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20 gr.

GONIEC KRAKOWSK
CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm sr 2 aopaltach
(Mwokośó eipalty 45 mm) po 72 groeze. Dla poeorakujących pracy po 20 groszy. „Marginesowo" po
złotych 8.— aa X mm. w 1 szpalcie (azerokośó szpalty
45 mm).
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Nadesłano, a nlo zamówloae przez Redakcje ręko
pisy będą zwracano autorom jedynie wówczas, gdy
dołączono zostaną znaczki pocztowe ua opłacenie
przesyłki zwrotnej. Prenumerata miesięczna 4.50 Zl.,
a odnoszeniem do domu 5 Zi. Na prowincji dopłata
porta. Konto czekowe: Warszawa 658.

Kapitulacja przed ultimatum
ungielskiem.
Generał Sikorski został zmuszony do wydania tymczasowego oświadczenia.
Sztokholm, 30 kwietnia. Przez cały wczorajezy dzień, Jak tego dowodzą depesze
szwedzkich korespondentów z Londynu, pa
nowała gorączkowa działalność w angleleklem ministerstwie spraw zagranicznych
wPorelgn Office**, poiwiącona rorttrząsa
"lu konfliktu polsko-rosyjskiego.
-

Generał Sikorski był dwukrotnie
wzywany celem zjawienia slą u
Churchilla
* * ° bu wypadkach dał posłuch temu weort * U’, n,,m° bardzo ograniczonego czasu,
« V m a* do 0«">y«*a szereg rozmów z anEdenem ,n,nls*,'em ®Praw zagranicznych

Nowl ochotnicy hiszpańscy
na front wschodni.
M adryt, 30 kwietnia. W Logrono skom
pletowano ostatnio nowy silny oddział
ochotników hiszpańskich! zamierzających
walczyć na froncie wschodnim.

Ochotnicy wyjechali w czwartek wieczo

rem do Niemiec, by w szeregach swych to

warzyszy wudczyć przeciw bolszewizmowi.

Nowy poseł Rumunii w Tokio.

Bukareszt, 30 kwietnia. W miejsce o d w o 
łanego posła rumuńskiego w Tokio, gene
cląłając silnie swój prostu osobisty I poll-1 znaczeniu, Istotną cześć żądań zawartych rała Georgu Bagulcscu, kierownictwo spraw
tyczny wypełnił, jakkolw iek nlo z literał- w ultimatum anglelskiem, sklorowanem do poselstwa powierzone dotychczasowemu
attache wojskowemu jmzy poselstwie runą dosłownością, to Jednak w praktycznem , polskiego rządu emigracyjnego.
muńskiem w Toikie Radni esc u.

Pierwsze komentarze angielskie
do polskiego oświadczenia.

Sztokholm, 30 kwietnia. Dyplomatyczny wać, iż doszło do takiej wymiany zdań, jed
korespondent agencji Reutera plsze: „O- nak nie wpłynie ona i nie powinna wpłynąć
Narody
świadczenie potraktowało kwestją granic ną strategję lnb wynik wojny.
aljanckie «ą bowiem zjednoczonoczemś taW neutralnych kolach politycznych na Jako zbędną, dementując Jakoby Polska kiem, co wykracza poza wszelkie możliwe
podstawie szczegółowych informacyj przy rościła sobie Jakiekolwiek pretensje do te różnicezdań pomiędzy niemi lub ich rządami.
puszcza ste, żo ze strony rządu angielskie rytorium sowieckiego**.
Są ono wzajemnie związane bardzo prostym
go, który posłużył się przytępi moralną po„Exchange“ donosi, żo czołowe dzienniki czynnikiem, mianowicie pragnieniom utrzy
JUocą Białego Domu, utyto wszelkich środ londyńskie w swych pierwszych komenta mania się przy życiu wobec wspólnego
ków, celem zmuszenia kierowniczych oso rzach „niedwuznacznie krytykują** oświad
bistości polskiej emigracji do przyjęcia czenie polskie i zgodnie stwierdzają, żo to przeciwnika. W obliczu tej konieczności
jedności, górującej ponad wszystkiem,
ultimatum angielskiego, skierowanego do nowe oświadczenie „nie może być uważane wszelkie rozważania, dotyczące kwestji gra
Henerała Sikorskiego.
za krok naprzód na drodze porozumienia**'. nic i problemów powojennych, schodzą na
. Pod naciskiem okoliczności generał SI
„Times" pisze dosłownie: „Należy żało drugi plan**.
"Orski został wreszcie zmuszony do wyda
ula tymczasowego „oiwiadczenla“l utrzy

być kopulasto nagórki, które utraciły w
pierwszej fazie w ataku w wielkim stylu.
Dzięki uwieńczonemu powodzeniem kontr
atakowi oddziały niemieckie weszły na
tym odcinku w posiadanie pozyoyj. ta m o 
wanych przed dniem 24 kwietnia.
Niezależnie od tego głównego wydarze
nia na froncie tunetańskim doszło w dmu
28 kwietnia na pozostałych odcinkach je
dynie do lokalnych potyczek, które miały
pomyślny przebieg dla wojsk osi. Jednost
ki nieraiecko-włoskie odparły na północy
i południowym zachodzie

wypady

.slab;

szych jednostek sił niwprzyjacielskicli >
bezpośrednio potem poprawiły własne po- •
zycje na wschodniem wybrzeżu tunetanskiem dzięki wyparciu jednostek al.ianokich.
,
,.
Niemieckie samoloty myśliwskie, biorąee udział w akcji zabezpieczającej nad ob
szarem wód wybrzeżnyeh Tunctanji, zaata
kowały opodal przylądka Bono 3 ścigacze
brytyjskie, które usiłowały utrudniać ko
munikację okrętową z posiłkami niemieekiemi. Po ostrzeliwaniu z broni pokłado
wej jeden ze ścigaczy stanął w ogniu. Za
łoga rzuciła się do wody, a następnie zo
Bezczelne wywody komunistycznej literatki.
stała przyjętą na pokład dwóch innych
gaczy. Brytyjska jednostka morska do
Sztokholm, 30 kwietnia. Organ rządu so cą, Iż oficerowie b. a rm jl polskiej byli na- szczętnie spłonęła, a następnie poszła na
wieckiego „Izwlestja** zamieścił na swych wskróś reakcyjnie nastawieni I usiłowali dno morskie.
______

biOiiego w tonie kompromisowym i usiłują
,K’> usprawiedliwić zachowanie się poli emigracji.
yenerał Sikorski/jako reprezentant pol?<I®błTacji stwierdza w swom „oświad■ żo ze swej strony starał się nie
^ • p i^ o to w a ć złej woli, zaś ze strony polskiegc' rządu emigracyjnego nie będą podDje81° „ £ądne roszczenia terytorialne pod łamach artyku ł komunistycznej literatki szerzyć przekonania, opierające elą na pła
• dresem Związku Sowietów. Zgodnie z życzenlem angieigifiem oświadczenie powyż- Wandy Wasilewskiej, której nazwisko zna szczyźnie pacyfistycznej. Ludzie ci usiłowa
ne Jest Polakom Jeszcze z okresu przedwo li również szerzyć tendencje antysemickie
®ze "h MSmOnł,na anl i edncm złowem o ofl- jennego.
i szowinistyczne. „Wszyscy wiedzą o tem —
ceracn, ‘ "mordowanych przez żydo-komuuę,
W artykule tym towarzyszka Wasilewska pisze dalej towarzyszka Wasilewska — iż
•generał oikorski ogranicza się jedynie do twierdzi, Iż
oficerowie b. nrmji polskiej, znalazłszy się
wyrażenia Prośby o znalezienie sposobów
w niewoli sowieckiej, wzbraniali się pójść
gronu osób, grupujących slą wokół
celem utnozliwienia resZcie pozostałych
na front wraz z oddanymi sobie żołnierza
generała Sikorskiego nie ma prawa
i>mZCiZ? na drenie. Związku Sowieckiego
mi, aby walczyć z Niemcami. Czynili oni
nazywać slą „rządem**,
uzyeaąnia zezwolenia na opuszpodkomen
nśjI heJ^ nV ^ owietów. „W Imię elementar ale nawet nie powinno być uważane za re wszystko., aby swym danym
dnym, a internowanym w Rosji żołnierzom
ne
Bło#l dosłownie wspomnla- prezentacją Polaków.
polskim ułatwić ucieczkę ze Związku So
s l.rw * adcze? e*
"belują o zwolnienie ty„Kogo reprezentuje w Londynie polski wieckiego**.
.Członków rodzin n n lsk ic h io ł n ie n w
rząd emigracyjnył“ Czytamy we wspom
Wasilewska kończy artykuł, rzucając
nianym artykule. Polacy ani nie obrali ani nieudolne podejrzenie na grupę Polaków,
ftrnzehtn,
""“i” również prawo re- też mianowali tego rządu, który zarazem która czyniła w Kujbyszewie starania o
osób wob^nświata“ W tych Wflzystkich nie otrzyma! żądli ych kompeteucyj od spo udzielenie m aterialnej i moralnej pomocy
łeczeństwa polskiego. Sikorski przejął ra rodakom, deportowanym w głąb terytorjów
wyraża wkońcu pTOŚhę o
S
S
łnie akcji Pomocy dla reszty b. czej funkeje zdekompletowanego rządu pol sowieckich. „Wspomniano ugrupowanie —
skiego, który po klęsce wrześniowej zbiegi
w dalszych wywodaA towarzysz
t olskich', kt2.rzy. zmuszeni sa zagranicę, pozostawiając społeczeństwo pol czytamy
ki Wasilewskiej, które niniejszem podaje-L v
•• Związku
WJłiz.B.u Sowietów.
WlU\Vt
my do wiadomości polskiego społeczeństwa
s S J r i f e łeB° o4w,adc» n la aen. SI- skie własnemu losowi**.
W tymże artykule Wasilewska nie wsty — samowolnie przyswoiło sobie kontrre
korski .
dzi się nawot obrzucić najwstrętniejszemi wolucyjnie brzmiący tytuł rady narodowej,
•asklch
obelgami oficerów arrnji polskiej, pomor prowadząc równoczośnie kampanię prze
dowanych pod Katyniem. Pisze ona do ciwko aljantom, tudzież czołowym osobi
dymisja wiceadmirała Harwooda. słownie w tej sprawie, że „nie Jest tajem ni stościom państw aljanckich**.

Opinja towarzyszki Wasilewskiej.

Genewa, 30 kwietnia, w iceadm irał 8|r
Harwood, głównodowodzący Lewantu ustą
p ił z zajmowanego stanowiska 1 powrócił
<ło W ielkiej B rytanji.

Kontrataki wojsk osi na froncie Tunisu.

Berlin, 30 kwietnia. W toku zagorzałych
Jak donosi agencja Reutera, stanowisko
alk obronnych. Jakie toczyły slą w okre
Harwooda przejściowo obejmie wiceadmi wsie
od 20 do 26 kwietnia na froncie tunetańrał Ralls Leatham.
skim, a która zakończyły slą pełnem Dowo

Połudn. Afryka zamyka swoje
granice.
Lizbona, 30 kwietnia. Jak donosi wycho
dzący w Lourenco Marąuez dziennik „Notlcias", Unja południowo-afrykańska utwo
rzyła wzdłuż granicy z portugalską A fryką
Wschodnią szeroki pas t. iw . terenu zaka
zanego.

Ten zakazany teren biegnie wzdłuż g ra
nicy portugalskiej, t. zn. obejmuje wschod
nią część Transwalu i północną część Natału. Na zakazaną strefę, stworaoną dekre
tem rządowym, nie wolno nikomu wchodzić,
nawet mimo posiadania dokumentów, nie
zbędnych dla podróży zagranicę. Przypu
•zczn się. że Unja pragnie w ten sposób
*a.pobieo emigracji ludności tubylczej z te
renu Unji na obszar portugalski, co w ostabiim czasie zaznaczało się w coraz silniej**ej mierze.

dzenia sukcesem formacyj niemieckich I
włoskich, główny cfążar ataków alianckich
spoczywał na zachodnim odcinku bezpośre
dnio na wschód od miejscowości Medjez
el Bab oraz na południe od nloj.

Kiedy wobec zaciętego oporu, jaki sta
wiały wojska osi, tudzież energicznych
kontrakcyj załamała się ofensywa wojsk
brytyjskich i północno-amorykańsikich oraz kiedy oddziały aljanckie wskutek po
ważnych strat niemal na wszystkich odcin
kach musiały zrezygnować ze wstępnych
Korzyści terenowych, akcje te ograniczyły
•ię do lokalnych potyczek.
Akcja bojowa rozgrywała się w dalszym
caągu jedynie na odcinku, biegnącym na
północny wschód od Medjez el Bab, wzdłuż
szosy, wiodącej do Tebonrba. Oddziały bry
tyjskie zyskały tam w dniu 24 kwietnia
kilka kopulastych pagórków, wprowadza
jąc do akcji na tych pozycjach raz po raz
nowe posiłki, aby tein samean wymusić
rozluźnienie zachodniego frontu obronne

go. Dzięki przewadze w broni pancernej
oraz ciężkich gatunkach broni udało się
wkońcu oddziałom brytyjskim przy udzia
le około. 60—70. czołgów wtargnąć do pozycyj wojsk osi. Decydującym jednak mo
mentem był fakt, iż zarówno z prawej, jak
i z lewej flanki od miejsca przełamania
front nadal został utrzymany, i do tego je
dynie niezbyt szeroka strefa uległa sfor
sowaniu.
Formacja brytyjskich czołgów zyskała
następnie w szybkiem tempie na terenie
w. kierunku północno-wschodnim, jednakże
nio była w stanie w całej pełni wykorzystnć tego sukcesu, gdyż w dniu 28 kwiet
nia bezpośrednio w okolicy punktu w tar
gnięcia nadciągnęły od południowego
wschodu z odsieczą niemieckie jednostki
pancerne, które wielokrotnie ’ odznaczyły
cię w walkach na froncie tunetańskim. Je 
dynie' niektórym jednostkom alianckim
udało się ujść wąskicmi lukami frontu w
bezpieczne miejsce.
Wojska niemieckie uderzyły na tyły wyeofująoyeh się oddziałów brytyjskich. Nacierająo ostro udało się je wytchnąć na
pozycje wyjściowe, a w konsekwencji zdo-

Cesarz japoński obchodzi
42-gę rocznicę urodzin.
lo k lo , 36 kwietnia. Cesarz Hlrohlto ob
chodził w czwartek 42 rocznicą twych uro
dzin.
•
*

Dzień ten jako największe święto pań
stwowe obchodzono na obszarze całego imperjum wśród licznych akademji jakotet
ceremonii odprawianych w świątyniach.
*
Z okazji urodzin cesarza Japonji, F iih rer prze
słał depeszę gratulacyjną, utrzymaną w serdecz
nych słowach.

Otwarcie międzynarod. targów
wzorkowych w Sofji.
Nofja, 30 kw ietnia. W obecnośol ministra han
dlu król. Węgier, Lindela, oraz postów Węgier,
Niemiec, C horw ncji i T u rc ji oraz przedstawiciela
dyplomatycznego Słowacji, wreszcie reprezentan
tów Ruraunji, F in la n d ji 1 Szwecji odbyto »:ę w
S ofji otwarcie międzynarodowych targów w zor
kowych.

Bukareszt notuje trzęsienie ziemi
Bukareszt, 30 kwietnia. Bukareszteńska stacje
sejsinograłlezna zare|eslrowala w ubiegłą środę
o godzinie 2J.47 wstrząs ziemi, trw u ją ry 1.1 se
kund, którego ognisko odlegle było około -00 km
od Bukureszłu.
Obserwatorjum mieszczące się w północnowschodniej dzielnicy miasta Fokszan o k re łliło
wspomniane trzęsienie ziemi ja ko wstrząs czwartej kategorji. Jak wiadomo, wspomniane m i a 
steczko le ły w oko licy łańcucha gór \rand ea n
podnóża Karpat, które kilkakrotn ie, a ostatnio w
czasie wielkiego trzęsienia ziemi w roku 1. 10
było ogniskiem silnych wstrząsów.

Islandja ma stać się republikę.
Sztokholm, 30 kwietnia. Powołany przez
rząd Islandzki komitet mlądzypartyjny
opracował memoriał, według którego Islan|a z dniem 14 lipca 1944 r. ma być zamle...ona na republiką, a ustawa sojusznicza
z Donją ma zostać unieważniona.

Również komotytucja republiki Islandji
została już wypracowana. Wodhig nowego
ustroju z rządem konstytucyjnym, prezy
dent i rząd ntają wspólnie wykonywań
władzę administracyjną, a prezydent i alting
wapolnie funkcjo ustawodawczo.
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„Byłem w obozie w Kozielsko
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K artki z pamiętnika.
Czarny Dunajec, 30 kwietnia. W związku z od
kryciem grobów pomordowanych oficerów pol
skich. pozwalam sobie napisać parę słów, jako
były jeniec wojenny, przebywający w tych obo
zach, o lic mogą się przyczynić cośkolwiek do wy
świetlenia lej Iragcdji. Przytoczę niektóre w yjąt
ki z mojego pamiętnika, ja k i prowadziłem pod
czas pobytu i który uduio mi się zachować, po
mimo kilku rewizyj. Podczas wojny w stopniu
podch. W. I*. peinilem funkcję szefa Ośrodka za
pasowego 21 O. I*. G„
W Brzeżanach otrzymaliśmy rozkaz iść do gra
nicy Rumunji. Z powodu ruchów na Ukrainie
droga ta dla naszego oddziału stała się prawie że
nie do przebycia, temwięcej, te otrzymaliśmy róż
ne wiejoi o Rogji.
Wysłaliśmy zatem parlamenlarjusza do
bolszewików do Tłumacza.
Pierwszą ich czynnością było wysianie 3 czoł
gów i 5 samochodów z wojskiem, uzbrojonem w
karabiny maszynowb i ręczne granaty. Okrążyli
nas zdała, następnie po złożeniu przez nas broni,
zrobili osobno rewizje wszystkich szarży. Uzbroi
li się odrazu w nasze rewolwery, bo się im lepiej
podobały od ich „samostrzałów*1, następnie za
brano nam żywność, zaprowadzono nas na łąkę,
gdzie nastąpiła osobista rewizja, bruno co się ko
mo podobało. Ja miałem przypadkowo kieszon
kowy silomierz, który wzbudził postrach, a mnie
groziło coś gorszego, bo wzięto to za conajmniej
granat ręczny. Najwięcej jednak odpowiadały ich
apetytom zegarki, lampki elektryczne, dowody
osobiste, fotografje i pieniądze, a
szczególnie wszelkie pamiątki religijne
niszczyli w naszych oczach.
Czynili lo podoficerowie, e oficerowie stali na
uboczu, gdzie wszystko znoszono. Następnie oiwiadczono nam, ponieważ poddaliśmy się bez
walki, że będziemy zwolnieni do domów, tory
kolejowe są jednak zniszczone, wywiozą nas za
tem tymczasowo do Tarnopola, otrzymamy prze
pustki do Lwowa. Po kilku dniach pobytu w
Tłumaczu gdzie wogóle nie z żywności nie otrzy
maliśmy, pomimo, że mieli nasze prowianty, wy
wieziono nas przez Tarnopol do Podwołoczysk.
Tam pozostaliśmy przez 3 dni; przez ten czas
otrzymałem 1 chleb na 10 ludzi. Zebrano wszel
kie szarże burżujów i

W dawniejszym parku, otaczającym zabudowa
nia, umieszczono obrazy wprost na drzewach,
poszlukowanc różne figury razem i umieszczono
wprost na ziemi, nawet znalazła się maszyna do
grania (fortepian). Po kilku dniach tej komedji
mówią nam;
— Kto chce zostać, niech się zgłosi do kancelarjL
Ale z tego wszystkiego wyszło tyle, że nawet
nasi żydkowie zostali z nami.
Wkońcu w listopadzie 1039 r. wywiezio
no nas, jako jeden z pierwszych trans
portów do Brześcia nad Bugiem,
gdzie trzymano nas znów kilka dni, mówiąc, że
Germaniec ze «w»J strony też ma ludzi oddać
Rosji, zatem czekamy na zamtenę. Wreszcie

marsz nad granicę. Nad samą gronicą ostatni po
pis bolszewickiej eskorty, a ich komendant rze
cze nam „do świdenia" (dowidzenia), co wywo
łało różne uwagi i odpowiedzi z naszej strony.
Jest to skrót opisu tego, co z nami wyprawiali,
naogół mogę jednak stwierdzić, że z nami obe
szli się w stosunku do tego, co później zrobili,
jeszcze nie po bolszewicka. Na nasze częste za
pytania, dlaczego odbierano nam przy rewizjach,
które przy lada okazji robili, zegarki, kosztow
ności, pieniądze — tłumaczyli się, że oni nie są
temu winni, że mieli nawet rozkaz Stalina ob
chodzić się z nami dobrze, jednak że to było
sprawką różnych ciemnych mas, dla których ze
garek był czeniś nadzwyczajnem. Napewno tę ła
godność w stosunku naszym można wytłuma
czyć tern, że liczyli na skutek swojej propagan
dy 1 wysiłków, które możeby były celowe, gdyby
z drugiej strony nie mieliśmy możności naocznie
się przekonać o tem, jak to wszystko wygląda w
praktyce w codziennem życiu. Widząc jednak po
pewnym czasie, że wszelkie wysiłki na nic,
wzięli się napewno do środka radykalnego, któ
rym się lubią posługiwać.
Józef Kędzierski

Ataki h oiszeiM u na p rzyczyn mostowym rzeki Kukań
oraz na południoniy wschiM od Leningradu nie powiodły sin.
Berlin, 30 kwietnia. Naczelna komenda
niemieckich sił zbrojnych donosi z głównej
kwatery FUhrsra w dniu 29 kwietnia:
Na przyczółku mostowym rzeki Kubań
1 na południowy wschód od Leningradu
ataki nieprzyjacielskie nie powiodły eię.
Na pozostałych odcinkach frontu wschod
niego dzień miał przebieg spokojny. L o t
nictwo zniszczyło bez własnych strat 52 sa
moloty sowieckie.
W Tunisie na północny wschód od Msdjez
el Bab niemieckie rezerwy nawiązały wal
kę z przeważająca nieprzyjacielską forma
cją pancerną, której udało się wedrzeć w
obręb naszych stanowisk, pokonały Ją I od.
rzuciły w kontrataku wśród ciężkich strat
nieprzyjaciela poza Jego stanowiska' w y j
ściowe. No pozostałym froncie odparto lo
kalne ataki po części w przedwataku.
Formacje lotnictwa wspierały wojska
a rm ji lądowej na wszyntkeh odcinkach
frontu tunetańsklego. Myśliwce wznieciły
strzałami pożar na nieprzyjacielskim ścigaczu opodal przylądka Bon.
W nocy na 28 kwietnia doszło w Kanale

La Manche do utarczki pomiędzy Jednost
kami ubezpieczająceml pewnego niemiec
kiego konwoju a zespołem brytyjskich
kontrtorpedowców, któremu towarzyszyły
ścigacze. Podczas starcia zatopiono dwa
nieprzyjacielskie ścigacze, wyposażone w
artyterję, a dwa dalsze, jakoteż Jeden
kontrtorpedowlee ciężko uszkodzono. W
krótkiej, ale zaciętej walce, do której przy,
łączyła się później formacja nieprzyjaciel
skich bombowców, stracono dwie własno
Jednostki. Zestrzelono 3 bombowce.
Ubiegłej nocy nieprzyjacielskie samoloty
dotarły nad północno-zachodni rejon w y
brzeża Niemiec, Jakoteż nad rejon bałtyc
ki | do P ru t Wschodnich. Wskutek bezplanowo zrzuconych bomb powstały nieznacz
ne szkody. Podczas tych ataków zestrzelo
no 18 bombowców nieprzyjacielskich, 4
dalsze zestrzelono nad okupowanemł obsza
rami zachodniemi.
Niemieckie samoloty bojowe zrzuciły w
nocy na 29 kwietnia bomby ciężkiego k a li
bru na kilka miejscowości południowej
A ngljl.

wywieziono do większego obozu
w Starobielsku.
W drodze otrzymaliśmy żywności 2 kg cbleba
na 6 ludzi, kilka listków czaju (herbaty) i bumażkl (bibułki do papierosów). W Kijowie k li
ka wagonów otrzymało resztki kolacji, która
pozostała w kuchni robotniczej na stacji kole
jowej.
Do Starobielska przybyło już przed nami kitka
trunsportów z jeńcami, zatem już wszystkie bu
dynki cerkiewne były przepełnione, a w samej
cerkwi był magazyn z pszenicą.
Po kilku dniach spaill śnieg, a większa
część jeńców zmuszona była sypiać pod
golem niebem.
Jedynie w wypadku śmierci jakiegoś „szczęśliw
ca" robiło się miejsce pod dachem.
Zaczęli wydawać regularnie co 24 godzin ży
wność, tylko, że raz można było otrzymać o go
dzinie 3-ej rano, a drugi raz o godzinie 12-ej w
nocy. Zależało to od tego, jak zdążyli przygolo’ ć i w jakiej kolejności żywność pobierano;
nie mówięc o iem, co można było, wtedy otrzy
mać. Pomiędzy nami było dużo zabarwionych na
kolor czerwony jeszcze z Polski, ale obecnie
zabarwienie to zaczynało stopniowo zanikać, a na
tomiast ludność, która miała początkowo stosun
kowo łatwo możność porozumienia się z nami,
zaczęła też odbarwiać się.
Rozpoczęli

między nami
bolszewicką.

propugundę

Otrzymywaliśmy tygodnik „Głos Radziecki", gdzie
umieszczali opity walk swojej bohaterskiej armji
krasnej (czerwonej) z bandami polskich ofice
rów: 5 ludzi bierze do niewoli dobrze uzbrojoną
bandę, złożoną z 600 polskich oficerów itd.
Jednem słowem chcieli nas zrazić do naszego
ustroju, wyrobić nienawiść do burżujów. Nama
wiali nas, ażeby zostać w Rosji, wnosić podania
do „towarzysza Stalina" o zezwolenie, jeśli ktoś
miał krewnych w Rosji, był szczególnie namawia
ny, ale
cała la agitacja niezbyt duży plon wydała.
Na skutek wzrastającej śmiertelności (wodę do
picia pobieraliśmy ze studni, która była wykopa
na prawie, że w środku cmentarza) i jak chodzi
ły pogłoski, na skutek interwencji Czerwonego
Krzyża Ameryk., wydali nam płachty namiotowe,
urządzono lażoie i dostaliśmy po kawałku mydłal
Zrobiono pierwszy spis, kto chce zostać, a kto
wracać do „Germańca" i wywieziono tę część do
Kozielska. Tutaj umieszczono nas, w porówna*
niu do Starobielska, jak w mieszkaniu na tam.
tejsze stosunki „komfortem**, bo aż w domu wy
poczynkowym „Mołotow", a co ważniejsze, otrzy
maliśmy lepsze pożywienie i do tego wydawane
dwa razy dziennie i to dosyć punktualnie o go
dzinie 6-ej rano i o godzinie 1-ej. Do tego doszty
jeszcze rozrywki „kulturalne", jak „Glos Radziecki" i wyświetlanie co drugi dzień filmów na otwarten, powietrzu o treści czerwonej, jak boha
terska arinja rozwala kościoły, mści się za krzyw,
dy
robotnicze na krwiożerczych kapitalistach,
panach burżujach, a z drugiej slrony, jak dobrze
u nich. Z początku zaczęto rozsprzedawać nam
broszury o treści komunistycznej, a później da
wać bezpłatnie. Prawie, że
bez przerwy kręcili tlę między nami
Ich agitatorzy,
chętnie wdawali się z każdym w pogawędkę, a
której przeważnie wychodzili, zapowiadając, że
jutro jeszcze odpowiedzą na ie kwestje czy py
tania.

Łodzie podwodne sq ważniejsze
aniżeli bombowce.

Lekarz hiszpański wyjechał
do Katynia.
M adryt, 30 kwietnia. Profesor medycyny
sądowej na uniwersytecie w Madrycie dr.
Figa wyjechał do K atynia, celem współpra
cowania tam wraz z Innym i zagranicznymi
lekarzami nad identyfikacją zamordowa
nych polskich oficerów.

wie zupełnie zniszczyli 80.000 ludzi liczącą
24-tą arm ję czungkińską.
Tem samem

oczyszczono szereg dalszych obszarów w
wymienionych terenach.
Cios ten jest dla Czungkingu tem' do
tkliwszy, że właśnie prowincja Szansi za
licza się do najbogatszych obszarów Chin.
Znajdują się tam bowiem bardzo rozlegle
pokłady węgla, przeważnie antracytu, któ
ry obok rudy żelaznej eksploatuje się w nie
licznych miejscach na obszarze , wysunię
tym najdalej na północ, jak również na po
łudniu koło Luanfu. U trata pokładów wę
gla i wolframu bezwątpienia wpłynie ujem
nie na gospodarkę zbrojeniową, podczas
gdy z drugiej strony wcielenie tego ob
szaru do Chin narodowych, sprzymierzo
nych z Japonią, znacznie zasili potencjał
zbrojeniowy Japonji.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 30 kwietnia. Włoski komunikal
wojenny z czwartku brzmi:
Główna kwatera sił zbrojnych podaje do
wiadomości:
Na froncie tunetańskim walki toczą się
dalej. . Energiczne lokalne kontrataki formacyj włoskich i niemieekioh uwieńczone
zostały sukcesami. W ciągu dnia myśliwce
niemieckie zestrzeliły dwa samoloty, a
obrona ziemna przeciwlotnicza strąciła 4
dalsze-aparaty. Nasze samoloty trafiły cel
nie torpedą jeden parowiec w porcie Philipipeville, wznieciły pożar na jednym ścigaczu w środkowym rejonie morza Śród,
ziemnego i zatopiły go oraz zostrzeliły 4
samoloty typu „Curtis" nad cieśniną Sy
cylijską.
W dniu wczorajszym ataki nieprzyja
cielskich bombowców spowodowały ofiary
i szkody w Neapolu, Messynie, Syrnkuzach
i Łampeduzie. Nasi myśliwcy zestrzelili
w walkach powietrznych 7 samolotów czteromotorowych, z czego 4 nad Neapolem, 2
nad Messyną, a 1 nad wybrzeżem pod Agrigentem.
W uzupełnieniu dzisiejszego włoskiego
komunikatu wojennego podają urzędo
wo do wiadomości, ustalone dotychczas
straty wśród ludności cywilnej. W Neapo
lu zabito 41, a raniono 88 osóh, w Messynie
poniosły śmierć 3 osoby, a 12 odniosły raiy. w Syrakuzach i na Łampeduzie raniono
ąeznie 5 osób.
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Ciekawe wynurzenia angielskie.
Genewa, 30 kwietnia. Na łamach prasy samolotów, a zato więcej zainteresował się
angielskiej zaczęto wyrażać wątpliwości produkcją broni, któraby chroniła przed
co do tego, czy nalotami bomboweml na działaniem łodzi podwodnych.
Innego rodzaju rachunek przeprowadza
obszary Rzeszy Niemieckiej będzie można
korespondent dla spraw lotniczych „Yorks
osiągnąć wytknięty cal.
hire Post". Próbuje on bowiem ustalić sto

I tak generał-poruczntk Sir Douglas
Brown Rigg w specjalnym artykule „Evening News przestrzega przed tem, by uie
przeceniać skuteceności tych ataków bom
bowych. Przez to bowiem, że przypisuje się
im bardzo wielkie znaczenie, zapominając
równocześnie o wszystkiam innem, możnaby nawet przegrać wojnę. Nawet gdyby
afjanci zdobyli przewagę w powietrzu, ni©
znaczy to bynajmniej, by automatyczni©
Niemcy w konsekwencji musiały być pobi
te. Jeżeliby się natomiast udało Niemcom
uzyskać przewagę na morzu, to Auglja
mogłaby zginąć z głodu. Nie bez powodu
bowiem Niemcy koncentrują wszelkie wy
siłki w kierunku spotęgowania wojny ło
dziami podwodneml. Dlatego angielski ga
binet wojenny dobrzeby postąpił, gdyby
mniej wysiłków skierowywał na budowę

sunek własnych strat poniesionych w cza
sie ataków bombowych do siły produkcyj
nej Anglji. We wszystkich dotychczaso
wych komentarzach, omawiających brytyj
skie ataki powietrzne na tereny niemi*ckie, chętnie — jak pisze korespondent —
pomijano ciężkie niejednokrotnie własne
straty, mimo, iż w takich wypadkaoh cho
dziło przecież o kwestję o zasadniczom
znaczeniu. Jest rzeczą zupełnie bezcelową
przeprowadzać przez dwa miesiące co noc
ofensywę powietrzną, a przywro ponieść
takie straty w samolotach, które przakrąozają potencjał produkcyjny .A?? j l* Mały
nawet odsetek straconych . ciężkich bom
bowców już daje się dotkliwie odoznć. —
W takich wypadkach bowiem zapasy rap
townie topnieją, a równocześnie siła bojo
wa eskadr bombowych szybko opada.

Chiny zadowolone z nominacjiTanfego
ambasadorem japońskim w Nankinie.
Nankln, 80 kwietnia. Falrt mianowania
byłego ministra spraw zagranicznych Japoji Tani*ego ambasadorem Japońskim
lapońsklr w
Nankinie spotkał się z gorącem powita,
nlem stolicy Chin.

Przywrócenie komunikacji
cywilnej z Korsyką.
. Paryż, 90 kwietnia, przerwana czasowo
komunikacja cywilna pomiędzy francusklcm wybrzeżem m»rza Śródziemnego a
Korsyką /ostała ponownie przywrócona.

Komunikacja odbywa się przy pomocy
parowców pasażerskich, przyczem wyniaa n y jest paszport, wystawiony przez wła
żę włoskie.

S

W ciągu doby zestrzelono
3 0 bombowców brytyjskich.
Berlin, 30 kwietnia. Niemiecka obrona
przeciwlotnicza może się poszczycić znacz
nym sukcesem w akcji obrony przed brytyjnkiemi atakami bombowerai, jakie miały miejsce w nocy z 28 na 29 kwietnia br.
Liczba zestrzelonyoh brytyjskich samolo
tów w ciągu tejże nocy w międzyczasie
uległa zwiększeniu, a to z 18 na 23. Łącz
nie więc z czterema zlikwidowanemu w cią
gu Ania maszynami nad zachodniemi tere
nami okupowanemi, tudzież 5-ma zestrzelonemi nad Kanałem La Manche, lotnictwo
brytyjskie utraciło w ciągu 24-ch godzin
30 samolotów bombowych.

Dymisja komendanta bazy
wojennej na Bermudach.
Buenos Aires, 30 kwietnia. Według deposzy z Waszyngtonu, komendant bazy wo
jennej, oraz stacjonowanego anglo-omerykańskiego garnizonu na wyspach Bermu
dach, kontradm irał Jules James, został
odwołany z zajmowanego stanowiska.

my pod eskortą myśliwców, zaatakowało
według doniesienia z Czungkingu, w ponie
działek Yuenannayi, miasto położone w
chińskiej części szosy burmańskiej, W mie
Narazie niewiadomo, kto będzie jego na
ście tem znajduje się lotnisko, zajęte przez
stępcą W związku z tem należy zaznaczyć,
Wiceminister Czouiunghniang oświad samoloty amerykańskie.
że niedawno został zluzowany komendant
czył w nieobecności ministra spraw zagra
nicznych Szuminyi‘ego. iż w interesie urze Japończycy okrąłyli 27-m ą armję porta lotniczego i marynarki północno
amerykańskiej na wyspie Trynidad.
czywistnienia zjednoczenia narodów na ob
Czungkingu.
szarze Wielkiej Azji Wschodniej Tani w
dalszym ciągu pracować będzie nad utrwa
Toklo, 30 kwietnia. Z jeduej z baz gór Kulisy sprawozdania Trumar.a.
leniem polityki chińsko-japońskiej. służąc
Sztokholm, •% kwietnia. Fakt Istnienia
pomocą rządowi narodowemu w spełnianiu skich koło Talhaingu, w południowej ozęprowincji Szansi y podaje agencja Do- sprawozdania Trumana w sprawie strat
jego zadań. Minister informacji Linpaiaeng ści
serdocznemi słowy powitał nowego amba mei — oddziały japońskie zwróciły się w okrętowych przeciwników osi w roku 1942
sadora japońskiego, którego nominacja ró ciągu ubiegłej uocy w kierunku na północ nazywa dziennik ..Dagsposten** „wielką
prowincji Honan, oraz zupełnie okrążyły sentaeją'* Wielkiego Tygodnia na terenie
wnoznaczna jest x pomostem, łączącym 27
armie Czungkingu w rejonie Lichwan Stanów Zjednoczonych.
Chiny z Janonja.
P rasa podkreśla, iż po nowym ambasa Hongahuftsuu i Tuehochen. Dotychczas
Pozaiem wiadome obecnie, że opubliko
dorze spodziewać się można takiego sa główne siły 27 armji starały się zawsze wanie sprawozdania wynikło pra wdo|x>dob
uchylić
od
okrążającej
akcji
Japończyków.
mego zrozumienia, jak po Sigemitsu i Aonie wskutek nłedyakrecji jednego lub kilku
ki. jeżeli chodzi o wspólne zadania ehińczłonków komisji. Jak się „Dagsposten"
sko-japońąkie. które wykonać należy ce Skutki zniszczenia 24-ej armji
dalej lowiaduje z Lizbony, czynniki rządo
lom zwycięskiego zakończenia wojny w
ślcdzwe w Waszyngtonie* miały wdrożyć śledzą
Czungkingu.
Wielkiej Azji Wschodniej.
two celem stwierdzeni
Izenia winnych Rząd
lje się niemile dotknięTokio 30 kwietnia. Ostatnie sukcesy Ja w Waszyngtonie czuj
A tak Japoński na lotnisko
ngieiski wyraził w Wapońskie, odniesione w północnych prowin tym, bowiem rząd angiels
■o nnkH
1’iinrn rsrt
aby nie
publikowano
cjach Chin, a mianowicie w Szansi, Hupel szyngtoide prośbę, oko
Czungkingu.
I Honan znacznie osłabiły na tym odcinku oficjalnych danych cyfrowych w tym cela
Szanghaj, 30 kwietnia. 18 japońskich sa frontowym opór Czangkalszeka. W ielkim by te szczegóły nie doszły do wiadomości
molotów bojowych, przybywających z Bur- manewrem okrążającym Japończycy pra- społeczeństwa angielskiego.

!
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KRO N IKA Znaczenie z t m
Dziś i Katarzyny P.
Jutro: Filipa i Jakuba
•

D z li obowiązują zaciem
nienia od g. 21.00 do 5.00

ZGO.OOO-ny robotnik odjechał
do Rzeszy z okręgu Galicja.
Lwów, 30 kwietnia, W połowie bni. odjechał
du Kzeszy z Okręgu Galicja 300.000-ny robotnik.
W związku z tem odbyła się mała uroczyztjść,
którą zaszczycił swą obecnością Gubernator Okręgu, a nadto wzięli w niej udział przedstawi
ciele władz i delegaci Komitetów Opieki.

Obliczanie
składek ubezpieczeniowych.
Kraków, 30 kwietnia. Na skutek licznych zapy
tań p od ajm y do wiadomości wszystkich praco
dawców wytyczne prawidłowego obliczania skła
dek ubezpieczeniowych od zarobków pracowni
ków fizycznych.
podstawą wymiaru składek dla robotników
jest ich tygodniowy zarobek rzeczywisty (w go
tówce, naturze i dodatkowa wynagrodzenie), bez
jakiichkoiwiek potrąceń, w następujących grani
cach:
•
1) na ubezpieczenie emerytalne robotników od
fl do 72 zł. tygodniowo.
2) Na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
od 6 do 174 zł. tygodniowo (fl zł. tygodniowo sta
nowi minimalną granicę, a zŁ 72 lub 174 — gra
nicę maksymalną.
Osoby nie pobierająca ładnego wynagrodzenia,
lak uczniowie, terminatorzy, praktykanci, woiontarjusze ltp., lub zarabiający poniżej fl zł.,
podlegają ubezpieczeniu według najniższej gra
nicy zarobku, tj. od 6 zł. tygodniowo.

m m ii

dla gospodami osami

Kraków, 30 kwietnia. W Rzeszy Niemie zują nam najlepiej przykłady: 10 ton sta
ckiej już w roku 1937, specjalnem zarządze rego papieru zaoszczędza 33 m sześć, drze
niem stworzono czteroletni plan dla zu wa, 100 ton dajo 50 ton nowego papieru,
albo 90 ton papy dachowej.
żytkowania odpadków.

Komisarz Rzeszy przeprowadzi! swą pra
cę z takim wynikiem, żo w momencie wy
buchu wojny w r. 1939 były najrromadzoue
duże ilości surowca, pochodzącego z prze
róbki odpadków. Tak np. jedna firma, któ
ra zajmowała się zbiórką śrutu, zebrnła
w okresie 12 miesięcy 1002 wagony te«o
ma ter,i a! u, dostawiając gro do pieców hut
niczych.

Ponieważ użyteczność odpadków okazała
się bardzo duża, rozszerzono tę akcie, w
późniejszym okresie również I na General
ne Gubernatorstwo.

Gospodarcze znaczenie odpadków obra

Szmaty po odczyszczeniu i przesortowa
niu stanowią również cenny aurowioc, Tak
czesalnie, jak i przędzalnie nie mojtłyby obecnie pracowaó bez dowozu starych szm at
1 tona szmat, nadających się do czesania,
dajo z dodatkiem 20 proc, papierowej weł
ny około 1.500 metrów sukua.
Przy przeróbce śrutu zużycie węgrla w
hutach żelaznych wyncad tylko 20 proc,
ilości, zużywanej pray przeróbce rudy że
laznej. Istotna część zebra nero śrutu (oko
ło 10 proc.) jest sortowana, jako żelazo użytkowe, służące dla oelów przemysłu hudo wlanego.

Z o r a m c M i M sii plamistego iii Galicii.
Lwów, 30 kwietnia. Na zwalczanie epi koszta Ich urządzenia wahały się między
demii Rząd wyasygnował dla powiatu w iej 15 a 60 tysiącami złotych. Dziś pracują stale
zakłady odwszawiania w Bóbroe, Wybraskiego Lwów półtora m iljona złotych.
Nasamprzód uruchomiono około 30 szpi nowskiej, Nowym Jaryczowie, Nawarji,
tali dorywczych, które nawet jeszcze w tej Pustomytach, Szczercu. Dawidowie, Pod-

chwili są w pogotowiu, na wypadek, gdyby
w tych okolicach wbrew przewidywaniu
epidemja ponownie miała wybuchnąć.
Istnieją więc szpitale dorywcze in. in. w
Gródku, Jaworowie, Rudkach. Mościskach,
Nowym Jaryczowie, Janowie i Komaruio,
buduje się je natomiast w Szczercu, Sądo
wej Wiszni i Wielkich Mostach. W marcu
1942 nowe objawy tyfusu ograniczyły się
uż tylko do kilku pojedynczych wypad
ów. Równolegle z uruchomieniem szpitali
dorywczych budowano też wszędzie urzą
dzenia odwszawlające. Przeważnie adapto
wano na ten oel domy niezamieszkałe, a
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horodyszczach. Gródku, Bartalowie, Wiel
kim Lubieniu, Dobrostanach, Janowie, Drozdowicach, Dobrzanach, Rudkach, Komarnie, Hoszauaoh, Sądowej Wiszni, Mości
skach, Jaworowie, Krakowcu, Wielkich
Oczach, których budowa ukończona jest w
90%. Reszta znś jest tuż ua ukończeniu.
W samym tylko miesiącu marcu we wioj.
skim powiecie Lwów zbadano na wesz odzieżową 4190 mieszkań, nrzyczem stwier
dzono zawszawienio w 1418 wypadkach. Odwszawiano około 800 mieszkań, również i
takich, ktÓTe były podejrzane. — Zbadano
17.000 osób, odwszawioao 16.000.

Z rubryki codziennych wypadków

dokonani*

Potrącony przez samochód.

odpowiednich

w biegńw

isSar-

" ' • ‘ • M * ..., uzupełniam na listy
braków. Kupuje znaezkl. Kraków,
skrytka p00zt. 891.
7039
Ekonomlesne dstela, kupla. K ra 
ków. Retoryka 10/16.
7648
„Michami,.. ełloW łIb o n , U1
tom. wydawnictwo Trzaski, Ewert,
Michalakl przez Inż. Humnioklego, kuplę. Zgloez.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 7568".
*utre meekta na wysokiego. tęgle}«, dobry etao, zarai kupię OS t y i Goniec Krak., Kraków. „Nr.
2*0“
.
u ‘ taz dobry kuplą naraz. Oferty)
d?9|«o Krak.. Kraków, „Nr. 6141".
»,*»kl dil*>ie®» odnawia, pokry
l i ’ Jęrata ora® kup„j6 m
? L h L r''w” <,6r* ',>
d lu .A Iłae srebrnego
udnego.
w y ^ N 180
«d gto-

.p rze d e - ^ k , ? . ”
Adolf H iii* 1 Ko»>». — Kraków.
tfuglmv ’*»-PlBtz i * 1, w podworo,,
inirsnla ttSknl. letelĄ kratjum ?
AłSS
KomU. Kraków.
Adoir n ,t|ar-plat , u , w podworou
filaania dl* klientów
K kwnp n o t o - i - r i ’ *1*" M S
priynle*1''

WS? ”"t,

An«i

sprzeda!8 z® ło t6wke. Kraków.
Płerncklegn *■
6104
Ubrania. 57“ £l? ’ '"tale ap<id"'»
i marynarki. «u«nte,
meakie I dnm«k'*- oraa ko«,,nmy ku
poje la
’ bnrżcdai
Uśywenej Ddsfeśy. Kraków. Plac
Dominikański
,
a ttl
Używaną garderób* kupuj,, Kp(1
K : . , a ^ ‘ ,:ró’tłk1T fort*P..n. g ™
K ra ^ ^ k ó ;
Kupuiamy obrania p t a * * * * futra.
Hev annroty fotogr obrazy kry
ariety kilimy dywany porerlą,,
I Inne prscdmlotyi Ronda K r»
ków P'ac Dominikański 4* "”5’
P tanrre kn.tlnmy obrani* apo
dnie hlellme nhowie kupnie. P,* ,‘»
gotówka: Sktep Rrsków Rtnga 9?
Kopofb nhrary innnych artyalów
polykleh
ptnel solidnie,
ckl Kroków WI4,na S
S4'6
Kelożbl kopniemy «ieoe,oin|e e»
nyklonedle wydownletwo ondobne
wielotomowe wooyatkle wydown)
etwo Trroobi ltp i Ryb eornln Ute
fana Riimińoktego Kroków Kor
me'lek/1 29 tel 141 84 I Krokoiy
Rkę 19 tel 114 39
94u
Srebra, ploterów kryostolów oor
celony fotoonorotów teczek wo
ilr.ek, harmonii potefnnów płyt
pianin, nroa Innych praktycznych
Przedmiotów pnaznknje
.Centro
komlz" Kraków Grodzka 9 «9ta
?.’f * * " 4w perekleh, ływleoklch
kilimów, narzut poieieli bielizny
E9*»itkuJ» ..Centrnkomia". Kraków
jjredzka 9
RR5O
i r i l * i 0 ,,lh fortepian, kuplą Po
k M a b r ”«? wynagrodzą
Kwlatkoweki, Kreków. Szpitalne 2A

Futer damokloh. znąekleh, Uaów
erobrnych, nlableaklob, spodów tu*
tnanycb, kołnierzy, wszelkiej garderoby poezukujumy: „Gentrokomle". Kraków, Grodzka 9.
6886
Kupię małą tokarnię precyzyjną,
gramofon walizkowy ze wzmacniaozem, oraz dźwiękowy aparat
kinowy, małoobrazkowy. Oferty
do Gońca Krak., Kraków, „Nr.
6972".
Kupuje różne nżywane meble, arafy. łóżka, materace, krzesła, stoły,
tapczany, rozkładankt:
Kraków,
Krakowska 38, sklep mebli. 7018
Ubrań, koatjumów damskich do
sprzedaży, poszukujemy. Zaliczki,
kupno: Komla, Adolf Bltler-Plalz
l l w podworou, Kraków.
7068
Sypialnia, ladAlule, pokoje kombicowane. różno moble używane ku
puje gotówkowo Hale Meblowa
Kraków Grodzka 59.
7076
Obrazy, Kupno — Sprzedaż, facho
we bezpłatna ocena; Kraków, Łob
zowska 8, 8aloo Obrazów.
7264
Gotówką płaoł najwyższe oeny za
płaszozę, traneze męskie 1 damek ie.
ubrania, koatjumy, sukienki, patefony. płyty, kilimy, dywany Sklep.
Kraków, Krakowska 96.
7266
Plaska rasowego do jednego roku
kuplę. Zgłoszenia: Gonteo Krak.,
Kraków, „Nr. 7399".
Filatelistom
uzupełnia,
kupują
wszelkie znaczki „Mundus", K ra
ków, Adolf Hltler-Platz Nr, 87.
Sypialnią nowoczesną, w dobrym
atonie, kuplę. Zgl.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 7449“ .
Zegarki męskie, damskie, oras
PJoróclonkl, bransoletki kupi dla
"Renta 8klep Pośredniczy, Kra
bów. Starnwiżlna 8T, tel. 1M-74.
“ “ ranla męskie, płaszcze, trcncze,
„ • ‘ 'Ynarkl, spodnie, oraz wszelką
g*. u f°b ę bupl Sklep Pnżrednlesy,
Aw' Starowiślna 27 tel. 138 74
i •folowe. kryształy, platery,
«)*..» «■"! arebrny kupi natyehJ,’* * ' ^blep Pośredniczy, Kraków,
Starowiślna £7. tel. 128-74
4519k
* up
obrazy dobrych malariy
Komla. Kraków. Starowiślna VI.
Sklep
4483k
Antyki Przynieś do Komisu Kra
ków RlarowISIna 18
4£82k
Przyimuja do komisowej sprzeda
ły, oraz kupuje obrazy, perskie
dywany makaty. Świeczniki mir
"lęłne, antyczne meble ltp. dzieła
•ztukl. porcelanę, oraz cale zhloryi
■■Der Deutsche Kunatladen" Kra*au. Raupt-lraaaa tRIawkcwaka 10)'
'»'efnn 1R6 87
S71 Sb
r ’ ala kupujemy psy rasowe: KraT,r T ” u‘ t )
157,4
,
łańcuszki I ssane: kupię
ĄUioaseni,. Kraków. Mikołajska
•.7.
i-. i L 4*. HO'11
8—5
8’ K o m is _ n a js z y b 
c ie j o nas sprzedasz ładne kryszls
ty. Poroelaną, srebro, kilimy pozo
tern srtystyezne lub tadne. prakty
czne przedniinty nadaJaee ale na
ooomtnkl.
45M)1
Aparaty fotograficzne, szczególnie
małoobrazkowe oraz meterjol fo
tograficzny kupi d)a ąiienta Rkltp
Połrednlczy. Kraków, Starowiślna
27. tel 128-74
4.1A<«k
Hermanie planowe od £4— 130 ha’ ów. mandoliny, ekrzypoe, gitary,
oraz wszelkie Inne łnatrumnnty
muzyczne kupi Sklep Połreztn^.y,
Kraków, Starowiślna 27. tel. 128 74

Wóz pluton od 8— 8 tonn, ogumiony
lub nie. kupię natychmiast, ewenu
wydzierżawię (dzierśawę zapłacę
owent. żgóry). WUdomośó: Biuro
Sroczyński, Kraków, Starowiślna
27, tel. 138-41.
tó84k
Maszynę do mrożenia lodów 18—
20 i. motorową, lub ręczną, kupię.
Zglnwz.- Goniec Krak., Kraków.
„Nr. 6242“
Mlocarnlę ezerokomtotną I ziewnlk w dobrym ztaale, kupię zaraz.
Zgtoez.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 6470“ .
Kuplę hulajnogę, halonową, w b.
dobrym stania. Zglosz.i Kraków,
Florjaóake 42. Dudekowa.
6474
Kuplę aparat kinowy, małoobraz
kowy z motorkiem I filmami, oraz
aparat kinowy na fl m uormatuy
I filmy. Zgl. z podaniem ceny)
Goniec Krak., Kraków. „Nr. 6476".
Klubowy garnitur skórzany, po
rządny. kupię. Kraków, św. M ar
ka 19, narożnik Floriańskiej. —
Sklep taplcerskl.
6574
Kuplę motor ropne-benzynowy 8
IIP , oraz mlocarnlę zzeroknmlu
tuą. Zgloeaenla: Szoznrowa-Dwór,
Krele Tarnów.
8890

Noclegi
Noclegi Inteligencji) Kraków. Ra
riiiwiltnwskn 14/2.
7194
Noclegi: Kraków. Lubicz 19/4.
Noclegi: Kraków. Starowiślna 82.
m 18. front — Rańdowe
6668
Noclegi nlekrępująoe Krasów. ul
Długa 26/3.
7084
Noclegi: Kraków, Starowiślni 87/4
Noclegi: Kraków. Starowiślna 5? 16
Noclegi; Kraków. Floriańska 8<8.
Noclegi: Kraków. Szewska 7'T
Noclegi: Kraków, Lubicz lfl/5
Pobńi przyjezdrtym Grodzka 99.
m. 12. dawniej Kurniki 8.
7187
Noclegi przyjezdnym: — Kraków.
Wielopole 24/4. Tl piętro.
7188
Noclegi, łazienka; Kraków. Krem rowek a 16/6.
7189
Noclegi: Kraków, Krupnicza 39'2
Noclegi: Kraków, św Jana 30/4
Noclegi czyste: Kraków Senacka
non nrzecrnlcs Grodzkiej
7192
Noclegi: e-yzte, łazienka. Kraków.
7,vhlikiewlczo 5G22
7498
Neelegl: Kraków. Zie ona 88/1.

Nauka I wvrho*«nla
W pity

na nowe Koncesjonowana
K u rey K m in I S zycia p rz y lm u je
sie
K ra k ó w
K o n a rsk ieg o 92
M azzyn oplsm o In d e w id u n ln le no
w o cze ln ie
s te n o g ra fia
l|e tn w n 'e
nowoczesna m etoda; K ra k ó w G ro.
dzka 97
9378

Stsnografll polskiej niemieckie! I
ie’ vka niemieckiego nauczała '!■
słownie KnresTionilenoy.lno Kursy
Rtonogrnfjl Lublin skrytka pws
Iowa 199 W yezerpntacs Informa
cje po nadesłaniu zl 1
4O79k
Freftzor naucza stenografii nie
nnecklej oolaklej kelegowośo: Ję.
tyka niemieckiego
matematyki,
fiz y k i c h e m ii uatnle i korospon
drtneyjnle; K ra k ó w Zielono 2.V21
Na ndrs'wiedż złożyć 2 złote 4J’ "
Niemieckiego
uczy
rutynowana
nauczycielka,
Kraków,
tlelona
20. m. 2.
7443

DOM GRY W RULETĘ. W jednym z domów przy
ul. Piastowskiej w Piotrkowie, organa policyjne wy
kryty tajny dom gry w ruletką. W czacie dokonywa
nia rewizji, policja zastała przy grze kilka osób,
które zatrzymano do dyspozycji
władz sądowych.
Ruletkę skonfiskowano
W K A W IA R N I „P A N I" powtórzony zostanie w nisdzialę dnia £ maja br., o godi. 17 występ p, Janiny
Jabłonowskiej, oraz piosenkarza warszawskiego p. Ro
mana Zawistowskiego. Przy fortepianie p-Zb. Bronka.

W kilku wierszach.
Mocą dekretu, jaki ukazał się w francuskim
dzienniku urzędowym, b. konsul generalny fran
cuski w Tangerze, Lavnstre, został pozbawiony
obywatelstwa francuskiego.
*

Na obszarach, graniczących z dawną francuską
llnją fortyfikacyjną w Lotzryngji wypasać się
będzie w łyni roku około 160.IMJ0 owiec. Dzięki
temu hodowla owiec w Lotzryngji ulegnie poważnemu zwiększeniu.
*

Czterej żołnierze francuscy zostali odznaczeni
żelaznym krzyżem. Owi czterej Francuzi, którzy
uzyskali niemieckie odznaczenie wojenne za dziel
ność w obliczu nieprzyjaciela, byli pierwszymi
żołnierzami frontu tunełaóskiego, walczącymi w
szeregach ochotniczej forinneji francuskiej z An
glikami i Amerykanami Północy.
w. *
Na lotnisku Portella pod Lizboną wylądowały
w ub. wtorek trzy samoloty Sianów Zjednoczo
nych. We wszystkich wypadkach było to lądowa
nia przymusowe.
*

Zatrucia samogonem.

(kch) W godzinach rannych przewieziony zo
(kch) Święta Wielkanocne nie każdemu przy
Obuwnicy przechodzą
stał na stację Pogotowia Ratunkowego 57-letni niosły wypoczynek i spokój w domowem zaciszu.
tragarz Jan Kosek, który potrącony został przez Otóż podjadłszy sobie niezgorzej różneml smako
fło cholewkarstwa.
przejeżdżający samochód, przyczem dozna! skom łykami wielkanocneml, postanowił pan N. B zaj
Kraków, 30 kwietnia. W toku przeszkolenia 1 plikowanego złamania prawego ramienia. Po do rzeć również i do kieliszka. Skutek jednak był o•biiany nastawieni* robotników polskich ł n- raźnym opatrunku Kosek przewieziony został na plakany, gdyż delikwent doznał zatrucia organiz
"taińskich w Generalnem Gubernatorstwie, Gru- oddział chirurgiczny.
mu po wypiciu paru „głębszych" samogonów. LePowiatowa Rzemiosło w Krakowie urządziła
knrz Pogotowia zastosował przepłókanle żołądka,
?neKdaj kurs cholewkarstwa.
Bezpośrednio po
Złamała nogę.
puczem oddal osłabionego tym zabiegiem pacjen
?r»ie odbyta aię wystawa prac uczestników, a
domową.
(kch Przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Retory ta pod opiekę
a
J w,ęc szkiców, rysunków orał towarów gotowych, ka uległa nieszczęśliwemu wypadkowi Aniela Ja
wy't*siijących prawie bez wyjątku wyniki dobre, worska, lat 84, zamieszkała przy ul. Różanej 25,
Kronika
żałobna.
co uważa się IS dowód, że przestawienie kw ali która w drodze do kościoła w pewne] chwili prze
Kraków, 30 kwietnia. W oataitaileb dniach zmarli)
fikowanych obuwników na cholewkarzy udało wróciła zię na chodniku I zianutia kość udową.
Antonina Cebula, lat 78: Michał Klłmtnczuk, lat 43.
•f.ę w całej pe,ntStaruszkę przewieziono ua oddział chirurgiczny — tramwajarz) Karol Chudy ba, Jat 30, techniki Zefja

Kupno

dadalenlee, lat t i Janusz Kozioł, urodź. 1943: Merberi Cendorek, lat 84: Wacław Kelwss, lat *9, arty
sta dramatyczny: Kunegunda Kolasa, lat 81. wdowa:
Jitljan Fajdac, lat £3: dr. Jan Relikt, lat 98, orner.
dyrektor gimnazjum; Agnieszka Wierzbicka, lat 42:
Katarzyna Szott, lat 53, robotnica: Adamina Btttner, lat 70, wdowa; Katarzyna Jaikowlec, lat 84,
dozorczyol domu: Antoni Waleczny, lat 97, b. prze
mysłowiec: Agata Kurak, lat 73: Inż. Murjan Urban,
lat 63, b, radco kolejowy; Roman Witkowski, tal 8:
Władysław Sochański, lat 89, raicr urzędnik: Maria
Wójcik, lat 73; Katarzyna Piętka, lat 59: Adela W i
gura; Jan Popławski, lat 22, robotnik: Stanisław
Sardak, lat £3. młynarz; Adam Dąbrowski, ur. 1913:
M arja Sobieraj, lat 40. krawcowa.

Kto udzieli lekcji Języka niemiec
kiego.
Gonloo Krak.
Kraków,
„Nr. 8718".
Rosyjskiego udziela profesorka —
Rosjanka. Kraków, Dietla 21/12.
Kto udzieli lekcji rosyjskiego
ni ora. uozniowl. Zgłoszenia: Kro
ków tal.216-54 od 13—14.
6388
Niemieckiego początki, konwersaoju. pozwolenie. Kraków, Zie
lona 17, m. 6.
6517

Różną

Jedna z ziowaclrich sztafet myśliwskich, dzia-t
tająca w południowej części frontu wschodniego,
zestrzeliła w dniu 28 kwietnia 7 samolotów so
wieckich, ogółem zaś osiągnęła ona 102 zwycięztwa powietrzna.
*

*

Dyrekcja eksportu tbośa w Bułgarjl projektuje
budowę kilku wielkich spichrzów zbożowych. W,
roku bieżącym dyrekcja
dysponuje na ten cel
kredytem w sumie 86 miljonów lewów.

Psycho-gratołsg, mistrz Mamutt
o wybitnym darze jasnowidzenie
wizyjnego, przepowiada każdemu
jego tajemnice wydarzeń śjało
wych z ehuraktsra planu I dat
urodzunls na podstawie których
ustala horoskopy pnyszlośai. D aj*
rady w wszelkich kwosljach ży
oiowych. Odpowiedzi listownie za
zaliczeniom poczt Podać data ura
dzania I tiytanla. Adres Mn m ott
Kraków, skrytka poozt 474.
Dr. med. M. Tum ldaitkl. choroby
usną, gardła nosa 1 krtani. K ra
ków ul Starowiślna 38, przyjmują
w« wtorki czwartki I soboty.
Skórno-weneryczna: Dr. Uuieokt
Kraków. Btarowlślua 43.
5231
Dywany perskie j kilimy napra
wiam: Kraków Jabłonowskich 9.
Przewozy wszelkie, drobuioa ter
minowe aa- I Wyładowywanie wainów solidnie, punktualnie: TI.
oroezklawlez, Biuro Transporto
we, Kraków, Sławkowska 6, te|.
201-21.
. 198łk
Wzorowa podania s biura: K ra
ków, Adolf Hltler-Plalz 32/4.
Szyją suknie, płaszcze, przbrablam:
Kraków, św. Katarzyny 1/16, prze
cznica Krakowskiej.
8956
Znalaelam medalik, krzyżyk: K ra
ków. telefon 198-15, sekretariat.
Plany knpjnje, wykreśla fotokopie
dokumentów, ryauaków: Zakład
Rysawnlctwa Taehnloznago, K ra
ków. Szewska 349404s
Warszawa. Pensjonat. Moniuszki 7.
n; 3. W pokojach woda bieżąco.
Pióra Pelikan I Inne reperuje fa
chowo warazćst repuraeylny: Z
Mystskowakl Kreków Szpitalna 8
Kostiumy, ptsszczc wykonnjc so
lidnie firma Gniadek, Kraków.
Smoleńsk 17.
7447

Zeusrmiztrz-Juliller C Chwllkowskl. Kraków, Florjańeka 8.
Obrazy stare enlazczunn, bss pod
pisu, malurstwo zagraniczne, pol
skie — przynleżó do fachowej be»lotnej oceny: Kraków, Łobtowsks
Salon Obrazów
6718
Masz zamiar malować mleezksnici Zadzwoń telefon: 130-22 6611
Marta Filipczak Masłowska p rty r
muje tylko w ozwartkt od tt do
18 taj i płatki od 9—16, Kraków.
Karmelicko 824)
8730
Maszyny do pisania, raobowsnla.
naprawia Warsztat mechaniczny
Zygmunt
Władysław,
Kraków
Starowiślna 19.
6777
Gratologlnl poradzi ws wszystkich
sprawach życiowych: — Kraków,
Dajwór 25/18. I I piętro.
7011
Pluskwy oraz wszelkie robactwo
wraz a zarodkami tępi radykalnie
gaz ,.BF“ oraz odazczurzanle prze,
prowadza
dezynfekcja
„Azot",
Kraków. Dietla 19T, tel. 917 48.
Tarnów Watowa 8.
Lekarz-dcntyeta Janiną Cyrkowkz
ordynuje od S -6 popol., Kraków.
Garhareka Id.
6773
Kapelutze damskie przerabia „Sa
lon Mód" Antonina Nartowska,
Kraków Mikołajską 18
6869
Zguby - kmdłlgżg
Orafoloplnl poradzi najleplsj każ
demu Przyjdź, Jeśli masz jakieś
kłopoty; Kraków. Dietla 73G1 — Skradzione Karta Pracy Nr. 601'
w podworou. parter
8871 141/63 na nazwlako żclatyńeka
Kradzieżą 1 włamania unlemośll
Janina. Zeitungsverlag Krakso
wiają bezkonkurencyjne przyrzą Warechau GmbH.
7831
dy alarmowe Przedstawiciele po
Skradzione Kcnnkarte 11/184501.
szuklwanl
Informacje, wysyłka; wydaną w Krakowie ua nazwisko
Biuro
Handlowe.
Kraków
ul
Agnieszka Rogndowzu Kraków, ul.
G rodska fi
7980 Krukowska 28'6.
7537
Pióra, ołówki Pe.tkan" I Inne na
Zgubiono Kennkertę Nr. 8989 na
p ra w ln
- k u p u je : S k ła d naplcen
nazw. Muchata Francleiek, Wulka
Bnrnycznwn Kraków, Krakowska
Pelklńeka wystawiona przez Sta36 38 telefoB 212 04
71)74
roelwn Powiatowe Jarosław.
P r r y r a ło it co
p rzy n ie s ie
pow ie
Skradziono
Krnnkartę. Swireke
ehlromimlka Kraków. Krukowska Jadwiga Helena, Jasio, Lenario
39'43 ponot
w y la w s z y c z w a rtk i
wlezą 94.
42391)
I nlcdriel©
7174
Dnia 26 IV . 1943 •
H .13
„Chresz wygrać, musisz grać" — na plantach róg ul. Mikntalsklej
Kolektora „pod szczęśliwa sió a A. Potockiego zgubiono męską
demka". Kraków, plac Dominikań zamszową rękawiczka, popielatą
ski 2, udziela bliższych infor
Znalazca aechre sgloeló łlę i Kęs
macyj
7488 ków. ul. Pawia JML
7554
Prerię o zwrot palta granatowe
Karta rozpoznawcza I Inne papie
go. które Panu dałem do przy ry na oazwleko hadela Franel
trzymania Przy przesiadce w Os- »zkn. zoetsty skradzione. Ostrze,
hńwcc w pociągu rannym od No gam przed aaduiyolcm. Pens zjowego Sączą d n ia 27 I I . , adres;
dzielą proszą o zwrot dokumentów
K ra k ó w Krakowska 14. TI. n p
’ a wynagrożizenleml
4#88k
łTrzeh’"»knwej
7485 Pietą bransoletę łańcuszkową egu
W ół platan od 3—8 tonn, ogumiony Mono. JeJąc tramwajem Nr 3
lub nie knplę natychmiast, ewent.
miedzy Łagiewnikami a dwaraem
wydzierżawię (drierżswę zapłacę towarowym. Uczciwego znalazcą
ewent. zgóry). Wiadomość: Biero
upraszam o zwrot za wynagrodze
Sroczyńskiego. Kraków, Stąrowlł'niem: Kraków. Mazowiecka 9/4.
na 27. tel. 128-41.
45301: Znublene Kennknrtę N r 8163fG48
•w. Gertrudy 2’3 Kraków Przre wydana na nazwisko Romuald Gó
rąlczyk gmina Liszki, eemicszks'y
"'rafolog 1 Uumoc® eądowy grot
W Husa.
88S0k Cliolerzyu 133.
6004

r

f

—

W poniedziałek popołudniu 8 samolotów bom
bowych zaatakowało mlazlo Rangun, przyczrm
myśliwcy Japońscy zastrzelił 2 aparaty, zuś dwa
następne strąciła aztylerja przeciwlotnicza.

PODJIĘKO W ANIR.
Wszystkim, którzy okazali
tyle wapólozuoia I pomocy
w otężktej oboruble i oddań
ostało lą przysługę w drodze
na wieczny spoezyask uko
chanemu Mężowi i Ojcu |p.

I br 4ic « r iu

KLIKOW I

składają z głębi * • « » N r nącs „Bóg zaplsćt
7,19
gons I Dzlscl.
Skradziono Kenokartę 1 pożwiudczuuts o postadmtu ArbsItskM iy
Nr. 901-49562, na nazwisko M a rj*
Cholewą. Białowież*, powiat Ję-

ll l”/!1tliW

Zgubiono Kenukartc Nr. IV/12bJ6«
uJ uszwieko Rcluke g U n i.lzw ,
wydana w Krakowie.
5917
Skradzione Kcnnkartę, wystawio
ną Bronce los M »l. N r 99243 12
4 IV . 1942, kwiążkę Ubezn. 8poŁ.
Auewclz firmowy, Ą rbeltikajtę ną
nnzwliko Sionka Merla. Jeżeliby
ktoś sualnzl, prosię zwrócić za
wynagrodzeniem
5922
Zgubiona meldunkową kartę z ArbelUamta I legitymację tramwa
jową u* nazwlzko Piotrowski K»rol żnin Kraków, Uronowioe Mn1™'Zielińskiego 3.
5:>4t»
Skradzione Kaem kartą, wystawio
ną na naewleko Htjwileława Sier
pińskiego praez Urząd gminny w
Tarnobrzegu.
8958
Skradziono ml dnia 6 kwietnia u *
lln jl tramwajowej Nr. 3 Konuknrtę wystawioną przoe V I I Urząd
(Ibw . kartę pracy, książkę Ubcr.p..
legitymację policyjną uą nazwisko
Szkaradek Marja.
5!><tS
Skradziens Kenokartę na uarwisko Anną Gruazerzka i Msmcnrczykńw — wystawioną w Omluio
Zembrzyce.
*973
Zgubione Kennkartę na nggwtako
SUnUlaw Zięba, wydnma w K ra 
kowie.
M)Kl
Skradzione Kenokartę wystawio
ną w Myżlrnloąrh na nazwtako
Franclazek Itarroę d „ l* 15 marc*
1943. zamieszkały Bencarka t°2,
p Krr.y wnosita.
rtOOO
Kwinkartą wydaną w
eKmŁy .1 %
Franclarck
Hnlęk. wież Róże p Znosów

FóZfcl?77-m4*’f" 2 5 * <’" u 8 Kr»Braezle172* 1 ’ Edward KnazMk —
ątan^o"^ K * nflb"rtą ua nararirito
i ” !i * WecJawlc wydaną
p r’ “’ urząd gminy w Mtehalewt.
btlążerzke Cbsagtieesal.
dn 8,4
Łaskawy
’ wró»lć za wenaI enlem Wacława Jcdraelc-vk.
Zgubione mufek z kartą peany pg
nazwlako Palarz Kazimierz nrn»
kartę dodatkową na natwliko PąJarz Mieczysława Łaakswegn -.natazce prozie o zwrot
8939
Czoplk Jon Bogucice poczta Wis.
liczka zagubił Kartę Hnzpnłnawcią, wydaną przez Jtarend gminy
Bieżanów; Auswetz wydany pcaeg
Fahrvke Kabli oraz Kartę PraoTb
Skradilone «i|V Keankartc 157*1
wystawiona na fletens Domagałeka. Kraków. Krakowika 18.

4

„GONIEC K R A K O W SK I" Nr. 100. Sobota, 1 maja 1943.

Od 30 kwietnia do 3 maja 1943:

APOLLO
6w. Tomasza 11 — Telefon 111-20.
WIEDEASKA KREW
Willy Fritsch, Maria Holst.

W ANDA
fiw. Gertrudy 5. — Telefon 178-00.
NOC W WENECJI
Heid. Hatheyer, L. Waldmflller.

SZTUKA
ftw. Jana 6. — Telefon 108-20.
TYLKO TY
Johannes Heestere, Dora Komar.

UCIEC H A
Starowiślna 16 — Telefon 125-16
MIŁOłĆ SUROWO ZABRONIONA
Paul Westermeler, Carola Hohn.

A TLA N TIC
Stradom 15 - Telefon 108-82.
GWIAZDA Z NAD RIO
La Jana. Gusta v Diesel.

STELLA
Lubina 15 - Telefon 148-01.
CENTRALA RIO
Leny Marenbach, lvan Petroyioh.
Początki seansów w dnie powsze
dnie o godzinie 13.15, 15.15 117.15.
W niedziele i święta o godzinie
11. 13.15, 15.15 i 17.15.

SINGERA maszunę
krytą, damską, sprzeda
KRAKÓW, Starowiślna 12, m. S.

Retuszerzy
nmiin«ii«i»tiiii>uiimniiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuuiiimi

negatywów
mniiiiiiiiiiiiniwiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiin

tylko siły pierwszorzę
dne potrzebni od zaraz
ewentualnie oddani kli
sze do domu. — Foto
B I E L E C , — Kraków,
Karmelicka 50.
ZAKŁAD KRAWIECKI
przerabia modernizuje garderobo
damska — męską.
KraltAw-Podgórie Czarnieckiego 8
(sklep frontowy).

Potrzebne panienki
do wyrobu pantofli na dobrych
warutfkaeh.
Zgl.: Kraków, B. Joselawicza 7/14.

Poirzennu sToiarz-tokarc
do wyrobu zabawek na dobrych
warunkach. — Zgłoszenia: Goniec
Krakowski, Kraków, „Nr. 7540".

■ •■ A M IN O

zagranlezne,

krzyżowo - pancerne,
sprzedam.
Kraków, ulica Szlak Nr. 43/7.

MAGIEL ELENI RYCZNĄ
z motorem 1 PS,
sprzeda
ZAKŁAD SZKLARSKI
KRAKÓW, ul. św. Krzyża 3.

S p r z e tla m
I p. butów mą.kla, serwis owocowy,
firanki.
KRAKÓW, ul. Straszewskiego 26/1.

Potrzebna kucharka

na wyjazd do pląknej okolicy pod
górskiej na cztery miesiące.
Zglosz.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 7645“.

1

GUTOWSKI I SKA

•l

• A W L IR O W t R I. i M W l A t R I
1 SKA
Kroków, Slawfcowefca K)
t a im to a»-es

Stałe ładunki zbiorowe
do

Luiouia, Warszawy i Częstochowy
Transporty Samochodowe
P rzep ro w ad zki wozami
meblowymi
Wezolklo czynności spedycyjne.

Wolne posady
Służąca z gotowaniem do niemleoklego domu, potrzebna zaraz. Je
żyk niemiecki nie wymagany.
Tylko z dobremi świadectwami
zgłoszenia: Kraków, NUrbergerstr. (nl. J Len) Nr. 4, m. 9, J.
Koerdt, od godz 1—4.
7244
Przyjmą gospodynie do prowa
dzenia gospodarstwa n lekaraa na
prowincji. Wiadomość: Kraków,
św. Stanisława 4/7, 13—16.
7318

Fryzjerka potrzebną na atale, «- Poszukują jakiejkolwiek dorywczej
traymanie. mieszkanie i gażą we pracy, ewenL douczę się czegokol
dług umowy. Zgłoszenia: H. Ba wiek szybko. Zgl. pod „Zdolny"
czyński, Ropczyce.
7661 Biuro Ogłoszeń Hupczyo, Kraków,
Przyjmą kilku czeladników szew Jagiellońska 7.
7106
skich oraz kilku uczni do prak Pani w średnim wieikn, władająca
tyki szewskiej. Szczepan Kastoiik
językiem niemieckim, francuskim,
Kraków, Krakowska 35.
7611 ukraińskim i polskim, przyjmie
Poszukuje tlą od zaraz: Rutyno posadę kasjerki, kierowniczki ka
wanego kelnera, który pracował syna, lub jako sita biurowa. Ow pierwszorzędnych zakładach ze ferty: Gonieo Krak., Kraików,
znajomością jeżyka niemieckiego; „Nr. 6400".
Rutynowanej pokojowej . hote.owej, czystej 1 uczciwej, oraz Bu
fetowej do wydawania potraw i oo
Kupno nleruchomofcl
zimnej kuchni. Zgłoszenia osohiste. Hotel „Deutseher Hof", daw Majątek ziemski, gospodarstwo,
niej Hotel Francuski, Krakau, ul. młyn, kupię. Skowroński, Kraków,
6838
Pijarska 18 między godz. 11—12. Adolf Hitler-Platz 39.
Przyjmiemy od zaraz pannę wła Kuplą dom najchętniej drewnia
dającą niemieckim do sprzedawa ny z ogrodem, na peryferjach
nia ciastek w kawiarni. Zgloszo- lub blisko Krakowa.. Kraków, Mio
7414
nia: Grand Hotel, Kraków, ur. dowa 9, m. 14.
Sławkowska 5.
7320 Formalności kontraktowe, badanie
Polka poszukiwana do niem. gosp. hipotek załatwia szybko i opraw
domowego. Kraków, Prażmow- nie B/H. „Er-ka-es", Kraków, Staskiego 31/7. Zgłaszać się od go rowiślna 27, tel. 128-41 i 128-74.
dziny 17-tej.
7533 Kupię domek lub parcelę, miej
Chłopca do cukierni, chłopca do scowość obojętna, pośrednicy wy
posług domowych, bufetowca. pan kluczeni. Goniec Krak., Kraków.
ny do zimnego bufetu, poszukuje „Nr. 5892".
zaraz Rats-Stuhen. Krakau, Rathausplatz 6.
7307
Sprzedał nieruchomości
Firma niemiecka poszukuje do
pilnych robót: 4 monterów i tylui
pomocników do instalacyj sanitar Parcelo bud., 370 m», 13 m. fron
nych i centralnego ogrzowania. tu, śródmieście, okazja. Kraków,
Zglosz.: Goniec Krak., Kraków. Basztowa 10/1, teł. 159-35. 7545
„Nr. 7338".
Parcela bud., 120 sążni, 14 m.
Służąca uczciwa, samodzielna, star frontu koto ul. Wroctawakiej. —
sza, potrzebna. Zgłoszenia: Goniec Kraków, Basztowa 10/1, tel. 159-33.
Krak,. Kraków, „Nr. 7400".
Dom murowany, 7 ubik., ogród,
Kobieta albo dziewczyna do sprzą blisko Osiedla Ofic., tanio. Kra
tania, która pełniłaby na zmianę ków, Basztowa 10/1, tel. 159-35.
służbą w garderobie, mówiąca po Dom murowany, jednorodzinny,
niemiecku, zostanie natychmiast z ładnym ogrodem, z powodu wy
Przyjęta. Zgłoszenia osobiste do jazdu sprzedam: Kraków-Olsza,
kasyna oficerskiego, Krakau. ul. Boczna Potockich 4, Lusina.
Zyblikiewicza 1.
7405 Parcela 220 sążni, narożna, do
Służąca lub obsługaczka ze spa sprzedania w Prądniku Czerwo
niem, uczeiwa, do wszystkiego po nym. Wiadomość: Kraków-Prądtrzebna zaraz. Kraków, Krowoder nik Czerwony, ul. Majora 3/4.
ska 53, m. 7.
7401 „Własna-Strzacha" Biuro knpna,
Rodzina niemiecka poszukuje za sprzedaży
nieruchomości, poleca
raz uczciwej, czystej dziewczy indne objokty.
Przyjmuje eprzeduny. Zglosz. osob. Kraków, Stiil- ie i kupna. Duży
wybór parcel,
gasse (Bonerowska) 14/13.
7408 domów jednorodzinnych,
will,, ka
Osoby do dzieci poszukuję na do mienic, gospodarstw rolnych. K ra
brych warunkach. Zglosz.: K ra ków, Adolf Hitler-Platz 10, telefon
ków, Starowiś.na 26. sklep zegar 104-31.
6872
mistrzowski od godz. 9—2-giej.
Cząść kamienicy II-p., ui. Flo
Poszukuje tlą 20—30 cieśli i sto riańska, sprzeda: Kraków, Baszto
larzy, oraz majstTa stolarskiego wa 10,, ln. 1, tel. 159-35 .
7149
lub ciesielskiego i dwudziestu ro Parcelą budowl. 430 ms, okolica
botników
dla przedsiębiorstwa Parku Krak, sprzeda: Kraków,
drzewnego w Krakowie. Zgłośz.: Basztowa 10, m. 1, tel. 159-35.
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 7419". Kamienicy III-p., narożnikowej,
Stomatolog poszukuje technika całość 72 ubik., przy tramwaju,
(wyszkolonego w kauczuku itd.), część 1/5 sprzeda: Kraków, Baszto
na b. dobrych warunkach. Zgl.; wa 10, m. 1, tol. 159-35.
7161
Kraków, Pierackiego 17/1, godz. Willą murów., nową, I-p., dwuro
2—3.
744,9 dzinną, ogród, ładnie położoną
Poszukuje ślusarzy, kotlarzy i ro (klimatyka), całość przepiękna —
botników na stale prace. Zgłosze (balkony,
tarasy), wyjątkowo ta
nie przyjmuje Goniec Krak., K ra nio sprzeda:
Kraków, Zwierzynie
ków, „Nr. 6056“.
cka 8/1.
7382
Potrzebni minerzy, cieśle, robot Większa posiadłość ziemska, miej
nicy, betoniarze, dobre wynagro scowość letniskowa, do sprzedania:
dzenie. całodzienne utrzymanie, „Informator", Kraków, Pijarska 19
pomoc dla rodziny. Przy zgłosze Przypominamy, że formalności
niach, wystarczy podaó adres. kontraktowe szybko i dyskretnie
Zglosz.: Gonieo Krak., Kraków, załatwia B/H. „Er-ka-es", K ra
„Nr 5717".
ków, Starowiślna 27, tel. 128-41.
Poszukujemy przedstawiciela na Parcelą budowlaną, uzbrojoną, przy
Lwów, władającego polskim, nie Parku Krakowskim: parcelę uz.bromieckim. ukraińskim. Pierwszeń j«ną, ulica Gnieźnieńska, front 17,
stwo mogąoym złożyć kaucje. — okazyjnie apraeda „Wtasna-StrzeBranża transportowa. Zgłoszenia cha", Kraków, Adolf Hitler-Platz
pisemne pod: „Atlas", Warszawa, 10, tel. 104-31.
7383
Jerozolimskie 63, pod „Trnnsporty" Piąć mórg pola przy stacji kolej,
Poszukuje sią 100 żeńskich i mę- ((przede: Kraków, Zwierzyniecka 8/1
■kich sił roboczych. Zgłoszenia Dom raur., nowy, 3-ubik., 300 sążni
pod „W 244“ do Biura Ogłoszeń ogrodu, drugi 4-pok., ogród (BroKrajna, Kraków, Adolf Hitler- nowice), sprzeda tanio: Kraków.
7385
Platz 46.
4539k Zwierzyniecka 8/1.
Buchaltera biiansistę poszukuje na Parcele: Kraków. Zakopane, Rab
sza filia we Lwowie. Zgłoszenia ka, Krynica, już od 15 tya., wielki
z życiorysem, odpisami świadectw, wybór, sprzeda: Kraków, Zwierzy
fotografią i wymaganyym wyna niecka 8/1.
7386
grodzeniem do: Vieh und Pferde- Zakopane, Rabka, wielki wybór
handels-Oes. m. b. H„ Zentralhil- will, pensjonatów. Sprzedaż: Kra
7387
ro. Krakau, skrytka pocztowa 836. ków, Zwierzyniecka 8/1.
Służąca do wszystkiego, potrzeb Połową kamienic I-p., 11-p. i ćwierć
na od zaraz na dobre warunki. II-p. komfortowej sprzeda: Kra
Swoszowice, willa „Slońoe". 4A4.lt ków. Zwierzyniecka 8/1.
7388
Służącej, względnie dochodzącej do 2.5 mórg pola, zabudowania, przy
3- c.h osób, za dobrem wynagrodze stacji kolej., sprzeda: Kraków,
niem. poszukuje. Zglosz.: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
7389
Starowiślna 29, m. 38, od 1—3-ęleJ. Kamlencą II-p., przy tramwaju,
Młodą Polkę lub Ukrainkę, znają bardzo tanio sprzeda: Kraków.
7391
cą nieco niemiecki, czystą, uczci Zwierzyniecka 8/1.
wą, lubiącą porządek, przyjmie Parcele budowlane przemysłowe,
dyrektor do dwupokojowego mie kamienice komfortowe domy i
szkania. Dobro trnktownnle, mo wille sprawdzone w Urzędzie Pla.
żliwość spania. Oferty: Biuro Ma nowauia Miasta, hipotece i zba
jewski. Kraków, WW. świętych 8 dane na miejscu eprzedaje Biu
pod „150“.
6585 ro Paroelaeyine. Kraków, ul. Sien
Przyjmą chłopca do praktyki fry na 5(7. 1 piętro (dom Ks. Piotra
zjerskiej. Kraków, Mazowiecka 4. Skargi) telefon 118-64 od 10 do 17
894
Panną, początki mnszynopisma, hez orzerwy.
życiorys przyjmie adwokat. Go Józefowie 1 Aleksandrowie tniejniec Krak., Kraków. „Nr. 6432". seowośeiach letniskowych, poło
Poszukują kucharki do niemiec żonych kolo Wnrazawy na lin.11
kiego lokalu. Kraków, Hniyerst- kol. Wanszawa-Otwock, dojazd do
tiitsstr. 25.
6524 stacji kol. Falenicn i Józefów
Potrzebna siła fryzjerska damska dziatki budowlane po cenie od
oraz dwóoh pira/ktyikantów 1 ka Zł. 5.— za metr kw., sprzedało
sjerka do Salonu fryzjerskiego. Firma Józef Adam Trubaczck,
Kraków, Wielopole 14.
6532 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41,
tel. 8-65-16 i 8-08-99. Akty nota
rialne natychmiast wraz z wydzie
Posad notzukula
leniem do oddzielnej książki hi
potecznej.
451-1k
Inteligentny, uczciwy pan przyj Parcelą 350 sążni, na Woli Jumie posadę gońca, magazyniera, stowskiej, pięknie położoną, sprze
portiera w restauracji, lub w ma da B'H. „Kr-ka-cs", Kraków, Sta4529k
jątku, jako karbowy, połowy z rowiślna 27. tel. 128-41.
mieszkaniem, podaó warunki. Ła Rabka. Sprzedaż — Kupno will,
skawe zgłoszenia kierować pod domów, parcel, przeprowadza Biu
adresem Agentura Gońca w Gor ro „Uniyersal" Augustyńaklego,
licach.
4450k Rabka, tel. 196.
4545K
Gospodyni, kucharka z szyciem, Willą 7-uhik„ drew., 1.400 sążni
kilkuletnia praktyka w majątku, ogrodu, w miejsc, górskiej, sprzeda
szuka odpowiedniej posady. Biuro za 60.000 zl. B/H. „Er-ka-es". K ra
Ogłoszeń, Kraków, 8ienna 12 „Sa ków. Starowiślna 27. tel. 128-41.
modzielna".
7603 Dom 3 ubik., mnr.. 240 sążni ogro
Poszukują posady jako gospodyni du. blisko tramwaju, sprzeda B/H.
do samotnej osoby. Zgłoszenia pod „Er-ka-cs", Kraków, Starowiślni;
„231" Biuro Ogłoszeń Krajna, 27, tel. 128-41.
4530k
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
Dom 10-ubik., mnr., 800 sążni
ogrodu,
zabud.
gosp.,
w
miejscowo
Krawcowo, szyje płaszcze, su
knie, bieliznę, szuka pracy we ści górskiej, sprzeda B/H. „Er-kadworze lub w Krakowie. Zgłosze- es", Kraków. Starowiślna 27. —
4527k
uia pod „230“ Biuro Oglosz. K raj telefon 128-41.
na, Kraków, Adolf Hitler-Platz 46. Kamienicą I-p., 20 ubik., pei. komf.
Osoba mila, sympatyczna, po 40-ee, w Krakowie, sprzeda B/H. „Er-kaposzukuje zajęcia w charakterze ca“, Kraków, Starowiślna 27, —
4552k
gosposi-kucharki do Jednaj osoby, telefon 128-41,
lub starszych dwóch osób na pro Parcelą 257 sążni, w Podgórzu,
wincji. Łaskawe zglosz.: Goniec sprzeda B/H. „Er-ka-es", Kraków,
Krak., Kraków, „Nr. 6241“.
Starowiślna 27, tol. 128-41. 4553k
Młoda, gosposia dworska, obznajo- 300 mórg przeważnie lasu w dy
miona doskonale z zarządem ku strykcie krakowskim okazyjnie ta
chni, przyrządzaniem konserw zi nio do nabycia. Zglosz. pod „212"
mowych. bieiiźniarstwem, zmieni Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków,
posadę. Zgłoszenia kierować na Adolf Hitler-Platz 46.
4554k
leży: Kraków, ni. Strzelecka 11, Dom jednorodzinny. 200 sążni ogro
TT. p„ m. 9 dla Helenki.
6286 du owoo. blisko tramwaju: Kra
Emeryt, 59 lat, jeżyk niemiecki ków, Basztowa 10, m. 1, teł. 159-35
poszukuje zajęcia na wsi Podha Parcelą bud., wydziedz., 200 sążni.
le, za utrzymanie. Zglosz.: Gonieo Olsza, sprzeda: Kraków, Basztowa
Krak., Kraków, „Nr 654)6".
10, m. 1, tel. 159-35 .
7151
kreślarz poszukuje odpowiednie] Kamienica piętrowa. 9 ubikacyj.
pracy. Zglosz.: Goniec Krak., Podgórze: Kraków. Basztowa 10.
Kraków, „Nr. 6558"
m. 1, tel. 169-35.
7154

Willę 10-ubik., mur., z ładnym ogrodem, w miejsc, letnisk., sprze
da B/H. „Er-ka-es", Kraków, Sta
rowiślna 27, tel. 128-41.
4532k

Sprzedaż
Maszynę do szycia, tanio sprze
dam. Kraków, Bożego Ciała 31/7.
„Singera" maszynę do ożycia,
pierwszorzędną, sprzedam. Kra
ków, Kościuszki 60/6.
76o5
Wózek-Autko, stan pierwszorzęd
ny. sprzedam. Kraków, Lelewe a
14, m. 2.
7647
Biłuterja, ozdoby, wyroby srebr
ne, zegarki damskie i męskie w
wielkim wyborze stało na składzie:
Kraków, Krakowska 1. Arkady.
Patefon walizkowy dwusprężynowy
pierwszorzędny sprzedam. Kraków.
Starowiślna 40, II p., Korsak.
Sprzedam wózek dziecięcy głęboki,
granatowy, „Konkon". Wiad.: Kra
ków, Polna 26 (u właściciela).
Singera maszynę, pierścieniową,
krytą, damską, bardzo piękną,
sprzedam. Kraków, Krakowska
30/19, I. p.
7670
Perskie futro w dobrym etanie
sealekiny i ,łapkowe, okazyjnie do
sprzedania. Kraków, św. Krzyza
16, ra. 14.
.
7659
Maszynę do szycia, pierwszorzęd
ną, okazyjnie sprzedam. Kraków,
Lelewela 9/2.
7657
„Singera** maszynę krytą, piękną,
sprzedam okazyjnie. Kraków, Legjonów 14/8.
7654
Patefon pierwszorzędny, dwusprę
żynowy, oraz płyty taneczne,
sprzedam. Kraków, Kalwaryjska
6. m. 5.
7653
Ubranie wizytowe, bardzo po
rządne, sprzedam. Kraków, Kal
waryjska 6/5.
7652
Do sprzedania 2 ule amerykań
skie. Kraków, Zagrody 31.
7634
Ragian ciemny, sprzedam. K ra
ków, Zwierzyniecka 14, cukiernia.
Obiektyw Aplanat, sprzedam. K ra
ków, Retoryka 10/16.
7650
Maszynę Singera, sprzedam. K ra
ków, Zwierzyniecka 14,, cukiernia.
Płyty operowe: „Carewicz", „Kra
ina Uśmiechu", „Student Że
brak", „Pajace", „Traviata", —
sprzedam. Kraków, Długa 7, m. 6
po południu.
.
7512
Podpinkę pod trencz nieprzema
kalną z batystu „Bilroth‘a", bar
dzo tanio, sprzedam. Kraków, ur.
Długa 7/6.
7513
Ubranie ciemno-pop. i płaszcz pop.
sprzedam, Kraków, Pędzichów 21/2.
Lis niebieski piękny oraz krzyżak
I sorty do sprzedania. Kraków,
Zwierzyniecka 10/23, I p., fr.
Ubranie męskie w bardzo dobrym
stanie, materjał angielski, na wy
sokiego, szczupłego, sprzedam. —
Kraków, Szlak 18/13.
7548
Sprzedam tanio: brokat na meble,
pasiak, prześcieradła, ręczniki,
buciki damskie i dziecięce, duży
kosz. Kraków, Helciów 9/9. 7561
„Singera" maszynę do szycia,
krawiecką, męską, cndlarkę „Sin
gera" i maszynę do szycia ręczną
„Singera", sprzedam.
Kraków,
Długa 28/9. II. p., ofic.
7581
Serwis obiadowy na 6 osób, 24
części, półmisek duży, obrazy olejne i akwarela, walizę Vulikanfibr, okazyjnie sprzedam. Kraków,
Starowiślna 34/11.
7582
Portiery na 2 okna, piękne, bro
katowe, obrus adamaszkowy z ser
wetami na 12 osób, kapelusz velour 54, okazyjnie sprzedam. K ra
ków, Starowiślna 34/11.
7583
Sukienkę do Komunji św., kombi
nację z auro-y/ego jedwabiu, sprze
dam. Kraków, Starowiślna 34/11.
Młyńskie maszyny, motory gazo
we, wszelkie przybory itp. P.any,
budowa, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków, Mazowiecka
35, telefon 102-44.
54)55
„Singer** maszynę krytą tanio
sprzedam. Kraków, Kościuazki 35,
stolarnia.
5700
Maszyny i przybory biurowe. —
Sprzedał — Kupno. Agentura Han.
dlowa Gołębioweki-Rafalski, Kra
ków, św. Marka 27, tel. 226-45.
Lisa srebrnego i niebieskiego,
ubranie, futro perskie, prochowiec,
srebro stołowe okazyjnie można
nabyć w Komisie, Kraków, Grodz
ka 59.
5825
Dynama 5, 7. 12 koni, 110 i 220
Volt, sprzedam, „światłomotor",
Kraków, św. Jana 13.
6409
„Singera" maszynę krytą okazyj
nie sprzedam: Kraków, ul. Kra
kowska 39 36.
5872
ślubne welony 1 do Komunji św.
poleca sklep, Kraków, Starowiśl
na 37.
5884
Maszynę do szycia „Singera" damską, stan dobry, okazyjnie sprze
da: Kraków, Krótka 10/1, przecz
nica św. Filipa.
6043
Pompy odśrodkowe, wszelkich ty
pów. hydrofory — wodociągi nu*
tematyczne, dostarcza Biuro Te
chniczne Kraków, Florjańaka 20„Singer" maszynę do szycia kry
tą, w bardzo dobrym stanic, sPr^ei
dam: Kraków, Długa 45-5.
5819
Aparat małoobrazkowy 3X4, Zcias
Tkont-a, sprzedam: Kraków. P jj ;
lińska 2/15.
Wózek „Konkon** i autko. Y
sportowy lalkowy, garniturki, łó
żeczko, wyprawkę dziecięca* P°“’
czoszkl. rękawiczki i kryształy
dam: Kraków, Zyblikiewicza 5/46.
Płyty, sprzedam. Kraków, Mogil
ska 8/6, godz. 14—17.
7305
Meble: sypialnie, ja*1*]0*®*.
kombinowaną
oraz
trójdzielną
sprzeda Stolarnia. Kraków, Staro
wiślna 35, w sieni na prawo (nie
sklep).
t łit
3745k
Obrazy, dywany, kilimy, antykimeble, porcelana. Sprzedaż —
kupno, ocena: Salon Obrazów 1
dziel sztuki „Antyki , Kraków,
Stradom 18, tel. 140-83.
I74lk
Pieczątki gumowe oraz szyldy:
Sicprawski Kraków Grodzka
Obrazy znanych malarzy sprzedam.
Płace najwyższe cemy. ,7 BracbeJ
Salon Obrazów Krak.. Floriańska 8
Szafę trójdzielną okazyjnie sprze
dam: Kraków. Długa 23, —
z kilimami.
4271k
Pudelka szklane na pastę, kremy,
farby, lakiery, kleje stale dostar
cza Skład Artykułów Szklanych i
Gospodarczych. Kraków. św. Ag
nieszki 1. Tel. 186-49.
4343k
Kilimy, dywany sprzedaje — ku
puje: Kraków, Długa 28, sklep.
Obrazy najwybitniejszych malarzy
polskich sprzeda okazyjnie Dom
Komisowy. Kraków, plac Domini
kański 4.
6186
Motory elektryczne prądu zmien
nego i stałego od 1 <lo 30 koni,
sprzeda, oraz wykonuje remonty
..Światłomotor". Kraków, ul. św
.Tana 18. telefon 110-53.
6400

Polecamy ubrania, płaazcze, lisy,
obrazy, kryształy, aparaty fotogr.,
kilimy, dywany, chodniki, patefony elektryczne, nakrycia srebrne,
platerowe i inne rzeczy codzienne
go użytku: Komis, Kraków, Plao
Dominikański 4.
6355
Wentylatory, dmuchawy, szlifier
ki, pOierki, sprzeda „Światłomotor", Kraków, św. Jana 13. 6408
Patefon elektryczny „Paillarda"
w nowoczesnej szafie sprzedam:
Kraków, Krakowska 5, ra, 7.
Agregaty do oświetlania i łado
wania akumulatorów 12, 110 i 220
Volt: „Światłomotor", Kraków,
św. Jana 13.
6403
Hydrofory, zbiorniki (pompy z mo
torami elektrycznemi i benzyno
wymi): „Światłomotor", Kraków,
ul. św. Jana 13.
6407
Maszynę szewską łaciarkę, długoramienną, bardzo tauio sprzedam;
Kraków, Krowoderska 70, szewc.
Młyńskie maszyny, całkowite urzą
dzenia młynów wykonuje Molitor,
Fabryka Maszyn Młyńskich, Kra
ków, ul św. Wawrzyńca 26, telef.
131-18.
6503
Patefon elektryczny w pięknej
szafce orzechowyj sprzedam: „Radjofon", Kraków, św. Tomasza 21.
Płyty, patefony szafkowe nowo
czesne, igły kupisz najkorzystniej:
Firma „Kontakt", Kraków, Stra
dom 18.
6507
Maszynę krytą Singera sprzedam
tanio zaraz. Kraków, św. Jana 3,
m. 8 III p. na prawo.
6667
Patefony elektryczne z wmontowanemi wzmacniaczami, w nowocze
snych szafach, sprzeda Firma
Kontakt, Kraków, Stradom 18.
Ubranie, męskie, popielate w do
brym stanie do sprzedania. Wia
domość: Kraków, ul. Lubicz 40,
m. 9, II. p.
6788
Przy Grodzkiej 59, w Komisie jest
okazyjnie do nabycia: futro seaiskinowe, srebrny i niebieski lis,
kryształy, ubrania, bielizna, pła
szcze, obrazy, sukienki, patefony.
firany.
6838
Srebro, platery, kryształy, porce
lanę, fotoaparaty, walizkowe ma
szyny pisarskie, maszyny „Singe
ra", patefony, płyty, harmonje,
pianina, teczki, obrazy sprzedaje
tanio: „Centrokomis", Kraków,
Grodzka 9.
6846
Futra damskie, męskie, spody,
lisy srebrne, niebieskie, kołnierze,
pelerynki, wszelką garderobę oka
zyjnie sprzedaje „Centrokomis"
Kraków, Grodzka 9.
6847
Worki, torby, ścierki, sienniki po
leca „Cerownia worków", Kraków,
Zielona 3.
6855
Dywany perskie, żywieckie, kl
limy artystyczne, narzuty, pościel,
bieliznę — duży wybór wartościo
wych praktycznych przedmiotów
najtaniej sprzedaje: „Centroko
mis". Kraków, Grodzka 9.
6857
Obrazy: Filipkiewicza, Jarockiego,
Pautscha, W. Kossaka, Fabiańskiego sprzeda Komis, Kraków.
Plao Dominikański 4.
6868
Sypialnię z bioliżniarką, jadalnię,
szafę kombinowaną, stoły, szafę
trójdzielną, biurko orzechowo i dę
bowe sprzeda Magazyn Mebli, —
Kraków, Kopernika 8.
6877
Fortepian krótki, z angielską me
chaniką w najlepszym stanie,
sprzedam. Kraków, Konarskiego
52. m. 9.
6987
Pianino, fortepian najtaniej ku
pisz w firmie Kwiatkowski. Kra
ków, Szpitalna 20.
7094
Maszynę Singera, mało używaną,
sprzedam. Kraków, Kielecka 30,
dzwonić do dozorcy. Przecznica
Mogilskiej.
7053
Obrazy najlepszych artystów poiskich: Wawrzocki. Kraków, Wi»|na 9. Sprzedaż, ocena, kupno,
Nssas.r piękny, skórzany, 2 kota
ry, plusz dwustronny, ztoto-bras2.29x3.50 ra. każda, nadajace »'«
także na obicie mebli i patefon
elektryczny z wzmacniaczem sprze
dam: Kraków, Pańska «'«• fodz.
10—18-tej.
7196
Pianina, fortepiany, eprzoda oka
zyjnie, Kraków, światek, Staro
wiślna 12.
7136
Płaszcz mąski, naJaJacy Sią na
przoróbką, pierwszorzędny bielski
materjał czarny, sprzedam. Kra
ków, Dtuja 7/6. „
7222
Harmonją Psolo Sopranl, 120 ba
sów, używana. 80 baBów. sprze
dam. Kraków. Piae Matejki 4/13,
od srodz. 15- , .
7514
„Paillard" Patefon elektryozny,
szafirowy adapter, sprzedam. Kra
ków,
,7/6.
7223
2egar.lt męski na rąke. nowoczesny, ze 8ztoPerem „Tissot**, oraz
„Pirce" sprzedam. Kraków. Ka
zimierza Wielkiego 17/2.
7250
„Alway* * patefon elektryczny,
komplet, w pięknej szafie (orzech
kaukaski), sprzedam. Kraków, Ka
zimierza Wielkiego 17/2.
7249
Szczepko j Tońko. 8trońc, Aprikozenkranc i Untcnbau, oryginalne
monologi na płytach gramofono„Decelith", sprzedam. KraKamimiorza Wielkiego 17/2.
Jadalnię wiedeńską w pierwszorzę
dnym stanie, tanio sprzedam: K ra
ków. Bonerowska 8/3.
7255
Fortepian znanej marki, krótki,
natychmiast sprzedam. Kraków,
Bonerowska 8/3.
7257
Maszynę do pisania „Underwood",
oraz patefon waliz., tanio sprze
dam- Kraków, Bonerowaka 8/3.
ślubne welony i do Komunji św.
Kraków. Starowiśl
na 37. Upinnnie na miejscu. 7260
Obrazy — eprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków ŁobJjowska 6, Salon Obrazów.
7263
Sprzedam wózki dziecięce, rower
ki, oraz nakładam gumy na kół
ka. Kraków, Dajwór 19, sklep.
Kostium damski, popielaty, ele
gancki, suknie jedw., płaszcz dam
ski, przejściowy, sprzedam. Kra
ków, Długa 28/9, II. p.. ofic. 7311
Kołdrę puchową i wełnianą, do
bry stan, pierzynę, sprzedam.
Kraków, Długa .28/9, II. p., ofic.
Garnitur męski, pierwszorzędny
na średniego, sprzedam. Kraków,
Długa 28/9, II. p., ofic.
7313
Sprzedam fortepian koncertowy z
płytą, krzyżowy, oraz półbućikl
damskie. Nr. 37, krokodylowe, brą
zowe. Wiadomość: Kraków, św.
Stanisława 4/7.
7317
Maszynkę do strzyżenia trawni
ków. sprzedam. Wiadomość: K ra
ków. Starowiślna 17/2.
7352
Drewniaki korkowo-drzewne, lnia
ne czółenka na koturnie tanio do
sprzedania kilkanaście par: K ra
ków. Długa 45. m. 7.
7394
Silniki elektryczne prądu zamien
nego 3X220 V. 5 i 9 KM pier
ścieniowe. 1400 ohr., tanio sprze
da Biuro Techniczne, Kraków, ul.
Florjańska 20.
7526

Wydawnictwo „Goniec Knakowtkr, Kraków, Wielopole 1. — Telefon 20641.

Maszynę krytą damską, prawie no
wą, sprzeda: Kraków, Starowi
ślna 12/5.
7392
Zastawę srebrną na 6 i 12 osób,
cukiernicę wbudowaną w kasecie,
sprzedam. Kraków,« Miodowa 9/14.
Futro perskie damskie i męskie,
sprzedam. Kraków, Starowiślna
64, m. 10.
7422
Modny kostjum brązowy na szczu
płą, sprzeda: Kraków, Zyblikie
wicza 5/154.
7440
Biurko gabinetowe, debowe i fo
tel skórą kryty, sprzedam. K ra
ków, ul. Rękawka 8, m. 10. 7443
Futro eeatskinowe Pezolda oka
zyjnie sprzeda, Kraków, Kocha
nowskiego 2/2.
7453
Wózek głęboki w dobrym stanie,
sprzeda Kraków, Wrocławska 31/3.
Suknię, spódnicę stan pierw
szorzędny, sprzedam, Kraków, ul.
Dietla 83/7.
7470
Harmonja pianowa, 2 registry. 120
basów, do sprzedania. Kraków,
Arjańaka 7, m. 2.
7477
Silnik benzynowy 4 KM. 700 obr.
Typ Deutz, sprzeda Biuro Techni
czne, Kraków, Florjańska 20. 7525
Kołdry jedwabne, używane, ładne,
sprzedam: Kraków, św. Marka 19,
narożnik Florjańskiej, — sklep tapicerski.
4561 k
Łóżeczko dziecięce, fotel - łóżko,
łóżko połowę: Kraków, św. Marka
19, narożnik Florjańskiej, sklep
tapicerski.
45C2k
Pianino czarne, pancerne „Petrof"
okazyjnie do sprzedania: Kraków,
Asnyka 10, m. 3.
4563k
Sprzedam maszynę damską nowo
czesną „Singera", Kraków, Kołłą
taja 8, m. 4.
4564k
Maszyna pisarska biurowa, nowo
czesna, w stanie bardzo dobrym,
do sprzedania: Kraków, West ring
52, m. 4 (Podwale).
4565k
Maszynę do szycia, fisharmonię
małą, motorek do damskiej maszy
ny sprzedam: Kraków, Długa 43/4.
Obraz Malczewskiego autoportret,
dywan perski do sprzedania. Wia
domość: Kraków, Grodzka 12, sklep
Płyty taneczne, świeże nagrania
(prywatny zbiór), sprzedam oka
zyjnie. Informacje: Kraków, Wie
lopole 32, Kolektura.
6920
Kasę wertheimowską ogniotrwałą
nr. 2, sprzedam: Kraków-Dębniki,
ul. Zielna 11, m. 10.
6952
Białe wiedeńskie urządzenie poko
ju panieńskiego, sprzedam. K ra
ków, Chodkiewicza 5/1.
5637
Wózek sportowy „Konikom" w baedzo dobrym stanie do sprzedania.
Kraków, Salwatorska 25, m. 6.
Piec kuchenny kaflowy, przenośny
oszczędnościowy a azabaśnikiem
sprzedam Zgt.: Kraków. Piłsud
skiego 20 „Kafel** lub tel. 157-03.
Dwa fotele klubowe wspaniale
politurowane i długi etół krawieoki do sprzedania Kroków. Wy
spiańskiego 7, p a r t e r p o ł u d n i u .

Matrymonialne
Separowana nie z włusnej winy»
lat 27, inteligentna, z dobrej ro
dziny, gospodarna, uczciwa, po
ślubi człowieka w tern samem po
łożeniu. Biuro Ogłoszeń, Kraków,
Sienna 12 „Aniza".
7602
Kawaler brunet, bogaty, praguie
poznao matrymonialnie pannę do
Jat 22 bardzo ładną, inteligentną i
lubiącą sporty. Poważno zgłosze
nia z fotografią, którą »wroce*
Cronieo Krak., Kraków. „Nr 57*° *
Jesteś samotny, te«knwz, otfeesz
mieć oddanego przyjaciela, bratnią
duszę, kochającą żonę, ńaPlSZ do
złotowłosej, zgrabnej 18-Iatki. Mo
gą się zgłaszać panowie tylko szla
chetni. wartościowi, poważnie my
ślący.. od lat 25—35. Zgł. z fotogr.
do Biura Ogłoszeń Krajna, K ra
ków, Adolf Hitler-Platz 46, pod
„Echo z prowincji**.
4566k
Poślubi człowieka szlachetnego,
spokojnego usposobienia, który
szuka uczciwej, wartościowej żony,
starsza panna niezależna. Ofertyt
Biuro Majewski, Kraków, WW.
świętych 8, pod „Wartościowa".
Wysoka blondynka, lat 23, inteli
gentna, pracowita, pragnie za
wrzeć znajomość w celu matrym.
(rzemieślnicy niewykluczoni). Biu
ro Ogłoszeń, Kraków, Sienna 12,
„Pracowita".
6694
Szatynka, lat 23, wysoka, zgrabno,
iiteligentna, średnie wykształce
nie, zamożna, poślubi pana podo
bnych walorów’, handlowca. Urzęd
nicy, łysi i blondyni wykluczeni).
Biuro Ogłoszeń, Kraków, Sienna
12, „Wysoka".
6695
Kawaler, lat 32, rzemieślnik,, po
ślubi miłą, zgrabną, energiczną
towarzyszkę, która byłaby mu po
mocną w prowadzeniu dużego
przedsiębiorstwo. Poważne zgło
szenia WTnz z fotograf ją: Biuro
Ogłoszeń, Kraków, Sienna 12, dla
„Fryzjera".
6697
Miła, eympntyczna, gospodarna
blondynka 24-letnia, poślubi pana
kulturalnego, dobrego serca, naj
chętniej na posadzie lub fachowca,
do lat 34. Zglosz. poważne: Biuro
Ogłoszeń, Kraków, Sienna 12, —
„Maj".
6698
Panna, lat 32, miła, sympatyczna
szatynka, pracująca wr dużych do
mach prywatnych jako gospodyni,
iośluhi pana dobrego, na posadzi®
ub fachowca, do łat 42. Zglosz.
poważne: Biuro Ogłoszeń, Kraków,
Sienna 12, „Mania**.
6699
Pana lekarza do lat 40 i wyżej,
pozna panna zgrabna, niezależna,
majętna. Separowani wykluczeni,
może być wdowiec, z dzieckiem
Cel matrym. Pożądana fotografia.
Zglosw.: Biuro Ogłoszeń, Kraków,
.Jagiellońska 7 pod „Samotna".
Pani oamotna, sytuowana, wysoca
kulturalna, pozna
pana około
sześćdziesiątki, samotnego, wyso
kiego, pracującego, i wykształce
niem akademIckiem. Cel matrym.
Zglosz.: ’ Biuro Hupczyo, Kraków,
Jagiellońska 7, pod „Orchidea".
Samotna, na posadzie, poślubi kul
turalnego pana na atanowisku, do
lat 40. Wdowcy nie wyki uczeni.
Zglosz.; Biuro Ogłoszeń, Kraków,
Sienna 12, „K ulturalna".
6700
Panią, odczuwającą samotność,
szukającą ciepła, bardzo zamożną,
do lat 26, uczuciową, łagodną domatorkę, zgrabną, miłą, pragnążą
znaleźć i dać ciche szczęście — po
zna zamożny, przystojny, wykształ
cony (uniw.), poważnie myślący,
kawaler, 28 lat, właściciel przed
siębiorstwa. Majątek tylko dla
wspólnego dobra wymagany. Zgł.j
Ooniec Krak., Kraków. „Nr. 7081"
22-letni fachowiec pozna pannę
przystojną, do lat 24, możliwie
z własnem mieszkaniem. Cel matr.
Zgłoszenia pod „Bronisław" Biura
Hupczyo, Kraków. Jagiellońska
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