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Zaciekłe walki dniem i nocą.
Silny opór wojsk osi wstrzymuje bolszewickie ataki. Wyrzucenie bolszewików z pozycji
Berlin, 36 stycznia. W zachodnim Kauk a z io w ostatnich dniach bolszewicy wpro
wadzili na plac boju na ciasnej prze
strzeni 5 dyw izyj I 3 brygady, aby przeła
mać niemieckie pozycje. Mimo utycia tak
znacznych sił, nie powiodły sic próby
przebicia ale bolszewików, którzy w dniu 22
i 23 stycznia przectwatakiem niemieckich,
rumuńskich oraz słowackich formacyj zOstali rozbici i wyrzuceni z miejsc, do któ
rych udało sic im wtargnąć. Szczególnie za.
ciekłe w alki szalały przez 4 dni o dwlo
wsi, po których odzyskaniu dawna główna
lin ja bojowa znowu pozostaje w rękach
niemieckich na całej swej głębokości.

Pozatem drużyny wypadowe na frontach
górskich wdzierały się kilkakrotnie do nie
przyjacielskich stanowisk, burzyły urzą
dzenia bojowe i przyprowadziły jeńców,
'■romadzenia się bolszewickich wojsk, któ
ro stwierdzono wywiadem lotniczym, zo
stały rozbite ogniem artylorji. Przy obej
mowaniu nowych stanowisk w rejonie rze
ki Kubań współdziałała również artylerj
i lotnictwo, ubezpieerając poruszenia nie
mieckich wojsk przeciwko niepewnie naci
skającym siłont sowieckim.
Próby bolszewików, zmierzające de
przeszkadzania atakam i powletrznemi
w planowem odrywaniu się, pozostały
tak samo bez wyniku, ja k i wypady
słabszych sił sowieckich w rejonie
górnego Kubania.
M rejonie iloln»2>o Donu zachowywali sio
bolszewicy natomiast bardzo aktywnie, jed

nak wypad bolszewickijjo korpusu zmoto
ryzowanego w kiorumku zachodnim pod
chwycony został przez niemieckie czołgi

sfcieh zostało w dniu 23 stycznia strąconych wych bolszewickich samolotów, które usi
26 sowieckich lotników, a także w. dniu łowały wmieszać się do zmagań na połud
34 stycznia niemieckie sztafety myśliwskie nic od jeziora Ładogl. W toku tam są po
wykazały w dalszym ciągu serie powodzeń,
uzyskując 21 dalszych zestraeloń. W alki o-bronie wściekłych ataków nieprzyjacielpowietrzne rozwinęły się z prób naloto skioh własne przeciwwypady.

W alki w północnym rejonie
frontu wschodniego.
Berlln, 26 styemria. Niemieccy piloci myiliw scy znów raportowali w ub. niedzielę
o nowych sukcesach, odniesionych w półno
cnej strafie frontu wschodniego. Na północ
od jeziora llmeń w toku odpierania so
wieckich jednostek lotniczych dochodziło
w ciągu dnia kilkakrotnie do gwałtownych
walk powietrznych, w toku których ze
strzelono 21 samolotów sowieckich bez po
niesienia strat ze strony niemieckiej.

kiem froortu, biegnącym nad Oceanem Lo
dowatym. sztafety niemieckich myśliwców
strąciły 9 samolotów sowieckich. Ponadto
dfwa samoloty spadły w czasie nalotu, na
tknąwszy się na ogień dział przeciwlotni
czych lotnictwa, wobec czego w ciągu nie
dzieli — jak bo wynika z nadeszłych raportów — Sowiety poniosły wyłącznic na
północnym odcinku frontu wschodniego
straty w sumie 32 samolotów.

celem oczyszczenia stanowiek z dawnych
punktów włamania aię.
Na pozostałych frontach nad .ieniorem Tlmeń i nad Wołehowem rozwijały się tylko
walki oddziałów zwiadowczych.

dniu atakom liczebnie przeważających sił
przeciwnika, aż do zużycia ostatniego na
boju.

84-ło rocznica utworzenia
państwa rumuńskiego.
Bukareszt, 26 stycznia.
Przed 84 laty,
mianowicie w dniu 24 stycznia 1859 r. nastą
piło zjednoczenie narodu rumuńskiego dzlę.
ki połączeniu dwóch księstw MołdawJI 1
M untonji przez obranie przez te obydwa
księstwa Aleksandra Jon Cuzy wspólnym
księciem obydwu księstw, a co równocześnie
pociągnęło za sobą państwową wspólnotę,
wyniku której pod panowaniem księcia,
a później króla Karola I, odbywał się roz
wój nowoczesno] Rumunjl.

wicy pozostawili na polu walki 220 po
ległych i wiele broni. Ponowne ataki nie
przyjacielskie prowadzone przy pom >ey
nadbiegłych posiłków, krwawo załamały się
w ogniu ciężkiej broni przed główną nie
miecką linją bojową.
uszkodzeniami na rufie i kadłubie. Ponie
waż okazało aię, że wszystkie doki są za;
jęte, statek wojenny musiał czekać 14 dni
w porcio gibraltarskim, zanim zabrano się
do jego naprawy. Od kilku tygodni ocze
kuje naprawy szereg uszkodzonych kontrtonpedowoów i innych jednostek mor
skich.

Cunningham admirałem floty.

„Times “ o stanowisku Afryki
południowej'!.
Genewa, 26 stycznia. W artykule na te
mat A fry k i południowej „Times dochodzi
do wniosku, że wobec słabej większości,
Jaką Smuts dysponuje w parlamencie, nie
może być mowy o wprowadzeniu powszoehnej służby wojskowej w U njl południowo
afrykańskiej.

Ofiar, jakie ponieść mwrinły opolecaeństwa innych angielskich dominjów, nie mo
żna narzucić Afryce południowej, bowiem
koła opozycyjne zbytnio bronią « ę przeciw
n im .. „Times** dochodzi do konkluzji, ze
najszersze sfory ITnji nie interesują sic

Obecną wojną, a w porozumieniu anglclskoeowteeklem widzą one Jedynie ogrom grozy
bolszewickiego niebezpieczeństwa.

♦

niem hymnu T g Deum, w którera udział
wzięli członkowie rządu, reprezentanci
arm ji oraz najwyżsi dygnitarze państwowi.

Na propozycję czynników brytyjskich generał
Wnvrll ma być wezwany z Indyj do Londynu, nhy
wejść w skład wojennego gabinetu w charakterze
„ministra dla apraw ofensywnych".

*

Doki w Gibraltarze przepełnione.
M adryt, 26 stycznia. Jak
Linca, do jednego z doków
tarskiego przybił brytj'jski

Brak tonażu okrętowego wycisk* swe znamien
donoszą z La ne piętno na porcie diihlińskim, gdzie w drugiem
portu gibral- półroczu załadowano 60 proc, statków mniej, niż
krążownik r. w tym samym okresie roku ubiegłego.

M s zo e zaflpanicznei pgliiyKi Argeniuny

Z okazji tej rocznicy, którą uczczono na
terenie całego państwa rumuńskiego, odby
ło aię w katedrze patrjarchnlncj w Buka
myśliw- reszcie uroczyste nabożeństwo y, odśpiewa Argentyna kroczyć będzie nadal raz obraną drogą neutralności.
Buenos Aires, 26 stycznia. Argentyński stosunków pomiędzy Chile a osią niema

Tern gwałtowniejsze były tu zato
w alki powietrzne.

Ogniem niemieckich samolotów

kontrataku grenadierzy wyparli nieprzy
jaciela z okopów. W toku tej akcji bolsze-

nupńr sowiecki.

ni ront Przygotowanie ataków poprzedzi!

Cinżkie w alki trzeba było staczać także
na połudnłowy-weehód od jeziora llmeń

Wśród poważnych strat udało im się
przejściowo wtargnąć do stanowisk nie
mieckich, jednakże w natychmiastowym

blisko 2 miesiące wstrzymywano

Przeważająca część załogi, po wystrzele
niu w dniu 16 stycznia br. ostatnich gra
natów i prawie ostatnich nabojów. »do
' dąb
przebić aię w kierunku zachodnim i złą
czyć się z grupami niemieckich jednostek
bąjowyełi, posuwających się z odsieczą. In 
ne oddziały zdołały samodzielnie przebić
m iasta dodatkowe baterje w liczbie 35-ciu. i się poprzeć stanowiska niapruyjaciolnkie,
podczas którego nieprzyjaciel zdołał przy Pomimo niezwykłe ciężkiej sytuacji zaotpa j by po obfitujących w przygody przejściach
pomocy wielkich sił wcisnąć dalej zachod trzeniowej i stale zwiększających się bra- ' -znaleźć się n linij niemieckich.
przez porozbijane okopy genadjerów zaczę.
ł> toczye sic czołgi jeden za drugim gre
nadierzy zaś. nad których głowami awtlał
huragan ognia, ziejącego z mołgów, mimo,
to rozbili krwawo fale postępującej pie
choty.
Miedzy Dońeem a Donem koncentrowały
eie walki około kilku ważnych miejsco
wości W zaciekłych zmaganiach sie 'w y 
cięto bolszewików, którym udało się wtar
gnąć do tych miejscowości, wzięto sztur
mem ich punkty oparcia, broniąc skutecz
nie niemieckich stanowiak. oraz niszcząc
liczne czołgi sowieckie.

Berlin, 26 stycznia. Po ślinom przygoto
waniu artyleryjsklcm w dniu 23 styeznla.br.
bolszewicy pod Leningradem w sile 500 żoł
nierzy zaatakowali pozycje niemieckich
grenadjerów.

Lizbona, 26 stycznia. Jak donoszą z Lon
dynu, admirał sir Andrew Cunningham,
któremu podlegają jednostki marynarki
brytyjskiej, biorąoe udział w operacjach
floty w zachodnim rejonie morza Śród
ziemnego, a które przyczyniły się Jo WX"
sadzenia na ląd północno afrykański woj
skowych jedmostok dowodzonych przez generułn Eisenhowera _ został mianowany
„Admirałem floty**, które to stanowisko od
powiada stopniowi wielkiego admirała.
W chwili obecnej ma flota brytyjska
Berlin, 36 styeanis. W całkowicie w toku ków amunicji i pożywienia, wojska nie dwóch wielkich admirałów w osobach sir
walk zdoinolowanem mieście W ielkie Łuki mieckie w zaciętych zapasach, trwających Dndleya Pounda i sir Charlesa Forbesa.
nieliczne oddziały niemieckie ściśle okrą przeszło 7 tygodni, opierały się dzień po

W wyniku lotów myśliwskich nad odcin

i w zaciekłych walkach w swej zasadniczej żone, przez 52 dni walcząc z olbrzymią prze
części rozbity względnie okrążony, a reszt wagą nieprzyjacielską, atakującą Ich za
ki jego zopchnięto ku weehodowi. W trwa- wszystkich stron, wykazywały w walkach
.ląeyeh potyczkach nieprzyjaciel stracił do bezprzykładną zaciętość I niesłychany otychczas 18 czołgów i musiał opuścić szereg pór. Bolszewicy atakowali w sile trzech
miejscowości.
dyw izyj strzeleckich oraz przy udziale Jednos tek trzeciej dyw izji I brygad pancer
Sytuacja w Stalingradzie uległa zaeadnych. Niezależnie od jednostek artylerii,
n, . ? ła o ***w » lu z powodu nowego za.
przydzielonych do wspomnianych już wy
ciekłego uaporu bolszewików z północy
żej form aerj. bolszewicy ustawili dokokola
I zachodu,

w ał ognia, sunący poprzez cały teren, « któ
ry przybrał rozm iary potworne. Zkolei po

Wypad sowiecki pod Leningradem
załam ał się.

Czy uda sią uzgodnić interesy
brytylsko-amery kańskie ?
Nowe spotkanie Churchilla z Rooseveitem.
Lizbona, 36 styoenaa. Według pewnych kiego. Bezpośrednim ix>tiracbom wojny ma
Wiadomości, Churchill wyjechał przód kil
służyć rozpatrywanie obecnie prze® Booaeku dniami z Londynu celem spotkania się• velta i Churchilla starego projektu stwo
z Rooseyeltom. Na plerwsaom miejscu po rąenia rady ecterech. którego dotychcaas
rządku dziennego stoi wyjaśnienie obecne nie zdołano urzeczywistnić. Do toj rady
go i przyszłego anglciskoamerykańsklego czterech, obok Booeovelta i Churchilla,
stosunku w Afryce Północnej I na morzu m ają należeć także Stalin i Ceangkaieaek.
tródzlemnem.
to znaczy praktycznie pewnie tylko przed

minister spraw zagranicznych Rulz Gulnazu oświadczył wobec przedstaw i cieli prasy
bezpośrednio po podaniu do wiadomości o
zerwaniu
stosunków
dyplomatycznych
przez Chile, że krok rządu chilijskiego nie
będzie miał żądnego wpływu na przyjazne
stosunki między Argentyną 1 Chile, Jakie
dotychczas panowały.

Z tego oświadczenia wnioskuje aię,

xe

rząd argentyński zamierza kontynuować
w ___
niezmienionej. formie swą
wą tdotychczaso_
wą politykę zagraniczną. Wychodzący

powodu do zmiany argentyńskiej polityki
zagraniczne], ia będzie ona prowadzona w
duchu niezmienionym. Odmowni on wszel

kiego zajęcia stanowiska do tego kroku
Chile. Minister apraw zagranicznych Rtiia
Guinazu wyatą/pii energioznie przeciwko
pogłoskom, na podstawie których miałby
on rzekomo podać aię do dymiaji w związ
ku z tym krokiem Chile lub też zwlekał
« ustąpieniem awem do tego czasu, pókiby Castillo nio znalazł następcy. Kui«
G il l i a z u tego rodzaju pogłoski określił ja 
ko początek „wojny nerwów**, która ta*
podkopać argentyńską neutralność. Na Ar
gentynę wywiera się obecnie wzmocniony
nacisk, a wynika ta także z deklaracji ra
diowej brazylijskiego reiniatra spraw za
granicznych Aranha, w którei się wyraził,
iż żywi nadzieję, że obecnie takżo i Argen
tyna przyłączy się zupełnie do bloku poeo-

Bueuoe Aires dziennik poranny „Sablllo
domaga aię, ażeby rząd z Chile albo bez
niego nadal trzymał się neutralności, pod
czas gdy wychodzący w jęayku angielskim
„Buenos Aires Herald** wypowiada tezą,
„że neutralność na etałe jest w taj wojnie
niemożliwa**.
Prezydent państw a argentyńskiego CaDalszy temat roimowy będzie tworzyć stawiciela tych dwóch ostatnich, ponieważ
•taautnak obu krajów do Zidąckn Sowiec
i oni a trudnością mogliby opuśeta kraj. stUlo oeobieoie sapewnił, że po zarwaniu stałej Am eryki.

Bułgarja — kraj rolniczy.
Możliwości rozwoju przemysłu.
hofja, 26 stycznia. B ułgarja jest najbar
dziej typowym krajem rolniczym Europy
poł.-wscbodn. Z pośród ludności kraju prze
szło 80 proc, pracuje na roli, a tylko ponad
10 procent w przemyśle, handlu, komunika
cji i w innych zawodach. Przez objecie te
rytoriów, należących dawniej do .Jugosła
wii i Grecji, stosunek ten nie ulegt zmia
nie. Od dziesiątek lat dominują w Bułgarji
drobne i średnie gospodarstwa rolne, około
których pracują głównie członkowie rodzi
ny właściciela. Każde gospodarstwo zat
dnia jednak także obce siły robocze co na
wet nie zawsze jest konieczne, W związku
z tein, ilośó zatrudnionych w stosunku do
uprawnej powierzchni jest bardzo wysoka.
W Bułgarji pracuje na jednym kilometrze
kw. roli uprawnej 116 osób, podicaas g<.
w Bumunji już tylko 97
72.

Pomyślny przebieg kontrofensywy
pomiędzy Monyczem n Sonem.

Berlin, 26 stycznia. Naczelna komenda
niemieckich sił zbrojnych donosi z głównej
kwatery Fiihrera w dniu 25 stycznia:
Bitwa obronna na wschodzie toczy się na
dal. Jodynie w częściach południowego od
cinka przejściowo osłabł nadsk nieprzyja
cielski. Na terenie zachodniego Kaukazu I
w rejonie Kubania ulewne deszcze ujemnie
wpłynęły na działalność bojową. Słabsze
ataki bolszewików załamały się przed li*
njaml wojsk niemieckich I słowackich.
Własny kontratak pomiędzy Manyiaom a
Donom osiągnął zakreślono cele, n.imo za
ciętości walczącego nieprzyjaciela.
W rojonlo dońsko-donecklm bolszewicy
atakowali na prawym skrzydle jedynie
Ten nadmiar ludności wieśniaczej stanom przy użyciu słabszych sił. A taki odparto
polepszając pozycje. W celu skrócenia fron
dla B ułgarji już od dłuższego czasu szcze tu, zgodnie z planem I bez nacisku nieprzy
gólniejszy problem. Po 1918 roku sytuacja jaciela opuszczono przyczółek mostowy

zaostrzyła sią jeszcze w?kutek, „ ^ rs k F c h
do Bułgarji setek tyeiący bułgarskich
uchodźców, którzy na podstawie truktetow
u sąsiedniemi państwami około 1920 Przy
jechali do Bułgarji. zwłaszcza z try to n ó w ,
utraconych na rzecz Grecji

Od czasów wojny światowej, B ułgarja
coraz bardziej przechodzi do prowadzenia
specjalnych kultur. Podczas gdy przed 1914

rokiem 2/3 wywozu Bułgarji stanowiło zbo
że. a 1/3 bydło i produkty zwierzęce, d»Fiaj eksport zboża nie odgrywa prawie żad
nej roli. Natomiast na plerwszem miejscu
stoi obecnie tytoń, 2/3 eksportu tytoniu klerujo się do Niemiec. Dzięki uzyskaniu pew
nych terytoriów od Grecji. B ułgarja po
dwoiła swą produkcje tytoniową. W osiat
nich latach wzrosła także znacznie produk
cja owoców i jarzyn. Ważną pozycję sta
nowi także eksport bitego drobiu, słoniny
i jaj. Znacznie wzrosła także produkcja ba
wełny, którą przerabia młody joszrae buł
garski przemysł tekstylny, oraz hodowla
jedwabników.
.................... ... .
.
Problem nadmiaru ludności wieśniaczej
można rozwiązać w dwojaki sposób: albo
przez skierowanie nadmiaru sił roboczych
do powstać ntających fabryk, albo przez
zatrudnienie ich w rolnictwie, które musi
•stosować intensywniejszo metody murawy,
n‘ż dotycheizach. B urgarja posiada warun
ki do rozbudowania swego przemysłu, ponieważ ma dostateczne ilości surowców,
zwłaszcza węgla i rud żelaza, miedzi, oło
wiu, cynku i manganu. Do 1939 roku prawię
że nie wykorzystywano pokładów miedzi i
ołowiu, a zupełnie nie produkowano cyn
ko i manganu. Jedynie tylk o produkcja

Woroneż. Na odcinku na południe od mia chają, w związku z czem hodowla bydła w
sta nieprzyjaciel atakował na szerokim Argentynie I Urugwaju stoi w obliczu ka
. . .
frondo — został jednak krwawo odpar tastrofy. ■
Mieszkańcy z trwogą wspominają uipaiy,
ty . W rejonie na południe od Jeziora
Ładogl, podczas dnia 1 nocy załam ały się jakie w swoim czasie nawiedziły kraj w
częściowo w zaciętych walkach wręcz sine, lutym 1900 roku, które pociągnęły za sobą
wspierane przez czołgi ataki nieprzyjaciela. tyle ofiar, ile ich wzięła grasująca w r o ą i
1867 epidemją cholery razem z epidemją
W Stalingradzie szóste arm ja w bohatersklej I ofiarnej walce przeciwko przygnia żółtej febry z roku 1871.
tającej przewadze okryła swe sztandary
nieśmiertelną chwałą. Formacjo 20-eJ ru
muńskiej dyw izji piechoty I 1-ei dyw izji
kawaler]!, M jąc się wraz z kolegami nie
Ojciec święty polecił arcybiskupowi Turynu,
mieckimi aż do ostatniego, przyczynili dę
w całe! pełni do udziału w te] chwale.
aby ten złożył mu sprawozdanie z brytyjskich
Z północno afrykańskiego obszaru zaro- ataków lotniczych.
portowano jedynie lokalną działalność bo*
wą. Własne straże tylne odparły nleprzyJapończycy ponownie podjęli ruch w malajcielskle wypady zwiadowcze. Samoloty
bojowe bombardowały port I lotnisko w skiem górnictwie rud cynowych. Ogółem czynnych
est HO kopal A
Tobruku.

W kilku wierszach.

K

Berlin, 26 stycznia. W sprawie opuszcze
nia Trypolisu podają ze strony miarodajne]
że ju ż oddawna powzięty został plan opu
szczenia miasta Trypolisu I wycofania
włosko-nicmtlecklch sił zbrojnych w kie
runku granicy tuneteńskiej.

Uwnruinfkowniny on był brytyjdko-aimarykańfJkńim napadem na francwlką Afrykę
północną, który postawił Włochy i sprzz
mierzone Niemcy wobec komiec®nośoi bez
zwłocznej rozbudowy pozycji obronnej
w Tunetamji, przy pomocy wszelkich sił
stojących do dyspozycji. Tunis I Blzerta
w ręku Anglo-Amerykanów wystaw iłyby
włosko-nlemlecką arm ję pancerną w A fry 
ce północnej na śmiertelne zagrożenie.

Owocna praca I sukcesy-

Sztokholm, 26 stycznia. Jak się dowladu.
je Skandynawskie Biuro
Nowym Jorku wybuchł w ielki pożar, któ
ry doszczętnls zniszczył powszechni* znany
hotel „Empire BuHding- Wspomnteny„ho
tel urządzony był Jako dom I M
•
mógł w swych murach pomieścić 1200 osób.

Pożar wybuchł o północy w ubikacjach
piwnicznych wówczas, gdy większość mie
szkańców była pogrążona we śnie, przyceem płomienie niebawem przerzuciły
na wyższe kondygnacje. W związku s tom
akcja ratunkowa straży pożarnych musiaia
ograniczyć się do zabezpieczeń a

gmachów. W płomieniach zginęło siedem
osób zaś 42 odniosły groźne poparzenia.
Istn ieją obawy, ii w zgliszczach gmachu

pna idu je się wiele trupów, względnie ran
nych, którzy nie wdążyli opuścić płonącego
gmachu.

*

Rozbudowa pozycji obronnej
w Tunotanji.

Tem samem otwarty zostałby przejazd dJa
floty brytyjskiej przez cieśninę Sycylijską,
a niemożliweby się stało zaoroatrzenie sił
zbrojnych osi droga mopsiką. Błyskawiczne
zajęcie przyczółka Tunisu zniweczyło od
nośne płany Amgl o-Amerykanów.
Próba ich, zmierzająca do opanowania z
Algieru strażami przedniemń czołgów, lot.
niska i miasta Tunisu w nagłym napadzie,
węgla wzrosła znacznie w ostatnich dzie nie powiodła się po poniesieniu ciężkich
siątkach l a t W 1911 roku wydobyto 300.060 s tr a t Jest samo przez się zrozumiałe, ze
ton węgla, zaś w 1938 roku już. 2,68 milio
nów ton. Przed przystąpieniem do rozbu
dowy swego przemysłu musi jednak Bułga
r ia za pośrednictwem handlu z zagranicą
uzyskać potrzebne maszyny i inne śród.ki
W łoski komunikat wojenny.
produkcji. Pod tym względem mają "la
B ułgarji stosunki handlowo z Niemcami
Rzym, 26 stycznia. Włoski komunikat
bardzo doniosłe znaczenie.
wojenny z pouiedTOalku dnia 25 stycznia
ma brzmienie następująco:
Szwajcaria nadal eksportuje
Główna kwatera włoskich sil zbrojnych
komunikuj©:
zegarki.
W zachodniej Trypolitanjł umiarkowana
Bazyloa, 26 stycznia. Dyrektor towarzy działalność pomiędzy wysuniętcini oddzia
atwa Super-Holding. ogólnego szwajcar łami nieprzyjaclelskiemi a aanzemi jednost
skiego przemysłu zegarkowego, p. Renngli, kami etraży tylnych. Ruchy nasze przebie
wyłuezezył niedawno temu, że zegarek gają planowo w kierunku nowej pozycji.
szwajcarski składa się ze 120 części i w
Formacje bombowców gwałtownie zaata
wykończenie jego wymaga około tysiąca kowały
port i lotnisko w Tobrnku, wywo
zabiegów fabrykacyjnycb.
Od stycznia do listopada 1942 roku p o  łując większe pożary.
Lokalne starcia na rozmaitych odcinkach
rządzono 324.292 koperty zegarkowe, me
włączając w to zegarków użytkowych z frontu w Tunisie zakończyły się korzystnie
nieszlachetnego metalu, szczególnie wp°™v dla wojsk osi. Niemieccy myśliwoy zestrze
dzanych w wielkich ilościach zegarków lili jeden aparat typu „Spitfbre“.
hransoletkowych z niklu chromowego i sta
Nieprzyjacielskie lotnictwo zrzuciło kilka
li chromowej, zegarków do samochodów, bomb na M ace na peryferjach dzielnicę
zegarków sportowych ltd. Przemy©! ten Palerm a i Porto Empedocie. W pierwszej
eksportował w ostatnim roku przed wojna z tych miejscowości ni© było żadnych
zegarków za 241 miljonów franków szwaj szkód. W Porto Empedocie, gdzie zestrzelo.
carskich. co wynosi około 95 procent pro- no trzy atakujące eamoloty, trafiono w bu
Najwyższy swój stan osiągnął szwajcar dynki cywilne.
Dwa nasz© samoloty nl© powróciły z wal
ski eksport zegarkowy w roku 1920. wywo
,
.
....
żąc tego towaru za około 326 miljonow ki do swych baz.
Na wodach przybrzeżnych Algiorn łoaz
franków szwajcarskich. W roku 1930 eks
port obniżył się do 233 miljonow, w roku podwodna pod dowództwem kapitana ma
1932 zmniejszył się do 86 miljonow, nastę rynarki Giaoomo Scano trafiła dwoma tor.
pnie zaczęła się znowu zwyżka, dochodząca pędami płynący w konwoju wielki nieprzy
do 241 miljonów w roku 1938. Lecz rok jacielski parowiec i zniszczyła go
1939 przyniósł znowu zmniejszenie się do
196 miljonów franków szwaicarskicb. Pod
czas wojny nastąpiła jednak zwyżka war
tości szwajcarskiego eksportu zegarkowe
go. W roku 1941 eksport zegarków zajmo Powtórzenie V koncertu eymfonleznego.
wał pierwsze miejsce w wywozie wezolkicn
Kraków, 26 stycznia. Koncerty symfoniczne f i l 
szwajcarskich wvrobów przemysłowych, oharmonii Gen. Gub. mają fu ł ustaloną markę, nic
siagając cyfrę 230 miljonów.

Groźny pożar w Nowym Jorku.

jów na udar słoneczny, rolnictwo i hodow
la bydła znalazły się w grożnem niebezpie
czeństwie. M lljo n y sztuk bydła rogatego
znalazło się bez pożywienia wskutek całko
wicie wyschniętych pastwisk, które wobec, j
rażącego słońca zamieniły sic w istne pust
kowia. Zbiorniki z wodą oraz rzeki wy«W-

teł dziwnego, ie powtórzenie V koncertu
nlcznego. który odbył się w ubiegły niedzielę 24
bm. przedpołudniem, teiygnęło do kina „Urania
tłumy publlcznotci. Zainteresowanie było
“" f
lesze, te obok znakomotego kapelmistrza Rudolfa
Erba, wystypll ponownie młody, lecz wybitnie uzdolniony artysta-tptewak Czesław K>zak.
Kapelmistrz Rudolf Erb, którego podziwiamy
już od początku Istnienia Filharonji Gen. Gub.
zjednał sobie w Krakowie ogromną popularność,
co znakomity artysta zawdzięcza nietylko swej
sympatycznej sylwetce, ale co najważniejsze, wy
jątkowemu talentowi kapelmistrzowskiemu. Ob
serwując jego sposób dyrygowania, wyczuwa się
najwyraźniej nietylko wielką muzykalność arty«ty orai talent odtwórcy, ale ponad wszystko
na pierwtzy plan wybiła z;f lega bezwzględne
panowanie nad orkiestry. Erb dyryguje na pa
mięć, na eo niewielu kapelmistrzów może sobie
pozwolić, dlatego też fok precyzyjne opanowanie
partytury pozwala mu na ogromny swobodę In
terpretacji poszesogółnego utworu. Wyczuwało

sTabemł elłami, przerznoonemł szybko do
Tunisu, oś nie była w stanie utrzymać tego
terytorium na stałe. Trzeba zatem było
stworzyć nowa arm ję, przeprawić ją przez
cieśninę sycylijską do Tunisu I stele zaopa
tryw ać ją na tej samej drodze. Przeprowa

dzenie tych zabiegów i zabezpieczenie operacyj wymagało użycia całej włoskiej floty
wojennej i handlowej, obecnie oczywiście
drogą, która jest daleko bezpieczniejsEa i
fcrzykrotaiio a nawet czterokrotnie krótsza
od poprzedniej drogi. Chwilowe. opuszcze
nie Trypolisu i wycofanie niemiecko-wloskiej arm ii nancernej. znajdującej się je
szcze w Libji względnie Cyrenajee. w kie
runku gramicy tuneteńskiej było zatem ko
nieeame. ponieważ zaopatrzenie jej drogą lą
dowa z Tunisu byłoby na dłuższą metę pra
wie że niemożliwe, uwzględniając wielką
odległość.
_ . ,
Obecnie pozycje osi w Tunisie zapewniają
w ton sposób nalleple] spełnienie m ilita r

nych zadań. Dzieła one cieśninę Tunis Sycylja morze Śródziemne na dwie części
Przeszkadzają też bezpośredniemu połączę,
niu morskiemu z 8-mą arm ja brytyjska, za
bezpieczając przez to południową Italję i
całą europejską flankę południową.

Czittagong pod gradem bomb
japońskich.
Tokio, 26 stycznia. Nadeszło tu sprawo
zdania frontowo potwierdzają informacje
z kól Japońskich, według których silne zespoły Japońskiego lotnictwa w k ilkakro t
nych wypadach dnia 22 I 23 stycznia żarówno w dzloń, ja k I w nocy atakowały bazy
w Czlttegongu I Fenl na pograniczu hłndueko-burmańsklem.

Jak wynika z treści tych sprawozdań,
był Czittagong od najdawniejszych czasów
ważną bazą dla aljancklch wypadów w tym
rejonie pogranicznym. N iem al całkow item u

zdemolowaniu bombami najcięaszegokalibru uległy urządzenia portowe w Caittagomg, zaś na lotnisku wybuchły pożary.
W kontrakcji Anglików na pozycje ja 
poński© w rejonie pogranicza artyleria
przeciwlotnicza zestrzeliła emteiry z po«róa
sześciu myśliwców typu Hurricanę. Przy
tej okazji ujęto dowódcę tej formacji w oso
bie kapitana a/rmji angielskiej.

Poważne następstwa upałów
w Argentynie.
M adryt, 26 ©tycznia. Trwoląco od dłuższe
go czasu upały w Argentynie spowodowa

ły — według informacji, nadeewej z Bue
nos Aires — bardzo groźne skutki.
Poza bardzo licznemi wypadkami zgo-

się to zarówno w uwerturze do „Katchen von
Heilbronn*
Pfitznera
(nie pozbawionej zresztą
wpływów R. Straussa i Wagnera), • szczególnie
w I I Symfonji D-dur Brahmsa, wykonanej wprost
koncertowo. Niemała w tern zasługa całego ze
społu orkiestry symfonicznej, której zreszty za
wdzięczamy iu ł niejedno piękne przełgcie arty
styczne. Orkiestrę i dyrygenta oklaskiwała publi
czność spontanicznie.
Drugi występ Czesława Kozaka na tle lak wspa
niałego zespołu wykazał jeszcze dobitniej jego
wartołct tak głosowe jak I interpretatorskie. To
Jakby nowy aukces, godny zanotowania, gdyż
tum razem głos brzmiał jeszcze lepiej, wypełniając
doałownie całą salę koncertową. Pozytywne wa
lory młodego artysty, to przedewszystkieni azw ifezny, duły I pięknie zabarwiony głos barytonowy,
o wartości niemal pierwszorzędnej, oparty na do
skonałej szkole. 2e artysta znajduje się na do
brej drodze świadczy najdobitniej to. io o ile je
szcze przed rokiem wysokie barytonowe ,re by
ło dla niego problemem, dziś górne „sol bierze
zupełnie swobodnie, nie zatracając przytem za
barwienia swego głosu. Co się tyczy mlronretacji.
wykazuje artysta dułe zrozum enle frazy I rytmu,
modulując głosem umiejętnie, przez, eo śpiewany
pr7.fi niftgo utwór wychodri barwnie I plastyci*
nie.

Według Informacyj agencji Sefani z Buenos
Aires, w Monterldeo wybuchł katastrofalny pożar
w wielkim magazynie celnym, niszcząc 100.000
kilogramów zboża, przybyłego z Peru.

#
Australijski minister handlu w yraził się, że
Australja jest w stanie natychmiast dostarczyć
Indjom ltO miljonów buszd pszenicy, niestety jed
nak Anglja nie jest w możności dostarczenia
statków,

♦

Po ostatniej chorobie premjer Tojo przyszedł
już o tyle do sił, iż będzie mógł wziąć w pierwiz « n posiedzeniu parlamentu, który zbierze się
w czwartek b. tygodnia.

Czy pan o tem słyszał?
Kaukaski mić Jodzie pociągiem.
Oryginalnego „pupilka" wyszukał sobie pewien
bawarski porucznik, który w tych dniach podczas
swej podróży urlopowej przejeżdżał przez Galicję.
Tu oto na pewnej maleńkiej stacyjce na wschod
nich krańcach Generalnego Gubernatorstwa roz
legło się ze wszystkich stron wołanie „Misia
niemal" Zaczęta się dzika gonitwa za miedźwiedzćem bawarskiego porucznika, z którym u’.n
porucznik przebył już tysiące kilometrów, wy
trzasnąwszy go gdzieś w górach Kaukazu. Niedź
wiedź ten w krótkim czasie stał się ulubień
cem wszystkich żołnierzy, jadących tym pocią
giem. Niedźwiadka tego porucznik uratował od
śmierci i wśród wielkich trudów i z jeszcze więk
szą miłością wychował, nauczywszy go nawet
rozmaitych sztuczek, któremi się popisywał, ku
wielkiej uciesze wszystkich jadących. Otóż kiedy
na tej stacji podczas dłuższego pobytu wszyscy
wysiedli, mały miś został zamknięty w przejściu
między dwoma wagonami, a drzwi z obu stron
zostały zamknięte. Ale nagle wzbudziła się w mi
siu chęć swobody i oto prześlizgnął się całkiem
poprostu przez dziurę w ściance i czmychnął.
Wszelkie poszukiwania i pieszczotliwe wołania
wzdłuż całego pociągu nie odniosły skutku.
Niedźwiedź znikł, jakby się w ziemię zapadt. Juł
stracono nadzieję odszukania go, aż oto niedź
wiadek znowu się pojawił. Wyrostki z tej m iej
scowości spostrzegli go i wszczęli wielki hałas.
Tu zwróciło uw ag^ porucznika i w ten sposób
zguba się znalazła! Z ulgą odetchnęli frontowcy,
kiedy porucznik ze swoim kudłatym misiem zno
wu zjawił się na dworcu i pociąg mógł kontynuo
wać swoją jazdę. Zapewne nasz miś w dobrem
zdrowiu osiągnął cel swego przeznaczenia, a to
ogród zoologiczny w Monachjum, dokąd go wiózł
porucznik, za zgodą swego komendanta pewnej
formacji górskich strzelców.

„Deszcz złotych monet".
Jak donoszą dzienniki, w pewnej miejscowości na
zachodniem wybrzeżu Francji wydarzył się nie
zwykły wypadek, który spowodował istny deszes
złotych monet z czasów Ludwika XV i Ludwika
XVI. Oto samochód ciężarowy, wjeżdżający przez
bramę wjazdową do pewnego majątku, uszkodził
jeden z filarów bramy, który zawalił się. Filar ten
służył jako miejsce przechowania wspomnianych
cennych monet, których ogólna waga wynosiła 3(1
kilogramów. Wśród okolicznej ludności obiegała
od wieków legenda, iż w okolicy ukryty był po
ważny skarb.

Występ Kozaka to egzamin jego dofrzalnłd ar
tystyczne!, zważywszy, że ze względu na wykona
ny przez niego repertuar (Prolog z opery „Paja
ce* — Credo z op. „Otello* i ar ja z op. „Wesele
Figara*) zadanie miał niełatwe.
Odśpiewana z
brawurą ar ja z „Wesela Figara* (na życzenie pu
bliczności) nasuwa przypuszczenia, że Kozak mołe byf w przgszloSct dobrym Figarem w „Cyru
liku Sewilskim*.
Akompaniament orkieairy do
części operowej koncertu był bardzo dyskretny,
w czem również zasługa kapelmistrza Rudolfa E r
ba. Kiedy jeden z naszych artystów operowych
występowa! po raz pierwszy zagranicą na enga
gement, napisano mu w recenzji krótko, ale do
bitnie: „publiczność go chce, chcemy i my — co
trzeba więcej*.
Te słowa należałoby skierować również pod
adresem Kozaka, witanego serdecznie przez pu
bliczność, życząc mu dalszej owocnej pracy i
Akcesów.
Należy też podziękować Dyrekcji Filharmonii
Gen. Gub., te daje mołnoió wypróbowania stl
Ipirwakem, którzy jak np. Czesław Kozak — re
prezentują pozytywne walory artystyczne.
SibeosoL

\
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Unikanie tłoku w przeładowanych
pociągach.
Kraków, 26 .tycznia. WedluR przepisów Dyrekcji
Kbiei, walno podróżnemu zabrać do wagonu pasażer,
skiego tylko tyle dających ’ się tatwo przenosić ba
gażów ręcznych, Ile da tlę umieścić ponad I pod jego
miejscem siedzęccm.
Na siedzeniach i w korytarzach wagonów, bagażu
akladaó nie wolno. Podróżni, którym nie można wska
zań miejsca siedzącego, mają się w sprawie umiesz
czenia owego bagażu ręcznego zastosować do wskażówek służby kolejowej Rzeczy, które nie są baga
żem ręcznym, służba konduktorska winna przenieść
do wagonu bagażowego, aż do oatateoznego nadania
icli jako bagażu.
Zo względu na bezpieczeństwo, władze kolejowe na
kazały drużynom konduktorskłm i rewisorom ściele
przestrzeganie przepisów, ażeby uniknąć jeszcze
większego tłoka, w tak już pnzoladowaoyeb pooiągach.

Z rubryki codziennych wypadków

Warszawa - miastem pracy i handlu.
Warszawa, 26 stycznia. Według polskiej
statystyki przemysłowej z roku 1938 sku
piało się na terenia dzisiejszego Okręgu
Warszawskiego więcej niż 1/3 przemysłu
całego kraju, a 52 proc, ludności, zatrudnio
nej w przemyśle państwowym, zamieszki
wało kćsrn warszawski. W czasie działań
wojennych w r. 1339 właśnie basen w ar
szawski i miasto samo znacznie ucierpiało.

W te.i chwili czynnych Jest w Wa-szawio
8 cegielni, do których wkrótce dojdą jeszcze

dwie dalsze. Posiadaja one zaoas kilku mi
lionów eztuik cegieł. S. x g hut szklanych
prasujo przy użyciu tortu. W ostatnim cza
sie podniesiono znacznie jego eksploatację.
W ciągu ostatniego sezonu wydobyto go o.
koło 40.000 ton.
Do transportu węgla z kopalń górnoślą
Jepro korzystne położenie na szlaku pro skich użyto znaeznvch ilości galarów. W
wadzącym z zachodu na wschód, nad Wiatą, ten sposób przewieziono w roku 1941 —
która już w wiekach ubiegłych stanowiła 175.000 ton węgla. Wprawdzie na skutek ni
czynnik dominujący dla gospodarczego roz skiego stanu wody na Wiśle ucierpiała że
woju miasta, stało się i po zakończeniu glugo rzeczna znacznie, mimo to pozostała
działań wojennych decydującą podstawą ona jednak ważnym czynnikiem zarówno
dla odbudowy handlu, gospodarki i prze d’a ruchu osobowego, jak i towarowego
Warszawy.
mysłu na tym terenie.
Przemysł tekstylny I gospodarki skóra
Liczba ludności Warszawy po wojnie
wzrosła. Jednak podczas, gdy dawniej mi wykazały działalność w ramach znaj
większa jej cześć zatrudniona była w ad dujących się do dyspozycy.l surowców.
ministracji. nastąpiło tam obecni© przesta- Warszawski przemysł konfekcyjny w
pierwszym rzedzie produkuje garderobo.
wiemi© na inne zawody.
Dzisiaj Jest Warszawa miastem pracy. Również warszawski przemysł spożywczy
Ci, którzy pracuja, mają także zapewnioną posiada liczne fab ryki I zakłady. Tesamo
onieke socjalną. Stworzono urządzenia so dotyczy także przemysłu chemicznego. W
cjalno. z których najważniejszem jest zor dziedzinie rzemiosła ujęte zostały liczne
ganizowanie kuchen warsztatowych i jadło małe warsztaty pracy pod jedno kierownic
two.
dajni fabrycznych i zakładowych..
Przez wciągnięcie dc pracy wszystkich
Bezrobocie dzisiaj praktycznie już znik
ło. Co wieoej. dla 8.000 posad brak nawet rak, opanowuje się powoli ciężkie proble
sił. Najważniejsze gałęzie przemysłu są Jed- my, które tworzą się na skutek dzisiejszych
warunków i pracuje nad ich rozwiązaniem.
nad dobrze obsadzone.

Upadła na chodniku.
(fem) Katarzyna Lubieńska, lat 68, wskutek po
ślizgnięcia upadła na chodniku i (łam ała lewą
rękę. Lubieńską przewieziono aa oddział chirur
giczny.

O trzym ał raną postrzałową.
(fem) W Łagiewnikach postrzelony został 80-letul
Balioki Józef, wobec czego zawezwano karetka Po
gotowia Ratunkowego przewiozła go oa klinikę p ity
ulicy Kopernika 40.

Kronika żałobna.
(fem) Kraków, 26 .tycznia- W ostatnich dołach
uparli Stoch Stanisław, lat 74, emer. inspektor pocz
towy- Bailak Stanisław, lat 30, adwokat; dr Stani
sław Piekarski, lat 74, były dyrektor departamentu:
Kaczmarczyk Władysława, lat 55; Wlcińtkl Henryk,
łat 84, artysta-rzeżbiara; Simińskl Władysław, lat 78,
były inżynier; Longowa Julja, lat 75; Piękoi Ta
deusz, lat 60, emeryt, urzędnik skarbowy; Stolzman
Stanisława, lat 53; Łodzlitska Barnarda, dziecko kup
ca; Adamski Władysław, ’at 51, pracownik Monopolu
Spirytusowego; Mlaś Urszula, lat 19. studentka; Na.
wret Józef, lat <0; Nawrot Anna, lat 76.
ODMROZIŁ SOBIE TWARZ. Na polach pod Czę
stochową znaleziono onegdaj męócz.yanę dostatnio
ubranego, łożącego twąnzą do ziemi z potwornie
spuchniętym nosem. Po zbadaniu papierów, znaterfouych pray chorym, okazało eię. że jest nim 88lelni Jamnea Piwoński, etaty mieszkanloo Częstocho
wy, który przeleżał w nietrzeźwym słanie całą noo
na śniegu, odrarażająo aobie twarz. Piwońskiego ekiorowiino do Uwsinicy.

Kupno
„Maszynę" do szycia pierścienio
wa kuple zera®. Kraików. Zwie
rzyniecka 9'1
7318
Kupimy nanychmsat: kompl. s il
nik marki Chevrolet. 6-oio cylin
drowy, średnice cylindrów 88,9
mm., skok tłoka 95,25 m m , o mo.
cy 78KM rok fibr. 1937/98, dla
użytku
na
zajętych
terenach
wschodnich. Oferty kierować i»od
adresem: „Tritom". Kattowitz 0/8.
Postfach 289".
1817k
Źródeł zakupn towarów masowego
zapotrzebowania poszukuje B'H
Dr. Góreki-Polański (firma kon
ew; — zarcjratrowana w sądzie
handlowym), Lwów. Friedrichów
5. Przyjmlemy przedstawicielstwo
na Galicje lub wytąoaoą eprzedaz
po-waiuoj wytwórni.
1318k
Kołdry puchowe, wełntaue, wało
we. kupie. Kraków, św. Marka 19
róg FlfflrjańaMej. sklep taptcerskd.
13I9k
Maszynkę do mięsa.
wydajność
godzinowa 200 do 800 kg., nową
lub używaną, oetychmiawt kupi
my. Oferty z podaniem c«ny kie
rować pod Nr „904" Biuro Ogtoezeó F Krajna. Kraków. Adolf
Httler-Platz 46.
1320k
Bryczesy w bardzo dobrym stamto kupie. Kraików, ul. Moniusz
ki 2/3
'
7657
Maszyna do pisania i do Uczenia,
nawet uszkodzona, kupi Sroczyński
Kraków Starowiślna 27. tol. 128-41
Ubrania moak.ie oraz raglan hih
Jesionkę kupi dla H ienia D/H
„Br-ka-es". Kraków Starowiślna
27. akltm telefon 128 74.
I3O7k
Srebro stołowe 6-osobowe. nawet
usz.kodzone lub tom albo inne wy
roby sreb-nc, oraz platery zakupi
d'a k"ents D'H
Kr-ka-es” Kro.
ków. Starowiślna 27. sklep 18fl9k
Haiwyłsza cm e os agnąć można za
futro Hsa. ubrani* ptaszoz. patefnn. dywan kryształy, htettzne.
spodnie
w Komiei®.
Kraków,
Grodzka 59.
7542
Piiter. lieów. błamów, kilimów,
dywanów
wszelkiej
garderoby
mesktej damakicj. palefouów foto,
aparatów, maszyn pisarskich poezukulemy. — Płacimy zaliczki.
Sprzedaiemy szybko: Komis, Kra
ków Adolf HItier-Plata 12. w po.
dworcu
7547
Potrzebujemy do natychmtaelowej
sprzedaży maszyn do szycia i pi
sania futer męskich i damskich
ubrań pakt, dywanów, kilimów
i » d ; Komis Grodzka 59
7537
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrsecki Kraków Wlślna 9
Zenar a n ty c z n e (n a w et zep su ty !
z muzyczka grnjaea melodje albo
z pięknem biciem oraz obrazy
kupie Zaulaee najlepiej' Zgłosić
ocztówka; Partykowska Kraków
-agiewnlkl (lianów 977
Peszukulrmy wszelkiej garderoby
futer lisów dywanów kilimów
maszyn Singera" maszyn plsar
akteh natefonów ptyt kryształów
nakryć stołowych srebrnych: .Gentrokomls" Kraków Grodzka 9
Obrazy, antyki, dywany - kuons
sprzedaż ocena: „Phryno", Kra
ków. Sławkowska 6.
9,')90k

?

SAMOCHODY, PĘDZONE GAZEM ZIEMNYM. W C IE K A W O S TK I.
Generataem Gulwmaloratwle czyniono są przygoto
wania do wprowadzenia napędu samochodów raipontocą gagu oir-irllho drzewnego, leoz tal(że zćconaie* Bajeczne obticze.
go, który wydobywa aię na terenach ropodajnych w
Matoujoloee woehodmlaj. Do nżytiku dla napędów sa
Reportaż
z kslęźyea? No, nie, do tego nie Jest
mochodów gazu ziemnego dostarcza aię w atamiio epiraąiooyni. Dowtawa (sprzężonego gazu ziemnego odby jeszcze człowiek zdolny, mimo, że w bezkresie
wać alę będziie bądź na sćaojaoh sprzążardk, bądź toż przestworza planeta ta jest najbliższym sąsiadem
w ek ladach bużll garowych.
naszej ziemi. Odległość — 384.000 km mógłby sa
(tp.) NAPAD W ZAOOSCIU, Trzech oeoW ków do molot, poruszający się z (zybkośctą 400 km na
konało onegdaj napadu na kamoelarję gminną w Za- godzinę, przebyć w ciągu 40-łu dni. Pociąg bły
gościu (pow. buski). Bandyci po etororyzowrrnlo obeenyeh w gmimde, zrabowali z kąsy gminnej jrmad skawiczny potrzebowałby na laką podróż między
19.000 ial. Porałem sekretarzowi gminny Dytikowsk le- planetarną trochę więcej czasu, bo cztery i pół
mu zabrali 200 zł., jego pomoan lików i Stareayitakie- miesiąca.
mu około 500 »!. ora® sołtysowi wsi Wola, Jńncfowl
Musimy się przeto przypatrzeć czarów, księżyCzerwińskl«nn, niajdnijaocmu oic w croasle napadu oowego oblicza z daleka, z ziemi, gdyż dostać się
w gminie, 4.500 zt. pieniędzy podatikowyoh.
(tj>.) BESTJALSKI MORD. Nleujęd sprawcy do nań narazie niepodobna. Piękność jego światła —
konali bestialskiego mordu na roduiniie naueo.yetala wiemy to oddawna — jest tylko złudnym m ira
Antoniego Towlada w Lowcazowte, gm. Onontaisko, żem. Przedewszystkiem nie jest ona własnością
w powiecie koneckim. Ponieważ napaisCułkom odmó „bajkowego wujaszkn" I dobrotliwego staruszka
wiono otwarcia drowi, wrzucili oni <!o ml mufkami a w jednej osobie, co najczęściej Jedynym Jest
prze® okno kalika gnamatów. Po wtemoiowMiliu mle,
srakanla weszli do kuchiai, a następnie do piwnicy, świadkiem wyznań i zaklęć miłosnych.
gdmie ukryła »Ią rodzima nauczyciela- Sprawcy zaTo tylko promienie słoneczne odbijają się
strzcHlt w piwnicy tonę Towiady. Bron sławę, te
od Jego skalistej powierzchni.
ściową Honoratę Latań omaa cdężiko ramóll Sdotinaą
oArocdką właściciela mieszkania. Wracając po doko
Gdybyśmy zecbciell, uwiedzeń! czarem tego
nanym mord-iio spotkali na drodze pod wsią Anto światła, żyć przez jakiś czas na nim, doświadczy
niego Towiudę, którego również raslraoWIil, śeiągtnąiwwszy a nieco buty. Potrójna morderstwo wywołało libyśmy czegoć wręcz przeciwnego...
Ten księżyc, którego bajeczna piękność I do
w okolicy preygn chlające wrażcolo.

Za gotówks kupuje ubrania, ma
rynarki spodnie, wszelką gsnlero.
be oraa lna« rzeczy: Kraków. Sta
rowiślna 80. sklep.
5683
Srihre stare każdą Ilość, kupimy.
Zakład Zegarmtstrzowsko-Jubilersti
Kraków. Długa 29.
6082
Pianino lub fortepian kuple, pla
ce najwyższa ceny. Zgłoszeń iai
Kwita-kowskl. Kraków, ul. Szpital,
na 26.
6430
Meble różne, kompletne sypialnie,
jadalnią gabinety gotówkowo ku.
pujemy: Hala Meblowa. Kraków,
Grodzka 59 Krakowska 26 (wej
ście z bramy).
8480
Akordeony gramofony, mandoliny
1 skrzypce kupuje. Place najwyż
szo eony Zgłoszenia: Kwiatkowski.
Kraków Szpitalna 26.
6573
Kupuie używano maszynki do
mięsa Szlifiernia. Kraków. Die.
tlowska 46 Myszkowski.
6638
Kupuie obrazy znanych artystów
polskich
place solidnie: Salon
Sztuki Wawrzeckt. Kraków Wiśina 9
6674
Kupulemy gotówkowo; ubrania,
plaazczo kilimy bieliznę pościelo
wą. koce zegary, lepsze aparaty
fotograficzne lornetki I Inne war.
tościowe rzeczy: Kraków, św
Krzyża 7.
6856
Książki wartościowe wszelkich za
kresów kupuje, plącąc dobrze:
Antykwariat Adam. Kraków 8zpl.
tatna 5.
6948
Ubrania oraz oddzielnie spodnie I
marynarki suknie, płaszcze mę
skie I damskie, oraz kostiumy ku.
pule za gotówkę: Skup t Sprzedaż
Używanej Odzieży, Kraków Plac
Dominikański 1. -.
6988
Ksląłkl wartościowe herbarze, en.
cyklopedje tonuje, ptacac oajlep.
sze ceny: Antykwariat Adam —
Kraków. Szpitalna 16
6954
Fortepian krótki lub pianino kupie
prywatnie
Zgłoszenia:
Goniec
Krak . Kraków. ..Nr 7934".
Pianinu tub krótki fortepian ku
pie zaraz dobrze zapłacę. Kraków
Starowiślna ,2'8.
7033
Kilimów kitka kuple t dywan.
Kraków Krótka 1
7130
K ilim y, dywany, kupuje- Kraków

Długa 23. Sklep.
7131
Kuple różne meble używane I sta.
tkl poduszki materacowe Kupno
Sprzedał Kraków Krakowska 35
Kanceslonowany sklep używanej
garderoby t bteitsny kunnje l
sprzedała zo gotówkę. Kraków
Plerscktego 4.
7206
Patcłon w dobrym etanie z płyta
ml lub bez kuplą. Zgł ’ Goniec
Krekon-skl Kraków . Nr 7994“
Serw,ty oorepianowe. stołowy do
herbaty kryształy kupuie aktep
Kraków Floriańska 6 w podwórcu
Obrączki, pierścionki
tańcnszkt
złote kuple Kraków Plac Wolni
cs 14 w podwórzu pracowita
Kupimy; futru meskle damakt*.
wszelka Mrderohe hlell-rae kili
my dywany kryształy fotoąpara.
ty pnłefnoT
chodniki kokosowe
I inne- Dom Knm'»owy Kraków
Ado'f n'tler Platz 12 w podwórcu
Solidnie korrys-nle sprzed asz I ku.
nisz przez Komie — Kraków —
0-od-ka 59
7541)
Filatelistom uzupełnia kupcom ko.
misy kupuje wszystko: . Murdue"
Kraków. Adolf Hi tiar-Plata 87.

Kuple galanterie, btolizne damską, Noclcąl inteligencji: Kraków, Ra.
6460
moską. dsśioieca. Zgłoszenia: Biuro dzlwitlowska 14/2.
Noclegi ozyatą: Kraków, Senacka
Hupozyoą Kraków. Jagiellońska 7
7107
pod „Bielizna".
6fl°l 9/10. preeczolo* Grodzkiej.
Flrany. kaDv na łóżku, narzuty,
kilimy, dywany, garderobą, por
N « u tea i wychowanie
celano. futra poszukuje Komie,
Kraków. Szpitalna 116J42
Maszynoplsme — Indywidualnie.
Maszyna do Muzenia tyfko wyuoAlej nowocześnie; Kraków. Grodzka 27
mańki i w najlepszym slaaio. kupi Kursy
Handlowe ul Podwale 52,
Hurtownia Kupców Polskich Kra- przyjmują
wpisy na:- Kursy Han
ków. Warszawska 31a. teł. 222-89.
dlowe
Blnrowe.
Stenografii I Ma.
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho. szyn
llliók
w« bezptfftoa ocena: Kraików. Łob Lekcje niemieckiego ezybkg meto
zowska 6. Salon Obrazów.
7-59 da: Kraków. Grodzka 81.
59K8
Kunie szafy sklepowe na gardem- Wpisy os nowe Konceejonowaue
be i futra. Zgłoszenia z o-plscm Kursy Kroju l Szyolą przyjmuje
i oena kierować: Goniec Krak., sie. Kraków Konarskiego 32. 7388
Kraków. „Nr. 7554".
Stenografia listownie, nowocztwug
Książki używane boletryet. oau- metodą. Kraków, Grodzka 27/8.
kowe. prawnicze, kupuje Keiwjr* Niemieckiego wyuczam zą 3 mie
nia Trzeeieckiego. Kraków. Flo siące: Kraików, Długa 80/1. 130lk
riańska 39
, 8S«»
Pierścionek brelamtowwy rupię. —
Różne
Prateowuha
Kraków. Pluć Wotalou 14. w po
biśuterję
pdtąn
SU
dwórcu.
7431 Zegarki.
Cbwilkowskj. Kraków, Sławkow
ska 23. Wykonuje naprawy »>garM a tr y m o iłla ln g
ków.
6989
Podania! najtaniej tłumaczy Ma
Chee iść przez iy d e . wspólnie jewski Kraków, pl. WW. Swietyoh ą
Bielizną męską z powtórzonych
stworzyć szczęście z człowiekiem
prawego eharaikt^ru. zrównowazo- matorjatów na miarą wykonuje
nvm dobrvm. arropa-tyounym po Wytwórn-iia Bieltany — Szczepan
trzydziestce, wyższym wyksztal. Ortowaki, KraWw. Starowiślna 6.
c-enin. Poważnie myśląca, wykształ Znaczki pocztowe epocjatate wy
cona dość zamożną Gol matrym. soko kartalogowsne piani najlepiej
Tylko zdecydowane t honorowe ftwlad FiilaKoldstyczay. Kraków.
postępowanie. Tarnów Post-Rest. Floriańska 5/16. oficyma. od 5-tej
„Charakter".
6940 do 7-mej.
. . _
Mężczyzna przystojny, wysoki, w Pluskwy omaa wszoMrte robaotwo
wraz
z
zarodkami
lept
radykalnie
średnim wiekn na oam-tul-zlelnym
stanowisku, pozna panią nie szczu gaa „BF“. oraa o«l»w®urzant« P™’
płą. nięz-a-lełną, posiadającą wła prowadza dezynfekcja „As<B . Kra
sne mieszkania. Cel matrym. Zą!.: ków. Dtotia 19,7. telefon 217-48.
Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 7564*'. Podania, prośby, tłumaczce la —
sprawy podatkowo i lnue: Bluro
Miody, przystojny, fachowiec po
80. pragnie poznać panią, młodą, Twteota Kraków.
telefon 180-25.
przystojną, do lat 85, zamożną Galar
do przewozo śwtru w Kra
dla wspólnego dobra, w celu ma
kowle.
RU
trym. Zgłoszenie możliwie z foto asimu. poszukiwany
Inż. Strauoh.
grafią: Przomyśl, Poste-Reel-wn te
Nr. 151.
1325k Ka^ce” *Julia" dostarczony matęrjat Kraków. J«»na 6.
7474
Dyrektor kupiecki. « .^ s z t a t c e Noclegi
nićm prawniczym. Niemiec, po
siadający pierwazurrzędne rcfercn.
Nocleg); Kraków Zieloną 25'1
cl«
I stosunki w Gsn. Gub., po
Noclegi ogrzane łazienka: Kraków
szukuje
oclem kupna lub wepótZvhUkicwi<-za 5'122
5657
Udziału UtDifJąoego lub powsta
N o c le g i
nickr.-pu.iaoo.
K rak ów .
jącego przedsiębiorstwa. Zgt.: Go.
O ln aa 26 3
6542 X
srrak- Kraków, „Nr. 7615".
Noclegi; Kraków, Zamrahofa 918
I d oficyny
71|,s Gabinet koametyceny Hanny LaNoclegi: Kraków. Starowiślno 52'10 hrytanki. Kraków. Swwaka 7.
Noclegi tąpie - śródmieście: Kra
I. p ceynny od godz. 9 90—5
ków. Krupnicza 14/5.
7110 Zgubiono w piątek 22. bm na
Noclepl: Kraków l.tiblcz I9’5
Ądolf
Hltler-Ptatz
rąknwtceką
Noclegi: Kraków, św Jana 80'4.
skórzaną z furerklera. Znalazca o.
Pokól tylko dla przejezdnych obok trzyma dobre wynagrodzenie. Kra
dworca: Kraków Kurniki 3'7
ków. Retoryka 18/10.
7605
Noclegi - śródmieście: Fraków
Futra przerabia, reperuje, ores
A sn yk a 5 Kowalska
J|9« wykonuje wszelkie nreoe kra w Isę
Noclegi nlekri-nuiace: — Fraków
I kułn'erskie. Tarnów. 8 aroW ielo p o le I8'4 I- o front
TISO ki*
wolskiego 17. I. p.
1326k
Noclegi: Kraków Wielopole J#
Noclegi: Kraków Starowiślna 37-4 Zgubione dnia 22. I. 1948 rano
o
godz.
6-trJ
prey
ul.
Kościuszki
Noclegi: Kraków Szewska 7'7
toceke z zawartością. Oddać za
Pokój przyjezdnym Kraków Sta
wvns.»rodron'?m Ansssnrlng 16/4
rnw tślna 52 13 IV o
Orafologlnl
noradri we wszystkich
Noclegi Kraków Rs*wske 7«
Nocltgli Kraków Krupnlese 2*J. sprawach życiowych: - Kraków.
6418
Noclegi; Kraków. Floriańska 8,8. Dajwór 25/15. H piętro.

brotliwe wejrzenie tsk nta raduje, jest wprost
światem grozy. Kto zna z opow.adań chociażby
przerażającą swoim klimatem i warunkami atrnogfcrycinenii Saharę, najbardziej groźaią ze wszystkich połaci Czarnego Lądu, niech wie. że w po
równaniu z księżycem możnahy ją nazwać krainą
nader urodzajną.
.
Temperatura panująca na księżycnf Waha mę
w granicach od —100 stopni do plus 120 stopni
Celsjusza,- a utrzymuje się przez dłuższy okroi
czasu właśnie w swoich momentach krańcowych.
Tegoby chyba nie wytrzymało żadne ze stworzeń,
żyjących na ziemi. A przyton zupełny brak wody-.
Dzień księżycowy równa się czternastu dniom
ziemskim.
Jesł on równocześnie lałem księżyca. Promienie
słoneczne padają na oświetloną część jego po
wierzchni wówczas z nadzwyczajną silą, niema
bowiem osłony powlelrznej, klóraby ów żar regulowała.
Po tym straszliwie upalnym dniu letnim nasiępuje nagle, bez żadnego zgoła stopniowania, nie
mniej przerażająca zimowa noc. Trwa ona znowu
dni czternaście...
Prostodusznych ludzi, którzy obserwują z zain
teresowaniem twarz księżyca, w zdumienie wpra
wi rzeczywistość.
Głóg

Nierozwiązane pyfarle.
(ki W ,890 roku zmarł w Stuhlwelssenburęu
na Węgrzech 79-letnl staruszek, adwokat Farkas.
za życia uchodzi, on za dziwaka, dziwaczny teł
pozostawił testament, który dziś jeszcze daje asumpt do licznych procesów. Adwokat pozostawił
po sobie znaczny majątek w postaci 3.000 ha zie
mi oraz papierów wartościowych, wartości 200
tysięcy pengó. Mająlck len został przeznaczony
dla człowieka, który potrafi dać najlepszą odpo
wiedź na pyanie:
1) Co na ziemi nie posiada granie? 3) Dlaczega
ludzie prowadzą ustawicznie procesy?
Do czasu aż znajdzie się człowiek, który da ra
cjonalną i wyczerpującą odpowiedź na powyższe
pytania, dochód z majątku ma być rozdzielany
pomiędzy towarzystwa dobroczynne.
Po otwarciu testamentu krewni zmarłego stara
li się o obalenie jego ostatniej woli, podając go
za umysłow-o chorego. Jednak sąd stanął na innem
stanowisku. Dotychczas wpłynęło około 500 od
powiedzi, jednak komisja, która zajmuje się ich
oceną, ani jednej nie uznała za odpowiednią, lak
więc dziś jeszcze istnieje pole do popisu dis po
mysłowych ludzi.

Narciarki ragrożone przez wilki.
(k) W pobiiżn zachodnio-bułgarskiego miasta
T m dwie młode bułgarskie narciarki natknęły
się na skraju lasu na osiem wygłodniałych w il
ków. Śmiertelnie przestraszone dziewczęta zaczę
ły uciekać, nie mogły jednak w głębokim śniegu
szybko poruszać się tak, że wilki zbliżały się do
nich coraz bardziej. W momencie największego
niebezpieczeństwa
obydwie
narciarki
padły
zemdlone. Od niechybnej śmierci uratował je pe
wien myśliwy, który przypadkowy znalazł się w
tej okolicy. Myśliwemu udało eię paru wilków
zebić. a reszta uciekła.

Farblarnta Fr. Jogaftą, DletU 93.
Filatelistyczny firmowy eennkk sty
ozmwwy zbieraczom 1 kup,ora wy.
syta na żądamle: D/H. „PioaUer".
Oddzlaf fflartslistymmy. Kraków.
Ekotarakn 9, I piętro.
13O2k
Psychografolog Mnmott. mietri
przepowiedni wydarzeń życiowych
poradni uw wsnctkikoh sprawach
Przyjmuj* codziennie od 10—5. Pt.
ocmulc za nauczeniem podać datą
urodzenia I pytania. Adres: Kra
ków. Adolf Hitler Platz 4A'5 U l
p.. skrytka poant. Nr. 474.
7396
Pióra, ołówki Pelikan I Inn* na
prawia — kupuje: Skład isapiajra
Barnyczowa — Krków. Krakowska
86/98, lokfoo 218-04.
6420
Pralnia ch«m1««na Fr. Jogslla.
Kraków, Dietla 98.
6420
Zapalniczki naprawia fabryczni*'
Krków. Dlotiowska 46. Szlifiernia
Myszkowski.
“Y.*1
Podania: Kraków. FtorjańaJna 55.
Pluskwy, wszelki* robactwo, za
rodki topi •pecj«'nym gazem nieuszkadzającym mebli, materjalów.
metali. Skutek gwarantowany. Gd.
ssozurzanJo przeprowadza Zakład
Higieny. Kraków. Szewska 24.
Obrazy siar* m isze son* bez pod
pisu malarstwo zagraniczne pol
skie — przynieś do fachowej h*s
płatnej oceny: Kraków, lobsowską
6 Salon Obrazów
6918
Plany, rysunki kopiuje, przerysnwille ezyhko Elektryczna Kopiownla Plaaów. Kraków. RiarowIŚŁ
na 12
7ft”
Marta Filipczak Masłowska gra
foloalnl przylmule codsleń od
11—16 Kraków Karmelicka 82 5
Złote przedmioty przerabia, ezacn.
Je: pracownia złotnlczo-srebrnleza.
Kraków. Plac Wolnie* 14. w po
dwórcu
7490
Zuglnrła suczka mała, czarna hlą.
le podbrzusze, niska, numer kon
trolny marki 112 wabiąo i slą „Jo.
ta”. Uorzejmy znalazca tcchce od
prowadzić ją pod adresem: Kra
ków. Siemiradzkiego 27/1, w wvnaerod-enlem.
71*8
Przyszłość eo przyniesie posyła
chlrnmaeitke Kraków Krakowska
89/43 wyjąwszy ccwartkl. n'ed«l*1e
Narzędzia (Szmit) do produkcji
maszynek do papierosów, kto wy
kona nreeyzylols. prosie podać
adres do Gońoa Krak., Kraków.
..Nr 7563".
Podania niemieckie pola kia plssa
hlnro Kraków Szewska 84
<86»
Kostiumy płaszcze wykonuje soli,
dnie firms Gniadek Kraków Smo.
leńak 17 I piętro
5698
Stroiciel fortepianów Sl Tefllow
akt Kraków Starowiślna 27' telefon 179 22
«U2
Sneclnllsta chorób wenerycznych t
skórnych Dr Hslaoe Józ»f. Kra
ków Krakowska 9
8593
Kawę ziarnista nrzyjmnle do pale
n'ai Stanisław Wschel Kraków
n>ny« 53 sklen kolnnla'ny 85tn

8. p. Adam Laaklawlcz,

Dyrektor Oddziału Po.
twazechnejfo
Zakładu Ubei-

pleraań Wzajemnych, przetywszy lat 61. po długiej,
a olęiktej oboroblo, opa
trzony 6w. Sakoramantaml,
zasnął w Pinu dulą 38. I
1948. Wyprowadzam i« zwłok
na Cmentarzu Rakowickim
na miejsce w-iecuuego spo
caynku. naatąpl we wtorek
dnia 36. I. br. o godz. 1h
po południu. Nabożeństwa
talobns odprawiane zosta
nie w Krakowie, dala 27. 1.
br. o godz. 7.30 w kościele
św. Atuty, na które to
sinulme obrządy aaprosrają
stroskani
Żonę.

Synowie,
Synowe,
Wnuka | Rodzina.

A S. p. Marcin Trytko,

m ’ snął w Bogu nagle dnia
16. I. 1948 r. w Tarnowie,
przeżywszy lat 80. Pogrrab
odbyt ale dnia 20. I. 1048
w Tarnowto, o eeym u w ia 
damiają Krewnych I Przy
jaciół, pogrążeni w głębo
kim srouikti
Redslce I Siostry. 7508

Zguby -

kradileźs

Zgubiono kinezą (klamka, trzy
Wortheimy, dwa swyklel Zwrócić
ra wyuagrodz' nitra. Kraków. Pląakt 55. m 1.
tTTBk
Zgubiono legitymacją położna Nr.
1042. Antonina Nalepa. Krzyś.
Skradzione Kannkortt na na
zwisko
Pietruszka
Bronisława.
Szeaueln. Hu*araew*kJeh Wś.
Zgublene koiąśke Ubezg. Spoi na
nazwisko
Maingold Alakssodrr.
Rzeszów.
_ 1880k
Skradziona dnia 84 I. 19*8 Kęsjnkarte na nazw lako Koratstke Ma
ria Magdalena Nr. ,11/45075 Auswels pracy na po wy teza uąęwlskn.
wydany przez Krakwnor Zidnint.
oraz Karle Procy, wydaną protń
Arbeltsawt
is3Sk
Zgubiono Kartę rogpoMiąwezą. po.
iwindozenle Korty Pracy,
cwanie Peraonalnmtu w dn. 15 XII,
1942 na nazwisko Kamiński Jsn.
Kraków Grzegórzecka 10
783S
Skradziono dn'a 24- I '918 K'*nnksrte
nkra'ńską
Nr
Tn/J8tt06
ua
Autam i
wyładowani*
wagonów
oraz przewóz 'owsrów
w srystk1* « .-w ’’ ko Ansa Kteserow^ks
Skradziono
Krnnksrte.
dewód
Okierunki wyknnule Firma trans
aoblety oraz Meldekart* os na
p ortow a
K raków
ul
M o g iłk a
49 m 7
5<:nt zwisko Gebuks Wojciech, urodl.
Ó4*»
Znalazcy pamiątkowego
elki*- 7 I. 1915 w BochniZaginęła Kcnnkorte Nr 4T9 aa M .
w ego zegarka ..Lanco" a łsńcnaa
kłem srebrnym dam wysokie wy zwlsko Helena Aleksandra K ury
IfOWII W“T«t« WtOTin DTT#®
nagrodzeni*. Beben. Kraków ul
1159k
Friedloin* 4/5. pokój 7.
6496 I w Kazimiorzy Wieikiąj.

t

4

„G O N IE C K R A K O W S K I" Nr. 21. Środa, 27 stycznia 1P47t.

Buchalter bUanai&ta z długoletnią Maszynę do ezywia, picirściemaową, „Singera** nŁaszyną, pierwazora^lpraktyką, naród, atiem.. przyj- naraz eptrzedosn. Kraków, Lelewe ną. sprzedam. Kraików,
mie posady kierownika dużego la. 9, na. 2.
778®
7782 kl 60. m. 6.
Niemiecki wmrMtnt •amoohodowy przedsiębiorstwa w Krakowie, lub Płyty gramofonowe, muzyka po- Maszyną d« azy<wą. srafluo^ą.
por/śiakuj-e od narae: Wiertników okolicach Krakowa. Zgłoszenia kie wuiżmia
s
p.r/i(«
;
l.aan.
P
r
ax
o-wnią
nw
N
^htaT
i i««i
hanez-ni.i.
sprzedam.
Kra
cylindrowych 1 tokarzy, łub »il rować: Goniec Krakowski. Kra ków, D-liigą 32/8.
7618 na dlą maipraw maszyin biurowych.
r. praemynlu
i wa.rzed&i ków, „Nr. 7143?.
Kraików, Szpitalna 7.
763®
Sprzedam
d.aimskiie
źrebce,
kojniorz
precyzyjnych. Knndydwoi muszą »ią Inteligentna,
młoda.
poszukuje
Kmaków, Miodowa 9 14, Okazyjnie sprawia jemy: futra, lisy.
m ać na odpowiottoJzn po«łngiwą. pracy w charakiarze wychowaw popieOiots
USUWAJĄ
Dwoje, nowych, czteroosobowych, pe.ler.vh/ki, bkiany. ga/rderobę, dywa
aiu oie mikrometrom i precyzyj czyni sam odizheInej. ewmituaihwe samók,
ZIOŁA
1.56 m. dlugitch. 66 cm. ny. Jawimy, pośoyel. bielizmę. krynymi prayraądnanj mLurnicŁyuŁi. pomoe w gospodarstwie. Naj fcw?tpokii.c-h.
MAGISTRA
dobrze okutych. spn»- sr/.ąly. porod.anic. fotoojparaiy. pnStolarzy | slodlarzy. o ile moZno chętniej na wyj-aed. Zgł.: Gonie o
<lam: Kraków, Długa 84/5.
7791 lefeny.’ płyty, nwiwzyny „Sjngp»rą“.
boi & branży omikm.*kodowej. Rze Krak., Kraków. „Nr. 6969“.
WOLSKIEGO
Undcrwootfa maszyno jjćsniską, wiacizymy pisawkie. nąlr rycia «tx>łamieślników daimiu Munochodowejr© Młody, średnie studja. 2-letni* biurową,
we srebroe. pWrrowe. instrumenty
ąg ® ® § &
sprzedam.
Kraików,
Dłu
praktyka
budowlana,
obzoajomioi
posłańców.
Znajomość
języki*
ni*Od dioda 28 d« 28 etyą*ul« 1..19:
7619 nj,U7cyezmi© _ duży wybór praktycz
mleoklearo pożądana. jednakże nie- ny z pracą biurową, szuka od za ga 32/8.
wartość i.owych przedm.iio46w:
komieczma. Hajia BechtLujpor, Kra. raz. posady najchętniej w biurze Firsnki, uarzutka ua liapezwu. ple nych
APOLLO
budowlanym. Zgłoszenia: Goniec cak, parasędlkia do sprzed ainiA. „Łkinlro&omis". Kraków, Grodzka 9
kau. MogŁlokwtr. 1, tol. 232-87.
•w. Tomasza 11 — Telefon 111-20. Rymarza
Kra.ków,
Długa
28/9.
II.
p„
o»f.e.
Meble:
sypialnie jadalni* szafę
do robót galanteryjuych Krakowski. Kraików. ..Nr. 7048**.
oraz
trójdzielną
MAŁE DZIEWCZYNKI —
poszukuje Frataciyz.e.k Bochenek. Młody, inteligentny. przyjmie po Kołdry puchową i weliiibaną. ko kombinowaną
Zakopane, Główna 69.
6968 sadę. jako wychowawca do chłop si j uin d-aims-kń. buciki datn^kib* sprzeda Stolarnia. Kraków Staro,
WIELKIE KŁOPOTY
w/iślna
35
w
aieui
na
prawo
(nie
Krawcowe, pomocnice podręczne ców. Zaikres gimnazjalny.. Chę (wiatrówki), Nr. 37, torebkę i
Frit.z Odemar, Hamnalore Sehroth. do
90»4k
sukien potrzebne. „Mira” Die tnie na wyjazd. Zgł.: Goniec rękawiczki (k-omplrt), sprzedam. sklepi
tla 101.
7001 Krak., Kraków. „Nr. 6970“.
Kjiaków. Długa 28/9. II. p.. ofic. Obrazy wybitnych artystów w wiek
Krawcowo aamediDi-eLno do sukien,
Garnitur me-ski, ppielaity. na wyż- kim wyborze, najprzystępniejsze
WANDA
lepszych prao miarowych potrzebsz go. płaszcz dómsk-ii, półbuty mg- ceny: Wawrzecki. Kraków. Wiślna
8w. Gertrudy 8. — Telefon 1.73-09. ne. „Mira” Dietla 161.
Kupno nicruchomPścI
6675
ekie nr. 45. sprzedam. Kraków, 9. Sprzedaż, ocena, kupno
Niemiecki dom powzaAiija ed rana*
UWODZICIEL
Długa 28'9, II p., ofic.
7623 Obrazy, dywany, meble antyczne
SA LO N SZ T U K I
dzóęwocymy l«b kobiety, w raiąirą Kraków lub okolica! Kupie kamie Patefen dwuspreż.ynowy, w pięk okazyjnie w dużym wyborae: „Sa
B. A Roberós. Th co TAngem.
możności mówionej
niemiecku, nice wille lub pareeJe. Zgłoszenia: nej mahoeikowej szafce „PauMur- lon0 Kraków Flnrjańska 8 —
J.
Brach©l.
9387k
dioihodzj^crj (do pohidona), zą wy- Huk. Kraków Pi jarska 19. 1143k d‘a“. sipiwediam. Kraków, Dłu
«<ak rodzeniom i utraynua n-tem. ZgłoSZTUKA
go 32-8.
7624 Meble knfcch inne, pokojowe, biuro
awsmia owobtota ed 13—15. Krakau,
9w. Jana B. — Telefon 163-20.
Patefen szafkowy eie.klr. wzinac- we pojęcia Magazyn. Kraków. SSnTADEUSZ WlERZEJSKI
Sprzedaż
nicrućhcmeści
HoJ«weberghr. 32/4 ul. (Czaraowiejniiacoem - gl-ośnfk^em w uowo-czc- rowiśŃnia 79. Ceny przystępne.
JA TU RZĄDZE
Sypialnie, jadalnie stołki szafy
aka).
7610
Kraków — Stradomska L. n .
snej
szafce,
sprzedam.
Kraków,
Zbigniew Rakowiecki. Ina Benita. Wielkie nórmieokije twzedaiębior- Parcele 95 metrów frontu, Elek
Długa 32-8.
7625 kombinowane i inne nowe meble
Telefon 157 25.
H'wo iwvxxmyslow*, poncmkuj© on tryko wodociąg, ga^. kanalizacja, Wózek .sportowy, niklowany, w do do sprzedania Kraków Starowi
ślna 44
9035k
uliea
Ba
raka,
sprzedam.
Kraków.
'Złłi.rn.z kierownika edd®La4u kosz
brym
stanic,
sprzedam.
Kraków,
UCIECHA
tów wjaanych. Zglonr-emią z odpł Floriańska 18, II. p., orioyna. 6663 św. Sebastiana 16/98, prawa ofio.. Słoje od 5 r do 10 kg. dostarcza
K U P U JE
Skład Artykuły Szklane 1
Starowiślna 16 — Telefon 125-16. atami śwuadeców do Gońca Kraik., Pola 8 mórg 1. klasy w jednym II. p„ ganelk.
7631 atale
Gospodarcze Kraików św. Agnie używane lampy uklktrycr-ne nocne
kawałku, lekki południowy stok, Lisa s re bitnego. -Wam damski,
Krak.. „Nr. 7727“.
CYRULIK SEWILSKI
szki I. tel. 186-49.
1190k i biurkowe oraz aparaty fotogra
gadające
sią
na
założeń
je
sadu,
Kupyj®,
faeliewiee
branży
żelaz
F«mamdo Granada. Roberto Rey.
inatcrjąil granat na płaszcz dam
ficzne.
Młyńskie maszyny, motory gazowe,
nej aa stanowisko kierownika ogrodnictwa 5 km. od tramwaju tik i. apracickk Kraków. Kochanów
akilepu dotaliuwneffo. poszukiwa na linii Kraków—Myślenice, sprze- skńego 2/2.
7666 wezolkje pirzyboiry i fcp. Plany, bu ELEKTROTECHNIKA, KRAKÓW,
il-am.
Kraków,
Florjańska
18,
dowa.
remonty:
Zżakład
budowy
pl.
Dominikański
2, róg Stolarskiej.
ATLANTIC
ny. Pisemne efeirty wraa ■/. fchoFutro sealskdiuowe. prawie nowe,
rnsfia kierować: ..Abltaa“. Krar- II. ?»., oficyna, tel. 159-28. 6665 cielaki z zarąkauwikrioiin i ozaipiką. młynów. Kraków, Mazowiecka 38,
Stradom 15. — Telefon 108-82
Wille
dwurodaimną.
pfd.nokom
for
2536
!<ńw pod szyfrą ..Kierownik”.
Spód oybcly. rarokawek bredt- telefon 162-44.
PRZESYŁKA Z BALTIMORE
Singera maszynę krytą, prawie
Rutynowanego Dwch-itrzą (kuchar tową. garaż, parceli 2560 metrów,
Hildo Wcissner, Attila Hórbiger. ki) i keJ nerki, poszukuje duże 86 metrów frontu, ulioa Konop oehwatnzowy. buty nąirciiairskie, 40 nowa — lub z pudelkiem tańszą,
nickiej. 5 minut od tramwaju, sprzedta Sklep Komisowy, Kraków. sprzedam Kraków. Deledle Kie.
praedsiebiors.we przemysłowe w sprzedam
Kazmclicka 28.
7521 leeka JWV4 I. n
Kraków Florjańska 18
5424
dyotrykoie
Krakowskim
dba
kwSTELLA
II. d . ofioyna.
6666 Baranicą. stasa prierwooorzediiy, Tapczany, sypialnie. Jadalnie, ga
ehmii ureednirwej. Kelnerka r. je Parcelo
sprzedam. Wiadomość: . Kraków,
budowiame.
przemysłowe
Lubicz 15. — Telefon 143-01.
i knne nowoczeene meble
żykiem niemioafcian aerfekt. Ofsr7649 binety
w-ioflkośoi.. orae kftmdem.ww Dietla 36/2.
poleca Juljan Pyka _ Wytwórnia
zty: Gosrise Krak., Kraków. „Nr. każdej
GWIAZDA Z NAD RIO
i domy. Zgł.: Kraków, Sienna 5, Worki papierowe, jutowe, konop Mebli. Kraków Starowiślna 35
1315k“.
La Jama. Gnetav Diossl.
I p., na. 7, od 16—16 bez przerwy, ne, ścicrlj, sucnni.ki, torby pa
Kanarki harceńskle. poleca eklep
Służącą. w e w r ą , pnąrowitą be* •telefon 113-64.
2977 pierowt*. wrowtniia worktkw, Kra
crołowiamńw. natychmiast- przyjmę. Pcrcelę ponad 566 sążni, dobru ków. Zielona 3. Cerują worki, zoologiczny EmiJ Ftlous. Kraków
św
21a.
6662
7659 położemie uL Jul, Lais c-toaroaja, płachty, derkń i t. p. .
7660 Klej Marka
Początki w dnie ponrfwaednjie o Kraików. Monimsz-kii 2/2.
d© etykiet na szkło, etałe
grodz. 18.30 i 15.30. W niedzielę Krawcową do domu w etlu na sprzeda ..Wtasoia-Strryweha**, Kra Dom KonnuBowy. Kraków. Stnadom dostarczą Skład Artykuły Szkla
i świata o gody-. 11, 13.30 i 15.30. prawiania i przeróbko garderoby ków. Adodf Hitler Plata 10, tol. 16 poleca: maazyne kuśnierską, no i Gospodarcze. Kraków, św.
Kdmo „Aix>llo“ i „Sztulką” ponadto damskiej i daJaeigeej poszukuje 104-31.
7850 maszyny do pisania, dywan bou1189k
Bachr, Krakam, Chopjngtasse 3, Parcele uzbrajnoią. n»sroi wilk*>wą ole. kiilizny, fotoaparatiy, garde Agnieszki 1. tel. 186-49.
codziennie o grodz. 11.
sprzedam.
Elektryczne lampy, kuchenki że
m. 7.
771J
7684 lazka
Podgórze, tomio sprzeda ftituro robę.
poduszki
materjaly
elektro,
KRAK6W, Kościuszki 24/15, I. p.
Chłopców i dwi*w«e<-A do f»l>ryk< „Wf!a«rta-Sti,zeohA“, — Kraków, Buciki damskie, nr. 38 sportowe,
•krtyń prnyjmą RmiJewńcw. Kra Adndf Hirt-beir-PiŁafta 16, tel. 104-81. wysokie brusowe, podwójna po instalacyjne poleca: .Zar“, Kra
ló w Podgórze. Akiotoa 15.
7525
deszwa, futrowane skórą, prawie ków. Sławkowska 11 podwórze.
Zgłaszając się ochotniczo
Potrzebna dziewezyua, może być Kamienica, komfortowa, 12 ubi- nowe sprzedam. Kraków. Lima- Ceraty chodniki dywaniki ser
Praca Zbiorowa wybitnych
kiaeyj, Kraków, tamie de sp ree luowskiego 42/1, godz. 2—5.
wety. kapy worki sienniki tor
do pracy w Rzeszy Nie 7e wsi. lubiąca dzieci Ho pomocy datnio.
lekarzy
Knlecytk. KnaJków-Staow 01- Obrazy, dywany, kilćany jjolroa by gospodarcze i różne tkaniny
w domu ZgłojMBia: Kraków, ul.
mieckiej masz prawo wy
papierowe poleca: Józef SiweckJ,
ntranom 5, Sklep spożywczy. 7053 yna, ul. Wolnośói, łel. 133-08. 7677 X)/H. „Er-lwiM®4*. Kraków. Staro
Folwark, 120 morgowy, budytnkri,
LEKARZ RATUJĄCY
Kraków Starowiślna 21 Wejście
Adiunkta z kiMtulebnią praktyka, i nwen taun. ok oAloa Krakowa. sprze wiś Iną 27, skflep, telefon 128-74.
boru miejsca pracy.
657k
przyjmie zaraa zarząd majątku da Kuiezyk. , Krak ów-Stara 3)«za, Brylantowy garnjiur spreedam a- do sklepu w bramie.
ZDROWIE
Bieliznę osobiatą. męską, damską,
Bieżanów tolefo® Bieżanów 1. . ul. Wolmośei. tel, 186-68.
Zgłoszenia:
7678 kaizyjn-ub. Wiadomość: Firmą Toma pościelowa, sweter, etan pierwszo,
Szewski czeladnik potrzebny Kra Zakopane:
Obejmuje:
2 duże remy wpraw.
sze
w
s
ka
W
udbi
czka,
Sz,punąirta.
Widie, 10 uhtkaejową,
rzędny, sprzedam tanio Kraków,
ków. Batorego 10
7386
stron 1554 (maga 3-35 k g).
komfortową centrum tan:» sprze Roczniki „Tygodnika Ilustrowane Smoleńsk 16/lą, godz. 11—1. 3—5.
Ekspedienta (ke) narae przyjraę. dam:
1000 lustr. 3) Atlea ornatem,
Knlwzyik, Kraików-Gt-aria OI- go” tondio sprzedam. Kraków. Kra
gabinety pokoje kom
Ni-emleekś sklep spożywczy, Sta
kowwką 39/43.
7298 Tapczany,
do rozkład 4) Rozwój człowieka.
ul. Wohnoóei. tel. 133-08.
binowane. jadalnie, sypialnie 1
nisław Wach ©1 Kraków. Długą 53 wzią.
Sprzedam
pla«®c«
damski,
sweter,
Oficerstaie:
Kamień ioy
meble polecą Wytwórnia Me.
Zawiera: Gslakezjalt wiedzy o
Panienko do sklepu, przyjmę. Nie Osiedle
rniknie. bmoilkń: 36, męskie 41. Kra inne
bli Kraików. Meieelea 4.
9039k
zdrowiu i chorobach, — Korpnmiecki sklep spożywczy. Stanisław nowej połowa przy liramwwju. oka ków. Mmdailiifuskiiwgo 16, m. 7.
zyjnie
do
sprzedania.
Kulczyk,
Filateliści
1
którzy
Jeszcze
nie
medla
Warhol. Kraków. Długa 53
7385
anawaniie — zapobieg-aeuie —
ów-Stora Olsza, u*l. Wolności, Okazyjnie epraedasny iwilerynke cie Cennika-Katalogu 1943 u i m Do niemleekdeg© gospodarstwa do Kraik
leozinóotwo: modyozme — zio
7680 z niebies-kiesjo i srebrnego lina, ków polak ich oraz Gubernator
pracowników fizycznych
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łowe — izrzyrodnieze — wo
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4
futro
ptmnktie:
Komis.
stwa z artystycznymi fototablicaona służąca, na dobrych warun Osiedle Ofioenek.ie: Parcela bu Kraków. Grodzka 59
dą — domowe i«fcp. — ltóżne
7538
i umysłowych
kach. Zrłoercnia:
Kraków, ud. dowlaną, 16 m. frontu, bu Komis, G^odnka 59. polaoą tanio: mi znaczków — nie czekajcie na
tarapje — dietetyką — wśka
dową
zwajM.a
t-.-ntio
do
sprze
wyczerpanie nakładnl! Dotycheeae
Widok 10. 1, p. (Podgórze), 7530
aamia
— nsdy — przepisy lekryte, tóay, toryozWy. apa sprzedaliśmy 2606 egzemplarzy.
Krakau, Burgstr. (Grodz Pannę do dwojga dzóroi aa docho dania. Kulczyk, Krmków-Stiara 01- futro
caanfai — lenwpty eło. ete.
zalicze
‘fM, ul. Wolnońoi. tel. 138-63. 7681 raty fotograf., ubrania, plaąz/'ze, Przekazem zł. 12.—
dzącą
dobre
warunki,
przyj
mę
ka) 60
obrazy, dywany: Kraków, Grode- niem 7/ł. 14.— Dołączamy na żą
Cena za komplet 14B.— zlJara® Zgłonzcoiia: Gajpwwki. Kra Zakopane, Gubałówka, stoik po ka 59.
7544
Tarnów, Goethepl. 6
ków. Starowiślna 26. skieip. 7536 łudniowy: PaTCeJa, 16.600 mik w. Piecyk żolnany nowy, okrągły, danie bezpłatny komplet innych
Wysylka poca/a aa pobraniem
cenników Kupujemy stale wszel
<lo sprzedania: Kulczyk. Kraków*
Majątek
Nowosielce
Koziokie,
po
w.
Rclchshof. Marktplatz 13 Przemyśl poszukuje od zaraa Sfc-na Olaza. u»L Wolmości, tel. Nr. 3. sprzedam.' Kraków, ul. Ja- kie 7.naczki pocztowe. Polek) Dora
146 — tri.
7787 Filatelistyczny
Warszwa.
Mar
7681 ona 7/11.
dobrreo kowala, kołodzieja i ry 1483-08.
Jarosław, Dietziusstr. 6
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Wysyłkowa
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(aukrielly)
pod
fuiro
me639k
marza.
Wyna grodzenie
według Dom joowowy budowany. saMcio- akiie, śnie go wre dzieoieoo. Nr. 86, sza łk owak a 111.
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Apteczki sanitarne — ścienne ko
Przemyśl. Dwnr Ai-łtr. 9. Ugody,
ordynarja.
7549 jłokojowy (Swr>S7Z)wice). ogród oKraków, św. Sebastia nieczne w każdym ©klepie, schro
Kucharka do namo«ne<o domu wocowy, sprzedam. „Tnform«łtor‘’ oprawiam.
Kraków, Poselska 9, tel. 159-34.
na
20/12
od
3—
4
po
poi.
7780
nie i domu, poleca F-a Drobner.
1321k
(3 osoby), potrzebna od zaraz. Kraków, Pi jarska 19.
Zgł.: Goniec Krak., Kraków. , Nr. Parcele, polne uzbrojenia. 267 sąż Najtańsze wyroby koszyTiiar.s.kic Kraków iPL Szczepański 3. 655k
7593“.
ozdobno
oraz
meble:
—
Kraków,
Obrazy
najwybitniejszych malarzy
ni. okazyjnie epraeda B/H. „ErBSIWk polskich sprzeda okazyjnie Dom
Służąca samodzielna z gotowaniem ka-es". Kraków. StairowiAlna 27, Miodowa 17, „Erport".
elektryczne polec*
Komisowy,
Kraków, Plac Domini
1303k Kapce zakopiańskie na skórze
potrzebna wnraz. Od piny świadectw. telefon 126-41.
meblowi, poszukiwani.
4584
Goniec Krak.. Kraków „Nr. 7263“ Kamienice 11-p.. 20 pbik.* i eklep, tanio sprzedam. Kraków, Zwierzy, kański 4.
K R A K Ó W , Weetrlng 56.
70fik 'Maszynę do szycia, prawie nową,
Ekspedientka samodzielna, mająca morgowy ogród, eproeda B/H. „Er- niecka 21, restauracja
sprzedam
natychmiast.
Kraków,
powodzenie w sprzedaży, z niemde- kia-os“. Kraków. Stairowiśiua 27. Introliflatorikl klej do klejenia
Skleił rowerów I eseścl.
ołlm . potrzebna zaraz. Zyaiorra
telefon 128-41.
/ 1364* torb i tektury, dostarcza luzem Starowiślna 14, mieszkanie 2.
Telefon 124-48.
Donico Krak.. Kraków. „Nr. 7278“ Wilie III-p.. 46 ub., umeblowaną, 1 w słoikach (w paście) Skład Ar. Mikroskop.kystoskop sprzedam. —
Poszukuję fryzjera męskiego z oal- pełny komfort, miejscowość letnA- tykuly Szklane 1 Gospodarcze, Zgłoszenia: Gonleo Krakowski,—
kowitem utrzymaniem. Szydłowiec skowa. 4.306 m’ ogrodu owocowe Kraków. Aznieszkl 1. tel. 186-49. Kraków. „Nr. 6562”
Rynek 19. Distrikt Radom.
7382 go. sprzKwU B/H., ..Er-fca-es“, Kra. Młyńskie perlaiki. luazczarki. ka. Sypialnie jadalnie, pokoje kombi
szarki, tarki, tarcze, kubełki ele nowane. różne meble pojedyńcze.
ków. St-HTMAt ialata 27, tel. 128 41.
Parcele wildową 2-morgową. orna watorowe. chlor, magnezyt, krze, używane sprzedaj© Hala Meblowa.
Kraków, Grodzka 59 i Krakowską
Ppsad poszukują
szereg Jurnych sprzeda ..Lakmita”, mień, kwarc itp. poleca ..Teohno- 26
(weiścde z bramy)..
6479
Kraków. fxhbzow*ka 4.
7497 mlyn“. Warszawa, Ozackiejfo 6.
Kuśnierską
maszynę oryginalną
na
CeflFelnle, Daohówezamlo! Cełemik Zakopane. Widię 15-pokojową z du Firma ..Sprzot Kybackl" poleca
HURTOWNIA
sprzedam okazyjnie. —
« teorją i wielolwtniem doświadcze żym ogrodem, sprzeda: Kraków. w wielkim wyborze muszki na „8ucce«ji“
Kraków Starowiślna 14. mieszka
KOLONJALNO - SPOŻYWCZA
niem na poważnych atanewisba-eh. Zwierz yn leoka 8 1.
7498 palraol 1 looosie. Wedzlska klejo nie 2.
6596
olżcjmic piMuudą od natrać. Adres: Zakopane Willa, 24 ub.. z wielkim ne. Komplety żyłek I haczyków
Kraków. Pl. Dominikański Nr. 4,
Maszyny do pinania. ksay kon
T. Bolx>la, pocofta Zbydndów, wiieA ładnym ogrodem, cała lub połowa Sieci 1 płótna rybackie. Warsza trolne ogniotrwałe, sprzedał wy.
I Pbr. Scóefoe 174-98, 376-71.
Zaleszany, jww. Tnmobrzte-g. 7779 do sprzedaetie Kraików, Zwieray- wa. Smolna 18.
1218k miana kopno. Juljuaz Becker.
Organista samotny kawaler, drdel- niecką 8/1.
7513 „Slnaer" maszynę do szycia, kry Kraków Limanowskiego 52 6647
poleca:
ul. Podwale 52
ay muzyk i śpiewak, oraz za k«- Parcele już od 566 m2. uzlurojona, ta w bardzo dobrym stanie, sprze
Dolewki do wódek, seto i ar/uca.
Sprzedajetny tanio, używana ffarda
Kraków
Plusa
45/5.
5400
śeiolnetgo.
poszukuje
posady
zaraa
ładne
położenao.
tanio
apczeMamy.
przyjmuje Sekretariat.
ne, proażkii do pieczenia, cukry,
lub później, wymagania skromne. Kraków. Zw’i«cr7/yniieckia 8/1.
7514 Kwestia zaufania leat aprzedaż 1 dtrrobe. bieliznę pościelową, kili
futra breitachwanz. my. koce, firanki i inne wartościo
Łaskawe zgł.: Goniec Krak.. Kra Parcele w Krakowie, uzbrojone kupno lisa
esencje, babkę warszawaką. sło
rzeczy: Sfctep, Kraków, św.
ków. „Nr. 6213“.
kompletnie. pr«» tuż przy mieście, pelerynki w Komisie. Kraków. we
dycze, budynie czek, i owocowe
6854
6153 Krzyża 7.
Osoba młoda z ukończoną z,a gra blisko tramwaju, .w różnych dziel, Grodzka 59
F A T E F ON
galaretki
Micada doseirty. ba
Maszyny j Przybory biurowe.
30 ptyt. chodniki. obrus n* 24 oeób nicą 'aakołą hodowli drobiu i z nifcach i w wtelJko^dl, do wyboru — Breitscłiwanzowe łapki, piękny o- Surzedaż
tony ozekol.. wyborne herbjUy
— Kupno. Agentura Han
kaz
wolne
sealskinowe
z
mufkiem
praktyką
w
tym
dziale,
poezukuje
sprzeda:
Kraków,
Zwierzyniecka
8/J
sprzedam: Kraików-Pod uórre, ul
dlowa Gołebiowski-Rafalskl. Kra
w kostkach i płynie, korzenie,
T*nieutt.* 12/1. od sodx. I —S-al«J. zajęcia w szkole łub przy gospo Dom murowamy. nowy, w Brono wi i czapka, futro damskie cielaki, ków. św Marka 27. tel 226-45 6627
liście mole imbir itd., zupy.
darstwie. Zgł. ii warunkami: Go cach (tramwaj). 266 sążni ogrodu, kołnierz klapy perskie . sprzeda
niec Krak.. Kraków. „Nr 6311“. wolny Kraków. Zwierzyniecką 8/1. •klep komisowy Kraków, Kar Piece pokojowe lub kuchenne, prze,
so«v, przyprawy do zup w plynośne,
kaflowe
oszczędnościowe,
6934
Ogrodnik z kilkunastoletnia prak Kamienice I-p. nową, kornf.. z o- melicka 28
aie Klim kostki buljonowe, wy.
sprzedam
oma
wykonnje
roboty
Najlepsze
futra
damskie
i
meakie
tyka. dxielny fachowiec, zmieni g rodcm. sprzeda: Kraków. Zw»ieboruą musztardą, boroboetiery,
Kraków. MeiseU# 5,
poeade od 1. II. 1943 lub później rzynittska 8G.
7517 kupisz w Komisie. Krsków Szpi kaflarskie:
talcsidąrze ścienne i terminowe.
KRAKÓW, al. Kraków,ka I.
6941 róg Krakowskiej. Zakład kaflarsk!
tylko do dwora aa ordynarią. Kamienice II-p.. nową, komfort, talna 11.
Knimlemr wrtalkJo prwdmlotT
Zgł.: Goniec Krak. Kraków. ..Nr. z dużym, ładnym ogrodem, sprze Kapce białe zakopiańskie I ko Pianina, fortepiany, ceny okazyj
6766“ .
coiłzlMineio nźytka lak:
żuszek. sprzedam okaz.yjnie. Kra ne poleca lwiątek Kraków Sta
da: Kraków. Zwierzyniecka 8/!.
fura, II,v błamy, aardaraha.
7025 Futro damskie seolekiaowe, piż
7194 rowiślna 12.
Inteligentna, energiczna, obeaua- Parcele s ą Osiedlu Ofie.. przeszła ków. Czysta 8/3.
maki. perskie łapki, futro meekie
dywany
kilimy.
kryufaly.
aa z roepodaretwem i wykwintną, 110'sążni kw.. pełne uebrojeffiża, ła Okazje w Domu Komisowym K ri. Młyńskie maszyny, całkowite urzą
ków Rtradom 16 Maszyny do pi dzenią młynów, oraz turhins wo mareogo na nutrjetaeh, cznrnn na
n a r c la n , maszyny da alianta
a osaeeedną kwchnią. nnająea sie dne położenie, sprzeda: Kraków
kangurach j piżmakach, kurtką
fotoaparaty.
na warzywnictwie, poszukuje po- Zwierzyni<r>ką 8/1.
7519 sania dywan ..boncie" patefony, dne wykonuje Molitor Fabryka ekórzon*
męska czarna i brązo7204 Maszyn Młyńskich. Kraków ul.
•ady roepodywi lnb eamodzielncj Połowę kamienicy I-p., komfort t- fotpadiaraty.
PŁACIMY GOTÓWKAtfa. bryczesy, buty z cholewami
mirzadctmi najchętniej na mająt fatnio sprzedam. Kraków. Zwierzv- Sprzedam wózek ..Konkoei" i autko. św Wawrzyńca 26. telef 131-18
ku. Zgł.: Goniec Krak.. Kraków. uier.ką 8/1.
7521 ea.cn iturfcl. łóżeczko. wyprawkę Maszynę .Singera” damska tanio oficerskie 42, apody futrzane z
„Nr. 6798“.
Kamienica III p., nowa, pełny dziecięca wózek lalkowy i kanoe. sprzedam-. Kraków. Ra-kowicka R/9 kotów sprzeda tanio sklep: Kra
7552
Inżynierowie rateic-twa. małżeń- komfort. 8 pokoi , bardzo taario Kraków Zyblilkicwicza 5Z46. 7251 Maszynę do pusania biurowa oraz ków. Krakowska 36.
etwo z praktyką, także w raeft. do sprzedam ią. Kra,ków, Zw;erzy- Kapce zakopiańskie.
okazyjnie do liczenia ręczna i elektryczną Duży wybór patefoaów walizko
wych
markowyc.h.
palt
mąckleh
l
roln«d
poazuknją odpowiedniej niooka 8/1.
sprzzdam
Kraków. Starowiślna sprzedam. Oferty: Goniec Krak .
damskich, buoików znajdziesz w
praoy. Zgł.: Goniec Krak. Kra Kamienice komfort.- II-pietrową, 19. m. 11.
7195 Kraków. „Nr. 7240“
ków. „Nr. 6861“.
sklupie: Kraków. Krakowska 36.
Futra damskie. meskJe. ubrania Obrazy — sprzedaż, kupno, farbo
biurowe, aekotae i palamteryjne
Poszukała praktyk* dla syna c n- Piętrową okazyjnie ąprwdą „Lo tanio sprzeda Komis, PI Domini wa bezpłatna ocena: Kraków Lob. Kukułkę zegar antyczny na cho
poleca w wielkim wyborze:
koócaoną szkołą powszechną, łat katą’*. Kraków, fx>bzow«ka 4.
zowska
6
Balon
obrazów
7258
kański 4
8268
dzie. sprzedam, miedzy 1—3. Ha
15 kelnerstwo. sklep kolon ja lny,
maazync
„Singer”,, nn*. Kraków-Dąbnlki, Zielna 56.
Suknia ślubna okazyjnie do surze, Rymarska
lnb cukierń kotwo). Zgł.: Goniee
dania: Wiadomośó: Kraków Sta sprzeda Kraków. Długa 45/5. 7371 I piętro
Sjirz«S«ł
'
7520
Krak . Kraków. „Nr. 6865“.
rowiślna 37.
7272 Sypialnię, jndplnii) poleca Maga Futro perskio. plaezcz
futro
Młoda. Inteligentna, gimnazjum
Kurtkę
futrzana,
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wełna
meskio.
sprzedam.
Kraków.
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zyn
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Kraków,
Kopernika
8.
Ma,ryn«
*»ycd*, pi<Amą. Uuiio
łfoeum francuski niemiecki, po Rpp7<s1,m
Kraków, ul. Sfolaraka 9, I ptr.
7571
Kraków, Briłcg-o Oia. Rranat.. kupon na ślubna suknie, M a„ynp Siujjera do ożycia krytą bie .241/6.
szukuje posady wychowawczyni
Sprzedał, kupeom. Cennik prntia
I«
31.
m
7,
7784 kapce, buciki Nr. 37, 39. sprze RprredaTn. Kraków, Wolnlcn 1I'15. Gabinet inąski 10 sztuk, orzech
nauczycielki. ZgŁ: Goniec Krak.,
kaukaski
sprzedam.
Kraków,
Die
M
a«ynp
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do
szycia
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dam.
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Kraików
(irodź.
Bliułerla. owloby. iryroby ,rehrKruków
Nr. 6883“.
ka,/47. sklep
1322k sprzedam tanio tylko zaraz Kra tla 95, tn. 7, ód 9 —10 i 14—16.
Piw.
r, długoletnia praktyka, ne, lerarki damsieie i mcakle w Scalskinowe futro, prawie nowe, ków. św, Jana 3, m 8, III p.
Saksofon niklowy marki „Kclert
Poszukuje pracy w browarze. Ła wielkim wyhorae stale na okfadziti spód fuilirzany. oraz cielaki, sprze Sprzedam buty z cholewami pierw Star",
kielich zJocony z futerałem
skawe zgłoszenia: Goniec Krako Kraków Kraknwoka 1. Arkady
szorzędne. Kraków, Wrzeslńska 8, pokrowcem krytym, całkiem nowy,
P o sz u k u je m y
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sklep.
Kraków,
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Skóra
rodeiro
lisa.
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wski. Kraków. „Nr. 7064“.
m.
5.
S645
sprzedania. Kraków. Rakowiec
Buciki bram»WT aportowe i rra- Buciki nr, 36 44, śniegowce, ló- do
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ka nr. 1, m. 17.
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Fortepian
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7798 Kraków. Adolf Hitler-Platz 46.
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do tło c z e n i a p u d e le k
leńsk 16, m. 3 miedzy godz. 12—4.
sprzedam, Kraków, Jagiellońska
domowe. Oferty: Goniec Krakow Topczan i fotel rozkładamy do Komis. Grodzka 59, cieszy sic osól- Maszyno do szycia ręczną, dobry
30'6,
6638
z blachy 10 do 4(1 t ciśnie ski.
Kraków, „Nr. 7Q42,rT
apanla. akaayjole do sprzedania. nem zaufaniem korzystnie można stan, sprzedam. Kraków, Urono- Komis Grodzka 59, poleo* tanie:
Młoda dziewczyna poszukuje po Kraików. Skalerzua 5 u tapicera. nabyć lreboe. futia meskte, ko ■wlne Małe. Zielińskiego 3/8.
nia. Oferty pod „Nr 1312“
futro
scalskinowe.
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srebrnego
sady jako pracownica domową, Obrazy najlepszych artystów pol- stiumy. kryte fulfna. pekrrynke Baranico stan pierwaitorządny. na- 1 kr-zrżska. ubranie, plaaeer. z*,
•do Gońca Krak. Kraków.
ana język niemiecki, Egłoezenia: ekieh: Wzwrzookl Kraków W dna r niebieskiiejro lisa i z Kamczatki. tyebmiast sprzedam. Wiadomość:
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Kraków. Nowowiejska 28, m. 2. 9. Sprzedał ocena kopno
I395k Kraków. Grodzka 39.
7543 Kraków, Dietlp 36/2.
6668 sania. Kraków. Grodak* M. 7M*
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