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między Żytomierzem i Kijowem.
Walki z niezmniejszoną zaciętością. - Okrążenie silniejszej grupy sowieckiej.
Barlln, 26 listopada. Agencja Telepreaa artykule wstępnym podkreśla znaczenie za
dowiaduj* *1* następujących szczegółów o jęcia przez Niemców wysp Egejskich. Pozostaje tajemnicą, z jakich powodów Anglicy
sytuacji na fronci* wschodnim:

Pomyślne kontrakcjo niemieckie w wiel
kim luku Dniepru i w rejonie bojowym
Kijowa, Hom la oraz luku Newla skłoniły
dowództwo sowieckie do wielkich praegruI powań swoich oddziałów. Niemniej jednaI Łowoż na najważniejszych puuktach walki
trw ały z nlscmniejszoną zaciętością. Za
równo na południe od Kremeńczuka, jakoteż przedewszystkieiu pod Kijowem do
wództwo sowieckie rzucało do toczącej się
od tygodnia bitwy bezlitośnie ws-zystkie od
działy, jak ie tylko zdołało zebrać, by w ten
sposób utrzym ać wla.-ne pozycje, których
zadaniem jest równocześnie ubezpieczenie
skrzydeł sąsiedniego południowego i pół
nocnego odcinka frontowego. Opór bolsze
wików wzmocnił si« niemało, chociaż opła
cany bywa olbrzymlemi ofiarami w lu
dziach I matsrjale. Mimo, że miedzy Żyto-

' mierzeni i Kijowem bolszewicy rzucają do
walki bieżąco posiłki, atakujące niemlseklo
oddziały pancerne poczyniły dalszo postę
py. Bolszewicy stracili w ciągu ostatnich

48 godzin w tym rejonie 158 czolgow, 334
ciężkie działa. 34 granatniki, 9 dział sal
wo wycb, l'-*9 pojazdów, t> samolotów i wiel
ką ilość’ broni autom atycznej. Ponadto w
)-Cee oddziałów niemieckich wpadlo 1.800
jeńców, a na nowo zdobytym terenie nali
czono około 4.000 poległych. Podczas nis-

nie byli w stanie przeszkodzić w zdobyciu
tych w ysp przez w ojska niemieckie. W szyst
ko to da się wytłumaczyć jedynie angielską
a pat ją.
•

Aresztowanie 14-tu komunistów
w Hiszpanjl.
Madryt, 26 listopada. Policja m adrycką
aresztowała 14-ta oddawna poszukiwanych
komunistów hiszpańskich, którzy w czasie
wojny domowej zamordowali licznyoh H i
szpanów narodowych w miejscowości Puen
tę Genil- M. i. w targnęli oni wówezss do
miejscowego klasztoru i zabili wielu mni
chów. Zbrodniarzy przekazano sądowi woj
skowemu, celem osądzenia ich.

300 karabinów maszynowych I granatni
ków oraz 166 pojazdów mechanicznych. Boi.
ezewlcy ponieśli wysoki* krwawe etraty.
Wzięte do nlowoli licznych Jeńców. W re
jonie bojowym pod Homlem trw ają zażar
te walki z siłami nleprzyjaclslskieml. któ
re włamały się na zachód I na północ od
miasta. K ilka prób okrążenia udaremnio
no własnomi kontratakami I rozbito przy->
tern bądź też odrzucono czołówki zaczepne
bolszewików.
Na północny zachód od Newla własny
kontratak poczynił dalsze postępy po od
parciu gwałtownych przeclwwypadów nie
przyjacielskich. Zniszczono 17 czołgów ło 
wieckich.
Na pozostałym froncie wschodnim nie
odbywały się ładne walki o poważniej szeni
znaczeniu.
Na froncie połudnlowo-włoeklm dzień
miał przebieg naogół spokojny. Silna for
macja ciężkich niemieckich samolotów bo
jowych zaatakowała ubiegłej nocy bomba
mi wszelkiego kalibru objokty I zgrupowa
nia okrętów w portach La Maddalena I
Bastia.
Nieliczne nieprzyjacielskie samoloty nę
kające przeleciały w nocy nad północnym
obszarom Rzeszy.
Podczas zrzucenia bomb przaz nieprzyja
ciela na kilka miejscowości w południowej
Francji ludność poniosła aowestna etraty.

Nowa armja hiszpańska.
Madryt, 26 listopada. Na marginaele re
organizacji hiszpańskich sił zbrojnych płtze „Deutsche Allgemeine Zeltung":

„Ścisły związek, jaki istnieję od czasu
wojuy domowej pomiędzy generałem F ran 
co i arm ja, znalazł nio bez specjalnego po
wodu w ciągu ostatnich tygodni swój wy
raz w szeregu m anifestacyj wojskowych.
Niedawno szef państwa w czasie swych wi;
zyt inspekcyjnych w Saragossie, Toledo i
Madrycie byl przedm iotem. entuzjastycz
nych demona t pacyj ludności, m anifestują
cej swe zaufanie, ostatnio zaś gen. Franco
wziął udział na poligonie w Carahancbel
przed bramam i stolicy w ćwiczeniach tech-

Repatriacja dzieci hiszpańskich.
M adryt, 96 listopada. Na skutek akcji po
wołanej do życia przez generała Franco,
a dotyozącej rep atrjacji dzieci hiszpańskich,
i pośród 33.000 dzieci hiszpańskich, wysie
dlonych w ctaeie wojny domowsj przez
hiszpański rząd sowiecki do zagranicy, od
wieziono dotąd z powrotem do ojczyzny
SS.OOO. Usiłowaniu rządu hiszpańskiego speł

odbył rozmowy w tprawie powołania do tycia krajowej grapy międzynarodowej Izby Prawnej
na terenie Francji. Rómnnczetnie dr Frank przyjął zattępcę kierownika grupy krajowej w Słowa
cji, konsula dra Strphana Rawatza z Bratytlaiby (na prawo od dra Franka), z którym równlet
omówił zztreg problemów z zakrętu dzialalnoici międzynarodowej Izby Prawnej.

Walki na Wschodzie trwają z niezmniejszonem
natężeniem.

Berlin, 26 listopada. Naoislną komenda
spodziawanugo ataku pewnej części oddzia
łów niemieckich udało sl* okrążyć silniej niemieckich sił zbrojnych komunikuje z
szą grupę bojową, której próby wyłamania głównej kwatery FUhrero w dniu 25 listo
Z
udaremniono i które dlatego stoi w obli pada:
Na froncie wschodnim gwałtowna walki
czu zagłady.
Równocześnie niespodziewany atak nie toczą tlę dale] z niezmniejszonem natęże
miecki w rejonie K orostenia doprowadził niem, pomimo złych warunków atmosfery
do dalszego polepszenia lin lj pozycyj nie cznych.
•
K ilka wypadów nieprzyjacielskich prze
mieckich.
W środkowym odcinku bolszewicy po zu- ciwko przyczółkowi mostowemu Chersoń
petnem nieudaniu s'ią prób przelam ąnia nad spełzło na nlczom.
Na przyczółku mostowym Nikopol oraz
trasą Smoleńsk-—Orsza wycofali etam tąd
resztki swych dywizy.i. by wzmocnić swój w wielkim łuku Dniepru odrzucono rów
nacisk na zachód od Kryczewa.
nio! wczoraj w ciężkich walkach ataki io Zarówno w rejonie Homla, jak I w łuku wlookle, przyczom zaryglowano kilka wła
Newla zdołano bolszewikom wydrzeć waż mań.
na odcinki terenowe.
Na południe od Kremeńczuka udało *1*
Mimo trudnych warunków atm osferycz nieprzyjacielowi przy użyciu znacznych sił
nych eskadry bojowe lotnictwa niemiec piechoty i czołgów włamać w nasze linje.
kiego w spierały walki obronne w dojściach W przeciwuderzcniu zniszczono Jedną nie
do K rym u oraz w wielkim luku Dniepru. przyjacielską grup* holową wraz z licz na
mi czołgami i działami.
W rejonie na zachód od Kijowa własny
Kontrola morza Egejskiego
atak zyskał dale] powoli na teranie wśród
ciągłego odpierania licznych kontrataków
w rękach niemieckich.
nieprzyjacielskich I przy ciężkich warun
Sztokholm, 26 listopada. P rasa angielska kach terenowych. Znaczne siły nieprzyja
ływo interesuje sfę — jak poda.ie Agencja cielskie, o których okrążeniu wczoraj do
niesiono, zostały zniesione.
R eutera — u tra tą wysp Leros i Samo*.
Ogółem nasze wojska zdobyły lub ani„Daily Telegraph" mówi o ..nieszczęsnym izezyły
tam w ciągu ostatnich czterech dni
Incydencie na morzu Egejskiem", podkre 199 czołgów,
554 działa wszelkiego rodzaju.

ślając, iż odnosi się wrażenie, jakob” ca
ła ia spraw a już „od samego pocaątku była
źle prowadzona". „Times" pisze, /.<♦ u trata
wyspy Sam os jest równoznaczna z zanikiem
ostatnich stałych pozycyj aljanekich na
morzu Egejskiem. W recc niemieckie prze
szła wiąc ponownie kontrola wód w rejonie
Wybrzeży tureckich, oraz Grecji.
W Izbie Gmin jeden z posłów part.ii pra
cy poruszył problem niepowodzeń b ry ty j
skich na morzu Egejskiem. dom agając się
w tym względzie wyjaśnień rządu. Poświę
cono nietylko wojska, lecz ponadto zna
cznie ucierpiał prestiż. Pnseciwnik odniósł
zwycięstwo, które dodatnio wpłynie na jego
m oralność bojowa.
Zastępca prem iera Attlee w odpowiedzi
swej podkreślił, iż u tra ta tam tejszych wojsk
oraz cennych pozycyj jest bolesna. W ojska
włoskie Bndeglia zawiodły i dla operacyj
brytyjskich nie przedstaw iały żadnej po
mocy.
Stam bulski dziennik „Tasyiiri E fkiar" w

W charakterze prezydenta międzynarodowe/ Izby Prawnej Generalny Gubernator dr Frank przyjął
na zamku w Krakowie pro/etora parytkiego dra Dairainet'a (na lewo od dra Franka), i którym

zły na niczem jedynie w Unji Sowieckiej
i w Meksyku, których rządy w zbraniają aią
wydać dzieci. W Unji Sowieckiej preebywa
jeszcBe dzisiaj 5000 dzieci hiszpańskich, z po
śród których prawdopodobnie wielka liczba
już nie iyje. Wojska niemiecki* oewebndadr
ły na wschodzie 150 dzieci hieepańskich, któ
re odesłano do ojczyzny.

nieśnych, dokonywanych przy nżycln no
wego sprzętu wojennego, pochodzącego z
hiszpańskich fabryk zbrojeniowych.
Istnieją powody, aby tym akcjom woj
skowym przypisać znaczenie, nie ograni
czająco się wyłącznie tylko do technicznopraktycznej strony manewrów. Nie można
zaprzeczyć, że zademonstrowanie sprzętu I
materjału wojennego czysto hiszpańskiej
produkcji etanowi fakt, który można na
zwać nlomal rewolucyjnym, jako taki, do

tychczas bowiem Hisz.panja w tej dziedzi
nie była głównie skazana na zagranicę.
W ojna domowa wykazała w sposób aż nad
to widoczny, do jakiego stopnia w dawnej
Hiszpanji zaniedbane, były najbardziej ele
m entarne wymagania w zakresie technicz;
nego uzbrojenia jej siły zbrojnej. Ustrój
republikański sadził, iż dzięki tej taktyce
zabezpieczy się przeciwko groźbom, jakie
zgóry przewidywał w antym arksiatowsko
nastawionej arm ji.
Podczas wojny domowej te zrozumia
łych powodów nie można było poważnie
brać pod uwagę uzbrojenia obu walczącyoh
stron prses hiszpański* fabryki sbl-ojenio

ciwpaneerjie oraz wszelkie nowouosns I

wysoko wartościowa uzbrojenia przywożo
no z zagranicy, ponieważ nie było w ys'ar-

ozających możliwości'do produkowania ch
w kraju. Od chwili zakończenia wojny <w •
mowej gen. Franco podjął wysiłki niotylko
w kierunku zorganizowania an u ji hiszpań
skiej w myśl zasad państwa narodowego,
stworzenia nowego korpusu oficerskiego 1
ujednostajnienia dyscypliny żołnierzy, ale
także w kierunku dajńa do ręki znakomi
temu i>od względem bojowym żołnierzowi
hiszpańskiemu odpowiedniego sprzętu, bez
którego nie da aię pomyśleć nowoczesna
wojna1'.

Anglja spodziewa się większych
strat.
Genewa, 36 listoiuula. W pewuem prze
mówieniu a s e m zwrócił angielski mini
ster wojny sir Jankes Grigg uwagę na cięż
kie stratny, jakie przyniesie jeszcze obecna
•wojna narodowi angielskiemu. Mowę tę
wygłosił on, według dziennika „Daily Tolegraph'', w miejscowości Farnhnni w hrab
stwie Surrey. Powiedział on dolej, że po
czuwa się do podkreślenia tego, co już da
wniej powiedział Churchill, a mianowicie,
żo dla angielskiego narodu żadna m iara nie
nadszedł jeszcze czas na to, aby ręce bez
czynnie założyć.
Jakiekolw iekby ofiary naród angielski
już poniósł w przeszłości, to pewna jest
rzeczą, że dalsze jeszcze większo ponosio
będzie musiał w przyszłości. W roku przy
szłym większe prawdopodobnie będą stra 
ty tak w wojsku, jak .i z pewnością tnkżc w
ludności cywilnej, aniżeli doświadczono ich
dotychczas w tej wojnie.

Obniża'się światowa produkcja
złota.
Lizbona, 36 listopada. W tymezasowem
oszacowaniu tegorocznej światowej produk
cji złota ocenia się ją na poniżej 900.000 kg„
podczas gdy najwyższy stan, osiągnięty w
roku 1910, wykazywał ilość 1.2 m iljona kg.
W Stanach Zjednoczonych z powodu unie
ruchomienia większości kopalń złota, pro
dukcja złola osiągnie prawdopodobnie tak
niski poziom, jakiego nie notowano od czasu odkrycia kalifornijskich pól złota przed
około 100 laty.

Klęska rzędu amerykańskiego
w parlamencie.

Sztokholm, 26 listopada. Rząd am erykań
ski — jak w Londynie podają z W aszyngto
nu — ponifisł drugą większą klęskę w ciągu
dwóch dni. Izba Reprezentantów przyjęła
bowiem w środę projekt ustawy podatkowej
na sumę 2,139,300.000 dolarów, podczas gdy
rząd domagał się 10,500.000.000 dolarów
podatków. We wtorek Izba przygniatającą
większością uchwaliła uchylenie progTsmn
subwencyjnego rządu po dniu 91 grudnia,
■ziano wyraźnego nacśskn a* strony rsądu,
w*. Karówno strona republikańska, jak 1
arm ja narodowa były skazane na pomoc zmierzającego d» praedtutani* programu aa
zagranicy. Samoloty, tanki. <UulU prze- 1 najbliższe lata.

I

„G O N IE C K R A K O W S K I" N r. 277. Sobota, 27 listopada 1943.

Wędrówka po zamku Maintenon.

łtm w roku 198« został jaraek aarckwlrewany przez francuski sstab maryna "ki,

Życzenia generała Franco
dla Cormony.

który w parku Zbudował liczne baraki.
Stąd
kierowano do czerwca 1940 reTu ruchami floty
Madryt, 26 lisjopada. Gener. Franco prze
francuskiej, ledwo jednak w dniu 7 czerwca o- siał prezydentowi Portugalji, generałowi
ny przez faworytkę królewską, a późniejszą Jego pu.ścił aztab Maintenon, gdy klika kompanlj Se- GaTmona, adres gratulacyjny z okazji ro
toną, preeszedł później w ręce kaiąłąt de Noail- negalczyków zajęło komnaty zamkowa. Można cznicy jego 74 urodzin.
les, którzy również tutaj nie często mieszkali. sobie wyobrazić, jak na tym kwaterunku wyA później, gdy przyszła rewolucja francuska, sZedt zamek I jego zabytki I Nie dość jednak na
Bose powrócił do Szonan.
opustommł zamek znowu na dłuższy czas, gdyż tern: gdy po zawarciu zawieszenia broni olbrzy
Szonan, 26 listopada: Przewodniczący
mia fala uchodźców wracała na północny-wsehód
właściciele Jego anajdowall aię na emi
wolnych Indyj,
Francji, wielu z powracających zatrzymało aię w prowizorycznego rządu
gracji lub też złożyli głowy na gilotynie.
Maintenon, zabierając sobie „na pamiątkę" różne Subhas Chandra Bose, który brał udział
Oczywiście, że punktem wyjścia znaczenia te- cenne, większe lub mniejsze przedmioty i pozo w konferencji Wielkiej Azji Wschodniej
i aamku jeat miłosna lilatorja Ludwika XIV stawiając prawie tylko gołe mury. Wnętrze dzi w Tokio, powrócił drogą powietrzną z Ma
pani Maintenon: pokazują do dziś dnia pokój siejszego zamku robi też ponure wrażenie, jakby nili przez Saigon do Szonan.Bose w swej drodze powrotnej z Tokio o d 
sypialny markizy, w którym obok „historyczne, oskarżało swoich różnych pammiejszycieli. Za
go" łóżka stoi... klęoznik, pokazują też niektó ściany spogląda z uśmiechem — zdawałoby się — wiedził na zaiiToszeaie odnośnych rządów
re pamiątki po byłej pani tego zamku. Ale w pogardliwie wapółczującym „keól-słoóce" Lu Chiny i Filipiny.
równym stopniu wycisnęli na nim swoje piętno dwik XIV, który tutaj przeżył niejedną rozkopóźniejsi właściciele, książęta de Noailles, któ ainą chwilę i widział zamek w rozkwicie.
Ustąpił kubański minister
rzy zdobyli w dziejach Francji wybitna miejsca
Temu samemu losowi oo cały tamek, uległa
spr&ędedllweicl.
i to nietylko dzięki czynom wojennym w daw również kaplica, której witraża są obecnie ro«nych czasach, nietylko jako dyplomaci i mężowie bite.
Madryt, 26 listopada. Jak donosi agencja
ztanu. ale również jako współcześni uczeni I lite
E F E z Hawany, ustąpił minister eprawieraci (żona jednego z hrabiów da NoaHlea wsła
W kaplicy tej odbył Mię przed trzema
dliwośott.Federigo Laredo Bru, ponieważ nie
wiła cię po wojnie światowej swojemi pięknem!
blisko wiekami ślub króla a panią de
godził się z polityką wyborczą prezydenta
Maintenon.
utworami poetyckiemi). W dużej sali wiszą też
Balisty. Nowym ministrem sprawiedliwości
portrety wszystkich reprezentantów tej rodziny,
został mianowany Augustin Martinez,
Park
tego
murku
—
kiedyś
wspaniale
założony
—
wojowników I dyplomatów (jeden z nich był am
był arcydziełem swego rodzaju. Wodociągi, bu
basadorem w Berlinie w raku 1806), lany,
Harold Stassen kandydatem
dowano według wzorów
rzymskich, pobierały
admirał da Nnalllea, walczył aa esaaów
wodę z rzeki Fura i miały ją dalej doprowadzać
na prezydenta Stanów Zjedn.
Napoleona a Anglikami,
do Wersalu. Nie wykończono jednak tego gi
Genewo, 26 listopada. Harold Stassen,
a wszyscy prawie prowadzili życia pełna ruchu gantycznego planu, gdyż ciągłe wojny nie pozwo
liły Francji na ten wielki wydatek.
były gubernator «tanu Minnesota, przeby
1 ryzyka.
Gdy stara gospodyni zamyka aa zwiedzającym wający obecnie na Sycylji, obrany został
Zły stan tego zamku i anlazczente jego pa
miątek nie Jeat tutaj jednak jedynie skutkiem ciężkie drzwi, wyrywa aię i jego piersi — o Ile jednogłośnie na kandydata na prezydentu
zwykłego biegu rzeczy, zwykłych przyczyn: na oczywiście jeat nieco sentymentalny — cicha rę przea republikański komitet państwowy.
sumka w Maintenon odbiła aię niestety obecna westchnienie na myśl, o przemijaniu wszelkich
wielkości tego świata.
wojna i ■ nią związane okoliczności.
' Bułgarsko-duńskl układ

Na śladach zwiędłe] miłości.

/

fol.) n iższe I dalsze okolłee Poryła obfitu
ją — jak wiadomo — « liczne historyczne mlej•cs, stanowiące dla tuzj-aty młły cel wycieczki)
AersuJ, Kamboulllet 1 wiele Innych. Najmniej
moie znanym jest zamek w Maintenon, odległy
o dnie godziny od Poryła w klcm nka mlasteeaka Chartres, słynącego cc owej koronkowej ka
tedry.
Maintenon jest małą mlejaoowiśclą bea snaezenia, której nazwa jednak rozsławiona eoatałn dzięki kobiecie, której zamek ten został ofia
rowany 200 lat temu. Uliczki zarośnięte są trawą,
domy robią wrażenie wymnrła. Jeat niedziela.
Przyjechawszy do tej miejscowości, turysta chce
oczywiście zwiedzić zamek, który wraz z okolica,
nenii dobrami został jako markizat ofiarowany w
roku 1875 przea Lndwika XIV wdowia po Scarromle, która od tego czasu miała nosić nazwisko
markiy da Maintenon 1 przejść a niem da hlstorjl.
Po dłuższych poszukiwaniach wdaja się nie
dzielnemu turyści, odszukać starą gospodynię,
będącą obecnie jedyną władczynią „ad Interim"
tego zamku pod nieobecność jago właścicieli,
kzląłąt de Noaillss. Zgadza się ans chętnie na
pokazanie komnat zamkowych: wkrótce wkra
cza zwiedzający do wnętrza tego renesansowego
zaimku. Ogarnia go dziwny chłód starych murów
I dziwna atmosfera: wielka wspaniała przeszłość,
która tutaj ujawniała aię w postaci dzietnych,
energicznych, zdolnych do wielkich czynów lu
dzi zmieniła aię powoli jedynie w ktu-r, rozsy
pujące się za starości brokaty t Jedwabie, uoso
biła aię w różnych sprzętach, bryjących aię po
kątach wielkich komnat. Istotnie stan zaniku w
Matntemon nie jest zbyt dobry: dawno opuszczo

r

gospodarczy.

Łatający „pociąg towarowy"
Kraków, 36 Listopada. Następujące opl.
*sno zastosowanie w praktyce „Giganta —
ME 323*' na wschodnim fronda:

Na liniach komunikacyjnych kolei nie
mieckich suną pociągi s materjtUem pooilirw ym , a oddziały wyladowcae dowożą materjały na lotnisko. Do zaopatrzenia od
działów niemieckich na wschodzie urucho
miono wielką ilość gigantów. Transportu
je się niemi posiłki dla formacyj bojowych
lotnictwa, przedewrazystkiem zaś dla ko
mend arm.fi lądowej. Wskutek ruchów od
sądzających, bazy, służące dla bezpośred
niego zaopatrzonia frontu, zualaady eię w
korzystniejszej odlegtości powietrznej od
wielkich baz poailkowyoh, zorganizowa
nych w toku kainpanji wschodniej na oku
powanych obszarach na wuchodziie oraz
w Generalnem Gubernatorstwie. Jakkol
wiek chodzi tu bądżeohądź o odległości kilkiwet-kikimetrowe, giganty pokonują to
odległości zaledwo w kilku godzinach.
Sztafety i grupy gigantów przenoszą małerjal transportowy jednego całego pocią
gu towarowego w ciągu kilku godzin do
celu.
Drogi tyoh eamolotów prowadzą często
nad obszarami, w których grasują bandy,
a także w bezpośrednim rejonie frontowym,
dokąd mogą niespodziewanie nadlecieć my
śliwce nieprzyjacielskie. Z tego powodu
niezbędne jest stale pogotowie bojowe. Z
tego samego względu do załogi należą ta
kże strzelcy pokładowi, gotowi do odpę
dzenia skutecznym ogniom z luf ciężkiej
broni pokładowej każdego napastnika.
Samoloty „ME 323“ stały się ważnym
środkiem transportowym lotnictwa, stano
wiącym niezwykle skuteczną pomoo i uzu
pełnienie dla doświadczonych maszyn ty
pu „J u 52 . Olbrzymie ciężary przewozi etę
w ten siiKisóh na ogromne odległości, oo
w pierwszych latach wojny wogóle uważa
no za niemożliwo, Ciężko załadowane sa
mochody ciężarowe, nawet czołgi, działa
przeciwlotnicze i ciężką broń artylerji lą
dowej można transportować drogą powie
trzną. „ME 333“ posiadają również wielkie
znaczenie dla transportu wojsk. Jeżoli weź
mie sią pod uwagę, że w gigancie może
znnlezc miejsce przeszło stu żołnierzy z pel
nem uzbrojeniem, wówczas można zrozu
mieć, ze wystarczy kilka takich samolotów,
aby doprowadzić rozerwy o poważnej sile
bojowej na zagrożone miejsce wkmania.

W łoski okręt wojenny
przebił się do Niemców.
, Rzym, 26 listopada Po ostatnich walkach
t a morzu Egejskiem jeden wioski okręt
wojenny otrzymał od kliki Badoglio pole
cenie udania sie do brytyjskiej wyspy Mal
ty. Na pelnem morzu okręt ten zmieni!
swój kurs i wpłynął do jednego z niemiec
kich portów wojennych.

W ojna na morzu nie pofolgowała
( Sztokholm, 26 listopada. Wicepremier
Atilee powiedział we środę w Izbie niż
szej — jak donosi brytyjska służba infor
macyjna — że haracz, jakiego wymagają
niemieckie lodzie podwodne na Atlantyku,
stale jeszcze jest bardzo wysoki. Nie może
więc być mowy o jakiemś pofolgowaniu
wojny na morzu. Następnie omówił Attlee
kwestją wyspy Leroe. Bolesna jest — jak
mówił — strata wojska i cennych pozycyj
i nie ma on zamiaru zmniejszania w sposób
jakikolwiek tej porażki.

Katastrofa szwajcarskiego
samolotu.
i
Berno, 36 listopada. W pobliża Adelhogen w czasie lotu ćwiczebnego we środą,
uderzył o ziemię szwajcarski samolot woj
skowy w czasie lotu zniżonego i spalił się.
Z g in ę ła p rzy tem załoga, składająca się a
dwóch oficerów.

Polityka zagraniczna Chorwacji.

Sofja, 36 listopada, Onegdaj między Bul-

garją i Damją zawarto nowy układ gospo
darczy, obowiązujący do dnia 80 kwietni*
1944 r. Na podstawie tego wkładu Damja do
starczyć ma Bułgarii Tyrzedewtszystkiem
Druga rocznica przystąpienia do paktu antykomintemowskiego.
maszyn, podczas gdy BuLgarja wywozić
Zagrasb, 36 listopada. Z okazji drugiej oraz wzajemną walką przeciwko bolszewiz będzie do Danji w pierwszej linji surowiec
tytoniowy.
rocznicy przystąpienia Chorwacji do pak mowi.
Właśnie
konferencja
moskiewska
wyka
tu antykomintemowskiego plsze minister zała ponownie, tak mówił minister, że An
Anglo-amerykańskl atak
oświaty ludowej dr Mahanec na łamech glia oraz Stany Zjednoczone postanowiły
terorystyczny na Sofją.
wydać Europą, a szczególnie południowy
dziennika „Havarskl Narody
zachód
Europy
na
pastwę
bolszewikom.
Ce
Sofja,
26 listopada. Stolica Bułgarii ti.
Obojętnem jest, ozy Komintera oficjal
znaczą rządy bolszewickie, na to do atakowana została we środę w południe
nie istnieje, ozy też nie. Ważnem natomiast jednak
dowodu dostarczyli partyzanci ponownie przez samoloty anglo-amerykańjest, czy żyje dalej idea rewolucji świato statecznego
bolszewiccy, którzy mimo pięknych słó skie. Bomby spadły na dzielnice miasta
wej i ambicje żydowskiego marksizmu wek, wypowiedzianych w Moskwie, popeł gęsto zaludnione. Zgłoszono dotąd pięciu
do zapanowania nad światem, oraz czy nili niezliczone krwawe morderstwa wła zabitych. Strącono 4 samoloty.
istnieje sojusz pomiędzy boltizewizmem i śnie na narodzie chorwackim, którzy na
plutokracją. W obecnych wielkich zmaga świetlili dostatecznie wartość swej tole
Zestrzelono 2 3 samoloty
niach nie chodzi o sferę wpływów tego czy rancji wyznaniowej przez liczne morder
innego wielkiego mocarstwa, lecz o to, czy stwa. popełnione na kapłanach chorwac
brytyjskie.
w przyszłości będą mogły żyć na święcie kich, którzy kulturę swą pokazali w po
Berlin,
26
listopada.
Liczba bombowców
wolne twórcze narody, czy też duchowi nie żodze setek ezkói, którzy uczucia swe ludz
zestrzelonych w czasie ataku
wolnicy żydostwa światowego będą pędzili kie uwidocznili w bestialstwach wręcz nie- brytyjskich,
teroryatycznego z dnia 23 listopada na sto
bezowocną egzystencję.
wiarogodnych, a pojęcia swe o wolności w licę Rzeszy — jak donosi DNB — podwyż
W pewnym wywiadzie ■ przedstawicie złodziejstwach i w wysiedlaniu bezbron szyła się według dotychczasowych rapor
lami prasv podkreślił nowo mianowany nych ohłopów.
tów na 23.
Phorwaeja poczuwa się pod każdym
ohorwacki minister opraw zagranicznych
względem
i
to
kulturalnie,
duchowo
i
poli
*dr Stieno Pericz, że chorwacka polityka
Ożywiona działalność Japońska
zagraniczna jak dotąd, tak i w przyszło tycznie do nierozerwalnej łączności z Za
ści opierać się będzie na podstawach, któ chodem i bronić się będzie aż do ostatecz
na Pacyfiku.
re uzasadnione są niezłomnym stosunkiem nego tchnienia przeciwko bolszewizmowi i
Tokio,
26
listopada.
Lotnictw® marynarki
>
sojuszniczym a Rzeszą Wielkoniemiecką jego sojusznikom,
japońskiej wykonało silne ataki powietrzno
piweoiwko oljanckim linjom połącBeń po
między Bougaiinville a jego okolicą, powo
dując
szkody. W dniu 19 bm. bom
tywnyoh gospodarstw domowych (szpitale, bowce ciężkie
Ograniczenia prądu w Szwajcarji instytucje,
bombardowały pozyojo
hotele, pensjonaty itp.) przewi aljanckiejapońskie
na wyspie Mono, przyczam w pe
Berno, 36 listopada. Niski poziom zwier dziano pewne zużycie maksymalne. wnej liczbie miejscowości wyleciały, w po
ciadła rzek i jezior, nie zaobserwowany
wietrze aljanckie urządzenia wojskow*.
już od dziesiątek lat, którego przyczyną
Rankiem dnia 20 bm. myśliwce japońskie
je»t tegoroczna susza, niekorzystnie wpły
zaatakowały rożne aljanckie transportowce
nął na dostawę prądu elektrycznego w
Nowa szansa dla ekspansji
leżące przed Taroikina.
Szwajcarji. Z tego powodu zarządzono oboenie ogólne ograniczenia w użyciu prąsowieckiej.
Szmuglel złota w RumunJI.
du, z mocą obowiązująca od dnia 29-xo bm.
Berno, 36 listopada. Jak donosi «ExchanOgraniczyć więc trzeba będzie oonajmniej o
Bukareszt, 26 listopada,- Z okazji obławy,
50 prdeent oświetlenie ulic. Oświetlenie o- £fe Telegra ph", postanowiono udzielić
kien wystawnych i reklam wyłączać nale -.wiązkowi Sowieckiemu miejsca w radzie zorganizowanej przeciwko czarnej giełdzie^
ży najpóźniej o godzinie 20.30. Zupełnie utworzonego niedawno zarządu pomocy i wykryto nowy ezmugiel złota, którego ni
zakazano używania energji elektrycznej odbudowy narodów alianckich (UMRRH). ci sięgają aż do Czerniowiec. Pewien ży
dla ogrzewania w gospodarstwach domo W ten sposób Rosja sowiecka, jak pisać dowski urzędnik poselstwa i kilku innych
wych, wolno pobierać ciepłą wodę ze zbior dalej dziennik, otrzyma automatyczny żydów brali poważny udział w nielegal
ników elektrycznych na cele kąpielowe je wpływ na akcję odbudowy w „krajach nych obrotach, m. L także napoleonami w
zlocie.
dynie w sobotę i w niedzielę. Dla kolek- graniczących ze Związkiem Sowieckim".

Światło wśród nocy.
Gdy pierwsza cienie wieczoru ogarnęły ziemię,
przewoźnik Michał wyszedł ze swej chały, stoją
cej na brzegu rzeki i powiesił latarnię na Wyso
kiem drzewie. Chwilę stał jeszcze bez ruchu, jak
by nadsłuchiwał, czy nie doleci go Jakiż głos.
Polem odwrócił, się, poszedł do chaty 1 zamknął
za sobą drzwi. Światło latarni płonęło w mroku
I w miarę powiększania się cismnośoi, stawało
się coraz jaśniejsze.
Michał czynił tak od lat. Co wieczór wieszał
latarnię, której żółte światło padało na rzekę,
aż do świtu. Ludzie okoliczni znali dziwną historję Michała 1 jego światła.
Działo się to przed wielu laty. Pewnego wie
czora, gdy wszystko było już pogrążone w głę
bokich ciemnościach, a Michał zamierzał udać
się na spoczynek, ponieważ o tak późnej porze
nie spodziewał się już żadnego pasażera, nagle
usłyszał lekki szmer. Było to jakgdyby słabe
westchnienie albo skamlenie jakiegoś zwierzęcia.
Przez chwilę panowała cisza, jedynie tylko szu
ra iały gałęzie drzew, poruszane wiatrem. Potem
powtórzył się słaby, bolesny dźwięk':.
Michał
podniósł latarnię wysoko I zawołał. W odpowie
dzi na to, jęczenie stało się głośniejsze. Prze
woźnik poszedł w stronę małego lasu,
który
rósł opodal i wkrótce znalazł dziewczynę, wci
śniętą między krzaki, jakgdyby wśród nich szu
kała schronienia przed zimnem i wiatrem. Mi
chał pochylił się nad nią i przemówił życzliwie.

zła deiewczyna płakała tylko cichutko. Wobec
tego podźwignął ją i zaniósł ostrożnie do swej
chaty. Tak Kasia, o której nikt nie wiedział skąd
przyszła,
znalazła się w domu przewoźnika.
Owej nocy, gdy Michał przyniósł wyczerpaną
i złożył ją na swojem łóżku, zauważył, że była
bardzo młoda 1 delikatna. Jej wąska twarz była
biała i czysta, a wielkie oczy, ocienione długieml rzęsami miały barwę, której Michał nie umiał
określić. Barwy takiej nie widział jeszcze w swo
jem życiu.
Mata powoli przyszła do siebie I pewnego dnia
chciała odejść. Gdy przewoźnik, przestraszony
tem postanowieniem, zapytał, dokąd zamierza
się udać, wzruszyła wąskieani ramionami, potrzą
snęła głową i powiedziała: — Nie wiem... dokąd
kolwiek... pewno znajdę pracę. Przewoźnik oświadczył wówczas, że może pozostać u niego
w domu, aż całkiem wyzdrowieje i nabierze sił.
Kasia pozostała. Zamiatała izbę, przygotowy
wała posiłki i zmywała talerze. Czasem stawia
ła w oknach kwiaty, które zerwała na brzegu
rzeki. Pewnego wieczora, gdy Michał wszedł do
śzfcy, Kasia siedziała
pod lampą i myła swe
długie, czarne włosy. Przewoźnik usiadł przy
stole I zaczął nabijać fajkę, ale jego oczy cią
gle wędrowały ku dziewozynle. W tej godzinie
Michał uświadomił sobie, że Kaeia byłe piękna.
W jego sercu powstał* wielka radość, ale rów
nocześnie — dziwny niepokój przed c ie r n i nioznanem.
Michał odnosił się do K a si d e lik a tn ie , ja k d o
b ioty, którą trzeba starannie ochraniać, nie

śmiejąc prawie jej dotknąć, s obawy, aby w rę
kach nie rozleciała się Kasia rozkwitała I śpie
wała, jak mały ptak. Były to pieśni, których
Michał nie znał, pieśni o dziwnych słowach i ob
cych tonach Tak trwało przez pewien ezas, aż
raz wieczorem Michał zobaczył, jak Kasia śmia
ła się na brzegu z jakimś mężczyzną. Był to ktoś
obcy, zapewne jeden z drwali, którzy coroczni,
tędy przechodzili. Później, gdy Kasia siedziała
z nim przy wieczerzy, była cichszą niż zwykle.
Kiedy już spała na swem posłaniu, Michał poło
żył delikatnie swą rękę na jej dłoniach. By
ły chłodne. Długo patrzył na jej uśpioną twars
i naraz ogarnął go smutek. Ona była, taka mło
da I piękna, jak żadna w okolicznych wsiach.
Pewnej niedzieli poprosiła go, aby przewiózł
ją na drugi brzeg rzeki, ponieważ pragnie na go
dzinę udać się do wsi.
Na ramionach miała
barwną chustkę, klórej Michał jeszcze nigdy u
niej nie widział. Michał przewióał Kasię i... już
nigdy jej nie oglądał. Zanim noc zapadła, Michał
stał na brzegu i lampą oświetlał rzekę. Czekał
długo, lecz nadaremnie. Następnego wieczora cze
kał znowu i tak było Już oo wieczór. Czasem
w nocy zrywał się nagle z łóżka, otwierał ok"e
I nadsłuchiwał. Tylko wiatr szuniiał, albo z da
leka dochodził głos jakiegoś zwierzęcia.
Minęły lata. Michał miał już siwe włoay, «'e
ciągle jeszcze czekał. Co wieczór zapalał latarni*

która płonęła przez całą noc, wskazując drogf
do jego aaimotnej chaty.
JT1umączenie ze szwedzkiego)# J
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„GONIEC KRAKOWSKI” Nr. 277. Sobota, 27 listopada 1948.
Los rządów emigracyjnych.
Sztokholm, 26 listopada. W edług donie•ien ia „United Press** podisekretara stanu
w m inisterstw ie spraw zagranicznych. B er
le, oświadczył, że rządy em igracyjne nie
m aja nie de mówienia. Rządy em igracyj
ne, jak oświadczył dalej Berle, składają
eie niejednokrotnie z przedstawicieli róż
nych stronnictw politycznych, które pro
wadzą dalej zagranica swoje spory.

W kilku wierszach.
Przed sądem londyńskim stanął rabin Dawid Morgenstern,
Jako o s k a rżo n y o to, że po pewnym ataku lotniczym wniósł
pretensją o odszkodowanie w kwocie 600 funtów za rzekome
uszkodzenie jego synagogi, którą w istocie nie została wcale
trafiona. Posiedzenie sądu odroczono.

♦
Argentyńskie ministerstwo rolnictwa rozplsato nowy kon
kurs na prolekt zbudowania fabryki gumy syntetycznej. Chodzi
w tym wypadku o prywatne przedsiębiorstwo z zapewnionym
zbytem na rzecz państwa, oraz z określonem oprocentowa
niem kapitału.
.

»

»

Niedaleko prowincjonalnego miasta portugalskiego Caldas
da Rainha przymusowo wylądował dwumotorowy samolot bry
tyjski z powodu braku paliwa. Władze portugalskie zabezpie
czyły aparat, a czterech członków załogi Internowały.
*
Donoszą » SotJI, że dotychczasowy »zet wydzlatu w mini
sterstwie skarbu, Majo Naczclt, mianowany został dekretem
regentów na propozycją ministra spraw wewnętrznych Kry.
alttfa szefem państwowej służby bezpieczeństwa.
*
Pierwszy wydział genewskiego sądn cywilnego rozpatrywał
W środą sprawą rozwodu Aga Kaftana oraz jego żony. W wy
niku rozprawy orzeczono-rozwód z powoda niemożności współ
życia małżeńskiego. Odnośnie do nieletniego syna, pochodzącego
t tego małżeństwa, władzą rodzicielską przyznano w myśl po
rozumienia, zawartego między stronami, ojcu.
*
Dwa myśliwce arrnjl japońskiej zestrzeliły — jak podaje
agencja „Dsmel" — w walce pbwletrznej nad Chittagong(eni,
trzy samoloty aljanckls.
Zgromadzenie narodowo republiki filipińskiej odbyto w czwar
tek swe pierwsze posiedzenie.
*
Z Moskwy donoszą, Iż M. J. Aljew mianowany został zaatępcą komisarza dla spraw zagranicznych.
I
*
W pobliża Llnkon, okrągu Tungan, na terenie Mandżukuo,
odkryto obtite pokłady gralltu, zawierające ŻS— 3 0 1/ . czyste
go gralltu.
Nowo odkryte pokłady niewątpliwie przyczynią
tlą do dalstego wzmożenia produkcji stall 1 lekkich metali.

m rachwi * zwierza w Gen. g i m o t s m .
(tp) Kraków, 26 listopada. W dniu 5 grud
nia br. na całym obmarce Generalnego Guberna
torstwa odbędzie nlę spis Bwlercąt. Spisem nalety objąć liczebny stan zwierząt w dniu 3 XII br.,
a mianowicie:
I. Kordę (z wyjątkiem k«ni wojskowych) poni
żej jednego roku (źrebięta) oraz wszystkie konie
w wieku od jednego roku i powyżej.
II. Muły osłomuły i osły.
III. Bydło rogale w ogólności, a mianowicie: 1)
cielęta poniżej 3 miesięcy, 2) jałowizny od 3 mie
sięcy do poniżej 1 roku (męskie i żeńskie), 3)
jałowizna od 1 roku do poniżej 2 lat, z uwzględ
nieniem jałowizny męskiej (z nich buhaje uźywatte do hodowli) i żeńskie, 4) 2-lctnie i starsze
buhaje, buhaje-byki 1 woły z Uwzględnieniem bu
hajów używanych do hodowli oraz wołów pociągosvych i buhajów-hyków pociągowych. Jako
woty pociągowe i buhaje byki pociągowe należy
spisać tylko takie zwierzęta, .które są regularnie
zaprzęgane i używane da pracy na roli lub do
podwód, 5) 2-letnie i starsze jałówki, jałówki 1
cielice, 6) 2-lelnie i starsze krowy, z nich krowy
mleczne, a mianowicie krowy wyłącznie do uzyskania mleka oraz krowy do uzyskania mleka
i do pracy (k/owy pociągowe).
IV. Świnie w ogólności, a mianowicie: 1) prosię
ta poniżej S tygodńi, 2) warchlaki od 8 tygodni do
poniżej pół roku, 3) knury powyżej pół roku z
uwzględnieniem knurów hodowlanych 1 wszyst
kich innych knurów, 4) fnaciory hodowlane (z
wyjątkiem macior odstawionych już do tuczenia),
a mianowicie od pól roku do poniżej I roku t
uwzględnieniem macior prośnych oraz od 1 to 
ku i starsze, również z uwzględnieniem macior

prośnych, 8) inne świnie (świnie rzeźne i tuczne,
łącznie z maciorami odstawionemi do tuczehla),
z uwzględnieniem świń od pół roku do poniżej
1 roku qraz świń od 1 roku i starsze.
V. Owce w ogólności, * mianowicie: 1) poniżej
1 roku (łącznie z jagniętami) z uwzględnieniem
baranów, a wśród nich z wyszczególnieniem baranów używanych do hodowli i owce, 2) od je
dnego roku i starsze, a mianowicie męskie, z nich
używane do hodowli tryki oraz żeńskie z nich
kotne.
VI. Kozy w ogólności, z nich 1) poniżej I to
ku (łącznie z koźlętami), męskie z uwzględnie
niem do hodowli' oraz żeńskie, 2) od 1 roku I
starsze, a mianowicie kozły z uwzględnieniem
kozłów używanych do hodowli oraz kozy z uwzgiędnieniem kóz kotnych.
VII. Oawojone króliki, Z nich króliki angora
wełniste.
VIII. Drób w ogólności, z hiego: 1) kury (ko
guty, kury i kurczęta z wyjątkiem indyczek i per
liczek) z uwzględnieniem kur nośnych od Jedne
go foku i starstych, młodych kur poniżej 1 roku
wylęgłych w 1943 f. oraz kogutów i kurcząt, 2)
kaczki, kaczory i kaczęta, S) gęsi, gąsiory i gąSięta, 4) indyki i pantnrki, indyczki i perliczki
óraz ich pisklęta.
IX . Ule (Poje) w ńgólnośd, e nich: 1) p w i o ły (roje) w skrzyniach, 2) pszczoły (roje) w ko
szach.
Ponadto
grudniowy spis zwierząt ma objąć
przyrost cieląt w miesiącach czerwcu, Ilpru, sier
pniu, wrześniu, pidzierniku I listopadzie 1943 r.
urodzonych żywych 1 .martwych.

KRONIKA

eóspodnio-hotelarskiego I gospodarki zdrojowej.
Przedsiębiorstwa mające zamiar przyjąć uczniów,
winny donieść o tein właściwemu Urzędowi Prney orąz przedłożyć umowę o naukę w Okręgowej
Grupie Ruchu Obcych do zaopiniowania.
Odnośne władze zwracają ponownie uwagę
aalnleresowanych firm na bezwarunkową ko
nieczność stosowania elę do-pow yższej instr.uk°ji________

LISTOPAD

26
Piątek

Dziś t Sylw estra
J u tro : W nlerjaua bp. w.
D iii obowiązuje zaciem
nienie od
16.40 do 6.50

General Franco zarządził na wniosek ministra marynarki
natychmiastowe założenie akademji dla podoficerów.
Premjer burmańskl Dr. Ba Mao, który wziął udział w kon
ferencji wlelko-wscbodnio-azjatyckiej w Tokio, jako przedsta
wiciel Burmy, powróci! z JaponJI we środą przez Manifą do
Rangunu. W Manili odbyt Dr. Ba M ao ro zm o w y z czo lo w e m l
osobistościami republ.kl filipińskiej aa temat licznych wa
żnych zagadnień.
*
w stanach Zjednoczonych podano obecnie urzędowo do wia
domości, że parowiec pótnocno-amerykaftski „James Adams",
który należał do konwoju płynącego z firazylji, został ciężko
uszkodzony przez łódź podwodną w północne! części południo
wego Atlantyku. Katastrofa ta wydarzyła się przed 10 mie
siącami.

Przyjmowanie uczniów
gospodnio-hotelarskicłi.
’(tp) Kraków, 26 listopada, Slosow-nie do wy
danego w swoim czasie dekretu Głównego W y
działu Pracy, kierownicy Urzędów Pracy w Gen.
Gub. otrzymali polecenie załatwienia spraw doty
czących przyjmowania uczniów przez przedsię
biorstwa gospodnio-hotelarskie w ścisłem poro
zumieniu z Okręgowemi Grupami Ruchu Obcych,
Okręgowemu Grupami Gospodarczeml Przemysłu

o przebijaniu otworów w mufach w mie
ście Krakau. Z dnia 24 listopada 174! r.
Na podstawie ŚS 6 I 13 Rozp. o ochronie przeciwlotniczej w Oeneralnym Gu
bernatorstwie z dnia 22 kwietnia 1941 i . (Dz. Rozp. GG. str. 337) w związku z 6 6
ust. 7 Rozp. o budowlanych zarządzeniach przeciwlotniczych w Oeneralnym Gu
bernatorstwie z dnia 1 9 .listopada 1942 (Dz. Rozp. GG. str. 726) zarządza sią dla
miasta Krakau co następuje;
§ 1. Dla ochrony korzystających ze schronów przeciwlotniczych należy w piwni
cach- lub suterenach budynków, wybudowanych zwarcie lub jaku domy bliźniacze,
przebić mury ogniowe.
S 2. Do przebiciu otworów w murach zobowiązani są właściciele domów I to
w ten sposób, że każdy właściciel domu odpowiada za przebicie otworu w murze
sąsiedniego domu, położonego po prawej stronie, gdy się patrzy z realności w stro
nę ulicy. Właściciele domów, połączonych wybitym otworem obowiązani są ponieść
każdy z nich połowę kosztów przebicia otworów.
§ 3. Otwory w murach ogniowych należy pfteblć w wymiarach około 70X 90 cm.
ś>twór powinien się znajdować 40 cm ponad poziomem. Jeżeli wyłom musi być prze
prowadzony skośnie, to w wyżej położonej ubikacji może otwór leżeć przy ziemi.
S 4. Aby w wypadku wybuchu pożaru zapobiec przeciągowi przez otwór, należy
otwory wyłomu zamknąć na grubość 1/4 części kamienia.
§ 5. Wykonanie zarządzeń określonych §§ 3 i 4, winien właściciel domu zgłosić
miejskiemu Urzędowi Obwodowemu, właściwemu dla dotyczącego budynku Tamże
udziela się również bezpłatnie porad odnośnie celowego przebicia w mowie będą
cych otworów. Zapotrzebowanie na materiał budowlany dla zamknięciu przebitego
otworu (§ 4), o Ile nie da się uskutecznić materiałem, uzyskanym przy wybijaniu
otworu, może być również zgłoszone w miejskim Urzędzie Obwodowym.
8. Czynności odkażane w §8 $ I 4 winni zobowiązani wykonać do dnia 31 gru
dnia 1943 roku.
S 7. Kto do niniejszego znrządzenln się nie zastosuj* wogóls lub w czasie prze
pisanym, podlega kurze według 8 20 Rozp. o ąebronie przeciwlotntczel w Oeneral
nym Gubernatorstwie i dnia 22 kwietnia 1941 (Dz. Rozp. 00. stc, 337). Pozatcm
można przeciw niemu wystąpić z policyjnymi środkami przymusowymi orai prze
prowadzić konieczne roboty na jego koszt.
v
Krakau, dnia 24. listopada 1943 r.
Dar StsdOiauptmsnn dar Stadt Krakau. Dyrekcja Policji. W zastępstwie: Hlrtch.

Z A R Z Ą D Z E N IE

O B W IE S Z C Z E N IE” w
”,rawle próbnego uruchomienia
rządów alarmu lotniczego. — I

pnydni*

* 4 listopada 1»43 f.
a?01?!8 1Po?otow.',al uruchomi aią w poniedziałek w dniu 29-gó
listopada-1943 o godz. 10-eJ wszystkie przyrządy alarmu lotnitzecn na te re n ie
da"s!e mrUnic w lk n ” » ,eil?e^ mln>Uty Celem pr6by Przy tyra próbnynl uruchomieniu
da się Jedynie tylko sygnał odwoławczy (wysoki przeciągły ton).
___________ ńtatlthauptaiann m. Krakau. Dyrekcja Policji, w seilępstwle: Mirtach.
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N auką I wychowania
Niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego,
angielskiego <— udzielam przystępnie
Prowincja — korespondencyjnie. Zgło
szenia: Doniec Krak., Kraków. „Nr.
9681".
Mascynoplsmo Indywidualnie, nowocze
śnie Kraków. Grodzka 27.
101 ta
Prefsser germanista. Kraków, nl. Ztclo
na 25-21. Pierwszorzędna wymowa i ste
nografia niemiecka.
7325
Korespondencyjna nauka w programie li
cealnym. gimnazjalnym, (pżzedmioly matematyczno-przyrodnicze: matematyka, utyka, chemja). — Informacje: Mgr. S.
Fedlal. Warszawa, Smolna 34-4.
łwiadectwo ukończenia szkoły handlo
wej, otrzymuje się po złożeniu egza
minu. Korespondencyjne Knrsy Naoa
Handlowych w Lublinie, nl. Narutowicza 37, skrytka pocztowa 109, przygo
towuję młodzież do tego egzaminu w
drodze korespondencyjnej
Szczegółowe
Inlormacje — po nadesłaniu zl 3 znacz
kami pocztowymi
16SJ«

ne
Jalnęt pies spaniot (z dlugleml uszami),
brązowy Z popielatym.
Za oddanie
w»*ięunie wskazanie miejsc* pobytu,
Wynagrodzenie.
Wiadomość:
Kraków
lubelska 22'S,
9789

Zegarmistrzowski zakład w Krakowie,
pod Arkaddml, Krakowska l, wykonuje
naprawy zdgarków 1 poleca sztuczną biż n te r ję , wyroby ze erebro I różne upo
minki.
io24k
Panią, której t l listopada przed połud
niem pożyczyłem na poczcie przy dwor
cu w Krakowie wieczne pióro Pelikan,
znaczone lekko na dolnym końcu literą
Z, proszę o zwrot pióra Z. Swoikień,
Kraków, ul. św. Sebastiana 22'5.
Dobrym Paniom, które na moje ogło
szenie w gazecie, mnie odwiedziły, dzię
kuję za dary. Proszę odwiedzić mnie.
Kraków-Dębnikl, Zielna 41/d. Adela.
Szciotek do szorowania z drzewa (ręcz
ne i na k ij), drążków do szczotek, wy
cieraczek drewnianych, składanych, trzepaczek, kosz na papiery, dostarcza w
Większej Ilości krótkoterminowo Hur
townia szczotek. Krakau. Kaslnogasst
(Bracka) 6
8<59k
Reparacje zegarków, zegarów I budzi
ków uskuteczni* firma Gajewski Kra
ków ul Starowiślne 26.
9610
Agenturę artykułów dla fabryk wody
sodowej i lemoniad przyjmie: Agencji
H a n d lo w a
Rozwadów nad Sanem Ko
lejowa 16.
215tk
Szukamy garażu dla samoćhodńw cięłarow ych w K ra k o w ie I .W a rs z a w ie , ewentualnle okolicy — połączenie tramwaowe konieczne
O le r ly : Goniec Krak.,
Iraków, „Nr. 2412k",
«

t

Zaprzysiężony tlnmacż I biuro tłumaczeń
t podań, Krakau. Katinogasse (Bracka)
Pluskwy oraz wszelkie robactwo wraz z
zarodkami
tępi radykalnie gaz „BF",
oraz odszczurzanle przeprowadza dezyn
fekcja „Azot" — Ktaków, Dietla lB /ł,
tel. 217-48. Tarnńw, watowa 3.
Zawiadamiam P. T. Klientelę, że cen
trala chemiczne) pralni I tarbiarnl Sta
nisława Wituskiego została przeniesiona
do lokalu przy ul. Józefińskiej 5, Pod
torze (dawna łaźnia), * tllja tejże pralni
z ul. Stradom do lokalu przy nl. Krakówcklej 23. Centrala wykonuje wszelkie
roboty w zakres ten wchodzące, na żą
danie w dwóch dniach,
* tilje w 3
dniach.
8476
Bieliznę męską z powierzonych matetjąlów pierwszorzędnie wykonuje Orochowski, Kraków, Felicjanek 7 (boczna).
Kapce, same wierzchy, z dostarczonych
materiałów wykonuje solidnie pracow
nia cholewek, Kraków, ul. Oertrudy 14.
Złoto, srebro, kamlenlt szlachetne, growiruje Zakład Rytownlczy Tadeusz*
Prochwicza, Kraków, Grodzka >. I P
oficyna.
8701
Trwałą ondulację tolldnlo wykonują
„Stawa", Kraków, Florjaóska 47,
w
podwórcu.
.
8908
Eloktryczno Instalacjo światła, motorów
I dzwonków, wykonuje oraz naprawia
Armalys, Kraków, Stolarska 6.
900Z
Naprawiam kilimy, dywany. Kraków.
Jabłonowskich 9.
90 l t
C iy id chemicznie odzież, tolldnlo w 10
dniach lirma Fr. Jogalla, Kroków, Die
tla 93, w podwórcu.
9035
Solidnie I punktualnie wykonuje bry
czesy. Kraków. Floriańska 43, m. 10.
Rozwody, seiaracje, alimenty — tntófmujt dośwlalczony prawnik. Warazawa,
Rysia i , tn 2. Zamiejscowym listownie.
Warszowa, Pensjonat Moniuszki 7/3, po
kojach bieżąca wodą
1726k
Szczury tępi masowo Zakład Higieny —
Walka z robactwem I szkodnikami, Kra
ków, Szewska 24a. Tel. 157-22.
1922k
Filatelistyczna biuro „Kolekcja", Kra
ków, Bracka 4, 1. p., sprzedaje, kupnie
wszelkie znaczki I zbiory.
7471
Koszulo męskie I bieliznę damską z po
wierzonych materjalów, wykonuje Pra
cownia Alicja, Kraków. Długa 27. 7311
Sw. Mikołaj przychodzi do grzecznych
dzieci.
Wiadomość: Jan Proksch, Kra
ków, Rakowicka H a , m. 1.
8570
Angsrows kapelusze na zamówienie I z
powierzonego materjalu w 2-ch dniach
wykonuje pracownia modniarska Jadwi
gi Lorenz, Kraków, Długa 22'5, w e jleit
z korytarza, 2-gio drzwi na prawo.

i.

Obwieszczenia urzędowa

Źguby -

k rą d ile łe *

żtublono Kennkartę, Nt. I702 W'42,
wystawioną w Ominie Liszki na nazwi
sko Anna Wróbel, Cholerzyn, Ominą
Liszki.
9562
Zgubiono Kennkartę, Auswels, książkę
Pracy i książkę Ubszp. Spoi, wraz i
portfelem w tramwaju Nr. 3. na nazwi
sko Rogulski Stanisław, zam Kraków,
Krasickiego 0/4.
9830
Zgubiono Kennkartę,
wystswloaę w
Luborzycy, na nazwisko Jeleń Urszula,
Luborsyca 22, powiat Miechów.
9707
Skradziona Kennkartę dnia 20. 11. 1943
na nazwisko Irena aąsiorek, wystawio
ną przez Gminę Niedźwiedź, pow. Mie
chów.
9742
Zgubione papiery na nazwisku Johann
Meyerdirks, Kraków, Mazowiecka lód
lirma budowlane Friedrich Rodlck.

Zwalczajmy szkodniki.
(tp) Jesień, a więc oVre>s opadania liści zmusza
rolników do nowej pracy, a mianowicie do usu
wania zeschłego listowia, w klórem ukrywają aię
na okres zimy szkodniki drzew owocowych- W
chwili, gdy liście znajdują aię jeszt-ze na drze
wach, rozmaite owady składają na nich swoje ja
jeczka, które pod pokrywą opadów liści łatwo
przetrzymują mrozy, by z wiosną, Już jako gą
sienice, rzucić aię na młode listowie i kwiaty
drzew owocowych.
Niezależnie od logo w opadłych liściach kryją
się zarodki rozmaitych szkodliwych grzybków.
Z łych więc względów wskaaaneua jest, aby opa
' dłe liście usuwać ze sadów, przyczrm mogą one
Zgubiono Auswels g Kartą Pracy, p rttpustką nocną, wystawioną przea szpi
tal. Nr. Auawtlsu 21, na nazwisko
Marla Macajko, Kraków, nl. Kawiory D.
Zgubiono Kennkartę, książkę llbezp.
Spot, i Kartę Pracy, Dekret Służbowy,
legitymację monopolową, wystawioną w
kronowicach Wielkich na nazwisko Ja
dwiga Wytga, Bronowie* Wielkie, Azory,
ul. Piękna 330.
9750
Zgubiono Kennkartę ha nazwisko Stel
machowska Natalia, zam. w Słomnikach,
ul. Proszowicka 2.
9793
Skradlląno Kennkartę Nr. 800/42, Karlę
ptacy firmy Etibor, na nazwisko Ta
deusz Czesław Kuźniar, nr. t l . 7. 1923.
Łańcut, Długa 4, z pieniędzmi.
2090k
Zgubiona Keakurtę Nr. 2304. wydaną
przez aminę Rudnik na nazwisko Łasi
czka Stanisław z Kończyc.
2100k
Zgubiono Kartę rozpoznawczą no nazwi
sko Helena Pradziad z Murzasichla, wy
daną przez Urząd Gminny Poronią.
Zgublsno Kartę rozpoznawczą n i na
zwisko Józela Panka z Malaj, wystawio
ną p n e i Starostwo Dębica.
2108b
200 zl. nagrody. Za zwrot zgubionego
Beschelnigung Kaukazlsche Vettrauensslello im GG. Nr. 233 I kwit na odblńł
Karty rozpoznawczej, Nt. 01814 Ha na
zwisko Halina Sahlliari. Kraków, Długa
42 Drogbria „Kotwica"; lub Długa 18
Drogeria „sanlias".
ni44
ZguSIone Kartę Rozpoznawczą Nr. 2783,
na nazwisko Sznajder Józela, Rzorzow*
Nr. 88, wydaną przet gm. Radzlszów,
dala 18. IX. 1042.
9230
Zgubiona Kartą Rozpoznawszą Nr. 3778.
na nazwisko Kotula Dorota, Raorzowa
Nr. 171, wydaną przez ga. Radziszów,
dnia 18. IX. 1942.
9257
Skraazlon* w tramwaju dn. 7. XI. 1943,
torebkę sznurkową z pamiątkową ksią
żeczką do Nabożeństwa oraz legitymację
szkolną Nr. 59, Szkoły Pow. S8. Urszu
lanek, na nazwisko Elżbiety Heydsl.
Skradziono Kennkartę, wydaną przet
Starostwo Dębica. Machnik Anna, Ruda,
Om. Radomyźl W.
2G80k
Zgubione Kennkartę, Nr. 4050, wydaną
prtez Starostwo Dąbka. Szczurek Hele
na, Żarówka, Om. Radomyśl W.
2090k
Zgubione z końcem Itpca Kennkartę,
Nr. 593, wystawioną w Kraśniku 27. 7.
1943 na nazwisko Jan Cloólak, Trzydnik
Duły. Uprasza się znsitzcą o oddanie teo dokumentu do Zatządu Gminy w
rrydblku.
2081k
Zgubiono Kennkartę, wystawioną w Ja
rosławiu, Kartę Pracy, Btudlsnstanswelt
na nazwisko Rogaci Józtt, Przeworsk,
Krakowska 190.
209Zk
Zgubiono Kennkartę, wystawioną w Omi
nie Wodzisław na nntwlsko Kalnrzyna
Urbański, w isi Pokrzywnica, Ominą W odrlsłnw.
7433
Zgnklsne Kennksrtę, wystawioną w Kra
kowie, na nazwisko Anna Świerk, Kra
ków, Plac Nowy Nr. 9.
7336
tkrsdzlsno Kennkartę. wystawioną przez
Poliztldlrekllou Krakau na natsrtsko Wi
szniewski Władysław, Krakau, Koletek
1, m. 21.
7587
Zgubione na nazwisko Helena Nocult,
Ksunkattę. wydaną pnez Urząd Gminny
Borek Faląckl, o r li Kartę Pracy, wydaną
przez Urząd Pracy w Krakowie, zaświad
czenie ptacy I przepuitkę noćnę. wydaną

f

przez p o lic ję .

736 !)

Zgubione legitymacją na nazwisko Kwie
cień stela*, ur. i. t l . 1B23 w Cudzynowicach, wystawioną przet Baudlenzlsbteiluag 4/102 w Krakowi*.
7813

prsyaporzyś wśełe
względnie kompost.

korzyści

Jako

podśoiółke

Tępić szczury wodne.
(tp) Szczur wodny jest wlęlklm szkodnikiem,
gdyż odgryza kodzonie drzew oraz Innych roślin
użytkowych. Pnaatenn poluje również na ryby.
N r almę szczur wodny robi w swych nutach
znaczne zapasy żywnościowe. Oprócz pożywienia
roślinnego (ziemniaki, fasola, groch ilp.) gryzoń
len gromadzi ryby. Jeżeli szczur wodny poknże
się w pobliżu zarybionych wód należy wybadać
jego nory, zniszczyć je całkowicie i gryzonia wy
tępić. Również i szczury domowe zakładają spi
żarnie^ żywnościowe na wzór chomika. Przed pa
ru lały odkryło taki spichlerz. Oprócz ryb i in
nych środków
żywnościowych znaleziono tam
mnóstwo bułek. Szczurom domowym i wodnym
należy wypowiedzieć bezwzględną walkę. Syste
matycznie i bez przerwy-należy ich tępić w do
mu, w piwnicy i w okolicach zarybionych wód.

Z rubryki codziennych wypadków
Nagły zgon.
(ttm ) W dniu 34 bńi. zasłabł naale na plantach, biegnących
wzdłuż ulicy Straszewskiego, mężczysna lat altolo 70. Kiedy
przybył lekarz Pigolowia, wątązyzńt Ów ju t nie ty l. im srl
os bowiem na atak sCtca

Złamał tobie Iową rękę.
(tern)

W godzinach popołudniowych, zamieszkały przy ulicy
ąugustjańsktej 4, Sabak żarzy, taż 17, zatrudniony na poczcń,
upadl Pa chodnik betonowy lak niefortunnie. że ztalhlt snMo
lewą ręką. Opatrzono go na miejscu I odesłano do chirurga.

Oparzyła się wrzątkiem.
(fem) Pracująca w charaklerzo urzędniczki Urzędu Pracy,
Zot|a Oórnltlawlci, w czasie przyrządzania sobie heibsty, wsku
tek własne] flleostrożnotcl wylała całą zawartość garnka na
siebie Doznała ona oparzenia I, II i III tlópnla lcwe| ręki.
Po udzieleniu plorwszej pomocy przez lekarza Pogotowia Ra
tunkowego, przewieziono ją na oddział chorób skórnych.

Kronika żałobna.
(met) Kroków, 26 listopada. W ostatnich dniach tmprll
w Krakowie:
Karol Sanek, lat fż, szewc; Marla Śildha.
lat 70; Władysław Pieta, lat 69; Antoni Piskorski, lat 61,
emeryt, koleiari; Marla (rmul, lat 76; (Iżalsta Słomka, ur.
1942; Lsapald Wllkostswskl, lat 27, teuhnlk labrykl Ziele
niewskiego;
Romuald Pleksrks, lat 79, mistrz cukierniczy;
a Jucherów Marja Klimeiykswa, lat «0, obywatelka tn. Kra
kowa; Adam Padtk, lat 52, kontrotot pocztowy; Rndrztl lin a s,
lot 90, TiSIstei murarski; z Oodeków Sabina AyduHlewiczowa,
lat T l. Wdowa po notariuszu; Olymps Ssrrat, ur. w Orenohle,
lat 96; Altrsd Skórka, lat 64. emeryt, maszynista kolejowy;
tnz. WladyCaw Dawlikowski, lat 62. radca Zarządu Miejskiego;
z Korotewlczów Merla Dorawsks, lat 70. żona dyrektora Kusy
Oszczędn. m. Krakowa: Marla Kle, lat 11, uczcnlca 5 klasy
szkoły powsz. Im. Z. Oleśnickiego; Stanisław tlałaś, lat S2,
mechanik szpitala św. Łazarza.
1
(tam) POSŻUKlWANIł ZA9INIONE9O. Antoni Furman, i * wsi
Pilchów, poczta Rozwadów n. S.. zaginął w Krakowie. Chłopak
ten cierpi na niedorozwój umysłowy, mówi bardzo mato i tn
specjalnemi wyrazami, odzywa się jodyale na sswolanle,,An
tek" Rozdrażniony usiłuje rzucić się na przeciwnika, zadalęt
mu silne ciosy Kioby wiedział o Jego miejscu pobyła, pro
szony jest zawiadomić Furmana Józela, zamieszkałego w Fllchowie, p. Rozwadów n. 8., Dębica.

Zgubiono 3. I I . 1943 mszał rzymski, od
nieść za wynagrodzeniem, Kraków, ul.
starowiślna 42/17.
7572
Skradtleno dnia 27. 10. 1943 portlel S
gotówką,
Kennkartą
Zaświadczeniem
Karty Pracy, K trtą rtjsstracyjną rowe
rową I Burgauswcls, wsżystkto doku
menty wystawione w Krakowie na na
zwisko Kozłowski Wojciech, Kruków,
Bronowlct Mata, ul. Wspólna (dom boi
numeru).
7910
Dnia 2. 11. 1943 zgubiono Kennkarlę,
wystawioną w Krakowie na nazwisko
Trębacz Władysław, ur. 30. 9. 1911,
zam. Kraków, Getkostrasse 12.
7617
Dala 2. 11. 1943 2gubloao Kennkartę,
wystawioną w Krakowie na nazwisk*
Rajorska Janina, nr. 3. .6. 190B, zam
Kraków, Getkostrasse 12.
7619
zgublene Kennkartę. wystawioną w Bo
chni ne nazwisko Stanisław Mallszctak,
Bochnia, nl. Kalinowska Nr. 1170. 7823
Skraitltna Kennksrtę, wydaną w Krako
wie, przy ul. Kazimierze Wielkiego,
książkę llb e zp . Spot, i karty żywnościo
we na aaiwlsko Stsalslawą Oęhkowt,
Kraków, ul. Tetmajera 17/4. Prosiłabym,
ktoby znalazł o zwrot ta wynagrndreńlera.
763i
Skradziono Kartą Rospotaąwczą I legi
tymację tramwajową, na nazwisko Llbntrową Stanisława, wystawioną w Kra
kowie. Proszę o zwrot pod adresem:
Kraków, Dietla 79, m. 12.
7648
Skradzione Kennksrtę Nr. VI/130922,
książkę Ubezp. Spoi., legitymację ko
lejową I K u lę Pracy, na nazwisko Anie
la Polak, Kraków-Podfórze,
Benedyk
ta 15.
7647
Skradziono Nacbtausweis,
wystawiony
prssa Poliaeidirektion Krakau, na nazwi
sko johanne Baron, Krakau, Westring
58, F-tna „Zenit".
7657
Zgublsno Kennksrtę Nr. 14/04, aa nazwi
sko Czsluch Wincenty, wydaną przes
gminą Mogile.
7653
Skradalsne Kennkartę, dnia 3. XI. 43,
na nazwisko Józela Ptak, wystawiona
przez Starostwo Miechów. Ostrzega się
przed nadużyciem.
7072
zgubiono dnia 7. XI. 1043 KenRkartę, na
nazwisko Szctyrek Mazlan, wysławioną
przez Magistrat m. Kraków, Obwód II.,
Autweis wystawiony przez Laadamt Kra
ków, poświadczenie pracy, wystawiane
przez Arheitsamt Kraków, na przestrzeni
Chabówka— Bonarka.
7674
Zgubioną legitymację szkolną, wystawio
ną w Krakowie, na nazwisko Janina Su
der, Kraków, ul. Warwauera 1. 7799
Ziuklsno Keankartą, Kartę Pracy I Auswels tabryczny, wystawione w Krakowie,
na nazwisko Aleksander Mulata, Kraków,
ut. Kalwatyjska 45.
7711
Skradslono z domu Kartę Rozpoznawczą,
wydaną przez Landkommlssarlat w Li
manowej, dnia 29. III 1943, na nazwi
sko Nlewolskl Władysław, ur. 14. IX.
1908 w Dąbrówce.
7718
liu k iltm
legitymacją dezyafektoriką,
dnia 39. IV. 43, wydaną przez Izbę
Zdrowia w Krakowi*.
IV. 1942,
na
nazwisko JądraJczyk Stanisław, tam. w
Słomnikach, Rynek Nr. U .
7719
Zgubiono dn. I I . 1943, tymesatowy do
wód, wydany przez urząd gminny Kozłów,
na nazwisko Llbet* Lsokadja.
7720
Zgubiono Keimkarłą, wydaną w T a rg o 
wisku, na nazwisko Stanisław Włodar
czyk (głuchoniemy), tam. Kla| Nr. 392.
Łaskawego znalazcę proszę e zalfiymaais portfelu t sawartożcl, a odesłanie
Kenakattj przez po tnę lub policję.

t

»P
Dr. HENRYK GRETSCHEL
Is d s lłt Marianna
sm. Sędzia Okręgowy I Adwokat
nt. 18. 8. 1871 w Tcnczynku, opń
trzony $w
Sakramentami, tasńąt
w Panu po krótkich, * ciężkich det
płenlach dnia 18. I I . lWi3 z.
Pogrzeb odbył stę dni* 2(> b. ai
o gódzlale 15-taj.

Mtia iw. iałobna
odbędzie się dnia 17 bm. e godz. 8.30
rano w kościele paratlsmym w
Rzeszowie,
o czem Krewnych, PrzyjacIM I Znajo
mych nieodżałowanego Zmarłego za
wiadamia pozostał* w żalu
Rzeszów, Rynek 19.
Rodzin*.

l a apokój duszy S. p.

Dr. Rudolfa Żaka
jako w pierwszą rocznicę śmierci,
odprawione zostanie * sobotę data
27 listopada 1943 r. o godz. 8 rano
w kościele 00. Jezuitów w Rtakowie

Nabożeństwo iałobna
o czem zawiadamia

Zen*.

PO D ZIĘK O W A N IE.
Wszystkim, którzy oddali ostttalą
przysługę Drogiemu Mężowi 8. p.

ROMANOWI

JASIENIAKOWI
o w szczególności Przewielebnemu
Duchowieństwu, Kolegom, Współpra
cownikom MitjskioJ Kołat Elektryttnej w Krakowie, inajomym, jak rów
nież wszystkim, którzy wyrazili swo
je współczucie, składa tę drogą
Itrdecznt „Bóg sapłaćl" stroskana
9738

ŻONA,

Skradzione Kennksrtę Nr. 8043 w Wie
liczce 18. 10 1943, wystawioną przes
Zarząd gminy Wieliczka Land, na nazwlsko Stclaala Nowak, z domu Stawiarz,
Zgubiono Kennkartę Nr. 22B5, na nazwi
sko Szntela Ignacy, ur. 8. li. 1911, *
Bystrzycy, pow. Dębica, na drodze Sę
dziszów—-Iwierzyce, dala 39. X. 19*3,
wydaną pnez Starostwo Powiatowe *
uębtcy.
n il
Ikradzltne Kennkartę Nr. 987, wydaaę w
Skawinie, na nazwisko Dajdt Leon, ur.
17. IX. 1901 w Ochojnle, gra. Mogilany.
Skradziona 4. XI. 43,
Kennkarlę Nr.
D 961,
wyitawlMtą w Bochni.
dnu
9. VI. 1942, oraź zaświadczenie pracy,
w ydane

przes

firm ę

W.

H d ic n b ra n d

i

Zgtoszinle do Atbeitsamtu na nazw tko
Iiubrsańtka Janina, ur. 15. IV 1923.
Skradziono Kennkartę, wystawioną
w
Krakowie, na nazwisko Maciej FiebaB,
Kraków, ni. Idzikowskiego 19.

4

.GONIEC KRAKOWSKI** Nr. 277. Robota, 27 listopada 1943.
S ln jtra głową maszyny damskiej, lub
maszynę do szycia, kupię. Zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 977 7".
Dywany, kilim y, obrazy, antyki, meble,
porcelana. Kupno — sprzedaż, ocena
Salon Obrazów I dziel sztuki „A n ty k ",
Kraków, Stradom 18, teleton 140 83.
Dywany, obrazy. Kupno, aprzedaż, oce
na: Kraków. Floriańska 8.
1148k
Obrazy kupuje stale Salon „ A n ty k i" —
Kraków, Stradom 18. Tel. 140 83.
Obrazy malarzy polskich, kupię. Zgło
szenia pod „ 8 7 5 " , Biuro Ogłoszeń K raj
na, Kraków, A d olt-Hitler-Flatz 46.

• * du li 18 do 2# listopada 1943 r.:

APOLLO św. Tomasza 11,
Drugi lydzltń.
POWIERZAM Cl MOJA tONg
Heinz Rtihmąnn, LII Aóina.

WANDA św. Gertrudy 5.
Drugi tydzień.
KĄPIEL NA KLEPISKU
Heli Flnkenzeller, W ill Dohm.
Film kolorowy.

SZTUKA św. Jana 6.
Drugi tydzień.
NOC W WENECJI
Heldemarie Ilatheyer, Hanz Nlelien.

ATLANTIC Stradom

15.

CAŁY WIEDER TARCZY
Faul Httrbiger, Elfie Msyerhofer.

UCIECHA Starowiślna 16
Hu,

W OBRONIE PRAWA
Richter, Elfriede D atzłf.

STELLA Lubicz 15.
NIC PRZYRZEKA)
L i li a U llrk h , Viktor deK ow a.
Początki seansów w dnie powszednie a
godzinie 13.30 I 15.30. W niedziele I
lw ięta a godzinie 11, 13.30 t 15.30.

H U R TO W N IA

ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH
1.

Mingclgriin, Zarząd komisaryczny

K R A K Ó W , KRAKOWSKA Z ł , m. 21.
Teleton 178 02.

P A L N IK I
do lamp karbidowych
B T IF A N
W IR Z 0 W I K I
Warszawa, ulica Koszykowa Nr. s»
lelelon 8 06-95.
2415k

FO RTEPIA NY
Kraków, ul. Grodzka 40

im BE »

I. K

Sypialnie, szary kombinowane, trOldzielne — poleca
W. S T A W O W Y — K R A K Ó W ,
Starowiślna 35 — w sieni na prawo.

W o ln> posady
Tram waje m ielskia w Krakowie poszu
kują od zaraz wyuczonych rzemieślników
I robotników wszystkich kategoryj. Jak
również kobiet do sprzątania wozów
tramwajowych. Wynagrodzenie według
taryly.
kuchni zakładowej wydaje sig
cieple potrawy za zapłatą. Zgłoszenia osobiste w godzinach urzędowych w biu
rze personalnym Krakau, Lorenzslrasse
13, II. p., pokój l i c .
180r.k
Radzlna niemiecka, poszukuje czystej
I uczciwej, dziewczyny, do gospodarstwa
domowego, za dobrem wynagrodzeniem.
Zgłoszenia# Kraków, Bandursklego 36 2.

w

Potrzeba czeladników szewskich na no
wa I repetacjt. Kraków, Grzegórzecka
« Sklep.
9115
Miejska Szlamiarnia Jelit Kzefnl w K ra
kowie przyjmie natychmiast robotników,
robotnice branży rzeżniczo-masarskiej I
niekwelillkowanych. Zgłoszenia: Kierównik Szlamiarni, Kraków, ul. Rzeźnicza 29,
od 9— 12-teJ
93.15
N ltm ltc k l sklep spożywczy poszukuje na
tychmiast 2 dobrych sprzedawczyń I Jed
nego robotnika. Zgłoszenia osobiste: fir 
ma Aloyi Dlincbem 4 Co, Krakau, Niżrnbergslraaae U b .
2527k
Blallśnlarkl rutynowane, przyjmie nalychmaiat Pracownia „ A lic ja " , Kraków,
Ul Długa 27
9247
PaazukuJe dziewczyny do wszystkiego.
Kraków, ul. Zwierzyniacka 17. Restauracja.
9852
Da małego mieszkania, polrzeboa czy
sta I uczciwa, do obsługi. Zgl. od godz.
3— 1' Kraków, Parknebenstrasse 29 7.
Młoda,
pomocnica domowa,
mówiąca
nieco po niemiecku, poszukiwana za
raz. Zgl. codz. od 1— 3, Kraków, Staulerstrasse 24 7.
9687
Potriabna służąca uczciwa na dobrych
warunkach. Kraków, Czytla 13 8.
9718
T , karz (w 4" ,w i »> poszukiwany przez
polską firmę. Bardzo dobre warunki,
praca akordowa, artykuły masowe. Zgloszenia: Kraków, N. Olsza, ul. Orkana
8 Fa Słowik.
9725
Halel Polonia, Krakau,
Basztowa 25,
poszukuje służących (mężczyzn), obez
nanych z pracą hotelową. Mogą zgła
szać się tylko zameldowani w Krako
wie i posiadający Kartę Pracy.
9781
Psizukujtm y
dozorcy żonatego,
bez
dzietnego, na dogodnych warunkach.
Jeżyk niem. pożądany. Oberbeil, Kra
ków, Sienkiewicza C.
9783

Posad poszukulą
Atystanlka
larm acjl,
szuka pracy w
aptece, w większym mieście. Zgłosi.:
Goniec Krak., Kraków, „N r. 2O 7 lk ".
Imaligantna,
solidna
panna,
2-letnia
praktyka biurowa, częściowo niem iecki,
szuka posady, oferty : Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 927 4".

Kupno
Psa spaniela, odchowanego, brązowego,
kuplę. Kraków. Krow oderski 7 5 1 2 od
13-leJ— 14-teJ.
9787
Kupuje stare srebro. Stanisław Chwiikowskl, Kruków. Krakowska 1, pod Ar
kadami. Zakład zegarmistrzowski.

»

Kuplą pistolety natryskowe do precy
zyjnych robót, mogą być uszkodzone.
Zgłoszenia: Fa Lunren, Ktaków. N. Olsra, ul. Piękna 8.
B724
Kuplą aparat punktowy Ao apawania
elektrycznego M prąA 220 V. Itr b M O /
J«o V. Kraków-N. O l m . dl. Ptgkea 8,
WyWP. Abdkntów: „L o ą aaw .
8728

Nowy kucharz doskonały, książkę E. Sze
ligi, kupię. Zgl.: Goniec Krak., Kraków,
„N r. 2 I9 4 K " .
Kupuje obrazy znanych artystów pol
skich — płaci solidnie: W awrzecki, K ra
ków, Wjślna 9
7124
Obraz sprzedasz najkorzystniej, Wawrzec
ki, Kraków, Wiślna 9.
7125
Patetan walizkowy; płyty, pianino, ku
pię.
Zglosz.: Goniec Krak.,
Kraków,
„N r. 729 9".
Kupimy: ubrania, płaszcze, futra,
lisy,
dywany,
aparaty
lolograficzne I inne
przedmioty. Komis, Kraków, Plac Domi
nikański 4.
8267
Kupujemy palelony, płyty I przyjm uje
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 26.
Pianino, fortepian, kupię. Helena Smo
larska, Kraków, Sławkowska 4.
Kilimy, dywany, kupuje i sprzedaje.
Kraków, Długa 23. Sklep z kilim am i.
Kuter duży podróżny, szalę na ubrania
prostą,
walizy librowe,
lustro,
kupi
Komis. Ku k ó w , Szpitalna 11.
8844
Kilimów, porcelany, kryształów,
luter
damskich, dywanów
poszukuje Komis,
Kraków, Szpitalna I I .
8846
Kupuje
stare
wlóale.
starą
morską
trawę. Kraków, św. M arka 16, Weso
łowski.
8998
Dywany perskie to nasza specjalność. —
Komis, Kraków, Starowiślna 18.
Pióra wieczne, markowe, poszukiwane.
Komia, Kraków, Starowiślna 18.
9005
Piżamy poszukiwane.
Komis, Kraków.
Starowiślna 18.
9006
Kupuje
kilim y,
nawet
podniszczone.
Kraków, Jabłonowskich 9.
9012
Ubrania oraz oddzielne spodnie I mary
narki, suknie, płaszcze meskie I dam
skie oraz kostiumy, kupuje za gotówkę:
Skup i Sprzedaż Używanej Odzieży, Kra
ków, Plac Dominikański I, tel. 114-28.
Płyty palelonowe, polskie, w dobrym
stanie, kupuje Komis, Kraków, Plac Do
minikański 4
9100
Lustro belgijskie, większy format, kupię,
Zgl.: Doniec Krak., Kraków, „N r. 971 3".
Obrazy,
antyki,
dywany
—
kupno,
sprzedaż —
ocena: „Pb ryne", Kra
ków, Sławkowska 8
8718»
Konctsjonowany sklep używanej garderaby I bielizny, kupuj. I sprzedaje za go
tówkę. Kraków, Pieracklegt 4.
3645
Barak, ca 8 X H m «Hk , części barako
we, kupie. Zglosz.
Ooolec Krak., Kra
ków, „Nr. 2529k“ .
P llaltllstyezne biuro „K o lekcja", K ra
ków, Bracka 4, 1 p tel. 118 13, kupuie
wszelkie znaczki i zbiory.
8779
Kołdry, bieliznę pościelową I osobistą,
lutra damskie, męskie, ubrania, obuwia,
koce, kilim y, dywany, kupuje stale za
gotówkę, sklep, Kraków, Krakowska 36

Kupną nieruchomości
Dom, murowany, lub parcolę budowlana
w mielscowości klimatyczne! kupię' Kra
ków. Basztowa 10 i, tel. 159-35.
9588
Kraków, Lwów lub inna miejscowość!
Kupię kamienice, willę, parcelę budo
wlaną. gospodarstwo rolne. Gotówka na
tychmiast. Zgl.: Włodzimierz Huk Kra
ków. Pi jarska 19
17848
Parcelę, domek. ewentualnie część ka
mienicy.
natychmiast kupię
Kraków,
Wielopole 10/13.
7 „ 45

Sprzedał nieruchomości
Niebywała oAazJal Sprzedani kamienice'
nowa, piętrowa, podpiwniczoną, kaflowe
prece, 10 ubikacyj.
Prądnik.
Kulczyk
^ r0''
Wolności
•* ■• lei. 1 3 3 * 0 3 .
Q 774
Sprzedam okazyjnie trzy parcele uzbro
Jonę. Kulczyk Karol, Kraków-Stara Ol
sza, Wolności 54, lei. 1.13-03,
9767
Zamienię dom dwurodzinny w Krakowie
wolne mieszkanie, na w illę w Zakopać
nem, Krynicy, Rabce, lub sprzedam:
„ L o k a ta ", Kraków, Łobzowska 4
9577
Dom, drewniany, 4 ybik., ogródek okazja. Dom, 4 ubik., nowy, Łagiewniki
wolny cały. Dom. I. p „ is ubik sklep’
okazja. Młyn, wodno-lurb., przemiał 75
m. na dobę. 5 min. od atacjj. tanio
sprzeda
Skowroński,
—
Kraków
Adoll Illtle r-P la tz 39, tel. 158-68
9->59
Zakopana. W ille, pensjonaty, z ogroda
mi, (w ielkie, małe) i kolosalny wybór
parcel budowlanych. Sprzedaż: Kraków
Zwierzyniecka 8 1.
9127
Kam ltnlcę, 24 pok. w Krakowie
przy
tram w aju, łanią, sprzedą: Kraków
ul.
Zwierzyniecka 8 1.
91 u
Parcale
w Krakowie
I na przedm.
Krpkowa,
różnych rozmiarów, wszyst
kie zatw. pod budowę, sprzeda: Kra
ków. Zw ierzyniecki 8 1.
9 ) io
Dom, 5 pok., z ogrodem w Prokocimiu,
łanio sprzeda: Kraków, Zwierzyniecka
8, m. 1.
9109
Dom, piękny, 7 ubik., ogróaek, Azory.
Dom, 7 ubik
I. p
ogród, Lea. Dom.
9 ubik., Dębniki, łanio sprzeda Skowroń
ski. Kraków, Adoll H itler-P lalz 39, te
lefon 158-66.
9258
Parcelo, domy kamienice, wille, poleca
„K rak u s", Kraków, Zwierzyniecka 1 1 4 ,
telelon 117-68.
9273
O iltd la Oficerskie, 150 sąż„ przy tram .,
tanio
wyjątkow o
sprzedą
„L o k ata ",
Kroków, Łobzowska 4.
9576
Dam, murowany, 11 ubikacyj, Podgórze,
przy przstanku, sprzeda: Kraków, Basz
towa 10, m. 1.
95B5
Kamienicy, 11. p., 1/4 część (Rynek),
łanio sprzeda: Kraków, Basztowa 10/1.
Kamienicy, 45 ubikacyj, 1/3 część, ul.
Krowoderska, sprzeda: Kraków, Baszto
wa 10, m. 1.
9587
Zakopano. W illę, 13 ubikacyj, laaienką,
telelon, najpiękniejsza dzielnica w illo 
wa sprzeda: Kraków, Basztowi 10 1Parctlę, budowlana
130 sążni, tronl
12 ra, boczna Grottgera, łanio sprzeda:
Kraków, Basztowa 10 1
9500
Dębniki. Parcelę 136 sążni, Iront 14 5 m
sprzede: Kraków, Basztowa 10 1
9593
Dom. 4-ro ubik., mur., 15 minut od
tram w aju
tanio sprzeda I D . „Br-ka
es", Kraków, Starowiślna 27, II. p
teleton 128-74.
2416k
Parcelą, 750 sążni w Bronowlcach Ma
łych, sprzeda B H. „ B r-k a -e t", Kraków,
Starowiślna 27, II. p„ telelon 128-74
Młyn, wodno-turblnowy, przy Krakowie,
5 mlnul oó atacjj kolejow ej, sprzeda
l 'H . „E r-ka-aa", Kraków, Starowiślna
27, n .
tm. 128-74.
241 Bk

Sprzedoż
Zegarmistrz jubiler C. Cbwilkowski, Kraków, Florjańska 3. Sprzedaż, kupno
zlecenia.
8485
Mlocarnlą
szerokomłotną,
sprzedam.
Zgl.: Kraków, Prądnicka 4, \p .
Le
chowa.
9626
Motor ropniak,
5 konny, sprzedam.
Zglosz.: Kraków, Prądnicka 4, p. l.e
cbowa.
9627
Patelon z płytam i, sprzedam. Kraków,
Krowoderska 19 6a.
9734
Futerko białe, podwójne, z mutkiem I
czapką, dla dziecka 5-Ietniego, do sprze
dania. Wiadomość: Kraków, Zw ierzy
niecka 8 25a.
9374
Plylyl Brahmsa — „ IV Sym lonja" I
kw artet
lorteptenowy,
Brucknera
—
„Symlonia rom antyczna",
Szuberta —
, ..Kwintet", sprzedam. Kraków, Krowo
derska 19 6a.
9735
Fulro, źrehce czarne Irancuskie, na ni
ską, oraz kurtkę skórzaną, damską, ta
nio sprzedam. Kraków, Botaniczna 6 23.
Futro w b. dobrym stanie na wyso
kiego mężczyznę, do sprzedania zaraz.
Kraków-Podgórze, ul. Widok 6/ 5. 9743
Dziecięca buciki brązowe Nr. 28, pan
tofelki Nr. 25, masywne, sprzedam oka
zyjnie. Kraków, Kraszewskiego 11 4.
Pólbutlkl damskie, masywne, Nr. 39,
sprzedam okazyjnie. Blażówna, Kraków,
Słowiańska 4.
9745
Futra
karakułowe
i
płaszcz
męski,
czarny,
na średniego,
sprzedam
ko
rzystnie. Kraków, św. Tomasza 19 5.
Aparat totogral.
9X 12
Agla Solinar
4,5 z kasetami 1 slatywem, sprzedam.
Biuro Ogłoszeń, Krajna —
Kraków,
A doll-Hitler-P latz 46.
2537k
Wózek
aportowy,
rurkowy,
łóżeczko
dziecięce, sprzedam. Kraków, Tad. Ko
ściuszki 56, i. p. Wejście przez 54.
Kilim, portjery łowickie, palto grana
towe i bunda do bryczki, spód kożuch
syberyjski, wierzch marengo, okazyjnie
do sprzedania.
Kraków,
Starow iślni
14, m. 5.
9779
laaalnia
nowoczesna, z w itrynką,
b.
elegancka,' okazyjnie
do
sprzedania.
Kraków, Groble 20 24, lewa oficyna.
Breltscbwanz futro; popielate, na niską,
serwis piękny na 6 osób, sprzedam.
Kraków, Groble 20 3.
9792Elcktrolux do czyszczenia I odkurza
nia
kilimów
i
dywanów,
okazyjnie
sprzedam. Kraków, Kalw aryjska 6 5.
Harmonia pianowa na 120 basów w
bardzo dobrym stanie, dą sprzedania.
Kraków, św. Tomasza 8, Zakład fry
zjerski.
9814
Obrazy, dywany, kilim y, antyki meble,
porcelana Sprzedaż — kupno, ocena:
Salon Obrazów i dziel sztuki „ A n ty k i",
Kraków, Stradom 18. tel. 140-83 a io s h
Obrazy znanych malarzy polskich sprze
da Komis. Kraków. Pl. Dominikański 4.
Sienniki, worki, chodniki, płótno kra
wieckie, oraz drobna galanterię poleca:
K. Jamroż, Kraków, Orodzka 28
I I I8 k
Dywany, obrazy, sprzedaż, kupno, oce
na: Kraków, Florjadska 8.
1149k
Stawskie przybory: W. Cebula, Kraków,
Starowiślna 50.
lj)53k
Płyty gramotonowe, duży wybór pol
skich. sprzedam. Kraków, Starowiślna
54, m. 20. od 15— 18
1359k
Na Sw. M iko łaja I Gwiazdkę polecamy
torby dla Pań, walizy, torby szkolne,
teczki, pudelka itp.
Ceny przystępne.
„ E ip o r t" Kraków, Miodowa 17. Hurt —
Detal
!910k
Pantofla ranne, teczki,, poleca detali
cznie Leon Orzechowski,
Krakdw, ul.
Starow iślni 76.
2140k
Tapczan
jednoI
dwu-osobowy,
do
sprzedaoia. Kraków Starowiślna 33'3.
Plaski, młode selery. Irlandy wysokorasowe, oraz Inne, sprzeda I kupi Ho
dowla Kraków, Wadowicka 39.
21421
Piy, różnych ras, sprzedaje, oraz kupuje
Hodowla, Kraków Wadowicka 3B. (Prze
dłużenie K a lw aryjskiej).
222-łk
Meble
kuchenne,
ookojowo
Kraków,
Starowiślna 79.
2352k
Tapcran jedno I dwuosobnwy
sprzeda
Pracownia Tapicersla Kraków, św Se
bastiana 33 tnaroż. Berka Joselewicza).
Tapczan nowoczesny, jedno I dwuoso
bowy, sprzedam Kraków. Meiselsa 8 4
Bertllnąlontarrler,
bialo-niebieskl.
im
port z Londynu, czujny, ostry, obronny,
prawdziwy renomowany rzadki dziś pies
Okazyjnie sprzeda Hodowla I tresura
psów „S o kdl". Obejrzeć: Wola Duchac
ka, ul. Olówna 91. Inform acje: Kraków.
Traugutta 20 1.
ŁóZlta dziecięce I wkład do łóżka,
sprzedam. Kraków, św. Łazarza 9, ni 3.
parter.
2395k
Sprzadam czysto wełniany, piękny kilim
2 > 1 5 0 . Kraków, K ołłątaja 3'9.
2468k
Młyńskie maszyny, motory gazowe, —
wszelkie przybory lip
Plany, budowa,
remonty: Zakład budowy młynów, Kra
ków. Mazowiecka 35. lelelon 102-44.
Tapczany, otomany, łóżka połowę, po
duszki z wlńsia I trawy m orskiej, pole
ca tapicer Łuczywo
Kraków, Stolarska
5, Pasaż Bielaka
7n84
Obrazy wybitnych artystów w wielkim
wyborze, najprzystępniejsze ceny: W a
wrzecki, Kraków. Wiślna 9. Sprzedaż,
kupno, ocena.
7118
Obrazy najlepszych artystów polskich:
W awrzecki. Kraków. Wiślna 9. Sprzedaż,
ocena, kupno.
7 1 ,9
M otorki, talerze, autom aly, adaptery I
wzmacniacze teleloaa z gwarancją fa
bryczną, kupiaz w Firm ie „K o n ta kt",
Kraków, Stradom 18.
7126
Firma
jubilersko-zegatm istrzowska
J.
Gajewski, Kraków, ul. Starowiślna 26,
poleca biźuterje, różne praktyczne wy
roby srebrne
oraz nrzyimuje reperacje
zegarków.
7142
W ilczury czarne, podpalane
dwumie
sięczne, rodowodowe. Dog niem iecki, su
ka, 2-letnia, pręgowana, bernard, su
ka
settery szkockie i Foaterriery rocz
ne, Foaterrier gladkowlosy, 5 mieś. Psy
czystorasowe, sprzeda Hodowla I Tre
sura Psów „S o kół", Wola Duchatka,
obok Krakowa, ul. Olówna 91. Inform a
cje: Kraków, Traugutta 20 1.
1937k
Choinkowa 02óoby w wielkim
wyborze
poleca Dworski, Kraków. Orodzka 65.
Psy, dogi pręgowane, iniode, wspaniale
okazy oraz inne, sprzeda Hodowla Kra
ków, Wadowicka 39.
2 )9 8 k
Pattlo n markowy, oraz płyty taneczne,
okazyjnie zaraz sprzedam. Kraków, Kal
w aryjska 6 5
2235k
Płaszcz męski, zimowy, czarny, na nis
kiego,
podniszczony,
sprzedani.
Kra
ków. Długa 7'6 .
6965
Palatony elektryczne w nowoczesnych
szafach z-wmontowanymi wzmacniaczami
1 zmieniacze Kupisz w Firmie „K ontakt"
Kraków, Stradom 18
7129
Maszyny i przybory biurowe Sprzedaż —
Kupno Agentura Handlowa OolębiowsklRalalskl, Kraków św Marka 27, tel
226-45
7583
lam pki elektryczne na choinką — kom
plety albo pojedynczo żarówki I oprawki
bakellto w t w każdej ilości kuplsr w fir 
mie „K ontakt" Kraków, Stradom 18.
Aparaty do snuenla włosów na
prąd
zmienny, 220 Volt, „pod gw arancją" —
dostarczy P-a „B risto l", Kraków, Plac
M ariacki B, I p. Teleton 126-54.

Wydawnictwo .Goniec Krakowski"

Znaczki pocztowe — przekonaj się
duży wybór, umiarkowane ceny. Stały
zakup lepszych objektów. Świat F ila te 
listyczny. Kraków Florjańska 5 16, o fi
cyny III p. od 3— 5’ /i.
8127
Sprzedam futro męskie na niskiego, ma
szynę do pisania, sygnet. Kraków, W ie
lopole 10, Wyrwiczowa.
8460
Sypialnia, Jasna, dębowa, używana, ta
nio
do sprzedania.
Kraków,
Groble
19, m. 3.
8681
1 Tapczan Jedno- I dwu-osobowy, szafa
czwórdzielna,
stół i 4 krzesła,
do
sprzedania. Kraków, Stradom 13 9.
Maszyny do pisanią, liczenia kasy kon
trolne, ogniotrwałe, rolki mponuwe —
sprzedaż, kupno. Juljusz Hecker, Kra
ków, Limanowskiego 52, telelon 141-48,
Maszynę do Jiczenia, sprzedam: Kraków,
.Wielopole 13 9.
9145
Patefon,
2-sprężynowy,
walizkowy,
szwajcarski, płyty, sprzedam: Kraków,
Starowiślna 86 3.
9176
Ubranie męskie, ciemne, stan dobry,
płaszcz męski,
zimowy z kołnierzem
futrzanym, spodnie, torbę damską, buci
ki męskie, brązowe, 41, sukienkę jed
wabną, sprzedam okazyjnie: Kraków, ul
Starowiślna 86 3.
9178
Wydra, kołnierz szalowy, błam tasmany
na płaszczyk dziecięcy, damskie spodnie
narciarskie i kurtkę ną w atalinie, błam
futrzany, w atalinę, sprzedam okazyjnie:
Kraków, Starowiślna 86 3.
9177
Wózek głęboki Konkon, autko, sportowy,
wyprawkę, płaszczyki, pajacyki, kołderki
łóżeczko sprzedam. Naciągam gumy do
wózków, Kraków, Zyblikiewicza 5 48.
Futro
sportowe,
ubrapie
granatowe,
na niskiego, pólbuciki czarne, 40 i 38,
kapce 37, spodnie narciarskie, damskie,
futro
brcitschwanzowe,
piec
elektr.,
sprzeda: Kraków, Wrzesińska 11/13.
Kuchenki oszczędnościowe, żelazne, na
w ęgiel, do nabycia. Kraków, Józela 3.
„S in g e r", maszynę do szycia, okazyjnie
sprzedam. Kraków, Kościuszki 35/18, w
podwórcu.
7224
Fortepiany, pianina poleci najtaniej:
Świątek, Kraków, Starowiślna 12.
Sprzedaż — kupno. Kraków, Długa 32,
ubrań, płaszczy, bucików, bielizny.
Płyty (Jazz, lilm , operetka, opera, sym
lonja, wirtuozi tortep., skrzypcowi, sław 
ni śpiewacy), sprzedam. „F id u cia", K ra
ków. Florjańska 15.
7618
Blnger maszynę, krytą, mato używaną,
sprzedam. Kraków, Krakowska 39 36,
II. p., front.
7728
Patelon w alizkowy, 2-sprężynowy z pły
tami oraz walizkowy 1-sprężynowy, mar
ki „C apito", okazyjnie do sprzedania, - r
Oglądać codziennie od godz. 14— 18-tej.
Kraków, ul. Staszica 10. m. 2.
7790
Polecamy: ubrania, płaszcze, lutra, bła
my, lisy, dywany, kilim y, chodniki, obra
zy. kryształy, porcelanę,, nakrycia srebr
ne, patelony I inne różne rzeczy. Komis,
Kraków, Plac Dominikański 4.
8265
Patefon elektryczny zm ieniający dziesięć
płyt oraz pojedyńczy, okazyjnie sprze
dam. Kraków, Florjańska 15, m 4 —
godzina dowolna.
8453
Tapczany, dwu- i Jednoosobowe, m ate
race wlósienne, sprzedaje Wesołowski,
Kraków, św. M arka 18.
8471
Futra, lisy, kołnierze futrzane, dywany,
kilim y, porcelanę, ubrania — poleca Ko
mis, Kraków, Szpitalna 11.
8472
Szczotki, m iotły, pędzle wszelkiego ro
dzaju, n ajtan ie j: Centrala Szczotek J. Pe
rek, Kraków. Starowiślna 10
8475
Kapci oryginalne, zakopiańskie, solid
nie wykonane na nogę i buciki, sprze
dam
Kraków Podgórze, Limanowskiego
41, m. 1
8650
Uwaga! Muzykę poważną, taneczną 1 ope
retkow ą na płytach „Odeon", „Telefonken ", G loria" oraz „E s ta", w dużym
wyborze codziennie od gódz. 14— 18-tej,
w niedzielę od 10— 12-teJ,
okazyjnie
kupisz. Kraków, ul. Staszica 10, m. 2.
Fcrtopian
wiedeński
krótki,
czarny,
krzyżowy sprzeda
Helena
Smolarska,
Kraków, Sławkowska 4
8715
Waga uchylna, kryta „Cauór", do sprze
dania.
Kraków,
Siemiradzkiego
16,
m. 2.
8721
. . P a lllarń " z m ie n ia c z , 10 płyt, nowocze
sna szala, do sprzedania Kraków, Kra
kowska 5/7.
8753
sypialnie, szafę kombinowaną irójdziei
ną, sprzeda Magazyn Mebli,
Kraków,
Kopernika 8
8754
Patelon, elektryczny, markowy, o pięk
nym tonie 1 szatce, sprzedam
Oglądać
od 12— 2 1 po 6 -le j, Kraków. Warszaw
ska 7. m. 28. parter.
8820
Kapce zakopian kie
dziecięce i dam
skie, sprzedam. Kraków, Skawińska 10 7.
Futra, lisy, kołnierze lutrzane, peleryn
ki z lisów dywany, kilim y, zastawę sto
łowa po'eca Komis, Kraków, Szpitalna I I .
Singera maszynę nowoczesną do szycia
okazyjnie sp-zpdam
Kraków-Podgórze,
ZamoisTtego 69. m. 1.
8853
Hurtownia
Kolonialni) gospodarcza
1.
Meth, Kraków, św. Tomasza 2. Wysyła
towary za zaliczeniem, cenniki bezpłatnie
pocztą.
8960
Kapce
zakopiańskie,
sprzedam.
K ra
ków, Powiśle 12 23, ollcyny.
8997
Ra Sw. M ikołaja poleca srebrne papie
rośnice, cukiernice, puderniczki, łyżecz
ki, łańcuszki, k r& ż y k i itp
praktyczne
upominki lirm a Z. Gajewski, ^K raków ,
ul. Starowiślna 26
9000
Maszynę „Singera", krytą, sprzeda K ra
ków.
Krótka
10J,
przecznica
św
Filipa.
9004
Bóbr na kołnierz I klapy oraz wydra
kolnięta I klapy sprzeda Dgm Komisowy
Kraków, Starowiślna 50
9007
Sklep Komisowy, Kraków. Starowiślna 50
Sprzedale i przyjmuje
do
komisowej
sprzedaży:
futra pięskie I damskie,
wszelką używaną garderobę I inne przed
m ioty.
9009
F(itro, męskie, marengo, kołnierz wydra,
spód tnalpy, damskie, kryte, sealskin,
perskie, sprzedam. Kraków, Długa 49 2.
Sypialnie nowoczesną, kompletna, sprze
dam
Kraków, A doll-Hitler-Platz 39 7
Szafę kombinowaną, tapczan, różne poJedyńcze
meble,
okazyjnie sprzedaje
Hala Meblowa. Kraków, Orodzka 59.
Sypialnię, Jasną, ciemną, nowoczesne,
kompletne, sprzeda okazyjnie Hala Me
blowa, Kraków, Orodzka 59.
9107
Jadalnie,
orzech
kaukazkl,
nowocz.,
okazyjnie sprzeda Hala Meblowa, Kra
ków, Grodzka 59.
9108
Pataton elektryczny
Luxor,
zm ieniaci
dziesięcioplytowy, w szafie orzech kaukazki, piękny ton, sprzedam. Kraków,
Mostowa 14 17.
9152
Sklep Komisowy, Kraków, Starowiślna 59.
sprzeda lutro męskie, nutrjety, wierzch
marengo oraz piżmaki, kołnierz wydra,
damskie źrebce, sealskiny, łapki 1 inne
Buty z cholewami Nr. 43.
9010
Futro, łapki perskie, w ciętt, lęlosaowe,
na średnią i męskie, czarne
kolnieri
bóbr,
spód lisy, sprzedam
KrakówPodgórze, W ita Stwosza 20'8, od godz.
13— 18.
9 1 53
Okazyjnie do sprzedania: Kadź drew
niana na ryby, wybita blachą. Wiado
mość: Kraków. Starowiślna 81/1.
9192
Kasetki żelazne, podręczne, rękawicz
ki damskie, skórkowe, w dużym wyborat,
sprzedaje
sklep.
Kraków,
Kra
kowska 36.
9194

Koca, grube, popielate,
futro na nu
triach tchórzach, męskie, płaszcz dam
skl, popielaty zimowy, wolny fason,
sprzeda okazyjnie sklep, Kraków, K ra
kowska 36.
9193
Torebka
damska, czarna, A rta, spor
towa, ze świńskiej skóry, oraz inne
torebki w dużym wyborze, sprzedaje
sklep. Kraków, Krakowska 36.
9195
Płyty niem ieckie I polskie w wielkim
wyborze. Królewna śnieżka, tańce gó
ralskie, K rakow iaki, cudne tanga, wyko
naniu Chóru Dana, Fogga, Faliszewski,
sprzedam codziennie 9— 18, niedziela
9— I f , Kraków Mogilska 8 6
9202
Piec gazowy, Junkers, automat, w do
brym stanie; M actall: „Historia m alar
stw a ", 9 tomów, sprzedam. Kraków.
Zygm. Augusta 5 6.
9236
Futro, damske, wolne, koty syberyjskie,
zarękawkiem , wydrą czarną, kilim 6 m J,
sprzeda: Kraków, Szpitalna 20 22, m. 8.
Oglądać 14— 18.
9313
Ma rynę krytą Singera, piękną, tanio
sprzedam. Kraków. Kielecka 30. przecz
nica M ogilskiej, dzwonek dozorcy. 9342
Maszyna Singera „Sim anco", do sprze
dania. Wiadomość: Kraków-Podgórze, ui.
Smolki 12c, m. 1.
9381
Lisa
srebrnego,
okazyjnie
aprzedam
Wiadomość: Kraków-Podgórze, Parkowa
15, m. 66.
•
9391
8ryczka, oliwne osie, buda, stan b. dobry
do sprzedania. Kraków, Groble 5, te le 
fon 166-43.
9418
Pierzynę puchową, dwie poszwy, ma
szynę do szycia, ręczną, walizkow ą, ta
nio sprzeda: Kraków, Retoryka 3 1.
Futro sealskinowe, okazyjnie, sprzeda:
Kraków, Wrzesińska 11 18.
9433
Maszynę krytą, Singera, mato używaną,
sprzedam tanio. Kraków, św. Jana 3 8,
I II. p„ front.
9439
Jesionkę męską, m aterjat popielaty, pal
to eleganckie, marengo, kapelusz Hilckla
czarny, modny lason, Nr. 56, sprzeda:
Kraków, Kochanowskiego 2/2.
9556
Sypialnie, piękną, Jasną, nowoczesną z
bieliźniarką, sprzeda: Kraków-Podgórze,
Brodzińskiego K I .
9558
Wózek-Autko, luksusowe, sprzedam. K ra
ków, św. Sebastiana 16 28, prawa ofic.,
II. p „ ganek.
9622
Płaszcz męski, zimowy, grubo w atalinowany, modny, sprzedam. Kraków, ul.
D ietla 103 4, godz. 12— 3 I po 5. 9633
Palto męskie, oraz ubranie sportowe,
sprzedam. Kraków, Dietla 83 7.
9638
Futro, syberyjskie źrebce, brązowe, pod
szyte oposami, spód piżm aki, sprzedam.
Kraków, Dietla 83/7.
9639
Obrazy — sprzedaż,, kupno, tacltowa bez
płatna ocena. Kraków, Łobzowska 6.
Salon obrazów.
9264
Sypialnia, jadalnie, gabinety, kuchnie —
okazyjnie. Fa. Bracia Szczurek, Kraków,
Stolarska 7. '
9268
Łóżka połowę żelazne. Szczurek Adam,
Kraków, Poselska 20.
9269
Palatony, elektryczne, nowoczesne, wa
lizkowe i płyty, w dużym wyborze, sprze4aje sklep, Kraków, Krakowska 36.
Okazyjnla do sprzedania rower trzech
kołowy, do wożenia towaru. Wiadomość:
Kraków, Krakowska 30, Slusarnia w
podwórzu.
9200
Sprzadajemy
tanio
używane
ubrania,
płaszcze, bieliznę pościelową, koce, fi*
ranki, kilim y, oraz inne ładne rzeczy:
Kraków, św. Krzyża 7. Sklep
9245
Chłopięcy płaszcz, ubranko (10 la t), 2
stoliki nocne, do sprzedania. KrakówŁobzów, Obopólna 19 f.
9248
Futro perskie łapki wraz z zarękawkiem ,
sprzedam okazyjnie. Wiadomość: Kra
ków, Czarnowiejska 43/7.
7847
Płyty, piękne meloóje taneczne z lilm ów
i operetek, doskonale orkiestry, soliści,
sprzedam. Kraków-Dębnikl, Zagrody 8 6.
Futra sportowe, źrebce czarne, w bardzo
dobrym sianie, do sprzedania. W iado
mość: Kraków, Nowa Olsza, Jaworskiego
4, m 4, od 14— 17.
7849
Sprzedam 4 motory elektryczne na prąd
stały, 4 do 8 koni siła. w bardzo do
brym stanie. Zgl.. Goniec Krak., Kraków,
„N r. 7 8 5 0 ".
Do sprzedania kompletne urządzenie skle
powe. waga 100 kilowa oraz dwie wagi
stołowe i piecyk żelazny. Wiadomość:
Kraków, ul. Emaus 10 3.
7056
Sprzedam lutro, stan dobry. Krakdw, B
Joselewicza 7 3, od godz. 3— 4.
Fortepian Róssler, Wien — sprgedam
Kraków, Stradom 5, in. 16.
7874
Buty narciaskie Nr. 38. do sprzedania
Wiadomość: Kraków, Zygmunta Augusta
9, m, 11.
7895
Buciki narciarskie Nr. 39, w alizka skó
rzana, łyżwy, do sprzedania. Kraków,
Dunajewskiego 55, lewa oficyna, m. 36.
Akumulatory do oświetlenia — aprzedam
Zgl.. Goniec Krak., Kraków. „N r. 7929 '.
Elamenty,
prostownice
Westingbousa
6V— 24V— O 5A„ transform atory 12V —
24V— 50— 100 W att, sprzedam.
Zgl.:
Goniec Krak., Kraków, „N r. 7 9 3 0 ".
Cholowy damskie Nr. 38, czółenka Nr. 37
oraz męskie półbuty Nr. 41, cieple rę
kawice, kamasze, płaszcz łim ow y z n i
skiego i swetr kamizelkowy — okazyjnie
sprzedam.
Zgłoszenia przed południem.
Krakdw. Krupnicza 9, m. 9.
7932
Fisharmonię w dobrym stanie, okazyjnie
sprzedam
zaraz.
M ielniczuk,
poczta
Leńcze Krakowskie.
7943
Smoking sprzedam. Kraków, Rynek Dęb
nicki 4, m. 7.
Ubrania wizytowe, w bardzo dobrym sta
nie, sprzedam.
Kraków, Zyblikiewicza
5, m. 27.
7986
Sprzedam płaszcz, ubranko, bluzę, swelr,
buciki sznurowane, używane,
na lat
12— 14, sukienkę aksamitną, granatową,
na lat 14. Kraków, Stolarska 6, m. 3.
P- T. F ry zjtrzy l Aparat szuszarka elek
tryczna, do sprzedania. Kraków, Bronowice W. (Azory), ul. Kozłówki 237, m. 2.
Perskla łapki, tanio do sprzedania. Kra
ków, Dietla 67, m. 17.
7991
Parę osi z kolami na opony I hamulcem,
sprzeda Krzyżanowski, Stalowa Wola 1.
Płaca kaflowe, pierwszorzędnej jakości,
piecyki przenośne, okucia piecowe, ce
głę szamotową 1 t. p„ stale posiada —
Skład kafli, Dunikowskiego,
W ieliczkaRynek Kościelna 2-7
8010

Matrymonialne
Blondynka, la l 39, panna, przystojna I
sympatyczna, bez m ajątku, pozna pana,
na stanowisku, do lat 50. Cel matrym.
Zglosz.: Ooniee Krak., Kraków, „N r.
207 4k".
Clemno-blendyn, la t 40, wysoki 1.80 m,
przystojny, łagodnego charakteru, weso
łego usposobienia, przebywający obecnie
w Rzeszy, z braku znajomości, nawiąże
korespondencje w celu m atrym., z panią,
pełnej tuszy, o podobnych walorach, do
lat 45, J u k a w e zgłoszenie o He możno
ści 1 lóiogratlą, za której zwrot ręczę,
Ooniee K rak.. Kraków „N r. 2 0 7 5 k ".
Dobry rzem ieślnik, w ciężkim poloźenin,
lepszej rodziny, lar 49. separowany,
przed wojną rządowy, pozna panią, ła 
godnego charakteru, która dopomoże mu
m aterjalnle. Cel matrym. Zglosz.: Ooniee
Krak., Kraków, „N r. 2078k".
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Dwie panienki, szatynki, lat 18— 31, go
spodarne, niezależne, wartościowe, po
znają w celu matrym. panów, do lat
25— 40, na stanowiskach, lub handlow
ców. Oferty m ożliwie z fotografiam i kie
rować: Goniec Krak.,
Kraków, „N r.
2 0 7 7 k ".
Kawaler lat 30, wysoki blondyn, posikda pewien m ajątek na prowincji, w po
bliżu Krakowa, pozna parną do lat 30, se
sfer handlowych, najchętniej z Krakowa,
Cel matrym. Zgl.: Goniec K rak., Kraków,
„N r. 7 6 5 2 ".
Dwie góralki: Anielka la t 26, azatynke,
Janka lat 29, blondynka — obydwie
urzędniczki, ppgodne I subtelne, nawlążą korespondencję w celu
matrym. a
inteligentnym i
panami.
Zgl.:
Goniec
Krak., Kraków, „N r. 7 7 0 8 ".
Niebieskooki brunet, miody, przystojny,
pozna m ilą I ładną panienkę do iat 20.
Cel matrym. Zgłoszenia możliwie z fo
tografią: Goniec Krak., Kraków, „N r.
7 7 1 0 ".
Kto położy kres mej samotności i wskaźa
cel? Jestem 23-ietnią, inteligentną, zrów
noważoną panienką, przystojną, niebie
dną, brunetką. Cel matrym. Panowie zde
cydowani, podobnych zalet do lat .10,
na stanowisku zechcą złożyć oferty: Go
niec Krak., Kraków, „N r. 7 7 2 4 ".
W dow lte inteligentny, przystojny, uczci
wy, emeryt wojskowy, lat 58, bez nało
gów, w łaściciel domu z ogrodem owo
cowym w Krakowie, poślubi inteligentną'
przystojną uczciwą, zamożną, fizycznie I
umysłowo zdrową niewiastę, lat 40— 45.
Szczere, nieanonimowe zgłoszenia: Go
niec Krak , Kraków, „N r. 780 4“ .
Kto przekona mnie, że tycie Jesf pię
kne? Mam lat 18. szukam zrozumienia.
Cel matrym. Gentlemani miłujący natu
ralność I tylko muzykalni, zecbca skła
dać oferty do Gońca K rak., Krakdw,
„N r. 7 8 2 6 ".
Brunetka, ' jasnooka, samodzielna, naw iążc korespondencje z kulturalnym,
wysokim, do lat 35. Cel matrym. Ooniee
K rak., Kraków, „N r. 7 8 2 7 ".
Dwie szatynki, Irena l Nina, lat 22, po
dobno mile I zgrabne, pragną poznać 1
braku czasu, tą droga , w celu matrym.
panów do lat 30, najchętniej brunetów.
M ile widziane «a zdjęcia. Zgl. do Goń
ca Krak., Kraków, „N r. 7 8 9 1 ".
Młoda, przystojna, elegancka, wdowa,
niezależna, własne mieszkania, pragnie
poznać przystojnego mężczyznę w celta
matrym. Zgloiz.: Ooniee Krak., Ktaków,
„N r. 7 8 9 3 ".
Urzędnik, po so-tce, posada, prawe da
emerytury, osamotniony, pozna panią,
podobnej sytuacji, w odpowiednim w ie
ku. szlachetnego serca, samotną, nieza
leżną. dysponującą skromnym, wlasnybt
mieszkaniem Cel matrym. Tylko poważ
ne zgłoszenia, m ożliwie z fotografią, za
zwrot której ręczy słowem honoru: Go
niec Krak.. Kraków, „N r. 7 9 0 8 ",
40 lat, panna. Inteligentna, gospodarni,
przystojna, dobry charakter, obeznana
prowadzeniem interesu, pozna pana n«
stanowisku lub p kiadające go Interes, se
parowani wykluczeni, cel matrym. Odniec K rak.. Kraków, ,.N t. 7 9 1 2 ".
Mam 28 la l, niebiedna, elegancka, go
spodarna, pragnie zawrzeć znajomość
naprawdę szlachetnymi, do lat 40, pa
nami, cel m alrym ., zdecydowani prosze
ni poważne zgłoszenia, m ożliwie z foto
grafią. Cel matrym. Ooniee Krakowski,
Kraków, „N r. 7 97 2P ".
Poznam pana Inteligentnego, w ykształ
conego, na dobrym stanowisku, do lat
36. któryby dopomógł w wychowanin
3 letm »j sierotki. Cel matrym. Zglosz.:
Ooniee Krak., Kraków, „N r. 7 9 7 7 ".
Który z panów, do lat 40. nie zazna!
prawdziwej „m iłości", niech poda dłoń
28-letn iej blondynce ciemnej, szaleni*
m ilej I sympatycznej, łagodnego uspo
sobieniu, o gołębiem sercu, lecz biedne].
Cel matrym. Łaskawe oferty proszę kie
rować
Ooniee
K rak.,
Kraków,
„N r.
8 0 1 6 ".
Kawaler, lat 42, blond, oczy niebieskie,
wzrost 1 6 4 , handlowiec zdolny, le c i
biedny. Jak mysz kościelna, tą drogą,
poszukuje żony, praw dziw e) przyjaciółki,
z zamiłowaniem óo handlu, by wspólni*
iść razem przez tycie. Poważne zgłosze
nia m ożliwie z fotografią Goniec Krak.,
Kraków, „N r. 803 9".
Nawlążę korespondencje, w celu ma
trym ., z panem, w wieku od 30— 40 lat,
o szlachetnym charakterze, z dobrym
sercem, nie wykluczeni wdowcy, nawet
z dziećmi. Jestem sierotą, la t 28, matu
ra szkol, śred. Wzrost średni, szatynka,
dość wysportowana, zdrowa, dobrze zbu
dowana, bez przeszłości, gospodarna,
znudzona samotnością, a z braku znajo
mości, ta drogą, szukam przyjaciela.
Zglosz.: Ooniee K rak., Kraków, „N r.
8 0 4 9 ".
Triach młodych, pozna trzy mtoóe. Cel
m atrym. Zglosz.: Ooniee K rak., Kraków,
„N r. 8 0 5 4 ".
Wdowa, lat 36, x dwoma m aloletn ml
synkami, niebiedna, posiada mieszkania,
z braku znajomości, poszukuje dobrego
męża i ojca, od lat 35— 4 5 , ze sfery ro
botniczej. Poważne zgłoszenia: Ooniee
K rak., Kraków, „N r. 8 1 1 8 ".
Dwie mile, dobre, poślubia fachowców,
od la t 33— 53 . Goniec K rak., Kraków,
„N r. 8 1 2 0 ".

Hoclegl
Naclafll Inteligencji: Kraków, Radziwillowska ’ 14'2.
854*
Noclegi: Kraków, Orodzka 59/12.
9241
H oclo fl: Kraków, Szewska 7/7.
9258
Noclegi:-Kraków , Zielona 25/1.
2148k
Noclegi: Kraków, Starowiślna 32.
11,
tront —• Bańdowa.
* 2*1
Noclsgl przyjezdnym: Kroków, św. Seba
stiana 34, ar. 2.
* 25'

a.

