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Bilans sukcesów niemieckiej marynarki
wojennej na morzu Czarnem.
Od chwili pojawienia się Jednostek niemieckiej floty wojennej na
morzu Czarnem bolszewicy stracili w tonażu handlowym 7 3 stat
ki o pojemności 1 0 8 ,4 0 0 brt. oraz okręt d-cy flotyli „M oskwa"
i 11 jednostek wojennych.
Oprócz ogólnogo bilansu strat w sowiec
Berlin, 6 sierpnia. Jednostki niemieckiej
m arynarki wojennej od chwili swego poją* kim tonażu handlowym, który od chwili
wienia się na morzu Czarnem do początku pojawienia się niemieckich Jednostek floty
sierpnia br. zatopiły 03 cysternowców, pa wojennej na morzu Czarnem doslęgnął cy
rowców towarowych i lekkich statków fry 108.400 brt., podano również do wiado
przybrzeżnych o łącznej pojemn. 91.000 b r t mości straty sowieckiej floty wojennej na
Jednostki włoskie przyprawiły bolszewi tym rejonie morskim.
Wskutek działania Jednostek niemieckie]
ków o Stratę dalszych 9 statków, ogólnej
pojemności 7.400 brt„ tak, że łączne straty floty wojennej bolszewicy stracili tam do
sowieckie w tonażu towarowym I cysterno tychczas okręt dowódcy flo ty li „Moskwa**,
wym, przy doliczeniu sukcesu rumuńskiego Jeden torpedowiec, trzy ścigacze, jedną
w wysokości 10,000 brt. doszły do 73 stat łódź podwodną, jedną Jednostkę konwojo
wą, trzy statki strażnicze i dwa opancerzo
ków o pojemności 108.000 brt.
k
Strona niemiecka straciła w. tym samym ne statki strażnicze.

okresie czasu trzy statki o pojemności nie
co więcej jak 4.000 brt. Wobec faktu, że bol
szewicy wskutek zajęcia ich największych
portów i doków okrętowych nad morzem
Czarnem stracili możliwość budowy no
wych jednostek morskich wszelkiego rodza
ju, można stwierdzić, że wymienione straty
bolszewików w zakresie ważnego tonażu
transportowego stanowią nie dającą sie za
stąpić lukę. Odbija sie to przedewszystkiem
na zaopatrzeniu przyczółka mostowego na
wybrzeżu kaukaskiem, skazanego częścio
wo na dowóz drogą morską.

Straty m arynarki
Stanów Zjednoczonych.
M adryt, 6 sierpnia. Według wiadomości
agentury prasowej z Waszyngtonu, depar
tament m arynarki Stanów Zjednoczonych
podaje na podstawie ostatniej listy straty
m arynarki w zabitych, rannych i zaginio
nych na 27.713 ludzi.

Storpedowanie statku handl.
Stanów Zjedn.
Genewa, 6 sierpnia. Ministerstw „ m ary
narki podało do wiadomości, że w począt
kach lipca storpedowano i zatopiono pe
wien statek handlowy Stanów Zjednoczo
nych średniego tonażu na południowym
Atlantyku, a dokonata tego nieprzyjaciel
ska łódź podwodna. Rozbitkowie wylądo
wali w Miami.

Zatonięcie wielkiego cysternowca
szwedzkiego.
Sztokholm. 6 sierpnia. Szwedzka m ary
narka handlowa poniosła nową ciężką stra
tę. Mianowicie parowiec cysternowy „Poga«us“, pojemności 15.000 brt., zatoną! ko
lo wybrzeża południowo-afrykańskiego.
Przyczyny zatonięcia dotychczas nie zdoła
no w zupełności wyświetlić.

Pojedynki łodzi podwodnych
z samolotami.

Jednostki włoskiej floty wojennej zni
szczyły jeden kontrtorpedowioc, oztery ło
dzie podwodne, jeden statek strażniczy i
dwie łodzie do wysadzania wojsk.
Sukcesy m arynarki rumuńskiej wyraża
ją sie w zatopieniu jednego ścigacza i jed
nej łodzi podwodnej. W przeciwstawieniu

Powyżej reprodukujemy rzadkie zdjęcie, które przedstawia wystrzeloną torpedę między
luju a morzem.

Atak samolotów osi na angielski lotniskowiec.
Berlin, 6 sierpnia. Angielski lotniskowiec
klasy „lllustrious" ciężko uszkodzony w
czasie ataków niemieckich i włoskich sa
molotów bojowych na aljancka flotę
wozową w rejonie morskim koło SycylJI.
został, Jak donoszą, przeholowany do Gi
braltaru.

W międzyczasie lotniskowiec umioszezoJak już pokrótce o tern donoszono, wpły
no w dokach. Wskutek celnego trafienia
torpedą powietrzną poniżej linji zanurze nął ciężko uszkodzony lotniskowiec klasy
nem dla działalności m arynarki sowieckiej nia i na wysokości hali maszyn wyrwana „lllustrious** do G ibraltaru.
Lotniskowiec ten wykazywał znaczne ujest fakt, że strata tych trzech promów nie została boczna ściana szerokości 3 do 4
wskutek
metrów i niemal tej samej wysokosca. szkodzenia, przedewszystkiem
nastąpiła wskutek akcji tej marynarki.
trafień torpedami powietrzinemi i natych
miast rnueinł być odstawiony do doku.
Stwierdzono w prowoj hurcie, na wysoko
ści kotła, oraz w maszynowni dziury, się
gające wielkości 8—4 metrów..
Pozatem zniszczonych zostało kilka dział
przeciwlotniczych, posiadających kilka luf,
Rzym, fi sierpnia. Niemiecko-wfoski •<*- razie okryłyby się na zawsze hańba i stra trafieniami bomb i to w okolicy środka oJusz wojskowy również i dzlsiei stanowi1 ciłyby prawo do poszanowania ze strouv krętu i przy rufie. Chodzi tu podobno o lo
charakterystyczną cechę sytuacji, Jak tego w 'nveh narodów. Turyńska „Stampft’ tniskowiec brytyjski, noszący nazwę „Pordowodzą walki na SycylJI, a także pakt podkreśla, że rzeczywistość wojenną góru; midable**, który zaatakowany zestal pod
tr a c h w pełni obowiązuje w dziedzinie po je zdecydowanie, nad wszystkiemi innenu Sycylja i wskutek odniesionych uszkodzeń
litycznej i1 wojskowej — plsze „Tribuna**. sprawami włoskiemi. Wojna 'est faktem udać się musiał wpierw do Malty, gdzie
Aljanci mogliby mówić o zwycięstwie konkretnym, nie dającym sie pominąć. wyładowano z uiego 14 zabitych. W Gibral
dopiero wówczas, gdyby zdołali zniszczyć Rzymska „Tribuna" stwierdza w dalszym tarze przeniesiono na ląd 30 ciężko ran
mocarstwa sprzymierzone przeciwko nim ciągu, że jeżeli Włosi chcą wyiśó z obe nych.
______
honorem, wówczas musza
w Europie i w Azji. Sojusz niemieeko- cnej wojny
wloski, jak pisze w dalszym ciągu dzien dnlei walczyć. W podobnych słowach wy
nik, przetrwał zwycięsko krytyczną fazę., powiada się „Gazeta del Popolo**, stwier
Wangczingwej przyjął
a Londyn i Waszyngton popełnił ciężki dzając, żo dla Włoch nie może Istnieć bez
nowego
posła niemieckiego.
warunkowa
kapitulacja,
ponieważ
taki
błąd sądząc, że zmiana ustroju we Wło
szech doprowadzi automatycznie de zała krok wtrąciłby jedynie kraj w uajwiąKs:i,i
Nankin, fi sierpnia. Prezydent Wang
mania się osi. Włochy i Niemcy, jak nędzę.
_____
czingwej po kilkudniowym pobycie w
stwierdza „Tribuna", walezą dalej w imię
powrócił do Nan.ki.uu, gdzie oswej egzystencji, podobnie jak i sprzymie;
Już wre propaganda wyborcza Szanghaju
debwl listy uwierzytelniające z rąk n o 
rzoue z nimi kraje walezą aż do ostatniej
wego ambasadora niemieckiego dr. Woorw Stanach Zjednoczonych.
kropli krwi, ponieważ wiedzą, jaki czekał
by je los w przeciwnym wypadku.
Sztokholm, fi sierpnia. P a rtja republi munna.
Głosy prasy włoskiej podkreślają, że bez kańska w Stanach Zjednoczonych, jak do
warunkowa kapitulacja, jakiej A nglja i nosi „Pol keto Dagblad" z Nowego Jorku,
Zmiany w służbie zagranicznej
Ameryka domaga się od Włoch, wycisnę rozpoczęta już teraz przygotowania do naj
bliższej
ófenzywy
wyborczej.
W
związku
Chorwacji.
łaby tak na obecnem, Jak I na wszystkich
przyszłych
pokoleniach Włoch znamię z tern rozpoczęto już ataki na prezydenta
Zagrzeb, 6 sierpnia. Naczelnik państwa
hańby. „Tribuna** pisze. że naród wioski Roosevelta. Z gwałtownym atakiem wystą
nie jest taki, za jakiego go uważają ąljafl- pił naczelny redaktor znanego dziennika powolni dotychczasowego chorwackiego
ci. Po stropie Niemiec wojna toczy się da amerykańskiego „News York World Te posła w Sofji dr. Włodzimierza Zidoviee
lej. Włochy dotrzymują danego przez sie legram** Preglor. zarzucając prezydentowi poinownio do ministerstwa spraw •zagrani
bie słowa. „Lavoro Italiaąo** oświadcza, że Roosevoltowi. iż zarówno on sam, jąk i .10- cznych. a w jego miejsc® zamianował mi
cały naród bierze udział w wojnie i spo go rodzina czerpią ze środków publicznych nistra dr. Stiepo Periez, posłem nadzwy
gląda na Sycylję. Wiochy nie mogą prze olbrzymie sumy pieniężne i obracają je n« czajnym i pełnomocnikiem.
kroczyć granic honoru, gdyż w przeciwnym swoje prywatne cele.
do straty 32 sowieckich jednostek wojen
nych, straty strony niemieckiej wynoszą
trzy promy przejazdowe. Charakterystycz;

Dżinu o M i o M s o n n ie o iio M m n io g o .

Pierwszy sierpień
narodowem świętem Chin.

Benin, 6 sierpnia Niemieckie łodzie pod
Wodne w ciągu ostatnich miesięcy w toku
ewych operacyj na A tlantyku i innych re
jonach morskich zestrzeliły 30 samolotów
brytyjskich I amerykańskich.

Ponadto jak wiadomo pojedyncza ńiottiieckt łódź podwodna strąciła w cieśninie
Florydy specjalny amerykański sterowiec
małego typu, przeznaczony do walki z ło
dziami podwodnemi, który pomimo zrzucęmia bomb i ostrzeliwania z dział pokłado
wych nie zdołał wyrządzić łodzi niemiec
kiej ani strat w ludziach ani uszkodzeń.
Wśród 30 strąconych samolotów znajdowa
ły się czteromotorowe samoloty lądowe, sa
moloty pływające, wypuszczone przypusz
czalnie z pokładów statków handlowych,
jak również samoloty na kołach, sta rtu ją 
ce z pomocniczych lotniskowców. Ani jed
na z tych maszyn, przystosowanych spe
cjalnie do walki z łodziami podwodnemi,
nie zdołała zwycięskim łodziom podwod
nym zadać poważnych uszkodzeń.
W kołach fachowych widzi się w tern do
wód poważnego wzmocnienia w bardzo
krótkim czasie artylerii przeciwlotniczej
łodzi podwodnych.

Również na pokładzie stwierdzono liczne
celne trafienia bombami, przyczepi zarów
no na środku pokładu, jak i na rufie ule
gły zupełnemu zniszczeniu po jednej sprzę
żonej armacie przeciwlotniczej. W Gibral
tarze wysadzono na ląd 30 rannych. 14 za
bitych wyniesiouo z lotniskowca już na
Maicie. ,

Nankin, fi sienmia. Najwyższa rada obro
ny chińskiego rządu narodowego jmstanowila ogłosić 1 sierpnia juko dzień narodo
wego święta chińskiego. Dzień toń ma być
świętem powstania państwa na pamiątkę
oddania międzynarodowych osiedli oraz
francuskich koueosyj w Szanghaju, jak
również na pamiątkę związanego z tem po
nownego odzyskania suwerenności Chin p.o
stu latach.

Zamieszki w murzyńskiej
dzielnicy Nowego Jorku.

Tak wyyląda Bielgorod. Każda ulica, każdy dom ł każde drzewo noszą ilady wielkiej bitwy.

Genewa, 6 sierpnia. Brytyjska służba in
formacyjna donosi, żo w niedzielę wybu
chły zamieszki w Hartom, w murzyńskiej
dzielnicy Nowego Jorku. Było pięć osób
zabitych i przeszło 5tli( rannych. Wiele
sklepów splondrowano, a szkody oblicza
się na kilka miljoaiów dolarów. Kilka osób
zaaresztowano. Dopiero po kilku godzi
nach udało się przywrócić spokój.
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Lista ofiar katyńskich.
(tip) KrwkAw, 6 eiftnpndę. Podajemy *
dalszym ciągu llatę ofiar katyńskfoh, spo
rządzona przes teckinoaną komisję Pol
skiego Czerwonego Krzyia. — Męozońaką
ńłntorctłi polegli)
8637. C złka j A lzkianZ er — aodpor. (ZnalMloBoi *1 l)rtó w 'il. kalendarzyk, notes i ir z y ły k ).
6698, K rty ia n s tts k l Stanisław —- podpor. urodź. 10. 9.
19Ó5 r. (2ńa!««»fl6: ks. «t. li . oflo., dowód oaob.,
Jttetkyiks urodzonlą i oh retu oraz łw la d . aznzep.
w l&wlolsku),
9599. Tuara Stanisław — par. lsk., dr. msd. (Zoalolionot Ust i zniwladczenls a dnia 20. 1. 1940 r.
w jązyku nlam lsckin).
8000. Nisroipasnany wejskewy. (7.nal«al«no: rssspls
pocztowy x odciskiem datow nika Hoszyozino z dn.
0. 9. 1938 r.).
9601. Skonieczka H en ryk Stanisław — podpar. (Zna
leziono: ks. st. sl. crfio.).
8602. Sztern Manuel — padpor.-lakarz. (Znaleziono:
ks. st. st. ofic., legitym acjo Iz b y Lekarskiej, zazaśayiadczenio wojskowe, blankiety recept z adre
sem Senatorska 8).
..
..
.
8603. Łukam skl C ze.law — porusznlk. Przód wojna
sarn. T.óilł, ul. Wodna 26. (Znaleziono: kartko a nazwlekieni w l. i adresem w Lodzi j. w., oraz •adre
sem rodziców: w ls ł Snsawln, oraa kartką a
p itkam i).
8604. Nierozpoznany wojskowy.
9008. Btrych Franciszek — padpar., mgr,, ur. 1008 r.
(Znaleziono: w izytów ki, karto mobil., legllym .
urzędniku państw., stwierdzające, ż« śp. E. byl
profesorem państw, gim nazjum w Krzemieńcu,
zam. lam ie Liceum, pozatem kartko pocztowa
1 spinki do mankietów).
8606. Nierozpoznany wojskowy.
l(IM . Szlachta A lojzy — wojskowy. (Znaleziono: dow.
osobisty, lairlt. urządn. państw., kartko poczt.,
notes i różnnioo).
•JOB. Nlsrosooznsny peruetnlk. (Znaleziono: kartko
a nazwiskiem, Ust bez koperty, kartko z m odli
tw a, m edalik z, Isńsuszlem t kluczyki na kółku).
3600. Pakulnis H enryk —. w e jtk , (Znaleziono list).
8610. N itrzzpssnsny pastpsrucinlk.
8611. C rlnkow Jarosław — ppar. (Znaleziono 9 listy).
91112. R azdslawtkl Stanisław — psruesn., ur. 1818 r.
(Znaleziono: znak rozpozuaw. » odciskiem Lwów,
pismo szpitala wojskowego, leg. ofic. MHWojsk.,
odznako wojsk., kartkę poczt,, przepustkę okreso
wa PZT, i iw ia d . acczap. w Kozlolsku).
8613. Nierozpoznany poruczplk. (Znaleziono: kalenda
rzyk z nazwiskiem Stanisław W apiński, oraz po
łówko znaku rozpoznawczego s nazwiskiem Cze
sław Krupko),
I 6 ) ł . Nlerotpaznany podporucznik.
8615. Nierszpoznany oficer,
(Znaleziono: ks. st. et.
ofic. — nieczyt.).
B
861(1 Piotrowski F r a n d iis k — wojskowy, -(aneleizio. j 10’ " ‘Izn o lą 1’Oel., Ust i k a rty jwoztowe),
9617. Nierozpoznany wojskowy. (Znnletiono: odolnek
w płaty PKO., notesik, róianieo 1 nieczyt. śwlad.
szczepieni a w Kozlelsku).
1618. twiselAskl Barnard Jdsef —■ psrucznlk-lskari,
urodź. 18. 10. 1903 r. w Tu rk u , prssd wojna zam.
Lutomiersk, ul. Kodcluazkl,
(Znaleziono: karta
przydziału wojennego, ks. PK O ., prawo Jsady,
dekarzy B. P. i dwie fotografje).
1610. Uorzyńskl M aksym ilian — padpar. (Znaleziono:
legitymaoJe In stytutu Badań Spraw Narodowo„„ ,.?c12,'vyeh- “ “ y- k « * 7 pooat, l 2 odznaki wojsk.).
2®J®- t,J1, ' 0 łP#*nana osoba w ubraniu oywllnem.
8621. Michalski K azim ierz wojsk., ln iy n ls r, (Znalezlono: loglt, pal. Zrzeszeni la Pracowników Banku
. „ . i ' ? ' * Wsrsaawls, 8 fo to fr. 1 2 w izytów ki).
.5.22, Nlarozoaznany porusznlk.
363,1. Nierozpoznany wojskowy.
3634. Sppjda M arjn n _
podporucznik,
reprezenta
cy jn y grnes piłkarski Polaki, urodź. 1901 roku.
(Znalmlonoi znak rozpoznawczy, dowód osobisty,
l««it, W F . 1 P W ., leglL Polskiego Zw iązku P lik i
NoineJ, leglt. ozt. K lu b u Sportowego „ W a rta "
w Poznaniu),
•625. Zlsntalskl Lucjan M ichał ■— padpar. (Znale
ziono: ks. st. st. ofle.. leglt, ljbaep. Spoi., leglt.
Związku Fprmscoutńw, pismo Ubezp. Spot, w Ło
dzi oraz kurtko pooztowa).
JW6. Nierozpoznany wojskowy.
•627. Leszczyński Zdzisław — porusz. Przed wojna
anm. Dalbnrk, gm. Bl(dów, powiat Urójee. (Zna
leziono: prawo Jazdy, fo.togrnfj« kobiety, mono
gram z portfelu, pismo urząd., analizę moczu
z Lecznicy PCK. w W arszawie, M arszałkowska 63
oraz k a rtk i z notesu).
8628. Nlsroznoznany wojskowy.
Ławlekl Stanisław — sf. raz., tadynier-rolnik.
(Znaleziono: 2 w izytów ki, kartkę pocotową, k w it
sowiecki z BiaJogostoku, ryn g ra f M. Boskiej i 2
m edaliki z łańcuszkiem).
8636, Szept Jdzsf — podpor. lekarz, ur. 16. 7. 1908.
(Znaleziono: ks. »t. sf, oflc,, 2 k a rty poozt. oraz
świadectwo snoenlenln w Kozlelsku),
•631, Chat Zenon Kazim iera — podpar,, syn W o j
ciecha. urodź. 10. 12. 1916 r. (Znaleziono: ks. et.
«l. ofic., ka rle powołania, b ilet wojakowo-kodej.
i śwlad. szczepienia w Kozlelsku N r. 3409).
8l'S2. Runnlswskl Roman — podpor., urodź. 8. 8.1906
w W arszawie, zam. W arszawa, ul. Oórezeweka 15,
m. 218. (Znaleziono: ks. PKO., kartko pocztowa.
Wizytówki oraz mapkę rysowana ołówkiem).
9(33. W iinlew akl W acław Jokób — wojskowy. (Zna
leziono: lis t i ołówek m etal.).
•631. Godlewski (im ię nieczyt.) — podpor, (Znale
ziono: log, ofic. MSW ojsk., pozwolenie na broń
„ l lejfltym seje szkolna).
•685. Jądryth Edw ard — padpar, lekarz. (Znalm lo. no: leg.
MHWojsk
... ofle.
___ MBW
ojak).
8C8fl, Nierozpoznany wojskowy.
8637. Nierozpoznany wojskowy.
8688. K ru dcw iki Jan — porucznik. (Znaleziono: leg.
ofic. MSWojsk., leg. M edalu Niepodległości, leg.
urządn. państw., wojskowa kartę chorych, pismo
wojskowe, odznakę wojskową i medal „B ojow ni
kom Niepodległości" oraz binokle).
8639. Zbikowski S tefa" — podpor. (Znaleziono: le g lt
odznaki PW, I WE*., plamo DO K . N r. 1 W arszaoraz kartkę pocztową).
•610. Szyda Tadeusz Franeisisk — psruszn., ur. 1906.
(Znaleziono: znak rozpozn. z odciskiem Budslaw,
leg. ofic. MSWojsk., m etr, ślubu 1 3 k a rty poczt-).
•641 H ardut Stanisław — podpor. (Znaleziono: ks.
nalwole broni, wizytówkę 1 list).
8642. M a rja k K ...... _
w rjckew y. (P rzy ssczątkash
'znaleziono: kartkę pisaną w Kozielsku do Stef.....
M srjakow a i list),
8643. H tis K azim ierz — wojskowy. Nąucsyoiel azkoly parnas, w Pszowie, przed w ojną zam. W arsza
wa, ul. Okopowa 31n. (Znaleziono: leg lt. urządn.
pańztw, prnwo jaedy, oraz znak rozpoznawczy na
• nazwisko Józef Krzywoezańakl. porucznik, urodź.
22. 6. 1907 r.. Złoczów).
8644. Skrzyztewski Jan — wojsk. (Znaleziono: Hat.
którego nadawcą jest Helena Skrzyszewska. wieś
Lesiów, pooztn Badom, kartkę pocztową oraz ry n 
graf M a tki Boskiej).
8615. Nierozpoznany wojskowy,
8II4G. Nierozpoznany porucznik,
8647. Jankowski W alenty — et. roz., D r. med., eyu
Ije<TOa. (Znaleziono: kartko imeitow^, list, różanieć, plamo Czerwonego K rzyśa w Jeżyku fra n 
cuskim z okreau ub. wojny oraa śwlad. śzciepionin w Kuzleleku N r. 1162).
1048. Nierozpoznany wojskowy. (Znaleziono! kalen
darzyk, kartką z zapiskami w jeżyku rosyjskim,
zawierającą nazwiska, oraa deseczką a monogra
mem H. G.).
•649. N lero ip sin aay wajskswy. (Znaloslono nisesy-

teiną kartką poentowa).

IC50. Nlerospoznany wojskowy.

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 182. Sobota, 7 sierpnia 1943.

We środę zniszczono 123 czołgi sowieckie
i zestrzelono 161 samolotów.
Berlin, 6 sierpnia. Naczelna komenda niemlackleh i l ł zbrojnych komunłkujo z głów
nej kwatery FUhrera w dniu 5 sierpnia:
Bolszewicy roipocięll wczoraj nad rzeka
Mius przy użyciu znacznych sił piechoty i
licznych czołflów gwałtowne kontrataki
na nowo zdobyte pozycjo niemieckie na pół
noc od Kujbyszewa. Kontrataki te załama
ły się jednak w całości wśród wysokich
strat nieprzyjacielskich. Także nad środ
kowym Dońcem ataki Sowietów pozostały
bezskuteczna. W rejonie Blcłgorodu trw a
ją dalej ciężkie i zmienne walki obronne.
W tuku Orła w toku skracania frontu w
nocy z 4 na .5 sierpnia bez przeszkód ze stro
ny nieprzyjaciela przeprowadzono przewi
dziane od dłuższego czasu opróżnianie mia
sta Orła. Wszystkie zapasy planowo wy
wieziono na tyły, a ważne ze względów wo
jennych urządzenia kompletnie zniszczono.
Na południa od jeziora Ładoga załamały
się przed naszami linjam l silne ataki bol
szewików.
W dniu wczorajszym zniszczono na fron
cie wschodnim 123 czołgi. Eckadry samo
lotów bojowych i nurkowych lotnictwa
przeprowadziły ciężkie ataki na nieprzyja
ciela w punktach ogniskowych bitwy obron
nej, przsdewszystklam w rejonie Biełgorodu 1 Orła. W walkach powietrznych zestrze
lono wczoraj 161 samolotów . sowieckich.
Siedem własnych samolotów nie powróciło.
W walkach przeprowadzonych w ostat
nich tygodniach w rejonie zaplecza frontu
wschodniego z bandami sowiocklemi odzna-

w y ły «lę uciegślnie wojska węgierski!,
działające w samodzielnych operacjach,
albo operująca razem z formacjami arm jl
lądowej 1
Na Sycylji wojska północno-amerykaAskie także wczoraj próbowały przełamać
środkowy odcinek frontu. Po twardych,
prowadzonych z wielką zaciętością walkach
wszystkie ataki załamąły się wśród dotkli
wych strat nieprzyjaciela.
Silna formacja ciężkich niemieckich sa
molotów bojowych zaatakowała silnie wy
pełniony port Palermo. Prócz licznych cel
nych trafień ciężkiemi bombami w urządze
nia portowe, zatopiono dwa statki handlo
we o łącznej pojemności 13.000 ton i jeden
kontrtorpedowiec, a Jeden lekki krążow
nik, trzy kontrtorpedowco 1 osiem frach
towców uszkodzono.
Nad Sycylją i włoskim rejonem wybrze
ża zestrzelono 23 samoloty nieprzyjaciel
skie.
Nocy ubiegłej klika nieprzyjacielskich
samolotów nękających wtargnęło do za
chodniego rejonu Rzeszy. Wskutek spora
dycznie zrzuconych bomb powstały niezna
czne szkody.
Jednostki ubezpieczająca m arynarki wo
jennej i artylerja przeciwlotnicza m arynar
ki zestrzeliły nad zachodnlo-europojckim
rejonem wybrzeża 10 samolotów nieprzyja
cielskich.
Niemieckie ścigaeze zatopiły podczas ublagłsj nocy przed wsehodnlem wybrzeżem
anglelskiem jeden traw ler brytyjski.

Nowe cmentarzysko czołgów bolszewickich.
Sprawozdanie sytuacyjno z frontu wschodniego.
Berlin, 6 aiorpnia. Ostatnie niemieckie
tylne straże, stojąco na grozach b. miasta
Orła, zd-ołały w nocy na czwartek odsunąć
aio boz walki ku zachodowi. W tym czasie
nio było żadnego kontaktu bojowego z bol
szewikami, którzy dopiero we wczcanych
godzinach, porannych dnia dziaiojazego za
pośrednictwem wysuwających sio ostrożnie
patroli wywiadowczych i oddziałów wypa
dowych dowiedzieli się o opróżnieniu rejo
nu miasta dopiero ze znacznom opóźnie

niom. Również najzupełniej planowy, jak
bolszewicy byli zmuszeni sami przyznać,
transport do tyłu wszyatkich zbiorów i in
nych zapasów „aż do ostatniej flanki", jak
również gruntowne zniszczenie wezyatkich*
ważnych urządzeń wojennych, wskazują
wyraźnie, że bolszewikom nio udało się
przeszkodzić niemieckiej przeciwakcji, nie
mówiąc już o utrudnieniu elastycznej me
tody jednolitej niemiockiej taktyki bojo
wej. Bolszewicy rozumiejąc ten niekorzyst

Przyjęcie u tureckiego ministra spraw zagr.
Stambuł, 6 sierpnia. Minister spraw za
granicznych Menemencioglu. przebywający
czaaowo w Stambule, urządził we wtorek
przyjęcie na cześć posłów Hiazpanji i Portugalji. jakoteż i ambasadora włoskiego,
który powołany zoetał do Rzymu jako szef
gabinetu włoskiogo ministerstwa upraw za
granicznych.

Wieczorem tego dnia minister spraw za
granicznych przyjęty został przez tureckie
go prezydenta państwa, bawiącogo od kilku
dni w Stambule. W środę rano turecki
prezydent państwa lamet InStnu przyjął w
ewej siedzibie letniej w Fioriya premjcra
Saraenglu oraa ministra apraw zagranicz
nych Menemencioglu na dłużezą konferen
cję.
'

Nad Munda zestrzelono 25 samolotów
amerykańskich.
Tokio, 6 sierpnia. Główna kwatera cesar
ska podaje do wiadomości: W czasie wal
ki powietrznej między japońskiemi i amerykańskiemi eiłami lotniczemi, jaka odby
ła aię nad Mundą w środ<), a w której udział brało przeszło 70 myśliwców, zestrze
lono 25 amerykańskich samolotów myśliw
skich. Przeszło połowa atakujących samo
lotów zawróciła, unikając w ten sposób
zbrojnego starcia z japońskiemi myśliw

Odbudowa zniszczonych części
■miasta Rotterdamu.
Rotterdam, B sierpnia. Liczba mieszkań
ców największego miasta portowego Holandjl, pomimo wielkiego zniszczenia do
mów przez naloty, nie zmniejszyła się. Li
czba mieszkańców nawet wzrosła. W roku
1340 miasto liczyło 620.000 mieszkańców, a
w 1043 r liczba wzrosła do 630.000. Także
obszar miasta powiększył się, a to przez
rayłączenia w 1941 r. gmin Oyerachie,
Chleb rock. Hillegersberg | Ijsselmonde.

SPrzyrost

ludności tłómaozy się także po
większeniem obszaru. Miasto musiało się
powiększyć, ponieważ obszar samego portu
był niewystarczający. Naloty przyspfeszyły.tylko terenowy rozwój miasta.
Akoja wojenna w 194(1 r. zniszczyła pra
wie doszczętnie śródmieście. Pożary po
chłonęły 25.0(10 domów mieszkalnych. Poza
tom naloty amerykańsko-angielakie w paź
dzierniku 1941 r„ w styczniu 1942 r. i 81
marca 1943 r. zniazozyły dalszych 2.500 do
mów. Ludzie pozbawieni przez naloty da
chu nad głową, znaleźli tymczasowe pomiosraezenio na przedinieśoiaoh w prowi
zorycznych barakach. W ten sposób wielka
część mieszkańców przeniosła się ze śród
mieścia ua krańce miasta.
Zniszczone śródmieście nie będzie odbu
dowane według dawnego swego wyglądu.
Nowy plan odbudowy przewiduje wpraw
dzie gęste zabudowanie środkowej części
miasta domami, jednak naokoło śródmie
ścia będą się ciągnąć szerokie arterie, pla
ce i skwery. Ulice będą szersze, niż 52 me

cami. Jedynie 32 maszyny amerykańskie
zmuszono do walk. W wynikłej potyczce
powietrznej prawie że w jednej chwili zeeti^zelonio 25 samolotów.
Z okoliczności, iż samoloty amerykań
skie prawie że codziennie usiłują zaatako
wać bazy japońskie, zdaje się wynikać, iż
ilość samolotów amerykańskich, stacjono
wanych na Salomonach, wielokrotnie prze
wyższa liczbę aparatów japońskich.

ny dla nich stan rzeczy, ograniczyli się
wczoraj do słabszych ataków czołgów i pie
choty w południowo-zachodniej części Juku
frontowego, podczas gtly na wschód, a przedewszystkiem na północ od miasta, na sku
tek masowych strat, poniesionych w po
przednich dniach, zachowali widoczną po
wściągliwość. Na południowo-zachodnim,
odcinku działa przeciwpancerne i przeciw
lotnicze, jak również ciężkie działa sztur
mowe zniszczyły lub uczyniły niezdolnemi
do użytku niemniej jak 53 czołgi sowieckie
na wąskiej przestrzeni.
Natomiast na południowym krańcu
środkowego frontu ciężkie walki w rejonie
Bielgorodu przybrały dalej na gwałtowno
ści. Walczący ofiarnie grenadjerzy niemiec
cy zdołali oczyścić dwa miejsca włamania
z poprzedniego dnia, zaś dalsze miejsce tak
dalece ścieśnili, że wskutek flankującego
ognia stało się ono nowem cmentarzyskiem
czołgów bolszewików. Jedynie tylko w tern,
miejscu, na którem odparto niemniej jak 11
bolszewickich prób przełamania, zdołano w
ciągu dnia rozbić 85 czołgów. Około 40 z po
śród tych czołgów, przeważnie ciężkiego
typu, ’ unieszkodliwiły oddziały pancerne
grenadjerów.
Z pozostałych frontów donoszą: Nad
środkowym biegiem Dońca skutkiem po
myślnych kontrataków niemieckich doko
nano znacznych polepszeń głównej linji bo
jowej. Dotyczy to zwłaszcza rejonu isjum ,
gdzie zniszczono 11 czołgów sowieckich, któ
re odciążyć miały piechotę sowiecką, a po
nadto zmuszono do pospiesznego odwrotu
większą ijośó dalszych czołgów.
Na froncie rzeki Mius bolszewicy usiło
wali w toku lokalnego wypadu odzyskać
część utraconego terenu, ponieśli jednako
woż nową klęskę i ponadto utracili i) wo
zów bojowych oraz licznych zabitych i jeń
ców. Lokalne wypady bojowe słabszych sił
sowieckich nad przyczółkiem mostowym
rzeki Kubań, które przeprowadzono przy
użyciu sztucznej mgły, spełzły na niczem jeezczo na przedpolu pozycyj niemiecko-rumuńskich.
Na północnym odcinku frontu rozbito
dalsze ataki znaczniejszych sił sowieckich
na południe od jeziora Ładoga oraz w są
siadującej północno-wschodniej części od
cinka Wołchowa, a ponadto udaremniono
bolszewikom zajmowanie nowych pozycyj.
Na froncie leningradzkim wojaka nie
mieckie niespodziewanym atakiem ulepszy
ły znacznie własne stanowiska, mimo za
ciętego oporo bolszewików.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 6 sierpnia. Włoski komunikat wo
jenny z czwartku 5 sierpnia brzmi:

Na Sycylji dzielnic walczący sprzym ie
rzeńcy odparli ataki formncyj uieprzyja-

eielskich.
Niemieckie samoloty bojowe zaatakowały
port w Palermo i zatopiły 1 kontrtorpedo
wiec oraz 2 parowce o łącznej pojemności
13.000 brt. Uszkodziły one jeden krążownik,
8 kontrtorpedowce oraz 8 statków handlo
wych o łącznej pojemności 30.000 brt.
Centrum miasta Neapolu było gwultownie bombardowane przez formację kilkumot.orowych samolotów.Liczne budynki do
znały ezkód. Wśród ludności cywilnej było
widie ofiar. Artylerja przeciwlotnicza strą
ciła 4 samoloty nieprzyjacielskie, a myśliw
cy niemieccy i włoscy zestrzeli 3 samoloty.
,W ostatnich dniach nasze jednostki mary
narki wojennej, użyte do ochrony konwo
jów, zestrzeliły 6 samolotów nieprzyjaciel
skich.
______

Samoloty aljanokle niszczą
pomniki kultury.

Rzym, 6 sierpnia. Na marginesie nowego
ciężkiego ataku bombowego na miasto Nea
pol donoszą, że zniszczony został przy teru
historyczny, odznaczający się szczególną
pięknością w stylu rokoko teatr San PaoJo, pochodzący z wczesnego wieku XVIII.
Opodal leżący pałac królewski otrzymał
wielką liczbę ciężkich trafień. Prócz tego
try i w ten sposób wypełni 6ię przestrzeń zupełnemu
uległy liczne kościo
dotychczas zajmowaną przez domy miesz ły i pałace zniszczeniu
o szczególnej wartości artysty
kalne. Przesiedlenie ludności na krańce cznej i historycznej.
miasta dopomąga właśnie do stworzenia
Wielkiego Rotterdamu.
Dzisiaj myśli się jedynie o odbudowie do Na marginesie opróżnienia O rła.
mów mieszkalnych. Materiałów budowla
Berlin. 6 sierpnia. Odsądzenie się od Orla
nych dostarcza sam kraji Szkło jest spro
wadzane w dużej części z Belgji. Dotych berlińskie koła wojskowe oznaczają jako
czas 400—500 mieszkań naprawiono, 5000— odgięcie „czubka nosa" na tym punkcie
frontu wschodniego. Sowieci wmasaerowali
6000 mieszkań odbudowano 1 urządzono.
jedynie tylko w teren uprzednio planowo
opróżniony, składający się z ziemi zniszczo
„Koń trojański" komunizmu.
nej. Jak tu się dalej podkreśla, ozuujtnieLizbona, (i sierpnia. Profesor Alfredo Pi- nio o opróżnieniu Orła nadajo znaczenia
menta ostrzega na łamach czasopisma „Mo- eformułowaniu położenia ze strony Nie
«fora“ przed niebezpieczeństwem komuni- miec, a mianowicie, że dowództwu nfemiecstyczncm. Pisze on, że komuniści czynią kiemu w tej .bitwie letniej roku 1943 abso
przygotowania do zastosowania również w lutnie nie chorlzi o to, aby się zakotwiczyć
Portugalii podstępu „konia trojańskiego". na niektórych punktach bez względu ua po
W kraju istnieją liczni przedstawiciele, łożenie ogólne, ale źo oddać trzeba też
którzy doradzali wpuazczeuio takiego ko mniejsze obszary terenu, skoro rozważania
nia do twierdzy Portugalii. Ponadto dołą taktyczne za tern przemawiają, aby następ
czyłyby się jeszcze inne „konie trojańskie" nie wyrządzić przeciwnikowi jeszcze więk
w samo! Portugalji, w której ukrywają się sze straty na pozycji uprzednio przygoto
różne elementy antyportugalskie. Najnie wanej.
bezpieczniejszym z nich jest dziennik in
formacyjny ambasady brytyjskiej, który
Trzy eksplozje w Gibraltarze.
nie zawiera niczego innego, jak tylko ko
munistyczną propagandę, i który można
Madryt, (> sierpnia. Jak donoszą kore
znaleźć we wszystkich domach portugal spondenci hiszpańscy z Algeciras, we środę
skich. Według tego dziennika komunizm pomiędzy godziną 4—6 słyszano w zatoce
od czasu rozwiązania kominternu jest już Gihraltaiiłkiej trzy silne eksplozje, które
m artw y i wobec tego w Portugalji ludzie miały spowodować uszkodzenia trzech stat
mogą być spokojni. W rzeczywistości jed ków, w tern jednego cysternowca. Na temat
nak dziennik ten gra rolę takiego „konia przyczyny eksplozyj niewiadomo dotych
trojańskiego".
czas nic pewnego.

I
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Samolot Stanów Zjednoczonych
lądował przymusowo w Lizbonie

Reperacja niedopuszczonych do ruchu
pojazdów mechanicznych.

Vlgo, 6 głerpinia. Według doniesień z LL
zhony, czteromotorowy samolot amerykan-'
ski był zmuszony we środę do lądowania na
lotnisku w Lizbonie z powodu braku ma
Kraków, 3 sierpnia. Z mocą natychmia
teriałów pędnych. Władze portugalskie in
ternowały 16 członków załogi. Samolot zo stowa weszło w iyeis zarządzenie grupy
rzemiosła dotyczące reperacji niedopusz
stał skonfiskowany.

Spadek produkcji wojennej w Stanach Zjednoczonych.
VI'B<ł, 6 sierpnia. Według wiadomości a
Nowego Jorku generał Sommerville, będą
cy kierownikiem biura zbrojeniowego a r 
m ii Stanów Zjednoczonych, na pewnem ze
braniu przemysłowców żalił się iwi spadek
produkcji wojennej w. Stanach Zjednoczo
nych, W ciągu ostatnich dwóch miesięcy
produkcja broni zmalała o równo 300 mil
ionów dolarów, jak zresztą wogóle w
pierwszem półroczu 1043 r. zrealizowano
jedynie 2/5 przewidzianego programu.
,W związku z tdin Sqmmerville przcsii"zegał przed nieuzasadnionym optymizmem,
który mógłby «u; w skutkach okazać bar
dzo szkodliwym.

czonych do ruchu pojazdów mechanicz
nych, na mocy którego zabroniono wszyst
kim właścicielom przedsiębiorstw przepro
wadzania reperacyj tych pojazdów.

Właściciel przedsiębiorstwa ‘odpowie
dzialny jest odtąd osobiście za to. aby w
jego warsztacie albo też należącymi do
niego narzędziami i maszynami nikt z perwomalu przedsiębiorstwa ani osoby inne me
dokonywały reperacyj nu niedopuszczo
nych do ruchu powozach. -

Do reperacji wolno przyjmować tylko te
pojazdy mechaniczne (łącznie z motocykla
mi), które zostały w sposób urzędowy do
puszczone do ruchu I które zaopatrzone są
prócz znaku rozpoznawczego I czorwonago
tró jkąta w specjalne zezwolenie ubytkowa
nia, wystawione przez rząd G. G., Wy

Kraków. 6 aierpuia. Najstarsze śwuadeeIwo istnienia pisma skróconego u Greków
stanowi znakami iwikryty kamień, pocho
dzący prawdopodobnie z IV wieku przed
Chrystusem. Kamień ten znaleziony zoctął
w Akropolis ateńskiem w r. 1883 przez Ul
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00 richu KOhlcra. który pierwszy podjął nad
nim badania. Wskutek silnego zniszcawun
płyty, trudno było napis w całości odcyfrować. Ąutor tego systemu jest nieznany.
„Noty tyrreńskie*1*— nazwa dana w cza
Krowy pociągowe nie podlegają sach
nowszych — to zastosowano przez
Rzymian pismo słowne, w których po««seubojowi.
gólno wyrazy utworzono przy pomocy zna
Kraków, O sierpnia. Jakkolwiek w Gcneralncm ków, powstałych prawie wyłącznie z po
Gubernatorstwie choćby najmniejszy gospodarz czątkowych liter, czysto jednak nieco prze
posada) doląd do obróbki swego pola konia, to kształconych. Dla osiągnięcia Odrębności
obecnie, kiedy konie w pierwszym rzędzie po znaków, litery te unfieszęzonp w nnjroz
trzebne są do celów wojskowych, coraz częiciej maitszyeh położeniach, Niektóro samogło
małorolni używać muszą krowy do zaprzęgu. ski były oznaczono za pomocą skrzyżowa
Rząd Generalnego Gubernatorstwa, uwzględniając nia znaków. Już w I etulociu po Chrystu
taką wyjątkową sytuację, oglozil zarządzenie, na sie „noty tyrreńskie** zyskały znaczno rozpodstawie którego gospodarz otrzymuje dla swej powszeennionio w Rzymio i to nietylko w
krow y pociągowej t. zw. „kro w i paszport" w tym życiu publicznein; bywało. ż« ostatnio sło
celu, aby ten rodzaj krów wykluczyć od wyboru wa konających męczenników, notowane
na bydle ubojowe.
przez ukrytych podczas egzekucji „tachygrafów** odczytywano na tajnych zebra
W KAWIARNI PANI wystąpi w sobotę 7-go I niach chrześcijan w katakumbach, co i»niedzielę 8-go o godz. 18-lcj w swoim repertuarze wodowuło umacnianie Ich w nowej wierząi.
W czasach nowszych — jednym z tyon.
- piosenek Tadeusz K alinow ski-przy ukotnponjoktórych trudno pominąć milczeniem w hi
imencic pianistki II. likierowej.

Obwlesiezsnla urzędowa

O G Ł O S Z E N IE
D yrekcja Szkoły Państwowej Budownictwa w K rakow i., ul. Dietla 17
obejm uj.icu wydalały;
i. Wcrinu-komurnkacyjny z otUhlaUwl w drugim roku nauki:
ni wodno-d togo wyra,

b) kolejowe -miej*kim,
<•) drogowo-moatowym.
»
.
, . . . _ ...
8. Kuri kreślarski (jeduorocwy) « oddzinlnmi dla mloduefcy me»kioj
4. Kurt priyfotaw aw tiy dla egzaminu wstępnego do aikoly wiwo«
dowal komunikuje, i«
W P IS Y
n a rok szkolny 1943/44 do egzaminów watąpoyeb przyjm uj* Dyrekcja
w dniach 10, 20 | 21 sierpnia 1943 r,
. .
O wnrunkanh prayjodn i aakreslo wymagań przy egzaminie wstępnym inform uje ogłoszenie wywieszone w budynku szkolnym,

________ Dyrtktja StkMy.

Z a w ia d o m ie n ie
Czyniąo zaduśó prośbie większości wierzycieli Polskiego Banku
Przemyzlowsgo Sp. Akc. orne w osin zapoznania ogółu zainteresowa
nych wierzycieli z posteiiem prac upadłościowych wymienionej firmy,
r.wotniie zo staje nn dzień 31 alarpnis 19W r„ o godzinie 11 rano
w gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie, przy nl. MlmloweJ JB
Sekcja Upadłościowa, ««la rozpraw N r 5). zgromadzenie wlariyelell
tegoż Banku z postępującym porządkiem obradi
XI Odczytanie sprawozdania eymlyków ostatecznych z postępu prao
około likwidacji Interesów i m ajątku upadłej firm y za czas od
dnia 18 Ilpca 1937 r. do dnia 31 llpoa 19-X3 r.
2) Z atw ierd zen ie sp raw o zd an ia syndyków o sta te cin y cb oraz przed
łożonego zestaw ien ia w pływ ów 1 w ydatków

8) Sprawdzanie stanu pozostałych aktywów upadłej firm y I rozpa
trzeniu oplnji syndyków ostatecznych on do aktualnej wartości
realizacyjne i tych aktywów I możliwości ich zlikwidowania.
4) Itozputrzenlo wniosku wierzycieli w przedmiocie ograniczeniu
obecnego składu osobowego zarządu musy upadłości do Jednego
syndyka ostatecznego.
5) Wolne wnioski.
Zaznacza ale, ii w- zwołanym Zgromadzeniu mogą brać udział tylko
WylipKinie wierzyciela (względnie ich paluomocnlcy). których należBoś"l sprawdzone i przyjęto zostały w swoim czasie do stanu bier
nego masy upad^iści firm y: Polski Bank Przemysłowy Hp. Ake,
Sędzia Komisarz masy upadłości
Pelskleno Banku Przamyslowtgo Hp. Ake.
(—) H.nryk Gorazdowskl.
S ędzia Okręgow y.

Rożne
długi mej żony Anny Hotujowej z Zabłockich nic odpowiadam
Mąż Franciszek Roluj, Myślenice.
Proszę o podanie swego adresu
pana i .panią, których w uooy z
dnia 7-8 września 1939 na szosie
Mielec—-Tarnobrzeg
zabrał
u«
ewój wóz urzędnik w mundnrzo,
jadący ze ewą rodzina i powiózł
Jeb do Tarnobrzegu. Sprawa do
niosła i pilna. Wiadomość nad
syłać: Rzcozów, nl. Marszałkow
ska, VI-boezna, Nr. 5 Maria
Kwiatkowska.
7033
Przewozy wszelkie, drobnica, ter
minowa za i wyładowywanie wagonów

solidnie,

Horoszsiewicz
we K raków ,
telefon 79,-21.
Plany kopiuje,
dokumentów,

p u n k tu aln ie:

H

Biuro Transporto

S ław kow ska

6.

6888k
wykreśla foiokopje
ryauaków: Zakład

Rysownlrtwa Technicznego, Kra

ków, Szewska 24.
7995k
Blure tłumaczeń i sądownie zaprzya. tłumacza przeniesiono z
Adolf H itler-Platz 32 na Bracką
(Kasiuogaase) 6. I. p., tel. 121-22.

Cschów Rzemiosła Metalowego, Kraków, '^Nfezakżide od tego istnieją inne środki 1’ “ ’ *"^
Karmelicka 61, telefon 13-960, aparat 177
lub 255, przy równoczesnem podaniu w ar lowunc, które można nabyć w aptece, p izjtzw n

S łó w p a rę o s te n o g ra fji.

Dziś; Przcm. Pańskie
Jutro: Kajetana z T.

_____

Zezwolcuie na użytkowanie drukowane
jest na białym papierze i opatrzone zielo
ną kreską poprzeczną. Stwierdza ono, ze
pojazd zakwalifikowany jest do ruchu wa
żnego z punktu widzenia wojny lub życia,
względnie zabrania ono użytkowania wozu
na pewnych drogach. Pojazdy urzędowe Ważne dla hodowców królików.
mają wystawione na zezwoleniu znak „ł$ ,
Kit-Irr 0 sierpnia. Zawodowi hodowcy k ró li
partyjne znak „P“.
ków na terenie Kielecczyzny, a szczęSólnie w po
W wypadku oddania do przedsiębiorstwa wiecie buskim, zaobserwowali u królików nnpojazdu mechanicznego nie zaopatrzonego uorskieb, hodowanych przez nich, chorobę par
w powyższe dano, właściciel przedsiębior cha w uszach, wywołanego pzez maleńkie klestwa obowiązany jest do ustalenia danych
personalnych włącznie z adreeem osób “ praiew .ż choroba ta jest
hodowców, jak i-ównież poszczególni hodowcy zaprzyprowadzających pojazd mechaniczny wodowi
jako skuteczny Środek pizeclw
do warsztatu, stwierdzenia rodzaju poja parchowizalecają
smarowanie mlejec r “ rn?b01‘ y^ ’ b"lł“y
zdu i doniesienia telefonicznego, tegoż sa
mego dnia, do grupy rzemiosła. Związek mcm peruwiańskim (jedna część balsamu, trzy

dział Główny zarządu wewnętrznego (od
dział ruchu ulicznego) albo też przez sta  sztatu. do którego pojawi przyprowadzono.
Za niestosowanie sie do powyższego za
rostwo powiatowo lub miejskie (urząd ru 
rządzenia przewidziane są kary.
chu ulicznego).

KRONIKA

Stwierdzonym Jeat naukowo,
iż
n a tu ra obdarza zdolnościami lnt u ie y j n o-med j a In y m i
u rz cważn Ie
tylko kobiety juko jednoot-ki har
dziej Wrażliwe od mężczyzn Ta
ka potęgę wyczucia poatadą zna
na z przed wojny payeho grałologlnl M arja Kwareićska. Opra
cowuje horoskopy na przyszlożż,
mówi o ooobacb zaglnlooyoh.
Przesiać datę urodzenia. charak
te r piama. oraz zapytania. Cięż
kowice k,Tarnowa. Dyotrykt K ra 
ków
8(MI8k
Wytwórcy plórnpuzzćw do odku
rzania proszeni aą o podanie
adresów Biuro Majewski. K ra
ków. PI, WW Świętych 8
8194*
Przyjmuje wszelkie reperacje ma
szyn, urządzeń fabrycznych, oraz
n ap ra w a m otorów ropnych 1 ben
zynowych dla rolników. W arsztat
mechaniczny, Kroków, Sknleeaoa 4
3488*
M arla Filipczak Masłowska gra
fologial, przyjm uje w ozwartkl 1,
piątki od g. 11 -6 wleozór, K ra
ków. Krowoderska 3/1.
7113
Podania, tłumaczenia, perfekt nie
miecki: Kraków, Szewska 24.
Peleryny, płaszcze gumowe pod

klejam napraw iam : Kraków, żw.
Hebastjana 4,2.
3819
Peletony, płyty, igły, napraw y,
Sklep, Piao Dominikański 5, tróg
(Stolarskiej), Kraków.
6108
Czyicl ohcmloznle odzież solidnie
w 19 dniach firm a Fr. Jogalla,
Kraków, Dietla 88, w podworou,
Psychografolog Mistrz Muraott o
wybitnym
darze
Jasuowldzonia
wizyjnego, przepowiada każdemu
jego tajem nice wydarzeń życio
wych z charakteru pisma i dat
urodzenia, na podstawie klórych
ustala horoskopy przyszłości. Pa
rady we wszelkich kwestjach
życiowych. Odpowiedzi listowne
za zaliczeniem poczt. Podatr datę
urodzenia 1 pytania. Adres: Mam ott Kraków, skrytka poczt 474.
Nlspstrzskny przyjazd I Zlaesni*
kupna lub sprzedaży przyjm uję
nasz dżiat zleceń Firm a Rzswusęi
4t Rodys, Warszawa. Krakowskie
Przedmieście 7.
, 8196k
Zakład malarsko-pokostnlezy Jan
Pllula. wykonuje wszelkie iirass
w znkres m alarstw a wchodząca.
Kraków. Starow iślna 70,8, telefon
129-22.
»»»»*
4 0 .0 0 0 zl. kapitał - oczekuję pro
pozycji. Oferty: Gonleo Krak.,
Kraków, „Nr. 3561".
Fryzjerzy, chcący otrzymywać nie
zawodny płyn do trw alej, podadzą
adrezy: Gonleo K rak,, Kraków,
„Nr. 8756".
Przepuklinowe pasy, bandaże dla
dzieci i dorosłych wykonuje R.
Bogdanowicz, Kraków, Grodzka 2.
Proztotrzymncze <IIa dorosłych i
dzieci wykonuje fi. Bogdanowicz,
Kraków Grodzka 2
3149
W 24-eh godzinach napraw ia pro-,
cyzyjnie wieczne pióra, ołówki
„Pelikan" I inne: Skład papieru
I, Barnyozown, Kraków, Krakow
ska 38, tel. 212-04.
5458
Obrazy Btare, znlzzezone, hez podpizu m alarstw o zagraniczne, pol
skie — przynieść do fachowej beiptatnej oneny: Kraków, Łobzowska
9 Salon Obrazów
5908
Maszynowe podnoszenie oezek, —
wstawianie stóp, artystyozne cero,
wanle, przeróbka krawatów wyko
nuje F-ms „A stra" Ludwiki Przeplórowej Kraków, ul. Starow iślną
22. wejście z Dietla 78. - Szybko,
solidnie, tanio.
6629
Dobrze poradzi w każdej sprawie,
uhlrom autka, Kraków, Krukow
ska 39'43, |H> południu, wyjąwszy
czw artki, uletlzielc.
<174

dania i rozszerza jej pole
Człowiek zwyczajnie pl.izący p-’d,-ony
jest piechurowi, który chocby naj piesznicj atawiał swoje kroki uie .bjrdwim nj
irdv pod owi samochodu. Laicy i ludno uparci błędnic wyobraża,ifi sob‘.o 7* 9.te'* '"
grafia jest tylko uarzęJz.em w rękach za
wodowych stenografów, ;;nK gdyby up.
gimnastyka minia służce tytko atlol un, •
oi»mo zwykle zawodowym akryuoni. oienografia jest wydaluom ło-.mżeniem w
pracy każdego człowieka prażącego, uez
względu na jego zawód.

chcąc zapobiec rozpowszechnianiu się parcha
wśród królików należy przedcwszystklem odniobnić kró liki chore od zdrowych, wszyslklo zas po
mieszczenia starannie zdezynfekować. Do dezyn
fekcji używa się zazwyczaj 3—5 proc. to ł,w ° * "
krcoUny lub 10-15 proc, roztworu sody,
klatki wskazane jest posypać karholmą.

«torii steuografji. jw t ucwroy oi>at jedneco z klnsztorów Benedyktynów w Niem Dziś premjera w Starym Teatrze
ezceh.JohHun.Mi Trilheniius. Z końcem XV
Dziś w nląlek. <lnla # bm. <» godz. 5.30 pop.
wieku znuluzł 011 w bibljotiMiO klasztoru odbędzie się w Starym Teatrze
w Sti'd»sburgu mantwkrypt pjąhcrza, pi humoru komedjl muzycznej „Jaś u raju br»« •
rany przy pomocy not tyrreńskich i umie
Mila muzyka, melodyjne piosenki I świetna oh
* , X a W l^'
ś d t trzydzieści z nich przy korcu swoko sada, składająca się z
dzieła „Polygraphiao**, nie ztlająo aobie rolach pp. Jabłonowska, l łj d il . Topolska, \ lę
jodnnk zupełnie trudu wyszukania klucza clawówna, Fabiziak, K ondrat I nnl.
Dnlszc przedstawienia w sobotę o godr. 3 pop.
d i nich.
,
r
,
Przez okren bli«ko trzystu lnt panowała i wieczorem o 5.30. W niedzielę w łych ..m ych
w dziedzinie stenogrnfji «up«na martwo
_____
>
ta. Dopiero z końcem XVI w. opracował godzinach.
Timothy Bright system steaografiozuy, w
Kronika żałobna.
którym za lyodritawę znaków wybrani rów
Kraków,
0
sierpnia. W ostatnich dniach, zmarli
nież pionową kreskę, przybierającą nastę
pnie w górze lub na dole pozlenio krescez- w Krakowi.-: Marjnn Gęblca, urodź. «'J 1 ; .
nusz lian... urodź, w 1042 r.; Józd I
«>
ki. W dzięlo pod tytułem „Chataktcria
przedstawia autor' 588 znaków wyrażają 38, art. widowiskowy: Aniela Lubelska, lal 18.
Jan Zieliński, lat 72, mistrz kiawlecklt Lwa lic ,
cych słowa.
, .
,. . .
Każdy pruwie kraj ma odrębną nistorję urodź, w 1043 r.
gtenografji. a szybszy czy wol uoj«zy jej
rozwój zależał od ludzi, którzy przyczynia
Dotychczasowy włoaki radca
T ".
li eię do jej rozwoju. Najwięoo.i w naszym lle r Apostolskiej M a rcin .. Dnnsa
nr
«o»t«t radcą legauyjnyni prsy amhaa«<
kraju rowowszoennionym iofct ey«tem
zbonla.
Korbla i Stolzego.
Lata wojny światowej przyczyniły »tę ao
M sekar podało do
ogólnego -zatrzymania rozwoju stęt.ograiji. m Radjo
inisterstw a niarynnrkl Stanów Zjcdnocsony. •
Ludzie dość szybko zrozumieli Jc.i wartość .ling którego stoi-padownay l aalophm r
i kroczy ona w swym dal-zyni imeh til/.te, nlaprsrJaoielaką hnlż iwdwodną pawlen .tato* han
człowiek zaś wciąż wprawia aię w jej w ła dlowy Sianów Zjedsoosenych aa morzu Arabskluiu.
•kradziono Kennkartę. wydaną
przez Starostw o w Jąr«ąl»w la na
nazwisko Cay.lt BtefaBła, Prze
worsk Burdasś Nr. 690.
7952U
■kradziona K ennkartę Nr. 7544,
wysłowioną przsz Staroetwo Pow.
Jarosław- na nazwisko D rapała
Tadeusz,
gm ina Jnrosław-wloż,
gruli. Cieazacln Mniy. ptą Zarzecze
•kradziona kartę pracy na uazwisko Dudek Jan. Okocim, wt-as
z portfelem dnia 18. VI.
7937k
Zaukionn Kennkartę na nazwisko
Dubiel Wlwlyslaw Nr. 471, wyda
ną przez Urząd Gminny w Taruowou, pow. Jasio.
.959k
Zaublen. Keunkartę Nr. 197 na
naswiako Tadsiisz Fae, ur. dnia 19
sty c z n ia 1915 r. w Jlurawlay, wystuwlopą przez K reUhauptm annscliaft w Przemyślu.
Znalnzcę
uprasza się o zwrot tejże do rąk
Tadeusza Faca, zara. w Ortach,
pow. Przemyśl, z« w ynagrodze
niem,
.
7IMłOk
Zgubione Kennkartę, wydaną p ritą
gm inę Nisko na naz-wl.ko Gniew
ska Relcnn.
„
893Ak
Zgubiono K ennkartę Nr. 4491, w y
duną przez Ominę Zbiorową T ar
nobrzeg na nazwisko Alina ja jk o ,
Mokszy.za Nr, 62, P, Tarnobrzeg.
Skradziono
Kennkartę, wydaną
przez gminę Chąrzewloo, kartę
Pracy, Auswele, wyd. W Zakładach
Stalowej Woli i nocną przepuatkę
nn nazwisko Knrbarz Genowefą.
Zgubiono K ennkartę Nr, 487 na
nazwisko Korzyński J a n z Tręba
czowi,. wystawioną przez Landkom m issarlat Kazimierza Wielka.
Zgubione Kennkartę, wydaną przez

Sm ine

R zepiennik - S trz y io w sk t,

tąrostw o Gorlice, Nr. 201, na na
zwisko Kle nk P laton..oraz legity
m ację spótdzlelnlaną, wydaną prze*
Zw. Rewizyjny Spółdzielni w K ra
kowie.
894Bk
Zagubioną K ennkartę Nr. 1382 na
nazwleko Koziarń Hlefanja, wyda
ną przez gminę Tryńcza, pow. J a 
rosław dnia 17. V IH iw a r.
Antoni Kulaczkowokl, Agatćwka
298, gro. Clrorzewice, poczta Roz
wadów, zgubiono 8. VTI. 1948 kartę rozpoznawczą, wystawioną 19*2
przez Kreish. Dębien.ze nr. 897.
Dnia 7 Hpea b. r. zgubiłem w J a 
rosławiu Kennkartę Nr. 1988 z dn.
fi. li. 1942, wystawioną przez
•Kralabauptrounna w Jarosław iu,
oraz Au-swels, wystawiony przez
D iatriklskaw m er In Krakau Dlstriktsyerband
Gast»t#tten
u,
Hpeleewlrtaehaftsbetrtebe.
8948M
Zgubiono kartę rozpoznawczą Nr.
Zguby — kradilnie
919, wystawioną aa nazwisko Kłe1. VIII. 1941 zgubiłem Kenukartą, bata W ładysław, ur. 11- H I, 1903.
metrykę urodzenia, oraz legity Zgubiono Kennkartę na nazwisko
mację, wystawioną przez Hohutz- \Vódz Wojciech, wydaną przes
S234k
Pollzei, jako pracownik LHP. ne Starostwo w Dębicy.
nazwisko Czesław . Mlęzczy ńakt, Zgubione K ennkartę, wydaną przęg
Zarząd
m
iasta
Wieliczki
na
natu-, 8. V II. 1928 w Zazopanem.
-1469
Łaskawego znalnzoe proszę o od ■zwiako M arianny Godzik.
danie, Kraków, ul. Kanonicza W dniu 3. VI. 1943 r. zostały skra24 - LUP.
7304 dzioue w tram w aju Nr. 1.: KennDnia 21. VI, 1943 skradziono w karta, wydana w Krakowie, grotram w aju K ennkartę na nazwisko Prądnik Cserwony w dniu 14. IliStanisław a Makuch, zsm. Broni 1948. wyciąg m etryki, oras kąrta
szów, wydaną przez gminę Kazi zwolnienie z wyjazdu dn Nlunilee,
mierza Wielka.
3129 wydana w Krakowie prsy ul, Wą
Skradzione kartę rozpoznawczą, akiej B w dniu 20. III. 1943, na
wystawioną w Rudniku n/Sanem, nazwisko Nawrookl Józef, tir. 1928,
na nazwleko Anną Nikiel z Cha zam. Kraków, Nowa Górka Naro
łupek.
7842k dowa 121, gm ina Prądnik Czerw.

Skradziono kartę praoy na nazwl■ko Wolaki Stanlolaw.
4478
Skradziona K ennkartę Nr. I 163994
„a nazwlalo Rojrińaka Anat, wy;

•trwlnną prtoŁ I Obwód w Krakrd

wio <>rn* piwenwirt-ke neeuą, 4-480
Zgubiłam dnia 25. VI. ka rtę roz
poznawczą, kartę pracy, wyciąg
ślubny, wezwanie 1 2 fotografię
w Krakowie, no nazwisko Roman
Ciak-kl. Lsglcwnlkl, ul. Główna
417, Kraków. Łaskawego znalazcę
proszę o zwrot za wynagrodzeniem
Zguklano Kennkartę, wysławioną
Zabierzów, na nazwleko Anielu
WOjoik, ur. w Dąbrowie, poczta
Brzozie k. Nlepołomio.
4182
Zgubiona dnia 19 czerwca 1948 na
ozoale Jaroztaw -Pcłklnlą dokumen
ty: Kennkartę, wystaw ioną przoa
Btaroatwo w Jarosław iu, karlę
pracy, wysławioną przez Urząd
Pracz w Rzeszowie, legitymacją
służbową, wystawioną przez Wy
dział buotraoyjay Spółdzielni Spo
żywców i Pracy w Krakowie, do
kumenty na nazwisko Pruchnicka
Helena w Polklnlnch, p, Jarosław .
Zgubiona na wala Rudawy dnia 4.
li, m. dokumenty I kartę rozpo
znawczą na nazwisko Magońskn
Anna. Łaekawy znnlazca proaznny
o z-wrot samych dokumentów za
ozobnem wynagrodzeniom.
4489
Zagubiono K ennkartę Nr. K 1889
nn nazwlako Jadw iga Kworryflska, ur, 89. V III, 1917 r„ wydaną
przeoi Magiztrąit m ineta MyślenicSkradziona doknm entyi kartę roz
poznawczą, zaświadczenie karty
pracy i legitym ację
alużbową,
Aiiswels, wydane nn nazwleko ?ak
Tadeusz. Łaskawy znalazca zosta
nie wynagrodzony pieniężnie.
Auswela, kartę pracy zagubiono
w Borku Fntęckim na nazwlako
Bigaj Antoni.
4496
Zgubiono K ennkartę na nazwisko
K atarzyną Czyiowa, Branice, gm i
na R uszczą.
4497
Zagubiono Kennkartę na nazwisko
Mar.la Żmigrodzka Nr. 14802, wy
staw inna Kraków,
Zgubiono K ennkartę na nazwlako
Magdalena
Pyrek.
wystawioną
przez Urząd Miejski w Dębnikach,
Znalazca proszony o żwrot. 4490
Zgubiono K rnnkartc Nr. 88,, wy
staw ioną w Kąlwurji, Klacz Ta
deusz. K alw aria, Bernardyńska 37.
Zgubiono Kennkartę na nazwisko
M arjan Ż.umirskl, wystawioną w
Prokocimiu. Znalazca proszony o
zwrot.
4503
Zgubiono Kennkartę Nr. 125551.
wysławioną w Krakowie, Franciazka R ajtarska, ul. W arszawska
7'7. Kraków.
48(»
Ząubiono Kennkartę na nazwisko
Kościółek Albin, Miedziana 177,
wystawiona Pasterska Nr. 39.
Dnia 24 czerwca 19-43, jsdąc z T ar
nowa do Gręboszowa, zgubiłam
K ennkartę Nr. 894 i ka rtę rowero
wą. wystawioną przez Starostwo
Powiatowe Tarnów na nazwisko
Roman Miataszek kowal z Lubiczka. Łaskawy znalazca zerhea
zwrócić za wynagrodzeniem. 4588
Dnia 26. VI. okradziono wraz z inneml
dokumentami Kennkartę,
kartę pracy, oraz Meldekartę, wy
staw iono w Krakowie na nazwieko Bronisława Probulaka, K ra
ków, Dietla 75, m. 11.
4587

•■ t fiFRANCISZEK

ORLIKOWSKI
J » .
- O

T

• •'" " *

uS.

NAOOIEN8TWO ŻAŁOBNE
odprawiono zozlanlo w so
botę. dniu 7 sierpnia 1943
o godz. 7JI0 rano w k*>'
ściels OD. Kapucynów, aa
które zapraw a w oiętkUu
amutku pozostała
ta n a s Otltżml.

9-f
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Przeżywszy lat 78, zmarl
w Krakowie, po d łu g iej,
a ciężkiej chorobie zaopa
trzony 8w. Saknamonlami.
dn. 6. V III. 1913. Pognmb
odbcdżlg aię 7. VIII. br.
o godz.
• Ol. Kaplicy
Cmentarza
Rakowickiego.
NABOtEBSTWO ŻAŁOBNE
zostaniu odprawiono w ko
ściele paraf. <w, SzMopana
w niedzielę, dn. 8. V III. br.
o godz. 10 ra n °’ Na ta sm u
tno obrzędy zapraszają
żona, Córka. Syn, Synowa,
Zięć z Wnukami.
Zgubiona Kennkartę Nr. K 153 na
nazwisko Konieczny
W incenty,
wyotswloną przez gminą Targo
wisko.
4568
Zgubiona Kennkartę w pociągu dn.
19. I t t . 1843, nn nazwlako Helena
CioMuta, zam. w Beaiozaroe, pow.
Mywlenlce, nr. Konnkarty O 4029.
Zgubiono portfol. zawierający do
kum enty, K ennkąrtc, wydaną przea
U rząd Micjaki w Krakowie na na
zw isko O grndztński Andrzej, zsuń.
Kraków. Czarnowiejska 69. 4576
Palka Jan , tapicer w Myileuleacb,
Podm iejska 187, zgubił K enukartą,
w ydaną
przez Zarząd
Miejski
w Myślenicach.
8577
Zgubiono K ennkartę duia 5 lipea
1943 wa nazwisko Aniela Staszezak,
wieź Gaj. poezia Mogilany. 4380
Zgubiono żorabke aula 8. V II.
1943 r. na stacji Kraków-Plaszńw,
z ziiwartożola- K ennkarta. wydana
w Wioliezoo pracz Urząd Gminny,
książeczko Uberpieozalnl Wielicz
ki, odcinek karty pracy, legitym a
cja pracy w fnbryoe „ K rista." i
legitym acja kolejowa na prawo
kupna „tygodniówek", na nazwl
ako Zofia Dafuln, u r. 17. IV . 1917,
zam. w Czarnoohowlęach, powiat
Wieliczka.
4559
Zgubiono Kennkartę, książeczką
inwalidów, wydaną przez P, K. U.
Bochnię, Keunbnrtę wydaną przez
Gminę Koźmice Wielkie na na
zwisko Orłowski Franciszek, Miotniów Nr. 5.
45BS

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 182. Sobota, 7 sierpnia 1943.
Ogrodnika kawalera, obeznanego
z upnawą warzyw w polu, poszu
kuje Zarząd Dóbr Dobkowice, poczita Radymno, pow. Jarosław .
Zgłoszenia pisemne z podaniem
wairnnków.
8203k
Młynarz samodzielny, z wo.nem
utrzym aniem, potrzebny od zarae.
Zgłoszenia ze świadectwami i w a
runkam i kierować: Handelsmdhle
Phiiipp Sauer, Staromieóoie, poczta
Reichahof.
8178a
Robotników magazynowych przyjmie F-ma „TE-HĄ , Kraków, św.
Tomasza 22.
6472
Od dnia 6 do 9 sierpnia 1948:
Ekspedientka Inteligentna o mi
łej powierzchowności z niemiec
APOLLO św. Tomasza 11. kim.
potrzebna od zaraz. Firm a
TRZY MIŁOŚCI W ŻYCIU POETY Chwiłkowski, Kraków, Krakow
ska
1.
' 7351
Hans HoJt, H artę H a relt
Panienką do dziecka na pół dnia
przyjm e — życie — wynagrodze
WANDA św. Gertrudy 5. nie. Kraków, Siemiradzkiego 7/6.
Przyjm e dwóch cukierników. Zgl.:
ZOFIÓWKA
Gonieo K rak.. Kraków, „Nr. 7645".
Hann.iwre Schroth H arry Lledtks Agentów
portretowych na portre
ty „Semi-Emeil", poszukuje Za
kład Portretow y — Nawrocki,
SZTUKA św. Ja n a 6.
Kięloę.
7501K
FATALNY WYNALAZEK
In tratn a dochody osiągniesz ubo
Herald Pausen, Carla Rust.
czną pracą. W arszawa Ć 1. skrzyn
ka pocztowa 322.
8179k
Poszukują Mgr. farm acji na za 
UCIECHA Starow iślna 16 stępstwo pól d n ia apteka w K ra
kowie. Zgłosz.: Kraków, CzarnoMOJA ZONA TERESA
6669
H ans Sohnkor, Elfie Mayerhofer. wiejska 15, m. 1.
Poszukują gospodyni do zajęcia
sią domem, sam otnej osoby. Zgło
szenia: Gonieo K rak., Kraków,
ATLANTIC Stradom 15. „Nr.
7565".
TYLKO TY
Johannes Heęąters, Dora Komar.
Posad p o s zu k u ją

STELLA Lubicz 15.
Z PIE ŚN IĄ PRZEZ ŚW IA T

F ritz Kampers, Carla Rust.
Początki seansów w dnie powszed
nie o godzinie 14.30, 16.30 1 18.30.
W niedzie.e I święta o godzinie
11, 14.30. 16 30 i 18.30.
B u d yn ie, K is ie le
D o le w k i do w ódek
W y b o rn a h e rb a ta
w kostkach
K o s tk i b u lio n o w e
B a b k a w a rs za w s k a
O le jk i do cia st
Esencje a ro m a ty c z n e
(do lodów)
P ro s zk i do piecz.— c u k ry
K o rze n ie
S o k i sztuczne
L e m o n ia d y (proszek)
P r z y p r a w y do zup
M u s z ta rd a
Wyroby f-y Majde i Sehioht
Stale na składzie

„H A O R O "
Hurtownia Spoi. Kolonialna
Inh. ERWIN KUNZ, Kraków,
Domlnikanerplatz 4,
Tel. 174-98, 176-71.
KSIĄŻEK POWIEŚCIOWYCH
większą ilość kuplą.
ANTYKWARJAT S. A D A M
Kraków, ulica Szpitalna 19.

wazelkich Kolorów pierwszo
rzędnej jakości,
TAl.lt TECIINIC NY
HIT w k lik u Setunhoih
NATUHIfl B IS IIU A T

Ceny niskie.
„SAMAR", Kraków, Zielona 10
Telefon 114-32.

tapczany
fotsie roiMadane. szafa Kombinowana
Kraków, Szpitalna 1 — Opacki.
P a s ty do szp ac h tlo w a n ia
w różnych kolorach
oras suobe farby malarskie
dostarcza
H . I H. N I E M C Z I K
(Hurtownia Chemikaiii)
Kraków, akZ p. 93, tal. 100-01.
ZGUBIŁAM KENNKARTE
Spiritus-kartę, legitymację Izby
Zdrowia, — Janina Czerwińska,
Działoszyce.
„SINGERA" MASZYNĘ
krytą, sprzeda tanio: Kraków,
Starowiślna 12/22.

„R Y B A K "
JE R Z Y
GO R ZICOWSK I
WARSZAWA, Plsracklago 17
wysyła za zaliczeniem wszelki
sprzęt wędkarski: wędziska,
zyl<i. haczyki, kołowrotki, blystki, sieci.
Najlepsza jakość. Najniższe ceny

AKORDEON
90 basów
okazyjnie do sprzedania.
Kraków, Czarnowiejska 94, m. 1.
W o ln e posady
■■■■■SlUftaiamadMmmwKnMMMwaHiaaaiMMMMMBuauamHuaMgM
B iura inżynipryino poszukuje od
zaraz, inżynierów’ budowy nad- i
Podziemnej, techników, rysowni
ków, statyków i uczni. Zgl.: Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 8360k".
Potrzebny od zaraz czeladnik lub
pomocnik kom iniarski. Zgłoszenia:
Bugno, Dobczyce k. Wieliczki.
Przedsiębiorstwo
kom iniarskie
przyjmie 2 czeladników na procent
natychm iast. Zgłoszenia kierować:
Strzyżów n. Wisłą, Kościelna 100.
Postukują się pierwszorzędnej siły
m odm arskiej. Cale utrzymanie :
wynagrodzenie. Zgłoszenia: Prze ,
myśl. Kazimierzowska 32. p Kozak
Operatora przyjmie Zakład Foto
graficzny Z. Wożniak. Kraków,
Adolf H itler-Platz 43.
7873k

Łupki granitow e
(Granitsplitt)
2000 cbm i gruz granitow y (Granitgrus) do betonu loco wagon
kamioniołomy General. Guber. iub
Górny Śląsk, kupią. Oferty z po
daniem cen i możliwościami dosta
wy: Goniec K rak., Kraków, „Nr.
8213k".
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje i
sprzedaje za gotówkę: Kraków
Pleraoklego 4.
5323
Ubrań, kóetjumów damskich do
sprzedaży poszukujemy. Zaliczki
kupno: Komis, Adolf Hitler-Platz
12, w podwórcu. Kraków
5902
Gotówkowo kupujemy stale: ubra
nia męskie, kostjumy damskie,
płaszcze damskie i męskie futra,
patefony, płyty, nawet połamane,
kilimy różne aparaty techniczne,
tylko w pierwszorzędnym stanie:
Kraków, Krakowska 36, — sklep
używanych rzeozy.
6032
Kupują różne obrazy, stare ram y:
Kraków, Krakowska 35, — sklep
mebli.
66cs
Kupują używane ubrania męskie,
dam skie i dzieeiąoe, oraz bieliznę
sw etry i obuwie, również pojedyńoze ozęści garderoby, nawet
nienadające się do noszenia. —
Zgłoszenia od 9—1, lub zawiado
mić pocztówką, Kraków, Staro
wiślna 23/9, dozorca w podwórcu.
Kuplą maszynę trykotareką w
dobrym stanie. Zgłoszenia do Goń
ca K rak., Kraków, „Nr. 7177".
Znaczki poczt, knpuje „Filatelia".
Kraków, Adolf-Hitler-Platz 9. —
Pasaż.
7374
Kupią tapczan, kredens pokojo
wy, maszynę do pisania, patefon
elektryczny. Kraków, Wielopole
£>•
M.
6978
zegarki damskie i męskie na rękę,
budziki, lornetki połowę, maszynę
do szycia, pisania walizkową 1
biurową, oraz wieczne pióro m atkowe poszukiwane d la kłijenta:
Dom Pośredniczy, Kraków, Staro
wiślna 47.
8328k
Aparatów fotogr., szczególnie m a
łoobrazkowych, m aterjałów , obiek
tywów, filtrów fotograficznych,
puszek Cores, futerałów , kaset
6X9 i 9X12, rzutników fotogr.,
św iatłom ierza fotogr. poszukuje
d la kłijenta Dom Pośredniczy,
Kraków, Starow iślna 47.
8229k
Srebra stołowego, kryształów, p la
terów, porcelany, oraz Papierośnlo
srebrnych i innych wyrobów, po
szukuje d,,a kłijenta Dom Pośred
niczy, Braków, Starowiślna 47.
Dywanów, kilimów, figurek fa ja n 
sowych,
porcelanowych,
brązo
wych i innych wyrobów srebr
nych. poszukuje d la kłijen ta Dom
Pośredniczy, Kraków, Starowiśl
ną 47.
8231B
HarmonIJ 32, 48, 60 i 120 basów,
patefonu, mem brany, ’ adapteru,
gitary, m andoliny, skrzypiec, banjoli, harm onijek ustnych poszuku
je dla kliijenija Dom Pośredniczy,
Krabów, Starow iślna 47.
8232k
Ubranie granatow e w paski albo
czarna i płaszcz gahardinowy na
średniego okazyjnie kupię. Gonieo
Krakowski, Kraków „Nr. 4973".

Maszyną do szycia krytą „Singe Blondynka lat 21, nlo posiadają
ra" i z pudelkiem tańszą sprze ca nio prócz urody i temperamen
dam tanio. Kraków, K rótka 10, tu, pragnie poouać pana z akadem. 1 (przecznica Filipa).
6332 mickiem wykształceniem,, najchęt
Ubrania męskie, kostjumy dam niej lekarza. Cel m atrym onialny.
wszelkiego rodzaju dla
skie, płaszcze dam skie i męskie Zgłoszenia tylko z fotografią: Go
władz, u rz ę d ó w , szkół
letnie i zimowe, fu tra dam skie 1 niec Krakowski, Kraków, „Nr.
4044".
męskie, obuwie, patefony spręży
i biur dostarcza w dy
nowe i elektryczne, płyty patefo- Panna lat 83, wysoka, ładna, bru
strykcie krakowskim
nowe, kilimy, różne “aparaty teea- netka, zgrabna, zamożna, kultural
niezne znajdziesz w dużym wybo na, m atura, bez przeszłości, z pro.
rze w sklepie, Kraków, Krakow winoji, pozna pana do la t 45, przy
ska 36.
6115 stojnego, wyższe wykształcenie,
K ra k ó w , S to la rs k a 9.
Płyty, najnowszy repertuar tane- poważnego na stanowisku. Wdów
Telefon 220-42.
niewykluczeni.
czno-rozrywkowy, wysprzedaję: — cy z dzieckiem
Cel m atrym onialny. Nieanonimowe
Kraków-Dębniki. Zagrody 8''6.
Biuro otwarte od 7.30—15.
Sypialnią piękna, kompletną, no zgłosz.: Goniec Krakowski, K ra
woczesną, okazyjnie sprzeda Haia ków, „Nr. 4032".
Panna lat 35, przystojna, dobra, Szatynka lat 26, niebrzydka, nie
Meblowa, Kraków, Grodzka 59.
Motory: 8 KM. ropny, 6 KM. ben gospodarna, zaradna, z uniwer. biedna. posiadająca 2 parcele przy
zynowy. 6.8 KM benzynowo-nafto- wykształ., z dobrej rodziny, lecz dobrym trakcie pragnie poznać
wy, 4, 6, 10 KM. elektryczny, agre biedna, wyjdzie za pana na sta
pana do lat 35 o podobnych walo
gaty elektryczne i pompowe i szli nowisku z akad. wyksąta!., do. rach, najchętniej na stanowisku.
fierki: „Światłom otor", Kraków, hrego, do la t 45. Może byó wdo Poważne zgłoszenia proszę kiero
św. J a n a 13, tel. 110-53.
6700 wieo z 1 dzieckiem- Poważne, nie wać: Gonieo Krakowski. Kraków
Patefon dwusprężynowy, pierw anonimowe zgłoszenia możliwie z „Nr. 4614".
szorzędny, tanio sprzedam. K ra fot do Gońca Krakowskiego, K ra  Panna lak 28, szatynka, wysoka,
ków, Krzywa 5/9 od 18—20. 7424 ków, „Nr. 4U58".
zgrabna, gospodarna o bardzo do
Sprzedam maszynę do pisania, a- Kawaler przystojny, lat 30, poana brem sercu, lecz bez m ajątku, pra
Parat fotograficzny, kasę pancer w celu m atrym . panienkę miła, cuje fizycznie, z braku czasu pra
ną, futro m ęskie,, bransoletkę. — zgrabną, inteligentną, do lat 25. gnie poznać kaw alera starszego,
Zgłoszenia tylko z fotografią, kt.ó poważnie myślącego, ze sfe r rze
Kraków. Wielopole 10/13.
Underwood biurowa, stan pierw rą zwracam: Gonieo Krakowski mieślniczych. Cel m atrym onialny.
szorzędny, teczkę skórzana, pół Kraków, „Nr. 4138".
Poważno zgłoszenia: Goniec K ra
buty męskie, brązowe, Nr. 43, Sam otna, wykształcona, niezależna kowski, Kraków „Nr. 4618".
sprzedam. Kraków, Stradom 13, z własnem mieszkaniem, pozna to Jestem kawalerem lat 36, poznani
m. 34, lewa ofio., II. p.
7483 warzysza wytwornego wykształ kobietę, cci m atrym ., której życie
Maszyną krytą, Singera, piękną, conego od 30— 40 lat. Cel m atrym . dokuczyło, a samotność się sprzyk
lub z pndełKiem, tańszą, sprze Zgł.: Gonieo Krakowski, Kraków, rzyła. Proszę napisać: Gonieo K ra
dam: Kielecka 30, przecznica Mo „N r 4142".
kowski. Kraków „Nr. 4623 P".
gilskiej, dzwonek dozoroy.
7513 Wdowa la t 45, przystojna, repre
Robotnik,lat 35, kawaler, z braku
w pełni życia, posia
czasu, tą drogą szuka sym paty
Patefon elektryczny w pięknej sza. zentacyjna,
dająca
dużo
zalet,
jednak
bez
m
a
fie oraz zmieniacz ze wzmacnia jątku, pragnie poznać tą drogą z cznej miłej niew iasty w oclu ma
czem, sprzedam. Kraków, Wiślisko braku znajomości człowieka n a  trym onialnym ze sfer robotni
Technik budowlany z praktyką,
czych, dla której treścią życia jest
4,
m. 3 (koło Hali Targowej). 7512
szuka posady w Krakowie od za
dobrego i zrównoważone żyó we dwoje, być przyjacielem.
Piękne futro perskie, męskie, prawdę
raz. ' Zgłoszenia: Gonieo K rak.,
go. Separowani nie wykluczeni i Pierwszeństwo prowincja. Zgt.:
aportowe
i
lisa
srebrnego,
okazyj
Kraków, „Nr. 7604".
wdowcy z 1—2 dzieci. Cel m atr Gonieo K rak., Kraków „Nr. 4624".
nie sprzedam. Kraków, św. K rzy Zgł,:
Młody, energiczny, wykształco
Gonieo Krakowski, Kraków
ża 16/14.
7601 „Nr. 4155".
Kawaler lat 28, przystojny, inteli
ny, z dobrej rodziny, przyjmie
P aillard‘a patefon eiektr. 7. oryg. K ulturalna, elegancka, dobrze zbu gentny, na stanowisku, pragnie za
każdą pracą na wsi w m ajątku za
adapterem , wzmacniaczem ł głoś dowana, przystojna, 22-ietnia, b ru  wrzeć znajomość w .celu m atrym o
utrzym anie i skrom ną płacą. Go
nikiem Phillipsa w nowoczesnej netka. pozna Polaka o prawym nialnym , z, odpowiednią Panią.
niec Krak., Kraków, „Nr. 7005".
szafce sprzedam. Kraków. D ługa charakterze,
Stenetypistka polsko-niemieoka, ti
o dużej kulturze, po Korespondencję kierować proszę:
N r 32/8.
7608 ważnego, wykształconego
la t praktyki w dużym przedsię
na sta Gonieo K rak. Kraków „Nr. 4637".
„Underwood‘a
m
aszyna
pisarska,
biorstwie
handlowym, pragnie
nowisku. do la t 35. Cel m atrym . Ciemna blondyna, przystojna, nie
biurowa do sprzedania. Kraków, Tylko
zmienió posadą od 1 września.
zgłosrzenia z foto biedna. samodzielna, pozna Pana
Długa 32/8.
7610 g ra fią poważne
Z5 ł<* Ł L .S ? nle0 K rak- Kraków,
(zaraz zwrócę): Gonlieo kulturalnego, możliwie sytuow ane
„Dcxa"
damski,
złoty
zegarek,
„Nr. 8262k“ .
Krakowski, Kraków, „Nr. 4165". go od lat 35 do 45 w celu m atry 
sprzedam. Kraków, Diuga 32/8.
Krawcowa zdolna, samodzielna,
Kawaler lat 28, fachowiec, pozna monialnym (roowiedzieiii wyklu
Patefon
elekth,
„Telef
u
ą
kem"
18
z długoletnią praktyką, chątnie
pannę m iłą i niezależną do la t 24, czeni). Poważne zgłoszeffia kiero
W att w luksusowej szafce wraz z w celu m atrym ., chętnie z okoli wać: Gonieo Krakowski. Kraków
obejmc posadą w m ajątku na wsi
kompłetnom wyposażeniem do n a  cy Krakowa. Zgłoszeni ia z fotogra „N r 4675".
lub w domach pryw atnych. Zgl.:
gryw ania i przegryw ania płyt 0- fią: Gonieo K rakowski. Kraków, Kobieta w latach średnich, inteli
..°.niżc k r a t , Kraków, „N r 7953k"
kazyiuie sprzedam. Kraków, Sta „Nr. 4186".
gentna, wykształcono, m uzykalna.
Młody, 38-Ietni “Łodzianin, 2‘/«-Jetrowiślna 66, I I p. m. 8.
7613 Wdowy: lat 50 kralroowa i 29 u Przystojna i elegancka, nieszczęśli
nia praktyka buchał., prowadzenie
Konserw
ator
na
lody
duży,
gabi
rzędniezka,
własne
mieszkania, wa w pożyciu małż, pragnie tą
ksiągi wypłat, częściowa znajo
lotki szklanine, waga dziesiętna, niezależne, poznają odpowiednich drogą poznać Pana o podobnych
mość języka niem. w słowie i pi
lady, maszynka gazowa, dymiony panów. Cel m atrym . Zg!.: Goniec walorach. Cel m atrym . Zgł.: Go
śmie, zmieni posadą od zaraz.
do sprzedania. Kraków, Zielona Krakowski. Kraków, ,Nr. 4199". niec K rak. Kraków „Nr. 4717".
Zgłoszenia: W. Kordel, Sidzina,
5. m. 2.
7650 Blondynka la t 26, przystojna, na Sympatyczna blondynka la t 35, go
iiber Rabka 196.
80311
Sienniki, worki, chodniki, płótno dobrej posadzie, niebiedna, pozna tówka 10.000 zł, szuka zrównowa
krawieckie, oraz drobną galante pana do la t 30, nHjeliętniej ze sfer żonego przyjaciela-męża. Anonimy
rię poleca: K. Jam roż, Kruków, handlowych w celu m atrym . Zgł.: 'do kosza.- Zgłoszenia: Gonieo K ra
Sprzedaż n ie ru c h o m o fc ł
Grodzka 28.
»
5014k Gonieo K ra k - Kraków, „N r 4280“ kowski Kraków „Nr. 4754".
Obrazy, dywany, kilimy, antyki, Panna sympatyczna, lak 28, fry
Inteligentna, m łodziutka panien
Willę I p., 17 uh., na Osiedlu Of.
meble, porcelana
Sprzedaż — zjenfca, pozna pana w celu matry ka,
podobno przystojna, pozna to
komf., tanio sprzeda: Kraków’,
kupno, ocena: Salon Obrazów I monjai. Zgł.: Gonieo Krakowski
warzysko Pana inteligentnego a
Starow iślna 27, m. 6, tel. 138-41.
dziel sztoki „A ntyki" Kraków Kraików, „Nr. 4284".
wyższem
wykształceniem (wysokie,
Parcelą 200-sążniową blisko tram 
Stradom 18, teł. 140-833“,
8l08k Lekarz, lat 35, szatyn, poślubi
do lat 33 w celu m atrym onial
waju, za 35 tye. sprzeda: Kraków,
Kestjum popiej., brąz., m arynarką, w ybitnie ładną blondynkę do lat go)
nym.
Rozwodnicy
i separowani
Starow iślna 27, m. 6, tel. 128-41.
ubranie, futro, kurtkę sprzeda: Kra- 22. Zgłoszenia z fotogrufją: Go wykluczeni. Poważne zgłoszenia
□om jednorodzinny przy tiramwaków-Podgórze, Czarnieckiego 8/1., nieo Krak., Kraków. „Nr. 4823" z fotografią kierować proszę: K ra
ju, nowy, sprzeda: Kroków, StoPatofon walizkowy, najnowszy rao Panna lat 81 z wyźszem wykształ.
Główna Poczta Poste-Restanrowiś na 27, m. 6, tel. 128-4,1.
Sprzedaż
del, płyty, sprzedam:
Kraków- niebiedna, samodzielna 1 gospo ków,
te „ J u r 18".
4755
Rynek. Kamienicą 3-piętrową ze
Dębniki, Zagrody 8/6.
6299 darna. pozna pana do la t 88 rów Wdowa zamożna, ładna, m ądra,
sklepami (1/4) sprfeda: „Inform a Wózek-Autko luksusowy, hulajno
Kasy
kontrolne,
maszyny
do
pisa
nież
z
wyźszem
wykształceniem
na
gospodarna,
blondynka
lat
40,
o
to r", Kraków, Pijaraka 19, telefon gę metalową, niklowaną z błotni
116-45.
.
8224k kami, sprzedam. Kraków, św. 8e- nia, do szycia, wagą uohylną oka stanowisku, niekoniecznie zamoż wyższej kulturze duchowej, pozna
nego.
alp
człowieka
kulturainego,
zyjnie
sprzeda
Juljusz
Heoker,
odpowiedniego
Pana
w
celu
m
a
Hornówtk-lsaballn odległości 7 km bostjana 16/28, praw a ofic., II. p.
Kraków, Limanowskiego 52, telef- prawego charakteru, dobrego ser- trym onialnym . Zgł.: Gonieo K ra 
od granic W arszawy (dawniej tuż ganek.
8261k
.
6561 *a ! łagodnego usposobienia. Roz kowski, Kraków „Nr. 4797".
przystanek autobusowy) działki „Singer" maszynę do szycia, kry IJl-tS
Kupcy | Igła patefonowa o reafi wiedzieni i Reparowani wykluczę Kulturalna, wykształcona, przy
budowlane o powierzchniach oko tą,
pierwszorzędną,
sprzedam. rowym końcu ńa 100 płyt, w eo ni. Zgł. Gonieo K rak., Kraków stojna psńna bez poaagu nawiąze
ło 2.500 metrów
kwadratowych Wiadomość: Kraików, IBwierzynloc. nie 5 zł„ wysyła na fakturą Fma „Nr. 4836".
korespondencję w celu m atrym o
każda, położone przy szosie, plan ka 11, m. 10.
7463 Kontakt. Kraków, Stradom 18, — Dla mojej koleżanki, brunetki, — nialnym z prawdziwie k u ltural
zabudowy osiedla podmiejskiego, Sprzedam szafy trójdzielne, łóżka
panny
lat
33.
ze
afer
handlowych,
nym panem, z wyższem wykształ
Odsprzedawcom
beapłatnie
hipoteka uregulow ana w W arsza toaletki kolor jasny, w całości lub PT.
6610 bardzo zdolnei, przedsiębiorczej ceniem, na stanow isku, do la t 3Sl
wie. Akty notarialne natychm iast częściowo, patefon walizkowy. K ra. wzór.
pracowitej, su b te ln e j szlachetne: Poważne nlanonimowe zgłoszenia
Maszyną
Singera,
krytą,
mało
nz wydzieleniem do oddzielnej ksią ków. Mostowa 6, ostatni przystanek żywaną „Simanoo", sprzedam ta o dobrem sercu, bez przeszłości, z fotografią proszę kierować: Go
żki hipotecznej. Sprzedaż wyłącz tram w aju Nr. 1, stolarnia.
7563 nlo. Kraków-Podgórze, ul. Zamoj lecz b ied n e j szukam męża po nieo K rak., Kraków „Nr. 4837".
na przez firm ą: „Koncesjonowa Sprzedam tokarnie
rewolwerkl.
23/14, II. p.
6764 dobnych walorów. Fotografia po Samodzielny, dobrze sytuowany
ne Biuro Kupna i Sprzedaży Nie szw ajsaparat, sieczkarnie, młocar- skiego
żądana. Wiadomość: Gonieo Kra rzemieślnik, przystojny szatyn lat
ruchomości Józef Adam Truba- nio bez pośredników. Zgłosz.: Go Tapczan dwuosobowy okazyjnie do koy-sbi Kraków’. „Nr. 4387".
sprzedania.
Wiadomość:
Kraków,
30, praguie poznać panią ładną,
czek" W arszawa, Al. Ujazdowskie nieo K rak., Kraków, „Nr. 8263k". ul. Krakowska 26/21.
Blondynka, lat 19, wysoka, smu zgrabną, miłą i pogodną, do la t
41/5, telefon 8 65 10 dla rozmów Probostwo w Zbylitowskiej Górze,
kła,
m
ilutka,
wesoła
krakow
ianka
Tapczan
orzechowy
pięzny,
nowy,
30. Cel m atrym . Zgłoszenia z foto
międzymiastowych. Adres telegr.; p. Tarnów, przystanek kol. Mościokazyjnie sprzedam : K ra nawiąze korespondencję w celu g ra fią : Goniec Krakow ski. K ra 
W arszawa „JA T ". Rachunek ży- eo. sprzeda kompletne urządzonie szeroki
m
atrym
onialnym
z
panem
do
lat
ków „Nr. 4829".
7238
rowy: Bank Em isyjny w PolsćB, zu.prdwadzenia oświetlenia elektry ków. Kościuszki 35, m. 18.
39 wysokim, przystojnym , iięteii
Oddział w W arszawie. Raehunei cznego na wsi. W iatrak, 2 akum u Patefon pierwszorzędny, dwusprę- gontnym. Pierwszeństwo m aja le Miła, niezależna blondynka, la t 28,
czekowy: Bank Handlowy w W at. latory, 12 V, wyłącznik, prądnicę, źynowy z płytam i, sprzedam. — karze. Zgłoszenia tylko poważne o wysokiej kulturze duchowej, z
7263 kierować: Goniec Krakowski, K ra braku czasu pozna Pana wartościo
szawie (Centrala).,
7964k amperomierz, żarówki z oprawka Kraków, K alw aryjska 6/5.
wego do lat 35 o podobnych walo
głęboki Konkon sportowy, ków
„Nr. 4388".
Daków Miasto-Ogród na linii War- mi. Również sprzeda maszyną do Wńzeh
autko, wyprawką dz.iec., garniturkl, Szukam przystojnej dobrej do 35 rach w ceJu m atrym . Oferty kieszawa-Otwook. 7 km. od granic pisania Sm ith-Prem ier 4, oraz płaszczyki,
proszę: Gonieo K rak.. K ra
sukieneczki sprzedam lat żony dla kolejarza kawalera, rowó
Warszawy, at, kol. Miedzy, esw, fortepian.
82334
ków „Nr. 4860".
parcele budowlane, zalesione pu- Dywany, obrazy, sprzedaż, kupno, tanio. Kraków, Zybiikiewieza 5/46. Itosada, lat 39 (chętnie zwłaszcza z Który z Poznaniaków pragnie n a
Maszyna „Singera" damska, bę mieszkaniem) ze sfer handlowych.
tożone przepięknej,
letniskowej ocena: Kraków. Floriańska 8
znajomość z panną lat 26.
benkowa, kryta, pierwszorzędna, Goniec Krak. Kraków „Nr. 4418“ wiązać
miejsoowośoi, otoczonej dookoła Tapczan nowoczesny jedno- i dwu okazyjnie
sprzedania. Kraków, Dla mojej kuzynki wdowy lat śre (Łomatorką, łagodnego usposobie
lasami posnowymi, po cenie przy osobowy sprzedam: Kraków. Met- Paulińska do
nia.
CeJ
m atrym onialny. Zgłosze
3/4.
(
7493 dnich poszukuję męża m ontera wo
stępnej, z możliwością warunków selsa 8/4.
6886R
nia proszę kierować: Gonieo K ra 
Motorek napędowy na’ naftą, spi dociągowego (oszczędna, cicha i kowski.
kredytowych sprzedaje wyłącznie Obrazy — sprzedaż, kupno, ooenai rytus,
Kraków
„Nr. 4888".
elektrykę, nadaje się do (spokojna, mieszkanie jest), starszeFirm a J. A. Trubaczok, Warsza. Halina Grzybowska. - Kraków,
lat 24. sportsm enka, p ra 
wa, Al. Ujazdowskie 41, m. 5 le Zwierzyniecka 14.
68S7k maszyn krawieckich iip. sprze [o kawalera albo wdowca z dzicc- Szatynka
dam. Kraków, Plao Nowy 1, sklep ticm bez nałogów i zdolnego Zgł. gnie poznać P ana o zaletach jak
ję fon rozmów miądzymiastowyon Tapczan do sprzedania. Kraków, rzeczy
używanych.
7573 Goniec K rak. Kraików „Nr. 4446“. wyżej, w którym znalazłaby czło8.65.16. Adres telegraficzny: W ar Starow iślna 33/3.
7792,1
Fotogra
szawa „JA T " Rachunek iyrow y: Okazja — książki: beletrystyka, Spód nutrio prawdziwe, pięknej Klara z pań do lat 35 choe mieć wieka-męża-przyjaciela.
m ile widziana. Zgł.: Gonieo
pelerynkę
skankową
b.
dużą,
spód
dobrego, wartościowego męża, któ fia
Bank Em isyjny w Polsce, Oddział naukowe sztuka, m a.arstwo, oK
rak..
Kraków
„Nr.
4913".
pod
kurtkę
z
rudych
lisów,
oka
ry
wzamian
pragnie
mieć
w
arto
w Warszawie. Rachunek czekowy: prawne, broszurowane do sprze zyjnie sprzedam. Kraków-Podgó
ściową żonę, może być na/wet cho Kawaler 38, posada rządowa, re 
Bank Handlowy w Warszawie dania. (Lezikon Meyera 16 to rze, Rękawka 25 4.
7614 rowita. Oferty z życiorysem: Go alność, szuka uczciwej żony. Zgł.t
(Centrala).
7966* mów.) Na prowincję wysyła sią
Gonieo Krak. Kraków ,Nr. 4928".
Polecamy do sprzedania kamie spisy z cenami. Iglądać można Sprzedam płaszcz wolny, damski, niec Krak. Kroków- „Nr. 4455“
nice, wille, gospodarstwa rolne, codziennie:
Kraków,
Smoleńsk spodnie jasne w paski na niższe Czy znajdę bratn ią duszę, w arto
ściowego człowiek®, który przez
domy domki jednorodzinne, par 21. m. 2.
7967 k go. Kraków, Bema 4/3, Osiedle
N o cleg i
7537 zawarcie małżeństwa stałby się
cele w Krakowie i okolicach Maszyna do szycia pierścieniowa Oficerskie,
nieodłącznym partnerem ,
celem Noclegi: Kraków, Zielona 25/1.
Krakowa, do każdej ceny, Kra kryta, dywan mały perski krajo
urozmaicenia dotychczas monotonków, Florjaóska 16/4, I piątro, wy, płaszcz męski do sprzedania.
M a tr y m o n ia ln e
nogo życia. Jestem przystojna, do Noclegi inteligepcji: Kraków, Ratoięfon Nr. 210-48.
7082 Wiadomość: Kraków, telef. 106 09.
dziwiitowska 14/2.
7266
Willą z komfortem, 10 ubikacyj z Szczotek do szorowania z drzewa Poważne porady m utrym ., wska brze zbudowana, lat 28, zawód bu- Noclegi: Kraków, Starow iślna 52,
chaltcrka. Reflektuję na fachow
pięknym ogrodem , — okazyjnie (ręczne i na kij), drążków do
m.
13,
front
—
Bańdowa.
7267
zania.
Szczęśliwe
kojurzenie.
t'sy.
ca (nie niskiego wzrostu), mogą
sprzedam. Kraków, Maty Rynek szczotek, wycieraczek drew nia
cbarukteru,
ukryte cego zapewnić stronę m aterialną. Noclegi: Kraków. Szewska 77
1, m. 5.
7449 nych, składanych, trzepaczek, kosz cbu-uuuiizy
K raków , Diuga 26/3. 7585
Parcelą wlliową na Prądniku na papiery, dostarcza w większej zdolności, wady, nałogi, przeB/.Iosć Mam skromne w ym agania, prowa Noclegi:
Czerwonym, 212 sążni, 40 m fron ilości krótkoterminowo Hurtow i przyszłość, usta.ą ua podstawie dzę wzorowo gospodarstwo. Zgl.: Noclegi: Kraków, Grodzka 59/12.
tu, Okazyjnie sprzedam. Kraków. nia szczotek, K r a sa u K a sln o g a sse próby pismu i dut urodzenia. Od Goniec Krak. Kraków „Nr. 4516".
powiedzi za zaliczeniem poczto- Dla mojej przyjaciółki, inteligent
Maty Rynek 1/5.
7450 (Bracka) 6.
8164k
Nauka I wychowanie
Parcelą na Woli Justow sklej, 900 Polecamy gaianterję bakelitową, wem. Psychografolog m istrz Ma- nej, wykształconej, ładnej, bardzo
sążni, 40 m frontu, okazyjnie polopasową, prowincję obsługuje mott. Kraków. Skrytka poczt. 474. zgrabnej, niezależnej, młodej, po
Stenografii
polskiej, nletnleckiej 1
32-letni
kawaler,
obecnie
handlo
szukuję odpowiedniego pana,, wy
sprzedam. Kraków, Mały Rynek my za zaliczeniem. Cenniki wysy
(warunek:
prawy języka niemieckiego nauczają li
I. m. 5.
7452 łamy odwrotnie. Poszukiwani wy wiec, współwłaściciel sklepu, po kształconego
stownie
Korespondencyjne
Kursy
Dzielnicy Powązkowskiej (za Mia- łączni odsprzedawcy ua własny zna miłą, energiczną panią. Cel cbaraktor), możliwie przystojny,
steczkiem) w Warszawie sprzeda- raohuneik. D/H. T. Mikulski, W ar m atrym onialny. Zgłoszenia z foto wiek 25—35 łat. Tylko poważne 8teno«:rafji Lublin, skrytka pocz
g ra fią zwrotną: Gonieo Krakow nieanonimowe zgłoszenia: Gonieo towa 109. Wyczerpująco inform a
my parcele budowlane od 450 m. szawa. Wspólna 61/25.
8192k
K rakowski. Kraków pod „Nieprze cje — po nadesłaniu zł 2
kw.. zabudowa zw arta, od 3 kon- Sprzedamy ca 26—30.000 sztuk bu ski, Kraków. „Nr. 4011".
4523 Platówna Franciszka priraadonna
dygnaeyj wzwyż, plany zabudowy ków gajowych 1.50—2 m wysokie, Blondynka A nita i brunetka Bo ciętna".
lat 17, bardzo ładne, wesołe, Która z pań do la t 30 ładna, mila, Opery W arszawskiej, udziela lekzatwierdzone, Kom unizacja tram  pierwszorzędna jakość, również żena
śpiewu. — Zgłoszenia: Rynek
poznają
panów
wysokich,
przystoj
sympatyczna da serce niezależne cyj
wajowa od Powązkowskiej i Żoli większą ilość wierzb plączących,
Podgórski 7/5 od 16—20.
8J34M
borza tuż do samych parcel. Cena jodły srebrzyste i różne ccnifery.. nych. m uzykalnych do lat 27. Cel mu, lat 40, rzemieślnikowi na po Maszynopismo
indywidualnie no
m
atrym
onialny.
Pow-ażuo
zgłosze
sadzie, uczciwy, bez nałogów, m a.
za m etr kw. praw ie przedwojenna. Towar zaraz do nabycia. Wszelkie
nia wraz z fotografią kierować: jący umeblowane mieszkanie i tro wocześnie. stenografja, listownie,
Hipoteka w W arszawie Miejska. zapytania
należy
kierować
nowocześnie: Kraków. Grodzka 27.
K rak., Kraków, „N r 4015". chę gotówki. Fotografia pożądana
Akty notarjalne natychm iast. Po pod: A. Kaschube, K rakau, Post- Gonieo
Korespondecyjna nauka w progra
leca uwadze F irm a „JA T ", W ar schżieasfach, 488. tel. 121-13. 8215k Brunetka, ładna, miła, gospodar Cel m atrym onialny. Zgl.: Gonieo mie
licealnym gim nazjalnym —
na, na dobrej iwsadzie, trochę go K rak., Kraków „Nr. 4604".
szawa, Al. Ujazdowskie 41, m. 5, Mlyńskls maszyny, motory gazo tówki,
matematyczno-przy
poszukuje męża przystojne Kawaler, b. urzędnik pocztowy lat (przedmioty
telefon 8.65.16.
8181* we. wszelkie przybory itp. Plany, go, ł dobrem
charakterem , bez na 35, jasny blondyn ze sfer wło rodnicze: m atem atyka fizyka, che
budowy, remonty: Zakład budo łogów, do lat 45. Wdowcy z jed- ściańskich, prowincja, naprawdę mia) Inform acje: Mirr S Fed’«l,
wy młynów, Kraków. Mazowiecka nem-dzieckiem niewykluczeni. Zgł. zrównoważony, bez nałogów, 3-Iet- W arszawa, Smolna 34/4.
615(ik
K u g n o ___________
85, telefon 102 44.
1324 Gonieo K rak.. Krabów, „N r 4019". nia s z k o ła handlowa i roczna rol ? r<!łes<’r jreiw m ista, Kraków, ul.
Srebrne, platerowe nakrycia sto Z lekarzem kawalerem lub wdow nicza,
Zielona 25/21. Pierwszorzędna w>ożeni
się
<
panną
preystojDywany, obrazy. Kupno, sprzedaż, łowe, porcelanę, kryształy, szkło, com od lat 50—60 nawiąże znajo
ną do lat 25, która chwilowo do mowa i stenografja niemiecka.
ocena: Kraców. Florjańaka 8.
naczynia kuchenne, gospodarcze,
korespondencyjnie w ceJu pomoże m aterialnie.
Zgłoszenia Korespondencyjna K ursy Księgo
Żwir gruby 4000 cbm. grubość 7— maszyny „Singera" maszyny pi mość
matrymem.
Zgl.:
Gonieo
Krakow
tylko zdecydowane z fotografią wości w Lublinie, skrytka poczto50 ram, bez domieszki wapna, loco sarskie, patefony, ptyty. Igły, ski, Kraków. „Nr. 4120".
(dyskrecja i zwrot bezwzględnie wa 105, kształcą buchalterów i ieft
wagon stacja wysyłkowa, kupią. fotoaparaty walizki, teczki, obra
Kawaler po 4O-ce, z braku znajo zapewnione). Goniec Krakowski, pomocników dla potrzeb przemysłu
Oferty z podaniem cen i możliwo. zy, antyki okazyjnie sprzedaje: mości,
pragnie poznać w celu ma- Kraków „Nr. 4609".
i handlu. Księgowość włoska, ame
ściami dostawy do Gońca Krak.,
.Centrokomls". Kraków. Grodzka 9 Irym. pannę miłą, młodą, weso Mistrz piekarski sytuowany, pozna rykańska
przebitkowa. Ramowy
Kraków, „Nr. 8212k".
Kredens kuchenny, piękny, sprz„- łą, inteligentną, wykształconą, p ra  pannę lub młodą wdówkę w celu Plan Kont i dla
hnn<l u i przemysłu
Obrazy. Kupno - sprzedaż, faeho- dam. Kraków, Gazowa 11'8. 7592 cującą, lubiącą przyrodę ł wyi bezpłatna ocena: Kraków, Łob. Palmą Phoenlk ogazalą sprzedam. oteczki. Zgł.: Gonieo Krakowski, matrym, posiadającą sklep, piekar Nauka dla początkujących i za
nię.
Zgłoszenia
z
fotografia:
Go
awansowanych. Inform acje, zn»»
ska 6, Salon Obrazów.
5901 *Kraków.
:oi ~
- - - 3/8.
Floriańska
6703 Kraków, „Nr. 4136"
niec K rak., Kraków „Nr. 4720".
czek 3 zł.
8050fc
W y d a w n ic tw a „G oniec K ra k o w s k i" K r a k ó w W ie lo p o la 1. — T e le fo n 2CS-1I.
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