25 gr. |

K

CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm w 2 szpaltach
(szerokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla poszu
kujących pracy po 20 groszy. „M arginesowe" po
złotych 8.— za 1 mm w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).

Rak V.

I

N r. 161.

Kraków, środa 1 4 lipca 1 9 4 3 .

| 25 gr.

Nie zamówione przez KedakeJe rękopisy będą zwra
cana autorom jedynie przy dołączaniu porta zwrot
nego. Prenum erata miesięczna 6.— Zł., z odnoszeniem
do domu 6.50 Zł. W Kzeazy z dopłatą porta 7,50 Zł.
W Gen. Gub. tylko prenum erata przez urzędy pocz
towe. Konto czekowe: W arszawa 65S.

D a ls z a lis ta o fia r k a ty ń s k ic h .
(tp) Kraków, 13 lipca. Podajemy w dalszym ciągu listą ofiar katyńskich, sporządzoną przez techniczną komisją Polskiego Czerw. Krzyża. Męczeńską śmiercią polegli:

3018. Molendzki

Kazimierz — wojsk.

(Znalezione: kartą pocztową, koper
tą i medalik).

3019. Nierozpoznany wojskowy.
3020. Bielski Stanisław — P»r< (Znale

ziono 2 listy).
.
3021. Nierozpoznany podporucznik.
3022. Grochocki Franciszek — podpor.
(Znaleziono: zaświadczenie, legitym a
cją szkolna i rozkaz wyjazdu).
3023. Nierozpoznana osoba w ubraniu
cywilnem.
_ .
3024 Ciesielski Tadeusz — por.-obserw.
(Znaleziono:
zagraniczny,
legitym ację
„Okoci© , prawo
jazdy, rozkaz wyjazdu, legitym. ofie.
MŚWojsk., k artki pocztowe, fotogra
fie, zaświadczenie).
3025. Hoppo Edward — wojsk. (Znale
ziono: 2 wizytówki, odznaką Baonu
Podchorążych Rez. Piechoty).
3020. Hetmanek Stanisław

—

wojsk.

(Znaleziono: 2 k artk i pocztowe i list).

3027. Nierozpoznany podporucz. (Znale

ziono: nieczytelne świad. szczepie
nia w Kozielsku Nr. 550. odznaką
pułkową, tarczą szkolną ,,28H“).
3028. W ilk P iotr — porucznik. (Znale
ziono: legit. odznaki 65 p. p. i Szkoły
Podchor. Piechoty Rezerwy, tudziez
samo odznaki, pozwolenie na broń,
wizytówki i ryngraf).
3029. Rybus Mieczysław — wojskowy
dr. med. (Znaleziono: dowód osob.,
prawo jazdy i medalik).
3030. Garduga Kazimierz — wojsk, dr.
med. (Znaleziono: listy i świadectwo
szczenienia w Kozielsku).
3031. Nierozpoznany wojskowy.
3032. Krechowski Stanisław —

ppor.,

Ambasador niemiecki u Papieża
Rzym, 13 lipca. Papież P ius X t l przyjął
w dniu 11 lipca na pryw atnej audiencji no•wwnianowanego am basadora niemieckiego
przy Stolicy Apostolskiej, barona von
Weizeaeckera w raz z małżonką.

urodź. 1914 r. (Znaleziono: znak roz
poznawczy z wyciskiem Lwów-miasto, legit. szkolną, kaw ałek listu, me
dal jonik-serduszko, książeczką do n a
bożeństwa i świad, szczep, w Koziel
sku Nr. 2803),
3033. Pillich Adam — wojskowy, przed
wojną zam. W arszawa, ul. Mickiewi
cza 37/8. (Znaleziono: 2 k a rty wizy
towe, 2 fotografje, telegram , list, ka
lendarzyk, m edalik z łańcuszkiem,
oraz kartką pocztową, której nada
wcą jest Adam Pillich, W arszawa,
Mickiewicza 37/18),
3034. Nierozpoznany wojskowy.

3035. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: nieczytelne świad. szczep,
w Kozielsku Nr. 2754, kompas i me
dalik).
3036. Nierozpoznany wojskowy.
3037. Nierozpoznany wojskowy.
3038. Nierozpoznany porucznik.
3039. Staszewski Tadeusz — por. (Zna
leziono: 6 kartek pocztowych, któ
rych nadawcą jest Jadw iga Staszew
ska, W arszawa, ulica Mazowiecka 8,
wizytówki, oraz notes).
3040. Nierozpoznany porucznik,' (Znale
ziono: list be^ koperty, kartką z no
tatkam i).
3041. Orłowski (imią nieczyt.) — por.
nr. 15, I. 1894 r. (Znaleziono: znisz
czoną ks, st. sl. of., list, notatnik.
3042. Krakowski Mieczysław — ppor.

Znaleziono: ks. st. sł. ofic., (świade
ctwo szkolne, tygodniowy bilet P o l
skich Kolei Państwowych).
3043. Nierozpoznany wojskowy.
3044. Wasilewski Loon — ppor (Znale
ziono: legii, uniwersytecką, legit. czł.

Podróż Elmera Davisa
do Londynu.
Amsterdam, 13 lipca. J a k inform uje an
gielska służba prasowa, dyrektor wojenne,
go biura inform acyjnego Stanów Zjedno
czonych Elm er Davis w przyszłym tygo
dniu ma opuścić W aszyngton celem udania
sią do Londynu, gdzie ma odbyć szereg
konferencyj z urzędnikam i brytyjskiej słu
żby informacyjnej^_____

Siła armji indyjskiej.
Tokio, 13 lipca. Siła nowej arm ji In d yj
skiej oceniana jest przez tutejsze koła wojskowe na kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy.

3046. Maliszewski Bolesław — ppor., nr.

1905 r. (Znaleziono: znak rozpoznawczy z odciskiem Biała Podlaska
3605, 2 kwity, kartą ewidencyjną z Ko
zielska w jązyku rosyjsk. i notatnik).
3047. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: legit. ofic. MSWojsk. i kartką
z notatkam i).
3048. Nierozpoznany podporucznik.
3049. Tusehek Adolf — ppor. (Znalezio
no: 4 kartki pocztowe, których na
dawcą jest Georg Tutzek, S ternhurg
k/Kąpna, oraz 2 dyplomy nauczyciel
skie).
3050. Nierozpoznany wojskowy.
3051. Czaplicki Stefan Cezary — ppor.,

ur. 1904 r. (Znaleziono: k artą mobil.,
legit. odznaki 28 p. Strzelców K a
niowskich i odznaką Baonu Szkoły
Podchorążych Rezerwy Piechoty).
3052. Nierozpoznany podporucznik.
3053. Gryka Władysław — ppor., urodź.
1906 r. (Znaleziono: znak rozpoznaw
czy z odciskiem Wolkowysk, 2 sow.
recopisy poczt, z nazwiskiem Antoni
Niemczynowicz, Swisloez, wojewódz
two białostockie).
3054. Sikora Aleksander — wojskowy.
(Znaleziono: 3 kartki pocztowe, któ
rych nadawcą jest Stefan Pieńkow
ski, W arszawa, ul. Hoża 61).
3055. Machnacz Zygmunt — wojskowy.

(Znaleziono: dowód osobisty z foto
grafią, telegram, wykaz osób interno

W Londynie nie opublikowano dotychczas
oficjalnych wyników dochodzeń.

Lizbona, 13 lijKta. Jak wynika z Informacyj,
nadeszłych tu z Londynu, tamtejsze
Czy to był naprawdę samolot
polityczne koła emigracyjne miały sle wy
razić, jakoby przedstawiciele polskich sfor
' Sikorskiego?
emigracyjnych w Londynie zwróciły sle z
M adryt, 13 lipca. Z granicy hiszpańskiej prośbą do rządu bryfylskiego o możliwie
nadeszła sensacyjna wiadojiłośó. że sam o ja k najrychlejsze opublikowanie wyników
lot, który spadl koło G ibraltaru, nie był dochodzeń w sprawie rzekomej katastrofy
wcale tą maszyną, w której Sikorski odby lotniczej, w wyniku które] gen. Sikorski
w ał podróż. Z faktu tego wynika wniosek, poniósł śmierć.

żo szef polskiej em igracji m usiał utracić
życie w jakiś inny tajem niczy sposób.

Kola Mat. i Fiz. Uniw ersytetu J ó 
zefa Piłsudskiego w Warszawie, k a rt
ką biblioteczną i kalendarz).
3045. Rzeżniczek Adolf — PP°r. (Znale
ziono: kartki z ks. st. sł. ofic,, 2 listy
w języku niemieckim i różaniec).

W kolach polskich nie porusza sią do
tychczas szeregu podejrzeń, łączących sią
z różnego rodzaju pogłoskami na tem at
nieoczekiwanego usunięcia gen. Sikorskie
go. Z głosów, jakie w tym wzglądzie sią
słyszy, nie można się oprzeć wrażeniu, iz
czynniki angielskie w sposób wyraźny za
dają sobie trud, aby. tajemnicze szczegóły
zbrodni w sposób niedwuznaczny zapisać
na konto komunistów.
Opublikowany bezpośrednio po zgonie
Sikorskiego przez agencją inform acyjna
R eutera wywiad, polskie koła w stolicy
P ortugalji określają jako niepokrywający
sią z prawdą- Jako zasługująca na uwagę
kola te przyjm ują za możliwa wiadomość,
iż w toku podróży inspekcyjnej oficerowie
i żołnierze w obozach wojskowych na te
renie Bliskiego IVschodu mieli przez usta
wyższych oficerów polskich oświadczyć
gen. Sikorskiemu, że wprawdzie na świę
cie jest spora rzesza polskich żołnierzy, tu
jednak nie będą oni walczyć za obce spra
wy tak długo, dopóki R osja Sowiecka me
oświadczy się w sposób zdecydowany ,o
przyszłych losach Polski. W międizyczasio

W skład jej wchodzą ‘ nietylko takie je
dnostki, które wystąpiły w czasie defilady,
ale także artyleria, pionierzy i oddziały
łączności. Oficerowie i żołnierze—jak pod
kreślają — otrzymali dłuższe i grutoWne
wyszkolenie. Przypom inają, że Japończycy
jeszcze w czasie walk na M alajach byli
wspierani przez licznych ochotników hin
duskich. Tworzyli oni trzon arm ji indyj
skiej, utworzony jeszcze na wiosną 1942 r.
Językiem, jakim posługuje sią ąrm ja, jest
narzecze hindostańskic. Zwyczaje hindu
skie, dotyczące odzieży, m ieszkań i poży
Berlin, 13 lipca. W toku ciężkich walk na
wienia, uwzględniaj sią w pełnych rozm ia
północ I południe od Orła udało sią woj
rach.
______
skom w niedziele po kilkudniowych zadę

tych zmaganiach przerwać silnie zamino
wany system fortyfikacyjny bolszewików,
Lizbona, 13 lipca. W związku z rokowa który na południe od Orła rozbudowany
niami, jakie Giraud prowadzi obecnie w jest na mniej wiece] 30 km wgląb i na
W oszyngtonie, „New York lim e s" poda je, szpikowany wprost stanowiskami bojoweiż z pośród 60.000 żołnierzy francuskich, mi I różnego rodzaju przeszkodami.

W ten sposób również tu taj rozbito goktórzy brali udział w kam panji tnnetańekiej, ogółem 16.000 padło, odniosło rany towo do akcji sowieckie dywizje zaczepne,
które tern samem nrzejść m usiały do roz
lub też zaginęło.
I

3057. Churiykiewicz

W ikto r — wojsk.

(Znaleziouo: k artki pocztowe, listy,
przyczem na jednym z nich adres:
Władki, Zakopane, ul. Kolejowa; so
wiecki kwit na rzeczy odebrano
w obozie i świadectwo szczepienia
w Kozielsku Nr. 3520).

3058. Nierozpoznany wojskowy.
8059, Culko (Całka) Stanisław — woj
skowy. (Znaleziono: ks. st. sł. ofic.,

kawałek listu pisanego z Warszawy,
n zaczynający sią od słów „Najdroż
szy Staśku").
3060. Nierozpoznany wojskowy.
3061. Czułkowskl Franciszek Ksawery —
porucznik, ur. 1892 r. (Przy szcząt

kach znaleziono; znak rozpoznawczy
■z odciskiem: „Bydgoszcz" - 130 7)

3062. Nierozpoznany porucznik. (2 kartk i

z zapiskami, adres: Dr. Karol Rożensztrauch, Warszawa, ul. P ańska 9'4,
oraz sowicc. kwit na odebrano przed
mioty).
. .
3063. Nierozpoznany wojskowy.
Zainteresowane rodziny zeohcą zwró
cić sią o bliższe inform acje w sprawie
ofiar katyńskich do Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża w W ar
szawie, ul. Smolna 17. lub do okręgo
wych .placówek PCK. w Krakowie,
Kielcach, Lublinie i Lwowie.

Tojo w Manili i na Jawie.

Tokjo, 13 lipca. W trakcie podróży w i
zytacyjnej terenów południowych premier
Tojo przybył w ub. sobotę do M anili, gdzie
odbył dłuższą konferencją z członkami kopotwierdziła się wiadomość, iż generał Si mltetu, przygotowującego niezawisłość F i
korski opinję tą zakomunikował krótko lipin.

przed swym zgonem uieznnnej z.nazwiska
W dniu 7 lii«‘n br. przybył prem jer Tojo
oficjalnej ósotoistośei angielskiej, eo jest
charakterystyczne dla nastrojów, panują do Djnknrtn, gdzio z tej okazji odbyta się
cych wśród Polaków, znajdujących sią na tam publiczna m anifestacja. W przemówioniu Tojo oświadczył: „Ostatnio odwiedzi
Bliskim Wschodzie.
łem Chiny. Mandżttkuo, Syjam. Filipiny,
Kryzys polityczny w łonie
a obecnie Jaw ę i w toku tych wszystkich
podróży miałem możność osobiście przeko
emigracji polskiej.
nać sią, iż nasze wysiłki w kierunku stw o
Sztokholm, 13 lipca. Dyplomatyczny ko
respondent angielskiego dziennika „Obser- rzenia wspólnego, wielkiego wohoduiovor“ piszc w niedizielnem wydaniu, żo ewen. azjatyckiego obszaru życiowego w ykazują
tualna nom inacja Sosnkowsikicgo na kiero już obecnie wielkie postępy".
wnicze stanowisko z kompetencjami w dzie
dzinie wojskowej może dać powód do wy
buchu konfliktu wśród reprezentantów po paratów, zwalczających broń pancerną,
szczególnych stronnictw politycznych w ło gromiąc we wzorowem współdziałaniu so
nie polskiej em igracji z jednej, oraz przed wiecką brygadą pnnoerag. W śmiało prze
stawicieli kól wojskowych z drugiej strony. prowadzonych atakach rozbito liczne ba
Nic należy bowiem zapominać, iż Sosu- terie sowieckie i stanowiska arty lerji prze
k owsiki reprezentuje wybitnie prawicowe ciwpancernej, zadając tem samem bolsze
nastawienie, gdy tymczasem polityczny wickiej broni pancernej dotkliwo straty .
sektor b. zastępcy generała Sikorskiego O przewadze i skuteczności ozolgów nie
posiada tendencje demokratyczne. Należy mieckich „Tygrys", operujących na tyra
zatem przyjąć, iż zarówno Mikołajczyk, odcinku, świadczy wiadomość, według któ
jak i pewna grap a jego kolegów wysuną rej dowódcy jednego tylko niemieckiego
z tego powodu zam iar dymisji, nby lent uzołgu tego typu, zadaniem którego było
samem uniemożliwić nominacją generała ubezpieczenie skrzydeł, udało się w czasie
Sosukowskiego. W edług wszelkiego praw  dwugodzinnej walki z zespołem czołgów
dopodobieństwa — kończy swą inform acją sowieckich, składającym się z przeszło 51)
bojowych typu „T 34", celnemi strza
dyplom ata angielski — w łonie polskiej wozów
łami unieszkodliwić 17 czołgow tego typu.
em igracji panuje nadal kryzys polityczny. Nawet
silnio skoncentrowany ogień tych
przeważających bolszewickich sil pancer
nych nie zdołał przeszkodzić czołgowi nieni-ieokienui w wykonywaniu ,i©go zaduma.
Wobec tak dotkliwych strat zespół ezplgów sowieckich zawrócił i wycofał się pod
osłoną znajdującego się w pobliżu zagłę
bienia terenowego. Bez jakiegokolwiek
bądź starcia z innej strony „Tygrys" nie
paczliwe.) obrony. W rejonie Biełgorodu miecki podążył za bolszewikami, unieru
bolszewicy rzucili do walki ponownie wszy cham iając 5 dalszych czołgów. Reszta ze
stkie siły pancerne, lakierni dysponowali, społu sowieckiego wycofała sią wobec te
pomiędzy niemi wielka ilość bardzo cięż go z dalszej walki i szukała ocalenia w ukich czołgów „Kutosowa", przeszło 52-tono- eieezce. Niesłychanie zacięte zmagania w
wych, przyczem akcją tą stara li sią osła tej gigantycznej walce, trw ającej obecnie
niać wysunięta do przodu zmotoryzowaną już od przeszło tygodnia na stosunkowo
ciężką a rty le rią oraz skoncentrowaną o- bardzo ograniczonym odcinku frontu, zda
ją sie dochodzić do punktu kulm inacyjne
broną przeciwpancerną.
Równocześnie z czołgami niemieekiemi go. Rozwój sytuacji w eingu ostatnich 24
przystąpiły do ataku również silne eska godzin dowództwo niemieckie określa jako
d ry niemieckich samolotów bojowych i a- zupełnie zadawalające.

Gigantyczne zmagania między Biełgorodem
i Orłem trwają nadal.

Straty Girauda w Tunisie.

wanych w Kozielsku, m ających wyje
chać do ZSRR., kartką pocztową z dn.
2. 9. 1939 r. z Białegostoku, skierow a
ną do M,, a której nadawcą jest Jakób Zakhejm, Grodno i różanieo).
3056. Santarlus Karol — porucz., przed
wojną zam. Cieszyn. (Znaleziono: 2
wizytówki, ks. st. sł. ofic.).

„GONIEC KRAKOWSKI" Nr. 161. Środa, 14 lipca 1943.

Bitwa miedzy Biełgorodem a Orłem.

pierwsza iaza waik na Sycylii.
Berlin, 13 lipca. Nlemleeko-włoslia
Nlemleekn-włoska reakcja na
anglelskn-ainerykańska akcję na Sycylji rosiała
już uwieńczona poniy.ślnenit rezultatam i, Jak
utwierdza korespondent wojskowy DNB. Pisze on:
Pierwsza faza na Sycylji wypadła na nieko
rzyść anglo-nmeyykańskich forinacyj lądujących.
Ahy można było mówić o rzeczywislem udaniu
się akcji, Anglicy i Pótnocni-Amerykanle musieliby w ciągu pierwszych 48 godzin rozszerzyć swo
je punkty lądowania na szerokim froncie do tych
miejsc nadbrzeżnych, których łączne posiadanie
mogłoby dopiero stworzyć wstępny warunek dla
zwycięskiej akcji operacyjnej przeciwko obronie
wyspy 1 dla lepszego ubezpieczonego transportu
ciężkiego materjalu na wyspę. Posiadane w Ber
linie iiifnrinacje wskaraiją na lo, że dolyeliczasowe właściwe punkty lądowania angielskich I północiio-amerykańskich wojsk lądowych wykazują
brak jakiegokolwiek promienistego rozszerzania
się. Wszystkie te momenty dowodzą, jak słabo
zdołała strona atakująca wykorzystać pierwszy
okres napływu swych sił. W międzyczasie niemiecko-wtoska przcciwakcja przystąpiła do pierw
szych pociągnięć. Już. dotychczas może się ona
wykazać pomyślnemi sukcesami na ziemi oraz
bardzo poważnemł .rezultatami operacyj lotnic
twa przeciwko aljanckiej flocie transportowej.
Poniewuż aljanci, zgodnie z postawioneml solne
łaktycznemi zadaniami, byli zmuszeni już rozpo
czynać swą akcję przy użyciu znacznych sił, to,
co dotychczas osiągnęli, jest naprawdę nicwiel*
kłem. Według poglądów miarodajnych czynni
ków wojskowych stolicy Rzeszy, aljanci są obec
nie zmuszeni do wzięcia na siebie jeszczfe więk
szego ry zy k a'i ściągnięcia jeszcze znaczniejszych
form acji.
W kotach wojskowych w stolicy Rzeszy uważa
się za okoliczność bardzo wymowną, że niemiccko-włoskie dywizje dyspozycyjne praktycznie nie
nawiązały jeszcze zupełnie lub w* każdym razie
dotychczas tylko przy pomocy patroli wypado
wych łączność z aljanlami. Fakt ten można uwa
żać jako jeden z najsilniejszych atutów akcji
olironnej, który niewątpliwie jest w stanie dopro
wadzić do sensacyjnego rozwoju wypadków.

*

•

wobec słów pocieszenia ze strony R o o so
velta, że kw estja ras m usi być rozw iązana
po wojnie".

“

Od dn. 5 lipca bolszewicy stracili 2 8 .0 0 0 jeńców, 1 .6 4 0 czołgów
I 1 .4 0 0 dział.

Lizbona, 13 lipca. K om isja dla dostarcza
nia sil roboczych oznajmia, że w ciągu ubiegtego roku stale przybierała liczba m u
rzynów, zatrudnionych w przemyśle wojen
Nowe rezerwy bolszewików
nym. W miesiącu Lipcu 1942 w zakładach
pracujących dla produkcji wojennej zatru 
w bitwie pod Orłem.
dniano przeszło 12 milionów robotników,
Berlin, 13 lipca. W uzupełnieniu niemie- z pośród nich 5,2 proc, było m urzynam i.
elktego kom unikatu wojennego z ponie W m aren 1943 liczba ta wzrosła do 14,7 midziałku. dowiaduje się DNB z kól m iaro ljomów, z czego przypada na murzynów
dajnych, co następuje:
'
6,2 p ro cen t
______
W rejonie pomiędzy Biełgorodem a Orlem doszło do ciężkich walk również w cni.
W łoski komunikat wojenny.
11 liipca. J a k już w dniach poprzednich, tak
Rzym, 13 lipca. W łoski kom unikat wojen
też w dniu 11 lipca bolszewicy posciągah
znów nowe rezerwy, między niemi także ny z poniedziałku posiada następująco
w ojska gw ardji. Otoczono silną form ację brzmienie:
Naczelne dowództwo włoskich sił zbroj
bolszewickich wojsk, do których należały
jednostki wyborowe i zniszczono je. S y tu a nych kom unikuje:
W dniu wczorajszym toczyła się be®
cja na tym terenie walki stale się zaostrza.
S kutki niemieckich sukcesów zaczynają przerwy w dalszym ciągu tw arda w alka
się zwolna zaznaczać.. J e s t to wprawdzie ną Sycylji. Nieprzyjaciel próbował nada
jcsBcao zArychło mówić o punkcie kulmi- rem nie rozszerzyć nieznaczną szerokość za
rtaeyjnym walk, jednakowoż coraz więcej jętego przez niego nasil przybrzeżnego.
Włoskie i niemieckie wojislia, które prze
odnosi się wrażenie, że k o n tratak niemie
cki zmusza Sowiety do czynienia wysiłku szły zdecydowanie do ktm trataku. na licz
aż do ostatecznych granic ich siły defen nych punktach pobiły nieprzyjacielskie od
sywnej. Niesłychanie szybkie zahamowanie działy i zmusiły je na jednym odcinku do
. . . .
i
pierwotnego ataku sowieckiego oraz bez odwrotu.
Duch bojowy włoskich i niemieckich od
pośrednie przejście do . własnego k o n trata
ku niemieckiego są najlepszym na to do działów jest bardzo silny. Zachowanie się
wodem, że inicjatyw a spoczywa silnio .w rę ludności i dzielnych sycylijskich, żołnierzy,
kach niemieckich. W alki w rejonie Bicłgo- którzy w znacznej liczbie należą do na
rod—Orzeł zaliczają się do najobfitszych szych jednostek, przechodzi wszelkie po
chwały. Za w spaniała obronę powierzo
w straty, jakie kiedykolwiek Sowiety do nych
im stanow isk zasługuje na szczególne
tąd przechodziły. Sam a tylko liczba 1.640 wyróżnienie,
pozostająca pod rowkazamL
czołgów, 1.400 dział i ponad 1.200 samolo generała Aehillo
do‘Havot, 206 dywizja
tów, jak ie Sowiety dotąd straciły, w yra
bia pojęcie o niesłychanie silnych ich s tra  przybrzeżna.
„ .oł s k ie sam oloty storpedow ały trzy k rą 
W
tach m aterjałow ych, jak ie ponieśli w c i ą 
jedną m niejszą jednostkę i trzy
gu jednotygo-dniowych tych walk. Tym żowniki,
parowce, 'z których dwa o pojemności po
stratom w m ateriale odpowiadają także 8.000 brt. zatonęły.
, , .
straty w ludziach.
W łoskie i niemieckie zespoły bojowe atakow ały nieprzyjacielskie sk upim a wojsk.
Pięć parowców i parę jednostek ląd u ją
cych zatopiono. Ponad v frachtowców i
transportowców różnej wielkości otrzym a
ły trafien ia lub zapalono.
Myśliwce m ocarstw osi zestrzeliły 30 sa
molotów. Dalszych osiem samolotów spa
Dalsze niespodzianki dla aljantów są możliwe.
dłe w ogniu arty lerii.
Z akcji ostatnich dwóch dni nie powró
Berlin, 13 lipca. Według donleeienła z re ze swemi jednostkam i transportow em l speł ciło
do swych punktów oparcia 18 włoskich
jonu bojowego na Sycylji, niemiecko, zły ha niczem, ponieważ ataki niemieckich
niemieckich samolotów.
,
włoskie wojska wypadowe uzyskały da - i włoskich samolotów bojowych i burzą i 10
Przed wischodniem wybrzeżem Sycylji je
sze poważne sukcesy przeciwko b ry ty j cych zniszczyły poważne części floty dowo- dna Z naszych łodzi podwodnych storpe
skim, a zwłaszcza przeciwko amerykań zowoj wojska i transporty.
Również przyczółek mostowy, utworzony dowała krążownik o 10.000 ton. Krążow
skim formaejom wysadzanym na ląd.
nik został trafiony i eksplodował.
W szczególności włoskie rezerwy dyspo przez wojska brytyjskie, został tak daioeo
ścieśniony,
że
lekka
a
tty
le
rja
włoska
i
nie
zycyjne zdołały zatrzym ać form acje am ery
Zacięte walki na Sycylji.
kańskie, posuwające się w głąb wyspy miecka ostrzellwuje już teren nadbrzeżny.
Rzym,
13 lipca. O to czn y ch się opera
Początkowe
posuwanie
się
brytyjskich
i po gwałtownych walkach odrzucie na wy
brzeże, zadając im ciężkie, krw aw e straty. forinacyj wysadzonych na 'ląd, zamieniło cjach na Sycylii można, jak pis®© dypi"Przeprowadzona
jednocześnie
operacja się w międzyczasie w rozpaczliwą obronę. matyczny współpracownik agencji b letan t,
wojsk niemieckich przyniosła podoony sufc- S traty wojsk angielsko - am erykańskich ze względów wojskowych podać narazie
ludziach, a także w m aterjale. są już do jedynie następujące fakty:
,
ees. Również i tu taj Am erykanie po gwał w
townych utarczkach zostali dotkliw ie, po tychczas bardzo poważne. W edług o stat J 1) Zniszczono wszystkich strzelców spa
bici, tak, że m usieli pospiesznie cofnąć się. nich doniesień, nadeszłych z Sycylji drogą dochronowych. 2) Dotychczas unicestwio
W ojska niemieckie energicznie postępując telegraficzną, dzięki potężnym atakom mc no wszdlkie próby wojsk am erykańskich,
za ’ przeciwnikiem, zdołały przeszkodzić mi ecko-włosk ich rezerw dyspozycyjnych., zam ierzających z wybrzeży w targnąć do
Amerykanom w zorganizowaniu dalszego sytuacja przybrała takt obrót, że aljanci wnętrza wyspy. W alki są niesłychanie za
oporu i odrzucić ich do morza. W ysiłki niogą jeszcze stanąć w obliczu dalszych cięte i dramatyczne, toczą się bez przerwy,
lecz ogólny rozwój operacyj uzasadnia
\
Amerykanów, celem naw iązania łączności niespodzianek.
wniosek, jak oświadcza współpracownik
agencji Stefanl, iż na bluff obliczone na
dzieje aljantów rozbiły się o tw ardą rze
czywistość.

Berlin, 13 lipca. Naczelna komenda nie
mieckich sil zbrojnych komunikuje z głó
wnej kwatery FUhreta w dniu 12 lipca:
W bitwie pomiędzy Biełgorodem a Orłem
wojskom naszych udało sie otoczyć i zni
szczyć większą grupę sił nieprzyjacielskich.
Wzięto przytem do niewoli kilka tysięcy
jeńców, zniszczono 129 czołgów oraz zdoiiyto liczne działa i inny sprzęt bojowy.
Ogółem w dniu wczorajszym zniszczono
220 czołgów I 70 samolotów. A tak] odcią
żające, jakie bolszewicy podjęli na wschód
i na północ od Orła, odparto.
Od dnia 5 lipca nieprzyjaciel stracił
28.000 jeńców, 1.640 czołgów i 1.400 dział.
Na Sycylji wysadzone na ląd wojska
brytyjsko-północno-amerykańskle usiłowa
ły bezskutecznie rozszerzyć obsadzony pas
wybrzeża. Wojska niemiecko-włoskie przy
stąpiły wczoraj w pewnych określonych
miejscach planowa do przeclwataku i w
pierwszym kontrakcie bojowym odrzuciły
nieprzyjaciela. Niemieckie I włoskie lot
nictwo zaatakowało skupienia statków nie
przyjacielskich I zatopiło k ilk a większych
transportowców oraz łodzi, przeznaczonych
do lądowania. Porałem uszkodzono trzy
krążowniki i 42 statki transportowe, a jed
na wioska łódź, podwodna zatopiła krą
żowniki o poj. 10.0P0 brt. Nieprzyjaciel stra
cił wczoraj nad Sycylją I w rejonie mor
skim tej wyspy 38 samolotów. 10 niemiec
kich samolotów zaginęło.
Podczas zbrojnego lotu zwiadowczego
nad A tlantykiem samoloty niemieckie
wznieciły bombami pożar na dwóch stat
kach nieprzyjacielskich, w czem na Jednym
statku pasażerskim o pojemności przeszło
20.000 b r t
Niemieckie łodzie podwodne w zaciętej
walce zatopiły z pośród silnie ubezpieczo-

Podczas kiedy silne formacje bombowców osi
pod osłoną niemieckich myśliwców prowadzą w
dalszym ciągu swoje zwycięskie walki przeciwko
amerykańsko-brylyjskim jednostkom, przenaczonym do wysadzania na ląd na wodach nadbrzeż
nych kolo Sycylji, niemiecko-włoskle siły dyspo
zycyjne na samej wyspie przystąpiły w różnych
miejscacli do uderzenia przeciwko angiclsko-ame.
rykańskim przyczółkom mostowym. Siły te już w
dniu 11 lipea przedpołudniem uzyskały pierwsze
poważne wstępne sukcesy,, jakkolwiek hiw eł w
obozie osi nie ukrywa się faktu, iż mogą jeszcze
nastąpić bardzo zacięte walki.
Szczegółowych infortuncyj na tem at rejonów,
w których w obecnej chwili toczą Się walki, nie
udało się ze zrozumiałych względów obecnie je
szcze uzyskać. W każdym razie niożna już jednak
powiedzieć, że niemieckie i włoskie siły dyspozy
cyjne zdołały zarówno rozbić jednostki amery.
kańskie, jak i bryłyjskle, odciąć części sił od ich
połączeń etapowych, zniszczyć ostatnie resztki
formacyj strzelców spadochronowych 1 znacznie
zwężyć przyczółki mostowe.

Najwyższe podatki w Anglji.

nych konwojów nieprzyjacielskich
sześć
statków o łącznej pojemności 42.000 brt.

Sukcesy niemiecko-włoskie na Sycylji.

Genewa, 13 lipca. Kanclerz skarbu, sir Kings
ley Wood przedłoży! Izbie Gmin statystykę po
datków, z której wynika, że w Anglji płacone są
najwyższe podatki. Wysokość podatków w tóżnych krajach po przeliczeniu na głowę wynoszą
rocznie w funtach angielskich: w Anglji bezpo
średnie podatki 34, pośrednie podatki 18, w Sia
rac h Zjednoczonych 34 i 7, w Kanadzie 28 i 12,
w Australji 17 i 11, w Niemczech 18 i 16, we
Włoszech 3 i 7. Chodzi tu przytem tylko o właści
we podatki państwowe. Podatki gminne nie są
Genewa, 13 lipca. Zachowanie się Nićowłączone do tej statystyki. Przed wojną w Anglji listów. sprzyjających komunizmowi. bvło
płacono przeciętnie podatki bezpośrednie i po powodem burzliwego posiedzenia w genew
średnie w następującej wysokości: w roku 1031/32 skiej Radlcie m iejskiej. Talk zwana grupa
16 funtów 7 szylingów, w roku 1937/38 17 f. 14 robotników wezwała Radę miejską, by
szylingów, zaś w roku 1038/39 19 t, 8 szylingów. podjęła kroki w Radzie związkowe.!, celem

Demonstracja komunistyczna w genewskiej
radzie miejskiej.

Dwa mlljony żołnierzy ameryk.
w krajach zamorskich.
Lizbona, 13 lipca. W tych dniach zunny
angielski pisarz wojskowy. Liddle H art,
zwrócił się pod adresem Ameryki z żąda
niem wysłania znacznie więcej żołnierzy,
aniżeli dotychczas do krajów zamorskich,
by tefnsamem wogóle mogły się zaznaczyć,
jakieś szanse zwycięstwa. Niespodziewanie
szybkiej odpowiedzi doczekał się kapitan
H a rt # ust kierow nika wojennego urzędu
inform acyjnego Stanów Zjednoczonych Eliner Davies‘a. Z lekkim odeieniran ironji Davie« oświadczy! bowiem, iż Ilość żołnierzy
am erykańskich w krajach zamorskich wy
nosi około 2 mlljony. czyli iz temsamem
Stany Zjednoczone ze swój strony w znacz
nym stopniu przyczyniły się do zrealizowa
nia aljanckich planów wojennych.

cofnięcia zakazał dziennika „be Travnil
oraz uznania p a rtjl Nicolisiow. Przewod
niczący Rady m iejskiej oświadczył, ze
kwestia ta, czysto polityczna, leży poza
kompetencją władz gminnych i że wsku
tek tego nie jnożna o niej dyskutować.
Z trybun dla publkwności odezwały stQ
burzliwe glosy, a przyjaciele Nicoliego,
otaczający swego m istrza, z podniesioną
pięścią odśpiewali międzynarodówkę. W
śpiewie tym wziął także udział jeden z człon
ków tak zwanej międzynarodowej grupy
robotniczej. Następnie zabrał glos Nicolo,
wygłaszając zaitmprowiiaowaną przemowę
z 'trybuny dlla publkwności.
Rraewodlreiczący, k tó ry w tym czasie nie
mógł sobie zdobyć utorytetu, wezwał w tej

rowego.

Manifestacje na rzecz walki
w całych Włoszech.

Rzym, 13 liipca. Z wszystkich okolic
chwili wszystkich do opuszczenia trybuny.
Nioołiści wzbraniali się wyjść ze' sali i do Włoch napływ ają do stolicy spraw ozdania
piero po wezwaniu policji wyszli, śpiewa o .iipontanicznych m anifestacjach . narodo
wych, W czasie których lu d ,d a je wyra®
jąc ponownie międzynarodówkę.
swej niezachwianej łączności z żołnierzami,
walczącymi na Sycylji. N aród włoski wy
Czy Szwajcaria zatrzyma
raził też sw ą zdecydowaną wolę walczenia
do ostatniej kropli krwi, aby bronić k raj
swą flotę morską?
swói przeciwko nieprzyjacielowi. U saczeBrrno Szwajcarskie, 13 lipca. Rada związkowa gólnie podniosłych m anifestacjach donoszą
powzięła uchwałę w sprawie szwajcarskiej żeglu także z Neapolu, Modjolanu, T urynu, Bologi morskiej, na skutek której ma być uregulowa nji i Florencji, w czasie których przema
na sprawa nabywania i amortyzacji okrętów. W w iali starzy wojownicy z wojny
tym celu właściciele szwajcarskich statków mor- oraz z obecnie toczącej się wojny, jak iow skiełi, które zostały wynajęte przez urząd trans nież liczni prefekci i federali.
portów wojennych, będą korzystali ze specjalne
go funduszu renowacyjnego, utworzonego przez
administrację skarbową. Zarządzenie władz
szwajcarskich w tym względzie zasługuje na uwagę, ponieważ obliczone jest na okres powojen
ny. Wynika z niego również podkreślenie czyn
ników rządowych faktu kontynuowania własnej
żeglugi morskiej.

Kwestja murzyńska w Stanach Zjedn.

M adryt, 13 lipca. Znawcy stosunków w
Stanach
Zjednoczonych
przedstaw iają
istotne tło zamieszek w Detroit, w wyniku
których wybuchły krwawe w alki między
Sstokhotm, 13 lipca. W Szitokholmie zawarto m urzynam i a białymi, w sposob ęastepuwkład hadlowy w sprawie obrotu towarowego
między Szwecją 1 Danją na drugie półrocze 1943 ■"Zasadniczą przyczyną tych zamieszek
roku, przyczem obrót obustronny ustalono na su jest zagadnienie rasowe. Zalicza się ono tto
mę po 35 miljonów koron jzwedzkich dla każde tych zagadnień nierozwiązanych i zua się
go' z państw. Na kontyngenty wywozowe szwedz- ńlepokoualnych w Stanach Zjednoczonych.
_ie wchodzą przeważnie artykuły drzewne, celu Niesłychany popyt za siłami roboezemi
łoza, papier i karton, żelazo 1 stał, maszyny i a- postawił praedewszystkiem na pierwszy
paraty. W skład kontyngentów wywozowych plan murzynów chętnych do roboty, a
duńskich wchodzą przedewszysłkiem ryby, cu częściowo znacznie mniej wymagających
kier, miód sztuczny, konserwy mleczne, prepara i w pracy wydajniejszych, którzy w nie
ty chemiczne i farmaceutyczne, wyroby drzew długim czasie prześcignęli Amerykanów,
przyzwyczajonych do dobrych warunków
na, maszyny i aparaty.
W porównaniu z rokiem uhiagtyra nowa umo życiowych i do wygodnego przebiegu pracy.
wa przynosi znaczne rozszerzenie obrotu towa W wieiu miastach am erykańskich utrw alili
się m urzyni wskutek swej pilności pa ta 

Duńtko-szwedzka umowa
handlowa.

Coraz więcej murzynów
w amer. przemyśle wojennym.

Straty aljantów w samolotach
nad Włochami.
Rzym, 13 lipca. Aljanci stracili w tygod
niu od 8 do 10 lipca 1943 r. ogolem 2bt> s a 
molotów nad terytorium włoskiem . i uaa
wyspami Jońskiem i, w tein po największej
części czteromo-torowe i dwumotorowc bom
bowce. Z tej cyfry 150 samolotów n i j a 
kich zestrzelono między 3 i 5 lipca nad bycylją, przyczem 111 maszyn st rącono w w'al
kach powietrznych, a 39 arty le rja ^ z s e tw lotniczą. K ilkaset samolotow uszkodzono,
a conajm piej 800 osób z posrod w yspecjali
zowanego personalu uczyniono biezdolnymi do walki. W dalszych dniach tego tygodnia e-tracili Anglo-Amerykame dalszych
64 samolotów, ® czego 21 w walkach powietrznych. Należy nadto do
cyfr doliczyć m asayny aljanckie, zestrzelo
ne nad Snrdynją i wyspami J ° “» ^ X ’n i«
raz ilości maszyn, o których zestrzel em u
doniesiono we włoskim kom unikacie wo
jeannym z ubiegłej soboty.

kich stanowiskach, które dawniej p rzeina
czone były tylko dla białych. Nieuniknio
nym objawean głodu mieezkauiowego byt
fakt, że m urzyni w darli się także do tak
zwanych „lepszych dzielnic’ , dotąd uważa
nych za rezerw at dla robotnika, białego
i że tam się zadomowili. Możliwości zarob
kowe stworzyły im też pewną wysoką stoPęByjo°toaijle iinak solą w oku dla wszyst
kich am erykańskich polityków rasowych
i dla robotników białych. Dochodziło w ten
Rposób stało do prowokacyj murzynów
Amerykański minister wojny
przez białych, a wreszcie i do krwawych
rozruchów. Stosunek podobny, zaostrzony*
w Anglji.
jak w w Detręit, zauważyć także można
Srłokholm, 18 lipca. Agencja R eutera
w W aszyngtonie i w Nowym JoTkii, jak tez donosi, że am erykański m inister w,jjo y
i w innych am erykańskich wielkich m i a  Stim son przybył do Anglji, aby oilbyę
stach. To poważne niebezpieczeństwo przy
szłych wybryków nieuniknione jest nawet różne konferencje.
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Więcej terminatorów dla riemiosła.
L IP IE C

Dziś: AuaMeta pap.
Jntro: Bonawentury
Dziś obow iązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

Nowa organizacja przemysłu
restauracyjnego.
Kraków, 13 llpea. Bo 31 m aja br. na terenie Gene
ralnego Gubernatorstwa istniały dwie organizacje,
stojące na straży zawodowych i gospodarnych inte
resów zakładów przemysłu (restauracyjnego, a mianowioie fachowe interesy wspomnianych zakładów
reprezentowane byty przez Grupą Gospodarczą ro
sluuracyj, zakładów przem ysłu gospodo iego i pen
sjonatów : wszystkie sprawy związane z problemem
ce.n regulowane były Przez Związek Główny Hoteli
i Jadłodajni.
Wojenna stosunki skłoniły władza rządowa do
uproszczenia
nadbudowy przemysłu goepodnlego.
Tak wląc decyzją prezydenta Wydziału Głównego
Wyżywienia I Rolnictwa, Związek Główny Hoteli
I Jadłodajni zoetal rozwiązany; wszystkie jago agen
dy z dniem 1 czerwca 1943 r. przejąla Grupa Ruchu
Obeych, Grupa Gospodarcza restauracy], zakładów
przemyciu goepodnlego i pensjonatów.

Kraków, 13 lipce. Rzemiosło stanęło w czasach
obecnych, dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu
życia gospodarczego, na należytym poziomie.
Otrzymało ono odpowiednie formy organizacyjne,
usprawniono wytwórczość zakładów, mistrzowie
I czeladnicy uzyskali w wielu zawodach gruntow
ne przeszkolenie fachowe, lecz jesień problem,
mimo wyników, jakie w tej dziedzinie osiągnięto,
nie został jeszcze całkowicie rozwiązany. Jest In
sprawa narybku. Stały postęp, jaki obserwujemy
we wszystkich przejawach życia gospodarczego,
wymaga ciągle nowych slf w rzemiośle, nieustan
nego napływu terminatorów. Tymczasem przed
wielu zawodami, wśród których wymienić należy
zegarmistnzostwo, grawerstwo, czapniclwo, blacharstwo, cholewkarstwo, zduńsiwo i kuśnier
stwo, zarysowuje się w przyszłości widmo braku
sił fachowych. Zawody te stanowią doskonale
podstawy dla egzystencji rzemieślników i nie wiadomo, dlaczego rodzice nie kierują do nich
swych dzieci, którym chcą zapewnić przyszłość.
Jak z jednej strony odpowiedzialność moralna za
napływ do rzemiosła nowego narybku spada na
ogół społeczeństwa, lak z drugiej strony Sami rze
mieślnicy winni doklndać wszelkich nturnii, celem
wyszkolenia jaknajwlększej liczby ternilnulorów.
W związku z tem naczelny kierownik Grupy

XI. Koncert Symfoniczny

IV powyższy sposób cały przemysł gospodni wraz
ze wszystkieml swem! różnorodnemi zakładam i otrzy
Krakowski zespół filharmoniczny, jako skry
m ał jednolita centralna organizacje dla regulaoji
zarówno spraw zawodowych, gospodarczych, jak stalizowana całość, wywiera jakiś sugestywny,
i spraw związanych z cenami.
nader wyraźny wpływ na audytorjnni. Skoro

Przyszła premjera:
,,Chimera czy miłość?"
Przyszła premjcira, laika ujrzym y na desiknch Sta
rego Teatru, „Chimera czy miłoić?" pióra J. Boera,
zajmuje alą ciekawym problemem, jaką powinna być

miłość. Ozy przyaicinina i powierzchowna, czy też
•zczerą i polegająca n a głębszych podstawach mo0'aiinychl Odwieczny ten tem at znalazł jednak cie
kaw ą inilerpretacją znanego autora, a również obsa
da taj sztuki Jest rękojmią, te całość wypadnle ory
ginalnie i frapująco. W komedji tej występują naj
lepsze siły krakowskie, a mianowicie: Wanda łeromeka, Czesiów Strzelecki, Kazimierz Fobitlak, Bronislow Kossowski I Jerzy Rubozak. ReśywwJę objął

KtirzielciCiki, którego mogliśmy już dpstatoeanio po
znać, jako wytrawnego aktom i reżyoera. Czar osobiaty i w ytraw na gra W andy Żeromskiej t tym rąŁem zajaśnieje w petal, a finezyjny, niezwykle mity
. genre" Fabielnka bedzie m iał piękno pole do po
pisu. Również mtodisi artyści, jak Knswowwki i Rubozak znajda dila siebie w tej azj.uce odpowiednie
wole,' w których będą mogił wykazać swojo bezBprzeczmo odoltnoścd.
Premjera w dniu 16-go bm. o godz. 18-toj, następna

iprycowtaiwłemin w sobotę 17-go w godzinach 15.30
ś 18.80, w niedziele również dwa przedstaw iania w
tych •aanych fcodizlnneh. Przeihwirrziwliai biletów od
13-po Hjpca w toaate Starego Tea/tru.

tytko zabrzmią pierwsze takty utworu i dotrą do
głębi duszy, zaraz serca ulegają tej przedziwnej
sile, resonują harmonicznie, zaraz nawiązuje się
kontakt serdeczny, owocny w całą serję wrażeń
estetycznych. Zapomina człowiek o wszystkiem,
co przed chwilą w filii życia codziennego duszę
jego kłopotało. Kierowany nieodpartą, dziwną
władzą, koncentruje’ cały wysiłek myślowy, cały
ogrom czucia serca na odtwarzanym utworze —
zaczyna przenosić się w odmienną atmosferę, za
czyna przeżywać utwór w głębokości duszy, otwierać oczy na czary piękna, jakby władze spo
strzegawcze zostały spotęgowane, wysubtelnione,
zaczyna pięknem się radować w podniosłym r.astroju, wzmocnionym całą skalą rytmiki, żywiej
drgającej, żywiej pulsujcej, Widać to z modli
tewnego wprost zasłuchania audytorjnm, nieza
kłóconego żadnym dysonansem, widać to jawnie
z reagowania na istotne piękno z tych omal zawsze
niemilknącychi oklasków, które wołają o powtórze
nie czy liaddalek, widać tó z tych końcowych owacyj, nagradzających trud i pracę. Niewątpliwie
audytorjnm w lwiej części składa się z publicz
ności muzykalnej — rzec można koncertowej,
umiejącej trafnie oceniać i trafnie doceniać,
przychodzącej na produkcje muzyczne po wraże
nia głębsze, estetyczne i umiejcej się teinl wra
żeniami rozkoszować, upajać. Więc kontakt 'od
twórców ma przygotowany grunt w duszach słu

“5 ^ egiczenla urzgrfgyyg

I dnia 14-ffo
Zrzeszania
na paszę za

m iesiło llpieo 3943.
\
Członkowie Otrzymują k a rty na paszę za okazaniem paszportu koni,
legitym acji W iankowskiej, dowodu zapłacenia składek oraz zaświad
czenia o odrobieniu przydzlolomoi pracy.
1. Dnia 14 lipca 1943 dla wszystkich nadzwyczajnych członków Krze-

Dnla
Dnia
Dnia
Dnia

16
17
19
20

llpoa
llpea
ltpea
lipca

1913
1943
1913
1913

.

t

Nr. 306—500
Nr. 501—700
Nr. 701—900
Nr. 901—1100
Nr. 1101—reszta.

Zgodnie zt zarządzeniom
zarządzeniem Rządu
Rzędu G.
Q G zostaną s an natriono w nasze
K * W ffir . f i ?

,

li?

W illa piętrową, luksusowa, oentr.
ogrzow., garaż, 12 ubik., 730 saz.
pięknego ogrodu owoc., przy ul.
G rottgera. Kraków, ul. Basztowa
10, ra. 1.
5240
Kamienicę II. P-. 19 pok., pólkom fort przy plantach. Kamienicę
18 pok., polny komfort, g iaz.,
gaz, obok Jul. Leą, wielka oka
zja, bo jest duży *l,*8fug hlp. eweut.
do spisę., oraz wielo Inn. sprzeda
Biuro In i. Kr»k"w, Sienna 5/7,
1. p., Od 9—18. Tel. 113-64. 5254
Parcela bud. P''zy «otostradzte,
480 saż., uzbrojona, 36 m. fr„n.
tą , przy tram w aju. Podgórze,
Kraków, Basztowa 10/1.
5233
Dom 5 uh. ua paro- 1000 oązai,
sprzeda: Kraków, Zwierzyn;,.e|(n
8. m. 1.
„
.
5099
Kamienica I . p,, 19 pok.. pełny
kom fort, <io •piwodaniai Kraków,
Zwierzyniecka 8/1.
5100
P a rta ł,: 347 sa*ni. f r- 3S m.,
pray tram w aju i atacji kol.,
sprzeda: Kraków, Zwierzyniecką
8, ni. t.
5101
Parcela przemysłowa (tor kol.),
od 1—5 mórg. Kraków, Zwierzy
niecką 8/1,
515,
Parcele! Zakopane, Rabka, K ry.
nica — wielki wybór: Kraków-,
Zwierzynieoka 8/1.
,
5155
Parcela budowlane 900 sążni Ska
w ina, Dębniki 200 sążni. Prądnik
180 sążni, nadto ozereg innych
okazyjnie poleca „Lokata , K ra 
ków, Łobzowska ś.
_
5192
2 morgi pola w Modlmczco, domek
jednorodzinny,
sprzedam.
Kraków, PiaC M arjackl 3/2, syp-,
Piękna parcele za Parkiem Krak.,
w Łagiew nikach i Osiedlu tirzędniozem, sprzedam. Kraków, }>ia0
M arjackl 3/2.
5)106
Byrcedaż nieruchojnośel. zamiany,
Pożyczki prreurow adza „ inform a
to r". Kraków J P lja r s k ą 19
Rabkoi Parcela budów]., 220 sąż
ni, N. Ś w ia t b. tanio. Kraków.
Basztowa 10/1, ___
4S54 j

Zet,

Zgon K . Junoszy Słypowskiego.
Warszawa, 13 lipca. W dn.
5 bm. zmsrł nagle w W ar.
stawie Kozlmisrt Juoossa
Stępewtkl, w włoku lat 61,
jtd tn z najżwletntejezyeh
ntszych aktorów dramatycznych I łllmowysh.

W uroczystym pograchlo,
który odbył oię dnia 8 bm„
wzięli udział wszyscy nie
m al artyści
warszawscy,
o r a . kole Izy, przyjaciele t
Henno tłum y wielbicieli jo
lo talentu. Po nabożeństwie żatohnoro. odpraw ło
nem w wypełnionym P®
brzegi kościele św. K arola
Boromeusza na Powązkach,
podczas którego Śpiewali
.
znany tenor L. Badowski
i baryton T. Zakrzewski, najbliżsi koledzy-wktorzy
ponieśli trumnę nn mletsce wiecznego spoczynku.
W yrazem hołdu dla wielkiego artysty była m otyl
chaczy. Ale bezsprzecznie len drlwny czar su ku óbecnośó parotysięcznej rzoazy puldlwmoścl na
uroczystościach
żałobnych, m asa wieńców i kwiecia,
gestywny krakowskiej orkiestry filharinonlrznrj ale również szczeby
żal. 'jak i pozostawił po oobio J u 
jest leź wypadkową walorów orkiestry doskona nosza w sercach i tych W arszawian, którzy nie mo
lej I owocem usilnej pracy, którą na każdym gli z różnych powodów byó świadkami sm utnego
obrzędu, a którzy podczas 40-lctnicj (taiaiatoiości ak
kroku można zaobserwować.
torskiej czerpali głębokie przeżycia ■ genialnej gry
Niedzielny koncert symfoniczny obdarzył słu Stępo wakiego.
chaczy dwiema symfonjami Beetłioyćnai SymW Stępowsklm utraciliśm y nictylko dobrego a rlyfonją I C-dur I II D-dur, pełnemi energji i ja stę, alo 1 dohęogo człowieka.

kiejś mocy, a nawet 1 radości życiowej — rzecz
dziwna, przecie przypadają twórczo na czasy nie
szczęsnego testamentu Heiligensladzkiego. Dyry
gent Erb, rozmiłowany w symfoniach Beelhovena, umiał z nich pełnię piękna wydobyć, bo prze
cie zgłębił je doskonale. Dyrygował z pamięci, z
absolutną niezawodną pewnością, nie zapomina
jąc o żadnym szczególe, wspaniale dobywając
wszelkie efekty dynamiczne w umiejętnie dosto
sowanej siło. A przytem, jak zawsze, dyrygował
dyskretnie, swobodnie, bez większego wysiłku.
UlerwMa synifoiija otrzymała staranne wypraco
wanie, może nnwcl wielką dozę pietyzmu. Do
skonale brzmiało Andante caniablle, precyzja
przebijała z wykonania Menuetto, u Finale zabły
sło mocą I energją. Więcej zapewne staranności i
troski jeszcze poświęcono II Synifonji, bo i wię
cej rzeczywiście wysiłku wykonawczego wymaga
ło Allegro eon brio, czy Finale brzmiało z roimachem i mocą.
W ramach symfonij Reelhovenowskicb odśpie
wała Irena Lewińska .1. S. Radia Arję a Kan
taty na Zielone Święta (Pfingslkantale) i W. A.
Mozarta Arję koncertową z op. „Idoineneo".
Głos sopranowy Lew ińskiej o bardzo m llein IIrycznem brzm ieniu, oparły i ugriinlowuny ua bar

Urodzony w 1662 roku w Dollnlonash na Podolu,

mimo apraoclwn rodziny, poświęca się pracy aoonięznoj. Po raz pisrwzzy wyzlępęje w Łodzi w r. 1901.
Niebawem jego wybitno zdolności ściągają go ns de
ski warszawskie, ą wspaniała gra szybko pozyokujo
lim popularność. Mimo, io opuszczał bardzo rzadko
Warszawę, potęga jego talentu wyszła daleko poza
gramie© togo miastaZarówno w Talach charakterystycznych, Jak i lwów
snlffinowych bvl Junosza a rty s tą najwyższej klasy.
Z niez.llez.mvch. naprawdę mistrzowskich kroacyj na
leży wymienić w pierwszym rządzie J««o ninnnmontuldO postacłe: Henryka IV. Stefana Batorego, Iw a
na Groźnego 1 iiMiis Niemal nie hylo sztuki Ibsena,
Przybyszewskiego, Ouroln I wiolu innyoh autorów,
w którychiiyśmy nio podziwiali Junoszy, przyczepi
z najm niejszych nawet epizodów um iał wykrzeaaó
zawsze jakiż’ ciekawy ł pogłębiony ryz charaktery
styczny I najwlckszem Jodnak mlzfrzaitwsm odtwo.
rzal finezjo psychologiczno postaci zwycięskich uwodilclsll lub irulnswonych nrystokratśw. Mistrz ms-

skl każdy tekst, choćby najsłabszy, ożywiał swym
tłlónitem do uawskróa skończonych i wycyzelowanych
kroacyj.
JaJc z Rio dc Janeiro donosi jedna s pótnowionm errkaósklch agencyj prasowych, w dn. 28 czerw
ca zatopiony zostnl na wodach południowego Alians
tyku brytyjski parostatek „Vernon City",

Parcela bud., wyAilalone w 0- Znana m istrzyni zawodową J a n i Aryjsklsge pcehodzenla dowody
hręblo Krakowa od 13 tysięcy na Jaw orska, poleca nadal wzglę przeprowadza, m etryki wydobywa
A
wzwyż, Kraków, Basztowa lO/J,
dom swojej K lljentell wraz z per- (ze wssyotklob krajów) heraldyk
Ziemi ornej i '/» morgą, przy Pla eonelem swój Salon fryzjerski (Slppetiforsę,ber) Br. B. Mudretaskach ATleliklch. b. tanio. K ra  „Jeannette", Kraków, żw. Ja n a k rj, Kraków, Retoryka 17'4 —
fiRFf A z tisodomdw
ków, Basztowa 10/1.
51BS 2. Feniks. Tel. 118-95,
8269 Wiedeń 110, Tilrkenselinuzstr. 1.
Dom m urow any o 7 ubikacjach Przewozy wszelkie, drobnica, te r Zakleił rnpasacjl pończoch dla
w Prokocimiu z ogródkiem; dom minowo ra- I wyładowywanie wa eleganckiej pani to „Kkepree ‘
po krótkich, a ciężkich
JuhlońskleJ,
Kraków,
m urowany o 2 pokojach i kuolinl gonów solidnie, punktualnie; H. Heleny
cierpieniach, zm arła dnia
8988k
w Krakowie; dom murowany, dwa Horoazziewits, Biuro Transporto Binga 31,
U . VII. I9ł3, przeżywszy
razy pokój z kuchnią, parceli przy we, Kraków, Sławkowska 6, — Handlowiec energiczny, 1 kapita
la t 48.
6888k łem około Id tysięcy, czeka propo.
tem około l4o sążni w okolicy telefon 201-21.
Czarnej Wsi w Krakowie; dom Welony ślubne, do Komunii św. zyeji. Oferty: „3868" „A tlas”,
Pogrzeb odbędzie się dn.
murowany o 5 ubikacjach, kanaf, wypożycza Salon Mód „Łlg,la'j JerosoilniNkle 88, W arstnwa.
18. VII. 1943 o godz. 17-oj
2039 Wszechświatowej sławy Jasnowidz
woda, śwlntto, w Krakowie — Kraków, Wielopole 14.
z Kaplicy na Cm entarzu
sprzeda: Kraków, dl- Florjańaka W 24-ch godzinach napraw ia pre- psycliografolog łairandi, ohdarsoRakowickim w Krakowie,
oyayjnie wieczne pióra, ołówki uy Wielkim darem jasnewidzenla,
16/4, 4 piętro, telef. 210-48.
o
ciem zawiadam ia
„Pelikan" i inne: Skład papieru
przepowiada nieomylnie pnyszlośń,
TliWk
CÓRKA.
I. Barnyozowa, Kraków, K rasow mówi o oaobach ąaglntonyrh, ora»
ska 38, tel. 218-04.
2188 dnje liiożnośó zdobycia miłości po
________ Noclegi_______
Plony kopjuje szybko Bloktryozna żądanej osoby. Podań datę urodzę,
Noclegi; Kraków, Starow iślna 82, Kopjownla, Kraków, Starow iślna 12 nia, przesiać 20 z.l. na odnowiedż.
m. Kh front — Bańdowa.
8198 Wytwórcy trzepaczek wiklinowych Adres: F, Żytko-Liiraudl, w arsza
Ba opok ód duszy ś. p.
i drążków do szczotek, proszeni wa O. 1, skrytka poOżbowa 665.
Noclegi; Kraków, Szcwekn 7<T.
Noclegi: Kraków, Grodzka 5912. o oferty. Biuro Majewski, K ra Czyści chemicznie odzież solidnie
8518 w 16 dniach firm a Fr. Jugalła,
Noclegi Inteligencji! Kraków, Ra- ków, WW. św iętych 8.
dzlwiltnwaka 14/2.
Ś344 Kory sądowe i adm inistr., poda Kraków, Dietla 93, w podworeii.
jako w ósmą
Noclegi ulekrępujące:
Kraków, nia, darow ania, odroczenia I za
bolesną rocznicę śinliwrel,
Binga 26/3.
4888 wieszanie; Kraków, Poselska ]9'lo
odbędzie się •
Zguby — k ra tłc le łi
Noclegi: Kraków, Florjaóska 3/8. Fetokepjs dokumentów wykonuje
my natychm iast: Dom Fritoornfji
NABOŻEŃSTWO Ż A Ł O B N I
Bielec, Kraków, Karm elicka 80.
Zgubiona K artę rozpotuawcza Nr.
w środę, dnia 14 b. m.
Kapelusze damskie przerabia „Sa 496, wystawioną
Nauka | wychowania
przez.
Urząd
w kościele OB. Redempto
lon Mód" Antonina Nottowska, Gminy w Czarnej kolo Pilzna na
rystów w Podgórzu.
2720 nazwisko Henryka Krzaka, nr.
Maeiyneplemo Indywidualnie, no- Kraków, ni. Mikołajska 18.
Zona a Dziećmi I Rodziną.
5188
wooaeśnle, steuografja, listownie, P lśro Pelikan i inne reperuje fa 22. IX. 1931 w Borowej.
w nrsztat reperaoyjny: K Skradziono K ennkartę Nr. 358,
nowocześnie: Kraków, Grodzka 21. chowo
Języka niemieckiego Kursy Kore Myslakowski. Kraków Szpitalna 8 wysłowioną w Rudniku na nazwiCholewki
solidnie wykonuje z do- ako Zofja Sagan. *
681 Ik
spondencyjne. Kurs dla początku
siarczonych m aterjaiów Pracnw- Skradziono dnia 8 hm. K ennkar
jących. K urs dla zaawansowanych.
Za epokńj duszy ś. p.
nln,
Kraków,
św.
Gertrudy
14.
tę, wydnhą w Krakowie na naW łasna ułatwiona metoda. Szybkie
postępy. P rot. G. Pietrow, W ai- Obrazy siaro, zniszczone, bez pod nwlakn Henryka Anna llostumaks,
szawą, Stąn. Augusta 28-8 (skrz., pisu, m alarstw o zsgranloine. pol zam. Kroków, Starow iślna 54.
pocztowa 863).
4837a skie — przynieść do fachowej be»- Zgubiona Kennkartę. wystawioną
ogrodnika,
platnej oceny: Kraków, Ł obuw ssą przez Stadlhauptm anna w K ra
Wpisy
na nowy rok szkolny 6,
Salon Obrazów.
3538 kowie, w drodze pomlęslzy T ar
odprawione zostanie w śro.
przyjm uje S ekretariat Urzędowo
zegnry, oraz budziki re nowem a Dąbrową Tarnowską.
dę, d n ia 14. V II. lBUl r,
zatwierdzonych Kursów Handlo Zegarki,
peruje solidnie firm a Gajewski, Ksawery) Ploiroweki, Uznrwnik.
w kościele OO, Jezuitów
wych z polskim językiem wyklo- Kraków,
u).
Starow
iślna
26.
4184
przy ul. K opernika, o go
dowym w Krakowie. Weetflhg 52 Koszula męskie z lwwlerzonych Damski, ręczny, zegarek, douhle,
dzinie 7 rano
(Podwale).
x
«078k m ateriałów wy tonuje Pracownia m arka Centra w sobotę, dnia
10. VII. 1.948 na drodze BllleherNABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
Korszponrianeyjny Kurs Przygo Alicja, Kraków, Długa 27. 4708 otratse. U rania, Skala, Krnpnttowawczy do- Państwowej Wyż Zmianę na lepszo ułatwi pornda oza,' zgubiono. Zwrócić aa w yna
n a któro zaprasza strozkaną
szej Szkoły Techniozoej w W ar chirouw ntki, Kraków, Krakowska grodzeniem na Ul. Kmazowaklegn
5267
M A TK A .
szawie. Czynny od 1 listopada 39/46, po południu,
wyjąwszy 8/14. allbo telefon 158 95.
Sond
1942 r
łnform aojai Waruzawa
czwartki, niedziele.
4927
Skradziono
Kennknrtę,
wydaną
Smolna 84/4.
HltSk Oręfolueini poradzi najlepiej każ
Stenografii polskiej, niemieckiej I demu. Przyjdź, Jeśli męsz jakieś przez, gminę Swoszowice nn nnzwi
Zgubiono Kwnnkartą Nr. 1346, w y,
języka niemieckiego nauozają li klopóty: Kraków, Dietla 78/11, skę_ (fawor Jgnncy/i kartę pracy, sław ioną przoo gminę W iśniowa,
5103
stownie Korespondencyjne Kursy wejście 1 ulicy św. Sebastiana 87. wydaną w Krakowie.
p.
Jasio, na nnzwiako Anna SmoStenografii Łuhlln. skrytka pocz Maszynowe podnoszenie oczek, — Dnia 3. VII. 1943 r. akradelono lvu, Kozłówek,
7630g
tową lua. W yczerpujące Inform a wstawianie stóp, artystyczne oero- K ennkartę na nazwisko J u lja My- Zgubiono Kennkartę Nr. ZttT/43.
wanle. przeróbka krawatów wyko- cińska, wydaną z Obwodu Przy nt. wystaw ioną prze* gminę W iśniowa
cje — po nadesłaniu «L 2.
tiuje F-ma „A stra" Ludwiki Prze- Rakowickiej 1 w Krakowie.
na nazwisko Zięba W łady
plórowęj. Kraków, ul. Starow iślna Skradziono kartę rozpoznawczą Nr Jasło Niewodna.
7031 g
22, wejście z Dietla 78, Szybko — 1883 na nazwisko Cięsmnk Zofia, sław,
R olne
Zgubiono
na używanie
solidnie, tanio.
<
2014 wydaną prrez Zarżąd gm iny Tar- roweru nnzezwolenie
nazwisko C zaw erleJu1025k
Dziewczynkę bledną do lat sze- Pluskwy oraz woselkio robactwo nobrzeg-wieś.
wydmie przód
kartę rozpoznawczą Nr lj«n, Rzeszów,
śolu, przyjm ę na wychowanie. wraz z zarodkami tępi radykalnie
H
tadtrerw
altung
Relehehof,
oraz odazozurzanie prze i.W- na nazwisko Murjanowski
Zgloez.i Gonieo K rak., Kraków. gaz
prowadza dezynfekcja „Azot", — Bolesław, wystaw ioną przez Za Zgubiono K ennkartę Nr, 6293 ł
„Nr. 5143".
kartę pracy. Mlcal Adela, Rzeszów
Grafologlnl poradzi we wszyetkich Kraków, Dietla 19/7, telef. 817-48, rząd gm iny Tnrnobrzeg-wieś.
Tarnów,
Watowa 8.
8718 Skrndzlono kartę pracy na nazwi Zgubione K ennkartę Nr. 6193, —■
oprawach życiowych! — Kroków,
Prośby, podania, rozwody, Biuro, sko t 1os mak Zofia, wydaną przez Ku»y Tomasz, zam. Rzeazów, tu .
D ajw ór 25/13, II. p.
Króla A ugusta 37.
7lR8g
Zawiadam iam Szanowne KUjent- Kraków, Grodzka 6(28, front.
’ £7'8d Pracy w Tarnobrzegu.
Kawę
ziarnistą przyjm uje do pa- Skradziona kartę pracy nn nazwi Zgubiono K ennkartę Nr. 1358
ki i Klijentów, żo mój Salon fry 
z
dnia
15.
III.
1943,
w
ydaną
w
K li
zjerski „Jeannette", Kraków, św. lenta: Stanisław Waohel, Kraków, sko Marjanowoki Bolesław, wy
koło Tarnowa, na nazwisko
Ja n a 2, tel. 115 93. jest otw arty Długa 53, sklop kolonialny. 4185 staw ioną przez Urząd Pracy w kowej
Mrożek
Marja.
zam.
Klikowa,
Opony rowerowe, przybory gumo i ąrniihrzegu.
i porostaje do dysjżnoyoji. —>■
7028g W sierpniu 1912 r. zgubiono legi
stówami poważania Jaw orska J a  we szybko w ulkanizuje: Kraków, Skradziona Kennkartę P 3977, wy tymację
Ubezpieezidui NpolecaneJ
Wolnie*
13, 1 p. Ię.K„.
47fll daną 15, IX. 1942 praw gminę Ra
nina.
, s -™
Nr. 88958867 na nazwisko K m inNiepotrzebny prsyjazd — zlecenia Pieczątki gumowa, szyldy oraz ta  cioehowies na nazwisko Doma czkawahi
lćlw srd, Tarnów, Tlttlg
kupna lub sprzedaży przyjm uje blicę nagrobkowe: B t Bloprawakl, gała Btefania.
7029* Zgubiono K ennkartę Nr, 1958 no
nasz dział zleceń. Fma Rzewueki- Kraków. Grodzko 88.
SSSOk Zgubione Arbeitokarto Nr. 908/ nazwisko Pypeć Zofjo, zam Nowo
Rodys.
Warszawo, Krakowskie Warszawa, Peosjonat,, Moniu.azi 06256 Elmira Fuk, Bsichlhof. Ris
dworze, pow. Tarnów, dowód wy»
. MbŁk I , lu. 3. W pokojach bieżąca u uda zouiwa-Dolna 219.
PzzodńiieiulO Sr
___ Jlttók dany w Guuiniakauh,
_ 719JB

T Y N IE C K A

RUDOLFA ID Z IM K IE fiO

Zrzeszenia Przed«m,i„rc4w Transportowych
iriarnwnii,.
<?,!rf0 'Krakowski
______ _________________ Klsrownlk. podp. Dr. A. P r iu s c h s g g .

Sprzedaż nieruchomości

Rzemiosł w Gen. fluh. równocześnie z zakończe
niem roku szkolnego wydal specjalny apel do
wszystkich rzemieślników Gen. Gnb., by tworzyli
możliwie największą ilość placówek szkolenio
wych (ternilnalorsklch). W zrozumieniu donio
słości akcji zwiększenia narybku rzemieślnicze,
go, Grupa Rzemiosł zapewniła w Rządzie Gen.
Gub. zabezpieczenie prawne kształcenia nowych
sil fachowych. Nadto polecono wszystkim Urzę
dom Pracy, aby dały młodocianym, którzy znaj
dują się w zakładach I posiadają zarejestrowane
umowy lerminalorskle, możność ukończenia bez
przeszkód zawodowego wykształcenia 1 nie przy
dzielały leh do jakichkolwiek Innych prae ob o
wiązkowych.
W apelu swym Kierownik Grupy Rzemiosł za.
zmacza, iż w r. 1942 liczba nowoprzyjętych termi
natorów rzemieślniczych wynosiła równe 12.000.
Ta pokaźna liczba jest jednak za małą, jeśli cho
dzi o potrzeby wytwórczości, gdyż jedynie w ce
lu utrzymania rzemiosła w teraźniejszym jego
stanie, potrzeba rocznie przynajmniej 22.000 no
wych uczniów. Celem osiągnięcia wyznaczonej
liczby narybku dla rzemiosła w r. 1943 hasto obeone dla wszystkich zakładów winno brzmieć,
„Więcej terminatorów dla rzcmiosłal"

dzo dobrej szkol*, z niezwykłą swobodą i ela«
stycznością cyzelował wszelkie frazy muzyczne.
Przytem dużą muzykalność i poczucie rytmiczne
Lewińskiej podnosiło reprodukcję na wyżyny
prawdziwej
szluki. Finezja i pewna dy
skrecja — tak harmonizujące ze stylem Moiarlowąkim, zespoliły się w całość, zwłaszcza w arji
z „Idomenetis»a“, harmonijną i miłą, pozostawia
jącą dłuższe wrażenie. Niemilknące oklaski były
istotnie prawdziwem i zasłużonem uznaniem.

Parcelę 2500 sąż. do paroelaeji
na Szereg parcel Azory, Pnreolę
1J4 sa»., 18 m. front, potne usbr.,
3 korni, obok Alei Mlekiewieża.
la rc e lę przemyoi. 380 sąż., 82 m.
front, uj. W ielicka, oraz wiele
im. sprzeda Biuro lnż. Kraków,
Slennn 5/7, 1. p M „ _ 18. Tel.
118-84.
5283
Horn, fl ubikacjew y, 500 eążnl
ogrodu, wolne mieszkanie, Ła
giewniki zaraz. Kraków, Basz
towa 10/1.
4885
Wieliczka: Dom, murów., 6 ubik.,
600 sążni pięknego ogrodu owoc.,
wolne 3 pokoje kuchnia. Kraków,
Basztowa 10/1.
4950
Czyiyny: Parcela hudowlama 400
sążni bardzo tanio: — Kraków,
Basztowa 10/1.
4948
Niebywała okazja! Parcela, 23T
sążni- przy ul. Racław ickiej, po
trzeba gotówki 70.000 zt.
5092
Sprzedam tanio parcelę 170 t4ł ni
przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Kulczyk Karol, Kraków, Olsza,
Wolności 54, tol. 138-08.
5093
O kaijal Dom nowy, piętrowy,
2X po 2 pokoje z kuchnią. (Prze
dłużenie Mogilskiej). Kulczyk Ka
rol, Kraków. Olsza, Wolności 54,
tel. 133-03. ,
„ ,
, 5094
Domek
jednorodzinny,
blisko
tram w aju, wolne mieszkanie. K ra 
ków. Basztowa 10/1.
5150
W illa murowana. 11 pokoi, weraaida l taras, z ogrodem przed i poza
budynkiem, drzewka owocowe, z
widokiem na Kraków, ua Krze
m ionkach w Podgórzu do sprzeda
nia. Wiadom. wprost u właściciel*
Kraków-Podgórze. W ielicka 5/4.
Rabka. Sprzedaż, kupno will, do
mów, parcel przeprowadza Biuro
pośrednictwa „U niversal", Augustyńskiego, Rabka, tel. 196.
Parcelę budowlane, przemysłowe,
kamienice komfortowe, domy ,
wille sprawdzone w Urzędzie Pla.
nowania Miasta, hipotece I zba
dane na mtejeeu, sprzódajs Biuro
Pareelaoyjne, Kraków, ul. Sienna
5/7, I p., telefon 113-64 od 9 ao
#473
18 bez przerw y. ..............

Eugeniusza Krupy

J

4

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 161. Środa, 14 lipca 1943.
Wolne posady

Samotny pan, narodowości nie
mieckiej, szuka od zaraz czyste],
uczciwej gospodyni, i dobrego
domu. Kraków, Matejkoplatz 12,
pokój 29.
5003
Reluszerkt dobra »Rę »a bardzo
dobrych warunkach i mieszka
niem i utrzymaniem prtyjm ie natyohmiast Zakład Fotograficzny
Nadwodny, Sanok.
7148k
Wożnlci, mówiący po niemiecku,
umiejący się dobrze obchodził z
Od dnia 13 do 15 lipca 1943:
końmi, natychmiast poszukiwa
Zgłosić się: Fabryka soków
APOLLO św. Tomasza 1L ny.
Ernst Mebss, Kraków, Komtnandanturśtrosse
17 (Stradom). 7171k
NAPIĘTNOWANA
Lii Dagoyer, Albrecht Scboenhals. Kobieta albo dziewczyna do sprzą
tania, godna zaufania i sumien
na, poszukiwana zaraz. Zgl.: Kra
Zielona 17/5, od godz. 1—3.
WANDA św. Gertrudy 5. ków,
Panienkę d<o podnoszenia oozek
PRAWO MŁODOŚCI
w pończoszkach, wzgl. do nauki
Willy Fritsch, Hannełoće Sohroth. przyjmie „Józia", Kraków, Rako
wicka 14.
2949
Dwóch uczni oraz nozennicę przyj
SZTUKA św. Jana 6.
mie zaraz z utrzymaniom Zakład
fryzjerski Józef Szostak, Kraków,
TAJEMNICE DŻUNGLI
Olsza. Chrobrego 9.
2971
Czeladnika (pomocnika) stolar
UCIECHA Starowiślna 16 skiego oraz 2 uczni przyjmę za
raz. Stolarnia, Kraków-Podgórze,
POŻAR NA OCEANIE
ul. Podskale 14.
5097
Hans Sóhnker, Renó Deltgen.
Fryzjerka, siła pierwszorzędna,
trwała, wodna, ielazkowa, mani
cure, potrzebna. Posada do obję
ATLANTIC Stradom 15. cia
natychmiast. Warunki: pen
CYRULIK SEWILSKI
sja,
utrzymanie i mieszkanie. —
Fern. Granada, Estrellita Castro. Hetwikowa,
Brzesko, Rynek 20.
Chłopca do praktyki przyjmie Za
kład
ślusarsko-mcchaniczny,
Kra
STELLA Lubicz 15.
ków, ul. Piasgi 85. boczna Mo
TANCERKI
gilskiej.
3333
Luci© HSflich, Herbert Hiibner. Chłopca do nauki fryzjerskiej —
przyjmę natychmiast lub na do
kąńczenię. Kraków, Czarnowiej
Początki seansów w dnie powszed ska 84.
3340
nie o godzinie 14.30, 16.30 i 18.80. Chłopca do praktyki przyjmie pra
W niedziele i święta o godzinie cownia tapicetska Dembiński, Kra
ków, św. Marka 19, narożnik Flo
U , 14.3b. 16 30 i 18.30.
riańskiej.
3336
Miody chłopiec potrzebny do po
sług domowych od zaraz. Zgłosze
nia: M. Zaborska, Kraków, Kazi
Zgłaszając się ochotniczo
mierza Wielkiego 67. sklep.
Ekspedientka sprytna, njlodsza,
do pracy w Rzeszy Nie
z niemieckim, potrzebna od zaraz.
mieckiej masz prawo wy.
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków.
„Nr. 5111”.
boru miejsca pracy.
Dwie zdolne praktykantki, obezna
ne trochę z szyciem Jub cerowa
Zgłoszenia:
niem, p/rzyjmiemy na dobrych wa
runkach. — Zgłoszenia: Tkalnia.
Kraków, Starowiślna 43.
5117

BIURO
HIFORNIOCYJIIE
dla

pracowników fizycznych
i umysłowych

K ra k a u
B u r g s tr . ( G r o d z k a )
L. 6 0

M EBLE
sypialnie, szafy komb. trójdzielne.
KRAKÓW, ul. Starowiślna 35.
Stolarnia w sieni na prawo.
Nie Sklepi
6348k

usuwają

ZIOŁA

tfAGISIM

WOLSKIEGO
lyj w @ $ A

Administrację majątku
obsjmlo od zaraz
inżyniec-rolnlk. — Pierwszorzędne
polecenia.
Zglosz.: Biuro Ojrłoszeń Krajna,
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.

O p e ra to ra
przyjmie Zakład Fotograficzny
Z. W O Z N I A K
Kraków, Adolf Hltler-Platz 43.

P A T E F O N
elektryczny

Alwaisa

okazyjnie

sprzedam.
Kraków, ul. Kordeckiego 10, m. ZS.

R E S ś A U R A C IA I MLECZARNIA IIYO IENICZN A
Firmy:

„W.

KAPUSTA”

przeniesiona na ulicę
S Ł A W K O W S K Ą 14,
ałwarcle lokalu dia P. T.
Publiczności 13 lipca.
5238
ZARZĄD.

JSoliL

Posad poszukują
Prowadzenie
ksiąg godzinowo,
przyjmie rutynowana btlanslstka.
Sprawy podatkowe, porady, li
kwidacje. Zgl.: Gonieo Krak.,
Kraków, „Nr. 4964".
Starszy technik dentystyozny, po
szukuje posady na prowincji, wy
konuje wszelkie uzupełnienia ja 
my ustnej. Odpowiedzi kierować
P latj Lapczyca, p. Bochnia. 5Ó55
Osoba starsza, była nauczycielka,
szuka posady biurowej, zajmie
się wycbowauiem dzieci, popro
wadzi matę gospodarstwo u kul
turalnych.
Zgl.: Gonieo Krak.,
Kraków. „Nr. 5126”.
Samotny emferyt przyjmie Jakie
kolwiek zajęcie na wsi w ma
jątku na czas letnich miesię
cy bez żadnej dopłaty. Łaskawe
zgłoszenia uprasza się kierować
do Gońca Krak., Kraków, „Nr.
2335".
Riłdca-ekonom, poszukuje posa
dy ordynarja lub kawalerska. —
Szkota rolnicza, długoletnia prak
tyka. Warunki skromne. Zgtosz.:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 2458".
Pielęgniarka kwalifikowana po
szukuje posady do niemowlęcia
lub osoby starszej, na wyjazd
(najchętniej wieś). , Adres: Kra
ków, Długa 11, II p., m. 2.
Budowniczy uprawniony, Polak,
energiczny, podejmie się kierow
nictwa robót budowlanych, ziem
nych i melioracyjnych, najchęt
niej na wsi lub we dworze, za
skromne wynagrodzenie miesięcz
ne. — Zgłoszenia: Goniec Krak,.
Kraków, „Nr. 2856".
Lokarz-dentystka (starsza) szuka
odpowiedniej pracy. Oferty tylko
listownie: Państwo Zaremba, Kra
ków, Dietla 21, m. 12, dla „Le
karki".
2859
Ttchnlk budowlany poszulkuje po
sady od 1 sierpnia. Oferty: Gonieo
Krak.. Kraków, „Nr. 5164“.

Kupno
Walizki skórzane
poszukiwane
przez Komis. Kraków, Starowiśl
na 18.
7209k
Dywany, obrazy. Kupno, sprzedaż,
ocena: Krazów, Florjańaka 8.
Koncatjanawany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje I
sprzpdaje za gotówkę: Kraków,
Pierackiego 4,
749
Kupujemy ubrania, trencze, futra,
lisy, dywauy, kilimy, kryształy,
aparaty fotograf., maszyny pisaiskie, obrazy i Inne rzeczy: Komis,
Kraków. Plac Dominikański 4.
Gotówkowo kupujemy stale: ubra
nia męskie, kostjumy damskie,
płaszcze damskie i męskię, futra,
patefony, płyty, nawet połamane,
kilimy, różne aparaty techniczne
tylko w pierwszorzędnym etanie:
Kraków, Krakowska 36, — sklep
używanych rzeczy.
2399
Poszukujemy wszelkiej garderoby,
futer, lisów srebrnych, niebieskich,
błamów, dywanów, kilimów, chod
ników, maszyn „Singera", maszyn
isarsklcb, patefonów. płyt, srera. platerów, porcelany, kryszta
łów, fotoaparatów, waliz, toczek,
bielizny, pościeli: „Centrokomis",
Kraków. Grodzka 9.
2677
Kslęłki kupujemy, szczególnie en
cyklopedie, wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wszystkie wydawni
ctwa Trzaski Itp.: Księgarnia Ste
fana Kamlńskiego, Kraków, Kar
melicka 29, tel. 141-34 i Krakow
ska 18, tel. 114-38.
2970
Fortepian, pianino patefon, pły
ty, tupię zaraz. Zgtosz.: Gonieo
Krak.. Kraków, „Nr. 3274".
Obrazy. Kupno — aprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, ło b 
zowska 6. Salon Obrazów.
3533
Kupimy maszynę do pisania I li
czenia. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Gnięblowski-Rafalski, Kra
ków, św. Marka 27, tel. 223-45.
Kupimy: suknie letnie, kostjumy,
ubrania, trencze: Komis, Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12, w podwórcu.
Najszybciej sprzedasz wszelką gar.
derobę przez Komis. — Kraków,
Adolf-Hitler-Plata 13 w podwnrou.

S

Kuplę maszyn© krawiecką z mo
torkiem, uniwe«rRalną, do dziurek i
obrzucania, marka obojętna. Wia
domość: Kraków. Florjańska 43/10
Kuplą motory elektryczne, nienadające si© do użytku. Zarazem na
prawiam. Prósz© o łaskawe zgłosze
nia: „Prąd*4. Kraków, Stradom 11.
Protezy zębowe staro kupuję:
Kraków, Długa 5/4, od g. 9—10.
Kuplą psa łańcuchowego ostrego.
Zgłoszenia: Stanisław Bzegociński,
Kraków, ul. Szpitalna 36.
2624
Kuplą stare i nowe zęby: Kra
ków, Krakowska 18/6, od godz.
8—10, 5—6.
3263
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzecki, Kraków, Wiśina 9.
Pianino lub fortepian krótki ku
pię zaraz. Zgłoszenia: Gonieo Kra
kowski. Kraków „Nr. 4084".
Kupuję używaną garderobę: Kra
ków. Bracka 16/7, oficyna.
4357
Filatelistom uzupełnia — kupuje
wszelkie znaczki „Mundus", Kra
ków. Adolf Hitler-Platz Nr. 37.
Aparaty fotograficzne, materjaf
kupno — sprzedaż — pośrednic
two — Fotola.boratorium, Kra
ków, Starowiślna 47.
7134fe
Dywanów, kilimów krajowych i
perskich poszukuje dla klijenta
„Dom Pośredniczy", Kraków, ul.
Starowiślna 47.
7135k
Srebro stoiow-e — platery — por
celana — kryształy itp. zakupi
dla klijenta „Dom Pośredniczy",
Kraków, Starowiślna 47.
7136k
Dywany, kilimy, obrazy, antyki,
meble, poroelana. Kupno — sprze
daż, ocena: Salon Obrazów i dziel
sztuki „Antyk", Kraków, Stra
dom 18. telefon 140-83.
1742k
Za gotówkę kupuje spodnie, mary
narki, ubrąuia, trencze itp.: Kra
ków, Starowiślna 80, sklep, telefon
223-67.
469pk
Obrazy, antyki, dywany — kupno,
sprzedaż — ocena: „Phryne", K ra
ków, Sławkowska 6.
5318k
Srebrną
cukiernicę
koszyczek,
kupię. Kraków, Mikołajska 12,
m. 4a od 4—5.
6572k
Zegarki kupuje — sprzedaje,
przyjmuje w komis. Kraków,
Wolnica 8, Zegarmistrz.
7086k
Ubrań, kóstjumów damskich do
sprzedaży poszukujemy Zaliczki,
kupno: Komis, Adolf-Hitler-PIntz
12. w podwórcu. Kraków
3778
Kupuję sypialnie i różne poje
dyncze meble,.szafy, łóżka, siatki,
materace, obrazy stare, dywany:
Kraków, Krakowska 35, — sklep
mebli.
4850

Sprzedał
Maszynę pierścieniową, ładną, okazyjnie sprzedam. Kraków, ul.
Sławkowska 30/8.
5337
Maszynę do szycia, tanio aprzcdam. Kraków, ul. Bożego Ciała
31, m. 7.
5336
Firma St. Chwilkowskl, Zakład
zegarmistrzowski pod Arkadami,
Kraków, Krakowska 1 — poleca:
biżuterię, wyroby sebrne i różne
praktyczne upominki, oraz wyko
nuje wszelkie naprawy zegarków.
Obrazy, dywany, meble antyczne
okazyjnie w dużym wyborze:
„Salon", Kraków, Florjańska 8,
J. Brachel.
3744k
Lawaramiannę maszynę,
zaras
sprzedam, Kraków, Lelewela 3/1.
Dywan perski (wyrób żywiecki)
4X3 m., pierwszorzędny, do sprze
dania. Kraków, Starowiślna 5 8,
godz. 9—14.
5289
Marynarkę z kamizelką, sprze
dam. Kraków, Plac Mariacki 3/2.
Ubrania ciemne i jasne, na śred
niego, kostjum jasny, na śred
niego. modny, sprzedam. Kraków,
św. Katarzyny 4/7, II. p.
5310
Motor elektryczny Siemonsa, 1/2konny z wzmacniaczem i wen
tylatorem podmuchowym, nada
jący się do pieców piekarskich,
lub fabrycznych, w stanie pierw
szorzędnym, sprzedam, Kraków,
Garbarska 12/8, brama wjazdowa.
Harmonia pianowa, biała, 120
basów, okazyjnie do sprzedania.
Kraków, Szczepańska 5/6, ofic.
Kuchenka angielska z szabaśntkiom, do sprzedania. Kraków,
Węgierska 10/8.
5324
Zegarek zloty <jam., wózek dla lal
ki „Konkon11, jJumipy, buciki dziec.
11-leL, stan pierwszorz., sprze
dam. Wiadomość: Kraków, ul.
Różana 18a/3.
5335
Suknię w kwiaty w dobrym sta
nie, kostjum ciemny, damski, ze
garek markowy, sprzeda Kraków.
Grodzka 12/2.
4905
Pianino, doskonalej marki, czar
na, krzyżowo, pancerne, sprzoda
Helena Smolarska, Kraków, ui.
Sławkowska 4.
4541
Biurko męskie duże, wannę dużą
z blachy żelaznej hamak. Robo
ta i materjał pierwszorzędne.
Wiadomość: Drogeria, Kraków,
Szewska 5.
7208k
Bibliotekę hodowlaną sprzedam,
piękny komplet dziel fachowych
po niemiecku dla ziemianina ho
dowcy bydta, świń, koni, dzieto
o fabrykacji konserw. Zgl.: Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 4974".
Obraz Matki Bożej Częst. na
miedzi, grubo złoconej w ogniu,
ślicznie wykonany, sprzedam, nadaje się na pamiątkowy prezent.
Kraków, ul. Kielecka 35, I. p.
Futro męskie, stan pierwszorzęd
ny i perskie, spprzedam. Kraków,
ul. Dtuga 27/14, oficyna.
5138
Wózek głęboki Konkon sportowy,
autko, wyprawkę dziec., garnitnrki,
płaszczyki, sukieneczki, sprzedam
tanio. Kraków, Zyblikiewicza 5/46.
Pianino piękne, angielska mecnanika, sprzedam. Kraków, Zyblikiswicza 5/35.
5171
Piękna pelerynka gronostajowa
i lis srebrny, tanio do sprzeda
nia. Kraków, Kremerowska 8/3.
Oglądać rano do 10-tej i po poi.
od 3-ej do 5-ejj.
5189
Skórzany płaszcz męski, brązowy,
na średniego, kostjum hialy, weł
niany, piękny, oraz kilim 4X2.50,
tanio do sprzedania. Kraków, Kremerowaka 3/5. Oglądać rano do 10
i po poi. od 3—5-tej.
5190
Tapczan nowoczesny, fortepian,
stół, dywan, kredens kuchenny,
sprzedam. Kraków, Długa 18/7.
Patefon szafkowy (markowy), 34
płyty i walizkowy 14 płyt, oglą
dać 18—21, Kraków, Węgierska
8. m. 6.
5213
Wózek dziecięcy, luksusowy „Aut
ko" i hulajnogę metalową, ni
klowaną, sprzedam. Kraków, św.
Sebastjana 16/28, prawa ofic.,
II. p., ganek.
5231
Obrazy wybitnych artystów w wiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzecki, Kraków, Wiśina
9. Sprzedaż, kupno, ocena. 3304

Spód. Baranki strzyżone, płaszcz
damski, zimowy sprzedam. K ra
ków, Dietla 83/7.
5288
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzecki, Kraków, Wiślna 9. Sprzedaż, ocena, kupno.
Płaszcza, kostjumy, ubrania, spo
dnie, bieliznę, obuwie « sprzeda:
Sklep, Kraków, Długa 82. 3537
Wózek głęboki sportowy I łóżecz
ko sprzedam. Kraków, Zyblikiewi
cza 5/39.
3766
Harmonię pedałową, tanio sprze
dam, Kraków, ul. Limanowskiego
56, m. 5.
3785
Maszynę do szycia, stan pierwszo
rzędny, sprzeda: Kraków, Dtuga
43/4,
4315
„Singera” maszynę gabinetową,
oraz stót antyczny okrągły sprze
dam: Kraków, Zamojskiego 69/1.
„Singera"
maszynę
krawiecką
okazyjnie sprzeda: Sklep, Grodz
ka 27, Kraków.
4533
Karakułowe futro wolne sprzedam
okazyjnie. Kraków, Przemyska
4, m. 1.
4582
Lisa niebieskiego okaayjnie sprze
dam. Zgłoszenia: Kraków, Stra
dom 13. ra. 34, lewa ofic. II p.
Kapki różowe na wózki dziecięce
do sprzedania. Kraków, Koperni
ka 10/6 od 12—16.
4680
Maszynę do pisania .okazyjnie
sprzedam: Kraków, Wielopole 10/13
Motor Deutz 4 K. M., benzynowy,
oraz ropny 10 KM, sprzeda „Światlomotor”, Kraków, św. Jana 13.
Ubronla męskie, cienrao-popielate,
w drbrym stanie — sprzedam.
Kraków. Mały Rynek 7, m. 1.'
Motor do młócenia 12 I’. S. marki
Krausa et Comp. do sprzedania.
Kraków, skrzynka poczt. Nr. 96.
Futro męskie do sprzedania. Wia
domość: Kraków, Dietla 83/17 —
oglądać 7 wieczór.
1056
Wentylatory elektryczne ścienne
220 V do sprzedania. Wiadomość:
Kraków, Kraszewskiego 8, m. 6.
Szybka sprzedam 1 ladę z gabitotką, szyby gabilotkowa belgijskie,
stół okrągły j>okojowy, rama pod
transmisje resory z osiami i kola
mi pod platon, maszynę do kraja
nia szynki. Kraków-Dębniki, Cza
rodziejska 46.
1811
Pantofelki damskie 36, czarne
zamszowe na korkach, zamszowe
czarne czółenka 37 i czółenka brą
zowe tensam numer, sprzeda oka
zyjnie: Sklep, Kraków, Krakow
ska 36.
4736
Turbinę wodną na większy spad
wirnik 50 cm., tanio sprzedam.
Zgl. pod „W 345“ Biuro Ogłoszeń
Krajna, Kraków, Adolf HitlerPlatz 46.
70087k
Sprzedani 2 męskie w pierwszo
rzędnym stanie, letnie ubrania
i buty z cholewami, Kraków, ul.
Augustiańska 18/7.
7107k
Psy młode, wysoko rasowe, wil
czury, owczarki niemieckie (al
zackie), oraz rasowe foksterriery
ostrowtose, sprzeda Hodowla, K ra
ków, Wadowicka 39.
7109k
Tapczan podwójny i pojedyńozy,
do sprzedania, Kraków, Staro
wiślna 33'3.
7118k
Maszyna pisarską, biurowa, nowo
czesna, w stanie bardzo dobrym,
do sprzedinia: Kraków, Wetsring
52. m. 4 (Podwale).
6854k
Dywany, obrazy, sprzedaż, kupno,
ocena: Kraków, Florjańska 8.
Wiatraki elektrownie „Warel" do
oświetlania domów na wsi. Naj
mniej zachodu. Najtańsze światło.
Jeżeli nie liczyć kosztu założenia.
Wygoda i bezpieczeństwo. W iatra
ki o mocy 100—200—400—1000 wa.
tów dostarcza Składnica Elektro
techniczna H. Mireeka, Warsza
wa, Marszałkowska 102-33, Dziś
jeszcze żądajcie opisu i oferty.
Książki
polskie
beletrystyka,
naukowe. Wielka Literatura Trza
ski (7 tomów), leksykon Meyera
(16 tomów), do sprzedania. Oglą
dać można codziennie od 10—12
przed pot. Kraków, Smoleńsk 21'2,
Znaczki pocztowe do zbiorów. Bo
gaty wybór. Żądajcie cennika.
Gryżewski, Biuro Filatel., War
szawa, Marszałkowska 114, 7060k
Pianino okazyjnie: Sktad Forte
pianów Heleny Smolarskiej, Kra
ków, Sławkowska 4.
70736
Owczarki tatrzańskie, rasowe, bia
łe, dwumiesięczne sprzedaje mają
tek Tryńcza, p. w miejsca, pow.
Jarosław.
7062k
Muchołapka szklana w każdym do
mu!! Tania, praktyczna, skuteczna
w tępieniu much. Dostarcza hurto
wo spółdzielniom I sklepom poczta
Skład Artykułów 8zklanych I Go
spodarczych, Kraków, św. Anleszki 1. tel. 186-49.
4934k
Sienniki, worki, chodniki, ptótno
krawieckie, oraz drobną galante
rie poleca: K. Jamroż. Kraków,
Grodzka 28.
5014k
Sypialnia nowoczesna okazyjnie
do sprzedania. Kraków. Starowiśl
na 44, stolarnia.
52477:
Fortepiany, pianina sprzedaż, kup
no, zamiana: Helena Smolarska,
Kraków, Sławkowska 4.
52 48k
Obrazy, sprzedaż, kupno I ocena:
L. Wiadrowski, Kraków, Floriań
ska 7. w podwórcu.
5249k
Tapczan nowoczesny, jedno- t
dwuosobowy sprzedam. Kraków,
Meiselsa 8/4.
3749k
Zamki błyskawiczne, grzebienie,
szczotki, sznurowadła korki oo
butelek, pasta do obuwia, sprze
daż fabryczna, D/H Kurowski.
Warszawa, Plac Napoleona 9
Materace wtósienne, dwa kom
plety. sprzedam. Kraków, Melselss 8/4.
65781:
Sypialnia stylowe w firmie Józefa
Szulca: Kalwarja, Rynek 26.
Obrazy wybitnych malarzy pol
skich sprzeda okazyjnie Komis.
Kraków, pi. Dominikański 4.
Meble różne, sypialnie, jadalnie,
pokoje kombinowane, sprzedaje
Hala Meblowa. Kraków. Grodzka 59
Sprzedajemy tanio używane ubra
nia. płaszcze, bieliznę pościelowa,
koce, firanki kilimy, oraz inne
ładne rzeczy: Kraków, św. Krzyża
7 sklep
3302
Abażury do lamp wiszących, sto
łowych i nocnych poleca Sktad
Artykułów
Elektrotechnicznych
„Żar", Kraków, Sławkowska 11,
telefon 220-21.
2252k
Powieści za 15 zł. wysyła: Kry
ger, Warszawo Cl, skrytka 325.
Szczotek do szorowania z drzewa
(ręcznych i na kij), drążków do
szczotek. wycieraczek drewnia
nych składanych, trzepaczek, do
starcza w większej ilości krótko
terminowo Hurtownia szczotek.
Krakau. Adolf Hitler-Platz 32/4.
T p„ tel. 121-22.
6879k
Szczotek z drzewa do szorowania
(ręczne i szrubery) dostarcza w
większej Ilości krótkoterminowo
Hurtownia szczotek — Krakau.
Adolf-Hitler-Plata 32/4. I p

Obrazy — eprzedaż. kupno, ocena:
Halina Grzybowska, — Kraków,
Zwierzyniecka 14.
6887k
Psy mtode wilczury, owczarki
niemieckie (alzackie) z rodowoda
mi, pochodzą z psów policyjnych,
również nadające się do różnych
celów obronnych, sprzeda Hodowla
Krakau, Wadowicka 39
7016k
Ubranie granatowe, kamgarn w
bardzo dobrym etanie, sprzedam.
Kraków, Asnyka 5/16.
7173k
Młyńskie maszyny, motory gazo
we, wszelkie przybory itp. Plany,
budowy, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków, Mazowiecka
35, telefon 102 44.
1324
Polecamy: ubrania, trencze, lisy,
dywany, kilimy, chodniki, nakry
cia stołowe, srebrne, kryształy,
aparaty fotograficzne, maszyny
pisarskie, obrazy: Komis, Kraków,
Plac Dominikański 4.
2013
Obrazy znanycb malarzy polskich
sprzeda Komis, Kraków, Plac- Do
minikański 4.
2040
Płyty wyspraedaję, muzyka tane
czna, lekka , sztyfty: KrakówDębniki. Zagrody 8/6.
2104
Ubrania męskie, kostjumy dam
skie, płaszcze damskie i męskie
letnie i zimowe, futra damskie 1
męskie, obuwie, patefony spręży
nowe i elektryczne, płyty patefonowe, kilimy, różne aparaty tech
niczne znajdziesz w dużym wybo
rze w sklepi®, Kraków. Krarowska 36.
2403
Tapczany, wielki wybór, sypialnie,
jadalnie, gabinety, kuchnie poleca
K, i Z, Szczurek, Skład mebli.
Stolarska 7.
2546
Tapczany, otomany, łóżka połowę,
fotel rozkładany sprzeda tapicer
Łuczywo, Adolf Hitler-Platz 9,
Kraków, Pasaż Bielaka:
2576
Najtaniej sprzedajćmy wszelką
garderobę futra, lisy srebrne, nie
bieskie, błamy, kołnierze, bieliznę,
pościel, dywany, kilimy, narzuty,
maszyny „Singera”, maszyny pi
sarskie, kalkulacyjne, patefony,
płyty, igły, porcelanę, kryształy,
fotoaparaty, srebro, platery, tecz
ki. walizki, obrazy, chodniki, lino
leum — duży wybór wartościo
wych praktycznych przedmintówt
„Centrokomis’1, Kraków, Grodz
ka 9.
2678
Fortepiany, pianina poleca najta
niej: Świątek, Kraków. Staro
wiślna 12.
2717
Fortepian krótki angielska me
chanika,1 albo pianino zagrani
czne sprzęda okazyjnie: Kraków,
Szlak 43/7.
2818
Przy Grodzkiej 59, w Komisie ta
nio można nabyć maszynę do szyoia „Singera", maszynę do pisania
walizkową 1 biurową, ubranie,
lodownię.
2917
Komis. Grodzka 59, poleca ubra
nia, płaszcze, sukienki, kostjumy,
bluzeczki, lisy, obrazy, nakrycia
srebrno — obniżone ceny.
2918
Walizę skórkowa, wózek dziecię
cy, harmonję chromatyczna, apa
raty fotograf, okazyjnie sprzeda
Komis, Grodzka 59.
2919
Sypialnię n bieliżniarka, szafę
kombinowaną, szafę trójdzielną
sprzeda Magazyn Mebli, Kraków,
Kopernika 8.
2977
Transportowlsc rowerowy, nośność
200 kg, mocny, prawie nieużywa
ny, tanio sprzeda: „Medllabor",
Kraków, Jagiellońska 6.
2980
Przybory szewskie, oraz buty,
słnurowadla rzemienne, blozyska,
pastę poleca Stanisław Palesowskl
Kraków, Długa 67.
2982
Maezynę do szycia „Singera” kry
tą z pudełkiem tańszą, sprzedam
tanio: Kraków, Krótka 10, m. 1,
(przeciniea Filipa).
3487
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon obrazów.
3589
Tapczany dwuosobowe, pojedyn
cze, materace wtósienne sprzedaj®.
Wesołowski. Kraków św- Marka 16.
Maszyny i przybory biurowe, —
Sprzedaż — Kupno. Agentura Hundiowa Gotębiowskl-Rufalakl, Kra
ków, św. Marka 27, telef. 226-45.
Tapczan nowoczesny jedno I dwu
osobowy, szafa trójdzielna pojedyńcza, 4 krzesła do sprzedania.
Kraków. Stradom 13, m. 9
Portfel nabędziesz w firmie M.
Wojtaszewski, Kraków, Grodzka 27
RAine meble, szafy, łóżka, ktedeńsy pokojowe, stoły do sprzedania:
Kraków, Krakowska 26/2, magazyn
Płyty taneczne i poważne pol
skie 1 niemieckie, sprzedam. —
Kraków, Długa 82/8.
4664
Patefon elektryczny Paillard"a,
szafkowy z głośnikiem r. 1939,
adapterem „Paillard”, sprzedam.
Krasów, Dtuga 32/8.
4665
„His Master Voice“ walizkowy
patefon, oraz płyty, sprzedam.
Kraków, Dtuga 32/8.
4666
Maezynę do pisania biurową „Dnderwood", walizkową „Reming
ton”, walizkę skórzaną dużą i ma
łą, teczkę brązową boksową 1 czar
ną kozłową sprzeda okazyjnie:
Sklep, Kraków. Krakowa na 36.
Palto-jesionkę jasną, oraz ubranie
wizytowe na wysokiego pana, pal
to przejściowe marengo na śred
niego pana sprzeda tanio: Sklep,
Kraków, Krakowska 36.
4733
Sygnet zloty sprzedam: Kraków,
Wielopole 10/13.
4704
Spodnie damskie długie, szewiot
czarny, sprzedam: Kraków, Prze
myska 4, m. 1.
4710
Aparat fotograficzny małoobrazko
wy 8.5 światło. Certo Dolina 1
„Kodak", Compur Rapid, oraz
lustrzanka „Voigtlander Brilant"
4.5 światło, sprzeda okazyjnie:
Sklep, Kraków, Krakowska 36.
Froterkę elektryczną „Eiektrolux",
odkurzacz elektryczny „Vampir“,
lampę do wyświetlania przeźroczy,
aparat kinowy Pathe Baby z superem i filmami, napęd elektry
czny, sprzeda tanio: Sklep, Kra
ków, ul. Krakowska 36.
4735
Srebro etotowe (prawdziwe) na
12 i 6 osób, nowoczesny wzór z
cukiernicą wbudowaną w kasecie,
sprzedam tanio. Kraków, Mio
dowa 9/144874
Srebro na 6 osób w kasecie, oraz
zegarek ręczny, nowoczesny Tis
sot, sprzedam tanio. Kraków, św.
Sebastjana 20/2.
4875
Kilka płyt, polskich, pięknych,
śpiewane, taneczne (Bodo, Fali
szewski, Fogg, Pobóg, gitary ha
wajskie), sprzeda, Kraków, Łącz
na 5a/6. II. p., Łobzów przyst.
Pawia Popiela.
5013
Lis srebrny, piękny, okazyjnie do
sprzedania. Kraków, ul. Dietla
93, m. 4.
5031
Patefan „Columbia”, walizkowy
o niespotykanym glosie, sprze
dam. Kraków, Krzywa 5/9 od
18—20.
5138

'W ydawnictwo .Goniec Krakowski**. Kraków. Wielopole 1. — Telefon 206-11.
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RUBBER-INDIAN

Warszawa, ul. Krasińskiego Nr. 1
(Żoliborz), telefon 12-78-50,
poleca ze składu fabrycznego:
lepy na muchy (Muchomor), krem
do obuwia „f)erb^“ w kolorach:
czarnym, brązowym, białym, czer
wonym, granatowym. Chemiczna
dodatki szewskie: czernidła, glazu
ry, atramenty, k.eje do podeszew
gumowych, oraz kleje dla kamaszników itp. Klej© do dętek rowero
wych „Victoria“, oraz wszelkie
chemiczne dodatki do rowerów.

Trencz, bardzo dobry stan, sprze
dam zaraz. Kraków, Długa 21.12,
oficyna.
5082
Patefon 2-spr©żynowy walizkowy,
płyty polskie i niemieckie sprze
dam. Kraków, Starowiślna 86 3.
Tapczany, sypialnie, jadalnie, po
koje komb. poleca Wytwórnia Me
bli, Kraków, Meiselsa 4.
8526
Tapczany, sypialnie, jadalnie, po
koje komb. poleca Wytwórnia
Mebli, Kraków, Starowiślna 35
(sklep).
5528
Motor 30 HP, ropny, 2-taktowy,
stojący, typu „Lech**, tanio sprze
dam. Wiadomość: Gonieo Krak.,
Kraków, „Nr. 1836“.
Sypialnia jasna, modna, pierwszo
rzędny stan, do sprzedania. Oglą
dać: godz. 18—20, Kraków, Król.
Jadwigi 21/4
1848
Wózek głęboki do sprzedania: K ra
ków, Florjańaka 40, m. 6. 1938
Elektroinstalacyjne materiały: —
„Panelektra**, Kraków, Zwierzy
niecka 12.
1960
Walce Prokopa 500X300 podwójne,
łuszczarki Prokopa, szczoUarką
sprzedam. Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 2021“.
Motor ropny 14 K. M., motor ro
pny 10 K. M. sprzedam. Zgłosz.i
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 2022“
Kożuch kryty okazyjnie sprzedam.
Oglądać: Kraków, Meiselsa 22/4,
godz. 17—19.
2136
Maszyna do pisania Dndarwood
do sprzedania. Kraków, Pierackie
go 21, m. 4. Oglądać miedzy 10— 1
Maszyny do pisania, używane,
kasy kontrolne, ogniotrwałe, do
starcza Juliuaa Hecker. K m kóy,
Limanowskiego
52 (Podgórze),
telefon 141-48.
3154
Kompletne urządzenie 2-ch pokoi
(orzech kaukaski), kuchni i przed
pokoju, do sprzedania. Zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 3158*
Motory Diesla używane KM 45,
z dynamem, KM 25 z dynamem,
KM 26, KM 40, KM 30, oraz KM
35, sprzeda ze składu firma Oskar
Kunkel. Kraków. Szewska 13.
Oalanterją itp. poleca firma ..Jo
la**, Kraków, św. Tomasza 10.
Fortepian krótki okazyjnie do
sprzedania: Kraików, Kremerowska 10, m. 6, miedzy 2—4. 2198
Obrazy wybitnych malarzy sprze
dam: Kraków, Długa 34, m. 8,
godz. 2—4.
2345
Wzmacniacze fabryczne Tel©fox
z gwarancją imienną kupisz w 1 irmie Kontakt. Kraków. Stradom 18
Kupcy! Igła patefonowa o a fi
gowym końcu na 100 płyt, w ce
nie 5 zł., wysyła na faktur© Fma
Kontakt, Kraków, 8tradom 18 —
PT. ’0d sprzedawcom bezpłatnie
wzór.
2368
Obraz francuskiego malarza Al
freda Couverschel z połowy XIX
w. „Kozak na koniu**, wybitne
dzieło sztuki, okazyjnie sprzedam.
Zgłoszenia: Goniec K rak.,. K ra
ków. „Nr. 2714“.
Garard automatyczny, rnneniaca
na małe i duże płyty okazyjnie
sprzedam: Kraków, Krakowska
5, m. 7.
4869

Matrymonialne
Wdowa, po 30, przystojna, posiadająca własny domek z par
celą w Krakowie, pozna w celu
matrym. pana, najchętniej samo
dzielnego fachowca. Zgł.: Gonie®
Krak., Kraków, „Nr. 5323“.
Rolnik 40-letni, kawaler, kultural
ny,
reprezentatywny,
wysoki,
szczupły brunet, energiczny, zdol
ny, materjalnie niezależny, z od
powiednio ustosunkowanej rodziny
pochodzący, z braku innych mo
żliwości tą drogą nawiąże poważ
ny kontakt z odpowiednią panią
ze sfer ziemiańskich, przemysło
wych, lub tp. Cel matrym. Pośre
dnictwo krewnych i przyjaciół mi
le widziane. Korespondencje ano
nimową, lecz treściwą kierować:
Gonieo Krak., Kraków, „Nr. 2301“
Przemysłowiec bogaty, lat 33,
wyższe wykształcenie, pozna kuv
turalną, piękną, wysmukłą pa
nienką. Cel matrym. Zgłoszenia
Hieanonimowe z fotografiami do
Biura Hupczyca, Kraków, Ja 
giellońska 7, pod „Sportsmen**.
Starsza, samotna,
inteligentna,
pełna temperamentu, pochodzący
ze starej dworskiej rodziny, nlezależnia, posiadająca własne ume
blowane mieszkanie, szuka odpo
wiedniego inteligentnego starsze
go pana bez nałogów, do lat 55,
szlachetnego serca, cel matrym.
Anonimy do kosza. Listy kiero
wać: Skawina, nr. dowodu 007908.
Chcesz dobrze ożenić sią, wyjść zamąż. osiągnąć szczęście, nadeślij
swoją fotografią, podaj dane o so
bie oraz swoje życzenia. Oferty
płatne. Adresować: „6tudłó“ —
Warszawa C I skrzynka poczt 322.

