25 gr.

ONIEt HRAKOWSK
CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 nun w 2 .zpaltaeh
(szerokość szpalty 45 mm) po 72 erosie. Dla poszu
kujących pracy po 20 eroszy. „Marginesowe” po
złotych 3.— za 1 nun w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).
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Nie zamówione przes Redakcje rękopisy będą zwra
cane autorom Jodynie przy dołączaniu porta zwrotitciro. Prenumerata miesicezua 6.— Zł., z odnoa/bnimn
do domu 6.50 Zl. W llzeszy z dopłatą porta 7.50 Zł
W Gen. Guli, tylko prenumerata przez urzędy pocz
towe. Konto czekowe: Warszawa 650.

D a ls z a lista o fia r k a ty ń s k ic h .
•(tp) Kraków, 14 lipce. Podajeray w dale ;ym ciągu listą ofiar katyńskich sporządzoną przez t e c h p i c z n a k o m i s j ^ o l s k i e g ^ z e r ą ^ r z ^ s ^ r ą ^ o i U ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^

leziono: 3 karty poczt., których na
dawcą jest Halina Solska, Rember
ferendarz Dyr. Okr. Poczt i Telegra
tów, ul. 11-go Listopada).
fów w_ Wilnie. (Znaleziono: legit.
urz. państw., zaświadczenie lekarskie 3073. Nierozpoznany kapitan.
z Wilna, notatnik i świad. szczep, 3074. Nierozpoznany podporucznik.
3075. Zawadzki Teofil, wojs,, ofic. rez.
w Kozielsku Nr. 439).
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic. i kartą
3063. Nierozpoznany porucznik.
przydziału wojennego).
3066. Kapelański Tadeusz — podpor.,
przed wojną zam. Warszawa, ulica 3076. Widdeniek Ferdynand — podpor.,
mgr. praw. (Znaleziono 2 wizytówki).
Wspólna 39, m. 15. (Znaleziono: świa
dectwo Państw. KonserwatorjuniMu- 3077. Piasecki Ryszard — pddpor, syn
Władysława. (Znaleziono: list, któ
zyczuego w Warszawie z ukouczcuia
rego nadawcą jest Władysław Piase
kursu kompozycji i dyrygowania, pi
cki, Sosnowice k . Parczewa, wojew.
smo Światowego Związku Polaków
lubelskie i kartki z adresami).
z Zagranicy, metryką, wyciąg z aktu
urodzenia, legit. szkolną, 3 różne le 3078. Gadzaia Stanisław — wojskowy.
(Znaleziono: list, 2 karty pocztowe,
gitymacje, list, cygarniczkę i świad.'
kartką z zapiskami i świad. szczep,
szczepienia w Kozielsku Nr, 2007).
w Kozielsku 3632).
3067. Tylewicz Jan — wojskowy, urodź.
1. 10. 1913 r„ zani. Grudziądz, ul. Marsz. 3079. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: 2 kartki z zapiskami, różauiec,
Kocha. (Znaleziono: książeczką PKO).
medalik, dewizką i sowiecki kwit na
3068. Zackiewicz Jan, ppor., ur. 1914 r.
odebrano przedmioty).
w Pensylwanji. (Znaleziono: metryko
urodzenia, karto powołania, pismo 3080. Nierozpoznany wojskowy.
Dtwa 8 Ilyonu Artylerji Przeciwlot 3081. Nierozpoznany wojskowy.
niczej w Toruniu, skierowane do ppor. 3082. Roszkowski Czesław — wojsk.
(Znaleziono: wizytówki, dowód oso
Z. na adres: Poznań, ul. Jeżycka 43/5,
bisty, z którego wynika, że śp. R. ur.
dowód osobisty, listy, telegram i re
1905 r„ legitymacje Zw. Spóldz, Rol
ceptą).
niczych w Warszawie).
3069. Kościelak Roman D o m in ik— podporucznik, urodź. 3, 8. 1912 r. (Znale 8083. Cała Juijan — podpor. (Znalezio
no: ks. st. sł. ofic. i wizytówką).
ziono: ks. st. sł. ofic., legit urzędni
3084. Kosiński Tomasz — por., nrodz.
czą i fotografją).
1908 roku w Kamionce Strumiłowej.
3070. Nierozpoznany podporucznik.
(Znaleziono: znak rozpoznawczy, ks.
3071. Paszkowski Kazim ierz,— podpor.,
st. sł, ofic., prawo jazdy i medalik).
technolog-mechanik z zawodu, (Zna
leziono: 2 wizytówki, legit. urządn. 3085. Nierozpoznany wojskowy.
państw., 2 listy, cygarniczką drew 3086. Nierozpoznany wojskowy.
3087. Golędzinowski Czesław Józef —
nianą).
wojskowy (Znaleziono: metryką uro3072. Solski K azim ierz — cyw iln y. (Zna3064. Puhaczewski Jan — wojskowy, re

Tojo u cesarza.

Duże straty aljantów w okrętach.

Tokio, 14 lipca. Premjer Tojo. po powro
cie ze swej podróży inspekcyjnej złożył
°®e®Bzowi obszerne sprawozdanie, dotyczą- Statki aljantów tworzę doskonały
«tanu organizacji nowego porządku wielRzym, 14 lipca. Jak się dowiaduje agen
*°'WBcbodnio-azjatyckiego.
cja Stefan! ze sycylijskiego terenu wojny,

^zesunięcia w tureckiej służbie
dyplomatycznej.
Ankara, 14 lipca. Zapowiedziane przed
k*wnym czasem przesunięcia w tureckiej
Błuibie dyplomatycznej zostały właśnie
Doprowadzone i podane do wiadomości.

Dotychczasowy poseł w Lizbonie, Sevket
fó a t Kececi odchodzi do Budapesztu, do' .^hczasowy poseł w Sztokholmie Agah
A*sel został przeniesiony do Lizbony, poseł
yizn.meddiii Ayachli przechodzi z D zia d y
do Sztokholmu, zaś dotychczasowy pości
W Nankinie Ali Sipahi przechodzi do Dzia
dy. Ponadto b. ambasador w Berlinie, Gerede, ma zostać mianowany ambasadorem w
^okio.
______

Aresztowanie b. argentyńskiego
ministra spraw wewnętrznych.
Buenos Aires, 14 lipca. W piątek wieezo>ęni podano do wiadomości zaaresztowa
nie byłego ministra spraw wewnątrznyeh
dr Miguela Cnlaciati. Nakaz aresztowania
Uzasadniono tym argpmerotoni, ze Cnlaciati
Dopełnił nadużycia w czasie swego urzędo
wania.
______

Anglo-amerykańskie bomby
na okolice Berna.
Berno Szwajcarskie, 14 lipca. W różnych
Miejscowościach
- - - Śzwajcarjl,
»rJI, a3 zwłaszcza
J* Bernie i Genewie ogłoszono we wtorek
krótko po północy alarm lotniczy, trw ająokoło 2 godzin.
.
- ,

Urzędowy komunikat ogłasza, że wiąk•ta liczba obcych saanolotów przelatywaia
Donad Sawajcarją na wysokości, około o ty
sięcy metrów. Około miejscowości nouvert
do jeziora genewskie sp a d la , JOdna ina;
Myna, przyczem 5 osób z pośród załogi
traciło życie. W trzech miejscach w środ
ow ej okolicy Berna spadły bomby. W ItigJkbergu zniszczony został jeden dom, inny
Mś ogarnięty został pożarom.

radca Urzędu Wojew, Śląskiego w
Katowicach, zani. w Chorzowie. (Zna
leziono: wizytówki, legit. Zw. One.
Rezerwy, bilet Śląskich Linj Autobu
sowych, papierośnicą z napisem „Ma
ryla" i monogramem „U. W. , lwitcżl. Rodziny Urzędniczej kolo w Ka
3089. Teichert Mieczysław — podpor.,
towicach i medalik).
mgr. farm., urodź. 1898 r., ost, zam- 3099.
Szwedowski Bolesław — podpor.
Warszawa, ul. Żulińskiego 3. (Znale
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic., 8 karty
ziono: znak rozpoznawczy, pismo
poczt,, których nadawcą jest Szwegwarancyjne na samochód marki
dowska, Warszawa, ulica lam k a 5,
„Fiat“, dowód rejestracyjny, prawo
m. 19).
jazdy, kartą kontroli opłat, list, kar- 3100.
Szostak Eugenjusz — podpor., ur.
' ty poczt., telegram i sowiecki kwit
1908
r. (Znaleziono: znak rozpoznaw
na odebrane przedmioty).
czy.
list, dowód na motocykl, z któ
3090. Nierozpoznany porucznik.
rego wynika, że przed wojną zam.
3091. Sliczberg Juljusz — podpor.-lek,
Warszawa, ul. Złota 55, ni. 6 i kartką
dr. med., zam. Warszawa, ul. Elekto
pocztową).
ralna 28. (Znaleziono: wizytówką. 2 3101.
Dziębowlcz Leonard — ppor., mgr.
blankiety recept, k arty pocztowe, fopraw, ur. 1901 r, w Warszawie, zam.
tografje i 2 odznaki wojskowe),
w Lublinie, ul. Żwirki i Wigury 4,
3092. Puzlnowski Klemens — wojsk.
m. 15. (Znaleziono: ks. osacz. PKO.,
(Znaleziono: legit. osob. MSWojsk.,
kartą
mobilizacyjną, legit. urzędnika
karty pocztowe, koperty z listów,
państwowego, wizytówką).
krzyżyk i świad. szczep, w Kozielsku 3102.
Matusiak Roman — por. (Znale
Nr. 1).
ziono: kartą mobilizacyjną, kartę
3093. Nierozpoznany podporucznik.
zwolnienia z wojska, dwie odznaki
3094. Nierozpoznany wojskowy.
wojskowe).
. .
3095. Korzyński Kazimierz — ofic. rez.,
Krajewski Bolesław — wojskowy.
dr. med., syn Juljaua. (Znaleziono: 8103.
(Znaleziono: obrazek sw na desce,
karty poczt, od Marji Korzyńskiej
i świad. szczep, w Kozielsku Nr. 607).
(adres nieczytelny) i świad. szczep,
3104. Nierozpoznany podporucznik.
w Kozielsku).
,
3096 Nierozpoznany wojskowy. (Znale 8106, Wyczesany Marceli — wojskowy.
ziono: duży kalendarz z zapiskami,
(Zaialeaiouo 2 listy).
list, kartki z zapiskami, 2 książeczki 3106. Nierozpoznany wojskowy.
do nabożeństwa i różaniec).
Clmek Roman — wojskowy. (Zna
3097. ty ła Wilhelm — wojskowy. (Zna 3107.
leziono: dowód osobisty, ryngraf i me
leziono: list i 2 kartki pocztowe).
dalik).
3098. Urbanowicz W ikto r — wojskowy,
dzenia i chrztu wydaną przez parąfją
w Wilnie, metryką ślubu i. zaświad
czenie Polskich Kolei Państw, na
prawo nabywania tygodniowego bi
letu jazdy).
3088. Nierozpoznany wojskowy.

w ostatnich 24-ech godzinach zbombardo
wane i storpedowane zostały 32 statki
wielkiego i średniego tonażu przez włoskie
samoloty.

Pewna włoska formacja samolotów tor
pedowych i bombowych zatopiła piąć pa
rowców o wielkim i średnim tonażu. Uszko
dzono nadto trasy dalsze parowce o śred
nim tonażu. Inna zaś formacja samolotów
uzyskała trafienia na okręcie wojennym i
na jednym parowcu, na którym wybuchł
pożar. Pożar ten widoczny był jeszcze w odległości 50-ciu kilometrów. Samoloty bom
bowe, operujące na daleką odległość, uszko
dziły pioó statków handlowych. Włoskie
samoloty torpedowe trafiły pewien krążo
wnik, eskortowany przez mniejsze jednost
ki, w odległości 6-ciu mil od wybrzeża. —
Trafiono również pewien lżejszy krążow
nik. Mimo ingerencji nieprzyjacielskich
formacyj myśliwców, usakodzouo pewien

Bolszewickie cele śmierci
w Rydze.
Paryż, 14 lipca. „Paris Soir" podaio opis

cel dla bombowców mocarstw osi. więzienia w Rydze z czasów okupacji przez
dalszy krążownik o pojemności 7.000 ton.
Zatopiono pewien wielki parowiec, zdąża
jący po<l ochroną silnego konwoju, skła
dającego się z cztereoh parowców. Trafio
no w pewien dalszy parowiec, który na
tychmiast się przechylił. Samoloty boni no
we Stuka zaatakowały kilka transportowcow.
Włoskie formacje samolotów bojowych
atakowały kilkakrotnie w locie zniżonym
ndepreyiacielskie koncentracie wojsk i wo
zów bojowych na pasie wybrzeża sycylij
skiego, zajętego przez Anglików i Amery
kanów. Rozbito liczne czołgi, a nieprzyja
ciół odniósł ciężkie straty. W toku walk
powietrznych pomiędzy włoskimi myśliw
cami a nieprzyjacielskiemi, bombowcami
strącono 86 maszyn alianckich, osiem dal
szych samolotów abiauftkich strąciła obro
na przeciwlotnicza ziemna. Trationo liczno
inne nieprzyjacielskie samoloty, między
niemi także kilka maszyn czteromotorowych i uszkodzono je w mniejszym lub
większym stopniu.

bolszewików od swego specjalnego kores
pondenta Couatoau, Publicysta stwierdza na
wstępie, że podobnie, jak Egipcjanie budo
wali piramidy, starzy Rzymianio swo.ienu
legjonami szosy, a hiszpańeoy konkwistatorzy kościoły, tak bolszewicy budują przedowezyatkiein więzienia. Opisując więzie
nie GPU w Rydze, pisze on, że mury do
wysokości półtora metra były oblo/.ono
gumą, ponieważ krów skazanych ofiar ita in
się łatwiej zmywać z tej gumy?J
stwierdza on, żo lwlszewicy u rząd zili to
więzienie na wzór osławionej Łubianki w
Moskwie i że wszystkie cele byty pozba
wione okien.
______

Ciężkie niemieckie samoloty
bojowe nad Londynem, Grimsby
i Ramsgate.

Berlin, 14 lipca. Zespól ciężkich niemiec
kich samolotów bojowych zaatakował w
nocy na 13 lipca rejon portowy miasta
Grimsby. położonego we wschodniej Anglji. Skutkiem celnych bomb wielkiego ka
libru spowodowano pożar w porcie i urzą
dzeniach doków oraz ważniejszych zakła
dach użyteczności publicznej miasta. Z ak
cji tej nie powrócił jeden sam olot Pewna
ilość szybkich niemieckich samolotów bo
jowych zbombardowało pojedyncze celo
wojskowe w rejonie Londynu. Ponadto aparnty niemieckie dokonały nalotu ua obie
wymiana
towarowa
Argentyny
ze
Szwe
jekty wojskowe w mieście Ramsgate, połoBuenos Aires, 14 lipoa. Najbardziej ude
etoi dziś na ezwartem miejscu za Sta żonem na lMiłuidniowo-wachodmieui wybrze
rzającym dowodem możliwości uzupełnie cją
nami
Zjednoczo,nenii,
Anglią
i
Brazylią.
żu Anglji,
nia gospodarczego posiadanych przez Eu
ropę w stosunku do państw południowo
Japończycy zestrzelili
amerykańskich jest wzrastająca, pomimo
wszystkich hamulców wojennych wymiana 2 9 nieprzyjacielskich samolotów.
Anglicy podają liczbę swych
towarowa między Argentyną a europojjeńców w Japonji.
skiemi krajami neutralnemi.
Tokio, 14 lipca. Juk doniosła główna kwa
Podczas kiedy przywóz Argentyny z An- tera cesarska, japońskie samoloty mary
Amsterdam, 14 lipca. Według wiadomo
guji i Stanów Zjednoczonych — według o- narki zaatakowały w dniu U lipca jednost
publikowanych ostatnio cyfr handlu za ki nieprzyjacielskie, kiedy to ostatnie usi ści, pochodzącej z brytyjskiego urząjdu in
granicznego za rok 1942 — poważnie spadl, łowały lądować na pólnocno-zachodniem formacyjnego, oświadczył dzisiaj minister
Argentyna mogła zwiększyć swój przywóz wybrzeżu wyspy Nowa Georgia. W toku wojny w Izbie Gmin, że liczba jeńców an
ze Szwecji z 20 do 97 miljonów pesos, przy wywiązującej się zaciętej walki powietrz gielskich, znajdujących się w rękach -la;
pończyików, wynosi łącznie z oficerami
wóz ze Szwajcarii z 24 na 34 milionów pe31,800 ludzi. Ponad 2)4.000 ludzi z pośród
eos oraz z Hisapanji z 7 do 16 milionów ne- nej stracił nieprzyjaciel 24 maszyny.
W czasie dalszej innej walki powietrznej brytyjskich sił zbrojnych zalicza się do za
sos. Również wywóz Argentyny do Szwe
cji wzrósł z 15 do 78 miljonów, do Szwaj w dniu 9 lipca, stoczonej ponad portem ginionych. jednakowoż panuje mniemanie,
carii z 16 na 42 mil jony, jedynie tylko w Rondovie, myśliwcy japońscy strącili 5 że większość z nich przebywa w niewoli.
wskutek braku tonażu wywóz do Huszpanji nieprzyjacielskich maszyn. Nadto zatopio Liczbę osób cywilnych, iuteamowąnych
zmniejszył się w ubiegłym rofcu z 67 na 48 no 6 nieprzyjacielskich łodzi, służących do przez Japończyków, określił angielski mi
nister wojny na około 40.000.
miljonów peeos. Na uwagą eaeługnje raki, lądowania.

Handel zagraniczny Argentyny
z krajami neutralnemi Europy
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Niemieckie sukcesy pod Kurskiem.
Berlin, 14 lipca. Nowe sukcesy wzmocnionych
niemieckich formacyj bojowych na południe i
północ od Kurska, wyrażające się w dalszym zy
sku terenowym i wysokich stratach bolszewików,
są skutkiem wzorowej niemieckiej taktyki wo
jennej.
Polega ona przedewszystkiem na precyzyjnem
współdziałaniu lotnicwa z formacjami czołgów,
przyczem te ostatnie współpracują z kolei nie
zwykle dokładnie z przedniemi formacjami od
działów wykopywaczy min, walcami ogniowemi
wysuniętych naprzód bateryj i gęsto następują
cych oddziałów
szturmowych
grenadjerów.
Wspólna akcja, prowadzona z matematyczną do
kładnością, daje w rezultacie nową siłę bojową
bez żadnej luki o takiem natężeniu, że rozrywa
ona i rozbija najbardziej zacięty opór bolszewic
kich formacyj w głębi frontu. Bezskutecznie rzu
cają bolszewicy na zagładę hekatomby ludzi,
przyozem nie są w stanie zatrzymać tego tak
tycznie, jak i technicznie pod niejednym wzglę
dem nowoopracowanego funkcjonowania przeciwuderzenia niemieckiego.
Uderzającym przykładem tego było zachowanie
się w niedzielę pięciu sowieckich czołgów cięż
kiej konstrukcji, kóre skorzystały ze sposobności
bolszewickiego ataku odciążającego, aby poddać
się bez walki. Na znak swego zamiaru poddania
się nadjechały one ku niemieckim przednim pla
cówkom pancernym, mając wieże strzelnicze, obrócone w tył, a dowódcy czołgów z otwartych
luk powiewali ulotkami.
Powyższy incydent,
podobnie jak wiele innych wypadków przecho
dzenia na stronę niemiecką pojedynczo lub w
grupach wykazuje bezowocność niesłychanie
wysokich ofiar bolszewików w poległych i ran
nych. W czasie bezskutecznych ataków sowiec
kich na głównych miejscach nacisku zniszczono
lub zdobyto w dniu 11 lipca 42 czołgi sowieckie.
Sukces ten uzyskano w czasie długotrwałych walk
na pewnym odcinku nad strumieniem.
Na innem miejscu zniszczono 32 czołgi sowiec
kie, głównie ogniem bateryj ciężkich dział prze
ciwpancernych i przeciwlotniczych. Ponadto zni
szczono strzałami 17 czołgów pochodzenia amery
kańskiego, przestarzałego typu „General Grand".
Dalsze 26 czołgów sowieckich unieszkodliwiły
samoloty, przeznaczone do niszczenia czołgów.
Czołgi te po największej części spłonęły. Ogółem
w ciągu niedzieli bolszewicy utracili 246 czołgów.
Udział lotnictwa w tyęji walkach był znowu bar
dzo znaczny. W walkach powietrznych zestrzelo
no 59 samolotów sowieckich, zaś 9 dalszych ma
szyn z gwiazdą sowiecką strąciła aTlylcrja prze
ciwlotnicza.
Według najnowszych raportów w czasie zajmo
wania pewnego sowieckiego lotniska polowego,
czołgi niemieckie, operujące niedaleko przed swemi linjami zniszczyły lub zdobyły 10 samolotów
sowieckich. W ten sposób ogólna cyfra strat lot
nictwa sowieckiego w dniu 11 lipca wynosi 89
maszyn.

Na północ od Biełgorodu zyskano dalej
na terenie.

Doniesienia z frontu wschodniego
Berlin, 14 lipca. Rum uńskie sam oloty bo
jowo. jak się dowiaduje DNB, dokonały w
dniu 12 lipca ataków nękających na obsa;
dzone przez bolszewików miejscowości
nad górnym Miusem. Ciężka arty le rja nie
mieckiej arraji lądowej wzięła ponownie
pod ogień fabryki „Trengolnik" w Lenin
gradzie. Eksplozje i wielkie wybuchy dy
mów świadczyły o sukcesie ostrzeliwania.
Celem zapobieżenia dalszym celnym trafieuioni bolszewicy otoczyli ostrzeliwane
óbjokty sztuczna mgłą. W nocy na 13 lipca
niemieckie sam oloty bojowe zaatakow ały
skutecznie kw atery wojskowe, dworce ko
lejowe i obozy posiłków nad Kubaniem,
ponadto przyczółki mostowe n a froncie
Douca oraz w rejonie na wschód od Biełgorodu. Bombami ugodzono kilka dworcow
kolejowych, przyczem wzniecono pożary
magazynów ropy

wodu już teraz można stwierdzić, że swoi
nieznaczne początkowe sukcesy na wąBK'f
rejonie nadbrzeżnym byli zmuszeni At
glioy i północni A m erykanie przypłacić cd
zkiemi stratam i. ______

Zacięte watki na Sycylji.
skiego ustawicznie współdziałały w wal
kiach terenowych, bombardując nieprze
rwanie Jednostki flo ty z oddziałami poslłkowemi u wybrzeży wyspy i zadając tym
jednostkom bardzo ciężkie straty. Nad Sycylją i Sardynją zestrzelono 25 samolotów
nieprzyjacielskich.
Na zachodzie w ciągu ubiegłej nocy je
dna z formacyj ciężkich niemieckich samo
lotów bojowych z dobrym skutkiem atako
wała port oraz zakłady dokowe miasta
Grimsby. Dalsze ataki lotnicze zwrócone
były na poszczególne obiekty w rejonie
Londynu, tudzież dołudniow o.wschodniem
wybrzeżu A n glji. Z akcji tych nie powrócił
jeden samolot niemiecki.
Samoloty dalekoslążne przeprowadziły
ponownie atak na wielkie statki nieprzyja
cielskie, na których w dniu 11 lipca wznie
cono na A tla n ty k u p o ża ry . Jeden z obu
transportowców w międzyczasie zatonął,
drugi został zatopiony zrzuconomi bom
bami.
W ten sposób nieprzyjaciel ponownie utracił dwa statki o łącznej pojemności
SPFormacje lotnictwa niemieckiego i wło 30.000 b r t

Berlin, 14 lipca. Naczelna komenda nie
mieckich sił zbrojnych komunikuje z głów
nej kwatery Fiihrera w dniu 13 lipca:
Na północ od Biełgorodu atak niemiecki
wspierany przez lotnictwo po rozbiciu
dwóch sowieckich grup pancernych zyskał
dalej na terenie.
K ontrataki silnych formacyj piechoty I
wojsk pancernych, które bolszewicy ścią
gnęli z innych odcinków frontu oraz z głębi
frontu, dokonane na czoła i flanki niemie
ckich klinów wypadowych, załamały się
wśród najcięiszych strat nieprzyjaciela.
Załam ały tię również gwałtowne ataki od
ciążające w rejonie na zachód I północ od
Orła.
Formacje e rm jl lądowej, oddziałów SS
oraz lotnictwa zniszczyły w dniu wczoraj
szym znów przeszło 400 czołgów. W w alkach powietrznych oraz naskutek akcji a r
ty le rii przeciwlotniczej lotnictwa zestrze
lono 102 samoloty nieprzyjacielskie.
Na Sycylii wśród zagorzałych potyczek
toczą sie w dalszym ciągu zacięte w alki z
nieprzyjacielem, który wylądował na wy-

Zatopiono dwa nieprzyjacielskie krążowniki
pod Kulambangra.
Tokio, 14 lipca. Główna kw atera cesar
ska japońska podała we wtorek wczesnem
popołudniem następujący kom unikat:
Garnizon jałpoński n a . Nowej Georgji od
rzucił zdecydowanie nieprzyjacielskie siły
zbrojne w czasie od 5 lipca, które po lądo
waniu usiłowały w różnych miejscach wy
spy posuwać się naprzód w kierunku z po
łudnia na północ. W toku tych operacyj
pewna japońska flotylla kontrtorpedowców na wodach na północ od Kulam ban-

g ra zm usiła do spiesznego odwrotu pewną
nieprzyjacielską form ację m orską w nocy
na 12 lipca, w skład której — jak stw ier
dzono z całą pewnością — wchodziły czte
ry krążowniki. W czasie tej potyczki zato
piono dwa nieprzyjacielskie krążowniki,
a jeden dalszy krążownik, na którym za
pomocą strzałów wzniecono pożar, w uciecz
ce opuścił teren walki. Ciężkie uszkodzenia
poniósł jeden japoński krążownik.

Zatopienie 2-ch transportowców
na Atlantyku.
Berlin, 14 lipca. Długodystansowe ni«*
mieckie sam oloty rozpoznawcze zaatok®
wały — jak podawał kom unikat wojenni
z dn. 12 bm. — na A tlantyku konwój al.iaif
cki, zm ierzający w kierunku południowyir
Składający się z trzech dużych statkof
transportow ych konwój, ubezpieczony b»
przez trzy kontrtorpedow ce i kilka hydrii
planów. Trzy celne pociski spowodował
na pierwszym statk u potężną eksplozję kc
tła, skutkiem ozego stanął w płomienia®
i przechylił się silnie n a bok. Na drugi#1
statku bomby wybuchły w przedniej cz<
ści kadłuba oraz tuż za m ostkiem kapitan
skini. Również ten transportow iec stana
niebawem w płomieniach.
Ostatnienn
z trzech statków udało się oderwać od kon
woju i ujść. W czasie ponownego a ta k
lotnicy niemieccy stwierdzili, iż jedni
z okrętów już zatouął, a drugi transpoirtó
wiec dalsizemi celncmi bombami posłani
ostatecznie również na dno morza.

Koszta wojenne Australji
w roku finansowym 1 9 4 2 4 3 .
Lizbona, 14 lipca. A u stralijsk i minięte!
finansów Joseph B. Chifley oświadcz}'1
w poniedziałek, że koszta wojenne, jak 1*
ponosi obecnie A u stralja, wynoszą dzieni)/*
lółtora miljoma funtów azterlingów, Chi’;
ey nadmienił także, że ogólne wydal*1
wojenne w roku finansowym 1942/43 do
sięgnęły sumy 569,800.000 funtów szteriw
gów.
______

Dług państwowy Stanów Zjedn>
większy niż dochód społeczny.

Lizbona, 14 lipca. Państw ow y dług Sta
nów Zjednoczonych przekroczy w roki
1943 po raz pierwszy w h isto rii finanso'1
Stanów Zjednoczonych dochód społeczny Pisze „New York H erald Tribune" w swel*
w ydaniu porannem z poniedziałku. Doehót
społeczny obliczany na bieżący rok na 'f
koło 135 m iliardów dolarów będzie, o 2 nu
Ijard y niższy, niż zadłużenie państwowi
S tanów Zjednoczonych, wynoszące w obec
chw ili 137 m iliardów dolarów. W ehwr
uość poniosła straty . Miasto poniosło po nliejprzystąpienia
do wojny dług państwo
W łoski komunikat wojenny.
ważne szkody.
wy Stanów Zjednoczonych wynosił niecali
Sześć
z
pośród
naszych
samolotow
nie
Rzym, 14 lipca. W łoski kom unikat wo
10 m iliardów dolarów.
powróciło do swych baz.
jenny z w torku 13 lipca brzmi:
.
Główna kw atera włoskich sił zbrojnych
Koncesja włoska w Tientsinie
Doświadczenia aljantów
kom unikuje:
oddana Chinom.
B itw a w południowej części Sycylji to
na wybrzeżu Sycylji.
czy sie nadal z niezmuiejszoną gwałtowno
Szanghaj, 14 lipca. Zasadniczo porozflścią. Nieprzyjaciel czyni wysiłki w kierun
Rzym, 14 lipca. Anglicy i północni Ame mienie, dotyczące oddania włoskiej konoek u rozszerzenia przyczółków . mostowych, rykanie w czasie swego lądow ania na po- sji w Tientsinie, uzysku no zostało, jak do
utworzonych w miejscowościach Licata, łudniowo-wschodniem i południowem wy nosi „Central Pro»s“, na podstawie per,trakGela, Pachino, S arakuzy i A ugusta.
brzeżu Syoylji byli zmuszeni dojść do prze tacy i odbytych miedzy włoskim am basa
W rojonio m orskim wyspy włoskie samo konania, że niemiecko-wloska akcja obron dorem i chińskim ministrem spraw zeloty torpedowe oraz bojowe sam oloty osi n a jest znacznie silniejsza, niż to wogóle
zaatakow ały wielokrotnie nieprzyjacielskie przypuszczano. Form acje osi uzykały do " /'c h w ilą oddania włoekie.i koncesji W
okręty wojenne i statk i handlowe. Z a tw i tychczas w czasie swego pa-zeciwataku po Tientsinie oraz francuskiej koncesji *
ły one jeden parowiec średniej wielkości, ważno korzyści terenowe. A taki niemiec Saanjrhaju przestana istnieć, w Chinach
tudzież uszkodziły lub wznieciły pożary na kich i włoskich form acyj lotnictw a i floty wszelkie zagraniczne koncesje.
dwu krążownikach, licznych statkach tran s wojennej przeciwko jednostkom floty al
portowych oraz kilku mniejszych jednost- ianckiej uwieńczane są coraz większem
Portugalska flota morska.
■sukcesami. Oprócz jednego zatopionego Krą
Lizbona, 14 lipca. Handel zamorski Por;
W łoscy i niemieccy m yśliwcy strącili nad żownika ofiarą bomb i torped osi P»aio
S ycylją 14 samolotów, a rty le ria przeciw przeszło 12 statków handlowych o łącznej tu g alji dysponuje 54 statkam i; z liczby tej
lotnicza zestrzeliła 9 samolotów nieprzy pojemności około 100.000 b rt,
przeszło 29 jednostek obecnie znajduje sie w drod/4
jacielskich. Nasi m yśliwcy zniszczyli po 60 alianckich transportow ców oraz Liczno miedzy kontynentem i posiadłościam i pornadto nad S ardynją dwa samoloty.
floty wojennej i lodzie służącą tugalskiemi, a 8 ataków k u rsu je na linj;
Fonmccio nieprzyjacielski a bombamowa- jednostki
do wysadzania wojsk, zostały częściowo łączącej k raj m acierzysty ze Stanami
ły m iasta na Sycylji i w Kalabrj.i, wśród tak ciężko uszkodzone, że na dłuzszy czas Zjednoczonemu Cztery jednostki zPortuga*
nich K atanie, Messyme oraz Reggjo. Ubie
lja oddala do dyspozycji I. R. K.
głej nocy odbył sie nalot na Turyn. Lud staną sie niezdatne do użytku. Z tego P°-

a popada u* posępną depresję, kiedy przegrywa; w szachy, uzmysławiają najlepiej ten motyw dą
mutacyj; rozważanie wszystkich możliwości pro cokolwiek spotyka jego króla, dotyka jego sa żenia do duchowej władzy nad przeciwnikiemwadzi prosto do matematycznej nieskończoności. mego. Społeczne ja szachisty jest całkowicie u- Szachista nie zna czystszego, pełniejszego zado
Nurzanie się w czystej abstrakcji, wyzwolenie się nulowane; w demonicznej obsesji zatraca sa wolenia, jak zwycięstwo nad parlnerem. Jego
od wszelkiego ciężaru ziemskiego daje zaabsor mego siebie, zajioiuina o własnem życiu i staje radość ,jcst psychologicznie blisko spokrewnio
bowanemu umysłowi ekstatyczną rozkosz, nie
na z t. zw. radością z cudzego nieszczęścia
zrozumiałą dla laika, która przewyższa znacznie się kimś innym, władcą świata, opanowanym
(St)' Psychologja gry jest problemem, często i wszystkie inne przyjemności. Istniało naprzykład szałem cezarvzmu. Ten rodzaj demonizmu nie jesl to mianowicie radość z duchowej niższości
wielostronnie omawianym u> literaturze.. Przez typ dwóch szachistów, którzy tak dalece pogrążali się różni się od psychiatrycznej manji wielkości bliźniego.
Jak dalece demon może opanować wolę,
„gracza" rozumie się jednak tylko wielkiego hu- w rozważaniach, że każdy ich ruch wymagał jakościowo, ale tylko ilościowo.
zardzistę, np. takiego, który na szerokim świecie bardzo długiego czasu. Obaj starsi panowie sie
Po ciężkiej walce wewnętrznej i bolesneni świadczy następujący obrazek z pewnej pod
Pewien starszy mężczyzna
•tawia na stole ruletowym wszystko: majątek, dzieli z zamkniętymi oczyma w pewnego rodzaju przestawieniu duchowem, szachista powraca miejskiej kawiarni.
nerwy, zdrowie i — życie. Jeśli nie może już dlu- transie nad szachownicą, podczas gdy ich długie zreguły do rzeczywistości, podczas gdy patolo ile razy przegrał, tyle razy dosłownie odgryza'
łej hołdować kulce rulety, pozostaje mu zawsze brody całkowicie zasłaniały figury. Innym razem giczna nianja wielkości nie wypuszcza już ofia głowę figurze króla. Wobec tego, że groteskowy
incydent powtarząl się codziennie, starcowi
Jeszcze kula rewolwerowa. Demon hazardu opa dwaj szachiści grali bez przerwy od godziny 1- ry ze swych szponów.
który był stałym gościem kawiarni, daw*n»
nowuje całą jego istotę, wszystko inne w życiu w południe do godziny 8-ej rano. Przed każdym
Napięcie nerwowe, towarzyszące grze w sza króla, sklejonego syndetikonem, tak* *c ocxeku
jest dla niego puste i bezwartościowe. Ten typ ruchem namyślali się bardzo długo. Partję roz
gracza stoi poza nawiasem społeczeństwa, które grywano pod oknem podmiejskiej kawiarni. , a chy przewyższa wszelkie dreszcze, jakie daje jącą gb egzekucję mógł wytrzymać be«z większej
patrzy na niego ciekawie i z pewnym dreszczem, dworze padał ulewny deszcz. Na ulicy pod o- wra hazardowa. Namiętne^0 hazardzistę pochła szkody.
Przytoczone przykłady wykazują dostatecznie,
jako na swojego rodzaju genjalnego przestępcę. knem stal przemoczony mężczyzna od godziny nia tylko jeden moty"', unoszenie się nad prze
Namiętny kurclarz uchodzi natomiast tylko za 3-ej w nocy do godziny 8-ej rano i przyglądał się paścią. które prowadzi albol do stoczenia się że gra w szachy kryjc w sobie pewną dozę delekkomyślnego człowieka, który przez swą prze grze. Mimiką i ruchami rąk wyrażał po każdym w nędzę, albo do niezmiernych bogactw. Dla nionizmu; z tego nie można jednak wyprowa
klętą namiętność pogrąża swą rodzinę w nie ruchu swoje uznanie, albo niezadowolenie. I rze wyobraźni szachisty nie mają znaczenia pienią dzać wniosku, że szachy trzeba zarzucić, jeśli
dze, natomiast przyświecają jej inne cele, sława,
szczęście.
chodnie przystawali i śmiali się z dziwnego ki panowanie, umiejętność dowodzenia, genjusz, nie chce się ulec ich demonicznej w-ładzy. 1 oNa pierwszy rzut oka zdawałoby się niepraw- bica, który tego zupełnie nie spostrzegał, tak da romantyzm, symbolizm i _ co najważniejsze — gląd taki wyrażali nawet starzy uczeni prawni
cy, jak Suarez, Castilionus i inni, oświadczacie:
(Jopodobnem, że także „niewinna" gra w szachy lece opanował go demon gry.
zatracenie własnej osobowości.
„Grę w szachy należy zarzucić, ponieważ wy- ■
może być złym demonem, jednym z najbardziej
Jakkolwiek gra w szachy jest przedewszyst
Pewien profesor fizyki, opanowany demoiem maga do namysłu zbyt dużo czasu, który ma-(
niebezpiecznych i zaślepiających. A jednaki Kto kiem sprawą rozumu, to jednak, traktowana jako
miał do czynienia z kołami namiętnych szachi sztuka, ndttręcza wyobraźni najdalej sięgające szachów, cierpiał na oryginalną manję. W fi żnaby niewątpliwie obrócić na wyuczenie się
stów, zrozumie to bez trudności. Demon gry możliwości rozwoju. Szachista ucieka od często gurach szachowych upatrywał zbiorniki energji lepszych sztuk i umiejętności"- W rzeczywistości
potencjonninej, która w czasie ruchów szacho gra w szachy podobna jest do używania alkoho
w szachy wbija swe szpony w serce i mózg.
mizernej rzeczywistości swego społecznego sta
morfiny. Narkotyki, te są niezas'ą
Obiecujący młodzi ludzie marnują swe siły we nowiska w dziedzinę fantazji, jako jeden z po wych zamieniała się w energję kinetyczną. — lu, opjum
dnie i w nocy nad 64 polami szachownicy, doj tentatów tej ziemi. Jest samowładnym królem — O królowej, która zatraciła dla niego wszelki pioncuii lekarstwami, jeśli używa się ich w mia
rzali mężczyźni zaniedbują swój zawód i intere prowadzi śmiałe wojny i dowodzi zwycięskieml kobiecy charakter, mówił zawsze z największym rę, natomiast stają się zgubnemi, gdy się ich nie
sy, pochyleni nad figurami, z czołem zmarszczo- wojskami. Jego skinieniu i głosowi są posłuszni entuzjazmem, jako o figurze poruszanej naj rozumnie nadużywa. Grji w szachy jest lekar
nem troską, zmęczeni starcy poświęcają dla gry wezyrowie i rycerze, słonie*, noszące wieże, zgi wyższą duchową energją, będącej nieświadomym stwem odciążającem dla przemęczonego pracą i
swe nerwy i swój sen. Powtóre w szachy grają nają przed nim kolana, a poprzedzają go herol organem wykonawczym najbardziej skupionego mózgu, narkotykiem przeciw duchowym cier
pieniom, uspokajającą letnią kąpielą dla napię
przeważnie ubodzy ludzie — jeśli pominąć grę dowie z grzmiącemi trąbami. Jego żołnierze myślenia...
Udział woli w grze w szachy jest również tych nerwów, irodkiem dyscyplinowania woli —
dla sportu, jak naprzykład w turniejach — me wdzierają się niepowstrzymanie w kraj nieprzy
o pieniądze, lecz o „honor", jak się to popularnie jacielski, toczy się gwałtowna bitwa, wróg już bardzo znaczny. Szachista pragnie uznania swej pod warunkiem, że uprawia się ją umiarkown
określa. Możnaby przypuszczać, że skoro korzy ucieka — nagle odwraca się szczęście wojenne; duchowej przewagi nad przeciwnikiem, gra to:zy nie. Gdy jednak gra w szachy slaje się celem
ści materjulne są wyłączone, gra będzie pozba król, którego wyobraźnin całkowicie identyfiku się nic o wartości matcrjalne, ale o idealne, Pu samym dla siebie, atakuje stopniowo, ale stale
wiona namiętności, a tymczasem jest wprost je z osobą szachisty, popada w największe nie chowe. Intelektualne panowanie nad przecii l u  coraz silniej, rozum i serce i duszę, krótko m *kiem, przezwyciężenie jego rozumu, wprowa wiąc catą istotę „chorego", stając się wkońco
przeciwnie: Graczy trawi wewnętrzny ogień.
IW grze w szachy uczestniczą trzy psychologi- bezpieczeństwo, grozi mu niewola lub śmierć — dzenie go w błąd — oto właściwe cele woli. jego nieubłaganym, okrutnym demonem, który
tzne czynniki, rozum, wyobrainid i wola — gdy wtem ratuje go śmiały manewr jego wier W dziedzinie pragnienia władzy demon opano wiedzie go do zguby.
żołnierzy.
wuje ludzi najłatwiej. Legendy o licznych zabój
W związku z tem demonizm gry jest potrójny nych
Duchowe podniecenie odzwierciedla się w mi
Bozum może na 64 polach zagłębiać się w nle- mice gracza, który cieszy się gdy zwycięża, stwach, spowodowanych przegraną w grze
wyozerpaną ilość kombinacyj, warjacyj i per-

•emonizm szachów.

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 162. Czwartek, 15 lipea 1943.
Przed nowym lotem
stratosferycznym.
Madryt, 14 lipea. M ajor OHver i profesor Puig
ązynią obecnie — według doniesień z Buenos Aires —
nowe przygotow ania do lotu stratosferyczniego, który
m usiano odrocayó w zeszłym roku. Dotychczas po
czyniono już szereg badań przy pomocy balonów re
jestracyjnych
nad w arunkam i
atmosferycanomi.
Z instrum entów umieszczonych przy balonach odczy
tano, że balony wzniosły sic n a wysokość dochodzą
cą do 40.000 m., przyczem rejestracje były bnrdzo
słabe. W czasie lotu n a taka wysokość, tem peratur*
doznała czterokrotnie różnych w ahań, n olśnienie
atm osferyczne zmieniało się 8-krotnie. Głównym ce
lem nowego lotu stratosferycznego jest znalezienie
rozwiązania zagadki prom ieni atm osferycznych.
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Zarządzenie o zakazie budowania i postępowania
w wyjątkowych wypadkach.
Kraków, 14 lipca. W Nrze 50 Dziennika
Rozporządzeń z dnia 10 lipca br. ukazało
sią zarządzenie, dotyczące zakazu budowa
nia i postępowania w wypadkach wyjątko
wych w Generalnem Gubernatorstwie.
Zgodnie z porajjrafem I zarzącbeaia,
ipraedsięwziwia budnwlane wolno noepocizymaó lub kontynuować tylko w raanaeh
wyjątków, ud&ielioaych według par. 2. Za
(przedsięwzięcia budowlano uważa si<5 wszy
stkie roboty budowlano budowy nadziem
nej i podziemnej łącznie z uibooznemi i pomooniczemi robotami budowlanemi, robo
tami bonserwacyjmemi i remontami.

Przedłużenie zarządzenia o ruchu
granicznym.
Kraków. 14 lipca. W Dzienniku Rozporządzeń

Dziś obowiązuje zaciem Nr. 49/1043 stT. 282 ukazało się drugie zarządze
nienie od g. 22.00 do 4.00 nie o granicznym ruchu towarowym pojazdami

mcchanicznemi między Rzeszą Niemiecką, Gene
ralnem Gubernatorstwem, i Protektoratem Czech
1 Moraw. Zarządzenie to postanawia, iż termin
Podjęcie prac przez
ważności pierwszego zarządzenia do rozporządze
Centralny Urząd Techniczny.
nia z dnia 14 lipca 1942 r. o granicznym ruchu
Kraków, 14 lipca. Już z dniem 16 czerwca br. towarowym pojazdami mcchanicznemi między
Centralny Urząd Techniczniy i główne urzędy Rzeszą Niemiecką, Geńeralnem Gubernatorstwem
techniczne przejęty dla całego obszaru Gen. Gub. i Protektoratem Gzech i Moraw' z dnia 13 listo
wszystkie zadania w dziedzinie budowy nadziem pada 1942 (Dz. Rozp. G. G. str. 736) — przedłuża
nej łącznie z rozbudową zakładów zbrojenio się z zastrzeżeniem każdorazowego odwołania do
wych, budowv dróg, gospodarki energetycznej, ro dnia 31 grudnia 1943 r.
bót n e c gospodarki wodnej. W związku
Ujednostajnienie prawa
i tem .udajemy adres Centralnego Urzędu Te
chnicznego, który mieści się w Krakowie przy
Inwalidenplatz 3, oraz adresy głównych urzędów patentowego dla Rzeszy I G. G.
technicznych:
Kraków, 14 lipca. Na mocy spejnlncgc pełno
Główny Urząd techniczny Kraków, Adolf Hi- mocnictwa Fiihrera, minister sprawiedliwości
tlerplatz 86. ółówny Urząd Techniczny Rzeszów, Rzeszy w porozumieniu i Generalnym Guberna
Schlossstrnsse 4/6. — Główny Urząd Techniczny torem wydał rozporządzenie, włączające General
Radom, Mozartstrasse 14. — Główny Urząd Te ne Gubernatorstwo z dniein 30 czerwca 1943 r.
chniczny Kielce, Bahnhofstra&se 25. Główny U- do obszaru urzędu patentoiOgo Rzeszy w Berli
rząd'Techniczny Warszawa, Chatuhińskiegostr. 3b. nie. Patenty i wzory użytkowe, zgłoszone po 31
Główny Urząd Techniczny Siedlce, Oberschle- lipca 1943 r. w urzędzie patentowym Rzeszy w
sieschestr. 2. Główny Urząd Techniczny Lublin Berlinie, m ają na przyszłość takie same upraw
(Maz.), Krakauerstr. 65. Główny Urząd Technicz nienia ua terenie Generalnego Gubernatorstwa, co
ny Zamość, Rathausplatz 1. Główny Urząd Te i w Rzeszy. Po 31 lipca 1943 r. wzory użytkowe i
chniczny Lwów, Distriktstr. 6. Główny Urząd patenty nie mogą być zgłaszane w Warszawie.
Techniczny Tarnopol, Ostlandstr. 12/14. Główny
Wspomniane rozporządzenie reguluje również'
Urząd Techniczny Stanisławów, Gouyernemen- sprawę dochodzenia prnw na podstawie pierw
atr. 43. Główny Urząd Techniczny Stryj, Koperni- szeństwo w Generalnem Gubernatorstwie; omó
wione w nim zostały również patenty i wzory ukusstrasse t‘5/17.
źytkowe tajemne oraz użytkowanie wolnych od
N A G R O D Y ZA W Y D A J N Ą P R AC Ę. Z racji wypatentów pojazdów mechanicznych. Rozporzą
góżnlająoej wydajności w praoy, Kolej Wsclmdlnla dzenie zajmuje się również sprawą rozciągnięcia
(praym ala dyplom y uzmanla i nagrody następującym
eolońlkom załogi kolejowych zakładów reparaeyjnych tymczasowej ochrony patentowej Dla skarg na
w Tarnowie: . Tarczyński Leon, Kuzeuko Juljusiz, terenie Generalnego Gubernatorstwa ustanowiono
Grzyb Józef. Sl.an.loo Ludiwiik, Malefk Benedykt i K o sądownictwo niemieckie, a mianowicie niemiecki
kot* Franetefcek.
sąd w Warszawie.

Według par. 2 wyjęte z pod zakazu bu
dowania są: 1) roboty konserwacyjno i re
monty, konieczno ze waglądów życiowych,
2) praedeiewziecia Imdowlane, na które wła
dzo udzielą zezwolenia, a mianowicie: a)
mało przedsięwzięcia budowlane, b) wyJ<Ufkowe przedsięwzięcia budowlano, o) zaszeMgowane przedsięwzięcia budowlane; 3)
środki natychmiastowo celom usunięcia
szkód, spowodowanych bombami i pożarem
oraz szkód, powstałych wskuitek katastrof
żywiołowych. P aragraf 8-oi omawia u©jfo
zarządzenia podnje władze, które mogą Udatelio pozwoleń budowy.

czaju wyrzucania np. węgla .na chodnik oraz po
zostawiania tamże jego resztek, które po pewnym
czasie zostają przez przechodniów rozniesione po
calem mieście. Publiczność niestety również sobie
nie zdaje dostatecznie sprawy z ważności tego
zagadnienia 1 hołduje zwyczajowi rzucania na
ulicę papierów, odpadków z owoców itp. rzeczy,
które również przeradzają się, po rozłożeniu pod
wpływem zmian atmosferycznych, w kurz. • R
rodzaju stan rzeczy jest w dalszym ciągu niemoż
liwy, a zrozumienie tej sprawy powinno gzlnte
resować jaknajszeraze sfory, gdyż właśnie w Ich
Interesie leży usunięcie tej bolączki.
Zwracając się do wszystkich mieszkańców mia
sta Krakowa o przestrzeganie porządku i me zaśmiecanie miasta. Z -z ąd Miejski poweźmie
również postanowienia względem osób nie pr*«
strzegających tego wezwania, by zaradzić pladze
miasta — kurzowi. ______ _

Kronika żałobna.

, . . o i . 14 llnca. W ostatnich dniach zmarli
. W
W
«•*
• » * r r ‘k . i « . a l :
* Krakowie. - J
2yalnunt Naruszewicz, lat. 74:
Książki z ghetta do Biblioteki
W
.U 1
w S E Kozłowski, la t 46: HenJ/k" K“ rn».k<, lat « . nauczyciel; F .lló i. ■.rnash.,
Państwowej.
62 wdowa po reda.ktnrr.o-, J«n Tor*«i, lat • ’ • k
Kraków, 14 lipca. Jak wiadomo, Lublin miał przed lat
« ■ W M » d « Morawiec, lat 44. robotnik.; Adam
wojną najgłówniejszą w św ieci, wytężą eikołą rabl- Bółhtńsk*, urodź. 1913:
Adim
nacką. Wartościowy kslągozblór blbljotskl to] szkoły
udało eią częściowo zabezpieczyć w czatle ostatnich liem ek'”® ^ '’ * " l e " " * Anna Patdzie, lat 38. krzw
działań wojennych. Państwowa hibljoteka w Lubli
nie podjęta etę bardzo ciężkiego zadania, uporząd
kowania pozostałych książek żydowskich i włącze
n ia ich do własnego księgozbioru. Ponieważ stary ka
talog zaginął, rozpoczęto pracę od oporządzenia no
Józefa Onywa, grodz. 1913
wego katalogu.
Dotychczas skatalogowano 7.810 dziel. Nowy kata
NOWY DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ OLA OENlog jest podwójny, uwzględnia bowiem alfabetyczne
GUB Z DNIA » LIPCA BR., NR. 49. ZAWIERA!
i rzeczowo krytorjum książek. 8ygnaturę Moliowamo U
rz ą d z e n ie rolem ..chylenia v ^ “ ^ ^ t r i c U
dawnej bibljoteki rabtnnoklej. Z braku fachowych sit
sporządzanie katalogu posuwa się wolno. Do skatalo utworzeniu placówek poinxn
gowania po»o#tmjo jeszcze 15.909 tomów oraz 10.000 spraw zdrowotnych; roziwrzndzco
nieskatalogowainych tomów hebrajskich i ż y d o w s k ic h rozporządzenia o unormowaniu warunków praoy,ori
lod"
czasopism, któro znaleziono w gheeie. Całkowite upo ochrony pracy w Gen. Gub.;
rządkowanie żydowskich książek i czasopism da mo 5*ttj>or7..ąriK«n;ia * <lul« 1<
nuwdiiinłeaneinl
nu
żność studjująoym do gruntowntejszego zbadania nym ruchu towarowym pojuzdnm
nite.lzy Rzesza niemiecką, GeneraJnem O"’*™*™.':
problemów żydowakteh.
"lwem i Protektoratem Czech 1 Moraw. - Dzienni
Rozporządzeń dla Gen. Gub. z dn. 10 lipca b t k i . J Ś
zaw iera; ohwlosroronic Rządu Gen. Gub., Ki'"?
Dra Centralnego Przodu Technicznego;
Generalnego PęJziomooniika dla uregulowania t *P
Zarząd miejski przeprowadzi walką
dąbki budowla,nej, dot. zakazu budowania I postępuz kurzem.
-wamia w wypadkach wyjątkowych w Gen. Gub.:
Kraków, 14 lipcd. Walka z kurzem I brudem Gdarwwze postanowienie wykonawcze do zarządzenia
wszelkiego rodzaju na ulicach miasta stanowi je Generalnego Potnonmcnika dila uregulowaniu go*|W'
dark i budowJamej dot. zakazu budowania I postępuden z najważniejszych problemów urbanistycz ■wanta w wypa.iik.ich wyjątkowych w Geu. Gub. z
nych dzisiejszych czasów, mając nlelylko znacze d n ia 8 enenwea 1848 r. _ Dziennik Rozporządzeń
nie czysto estetyczne, nie przedewszystkleni hlgje. dila Gen. Gub. z dnia 14 lipca br. Nr. 51 zawierał
niecne. W związku z tein zugadiilenlem przystę d rugie rozporządmwito w •prawach roiesakanlowycli.
„MIŁY" URZĘDNIK. Jan M utuw zak ze Złotego
puje obecnie Zurząd miasta Krakowa do nieubła
ganej walki z tym wrogiem zdrowotności mie Potoku, koło Częstochowy, zatrudniony w wrzodzie
w Janow ie, robił szereg Intryg przeciwko
szkańców, oraz poweźmie wszelkiego rodzaju gminnym
burmistrzowi i jego sekretarzom . Po ujawnieniu In
środki, celem usunięcia go z nile Krakowa.
try g Matnom-mka zwolniono z pracy. Z zemsty ta
W pierwszym rzędzie zwrócono uwagę na nie 4» Mntuazcaaii spiMłądalt sknrge do Związku Gmin
właściwy dotychczas sposób wywożenia śmieci, w Radomiu, w której zarzucnl burmistrzowi Hekrez których część dostaje się znowu na ulicę, na itureoeu ezjmy występ^,,. po abadsnlu zarzutów okastępnie zaś leży w planie Zarządu miejskiego spo salo się, że byiy ono nleagodne z prawdą Przy V«.l
wyszło na jaw, że »am oskarżyciel falaeowat
wodowanie, aby wszelkiego rodzaju wozy, wio okazji
karty zaipoirzebiownmia i pobrał większą Uozń towaru,
zące bądź to piasek, wapno, cegły czy węgle, dba niż mu ale pnuwnio należało. Sąd apecjalny w Czę
ły o to, by wieziony nuiterjnł nic wysypywał się po stochowie sknzal LlaiuUwego donumejalora na 2 lata
drodze. Należy tu też wspomnieć o przykrym zwy więzienia.

0 czystość ulic krakowskich.

Sprzedam m ajątek ziemski z In Willę, kilkanaście ublkneyj, nowo
Plany kopjuje szybko Elektryoznn Zagubione wraz z portfelem K ar
wentarzem żywym i m artwym , ezcaną, w bnrdzo korzyetnem po Kopjownia, Kraków, Starow iślna 12 tę Pracy i Brlaubnlsakarle, wycałość obsiana, zaraz do odebra łożeniu, ogród, sprzedam. Zgłosz.i W 24-ch godzinach unprnwin pro- stnwlone na nazwisko Wacław
eyzyjnio wieczno pióra, olówkt Geiger, z*m. Kraków, Olsze, Pię
Kupno wszelkich nieruchomości I! nia, Kraków, Starow iślna 27/8, Zakopane, A jencja Siemianowskie
7162k „Pelikan" i inne: Sktad papieru knu 15.
7201k go „Nr, 1031".
„Inform ator". Kraków, Pijaraka tel. 128-41.
6«t”
Parcelę około 200 sążni, pięknte W illę p., komfortową, z 4-morgo
I. Barnyozowa, Kraków, Krakow Zgubiono Kartę rosipoznawczą na
19. Pieniądze natychm iast!!I
wym
ogrodem
owoeowo-warzyw
ska
38,
tel.
212-01.
2135
nazwisko Minor Tenrlln Nr. Kenii
Kupię zaraz domok dwurodzinny położoną, 20 m inut od tram w aju,
K ary sądowo 1 adm inietr., poda karty 92, wystawiona 15 VI. 1913
z większym ogrodem w okolicy wydz., zatwierdzoną, z mapknmi, nym, w Swoszowicach, przy la
Krakowa, pryw atnie od właścicie sprzeda zdecydowanym za 87 tys., zienkach, sprzeda tanio tylko zde
nia, darow ania, odroczenia i za przez Starostwo w Tarnowie. MU
la. ZgtosŁcńia; Kraków, Ja sn a 10, Kraków, Starow iślna 27/6, tel. oydowanym: Kraków, Starowiślna wieszanie: Kraków. Posolskn 19/la Skradziono Kennkartę na nazwi
7202k 27, m. fi, łoi. 138-41,
7218k Fotokopie dokumentów wykonuje sko M arja1 Podwora. »am. K ra
m. 9, telefon 116-92,
7238k 128-41.
Dom m urowany o 7 ubikac.iacn Sprzedam kamicuioę llrp ., 20 uh.
my natychm iast: Dom FotografJi ków Gołębia 2.
w Prokocimiu z ogródkiem; dom p , komfortową, w śródmieściu, b, Bielec, Kraków, Karmallokn 60.
Zgubiono Kenukarię duia U. VII.
m urowany o 2 pokojńoh i kuchni tanio: Kraków, Starow iślna 27, Kapelusze dnmskio przerabia „Sa 1943 przy ul. Zamojskiego. ZuaSpraedaż nieruchomości
w Krakowie: dom m urowany, dwa m. 6, lei. 138-41.
7219k lon Mód" Antonina Nartowoka, lazcę proszę o oddnnie pod adre
Kraków, nl. Mikołajska 13. 2720 sem łtery k Rutkowski, Pyehowi
Kamienica, I, p., 23 u h . wspa razy pokój z kuchnią, parceli przy
5465
Pióra Polikan i Inne reperuje fa  ce Nr 22.
niały ogród, połowa dó sprzeda tum około 140 sążni w okolicy
Noclegi
Czarnej
Wsi
w
Krakowie;
dofn
chowo w arsztat reperaeyjny: Z. Skradziono kartę rozpoznawczą Nr
nia!: Kraków. Zwierzynleoka 8/1.
m
urowany
o
5
ubikaójaeh.
kanał,
1883
ua
nazwisko
Oiosmak
Zofja,
Myslnkowskl,
Kraków,
Szpitalna
8
Dom,. 2-uU„ u a 2.5 mórg, pola w
Noclegi: Kraków, Starow iślna 52, Obrazy stare, zniszczone, bez pod wydaną przez Zarząd gminy Tarjednyńi kawałku, sprzeda: K ra woda, światło, w Krakowie —- m, 13, f ro n t’— Bańdowa.
1025k
ków, Zwierzyniecka 8/1.
5158 Sprzeda: Kraków, ul. Floriańska Noclegi: Kraków , Szewska 7/7.5203 pisu, m alarstw o zagraniczne, pol nobrzog-wieś.
skie — przynieść do fachowej bez Skradziono kartę rozpoznawczą Nr
Dom, m u r , nowy. 5 uh., ogrOd 16/4, I piętro, teief. 210-43.
Noclegi: K raków , Grodzka 59/12, płatnej oceny: Kraków, Łobzowska
215, s., Brpręeda: Kraków, Zwierzy Polecamy do sprzedania kilka p a r Noclegi
2382
na
nazwisko
Marjanowskl
nickrępująbe:
Kraków, 6, Salon Obrazów.
8536 Bolesław wystawioną przeć Za
niecka 8/1.
5159 cel w Krakowie i na przedmie
488» Grafologlnl poradzi we wszystkich
Kamienicę, 4 piętra, luksusową, ściach Krakowa we wszystkich Dlngn 26/3.
rząd gm iny Tarnobrzeg-wieś.
dzielnicach,
o
różnych
wielko
sprawach żyoiowych: — Kraków. Skradziono kartę pracy na nazwi
coutrum, kamienicę 2 piętra, kom
D
ajw
ór
25/16,
II.
p.
5148
fort, dęm piętrowy, oraz p artero  ściach: Kraków, Floriańska 16/4,
sko Mnrjanowski Bolesław, wy
Nauka I wychowanie
5116
w y .-ogród, okw yląże (tpitoda „Lo. 1 piętro, telcf. 210/43.
Zegarki, zegary, oraz budziki re staw ioną przez Urząd Praey w
Parcele budowlane 900 sążni Ska
katąl*. Kraków. Łobzowska 4.
Tarnobrzegu.
*
7028Jt
peruje
solidnie
firm
a
Gajewski,
Stenografii
polskiej,
niemieckiej
i
Parcele 400 sążni, 20 m. frontu, wina. Dębniki 200 sążni) Prądnik języka niemieckiego nauczają li Kraków, ul. Starowiślna 26. 4184 Zgubiono Kennknrlę Nr. 6192, —
w Mydlnlkach, ,w pfękitym ppl.o IGO sążni, nadto szereg innych stownie Korespondencyjne Kursy, Opony rowerowe, Przybory gunio, Kusy Tomasz, zam. Rzeszów, 111.
tfm tu przy asfnloto, 15 nr. od] fitn- okazyjnie poleca „Lokata", K ra Stenografjt Lublin, skrytka pocz-, we szybko wulkanizuje: Kraków, K róla Augusta 87.
7188k
5192
oji, sprzeda okazyjnie Kraków, ków, Łobzowska 4,
4701 Zgubiono K arlę rozpoznawcza Nr.
109. W yczerpujące Informa W olnica 18, I p. lewo,
Parcela bud. przy autostradzie, town
Biuro, Maty Rynok 1, oficyny.
496, wystawiona przez
Urząd
Koszule
męskie
z
powierzonych
cje
—
po
nadesłaniu
zł.
2.
Domek driówriińny. 4 ubikacjo, 450 sąż., uzbrojona, 36 m, fron Matiynopiimo indywidualnie, no,- m ntorjalów wygonuje Pracownia Gminy w O n rn e j kolo Pilzna na
parcoli 200 sążni, sprządn* bardzo tu , przy tram w aju, Pódgóize, woraeśnie, stenografja, listownie, Allcjn, Kraków, Długa 27. 4708* nazwisko Henryku Krzaka, ur.
Kraków, Basztowa 10/1.
5285 nowocześnio: Kraków, Grodzka 27, Zmlonę na lepsze utntwi porada 22. IX, 1921 w Borowej.
tanio, wiadomość: Wola Duchno
5188
5195 Willa piętrowa, luksusow ą centr. Korcspondecyjna .nauka w progra ehirom antki, Kraków, Krakow ska (kradziono
ka, ul. Kokoszą 59.
K cnnuartę
wydaną
oęraew., garaż, 12'libik., 730 sąz. mie licealnym, gim nazjalnym — 39/48, po poiutfniu,
przez Gm. Wiśniowa na nazwisko
wyjąwszy
pięknego ogrodu owoc., przy nl. (przedmioty
matomatyozno-przy- czwartki, niedziele.
4927 M ichalina Sudjtka, Kozłówek, pt.
G rottgera. Kraków, ul. Basztową rodntczo: m atem atyka, fizyka, che' Grafologlnl
2043
poradzi najlepiej k Bi- Wiśniowa, pow. Jasio.
m. 1.
,
5240 mia). Inform acjo: Mgr. S. Fedlat,
Zgubiono Kennkartę Nr. 458, wy
Kraków, Biuro. Maty Rynek 1, 10.
Jjrratt.
Przyjdź,
Je
ś
li
numz
jakieś,
Sprzedam
dom,
4
uh.,
m
ur„
no
stawioną
przez
Landkommizsarint
Warszawa.
Smolna
34/4.
434Hk
kłopoty:
Kraków.
D
ietla
73/11,
oficyna.
5199
z ogrodem w Łagiewnikach, Maezynoplsmo
tnttjłwldualnle,
Parcelę, 400 sążni na przedmie wy
z ulicy św. Selinatjana 27. Knzlmieraa W ielka na nazwisko
blisko tram wajjr, Kraków, Staro praktycznie, Kraków, F.lorjaóskn .wejście
Lwów, restauracja, ul, Batorego Chodorowski Ja n Stanisław, zam.
ściu Krakowa, spraoda okazyjnie w
iślna 27/6, tel. 128-41.
7203K 39, oflc. „W anda" Biuro przepl 18
7031k
—
Szymotfa
1, otw arta od go Koszyce, pow. Miochów.
Kraków, Biuro, Maty Rynek 1, B/H.
„Rr-tka-os?, sprzeda parcelę, syw ania podań, tłumaczeń ttd.
dziny 8.30 rano do 21.30..
1337 Skradziono dowód osobisty (Kenii,
oficyna.
520o uzbrojoną
w
Rddgórzu,
Kraków;
Parcelę blok- 4 kondyg. polno
kartę) Nr. Z/ł/1/41, oraz kartę prnDrządzcnio wiatrakow e do wytwa
iślna 27, tel. 128-41. 7204k.
uabr., Wydz.. b u d , tuż kolo P ąr-: Starow
ly-anln prądu olektr. do oświetlenia oy (Arbottsknrtę) na nazwisko J a .
B/H. „Er-ka-es1', sprzedh dom
Roino
k u Krak. Parcelę bud., wyślz., jednorodzinny
dwiga
lądecką. Ostrzegam przód
dom<kw,
gospodarstw
projektuje
i
z ładnym ogrodom
zw artą, 200 s., Osiedle. Parcelę blisko tram w aju,
721 Ok
Kraków, Staro Kołdry w ykonujcpracow nia. K ra dostarczą Biuro Techniczne, K ra nadużyciem,
b lo k . ,uzhr., .18 m. front, 4 kond., wiślna
Zgubiłem
kartę rozpoznawczą Nr.
5067
tel. 128-41.
7205k ków, Orzeszkowo] 4/9.
1684' ków, F loriańska 20,
130 siri,. 80«/. zabnd., Alejn Mic B/H. „E2?.
1281,
wystawioną
pracz
Kreis-'
Szczurowski,
zaprzysiężony
biogty
ńka-es",
sprzoda
40
m
or
kiewicza. Barcelę bud., IM50 sąż,, gów la^ B grubego, Kraków, m. Komu zglńął pies fosterrior
hnuptmaunH w Dębicy ua nazwi
Zgio&jfl otw iera kasy pancerne, prowadzi sko
Zakopane, ul. Zamojskiego, orńz Starów iW h 27, tel. 128-41. 72WW- etrowloąy, czarno-biały ł
Hudy Józef.
70401
ppacowntę mechnnlczno-ślusnrską,
wiele in’ sprkeda Biuro Tni., K ra  Niebywała okazja! Parcela, 227 się może Kraków, Kanonicza (>-i, KrakjSw-PodgTirze, Dąbrowskiego!! Zgubiono Kennkartę. wystawioną
między godz, 13—14.
5387
ków, Sienna 6/7, I p ., ad 9— 18.
przez
Dębice
na
nazwisko
Tomczyk
4639
ążni przy ul. Raclawidkioj, po Reperacje rogatków szybko 1 so telefon 189X11.
Tct. 113-64.
5079
722«k
z e b a g o tó w k i 70.000 d . Kulczyk lidnie wykonuje firm a Gajewski. Przepuklinowe pasy (rupturowe) Józef, .Tamy.
Willę m ur., I P-» etonoezną, l l tr
Zgubiono Kennkartę, wystawiona
K a ro l, K ra k ó w -O ls z a , Wólńośtsi 54,
przerabia,
napraw
ia
R.
Bogdano
Kraków,
ul.
Starow
iślna
26.
54M
pok., przepiękny ta ra s t weranda, telefon 183-03.
przez
Urząd
gm
inny
Mielec
na
na’
5092' pierwszorzędny rower męski za wicz, Kraków. Grodzką 3.
oalośó podpiwn., sknnoftiz., wodoo,, Sprzedam tanio parcelę 175 sążni
„Eaprtts"
Heleny Jabłońskiej. awisko M arja Gruszeoka, Wola
ogród owoc, w najpiękn. dzielhl- przy ul. Kazimierza Wielkiego. mienię na równorzędną m aszynę, Kraków, Długa 81, podnosi oczka* AliOHM^kd,
7$°7ik
ęy Krakowa tuż pod Kopcem -*■ Kulczyk Karol, Kraków. Olśza, do pianuia. Zgłoszenia pod „3S4"’ .w pończochach szybko, solidnie i ®l<rf lł<ion# kartę rozpoznawczą,
‘Biuru Ogłoszeń K rajna, Kraków,
Kam ienicę W. P.., m ur., skanaliz:, IWolnosct 54, teł. 183-03.
bardzo ładnie, pilne na poezs. w ystawioną przez gminę Zenit,rzy.
5093 Adolf H itler-Platz 46
7230k,
20 pok. w centrum Krakowa, wy Ohazjal Dom nowy, piętrowy. Przepuklinowe pasy, bandaże dla kanlu .
6988k
jątkow a okazja. — W illę mur.. 10 2X po 2 pokoje z kuchnią. (PrzeK alw arii, na nazwisko
łylotki ostrzy fabrycznie pod gwa
p o k , ogród owoc., 400 sąż., Pro- dłużonic Mogilskiej). Kulczyk Kn- dzieci i dorosłych wykonujo R. rancją
każda ilość: Mechaniczna łid c lu s Stanisław z Zembrzye,
kocim. A leja Kasztanowa. — K a r.ol, Kraków, Olsza, Wolności 54, Bogdanowicz, Kraków, Grodzka 2. Szlifiernia,
k
a
fla
Nr.
F-14
j na nazwisko FlKraków, 8turow lślna 68
Przewozy wszelkie, drobnica, ter
mienicę II. p„ 18 pdk., 8 łazienek, tel. 133-08.
, 5094 minowe za- i wytsidowywanie wn- Pieczątki gumowe, szyldy oraz ta- w°
8 Zembrzye, karta
gaz, olektr., wodoo., nowa, koto Sprzedani
Nr.
ł
-174.
7083k
dom
jednorodzinny, gopów solidnie, punktualnie: U. hllec nagrobkowe: St. Sleprawskl,
P a rk u Kruk., oraz wiele in sprze
pięknym ogrodem, piękne poło Horoszkiewica, Biuro Transporto-. Kraków. Grodzka 86.
5820k skradziono legitym ację na uazwlda Bluiro Inż., Kraków, Sienna zżenie,
• ko_ Michał Gruszka, nauczyciel
blisko tram w aju, Kraków, wę, Kraków, Sławkowska 6, —
5/7, I. P-, od'9—;18. Teł. 118-64.
Krośnie. N r legitym acji 2.
Starow iślna 27. tń. 6, teł 128-41.
201-21.
6888k
Kamienicy pótkomfortowe$, 32 n- Zakopane, Rabka, K ryęica, Żegie telefon
Zguby — kradzieżą
Niepotrzebny przyjazd — zleoenin
Zagubiono kartę rozpoznawczą Nr.
b Łkaćje, śródmieście 1/4 raęśc za- stów —- zlecenia sprzedaży, kupna kupna lub sprzedaży przyjmuje
425, w ydaną przez Starostwo dę
Tars sprzeda:, Kraków, Basztowa parcel, will, pensjonatów przyj nasz dział zleceń. Fm a Rzewuski- Zagubiono Kennkartę dnia 8. V II, bickie na nazwisko Ja n Gola. Pil
10/1, tel 159-&5.
5431 m uje 1 szybko przeprowadza: „'In Rodys,
W arszawa, Krakowski® 1913 przy ul. Rynek Dęhnioki. zno, Rynek 38,
7036k
Rabka. Sprzedaż, kupno will, do form ator", Kraków, P ijarsk a 19. Przedmieście 7.
d9'1"" Znalazcę proszę o oddanie |iod Skradziono K ennkartę Nr. 1715,
mów. parcel przeprowadza Biuro telefon 116-45.
7214k Wo|ony ślubne, do_ Komunji św. adresem Mikołaj Mrowieć, Pvclio. wydaną pracz gminę Budnik 28.
pośrednictwa .,IJniversal", Augu- Kamienicę ^piętrow ą (1/4 część) wypożycza Salon Mód „Ligia , wice 5.
moh
V. 1942 r. na nazwteko Jozefa
styńskiego, Rabka, to!. 196.
kolo P arku K rak., sprzeda „ In fo r Kraków, Wielopole lś.
- ,99 Zgubiono torebkę z papieram i na Gontarz, u r "4. IX. 1906 r.
7087k
Dębniki: Parcele 250 sążni, n- m ator", Kraków, P ijarska 19
W ytwórcy trzepnezek wiklinowych nazwisko Jumezok Stanisław y na Zgubiono Kennkartę Nr. 43, wy/
Bbrójoną, narożnik, wystawa po Wola Jnętowska. Parcelę 120-gąi- I drążków do szczotek, proszeni ni. Lubicz, Uczciwy znalazca pro staw ioną przez M agistrat Kańczu
łudniowa,
sprzeda::
„Inform a niową tanio sprzedam. Zgfosznńta- o oferty. Biuro Majewski, K ra  szony jest o zwrot tychże pod a d  ga, Starostwo Jarosław , na nazwi.
to r", Kraków, P ijarsk a 19.
.Inform ator", Kraków. Pijar»ka*l9 ków, WW. św iętych 8.
2518 resem : Jnkóha 3/16.
6461 sko Ja p Gladyzz.
7038k I

Kupno nieruchomości

W bolesną rocznicę śniiorol
ś. p. Barbary

M o tylew iczó w n ej
odbędzie się dn. 22 lipea 1943
<> godzinie 7.30 w kościele
■w. Anny w Krakowie
NABD1ENSTW0 2AŁOBN6
ha któro zaprasza
Rodzina.

W pierw szą bolik,ttą rocznicę
śm ierci ś. p.

T ad e u s za KRUPY
odbędzie się
NABOtERSTWO (AŁOBNE
w kościele parafialnym *
Dzytynaeh, dnia 27. VII,
h. r., o godzinie 8.30 rano,
na któro zapraszają Krew
nyeh i Znajomych
5354
RODZICE.
(k rsd ilo n o dnia 2 brn. Kouukartę,
W d a n ą w Krakowie ua nazwisko
ltenrykn Anna Gostomska. 5165
Zgubiłam Konnkartę Nr. l'S6.
wyd. VIII. Prąd- Ozer. na uazwloko Duda Piotr.
2198
w dniu 3. VI. 19*8 skradziono
K ennknrlę Nr. 798 im nazwisko
Stanisław Tadeus* Ssymonnk, wy
staw ioną przez Gm. Wielao Za
górze, Krols Miechów.
2258
Skradziono Konnkartę w tram w a
ju nu nazwisko Htefanja Grabówekn. Rybna, wystawiona przea
gm inę Czernichów.
221B
Zgubiono Kenkartę ua nazwisko
Iren a Kędzierska, wydaną praca
gminę Klimontów, pow. Opatów.
Skradziono Konnkartę n a nazwi
sko Adalbert 1'lmjuaem. Polizo'inelster. wystawioną przez zarząd
lu. Przemyśla Nr. 259 a dnia 4/7
1942.
2237
Skradziono Kartę rozpoznawczą
dnia 2« maja w tram waju, wydaną
w Krakowie na nazwisko Grabow
ska Klara. Kraków, Kazimiera*
Wielkiego 110.
22291
Skradziono Kennkartę Nr. 2453 1
Arbeiisatiswois na nazwisko M*.
lek Józef, wieś Kopki, gm ina
Rudnik n/S., D ystrykt Kraków.
Zgubiono Konnkartę, wydaną w
Gaowie na nazwisko unw inow a
Leonio
2241
Zgubiono legitym ację szkolną Nr.
116, wydaną przez Dyrekcję Pa,),
stwowej Szkoły Górniczej. Kraków. Krzem ionki 11. na nazwisko

Knwo-1 Stefan.
3343
'Zestawiono waliiecswke bratow a «
rteetam l w tram w aju Nr. b. w
drectoo na Salw ator w dniu 7. V7«
br. w południe. Proszę znalazcy
n iw ro t za wynagrodzeniem. K ra.
ków, Dworaka 4, T. p., tel. 17fł«9«,
Znalazca walizki w nicdaiele, dn.
t>. VI. br. Mtacja kolejowa, prosz,Pa ŁR0 zwrot papierów, fo 1-0*:ra 
fii. Kraków, Grodzka <>5, II P-.
Bortbcka Chmieicwwka.
223d

4

„G O N IE C K R A K O W S K I" Nr. 162. Czw artek, 15 Mpca 1943.
Wolne posady

Miejskie Koleje Elektryczne po
szukują od zaraz: konduktorek
pomocniczych, kobiet do czyszcze
nia wozów tramwajowych, oraz
kwalifikowanych rzemieślników i
pomocników wszystkich kategoryj. Płaca według taryfy. Kon
duktorki otrzymają umundurowa
nie, kobiety (sprzątaczki), oraz
rzemieślnicy i robotnicy płaszcze,
wzgl. fartuchy robocze. Oprócz
tego bedą wydawane ciepło obia
dy z kuchni zakładowej za opłatą.
Zgłoszenia osobiste ze świadec
twami i papierami w godzinach
urzędowych w biurze personalnym
miejskich tramwaji, Kraków. Lorenzstr 13/9, II. p.
7240k
Zdolna pomocnica domowa, umie
jąca gotować, poszukiwana. Pełne
utrzymanie i pomieszczenie. Zgt.:
Goniec Krakowski, Kraków, „Nr.
7241k".
Czysta, godna zaufania, sprząta
czka na przedpołudnia, poszuki
wana Zgł. od godz. 14 codz. Kra
ków. Stachowicza 10/7.
7242k
Bezdzietna rodzina niemiecka po
UtMODBlffE /AOAMCSOWM/WW5EAW
szukuje dochodzącej dziewczyny
do posług na parć godzin dzionnle. Wynagrodzenie według umó
Fa. 10. FARBENIDUSTRIE
wienia. Zgłoszenia miedzy 19—20.
Kroków, Ausaenring 4/17.
5234
A. 0 .
Do
niem. domu, 3 osoby, poszuki
DWORY Ic. KATOWIC
wana zaraz uczciwa, czysta dzie
poszukują
wczyna. Zgł przed poi. od godz.
9—12 Kraków, Filarocka 16/10.
Potrzebna siła, znająca sie na
modninrstwie i szyciu. Pierwszeń
stwo mają aily kwalifikowane.
kwalifikowanych i niekwaZgłaszać się: Kraków, Starowiśl
na 66. Pracownia kpcluszy. 5333
lifikowanych.
Pomocnicą domową, przyjme od
Dogodno warunki pracy i
zaraz. Kraków. Topolowa 48/4
płacy. Dobre wyżywienie
Szofer, fachowiec, na wszystkie
i
pomieszczenie
zapew
kategorie, z dobrymi poleceniami,
nione.
potrzebny od zaraz. Zgł.: Julius
Dodatek rodzinny.
Meinl A. G„ Krakali, Burgstr. 43.
Bliższych informacyj udzie
Przepisującego nuty poszukuję.
lają Biura Informacyjne
Spieszne oferty: Oełkers, Reiohsdla pracowników umysło
jugendfiihrung,
Kraków, Sereno
wych i fizycznych
Feuna 12/14
,5394
w Krakowie, Burgatr. (ul.
Współpracownika (czki), miłośnika
Grodzka) GO.
zwierząt,
do
nadzoru
hodowli
ma
w Radomiu, Reichstr. 11.
łych zwierząt postukuję od zaraz.
w Lublinie, Św. Duska 0.
Całe utrzymanie, zdrowa miejsco
we Lwowie, Adolf Hitlerwość 3 kim od Krakowa. Wyma
Ring 11,
gany wkład 10 tys. na powiększe
w Warszawie, Neue Wolt
nie inwentarza żywego. Oferty:
59.
Biuro Majewski, Kraków, WW.
w Warszawie, Praga, TarŚwiętych 8. pod „10.000“.
7182k
gowa 21.
7153k
Frzyjmlomy do współpracy w tre
surze psów niezależnego amatora
hodowli zwierząt. Zgłoszenia do
Hodowli psów „Sokół”, Kraków,
P R O S T O W N IK
Traugutta
718-ik
(i — 12 — 24 Volt 10 amp. Buchaltorka20/1.(Usta płac), obznaPontari — Volmetz. — induktor. jomiona również z innymi pra
Futro do tokarni.
cami biurowemi. zo znajomością
KRAKÓW, ul. Limanowskiego «. języka niemieckiego w słowie i
„FELEKTRA".
5174 piśmie, od zaraz potrzebna. Zgł.
osobiate z krótkim życiorysem
własnoręcznie napisanym codzien
TAPCZANY
nie od godz, 8—9 i 16—17. Krnloteis rozhładano. szala Homtunoiuana kau. Griine Straese 22/8.
7199k
Kraków. Szpitalna 1 — Opacki. Panienką do podnoszenia oczek
w pończoszkach, wzgl. do uaukl
przyjmie „Józia”, Kraków, Rako
wicka 14.
2949
Czeladnika
(pomocnika) stolar
Kraków, ul. Starowiilna Nr. 35
ek iogo oraz 2 uczni przyjmę za
Stolarnia w sieni na prawo —
raz. Stolarnia, Kraków-Podgórze,
N IE SK L E P I
ul. Podskale 14.
5697
Kanoaiarja adwokacka, poszukuje
sekretarki. Zgł.: Goniec Krak.,
ZGUBIONO KENNKARTĘ
Kraków, „Nr. 3709".
na nazwisko Urbański Merjan, Stcnotyplstkl niemieckiej ze ste
dnjg 80. VI. 1943 r., wydaną przez nografią poszukuje dużo przedsię
Zarząd Gminy Koniusza, powiat biorstwo przemysłowe w Krako
Miechów.
5301 wie. Zgłoszenia: Gonieo Krakow
ski, Kraków „Nr, 3366".
Pracownicy fabryczni zostaną na
S T R Ó 2
do pilnowania w polu potrzebny. tychmiast przyjęci. Formalności
Zgłoszenia: Zarząd dóbr Olsza, w Arbeltsamcie i przydział załat
firma. Zgłoezenih osobiste E.
P. Kraków.
5291 wia
Wacbs. Kraków, Starowiślna 78,
II p. od godz. 11—12.
3529
Osoby Inteligentnej do 2-eh chłop
czyków na popołudnie poszukują.
zaraz potrzebni.
W IS K ID A
K R A K Ó W , Kraków, Sebastiana 10. m. 1.
Adolf Hltler-Platl 43. 723bk Kllka panien do drukarni przyjmą zaraz Zakłady Graficzne „Styl"
Zgłosz.: Kraków, Krupnicza 8.
Czeladnik new osl i chłopcy miej
scowi lub z okolicy Krakowa po
OORZKOWSKI I NELDNER
trzebni. Kraków, Grzogórzeoka 4,
WARSZAWA, Pleracklego 17
Kowalik.
4857
Pracownica domowa dochodząca
wysyła za zaliczeniem wszelki
lub stała potrzebna. — Kraków.
sprzęt wędkarski: wedziska,
Grzogórzeoka 14. m. 15.
4859
żyłki, haczyki, kołowrotki. btyt
Kierownika działu kosztów wła
stki, sieci.
snych poszukuje duże przedsię
Najlepsza Jakoić. Najniższe ceny
biorstwo przemysłowe. Zgł.: Go
nieo Krak., Kraków, „Nr. 4971".
„UNDERWOOD"
Poszukują ołą fachowca do obsłu.
maszynę biurową, patefon, płyty gi młocarnl motor Diesla oraz do
ztalej opieki nad narzędziami gosprzedam.
Kraków-Dąbnlkl, ul. Zagrody i/B. apodarczemi. Zgłoszenia: Szkółki
drzewek owocowych w Garlioy
Murowanej, poczta Zielonki kolo
P S Y C H O G R A F O L O G Krakowa.
7154k
Ucznia do praktyki fryzjerskiej
MISTRZ MAMOTT
przyjmę. Kraków, Karmelioka 45a.
o wybitnym darze jasnowidzenia
•wizyjnego, przepowiada każdemn
jego tajemnice wydarzeń życlo.
POMMl poszukuje
wych z charakteru pisma i dat
urodzenia, na podstawie których Starszy technik dentystyczny, po
ustala horoskopy przyszłości. Deje szukuje posady no prowincji, wy
rady we wszelkich kwostjaeh ży konuje wszelkie uzupełnienia ja
ciowych. Odpowiedzi listownie za my ustnej. Odpowiedzi kierować
Milczeniem poczt. Podać dato uro Plata Łopczyca, p. Bochnia. 5055
dzenia i pytania Adres: Mamott, Nauczyciel jazdy konnej i ujezKraków, skrytka pocztowa 474. diacz. Holender, 26 lat, żonaty,
dłuższy pobyt w GG. szuka od
powiedniego zajęcia (tylko wyższe
stanowisko). — Oferty: Gonieo
nowy do sprzedania.
Krak.. Kraków, „Nr. 3405".
jSłraków, ul. Starowiślna Nr. 83/3. Buchaltsrka-bilansistka, wszystkie
systemy, zmieni posadę na dobrych
warunkach. Zgłosz.: Gonieo Kra
NATYCHMIAST POSZUKUJE
kowski. Krasow, „Nr. 4963".
Ttchnlk budowlany, miody, 4-let30.000 złotych
nia praktyka, dozór nad robotni
do przedsiębiorstwa przemysło
kami, znajomość spraw admini
wego — kapitał pewny — zysk
stracyjno-gospodarczych, kreślenie,
dobry. Tylkopoważnl reflektanoi
oraz częściowo projektowanie —
szuka pracy. — Oferty: „3802"
Zgłoszenia pod „Nr. 387“ Biuro
Ogłoszeń Krajna — Kraków.
Atlas, Warszawa, Jerozolimskie 32
Adolf Hitler-Plats 46.
Ttchnlk
melioracyjny,
dłuższa
praktyka pomiarowa i regulacja
rzek, perfekt niemiecki, poszuku
PRZYJME STARSZĄ KOBIETĘ je posady. Zgł.: Gonieo Krak.,
du pomocy w gospodarstwie do- Kraków. „Nr. 5333".
mowem.
Kraków, Racławicka 1/2, O Hańsk
Kupno

2250 robotników
mężczyzn i kobiet

W E B IE

JB f r u z l e r z y m .
„R Y B A K *

K O L O R Y
Duchowe (para), piękne, sprzedam
KRAKÓW, Krzywa 13/11. II. a.
ganek.
5368

• t llłA

C

A

pracowita, bezwzględnie uezolwa, zdrowa, umiejąca gotowae,
możliwie z jeżykiem niemiec
kim, poszukiwana natychmiast
do 3 osób.
Zgłoszenia ze świadectwami
Kraków, ul. Krowoderska Z(/»,
miedzy 1—3, lub od 7—8.

Kilka skórek popielicowych w do.
bryra stanie, kupię. Kraków, ul.
Pańska 5/4, godz. 2—t po poi.
Za gotówką kupuje spodnie, mary
narki, ubrania, trenoze ltp.: Kra
ków, Starowiślna 80, sklep, telefon
223-67.
4699k
Obrazy, antyki, dywany — kupno,
zpraedai — ocena: „Phryne". Kra
ków, Slawkowaka 8.
5318k
Kuplą 3 maszyny do pisania, dobry stan. Kraków. Jadwigi z Ło
bzowa 7.
5366
Dywany
perskie
poszukiwane
przez Komis, Kraków, Starowiśl
na 1#
T243k

Koncetcjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje 1
sprzedaje za gotówką: Kraków.
Pieraóklego 4.
5228
Dywany, obrazy. Kupno, sprzedaż,
ocena: Krażów, Fiorjańska 8.
Zegarki kupuje — sprzedaje,
przyjmuje w komis. Kraków,
Wolnica 8, Zegarmistrz.
7086k
Papierośnicą srebrną, puderniczkę,
pióro „Pelikan", oraz przybornik,
statyw i lornetką połową kupi dla
klijenta „D,om Pośredniczy", Kra
ków, Starówiślna 47.
7180k
Jamnika czarnego, młodego kupię.
Hodowla psów „Sokół", Kraków,
Traugutta 20/1.
71S3k
Walizki
skórzane
poszukiwane
przez Komis. Kroków-, Starowiśl
na 18.
7209k
Gotówkowa kupujemy stale: ubra
nia męskie, kostjumy damskie,
Płaszcze damskie i męskie, futra,
patefony, płyty, nawet potaniane,
kilimy, różne aparaty techniczne
tylko w pierwszorzędnym stanie:
Kraków, Krakowska 3G, — sklep
używanych rzeczy.
2399
Obrazy. Kupno —- sprzedaż, facho
wa bezpłatna .ocena: Kraków. Łob
zowska 6, Salon Obrazów.
3533
Kupimy maszynę do pisania i li
czenia. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Gołębiowski-Rafalski, Kra
ków, św. Marka 27, tel. 226-45.
Kupimy: suknio letnie, kostjumy,
ubraniu, trencze: Komis. Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12, w podwórcu.
Najszybciej sprzedasz wszelką gar
derobę przez Komis. — Kraków,
Adolf-Hitler-Platz 12 w podwórcu.
Ubrań, kostiumów damskich do
sprzedaży poszukujemy. Zaliczki,
kupno: Komis, Adolf-Hitler-Platz
12, w podwórcu. Kraków.
3778
Pianino lub fortepian krótki ku
pię zaraz. Zgłoszenia: Gonieo Kra
kowski. Kraków „Nr. 4684“.
Kupują sypialnio i różne poje
dyncze meble, szafy, łóżka, siatki,
materace, obrazy stare, dywany:
Kraków, Krakowska 35, — sklep
mebli.
4850
Pyjamy męskie, poszukiwane przez
Komis, Kraków, Starowiślna 13.
Futro (płaszcz futrzany) dla szczu
plej, niskiej osoby, kupię natych
miast. Zgłoszenia: Kraków. Grodz
ka 59, Hala Meblowa.
4943
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzecki, Kraików, Wiślna 9.
Wszystko korzystnie kupisz, oraz
szybko sprzedasz przez Komis, Plac
Szczepański 2, Kraków, tel. 144-56.
Parawan ozdobny i aerwantkę
oszkloną kupię. Wiadomość: Go
nieo Krak.. Kraków, „Nr. 2810".
Srebro połamane lub fasonowe ku
puję, Płacę najwyższe ceny. Ga
jewski, Kraków, Starowiślna 20,
sklep zegarmistrzowski.
4182
Kupują używane ubrania męskie,
damskie i dziecięco, oraz bieliznę,
swetry i obuwie również pojedyn
czo części garderoby, nawet niepadające się do noszenia. Zgłosze
nia od 9—1, lub zawiadomić pocz
tówką, Kraków. Starowiślna 23i9.
dozorca w podwórcu.
46t5
Patefon walizkowy w dobrym
stanie, zaraz kupię. Zgł.: Gonieo
Krak.. Kraków. „Nr. 4790".
Maszynka kamionkowa do parze
nia kawy poszukiwana przez Ko
mis. Kraków. Starowiślna 18.
Kupią wannę cynkową lub emalio
waną, Zgł.: Kraków, Grzegórzecka
14, m. 15.
4853
Stała kupujemy psy rasową: Kra
ków. Traugutt* 20/1.
1978k
Kupią ładne ubrania, spodni*,
trencz i koszule męskie, średnia
wielkość, dobrze zaplaoę. Zgłosz.:
pod „114" Bluzo Ogłoszeń Krajna.
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
Kupuje wszelką garderobę męską,
damską, dziecięcą, bieliznę 1 inne
używane rzeczy. Na żądanie przyohodzę do domu. Kraków, Staro
wiślna 80 (sklep używ. rzeczy),
telefon 223-67.
3747k
Zwierząt* dzikie: earny, liey, wil
ki. tchórze, wydry ltp. kupuje Ho
dowla drobnych zwierząt, Kraków,
skrytka pocztowa 275.
5012k
Goląbis rasowe, ptaki śpiewające,
króliki 1 drób rasowy kupuje I
sprzedaje Hodowla drobnych zwierząt. Kraków, akrytkapocztown 275
Kupią pianino. Zgłoszenia: Gonieo
Krak., Kraków. „Nr. 5161".
Maszyną do szycia kupię. Zgłosz.:
Gonieo Krak., Kraków. „Nr. 5170"
Dywanów, kilimów krajowych i
perskich, narzut, firanek poszuku
je dla klijenta „Dom Pośredniczy".
Kraków. Starowiślna 47.
7223k

Sprzedał
Maszyną pierścieniowa, ładną, «kazyjnie sprzedam. Kraków, ul.
Sławkowska 30/8.
5337
Firma St. Chwlikowskl, Zakład
zegarmistrzowski pod Arkadami,
Kraków, Krakowska 1 — poleca:
biżuterję, wyroby sebrne i różne
prastyozne upominki, oraz wyko*12
nuje wszelkie naprawy zegarków.
Maszyną do szycia, tanio sprze
dam. Kraków, ul. Bożego Ciała
31, m. 7. z
5336
2 kołdry jedwabne, puchowe,
pierwszorzędne, kołdrę dziecięcą,
sprzedam: Kraków, Długa 28/9,
11 p., ofic.
7244k
Wózek głęboki, korzystnie do
sprzedania. Kraków, Kopernika
10/5, od 17—19.
4287
Maszyna, damska, kryta i pudeł
kowa, stan bardzo dobry, do sprze
dania. Kraków, ul. Bożego Ciała
23, m. 2.
4908
Ubranie popielate z materiału
bielakiego, na wysokiego, sprze
dam. Kraków, Król Jadwigi 8.
Zegarek zloty, męski, 3 koperto
wy, szwajcarskiej marki o 16 ka
mieniach do sprzedania. Zgł.: Go
nieo Krak., Kraków, „Nr. 5325".
Kombinowaną szafę, stan pierwszo
rzędny. sprzedam. Oglądać: Kra.
ków, Długa 23, Sklep kilimów.
Sprzedam salonik wiedeński, do
bry stan. Kraków. Jadwigi z Ło
bzowa 7
5865
Gsnarater na gaz drzewny, kom
pletny. sprzedam zaraz. Wiado
mość: Kraków, telef. 215-76. 5393
Kompletna zastawa kryształowa na
12 osób do sprzedania. Kraków.
Siemiradzkiego 23/8, godz. 12—16.
Maszyną „Singer" krytą, okazyj
nie tanio sprzedam. Kraków, ul.
Staszica 14/3, przecznica Szlaku.
Jasionką damską, płaszcz zimowy,
męski, stan b. dobry, sprzedam.
Kraków, Dietla 29/14.
7286k
Ubranie brązowe, na średnleco
w b dobrym etanie, marynarkę i
kamizelkę brązową, białe ubranie
lniane, oraz wyżymaczkę, sprze
dam. Kraków. Starowiślna 66/5.
Powieści za 15 zi. wysyła: Kry
ger. Warszawa Cl, skrytka 325.

Harmonia pianowa, biała, 120
basów, okazyjnie do sprzedania.
Kraków, Szczepańska 5/16, I p.,
of„ od godz. 18—19.
Obrazy, dywany, meble antyczne
okazyjnie w dużym wyborze:
„Salon", Kraków, Fiorjańska 8,
J. Brachel.
3744k
Sypialnia nowoczesna okazyjnie
do sprzedania. Kraków, Starowiśl
na 44, stolarnia.
5247X
Obrazy, sprzedaż, kupno i ocena:
L. Wiadrowski, Kraków, Florjuńska 7, w podwórcu.
5249k
Obrazy wybitnych malarzy poi
ekich eprzedń okazyjnie Komis,
Kraków, pi. Dominikański z.
Maszyna pisarska, biurowa, nowo
czesna, w stanie bardzo dobrym,
do sprzedania: Kraków, Wetsring
52. m. 4 (Podwale).
6854k
Szczotek do szorowania z drzewa
(ręcznych i na kij), drążków do
szczotek,
wycieraczek drewnianyoh składanych, trzepaczok, do
starcza w większej ilości krótko'
terminowo Hurtownia szczotek,
Krakau, Adolf Hitler-Platz 32/4,
I. P„ tel. 121-22.
6879k
Dywany, obrazy, sprzedaż, kupno,
ocena: Kraków, Fiorjańska 8.
Obrazy — sprzedaż, kupno, ocona
Halina Grzybowska, — Kraków,
Zwierzyniecka 14.
6887k
Książki
polskie,
beletrystyka,
naukowe. Wielka Literatura Trza
ski (7 tomów), leksykon Meyera
(16 tomów), do sprzedania. Oglą
dać można codziennie od 10—12
przed poi. Kraków, Smoleńsk 21/2.
Turbiną wodną na większy spad
wirnik 50 cm., tanio sprzedam.
Zgl. pod „W 345" Biuro Ogłoszeń
Krajna. Kraków, Adolf HitlerPlatz 46.
70087k
Psy mtode, wysoko rasowe, wil
czury, owczarki niemieckie (al
zackie), oraz rasowe foksterriory
ostrowloee, sprzeda Hodowla. Kra
ków, Wadowicka 39.
71U9k
Tapczan podwójny i pojedynczy,
do sprzedania, Kraków, Staro
wiślna 38/3.
7113k
Książki: Brzeski: Fotografja na
codzieu. niezbędny podręcznik dla
foto-amatorów z iiustr. 28 zł. Sło
wnik Techniczny ez. I. NiemioekoRosyjsko-Polska, Cz. 2 BosyjskoNiemiecko-Połska, oz. 3 PolakoNiemieoko-Rosyjska — oprawione
3 oz. razem 75 zł. Przez morze
Czerwone ku gettom Europy, po
wstanie i dzieje narodu żydow
skiego — 554 str. 103 iluetr. opr.
70 zł.. To Pani musi wiedzieć
19 zł.. Codzienna oszczędność 10 zi.,
„109 potraw" 8 zł. Powieści:
Z oparów krwi — Olr. 175 10 zł..
Burza nad lasem 7^zł., tTszczęślłwiciel ludzkości 10 zł., oraz kil
ka mniejszych powieści senzaoyjuych po zt. 3.60. Wysyłka za
pobraniem. Księgarniom i skle
pom rabat. — Lublin, skrytka
112.
718IK
Modne futro damskie, lisy, pele
rynę srebrne lisy, buciki sprze
dam: Kraków, Orzeszkowej 5/15.
Książki polskie, beletrystyka, nau
kowe, leksykon Meyera (16 tomów)
do sprzedania. Oglądać można co
dziennie od 10—12 przed poł.,
Kraków, Smoleńsk 21/2.
7106k
Kamieniołomy
Trembowelskle
Friitz Lange, produkują ' z naj
lepszego
czerwonego,
białego,
czerwono-białego
nakrapinnogo
piaskowca twardego, kamień na
budowę tuneli i mostów, krawęż
niki, płyty chodnikowe, posadzkę,
podkład, łom kamienny, kamie
nie szlifierskie i osełki. Telefon:
Trembowla 22 i 2.
7207k
Młyńskie maszyny, motory gazo
wo. wszelkie przybory itp. Plany,
budowy, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków, Mazowiecka
35. telefon 102 44.
1324
Obrazy znanych malarzy polsrioh
sprzeda Komis, Kraków, Plac Do
minikański 4.
2040
Ubrania męskie, kostjumy dnmakio, płaszcze damskie i męskie
letnie 1 zimowe, futra damskie 1
męskie, obuwie, patafony spręży
nowe i elektryczne, płyty patefonowe, kilimy, różne aparaty tech
niczne znajdziesz w dużym wybo
rze w sklepie, Kraków, Krakow
ska 36.
2403
Szczotek z drzewa do szorowania
(ręczne i szrnbory) dostarcza w
większej ilości krótkoterminowo
Hurtownia szczotek — Krakau,
Adołf-HiUor-Plata 32/4. I p.
Najtaniej sprzedajemy wszelką
garderobę futra, lisy srebrne, nie
bieskie, błamy, kołnierze, bieliznę,
pościel, dywany, kilimy, narzuty,
maezyny „Singera", maszyny pi
sarskie, kslkułaoyjne, patefony,
płyty, igły, porcelanę, kryształy,
fotoaparaty, srębro. platery, tecz
ki, walizki, obrazy, chodniki, lino
leum — duży wybór wartościo
wych praktycznych przedmiotów:
„Centrokomie". Kraków, Grodz
ka 9.
2878
Fortepiany, pianina poleca najta
niej: Świątek, Kraków. Staro
wiślna 12.
2717
Pertspian krótki angielska me
chanika,* albo pianino zagranlozne sprzeda okazyjnie: Kraków.
Szlak 48/7.
2815
Przy Grodzkiej 59, w Komisie ta
nio można nabyć maszynę do szycia „Singera", maszynę do pisania
walizkową i binrową, ubranie,
lodownię.
2917
Komie. Grodzka 51, poleca ubrauia, płaszcze, sukienki, kostjumy,
bluzeczki, lisy, obrazy, nakrycia
srebrne — obniżone ceny.
2918
Walizą skórkową, wózek jlMeclęoy, harmonię chromatyczną, apa
raty fotograf, okazyjnie sprzeda
Komis, Grodzka 59.
2919
Sypialnią z bieiiżniarką, szafę
kombinowaną, szafę trójdzielną
sprzeda Magazyn Mebli, Kraków,
Kopernika 8.
2977
Transportowiec rowerowy, uośunść
200 kg, mocny, prawie nieużywa
ny, tanio sprzeda: „Medilabor",
Kraków, Jagiellońska fi.
2980
Przybory szewskie, oraz baty,
sznurowadła rzemienne, biczyska,
pastę poleca Stanisław Palezewskl,
Kraków, Długa 67.
2982
Obrazy wybitnych artystów w w iel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzeoki, Kraków, Wiślna
9. Sprzedaż, kupno, ooena,
3304
Maszyną do szyóia „Singera" kry
tą z pudełkiem tańszą, sprzedam
tanio: Kraków, Krótka 10, m- 1,
(przecaniea Filipa).
348T
Obrazy — sprzedaż, kupno, faohowa bezpłatna ocena: Kraków, Łob.
zowska 6, Salon obrazów.
3589
Tapczany dwuosobowe pojedyńcze, materace włósienne sprzedaje.
Wesołowski. Kraków św. Marka 16.
Portfsl nabędziesz w firmie M.
Wojtaszewaki. Kraków, Grodzka 27

Motor elektryczny Siemensa, 1/2konny z wzmacniaczem 1 wen
tylatorem podmuchowym, nada
jący si<5 do pieców piekarsaich,
lub fabrycznych, w stanie pierw
szorzędnym, eprzodam. Kraków,
Garbarska 12/8, brama wjazdowa.
„Singpra" maszynę gabinetową,
oraz stół antyczny okrągły sprze
dam: Kraków. Zamojskiego 69/1.
Pianino, doskonalej marki, czar
ne, krżyOTWę, pancerne, sprzeda
Helena Smolarska, Kraków, ul.
Sławkowską 4.
4541
KarakOłowe futro wolne sprzedam
okazyjnie.
Kraków, Przemyska
4. m. 1.
4582
Lica niebieskiego okazyjnie sprze
dam. Zgłoszenia: Kraków, Stradom 13. m. 34. lewa ofic. II p.
Maszynę do pisania okazyjnie
sprzedam: Kraków, Wielopole 19 )3
Sygnet zloty sprzedam: Kraków.
Wielopole 10/13.
4704
Motor Dentz 4 K. M„ benzynowy,
oraz ropny 10 KM, sprzeda „Świn,
tlomotor", Kraków, św. Jana 13.
Sprzedam płaszcz damski i koatjnm w bardzo dobrym stanie.
Kraków, Starowiślna 27/9, ofic.
„Singera" maszynę krytą sprzeda:
Kraków, Starowiślna 12/5.
5113
Fortepian, bardzo dobry stan, pię
kny ton. okazyjnie sprzedam.
Oglądać: Wąska 2, m. 14, od
godz. 5-tej,
5114
Jadalnią nowoczesną, orzechową,
kredens, witryna, pomocnik, stót
i 6 krzeseł Thoneta sprzedam:
Kraków, Starowiślna 27/10, ofi
cyna.
5116
Sprzedam okazyjnie patefon elektryozny (szafa) ze zmieniaczem
płyt: Kraków, ul. Szczepańska 3.
I P„ m. 3.
5118
Patefon „Columbia", walizkowy
o niespotykanym glosie, sprze
dam.
Kraków, Krzywa 5/9 od
18—20.
ji35
Futro męskie, stan pierwszorzęd
ny i perskie sprzedam. Kraków,
ul. Długa 27/14, oficyna.
5138
Ubranie męskie wełenka szara,
wybitnie letnią i inne, oraz płaszcz
gumowy
męski
na szczupłego
sprzedam, Kraków. Przemyska
4. m. 1.
5176
Fortepian pełnopancerny, krzyżo,wy, krótki, okazyjnie sprzedam:
Kraków, ul. św. Filipa 3, m. 6.
Piękna pelerynka gronostajowa
1 iii srebrny, tanio do sprzeda
nia. Kraków, Kremorowska 3/5.
Oglądać rano dą 10-tej i po poi.
od 3 do 5-tej.
5189
Skórzany płaszcz męski, brązowy,
na średniego, kostjum biały, weł
niany, piękny, oraz kilim 4X2.50.
tanio do sprzSUania. Kraków, Kremerowaka 3/5. Oglądać rano do 10
i po poł, od 3—5-tej.
5190
Patefon szafkowy (markowy), 34
płyty i walizkowy 14 płyt, oglą
dać 18—21, Kraków. Węgierska
8. m. 6.
5213
Wózsk dziecięcy, luksusowy „Aut
ko" i hulajnogę metalową, ni
klowaną, sprzedam. Kraków, św.
Sebaetjana 16/88, prawa ofic..
II. p., ganek.
5231
Dywan perski (wyrób źywieokt)
4X3 m., pierwszorzędny, do sprze
dania. Kraków, Starowiślna 6/8,
godz. 9—14.
5289
Hydrofory, kompletne domowe wo
dociągi automatyczne, urządzenia
filtracyjne dostarcza krótkotermi
nowo Biuro Techniczne Inż. Jan
Rolle, Kraków, Fiorjańska 20..
Wćzsk-autko elegancki pierwszo
rzędny sprzedam. Kraków. Zwie
rzyniecka 14. Cukiernia.
6517k
Filmy rolki, Slda i inne, wysyła
amatorom odwrotnie Bazar Roz
maitości. Przemyśl, Kolejowa 1.
Kosza uniwersalne, podłużne, śre
dnica wewnętrzna 160 mm, dla rybaków, biur, owocarni, jajczarnt,
na tamy do młynów i t. p. w ce
nie 6—8 zł., w każdej ilości sprze
daje Koszykarnia. Zaklików.
Fortepiany, pianina, fisharmonie
sprzedaż — kupno — zamiana. BoIonsky, Kraków, Grodzka 46.
Muskerne, znakomita zaprawa do
wędlin, znp, sosów, kiełbas itd.
produkcji niemieckiej, w puszknoli
metalowych po 50 kg. Próbki bez
płatnie — na życzenie wysyłka
z u zaUczniem poczt. T. Gałozińska,
Warszawa, skrytka poczt, 1099.
Psa grjfona niemieckiego, rocz
nego, sprzeda Hodowla, Kraków,
Wadowiolto 39.
7088k
Znaczki
pocztowe
Specjalność
R R św iat Ftlatolistyczny, Kra
ków, Fiorjańska 5/16. oficyny
od 4—7.
7108k
Kapa na łóżko, ręczna robota,
suknia czarna, jedwab., na niską
szczupłą, woal granatowy, koszu
la mę*ka, jedwab., kólor., Nr.
38. oglądać godz. 18—19, Kra
ków, Karmelioka 9/10, oficyna.
Ubrania popielate jasne na niskle;o, doskonały bielski materjął,
esionkę na podszewce na średnie
go sprzedam. Oglądać godz. 13—
18. Kraków. Karmelicka 9/10, ofio.
Pas przepuklinowy dwustronny —
sprzedam. Kraków, Ariańska 13/2.
Maszyną krawiecką ta/njo sprzeda
Kraków, Pędzitłiów 15/5.
4317
Płyty sprzedam, duży wybór.
Kraków, Mogilśkn 8/6, 14—18.
Futro cielak) z zarękawkiem 1
ozapką,
pierwszoreędhe
akóry,
sprzedam. Kraków. Przemyska 4/1
Ubranie męskie jasne na niskiego,
wielkość nr. 44. sprzedam: Kra
ków, Stradęm 13. m. 34.
4737
Skrzynki drewniane różnej wiel
kości sprzedaje Biuro Handlowe,
Kraków, Gfodzka 6.
4738
Patefon pierwszorzędny, dwusprężynowy z płytamisprzedam.
Kraków, Kniwaryjska 6/5.
4789
Singera maszynę do szajia, kry
tą, nowoczesną, sp reeaH tanio.
Kraków-Podgórze, Benedykta 14.
Pompy odśrodkowe do wszelkich
celów, wydajność 50 do 8060
litrów/minutę, dostarcza ze sktndu
lub krótkoterminowo BInro Tech
niczne Int. Jan Rolle, Kraków.
Floriańska 20.
5066
Sypialnią komplpotną, w dobrym
•tanie, kredens, bitfrko, sprzedam.
Kraków, Helclów 7/7.
3649
Łóżko blaszane z materacami, stót,
krzesła, toaletę z lustrem, ezafc.
chodniki, firarfki. karhisze, spreę.
dam. Kraków, Helclów 7/7. 3648
Ubranie jinine, materjał bielaki,
ubranie czarne, średni wzrost,
sprzedam Kraków, J. Les 131B.
Futra perskie sprte-lam: Kraków,
Mogilska 67o/3.
2736
Swleeznlk-żyrandol
kryształowy,
nadający s[ę <19 kościoła. S&lonu.
kawiarni, sprzffiiam. Kraków-Pódgórze, Traugutta 12, od g. 6—8.
Maszyny I przybory biurowe, —
Sprzedaż -» Kupno Agentura Han
dlowa GolębióWnW-Rafalekl, Kra
ków, św. MAflra
teief. 236-45.

J

Wydawnictwa .Goniec Krakowski1*. Kraków, Wielopole 1. — Telefon 2M-M.

IDĄC ULICĄ SW. JANA,
św Tomasza, Plantami na Gar
barską. zgubiono koszulką dziecięcą*
Znalazcę upraszam o zwrot z*
wynagrodzeniem.
Kraków, ul. Garbarska 8/5, II, p.

Z g u b io n o p a p ie ry
na nazwisko JANINA POLLAK,
Znalazca zostanie sowicie wyna
grodzony.
KRAKÓW, ul. Topolowa 9/7.
Wądzisko muchowe
najwyższej
klasy, 2 końcówki do sprzedania:
Kraków Zielona 25, m. 6.
2852
Harmonją, 129 basów, z registrem,
sprzeda firma „Józia” , Kraków,
Rakowicka 14.
t’950
Łóżka, tapczan, łóżeczko dziecięce.
Kraków, św Marka 19. uarożnik
Floriańskiej. Sklep tapicerski.
Sprzedam wózek sportowy Konkon
z budką w bardzo dobrym stanie.
Zgl.: Kraków, ui. Lwowska 22 m.
7. godz. 20—21.
2988
Fortepian krótki „Petrof" sprze
dam tanio. Wiadomość: Kraków.
Czarneckiego 16/8.
3967
Sprzedam maszynę cylindrówkę i
rymarska „Singera", Kraków. Le
lewela 3/1.
5158
„Singera" maszynę do szycia dam
ską bębenkową, krytą, w piewszorzędnym stanie, sprzedam: Kra
ków, Krakowska 39, I p„ m. 19.
Fortepian zagr., petnopancerny.
krzyżowy, tanio sprzedam. Kra
ków. Karmelioka 17/9.
5168
Maszyną do szycia „Singera" w
dobrym stanie i J^ózek głęboki
dziecięcy okazyjnie sprzedam. —
Kraków. Karmelicka 17/9.
5169
Futro karakułowe kryte, damskie,
oraz męskie sprzedam. Kraków,
Starowiślna 64/10.
5219
„Singera" maszyna dwuiglowa do
endl., haft., mereż., spec., bez pod.
stawy, do sprzedania. Oglądać:
Kraków, Mikołajska 11/5, g. 12—18
Lisy, spody futrzane, futerka dzie
cięce, garderobę, maszyny do pisa
nia. patefony elektryczne I zwykłe,
płyty, biurko aL
sprzeda ta
nio Dom K om isorj, *
Vw, Stradóm 16.
5259
Tapczan nowoczesny jedno- i dwu.
osobowy sprzedam: Kraków. Melselsa 8/4.
6886k
Lisa niebieskiego, oraz futro per
skie łapki, sprzedam. Kraków. Ul.
Syrokomli 16/5.
7238k

Matrymonialne
Poznam matrym. pana wykształ
conego.
kulturalnego,
wolnego
stanu, średnio sytuowanego, w
wieku 40—50. Zgł. nieanonimowa
do Gońca Krak., Kraków, „Nr.
4954"
Blondynka 19-letnia, samotna, zie
mianka z gotówką poślubi inteli
gentnego pana do 33 lat. Posnda
niekonieczna. Zgłoszenia: Goniec
Krak.. Kraków, „Nr. 2545".
Dwóch fryzjerów: blondyn i sza
tyn lat 23 . 24 na dobrych posa
dach, z braku znajomości pragną
tą drogą poznać z tego zawodu
panienki do lat 21 w oclu matrym.
Zgłoszenia, o ila możności z fo
tografią: Goniec Krak., Mielec.
Kawaler, lat 36, rzemeślnik, nawlążo kureąpoudenoję w celu ma
trymonialnym z panną do lat 30,
milej powierzchowności wysokąZgłoszenia z fotografią: Gonieo
Krak.. Tarnów, „Nr. 1582".
Kto tęskni za oddaną duszą, a Jest
mężczyzną inteligentnym I Ideali
stą, niech napisze do 18-letniej,
muzykalnej pnnienki. Cel matrym
Fotografja pożądana. Zgłoszenia:
Gonieo Krak., Nowy Sąoz, ..Ma
rzanna".
7197t
Miody, przystojny, ziemianin po
zna bardzo zgrabną blondynkę do
lat 25, inteligentną, kochającą
■wieś, stan finansowy obojętny,
wykształcenie conajmnioj średnie,
cel matrym, fotografja konieczna,
zwrot zapewniony. Zgł.: Poatereatante Dydnia kolo Sanoka, dla
„N. W."
2200
Ożenią się z panną lub wdową
bezdzietną, nieazcenplą brunetką,
zamieazkałą na wsi, jestem starym
kawalerem o idealnym charakte
rze, dohrej opinii i dodatnich wa
runkach zewnętrznych. Zacieka
wionej powyższem natychmiast
odpowiem, ale po nadesłaniu ml
listu z dokładnym ndreseip i
szczegółowym rysopisem. Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 2336".
Clemnoblondynka, kulturalna, sa
motna, ijrzrslójna,
niebrzydka,
późna zdoopuowanego pana na atanowiftkn, kulturalnego, od 38—50
lat? Cel matrym. Zgł. z fotografią
(zwrot)
nieanonimowe:
Gonieo
Krak- Kraków, „Nr. 4897”.
Separowany nio z własnej winy,
z 4-letnią córeczką, przystojny,
samodzielny, pozna panią warto
ściową, gospodarną, od lat 23—28.
Wdówki i separatki niewykluczo
ne. Zgt. z fotografią: Gonieo Kra.kowski. Kraików, „Nr. 4698".
Separowana, lat 34, szuka szczerej
przyjaźni człowieka do lat 42, pra
wego charakteru, który ohcialby
poznać inteligentną duszę, stę
sknioną za clcliem ogniskiem domowem. Posiądam własne miesz
kanie, ozęśeiowo materialnie nie
zależna. Cel matrym. Kawalerowie
Wykluczeni. Łaskawe zgłoszenia:
Gonieo Krak., K raiów, „Nr. 2763"
Jestem młodą i choć nie brak mi
niczego, jednak tęsknię do serca
1 uczucia prawdziwego. Który
z panów mnie odozuje i pragnie
tegb samego, bodę na zawsze jego.
Goniec Krak., Kraków. „Nr. raM"
Zmęczona życiem, a pragnąca jeszczo szczęścia, szuka podpory du.
eliowoj. Cel matrym. Zgłoszenia:
Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków,
Adolf Hitler-Platz 46, pod „355".
Mam lat 22, wysoki szatyn, lubią
cy siwrt. wycieczki, nawiąże kore
spondencję z panienką ładną, peł
ną temperamentu, dobrze zbudo
waną, do lat 20. Cel matrym. Po
ważne zgłoszenia z fotografią
(zwrot zaręczam) do Biura Ogło
szeń Krajna. Adolf Hitler-Platz
46. Kraków, pod „352".
7232k
2 Nowego Sącza lub okolicy po
ślubi panią do lat 35 inteligent
ną, materjalnie niezależną, naj
chętniej krawcową, wdowiec lat 47,
bezdzietny, na posadzie. Zgłosz.
z fotografia, którą zwróci; Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 7032k"
Kawaler, lat 27. wykształcenie śre
dnie, pozna pannę inteligentną, do
lat 25, w celu matrym Zgłoszeni*
naprawdę poważne, z fotografią:
Sandomierz, skrytka poczt. 138.8

