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Great Yarmouth obrzucony ciężkiemi bombami. — Nocne ataki na porty i lotniska angielskie

Z głównej kwatery Wodza, 26 sierpnia.
Naczelna komenda niemieckich sił zhroj.

nych komunikuje:
Operacje na Wschodzie postępują dobrze

naprzód.
Jak Jut doniesiono w komunikacie spe

cjalnym, łodzie podwodne i operujące na
wodach oceanicznych okręty wojenne zni
szczyły 25 nieprzyjacielskich okrętów han
dlowych, łącznej pojemności 148,200 ton. —

Z tego same łodzie podwodne zatopiły

Walki o przyczółki mostowe nad Dnieprem.
Do niewoli dostało się 5500 jeńców. — Olbrzymia zdobycz wojenna.

Berlin, 26 sierpnia. Niemieckie oddziały zmotoryzowane odniosły w dniu 24
sierpnia nowe sukcesy w walkach o zajęcie ostatnich przyczółków mostowych nad

w rekach hofcrpwirlórh, . . nństiUJ;
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' Niezależnie od już zakomunikowanych
a.uych o jeńcach, wzięto w ciągu niedzieli
nów 5.500 bolszewików. Przy tej okazji

śjolszewicy stracili wiele czołgów, dział i
Innej broni. Pięć sowieckich samolotów

/lie zdołało odlecieć przed szybkiem posu-
f'waniem się oddziałów niemieckich i pozo-
f stało na jednem z lotnisk polowych. Po

nadto zajęto 800 koni bolszewickich.

Niemieckie oddziały szperaczy operujące
nad brzegami Prypeei zaobserwowały w

pewnej miejscowości na przeciwległym
brzegu rzeki poruszające się jednostki bol
szewickiej Z uwagi na to, że w okolicy nie
było mostu, niemieccy żołnierze powzięli
plan przeprawienia się przez rzekę, mają
cą w tern miejscu 300 m szerokości.

W pełnym ekwipunku rzucili się oni w

nurt rzeki i nie utraciwszy w tej przepra
wie ani jednego z pośród siebie, przedo
stali się na zajęty przez bolszewików
brzeg rzeki. Niezauważeni przez żołnierzy
sowieckich niemieccy szperacze podeszli
pod opłotki wspomnianej miejscowości.
Gdy bolszewicy zauważyli zbliżających się
żołnierzy niemieckich, w popłochu opuścili
miejscowość.

W śmiałem uderzeniu niemieccy żołnie
rze zajęli miejscowość, likwidując zara
zem uzbrojoną bandę rabusiów, którzy ko
rzystając z nieobecności mieszkańców, za
bierali jej dobytek.

Niemieckie samoloty bojowe w niszczy
cielskiej akcji zaatakowały nieprzyjaciel
skie pozycje połowę oraz stanowiska arty
lerji przeciwlotniczej na odcinku bojowym,
leżącym na północ od Smoleńska. Samo
loty bombsrwe zaatakowały w dniu 24 sier
pnia br. zmotoryzowane kolumny oraz so
wieckie oddziały marszowe, przyczem roz
biły i rozproszyły skoncentrowane tam

jednostki, nieprzyjacielskie. Kiedy samolo
ty bojowe wyzwoliły się z pocisków bom
bowych, zaatakowały nieprzyjaciela przy
użyciu broni pokładowej, zadając, mu no
we i dotkliwe straty.

Silna eskadra lotnictwa niemieckiego
Wspomagała w dniu 2.4 sierpnia operacje
arrńji lądowej w rejonie pomiędzy Hom
lem i Kijowem, dokonując niezwykle sku
tecznych ataków na silne skoncentrowane
oddziały wojsk nieprzyjacielskich oraz

drogi, któremi posuwały się siły nieprzy
jacielskie.

Samoloty niespodziewanie obrzuciły gra
dem bomb średniego i ciężkiego kalibru
pewną miejscowość, stanowiącą ważny
punkt węzłowy drogowy i kolejowy, i po
siadającą z tego względu doniosłe znacze
nie dla dowozu posiłków dla nieprzyja
ciela.

W chwili ataku w miejscowości tej były
skoncentrowane wielkie masy marszowych
kolumn nieprzyjacielskich oraz pojazdów

podczas kilkudniowego pościgu i po zacię
tej walce, z pewnego konwoju, przeznaczo
nego do Anglji z Gibraltaru 21 okrętów
handlowych, łącznej pojemności 122.000 ton.
Pozatem zatopiły one w walce przeciwko
znaczniejszym zbrojnym siłom zabezpiecza
jącym jeden kontrtorpedowiec klasy „Afri-
di“, jedną korwetę I jedną łódź strażniczą.

W walce przeciwko Anglji lotnictwo ob
rzuciło za dnia bombami ciężkiego kalibru
port Great Yarmouth.

mechanicznych. Skutki ataku były miaż-
żdżąće dla sił bolszewickich. Zdołano po
nad wszelką wątpliwość zaobserwować
rozbicie nieprzyjacielskich . oddziałów
wojskowych oraz zniszczenie licznych sa
molotów.

Zatopienie transportowca sowieckiego
Berlin, 26 sierpnia. W dniu 24 sierpnia

br. fińska artylerja nadbrzeżna wzięła pod

fdq w rozsypkę dywizje
i pułki sowieckie.

Berlin, 26 sierpnia.lnformacje niemiec
kie, zaczerpnięte w toku akcji oczyszczania
zajętych obszarów, na polach bitew, tu
dzież z zeznań jeńców wojennych potwier
dzają, a zarazem uzupełniają stwierdzenia

co do dotkliwych strat bolszewickich.
I tak zupełnemu rozbiciu uległ 501 pułk

ciężkiej artylerji, należący do 126 dywizji
sowieckiej. 550 pułk strzelców, należący
do t»;j samej- dywizji, uratował w walkach
jedynie jeden miotacz min ora.z jedno lek
kie działko piechoty, natomiast pozostały
sprzęt zbrojeniowy tej jednostki uległ
zniszczeniu. 690 pułk strzelców.w rozsypce
utracił niemal wszystkich żołnierzy. Z po;
śród żołnierzy tego pułku, którzy dostali
się do niewoli, jedynie nieliczni posiadali
karabiny i po 15 sztuk amunicji.

42 sowiecka dywizja strzelców uległa cał
kowitemu rozbiciu w walkach w rejonie
Homla. Niedobitki tej dywizji zostały na
stępnie sformowane w jedną jednostkę bo
jową, która zkolei w walkach pod . Krzy-
czowem została doszczętnie rozbita i zdzie
siątkowana. 21 sowiecka dywizją pancerna,
po jej rozbiciu, składała się z niespełna
pułku, który wraz z nielicznemi czołgami
został przydzielony do innej jednostki bo
jowej.

53 dywizja sowiecka uległa rozbiciu
I likwidacji jeszcze w miesiącu lipcu br.
w walkach pod Szkłowem, przyczem stało
się to dzięki morderczemu działaniu jed
nostek niemieckich.

20 korpus wojsk zmotoryzowanych i me
chanicznych uratował z kotła pod jMohilo-
wem jedynie nieliczne grupy, które jed
nakże padły ofiarą prących naprzód jed
nostek niemieckich.

Z 13 sowieckiej dywizji pancernej nie po.
zostało już ani jednej zdolnej do akcji Jed
nostki. 57 pułk zmotoryzowany stracił
w rejonie między Orszą i Smoleńskiem
1.200 żołnierzy. 30 wozów pancernych, oraz

16 dział. Z 229 dywizji piechoty zginęło

Podczas nocy ataki powietrzne kierowa
ne były na urządzenia portowe na wschod-
nlem wybrzeżu brytyjskiem. Jak również
na kilka lotnisk na wyspie. Łodzie strażni
cze zestrzeliły w pobliżu holenderskiego
wybrzeża jeden brytyjski bombowiec.

Nieznaczna ilość brytyjskich samolotów
zrzuciła ostatniej nocy bomby rozprysku
jące i zapalające na kilka miejscowości
w Niemczech zachodnich. Szkoda Jest nie
znaczna. Nocne myśliwce zestrzeliły trzy z

atakujących samolotów.

ogień 5.000-tonowy sowiecki statek tran
sportowy, płynący w .okolicy wybrzeża za-
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statek przechylił się na bok, a równocześnie
zauważono unoszące się nad nim kłęby dy
mu. Następne, równie celne pociski, przy
czyniły się do szybkiego zatonięcia statku.

Statek miał na pokładzie transport woj
ska, amunicji oraz dział. Na tym samym
odcinku wybrzeża artylerja fińska ostrze
liwała sowiecki holownik, który został
trafiony kilkoma pociskami. Należy się li
czyć ze stratą i tej jednostki sowieckiej.

przeszło 4000 żołnierzy, reszta zaś dostała
się do niewoli niemieckiej.

Operacje włoskiego
korpusu ekspedycyjnego na Ukrainie.

Rzym, 26 sierpnia. Na froncie ukraińskim
zmotoryzowane jednostki włoskiego korpu
su ekspedycyjnego — jak to wynika z ko
munikatu specjalnego sprawozdawcy Agen
cji Stefani z frontu wschodniego — po zwy
cięskiej akcji nad Bohem, podjęły znów
pochód do nowych operacyj, jakie im wy
znaczyła naczelna komenda armji. Operacje
mają pomyślny przebieg. ..

Jednostki włoskiego lotnictwa znajdują
się na wyznaczonych im odcinkach gotowe
każdej chwili do akcji. Lotniska ich leżą
na wysuniętych punktach linji bojowej.
Sprawozdawca zaznacza, że aczkolwiek od
działy odbyły w ostatnich dniach poważne,
kilkaset kilometrów długie marsze, posiłki
przybywają zupełnie regularnie.

Anglicy a obrona Petersburga.
Berlin, 26 sierpnia. Jak wynika ze spra

wozdania z Londynu. zam>e uczonego przez
szwedzki dziennik ..Aftontaladet" w Lon
dynie śledzi sie z niezwykłą uwagą przy
gotowania czynione w Petersburgu w kie
runku akcji obrony tego miasta.

Anglicy z zadowoleniem stwierdzają
fakt, że każdy dom w Peterburgu zesrał
zamieniony w istną fortecę. W..narodzie
angielskim wezbrała fala sympatii dla So
wietów. przyczem objawia się wyrazy
prawdziwego podziwu dla dzielnych o-

brońeów milionowego Petersburga.
Anglicy wyczekują rozwoju działań bo

jowych. jakie rozgrywać się będą w Pe
tersburgiem. Pomimo przeżyć Warszawy i
Rotterdamu, los ludności tego milionowe
go miasta nie wiele ich interesuje.

Nadnowg linjq frontu
(pwp) Kraków, 26 sierpnia.

Każdy dzień przynosi nowe zmiany po-
zycyj na wschodnim froncie,, ale warto
utrwalić w pamięci przebieg jego linji w

dniu’ 23 sierpnia, to jest z rozpoczęciem
trzeciego miesiąca działań bojowych. Mo
że zbyt szczegółową byłaby mapka podają
ca zmianę stanowisk poszczególnych ar-

mij na dzień 22 lipca i 22 sierpnia, ale
przecież ci czytelnicy, którzy posiadają
własne karty Rosji, lub też atlasy, potra
fią sobie na nich „we własnym zakresie"
narysować wytyczne punkty postępu ofen
sywy.

Linja frontu na fińskim placu boju nio
może być ciągłą, gdyż na przestrzeni ty
siąca kilometrów nie da się wśród tundr 1
Jezior ustawić nieprzerwanego szeregu żoł
nierzy. Drugorzędny pod względem waż
ności plac boju nie pozwolił obu przeciw
nikom na rzucenie tam głównych sil, -ale
najeży się spodziewać, że ciągle klęski bol
szewików na południu pozwolą przecież
Finom i niemieckim dywizjom na osiągnie--
cie morza Białego.

Narazie front jeszcze sięga aż po sam

ocean Lodowaty na szerokości geograficz
nej nemal 70 stopni, a więc 3£0 kilometrów
na północ cd kręgu polarnego. Dalej na

p-4udnie ciągnie się pile walki mniej wie
ści wzdłuż granicy fińsko rosyjskiej, przy
czem oddalenie od morza Białego, wdzie
rającego się w postaci zatoki w kontynent
europejski, wynosi jeszcze w najwęźszem
miejcu 120 kilometrów.

Te okolice nie są, ma się rozumieć w ni-
czem podobne do nizin nadwiślańskich,
choćby ze względu na dziesięciokroć rzad
sze zaludnienie. Dopiero gdzięś; pod 64-yrn
stopniem szerokości klimai fińskiego poje-

i.....
zyskali już Finowie miasto Salla, które u-

tracili na rzecz Sowietów w pokoju mo
skiewskim.

Główny atak niemieeko-fiński doprowa
dził do zajęcia północno-zachodniego. od
cinka brzegów jeziora Ladogi tak. że _w
rękach tych oddziałów znalazła się stacja
kolejowa Sortayala. a resztki pokonanych
dywizyj bolszewickich schroniły Si.ę na

wyspę Valamo na olbrzymiem jeziorze.
Na przesmyku Karelskim wre nadal za- e-

cięta walka, gdyż tam rzucili bolszewicy y'
do walki nowe rezerwowe dywizje, ale po
zmuszeniu ich do odwrotu .na jezioro i

Yuckse, straciły znaczną część malerjalu/
wojennego. (

Zatokę Fińską przecina w. jej połowie! •

równoleżnik 60 stopnia, na której to szeruj
kości leży Leningrad. Od zachodu waikąf
toczy się o 70 kilometrów od dawnej stoli*,
cy Rosji, nad rzeczką Ługa. przyczem _c-
panowano już przyczółek w postaci mia
steczka Kingisepp. Stamtąd front odchyla
się na południowy wschód, osiągając pod
Nowogrodem Wielkim północny kraniec
jeziora Ilmen, Do stacji węzłowej Cudowo
na linji Moskwa—Leningrad jest stamtąd,
zaledwie 60 km, drogi.

Wprost na południe od jeziora Ilmen leżą
znane z wyprawy Stefana. Batorego .—

Wielkie Łuki. Komunikat nie wymienił je-
sz<?zc nigdy tego miasta, tak, że należy li-

ezyć się z tern, że wojska niemieckie, me

przebyły jeszcze pojezierza nad górną
Dżwiną.

W samvm rejonie Smoleńska postęp
w kierunku na Moskwę musiał widocznie
zastosować swe tempo do wyniku walk nu

południu, gdyż wyrąbanie zbyt głębokiego
klina ze względów strategicznych prawdo
podobnie w chwili obecnej nie jest wska
zane.

„Bitwa pod Homlem" rozpoczęła się od

potężnego starcia w pobliżu stacji węzło
wej Kriczew, położonej w połowie odległo
ści'pomiędzy Smoleńskiem a Homlem. Nic
eo później rozpoczęło się forsowanie Dnie
pru pod Rogaczewem. które doprowadziło
wkrótce oddziały szturmowe aż nad brzeg
rzeki Socz. Dnia 19 sierpnia padł sam Homl,
a obecnie cały front, począwszy od rejonu
poza Smoleńskiem, wyrównano do linji
północno-południowej.

Na zachód od Czernichowa pole walki
zbiega się z korytem Dniepru, który już
tylko z minimalnemi odchyleniami rozdzie
la. obie strony walczące, aż do samego
ujścia do morza Czarnego, pod 46 stopniem
szerokości północnej. Walka przeciw So
wietom rozgrywa się więc w całości pomię
dzy 70 a 46 stopniem szerokości, czyli, że
front posiada równą V4 odległości pomię
dzy równikiem a biegunem.

Miasta nad dolnym Dnieprem, są jeszcze
bądź to w ręku bolszewików, jak Kijów,
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bądź też. zajęte już pnzez sprzymierzone
wojska, jak Chersoń, albo też były dnia
22 sierpnia widownią ulicznych walk, które
toczyły sie n. p. z niezwykłą zaciętością
w Czerkasach. Cały ebszar Krzywego Ro
gu, oddzielony od reszty Ukrainy od pół
nocy, wschodu i południa doliną Dniepru,
jest w rękach wojsk niemieckich. Placówki
pod Dniepropetrowiskiem i Zaporożem wy-

sunęły się najdalej na wschód wgłąb Rosji
ze wszystkich oddziałów sprzymierzonych
armij.

Odessa tworzy jeszcze najważniejszą
enklawę, która straciła łączność z główne-
mi siłami czerwonej armji. Los takiej
„fortecy" musi się skończyć prędzej, czy
później kapitulacją, chyba, że tak, jak pod
Tobrukiem, drogą morską można dowieźć

oblężonym rezerwy ludzkie i materiałowe,
W tym wypadku samo wyżywienie ludno
ści cywilnej Odessy nastręcza dowódcy
oblężonej armji trudności nie do pokona-
nnia, a koncentryczny nacisk połączonych
armij na największy port Czarnego morza

powinien przemóc w najbliższej przyszłości
rozpaczliwy opór szczątek dywizyj Budion
nego.

Wilno, 26 sierpnia. O wstrząsających
przejściach, na jakie była narażona lud
ność polska pod terorem bolszewickim,
świadczy wymownie protokół zeznań, zło
żonych pod przysięgą przez polskiego wie
śniaka Polikarpa Straszyńskiego z Mały-
kowszczyzny, powiat Oszmiana.

Protokół ten brzmi następująco:
„W dniu 21 maja 1941 r. zostałem bez

żadnego .powodu aresztowany przez GPU
i zamknięty w więzieniu w Oszmianie
w jednej celi wraz z 11-tu towarzyszami.
I bni nie umieli podać jakiegokolwiek po
wodu aresztowania. W czasie pobytu
w więzieniu przesiedziałem raz przez 6 dni
w ciemnicy, do której zostałem wprowa
dzony zupełnie bez ubrania. Celem jeszcze
większego oziębienia podłogi, polano ją
uprzednio wodą. Naogól nie bito mnie,
z wyjątkiem przesłuchiwań, w czasie
których bez jakiegokolwiek dowodu za
rzucano mi konspirację z Warszawą.

Z początkiem lipca 1941 r. rozpoczęły się
nieprzerwane przegrupowania wśród loka-

Włoski kom onśkot wojenny.
Rzym, 26 sierpnia. Włoski komunikat wo

jenny z poniedziałku brzmi następująco:
Główna kwatera włoskich sił zbrojnych

komunikuje:
Z frontów lądowych terenów wojennych

niema nic znaczniejszego do doniesienia.
W nocy na 24 sierpnia nieprzyjacielskie

samoloty zrzuciły bomby zapalające na

Tempio Pausania (Sassari). Atak spowo
dował nieznaczne szkody i pociągnął za so
bą jedną śmiertelną ofiarę oraz cztery
ranne.

Podczas akcji nad morzem Sródziemnem
jednemu z naszych samolotów, zaatakowa
nemu przez nieprzyjacielską formację my
śliwską udało się, aczkolwiek został on

trafiony i miał rannych na pokładzie, oder
wać od nieprzyjaciela, po zestrzeleniu jed
nego nieprzyjacielskiego samolotu.
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Najazd Sowietów na Iran.

Berlin, 26 sierpnia. Moskiewska służba
Informacyjna opublikowała w poniedziałek
treść noty rządu sowieckiego, skierowanej
do rządu Iranu. W nocie tej powiedziano,
że z uwagi na fakt odrzucenia przez rząd
Iranu propozycyj rządu sowieckiego, ten
ostatni uważa się za uprawniony do wyda
nia zarządzeń w sprawie wkroczenia wojsk
sowieckich na teren Iranu.

Moskiewska służba informacyjna ponad
to donosi, że równocześnie z sowiecką no
tą, wręczona została przez brytyjskiego po
sła w Teheranie nota rządu Wielkiej Bry-
tanji, w której ten zawiadamia o decyzji
rządu angielskiego, dotyczącej wydania po
lecenia wojskom angielskim wkroczenia
n.i terytorjum Iranu.

Turecki dziennik o mowie szacha
Iranu.

Istambuł, 26 sierpnia. Mowa szacha Ira
nu, którą ten wygłosił w obecności tysiąca
nowomianowanych oficerów, wychowan
ków wojskowej akademii w Teheranie —

czytamy w dzienniku „Cumhuritet" — da
la światu dowód, iż Iran jest zdecydowany
bronić swej wolności i niepodległości, uwa
żając to zą swój święty obowiązek i naro
dową powinność.

Iran gotów jest z bronią w ręku prze
ciwstawić się każdemu zamachowi. W za
sadzie nie istnieje żadna przyczyna uspra
wiedliwiająca zaatakowanie tak pokojowo
nastrojonego kraju, jakim właśnie jest
Iran.

Pogotowie wojskowe nad wybrzeżem
Adrjatyckiem.

Zagrzeb, 26 sierpnia. Komunikat podpi
sany przez szefa państwa chorwackiego
podaje do wiadomości, że w interesie ope-
racyj wojennych rejon wybrzeża od Rjeki
do Czarnogóry został postawiony w stan

pogotowia wojskowego.
Inicjatywa w tym kierunku wyszła od

rządu włoskiego. Jednostki armji chor
wackiej, stacjonowane w pasie nadbrze
żnym nad Adrjatykiem zostały podporząd
kowane jednolitemu dowództwu wojsko
wemu armji włoskiej, współpracującemu
jak naśoiślej z chorwackim komisarzem
cywilnym, któremu podlega całokształt
administracji na tym obszarze.

Ze szczególnym naciskiem podkreślają
czynniki chorwackie, że zarządzenia te ma
ją wyłącznie charakter tymczasowy.
.Współpraca Włoch i Chorwacji, będąca
wynikiem, obecnej sytuacji wojskowej sta
nowi najlepszą, gwarancję przyjaznych
stosunków pomiędzy obu narodami.

torów cel więziennych. W mojej malej celi
stłoczono niemniej, jak 50 osób. W nocy
z 21 na 22 lipca br. rozpoczęto nas poje
dynczo lub po dwóch wyprowadzać z celi.
Po wyprowadzeniu z więzienia, wiązano
nam ręce na plecach i rozbierano nas, tak,
że zostaliśmy tylko w koszulach i spod
niach., Następnie wprowadzono nas do ja
kiegoś wielkiego budynku, znajdującego
się od strony podwórza. W piwnicy tego
budynku usłyszałem strzały.

Dwóch wartowników uzbrojonych w re
wolwery, sprowadziło mnie schodami na
dół. Kiedy znalazłem się na dole, ujrzałem,
że leżą tam już ludzie na ziemi. Ponieważ
wywnioskowałem z tego, że idę na zastrze
lenie, począłem, się bronić z największą
energją i kopaniem oraz szamotaniem się
spowodowałem upadek obu wartowników.
Przytem upadłem także sam na ziemię,
szybko jednak podniosłem się i chelałem
uciec. Wartownicy poczęli jednak natych
miast do mnie strzelać i poczułem, że je
stem ranny w głowę. Zdołałem jeszcze

Policja francuska aresztowała
5000 żydów.

Paryż, 26 sierpnia. W związku z podjęte-
mi w Paryżu aresztowaniami żydów w

dzielnicach między Bastylją a placem
Republiki, „Paris Midi" donosi, że ogółem
aresztowanych zostało 5.000 żydów.

Akcję tę przeprowadzała francuska po
licja, przyczem przebieg jej odbył się bez
jakichkolwiek ineyndentów. Przytrzyma
nych żydów zebrano w budynkach szkol-

Gospodarcze znaczenie
przemysłowego obszaru Dniepru
Berlin, 26 sierpnia. Uderzenie wojsk

niemieckich w tuku Dniepru, po obsadze
niu doniosłych terenów rud żelaznych i

manganowych w Krzywym Rogu i Niko-
polu skierowało się w dalszym ciągu na

kolejny znany ukraiński okręg przemy
słowy. Gbszar ten z miastami Dniepro-
petrowsk, Dnieprodzierżyńsk i Zaporoże
znany jest pod nazwą Dniepr-Kombinat i
po zagłębiu donieckiem jest najważniej
szym okręgiem przemysłowym Ukrainy.

Obszar Dniepru jest centralnym punk
tem hutniczego przemysłu żelaznego
Związku Sowietów. Swoje znaczenie za
wdzięcza on Sąsiedztwu rud żelaznych w

Krzywym Rogu, rud manganowych w Ni-
kopolu, oraz pokładom węgla w Zagłębiu
Donieckiem. Ze względów geograficznych
obszar ten posiada również stosunkowo
bardzo korzystne położenie, ponieważ dzię
ki Dnieprowi łączy się on z Morzem Czar-
nem. Przemysł, rozbudowany w związku
z planem 5-letnim, spowodował bardzo
szybki wzrost ludności na tych terenach
głównie w Dniepropetrowsku, Dniepro
dzierżyńsku i Zaporożu. Ilość ludności wy
nosiła w r. 1939 w Dniepropetrowsku
500.000, w Dnieprodzierżyńsku 150.000 w Za
porożu zaś 300.000.

Do najważniejszych zakładów tego ob
szaru przemysłowego należą zakłady Dzier
żyńskiego w Dnieprodzierżyńsku, zakłady
Petrowskie i Zakłady Lenina w Dniepro
petrowsku, oraz zakłady elektro-metalur-
giczne „Zapórożstal" w Zaporożu. Wydaj
ność produkcji tych zakładów wynosiła w

zakresie żelaza surowego 4.000.000 ton, stali
4.9 mil. ton i produktów walcowanych 3,9
miljonów ton.

Stanowi to prawie 1/3 całej produkcji
Związku Sowietów w zakresie żelaza su
rowego, stali i produktów walcowanych w

roku 1937. Ze względu na to, że produkcja

Admirał Oikawa przyjęty
przez cesarza.

Tokio, 26 sierpnia. W poniedziałek rano ce
sarz przyjął na audjencji specjalnej ministra

marynarki admirała Oikawę.

Nomura u Hulla.

Waszyngton, 26 sierpnia. Japoński am
basador w Stanach Zjednoczonych, admi
rał Kichi-Saburo Nomura, odbył w sobotę
półgodzinną konferencję z sekretarzem
stanu Cordellem Hullem.

W związku z powyższem, Nomura okre
ślił swoją rozmowę jako ogólnikową i nie
oficjalną wymianę zdań na temat proble
mów japońsko-amerykańskich. Nie po
wzięto żadnych wiążącyeh postanowień.
Pozatem admirał Nomura wyraził się, że

wybiec na schody, poozem upadłem bez sił.
Następnie ściągnięto mnie za nogi z po

wrotem do piwnicy. Tam porzucono mnie.
Pomimo niesłychanego osłabienia i wy;
czerpania, słyszałem jak gdyby, z wielkiej
odległości strzały, poeaem straciłem zupeł
nie przytomność.

Kiedy jeszcze w ciągu nocy przyszedłem
do siebie, poczułem, że leżę pod stosem

trupów. Zdołałem wysunąć się z pod tego
stosu, który był bardzo wielki. Ilości tru
pów nie mogę podać dokładnie. Mogło ich
być 30 do 50. Na najwyżej leżących zwło;
kach pozostałem jednakże dalej w pozycji
leżącej, ponieważ bałem się, że zobaczą
mnie wartownicy i ostatecznie zabiją.
Wkońcu zrobiło -się jasno i nagle zjawiły
się kobiety, dzieci i mężczyźni. Byli to
członkowie rodzin, którzy szukali swych
bliskich zastrzelonych w piwnicy. Opowie
dzieli mi oni, że wartownicy i urzędnicy
PGU zniknęli. Stąd dostałem się do szpi;
tala, w którym leczony jestem do chwili
obecnej".

nyeh, gdzie odbyło się sprawdzanie ich
personalij i dokumentów. Następnie zo
stali oni autobusami przewiezieni do miej
scowości Drancy i ulokowani w obozie pra
cy. .

Jak słychać, zatrzymani będą wszyscy
zamieszkali na terytorium Francji żydzi
wwiekuod18do50lat.

ta zwłaszcza w zakresie wytwarzania goto
wych towarów, jak naprzykład stali lanej,
stali narzędziowej i materjałów walcowa
nych dotyczy głównie przemysłu wagono
wego, automobilowego i samolotowego,
strafa tego okręgu przemysłowego stanowi
bardzo dotkliwe upośledzenie przemysłu
sowieckiego. Utrata produkcji tego okrę
gu jest równoznaczna z bardzo poważnem
zahamowaniem dalszych gałęzi przemysło
wych. przetwarzających w dalszym ciągu
fabrykaty wytwarzane w tym rejonie.

W Dnieprodzierżyńsku i Dniepropetrow
sku znajdują się pozatem ważne zakłady
przemysłu zbrojeniowego, a zwłaszcza fa
bryki produkcji armat i amunicji. Zaporo-
że posiada zakłady przemysłu motorów lo
tniczych oraz fabrykę aluminjum dostar
czającą niemal połowę produkcji alumi
njum Związku Sowietów.

Obszar Dniepru jest bardzo poważnem
centrum produkcji cnargji elektrycznej na

Ukrainie. Wielkie zakłady elektryczne w

Zaporożu i Dnieprodzierżyńsku stanowią
dwa centra energji elektrycznej, zaopatru
jące nietylko wszystkie zakłady Dniepr-
Kombinatu, ale również obszary rudono-
śne w Krzywym Rogu i Nikopolu, a także
częściowo zagłębie Donieckie. Wodne za
kłady elektryczne w Zaporożu, posiadają
ce wydajność 550.000 kw.. określane były
przez Sowiety jako największe wodne za
kłady elektryczne w Europie. Wielkie te

zakłady wybudowane z pomocą zagranicz
nych fachowców stanowiły przedmiot po
kazów dla wszystkich wycieczek „Inturi-
sta“ na Ukrainie. Budowa olbrzymieją zapo
ry wodnej dla tych zakładów długości 760
metrów niezależnie od spiętrzenia wody,
spowodowała równocześnie tak znaczne

podwyższenie poziomu wody na Dnieprze,
źe odcinki tej rzeki niedostępne poprzednio
dla żeglugi, mogą być obecnie wyzyskane
nawet przez większe statki.

jest przekonany, iż interesujące odbydwa
państwa problemy dadzą się uzgodnić.

Amerykańskie manewry wojskowe.
Nowy Jork, 26 sierpnia. Pisząc o odbywa

jących się obecnie wielkich manewrach
amerykańskich na zachodniem wybrzeżu
.Washington Post“ donosi, że wojsko nie
miało wystarczającej ilości nabojów ćwi
czebnych do broni ręcznej, a znaczna ilość
jednostek artyleryjskich nie mogła oddać
ani jednego strzału. .

W artykule wstępnym dziennik zwraca

uwagę na rewelacje senatora Byrda, który
podając do wiadomości publicznej fakt
olbrzymich luk w programie budowy lotni
ctwa, wyświadczył krajowi wielką przy
sługę.

Przykra niespodzianka.
Sztokholm, 26 sierpnia. W niedzielę rano

rzeczoznawca marynarki, Ferroby, z wi
doczna radością stwierdził w londyńskiej
służbie informacyjnej, iż w ciągu ostat
nich 20 dni Niemcy donosili o jednym
tylko fakcie zatopienia przez łodzie pod
wodne.

„Rzeczoznawca" zapytuje się następnie
nieco przedwcześnie, co ma oznaczać ten

fakt osłabienia akcji łodzi podwodnych,
twierdząc, iż Anglicy „sukcesu" tego nie
powinni uważać jako definitywną zmianę
sytuacji, lecz jako pewna „poważna część
tego".

Na to nieostrożne pytanie, zadane przez
brytyjskiego rzeczoznawcę marynarki,
wcześniej, aniżeli można było oczekiwać,
udzielona została wyczerpującą odpowiedź
przez niemieckie łodzie > podwodne.

Wyłącznie tylko na skutek akcji, łodzi
podwodnych storpedowano 21 okrętów han
dlowych łącznej pojemności 122.000 br. t.,
wchodzących w skład transportu konwojo
wanego, przeznaczonego do Gibraltaru.

Rozwiązanie lóż masońskich

w Belgji.
Bruksela, 26 sierpnia. Wszystkie loże

wolno-mularskie, Jak również podobne do
lóż stowarzyszenia, w tern także I Socletó
Thćosophiąue oraz „Rotary Club“ zostały
w Belgji rozwiązane na podstawie zarzą
dzenia głównodowodzącego wojskowego w

Belgji I Francji Północnej.
Równocześnie zagrożono najsurowezemi

karami za wydawanie dzienników masoń
skich, czasopism i wszelkiego rodzaju dru
ków. Majątek rozwiązanych lóż przechodzi
na własność państwa belgijskiego. Zabro
niono również noszenia odznak politycz
nych w szkołach. Nie stosujący się do te
go przepisu uczniowie będą wydalani z za
kładów i nie będą mogli zapisać się do ja
kiegokolwiek zakładu w Belgji.

fTrzy śmiertelne ofiary wybuchu,
I Medjolon, 36 sierpnia-., Z powodu ekspl

w jednym z domów prywatnych w Pioreno k

Yicenzy sypiące się cegły i rumowisko po
gnęły za sobą śmierć trzech osób oraz zrani
nie dwudziestu.

Przypuszczalnie powodem eksplozji było sam

zapalenie się materjałów palnych. Lokator tnie
szkania, w którem nastąpiła eksplozja, właści
ciel fabryki wapna, został po powrocie do do
mu aresztowany.

KRONIKA
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Prace regulacyjne na Wiśle.

Warszawa, 28 sierpnia. Obecnie roboty na rzece

Wiśle prowadzone są w trzech kierunkach: a) uspiaw-
raienie rzeki zapomoeą zamykania bocznych odnóg-
i zwężania koryta na t. zw. „dzikich brzegach";
b) zabezpieczenia brzegów, szczególnie narażonych
na silną erozję, jak również zabezpieczenie brzegów
obok wałów ochronnych, a także położonych nad
wodą osiedli; c) oczyszczania dna koryta od zburzo
nych w czasie działań wojennych mostów oraz zato
pionych objektów.

Do robót regulacyjnych, jak i ochronnyoh używa
się przeważnie materjałów taszynowych. Wobeo
trudności transportowych, uruchomiono ostatnio w

okolicach Nasiłowa, Kazimierza i Piotrkowa trzy
kamieniołomy, które skutecznie rozwiązały to za
gadnienie. Kamieniołomy te, zatrudniąjao w przy
bliżeniu ponad 300 robotników dziennie, produkują
w tym samym okresie około 5000 m sześć, kamieni.
Jakkolwiek produkowany kamień jest pochodzenia
wapiennego, to jednak do robót wodnych nadaje się
znakomicie. Materjal ten dostarcza się na poszcze
gólne miejsca prac zapomocą statków i barek, bądź
to rządowych, bądź też podnajętyeh.

Użycie dużej ilości kamienia do prac regulacyj
nych i zabezpieczających zmusiło Zarząd Dróg Wo
dnych, który prowadzi roboty do wypracowania i
zastosowania odmiennych typów budowli od tych,
które stosowane były na rzece Wiśle dotychczas.
Przy omawianych wyżej robotach zatrudnionych
jest około 1000 robotników. Na powyższe roboty
wyasygnowano w bieżącym roku 10.000 zł.

Do robót oczyszczania koryta używane są pogłę-
biarki, prądownice i traktory. Główniejsze z tych
prac prowadzone są: pod Solcem, Maciejowicami,
Brauminem i Świdrami Malemd.

Jak już wspomnieliśmy, roboty na Wiśle prowa
dzone są przez Zarządy Wodne. Zarządy te zdołały
już nie tylko doprowadzić do porządku swój bogaty
inwentarz, ale i skompletować dawniejszy personel.
Dzięki ternu tylko zostało w tak krótkim czasie mo
żliwe przeprowadzenie robót na tak dużą skalę.

Byliśmy już w „Telimenie"!

Tygodnik z działań wojennych
na wschodzie w Krakowie.

Kraków, 26 sierpnia. We wtorek, dnia 26 bm., zo
stanie wyświetlony w Krakowie na tradycyjnem
miejscu najnowszy tygodnik filmowy. Ilustrujący
przebieg potężnych zmagań na froncie wschodnim.
Wyświetlanie rozpocznle się o godz. 21.
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Komunikacyjne znaki ostrzegawcze.

Znak płotu, otoczony czerwonym trójkątem,
zapowiada zamykany przejazd przez tor

kolejowy. Należy więc zwolnić tempo ja
zdy, gdyż w danym wypadku może być
przejazd zamknięty i zmusi kierowcę do

zatrzymania.

OBWIESZCZENIA URZĘDOWE

Obwieszczenie
iw sprawie: wydawania kart żywnościo

wych na miesiąc wrzesień 1941.

Karty żywnościowe, oraz karty poboru mleka
Ula dzieci poniżej lat 3-ch na miesiąc wrzesień
1941 r., wydają nieniemieckiej ludności aryjskiej,
zamieszkałej na całym obszarze miasta, właści
we Urzędy Obwodowe, względnie ich Ekspozy
tury, w dniach od 25 do 31 sierpnia włącznie,
W godzinach urzędowych.

Dla miejscowości przyłączonych od 1 czerwca

1941 r. nie wydaje się narazie jeszcze kart

mlecznych.
Karty mają podjąć właściciele, względnie ad

ministratorzy realności, w kolejności oznaczo
nej w każdym Urzędzie i przedłożyć książkę mel
dunkową. Książki meldunkowe należy przedtem
sprostować według obecnego stanu. Lokatorów
nie mieszkających już w realności, oraz zamie
szkałych w obozie pracowników „Polskiej służ
by budowlanej" należy z nich wykreślić.

Ponadto przy odbiorze kart żywnościowych
należy przestrzegać, że

a) bezrobotni mają posiadać przepisaną kart
kę meldunkową Urzędu Pracy, z której wynika,
że bezrobotny zgłasza się tam dwukrotnie w

tygodniu;
b) pozostający w pracy mężczyźni, urodzeni

w latach 1915 do 1924 włącznie, mają przedło
żyć albo poświadczenie zwrotne Urzędu Pracy

(formularz niebieski), albo zaświadczenie swego
pracodawcy, opatrzone wizą Urzędu Pracy.

c) rodzice i wychowawcy muszą dla swych
dzieci w wieku do 7 lat życia przedłożyć dowód
szczepienia przeciw ospie.

Wykraczający przeciw temu nie otrzymują
kart żywnościowych.

We wszystkich wypadkach zatrudnienia osób
przy Urzędach i Władzach niemieckich, wystar
czy okazanie odpowiednich legitymacyj służbo
wych lub poświadczeń zatrudnienia — wobec
właściciela lub administratora realności, który
jest obowiązany do odbioru kart żywnościowych
w Urzędzie Obwodowym.

Karty żywnościowe dla ludności ukraińskiej są
odpowiednio znakowane.

Ostemplowane karty żywnościowe otrzymają
również ci żydzi zagraniczni, którzy uzyskali
zwolnienie z obowiązku noszenia opaski i nie

mieszkają w żydowskim okręgu mieszkaniowym.
Żydzi, zamieszkali na obszarze do miasta przy

Za fałszywe oskarżenie kara śmierci.
Rzeszów, 26 sierpnia. Niemiecki Sąd Spe

cjalny w Rzeszowie skazał na karę śmierci
i dożywotnią utratę praw obywatelskich
47-1 Etn i ą Julję Kobus, za fałszywe oskar
żenie.

Skazana powodowana nienawiścią i chę
cią zemsty do swego sąsiada, podała na

Utworzenie zakładu przeszkolenia
inwalidów wojennych.

Warszawa, 26 sierpnia. Z inicjatywy Ubezpieczalni
Społecznej i władz, w miesiącu sierpniu br. zostanie
otwarty w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 45,
Zakład Przeszkolenia Inwalidów, do którego będzie
mogło być przyjętych 300 polskich inwalidów wojen
nych.

Celem Zakładu będzie umożliwienie pracy zarobko
wej przez wyszkolenie w odpowiednim zawodzie
tym polskim inwalidom wojennym z roku 19'39, któ
rzy wskutek doznanych uszkodzeń utracili zdolność
do wykonywania ich poprzedniego zawodu (ponad
45% utraty zdolności zarobkowej).

W Zakładzie będą utworzone następująco oddziały:
1) warsztat stolarski, 2) warsztat szewski, 3) war
sztat krawiecki, 4) warsztat ślusarsiko-mechaniezny,
5) warsztat tokarsko-drzewny, 6) warsztat tapicer-
sko-galanteryj.ny, 7) warsztat siodilarsiko-rymareki,
8) warsztat sz.ezotkarski, 9) warsztat czapniezy, 10)
ogrodnictwo, 11) warsztat ortopedyczny, 12) kurs
handlowy i 13) szkoła w zakresie 6 oddziałów szko
ły powszechnej.

Przewiduje się dwuletni kurs nauczania. Każdy
kurs zakończony będzie egzaminem, w celu uzyska
nia świadectwa ukończenia (ezeladnicizego i t. P-).
Pobyt w Zakładzie Przeszkolenia Inwalidów jest
bezpłatny. Inwalidzi wojenni, mający na utrzyma

łączonym otrzymają odpowiednie karty żywno
ściowe we właściwych Urzędach Obwodowych,
o ile są objęci prowadzoną przez nie kartoteką.

Posiadaczom gospodarstw rolnych, samowy
starczalnych, ich rodzinom i domownikom nie
przysługują karty żywnościowe.

Otrzymane karty mają właściciele wr-ględnie
administratorzy realności doręczyć niezwłocznie
lokatorom.

W razie spóźnionego odbioru kart należy zło
żyć opłatę w kwocie 1 zł. od każdego gospodar
stwa domowego, względnie, o ile chodzi o oso
by samotne, od osoby.

Duplikatów zagubionych, względnie w inny
sposób utraconych kart żywnościowych zasad
niczo nie wydaje się.

Kraków, dnia 22 sierpnia 1941.

Delegat Szefa Okręgu
na miasto Kraków

PavIu

'niemiecką policję, że tenże przechowuje
broń. Ponieważ tak rewizja jak i badania
wykazały całkowitą niewinność posądzo
nego, oskarżycielka stanął® przed sądem,
który wymierzył jej taką karę, jaką miał
otrzymać sąsiad.

niu rodzinę, otrzymają odpowiednie (dodatki do rent
na członków rodziny.

Inwalidzi, którzy pragną ubiegać śię o przyjęcie,
muszą wypełnić specjalny kwestjonarjusz przyjęcia,
załączając metrykę urodzenia, orzeczenie komisji
lekarskiej z podaniem procentu inwalidztwa, świa
dectwo moralności, wystawione przez policję i wła
snoręcznie napisany życiorys. O przyjęciu do Za
kładu i wyborze zawodu kandydata będzie decydo
wała komisja porady szkolnej 1 zawodowej w War
szawie, przed którą kandydat winien stawić się na

specjalne wezwani®.

Kronika żałobna.

(Jo) Kraków, 26 sierpnia. W ostatnich dniach zmarli
w Krakowie: Franciszek Noga Mars, ziemianin,
lat 53; Wilhelm Banasiński, technik dentystyczny,
lat 27; Kazimierz Dąbrowski, handlowiec, lat 68;
Kazimierz Marszałek, lat 3; Emil Piwowarczyk, urz.

skarb., lat 47; z Kołodziejczyków Helena Staszy-
szynowa, lat 65; Stanisław Sermet, kupiec, lat 57;
Ewa Bielak, 1 rok; Leon Gołaszewski, inżynier roln.,
lat 39; Edmund Prezentkiewlcz, emer. starosta Jaro
sławia, lat 67:

Z sali koncertowej.

Wieczór pieśni i aryj operowych.
(d). Kraków, 26 sierpnia.

W poniedziałek odbył się w sali koncertowej Domu

Plastyków wieczór pieśni i aryj operowych w wyko
naniu p. Romana Kawy-Kawicza. Licznie zebrana
publiezmośó miała sposobność usłyszenia szeregu
pięknych utworów kompozytorów polskich i zagra
nicznych. Wykonanie kompozyeyj stało na bardzo
wysokim poziomie i zjednało artyście duże uznanie.
Popularną arję z opery „Rigóletto" musiał p. Ka-
wa-Kawicz na żądanie publiczności powtarzać.

Akompanjował z właściwą sobie maestrją prof.
B. Wallek-Walewski. Jak się dowiadujemy, p. Ka-
wa-Kawicz, zachęcony pierwszym swym na terenie
Krakowa koncertem, ma niebawem powtórzyć swój
występ, przyczem program będzie wydatnie powięk
szony.

Artysta ten jest w Krakowie stosunkowo mało
znany, gdyż główny odcinek jego dzialalnośoi przy
pada na Poznań I Pomorze. Studjował on u prof.
Artura Homore Francka w Wiedniu i w Poznaniu u

prof. Al. BandTowelkiego. W Wiedniu zorganizował
szereg koncertów na cele charytatywne. Przez
długi czas p. Kawa-Kawicz pracował w operze po
znańskiej, a następnie brał udział w tournee o>bja-
zdowem, podczas którego śpiewał rolę ,,Jont.ka“ w

operze „Halka" 67 razy. Zespół operowy objeżdżał
podówczas szereg miejscowości i wszędzie piękny
glos Kawy-Kawieza zjednywał mu przychylną ocenę
i uznanie.

Śpiewał on również w Gdańsku w operze niemiec
kiej, z arj-ami, śpiewanemi w języku niemieckim wy
stąpił także i w Bielsku. Ponadto śpiewał w operze
katowickiej, a jego występy w rozgłośni radjowej
poznańskiej były uHubionemi audycjami zwolenni
ków poważnej muzyki. Spodziewać się należy, że
także i publiczność krakowska będzie umiała ocenić
jego nieprzeciętne walory śpiewacze i artystyczne.

*

DWA KONCERTY ŚRODOWE. We środę dnia
27 sierpnia o godz. 18 odbędzie się koncert zna
nego tenora Wolińskiego w kawiarni „Pani".
W programie znajdują się pieśni i arje operowe.
O godz. 18.30 w sali koncertowej „Domu Plasty
ków" odbędzie się koncert sopranistki p. Wiinsch

Pawlikowskiej, oraz klarnecisty p. Gemrotha.

Państwowa Szkoła Budowy Maszyn
i Elektrotechniki w Krakowie

ulica Krupnicza 2.

OGIOSZENBE.

Zgłoszenia do egzaminu wstępnego na

wydział mechaniczny i elektryczny
Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i
i Elektrotechniki w Krakowie odbędą I

się w sobotę, dnia 30 sierpnia 1941 r. 8
od godz. 9-tej w kancelarii Szkoły przy I
ul. Krupniczej 2. Dyrektor Szkoły. |

ZdrblowisKa
PRZYJMĘ

na lecz-enie klima
tyczne do Rabki,
2 dziieel, wi-eik 6—
17. Zapewnie na
leżytą opiekę wy.
ehowiawezą. Ku
chnia higieniczna
Korzystanie ką
pieli solankowych
Zgłoszenia: Kra
ków, ni. Zbożowa
5/2, goda. 8—10.30
rano. 36341

MIESZKANIA
2- lub 3-pokojo-
wego, niekoniecz
nie centrum, po
szukuje solidny
płatnik. Zgłosze
nia pisemne pod

. Bożena”, ,.Par“,
Kraków, Adolf
Hitler-Platz 46.

5786k

NIENHECKIEGU
wyuczam za trzy
mieś. — Kraików,
Długa 38/29a.

36178

OBIADY
duże i smaczne,
Kraków, Miodo
wa13,m.5.

35855

Księgowego
(bilansowego) poszukuje
Vereinigte Werkstatten

fur Wohnkultur
Sienkiewicza 6

lokali ,

poszukaj!

MAŁŻEŃSTWO
bezdzietne wypła
calne poszukuje
pokoju kuchni,
lub pokoju r. pie
cem kuchennym
w Krakowie. —

Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków — „Nr.
36316“.

PRYW .

Żeńska Szkoła
Krawiecka w Kra
kowie — została
praeiiiiiesiioinia z

powrotem do swo

jego budynku —

przy ul. G-nodz-
kiiej 54. Kancela
ria przyjmuje co

dziennie wpisy.
36154

BIELIZNY
przerobienie, —

jak uszycie fa
chowe wszelkiej
bielizny po bar
dzo niskiej ce
nie. Adres: Kra
ków, Brzozowa
16. m . 23. ofic.
lewe. 35312

PODANIA,
tłumaczenia aa

rtiemieckie, pora,
dy PRAWNE, -

sprzedaż nierucho
mości: KONCE

SJONOWANE
biuro Mikulski i
S-ka, Kraków.
Basztowa 10.

5006k

Różne

PLANY
KOPJUJE

ELEKTRYCZNIE
Kraków. Starowi
ślna 12.

35962

POSZUKUJĘ
2—4 .000 zł. do so

lidnego przedslę.
biorstwa przemy,
słowego. Zysk do
bry. Kapitał pe
wny. Kraków —

Miodowa 17/7.
36274

UNIEWAŻNIAM
zgubione doku
menty: legityma
cję Ubezpieczalni
Społ. Nr. 7622856
przepustkę do
dzielnicy żydow
skiej, ważną od
1 sierpnia do 31
pażdziern. 1941 i
kartę żywnościo
wą na nazwisko
Franciszka Jani
cka, — Kraków
XXII, Brodziń
skiego 7, m. 3.
Znalazca proszo
ny o zwrot za

wynagrodzeniem.
36311

PRZEWOZY
TEL. 172-12

towarowe, meblo.
we, za i wyłado
wywanie wago
nów, ubezpiecze
nia. Biuro Spędy
cyjne A. Bieńko
wski & W. Oskier
ka, Kraków, —

Sławkowska 6.
5686k

m SZKOŁO KM ROLniCZa
w ŁYSZKOWICACH, p. Koniusza

rozpoczyna naukę 1 października.
36804

Sprzedam
sypialnię nowoczesną, kuchenkę gazową, piecyk
gazowy, kozetkę i trzy fotele, kredens czarny,
łóżko drewniane i żelazne, siatkę, lampy wiszące.
Wiadomość: Kraików, Starowiślna 78, mleazka-

nio 11, do godz. 14. 36968

POSZUKUJĘ
1, 2 lub 3 pokoii
z kuchnią, kom
fortem, pośredni
ctwo dobrze wy
nagrodzę. Zgłoszę
nia: Goniec Kra.
kowski, Kraków,
„Nr. 35944“.

POSZUKUJĘ
mieszkania 1- lub
2-pokojowego z

kuchniią, możliwie
umeblowanego, w

polskiej lub mie.
szanej dzielnicy.
Goniec Kraków,
ski Kraków ,,Nr.
35943".

., nauha t
i wychowanie

fLSRSAŃSKa 55.

WPISY
do Szkoły Han
dlowej w Jarosła
wiu. Nauka od
dnia 1 września.
Żądajcie informa
cyj. 5403k

NIEMIECKIEGO
lekcje specjalną
metodą dla młod
szych i starszych
Kraków, Lubo
mirskiego 28, m.

6. 35968

WRÓŻKA
HelSos wykłada
karty metodę —

wschodnią, 3—6 .

Kraków, Długa
14/5. 36805

WARSZAWA
pensjonat: Mo
niuszki 7, m. 3 —

w pokojach bie
żąca woda.

5801k

GABINET
KOSMETYCZNY
Babczyńskiej i
Piotrowskiej, —

czynny 9—12, 15- .

18, św. Tomasza 4
35999

DŁUGI
hipoteczne spła
cić można bardzo
łatwo! Informa.
eje: Kraków, Pi.
jarska 19. „IN
FORMATOR".

5907k

LEKARZ
DENTYSTA

URBANOWICZ
Zofia, wróciła. -.

Ordynuje: Kra
ków, Starowiślna
42, godz. 9—12 i
3—6. 37040

ZAWIADAMIAM
że Firmę prowa
dzę nadal. Zakład
zegarmistrzowski

MARJAN
SUCHECKI,

dawniej St. Woź
niak, Lwów, Aką
demieka 8.

5809k

CEMENT
wymienię na że
lazo budowlane.
Kraków, Kazim.
Wielkiego 128.

36120

Siorg i®©as®ier

szmaty, szkło, flaszki i t. p. odpadki,
cl/iinnin cisiln

Firm jnufliLATUM*
a. Ł Mysona

Kraków, Michałowskiego 2, tel. 220-10.
Magazyny: ul. Racławicka 26 i Dajwór 16.

POKOJU
umeblowanego z

komfortem w po
bTiżu Ausaenring
Westring, poszu
kuję. Własna bie
lizną. Goniec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 36285".

PRZEMYSŁO
WIEC

poszukuje dwóeh
pokoi umeblowa
nych w śródmie
ściu z telefonem.
Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków, — „Nr.
35969“.

DOBRZE
wynagrodzę tego,
kto nauczy mnie
gry na mandoli
nie i gitarze. Si
ły kwalifikowane
zecheą przesłać
zgłoszenia: Go
niec Krak., Kra
ków „Nr. 36044“.

KTO
dba o zdrowie,
ten tępi muchy

muchołapką
„BENGAL". Zgła
szać: ,,Par“ Kra
ków, Adolf Hitler
Platz 46. 5867k

PRZEWOŻĘ
autem dwutono-
wem. Kraków —

II Osiedle Ofi
cerskie 3.

36142

ODPLUSKWIE-
NIA

dezynfekcje mie.
szkań GAZEM —

nieus zgadzają
cym mebli, lakie
ru, ścian, przepro
wadza „GAŻO-
CHEMIA" Kra
ków, Pijarska 19
Telefon 116-45.

5908k

PODANIA!!!
najtaniej tłuma
czy! MAJEWSKI,
Kraków, Wszyst.
kich Świętych 8.

36446

MARTA
o wyższym talen
cię, udziela nad,
widzi osoby i
przyszłość. Kra
ków, Kopernika
10,m.10wpod
wórcu. 36838

SZCZURY
zabija masowo

radykalnym
środkiem Zakład
Hygieny Kraków
Szewska 24. 36160

UNIEWAŻNIAM
zgubioną książecz
kę Ubezpieczalni
Społecznej, do
wód osobisty, —

kartę na rower i
inne papiery na
nazwisko Luty
Stanisław.

36318

KOCHAJĄCA
MATKA

kupuje swemu

dziecku tylko ar.

tystyczną zabaw
kę „BAMBINO".

33682

PLANY
pisma kopjuje —

powiela Kraków.
Starowiślna 1.

36162

Z RĘKI
dowiesz się, co

Cię czeka i czego
możesz uniknąć:
Kraków, Kraków
ska 39/43, popo
łudniu, wyjąw
szy niedziele.

37005

UNIEWAŻNIAM
skradzione doku
menty na nazwi
sko Bartl Czesław
Bardzo proszę o

odesłanie tychże:
Kraków, Kopern i
ka 22. 36276

UNIEWAŻNIAM
skradziony do
wód osobisty, —

książeczkę woj
skową, legityma.
cję „Zeitungsyer.
lag Krakau-War.
schau“, zwolnie
nie z Arbeitsamt
na nazwisko Go-
dniowskii Ignacy,
Kraków, Starowi
ślna 29. 5905k

PODATKOWE
sprawy, odwoła,
nia. zażalenia —

załatwia: FLO-
IWAŃSKA 55

5149k

Technik budowlany
i majster ciesielski

dla nadzoru budowy baraków

zaraz poszukiwani.
Oferty: Goniec Krakowski,

Kraków, „Nr. 36200“.

Kamień wszelkiego rodzaju:
jak wapienny dla cukrowni,
odlewni żelaza i stali, przedsię
biorstw budowy dróg, mostów,
kolei i t. d. dostarczają Kamie
niołomy „Księska Góra" LU
DWIK PÓLOWCZYK w Wolicy
poczta Chęciny II, pod Kielca
mi. 36991

KTO
udzieli lekcji bu.
chalter.ii „Amery
k>ank,a-Definityw‘
Zgłoszenia: Kra
ków, Dojazdowa
3, m. 6. Między
9—12 . 36284

AUTAMI
przewozi Zjedno.
ozenie Szoferów
Krakowskich. —

Kraków, Zamen.
hofa 8, tel. 216-57

34222

PLANY
fotokopje doku,
memtów: Kraików
Szewska 24.

36165

PIANINO
przyjmę na prze
chowanie, ewtl.
tanio wynajmę.
Zgłoszenia: Go
niec Krak.. Kra
ków „Nr. 36349".

„TAMO”
odmłądza, wybiela, wygładza nawet naj=
brzydszą twarz do piękności doprowadza.
Do nabycia w lepszych drogeriach,
perfumeriach' i składach aptecznych.

Składy głównej sprzedaży
w Krakowie: A. RSIM, AM-Hitier-PEatz 37,
w Rzeszowie: THEOBALD, Rynek 9.

UPRZĘŻE NA
KONIE

wyrabia Zakład
Rymarski Zyg
munta Chorabika
Kocmyrzów, tele
fon 28. 35080

ZAKŁAD
mechaniczny M.
Kowalińskiego —

Kraków, Sław
kowska 6, telefon
226-90 naprawia
maszyny do pisa
nia, — liczenia
wszystkich syste
mów. 36207

DWORY!
Szuka kontaktu
nowo otwarty —

sklep owooojarzy
nowy i'tp. Kra
ków. Długa 60/1.

37038

LAMPY
KARBIDOWE
tylko hurto
wo, palniki,
karbid. Skład
Fabryczny —

„SIGRO" —

Kraków, —

Grodzka 55. —

Prowincja za
liczeniem.

5771k

ZGUBIONĄ
legitymację służ
bową Nr. 584 wy
stawioną przez —

Haiuptzollamt —

Krakau, na naz
wisko urzędnika,
kontrolera akcyz
i monopoli Hen
ryka Kwieciń
skiego z Krako
wa, niniejszem u.

nieważnie się.
5906k

SAMOCHÓD OSOBOWY
możliwie limuzyna, pięeiomiejsoo-
wy, poniżej 2500 c-bcm, na cho

dzie, dobrze utrzymamy,

poszukiwany
Pozwolenie nabycia posiadamy.—
Zgłoszenia kierować: Cukrownia
„Lubna", Kazimierza Wielka, pow.

I Miechów. 5882k

Laboratorium „TE-EN” Lublin

CHOLEWKI
do obuwia wszel
kiego rodzaju so
lidnie wykonuje:
pracownia: Kra
ków, ul. Floriań
ska 5. 35808

BRZYTWY
ostrzy nawet do

najwrażliwszej
skóry. Myszkow
ski, Kraków —

Dietla 46.
85467

MARTA
FILIPCZAK

MASŁOWSKA
chiromantkia —

przyjmuje co
dziennie, Kraków
ul. Karmelicka 32
parter. 36833

PSY ~

wszelkie kupuje
my, sprzedaj emy,
załatwiamy korni
sy. Hodowla, —

Kraków, skrytka
275. 87037

POSZUKUJEMY
rutynowanej buchalterki prze
bitkowej ze znajomością nie
mieckiego. Zgłoszenia z poda
niem referencyj i wymaganej
płacy: Kraków, skrzytka pocz
towa 81. 36884

WYNAGRODZĘ
wskazanie mi 2—3-pokojowego
mieszkania. Zgłoszenia Związek
Handlowy, Kraków, Basztowa 8
w podworou, godz. 9—16. 86958

Sprzęt rybacki
Pełne komplety żyłek, haczyków i t. p. Sieci
i płótna rybackie. WARSZAWA, Smolna 18—6.

Betce Hl-clą i Retlne
sprzedam prywatnie

Oferty „Par“ Kraków, Adolf-Hitler-Platz 46
sub ,914“
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’Woine

posady

FOTOGRAFA-
operatora, — siłę
tylko pierwszo
rzędną przyjmę
zaraz na bardzo
dobrych warun
kach. Zgłoszenia:
„Par", Kraków.
Adolf Hi-tler-Platz
46, — „328“.

5787k

POSZUKUJE
się rutynowanej
żeńskiej siły biu
rowej. Wymaga
ne: dobra znajo
mość buchalte
rii, biegłość w

maszynopiśmie;
język niemiecki
pożądany, lecz
nie warunek. —

Oferty kierować
55 odpisami świa
dectw, życiory
sem, fotografją
do Gońca Kra
kowskiego, Tar
nów „Nr. 36230“.

Posad

poszukują

POTRZEBNY
retuszer-ka, siła

pierwszorzędna,
z Poznańskiego -.

lub Pomorza. —

Zgłoszenia do —

Gońca Krakow
skiego, Mielec.

5804k

POTRZEBNI
krawiec, kraw-
czyni na męskie
i damskie pra
ce. Radziwillow-
ska7,m.6.

36233

MĘŻCZYZNA
lat 31, uczciwy, -

samodzielny, ład.
mej, miłej powie
rzchowności —

przyjmę pracę u

samotnego pana,
skromne gotowa
nie, sprzątanie. -

Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków, — „Nr.
36290“.

MAGAZYNIERA
pomocnik do ©kła
du żelaza potrze
bny. Oferty: Go
niec Krak., Kra
ków, „Nr. 35411“

DROGERZYSTA
solidny, przedsię.
biorczy, samotny,
poszukiwany. Re
ferencje pożądane
Kraśnik, Droge
ria Jastrzębskiej

36236

URZĘDNIK
biurowy, znający
buchalterie oraz

korespondencję
polsko-niemiecką,
piszący biegle n.a

maszynie, potrze
bny. Oferty: Go
niec Krak., Kra.
ków, „Nr. 35412“

FRYZJERA
damskiego lub
fryzjerki poszu
kuję od zaraz z

utrzymaniem lub
bez. Gwarancja
tygodniowa. —

Zgłoszenia: Go
niec Krak., Kra
ków ,,Nr. 36260“.

TECHNIK
wodno-meliior. —

młody, zdolny, —■
dobry rysownik,
praktyka, — obe
znany z budowni
ctwem ziiemnem,
melior. — mier
nictwem, leśnic
twem, kanaliza
cją. budową dróg
może być jako ry
sowniik — poszu.
kuje pracy. Biu
ro Ogłoszeń Kra.
ków, Sienna 12 —

„Praca".
36384

ZEGARMISTRZ
samodzielny na
małe zegarki po
trzebny zaraz. —

Goniec Krakow
ski Kraków ..Nr.
35664“.

KELNER
młody, mówiący
po niemiecku. —

Zgłoszenia osobi
ste Kasyno Ofi
cerskie, zyblikie-
wicza 1 Kraków.

36772

ELEKTROTECH
NIK SAMOCHO

DOWY
piiierwsz orzędn a

siła., przyjmie
pracę na docho
dzącego. Biuro O
głoszeń Kraków,
Sienna 12 „Trze
źwy“• 36382

DZIEWCZYNĘ
uczciwą, lubiącą
dzieci, przyjmę
zaraz. Kraków.
Piłsudskiego 20.
m. 2. , 35941

DOCHODZĄCA
po trzebn a. S alon
mód, Floriańska
43. 36004

POSZUKIWANA
od zaraz uczciwa,
czysta dziewczy
na, znajaca fran.
cuski lub niemie
cki' język, umie
jąca gotować, za
dobrem wynagro
dzeniem. Zgłosze
nia osobiste: —

Kraków, Urzęd
nicza 10/6, — od
9—-12 przedpołu
dniem. 36008

POMOCNICY
domowej, czystej
i uczciwej, obzna
jomiionej z wsz-e .1
kiemi pracami do
mowemi, poszu
kuje zaraz rodzi
na niemiecka. —

Zgłoszenia osobi
ste: codziennie od
18 godz. Kraków,
Fałata 11/39

36278

FRYZJER
męski zdolny po
szukuje posady
w Krakowie. —

Zgłoszenia kiero
wać: Nowak To
masz, fryzjer —

Sokołów Małopol
ski. 36348

FRYZJER
zdolny, męski i
panienka na prak
tykę potrzebni —

Zakład Fryzjer
ski, Kraków. Le
lewela 5. 36268

SŁUŻĄCA
do wszystkiego,
gotowania, zdro
wa, czysta pole
cona szuka posa
dy bez dzieci. —

Zgłoszenia: Kra
ków, Grodzka. 47
sklep. 36320

Kupno
nieruchomości

Do TARTAKU
W ŻMIGRODZIE
przyjmiemy za
raz rutynowane
go, władającego
językiem polskim
i 'niemieckim pla
cowego wzgl. za
rządcę materia
łem tartym (i-
glastym i buczy
ną). Oferty z po
daniem curricu
lum vitae, po
parte świadec
twami, prosimy
wnieść do Firmy
Przemysł Leśny
S. A. w Krako
wie, Waldindu-
strie A. G. in
Krakau, Kościel
na 5. 36065

POTRZEBNA
od 1 września —

(lub wcześniej) —

pomocnica domo.
wa, czysta, win
na, umiejąca sa
modzielnie goto
wań. Zgłoszenia
ze świadectwami:
Kraków, ul. Die
tla66,m.10—
między godz. 3-ą
a 5-tą popołudniu

36270

POTRZEBNA
panienka do szy
cia. Zgłoszenia
Kraków, Berka
Joselewicza 7, m.

14. 36271

PARCELĘ
Krakowie lub pe
ryferie zaraz ku.
pię, 35.000—50.000
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr.
36845“.

PARCELĘ
w Brono wicach.
Olszy,1 R-ako wi
cach, Osiedlu —

Prądniku, kupię
bez pośredników.
Kraków, Plac Ma
rjacki 3, m. 2.

35936

FRYZJERA
MĘSKIEGO,
FRYZJERKI

żelazkową, ucz
nia posziukuję.—
Zgłoszenia: Kra
ków, Olsza, Chro
brego 9. 36070

POTRZEBNA
panienka do skle
pu. Wiadomość:
Kraików, Kolber.
ga 3, m. 6, godz.
2—3. 36280

INSTYTUCJA
finansowa kupi
solidną realność
w śródmieściu z

długiem hipote
cznym. Oferty z

dokładnym opi
sem i podaniem

do Gońca
Kraków,

Nr. 35920“.

POTRZEBNA
do prowadzeniia
restauracji i go
spodarstwa domo
wego osoba do
lat 30 mila i do
brej prezencji. —

Zgłoszenia możli
wie z fotografją
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr.
36080“.

SŁUŻĄCEGO
1 służącą na go
spodarstwo rolne
potrzebuję od 1.
września. Zgłoszę
nia: Kraków-Pę-
dzichów 28, m. 4.

36288

SIŁĘ
nia tłumaczenia —

perfekt niemiecki
maszynopismo —

natychmiast —

przyjmę. Kraków
Karameliicka 15/
11. 36291

POSZUKUJĘ
od zaraz docho
dzącej na cały
dzień z gotowa
niem. Zgłoszenia
od 3—5 popołud
niu Kraków-Azo-
ry ul. Piękna 506

36052

NAJKORZYST
NIEJ

sprzedacie
WSZELKĄ gar.
derobę, lisy, fu
tra, DYWANY,
kilimy, pościel,
MASZYNY do szy
ci a, pisania, foto
aparaty, kryszta.
ły w „Centro-
komisie”, —Kra
ków, Grodzka 9.

5824k

ZEGARMISTRZ
samodziemy w

pracy potrzebny.
Chwiłkowski ze
garmistrz, Kra
ków, Floriańska
3. 36084

SŁUŻĄCA/
do wszelkich —

prac domowych,
z gotowaniem, —

nawskróś uczci
wa, z dobrem i
świadectwami —

może się zgłosić
Kraków, Starowi
Ina 19, sklep ga
lanteryjny.

36394

KUPUJĘ
OBRAZY

znanych artystów
polskich: Waw-
rzecki, Kraków.
Wiślna 9.

34839

KTÓRA
z pań poleci mi
dobrą służącą z

gotowaniem na 5
osób. Goniec Kra
kowski. Kraków
„Nr. 36085“.

CZELADNIKA
stolarskiego i u-

czniia do nauki -.

poszukuje praco,
wniia stolarska w

Krakowie, przy
ulicy Kanoniczej
1. 6. - 36153

POMOCNICY
domowej, czystej
i uczciwej, obzna
jomio-nej z wszel.
ktemi pracami do
mwemi; poszuku
je zaraz rodzina
ndiemiecka. Zgło
szenia osobiste. —

codziennie od 18
godz. Kraków —

Fałata 11/39.
36278

FILATELISTOM
uzupełnia, kup
com komisy wy
syła kupuje wszy
stko „Mundus**

,
—

Adolf Hitler-Platz
37. 35604

KUPUJĘ
wszelkie znaczki
pocztowe. „FILA-
TELJA", Kra
ków, Długa 14.

35817

PRZYJMĘ
dwie zdrowe sil
ne dziewczyny do
PRACY w kuch
ni. Zgłoszenia o-
sobiste z doku
mentami. Kra
ków, ul. św. Ja
na 30. 35925

POTRZEBNA
dochodząca mło.
da do dziewczyn
ki 4-letaiej, naj.
chętniej zamiesz
kała w pobliżu
ul. Król. Jadwigi
Łaskawe zgłoszę,
nia: Kraków, —

Król. Jadwigi, 16
sklep. 36352

KUPIĘ
książki powieście
we. Kraków. Fi-
larecka 16, m. 1.

35845

3 MASZYNY
do pisania używa■ne kupie zaraz.

Kosmol, Kraków,
Jul. Len 21a, m.
6. 35931

FRYZJERKA
potrzebna natych
miast posada sta
ła. Rzeszów, Kra
kowska 3, -Fry-
fcjer. 36167

STOLARZE
budowlani do ro
bót akordowych
poszukiwani. —

Zgłoszenia: Kra
ków, Przemyska
8, m. 14, godz.
7—9 wieczorem.

36325

PŁYTY
gramofonowe ku
pię. Kraków. Ma
ły Rynek 4/6.

36323

PIANINO
kupię okazyjnie.
Goniec Krakow
ski Kraków. „Nr.
36083".

WSZELKĄ
GARDEROBĘ

b'eli.7.TiĘ używaną
kupuje: DLttlal9
mieszkanie 17 —

prawa oficyna.
36015

KUPIĘ
męski złoty zega
rek Schafliausen
płaski kryty. —

Zgłoszenia: Go
niec Krak.. Kra
ków „Nr. 36081".

TOKARKĘ
do DRZEWA

onaz wyrówniar-
ke zakupie. Zgło
szenia: Biuro —

MAJEWSKI, —

Krakófr, Wszyst.
kuch Świętych 8.

36158

BRYLANTY
to'zaufanie Kup.
no. sprzedaż, zle
cenia solidnie: —

Chwiłkowski, ze
garmistrz-jubiler,
Kraków. Florjań.
ska 3. 36222

SREBRO
kupuję: Kraków,
Wielopole 22, III
p., m. 6, od 9—11.

36263

KUPIĘ
sitół okrągły i 6
krzeseł do jadal
ni ciemnej politu-
rowanej, kredens
kuch. Zgłoszenia
z ceną: Goniec
Krakowski Kra
ków „Nr. 36265".

MEBLE
URZĄDZENIA

domowe, biurowe
wszystko GOTÓW
KOWO kupuje
Hala Meblowa —

Kraków, Grodzka
59. — Magazyn:
Wiślna 4. '36415

SREBRO
kupuje pracownia
srebrndcza, Kra
ków, ul. Szcze
pańską 5/1, oficy
ny. 36680

KUPUJĘ
wartościowe

przedmioty złote,
srebrne. — Praco,
wn-iia Jubilerska,
Kraków. Jagiel
lońska 6, w po
dwórcu. 36694

KUPUJĘ
ubrania, marynar
ki, SPODNIE, —

bieliznę, obuwie
WypłacaTM zaraz
STAROWIŚLNA

80 — sklep.
36010

KUPIĘ
trzy duże dramen
ty w oprawie lub
bez. 3—7. Kraków
Starowiślna 64/8.

36012

KUPUJE
GOTÓWKOWO

ubra.nńia, bieliznę
pościelową, futra
kocę, aparaty fo
tograficzne, gra
mofony, rowery i
inne wartościo
we rzeczy. Do
brze płacę. Kra
ków, św. Krzyża
7. Sklep Kupna j
Sprzedaży.

36843

POTRZEBU
JEMY

futer, lisów, 11-
brań, palt, su
kien, płaszczy —

DAJEMY ZALI.
CZKI. — Komis,
Ajbolf Hiitler-Platz
12, tel. 143-13

37047

ZĘBY
KORONY

OBRĄCZKI
łańcuszki kupię.
Kraków, Szpital,
aa18,I.p.m.2.

36681

kupuję
różne używane
rzeczy żelazne: —

Kraków, Kraków
ska 30. 36689

BRANSOLETKĘ,
ŁAfiCUSZEK.

PIERŚCIONEK
wartościowy, ze
garek kupię. —

Kraków. Grodzka
2.Tp., oficyny
m. 9. 36696

TETMAJERA
lub Wojciecha
Kossaka dobry
obraz kupię, za
płacę dobrze. —

Zgłoszenia dokła
dne: Kraków —

Hupczyc, Jagiel
lońska 7. 36.765

PIANINO
FORTEPIAN

kupię prywatnie
..Przyjezdny” —

Zloszenaa: Go
niec Krak., Kra
ków „Nr. 36796“.

PATEFON
walizkowy kupię.
Goniec Krakow
ski. Kraków, „Nr
36267".

ŁAŃCUSZEK
BRANSOLETKĘ,
PIERŚCIONEK

sygnet, obrączki,
kupię. Kraków,
Sławkowska 6 —

w jx)dworcu —

wklep 6 (oraz gre.
bro nawet poła
mane). 36847

BRANSOLETKĘ,
pierścionek dam
ski złote ładne —

kupię. Zgłoszenia
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr.
36283“.

Dywany perskie
to nasza specjalność

SPRZEDAM
nowoczesne urzą
dzenie kombino
wanego’ pokoju i
kuchni. Oglądać
od 3—5 pop. Kra
ków. ul. Zielona
17/IV, mieszk. 11 .

36250

KANAPĘ,
toaletę, stoliki,
serwisy, kande
labr, wózek dzie
cięcy sprzedam.
Oglądać 1-2—15,
Kraków. Kalwa-
ryjska 7/21.

36322

SZYNY
wąskotorowe ko
lejowe 5, 6, 7-me.
trowe sprzedam.
Kraków, Kazim.
Wielkiego 128.

36121

UBRANIE
ciemne przejścio

we nowe, śred
nie na szczupłe
go sprzedam. —

Kraków, Karme
licka 15/11.

36292

TRAWERSY
szyny kolejowe

sprzedam. Kra
ków, Pawia 10,
skład. 36294

MASZYNĘ
damską sprzedam
Kra ków, St.aszica
14, mieszkanie 3.

36147

UBRANIE
(wzrost średni)
prawie nowe —

sprzedam ulica
Szczepańska 3, I
p. 36836

OKAZYJNIE
sprzedajemy —

WSZELKĄ gar
derobę, futra, li
sy, DYWANY,
kilimy, kapy, —

kołdry, koce, po
ściel, maszyny
„Singera", rowe
ry, nesesery, o-

brazy, fotoapara
ty. elektroluxy —

..Centrokomis" —

Kraków. Grodzka
9. 35981

MEBLE
biurowe nadeszły:
STEFAN IGLI-
CKI, — Kraków,
Sławkowska 10.

5797k

ZNACZKI
pocztowe — naj
wyższe ceny płaci
tylko „Fitatelja"
Kraków,Długa 14

36354

PIERŚCIEŃ
BRANSOLETĘ,
ŁAŃCUSZEK

obrączki, zegarek
kupię. Kraków,
Grodzka pięć, —

T piętro oficyna.
36851

WPiSY
AKORDEON

80 basów register
,,Soprani“ nowy,
sprzedam. Cena
2.000. Wiadomość
Kraków, Wola
Duchacka, J. Pił
sudskiego 135.

36336

ROWER
2-kolowy — dla
dziecka do lat 12
sprzedam. Kra.
ków, ul. Kazimie
rza WiielkiŁego Nr
26. 36345

JESIONOWY
kloc metr kubi-
czny sprzedam.
Kraków, Łagiew
niki, Główna 8
podwórze, była
kaflarnia, kolo
Armatury. 36115

PAILLARD
elektryczny — i
wzmacniacz w no

woczesnej szafce,
okazyjnie sprze
dam. Kraków, —

Siemiradzkiego 13
III, m. 9, Wsioł-
kowski. 36351

WAGĘ
uchylną stołową
1^ kg. — marki
Cau.dr sprzedam.
Kraków, Duna
jewskiego 55, fir
ma Bosch 35899

UBRANIE
nowe sprzedam
Kraków Zamen
hofa9,m.6od
4-ej popołudniu.

36105

BECZKI.
na kapustę do
sprzed aniiia. Pra
cownia bednarska
Olechowski., Kra
ków, Krakowska
46, 36837

SPRZEDAJĘ
ub ramia. sbpodnie,
sukienki, bluzki,
spódniczki, ko-
stjurny, bieliznę
osobistą, poście.
Iową. Sklep Kup
na Sprzedaży —

Kraków, Długa
32. 37000

na KURSY HANDLOWE
w Krakowie, ul. Podwale 52 (Westring 52>
na rok szkolny 1941/1942 odbywają się.

SZYBKO
sprzedasz, tanio
kupisz w Komi
sie GRODZKA 42
Kraków. Wpłaca
my zaliczki.

36187

OKAZ
srebrnego lisa, —

piękne futro ka
rakułowe — koł
nierz z niebieskie,
go lisa za obniżo
uą cenę sprzeda:

Komis,
GRODZKA 42,

Kraków. 36190

DESTYLATORY
filtry, alkoholo
mierze, ou kromie
rze, ługomierze.
poleca. „Phiirex“,
Warszawa, Kró
lewska 29-a.

5038k

PŁÓTNO
dla krawców, ta
picerów, czapni
ków, bez kartek,
dostarcza każdą
ilość Jaśkiewicz,
Kielce, — ulica
Bydgoska 9.

32917

FUTRO
sealskinowe 3/4,
spódniczkę, suk
nię wełnianą, —

komplecik dla
dziecka, swetr,
koszule męskie,
pończochy czarne

narzuty i różne
inne rzeczy sprize
dam tanio: Kra
ków, Groble 12,
m. 6. 37015

WÓZEK
dziecięcy głęboki
,.Konkon“ sprze
dam. Kraków —

Stradom 13/34.
37022

BRYCZKĘ
resorowaną w do
brym stanie —

sprzedam. Włoski
Czyżyny — koło
Krakowa. 36321

NOCLEGI
Kraków, Gołębia
16/9. 35133

FORTEPIAN
angielska mecha
nika marki Kaps
sprzedam. Kra
ków, Krowoder
ska 43/1. 87023

NASZA
specjalność
dywany perskie.
Doróteum. Kra
ków, Starowiślna
18. 36194

SPRZEDAM
jedwabne suknie,
srebrną torebkę,
rajery, kilimy,
poduszki ozdob
ne, portjery plu
szowe do obicia
mebli. — Wiado
mość: Kraków —

Pawia 24, od g.
14—17.' 36106

MASZYNĘ
damską sprzedam
Kraków, św. Ja
na 3, mieszkanie
8. 36148

SPRZEDAMY
tanio dywany, u-

branią, kryształy
płaszcze, apara.
ty fotograficzne,
obuwie. Komis —

GRODZKA 42
Kraków. 36180

to
KSIĄŻKI

techniczne/, nauko
wo-przyrodnicze,
sprzedam. Goniec
Krakowski, Kra
ków „Nr. 36340".

SPRZEDAJE
ubrania, . płaszczę
kilimy, koce, bie
liznę pościelową,
aparaty fotogra
ficzne, gramofony

i inne wartościo
we rzeczy: Św.
Krzyża 7 — Sklep
Kupna i Sprzeda
ży. 36844

„SIAM“
namiastka herba
ty dla znawców,
smakoszy. Wyłą
czna sprzedaż na
teren Gubernji
Generalnej B/H.
T. Mikulski, —

Warszawa Współ
na 61. Prowincja
za zaliczeniem.

5884k

PIANINA,
FORTEPIANY

wybór, — poleca
Świątek, Kraków,
STAROWIŚLNA

12. 36546

ZEGARKI
regulowane oraz

biżuterję poleca
Stanisław Chwił
kowski, Kraków,
Sławkowska 23.

35739

KONCERTOWY
nowoczesny GRA
MOFON elektry
czny komplet —

sprzedam. Kra
ków, Wrzesińska
11/14. 35122

KUPCOM
z PROWICJI

polecamy najta
niej: noże, łyżki,
widelce, platery,
nożyczki, scyzo
ryki, primusy,
brzytwy, apa
raty, pen cizie,
żyletki, naczynia
aluminiowe i bla
szane, zmywaki,
wiadra, tarki, or
ganki, lusterka.
ba.terje, sznuro
wadła i inne. —

Cenniki bezpłat
nie. Dom Tow.

Handlowy Ony.
szków, Warsza
wa, ul. Wilcza
29a, jnieszkanie 3

5368k

PŁASZCZE
gumowe męskie,
worki, sienniki,
płótno krawieckie
tapicerskie poleca
Jamroż, Kraków.
Grodzka 28/30.

35785

KIT

niemieckiego wy.
robu przedwojen
nego do nabycia.
Zgłoszenia:
roi, Siidring
Tarnów,
Nr. 154.

: Ko.
1-J 8.
telefon

35927

FILATELIŚCI!
Chcecie przecho
wywać niestem-
plowane znaczki
bez uszkodzeń? Za
mawiajcie opaten
towane Albumy-
K lasery, Polski
lub Gubernator
stwa. Prospekty
bezpłatne. Polski
Dom Filatelisty
czny, Warszawa.

Marszałkowska
116. . 5717k

Skład Główny: Warszawa, Miodowa 14

GRODZKA 42
Kraków. .. Sklep
Komisowy, poleca
łapki karakuło
we, futra męskie,
piękne źrebce —

lisy polarne, lisy
żółte już od 275

36205

BRYLANTY
to zaufanie. —

Sprzedaż, kupno,
zlecenia solidnie:
Chwiłkowski, ze
garmistrz-jubiler.
Kraków, Florjań.
ska 3. 36224

MŁYŃSKIE
maszyny — oraz

wszelkie przybory
GAZA szwajcar
ska, PASY trans
misyjne,
kubełki:
budowy
Kraków,
eka 35.,
102-44 .

gurty.
Zakład

młynów,
Mazowie
Telefon

36393

MATERJAŁY
budowlane i opa
łowe — Czesław
Walka, Kraków-
Pod górze, ulica
przy Moście 1/11
(róg ul. Brodziń
skiego)
cement.

SPRZEDAJE
różne używane
rzeczy żelazne: —

Kraków, Kraków,
ska 30. 36690

SYPIALNIE
jadalnie poleca;
Magazyn Mebli,
Kraków, Koper
nika 8. 36842

UBRANIE
męskie, PATE-
FÓN walizkowy,
bluzkę sportową
sprzedam. Kra
ków, Grodzka 33
Dozorca, 36994

KAPCE,
obuwie zimowe
dostarcza: Firma
Tońko - Szczepko
Kraków — Hala
Targowa 22. Pro
wincja — zalicze
nia. 36997

KILIMY
wybór — piękne
wzory. Kraków,
Długa 23.

37009

FLASZEK
piwnych 4.000

sztuk sprzedam:
Kraków, Meiselsa
18. 36293

PUMPY
prochownik, ma
rynarkę smokin-
kową, trenez —

sprzedam. Dietla
45/1. 35871

poleca:
_____ , wapno,
j£ips. papę dacho
wą. dachówkę,
piasek, spółę i in
ne materjały bu
dowlane. Węgiel
drzewny. Biuro
otwarte od 9—1 i
od 3—5 . Dostawa
na prowincję au

tami ciężarowemi.
35131

KUPON
jasny, oryg. an
gielska wełna, u-
branie pierwszo
rzędne, pierścio
nek brylantowy,
rower męski oka
zyjnie sprzedam.
Kraków, Pawia. 8
m. 13 podwórze.

37014

WÓZEK
sportowy „Kon.
kon“ sprzedam.
Kraków Stradom
13/34. 37016

PIĘKNY
neseser skórzany,
piekarnik gazowy
kilim 2X3 sprze
dam. Augustjań.
ska 19. 13, Kra
ków. , 36279

MŁYNARZE!
maszyn i arty
kułów dostarcza:
Andrzej Więoko
wicz, Tarnów —

Chyszowska 20.
34547

PŁASZCZ

biały nowy, ki
lim, 2 czarne je
dwabne, suknie
prawie nowe, do
sprzedania: Kra
ków, Herwina
Piątka 3/3 (Osie
dle Oficerskie).

35873

ŁÓŻECZKO
dziecięce sprze
dam. Kraków —

Stradom 13/34.
37017

MASZYNĘ
do szycia Singe
ru sprzedam. —

Kraków, Lelewe
la18,m.1.

36342

MASZYNĘ
szewską cylin-
drówkę gwaran
cyjną sprzedam.
Kraków, Estery
3'5. 37024

WORKI
na mąkę, z zboże
oraz na, ścierki
sprzed aj e Ossow
ski, Kraków, Le
lewela 4. 37025

„PELIKAN"
pióro sprzedam.
Kraków, Stradom
13/34. 37019

MOTOREK
1/6 konia jedno
fazowy, tinansfor.
matoir 100 amp. -

dynamo' 12 V. i
11.0 V. sprzedam.
Gpiniiiec Krakow
ski Kraków ,,Nr;
36339“.

OKAZYJNIE
sprzedam nową,
w dobrym stanie
otomanę j lampę.
Kraków, Zielona
28, I. piętro —

drzwi 6.
36338

SZEŚĆ
eleganckich czar
nych źrebców na
futro damskie do
sprzedania. Zgło
szenia reflektan-
t.ów: Goniec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 36392“.

KUCHENKA
gazowa dwu pal
nikowa do sprze
dania. Kraków,
Krowoderska 61,
sklep galanteryj
ny. 36385

KASA
ogniotrwała, wy
miar: wewnątrz
790/450/350 mm —

zewnątrz 1550 mm

dwudrzwiowa, do
sprzedania. Infor
m acje: Kraków,
Grodzka 4/9, mię
dzy godziną 12-tą
a 1-szą. 36289

SPRZEDAJEMY
w najniższych ce
nach: futrą, lisy,
kołnierze, ubra
nia, palta, ragla-
ny, prochowce,
s nkm.iia, . fcost.j irmy
dywany, kilimy,
poróelainę, kry
ształy. — Komis,
przyjmuje wszy
stko. WYPŁA
CA ZALICZKI.
Adolf Hitler-PI atz
12, tel. 143-13

37*046

SPRZEDAM
jesionkę męską,
płaszcz damski,
czarny zimowy —

płótno białe. Kra
ków, Michałow
skiego 15/27.

36923

SPRZEDAJEMY
okazyjnie: CENY
ZNIŻONE: Ubra
nia. suknie, pal
ta, futra, kostiu
my, porcelanę —

kryształy, kilimy
Komis,

Adolf Hiitler-Platz
12, tel. 143-13

37048

UŻYWANĄ
garderobę męską
damską, sprzed-a-

je, kupuje: Sklep
Kraków, Pierac-
kiego 4. 36685

SREBRO
stołowe na 12 o-
sób z kasetą —

sprzedam. Kra
ków, św. Jana 24
pracownia.

36313

WÓZEK
dziecięcy głęboki
„Konkom“ w bar.
dzo dobrym sta
nie sprzedam. —

Kraków, Kreme-
nowska 4, III p.
ofic. 36272

SYPIALNIA
nowoczesna, pra
wie nowa, — do
sprzedania. Kra.
ków, św. Wa
wrzyńca 11, m.

11. 36277

PIANINO
w dobrym stanie
sprzedam. Kra
ków, Stolarska. 5,
tel. 177 -41 od 9
do12i14do17.

36326

UBRANIE
nowe ode noszo
ne popielate, ga
tunek pierwszo
rzędny sprzedam
Kraków — Plac
Szczepański 7, II
piętro, m. 9.

36319

ELEGANCKĄ
suknię jesienną,
materjal męski
sprzedam. Kra
ków — Herwina
Piątka 4, m. 1.

36315

Wydawnictwo „Goniec Krakowski" Kraków, Wielopole 1. — Telefon 206-11
A ■'

KUCHENKI
gazowe 2 palniko
we sprzedam. —

Kraków, św. Ja
na 13, m. 29 par
ter. 36358

CHOLEWY
do sprzedania —

Kraków, Bernar
dyńska 9, m. 7.

36356

DO
sprzedania 2 wo
zy meblowe 6 i
8metr,idwawo
zy deskowe. Zglo
szenia: Goniec
Krakowski. Kra
ków „Nr. 36353“.

WÓZEK
żelazny pod mo
tor stabilny do
młocki, pompę
ssąeó-tłoeząćą —

średn. 4 cm. rę-
czmą na kółkach,
sprzedam. Kra
ków, Kazimierz,a
Wielkiego nr. 26.

36347

CZTERY
opony 12/45 i 19/
400 „StomiF*

—

sprzedam. Zgło-
szeniia: Goniec
Krakowskb Kra.
ków „Nr. 36346“.

ROWER
balon ówkę Ka-
mińskie go tan io
sprzedam. Sklep
Schweiger Sticke
reien, Kraków —

Grodzka 14.
36343

SINGERA
maszynę do szy
cia męską sprze
dam. Kraków —

Cieszyńska 12, m.
3. 36375

MOTORY
elekbryBane (1.2 .

3.4,5)K.M-.
wentylatory, szli-
fierW, dmuchawy
jednocześnie wy
konujemy insta.
lacje światła i
motoTÓw. „Świa-
tłomotnr" Kra
ków, św. Ja.nalS

35031

OKAZYJNIE
do sprzedania u-

rządzenie sklepo
we. Kraków, Mo.
słowa 3, m. 11.

36363

Sprzedaż
nieruchomości

RABKA
Połowę domku —

sklep, parcelę —

tanio sprzedam.
Łagiewniki, Głó
wna 8, ‘była, ka-
flarmia, podwórze
koło Armatury.

35970

SPRZEDAM
w Zakopanem ho
tel z urządze
niem, całość albo
część, oraz dwie
parcele budowla
ne po 2.000 m2.
Klimczak, Kra
ków, Sienna 7.

35825

PARCELĘ
140 sążni, pełne
uzbrojenie, koło
Hali Targowej —

sprzeda okazyjnie
Biuro Sporysza,
Kraków, Staro
wiślna .19, II p.
m. 11. 36999

KAMIENICE
pełnokomfortowe
nowobudowane —

Czteropiętrowa
300.000. Trzypię
trowa 210.000 —

sprzeda „Lokaita”
Kraków, Łobzow
ska 4. 37010

DOM
7 pokoi, ogród —

praedmieścre Kra
kowia, okazyjnie
sprzeda biuro —

..WŁASNA
STRZECHA"

Kraków. Adolf
Hitler-Platz 10.

3702G

REALNOŚĆ
przemysłową, do
chodową, z bu
dynkami. miesz
kaniem. 18 fron
tu, 350 sążni —

sprzedam — cena

około 400.000. —

Wiadomość: Kra.
ków. Karme1 icka
35/7a, godz. 2—6,

36269

NIERUCHOMO
ŚCI

sPTZOdaje „IN
FORMATOR" —

Kraków, Pilarską
19. Tel : 110-45.

5909k

PRZEMYSŁO
WIEC

przystojny, ele
gancki, inteligen
tny, lat 40, za
możny, nawiąże
w celu matrymo
nialnym znajo
mość z panią do
lat 25, wybitnej
urody i inteligen.
cji, posażną, uro
dzoną w czasie od
21 kwietnia do 20
majaiod3gru.
dnia do 20 stycz
nia. Tylko powa
żne zgłoszenia:
„Par”. Kraków,
Adolf Hitler-Plat-z
46, pod „Przy
szłość". 5793k

PARCELA
willowa 17 me.

trów frontu. 40
metrów głęboka,
Prokocim, OSIE.
DLE, przy przy
stanku autobusu,
wym OKAZYJ
NIE snrypda Riu
ro xA.RZTA. Kra
ków, Floriańska
40. 36273

POKÓJ
przyjezdnym, o-

bok dworca, Kra
ków. Kurniki 3,
m. 7. 35522

NOCLEGI
przyjezdnym. —

Kraków, Wielo
pole 24/4. 35572

NOCLEGI
solidnym. Kra.
ków, Krowoder
ska 55/1.

35696

NOCLEGI
Kraków, Zielona
25/1. 35736

PORADŹ SIĘ
naukowego

GRAFOLOGA
Kraków, Flor
iańska 3. 35309

KAWALER
przystojny, lat
36, Polak, sza
tyn wysoki, kul
turalny. urzęd
nik. dobre stano
wisko państwowe
lekki inwalida
wojenny, szuka
przystojnej, szla
chetnej, poważnie
myślącej do lat
30 żony. Własne
mieszkanie i po
sag dla wspólne
go dobra wyma
gany. Poważne
zgłoszenia możli
wie z fotografją,
której zwrot za
pewniam. Anoni
my kosz: Goniec
Krak., Kraków,
„Nr. 36298“.

RZEMIEŚLNIK
kawaler Lat 30 na

dobrej posadzie
800 zł. dochód
miesięcznie pozna
Panią z dobrej
rodziny w celu
ma trymonj ailnym
Poważne zgłosze
nia: Goniec Kra.
kowski Kraków,
„Nr. 36302“.

DLA
si-ostry mej, 32
lat, samodzielnej
krawczyni — bez
przeszłości., miłej,
inteligentnej —

zgrabnej poszu
kuję Pana pra
wego charakteru
kawalera, zwo
lennika wycie
czek rowerowych
narciarskich pra
cującego. — Ceł
matrymon. Zgło
szenia: — Goniec
Krak., Kraków,
'..Nr; 30304°. '

KTÓRY
pan posiadający
sklep lub inny
'warsztat pracy,
cheiałby poznać
w celu matrymo-
njalnym 23-letnią
miłą, inteligent
ną, wartościową
dzielną współpra
cownicę. Zgłosze
nia: Goniec Kra
kowski. Kraków
„Nr. 36308“.

PANNA
samodzielna
krawcowa z urzą
dzonym warszta
tem pracy o do
brem serduszku
poszukuje znajo
mości z Panami
od 40—50 ze sfer
urzędniczych i in
te-lagentni zawo
dowcy mogą zgło
sić. Ceil matry
monialny. Goniec
Krakowski. Kra
ków „Nr. 36312“.

NOCLEGI
Kraków, Zybli-
kiewicza 5/122.

35851

NOCLEGI:
Kraków, Zielona
20, m. 2. 35861

N O-C-L E.G-I I
śródmieście!!!
Kraków, Krupni
cza 14/5. 35977

PRZYJEZDNYM
noclegi, czyste,
niekrępujące. —

Kraków, Radzi-
willowska 15 9.

36077

POKÓJ
frontowy umeblo.
wany zaraz do
wynajęcia: Kra
ków, Lubomir
skich 3, m. 16.

36217

NOCLEGI
niekrępujące: —*

Kraków, Wielo
pole 13/4. 33398

NOCLEGI!
Kraków,
pole 5/5.

Wielo-
36442

NOCLEGI
CZYSTE !

WYGODNE
Kraków, Jagieł,
lońska 7 A/22, I.
p. , 36767

NOCLEGI
niekrępujące. —

Kraków, Zwierzy
niecka 4/38.

36768

NOCLEGI
Kraków, Szewska
7/7. 37004

POKÓJ
UMEBLOWANY
do wynajęcia od
zaraz. Kraków,

ejtana 5/7
37027

NIEZALEŻNA
panna lat 27 —

Inteligentna, mu.

zykalna, — pozna
Pana na stanowi,
sku, wykształce
nie najmniej śre
dnie. Cel: mał
żeństwo. Oferty
kierować: Goniec
Krakowski, Kra
ków „Nr. 36388“.

OSOBA
średni wiek, po
ślubi wdowca z

m ieszkiainiiem. B i u

ro Ogłoszeń Kra
ków, Sienna 12,
„Religijna".

36383

lohaie
do wynajęcia

NOCLEGI
Kraków, Starowi
ślna 37/4.

84279

NOCLEGI
Kraków, Di
26/3 3<

NOCLEGI
wygodne: E
ków, Florjańska
3/8. 34579

MAŁŻEŃSTWO
bezdzietne przyj
mie na mieszka^
nie z utrzyma
niem dwie uczen
nice lub uczni. —

Opieka zapewnio
na. Wiadomość:
Kraków, Dębniki
Barska 32/4, go
dzina 8—9, 14—
15. 36995

NOCLEGI
śródmieście: As
nyka 5, Kowal
ska. 36399

POKOJE!!!
Największy wy
bór! MAJEWSKI,
Kraków, Wszyst
kich Świętych 8.

36447

DO
wynajęcia Osie,
dle: 3 pokoje' —

komfort, kuchnia
I. piętro, 300 zł.
Zgłoszenia: Go
niec Kraków s ki,
Kraików, — „Nr.
36286“.

NOCLEGI
niekrępujące —

Kraków, Retory
ka 26-21 . 36379

ZAMIENIĘ
MIESZKANIE

3 pok., przedpo
kój z łazienką —

Westring, w za
mian poszukuję 2
pokoi w dzielni
cy niemieckiej z

całym komfortem
Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków, — „Nr.
36282“.

POKÓJ
umeblowany, peł
ny komfort (no
wy dom) wyr aj-
mę zaraz kultu
ralnym. Kraków,
Skawińska 25 —

DWA
pokoje bez mebli
elektryczność, wo

da, pociągi tuż,
Kraków 8 km. do
wynajęcia razem

lub osobno. Zgło
szenia: Kraków .

Strzelecka 19, ja
dłodajnia.

36357

ODKUPIĘ
umeblowanie 1 —

lub 2. pokojowe
mieszkanie z kom
fortem, za re
mont zwrócę. Po.
średn.ićtwo wy na

grodzę. Zgłoszę,
nia: Goniec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 35942“.

I


