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Południowa Ameryka walczy
o swq neutralność.
Co przywiózł chilijski minister spraw zagranicznych z Waszyngtonu?
USA. wywiera nacisk ekonomiczny na Chile.
Buenos Aires, 18 stycznia. Od wielu mie
sięcy ważą się w Argentynie I w Chile losy
,no,łcl tych państw. Są to jedyne
,a' któro mogły przeciwstawić się na-»?°!żywnemu i ekonomicznemu
X . dn“cior,ych I twardo obstawały
c ź o L ni.1 ,łe“tra.ln®«cl. Ale Stany Zjednonośc? Jh
użyć każdej okollcznrzvstan^n«ZmJ,iS,ć A roentynę 1 Chile do
zerwania stó’ , m V ° i.!,y ' P ^ ^ J m n l o J «*<»
carstwamiI Sslf
«‘ypl®metycznych z mo-

Na konferencji w roku 1942 ustaliły oba
paustwa _tezę neutralności ścisłej i bez
względnej, przyczem zerwanie stosunków
z osią lub tez wypowiedzenie wojny musi
byc pozostawione obu państwom. bez
względu na zyazcnia USA. Za to zdecydo
wane stanowisko udzieliły Argentyna i Chile Stanom Zjednoczonym tego przywileju,
ze nie będzie się ich uważało za państwo
wojujące. Przywilej ten ma o tyle duże
znaczenie,
że wtedy okręty amerykańskie mogą
pOrtów argentyńskich
i chilijskich j pozostawać tam ponad
« godzin, coby było nlemożliwem,
zgodnie z prawem międzynarodowem,
gdyby USA uważane były za mocar
stwo wojujące.

postanowił coś ostatecznego co do neutral raz powziętej neutralności, bez względu na
ności, jak do tego ma prawo z raeji swego to, czy na Chile Istnieje, czy też nie nacisk
stanowiska, gdyż wtedy partje radykalne Stanów Zjedn. Według tego punktu widzeI „frontu ludowego" głosować będą za ze n ią .ja k oświadczono pode zas przejazdu
rwaniem stosunków z państwami osi, par* chilijskiego m inistra spraw wewnętrznych
tje zaś konserwatywne i liberalne przeciw Moralesa przez Argentynę,
Argentyna
ko zerwaniu stosunków dyplomatycznych. bez względu na rolę Chile w kwostji neu
Argentyna, drugi partner w tej wielkiej tralności w dalszym ciągu utrzymuje z tern
grze politycznej w Ameryce Południowej, państwem przyjacielskie stosunki dobrego
tak obecnie, jak I poprzednio trzyma tlę sąsiedztwa.

Brak nafty we francuskiem Marokku.
Rzym 18 wtycania. Z Tangeru donoszą,
te wśród ludności francuskioao Marokka,
o szczególnie wśród Maurów panuje brak
nafty.

•
^d^iwienie z tesro powodu,
ze btany Zjednoczone, które praooiea zna110 są jako kraj, produkujący naftę, nie są
w stanie postarać się o tan produkt, tak
bardzo niezbędny dla celów oświetlenia
i ze Ameryka nie omie dotrzymać swoich
przyrzeczeń.

Odwołanie francuskiego konsula
Algeclras,

18 styramia.

Dotychczasowy

Stanowisko neutralności nie zmieniło się
ani po śmierci prezydenta Chile, Cerda,
ami też po ustąpieniu min. spraw zagrań,
tego kraju Rossetti i za jego następcy
carro s Jarpa.
Stany Zjednoczone postanowiły' jednak
Peking, 18 stycznia. Główna kwatera ja 
przełamać opór tych dwóch państw i prze- pońska
w Chinach północnych podała w so
ataku n.a słabsze z nich, na Chile. botę popołudniu
do wiadomoścu, że wojska
Odbiło się to przedewszystklem w dziedzi.
nie ekonomicznej: Stany Zjednoczone wy. Czungkingu i komunistyczne formacje do
da«y czarne listy o firmach chilijskich, walk podjazdowych straciły w i>ółnocnych
u mieszczą i ac na nich te, które prowadziły Chinach w roku 1942 — 142.000 poległych,
nandel z Niemcami, następnie zamknęły do- podczas gdy 104.000 dostało się do niewoli.
stawy do Chile, wkoócu zaś rozpoczęły Łup wojenny składa się z 680 miotaczy min,
potężną kampanję prasową i przy pomocy 192 ciężkich i 1.543 lekkich karabinów ma
PI«4tna Zy, zaczęly mącić wewnątrz kraju. szynowych, jakoteż z ponad 87.000 karabi
rć :i« 'i? - 1 *ak się zaogniły, że prezydent nów ręcznych. Niemniej jak 69.522 ludzi
™ ’• gający udać aię do Waszyng- poddało się dobrowolnie.
mJ&ął wobec poprzedniej mowy
JvAler„; e lesa odwołać swoja polityczną
Przemówienie Wangczingweja.
s° goZkra°’
godzić się na poniżenie

francuski doradca rządu sułtana w MaNa odcinku jeziora llmeń rozgrywały się ostatnio
rokku, konsul Marchand, muaial na życze clęłkie
boje. Na zdjęciu naszem oddział szturmo
nie sułtana ustąpić ze swego stanowiska, wy — postępujący na stanowiska przez rów wy
ponieważ po lądowaniu północnych Ame
kopany wiród łniegu.
rykanów wywołał on gwałtowny sprzeciw
i powszechną niechęć z powodu aroganckie
Pierwszy poseł Kanady
go zachowania się wobec marokańskich
sfer. Tego odwołania Marchanda dotych
w Moskwie,.
czas w ptraeie marokańskiej nie zamie.
Genewa, 18 stycznia. Na stanowisko pier
szczono.
wszego posła kanadyjskiego w Związku
Sowietów mianowany został przez kana
dyjskiego premjera Mackoazie-Kinga — L.
D. Wilgress, piastujący ostatnio stanowi
sko wiceministra dla handlu Kanady.

S t r a t y C z u n g k in g u w r. 1 9 4 2 .

R ^ a tta t Podróży chilijskiego ministra
•praw zagranicznych do Waszyngtonu i je
go konferencji z amerykańskimi mężami
•tanu otoczony jest j eszez0 tajemnica, kur
sują
pogłoski, że raport jego z podyskusje w radzie
m in is tró w . W każdym razie należy się spo

dziewać dalszego wewnętrznego zaognienia
stosunków, o ueby prezydent państwa

Nankin, 18 stycznia. W toku dwudniowej
sesji plenarnej stronnictwa Kuomintangu
prezydent
dent WangczingweJ
Wan
złożył deklarację
następującej treści:

Dla restytucji Chin Chińczycy związani
są z Japonją na śmierć i życie. Japonja,
Niemcy, Wiochy i Chiny sprzymierzyły się
w celu stworzenia nowego ładu w świecie.
Idąo za przykładem Japonji, Wiochy wyrzekły
ekl się koncesyj, wymazując jednocze

śnie swą eksterytorjalność. — To dowody
przyjaźni winny być dla członków stron
nictwa bodźcem do ścisłej współpracy s
Azją wschodnią oraz z Osią europejską. —
Dlatego należy calem sercem przyczynić
się do pokonania Anglji oraz Stanów Zjed
noczonych. Kwest,ja bytu lub niebytu Chin
uzależniona jest od wypełnienia obowiąz
ków, spoczywających na członkach stron
nictwa Kuomingtangu — zakończył prezy
dent swe przemówienie.
Jedną z najważniejszych uchwal, jakie
powziął kongres, jest odwrót od amorykań
skiego systemu wychowawczego i powrót
do oryginalnych wzorów chińskich. Zasad
niczy kierunek nauK pójdzie po linji wie
dzy panazjatyckiej, zasadzając się na 3-ch
ludowych podstawach Sauiatsena, na prze
mówieniach i pismach Wangczingweja —
tudzież na wytycznych nowego kierunku obywatelskiego.

Podwyższenie podatków
w Japonji.
Tokio, 18 stycznia. Gabinet japoński po
stanowił przedłożyć w sejmie w najbliż
szych dniach projekt ustawy, mający na
celu podwyższenie podatków.

W pierwszym rzędzie zostanie ono prze
prowadzone w dziedzinie bezpośrednich po
datków konsumcyjnych i ma w ciągu roku
1943 dać ponad jeden miljard jonów nad
wyżki w dochodach, podczas gdy na dalszo
lata fiskalne liczy się z nadwyżką 1.040
miljonów jenów.

Zniesienie granicy paszportowe]
między USA a Kanadę.
Genewa, 18 stycznia* Stosunek między
Kanadą a Stanami ZJednoczonemi coraz
więcej się zacieśnia. Jak się obecnie do
wiaduje „D aily Express“ z Montrealu, oba
rządy zgodziły się na to, aby Istniejące
eszcze granice paszportowe znieść.

Ktokolwiek więc po przeprowadzeniu
togo postano wioń ia podróżować będzie po
między Kanadą a Stanami Zjednoezooeml,
potrzebować będzie tylko jeszezo pewnego
rodzaju wizy granicznej.

150 ludzi poniosło śmierć
przy zatopieniu kontrtorpedowca
Madryt. 18 stycznia. Jak donoszą z La
Łinea, prasa Gibraltaru publikuje listę
członków obsady, którzy ponieśli śmierć
podczas zatopienin brytyjskiego kontrtor
pedowca ..Martin". Lista ta obejmuje 7 ofi
cerów i 150 marynarzy. Kontrtorpednwioo
zatopiono na wodach pótnncno-afrykańskich. Między zaginionymi figuruje też ko
mendant kontrtorpedowca.
Kontrtorpedowiee „Martin" należał do
klasy wielkich kontrtorpedoweów o najno
wocześniejszej budowie, w liczbę których
wchodziło 8 jednostek, a które zostały o d 
dane do użytku w latach 1989—1941. Knntrtorpodowee te posiadają* 1200 ton wyporno
ści i szybkość 86.6 węzłów. Uzbrojone «a w
6 dział o kalibrze 12 cm po 7 karabinów ma
szynowych oraz po 8 wyrzutni torped o ka
librze 53.3 cm. które są połączone w grupy
systemu czwórkowego.

Lord Winster o stratach wokrętach
Genewa, 18 stycznia. Członek Izby Lor
dów I były prywatny sekretarz pierwszego
lorda brytyjskiej adm iralicji, lord W in
ster, zajmuje się w otwartym liście, opu
blikowanym w „D aily Telegraph" stratami
w tonażu.
Niejeden oddział narciarski znajduje się na froncie wschodnim. — Na zdjęciu po lewej widzimy
taki oddział powracający po wykonaniu wypadu na nieprzyjaciela. Po prawej oddział piechoty na
froncie na północy, wyposałony w strój i sprzęt zimowy.

Lord Winster stwierdza, że Aleksander
w swej ostatniej mowie w Londynie czynił
ueilne próby bagatelizowania strat okrę
towych. Istnieją fakty, które są zbyt donio
słe tak, że nie można ich przeoczyć, jak to

mimo to często się dzieje. Tak np. straty
w okrętach pociągają za sobą równocześnie
nieocenione straty w ludziach I met er Jate.

Nietylko okręt idzie na dno, ale wraz z nim
także obsada, pasażerowie i ładunek.
Oprócz tego metody budowy statków sto
sowane w Anglji, pozostawiają bardzo wie
le do życzenia, ale już jest za późno, by w
tej dziedzinie można jetwoze coś deoydująr
eego uczynić.

I

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 14. Wtorek, 19 stycznia 1943.

W łoskie komunikaty wojenno.

Walki obronne w rejonie Stalingradu
trwajg.

Włoski komunikat z soboty dnie 16 sty
cznia brzmi uastąpującoi
Nad Syrtą, po akcjach broni lotniczej
ostatnich dni, nastąpiły twarde walki
naziemne, w toku których odrzucono po
Bsifln. 17 •tyrania. Naczelne komenda przyjacielskich, niszcząc W Jednostek pan
dłuższej walce atakujące brytyjskie jed
nostki, Rozbito 85 nieprzyjacielskich caoł- niemieckich sił zbrojnych komunikuje z cernych.
A taki nieprzyjacielskie na terenie Tuni
głównej kwatery FUhrera w dniu 16 ctycz*
gów.
nia:
W Tunotanji wnoszono

formacje

nie-

przyja sla, wsparta 8‘laroi paucern«mi. do
odwrotu po ożywionych walkach.
Na obu odcinkach boju wzięło udział
w walkach lotnictwo włoskie i niemieckie
i to z wielkim skutkiem. Ważne punkty
aaędeosa oraz urządzenia portowe zostały
zbombardowane;
maszerujące formacje
oraz oddziały, przebywające na wypoczyn
ku, ostrzeliwano ogniem z karabinów ma
szynowych i przeciwstawiano się forma
cjom nieprzyjacielskiego lotnictwa.
Lotnictwo włoskie zestrzeliło 8, a niemie
ckie 13 samolotów. Wiole innych samolo
tów uszkodzono na ziemi.
Naloty urządzone przez nieprzyjaciela na
Trypolie nie spowodowały szkód godnych
uwagi. Ludność tubylcza m iała 8 zabitych
i 5 rannych. W ogniu artylerii przeciwlot
niczej spadły 2 samoloty bombowe.
Kilka bomb zrzucił nieprzyjaciel na wy
spie Lampcdnsa i Oela. Tak w Lamjpedusie,
jak i Geli obrona przeciwlotnicza zestrze
liła po jednym samolocie.
Z pośród naszych samolotów 2 nie po
wróciły do swej bazy z akcji dziennej.
W nocy na 16 stycznia zaatakowany zo
stał przez 3 wielkie kontrtorpedowce nie
przyjacielskie torpedowiec „Peraec“, dowo
dzony przez kapitana m arynarki Sazerio
M arotta. Torpedowiec ten płynął jako
ochrona konwoju, Przeciwstawił on się
dzielnio atakowi i storpedował jeden z ata
kujących statków. Wioski torpedowiec
ugodzony różnemi pociskami oraz płonąc,
zdołał jednak powrócić do swego punktu
w yjścia
*
W nocy na 12 stycznia formacje sztur
mowe włoskiej m arynarki wojennej sforoowały wjazd do portu algierskiego i za
atakowały liczne statki. Dotychczas zdo
łano stwierdzić z pewnością storpedowa
nie jednego krążownika i trzech wielkich
parowców. Dwa parowce napewno zato
nęły. Trzeci osiadł na mieliźnie. Krążow
nik jest uszkodzony, Pomimo gwałtownej
obrony nieprzyjacielskiej, prawie żaden
e pośród odważnie atakujących nie odniósł
szkód.
Na froncie Syrty gwałtowny ogień a rty 
leryjski. Nieprzyjaciel nie ponowił swych
ataków z dnia poprzedniego.
Na terenie Tunisn pewne nagłe uderze
nie wysuniętych naszych oddziałów prze
ciwko pewnemu bunkrowi zakończyło się
sukcesem. Podczas nieudanej akcji nierzyjacaelskiej na południowym odcinn — o której zaTaportowano w komuni
kacie wojennym z dnia 15 stycznia — prze
ciwnik pozostawił na płaca boju 120 za
bitych.
Formacje naszego lotnictwa obrzuciły
z dobrvm skutkiem bombami bazy na te
renie Algieru oraz objekty na Malcie. My.
śliwcy niemieccy zniszczyli w walce po
wietrznej 3 samoloty.
Samoloty nieprzyjacielskie ostrzelały w
driu wczorajszym ogniem karabinów ma
szynowych Pachino (Syrakuzy). Na tere
nie miejscowości powstały lekkie szkody.
Z pośród ludności cywilnej był 1 ranny.
Zrzucono także kilka bomb ponownie bez
skutku na Lampedusę, Obrona przeciwlot
niczą wyspy zestrzeliła 1 samolot.
Jeden z naszych samolotów nie powrócił
t akcji dnia.

Opieka nad dziećmi
matek pracujących.
W izyta w przedszkolu Zakładów Monopolu
Tytoniowego w Krakowie.
Kraków, 18 stycznia. Są fabryki, w któ;
rych ręce kobiet są ze względu ną rodzaj
pracy bardziej przydatne, niż silne ręce
mężczyzn, przeznaczone do kierowania
maszynami, lcucia młotem, nakładania wqgin itd. Do takich fabryk należą zakłady
tytoniowe i spirytusowe, fabryki cukier
ków. browary, przędzalnie. Stąd tez zau
ważyć można w godzinach, gdy praca w ta
kiej fabryce się . skończyła, że wychodzi
s niej więcej kobiet, niż mężczyzn. Zwłasz
cza dzisiaj, w czasie wojny, jeet to objaw
częsty _ kobietn miisi bowiem zastąpię
mężczyznę w większej mierze, niż w czasie
pokoju. Pozatom wiele kobiet pozostało naskutek wytworzonych warunków, bez gło
wy rodziny j same muszą pracować.. Nie
jest to niczem trudnem, gdy kobieta nie ma
dzieci. Gorzej jednak, gdy matka wycho
dząc do pTacy, pozostawić musi dzieci na
opiece Boskiej. Ile trwogi przeż.ywa ona
w erosie pracy! Myśl jej zajęta jest usta
wicznie pytaniem, czy powróciwszy do do
mu. zastanie dzieci zdrowe, a mieszkanie
cnie, czy które nie rozchorowało się, me
wypadłe oknem, nie spowodowało pożaru.
Są to obawy, które nie pozwalają jej od
dać się całkowicie wykonywanej pracy
i które mogą być powodem jej własnego
nieszczęścia. Jedno zamyślenie, jeden ruch
w zamyśleniu wykonany, a ręka lub ona
oaa dostać się może w tryby maszyny.
Toteż prawdzlwem dobrodziejstwem dla
pracujących matek są znajdujące się przy
fabrykach i zakładach przemysłowych
ochronki, żłóbki i przedszkola, w których
dzieci ich pod opieką pielęgniarek i, wyehnwawezyń nictylko są bezpieczne, lecz
rozwija ji, się w atmosferze zdrowia i czy
stości i przyswajają sobie bezwiednie do

Na południu frontu wschodniego nieprzyjaciel przy utyciu przeważających li
czebnie eił prowadził w dalszym ciągu ata
ki, które odparto wśród wysokich strat
przeciwnika. U wybrzeży morza Czarnego
lo tr'ctw o zatopiło sowiecki wyławiacz min
I zniszczyło magazyny m ateriałów pędnych
I magazyny dowozowe.
W rejonie Stalingradu wolska nasze, któ
re od tygodni toczą tam bohaterską walkę
obronną przeciwko ze wszystkich stron atakującemu nieprzyjacielowi, odparły rów
nież wczoraj silne ataki nieprzyjacielskich
formacyj piechoty i czołgów, wśród wiel
kich strat bolszewików. Dowództwo I od
działy dały temsamem ponownie wspaniały
przykład heroizmu niemieckiego ducha
żołnierskiego.
Na środkowym odcinku frontu niemiec
kie oddziały wypndowe zniszczyły liczne
stanowiska bojowe wraz z załogami. W a lk i
w rejonie W ielkich Łuków trw a ją. Na południowy-wschód od Jeziora llmert Jedynie
lokalne działania bojowe. Na południe od
Jeziora Ładogl w toku zaciętych walk
krwawo odparto silne ataki nieprzyjacieleklo I wydarto przeciwnikowi tereny, któ
re uprzednio opłacił on wysokieml ofiara
mi. W gwałtownych walkach powietrznych
zestrzelono wczoraj ponad frontem wschód,
nim 77 samolotów sowieckich. T rzy własne
samoloty zaginęły.
No terenie L lb ljl ósma arm ja brytyjska
usiłowała okrążyć od południa nlemieckowłoską arm ję pancerną. W gwałtownych
walkach odparto silne grupy czołgów nie

Hiszpański minister Arrese
w Berlinie,
Borfln, 18 stycznia. W niedziela przedpo
łudniem, na zaproszenie kierownika naczel
nego dowództwa Hilgenfcldta, przybył do
Berlina hiszpański minister p artji Arrese
no kilkudniowy pobyt

su odparto. W natychmiast potem nastę
W towarzystwie jego znajdowali się m,
pujących uderzeniach, przesunięto daleko in. następujący dygnitarze: Manuel Valdes
de przodu własne pozycje.
podsekretarz Falangi, Gabriel Arias SalNa obydwu terenach boju lotnictwo nie dago, podsekretarz prasy i propagandy w
mieckie i włoskie skutecznie brało udział Falandze, kierownik opieki społecznej Marw walkach. Zwalczało ono w dalszym cią times Fidoya oraz kierownik opieki zdro
gu z dobrym skutkiem nieprzyjacielskie wotnej Aiugustin Aznar.
bazy lotnicze. Wśród urządzeń portowych
w Bono bomby wywołały ponowne ciężkie
zniszczenia. Zestrzelono 12 samolotów nie
W alki w rejonie Nowej Gwinei.
przyjacielskich, a osiem zniszczono na zie
mi. Na północny-wschód od Benghasi Jed
Tokio, 18 stycznia. Jak donosi cesarska
na z niemieckich łodzi podwodnych zatopi, kwatera główna, jednostki lotnicze m ary
ła z pośród konwoju, zestawionego z trzech
narki japońskiej w akcji, przeprowadzanej
parowców i kilku statków strażniczych,
w okresie od 5 do 11 stycznia b. r. w rejonie
dwa statki o łącznej poj. 7.000 ton, oraz dwa
wysp Salomona I Nowej Gwinei, odniosły
dalsze parowce, silnie strzeżone przez
kontrtorpedowce, o łącznej pojemności nactępująre sukcesy:
W walkach powietrznych, jaki© eię ro
12.000 ton. Niemieckie morskie siły zbrojne
zatopiły pozatrm na morzu Sródziemnem zegrały nad wyspami Salomona, zestrzelo
no, względni© zdemolowano 21 samolotów
brytyjski poszukiwacz min „Horatio1*.
Po dziennych wypadach nielicznych sa aljancłkich. S traty Japończyków ograni
molotów brytyjskich w kierunku północno- czały się do trzech maszyn,. któro bądźto
niemieckiego rejonu wybrzeża, pojedyncze nie powróciły, bądźtoż uległy zniszczeniu
samoloty brytyjskie przeprowadziły pod dftńęlki rzuceniu eię na objekty nieprzy
czas nocy loty nękające ponad Niemcami jacielskie.
W rejonie Nowej Gwinei zestrzelono,
zachodniemi. Powstały nieznaczne szkody.
Podczas nocnego ataku letniczego na za- względni© zoiwaczono na ziemi również 21
chodnio-francuski rejon wybrzeża zestrze samolotów aljamckich. S traty Japończy
lone trzy, a za dnia dwa samoloty nie- ków, związane z akcją nad Nową Gwineą,
ograniczały się do sześciu samolotów, ktÓTe
przyjacielskie.
Po dziennych atakach szybkich niemiec już to nie powróciły, już to rzuciły eię na
kich samolotów bojowych przeciwko objek. objeflrty nieprzyjacielski©.
tom, położonym na południowem wybrzeżu
A n giji. niemieckie samoloty bojowe zw al
czały
podczas nocy ważno ze względów
W Kordylierach płoną lasy.
wojennych urządzenia kilku miast w An
g iji południowej.
Buenos Aires, 18 stycznia. W K ordylie
rach, na pograniczu Argentyny I Cihle sza
leje pożar olbrzymich obszarów leśnych.

Zniszczono razem 133 czołgi sowieckie.
Berlin, 18 stycznia. Naczelna komenda
niemieckich sił zbrojnych komunikuje z
głównej kwatery Fiihrera w dniu 17 stycz
nia:
Na południu frontu wschodniego wojska
niemieckie również wczoraj odparły w ob ronię, przeprowadzonej częściowo w ru
chu, silne ataki nieprzyjaciela i w zaciętych
walkach, stoczonych przy silnym mrozie,
zadały nieprzyjacielowi ciężkie straty. W
dniach 15 I 16 stycznia zniszczono 60 czoł
gów sowieckich. Silne formacje lotnictwa
osłaniały fro n ty obronne I wspierały własne kontrwypady. W rejonie Stalingradu
wojska nasze toczą dale] ciężką walkę obronną przeciwko ponownym masowym atakom nieprzyjaciela, które znowu załamały się o zdecydowaną wolę oporu dzielnych
obrońców.
Na środkowym odcinku frontu skuteczna
działalność oddziałów zwiadowczych i wy
padowych, Załoga cytadeli W ielkich Łu
ków, zgodnie z rozkazem, przedarła się do
atakującej grupy bojowej, spleszącel z od
sieczą. W zaciętych walkach nieprzyjaciel
stracił podczas kontrataków 47 czołgów.
Lotnictwo bojowe bombardowało podczas
dnia I nocy komunikacje dowozową bolsze
w ików w rejonie pomiędzy górną Wołgą a
Lowatom. Myśliwcy, a rty le ria przeciwlot
nicza lotnictwa I a rm jl ladowel zestrzelili
41 samolotów nieprzyjacielskich.
Na południowy wschód od Jeziora llrneń
odparto sporadyczne ataki. Na południe od

t

bre przyzwyczajenia, które pozwolą im
później wyrosnąć na ludzi prawego cha
rakteru.
Takie wrażenie odnosi «ię przynajmmieo,
gdy zwiedza eię przedszkole Państwowego
Monopolu Tytoniowego w Krakowie przy
ul. Dolnych Młynów. Patrząc na całokształt
pracy, na pedantyczną wprost czystość sal,
na obfitość pomocy i środków wychowaw
czych, a przedewszystkiem na dzieci same,
budzi się mimowoli podejrzenie, że jest to
zakład, urządzony na wzór, na pokaz dla
zwiedzających. A tymczasem tak jest ną
codzień, bez gości i wizyt. Przedszkole i
żłóbek istnieją bowiem już od 12 lat, przez
ich jasne i czyste sale przewinęło się już
wieleset dzieci, z których żadne napewno
nie zapomniało dotąd sjyego tam pobytu.
Jeżeli dzisiaj znowu ś ię o niem pisze, to
dlatego, że właśnie obecnie, gdy tyle m a
tek pracuje narówni z ojcami i gdy sąme
zdobywają utrzymanie dla swojej rodziny,
jest taka przystań dla ich dzieci ogromną
ulgą i ułatwieniem ich własnej pracy. Za
glądnijmy jednak bliżej do tego światka
dziecięcego.
Razem z mamą przychodzi Lneia, Leszek,
Basia i tyle innych dzieci o godz. 7.30 rano
do fabryki. Mamusia idzie do pracy, a jej
dziecko do przedszkola, albo do żłóbka. W
szatni, gdzie każde z nich ma własną garderóbkę, oznaczoną dla zapamiętania ład
nym rysunkiem konika, owocu lub kwiat
ka, zdejmuje dziecko buciki, wkłada pan
tofelki i fartuszek, wiesza płaszczyk w prze
grodzie. staw ia buciki pod płaszczykiem,
czapeczkę kładzie na półce nad płaszczy
kiem, przyniesione ze sobą śniadanie wkła
da do specjalnej przegródki i idzie na salę
na zabawę. Bawi się najpierw, jak samo
ebee. A zabawek ma dość: sn klocki, konie
drewniane, lalki, piłkii itp. Po zabawie —
modlitwa, mycie rąk w ślicznej umywalni
i — śniadanie. Dzieci przynoszą chich z do
mu, a otrzymują na miejscu kawę z mle
kiem. Miło popatrzeć, jak grzecznie wszy
stkie siedzą przy stolikach, dostosowanych
do wzrostu. Każde ma swoją serwetkę w
płóciennej kopercie, oznaczonej znowu ko
nikiem. owocem lub kwiatkiem . Jest ta

znak rozpoznawczy dla dziecka, które prze
cież czytać jeszcze nie umie.
Dzieci przedszkola podzielone są na dwie
grupy, według wieku. Grupa starsza 4—6
lat ma po śniadniu zajęcia kształcące. K tó
re odbywają się albo w formie zabawy w
ładnej sali gimnastycznej, albo w •ali, w
której spędzają większą częśc dnia, lii le
pią z gliny, wycinają z papieru, budują z
klocków. A jakie piękne rzeczy potrafi wy
myśleń taka mata glowina dziecięca. Grzyb
ki z gliny, ślicznie polakierowane, bociek
stojący na czerwonych drewnianych patycekach-nogaeh, ptaszki, zwierzątka i wie
lo innych rzeczy. Niektóre z tych zabawek
świadczą o specjalnych zdolnościach dzieci.
Dzieci drugiej grupy, od 3—4 lat, przeby
wają tymczasem w swojej sali, gdzie bawią
się, śpiewają, lepią i rysują.
O godz. 13.30 przechodzą wszystkie do
umywalni, gdzie znów m yją ręce i czeszą
eię, poczem wracają do sali na obiad. I zno
wu uderza niezwykła karność, tych dzieei przy, całej ich śmiałości i swobodzie
dziecięcej. Obiadek smaczny. Raf zupa fa
solowa i marchewka, kiedyindaioj barszcz
i makaron z masłem, innym jeszcze razem
zupa jarzynowa i naleśniki z marmoladą,
lub krupnik i pierogi z mięsem.
Nie widać wśród dzieci, twarzy naprawdę
mizernych. Mają przecież doskonałą opiekę
lekarską. Ce miesiąc każde dziecko podda
ne zostaje dokładnemu badaniu, a i tak
zagląda pan doktór eo dwa dni. Gdy chodzi
o wagę, wykazują dzieci przeważnie przy
bytek. W przeciwnym wypadku poddaje się
dziecko jetweze specjalnej opiece. Do dy
spozycji żłó ika i przedszkola jest też lam
pa kwarcowa.
Po obiedzie dzieci śpią przez godzinę na
kocykach, rozścielonych na posadzce, peezem ubierają się. ho mamusia też jn skoń.
ezyła pracę. Jeet przecież już wpół do pią
tej.
Na piętrze znajduje eię żłóbek i dzieci
niec. W żłóbku zostawiają matki swoje
maleństwa od 2—18 miesięcy, w dziccińcn
od 18 mieaiecy do a lak Jak w przedszkolu.

W eiągu ostatnich dni pożar rozszerzył
eię na znacznej przestrzeni w okolicy gór
skiego jeziora na terenie narodowego par
ku Lanin, gdzie płomieni© strawiły przeszło
100 km. kw. obszaru leśnego. W innym
punkcie nnooo dalej na południ© wybuchł
w tym samym czasie drugi pożaT, niszcząc
przedewszystkiem zagajniki i lasy młodego
drzewostanu. K atastrofalny pożar zniszczył
na przestrzeni ok. 50.000 hektarów w K or
dylierach przeważni© lasy drzew szlachet
nych w Todzajn cyprysów, araukaryj i
innych. W akcji ratunkowej biorą udział
oddziały wojskowe i żandarmerii, przyezem zadaniem ich jest lokalizowanie ognia.
Z uwagi na to, iż niemal co roku o tej po
rze powstają tam mniejsze pożary lośrfe.
istnieje przypuszczenie, ż© pożar wznieco
ny został wskutek nieostrożności turystów
i przemytników. _____

ezlora Ładogl nieprzyjaciel poniósł wysocle krwawe straty podczas powtarzania
swych ataków. Zniszczono 26 czołgów.
Ciężkie w alki obronne niemlecko-włoskie) a rm jl pancernej w Afryce północne]
trw a ły również I w dniu wczorajszym. Nieprzyjaciela, szturmującego na szerokim
froncie przy użyciu znacznych sił pancer
nych I piechoty, odrzucono wśród bardzo
wysokich krwawych s tra t Niemieckie sa
moloty nurkowe I bojowe brały udział w
walkach I zniszczyły miedzy Inneml dzie
sięć czoigów oraz uszkodziły wielka liczbę
dalszych wozów bojowych.
Lotnictwo atakowało w dalszym ciągu
port Bonę i spowodowało dotkliwe spusto.
szenla.
W walkach powietrznych w rejonie mo
rza Śródziemnego zestrzelono trzy samoloty brytyjskie.
Odkryto bibliotekę Kopernika.
W godzinach wieczornych bombowce b ry 
tyjskie naleciały nad obszar Rzeszy. Prócz
Stzokholm, 18 ©tycznia- Z ramienia unłbezplanowych ataków nękających na kilka worsytetu w Królewcu udal a SM3 grupa
miejscowości nieprzyjaciel zrzucił na tere uo©onych niemieckich do Srawecji, celem
nie Rzeszy bomby burzące I zapaiaiące ta odszukania w szwedzkich arohnwach do
kże na W ielki Berlin. Ludność poniosła kumentów, dotyczących Kopernika. Uczeni
straty. W dzielnicach mieszkaniowych, w znaleźli cenne manuskrypty Kopernika,
gmachach publicznych, w czem i w szpi oraz znaczną ezęśe jego prywatnej hihljotalach powstały przeważnie szkody wsku
tebi. Rękopisy i książki wielkiego astrono
tek pożarów. Zestrzelono dwa samoloty.
ma
wywieziono w ciąga wojny szwedzkoW walkach pomiędzy Kaukazem I Donem
odznaczyła się szczególnie 16-ta zmotory polskiej na przełomie XVTI wieku, jak®
-zdobycz, wojenną do Sziwecji.
zowana dywizja piechoty.

tak i tątaj uderza niezwykła czystość, mi
mo, że utrzymanie w niej jasnych sal i bie
lutkich łóżeczek nastręcza obecnie córa*
większo trudności. Na łóżeczkach leżą ma
lutkie bobaski, ładne i czyste. Co trzy go
dziny przychodzą matki karmić je w spe
cjalnej karmiarni. do której ird się dziecł
wynosi. Oczywiście. że przedtem muszą się
rozebrać w specjalnej rozbieralni. Ostroż
ność musi być, zachowana, by nie przynie
siono z zewnątrz jakiej choroby. Dzy>cl
większe mają swoje miniaturowe stoliki
i foteliki, przy których jedzą i bawią się.
x Liczba dzieci, przebywających w przed
szkolu, wynosi pTzecietnie 60. w żłóbku 37.
Nie wszystkie dzieci przedszkola są w zi
mie obecne, natomiast latem gwarno tam,
jak w ulu. Częściej spędzają wtedy czas
na świeżem powietrzu. Maleństwa również
leżą wtedy na wielkim, zasłoniętym od wia
tru tarasie.
Obserwatora, który widzi po raz pierw
szy przedszkole zakładów Monopolu Ty
toniowego, uderza przedewszystkiem niesły
chana czystość sal, przemyślany rozkład
zajęć i prawdziwie macierzyńską dbałość o
dzieci. Jeszcze większem dziwem są jednak
dzieci same, które choć pochodzą ze środo
wiska raczej niestimożnego, zachowaniem
swojem wykazują bardzo staranne wycho
wanie, gdzie nie hamując swobody dziecię
cej i pozostawiając im całą możliwą samo
dzielność, wyrabia się w nich jednak k ar
ność i posłuszeństwo. Niezwykle miłe i
urobione dzieci, które z przedszkola wynio
są napewno jaknnjlepsze podstawy pod
przyszłego, moralnie zdrowego człowieka.
To już zawdzięczają matki w znacznej mie
rze wpływowi kierowniczki, będącej peda
gogiem z powołania.
Dziecko z przedszkola, wracając z m atką
do domu, opowiada jej o przebytym dniu,
a matka słuchając tego szczebiotu, musi
sobie pomyśleć, że ona nie byłaby w stanie
dać mu tego i równocześnie rozumie, że to
przedszkole, żłóbdk l dzieoiniec są dla niej
i je j dziecka ogromnem dobrodziejstw, m.
(UDO)
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D zie ń z n a c z k a p o c z to w e g o .
K raków , 18 stycznia. J u l od kilku la t przyjęto,
te data IB stycznia poświęcona będzie na cześć filia te llity k i, a więc tak poizukiwanemu przez net 1 pożądanemu znaczkowi pocztowemu.

Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 16.00 do 6.30

Pierwszy kurs dla personalu
usługującego.
Kraków, 18 sły-canna. Pod koniec r. 1942 odbył się
* Krakowie pierwszy kuro dla kelnerów, corganlzo*» n y i In icjatyw y Grupy Głównej Gospodarki Proc"Wołowej I Ruchu.
Na mariftacisi^e tego kumem odbyta etę w potowi*
nydm la komf wronęja z k taro wnukami ówierneó i egra"Wawtonairai lramsiu, na której omówtone zostały
OMBeeótowo wymiikJ doówiaztcaoń w azasie scikolenia
**zam iau. W kumeach podmtaloiaypb na etftary gmu®y 1 tawająeyoh 6 tygodni wulęto udffilaJ 160 koJnta
"W. a których wreyecy zdadii egzam in. K ursy stakrok naprzód w praicy nasi padrnieetemtesn
otoNnysd-u gowpodnio-hotaia/neklego.

Ograniczenie wyrobu mebli.
,„ K r ’ k6* . 18 etyeonte. Na podstawie wydanych wska’ * • " otrzym ali członkowie zrzeczenie Instrukcje,
Prowadzające ograniczenie wyrobu mebli.
Wytwórnio m ebli, Jstóroby prssypadlktesn ode otoay-

01• “/ d» toj ohwiM wespamntnmego poflecenta, wtaziy
^gtaaió to a ieww tocznie wę wlusnym kotares-ite d e
Oouipy GoepwlamectoJ Piraeąnyeta inrow nege, do oczoMenla zawodowego w ytw órców m ebli. W wypruilkacjj
"yknooroń powolyrwa.mli; aię na utezna.jomoóó poJoooń n ie może byó uznanie ta uspraw iedliw ienie.

W zrost potrąceń na Jezdni.
Krabów, 18 etyoznia. Stacja Miejskiego Pngoto.
wlu Ratunkowego w Krakowie Interweniowała
w u b ieg łym m iesiącu 1098 ruzy, w czeiu «9S wy
padki tnlały miejsce na mieście.
Między innemi zanotowano w okresie sprawo
zdawczym 8 nagłych śmierci, 7 połfąccń przez
auta, w. ozem dwa śmiertelne, 8 potrąceń przez
tramwaj 1 11 przez rowery, oraz Ingie pojazdy.
Wzrost potrąceń na jezdni tłumaczy się oblodze
n ie m je z d n i 1 ostatniemii opatiami śmieżnemi. Należy zaznaczyć, że zmalała znacznie ilość samoi : * w’
zanotowano 8, przyczem wszyst-Me osoby odratowano.

Miłość matki.
„ .5 L Z ,

^ ' lr l

pewteai 48-1

mążcejmn* lctory od 8-tmsgo roku tygla był zu
Iń ń k n ^ M

0 4 tefw °taaai leśal on *tn*l:

łóżku. Matka jego w ciągu oaleiro okresu M
" p o w a l a się afan 1 nie o d d a w a ł a ś w obce r
w .u tes<> długiego okresu cwisu ta eteitiraa
Ł
PrMB” a!« tpokojmie ani jednej nocy, a
kUkaikrotam uu non misaiaia wutawaó do obm

N ow u znaczek z P rotektoratu i dwa znaczki
ł now el terfi chorwackiej.

Oittkl b urka •lenw WRBihHwy *■* •»<**• 1 »•

ta k długi prze cl H0 wolnych
wieczorów • troskach
życia codziennego. Chociaż zaś zdarza clę nieraz, ze
jodna połowa ztadla małżeńskiego nie żywi bynaj
m niej uznania dla namiętności fllla fe llzły c in s j dru
giej połowy, to mimo wzzyztko nieznanym Jeet w y
padek, aby właśnie zbieranie znaczków miało się stać
przyczyną rozwodu lub toi Innej rodzinnej trngedjl.
K tóż natomiast zaprzeczy twierdzeniu, io tego ro
dzaju rozryw ka jeet najspokojniejszą 1 najbardziej
pouczającą a pośród wszystkich zabaw
mlodzlety.
Zupełnie podświadomie zdobywamy patrząc olę na
Bloczki azerogu pożytecanyoh wiadomości z hm torji,
geo g rafjl i życia gospodarczego, które właśnie mogą
nas zachęcić do całkiem poważnych studjów w da
nym kiorumku. Jeśli zaś rodzice oie będą uważali, to
Ich dzieci bawiąo oie zuocakaml, przechodzą tylko
zw ykłą powszechną chorobę młodości, a zachęcą ich
do systematycznego kolekcjonerstwa, wówczas już
na miodu wpoi alę temu pokoleniu wiola staranności
1 pobudzi uwagę nu piękno artyatyoznych rysunków,
obok których przeohodzlmy nieraz obojętnie.
Dwoma czynnikam i wreszcie, które zadecydowały
• ogólnoświatowej powszechności fila te lis ty k i było
po pierwsze połączenie rozryw ki z jatonajpewnlejszą
lokatą kapitału, « po drugie współzawodnictwo dzię
ki wprowadzeniu wystaw filateJiatycamyoli. Tak więc
dzisiaj, w tygodniu, na który przypada dzień świą
teczny fila te lis ty k i, wypada przytoczyć kilkn cieka
wych momentów z h isto rjl tego rodzaju keflekojonerstnwa
Otóż wynalazcą znaczka pocztowego w na.
szem pojęciu byt Rowlantf H ill (w AnglJI w r, 1840),
ale tam ą zasadę opłacania listów pewnym odrębnym

Obwieszczenia urzędowa

OBWIESZCZENIE
K ierow nika W ydziału Spraw Zdrowotnych w Rządzie Oeneralnwgo
Gubernatorstwa (Głównego W ydziału Spraw W ewnętrznych)
W sprawie obrotu zarojostrowanoml środkami leemlezeml w Generalnem Gubernatorstwie.
Wszystkie zezwolenia us wyrób ł obrót specyfików farmaceutycsnych
* numerach rejestracyjnych 1 -8 0 0 0 i preparatów organoterapeutycz
nych n numerach rejestracyjnych 1 (org. — 400) org.. udzielone aa
Podstawie rozporządzenia o wyrobie 1 obrocie specyfików »»‘ “ »ceutyernych z dnia 30 czerwca 1926 r. i rozporządzenia o wyrobie i obrocie
Preparatów or-annterapeutycznyeh s dnia 10 eserw ca-933 r. tracą swą
weinośó z upływem dnia 15 lutego 1943 r., o Ile do togo efflssu nie ;zo’,t»ną one, na wniosek dotychczasowego właściciela zezwolenia z«twj«r Wtoo W ydsioł Spraw Zdrowotnych w Rządzie Ueneralncgo Gu
bernatorstwa K raknu 2(1, Burgstrasse 64.
W tym celu należy nadsyłać dokum erty,. zawierające rezwotenlr, (dojrody zarejestrowenis) I zatwierdzone napisy ną opakowaniach. Próos
dla k a ż d e j preparatu należy dołączyo zestwieuis. które musi saw ierać n« ,fcPuj ące dauei
i i m im er rejestru,
, , ,, . .
» IM d u ’ — d ,7,e w“ b ng r " - l . l k . f , i ' . „ k w . n l . . o d f c l.le l, - „ I n ,

«te
s
- S r a * ’! . » . » « » « <
- . a
crru l?4! "dnośne numery rejestru uzsiaje sie r.ą nieważne, a na »peS I l c 1 Pirmnceutyozńc wzgI preparaty organoterapeutyczne, hedąoe
toiońi“ ńvehn' " !nlei»zego obwieszczenia, rozciaffa oto na podstawie wyw wvn„,ro yKirzndzeń zakaz wyrobu.
n.i.inlió
przedInicnto u h w vK tkow yeh można na uzasadniony wniosek udzielić
m?olerńWo4 ^ S ,.’ y ‘ "M ów

ną opiekę nad ulubiouetui zakątkami samobójców.

Kgcik filatelistyczny.

wzgl. rzeczników

o b w to s z e ^ ^ a d o m le n to swych firm w należytym czasie o ninlejszem
15/1fi,mn ‘ t V 8’ t,2B°7 którzy na podstawie .bwieszcwmla »
8DecvflVAw • 1 r 1912 Wiadomości Aptekarskich « rejestrowanni
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MUąw

wartośnl duchowa, zsozęto studja
wyśsse, o henn la posad*, pozna ma.
try moauiataiie parna kul i u radnego,
prawego charakteru, oliętaita inży.
niema. Poważna sgtoazem.1* wraz
» fo tog rafia (<to zwrotu) klcrowaći
(tanim Krak., K raków . „N r. 6055"
Panna lmteligenitna. sympatyczna,
praon.ląaa, a dobrym oharokterze,
wiek średni, pomniałaby pana tych
Bąrnyoh zalet. Oa! makrym. Zgł.i
O-nnimo K ra k., K raków , „N r. 6080"
Wysoka blondyn* z dobrej rodzi
ny. wykaztałoomą, pracująca, sym.
paityeoMwi. szlachetna, witek średni
pragnie posnąć psuta tyeh samych
r.stet, Cku rosltrym. Zgłoszenie, m«.
ńliiwiic z fo tog rafią: Goniec Kraik.,
K raków . „N r. 6079".
Panna młoda, natyrnk*. dosyć mi
ła i wecola. prawnie tą drogą po
znać pana c podobnych walorach,
pracującego, od 28 do 30 lat, w oc
lu m atrym . Zglosronia nJcamomlmo.
we kierować pod „N r. 6165“ Go
niec K ra k .. Kraików.
Pani, hut 86. z dużym fcmpitałem,
pomna pana do la t 50. Oel m atrym .
Goniec Krafc.. K raków , „N r. 6186"
Panna, m ająca lo t 22. ą prow incji,
średnio sytuowana, krawcową, do
syć miila. pnagmle pozmaó pnus
w wtoku od 25 do 39 la t, a zawo
dem pownżinte myślącego, w celu
modrym. Zglowmłnil* ktorcwsó: Go.
mleć K ra k . K raków , „N r. 6104".
Panna, lat 22. ciemno-Mcm dyna,
niskiego -wzrostu, średnie wyksstat.
oeraie. prasnte pocmać parna z daJah i UMtnitowsgo. w celu m atrym .,
wdek od 25 do 86.. Złosz. kierować:
(taniec Krak., Kraków. „Nr. 6166"

N ocligl

anaklem wprowadził Francuz M . da V elayer Już
w czasach Ludwika X I V , otrzymawszy
przyw ilej
stworzenia poczty m iejskiej w Paryżu (1653).
W ślad za A n g lją, wydano znaczki pocztowe w Bra»ylj4 (1843), S zw ajcarii (1843), Nowym Jorlku (1848),
• w latach 1849— 1859 w e wszystkich państwach za
chodniej i środkowej Europy, jaik A ustrja, Ho w aria.
Itrowy, Belgia, Francja, Htaspamja. Okazało elę rów
nież, że tego rodzaju form a jcot n'erastaipiona i na
wet po situ latach maszynowy spocćb frankow ania li
stów używany Jest dzisiaj tylko w bardzo nloznacznej mierze.
Talk, Jąk n ik t role wic, kto pierwszy ułoży) zasady
gry w szachy lub np- w pokern, trok «wwn«> nieznany
jast ten, kto pierwszy wpadt na pomysł zbierania
znaczków. N ic przyszło mu wtedy na myśl, że zapocwątlkował on mainję, jaku ogarirote świat. Stało cię
to może aaw et ró wmocaeśn io w wiciu mtejecnch na
świcolo, a w każdym razie Już w 1858 roku Istniały
specjalne sklepy ze znaczkami w Paryżu. Niertkońcaona roetnoiitaóó motywów, zdobiących znaczki pooatowe or«« rosnąca bezustannie wairlość egzempi*rzy, wyoofamych z obiegu, Jako/toż amillowajule no
wych aeryj oe względu na pr-zomiuny polityczno I jubilouBoowo oleazy za każdym razem oiko rbtoraima
1 podsyca zapal poszukiwacza. Niemożność oałągnłęcta ideału w postaci zebrania wszywtkich znaczków
nie wilechąca też tnnpećnle uniątorów, 7>rm?«reny«4»
w specjalne atcw«.rwys»cinia wymlcsi.no o m iędzynaro
dowym chanafleterze,
ISneyklopsdja z roku 1888 w ym ienia zbiór księcia
da Galllera w Paryżu, Jako największy na iwiecta
o ówczesnej wartości półtora m lljona franków , oraz
zbiór Muzeum Pocztowego w B erlinie jako najpo
ważniejszą kolekcję publiczną. Podczas gdy wspom
niany zbiór pryw atny rozspnzetjany aostsl napewno
między lioraiych nowych am atorów, to zbiór stolicy
Rzeszy zajm uje nadal, zwiększając się bezustannie,
prym at wśród zbiorów państwowych. Przed 5Ó laty
obejmował on 8000 różnych egzemplarzy, działaj na
tomiast kto wie, czy nie przekroczy! Jul 100 tysięcy
roasmottyeh okazów.
Marzeniem każdego filatelisty
jeet oosywiśole ujrzenie tyeh wszystkich akarbńw...
• — la —

Czy pan o tem sfyszat ?
Książki powodem masowych
samobójstw.
(Ja-wtca) Fpldemje samobójstw znana aą w historji a przyczyną tych epidemij bywały często
popularne romanse kryminalne, które wywierały
wpływ na psyciialogję mas.
Wystarczy przytoczyć fakt, że po przeczytaniu
powieści „Nowa Heloiza" — Rousseau, odebrało
sobie życie około 5000 osób.
Większość samobójców rekrutowała się a po
śród młodzieży obojga płci, a wśród nich nie
brakło także ludzi starszych od 50 do 00 lat.
Samobójstwa te bywały zazwyczaj długo i sta
rannie obmyślane. Wybierano dla nich tajemni
cze zakątki w ogrodach, parkach i na samotnych
starych cmentarzach.
Masowe epidemje dochodziły do takich rozmia
rów, żę władze administracyjna roztaczały bacz
Nlom lzcklzgo wyuczam za 8 mlooląv«; K raków D ługa 300.
1044k
Lekcjo niemieckiego azybką meto
dą: K raków Grodzka 31
5988
Stenografia listownie nowocotoną
metodą; K raków . Grodzka 27/6.
Lekcje fortepianu uproszczona me
toda! Wezyatkie stopnie: Kraków
Krupniczą 14/5.
5692
K u rty nandflowo, ul. Podwale. —
p m yjm ują wpisy na: K urzy hand/towo. biurowo, otenogmfjti i m a
szyn.
1 lllfik

Różne
Zegarki,
biżuterie poleon St.
Cbwitkowski. Kraków. Stawków,
•ku 23. W ykonuje naprawy ze
garków.
4®86
Podania — Prośby - Tlumnozeniai
Tłum acz przysięgły Mgr. Jon W oj.
tyns Kroków Starowiślna 8.
Podania, prośby, tlumaczonia. —
sprawy podatkowe i inne: Biuro
Terlecka, Kraków. Floriańska 55,
tolofou 180-25.
8«6k
D r. Dnnzckl. choroby ekórue 1 we
neryczne: K raków , Starowiślną 13.
Podania, tłumaczenie: _ Kraków
Basztowa 10/1.
SftSGk
Licytacja m ebli w Krukowi® w
składzie przy ul. Szerokiej 16.
W torek to iest 19-go stycznia od
godz. 10-bej be® przerwy obUwio.
woj aż do k o m p lrtn tw wyuprzedania
Między
innemi
bcdzlz
sprzedane: reprezentacyjne poko.
je jadalnie sypialnie, salonowe,
biblioteka szafy kredensy poko
jowe 1 kuebmine kapany 1 fatole
Dluezowe. łóżka, krzesła, lodów
ka, lustra, regały, lady I różne
urządzenia sklepowe,
lOSlk
Bieliznę męska z powierzonych
mnterjslów ns miarę, wykonnjc

W ytwórnia

* *K r a k a u °d r Jat% T>rztWifl'ny w "i«*ek nie udzielono przedłużenia term inu,
w raaau, dola n grudnia 1949.
K ierow n ik W ydziału Spraw ?.?row#t n» c„,',h
w W ydziale Głównym Spraw Wewnętrznych
w RzijcUh Generalnego Gubernatorstwa
W «astęp«twlo: D r. B u u r m a n.

Matrymonialna
wykształcona, m itel pojrtorzebowuośai, dobrego eharek.
• r'ź ' ""'tot' lat 18, pnnrule po" ta c młodego nona podobnych
taint » ooiu majtrym. Zgloazenia
wnaz z fotografią, w ó re j zwrot aa.
Pewniony. Górnice K ra k ., K raków .
„N r. 6646“ .
Mlody blomilyn. o-łwoziio w Nicm-

y e c h , pragnie nawiązać koreaponJcmoie z mrtta oooba. co! m atrymGoniec K ra k ., K raków , „N r. 1018k
Ponlą po Sfl-e*. ntaHego wzrostu
» większym kwpitatem dla wupóln«go dobra, poślubi hcodiowleo,
tot 40. Może być lekko ułomno.
* matom dzicokicm m iłe wldzia"»• Zdjęcia kouieczuc. Zw rot h«■orow-o. Zgloazcwląi Aganeja K ra .
ków. Stadna 13 „HandUowioo^T

W mężu szukam serdecznego dru 
ha ozczerośei. oaufnnla, obustron
nej troskliwości, spokoju, atmo
sfery oflepła. dostatku. Mam lat
33. wzrost 1T2, uroda zsifleży. wykamtatoewte
wyższe.
Pienledsy
brak.
ZaTnllownnto
turyetyW ,
skłonność do samotności. K raków ,
Sienna 18. B iuro Ogioaneń dla
..Brdzie dobrze".
6653
Dwie pnnto. ozaitynlka i blondynka
wyookie. matoirjaflnie niena-teżno
z braku znajomości pragną poznać
ta droga wyblitnto przystojnych,
syrapatyranyeh namów. OeJ m atrym .
Zgłoszenia: Gontae K ra k., K raków .
„N r. 2670".
Separowana, la t <1, na mądoww)
posadzie wtaanr mlM/Joanie, s brakn czasu i niojemośoj panno m is.
cbotaego nołoarlotoa tych •amyoh
•„alat. Cel nralferyw. P ow ażni zgłosarnia z fotog rafia; Oomien K ra *.,
Kraików. - I h t
•

Neelegl: K raków . Lubicz 19/8.
Noclegi i Kraków św Jana 80'ł.
Pokćl tylko dla pntoJesdnyeh obok
dworca: Kraków K u rn ik i */7
Noclegi śródmieście:
Asnyka 5 Kowalska
_
“J 47
Noclegi nlekrepująrei _
W ielopole toto, I p.. front »««
Noclegi: Kraków Zamenhofa 8'J»

Bielizny

-

Szczepan

■Irlowskl Kraków Starowiślna 8
P e d in la l n ajtan iej tłumaczy Ma
jewski. Kruków, pi WW. Świętych 8
P lla ttliś c ll Nndcóliijcte znaczek aa
50 gr„ a dowiecie się, w ja k i spo.
ęób bdrzymacte najszybciej obłego,
we i nowości Gubornartorstwa. —
T. Hyrc. Ntepotomloe.
10i4k
Przysrlołó co przyni+wle powie chtI p oficyny
“ J4 rom antk*
Kraków.
Krakowska
Nocltol Kraków S tarow iślni 53(10 38/48, wyjąwszy czwartek, ntedzletę
Neelegl i Kraków Starowiślna 87'4 Podania: Kraków Floriańska 55
Pluskwy oraz wszelkie robactwo
Noclegi: Kraków Hz.wsk» in
Noclegi
orryiesdnym:
K skan wras « zarodkami tepi radykalnie
gąt „B F “ . oras odszcenrzanto prze,
Wielopole 34/4. 11 plętre
prowadza dezynfekcja „A zot", K ra 
Noelngi: Kraków Wielopole 5-5
ków. Plotła 19'7 telefon 217-48.
Noclegi tanie — śródmieście; Kre
ków Krupnicze 14/5
1
Znacikl pocztowe specjalnie w y
Noclegi czyetei Kraków . Sen"” k,;
soko katalogowane płaci nsjlopiaj
9/16 przecznice Grodskiej
™3R | Świat
Filatelistyczny
Kraków,
Pokól przyjezdnym. Kraków. Sta Fieriańaka 8/16 oficyna od 5-tej
rowiślną 62/18. IV . p.
fi4“
do T-mej
9»9lh
Noclegi
mlokrppnjąre.
Kraków,
P ty do wychowu I tresury przyj
D ługą »ii'3.
„ , nR54a muja. — Kupno I ąprzedaż oraz
Noclegi: K raków . Zielona 35/1.
komlai Hodowla lisów rasowych,
Kraków Traugutta 20/1.
0405k
Grafolęglnl noradzl we wezyaiklcb
Nauka I w y th e w n l*__ sprawach życiowych _ Kraków.
D ajw ór 36/15 i ) piętra.
4358
W gley n * *ew » urzędowo to- D r Dzioba Andrzej ordynuje w
twierdzono K urzy Handlów* dto chorobach kobiecych i położnie5264
początkujących t zaawaueowsmyen iwie: Kraków Asnyka 8'6
nrzyjm uje D yrekcją Kraków-Poś- M arta Flllnezak Maalewska grafoleglnt
przyjm uje oodzteń od
óuźo, Hmolkt 9 do 81 etyoonU. “
5868 11_16 Kraków
■' - '
-----Karm elicka 82'S.
■wiadoctwo.
iiudj/wjduolnto. P ralnię ehomicuna F r. Jogęłlą,
Masiyuoplsmo
Kraków
Dtobto
M
.
IŁ

J

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem po
pełniania samobójstwa było utopienie się w sta
wia, jako odpowiadające romantycznemu ducho
wi. Często również zdarzały się bardziej skom
plikowane praktyki, jak n. p. masowe zakopywa
nie się żywcem. Najsłynniejsze były epidemje r
roku 1800 i 1811.
W drugiej połowie XIX wieku samobójstwa sta
ły się mniej częste, ale za to sposób przenoszenia
się na tamlcn świat został „udogodniony*.
Sentymentalne romanse w dalszym ciągu wy
wierały zabójczy wpływ na młodociane dusze. -—
Świadczy o tem wypadek pewnej 17-łetniej dzie
wczyny z Sigmaringcn, która odkręciła kurek i d
gazu i wdychając truciznę, nie przestała czytać
ulubionej książki.
*
Kiedy znaleziono ją martwą, trzymała jeszcze
w ręce ulubioną książkę, której bohaterka koń
czyła podobną śmiercią.
Ostatnio w XX wieku na szczęście epidemje sa
mobójstw zmniejszały się i nie zanotowano w
żadnym kraju powyższych wypadków.

Delfin ważący 1.800 kilogramów.
W okolicy Aimerji nad morzem śródzlemnem
złowiono dclfinu, który ważył 1.800 kilogramów.
Niezwykły okaz ryby przewieziono do Madrytu,
gdzie będzie wysławiony w jednem z muzeów.

Konkurentka rekina.
(rj) -Najżartocznlejszą rybą na iwiocie nie jest
rekin, Jakby siię zdawało, jest nią mała rybka,
mieszkanka
południowo-amerykańskich
wód.
która zwie się „pimaha".
Szczęki Jej posiadają kilka rzędów trójkątnych
zębów, tak ostrych, te krajowcy używają ich de
golenia.
1
Piranha wędruje stadami, po kilkaset sztuk I
po krótkim czasile ogałaca zajęto przez siebie
wody ze wszystkich żywjith istot
Wśród tubylców na temat pirnahy krążą licz
ne ojiowiadanto. Jedno z nich mówi, że gdy rnzu pewnego pijany marynarz wpadł do rzeki, w
której znajdowały się pirnahy, został przez nie
tak strasznie poszarpany, że pomimo natychmia
stowej pomocy wyglądnt po wyjęciu z wody
jak kawał mięsa. A przebył w wodzie zaledwie
dwie minuty.
Gdy pirnaha połknie guzik lub inny podobny
przedmiot, którego nie może strawić, wywija
żołądek nazewnątrz przez pyszczek i w yp lu w a
zbyteczny balast.

W pogoni z a - manekinom.
fk) Pewien posterunek policji w pobliżu Ge
newy został zawiadomiony, że szosą jedzie aulo,
w którero znajduje się trup mężczyzny. Policja
wszczęła pościg. Podejrzane auto zostało zatrz.y
manę. Policjanci zdziwili się niemało, gdy przy
kierownicy wozu zobaczyli zgrabną, młodą ko
bietę. Jeszcze większe jednak było ich zdziwienie,
gdy po otwarciu drzwi limuzyny wypad! istotnie
nieżywy mężczyzna — hię był to Jednnk trup,
ale manekin. Nadobna niewiasta oświadczyła, że
zawsze jeździ z tym manekinem, albowiem oba
wia tlę sama jechać.

Skradziono d n i* 98. X I I . 1949
Obrazy stare, zoitozraone, bez pod
pisu. walaretwo za gran Iowie, pol Kairtc roopozmawMsą su nazw isk*
A n n * Stn»zyńak*, K raków , Staro,
skie — przynieść do fachowej bez
w lóta* 66/9.
llllk
płatnej ooeuy:
K raków . Lobzowaka 6, Salon Obrazów.
454
Skradziono 1L I . 1943 w K ra ko 
Plany, ryaunkl knpjuję, przeryso w ie w tram w aju pieniądze, Kenuw u j* asybko Elektryczna Kopjow. kartę N r. 111906 .dowód osobisty,
ula Planów Kraków . Starowiśl
Pogodowa Antonino, Kraków -Prona N r 12.
6806 kooim, Morawtańekiiogo 19. 1112t
D r. Mlsfalakl. apecjaltata eborób Zgubiono Keinnkartę Nr- V/125556
kobiecych K raków . M ikołajska 9.
n * nazwisko Magio 8a»bed»fcl. K r a 
Zlała przedmioty przerabia, azacnków. Graegóreeoka 104*.
6722
Je. pracownia atatnlozo-zrebrnlcz* Zegarek damski zgubiono na dro
K raków Plac W pluioą 14 w po dze
od
i4a«m
Szoaapańakicgo,
dwórcu.
6110 i A do lf H itle r-P lo ta do ul. SiaroW orki papierowe, kooop.. Jutowe, wiśluej 5. Znakowa proazouy Jeet
derki, płachty napraw ia maszyno o zw rot r a wyaesktesn w rnngrowo I sprzt-daje worki papierowe,
dronlieni. Krabów, Starowiślna 8,
konop.. ło i erki, torby pap. 160, 80
btelitikie Ftoiuku.
673Ó
36 kg.: Oerownla worków, Kraków
Zgubiono Kouakairżą 1 kartę pruoy
Zielona 3
694T u* nazwJeko Tadeusz K am iński,
Pióra, ołówki „Pellikon" 1 lane ną.
tgińouL Ksmek Przew ag 13. lU13k
p ra w i*
kupuje: Skład papieru
Dnia 17. X I I . 1942 ^kradalooo w pa.
Bamycaowa Kraków . Krakowska
86/39 telefon >12-04.
6490 d a g u koło 1‘odlęóa portfel orag
ICcuiukąrtę,
wydaną w NlepolfuulGrafologlnl porad»l we wszystkich
sprawach życiowych: K raków , ul, cącb. kadąńocakw llbezpteóaalni. —.
Uczciwego anatsroę proszę o zwrot
DIetlowska Nr. 73, w podworeu
W wynagrodzę'ulem: F r. Łuczak.
oartor.
R373
NtoiMibwnloo 385.
I0171c
Grofolaglnl porodadu K raków , ul.
Zgubione Kenaksirtę góralaką no
Kztlok 30/5 .
6618
ZMKswisko Bronisław Znjąo.
4846
Zapalniczki napraw i* fabrynonta:
Kraków. D totlewsk* 48, S zlifternla 8 stycznia w Krakowde zgubiono
Myszkowski.
®57* z pteoaku w tram w aju Nr. 3. pa
Fortepian wypożyrec Zgloazemlai czkę z zawartością 200 zl., Auswel*
Gouloo K rak. Kraków. „N r. 6570" pracy, papiery firm y Hehcnkereo.
świadectwo ślubu (Z akr.), paazpor.
Farb larnla Fr. Jo«ąHe. Dietla 33, ty eowieokio u * nazwisko K azi
Piaczatki gumowe, szyldy oras m ierz Kozieł i żuny jago N ą ta ljł
grawury maszynowe. HldprawzkJ, HkiblcktaJ. Gorąco proazą o zwrot
Kraków Grodzka 36.
9868b
samych <io-kuin«ntow na adres:
Dla Pań cierpiących na przepu Hchemkrrco, K raków . D łu g * 66.
kliny braiiszne pępkowe pachwi
nowe.
udowo wykonuje pnay I Zgubiono Kcnukarto ną nazwisko
Iiy o n a r Bronisław, wydaną przez
bandaże specjalistka R Bogdano6895
wleź Kraków. Grodzka I , w po- M agistrat Bochnią.
dn/orpu.
4074 Skradziono Kenu kartą n« nazw i
5904
2.75 zl. kosztu Jo wstawieni* pary sko D udków n* Zofja.
stóp. 10 gr. od oczka *xpraaiom. Skradziono dokumenty, a to: K a r
K raków , Sfatejkl 5.
4485 tę rozpoznawozą. przepustkę no
Posiadam akiep rJciktroleMihnlczuy, cną, zaśwlndemenlo procy I legi
W yd7terżswl*. spółka- inna propo. tymację kolejową u * uazwisko
5910
zyoje. Wiadomość: K raków , Staro, Zlelimku E m il.
wlśina 37/2.
6667 Zgubiono K artę rozpoznawozą N r
Parcela na skład w I%dgór«u do 170, wydaną dn. 25. IV . 1912 ua
wydzflerżawtenJ*.
Gonieo Kraik., ju izw lak* Jak. Krawiec, Hwojcaw
ny. gin. Trzyca, powiat Miechów.
K raków . „N r. 0081".
Samotny, zdrowy, be* nałogów, Zgubiono dowód posiadania ka rty
pracy Nr. 961/01819 1 lagilynmcję,
em eryt pomnkuje radzimy polskiej
kultu ralnej któraby zaopiekowała wydaną przez firm ę A. HI wek u.
sic nim . dnjan mu pnmlcascoenie. A. H ein w Krakow ie, na nazwisko
nalakronurlajizy wlfct trzy razy Kozdrój Jan.
5934
dstomnte
wazystke m lid pcw i cd. W płatek dnia 8, I. zgubiono w
rutom wynagrodzemtem. Wairunókt tramwaju N r. 8. ul. Długa, teczk*
panter tub I piętro. Zgłoszenia: z dyplomem mietrzowaklra, zezwo
Goniec K ra k.. K raków . „N r. 6107" lenie na kaztaleenlc ucani na na
Posiadam koncesje wraa z urzą zwisko ŁozowftM. I.eonaml. K ra .
dzeniem na prowndz.emle kaw lsr. ków. ul. J. Tarnowskiego 5 ka rty
pracy na nazwiska: Suchoń Jani
ni szukam spótntka z lokajem I
mata gotówką. Zgtoazemis esyhkię ną. Kasprzyk W tadyalaw*. Szpar,
nia.k
Ireneusz. Szwed Edward i
Goniec K rak
Kraików, „Nr-Ó784"
Kapką Wlfldyatąw. oraz rachunki
Spowalnia, naprawa wszelkich ma
i
różne
papiery warsztatowe. l'» llszyn I kotłów, budowa rurociągów
l aparatów: ..Antogam". Kraków . nia proazc łaskawego z-nniszec o
KolwaryJaka 81.
8636 ode* tanie papierów ta nowi tera
mairrodrouicm pod powyższym
reacm
5937
Z w u b y — fc rB d ż Ia ta
Skradziona Kennkairta, wystaw lwia
przez Kraików, na nązwiakc Stefa,
S kradtion * karta
roznosnawcaa, n i* Wojnicko, kałątke (lb -zplccsal,
kartę prany, eraa tonę dekumejsty. ni Snuł Stanisław. Stefania i Engawysławione prana Dautsoha Post niuaz Wotnicki. skradzione w Iram .
wuju 8. 1 19CI w Krakowie 04"
(tolcn w Krakowie na nawwlako Jó
dawce scwtola w yrag cul o: W o lu t
zef Fo lg*, swrówió na w rnagrod**G a lie ** A
M ii*
gdeto: Kraków. Ordak* 88.
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nowe

dostarcza hurtownie

Fa GLA-WA
Kraków, Lelewela 5
Tel. 200-28
M ASZYNĘ BIUROW Ą .
zegar, ścienny, zegarek męski,
zeBarok stoper, zegar antyczny,
rower męski, marynarkę męską,
płaszcz damski, suknię ślubną,
śniegowce
damskie,
okazyinie
sprzedam.
KRAKÓW, Stradom 13/34, lewa
oflc., II. p.
6729

P IA S E K , SPÓ ŁA
w

różuej ilości do nabycia.
C E G IE L N IA
KRAKÓW. Nitpolomska Nr. 4.
Telefon 132-32.
6367

AUTKO WÓZEK
dziecięcy, nieużywany, sprzedam.
KRAKÓW Krzywa 13/11. | | . p„
na ganku.
67(12
PARCELA BUDOWLANA
do sprzedania
w Plaazowle blisko tramwaju.
Wiadomość:
KRAKÓW, ul. Wielicka 11/1.

Palto meskie
pirwszorzędne na wysokiego, tęż
szego pana, sprzedam.
KRAKÓW. Krzywa 13/11. II. p..
na ganku.
6763

K U P U JE
O BRAZY
DYW AYY
A K T Y K I
B A I , ON S Z T U K I

TADEUSZ WIERZEJSKI
Kraków, — Stradomska L. II.
Telefon 137-23.
P A T E F O N Y
apreiynowe na elektryczne przera
biam. — Wiadomość: KRAKÓW.
Szlak 3/7 od 1 -2 . 4—5.30.

“ KA P C E
•prz-edarn r Kraków, św. Wawrzyńca
16, m. 22, I piętro, otfdic. 5939

L I iy
F u tra

no'

a A l<ś

*
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R a in ie rz e
P ła s z c z e

Wolne posady
Potrzebna maszynistka niemiecko,
ukraińsko-polska i chłopiec do po.
eytek od zaraz. Zgłoszenia: Kra
ków. Starowiślna 36. F-ma ..Ko-Po"
Stenotypistka (ta) polsko-niemiec
ka zaraz potrzebna. Zgłoszenia pod
„M" Biuro Ogłoszeń Krajna. Kra
ków. Adolf Hitler-Platz 46. 1029k
Cholewkarzy I szewców przyjmie
natychmiast na dobrych warun
kach Firma Kurzydło. Sanok
Przylmlemy starszego pana w cha.
raki/erze aprzedawcy na teren m.
Krakowa. Reflektujemy na ąily
traktujące poważnie tenio zawód
Zgt. pod .,906“ Biuro Ogłoszeń
Krajno. Kraków Adolf Hitler-Platz
48.
1082k
Potrzebny czeladnik i pomocnik
krawiecki. Kraków, Kalwaryjaka
67. m. 3.
5948
Gorsrclarkl na pracę poza dom
przyjmie Firma „Zur Wienerin".
Kraków. Szewska 9.
8440

____ 1A lot, <►.
posług domowych i no posyłki.
ZgtoRramia: Kraków, Garncarska
24714, I. p. Klasztor SS. Sercanek,
od godz. 12—3.
6682
Młoda Polko od teraz do niemiec
kie,go domu (3 oooby), poszukaw»no. Kraików, Thomoegasoe 24/12.
Sprzątaczka no 2 godzimy dziemmie poszukiwano zaraz. Zgt. oso
bisto między godz. 13.30 o 14.30.
Kraków. Wiśliwko 4/6.
6760
Zacara przyjmie nieduża drukarnia
w Krakowie. Zgłoszenia pod „905“
Biuro Ogłoszeń Krajna. Kraków,
Adolf Hitler-Platz 46.
10G»k
Robotników do rozdrabniania drze
wa
na maszynach
poszukuje
„Holztankstelle" Kraików. Zablocie 2. Karty pracy i dodatkowa
żywność zapewnione.
1081k
Chłopca lub dziewczynkę jako
gońca orna® uczniów, przyjmie fir
ma „Instalacje Elektryczne", Kra
ków. św. Marka 31.
1083k
Złotników przyjmie aa dobrych
warunkach pracownia Stanisława
Soblka. Kraków, plac Wolniea 14,
w podwórzu
6050
Potrzeba ucznia do nauki fryzjer
skiej zaraz. Kraków. Al. 29 Li
stopada 65a. Gorzkowski Kazi
mierz.
6059
Przyjme natychmiast ponad 60
młodych alt pomocniczych od lait
17-tu. męskich i żeńskich, do ro
bót rymarskich w moich warszta
tach pracujących wyłącznie dla
wojska. Warunki pracy lekkie, lo.
bai dobrze ogrzany, byt w Tar
nowie zabezpieczony. Zgłoszenia
i omawianie warunków: Tarnów,
ul. Narutowicza 22, w podwórzu,
I. p. Jan Łacina.
6062
Torebkarzy lub torebkarki na pra
cę poza dom przyjmie Firma „Zur
Wienerin", Kraków, Szewska 9.
Praczka na jeden dzień w tygodniu
potrzebna (dobre warunki, Zgłosz.:
Stanisław Vach«l, Kraków, Długa
53. sklep spożywczy.
6536
Dziewczyna podkuehenna. wiek
średni, potrzebna u t a i do dworu
blisko Krakowa. Wiadomość: Kra
ków'. Piłsudskiego 7/4.
6555
Prasowaczki
odzieży,
zdolne,
przyjmie pralnia Fr. Jogatla,
Kraków, Dietla 93.
6648
Pralnia chemiczna przyjmie zdol
no prasowaczki odzieży. Płaca
dobra od sztuki. Fr. Jogałła, Kra
ków. Dietla 93 w podwórcu. 6649
Szczotkarz n,a grzebień, potrzebny
zaraz Fabryka Perzanowski i Py
zik. Kraków. Kościuszki 54. 5983
Uczni i uczennice przyjmie Fabry.
ka Szczotek i Pędzli Perzanow
ski i Pyzik, Kraków. Kościusz
ki 54.
5984
Duet muzyczny, żeński, albo mie
szany, na akordeonach, albo akor.
doon 1 banjo, lub akordeon z
skrzypcami, od zaraz poszukiwa
ny do mniejszej restauracji. Zgł
kierować do Gońca Krak., Kra
ków. „Nr. 1094)k“ o ile możuości
z dołączeniem fotografii.
Stolarnia teatru przyjmie od za
raz majstra stolarskiego, pilnego
i energicznego na stanowisko kie.
rowniaze. język niemiecki pożąda,
ny. Zgłoszenia przysyłać do tech
nicznego kierownika teatru. 1109k
Buchaltsra-biilnnslste z
dłuższą
praktyką i dobrą znajomością
jeżyka niemieckiego w stówie i
piśmie, poszukuje od zaraz nie
miecka firmą budowlana w Kra
kowie. Oferty z własnoręcznie
pisanym
życiorysem,
odpisami
Świadectw i referencjami, kiero
wać Goniec Krak.. Kraków, „Nr.
lllOk".
Chłopców i dziewczęta do fabryk!
skrzyń, przyjme. Emilowie®, Kraków-Podgórze. Śliska 8,
6727
Posługaczka po południu potrzebna.
Zgłoszenia: Biuro Majewski, Kra
ków. Pi. WW. Świętych 8. 7095k
Kucharka dworska z dóbrem goto
waniem i znajomością hodowli dro.
biu. potrzebna od 15 lutego. Zgło
szenia z odpiaami świadectw:
Lubzina-dwór kolo Dębicy.
6549
Osoby inteligentnej do dwóch chloozyków na dwie godziny przed po
łudniem. poszukuje: Kraków, św.
Sebastiana 10, m. 1, miedzy 13—13
Krawcowa poszukuje natychmiast
samodzielnej siły do gospodarstwa
młodej, umiejącej gotować,.a Jnbiąoej dzieci, dwoje: 4 i 11 lat. Zgł.:
miedzy godz. 14-tą a 17-tą, Kra
ków. uL Zybliklewicza 5/148 X
klatka.
6068
Od 1 lutego br. potrzebny ku
charz
silą pierwszorzędna do
„Bar pod Kwnpnem". Chełm Lu
belski. ul. Lubelska 61. Warunki
umowy pisemnie.
Ę169
Przyjme samodzielnego stolarza
na roboty fomierowane. 1-go na
roboty budowlane. Kraków, Staro
Mostowa 6.
6181
Kilku monterów dla Łnstalacyj sa
nitarnych 1 cemfa-ailnego ogrzewa
nia, ora® szwedsowan ia, jak też
pomocników monterskich dla spe
cjalnie pilnych robót w Krako
wie. poszukuje firma niemiecka.
Zgłoszenia: J. Woifferts. Kraków.
Prażmowskiego 55/4,
6269

Kupujemy gotówkowe: ubrania.
płaszcze, kilimy, bieliznę pościelo
wa. koce, zegary, lepsze aparaty
Kupis każdą realność, parcele, fotograficzne, lornetki i Inne war
miejscowość obojętna. Skowroń tościowe rzeczy: Kraków, św.
ski. Kraków, Adolf Hitler-Platz Krzyża 7.
5406
39 tel. 158-66.
6019 Komis. K ralów, Grodzka 32, przyj,
K upis domek jednogodadnny z o- muje do komisowej sprzedaży:
grodem na peryferjawh Krakowa. ubrania, jesionki, futra, lisy, oraz
ZgiosEwnia: „Informator", Kra inno przedmioty.
5513
ków, Pijanska 19.
977k Książki wartościowe wszelkich za
kresów kupuje, placąo dobrze
Antykworjat Adam Kraków. Szpi.
Sprzedał nieruchomości
taink 5.
5569
Garderobę damską, męską i dzie
W Aleksandrowie pod Warszawą, cięcą. pościel, bieliznę, buty i in
na linji Wairszawa-Otwook, stacji ne Używane rzeczy knpuje i pia
kolejowej Kalenica, Firma Józef oi gotówka koncesjonowany 6klcp.
Adam Trubaczek sprzedaje na pra Kraków. Karmelicka 28.
9401k
wach wyląozmośoi działki budowla Przyjmuje do komisowej sprzeda
ne. zalesiono, po rewelacyjnej ce ży. oraz kupuje obrazy, perskie
nie — zł. 4 ®a m2- Akty nota dywany makaty świeczniki mo
rialne natychmiast przy jednocze- siężne. antyczne meble itp. dzie
snttn wydzielaniu do oddzielnej ła sztnki. porcelanę, oraz cale
książki. Warszawa. AL Ujazdow zbiory: „Der Deutsche Kunstlaskie 41, m. 5, tel. 8.65.16 i 8.08.99. den", Krakan, Hauptstrasse (Sław
96484
Parcele 161 sążni w Łagiewni kowska) 10, tel. 186-87.
kach. sprzed* Biuro Pośrednictwa Fortepian krótki lub pianino, ku
pie prywatnie Zgt: Goniec Krak.
Kroków. Floriańska 16/4, I. p.
Kamienice I piętrową, nową, 10 Kraków. „Nr. 5886".
ub. przy tramwaju, sprzeda Trzo- Ootówkal Kupuje używane rzeczy
pek,
Kraków, Floriańska 16/4. garderobę: Kraków, Grodzka 47,
I piętro.
6582 sklep.
Dom 5 ub., 835 sążni ogrodu przy Obraz sprzedasz najkorzystniej:
ul. Koblerzyńskiiej, sprzeda Biuro Wawrzecki. Kraków. Wiślnn 9.
Pośrednictwa Kraków, Florjań. Obrazy, dywany kilimy, antyki,
ska 16/4, I. p.
6587 meble porcelana Kupno, sprze
daż. ocena: Salon Obrazów 1 dzieł
Parcele budowlanie, przemysłowe
każdej wielkości, ora® kamienice 1 sztuki „Antyki", Kraków. Stra
dom
18 tel 140-83.
6911k
domy. Zgłoszenia: Kraków, Sienna
5, 1 p„ m. 7, od 10—16 bez przerwy, Pianino lub krótki fortepian, ku
nie zaraz, dobrze zapłacę. Kraków
telefon 113-64.
5885
Parcele budowlane, — morgowa Starowiślna 12/5.
70.000. —, 260-sążniiowa 23.000.—, Za gotówkę kupuje ubrania. ma
sprzeda „Lokata", Kraków, Łob rynarki. spodnie, wszełką gardero.
zowska 4.
6736 be. oraz inne raeezy: Kraków, Sta
5682
Ziemie rolną, 15 mórg pod Kra rowiślna 80, sklep.
Książki wartościowe, herbarze, en
kowem. okazyjnie sprzed* „Loka cyklopedie
kupuje
płaoąo
najlep
ta". Kraków. Łobaoweka 4. 6728
Dom jednio rodzinny, ogród, sprze sze ceny: Antykwariat Adam
5568
da: „Informator", Kraków, Pijair- Kraków, Szpitalna 16.
Wszelkie przedmioty najkorzyst
ska 19.
1097k niej
kupisz i sprzedasz przez Ko
Parcele bud. przemysłową. uzbro
5514
joną, 1.897 m’. dwufrontową. Pod mis Kraków. Grodzka 32.
Obrazy,
Kupno — sprzedaż, faeho.
górze, okazyjnie sprzeda B'H.
„Er-ka-es", Kraków, S ta a w iś’na wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
5992
27. telefon 128-74.
1098k zowska 6. Salon obrazów.
Potowe wiili-domiu przy przystań- Wszelka garderobę, bieliznę uży
ku tramwajowym (Podgórze) sprze wam:' kupie. Kraków. Dietla 19.
5994
da bardzo tanio B/H. „Er-ka-es", m. 17. prawa oficyna.
Kraków, Starowiślna 27, tel. 127-74 Maszynę do szycia i spód kupię.
Zgł.:
Goniec
Krak.,
Kraków,
„Nr.
Dom murowany, 2 pokoje, kuchnia. 6009“
Bronowiec-Azory. 900 m’ ogrodu, Sealsklnowa futro luźne, kupię.
tanio sprzeda B/H. „Er-ka-es",
Kraków, Starowiślna 27, ted. 128-74 Zgt.: Goniec Krak., Kraków, „Nr.
Zamiany, sprzedaż, kupno parcel, 6039".
domów, majątków przeprowadza Kupimy: futra męskie, damskie,
szybko, solidnie B/H. „Er-ka-es", wszelką garderobę, bleliznęt kili
Kraków, Starowiślna 27, ted. 128-74 my. dywany, kryształy, fotoapara
ty. patefony chodniki kokosowe
Parcele: Wola Duchaeka. Wola i inne. Dom Komisowy. Kraków,
Juat.. Borek Fał., Łagiewniki, już Adolf Hitler-Platz 12 w podwórcu.
od 100 sążni Kraików, Zwierzynie Pierścionek brylantowy, kupie. —
cka 8/1.
6280 Pracownia
zlotu iezo-srebrnieza,
Teren fabryczny, duży obszar, sta Kraków. Plac Wolniea 14 w po
cja (tor kniejowy), blisko miasta, dwórcu.
6117
okazja: „Wlasno-Strzecha", Kra Futer, lisów, błam ów,' kilimów,
ków, Adolf Hitler-Platz 10, telefon dywanów.
wszelkiej
garderoby
104-31.
6671 męskiej, damskiej, patefonów. fo
Pole om e. Tibemiia bardzo dobra, toaparatów. maszyn pisarskich,
4J/j motPłfi, bMatao cjramwiaju., dobre poszukujemy. Płacimy zaliczki. __
położrtniiie: ..Własna-Stroecha**, Kna- Sprzedojemy szybko. Komis, Kra
ków, Adolf Hitler-Plata 10, telefon ków. Adolf Hitler-Platz 12 w po
104-31.
6G73 dwórcu.
6118
Solidnie korzystnie sprzedasz I ku
pisz przez Komis — Kraków —
Kupno
Grodzka 59.
6151
Obrączki, pierścionki, łańcuszki
Maszyna do szycia, pierśoieniową. złote kupie. Kraików. Plac Wolnlkupie zaraz. Kraków, Zwierzyniec, ca 14 w podwórzu, pracownia.
ka 9/1.
6176 Maszyną do szycia, chętnie SiugePianina krzyżowe, pancerne, ku ra. kupie. Zgłoszenia: Kraków,
6238
pie natychm iast Kraków. Lelewe ul. Jabłonowskich 20/13.
la 9/2.
6175 Komis, Grodzka 59, ułatwia szyb
Patefon walizkowy, kupię. Kra ka sprzedaż futra perskiego, lisa
ków. Kościuszki 60/6.
6177 srebrnego i niebieskiego, aparatu
Na grad zmienny trójfazowy po foto ubrań, palt, dywanów, obra
szukujemy oelcin kupna: 1 elektro- zów. zegarków. Kraków, Grodz,
6020
motor 100 PS, 750 obr., 2 elekuro- ka 59.
mntory (rd) 46 PS, 1000, wzgi. Potrzebujemy do natychmiastowej
1.450 obr.. l eloktiromotor (rd) 45 sprzedaży maszyn do szycia i pi
PS. 1.450 obr.. 1 eHelkitromotor 25 sania. futer męskich I damskich,
PS. 1.450 obr., następnie: 2 trans, ubrań, palt, dywanów, kilimów
6291
forma tory 190 K VA, 5000/220/380, itd. Komis, Grodzka 59 .
Najwyższą cenę osiągnąć można
2 tramsform. 60 K VA 5000/220 380
2 transfomn. 25/50 K VA, 500/220/380,' za futro, lisa, ubranie, płaszcz,
100 m kablu gumow. 4X35 gum. patefon. dywan, kryształy, bieli
Wyczerpujące oferty z podaniem znę spodnie w Komisie Kraków,
6300
miejsca do Gońca Krak., Kraków. Grodzka 59.
Filateliści, Wszelkie znaczki lep
„Nr. 1077k“.
Motorek elektryczny Garard albo szo. przedewszystkiem polskie, czy
idtiy do pstefonu, kompletny lub ste, stale kupuje „Ilkaros", Kra
nie. kupię. Kraków, Długa 7/6 ków. PI, WW. Świętych 11. 6503
Akordeony, gramofony, mandoliny
przed południem.
5930
Wyżymaczkę w bardzo dobrym 1 dkrzypco kupuje. PłaAę najwyżzszc
ceny. Zgłoszenia: Kwiatkowski.
stanie, kuiple zaraz. Zgł.: Górnicę
Kraków. Szpitalna 20.
6573
Krak.. Kraków, „Nr. 6778".
Kupuje
używane maszynki do
Lisa srebrnego, niebieskiego lub
mięsa
Szlifiernia.
Kraków,
Die.
rudego. all>o pelerynki poszukuje
tlowsfca 46, Myszkowski
6633
dila k illje n ta D/H. „Er.-ka-ec". Kra

Kupno nieruchomości

k ó w . S t a r o w iś ln a 2 7 , s k le p , t e l e f o n
128-74.
1102k

Ubrania męskiięgo, płaszcza, ona®
futra poszukuje do kupna D/H.
„Er-ka-es", Kraków, Starowiślna
27. sklep.
1103k
Srebrne wyroby i k ryształy zakupi
dla blijcnta D/H. „Br-ba-ee". Kna.
ków. Sairowślna 27, sklep, telefon
128-74.
1104ik
Wózek sportowy dziecięcy, tylko
dobry stan, kupi Sroczyński, Kra
ków, Starowiślna 27, n p., telefon
128-41.
1105k
Kupuje obrazy znanych artystów
polskich,
płaco
solidnie:
Salon
Posad poszukują
Sztuki, Wawrzecki, Kraków, Wi
6674
Bilam i,ta. poważna siła. 20-letnla klina 9.
praktyka, zakłada, prowadzi nad Lornetki 6X i 8X poszukiwane
zoruje. zamyka księgi wszystkich pracz Komis, Starowiślna 18, Kra
6288
sysiemów (ramowy plan kont, po ków.
datki lista plac), przyjmie praeę Meble różne, kompletne sypialnie,
godzinowo Kraków, Michałowskie jadalnie, gabinety gotówkowe ku.
go 14/9. ustnie godz. 13—15. 5777 pujemy: Hala Meblowe- Kraków,
Starszy kierowca samochodowy, Grodzka 59, Krakowska 26 (wej
6480
znający język niemiecki, poszu ście z bramy).
kuje posady na auto oiężarowe
Dywanów perskich poszukuję —
zaraz. Łaskawe zgł.: Goniec Krak
płace najwyższe ceny: J Brachel.
Kraków .Nr 5974".
Salon Dywanów Kraków. Florjań.
Ogrodnik szkólkarz-warzywnlk. lat ska 8.
561 Ok
30. kawaler, posiadający długolet Obrazy antyki dywany knpno nią praktykę w znanych dużych suraedaż ocena: ..Phryne" Kra
ogrodach handlowych, obecnie na ków Sławkowska 6
9390k
posadzie, również w dużych ogro
dach handlowych, pragnie zmienić Ubrania oraz oddzielnie spodnie
I
marynarki
suknie
płaszcze
zi
posadę od zaraz. — Zgłoszenia
raęekie 1 damskie, knpuje
proszo kierować: Goniec Krak.. mowe
za gotówkę: Skup I sprzedaż nżyKraków, „Nr. 1012k".
wanet odzieży Kraków Plac Do
Prokurent wykształcenie praw minikański 1
2529
nicze i komercjalne, pierwszorzęd. Koncesjonowany aklep kupna t
ny buchaliter-bilamsista i kores sprzedaży używanej garderoby,
pondent niemiecko-polski, lat 30 oraz bielizny: Kraków ul. Pieraz praktyką na samodzielnych 1 ok ięgo 4.
8079
kierowniczych stanowiskach, po. Pianino lub fortepian kupie, pła
sznkuje posady kierownika firmy
ce najwyższe oemy Zgłoszenia:
szefa zakupu i sprzedaży lub oso Kwiatkowski Kraków ul Szpital
by zaufania właściciela. Zgł.: Go. na 20
5030
nieć Krak., Kraków. „Nr. 6064".
Spodnia, nbranta. płaszcze auklee
Uczciwa, dobre polecenia Szkoła kL bieliznę, obuwie, kupuje go.
Rotoloza. poprowadzi samodziel tówka Kraków. Długa 32, sklep.
nie małe gospodarstwo wiejskie, Kupon ubraniowy, jasny, najchęt
chetmie plebania. Zgt.: Goniec niej fresco, kupię. Zgł.: Goniec
Krak., Kraków. ,jłr . 6052".
Krak.. Kraków. „Nr. 6066".

SpriedBł________
Biżuteria, oedohy. wyroby srebr
ne. zegarki diamslkto ł męskie w
wielkim wyborze stale ma składzie:
Knaków. Krakowska 1, Arkady.
Maszyna do szycia Singera do
sprzedania. Kraków, Loretańska 8.
1.. 7.
6364
Materiał czarny bielski na płaszcz
lub pokrycie, oraz czarną georget
tę. sprzedam. Kraików-Podgórze,
Orawska 1/3.
6703
Kostium damski, lotni, czarny
kupon na płaszcz lub kostjum
(brąz), sukno na płaszcz lub kurt,
kę męska, flanela na pijanie, ku
pom na garnitur męski, sprzedam.
Kralkó-w. Batorego 10/4.
6711
Aparat elektr. do masażu, kom
plet. sprzeda — Kraków, Długa
28/9, II. p„ ofic.
6712
Garnitur wizjrtewy, męski, ko
stium damski, granat (ang.). ma
teriał na tremcz. sprzedam. Kra
ków. Długa 28/9, II. p., oflc.
Sprzedam buty oficerskie, dam
skie, nowe, nr. 36. kapę na łóż
ka, firanki (komplet), bielizna
męska sweter męski, nowy (golf),
ptaszę® damski z kololeraem, kurt
ka damska
(źrebce). Kraków.
Długa 28/9," oflc., II. p.
6714
Tissot zegarek, niklowy, kieszon
kowy, nieużywany, sprzedam. Kra.
ków. św. Sebastiana 20/2 od godz.
9—1.
6719
Banzolstks złotą i zegarek, kie
szonkowy
Longines.
srebrny,
kieszonkowy sprzedam. Kraków,
św. Sebastiana 20/2. od godz. 9—1.
Futro damskie, sportowe, futrp
tneskie. kołnierz wydra, kupon
na płaszcz czarny z dodatkami,
sprzeda Kraków. Kochanowskie
go 2/2.
6744
Kapce męskie 48 ze sukna, włócz
ka granatowa wiatrówka męska,
używana- buciki całe damskie,
sportowe, 87, pęleiryna damska,
de sprzedanie. Kraków, Dietla
98, m. A
8752

Palta mąsfeto « • sioaM iUPi
brym etasrip 1
weftntiamą,
sp r a e d a m .

K r a ik ó w .

D łu g a

3 2 /1 3 ,

I. p„ ofin.
6774
Sprzedam
ubranie
popielate,
średnic, płaszcz damski, suknie,
kołnierz seeleklm. Kraków. Madlalińskicgo 10/7.
6459
FilateliściI którzy jeszcze nie ma.
eie Cennika-Katalogn 1943 znacz
ków polskich ora® Gubernator
stwa » artystycznymi fototablicami znaczków — nie czekajcie na
wyczerpanie nakładuil Dotychczas
sprzedaliśmy 2000 egz-t/moiarzy.
Przekazem zL 12.— za zalicze
niem zł. 14.— Dołączamy na żą
danie bezpłatny komplet innych
cenników Kupujemy stale wszel
kie znaczki pocztowe. Polski Dom
Filatelistyczny
Warszwa.
Mar
szałkowska 116.
639k
Apteczki sanitarne — ścienne ko.
nieczne w każdym sklepie, schro
nie i domu, poleca F-a Drobner,
Kraków PI. Szczepański 3
655k
Bieliznę osobistą, męską, damską,
pościelową, sweter, etan pierwszo,
rzędny, sprzedam tanio. Kraków.
Smoleńsk 16/la. godz. 11—1. 3—5.
Ceraty chodniki, dywaniki, ser
wety. kapy worki, sienniki tor
by gospodarcze i różne tkaniny
papierowe poleca: Józef Siwee.ki.
Kraków Starowiślna 21. Wejście
do sklepn w bramie.
657k
Elektryczne lampy kuchenki, że
lazka poduszki, materjały elektroinstalacyjne poleca: .Żar". Kra
ków. Sławkowska 11. podwórze.
Tapczan nowoczesny jedno 1 dwnosobowy.
sprzedam.
Kraków,
Meiselsa 8/4.
778k
Maszyna dc pisania, prawie nowa
do sprzedania. Oglądać: Kraków,
Podwale 52/4. godz. 10—18 i 16__17.
Obrazy, sprzedaż, kupne f ocena
Z. Wiadrowski. Kraków, Floriań
ska 7 w podworou.
651 k
Tapczan nowy de sprasdauia.
Kraków. 8arowiślna 88/8 .
775k
Zamki błyskawiczna, grzebienie
metalowe i sznurowadła. Sprzedaż
fabryczna za zaliczeniem:
B/H.
Kurowski Warszawa, plac Napo
leona 9.
9699k
Maszyna do szycia spraedam. Kra.
ków, Dtuga 43/4.
4441
Tapczan jedno i dwuosobowy,
nowy, łóżko, ścianka. 2 fo-tele, 4
krzesła, piec kuchenny, okazyjnie
do sprzedania. Kraków, Stradom
13. m. 9.
6097
Kwestia zaufania jest sprzedaż t
kupno lisa, futra breltschwanz.
pelerynki w Komisie. Kraków.
Grodzka 59.
427.2
Wózek głęboki i sportowy, sprze
dam. Kraków. Zybllklwieeza 5/39.
Futra damskie i męskw, sprze
dam. Kraików, Długa 49/2.
0558
Płaszcz damski 1 męski, spraedam.
Kraków. Stradom 11, Komis. 6559
Malczewskiego, Pochwalskilego, Fi-JiiipkiewIicKa obrazy, sprzedam amaitorowii. Kraków. Siemiradzkie
go 17/1.
6608
Fortepian
zagraniczny.
krótki,
czarny, pancerny, krzyżowy, pięk.
ny tan. sprzedam, Kraków. Sie
miradzkiego 17/1.
6609
Kukułkę, zegar antyczny, na cho
dzie, sprzedam, między 1—3. Re
nes, Kraków-Dębniki, Zielna 56,
I piętro.
6703
Spodnia ozarue. kupon na ubra
nie i płaszcz zimowy, spraedam.
Kraków. Kazimierza Wielkiego
64. m. 3.
6704
Futrzany spód nutnietty, sprze
da Dobrowolska, Knaków, św.
Marka 20/16.
6723
Piecyk kuchenkę elektr., 2 stoty,
lampę naftową, mosiężną, piecyk
węglowy, ogrzewniczy, spraedam.
Dobrowolska. Kraków, św. Mar
ka 20/16.
6724
Piecyk ogrzewniczy, kolanka, rury
sprzedam. Dobrowolska Kraków,
św. Mairka 20/16.
6723
Kołnierza futrzane damskie, mę
skie. lisy srebrne, pelerynki sprze
da Komis Kraików, Szpitalna 11.
Obrazy wyblitmych artystów w wiot
kim wyborze, najprzystępniejsze
eonyf Wawrzooki. Knaków, Wiśina
9. Sprzedaż, ocena, kupno.
6675
Patefon elektryczny, wzmacniacz,
nowoczesna szafa, okazyjnie sprze.
<lam. Kraków-Dębniki. ul. Skwe
rowa 50/5.
1041k
Tapczany, sypialnie. Jadalnie, ga
binety i irnne nowoczesne niebie
poleca Juljan Pyka — Wytwórnia
Mebli. Kraków. Starowiślna 85.
Mebla kuchcone p.ikoj ,we. biuro
we poleca Mngazyn, Kraków Sta
rowiślna 79. Ceny przystępne
Sypialnie, jadalnie, stołki, szafy
kombinowane i inne nowe meble
do sprzedania Kraków Starowi
ślna 44.
9035k
Obrazy, dywany kilimy antyki,
meble
porcelana. Sprzedaż ku
pno ocena: Salon Bbrazów I dzieł
sztnki „Antyki", Kraków Stra
dom 18. lei 140-83 .
8912k
Płyty, patefony. igły najkorzyst
niej kupisz: ~ Firma „Kontakt".
Kraków Stradom 18.
6980k
Tapczany, gabinety pokoje kom
binowane Jadalnie, sypialnie •
inne meble poleca Wytwórnia Me.
bli Kraków. Melselsa 4.
9039k
Patefony elektryczne w nowocze
snych szafach markowe z auto
matami kupisz: Firma Kontakt.
Kraków Stradom 18
9618
Młyńskie maszyny motory razowe
wszelkie Przybory itp Plany bu
dowa remonty: Zakład budowy
młynów Kraków Mazowleoks 35
tel 102-44
8530
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzecki. Kraków Wiśina
9. Sprzedaż ocena kupno
9395U
Obrazy dywany meble antyczne
okazyinie w dnżym wyborze: 8a
lon" Kraków Floriańska 8
4 Braehel
9387k
Szewskie praybory: W. Cebula,
Kraków. Starowiślna 50.
9040k
Obrazy najwybitniejszych malarzy
polskich sprzeda okazyjnie Dom
Komisowy Kraków Plao Domini
kański 4.
4584
Sprzedani wózek dziecięcy „Konkou". dobry etan. Kraków Słone
czna 2/16. od godz 8—5
5545
Singara maszynę krytą prawie
nowa — lub z pudełkiem tańszą
sprzedam Kraków Datedle Kleleekn 30/4 I o
5424
Pianina fortepiany ceny okazyj
ne noleca Światek Kraków ®tn
rowiślna 12
5574
Futro nowe, kołnierz czarna wy
dra. epód nutrlećty wierzch czarny. na wywkiego, tęgiego, sprze
dam Kraków. Micbałowekiiego 6/5.
Harmonia pianową (120 b«e. trzy
registry).
spraedam.
Kraków,
Medoelm 22G3.
6172

Wydawnictwo rtGonloo Krakewckl1*. Kraków, Wltlo»ola t — Tolofon 208-11.

Spm dajem y tanio, używaną gan.
derobą. bieliznę pościelową, kili
my. kooe. firanki kapy pluszowa
i inne wartościowe rzeczy: Sklep,
Kraków św Krzyża 7
5407
Kuchnie żelazną angielską 2 pło
mienna. sprzedam. Kraków, Sta.
szica 8/3
6118
Futro damskie, sprzedam Kra
ków św Jana 3/8 III p
6078
Patefon pierwszorzędny, sprzedam.
Kraków. Kalworyjska 6/5.
6068
Maszynę kryta, szycia sprzedam.
Kraków, św Jana 3/8, III. p.
Kanarki bareeńskie, poleca sklep
zoologiczny Emil Filous, Kraków
św.- Marka 21a6002
Obrazy — sprzedaż .kupno, faeho,
wa bezpłatna ooena: Kraków Łob.
zowska 6. Salon obrazów.
5991
Sprzedam materjał na płaszczyk
lub koe. Wiadomość: Kraków,
Dietla 95/6.
5920
Fortepian krótki wiedeńskL aprzedam Kraków Józefa 14.
5888
Psa-wilka. ostrego stróża podwó
rzowego sprzedam. Ini. Dzierżymirski. Wola Duchaeka, Szwole
żerów 6 (boczna Gipsowej i Ki
lińskiego).
5826
Patefon elektryczny. Super no
woczesny z głośnikiem, sprzedam.
Kraków. Krakowska 5/7.
5817
Oszczędność opalu w zimie uzyska
6ic przez dokładne uszczelnienia
okien i drzwi. Tanich i praktycz
nych uszczelniaczy dostarcza hur
tem fa E. Wacha & Co. Kraków,
Starowiślna 78.
5740
Młyńskie maszyny, całkowite urzadzenia młynów, oraz turbiny
wodne wykonuje Molitor. Fabryka
Maszyn Młyńskich. Kraików, uL
św. Wawrzyńoa 26, tel. 131-18.
Patefony walizkowe dwueprężyno.
we. półszafkowy, płyty, sprzedami
używane połamane płyty kupuje
stale, Kraków. Dwernickiego 7,
Jednaoińakd.
8626
Pianina, fortepiany, eany okazyj
ne. sprzeda Kwiatkowski. Kraków
Szpitalna 20/22.
614T
Kamie, Grodzka 59 poleoa tanio:
futro kryto, lisy kryształy, apa
raty fotogr.. ubrania, płaszcze,
obrazy, dywany Kraków, Grodz
ka 59.
6152
Futro pierwszorzędne, sprzedam
Kraków. Wielopole 10/13.
6387
W anna

e m a lj o w n n a ,

b ia ła

dc

ła 

zienki i urządzenie sklepowe,
sprzedana. Kraków, Dietla 93/5.
Komis Grodzka 59 cieszy si^ j^ ó lnym zaufaniem, korzystnie Wsż.
na nabyć źrebce, futra męskie,
kostiumy kryto futra, pelerynką
z niebieskiego lisa i z kamczatkl.
Kraków Grodzka 39.
6308
Maszyna „Singera" krytą, prawie
nową, sprzedam. Kraków, Rynek
Dębu iok i 4/5.
6298
Komis Grodzka 58 poleoa taniot
futro sealsklnowe lisa srebrnego
i krzyżaka, ubranie, płaszcz, ze
garek. bieliznę, maszynę do pi
sania. Kraków Grodzka 59 6292
Masarze) Szybkobieżna maszynką
do mięsa nr. 32, na motorowy po
pęd. do sprzedania: Szlifiernia
Nożownicza Myszkowski. Kraków
Dietla 46
6275
Okazyjnie sprzedamy pelerynką
z niebieskiego i srebrnego lisa,
źrebce i futro perskie: Komis,
Kraków. Grodzka 59.
6278
Maszyna dó pisania biurowa, orna
do liczenia elektryczną sprzedam.
Oferty: Goniec Krak.. Kraków,
„Nr. 6252".
Sprzedam futro podróżne, rumuń
skie barany. Kraków, Miodowa
9. m .1 6 .
,
6152
Garnitur klubowy: kama4>a, 2 fo
tele skóra kryle, sprzedam. Kra
ków. Grodzka 29, tapic€r *ak. 6650
Maszyny do pisania, kasy kon
trolne. ogniotrwałe- sprzedaż, wy
miana- knpno. Juijusz Hecker,
Kraików, Lisnamowskiego 52. 6647
Futro męskie, nutrie, kołnierz fo
ka kupon na u bramto, sprzedam.
Kraików. Arjańgka 5,2.
6628
Maszyny i przybory biurowe.
Sprzedaż — Kupno. Agentura Han.
dlowa Gołębiowski-Rafalskii, Kra
ków, św. Marka 27, tel. 226-45. 662T
Futro karakułowe, duże, łatki ka
rakułowe. błam piimakowy, aprae.
dam. Kraków-. Blich 3/12.
6618
Spód popielice prawdziwe era®
spód nutrietty pod kurtkę, futro
damskie, źrebce brązowe, sprze
dam. Kraków, Zamenhofa 7/la.
Futro czarne źrebce z popielico
wym kołnierzem, błam horaiki. —
ptaszę® damski granat na kangu
rach sprzedam. Kraków, Mikołaj
ska 3/8.
6576
Futro, kurtkę damską, cielaki czar,
ne. meskie piżmaki, kołnierz wy
dra czarna u s niskiego, spód dam.
ski piżmaki sprzeda Sklep Komi
sowy Kraków. Karmelicka 28.
Patafon elektryczny „Garrard",
głośnik „Telefunken", sprzedam.
Kraików. Długa 7/6 przed połud
niem.
6517
Sypialnia, jadalnie, pokoje kombi
nowane różne meble pojedyńcza,
używane sprzedaje Hala Meblowa.
Kraków, Grodzka 39 i Krakowską
26 (wejście z bramy).
6479
Kapce zakopiańskie,
sprzedam.
Kraków, Powiśle 12/23, oficyny.
Sprzedam piękną, suchą czarną
dębinę, 13 m. grubóśoi, biurko
amerykańskie, aparat fotografi
czny. Kraków. Stare Mostowa 6,
ostatni przystanek tramwaj Nr. 1.
Wózek dziecięcy, głęboki „Edka",
sprzedam. Kraków, Obopólna 13'4.
Kryta maszynę do szycia sprze
dam. Kraków, Krowoderska 3910.
Sprzedam tanio maszynkę do pod
noszenia oczek u pończoch. Kra
ków.-Da jwór 25 '20.
5957
Futro meskie sprzedam. Kraków,
Rękawka 51/3.
5959
2 kołdry, okazyjnie do sprzedania.
Wiadomość: Kraków, ul. Librowszczyzna 7 u dozorcy.
5963
Kalosze Nr 42, buty Nr. 42 z
cholewkami, sprzedam niedrogo.
Kraików-Ludwinów, Spiska 11/4.
Sprzedam nowoczesny, elektrycz
ny zmieniacz 10 płytowy zraz
wzmacniaczem głośnikiem w nonowoe®esnej szafie orzechowej.
Kraików. Dtuga 45/11.
■ 5983
Łóżko polewę łóżka, materace,
tapczan. Kraków, św. Marka 19,
róg Floriańskiej — pracownia
tauieorska
i
6027
Ubranie z bielskiego mąitorjalu,
źrebce krajowe, brązowe, okazyj
nie sprzedam. Kraków, św. Jana
24. m 5.
6051
Sprzedam tanio: piec żelazny, że
lazko prasowania, kuchenkę elek
tryczna nową. wagę, ubranie ro
bocze konopne, worek, butoitoU
drobiazgi. Wiadomość: Kraków,
Starowiślna 37/2.
«0«6

