
a
23/1.
804
sprzedania. Kraków, Michałowskiego 2,
Ozlewczyna do wszelkich prac domowych kaniem w Rabce sprzeda Kraków, Sta
Futro wytworne, kołnierz wydra amery
F u tro sportowe na w ysokiego P a 
ra. 7.
3791
z gotowaniem, może być z prowincji, po rowiślna 27, m. 6, tel. 128-74.
kańska, spód piżmaki (60 skórek),
na do sprzed ania. K ra k ó w , ul. Bo
Singera maszynę w luksusowej szalce
trzebna zaraz. Zgłoszenia: firma „Budo Zakopane, kompleks parcel budowla
sacka
22/7.
812
wierzch marengo, na średniego, długie,
piękny mebel i Rastgasser grytą sprze
wa" Kraków, Tomasza 20.
413k nych w centrum sprzeda:
Om
ega
srebrny
zegarek
m
ęski
k
ie

„Informa
obszerne, gatunek i stan pierwszorz^ony,
dam. Kraków, Krakowska 35. Sztifiernia
507k
Prayjntą ucznia na p ra k ty k ę rzeź tor", Kraków, Pijarska 19.
szonkow
y
p
rim
a
,
b
u
c
ik
i
dam
skie
sprzedam.
Kraków, Jasna 8, m. 17.
Batko.
3805
Majątek 50-morgowy z budynkami i in
38, k ry s z ta ł o k a z y jn ie Rprtzednm.
b ia rs k ą b y li uczniow ie szkól nr»
Tempera i larby olejne artystyczne w
OIURO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE
Sprzedam damski płaszcz wolny i wcięty
ty d y e z n y e h pierw szeństw o. W ar® wentarzem sprzeda Kraków. Starowiśl
K
ra
k
ó
w
,
ul.
D
łu
g
a
30,
m
ieszkanie
komplecie
lub pojedyncze sztuki oiaz
wziost średni, bunda podróżna, wełnia
na 2 7 .'m . 6, tel 128-74.
508k
6. m ię d zy 12— 16 i 18— 21.
877 pędzle sprzedam. Zgłoszenia: Goniec Kra
s zta t rzeźb ia rsk i K raków , Jasna-2.
na Kraków, Bema 4/3. Osiedle Otic.
Parcele 257-sążnlowa w Podgórzu sprze
Łóżeczko
dziecięce,
m
a
te
ra
c
y
*,
ze
C u k ie rn ik zdolny, k a w a le r, dosta
kowski, K ra k ó w , „Nr. 1563",
Wyspriedaję używane: kołdrę poduszkę,
da Kraków. Starowiślna 27, m. 8, teł.
g a r ścienny k w a d ra n s o w y , torba
n ie posadę w cukierni Rosiewicza
Trzaski Ew. Mich, encyklopedji s-łomoul. Zwierzyniecka 11, Tel. 156-30.
ubranie męskie, buciki zimowe damskie,
128-74,
5',9k
skó rzan a w a liz k o w a ,
fu tr o <|amw P rzem yślu.
wej sprzedam tomy 1, 2 I 3 nieoprawne,
botki,
2
szafy,
Kraków,
Zielona
3,
m
n.
Załatwia wszelkie czynności spedy
Poszukujemy od zaraz robotników ma
s
kie
czarne
źrebce
do
sprzedania.
ż zł. 350,— , w dobrym stanie. Zgt.: Go
od 1— 2.
2818
cyjne i transporty, przeprowadzki,
gazynowych, dobre i stale zajęcie. StoeK ra k ó w . M ic h a ło w s k ie g o 15 m. 17
niec Krak., Kraków, „Nr. 1568".
Patefon
walizkowy
Juryton
okazyjnie
ładunki zbiorowe.
Sprzedaż
ger 4 Co, Kraków, Grodzka 36.
3486
Sypialnię ja s u ą sprzedam . K ra k ó w
„Swla i życie" encyklopedji tomy 1, 2 1
sprzedam. Kraków, Brzozowa 15 (sklep).
Fryzjera męskiego przyjmę, może być za
Rzeszowska 8Z3
887
4,
sprzedam a zł. 500,— w dobrym sta
Maszynę do pisania L. C. Smith-Bros, C z a rn y papier, te k tu rę , p rz y b o ry
miejscowy, gwarancja 350 zł. tygodnio
Płaszcz damski czarny, na watalinie,
nie. Zgłoszenia. Goniec Krakowski, Kra
w
doskonałym
stanie
sprzeda
E.
Dreszkolne poleca fir m a L a c b te r, K r a 
w ą Kraków, ul. Rakowicka 10. Fryzjer.
Wszechświato
ków, „Nr. 1570".
śniegowce Nr. 6, półbuty męskie brązo
scher, Kraków, Sławkowska 6, telefon ków . R yn ek K le p a rs k i 6.
879
Służącą przyjmę zaraz. Warunki dobre.
we] sławy
we, pończochy pierwszorzędne, płaszczyk
226-90.
2871
Maszyna
Singer okazyjnie
do Aparat fotograliczny do powiększeń —
Kraków, Retoryka 10'16.
3564
ja s n o w id z
sprzedam.
ZgL: Ooniec Krak., Kraków,
zimowy z zarękawkiem
dziewczęcy,
Różne
przedmioty
sprzedaje
I
przyjmuje
s p rzed a n ia . K ra k ó w , ul. Straszew
Kucharką i podkuchenna potrzebna za
12— 14 lat. zegarek męski Cyma, obrusy
„Nr. 1574".
psychografolog raz. Zgłoszenia: K. Bodzioch, restaura
w komis Dom Komisowy, Kraków, Stra skiego 31, na prawo,
896
kolorowe, ubranie męskie i zarzutka mę
Futro
męskie
tchórze, płaszcz damski
dom 16.
2698
W ózek ,.Konkon** do sprzedania.
cja Prokocim kolo przystanku kolej.
ska. Kraków, Kapucyńska 5, m. 6.
Tapczan Jedno- 1 dwuosobowy sprzedam
Wiadomość: K raków , Pil«ud®kiego sportowy, kostjum zimowy okazyjnie
sprzedam. Kraków, Meiselsa 3 8
F ir m a
St. C h w llk o w a k l, Z a k ła d
Kraków, Meiselsa 8, in. 4.
491k
28. ni. 3.
904
Kołdry pierwszorzędne sprzedam. Kraz e g a rm is trz o w s k i pod A rk a d a m i
Ubranie dwurzędówka, średnia ligura,
B iu rk o dębowe, ładne, w e ty lu za
Posad poszukują
o b d a rz o n y
K ra k ó w K ra k o w s k a 1 — poleca:
wków, Orzeszkowej 4 9.
1611
do sprzedania. Bium Ogłoszeń, Krajna,
k o p iań sk im , sprzedam .
K ra k ó w ,
b iż u te rię , w y ro b y srebrne i różne
wielkim darem
owa lotele klubowe sprzedam. Podgórze,
Kraków, Adolt-Hitler-Platz 46.
499k tul. św. M a rk a 19, n a ro żn ik Flop ra k ty c zn o u p o m in k i oraz, w y k o 
jasnowidzenia
Warneńczyka
10,
m.
6.
1 62 0
Młoda, dobrej prezencji, ukończona A
Płyty gramofonowe duży wybór pol
rjańs-kiej. ekle p ta p ic e rs k i.
1179
n u je w szeikio n a p ra w y zegarkó w
____ _ _____ - __
przeszłość
Fortapian krzyżowy, pelnopancerny, wie
skich. sprzedam Kraków. Starowiślna
kaderaja Handlowa, język niemiecki, bu
Do s p rzed a n ia k u źn ia połow a, ko
Przepowiaaa
Sprzedam
futro
damskie
oceloty
modne
deński,
w
pierwszorzędnym
stanie,
sprze
54 m. 20.
•
568k
w a d ło i w ie r ta r k a ręczna w do
przyszłość, mówi o osobach zaginionych,
chalteria, korespondencja, szuka posa
niższe, kurtką futrzaną z kapuzą (stoi
Szatą i stołki składane tanio sprzedam
dam. Wiad. w Kolekturze, Kraków, ja 
dy Najchętniej majątek, spółdzielnia,
b ry m . e ta n ie . K ra k ó w , Z am ko w a
oraz daje możnpść zdobycia miłości po
szą), aparat Rettina-Kodak I światło 3,5
Krak iw, Paullńska 2 15.
1366
12, m. 2, od goda. 17.
1185
tartak w matem miasteczku. Zgłoszenia:
giellońska 5, lub ul. Lubicz 40, m. 14.
żądanej osoby Podać datę urodzenia,
T a pczan, otom ana, łó żka. K ra k ó w
Łóżko żelazne białe z siatką spręży
Dwa ubrania, ciemne i jasne w pierwszo
Goniec Krakowski, Kraków „Nr 3 6 6 )“ . cholewy 42 z prawidłami, ubranie męskie,
przesiać 20 zł. na odpowiedź.
obrazy olejne tanie. Kraków, Kielecka 30
św. M a rk a 19. na ro żn ik F lo rja ń
nową stalową sprzedam. Kraków, Paullń
Agrotechnlk z praktyką, szuka posady
rzędnym gatunku i stanie — sprzedam.
Adresować:
1199
dzwonek dozorcy, Osiedle.
3810
adiunkta gospodarczego, najchętniej bliska 2/15.
1307 s k le j. S kle p ta p ic e rs k i.
Kraków, św. Sebastjana 18 2. Oglądać
F. 2 Y T K O • l U R A N D I
Ubranie smokingowe, trencz na wysokie od godz. 16-tej.
Kołdry puchowe i wełniane oraz dziecię
sko Krakowa. Znajomość księgowości.
Tapczany dwuosobowe, pojedyńcze, ma
1848
cą do łóżeczka z powlóczkąmi, podpin
go sprzedam. Kraków, Łobzowska 9,
Warszawa C. 1. Skr. poczt. 665.
ZgL: Gonie/ Krak Kraków „Nr. 3760".
terace wtosienne sprzedaje Wesołowski,
Patefony walizkowe „His masters, Pallm. 4.
"
1910 larda", elektryczy skrzynkowy, membra
Ktjner miody, energiczny, zdolny fa ki pod kołdry, ręczniki lniane sprzedam
Kraków św. Marka 16.
3326
Kraków, Krzywa 13 m. 11 II p na
Singera maszynę sprzedam Kraków, Sta
Harmonję włoską, nowoczesną, 120 ba nę Columbia, igły, płyty, sprzedam. Kra
chowiec, język niemiecki, długoletnia
ganku.
3819
praktyka, szuka pracy od zaraz, miej
rowiślna 12/5
.
’ 31’
sów „Paolo Soprani*’ i registrem i apa
ków, Dwernickiego 7 10.
1874
Slngera maszynę krytą mato używaną
scowość obojętna. Łaskawe zgłoszenia
Kapce sprzedam. Kraków-Podgórze, Lt
rat fotograficzny małoobrazkowy, świa Uprrąż na konia do sprzedania. Kraków,
sprzedam Kraków, Kielecka 30. dzwo
KRAKÓW, Starowiślna 35,
manowskiego 41. tn. 1.
3426
tło 2.9 sprzedam. Kraków, Grodzka 2,
z podaniem warunków: Goniec Krako
Kordeckiego 10, m. 20, od 8— 10.
nek dozorcy, przecznica Mogilskiej
poleca Wytwórnia Mebli
Kapce zakopiańskie sprzedam Kraków,
wski, Kraków, „Nr. 1966".
m. 14, pomiędzy godz. 4— 6.
1912
Plasict brązowy, skórzany, do sprzeda
Slngera maszyna do szycia w luksusowej
J U L IA N
PYKA
Wawrzyńca 16, m. 22 I p. ołic.
3439
Fachow iec m eblow y, obeznany z
nia. Kraków, Długa 63, pwinia.
1696
S y p ia ln ia , szafy
kom bin ow ane
szalce i Rastgasser kryta do sprzedania
Sprzedam projektor Kinon Superior Sie
zakupuem 1 sprzedażą o-rnx, rlmiaWelta" „Kodak" oraz aparat kliszowy
różne
meble
do
s
p
rzed
ania.
K
ra
Kraków, Krakowska 35. Szlif. Batko.
tem tech nicznym , n iem ie o k i-p o le k i
mensa 16 m m optyka F. 5. Sekułowicz,
ków S ta ro w iś ln a 44, B ruzda.
z płytami I błonami „Remington" waliz
Slngera maszynę do szycia szaik.
jMwr7.uk u je o<l z a ra z sam odzielnego
Nowy Sącz. Długosza 34.
3535
W a liz y ,
teczki,
to rb y ,
p o rtfe le , kowy zaraz sprzedam. Wiadomość: Skieg
Maszyna pisarska z długim wałkiem i
s tan o w isk a . Z e t.: Oonieo K ra k o w  piękny mebel i Rasl-Gasser krytą sprze
Leśniak, Kraków, Stolarska 15.
1697
to
rb
y
szkolne
ttp.
b
u
rt
d
e
ta
l
dam. Kraków, Krakowska 35, Szlliernia
normalną biurową „Underwood“ — stan
ski. Kraków. '„Nr. 924“ .
p r jy jm u je do g re m p lo w o n ia
„ E x p o r t“ , K ra k ó w . M iodow a 17
Siodła do sprzedania. Wiadomość: Krup
Wychowawczyni szuka posady najchęt Batko.
pierwszorzędny sprzedam. Kraków, ul.
nicza
12,
m.
2.
Kraków.
1704
S
ie
n
n
ik
i,
w
o
rk
i,
c
h
o
d
n
ik
i,
płótno
niej we dworze do kilkorga dzieci. Do Ubranie wizytowe, futra damskie: piż
Józefa 12 Sklep firma Szczech.
3625
papierow e, ęz-nurki, to rb y gospo Patefon elektryczny, walizkowy, sprzubre polecenia
Wyższe wykształcenie. maki brązowe i Breistchwanze czarne
Złoty zegarek 3-kopertowj (budzik)
dam. Kraków, Starowiślna 2816.
darcze. to rb y szkolne,
p ió rn ik i,
K ra k ó w , S T O L A R S K A 6.
szwajcarski w najlepszym stanie okazyj
Wymagania skromne. Olerty dla „Nau oraz pelerynka rude lisy sprzedam, stan
Wólek biały konkon, w dobrym stanw
m
a k a tk i b a rw n ik i, za m k i b ły s k a 
nie sprzedam Kraków, Józefa 12, F-ma
czycielki" Biuro Ogłoszeń Krajna, Kra pierwszorzędny. Kraków, Różana I8a
w iczne. kosm etyka, drobna g a la n 
do sprzedania. Wiadomość: Kraków, ui.
3828
Szczech.
3626
ków Adolt-Hitler-Platz 46.
414» m. 3 przedpołudniem.
te
ria
F
irm
a
O
rzechow
ski.
K
r
a

Grunwaldzka 20, m. 7.
1733
Pekińczyki, szczeniaki, rodowód — do
Samodzielny rządca gospodarny, Poznań- Futerko jasne oraz czarny plasztzyk wa
ków , S ta ro w iś ln a 76.
Łóżko połowę, materace, łoteł-tóżko. —
sprzedania. Sandomierz, Putawiaków 20
czyk, język niemiecki, 20 lat praktyki — towany na szcznplą osobę sprzedam. —
L a m p y , a b a ż u ry , m a te r ja ly elek
Kraków, św. Marka 19, narożnik Flo
Slękowa.
3634
szuka pracy. Zgłoszenia kierować poa: Kraków. Ftorjańska 2, tn 7, od 5— 7.
trotech niczne poleca „ Z a r “ K r a  riańskiej. Dembiński, pracownia taplceiSprzedam maszynę do szycia „Singera **.
Slabęckl. Wilowice Dolne, p. Łpsosma Palto czarne, dobre na wysokiego star
ków, Sławkowska 11 w podworou. ska.
Zgłoszenia: Sklep cukierniczy, Zwierzy
1782
Dolna, pow. N. Sącz.
4 i5k szego mężczyznę sprzedam niedrogo —
Psy w ilc z u ry (o w cza rk i niem ie c k ie Płyty patefonowe polskie, niemieckie,
niecka 14.
1701
Absolwentka kursów handlowych szuka Kraków. Warszawska 19, m. 8, welścte
a lza c kie) w spaniałe okazy uad a ją
Płyty
(stale
duży
wybór!)
taneczne
i
po
angielskie
sprzedam
korzystnie.
Kraków,
z
podwórca
I
p.
3629
praktyki biurowej lub sklepowej. —
ce «ię do tre ę u ry osobistej ob ro n Staszica 10, m. 2, godz. 9— 12.
Sprzedam Elewator (sternik) Clayjonow
ważne, oraz igły sprzeda: „Fiducia“ ,
Smajkówna Wlad. Kraków Podgórze, ul.
n ej. p o lic y jn e j itp . ró w n ie ż inne Dwa'ubrania, ciemne i Jasne w pierwszo
ski 110 cm szeroki w stanie czynnym
KRAKÓW
Kraków, Florjańska 15.
Spiska 15.
2722
ras y , s przed aje H odo w la. K ra k ó w
we dworze Kraków-Plaszów.
3647
Byliny 15 kłączy, każda inna i 10 brairzędnym gatunku 1 stanie sprzedam. Kra
Młoda, energiczna, Inteligentna
szuka
A D O LF -H IT L IR -P L A T Z 9
W a d o w ic k a 39 (P rzed ! K a lw n r y jSlngera maszyna do szycia pierwszorzęd
ków, każdy inny kolor, tylko 20 zł., ra
ków, św. Sebastjana 18/2, oglądać oo
jakiejkolwiek pracy za wikt, mieszkanie
s
kie
j)
270k
na
kryta
tanio
do
sprzedania.
Kraków,
barbar
olbrzymi
cyklop
50
flancy
30
zi.
Tel 174-02, 174-2L
godz. 16-tej.
1846
1 matą dopłatę. Może zaląć się matem
S y p ia ln ie , ja d a ln ie , g a b in e ty , ta p  Buty olic. Nr. 41 do sprzedania. Kraków,
Wysyła
Kmiecik.
Kraków,
2,
Zielonki.
Szeroka
36
m.
7.
62Bk
gospodarstwem, wychowaniem dzieci,
W agony sbiorowe: W a rsza w a
czany poleca W y tw ó rn ia
M e b li, Al. 29 Listopada 44C, m. 8, między godz.
Wulkanizator
dentystyczny (kauczuk)
Sprzedam płaszcz damski granat., płasz
znaiomość Rancusklego, zna biurowość,
Ciąstochow a,
Lw ów ,
Radom
K ra k ó w . M eiselsa 4 (1-sza przecz
czyk dziecięcy, kubrkk perski. Kraków,
sprzedam, Kraków, Pieracklego 25, m. 4,
‘/i2-— 3 pop.
1859
buchalterię, Pisze na maszynie, chętnie
L u b lin . P io trk ó w .
nica K ra k o w s k ie j).
3604 Wózek - autko „Konkon" biate, z mate
Madalińskiego 10 7.
oglądać tylko l t — 12.
629k
w majątku. ZgL: Maruńczak Anna, Sam
Zn ac zk i poczt, kupuje „F ilate lia
Sprzedaje szafy, kredensy, saloniki, pię
Maszyną do szycia używaną, nożną —
racem wlósiennym stan pierwszorzędny,
bor ul. Wiklinowa Nr. 9.
462k
K raków . A d o lf-H itler-P latz. 9. — do sprzedania Kraków, Dębniki, Zamko
kny zegar stojący i inne różne używa
sprzedam. Kraków, Salwator, Anczyca 3,
Polka 28 lat, inteligentna, z 6-letnim
Pasaż.
7874 wa 7, I p. m. 6, od godz. 16— 17,
ne meble. Kraków, Krakowska 26 2
parter.
3689
synkiem, przeniesie się z powodów ro
Obiazy.
d y w a n y , k ilim y , a n ty k i
Piękno lutro z łapek perskich luźne, tuKredensy kuchenne sprzedam. KrakOw.
Piec kallowy, biały, przenośny, w i«dzinnych do Krakowa lub dystryktu kra
tro perskie I seSlskinowe — okazyjnie
m eble,
porcelana.
Sprzedaż
—Bożego Ciała 23 (front).
3293
mie, z ptytą do gotowania, na szamocie,
kowskiego Obecnie pracule lako gospo
kupno ocena: Salon O brazów i
sprzedam. Kraków, św. Krzyża 16, m. 14
Patefon walizkowy ,,paillarda“ z pły
dyni w domu niemieckim. Chętnie do
szyldy, oraz pieczęcie gum owa w y 
sprzedam. Dębniki, Twardowskiego W l,
3650
„ A n ty k i**
K ra k ó w ,
tami okazyjnie sprzedam. Kraków, Sta dziel s ztuki
malej rodziny lub osoby samotnej. Zgło parter.
m. 1, oglądać od godz. 3— 7.
1883
k o n u je
azybko
S ł.
S le p ra w a k l,
S tradom 18 teł. 140-83
SlOSk
Futro „łapki" perskie i kryte, oraz mę
rowiślna 27 9 od 16— 20.
x
3294
szenia do kiosku Piać 3-ch Krzyży, War
Kapce oryginalne zakop, sprzedam. Kra
K ra k ó w , G rod zka 36.
Tapczan
nowoczesny.
jedno
skie
i
jesionkę
sprzedam.
Kraków,
Dłu
Kapę koronkową na 2 łóżka, żakiet mę
szawa, dla „ZolJi „Nr. 3394"
ków-Podgórze, Limanowskiego 41, m. 1.
dw u-osobow y, sprzedam
K ra k ó w .
3652
P r a k ty k a n t, asystent poanoiłnrezy, ga 49'2.
ski czarny, używany, stan dobry. Kra
Kurtką damską jesienną jasną, sukienką
M eieeisa 8'4.
8854U czarną wełnianą, ladtry lason, sprzedam.
Buty z cholewami Nr. 43 używane ta
nu
n ie w y jio w ie tlżia n e j
posadzie,
ków, Długa 19/8 oficyna, między 3— 5.
dam
.
K
ra
k
ó
w
.
Z
y
b
lik
ie
w
ic
z a 5 39. Kraków, Lea 131b.
nio
sprzedam.
Kraków,
Długa
28/9
II
p.
zmieni posadę, o ile m o żliw e od
Motorki patefonowe, głośniki, talerze
>898
3657
P a tefo n e le k try c z n y , 150 p ły t ta
zarań. Ł a skaw a zgłoszenia do Goń oficyna.
patefonowe i adaptery magnetyczne ku
Patefon elektryczny z wzmacniaczem —
necznycb aprzedam . K ra k ó w -P o d
Kołdry puchowe i wełniane piękne, para
ca K r a k ., K ra k ó w , „ N r . 2 99 K ".
pisz w firmie „Kontakt*1, Kraków, Stra
sprzedam. Kraków, Krowoderska 59,
sprzedam. Kraków, Dtuga 28/9 II p. otic.
górze. L im a n o w s kie g o 40, m. 12.
dom 18.
3312
m. 13, w podwórcu.
1899
Wąż gumowy dług. 7 m. wylot 15 m m
M ły ń s k ie m aszyny, m otory gazo Mąiyce duże z silnym oryginalnym fa
Fortepian „Wirtha“ krótki sprzeda ta
płaszcz
czarny
zimowy
w
b.
dobrym
sta
we,
w ezelkie p rz y b o ry itp . P ia n y , brycznym postumentem, z regulatorem,
Kupno nieruchomości
nio. Kraków, Starowiślna 12.
3319
nie oraz szopy (futro podróżne) okazy]
budow a, re m o n ty : Z a k ła d budo
Przybory szewskie, oraz* baty, sznuro
(nóż zapasowy do ciącla tektury t cien
nie do sprzedania. Kraków, ul. Szujskie
w y m łynów . K ra k ó w M a zow iecka kiej blachy sprzedam. Kraków, Krowo
wadła rzemienne, biczyska, pastę poleca
Dom solidny lob willę kuplę zaroz. Ofer
go 1. I! p. m. 5 od godz. 3— 4 popot.
35, tele fo n 102-44.
8951
Stanisław
Palczewski,
Kraków,
Długa
67
derska 43 2
1907
Slngera maszynę do szycia, „Simanko"
ty: K. Waresz, Kraków, Helclów 7 m. 3
P ły ty n iem ieckie l polskie w w io l,
i Kamienna 1.
332‘
Kangurowy kołnierz, buty myśliwskie Nr.
Każdą realnodó, dom, kamienicą, krytą sprzedam tanio. Kraków, Podgó
k im w ybo rze le k k ie j i po w ażnej
10.000
sztuk
metalowych
pudełeczek
41.
chodnik
wełniany,
piękny
wzór
7
m.
3683
parcelą budowlaną, m ajątek rolny rze, ul. św. Benedykta 14'S
m u z y k i sprzedam . K ra k ó w , M o g il
próżnych na krem lub wazelinę sprzeda
sprzedam. Kraków, Siemiradzkiego 7,
kuplą. Miejscowość obojętna. Biuro Slngera maszyną krawiecką lub damską Bohdan Holod, Sanok, Adolf-Hitler-Platz ska 8/6 codzień 14— 18 a w y ją t 
m.
4,
od
godz.
16—
19.
2218
TT.ndłnwe ..In icja tyw a ", K raków , krytą sprzedam tanio. Kraków, nl. Za- 35.
k ie m ś w ią t
8161
v
483k
molskiego 23/15 krawiec.
3684

Wolna posady

Sprzedaż nieruchomości

Zwłediajcia WT>tawq

Wędrowna wystawa w
Sukiennicach w K ra
kowie o t w a r t a co
Z a n ik n ię c ie kasy
godzinie 18.30.

W E B IE

W yp o życza

»G L O B D S«

TADEUSZ KRUPA - KPaKOW.

n E B L E

W EŁN Ę

pracownio kołder i materacy

Tow. Transportowe

„TRASA

Tablice nagrobkowe

