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25 gr.

GONIEC KRAKOWSKI
C E NY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mui w 2 mMUlach
tezerokoM szpalty 45 mml po 72 grosze. Dla poszn
kujących pracy po 20 groszy „Marginesowe" po
złotych 8.— za 1 mm w 1 ezpnlcie (szerokość szpalty
45 mml

Rek V.

Nr. 275.

Kraków, czwartek 2 5 listopada 1 9 4 3 .

Rozwój przeciwnatarcia
niemieckiego.
Sukcesy na zachód od Kijowa. — Znowu w alki na odcinku Krzyczewa.
ataki bolszewików krwawo załam ały się
jeszcze przed rozwinięciem. Ponieważ bol
szewicy musieli zrozumieć, że nie są w s ta 
nie przełamać stanowisk niemieckich na
zachód od Smoleńska, usiłują obecnie po
sunąć się naprzód na północ i na południe
od tej linji zatx>rowoj. Jeszcze poprzednie
go dnia bolszewicy zaatakow ali na północ
ny zachód od Smoleńska w kierunku po
łudniowym. mianowicie z rejonu na wschód
od W itebska i z terenu w łam ania koło
Newla.

Berlin, 24 listopa
da. Z dobrze poin

formowanego źró
dła dowiaduje się
agencja
„TcleJtress*
następują
cych szczegółów o
sytuacji re froncie
wschodnim:

P u n k t ciężkości
w alk ua froncie
wschodnim znajdo
wał się również w
dniu 22 listopada

Po rozbiciu tych wypadów, po
nowne ataki były Już słabsze.

w tuku Dniepru na
zachód od Kijowa.
W rejonie przyczół
ka mostowego Nikopolu, na połud

Załamały się one również, przyczem znisz
czono kilka sowieckich dział szturmowych.
Ponieważ bolszewicy w ten sposób
nlo uzyskali dotychczas żadnego
wyniku swojrml wypadami na pół
nocne skrzydło odcinka smoleń
skiego. obecnie dokonali niespo
dziewanego ataku dalej na połud
nie. na odcinku Krzyczewa.

niowy zachód od
Dniepropetrow ska
oraz na południe od
Krzywego

Rogu

G łó w n e uderze
nie przeprowa

dzili bolszewicy
na szerokości

40 km.

T u taj bolszewicy w
kilku
miejscach
w darli się do linij
niemieckich, przyczem m iejsca wła
m ania zostały na

tychmiast

lub

I
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Times" o niemieckiej produkcji
wojennej.
(tp) Lizbona, 24 listopada. Przeciwko ga
daninie o „bliskich rozruchach w Niem
czech11 i o mająccm z tego wyniknąć „zała
maniu" zwraca sie korespondrnt dyploma
tyczny dziennika ,Times" w artykule, oma*
wiającym niemiecką produkcję wojenną,
szczególnie zaś produkcję węgla.
Mimo wszelkich trudności — tak pinze au 
tor arty k u łu —robotnicy niemieccy pracują»
jak zwykle. W pownych działach produkcji
zauważyć nnwet można u robotników wię
kszy wysiłek, aniżeli wpierw. W iarogodno
doniesienia ze źródeł neutralnych są ua to
dowodem, że bezsprzecznie polegają na p ra
wdzie wiadomości urzędowe o wzroście nie
mieckiej produkcji węgla w zagłębiu Ruhry. W ytłumaczyć to trzeba nie dopływem
nowych górników, lecz jedynie i wyłącznic
rokordoweini rezultatam i pracy tej samej
liczby górników dotychczasowych. Górnicy
niemieccy cieszą się specjalną opieką ze
strony państwa. Otrzym ują oni dodatki dla
najciężej pracujących, a tom samem wyższo
racje, aniżeli wszyscy górnicy w Europie.
Udziela im się promłj, stałei opieki lek ar
skiej oraz znacznych rent. Także inne nie
mieckie gałęzie produkcji w ykazują równi*
zwyżkę wyniku pracy.

indów wywiadowczych, a na północnym
L
irańcu Krym u niemieckie i m m uńekie sa
moloty bojowe bombardowały sowieckie

łodzie naładowane wojskiem, przezunczonem do wysadzenia na ląd, płyuące na mo
rzu Zgniłem. Na przyczółku mostowym
Bolszewicy Atakujący na wąskim fronclo Hersoń niemieckie oddziały szturm owe
zdołali początkowo wedrzeć się w linje zniszczyły bolszewicki punkt operacyjny,
niemieckie. W alka z oddziałami, które do podczas gdy na północy wschodniego fro n 
tu ataki niemieckie na półuocny-za.chód od
konały włamania, jest jeszcze w toku.
Wobec ciężkich walk wypadowych i o- Newla zostały uwieńczone powodzeniem.
brotnnych na południu i na środku wscho Ciężkie baterie stojące pod Leningradem ,
dniego froutu, schodzą na drugi plan po wzięły pod ogień z zaobserwowana sk u te
tyczki na pozostałych odcinkach. Na pół- cznością fabryki metalowe i fabryki m a
nocny-wschód od Kerczu działania te ogra teriałów wybuchowych w dzielnicy nad
niczyły się do odparcia bolszewickich wy- Newą.

bolszewicy ponow
nie przystąpili do
a tak u
znaoznemi
silam i.

ezono

n

Nie tamówiome prze* Ra.lakeję „•tjknplij berta swra
cane autorom jedynie przy rtołaezanlu porta iw ro t
iem
nego Prenumerata miesięczna 6
Zł » orlnoazenlem
do domu 0 50 Zł W Rzeszy s dopłata porta 7 50 ZI
W Gen Gub tyłk*> prenumerata przez urzędy pocą
towe Konto czekowe: Warszawa 658

oczysz
odci

kontratakam i

toku przeciwakcyj
udało się wojskom
niemieckim
okrą
żyć i rozbić znacz
no siły bolszewic
kie. Rozbito przytom tylko na jed
nym odcinku 82
czołgi z pośród 100,
rzuconych
przez
bolszewików do akcji. Łącznie z 146 czoł szcwicy ponownie usiłowali nadarem nie
gami, które podano już jako zniszczone,
gwałtownemł kontratakam i, przeprownazonemi przy pomocy piechoty, kaw alerji
bolszewicy w ciągu 3-dniowych
i czołgów, powstrzymać napierające woj
w alk stracili przeszło 450 czołgów.
ska niemieckie.
Liczba poległych lub rannych bolszewików
Główny punkt ciężkości ataków
je st również wysoka. Celem związania sij
niemieckich oddziały sowieckie dokonały lotniczych koncentrował sie tu w rejonie

szeregu dalszych ataków w odcinku fron
towym, ciągnącym sie na północ od Czer
kas. Skutkiem skoncentrow ania silnych gdzie

oddziałów na bardzo małej przestrzeni ndało sią im przejściowo odnieść szereg lo.
kalnych sukcesów. W przeciwnatarciach,
w czasie których zniszczono szereg sowie
ckich dział szturmowych, wojska niomiec
kie odrzuciły bolszewików znowu wstecz.
W rejonie na zachód od Kilowa
natomiast przeciwnatarcie niemiec
kie rozwinęło się w dalszym ciągu.

Nad drogą, prowadzącą z Kijowa do Żyto
mierza oraz, na północ od niej, wojska nie
mieckie zdobyły dalsze obszary w kierun
ku na północny wschód i na wschód. Boi-

Homla,

wojska niemieckie stały w ogniu
ciężkich walk kolo Roczyny i nad rzeką
Socz. Samoloty wspierały przedewszystkiem przechylające sie tu i tam walki obronne koło Wędka, na północ od Homla

i wspólnie z artyler.ią przyczyniły sio do
uzyskania sukcesu obronnego niemieckich
formacyj arm ji lądowej w walce z atak u 
jącymi sitami bolszewickiej piechoty, czoł
gów i lotnictwa.
W dniu 22 listopada bolszewicy pod na
ciskiem swoich niezwykle wysokich strat
byli zmuszeni wstrzymać swoje siedmio
dniowe ataki kolo autostraty na zachód od
Smoleńska. W ogniu ciężkiej broni liczne

Przechodzenie jednostek polskich
pod Smoleńskiem.
(tp) M adryt, 24 listopada. Dywizja polska raju sowieckiego w Polsce. Tem samem
■tworzona przez Stalina na cele propagan świat uzyskał nowy dowód szatańskiego za
dy, sksrzystała z pierwszej okazji, by kłamań a i okrucieństwu reżimu moskiew
prz-lćć do lin ii niemieckich, plsze dziennik skiego. Ż dnierze ci zn wiele wiedza o prze
„lnformaciencs“ w komentarzu, w którym stępcach katyńskich, o wysiedleniu kobiot
pismo to od wołu Ic się do masow-no nrze- i dziwi polskich i o wszelkich innych ak
chedzenia lednostek polskich pod Smoleń tach okrucieństw a i dlatego nie mogli oó.iść
na lep zakłamanych słówek Kremla. .Mimo
skiem.

W dalszym ciągu czytamy tam. że „żoł
nierze polscy, wcieleni przymusowo do »lu
żby w arm ii bolszewickiej, woleli raczej
prze iść przez linje ognia, istniejącą mię
dzy frontami, aniżeli walczyć w dah-zem
CiM-tu pod dowództwem Staliua na rzecz

największego niebezpieczeństwa grożącego
ich życiu przeszli oni do linij niemieckich
i tern samem pokazali światu, skąd jedynie
i wyłącznie oczekiwać należy ratunku dla
cywilizacji i dla Europy*4.

Przyszły los cieśnin morskich.
Agitacja komunistyczna w Algierze.
Berlin, 24 listopada. „Gasetts de Lausan- front tu i nad granicą hiezpausko. znajduj*
no“ poświęca komentarz tradycyjnemu dą się także osławiony z hiszpańskiej wojny
domowej Francuz Andre M arty, jest żywo
żeniu Moskwy do morza Śródziemnego:

„Turcja jest w obeonej chwili zupełnie
słusznie zaniepokojona o przyszły los cie
śnin morskich. Je st to zupełnie naturalne,
ponieważ apetyty Moskwy na Bosfor i Dardanele ujaw niają się zawsze z całą siła wó
wczas, kiedy okoliczności zdają się po to
mu układać korzystnie. Obecnie wszystkie
oznaki przem aw iają za tem, że bolszewicy
staw iają w tym zakresie jeszcze większe
roszczenia, niż dawny reżim moskiewski.
W każdym razie tak dla Turcji, jak i dla
reszty Bałkanów otw arty «ię bardzo nie
pewno perspektywy.
W kolach m arokkańakich zaniepokojenie
wywołała wzmagająca się agitacja komu
nistyczna, upraw iana przez kom itet fran
cuski w Algierze, Fakt, że wśród komuni
stów, którzy zorganizowali polityczny

komentowany.
M arty odgrywał podczas hiszpańskiej re
wolucji wybitną rolę. W śoislej współpra
cy z am basadorem sowieckim w M adrycie
Rosenbergom zorganizował on pierw szą
brygadę międzynarodową. Jego główna
kw atera znajdow ała się w Albaeele, Maso
we egzekucjo zjednały mu przydomek „rzeżnika ludzi z Albacete".
W kolach hiszpańskich obaw iają się po
ważnych konfliktów, ponieważ komuniści
francuscy pozostaja w łączności z czerwo
nymi em igrantam i hiszpańskimi i rozpo
częli już wśród ludności arabskiej propa
gandę w wielkim styln. P rasa hiszpańska
w swych kom entarzach zwraca uwagę na
nowe niebezpieczeństwo, jakie ujawniło się
nad granicam i BiszpanjJ.

Prasa angielska o walkach na Leros.
Genewa, 24 listopada. „News Chronicie" nym momencie. Sam i oui kludą na b ark i
pisze, że nadzwyczaj dotkliwa strata wyspy Anglo-Ainerykanów tę odpowiedzialność, od
Leros przysporzyła rządowi angielskiemu której uchylić się nic są w stnnie. Równo
najgorszą oplnję od czasu upadku Tobruku cześnie widoczna staje się różnica, istnie
w lipcu 1942 Fachowcy wojskowi, Jak rów jącą pomiędzy olbrzymiomi ofiaram i pononież i opinja publiczna nie mogą tego pojąć, szonemi przez Sowiety a własnej relatyw 
dlaczego zawiodły tak bardzo strategicznie nej bierności
Pod tytułem : „Ostatni człowiek na wyspie
ważne punkty wo wschodnlem morzu SródLeros" opowiada pewien Anglik na łaniach
ziemnem.

Deprymujący skutek na opinję publiczną
wywołał także absolutny zastój w opera
cjach we Włoszech. W ygląda to na to —
tak mówi dalej autor artykułu — jakoby
Anglo • Amerykanie przygotowywali się
wprawdzie do akcyj ofensywnych na morzu
Śródziemnpm. lecz iakoby zwolna inicjaty
wa wysuwała im się z rąk. Coraz koniecz
niejsza staje się anglo-am erykańska akcja
agresywna w Europie w chwili obecnej kie.
dy Niemcy zareagowali tak ostro w sto
sunku do Sowurów Pozoataje fakt, że nie
mieckie dowództwo główne jest w stanie
stąlc ipszczc koncentrować silne formacje,
które odpierają nieprzyjaciela w krytycz

prasy londyńskiej o swych przeżyciach. Mó
wi on, że Niemcy okazali wielką odwagi}.
Pośród wojsk broniących tej wyspy, nikt
nie spodziewał się tak nngłcgo załam ania
się. Niemcy wykonywali dziennie 200 do 300
ataków bombowych i krążyli bez przestan
ku nad wyspą jakoby sępy. Na znak dany
przez wojska lądowe, niemieckie sam oloty
nurkowe natychm iast rzucały się nn wskaznne cele, a straszliw y był halns, jaki powo
dowały. Obrońcy nie byli w stanie wychy
lić głowy z rowów, ponieważ bezustanni*
spadały na nich bomby i granaty. Wywoły
wało to nn nich wrażenia psychologiczn*
przygnębiające.
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Wojenne życie w Watykanie.
Najmniejszr paiutuo na swiecle, jeśli chodzi
Obeuie korpus dyplomatyczny, p« po
o rozległość terylorjalnig największe zaś, jeśli
wrocie ambasadora Peru wraz z jego żo
chodzi o Ilość duchownych obywateli | ludzi
ną 1 córkami, jcat w komplecie.
związanych a idem nićmi rellgjl I tradycji Pań
Nie
należy
sobie wyobrażać tego żyęia zbyt
stwo Watykańskie, f.ltlu de| Vaticauo, znalazło
»lę przez obecni, wojnę w dziwnem położeniu. wesoło i hucznie: panowie i panie z dyplomacji
żyją nieomal po klasztornemu a jedynomi ich
Jakkolwiek oczywiście ściśle neutralne, bo nie rozrywkami są wzajemnie oddawane wrizyty,
biorące udziału w polityce w ściąłem znaczeniu, małe towarzyskie zebrania, herbatki i na lem
a interesujące* się nią o tyle o ile wchodzą w koniec. Dawniej tak częste wyjazdy autem, czy
grę interesy Kościoła i reljgji katolickiej, musi powozem do miasta Rzymu, na zakupua, z inte
jednak Państwo Watykańskie pouotić na równi resami prywałnemi, z wizytą do znajomych,
z Innem i państwami ciężary lej wojny w róż ustały prawie zupełnie.
nych postaciach. Nlctylko, że podlegają jego
Monotonja tego życia jest oczywiście wielka,
mieszkańcy tym samym co iuzii rygorom aprowlzacyjnym I znoszą trudności ekonomiczne —• jeśli jedyną rozrywką mogą być spacery w ogro
dach watykańskich lub też zwiedzanie wspaniaale są narażeni, jak wykazały ostatnie wyda
tych, ale nie dla każdego ciekawych zbiorów
rzenia, również na bombardowanie.
watykańskich. Ambasador angielski tym w-łaśnie
rozrywkom poświęca większość czasu poza pra
Jak wiadomo są przy Stolicy Ap odol
cą zawodową, pisaniem raportów itd. Poza tern
skiej akredytowane wszystkie państwa
dąje się wuyztkira we zuaki pogoda jesienna,
świata, z małymi wyjątkami Z. S. R. R.,
która w Rzymie przybiera postać silnych wia
Tybetu I niewielu Innych,
trów i deszczu, siekącego bez pardonu przeDyplomaci, znajdujący się przy Stolicy Apo chodniów.
W matem Państwie W atykańskiem,' które tak
stolskiej, pozostali wszyscy na swych stanowi
skach. Zamieszkują oni w- pałacu Trybunalskim, olbrzymie reprezentuje interesy duchowe i kul
w okolicy którego pudły bomby dnia 5 listopa turalne, państwie posiadającem najstarszą na
dyplomację,
da. Myła to bardzo przykra chw-Ua, która w do święcie — poza chińską chyba
datku zwiastowała inne, niemniej przykre mo życic biegnie spokojnie, inonotounle. Przed bra
żliwości.
mami w grubych, starych ruurach stoją gwar
Dyplomaci watykańscy wnraz z rodzinami uw- dziści. W salacli i sąlonach watykańskich w y
sicli się w ostatnich czasach nloco ścieśnić, wy- konują »we obowiązki gwardziści ? „Guardta
raec pewnych miłych stron komfortu. Gdyby Nobile" lub też Szwajcarzy z „Gwardia Svizzenawet pewne niebezpieczeństwa wojenne wpły ra“, tu i ówdzie żandarm papieski dokonuje
nęły na powstanie myśli o wyjeżdaie dyplo inspekcji, czy wszystko jest w porządku. A w
matów do Szwajcarii, to myśl ta nie została zre niezliczonych salach, gabinetach i urzędach
alizowana, gdyż korpus dyplom* ty anty w tym państwa watykańskiego, jak zwykle wre eleha
wypadku będzie niusiat podzielać dobre i zle ale wytężona prura naukowa, oświatowa, praca
chwile z Głową Kościoła, który również nie my nad dnazą światu chrześcijańskiego, nad proyazlośelą jego, nad tymi tysiącami zagadnień We’
śli o twr.ni osoblslem bezpieczeństwie.

Rozmowy pomiędzy Bo m
1 Wangczingwejem.

żąecgo dnia, które eiągle Jeszcze czekają aa urzcczywtstnlenlc. Można powiedzieć, że tu, w
państwie watykańskiem, każdy centymetr kwa
dratowy ma tak wio'ką historię, takie znacze
nie i taki ciężar gatunkowy, jak dziesiątki ki
lometrów w innyh państwach: ho ludność te
go małego państewka to ludzie wybitni, mądrzy,
którzy mają za sobą nletylko doświadczenie wła
snego życia, ale też doświadczenie z dwóch ty
sięcy lal Stolicy Apostolskiej.

S».

Zmiany w gwardii papieskiej.
Silą zbrojna „Państwa Watykańskiego** składa
się z trzech Uategoryj oddziałów, a mianowicie
z papieskiej gwardji. honorowej, gwardji szla
checkiej oraz gwardji szwajcarskiej.
Jeśli chodzi o gwardję szlachecką, to służą
w niej członkowie t. zw. rzymskich rodów, to
też oddział ten uczestniczy we wszystkich uro
czystościach watykańskich, będąc w ścisłcim sło
wa znaczeniu gwardją honorową. Gwardja szwaj
carska nazwana tak z powodu, iż rekrutuje się
od wielu wjeków za Szw-ąjearów, nosi niezwykle
b a rw a I piękne stroją, projektowane prsed 800
laty przez Michała Anioła. Trzecia wkońcu kątegorja tej siły zbrojnej, tj. gwardja pałacowa,
rekrutującu się wyłącznie z Włochów, objęła obccnie w-raz z papieską żandarmerją straż nad
Watykanem oraz straż nad budynkami, leżącemi
poza Rzymem, którym przysługuje prawo eksterylorjatnołci. Przed dwoma twmdnlami przenie
siono część gwardji pałacowej do kompleksu
budynków Pałacu Laterańskiego oraz Bazyliki
Luterańskiej, oeśern wykonywania nad niemi stra
ży. Również rezydencja papieska w Castelgandolfo została oddana pod ich opiekę. Wobec iowyeh obowiązków, jakio spadły na barki ‘aj
gwardji, została ona powiększona z pięciuset
gwardzistów na 2000 żołnierzy. Nowo jednak za
ciągnięci pełnią obowiązki uie w mundurze, a w
ubraniach cywilnych Noszą oni jedynie białoŻóllą opaskę na ramieniu, zastępującą mundur.

Wybitne sukcesy obronne w trzeciej bitwie
koło autostrady smoleńskiej.

Nanłfln, 24 listopada. Prouydent państwa
Wa.ngoziiigrwoj odwiedził Subhaaą Chandra
Bose colom wymiany popjądów «a te
mat aktualnych zagadnień politycznych,
Berlin, 24 listopada. N e u e ln * komenda nych, wirtembersko-badeńska 25-ta dywizja
renadJerów pancernych, wlrtembareko-baObaj mężowie stanu w nzasio 2-godziuuc.i niemieckich sil zbrojnych donosi z głównej
rozmowy zakomunikowali sobie wzajemnie kwatery FUhrera w dniu 23 listopada:
eńska 78-ma dywizja szturmową. 1-eza
swoje zapatrywanie na tomat sprawy zje.
Ną nółnocny wschód od Korczu załamały zmotoryzowana brygada piechoty SS oraz
dnoezenia Chin i niepodległości Tndyj.
sie wielokrotne wypady nieprzyjacielskie. biorące udział w walkach lądowych części

I nne nieprzyjacielskie siły powietrzne za
atakowały pewną miejscowość w Nadrenji.
Obrona przeciwlotnicza straciła w Jak
dotychczas ustalono w pomimo szczegól
nie ciężkich warunków obronnych — 28
bombowców nieprzyjacielskich.

Działalność floty Czerwonego
K rzyża.
Genewa, 24 listopada. Flota międzynaro
dowego komitetu Csprwonego Krzyżu ua
póluocuym Atlantyku obejmuje obecnie 6
statków. W ciągu ubiegłego września zwię
kszyła się ona o szwedzki statek motoro
wy „Finn** pojemności T590 brt. We wrze
śniu śródziemnomorska flotyla międzyna
rodowego komitetu Czorwoneąo K rw ią
dokonała 8-iuiu przejazdów pomtądzy Liz
boną a jednym z portów na morzu Śród
ziemnemu Ogólna waga przetransportowa
nych w ten sposób przesyłek zapomogo
wych wynosiła 6319 top. Temsamem ilość
towarów przetransportowanych przez sta t
ki tego komitetu od końca 1940 r. wzrosła
do 140.540 ton.

Zdrada Badoglia nie wiele
pomogła.
Genewa, 24 listopada. „Włochy stanowiły
dla Niemiec pewnego rodzaju gospodarcze
obciążenie — pisze czasopismo amerykań
skie ,,'l'imo* — gdyż Nicujmy tpusialy do
starczać węgla, m ateriału kolejowego wy
robów żelaznych i stalowych oraz wszelkie
go rodzaju innych maszyn. Obecme Włochy
stanowią jedną z pozycyj w pasywach Ste
nów Zjednoczonych. Dodać trzeba, tz podda
nie sic Badoglia bynajmniej nie je«t równo
znaczne z ódstąpieuiem Włoch be? walłęW ton sposób tiómąezyó też można fakt, iż
naród amerykański wiadomość o kapitula
cji przyjął bez jakiegokolwiek zaintereso
wania i bez większego wrażenie*.

1OOO kg bomb zrzucono
na Lund.

Sztokholm, 24 listopada. W czasie przeszpliiwąnia obszaru południowo-szwedakiego
miasta Lund, na któro
jak doniesiono —
pewien brytyjski samolot 'żrznoil bomby,
•zuuleziouo ogółem 30 niewypałów. Rzemsazunwcft wojskowy ocenił, że wotcoijo o*Na przyczółku mostowym Nlkopol t w 18-teJ dywizji a rty le rii przeciwlotniczej u- im.imnioj 1000 kflf. bomb.

S

Benesz w Moskwie.
Sztokholm, 24 listopada. Dzieuąik loinjyń.

akt „Daily Tejoffr«|ib“ dojjogi, żo b. prozy •
deut Benesz przybył do Moskwy, ędzio pod.
piszu umowo przymierza z Unją Sowiecka.

Depesza dziękczynna
uchodźców czerkieskich.
Bukareszt, 24 listopada. Grupa uchodź*
edw czerkieskich z północnego Kaukazu,
przebywająca w Rumunji. wystosowała
depeszo do małżonki szefa państwa, pani
Mur.ii Autonescu, wyrażając «wo podziękowauio za wyswobodzenie z tero rys tyczuego
jarzma gowionkiago i za gościnne prry.jącie w Ilumuuji. ______

Bułgarsko-rumuńskie rokowania
gospodarcze.
S o f Ja, 24 listopada. Minister handlu dr
Wąspff złożył wobec przedstawicieli prawy
oświadczenie, w którem podkreślił, że rokowania gospodarcze, prowadzone z Bu.
manią, doprowadziły Już do pomyślnego
wyniku. M. in. kontyngenty przywozu na*
fty i ropy surowej z Rumunji zostały pod
wyższone,
_____

Łotysze przeciw boltzewizmowl.
Rysa, 24 listopada. Czołowy dzimppk lotowski „Tovlja“ pisze: Ostatnie resztki złu
dzeń, jakio ten lub ów jesawe miał po kon
ferencji moskiewskiej, rozwiały sio. Naród
łotowski jednak nie prugrnio niczego więcej,
jak tylko zupełnego zniezezonin bojszewim u . Oclom urzeczywistnienia teg o p r a g 
nienia, chwycił on za broń. Tęskuimy dala}
za tym dniem i spodziewamy się go dożyć,
w którym przynajmniej skromna część na
szych rodaków, uprowadlORTOb przez bol
szewików, będzie mogła powrócić. Droga bo
leści i las. pa którą skazano naszych roda
ków, bądzie stttiiowiłn ixt wieczno czasy
opjrąrśepie przeciwko żydowakteniu bołszewfcrmowl, którego ostateczny cel polega na
zupełuem duehowem, gospodarezeiu i fimycznwn onlsiczeniu narodu łotewskiego,

wielkim luku Dniepru nieprzyjaciel wzmo
cnił wczoraj swoje ataki. D o uło do zacię
tych, trwających przez cały dzień walk, w
których odrzucono wszystkie próby prze
łamania się bolszewików, a kilka włamań
oczyszczono w natychmiastowych przeciwuderzeniach, bądź też zaryglowano.
Na Jednam miejscu włamania, o która to
czy clę Jeszcze gwałtowna walka, zniszczy,
ła Jedna nlemiscka pa««orną grupa bojowa
12 z pośród około 100 nacierających czoł
gów nieprzyjacielskich.
Łącznia zniszczono, w ciągui wczorajszych
walk w tym rejonie 146 czołgów sowieckich.
Pod Czerkasami odrzucono znowu w zde
cydowanym
przeciwataku
bolszewików,
którzy włam ali sic w nasze stanowiska.
Na zachód od K ijowa nieprzyjaciel sta
w iał zatarty opór naszym prseciwatakom.
Po odparciu licznych przeciwataków me.
przyjacielskich, nasze dywizje przystąpiły
znowu do akcji, przełamały głęboko roz
członkowany nieprzyjacielski system o.
bronny i zniszczyły dwa nutki nieprzyja
Na południowy zachód od Homla nasze
wojska przesunięto na pojedynczych odcin
kach na etanowi ska, położone w tvle w®* ącono nacisku nieorzyjaclol^-łnoc od miasto clnżkie walk
z naeisraiącymi kilkakrotnie bolszewikami
zakończyły się Pfjnym niemieckim sukce
sem obronnym. W relonie na południe od
Krzyozewa są w toku gwałtowne w alki z
grupą bojową nieprzyjaciela, która włamNa zachód od Smoleńska w trzecie] J ;
dniowej bitwie kolo autostrady smoleńskiej
śląska 18-ta dywizja grenadierów pancer

Jak zrodziło się pismo.

(ap.) .leżelibyśmy
cofnęli o jakieś dziesięć
tysięcy lat wstecz, uie znaleźlibyśmy ąa naswj
ziemi żadnych książek, żadnych zapisek, ba, na
wet ani jednego człowieka, któryby umiał pisać.
Zsden uarrtij ale wiedział wówmw , Co tp takiego
piżmo. Wówczas sie było więc zadąego alfabetu,
bo jeszcze nie wymyślono go. Ludne wiedzieli
tylko o tern, co sami przeżywali, co widzźeli na
wluzne oczy, albo slyzzeli °d innyc-b.
Wszelka wiedza, wszelki* «»y»" ludzkie pr»o
chowvwaae bvły wówczas jedynie w pamięci. Ry
tw lęto żniw w Japonii.
lo to (ednak b»rd»o niewygodne, Im pamięć nie
nigdy przechować długo 1 winie wiadomości
Tak1* 24 listopada. Cała Japonia obeho- może
Nic
więc
dziwnego, że winie zdarzeń poszło atldziłb w dniu 28 hm. święto żniw. W Tokio,
mowoli w zapomnienie.
w obecności ksiaiat i
darciu
ItSupnmnlon nawet nazwy wislu tysięcy plemion
żarskiego oraz gabinetu, pod przewodni narodów,
które żyły ongiś. Zapomniano o lo,t
ctwem premjera, cesarz osobiście kierował iwojnach,
wędrówkach, zwyczajach i o lem, lak
ceremoniami religijnepii. W ramach oereżyli I co wymyślili
. . . .
njonij ofinrniczych złożono przodkom ce oniMijały
lata, tysiąc* i dz>e»nttki lyslęcy latsarskim nowy ryż i nowe wino ryżowe. Od W Ciągu tego
długiego czasu życie różnych ple
północy do rana, cesarz odprawiał długie
i narodów stawało się cnr»» hardziej skora
modły w świątyni, znajdującej sl« w pałacu mion
plikowan*. Coraz ciężej przychodziło im żyć, po
cesarskim.
sługując się sarnę pamięcią
Ażeby składniej
ułożyć sobie życie, trzeba było wyuczyć się tego,
Katastrofa koleiowa w tunelu
co opowiadali przodkowie.
W związku z lem zaczęli ludzie myłt«ć nad tern,
szwajcarskim.
jakby to pomóc swej pamięci. Na to jezl wl«le
Bema, 24 listopada, W tunelu, znajduje sposobów, ktńreini posługują się do dnia dzisiaj
eym e h w pohliżn Brig. pociąg wjechał «te- szego dzikie i półdzikie plemiona. Do dzisiejszego
epodamweuie aa kolumną, ałozoną a 80 Jgw- dni* bowiem Istnieję jeszew takie plemion*, ktd
nf/py-y. Wskutek tego 3 żołnierzy zoeteło » - r« nie znają pisma.
Niektóre plamiona, aby pomóc swej pamięci, za
bitych, a kilku odniosło ciężkie rany.

zyskały pod naezelnem dowództwem generał-pułkownika Helnrlel I pod dowództwem
generała piechoty Voelkersa w ybitny suk
ces obronny, 34 dywizje strzelców i 6 b ry 
gad pancernych bolszewików nacierało tu 
ta j daremnie na niemieckie stanowisko obronne i poniosło przytem bezprzykładne
straty w ludziach i materiale.
Na wschód od Witebska i w rajenie wła
mania nad Newlem spełzło no niczem kilka
lokalnych wypadów bolszewików. Podczas
własnego przedsięwzięcia wypadowego na
północny zaehód od Newla odrzucono nie
przyjaciela ną południe.
W południowyeh Włoszech nieprzyjaciel
zaatakował znacznemi siłami na najdalej
na Igwo wysunletem skrzydle nasze stano
wiska czołowe na północ od rzeki Sanpro.
Liczne zacięte ataki odrzucono, Jedno lokal
ne włamanie zaryglowano.
Po bezwarunkowej kapitulacji nieprzyja
cielskiej twlordzy morskiej Leros złożyła
obecnie broń również załoga wyspy Samos.
Wojską nlemieokie wylądowały na wyspie.
Część załogi, składającej sio z wojsk bry,
tyjskich i podległych Badoglia, uciekła w
ostatnich dniach na neutralny obszar za
graniczny. Wojska opuszczone przez swego
dowódcę dyw izji w sile około 6.000 żołnie
rzy są obecnie rozbraiane przez nasze tor.
macje desantowe.
Brytyjskie formacje bombowcow prze
prowadziły wczoraj w godzinach wieczor
nych ciotki atak terorystyczny na stolicę
Rzeszy Wskutek zrzucenia licznych bemb
rozpryskowych i zapalalacyeh powstały
spustoszenia w kilku częściach miasta. Sierep bezcennych przybytków sztuki uległ
zniszczeniu. Ludność poniosła straty.

Rozbudowa bukareszteńskiej
komunikacji miejskiej.
Bukareszt, 24 listopada. Miruo trudności,
spowodowanych wojno, lntkaresz,tent kie
stowarzyszenie kolei olektrytwnoj nwystor
piło do rozHzerzouia swej sieei komunika
cyjnej. W tym celu podjęto uiedąwno te
mu pożynzku w kwocie 4(10 nnuonow lei w
państwowym inatylncie kredytu przemysło w o g o .

_

Bogaty sprzęt zboża we Francji.
Paryż, 24 listopada- Żniwa we Fraunji w
roku 1943 uważać unhwy jako uadzwyczaj
ne. Sam sprząt zboża wymówił 65 miUonow
kwintali w porównaniu do 55 miUpuow
kwintali w reku ubiegłym. Do rolnictwa
skierowano wczwauio, by uprawiało pod
przyszły wysiew obszar tej sąuiej wielko
ści, jaki uprawiono w roku 1937—38. W ok rosie wyniianlonym obsiano zbozwm
400.000 ha.
*

Donoszą z Remie, że po zakońozeuiu zbio
ru winogron j R® pierwszycłi pracach w
wytwórniach szampana okazuje sin. że rok
1943 przewyższył znacznie wszelkie oczeki
wania tak pod wTiglcdem jakości, jak tez
i ilośoi. Tegoroczny anrzet równa sta słyn
nemu rocznikowi 1893. Aby san obiec bra
k o w i butelek, władzo niemieckie wyraziły
swą sgodą ua puszczenie w ruch fabryk
buudek, któro dotąd były w statuę nieczyn
nym.

ku rysunkami, nolożonemi obok siebie, aby
wiązuję węzełki nu szuurkuch. Tm, człowiek, któ
' w!
wiadomem, co one oznaczają.
ry aawięzal węzełek, panuęta, w jakim celu to wszystkim 'było
zrobił. Skoro spojrzy na węzełek, przypomni so Np. rysunek ust 1 wody oznaczał u Egipcjan sło
bie, oo ou ma aznaezać, W dawnych czasach żyły wo „pić". Rysunek człowieka i włóczni oznaczał
takie narody, które przy pomocy różnych węzeł słowo walczyć. W łan sposób można oznaczyć
ków i sznureczków zapi»ywa,l? “*•“ opawiadanl* wiele słów, których nie można w żuden sposób
0 wojnach I innych zderzeniach, Do różno- narysować, jak np. słowa ołmdzłć, jeść, świecić,
barwnych sznureczków pokrytych węzełkami kochać ttdRysunki pomagały w dużym stopniu czynie za
przywiązywano muszelki, perełki itp, rzeczy. Dla
oyych ludów niiajy powyższe sznureczki lo samo piski. Z czasem zaczęli ludzie upraszczać tc wsunki, aby tracić na rysowaniu mniej czasu. Np.
znaczenie, co dla nas znaki pisarskie.
(nne narody pomagały rwej pamięci w łuny zamiast całego byka albo wielbłąda zaczęto ryso
sposób Robiły one np. różne nacięeia ua laskach wać tylko ich głowy, a rysow ano je jak najpro
i pamiętały, co każde nacięcie znaczy. Ludzie dzi ściej.
Wkońcu z rysunków powstały różne znaki.
cy oznaczali miejsca wielkich bitew kupami ka
mieni, która dla nich byfy smtkaml dla pamięci- Patrząc dzisiaj na te znaki, nie można new-d do
Takie sam* stosy kamieni układano nu mogiłach myśleć się, śe ongiś były one rysunkami. Np na
swych wodzów I naczelników. Czasami zdarzało sza Mera „A" było ongiś rysunkiem głowy byką.
się. żc na kamieniu robłono różn* malunki. Tm Dlatego leż nazywa się po grecku „Alfa , a po
co nanmlowano. odbyło się kiedyż na łem miej Bgipsku „Alaf", co snaczy byk.
Z początku rysunki, jak < znaczki oznaczały całe
scu.
Wiele dzikich ludów nie zwa do dnia dzisiej słowa, a z czasem zaczęło niemi oznaczać tylko
szego pism* Zamiast pisma rysują oni różu* części składowe słów. Wiele lat minęło, zaniua
sceuiy z życia- Takie ryswnki o wiele lepiej po z łych znaczków powstał alfabet, a wtęc kiedy
magają pamięci, aniżeli węzełki, bu z rysunku ka każda litera zaczęła oznaczać tylko jeden dźwiękPismo wynalezione przez Jakiś naród bvło
żdy wyczyta, co on znaczy, a z węzełka tylko t*n,
co go zawiązał. W ślad za rysunkami zaczęto przejmowane I udoskonalane przez inne narody.
myśleć o alfabecie Dziwno rzeca, ż* zaczęły zaj Przy pomocy alfabetu można już było napisać
mować się ta sprawa różne plemiona, w różnych dokładnie przebieg różnych sdarzsń W ten spo
częściach świata rów-nocześnle, mimo, te nletylko sób pismo stało się na|lepsza pomocę dla pamię
nie widziały się nigdy, ale i nie słytzalr o aa- ci. To, co napisał jeden człowiek, siało się doMe. Rysunkami posługiwali się ludzia w <rn spo stępnera dla innych ludzi I mogło byó przecho
wywane priez wieje lyalecy lał.
sób:
Wszystkie wiadomości, jakie posiadamy o lu
Skoro np. Egipcjanin narysował byka, lo rysu
nek ten oznaczał u niego słowo byk. .leżeli nary dach starożytnych, zawdzięczamy właśnie zabyt
sował dom, te rysunek ten oznaczał słowo dom. kom plśipiąpnym, jakie do naszych zadiowafy
Inne stowu oznaczali Egipcjanie nie jednym, a kil czasów.
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„GONIEC KRAKOW SKI4' Nr. 275. Czwartek, 25 listopada 1948.
Katastrofa amerykańskiego
bombowca,
Genewa, 24 listopada. Bombowiec amery
kański — jak podoje „Daily Telegraph** —
Tuegt katastrofie w pobliżu Redliiigfiold
(Suffojk). Wszyscy ocdopkowie załogi ponie
śli śmiorń. W chwili zderzenia się z ziemia
wybuchły bomby na samolocie, skutkiem
<*zcgo szorog domów, znajdujących sic w po
bliżu, doznało znacznych uszkodzeń.

Plaga niedźwiedzi
w Siedmiogrodzie.
Bukareszt, 24 listopada. Na posiedzeniu
parlamentu, jeden z mówców partji siedmiegrodzkicj zażądał od ministra rolni
ctwa, aby zezwolił ua polowanie na niedź
wiedzie, ponieważ wyrządzają ono wielkie
szkody w pogłowiu hydlecem małych rolni
ków.

W kilku w^ersKodb.
Pod przewodnictwem Uf. Satazara zebrała się w poniedzia
łek wieczór rada ministrów purtugatekich, która — według
Komunikatu urjądoweso — zajmowało się hteiącemi pracami
ańmlnistiacyjnerol.
*
Biskup z Udine wydal list pasterski do wiernych swej diełe z ji, w którym wzywa ludność do współpracy z rządem tasrestawsko-reputillkaństiim
*
Głównodowodzący floty portugalskiej, comiuodern Olieelra
Finto, wydal w poniedziałek obiad na cześć komendanta, ofi
cerów I altku kadetów hiszpańskiego okrętu szkolnego „Ęlcono", klóty lety w lej chwili nu kotwicy w porcie lizboń
skim- Po przyjęciu odbyła się wycieczka w okolice Lizbony.

Wszelkie znaczki po:ziowc, znajdujące się Jeszcze w obiegu
we Włoszech i portretom Wiktora Emanuela, przodiukowujo się
Obecnie napisem: ,,siatę della Republica Fasclsta ttaliaoo",
Zawiadomiona o tem światowy związali pocztowy w Bernie,
*
W Stanach Zjednoczonych prawie żo ninzuuiklszyty się wy
padki samochodowe, pomimo znacznych zarządzeń ogranicza
jących. Statystyki wykązuja. że w Stanach Zjednoczonych od
początku wojny poniosło śmierć 46.1)00 osób z powodu wy.
jnfnków samochodowych, a dalsze 1.6 milionów odniosło obra
żenia
*
19-lctnl biedny uliczny hęndlart jarzynami w Stambule wy,
grat wielki los na loterii państwowej w kwocie Sfl.OOO funtów
(SCO.600 zl.)

#
Kierownik wydziału dla zagadnień wschodnich w miuister•lw ic spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, Allen, przy,
• f i do Ankary, gdzie zamierza pozostać przez pewien czas.
*
/ ,
lionoszą z Londynu, że ipator Lloyd Oeorge, minister dia
gospodarki piaterjaldw pędnych I energii podał do wiadomożel, że kontrolor geneialiiy iego pilnlaloratwa, lord Itlndlay,
oświadczył mu, iż zamierza uslnpld „ze względów oioblstyeb"
*
hżidziąl intormaeyjny brytyjskiego ministerstwa spraw za,
granicznych podał do wiadomości, źe Harold Mac Milian zamtaoownny został przedstawicielem brytyjskim w ,,wydziału
doiądczym dla Włoch".

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim,
ktdrsy oddali osłatulą
przysługę naszej najukochańsze! jedyuaj Córce, slostrre I Srwagtercc

4. P
* Bzetszuinn

Jadwidze Waiesowel
Właścicielce Kolektury
zmarłej tragicznie dnia 27 paździer
nika 1943 t-, Rodzinie uraz Tym, któ
rzy w chwilach eiężklego
nniutku
wyrazili nem współczucie i okazali
przyjaźń, składmy serdeczne podzię
kowanie oraz zapras/anu na Mszę
Sw., która odbędzie i|ę dnia 29. XI
1943, o god|. fi rano w kościele
św Mikołaja w Krakowie
Matka, Brat i iratowp,

PODZIĘKOWANIE.
Wszystkim,

którzy oddali
przysługę ś. p.

ostatnią

Nowakowi Ludwikowi
St. Dozorcy Więziennemu w Kraka
wla, zmarłemu duła ta. XI. hi. skła
dała strdaczne podziękowania, w
łzczkgńlnaśei W. F. Dyrektorowi Wię.
clenia oraz •’ 5tatni|iow| Janowi
Swibie, za troskliwe zajęcie się po
grzebem, oraz Tym, którzy w chwi
lach clęikiega smutku, wyrazili nąm
współczucie, okon iI nam przyjażA
i pomoc
Maika i Synowie.

Malrymońlalwp
Galicjanka, intellgentnu, wykształcenie
średnio, posada, mieszkanie aa wd. z
brkku znajomości, dla rozpogodzenia
azurych doi. nawlaie korespondencję z
panam kulturalnym, wysokim, ciemno
wlosym. aa stanowisku, do lat 33, cel
BWirym. Zgłusz.: Goniec Krak.. Kraków
„pir. 9423".
Panu starszemu, religijuemu, z charak
terem icgjaśnl ły d a Inteligentna, po
96-ct, o zapewnione) egzystencji, ęei
Butrym- (Srtiee Krak., Kraków, ..Nt.
9740".
Kawaler, lat 36, utzędnłk dobrze cytuowany, pozna panią, blondynkę, do lęi
33. Cc) matrym.
FowaZnu zgłoszenia
n a iliw ft z fotografia, proszę kierować
Oonlee Krak., Kraków, „Nr. 7464".
Bl-letnl, były przemysłowiec, ulebladny
I niebrzydki, muzykalny, domator, pozna
młodą, milą blondynkę ze sfer ziemia*sklch- Chętnie właścicielkę majątku Cel
tpatrym Łaskawe odpowiedzi proszę kie
rować:
Goniec Krak., Kraków, „Nr
TS6S".
Kawaltr lat 31, po malurst, przystojny,
; braku czasu szuka tą drogą snajontoicl.
Penie do lat 20, proszone są o złożenie
ofert do B O „Pidnclą". Kraków, Florjańafca 13 pod „Sm oliki", anonimy kosz.
Cal matrym.
7T4S
Uperowana nic z własnej winy, lat 31.
Inteligentna, z dobrej rodziny, uczciwo,
pracowita, z prowincji krakowskiej .po
ślubi człowieka w tem samem położeniu.
W - : Biuro Ogl., Kraków, Sienna 12, pod
„PrzyszloSć".
9232

Działalność urzędów ochrony roślin
w Genoralnen Gubernatorstwie.
(tp) Kruków, 24 listopuilu, Swego c/.aau pieuz'
llśiny o wużnyiu w skutkucb rozporgązlzcułu o
oclnouif rolniezjcb roślin uprawnych. Zadupiu
Ućhrouy roślin dzielą sit; ua: i) badania ochro
ny roślin, 2) służbę kontroli roślin i 3) służbo
ochrany rośjlu.
Cele®) ochrony roślin odnośne urzędy mogą:
zażądać informacji i przedsiębrać badania nu
nieruchomościach i w zakładach wszelkiego ro
dzaju, aby ustalić występowanie chorób i szko
dników;
nadzorować i skłaniać zakłady rolnicze i ogrodnicze, spichrze, składy, młyny i inne za
kłady, wyzlawy, targi, jak również różne inne
urządzenia, które służą do obrotu rozdziału i
przeróbki roślin, części roślin j produktów ioślinnyci). do przedsiębrania środków zapobie
ga wczych i ochonnycli;
wydawać nakazy, zakazy i ograniczenia o uprawie poszczególnych gatunków roślin, o plodozmianie, o zastosowaniu postępowania, środ
ków i narzędzi do zapobiegania i zwalczania
szkodników, o zawodowem zwalczaniu szkodni
ków a używaniu niaruuliomości i zakładów oraz
o obrocie i handlu roślinami, częściami roślin i
produktami rcślinnciui. jak również zwierzęta
mi, ruałemi isto tami żyjąccitui, ziemią organ icz
ną l innenzi przedmiotami mająoemi znaszanie
dla ochrony roślin;
wydawać zarządzenia celem nadzorowania i
przeszkodzenia przywozowi, przewozowi i wy

wozowi roślin zarażonych lub podejrzanych o
zarazę, części roślin i produktów roślinnych, jak
również roznosicieli szkodników;
wydawać zunządzenia celom zniszczenia przed
miotów zarażonych i podejrzanych o zarazę, ce
lem odkażenia nieruchomości i pomieszczeń
wszelkiego rodzaju, jak również celem zamknię
cia obszarów opanowanych przez szkoduikiWśród wyżej wymienionych zadań powołane
świeżo do życia urzędy ochrony roślin główny
nacisk położyły na obserwację występujących
chorób i szkodników roślinnych, .łcduocześnte
zajmują się one przyczyną I skutkami występu*1
jącyclt chorób i szkodników. W auntyru tylko
Okręgu radomskim, w roku bieżącym urządzo
no 20 kursów. Zadaniem tych kursów było zapo
znanie słuchaczy < chorobami i szkodnikami ro
ślin. Po gruntowijem przeszkoleniu można sze
reg chorób i szkodników roślinnych z całą pew
nością poznać golem okiean. Większość niestety
chorób i szkodników można wykryć dopiero
przy potnoy żmudnych badań laboratoryjnych.
W dopiero co zakończonym roku gospodarczym
urząd ochrony roślin Okręgu radomskiego wy
krył 142 choroby roślin i ISO szkodników. Ogól
nie więc lalmratorjum radomskie przeprowadzi
ło ponad 300 bardzo ważnych określeń, luż z
dotychczasowych cennych prac omawianego u
rzędu okazuje się, jak wielkie znaczenie posiada
ją wyniki badań dla całego rolnictwa krajowe
go-

KRONIKA

O ile masło jest już miękkie, w»i»ka ono ni«rwioeznio po posmarow aniu w chlcb, co tnoża
wywołać (prażenie, ż« Rosę nie otrzymuje na
prawdę 10 g. masła. Wątpliwość taka może po
ciągnąć .dalsza jsrzykrości w formie wniesione
go przoz gościu zażalenia. W oclu zapobieżenia
D żiś: J a n a od K rzy żu
podobnym wypadkom I chronienia gospodarka
J u t r o : K a ta rz y n y
od posądzeń, że uszczuplił należną gościowi por
cję masłu, zarządzenie opublikowane w swoim
czasie jmslaaiawlu, żo chleb i masło żądane w
Dziś obowiązują »clem> zamian za odcięte znaczki żywnościowe, należy
nianio od g. IfiśO do 6.50 podawać oddzielnie, Gość, który sam smaruje
chłeh masłem, może łatwo przekonać się, że
porcja masła odpowiada odciętym zitnczlwust
tłuszczowym, o Ile nic ząstlo jakieś n ie d h iil
stwo po stronie mdugnjącogo porsowlu, któro
Podawanie chieba z masłem
winno być, rw o i prosta, przez kierownika zą
kltidn bezwzględnie ukrócone.
w jadłodajniach.

(Zełj Kroków, 34. listopada. W judłiMlajniarti
GG., zwlUMCza w ąilnaiacli |»owial»wyeli, zda
rza się ezęnlu, że gość, zamawiający chleb z
masłem j oddający w tym eeiu znaczki na 10 g.
tłuszczu i 50 g, etileliM, otrzymuje golową, ł. |
posiuarou nną masłem kronikę chleba. Zwyczaj
len, praktykowany niewątpliwie dla wygody go
ś c ia posiądą jednak w pewnych warunkueh łąk
że i stroąę ujemną.

36-iatni kawaler, średnie wykształcenie,
na dobrej posadzie, pozna panią do lat
30, w celu matrym. Zgłoszenia pod ,,So
lidlly mąż"
Biuro Ogłoszeń. Kraków
Sienna 12.
8ZSI
Kawaler lat, 23, wzrost )76, pozna inltą,
zgrabną, ładna puitnę, do ląt 31, Cel ma
Irym. Zgłoszenia tylko z tulogratją: Riu
to dal., Kraków. Słona U , pod ,Ku
piec-r
6396
Poznam panią u nieprzeciętnej kulturze
niezależną, zamnżnn, muzykiilną.
ęei
uiatrym. 2sl.; Goniec Krąk., Kraków
Nr. UBU".

Noclegi Inteligencji) Kraków. Radziwillowska l'l<3
9340
Nedegli Kraków, gieloua 291 .
7|4ńk
Noclegi przyjezdnym Kraków, św seba
ttjana 34, m J.
o«uą
Neeltgl: Kraków, ltiew iką.7, ai. 7.
Noclegi! Kraków. Starowiślna 32, m. 13,
tron! Dańdowa
Neeltgl: Kraków, Urodzku 9)9*12,

touułza I wychDuyaro
Stenografii polskiej, nlemiecklel oraz
lęzyką niumiecklcgo pouczają listownie
Koiespondencyjne Kursy Stenografii, Lu
blin, u|. Narutowicza 37 (skrytka poczt
IDO) Wyczerpujące Informacje — po
uadęzluntu zl. 2 .- ..
I614k
Pratcsar getniąuislą, Krąków, ul. pielo
na 2S’3 i. Pierwszorzędną wymową i ste.
nogralja niemiecka,
7329
Skrzypiec lekcji udzielam w każdym
zakresie, iśglosseula: Kraków. Groble 6-3.
Karaepandencyjna nauka w programie II.
cealnym, gimnazjalnym, (przedmioty ma.
temalyczno-przyrodnlrze- matematyka, uzyką, chemja). — informacja; Mgr. s.
Fediai. Warszawo. Smolna 24.4.
Maiiynaplimo indywidualnie
nowoczośnie Kraków GroJzka 27
ig u i
Świadectwo ukończenia szkuty handio
w tj. otrzymuje się po złożeniu eąz«.
mipu. Koruspondencyjpe Kursy Naug
Handlowych w Lublinie, ut, Narutuwó
cza 17 skrytka pocztową tOB, przygo
towują młodzież do lego egzaminu w
drodze korespondencyjnej
Szczegółowe
Informacje — po nadesłaniu zl 2 znacz
kami pocztowymi
manę
Pg ukończeniu szkoły powszechne! moz
na być prnjętym lę) du Szkoły ||an
dlewej I uczyć cię wszystkich przau
miotów — drogą koicspondencylna
Szczegółowych iutormacy) udziela)* Ko
respeudencyjne Kursy Nauk Handio.
wycb w Lublinie, ul. Narutowicza 37,
skrytka pocztowa 109 — po nadesłania
z| 3.— znaczkami pocztowymi.
I899k

tegarmlstrrawihl zakład w Krakowie
pod Arkadami. Krakowska 1, wykonure
naprawy zegarków 1 poleca sztuczna br
żuterję. wyroby ze erebra 1 różne upu
minki.
IO24k
Melę salę Starago Teatru na restauracji),
oraz garderobę teatralną, wydzierżawię
Stary Teatr, Kraków, Plac Szczepański ł,
telelon IB3-33.
3413k
Srukamy garażu dla samochodów cięża
rowych w Krakowie I Warszawie, ewoptuaiole okolicy —• połączenie tramwa
jowe konieczne. Oferty; (Joniec Krak.,
Kraków ,.Nl. 3413k".
Kapriyslęteny tłumacz 1 biuro tlumaczet
i podań, Krakau, Kaoinogusia (Bracka) S,

Sierotek du srurowania z drzewa iręei
uc 1 na kij), drążków do szczotek, wy.
clernczek drewnianych, składanych, trze
paczek kosz na papiery. do :.iaiti* w
większe] ilości ęrdikoterinluuao lląi
łownią szczotek
Krakau. Kaslnugasęc
(Bracka I 6.
uąsuy
Agenturę artykułów dla iahryk wody
śudowej ( lemoniad przyjnilc: \gcucia
Handlowa Rozwadów nad Sanem, Ko
ieiowa IB.
3 i5 jk
Pilataiiitycine biuro .Kolekcja-'
Kra
kdw, Biacka 4, I. p., sprzedaic kupuj*
wszelkie znaczki 1 zbiory.
7149
Bawladamlam F. T Klientelę, że tuli
Irala chemiczne! pralni I larbiarąi aisulil,iwa Wilaiskiago została przenii iioua
dn lokalu pr?y uf. Józefińskie) S, Pod
górze idawna łaźnia), a lilja feIza ptalni
z u|. btradoin do lokalu przy ul Krgkuwikie i 25. centrala wykonuje wszalkm
tupoty w rakrus ten wchodzące, na żą
dąąio w dwóih dniach,
a (Uje w 3
dniach.
847B
Reperacje zegarków, zegarów 1 budzi
ków uskutecznia firma Galewski, Kia
ków, uh Starowiślna 26,
80(4
Bieliznę męską 1 puwicizonych mątirjaIdw pierwszorzędnie wykonuje Gruchow.
tki Kraków Pęllcjauek 7 iboczuai
Kapca, same wierzchy, z dostarczonych
tnalerjalów wykouujo solidnie pracow
nia cholewek Kruków, ul. Gertrudy 14,
Biota, srebro, kamienia szlachetne grawiruje
Zakład Kylowniczy Tadeusja
Brochwicza Kraków Grodika 5 i p
oficyna.
»Tt)l
Pryylmę na przeehowanio lub wypoży
czę pianino, lub torteplan Zgłuszenia:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 9tT3"
Mledego pana, który w dniu 19. 11.
br wieczorem o godz. III zaopiekował
tlę przy przystanku tramwajowym Nr. 2.
zasląblyni starszym panem w mundurze
kolejowym. Stanisławem Jabłońskim i
odwiózł gu do szpitala św. i.uzarzl,
uprasza s(ę guraeo o skomunikowanie
aię z rodziną. Kiakrtw łobzowska 27,
III. p., m. 8.
9233
lelidnle I punktualnie r.ykouuja bry
czesy. Kraków Floriańska 41. ni. 16.
Rozwody separacje aliipeoty — Infor
muje doświadczony piawnik Warszawa.
Rysia 1. ra 2. żam>ejacp»yn> listownie
Warszawo, Pensjottai Moniuszki T>3. pe
kijach bieżąca woda
IY36k
Bstricgimy pp. odbiutców przad kup
nem u nieznanych sprzedawców barw
ników nasze) marki „Koloryt", gdyż
ostatnio pojawiło się na lynku wiele
nieudolnych podróbek Zwracamy rewUież uwagę na malowartościowe barw
niki w torebkach, produkowana przai
pokąlne wytwórnie. Dia arjantacjl. czy
towar pochodzi od nas — wprowadzi
llSmy znaki rozpoznawcze, wyszczegól
nione na nowej banderoli naklejone)
na każdym kanonie barwników
Fa
bryka chemiczna „Koloryt" W. Kłossowski I S Szadkowski. Warszawa,
Długa 39.
174TK
Pęy do krycia suk! bernard, dog-arlekin. wilczur alzacki, owczarek podha
lański alradaleterrler,
Scatschterrlęr,
maltańczyk pekińczyk railęr, jamnik,
jtdrowe reproduktory. Typowo rasowe
Hodowla psów „Sokół- Kraków, Trau
gutta 20 5
1947t
Mydia zactępczc, najlepsze do prapia
1 utycia, oddam sklepom do wyłącznej
sprzedaży n i własny rachunek w każdem mielcie ćgioaz.: Doniec Krak., Kra
ków, „Nr. 6991".

Kiedy pies jest niehezpieccny?
Itp i

K r a k ó w , 34 łU h tp iM la . T y l k o d o h r j

znaw

ca psiej rasy zdaje sobie dobrze sprawę, kiedy
piw. nlnhezpiecziiy jest dla ttzłowlokn. Gdy pies
z [Mtdnli-sirmą g ło w ą leci do olicego człowieka
s z c z e k a ją c ,

llle

m ożny

być

pew nym ,

wyrządzi ż-udnoj krzywdy,

Szczury tępi masowo Zakład Higieny <Walka z robactwem I szkodnikami. Kraków Szewska 24a. Tcl. 137.23.
lR32k
Ellatttlstyczne biuro „Kolekcja", Kru
ków. Bracka 4 I p.. snrzedaje, kupuju
wszelkie znaczki I zbiory,
dom
Koszule męskie I blullznę damska 1 po
wici r,myci! matcrjalów. wykonuje Pra
cownia Allela, Kraków. Długa 27
76) I
Fekstarler .-ztcrninlasięczny, do oddania
w dobre, ręce. Kraków, talefnn l i ł - i i l .
między 13- -1,
7897
Opany rownuwe wulkanizulu szybko. Kraków. Wolnlca (3, 1 p. lewo,
Plutkwy OFar wszelkie labadwu wiąz z
ząiudkąml
tępi rildykninla gaz „ B I" ,
orar odszerurranie przaprnwadzą dezyn
fekcja „Azot" — Kraków. Ulcńa 10’7,
lei. 217-48, TM lśw . Wałowa .7.
Peleryny, płaszczu gumowe, podklejam,
naprawiam. Szyję peleryny z powlerzoneg.i ntalerjalii Kraków, św. Sebasljtna *. ni. 3k
9633
Pana, który kupli spód lulrjąny tchó
rze I kołnierz wydrowy, pro»<ę o zgło
szenie się w Jego własnym Interesie
Kraków. Długa 7 6.
9979
w ■'ekopsnem azukant osoby chętnej do
studjów muzycznych, Językowych i pe,
dagoglcrnych. Zgł
Goniec Kłak., Kra
ków, „Nr. 7T.)S".
Naprawia bez Siadu uszkodłonę garedrobc, Tkalnia Srluozna, Kraków, Merow!sir.J l i
1618
Trwalę ondulację solidnie wykonuje
„Sława", Kraków. Fiorlaóska 4 ł,
w
podwórcu.
8908
Elektryczne instalacje światła, motorów
i dzwonków, wykonuje oraz naprawia
Armatys, Kraków. Atolurska 6.
9009
Cryśel chemiczni* udpleż, selidale w JO
dniach firma Pr. JO|,iłls, Kraków, Die
tla 93, w podwórcu.
9 0M
„Elietellael" największy wybór znaczków
w naszej obiegowej zamiłniz bezgolów.
kowej. Prospekty, I z), znaczkąini wy.
syta Trzeciak, Kreszdw, lokiclkg I.

żo

zw ierzę .

(w ly h y

lo

pies 111-

wierzał człowieka ugryźć, wówczas leciałby »
głową spuszczoną w dół, to znaczy z szyją osło
niętą- ries zdecydowany do zaczepienia czło
wieka zbliża się warcząc z ogonem sztywnym
i z osłoniętą szyją. Tb są znamienne cechy psa
gotowego do ataku. W przypadku zbliżającego
się złego psa, najlepiaj stać b»z ruchu- Kio się
tak w ten sposób zachowa, może być pewny,
ż e nie zostanie zaatakowany przoz psa. P oru
szenie ręką, względnie ucieczka z miejsca, sń
najgorszemł metodami postępowania, ponieważ
rozdrażniają tylko pso, który zdecydowanie na
ciera na człowieka.

Kronika żałobna.
(lem) Kraków, ? ( listopada, w osiątalch dniach zmarli
w Krakowie: re Sllwlńsklcli Slanlslowa łludrka, ląt 7ff, wdo
wa po s U ro k le , SUnlsIaw Ignacy IłM o ń tk l, l i t $6, w r y L
dytrktor srtoly pewszachncj; Laopold PsrdCY, lat 3J, h- re
staurator; l«n Kasper Kom, lał 64 kupiec; Maria D ilU M ,
lat 78; ze Żuczków Afldta Katpriyk, lat 79 wdowa pa omerycii: Struty Pożarnej:
: Nownczyńsklch Amanda Nenyctkową,
lut 79, wdowa po prokuratorze; Marla Kucia, ur. 1943; Da
mian Slytr, ląt jo, syn robotnika: ló ra l Pomykalakl, lat S3;
ttanlaiaw 7iejanąwiki, lat 67;
ereslowa Tułała, ur. 1943;
Slaniitaw Barak, lat 73, rolnik; Koman lu a in y k , lat 37, ro>
botnik; 0,miry Mowaiciuk, lat 32; Bltiriota latała, lat 69.
(zet) zmiaht w delegaturach p. k. op. w tren dniach
w składzie osobowym Dttezalur Polak. Kotnltatu Oplekuńczcge
ns terenie powinni |(drzejowsklego zaszły następujące ztalą.
ny: W Delegaturo Nagłowice ustąpił p. Jdzal Prawieki, powołano iiAłomlast p. Adama Moskala. W dcleg. Kadkdw ustą.
pił p. Władysław Cwterted, powołano pp. lana Janika i Mą.
k u ij . W Ocleg. Moskouew ustąpił p, (".wsław Talarewk, po.
wołano p Władysław* Zdrada
(żetl PONOWNI URUCHOMIENIE KUCHEN LUDOWYCH. PK
Dwumiesięcznej przerwie, z dułem l grudula Br. zostwą po.
nownte umołinmiunc w Wolbromiu dnie kuchnie ludowa, mis*
uowicie jedna przy Ish.yec sumy, a druga w miaście. Przae
widziane jesi dożywiania ogól*tu ukolo 370 ągjblsditlajszyct,
Kurltnic piewadzone będą pizcz Delegaturę mleiscitwą Pn1,
nklugo Komłtclu tlplekuńezogo w Miechowie
itp) 1'KWIOACIA SGRZtlNl. Władze pollcytne wpadły 04
zakonspirowaną corrąluig, prowudiuna pucz Aulalę Uzteszkońską we wsi Marlgnkl, pnw. Tomaszów. Fabryczka zaopg.
tięwtilg w .1,41110,p u okollccnyeb gospodarzy l pokąiuycb ban*
dlaizy lur/ułniu .-likwidowani, j cały sprzęt skonfiskowano.
Z wyroku >nd« ipeclulnego w Piotrkowie, Uzleszkowska do
stała « mteatący więzienia 1 grzywnę w kwocie t.goO zt.
łłp) w ttZ K N Ii) 1A tajnt U I03 Przed sądem specjalnym
w Piotrkowie słana! Władysław stacheekl ze wsi Buków,
powiał Tumasrów, oikezżany o dokonywanie lejnego nboiu
i sptztidaż mlęsn po wysokich MPacb w handlu pokutnym. Sad
specjalny skarał Siachwklego na karę 1 ł pdł lal claiłrtejo
wlęrlenta.
Itp) POIIUKIWANIO ZA6INI0NJ60 Fried paiu dniami W>jechał du Krakowa Zdzisław wetramowiłtl, zauńmukaly w Bo
chni. Watraąiowakł ma lat 16, wzrost 163 cm szatyn, 0 « ł
piwne, iwars pociągła, llputa szczupła. Ubrany byt w czapkę
liurelarską, ubiante i piaszcz granatowy, półbuty czarne. Kto.
by wiedział o miejscu ;ego pobytu, pruszony jeat o powiad#.
1'llenję tndticdw znaiieszkalycii w Ilocbul przy ul. Nad Babicą
nr. 17 7 t, względnie posterunku pelieytnego
łgelj (ANDYCI W PAŁACU LAdlEWNICKlM. Trzech sprawców
dnkoągln napadu na mieszkanie właściciela młyna Jdiete
U'4|cikn w Kręczu l>ułvm gm. llnejno, pnw buski i zrabował*
IWO rł. fotówką. « - l'l sami sprawcy wtargnęli następnie de
pałacu w majątku Łagiewniki, gminy Chmielnik i po sttmryzę.
wnnlii liimowiilków zrabowali *00 zł gotAwką, kilka litrów
wódki oraz spora tlojd różnych artykułów spożywazychW ohyflwórli wypadkach napadu dotnnnnd w późnych godzir.prb wlectnrnyih

żgiztiltne lęwy hut IChuiawy) na Hasie
ul. Wyczółkowskiego
Slunceina, Nlunla. Wysoka nagroda. Oddać Kraków,
Krupnicza 44. Watlowulu.
799 li . uagiudy. I t zwral zgu.
egu
Besehelnlgung KaukgziaPhe Voi;.-»uens
stallo Im GG. Nr. 233 1 kwil na udbidr
Karty rozpoznawcze), Ni 91811 na nazwleko llailna sahlliarl Krąków, lllugą
42 Drogerln „Kotwicą" lali Długa 18
Drogeria „fianllas".
9144
Skradzione
Karlę
rnzpornawozą Nr.
•Jł2A, wystawioną 17. 7. 1942 przaz żarząd Miejski w Hocluii na nazwisko
Aniela Knaosaka, Bechnia, Nowe Świat
>400.
znilHk
Skradzlzne Kronk.ittg Nr. 6ło,43, Karlę
prący llrniy lillhąr, na iiazwl»kq
Jądc-upz Cżesjgw Kurnui. ur. 11. 7. 1U33,
Łańcut, Diuna 4. » pleuląduw.
żlliuk
7guUicne Kenkartę Nr 7394. wydauą
przęz gmina Rudnik ną nazwisko l,e«|.
czka Slan".law » Kończy.,
2lbl)k
Toglnęla Kuria rozpoznawcza Nr. IR.KI,
wystawiona na nazwisko Szot Audrrej,
urodzony 10. 11, (003 w Kopkach, uinl
>14 Kudnik-Winś.
d lllik
Zgugioną Kumkano wydana przez Sta
rostwo Krosno. Ominą W d r z i c , ua na
zwisko Trzcianzki Jan. sotiy* gromady
Wata
2ł()2k
IguOleno Kennkaitę Nr. M 9 , ud nazwisko
Tokarz Władysław, Przedmieście Czudecklę Nr. U l . wysławianą przez llrznd
Gminny w ćzudcu, pow Rresrów.
Kewal Szczepan zgubił Kennkaitę Nr, 338
wydaną przez gm. Wolbrom, ziua, gmi
na | wlps Jangrot
21O4k
Jkridzlana dnia 23. IX, 1943. Kwinkartę Nr. 3(9,
na nazwisku Władysław
Pawlak, eoltys, ,ąm. w Dębnie, gm, Ka
sina, pow. Jarosław.
ŻJGSk
Zgubiono Kępnkarlg Nr. 2740, na nazwi
sko Pawlak oaoowela, córka Władysła
wa. wystawianą przaz Urząd Miejski w
Łańcucie w W iń r„ a z«n. w Dębnie,
gm Kosiną, pnw. laroslaw,
3iauk
Legitymację Nr. (1838. wystawiona przez
Kanelwęrk Krakau, B«ir|eirsgese||schall
ur. b. u. dnia 1. I. U , ua ua.wlsho
fą u łły
h n tt^ e ti
Gawlik MarJa, zgiiblouo i Htaiaja niIguklena dnia #1. u „ ilac ullcaRl Ja Ultjszyąi uiilcwagnlena.
Gslrregą tle
sną, Dlttlowską I Krąkowęką, kolo gada,
prrcd nadużyciem
3 j» tk
2-giej, zloty jegpiek ńaątilil, beznrókoJguglana Keiinkarlc, wyatawlepę w gm.
wy p* pssoczku ękónąnyiu (pamiątka Wieliczka, ną nazwisko Wikturja Ma
po tragieztrie zmarłym loyiul llm lw egu niacka, Przewóz Nr, RA, gm. wlellwka.
Z A łla jtt uprasza yię o oddanie za wypą.
Skradzione s. 11, )943 Kennkaitę, wy
grodzeniem równowartości zegarka. Kra. stawioną w Kraknwln, ntanetausweia,
ków, ul, Jązną 10, m. 139498
Nichlpasslersehelu, Kartę Pracy, kallę
Gzirietcnlal V sobotę, dnia 29. 11. tramwaj, nę ngzwlsko Pldeląi Marla.
1943 skradziono ml podłużną pieczątkę Skranzlana Ktnokartc, wygiawlona w
firptową 2 napiiam. Lduafd Klihn ln- Gminlt Węgr/ca, ua nazwisko Katarzyna
sHlatlonsimierneltmoii Kir Wasser. Oaz Poznańska. Raciborowice 27, Giuina
7 jj7
u. Konallsatlon Krakau, Dlcttlrlng 3T, Węgrzce.
którą uniewaiulam- aslrzegatu wszyst laglnęl porllel zawierający; Kenukartę,
kie Urzędy I Plraiy ptzed nadużyciem. wystawioną w Krakowie, PerronalausNowa pieczątka firmowi posiądą lekal waiz i kartę tramwajową, na nazwisko
zmieniony: ttduard Ktlhn Instalatlonsu:!- Kublczęk Baśtaa, Kraków, Danecka l i
torsehmen
llłr
Saztltltselnrteb tuageu Zgublana Kaunkartę 1 Kartę Pracy, wy
Krakau. Dietalńm 37. tern. 223-32.
stawione w Krakowie na oazwlalro Te
Skradziona na linii Nr. S. IB. u . 1943 kla Chrainęgz, Kraków, ul. Pletacklego
73*6
godzina 6.20 Kennkarte, przepustkę no 3, parter.
Zgubiona Kennkarrę, wystawioną w Gmi
cną. legitymację labtyczną, wystawianą
w Kukowie, oa nazwisko Cebulą Józel. nie Ruszczą, powiat Kraków, na nazwi
sko Kaula Jdzeta, z»m. wieś Weeląłe
Kraków.
h |6 I
Zestala zgubiona Keonkąrta, wydana Nt. Ido, oralna Kuszeto, powiat Kraków
przez Zanąd dmlay w starym Sączu na Zgubiono Ąuswois pa nazszlsko Oadzlna
nazwisko Marja Pasoń, ząni. w Starym Bronisława, Kraków Kupa t#<S, wydoSączu. Łaskawego znalazcę proszą o oy przez Tebakweth Kraknn, Nr. 93ł.
zwrot Nr. Kaąnkgrly 1677".
3380* Zgubione Kęnnkartę, Nr. 1203 ua nęiwG
kkradsione Kennkarte,
wyatawloną w sko pikaj Jdzet. wyeiawisma prwz Za.
BWlmc zbiorowej Żołynia, obwód Jaro- rząd Oralny Okala.
7310
sław, ua nazwisko józel Komorowski, Zgubiono Kennkartę, wystawtenę w omi
właściciel młyna, zamieszkały w a o nie Kraków, na nazwisko Henryk Ruimadztt Rakgzawa, kolo lańcuia.
Kowtkl. Pychowice, Gm. Kraków. 7387

żą sjKikńl duszy ś. p.

Dr. Rudolfa Żaka
J«k« w pierwszą rocznigę

śmierci,

odprawione zesłanie w sobota dńl«
»P lietepado 1948 r. o godj. R rano
w kośtłclg 00. lezullów w Krakowi*

Nnhażiriatwu łalubna
’ « nam uwiadamia
tana
Za spokój diwcp (■ p

Z Driyzgów
Józefy Jamrozowej
jaku w pierwszą bnlugę rocznicę
śmierci, odprawione jw iw iię

Niibożaństwo rałobna
w czwartek dnia }B lliiupadk 1643 r,
o godz 7-niej reno, w knśnłąls 00.
Kapucynów w Krakowie, ua ktAra n pranzają Krewnych, Znajomych I PT.
PuhllezneM
D llnd z Rodziną,

'f’

Zg duszę |t. p.

Sionisłatus mioiinickiiitB
jako w drugą bolesną rocznicę, Zo
ltanie odprawiane

Nabożeństwo żałobne
dnia 2. XII. 1043, o gndzlnjt S-ntej
tanu w Kościele O. 0. Kapucynów
na które zapraszają Krewnych 1 au
lonty eh
tbna, M ilką I p a t.

Za diiBa« i. p.
M«r,

Eugeniusza Unharta
odbędzie »{<

Nabożnńttwo żułuhna

w koAcdele purafjżinym
łw. Szczepuaii w Krufcnwte. w »obołę dnia 27 bm
o ffoda. 7.30, o eiom aawladumln sio Krewnych I
PraytHicdół Zinurłcgro,

Unhart

Dnia 2. j j . 1943 zgubiono Kannkartg,
wydaną Kraków, wola Ducbacka w re j 1
świadectwem szczepienia na nazwisku
Kaczor Marta I Kaczor Jan w pociągu
na trasie Kraków--Tarndw. tnikaw y
znalazca proszony Jest 0 zwrot za wyna
grodzeniem pud adresem Kaczor Marlgg
Krakdw-Prokoctm, ul. Piłsudskiego 49.
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„G O N IE C

Wolne posady

i ta b f t epatNjt ty
dkatwotwmo po<x».
O I » WWMM oputrunklwm
H o n a u p iu M O p alru nw h a
H unoapluaru •(a a ly c tn e y a
p r ty lw fla d o
c ia łu b a t lald
l p o d d a ło mo
■>pi»ty»ci* n »
I kropa) qc i w o
Lbody lo c h ó w .

ansaptatt

Z g ła s za ją c się
ochotniczo do
pracy w Rzeszy
Niemieckiej —
m a s z p ra w o
wyboru m.ejsca
pracy.
Zgloszeuia:

BIUSO m O M E
dis pracowników Uzycznych
i umysłowych

K ra k a u ,

B u rg s tr.
(G ro d z k a ) L 6 0

l* IE B L E
Sypialnie, szały kombinowane, trój
dzielne — poleca
W. S T A W O W Y — K R A K Ó W .
Itarowlilna SS — w tlen) na prawo.

Na $w. niholaja
poleca:
torebki dla Pad, bambosze dziecięce,
szaliki, apaszki, rękawiczki, portfele,
teczki, torby szkolne, kilimy, makaty,
chodniki papierowe
I A M R O Z, KRAKÓW, GRODZKA 28/50.

Ozdoby
na choinhc

i

Posad poszukują

jako nowość: Ozdoby z
tektury w białym i srebr
nym brokacie poleca w
wielkim wyborze

JOzcl Graczyk
Warszawa - Graniczna 9
Cenniki na żądanie.

K o m in
K R A K Ó W , PLAC DOMINIKAŃSKI 4
tprzcdaje po cenach okazyjnych
kupuje

Szowskitgo czeladnika, na naprawy, po
trzeba zaraz. Kraków, Szpitalna 20.
Dochodzęcę przyjmę od zaraz, dobra wy
nagrodzenie i utrzymanie. Osobiste zglo
szcnia: Kraków, Paóska 5/8.
9548
Potrzebna kucharka od zaraz. Wiado
mość: Kraków — majątek Przegorzaly.
Potrzebna panienka do nauki fryzjerstwa. Zgłoszenia: Kraków, plac Domini
kański 1.
9425
Tramwaje miejskie w Krakowie poszu
kują od zaraz wyuczonych rzemieślników
I robotników wszystkich kaiegoryj, Jak
równiet kobiet do sprzątania wozów
tramwajowych. Wynagrodzenie według
taryty. W kuchni zakładowej wydaje się
cieple potrawy za zapłatą. Zgłoszenia osobiste w godzinach urzędowych w biu
rze personalnym Krakau, Lorenzstiasse
13, II. p„ pokój li c .
1806k
Wdowiec, z dwojgiem dzieci, poszukuje
młodej, energicznej 1 czystej pani, do
prowadzenia samodzielnie domu na do
brych warunkach. Zgłoszenia: Kraków,
Starowiślna 75. Sklep obuwia.
7716
Buchalterka, mole być początkująca, <
niemieckim I maszynopisałem, obeznana
z piacami biuiowemi, potrzebna natych
miast. Zglosz.: Ooniec Krak., Kraków,
„Nr. 7835".
Poslugaczka młoda, uczciwa potrzebna
zaraz. Kraków, Długa 10, m. 2. Zgl. od
4 ‘/«— 5‘Z» popołudniu.
9179
Rolnika na rządcę folwarcznego poszu
kuję. Tylko teoretycznie i praktycznie
wykształceni kandydaci z dobremi pole
ceniami będą uwzględniani. Odpisy świa
dectw i poleceń przesyłać: Przemyśl —
skrytka pocztowa 321.
2242k
Pilnej I uczciwej poslngaczkl w godz.
od 8 do 15, poszukuję od zaraz. Kraków.
Vlscherstr. (Krowoderska) 28/6.
2350k
Odpowiedzialny portjer ze znajomością
niemieckiego, uczciwy 1 doświadczony,
natychmiast poszukiwany. Zgłoszenia z
życiorysem, odpisami Świadectw I lotograiją: Goniec Krakowski, Kraków, „Nr.
23718".
Starsza, pierwszorzędna kucharka ze
znajomością niemieckiego, do mniejsze
go domu przemysłowca natychmiast po
szukiwana. Uczciwość jest warunkiem.
Zgłoszenia z życiorysem, odpisami świa
dectw oraz lotogratją: Ooniec Krakow
ski, Kraków, „Nr. 2372k",
Zdolny ślusarz-raechanlk dla konserwa
cji 1 reperacji naszych maszyn mleczar
skich natychmiast poszukiwany. Zgło
szenia z życiorysem, odpisami świa
dectw 1 fotografią: Goniec Krakowski,
Kraków, „Nr. 2373k".
Do naprawy i stałej kontroli naszych
beczek poszukujemy
pilnie
zdolnego
beonarza. Zgłoszenia osobiste z doku
mentami w firmie „Deuma" Deutsches
Margarlnewerk Wilhelm Duwe, GmbH.
Kraków, Grzegórzecka 24a
2374^
Poszukulę dziewczyny do wszystkiego.
Kraków, Bandursklego 40, m. 1
Poszukulę uczciwej kobiety do gotowa
nia I wszelkich prac domowych, do jed
nej osoby.
Zgłoszenia: Gamroth. Kra
ków, Łagiewnicka 48a.
9325
Miejska Szlamiarnla Jelit Rzeźni w Kra
kowie przyjmle natychmiast robotników
robotnice branży rzeźniczo-masarskiel
niekwallllkowanycb. Zgłoszenia: Kierow
nik Szlamlarnl, Kraków, ul. Rzeźnicza 29
od 9-—12-teJ.
9335
Dziewczyna czysta, uczciwa, zaufana do
niemieckiego domu poszukiwana. Kra
ków, Gertrudy 10, m. 6.
9339

l

płyty patefonowe
patelony elektr. I zwykle, dywany,
obrazy i t. d.

D zw onki
f ■ ■ t i t z a r u «■«» a a A
h l u c a e «1«» Rą>Jt«R»w
po cenach fabrycznych tylko w ttjjnte
„ J A N C Z A R " — WARSZAWA,
Ogrodowa 14/ZP, tel. 3-17-95.

Franciszek Pakulski
I Ska
Warszawa, Graniczna 13.
Hurtownia Importowa
poleca

Ozfohj choinimie
Zabawki
Upominki
Hiżuterja, Galanteria
Wysyłka za zaliczeniem.

Kto szlachetny pomógłby uzysknć jakął? X m » ? rl Ci' *! maJ’ ,ku W e ™ wlawwJ
’ zna dobrz® wszelkie
^ t ,i° d2?Ce -w zakrel gospodarki
, n ?dy chle*n e j, ogrodnlctwo itp.), Jest inteligentny, pracowity,
lai .5 °W z le
szczerze
wdzięczny za każdą pracę, mogącą za' u f ,łkrom"y bJt sobie, żonie I
dziecku. Miejscowość obojętna. Zglosz.:
Erakowskl- Kraków. „Nr 9224".
r 1 *ntel,Ben‘n». energiczna, kulturalna,
.„ i?
córeczk4, język niemiecki per„ ł ',ó lfancu’ k|. doskonale znajomość
rob4t ręcznych,
poprowadzi
całkowicie gospodarstwo domowe, zajmie się wychowaniem dzieci, za skromne
wynagrodzenie, pomieszczenie i utrzyma
nie. Najchętniej na wyjazd. Oferty: Biuro Majewski, Kraków, WW. Świętych 8,
pod „Sumienna".
7304
23-letnl poszukuje pracy w zastępstwie
rządcy lub poprowadzi przedsiębiorstwo
przewozowe (furmanki). Zgl.: Biuro Ogl.,
Kraków, Sienna 12. „Kawaler” .

_ Kupno nieruchom ości
Kuplę: majątek, gospodarstwo, dom, ka
mienicę, parcele, miejscowość obojętna
Skowroński, Kraków, Adoll-Hitler-Platz
39. tel. 158-66
8400
Kraków, Lwów lub inna miejscowość i
Kupię kamienicę, willę, parcelę budo
winną, gospodarstwo rolne. Gotówka na
tycbmlast. Zgl.: Włodzimierz Huk. Kra
ków. Pljatska 19
I764k
Kuplę dom, blisko tramwaju, 3— 4-ro
ubikacjowy, niedrogo. Zglosz.: Goniec
Krak., Kraków, „Nr 8916".
Parcelę, domek, ewentualnie część ka
mienicy, natychmiast kupię. Kraków,
Wielopole 10 13.
7945

.Sprzedaj nieruchomości
Pierwszorzędną parcelę, centrum miasta,
sprzedam zaraz. Zglosz.: Goniec Krak..
Kraków, „Nr. 9415".
Kamienicę, u. p., 16 ubik., pólkomlort.,
nową, Podgórze. Kamienicę, I. p„ nową,
kom lort, ogród Barska, Dębniki, sprze
da Kraków, Sienna 5'7, I. p., tel. 113-64.
Parcelę, 720
wydz., autostrada, Bronowice M Parcelę, 590
wydz., Mydlnicka. Parcelę 590 s., wydz., Bronow:ceAzory. Parcelę, 400
wydz., Borek Fal.
Paicelę, 380 s„ wydz., Podgórze, sprze
da: Kraków. Sienna 5 7, I. p., tel. 113-64
Kamienicy III p„ 43 pokoi pelnokomf.,
przy śrórim. Krakowa, V12 część do
sprzedania
jest to wyjątkowa okazja
bo tanio. Kraków. Zwierzyniecka 8 1
Część (1-6) kamienicy I p . 17 pokoi
sprzeda: Kraków. Zwierzyniecka 8 1
Domek jednorodzinny 4 uh k przy tram
woju Kraków, Basztowa 10 1
Orlmra Olicerskle przy tramwaju, par
cela budowlana 155 sążni, Iront 15 m
pe'ne uzbrojenie, okazja Kraków. Bn-ztowa 10 1 tel. 159 35
9357
Dobczyce Dom mie-zkalny, 7 nbkacyj
i 4 morgi roli, wolne zaraz: Kraków ul
Basztowa IO 'l.
9368
Zakopane Parcele budowlane- 1628 m2.
1141 m'. 2100 m’ . 2360 m’ , okazeinie
tanio Kraków Basztowa 10 1
9365
Oriegórzkl Parcela budowlana, ISO sąż
ni, Iront 17 m pe'ne uzbrojenie, tan-o
Kraków Basztowa 10 1
9369
Rabka Pensjonat, murowany, 20 poko
jowy, umeblowany, cały wolny: Kraków
Basztowa 10 1
9370
kamienicy komlrrrtowej, 24 ubikacyj, po
Iowę przy przystanku, sprzeda: Kraków
Basztowa 10 1
9371
Dwa domy o 9 ctu ubik na parceli 1 000
sążni w Krakowie
sprzeda:
Kraków
ZWerzymccka 8/1.
8714

K R A K O W S K I * 1 N r . 275. C z w a r te k , 25 lis to p a d a 1943.

Majątek ziemski, 100 morgów, budynki
gospodarcze, Inwentarz żywy, martwy,
sprzeda: Kraków, Basztowa 10/1, tele
fon 159-35.
9372
Wilie nowomurowaną, t l pokoi komf. w
Krakowie łanio sprzeda: Kraków, Zwie
rzyniecka 8/1.
8713
1-4 część III p. kamienicy z oficyną Ry
nek, tanio. Kamienicę, IV. p., komlort
nową. Park Krakowski Kamienicę, I. p.
16 ublk. sklep, ogród, tanio. Willę.
10 ubik., 1 mórg ogrodu, Ojców Parce
lę. 415 sążni. Zwierzyniec, tanio sprze
da Skowroński, Kraków, Adolf HitlerPlatZ 39, tel. 158-66.
8405
Zakopane. Willę, 10 ubik., elektryka, wo
dociąg, ogród, piękne położenie słone
czne, sprzeda: Kraków. Basztowa 10/1
Zakopane. Parcelę, budowlaną, 2360
m2, słoneczne, suche położenie wśród
will, sprzeda: Kraków, Basztowa 101
Rabka. Parcelę budowlaną — uzbrojoną
1600 metrów sprzeda: „Informator” —
Kraków. Pijarska 17.
2231k
Bronowlcs. Dom jednorodzinny przy tram
waju — zaraz sprzedam. „Informator".
Kraków, Pijarska 19. Telefon 116-45.
Pacelę 300 szżnlową, przy tramwaju okazyjnie sprzeda B/H Er Ka-Es, Kra
ków, Starowiślna 27, tel. 128-74.
Parcelę 550 sążni w Bronowicacb Ma
łych okazynle sprzeda B H Er-Ka-Es, —
Kraków, Starowiślna 27, II p., teł.
128-74.
2376k
Parcelę l ' / i morgową w pięknem położe
niu tanio sprzeda B/H Er-Ka Es Kraków,
Starowiślna 27, II p . tel. 128-74.
Dom 5-cioubikacjowy, murowany, blisko
tramwaju sprzeda B/H Er-Ka-Es Kraków
Starowiślna 27, II p., tel. 128-74

Kup no
Kupuję stare srebro Stanisław Chwilkowski, Kraków Krakowska I. pod Ar
kadami Zakład zegarmistrzowski
Oywany, kilimy, obrazy, antyki, meble,
porcelana Kupno — sprzedaż, ocena*
Salon Obrazów i dzieł sztuki „Antyk"
Kraków Stradom 18. telefon 140-83
Dywany, obrazy Kupno, sprzedaż, oce
na: Kraków Floriańska 8.
tt4 8 k
Obrazy kupuie stale Salon „Antyki" Kraków. Stradom 18 Tel. 140-83
Obrazy malarzy polskich, kuplę. Zgło
szenia pod „875", Biuro Ogłoszeń Kraj
na, Kraków. Adoll-Hitler-Platz 46.
Nowy kucharz doskonały, książkę E. Sze
ligi, kupię. Zgt.; Goniec Krak., Kraków.
„Nr. 2194K".
Kupu|e obrazy znanych artystów pol
skich — płaci solidnie: Wawrzeckl. Kra
ków. Wiśina 9
7124
Obraz sprzedasz najkorzystniej. Wawrzec.
kl, Kraków Wiśina 9.
7125
Patelon walizkowy, płyty, pianino, ku
pię. Zglosz.: Ooniec Krak.. Kraków,
„Nr 7299".
Płacimy gotówką najwyższe ceny za: N i
tra, płaszcze zimowe męskie, damskie,
błamy, suknie wełniane, ubrania, kilimy,
dywany perskie, żywieckie, maszynowe
kryształy, serwisy, maszyny do pisania,
płyty, aparaty fotograficzne. Komis, Kra
ków. Adoll-Hitler-Platz 12, w podwórcu
Wypłacamy zaliczki w wysokości do 1'3
wartości za przyniesione do sprzedaży:
futra męskie, damskie, błamy, kołnierze,
lisy, ubrania, bieliznę pościelową, tirankl, śniegowce, kapce, kryształy, aparaty
fotograficzne. Komis, Kraków. Adolf Hltler-Platz 12. w podwórcu.
7979
Meble wszelkie, używane — kupuje gotówkowo Hala Meblowa, Kraków Grodz
ka 59.
„ .
7982
6rodzka 59, Komis, potrzebuje kurtek
męskich, spodni, lisów, luter, kryształów
ubrań, dywanów. Grodzka 59.
7997
Przy Grodzkiej 59, zaraz można sprzedać
płaszcz zimowy, lutra, lisy, obrazy, sre
bro, swetry, patelony, sukienki wełnia
ne, Grodzka 59
8005
Kupimy: ubrania, płaszcze, lutra, lisy,
dywany, aparaty fotograficzne i inne
przedmioty. Komis, Kraków, Plac Domi
nikański 4.
8267
Kupujemy patelony, płyty I przyjmuje
my w komis. Elektrotechnika, pl. Do
minikański 2, Kraków.
8268
Srebro stare połamane oraz fasonowe
kupuje I płaci najwyższe ceny. Firma
Gajewski. Kraków, ul. Starowiślna 28.
Pianino, fortepian, kupię. Helena Smo
larska. Kraków, Sławkowska 4.
Kilimy, dywany, kupuje i sprzedaje.
Kraków, Diuga 23 Sklep z kilimami.
Kuter duży podróżny, szalę na ubrania
prostą
walizy librowe, lustro, kupi
Komis. Kraków, Szpitalna U
8814
Kilimów, porcelany. kryształów, luter
damskich, dywanów poszukuje Komis,
Kraków. Szpjtalna 11.
8846
Łóżeczko dzicclece kuplę Kraków, św.
Marka 10, róg Floriańskiej, Sklep taplcerskl.
.
. 8906
Kupujemy kilimy. dvwany perskie, ty
wieckle. Płacimy gotówką. Sklep dywa
nów. Kraków Poselska 18
9032
Singera gtowę maszyny damskiej, lub
maszynę do szycia, kup-ę. Zgl.: Goniec
Krak.. Kraków, „Nr 9125".
Obrazy, antyki, dywany
kupno,
sprzedaż — ocena: „Pbryne"
Kra
ków Sławkowska 6
8718«
Kuplę zaraz dorosły parę świnek morskicb Wolska Ze-oslawice. p Gruszów.
Koneeilonowany sklep używanej gardere
by I bielizny kupuie I sprzedale za go
tówkę Kraków Pieracklego 4
3645
Pianino, fortepian, kupi ksiądz. Zgl.
Goniec Krak. Kraków, „Nr 8687“
Pattfen walizkowy, płyty, kuplę. Zgl
Ooniec Krak., Kraków. „Nr 8688".
Pianino, fortepian, kuplę zaraz Kraków
Jagiellońska 10/6.
8G90
Kupulę bieliznę męską I damską, oraz
pościelową I dziecięcą. Kraków, Starowiślne 80 Sklep
7323
Kupulę za gotówkę, ubrania, płaszcze
spodnie marynarki. Kraków, Starow'S!na
80 Sklep. Tel 223-67.
7324
Kuplę lub wydzierżawię sklep spożywczy
cuk'ern!czo owocowy w dobrym punkcie
Krakowa. Olerty: Biuro Majewski. Kra
ków WW Sw etycb 8, pod ,,Sk'ep".
„Przyjaciela dzieci" z r 1885 I balcczki
dia ma'ych dzieci, dawne wydania —
kupię Zgl : do B O „Fiducla" Kraków
Floriańska 15 pod „Przyjaciel dzieci"
Ko'dry iedwabne porządne, kuplę Kra
ków św Marka 19. róg Florjańskiel
Sk'cp tapicerskl.
7832
Lół ka mos‘eżne, niklowane, kupię Kra
ków św Ma-ka 19, róg Floriańsk o!
Sklep tapicerskl.
8373
Oywany perskie to nasza -pecja'ność. —
Kom's. Kraków. Starowiś’na 18
Piżamy poszukiwane.
Komis, Kraków
Starow'ś'na 18
8006
Ubrania oraz oddzielne spodnie I mary
narki sukn’e płaszcze męskie i dam
skle oraz kostiumy kupuje za gotówkę
Skup i Sprzedaż Używanej Odz eży, Kra
ków. Plac Dominikański 1, tel. 114-28

Sprzedał
Zegarmlstn jubiler C Chwilkowski Kra
ków Floriańska 3
Sprzedaż
kupno
zlecenia.
8465
Futro, męskie marengo. kołnierz wydra
spód małpy, damskie, kryle, sealskin
perskie, sprzedam Kraków Długa 49 2

Wydawnictwo „Gunłcc Krakowski**

Wydra, kolrlerz szalowy, błam tasmany
na płaszczyk dziecięcy, damskie spodnie
narciarskie i kurtkę na watalinie, błam
futrzany, watalinę, sprzedani okazyjnie:
Kraków, Starowiślna 86/3.
9177
Lampki elektryczne na choinkę — kom
plety albo pojedyncze żarówki I oprawki
bakelitowe w każdej Uoścl kupisz w litmie „Kontakt" Kraków, Stradom 18
Nowość! Mając patelon na korbkę, mo
żesz mleć piękną muzykę zastosowu)ąc
membranę elektryczną Informacje: Fit
ma „Kontakt" Kraków. Stradom 18.
Znaczki pocztowe — przekonaj się —
duży wybór, umiarkowane ceny Stały
zakup lepszych obiektów. Świat Filate
listyczny. Kraków Florjańska 5'16. ofi
cyny III p od 3— 5'/>.
8127
Sypialnia, jasna, dębowa, używana, ta
nio do sprzedania. Kraków, Groble
19. m. 3
868,1
Tapczan ledno- 1 dwu-osobowy, szata
czwórdzieina, stół I 4 krzesła, do
Futro, damske, wolne, koty syberyjskie,
sprzedan-a. Kraków, Stradom 13 9.
zarękawkiem, wydrą czarną, kilim 6 mJ, Organy 3 głosowe, w dobrym stanie,
sprzeda: Kraków, Szpitalna 20 22, m. 8.
sprzedam zaraz. Goniec Krak., Kraków,
Oglądać 14— 18.
9313
Sprzedam oticerki, damskie, Nr. 40, „Nr. 8781“ .
Choinkowe ozdoby w wielkim wyborze
w dobrym stanie, oraz kapce Nr. 37.
poleca Dworski, Kraków. Grodzka 65.
Kraków, Kazimierza Wielkiego 89'6, go Patelon markowy, oraz płyty taneczne,
dzina 11— 13.
9347 okazyjnie zaraz sprzedam. Kraków, Kat
Koza dojna, rasowa, młoda, tanio do waryjska 6 5.
2235k
sprzedania. Wiadomość: Sklep elektrote
Uwaąal Płyty patefonowe, polskie, nie
chniczny, Kraków, Zwierzyniecka 5.
mieckie. muzyka lekka I poważna —
Futerko, białe, podwójne z mufkiem I codziennie od godz. 14 — 18-tej okazyl
czapką, dla dziecka 5-letnlego, do sprze nie sprzedaje. Kraków ul Staszica 10 2
dania. Wiadomość: Kraków, Zwierzyniec Patelony walizkowe nowoczesne 1 I 2
ka 8, m. 25a.
9374 sprężynowe w skórze, doskonały glos,
Maszyna Singera „Stmanco-, do sprze płyty, sprzedam. Kraków-Dębnikl. Zagro
dania. Wiadomość: Kraków-Podgórzc, ul. dy 8'6.
6509
Smolki 12c, m. 1.
9381
Płaszcz męski, zimowy, czarny, na nis
Ubranie, męskie, kostjura damski, zimo kiego, podniszczony, sprzedam. Kra
wy z futrem, płaszcz damski, czarny z ków, Długa 7/6.
6965
futrem, b. elegancki, sukienka czarna, je Fortepian „Stingl", akordeon 80 basów,
dwabna, garsonka granatowa jersey, sprzedam. Kraków, Senacka 10, m. 3.
stan pierwszorzędny, do sprzedania. Kra
Patelony elektryczne w nowoczesnych
ków, Florjauska 29/5.
9384
szalach z wmontowanymi wzmacniaczami
Lisa srebrnego, okazyjnie sprzedam.
I zmieniacze Kupisz w Firmie „Kontakt"
Wiadomość: Kraków-Podgórze, Parkowa Kraków, Stradom 18.
7129
15, m. 66.
9391
Maszyny do pisania, Uczenia, sprze
Sprzedam okazyjnie 120 grosów guzicz daż— kupno, Eugeniusz Dreschet, Kra
ków ala perłowe.
Zgłoszenia: Goniec ków, Sławkowska 6. Telefon 226-90.
Krak,, Kraków, „Nr. 7821".
Piecyk szamotowy żelazny w h dobrym
Pierzynę puchową, dwie poszwy, ma stanie oraz kuchenka gazowa jedno i
szynę do szycia, ręczną, walizkową, ta dwupalnikowa, tanio do sprzedania. Kra
nio sprzeda: Kraków, Retoryka 3 1 .
ków, ul. Potockiego 4. m 4.
7456
Futro, męskie, marengo, spód nutrie, Sprzedaż — kupno Kraków, Długa 32,
kołnierz kangur, na wysokiego, stan do
ubrań, płaszczy, bucików, bielizny.
bry. Kraków. Soltyka 10 9, od 4— 6.
Maszyny I przybory biurowe. Sprzedaż —
Futro sealskinowc, okazyjnie, sprzeda:
Kupno. Agentura Handlowa OolębiowsktKraków, Wrzeslńska 11/18. «
9433 Rafalskl, Kraków, św. Marka 27. tel
Maszynę krytą, Singera, mało używaną, 226-45.
7583
sprzedam tanio. Kraków, św. Jana 3'8,
Motorki, talerze, automaty, adaptery i
III. p., front.
9439
wzmacniacze telefoza z gwarancją fa
Futro seaiskinowe, modny lason, per bryczną, kupisz w Firmie „Kontakt".
skie, wolne, stan dobry i piękne z ła Kraków. Stradom 18.
7126
pek perskich, wolne, okazyjnie sprze Firma
jubilersko-zegarmlstrzowska
J
dam. Kraków, św. Krzyża 1614, parter.
Gajewski, Kraków, ul. Starowiślna 26,
Futro seaiskinowe, luźne, kurtkę, wierzch poleca biżuterię, różne praktyczne wy
popielaty sportową, kołnierz perski, spód roby srebrne, oraz przyjmuje reperacje
jonaty, stan pierwszorzędny, wydrę na
zegarków.
7142
kołnierz, pelerynkę z lisa rudego, spód Kuchenki oszczędnościowe, żelazne, na
jonaty czarne i skórki kangurowe na węgiel, do nabycia Kraków. Józefa 3.
kołnierz, sprzedam. Kraków-Podgórzc, „Singer", maszynę do szycia, okazyjnie
Nadwiślańska 8, w parkanie wejście,
sprzedam. Kraków, Kościuszki 35'18, w
Walizy, teczki, torby, portlele, torby podwórcu.
7224
szkolne Itp. burt-ćetal „Eiport", Kra Płyty, piękne walce, tanga,
toktroty.
ków, Miodowa 17.
8904k polki, rumby patelon walizkowy, igły,
Płaszcz zimowy, męski, na średniego, sprzedam Kraków-Dębnikl, Zagrody 6'6
sprzedam. Kraków, Starowiślna 4'5.
Sprzedam cegłę, dachówkę, okna, drzwi
Obrazy, dywany, kilimy, antyki meble,
oraz inne malerjaty budowlane z rozbiór
porcelana Sprzedaż — kupno, ocena: ki starego domu. Wiadomość: Kraków,
Salon Obiazów i dziel sztuki „Antyki"
ul Józela 26 28, II. p. m. 15.
7446
Kraków. Stradom 18 tel 149 83 41O8k Fortepiany, pianina poleca najtaniej:
Lampy, abażury, materiały etcktrotecb
Świątek. Kraków, Starowiślna 12.
nlcznc poleca ,Zar“ Kraków. Sławków
Wózek dziecięcy, granatowy, w dobrym
ska 11, w podwórcu
stanie, na balonach — tanio sprzedam
Sypialnie, jadalnie, gabinety, tapczany Kraków, ul Litewska 17. (przecznica dl
poleca Wytwórnia Mebli, Kraków. Stra Wrocławskiej) środkowy dzwonek.
dom 16Singer maszynę, krytą, mało używaną,
Obrazy znanych malarzy polskicb sprze sprzedam. Kraków, Krakowska 39 36,
da Komis Kraków Pl Dominikański 4
II. p., front.
7728
Sienniki, worki, chodniki, płótno kra
Pate-nn waiizbowy. 2-sprężynowy > pły
wieckle. oraz drobną galanterię poleca
tami oraz walizkowy 1-sprężynowy. mar
K Jamroź. Kraków Orodzka 28
I118k
ki „Lapito" okazyjnie do sprzedania. —
Dywany, obrazy, sprzedaż. kupno, oce Oglądać codziennie od godz. 14— 18-tęj
Kraków, ul Staszica 10. m. 2.
779°
na Ktakdw. Florjańska 8
11490
Szewskie przybory: W Cebula. Kraków
wielki wybór ubrań, lutet damskich, mę
skich, płaszczy z “ ° w»cb; J ‘ s.lonekjJ?*?.
Starowiślna 50.
I353k
płyty gramofonowe, duży wybót pol aparatów, kryształów, kilimów, bielizny
skich sprzedam K>aków. Starowiślna damskiej (kompletów), męskiej, poście
lowej. tkanek. Ceny niewysokie — po
54, m 20. od 1 5 - 1 8
I359k
Na Sw Mikołaja i Gwiazdkę polecamy leca Komis. Kraków, Adoll-Hltlet-Platz
12 w podwórcu
7966
torby dla Pań. walizy torby szkolne
Używane różne piękne meble sprzedaje
teczki, pudelka itp
Ceny przystępne
Export" Kraków. Miodowa 17 Hurt —
Hala Meblowa, Kraków. Orodzka 59
Orodzka B». Komis tanio sprzeda nakry
Detal
19>0k
Pantofle ranne teczki,, poleca detali cle srebrne, pelerynkę z lisa srebrnego
cznie Leon Orzechowski, Kraków, ul
modne lutro damskie, zarękawek I OgCF
Starowiślna 78.
2140k nów, loloaparat Orodzka 59.
7995
Tapczan ledno- I dwu-osohowy, do Lisy, lutra, pelerynki, nbranla, płaszcze
sprzedania Kraków Starowiślna 33'3
dywany, obrazy, kryształy — poleci
Pieski, młode setery Iriandy wysokookazyjnie Komis, Orodzka 59.
7996
rasowe oraz Inne sprzeda i kupi Ho
Sprzedam szały, łóżka, siatki, materace,
dowla Kraków Wadowicka 39
2142H
serwantkę. kredensy Kraków, KrakówPsy, dogi pregowane, młode, wspaniale ska 35. Sklep mebli
8204
okazy oraz inne, sprzeda Hodowla Kra
Maszynę do szycia łódkową, tanio sprze
ków, Wadowicka 39.
2198k
dam. Kraków. Karmelicka 21, Piela.
Psy,’ różnych ras, sprzedaje, oraz kupuje
Polecamy: ubrania, płaszcze, lutra bła
Hodowla, Kraków Wadowicka 59 (Prze my. lisy dywany, kilimy chodniki, obra
dłużenie Kalwaryjskiej).
2224k
zy. kryształy, porcelanę, nakrycia srebt
Pieski ratlerki liliputy, młode, piękne,
ne. patelony i inne różne rzeczy. Komis
również dobermany, młode, b ładne oKraków Plac Dominikański 4.
8265
kazy, oraz zle psy do stróżowania go
Kapce, śniegowce (generalkl), pantofle,
spodarstw sprzeda Hodowla: Kraków
sprzeda Firma „Szczepko Tońko", Kra
Wadowicka 39 (przedłużenie Kalwaryj ków. Hala Targowa Nr 22
8408
skiej).
222511
Patelon elektryczny zmieniający dziesięć
Meble kuchenne, pokojowe. Kraków, płyt oraz pojedyńczy. okazyjnie sprze
Starowlślua 79.
.
2352k dam Kraków, Florjańska 15. tn. 4 —
Tapczan ledno I dwuosobowy sprzeda godzina dowolna.
84M
Pracownia Tapicerska Kraków, św. Se
bastiana 33 (naroż. Berka Joselewlcza). Sprzedam okazyjnie fotel dentystyczny
korbowy maszyna nożna i elektryczna
Tapczan nowoczesny, ledno- I dwuoso Kraków, Reichstrasse 39'5, dentysta
bowy. sprzedam Kraków. Metselsa 8 4
Spnodam maszynę do szycia łódkową, w Tapczany, dwu- I Jednoosobowe, mate
dobrym stanie
Kraków-Podgórze, ul. race wlósienne, sprzedaje Wesołowski
8471
Łagiewnicka 20, m l
®®27 Ktaków, Sw Matka 16.
Tapczany, otomany, łóżka potowe, po Futra, lisy, kołnierze lutrzane, dywany,
duszki i w-ósin i Itawy morskiej, pole kilimy, porcelanę, ubrania — poleca Ko
mis, Kiaków. Szpitalna 11.
8472
ca tapice' łuczywo
Kraków. Stolarska
Szczotki, miotły, pędzle wszelkiego ro
5 Pasaż B e'aka
7“ 84
Obrazy wyb‘tnych artystów w wielkim dzaju, najtaniej: Centiala Szczotek J. Pe
rek, Kraków. Starowiślna to
8475
wyborze, nalprzystępnlcjsze ceny: Wa
Klubowy garnitur, 2 (otete, kanapę oraz
wrzeckl. Kraków Wiśina 9 Sprzedaż
gab net męski kompletny, sprzedam Kra
kupno ocena
7118
ków Dębniki, Madalińskiego 18-2. mię
Obrazy najlepszych artystów polskich
dzy
8— 10 lub 14— 16.
858')
Wawrzeckl Kraków Wiśina 9 Sprzedaż
Łóżko składane, żelazne, lakierowane z
ocena kunno
7119
materacami,
sprzedam.
Kraków
Adoll
Wózek dz ecięcy, głęboki, sweter dam
Hillet-Platz 39-7
8584
ski. kapce zaknp'ańskle, peieryne gumo
Kapce oryginalne zakopiańskie solid
wą. sprzedam. Kraków, św. Sebastja
nie
wykonane
na
nogę
1
buciki,
sprze
na 4, m.. 2.
8834
dam Kraków Podgórze Limanowskiego
Obrazy najwybilnieiszycb malarzy sprze 41 m 1
8651)
dam okazv|n e. Kraków, Dtnga 34 8
Lelcę okazyjnie sprzedam mato używa
II p . godz. 2— 4 popot.
9041
na Kraków. Batorego 26 Fryzjcrnia
Maszynę do liczenia, sprzedam: Kraków
Pianino wiedeńskie, stan pierwszorzę
W dopołe 13 9.
9145 day sprzedam.
Kraków, plac Domini
Patelon.
2-sprężynowy,
walizkowy
kański 4. ra 4.
8700
szwajcarski płyty, sprzedam: Kraków
Uwagal Muzykę poważną, taneczną ■ ope
Starow'ś’na 88-3
9176
retkową na płytach „Odeon" „Teleiun
Ubranie męskie, ciemne stan dobry
ken". Otoria" oraz ,Esta“ , w dużym
pluszcz męski
zmowy z kołnierzem
wyborze codziennie od godz 14— 18 tej
futrzanym spodnie torbę danrką. bucl
w niedzielę od 10— 12-teJ
okazyjn1'
kl męskie, brązowe 41, sukienkę |cd
kupisr Kraków ul Staszica 10 m 2
wabną sprzedam okazyjnie Kraków ul
Fcrleplan wiedeński
krótki,
czarny
Starów ś'na 86 3
9178
kizvzowv sprzeda Helena Smola-ska,
Sprzedem lutro męskie na niskiego ma
Kraków. S» wkowska 4.
8715
szynę do pisań a sygnet Kraków W e
Waga uchy na kryta Caudr", do sprze
topole 10 Wyrwiczowa
8-160 dania
Kraków.
Siemiradzkiego
16,
Aparaty do suszenia włosów na
prąd m 2.
8721
zm enny 220 Volt „pod gwa-ancią" Singera maszynę do szycia, krytą sprze
dostarczy F-a
Bristol" Kraków Plac dam tanio Kraków, plac Dominikański 4
Marjacki 9. I p Telefon ! 26 54
m 4
8724

Zakład
zegarmistrzowski
Stanisław
Chwilkowski, Kraków, Krakowska 1 pod
Aikadami poleca piękne upominki na
św Mikołaja*
8463
Wózek glęboki-autko, w dobrym stanie,
tanio sprzedam. Kraków, Siemaszki 61'2.
Płaszcz, męski, cie- y, w pierwszorzęd
nym stanie, okazyjnie sprzedam. Kra
ków, św Marka 20/10, I. p„ do 11-tpj
i od 15-tej.
93(73
Łóżeczko dziecięce, białe z siatką, ma
teracami i szaleczką nocną, do sprzeda
nia. Oglądać: Kraków, Kołłątaja 10'10,
godz. 4— 5.
8965
Buty damsko, sznurowane, sportowe,
brązowe, Nr. 38, w pierwszorzędnym sta
nie, oraz deszczówki damskie, używane,
Nr. 36— 37, sprzedam. Kraków, Długa
14-5, II. p., od 14-tej— 17-tej.
9302
Nożyki, widelczyki, srebrne, złocone,
sprzedam okazyjnie. Zgłoszenia: Kraków,
Starowiślna 4/5, godz. 11— 12 i 15— 17.

Kruków Wielopole Ł — Tsltfan 206 II.

W ttp o ż tic x a
suknie ślubne, welony, narzuty, pe
leryny. kostjumy, pończochy, ręka
wiczkl, suknie druźkom, smokingi,
koszule.
Zamawiać wcześniej.

PA R Y2A NK A
Kraków, ul. Pędzichńw Nr. 22.
Futro męskie piżmaki, kołnierz wydr*
amerykańska, pierwszorzędne, dla śred
niego wzrostu sprzedam okazyjnie. Kra
ków plac Dominikański 4. m. 4.
„Palllard" zmieniacz, II) płyt, nowocze
sna szala, do sprzedania Kraków, Kra
kowska 5/7.
•
8753
Akordeon 80 basów okazyjnie Iprzedarn.
Kraków, Krakowska 5, m 7.
8757
Sprzedam harmonję, 80 bas., „Hohneta",
płaszcz skórzany, patelon elektryczny
„Elektryk", skórkę wężową, zegar an
tyczny, liranki Kraków. Starowiślna 85,
tn. 1.
8758
Patelon, elektryczny, markowy. o pięk
nym tonie I szafce, sprzedam Oglądać
od 12— 2 » po 6-tej, Kraków, Warszaw
ska 7, m. 28, parter.
8820
Kapce dziecinne 1 damskie, pięknie wy
konane sprzedam. Kraków, Skawińska 10,
m. 7.
8839
Futra, lisy, kołnierze futrzane, peleryn
ki z lisów dywany, kilimy, zastawę stoIową po'eca Komis, Kraków, Szpitalna 11.
Singera maszynę nowoczesną do szycia
okazyjnie sp-zedam. Kraków-Podgórze,
Zamojskiego 69, m 1.
8853
Spriodam tapczan podwójny, pojedyn
czy. gabinet, szalę, krzesła, stoliki na
kwiaty, toaletę Kraków. Kopernika 8 4.
Lisa srebrnego sprzedam
Zgłoszenia:
Magazyn mebli. Kraków, Kopernika 8.
Tapczan, łóżeczko dziecięce, otomanę
sprzedam. Kraków św Marka 19, róg
Floriańskiej, Sklep tapicerskl.
8907
Futro męskie cybety, kołnierz bobry,
duży rozmiar, okazyjnie sprzedam. Kra
ków. Kalwaryjska 6 10.
9033
Futro męskie, sportowe, popielate, koł
nierz kangurowy, stan dobry, tanio
sprzedam Kraków. Lwowska 20/7. 9044
Slngera-Slmancco, maszynę szalkową,
luksusową, b. mało używaną, sprzedam.
Kraków. Lwowska 20'6
9045
Budki Nr. 42 I 43 lutro damskie —
chińskie baranki, pelerynę męską, zespól
popielniczek posrebrzany, kilka puderniczek, oraz papierośnic, suknię wełnia
ną, ciemną, liranki niebieskie, okazyjnie
sprzedam: Kraków, Bracka 13'3, II. p.,
godz. 15— 17.
9090
Do sprzedania rozmaity materjał erektrotechniczny, jak reflektory, aparat da
rzucania promieni, „Kulorobr", kabel
gumowy Itp.. nadaje się specjalne do
oświetlana iceny. Informacje: Telefon
216-05, między 10— 12.
9093
Płyty niemieckie I polskie « wielkim
wyborze, Królewna Śnieżka, tańce gó
ralskie, Krakowiaki, cudne tanga, wyko
naniu Chóru Dana, Fogga, Faliszewski,
sprzedam codziennie 9— 15, niedziela
9— 11, Kraków Mogilska 8'6.
9203
Harmonie planowe na 120, 80 I 36 ba
sów. do sprzedania. Kraków, Mikołajska
4, m 32
9203
Sarnltur brąz, w pasy I ciemny, pierw
szorzędny. na niskiego, sprzedam. Kra
ków. Stolarska 13/26, II. p.
9208
Piecyki: okrągły, kuchenny dwufajerkowy,
sprzedam. Kraków, Plac Słowiański 2,
m. 13. godz. 15.30— 18.
9233
Kangurowy kołnierz, duży z klapami,
spódniczkę 1 kasak modny, wełenka w
kratę, ubranie sportowe, z matetjala
angielskiego, sprzeda okazyjnie: Kra
ków. Zamenhofa 7 /la .
9263
Futro seaiskinowe, na zzcznplą, lutro
męskie, sportowe, sprzeda: Kraków,
Starowiślna 64 8, I. p.
9269
Futro damskie, źrebce brązowe, obra
nie „Leszczkdw", kołdrę watową, jed
wabną. sprzedam. Wiadomość: Kraków,
telefon 219-11.
9308
Futro seaiskinowe, piękne, modne, wol
ne, oraz lutro kryte, damskie, niedro
gie. Kraków, Michałowskiego 2/7.
Futro tchórze, ciemne, kołnierz wydra,
na niskiego, sprzedam. Kraków, Zielona
11 m. 4.
9334
Singera, kuśnierską, maszynę, mato ażywaną, oraz lutro na niskiego, sprze
dam. Kraków, św. Wawrzyńca 3/16.
Maszynę krytą, Singera, piękną, tanie
sprzedam Kraków, Kielecka 30, przecz
nica Mogilskie), dzwonek dozorcy. 9342
lampę z brązu stylową, sprzedam. Wia
domość: Kraków Podgórze, Przy Moście
1/8. telefon 107-51.
2379M
Lekki spód futrzany pod lutro, kołnierz
kangur brąz.,
płaszcz męski, damski,
łóżko z materacem — sprzedam. Kraków
Jabłonowskich 4, m 5.
7363
Płyty (jazz, lilm. operetka, opera, symtonią, wirtuozi lortep., skrzypcowi, sław
ni śp-ewacy), sprzedam. „Fiducla", Kra
ków. Florjańska 15.
7618
Łńtecrko dziecięce, totel-łóżko. tapczan,
sprzedam Kraków św Marka 19, róg
Floriańskiej. Sklep tapicerski.
7833
Poduszki z pierza, sprzedam. Kraków,
św Marka 19, róg Floriańskiej Sklep
tapicerskl.
8372
Sypialnię, szafę kombinowaną trójdziel
ną. sprzeda Magazyn Mebli,
Kraków,
Kopernika 8.
8754
Maszyny do pisania, liczenia, kasy kon
trolne, ogniotrwałe, rolki kuponowe —
sprzedaż, kupno Juliusz Hecker, Kra
ków Limanowskiego 52. telefon 141 48.
Hurtownia
Kolonjalno gospodarcztt
I.
Meth. Kraków. Sw Tomasza 2. Wysyła
towary za zaliczeniem, cenniki bezpiatnia
pocztą.
8960
Bihr na kołnierz I klapy oraz wydr*
koinierz I klapy, sprzeda Dom Komisowy,
Kraków. Starowiślna 50
9007
Sprzedam ubranie wizytowe, z pierwszo
rzędnego materjalu, Kraków, Przemy
ska 4 m 1.
9008
Sklep Komisowy Kraków Starowiślna 50.
Sprzedaie ' przyjmule
do komisowej
sprzedały:
lutra męskie i damskie,
wszelką używaną garderobę I Inne Pr,e”'
9008
mioty

