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Polityczna droga Hiszpanii
jasno zakreślona.

Wzrastająca nieufność między Moskwą a Waszyngtonem. —
Unja Sowiecka „nie angażuje się“ w sprawach anglo-amerykańskich.
Sztokholm, 14 sierpnia. N I obecność Stall, czwartkowem wydaniu krytykuje zarówno
na na konferencji Rooeeyeit—Churchill łą politykę zagraniczna Ameryki, jakoteż nie
oza w Nowym Jorku, według doniesienia obecność bolszewików
na konferencji
nowojorskiego korespondenta „Dagens N y. Churchill—Roosewelt. Dziennik ten mó
hetor“, przedewszystklem z brakiem goto wi o dysonansach w Białym Domu, wyli
wości ze strony bolszewików wzięcia udzia
łu w przeprowadzeniu jakiegokolwiek pla
nu, celem przyspieszenia akcji wojennej,
bez równoczesnego utworzenia frontu lądo
wego w zachodniej Europie.

W Nowym Jorku z naciekiem podkreśla
ją, iż kilkakrotnie, już zapraszano reprezentantów Unji Sowieckiej do wzięcia udzialu w rokowaniach anglo-amerykańskich. co
jednakowoż dotychczas stale spotykało się
z odmową.
Onegdaj na lamach „New York Times**
Hauspn Baldwin omawia! kwestję wzajem
nej nieufności miedzy bolszewikami a Ame
rykanami.
Unja Sowiecka nie dowierza zamierze
niom anglo-amerykańsklm, a z dru
giej strony również w Stanach Zjed
noczonych zaznacza się wzrastająca
nieufność, Jeżeli chodzi o pociągnię
cia Moskwy.

Obszerniej wywodzi sie Hanson Baldwin
aatl przyczynami nieufności Amerykanów
wobec Unji Sowieckiej. Amerykańska u-

>tawa lombardowa, jakoteż angio-ameryKańskie operacje na Innych frontach obesn n wojny umożliwiły czerwonej arm jl
dalsze prowadzenie walki. Mimo to Amery

Fundamenty Paktu Trzech są niewzruszone.
Szigemitsu informuje gabinet o sytuacji europejskiej.

Tokio, 14 sierpnia. Fundamenty Paktu
Trzech pozostają nadal niewzruszalne, oświadczył rzecznik rządu na temat wymiany poglądów pomiędzy japońskim m ini
strem spraw,zagranicznych a ambasadora
mi Niemiec I Włoch.

trzech wielkich sprzymierzonych narodow,
narysowane jasno i dla całego świata. Tosamo — jak oświadczy! w zakończeniu rze
cznik — odnosi sie również do sojuszu
wojskowego z duia U grudnia 1941 r.
Minister spraw zagranicznych Szige
mitsu w związku ze swemi ostatniomi roz
Jak rzecznik podkreślił, powyżaza wy mowami z ambasadorem niemieckim Stahmiana poglądów odbyła sie w niezwykle rnerem i ambasadorem włoskim Indellim
serdecznej atmosferze. Aljwnci zrobiliby złożył na normalnem posiedzeniu gabinetu
dobrze, gdyby lepiej przypomnieli sobie sprawozdanie na temat położenia europej
sens i tekst Paktu Trzech, a przodewa-zyst- skiego.
kiem wstępu do niego. Zawiera on bowiem I Ponadto Szigemitsu został przyjęty przez
w wyraźnej tormie zamierzenia i cele 1 cesarza, celem złożenia sprawozdania.

Sześć statków pojemności 33.000 b it zatopiono

Kraków. 14 sierpnia- Naczelne komanda
ka posiada odnośnie do armji czerwonej niemieckich sił zbrojnych donosi s głównej
mniej wiadomości, aniżeli o jakiejkolwiek kwatery Fiihrera w dniu 13 sierpnia:
ustnej arm ji nieprzyjacielskiej.
Podczas gdy na przyczółku mostowym
rzeki Kubań nieprzyjaciel bezskutecznie
ponowił swe ataki wspierane czołgami I sa
molotami boloweml, na zachód od Krym skaja, nad M'usem I nad środkowym DońObserwatorów aljanckich nie dopuszcza się cem doszło tylko do nieznacznej lokalnej
do frontu. Druga kwestją jest fakt, iż Unja działalności bojowej. W rejonie na połud
Sowiecka nie znajduje «lę w stanie wojny niowy zachód od Biełgorodu bolszewicy
z Japtsnją. Coraz bardziej zaznacza sie zaatakowali ponownie równieł wczoraj
we wzrastającym stopniu obawa, iż Unja przy użyciu silnych formacyj piechoty
Sowiecka wogóle nie zaangażuje się rze- i czołgów. W częstych walkach obronnych,
■ lywiście
t“
----------- na -Dalekim
- - - Wschodzie. połączonych z kontratakami, odparto nie
w wojnie
„New York Herald Tri.bu.ne** w swym przerwane ataki bolszewików, zniszczono
kilka grup nieprzyjacielskich sił I rozbiło
wielką ilość czołgów.
Również no północny zachód od Orła I na
froncie na południe od Właźmy, ataki so
wieckie spełzły na niczem.
Berlin, 14---------sierpnia. Na
środkowym
odcln-1 Na południe od Jeziora Ładogf nleprzy---------------. .. . -------ku frontu sycylijskiego wojska anglo-ame- Jaciel po doprowadzeniu nowych elł podjął
rykańsklo i kanadyjskie ponowiły twe pro- znowu swe ataki.
by, zmierzające do włamania się do nie
Oprócz ciężkich krwawych strat, bolsze
mieckich lln ij obronnych.
wicy stracili w dniu wczorajszym na fron
Wobec dotkliwych strat, ponlesiooiycn cie wschodnim 380 czołgów.
przez aliantów w ciągu trwających już
Lotnictwo przynosiło odciążenie walczą
dwutygodniowych wnik na tym obszarze, cym wojskom zwłaszcza w rejonie Biełgo
obecnie w coraz większym stopniu posłu rodu, zadając niszczące ciosy sowieckim
gują się oni silnem! batarjami artyleji, by formacjom pancernym, zgrupowaniom pie
w ten sposób skutkiem zwiększonego bom choty I pozycjom artyleryjskim . W wal
bardowania, skruszyć
front
obrońców _____
------ .
__
_____________
... .zestrzelono
....
wczoraj
kach_ pw„
powietrznych
Dlatego toż od szeregu dni wszystkie ata- przy czterech własnych stratach, 91 samo,
ki ,poprzedza
kilkugodzinny
.
_
, huraganowy lotów sowieckich.
ogień na przypuszczalne pozycje niomieNa Sycylji nie doszło do większych dzia
kle. Głębokie rewy ochronne obrońców,
Aljanckim siłom zbrojnym nie wol
no brać udziału w walce na terenie
U n ji Sowieckiej.

Ciężkie walki pod gradem bomb.

wykute w twardym terenie, stanowią je
dnakowoż skuteczną osłonę przeciwko gra
dowi bomb, a ponadto liczne drzewa cytry
nowe i oliwne, znajdujące się na tym odcin
ku walki, nie pozwalają lotnikom aljan
ckim zorjemtowiać się w układzie linij
obronnych. To też skutek, jakiego ataku
jące wojska aljanckie spodziewają się
w związku ze swą akcją bombardowania,
bynajmniej nie pokrywa się ze spodziewa
li wni rezultatami, które w rzeczywistości
miały przysłonić jedynie własne dotkliwe
straty aljantów. Jeżeli następnie po hura
ganowym ogniu nacierające formacjo
wojsk kanadyjskich, półnoono-amerykańskich i angielskich zaatakowały wyżynne
stanowiska, przyjęte zostały tak skutecz
nym ogniem obronnym, iż nic nie wskóraw
szy. wycofać się musiały wśród krwawycn
strat do swych pozyoyj wyjściowych.
W czasie pomyślnych walk obronnych,
jaki: miały miejęce w czwartek, wyróżniła
się ponownie dywizja im. Hermana Goeringa, która w całej rozciągłości utrzymała
swe stanowiska, a ponadto zdecydowaniem:
kontratakami zadała nacierającym woj
skom aljanckim dotkliwe straty.

czając dwie lub trzy różne partje w łonie
amerykańskiego ministerstwa spraw zagranicznych i przytacza conajmiiej dwa
lub tez trzy zwalczające sie kierunki poli
tyczne.

M adryt, 14 sierpnia. „Obecne wypadki w
świecie zmuszają nas bardziej niż kiedy
kolwiek do zachowania jasnego spojrzenia
na rzeczywistość, ponieważ naród, który
traci nerwy i dnjo na siebie wpływać niespodziewanemi wydarzeniami, nie może
być nigdy panem swoich decyzyj** — w ta
kich słowach dziennik „Arriba1 w artyku
le pod nagłówkiem „Zachować wiarę** określą stanowisko Hiazpanji wobec woj
ny. „Nie agitacja, przychodząca z zew
nątrz, lecz my sami decydujemy o nasaetn
stanowisku** — pisze dalej dziennik. Intry
gi, snute przeciwko jakiemuś narodowi po
za jego granicami, nie mają wielkiej sku
teczności. Pomimo zmiennego rozwoju
wojny Hiszpanją zachowała drogę polity
czną, na którą raz wkroczyła.

łań bojowych. Nlomlecklo formacjo lotnic
twa bojowego zaatakowały w nocy silnio
obudzone lotniska nieprzyjacielskie I wy
rządziły bombami rozpryekoweml I zapalającoml poważne zniszczenia wśród odsta
wionych samolotów oraz w obj aktach lo
tnisk. W rojonlo morskim pod Katanią lo
tnictwo uszkodziło w porze dziennej bom
bami jeden nieprzyjacielski kontrtorpodowlec. Podczas obrony przed atakami powletrzneml na kontynent włoekl, m yśliw
cy niemieccy strącili wczoraj 7 samolotów.
W godzinach przedpołudniowych dnia 12
sierpnia nieprzyjacielskie formacje lotni
cze wtargnęły pod osłoną chmur nad za
chodni obszar Rzeszy I zrzuciły w kilku
miejscach zwłaszcza nad Bonn i Bohum
bomby rozpryskowe I zapalające. Ludność
poniosła straty. Siły obrony przeciwlotni
czej zniszczyły 37 um olotów nieprzyjaciel
skich, przeważnie czżeromotorowe bom
bowce amerykańskie.
W ciągu ubiegłej nocy kilka nieprzyja
cielskich um olotów nękających nadleciało
nad obszar Rzeszy I wyrządziło nieznaczne
szkody materjałowe. Nad okupowaneml ob
szarami zachodniemi myśliwcy operujący
nocą oraz arty le rja przeciwlotnicza ze
strzeliły 5 bombowców brytyjskich.
W nocy na 13 sierpnia samoloty niemie
ckie zaatakowały bombami cole Jednostko
we w południowo-wschodniej Angljl.
Niemieckie łodzie podwodne u to p iły w |
ciężkich walkach na Atlantyku I na mo
rzu Sródziemnem 9 statków o pojemności
334)00 b r t I uszkodziły dalszy statek celnem trafieniem torpedy.

Dalsze w alki obronne na poł. od jeziora Ładoga.
Rejon Biełgorodu głównym terenem działań bejowych.
Berlin, 14 sierpnia. Agencja „Toleprese**
Nad przyczółkiem mostowym rzeki Ku
dowiaduje się z dobrze poinformowanego bań bolszewicy podjęli również swoje ata
źródła na temat walk na frondo wschód-, ki przeciwko systemowi niemieckich sta
nim:
nowisk na zachód od Krymskaja. Odiuirto

nadto bolszewicy stracili w licznych wal
kach powietrznych, przy czterech straco
nych maszynach niemieckich, 91 samolo
tów Straty bolszewików w zabitych i ran
nych były proporcjonalnie wysokie. 1 tak
pewien major sowiecki, wzięty wczoraj do
niewoli pod Biełgorodem zeonal, że jogo dy
wizja strzelców, która udała się na plao
boju w pełnym składzie.. już po. dwóch
dniach walk liczyła niewiele więcej ponad
tysiąc ludzi, którzy w ostatnich walkach
zostali zupełnie wycięci.
Głównym ośrodkiem działań bojowych
na froncie wschodnim był również we
czwartek rejon Rlełgorodu, dokąd sprowa
dzili bolszewicy liczne nowe formacje strzel
ców i czołgów, celem utrzymania w dal
szym ciągu swej ofensywy. Doszło pono

wnie do niezwykle zaciętych i twardych
walk, w któryeh przebiegu grenadierzy nieinioeey odrzucili bolszewików przeeiwatakieni, wielokrotnie na białą broń. .
Mimo, że bolszewicy w punkcie ciężkości
walki byli pędzeni do ataku niemniej, jak
7 razy, nie zdołali nigdzie (nie Uczto nie
znacznych lokalnych włamań), przebić nie
mieckiego systemu obrinnego. Energiczne
praeeiwnKcje niemieckie, dokonano przy
tiżycin skoncentrowanych sił pancernych,
uwieńczone zostały na tym rejonie bojo
wym odcięciem i zniswizćniejn silniejszych
sowieckich grup bojowych. W przebiegu
tych walk zniszczono 50 czołgów sowiec
kich, z tego większą cześć przy pomocy
sprzętu bojowego, działającego na bliski
dystans. Dalsze 21 czołgów zniszczono w
czasie odpierania gwałtownych ataków so
wieckich na innym odcinku rejonu Biełgo
rodu. Większość z nich doszczętnie spło
nęła.
Na odcinku frontu Kirów—Jarzswo bol
szewicy naciskali we czwartek szczególni*
silnie na południowe skrzydło swego fron
tu ofentywnogo. Włamanie, jakiego tu do

konali, zdołano powstrzymać nad miejscową rzeką i skutecznie zaryglować. Główne
uderzenie ataków sowieckich załamało się
jednak przed nieinieekionii pozycjami 0bronnomi wśród najcięższych krwawych
strat dla atakujących.

Nowy ambasador sowiecki
w Angljl.
Sztokholm, 14 sierpnia. Według doniesie
nia Reutera, urzędowo podano do wiado
mości nominację Feodora Ousewa na sta
nowisko ambasadora Związku Sowieckiego
w A ngljl.

Guscw objął to stanowialko po Majskim,
który niedawno został mianowany zastęp
cą komisarza spraw zagranicznych. Giwew
licay 31 lat i do października z. r. był am
basadorem sowieckim w Kanadzie.

Z chwilą podjęcia silnych masowych ata ich częściowo w przeciwuderzeniu na całej
ków' bolszewickich na wschodnie skrzydło linji. zadając im bardzo ciężkie straty w
frontu okrążającego Leningrad, rozpoczęły ludziach i sprzęcie wojennym.
Ponowne wprowadzenie
się znowu we czwartek w alki obronno na
Nad rzekę Mlus silniejsza formacja ru
„oficerów" w armji sowieckiej.
południe od jeziora Ładoga. Po przygoto muńskich samolotów bojowych wykonała
waniu ogniowem o charakterze huragano ze szczególnie dobrym rezultatem atak na
Sofją, 14 sierpnia. Wo środę rano został
wym bolszewicy przy silnem poparciu sa pomieszczenia wojsk sowieckich i pozycje
ogłoszony rozkaz najwyższego komitetu
molotów bojowych rzucili do walki kilka artylerii.
nowych dywizyj strzelców przy równocze
Jako zasadniczy w ynik czwartkowych Sowietów, w myśl którego w czerwonej
snej akcji znaczniejszych formacyj czoł zaciętych I zmiennych walk na ognisko-1 arm jl został ponownie wprowadzony ty tu ł
gów. Wkońcu po kilkugodzinnych zmaga wych punktach O rei— Biełgorod należy i „oficer**.
niach bolszewicy zdołali uzyskać w dwóch zarejestrować pełny sukces obronny, od "Tytuł ten został zniesiony w okresie
miejscach nieznaczne lokalne włamania, z niesiony przez oręż niemiecki nad zacle- i rewolucji i zastąpiony słowem „komen
których jedno zdołano natychmiast oczy kłeml, masoweml atakami bolszewików. dant**. Równocześnie z przywróceniem
ścić w przeciwuderzenin, podczas gdy o- Ogółem w rejonie Biełgorodu, na froncie I tego tytułu powróciły również Sowiety do
czyszczanie drugiego — według dotych Kirowa, Jarzewa i na południe od jeziora | naramienników na mundurach, która
czas nadeszłych raportów — jest jeszcze w La dogi zniszczono lub uczyniono niezdol- w epoce rewolucji wywoływały szczególną
toku.
nemi do walki 407 ozolgów sowieckich. Po- i nienawiść u rewolucjonistów.

„G O N IE C K R A K O W S K I.’4 N r. 189. Niedziela, 15 sierp n ia 1943.

Anatol France i Amerykanie
Krakóut, 14 sierpniu. Dzisiejsza wojna nasuwa
nieraz pewne porównania z poprzednią. Odnosi
si{ to również do Amerykanów, którzy i tym
razem biorą udział w walet.
W związku z tern, ciekawe będzie przypomnie
nie obserwacji słynnego autora francuskiego Ana
tola i''rancefa, autora „Wyspy Pingwinów*1, „Czer
wone) Lilji** i wielu Innych dziel, o dwóch Amerykanach, których poznał podczas wojny Świa
towej Nr. 1.
Amerykanie ci — a iciilel mówiąc — JudeoAmerykanle mr. Mortim i mr. Wasser byli przy
dzieleni przez komendę wojsk USA. do sztabu
i pełnili dosyć zresztą nieokreilone funkcje u>e
Francji. Mr. Mortim był synem bankiera i sam
bankierem, mr. Wasser zamiłowanym antykwarfuszem i zbieraczem. Zdaje się, i i obaj przybyli
do Europy, aby móc prowadzić własne interesy,
oficjalnie jednak przyznawali się, że przybyli tu
taj, aby brać udział w walce.
O znajomoici Anatola France z Amerykanami
opowiada nam sekretarz I przyjaciel autora Mar
cel Le Goff w książce wydanej w roku 192A.
Przytacza ciekawe rozmowy Francia z obydwo
ma Amerykanami, z których wyjmiemy kilka urywków.
Anatol France zapytał się kiedyS swych goicit
— Obaj jestelcie mili, dobrze wychowani, przy
stojni, lubię waś, to też proszę, abyScie ml po
wiedzieli, co was właściwie sprowadziło do nas,
do Francjit
Mortim odpowiedział na to w następujący spo
sób:
— To jest zupełnie proste-, chccmy tutaj po
prosili sprzedać zapasy naszych towarów, a po
tem chccmy dać możnofć różnym obiełyiwiatom
naszego kraju, aby polwięclli swe życie dla oj
czyzny. Produkcja (JSA. była olbrzymia i dlateyo
nazbierało się bardzo wiele towarów wszelkiego
rodzaju, których nie Wiadomo było gdzie się po
zbyć. Teraz możemy je sprzedać naszym aljantom! Pomysł wysiania na front tysięcy żołnierzy
byl bardzo mądry. Mamy w kraju niezliczoną
ilo ti awanturników i gangsterów wszelkiego ro
dzaju, to też danie im okazji zmycia swoich win
bohaterską Śmiercią jest bardzo dobre. Prezyden
towi Wilsonowi ta i wmówiliimy, że odegra w
Iwiecle wielką rotę i że podczas pertraktacyj po
kojowych zostanie arbitrem. Pitego też zdecy
dował się na wojnę.
Odpowiedź Wassera była krótka, alt niemniej
ciekawat
— Powód naszego przybycia jest daleko pro
stszy mojem zdaniem. W Ameryce panuje zakaz
pieta alkoholu; przyjechallimy więc, aby się go
napić w spokoju i bez przeszkód.
France umiał ocenić otwartą i rzeczową od
powiedź obu Amerykanów, to też ofwladczgl im,
ie milolć jego ku nim rożnie z każdą minutą.
W odpowiedzi tej było sporo ironji, czy jednak
oni ją zrozumieli, o tern milczy Marceli Le Gojf.
Trzeba przyznać, że obaj amerykaótcg „tolnierze“ nie wzdrygali się mówić szczerą prawdę,
prawdę aż nadto dla nas rażącą. Ale takimi iuż
widocznie są...

Atak na Rzym trwał półtorej godziny.

(tp) Kraków, 14 sierpnia. Podajemy *
dalszym ciągu listę ofiar katyńskich, spo
rządzoną przez techniozuą komisję Pol
W otoczeniu papieża znajdował się jedy skiego Czerwonego Krzyża. — Męczeńską
śmiercią polegli:
nie zastępca sekretarza stanu w W atyka 8777.
Nierozpoznany wojskowy. (Znaleziono: kartkę
nie Montini. Papież był przedmiotem ol
pooztową, fotografię kobiety z dedykacją: „Ko
brzymich demonstraeyj zaufania ze strony
chanemu Mężowi — Zocha, Nowa Wilejka, 27. V Itl
ludności. Na Piazza Lodl papież uklęknął
1039 r.“, i medalik.

Ludność cywilną ostrzeliwano bronią pokładową.
Rzym, 14 sierpnia. W związku z bombar
dowaniem Rzymu, agencja Stefan! podaje
następujące szczegóły.-

Alarm zarządzono punktualnie o godz.
11-tej i bezpośrednio potem artyleria prze
ciwlotnicza przystąpiła do akcji. Samolo
ty nljttncikle w kolejnych falach, w odstę
pach czasu wynoszących około 30 minut,
przeleciały na znacznej wysokości nad
dzielnicami mieszkaniowemi przedmieść.
Zrzuciły one liczne bomby na dzielnicę
mieszkaniową Tusculuno oraz, na Tiburtino. które uległo zniszczeniu już w czasie
pierwszego ataku powietrznego. Kościół,
„Madonna deH'Orto“ został ciężko uszko
dzony. Nad uLicą w kierunku Crotone sze

I1 modlił się wraz z olbrzymim tłumem, Ja
ki zgromadził się koło niego. Po przybyciu

na Piazza San Giovanni w La teranie pa
pież uklęknął ponownie na schodach kate
dry rzymskiej, której jest biskupem. Oj
ciec święty modlił się tam przez pewien
czas, a olbrzymie tłumy poszły za jego
przykładem. Następnie papież powrócił do
Miasta Watykańskiego.

Liczne gmachy historyczne

reg samolotów obniżył się w locie nurko
wym i zaatakował ludność cywilną bronią
w gruzach.
pokładową. Kilka bomb z zapalnikami czaModjolan, 14 sierpnia. W związku z tero,
sowemi zrz.ucono na Piazza Vllla Fiorelli.
Atak trwał prawie półtorej godziny. Lud rystycznym atakiem, przeprowadzonym w
ność zachowała się spokojnie I1 wykazała
godną podziwu dyscyplinę.

nory na piątek przez lotnictwo brytyjskie
na Medjolan, agencja Stefanl podaje na
stępująco szczegóły:

Na limji kolejowej, przed wjazdem do
Rzymu, pociąg osobowy, wypełniony pa
Bombardowanie rozpoczęło się około gosażerami, został ugodzony kilku bombami godziny 1 i zakończyło się mniej więcej oW iele osób zostało zabitych I1 rannych. kolo godz. 2. Samoloty aljanckie przelaty
W dzielnicy Lorenzo, ciężko nawiedzonej wały nad miastem w następujących po
już w czasie pierwszego wielkiego ataku sebic falach i zrzuciły nad dzielnicami
bombowego, zostało zniszczonych wiele do śródmieścia wielką ilość bomb, które wy
mów mieszkalnych. Kilka bomb zapalają-' rządziły znaczne szkody. Absyda tumu
eych spadłe na środek miasta, na ulicę uległa poważnemu uszkodzeniu. Ponadto
(Juattro Fontane, przebiegającą bezpośre spadły również bomby na pałac arcybisku
dnio koło pałacu królewskiego ua Kwiry- pi, znajdujący się w bezpośredniem pobli
nale.
żu tumu. Trafiono również galerję Wikto
ra Emanuela i szereg gmachów historycz
Papież zwiedził tereny szkód
nych, wśród których znajduje się .pałac
w Rzymie.
Marino i Palazzo Durini, jakoteż gimna
Rzym, 14 sierpnia. Ojciec święty Pius zjum dla młodych dziewcząt oraz konser
X I I . udał się w piątek — Jak podaje agen watorium. 4\L gruzach legły ulice Pnneiipe
cja Stefanl — w kilka minut po odwołaniu Umberto, ulica Daniani i Largo san Babialarm u do dzielnic Rzymu, dotkniętych no le, gdzie znajduje się jeden z najpiękniej
szych i najstarszych kościołów Medjolanu.
wym atakiem bómbowym.

nitttia prwa
łami pozycje niemieckie na północnem w y
brzeżu także od strony lądu, przyczem po
suwające się naprzód przednio straże pie
choty I czołgów wsparli gwałtownym oW godzinach rannych północni Amery gniem ciężkiej a rty le rii okrętowej I liczkanie, podobnie jak jiiż przed dwoma dnia neml eskadrami lotnictwa. Wojska niemie
mi nieco dalej na zachód, usiłowali wysa ckie przy współdziałaniu z formacjami
Berlin, 14 sierpnia. Na Sycyljl punkt
ciężkości ataków aljanckich w dniu 11 sier
pnia znajdował się na północnym odcinku
nadbrzeżnym.

dzić ponownie niespodziewanie na tyłach samolotów bojowych odparty jednak
wojsk niemieckich wzmocniony pułk pie krwawo północnych Amerykanów. Mimo,
choty i kompunję pancerną. Kiedy łodzie, żo lotnictwo gwałtownie bomardowulo po
‘Anglikański duchowny
służące do wysadzaniu wojsk zbliżały się nowne pozycje przygotowawcze aljautów,
jako oskarżony.
do wybrzeża koło Cap Orlando, rozpoczął w kilką godzin później powtórzyli oni swo
się
nagle gwałtowny ogień obronny, który jo wypady przy użyciu nowo-ściągniętycb
Ankara, 14 sierpnia. W chwili, kiedy an
większość
aljanckich odpędził formacyj piechoty i wojsk zmotoryzowa
glikański duchowny William Littler za z, powrotem statków
pełne morze. Za ledwo oko nych. Tym razem udało im się wtargnąć
mierza! w dniu 29 lipca z Anłakya (daw ło 400 ludzi Ina3—4
czołgów zdołało wyjść w Jednem mlojscu do lln jl obronnej. Prze
nej Antiochji) wyjechać przez graniczną na ląd. Zaatakowano
ich natychmiast w ciwuderzonio wojsk niemieckich powstrzy
stacją Ayindilei do Damaszku, tureckie przeciwataku i zniesiono.
nsiłowa- mało oddziały amerykańskie w miejscu
wlailze celno znalazły przy nim 4.900 fun waly oszaócownć się pod Resztki
włamania i zadały im ponownie ciężkie
ochroną
tów tureckich w banknotach, dwa zwoje rii okrętowej, która włączyła się doartyle
straty. Później wojska niemieckie cofnę
wal
po 150 sztuk złota wartości około 7.500 fun ki od strony mdrza, jednak uległy pod na ły się ua przygotowano pozycje, położono
tów, pr-zyozem wartość sprzedażna zagra
nowego miażdżącego ataku. W ten dalej na wschód. Dzięki tej elastycznie
nicą jest znucznie wyższa, dalej 100 fun ciskiem
również druga próba północnych prowadzonej walce obronnej, stanowiącej
tów syryjskich, 4 złote zegarki Kieszonko sposób
otwhrcja sobie dalszych czę charakterystyczną cechę wszjtstkich .do
we, 18 złotych zegarków na ręko, 14 pier Amerykanów
ści
szosy
nadbrzeżnej
pracz okrążenie pół tychczasowych operacyj na Sycylji. aljanścieni z brylantami, dwie, szpilki brylan nocnego skrzydła spełzła
ci widzą się zmuszeni do atakowania nie
towe, kilka złotych kolczyków i kilka pu- ponwnyeh ciężkich strat. na nicmem wśród ustannie nowych pozycyj, przyczem mimo
delek z drogiemi kamieniami. Cała war
z próbą lądowanie półno ponoszenia ciężkich strat, nie mogą do
tość tego świeckiego bagażu wynosiła we cniRównocześnie
Amerykanie zaatakowali znaczneml si prowadzić do zdecydowanego przełamania.
dług ostrożnej oceny 50.000 funtów, tj. 2
zniljony złotych.
. ±
Przed kilku dniami mister Littler został
kontradmirał Bustamantc wiceadmi
skazany w skróconem postępowaniu sądoW łoski komunikat wojenny.
| sowy
rałem. Quisacola jest obecnie jedynym ad
wem narazi© nn fi miesięcy więzienia. Ku
lisy tego przemytu zostaną wyświetlone w
Rzym, 14 sierpnia. Włoski komunikat mirałem marynarki argentyńskiej, po
przejściu w stan spoczynku admirała
wielkim procesie, jaki odbędzie się w póź wojenny z piątku 13 bm. brzmi:
Atak nieprzyjacielski, dokonany przy sil Scasoo.
niejszym czasie.
nym udziale jednostek pancernych i mas
lotniotwa, jakoteż przy współdziałaniu je
Olbrzymi pożar w Bazyiei.
dnostek marynarki woj., zmusit włoskie i
Bazylea, 14 sierpnia. W nocy na piąteK niemieckie wojska do dalszego przesunię
w jednym ze składów drzewa w Bazylei cia stanowisk na wschód od masywu Etny.
General dywizji Viccntc Rodriguez został mia
Medjolan i Turyn zostały zaatakowane
wybuchł pożar wielkich rozmiarów.
Wszystkie straże ogniowe miasta wzięły ub. nocy przez oddziały brytyjskiego lot nowany gubernatorem wojskowym w Walencji
mknął w pracach nud ugaszeniem ognia. nictwa. Szkody, zwłaszcza w centrach obu
Litwinow ogłosił plany sowieckie, zmierzające
Rżkody, spowodowane pożarem, oceniano są miast są bardzo wielkie. Ziemna obrona
do stworzenia u n ji arabskiej pod bezpośrednią
przeciwlotnicza zniszczyła 4 samoloty.
na 134 miljona franków______ •
Formacie samolotów bojowych przepro kontrolą i kierownictwem Związku Sowietów.
*
wadziły
dzisiaj ponowni© atak na Rzym
Wyspa duńska znikła w morzu.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie,
i lotniska, położone na skraju m iasta admirał
Standley, spędził ostatnio 4 dni na zwie
Kopenhaga, 14 sierpnia. M ała wyspa Szkody ustala się obecnie. W dniu 12 sier
SmBretmaaken, położona u północnego pnia włoscy i niemieccy myśliwcy zestrze^ dzaniu sowieckich zakładów zbrojeniowych na
cypla Langeland, znikła z powierzchni mo liii 9 samolotów nad wyspą Vantotene i Uralu i obecnie powrócił samolotem do Moskwy.
*
r u . Posiadała ona 100 m długości I za- w okolicy Neapolu.

W kilku wierszach.

■mtwo Jeden metr szerokości.

Zniknięcie tej wyspy zauważono w tych
Awanse w argentyńskiem
dniach, kiedy joden z członków duńskiego
instytutu goodetycznego udał się na nią,
wojsku.
celem dokonania nowych pomiarów. Na
tem at przyczyn tego zjawiska niewiadomo
Buenos Aires, 14 sierpnia. Na naczelnych
dotychczas nic bliższego.
stanowiskach argentyńskiej siły zbrojnej
dokonano różnych awansów.

Tajfun nad Nanklnem.
Nankln, 14 sierpnia. W ciągu ostatnich
24 godzin pierwszy tegoroczny tajfu n sza
la ł w stolicy Chin.

Według dotychczasowych wiadomości
większo szkody nie powstały, chociaż przewody telefoniczne i elektryczno zostały uszkodzono tak, iż podczas nocy miasto za
legły nieprzeniknione ciemności. Szybkość
huraganu dochodziła do 25 metrów na se
kundę, przyczem równocześnie na miasto
•padł ulewny deezcz.

Lista ofiar katyńskich.

Zamianowano ministra m arynarki kontr
admirała Benito Sueyro na wiceadmirała,
ministra spraw wewnętrznych pułkownika
Gilberta ora® m inistra szkolnictwa i spra
wiedliwości pułkownika Anaya na gene
rałów brygady. Dotychczasowych genera
łów bryg. Rawsona, Giovaneli, Pierrestegui i Crespo posunięto do rangi genera
łów dywizji. Jak wiadomo, sprawował
Rawson tymczasową naczelną władzę pań
stwową w czasie przewrotu w pierwszych
dniach czerwca. Wiceadmirał Quisacoln
,mianowany został admirałem, a dotychcza

Rząd brazylijski zarządził wcielenie do służby
wojskowej roczników 1920 i 1921.

*
W związku z życzeniem, wyrażonem przez So
wiety, aby zagraniczny korpus dyplomatyczny z
Kujbyszewa powrócił do Moskwy, japońscy dy-,
plomacy 1 przedstawiciele prasy w dniu 11 sier
pnia wyjechali do Moskwy.

5

*

W pewnym kamieniołomie w okolicy V'cny
eksplodował ładunek zaraz po zapaleniu lontu
Trzech robotników poniosło śmierć.

*

Sir John Anderson, prezydent brytyjskiej rady
koronnej, przybył w piątek samolotem do Ka
nady.

*

Subhas Chandra Bose powrócił w dniu 11-go
do Szonan po 18-dniowej podróży do Fturmy
Syjamu.

3778. Swinarski Czesław — wojskowy. Urodź. 1886 r.
w Sokołowie, zotu. Kostopol na Wołyniu. (Znale
ziono książeczkę oszczędn. PKO).
3779. Hrapkowltz Alhln — kapitan 73 p. p. (Katowi
ce). Znaleziono: legit. ofic. MSWojsk., pozwolenie
na broń, wizytówki i cygarniczkę).
3780. Nierozpoznany wojskowy.
3781. Hcilszer Maksymilian — kapitan. Przed wojną
zam. Rawicz Wlkp., ul. Paderewskiego 38. (Znale
ziono; tegit. ofic. MSWojsk., legit. PCK. i kart
kę pocztową).
8782. Nierozpoznany wojskowy. (Znaleziono: leg. osob.
MSWojsk. na nazwisko kapitan Witold Butwillo,
2 koperty listowe na nazwisko Leonard Radzi
szewski, Koeielsk, urywek kartki pocztowej z dn.
16. 1. 1940 r., zaczynającej się od złów: „...Jerzy,
piszę drugą ka....“).
3783. Nierozpoznany wojtkowy.
9784. Nierozpoznany kapitan.
3785. Łopuszański Kazimierz — wojskowy. (Znale
ziono: karty pocztowo, listy od Haliny Łopuszań
skiej, Lwów, dl. Orzeszkowoj Nr. 51.
£786. Kunda Edmund — oficor Peter. Nauczyciel,
zam. w Grodnie. (Znaleziono legitymację urzęd
nika państwowego).
8787. Niekrasz Jan Knilmlirz — Oficer rez., kawaler
Krzyża Niepodległości 1 Krzyża Walecznych.
(Znaleziono: leglL obydwu powyższych odznaczeń,
tegit. urzędn państw., tegit. To*. Wędkarskie
go, Ust 1 świadectwo szczepienia w Kozlelsku).
87bS. Nierozpoznany Kawaler Krzyża Virtuti Mllitari. (Znaleziono: kartkę, pocztową, sowiecki recepie
pocztowy I krzyż V. Jl.).
S759. Klwaelewlez Czeetow — podpor. (Znaleziono:
2 karty pocztowe).
3790. Nierozpoznany wojskowy.
»
3791. Szyszkowskl Witold Stanietaw — ppar.-lekarz.,
dr. med. Urodź. 2 5. 1896 r., przed wojną zam.
Tomaszów Mazowiecki. (Znaleziono: ks. s t sł.
ofic., legit. urzędn. państw., rozkaz wyjazdu, kar
tę przydziału wojenn., 2 wizytówki, kartkę pocz
tową i pismo PCK. z dn. 12. 12. 1936 r.)I
8792. Nierozpoznany wojskowy.
3798. Chądzyński Bronisław — kapltąn (Znaleziono:
list i medalik z łańcuszkiem).
6794. Trochimowlez Wacław — oper..lekarz. Uroda.
7 9. 3907 r., zam. Góra Kalwarjn. (Znaleziono:
znak rozpomnnwczy, legit. ofic. MSWojsk., książ.
oszczędności PKO.).
\
8795. Dokumenty czasowo zwhrane przez wojskowe
władze niemieckie w Smoleńsku.
3796. Łojek Józef — podpor. Urodź. 1. 8. 1912 roku.
(Znaleziono: kg. st. eł ofio t papierośnicą).
S797. Nierożpozneny wojskowy.
3798. Kowalewski Władysław Michał — por. (Znale
ziono: legit. ofio. MSWojek., 2 legit. Zw. Ofio.
Rezer., prawo jśzdy, pozwolenie na broń 1 listy).
8799. Dąbrowski (imię nieczyt.) — wojskowy. (Zna, tezlono: kwit na odebrane przedmioty, 2 listy.
przyczem Jeden z mieli pisany na maszynie z Kra
kowi! w dm. 14. 12. 1939 r. „Kochany Janku!",—
knńwący się słowami: „ściskam Cię Fred", wie
czno pióro i ołówek).
8800. Rutkowski Tomasz — podpor. 79 p. p. (Zna
leziono: legit. urzędn. państw., legit. odznaki
79 p. p., list, 2 karty badań i zaświadczenie o po
bycie na kuracji w szpitalu św. JakóbJw Wilnie).
9801. Zieliński Czesław Stefan — podpor. (Znalezio
no ks. st. st, ofle.).
3802. Młynarczyk Ludwik — podpor, (Znaleziono: 3
listy i kartkę pocztową, której nadawcą jest
E. Młynarczyk, Wierzbnlk, ul Wigury Nr. llOd).
8803. Opaliński Eugonjusz — podpor. Urodź. 1912 r„
zam w Siedlcach. (Znaleziono: znak rozpaziąaw.,
k«. »L służby ofio., pozwolenie aa broń, kartkę
pocztową 1 list).
3804. Tucholski Tadeusz, of. raz., dr. docent Politech
niki Warszawskiej. (Znaleziono: legit. urzędu,
państw., medalik i minjaturkę słonia — amulet).
3805. Bąsowski Kazimierz — podpor. (Znaleziono: ke.
st. st. o fio . karty pocztowe, list, opaakę Czerw.
Krzyża, różaniec 1 św. szczep, w Kozielsku 8968).
8806. Mitiewlcsz Jan — wojskowy. Urodź. 1908 roku,
zam. Warszawa. (Znalezloho: telegram, znak raeh
poznawcey s odciekiem Warszawa-Mlasto 3).
8807. Sowa Józef — cywilny. (Znaleziono list, pieany z Kozielska do Heleny Sowa — Roryk, woj.
Tarnopol).
8808. Ziętek Wincenty _ wojsk., syn Jana. Urzędn.
Zw. Spółdzielni Rolnieeych Reeczypospolitej Pol
skiej. (Znaleziono: znak rozpoznawczy, legit. Zw.
Spółdzielni Rolni. R . P„ oraz świad. szczepienia
w Kozielnku).
8809. Nierozpoznany wojskowy.
3810. Karbownitzek Marjan — wojsk., syn Józefa.
(Znaleziono: list z Ząbkowic, reoepis pocztowy
i świadectwo szczepienia w Kozielska).
3811. Olejniczak Leon — porucznik. (Zualezioao: llat
z Łodzi, ul. Jerzego 5/7. oraz medalik z tańcusz.).
3812 Dowbór Michał — por. (Znaleziono: ks. st. sł.
ofic., pismo wojskowe, odznakę wojskową oraz
odznakę Korpusu gen. Dowbora-Muśnioklego).
3813. Wolągiewicz Antoni Józef — podpor. Uroda.
10/22. 3. 1898 r. (Znaleziono: metrykę uroda.,
świadectwo dojrzałości wydane w Suwałkach, dy
plom Politechniki Gdańskiej, śwladec*wo Szkoły
Nauk Politycznych w Warszawie, zaświadczenia
Zakładów Amunicyjnych „Pocisk" w Warszawie,
dowód osohlsty, leg. urzędn. państw., leg. człon
kowską Prac. Spółdzielni Kredyt, w Warszawie).
3814. Slublckl Stefan — wojskowy, syn Stanisława.
(Znaleziono: legitymację Medalu Niepodległości
i świadectwo szczepienia w Kozlelsku).
3815. Zaleski Wincenty — wojskowy, Iniynier-leśulk.
(Znaleziono: legit. urzędn. państw, wystawioną
w Łucku, wisytówkl i drewnianą cygarniczkę).
3816. Rawlckl Benedykt Benjamin — podporucznik.
(Znaleziono: ks. st. el. ofle., karty poczt. 1 list).
2817. Otto Marjan Piotr — podpor., uroda. 1907 r.
(Znaleziono: zaświadczenie rejestracyjne, 2 od
cinki zameldowania legit. Klubu pracowników
firmy „Schelhler i Grohman" w Łodzi, ks. st. sł.
ofle., metrykę urodzenia, fotografje, list karty
IMzoztowe 1 ołówek metalowy)
3‘ 18. Lorenc Jerey — wciskowy, syn Antoniego.
(Znaleziono: połówkę karty pooztowej, medalik
1 świadectwo srezep. w Kozielsku Nr. 1086).
3819. Jakubowski Henryk — podpor., mgr. farm.
(Znaleziono: kartą przydziału wojennego tele
gram, 2 karty poczt, i medalik z łańcuszkiem).
3320. Szmrrner Szymon — of. rei., lekarz. Urodź.
28. 1. 1902 r. w Warszawie, zam. Warszawa, Ul.
Komitetowa 3/7. (Znaleziono: dyplom lekarski
Uniwersytetu Warszawskiego, dowód osobisty, 2
karty pocztowe. Ust. którego nadawcą Jost Wła
dysław Szmemer Warszawa, ul. Złota 42'4)
9821. Ssymański Kazimierz — pedpor. (Znaleziono:
loglt. urzędn. państw, i list).
3822. Nierozpoznany wojskowy.
P8?3. Charków Piotr — podpor., nauozyeiel w Ja
strzębcu. (Znaleziono: leg. urzędn. państw., 4 keity pocztowe i fotografje kobiety).
8924. Stein Leon — wojskowy. Urodź. 1895 r. (Zna
leziono: zuak rozpoznawczy z odciskiem Łódź 2,
kwit Tow Elektr w Łodzi 1 kartkę pocztową).
8825. Nierozpoznany pcdporueenlk. (Znaleziono: ulaczytelno świad. szczepienia w Kozlelsku 1 karhk*
pocztową).

S

„GONIEC KRAKOW SKI" N r. 189. Niedziela, 15 sierpnia 1943.

K ą c ik sza ch o w y . Niemiecki układ kredytowy w G. G.
N r. 33 (42).
( D r K .) K r a k ó u t,

14 sierpnia.

P A R T J A Nr. 94.

rozegrana w turnieju szachowym
w Norymberdze w 1898 r.
1. e2—*4 47—<15
2. e4Xd3 Hd8Xd8
3. Sbl—c3 Hd5—d8
4. d2—<14 Sb8—c6

5. S gl—f3 Gc8—<4
6. d ł—d5 Sc6—e5
7. Sf8Xe5!l poddały

Kraków, 14 sierpnia. Z dniem 1 sierpnia stytucyj bankowych układ kredytowy z dn.
1943 r. weszło w życie rozporządzenie Gene 6 maja 1943 r, Układ ten obowiązuje Gene
ralnego G ubernatora z dnia 24 lipca 1943 r. ralne Gubernatorstw o z dniem 1 czerwca,
o prawnem obowiązywaniu niemieckiego z wyjątkiem Okręgu Galicji.
układu kredytowego z 1943 r. w General
Odnośnie do układu kredytowego z roku
ne m Gubernatorstwie. Rozporządzenie to 1943 obowiązują stosownie do paragr. 2—7
powiada w paragrafie 1, że kom itet zastę rozporządzenie o prawnem obowiązywaniu
pujący instytucje bąjikowo, firm y handlo niemieckiego układu kredytowego z 1941. r.
we i przemysłowe w Rzeszy niemieckiej, w w iąz z układem uzupełniającym oraz nie
P rotektoracie Czech i Moraw oraz w Gene- mieckiego układu kredytowego z 1942 r. w
ralnem Gubernatorstwie, Bank Rzeszy Nie- Generalnem G ubernatorstw ie z dnia 19 paź
mieckicj, Bank Narodowy dla Czech i Mo dziernika 1942 r.
raw oraz Bank Em isyjny w Polsce zawarł
W ykonawcą wspomnianego rozporządze
ze szwajcarskim komitetem bankowym, bę nia jest dyrygent P anku Em isyjnego w
dącym przedstawicielem szwajcarskich In- Polsce,

Druga Gorgonowa na widowni.

Rozwiązanie: Hf2—a7.
Keres zdobył mistrzostwo Estonji.
(St.) W ostatnich daliach zakończył aię w Tallinie
turniej o mistrzostwo Eatonj i.
Największa ilość
punktów uzyskał Paweł Keres, zdobywając tytuł mletrza szachowego swego kraju. Pierwsze trzy miej
sca zajeld: 1) Paweł Keres, 8 punktów, 2) Arulald,
7‘/» punktów, 3) Reuter 6'Zi punktów.

Odpowiedzi Redakcji:
F. Bronisław O urek — Tarnów. Kącika, o którym

Pan wspomina, niestety nie możemy otworzyć z bra
ku miejsca. Prosimy natomiast o nadesłani* pod na
szym odr asem wspomnianych czterech artykułów,
moż* uda sie nam je wykorzystać jednorazowo.
F. Opoka Józeł — Nowy Sącz, Chełmiec 151, pra
gnie rozegrać korespondencyjnie partję szachów.
F. A. Kwileckl — Iwonlcz-Zdrij. Dziękujemy za
Pamięć i prosimy o —nadesłanie nam ciekawej koń
cówki. O ile okaże aię naprawdę ciekawą, chętnie
wykorzystamy.
P. Leopold Zabiegaj — w/miejsou. Żądaną odpo
wiedź znajdzie Pau w naszym „Kąciku szachowym"
Nr. 23 (32).
P. Major Franciszek
Skawina. Prosimy o dalszy
matsrjał.
P. Mieczysław Zdanowski — Kobiele W„ poczto
Kobiele, D ystrykt Radom, szuka partnerów do roze
grania partji szachów korespondencyjnie.
P. Połeć J, —. Skierniewice. Prosimy o zapodanie
nam, o jakie kąciki szachów* Panu chodzi, a w
miarę możności, postaramy sie je wystać za zwro
tem kosztów w znaczkach pocztowych.
P. Hieronim Wysock* — Jasienica Rosielna. Par
tia kończy się remis, jeżeli żaden z graczy niema
dostatecznych sit do zamatowania przeciwnika, lub
też jeżeli powtórzy kilkakrotnie jedno i t o samo
posuniecie.
P. Jerzy Sójka — Mogilany. W końcówce, którą
nam Pan nadesłał czarne wygrają, jeioli 1. WelXe6,
27Xe6 2. Ho3—g6, Gf6—g7 3. Hg6Xe«, Wf8—17 lub
Kg8—h8.
F. Stefan Cieślak — Zakopane. Jedną z Pańskich
końcówek postaramy się wykorzystać, natomiast
końcówka wysłana pod naszym adresem w dniu
18. 7. posiada kilka pomyłek, a ponadto jest bar
dzo nieczytelnie napisana. W końcówce skoczek, o
Ile'Jest w pobliżu króla, uzyskuje przeciwko wieży
remis.
P, Noworol Franciszek — Moszczany, p, Laszki.
Dziękując za list donosimy, że chwilowo mamy zbyt
mało wolnego czasu, aby móc rozegrać z Panem
korespondencyjnie partję szachów.
Wszystkich P, T. Szachistów, którzy nadesłali pod
adresem Redakcji' materiał, zawiadamiamy uprzej
mie, że przeglądniemy go i w miarę możności wy
korzystamy.

stary teatr .

Wieczór słowa, piosenki

i tańca.

Kraków, 14 sierpnia. Im proza na cele
charytatyw ne R. G. O. ndata sie znakomi
cie, Mila, poczciwa brać artystyczna dziś,
tak samo, jak w roku zaszłym pośpieszyła
na pierwsze wezwanie, niosąc w darze dla
najbiedniejszych serca — przedawszystkiem serca, talent swój, prace niezmordo
wana | szczodra ręka rozsypała te swoje
skarby przed tłumnie zebrana publicznoś
cią. szczelnie zapełniającą od yóry do dołu,

S tary Teatr.
Bo publiczność krakow ska ma zaufanie
do imprez, urządzanych przez ta tak wielce
pożyteczną instytucją.

Rewja Jest utrzymana na wysokim, a r
tystycznym poziomie. Jest w niej humor,

jest śpiew’, taniec, jest i łezka. A zatem
wszystko, tak, jak nam przyrzekl w pięknie
zaśpiewanym prologu p. Roman Zawi
stowski.

Ani jednego zgrzytu nieprzyjemnego, ąni
jednego niesmacznego kawału, a jeśli są
num ery słabsze, to nie dlatego, że są one
słabe, lecz, że inne są mocniejsze, lepsze od
nich. Duży, urozmaicony program . Pani
Halina Hrabi-Sratkicwicz w staro-hiszpnńekim stroju, w którym wygląda,, jak rodo
w ita Hiszpanka, odśpiewała prześliczne
pieśni hiszpańskie: „Canzonettę Neuna",
„Amorcito mio“ i „Alala". Ze p. Szatkiewicz ma fenomenalny, przepiękny, o fantastycznem brzmieniu, rzadko spotykany,

(Zet). Jędrzejów, 14 sierpnia. Przed dwoma tygod
niami na połterunek policji polskiej w Oleeznit, tej
że gminy (Włoszczowskie), zgłosił się mieszkaniec wsi
Cchotćw, gminy Oleszno, Edward Llchosik i zameldo
wał, la w dniu 22 czerwca br, o godz. 2-giaj popołu
dniu z mieszkania jego stryja, Stanisława Lichoiika
w Chotowle, znikła w tajemniczych okolicznościach
jego ciotka 49-letnla Józefa Llchosik, siostra Stani
sława Lichosika.
W czasie pierwotnego dochodzenia policja stwier
dziła istotnie fakt dziwnego zaginięcia Józefy Llcboslk. Domownicy twierdzili, że zaraz udali elę w
pola do pracy, pozostawiając zaginioną w domu. Z
Józefą Łiehosik pozostała jeszcze — jak stwierdziła
policja — Agnieszka Łiehosik, żona Stanisława.
Ponieważ na podstawie informacji zachodziło po
dejrzenie zabójstwa zaginionej, do której Stanisław
Łiehosik (brat jej), a szczególnie jego żona Agniesz
ka, ustosunkowali się wrogo, jako do osoby, będącej
na ich utrzymaniu, przeprowadzono ścisłą rewizję w
mieszkaniu i całom obejściu. Na ślad jej jednak ni
gdzie nie natrafiono.
W toku ponownego przesłuchania rodziny Licho
sika na fakt zamordowania zaginionej, w pewnej
chwili załamała slą łona Stanisława Lichosika, Agnie
szka, która przyznała się do zamordowania swojej
bratowej, Józefy Llchosik.
Wyjaśnienia jej mrożą krew w żyłach: oto opo
wiada ona, że w krytycznym dniu popołudniu, kiedy
jej rodzina była w polu, podeszła do stojącej w tleni
bratowej I uderzyła Ją pałka w głową w okolicą cle-
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Dziś: Euzebiusza
J u tro : 9 N. po Ziel. Św,
•
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

2 0 .0 0 0 z ł. subwencji na letnie
kolonje.
Kraków, 14 sierpnia. Jak wiadomo, Polski Ko
mitet Opiekuńczy w Krakowie zorganizował na
terenie Okręgu krakowskiego kolonje letnie dla
dzieci szkolnych w 14 miejscowościach Okręgu.
Jak się dowiadujemy, Zarząd Miejski Krakowa
udzielił na len cel dodatkowej subwencji w kwo
cie 20.800 zł. Wspomniane kolonje letnie mają na
celu udzielenie młodzieży szkolnej wypoczynku
w okresie feryj szkolych.

Zamordowanie nieznanej kobiety
na polu.
(Zet) Miechów, 14 sierpnia. Na polach wsi Przęsła,
wica, gminy Jakslcc, powiat Miechów, znaleziona
zwłoki nieznanej kobiety a ranami
potłrzałoweml
głowy.
Przy zastrzelonej nie znaleziono żadnych dowodów
osobistych, ani też nie stwierdzono, aby zamordowa
ni pochodziła z tutojszej okolicy. Przy zwłokach nie
znaleziono również pieniędzy, ani też żadnych war
tościowych przedmiotów, oo wskazywałoby, że mor
derstwo popełnione zostało w celach rahuokowychRyeopls: lat około 25, wzrost około 160 cm., włosy

mienia. Następnie trupa wciągnęła do piwnicy, znaj
dująeej sie w sieni tam odrąbała głowę -ieklorą i od
czekawszy, aż ujdzie krew, porąbała ciało na kawałki,
W calu usunięcia śladów, morderczyni paliła ciało
bratowej w piecu kuchennym przez pięć dni, popiół
zaś i krew z zamordowanej ukryła w kompoście (gnoJowniku). Zostało stwierdzone że o zbrodni tej nikt
z rodziny Lichosików nie wiedział i nie domyślał
aię jej.
Jako tło morderstwa w grę wchodzą względy materjalne — pozbycia się ciężaru utrzymania Józefy
Łiehosik przez morderczynię. Ojciec jej męża, Józef
Łiehosik. zapisując majątek o obszarze 8 morgów,
przypadający zamordowanej, swemu synowi, Stani
sławowi, którego Żona jest morderczynią, zobowiązał
tegoż Stanisława utrzymania siostry (tj. zamordowa
nej) aż do śmierci. Zamordowana była niezamężną
I niewiele pomagała w gospodarstwie braterstwa, wo
bec czego w głowie Aąnleszkl Llchosik powstał stra
szny plan usunięcia Józefy Llchosik I pozbycia się
raz na zawsze ciężaru, I zbrodni tej dokonała z pre
medytacją.
Należy dodać, że morderczyni jest żoną gospodarza
o 22 ha .brunetka, w wieku około 45 lat, dobrze zbu
dowana, nawet o inteligentnym wyrazie twarzy. Nosi
się z miejska i wyraża poprawnie. Jest w sobie zara.
kniętą, chytrą i mściwą. Z powodu zbrodni nie oka
zuje żadnej skruchy.
Obecnie morderczyni znajduje tlę w areszcie miej
skim w Jędrzejowie, gdzie przez współtowarzyezki
nazwana została Gorgonową,

czarne, oczy szare, twarz owalna, nota mierne, uzę
bienie zdrowe i pełne, nos mały, nieco zadarty.
Ł branie: płaszcz, zielony w paski popielate, na
głowie chustka o deseniu poplelato-f oletowym, blu
zka niebieska o deseniu czerwono-zielono-białyra w
paski, spódniea popielata ozęśolowo plisowana, półbucikl czarno, koszula Jedwabna koloru niebieskiego,
majtki koloru pomarańczowego, biuatnik koloru
niebieskiego i pnsek do przytrzymywania pończoch.
Zamordowana pochodzi ze sfery zamożniejszej.

Kronika żałobna.
(fem) Kraków. 14 sierpnia. W ostatnich dniach
zmarli w Krakowie: Marja Szafraniec urodź, 1943:
Hieronim Mlączyńskl, lat 70, emer. profesor; Józefa
Maślak, urodź. 1913; Mieczysława Maślak, nr. 1913;
Janina Bielawska, lat 42, urzędniczka; Jerzy Popo
wicz, urodź. 1913; Wojciech Kowalski, lat 59; Stefan
Sokół, lat 34, handlowleo.

Koncert Platówny w Starym
Teatrze.
Kraków, 14 lierpnU. Za
szczytnie nam znana b primadonua opery warszawskiej i lwowskiej p. Pl»tówna, wystąpi przy nkompąDiamencie świetnego skrzyp
ka Filharmonii G. G. p.
Zdzisława Rocsnora, oraa
pianisty p. Jerzego Gaczka,
przód wojną występującego
jako solista oraz w radjo
a dużem powodzeniem, dnlą
21 i 22 sierpnia w Starym
Teatrze. W programie auajdujemy najpiękniejsze utwory, pleśni liryczne i arja
operowe Schuberta, Schu
manna, Brahmsa, Niewia
domskiego, Bemberga, Mozarta, Verdiogo Różycki*go, Pucciniego itd.

Z nowych w ydaw nictw

Podręcznik dla sadowników.
Kruków, 14 sierpnia. W czasach obecnych zna
czenie sadownictwa wzrasta coraz bardziej i wie
lu z pośród dotychczasowych hodowców drzew
owocowych, którzy dawniej nie doceniali swego
sadu, dziś poświęcają nut więcej uwagi i starają
się wykorzystać go w siu procentach.
Ostatnio nakładem Wydawnictwa Rolniczego
ukazał się „Podręcznik walki z chorobami I
szkodnikami sadów, szkółek I wlanie". Podręcz
nik ten na 270 stronach druku zawiera szereg za
gadnień natury ogólnej, jak również sprawy zwią
zane z poszczególnenti chorobami i szkodniknmi,
alakującemi różne gatunki drzew oraz krzewów
owocowych. Autor podręcznika zapoznają rów
nież czytelnika z potrzebą ochrony drzew oraz
racjonalną pielęgnacją sadów. W tekście znajdu
je się szereg pouczających iluslracyj. Sadownicy
1 ogrodnicy,
pragnący nabyć len podręcznik,
mogą zwrócić się bezpośrednio do Wydawuiżtwa
Rolniczego, Kraków, Glatzerstr. 48. Cena książki
wynosi 10 zł.
Bardzo czynne to Wydawnictwo wydało rów
nież ostatnio barwną broszurę pt. „Kozi Elemen
tarz". Książka la, podobnie juk i z tej serji „Ele.
menlurz o królikach*', zupoznaje hodowcę kóz z
gtównemi zasadami racjonalnego chowu tych
zwierząt. W słowie wstępnem wydawca wyjaśnia,
iż książeczka la nie przybrała srogiej miny nud
nego nauczyciela, lecz w milej, wesołej i lalwo
zrozumiałej formie rysunków i wierszy mówi
o znaczeniu hodowli, o kupnie kozy, o pomie
szczeniu, żywieniu, pielęgnacji, wychowie koźląt,
hodowli prawidłowej i poradnictwie oraz o ko
rzyściach, wypływających z hodowli. Cttlosć zao
patrzona w kilkadziesiąt wielobarwnych iluslra
cyj, czyni broszurkę efektowną, jak również
wzbudza zainteresowanie.

C IEK AW O STK I,
Cud.

(84.) W etąjpi wojny aląakied doniesiono Frydery
kowi Wielkiemu, ze pewien żołnierz wyznania nyrasko-kntolickiego przywlaawwyl tobie z o ty łańcucha
NO W Y Z N A C Z E K POCZTOW Y. Z okaejf 3 1cola zuwieftzony na obruzie Madonny. Przestępca twierdził
Narodowo-Socjallstycanej Niemieckiej Partii Procy liporozywłc. żo Matka Boska sama podarowała mu
w Gsneralnem Gubernatorstwie ukazał sie spe łańcuch Wobec tejfo krbl polecił zapytać biskupa*
cjalny znaczek pocztowy o wartości nominalnej 24 ozy togo rodzaju cuda są możliwe. Biskup odpowie
plus 76 groszy. Znaczek wydrukowany w kolorze dział, że wprawdzie takie cuda zdarzają się niesły
czerwonym przedstawia Sukiennice krakowskie.
chanie rzadko, ale nie są niemożliwe.
W Y N IK I C IĄ G N IE N IA
L O T E R J I LIC Z B O W E J
Po otrzymaniu tego wyjuanieniw. król zarządzili
W K R A K O W IE są następujące: 75, 60, 68, 1 65. ..'Żołnierza ndleży zwolnić z aresztu, ale zakazuję mu
Następne ciągnienie w Warszawie w środę, 18 hm. pod surowa kurą przyjęcia jeasose kiedykolwiek Ja
J A K DŁUGO T R W A N A U K A W R ZE M IO ŚLE? kiegoś podarunku od Matki Boskiej albo innych
W związku z liczneml zapytaniami w sprawie obo świętych.
wiązującego okresu nauki rzemloela, wyjaśnia sie. Iż
według odnośnego paragrafu prawa przumyslówego,
Zdradziecka czekolada. k
ozas nauki w rzemiośle winien zasadniczo trwać
(St.) Rybacy bmpańecy wydobyli z morza skrzy
trzy lato, a nie może przekraczać lat czterech Okrę- nię, zawierającą większą ilość ozokoiadyi skrzynia
iwy Wydział Rzemieślniczy może jednak w poszcze pochodziła ss storpedowanego okrętu amrykańskiególnych przypadkach pozwolić danemu uczniowi na go. Czekoladę rozdzielono pomięday mieszkańców
zakończanie terminu przed upływem przepisanego wioski rybackiej, którzy wieczorem stwiordaili, że
czasu nauki Może to nastąpić wówczas, jeżeli np. ule mogą taemąć. Lekarze, weawani z sąsiednimi*
Okr. Wyda, Rzern. mając ha uwadze okolloznosci miasta ustalili, że czekolada zawierała Jakąż sub
długoletniego Zatrudnienia ucznia w danem rzemio stancję, powodującą bezsenność. Po przctluimaozeaiu
śle przed wstąpieniem na naukę, uzna, że uczeń opa uapisii na opakowaniu czekolady okazało się, że by
nuje dostatecznie wymagane umiejętności zawodowe
w lermluie krótszym, niż 3-letni. Bliższych infor- ła ona przeznaczona dla amerykańskich lotników
macyj udzielą zainteresowanym Pow. Wyda, Rze długodystansowych i zawierała powuą ilość środków
podniecających
mieślnicze.

alt — wiemy. Ale o tern, że arty stk a potra tańcu, pełnym sw ady i tem peram entu w
fi z takim wdziękiem i z taką pika iterją inscenizowanej piosence „M atgorzatka".
podać swoje piosenki — mogliśmy dopiero Wreszcie w akrobat.yczno-charaktcrystyczstwierdzić na wczorajszej premjerze. P. J. nym tańcu z Kondratem, śpiewanej przez
Jabłonowska znów w prawiła nas w zdu niego piosenki „Gdy kawalerem jesteś", ja 
mienie nadzwyczajną rozpiętością swego ko wkładka. W szystkie ewolucje taneczne
talentu. Weźmy jej, wspaniale wypowie w rewji są również dowodem talęntu tej
dzianą recytację, pod tytułem „Kobieta". tancerki.
Toż przecież jest konglom erat kilku ról, o,
Nina Karasińska, w dobrze zrobionym
jakżeż różnorodnym charakterze i typie skeczu „Bcstja" z Rydlem, jest przemiła.
kobiety. Następnie w inscenizowanej pio 1 znów rola dla czarującej arty stk i „jak r«a
sence „Powrót", p. Jabłonow ska jest wzru miarę". Rola rozkosznej żoneczki, zatru 
szającą, prostą kobietą. Wreszcie ta sarna wającej z wdziękiem i kokieterią życie za
arty stk a w frywolnym, charakterystycz pracowanemu mężowi. Pani Topolska w
nym duecie „Pisarz prowentowy" z R. małym epizodziku w inscenizowanej pio
Zawistowskim — jako prasowaczka. W tych sence „Dwie ciotunie" — jest „stylowa" niekrańcowm różnych przeobrażeniach widzi tylko w stroju, ule i w grze aktorskiej. Du
się wielką artystkę.
szą jednak wieczoru jest występ znakomi
Czarujące, rozkoszne zjawisko — to p. tego aktora, gościa, p. Romana Zawistow
A licja Matusiakówna, która po bardzo skiego, który świetnie opracował reżyser
długiej przerwie, w ituna serdecznie przez sko rew.ję i inscenizował piosenki.
publiczność, ukazała się na scenie, aby
Piosenka tego, ze wszech m iar utalento
„wrzucić do puszki swój zloty grosik". A r wanego artysty, podana jest artystycznie
tystka z bajecznym wdziękiem i finezją po aktorsku. Zawistowski doje jej wyraz
zrobiła doskonały num er rewjowy w przy pomocy szczupłych, a jakże wymow
dwóch piosenkach „Fiakier" i „A ja chcę nych akcesorjów. Ruch ręki, m rugnięcie
tak naprawdę raz".
powieki, zadziwiająco bogate nunnse gło
Publiczność entuzjastycznie przyjm owa su. które same w sobie są każdy z osobna,
ła swoją ulubienicę, Więcławównę i dopo treścią. Weźmy np. piosenkę „Malarz m a
m inała się bisów, pomimo to, że czarująca luje" lub „Dobosze". W pifrw szej refren
tancerka hojnie darzyła ją, występując aż „oj ciuch-ciuch", po każdej strofce, głoso
w kilku numerach, w których rozwinęła wo wzięte, ma inne znaczenie, inną, dosko
różnorodne bogactwo swoich zdolności nale przejrzystą treść. Tak samo „Dobo
choreograficznych. Z nieopisanym wdzię sze". I naprawdę, trudno byłoby wprost od
kiem odtańczyła „W alca angielskiego". powiedzieć w jakim rodzaju piosenek świe
W’ nastrojow ym „Poeme" płynie jak obłok tny aktor-piosenkarz jest lepszy. W d ra
w liliowej poświacie, w przecudnej har matycznych, komicznych czy ch arak tery 
monii linji. Jest uosobieniem poezji i na stycznych, jak w duecie z „panin M arjantchnienia. Bardzo ładna inscenizacja. Rap ną“. Musiclibyśmy odpowiedzieć, że we
tem przeistacza się jakby w brawurowym 1 wszysfkicm co podaje. jest niezrównany.

Gorącemi oklaskami reagowała publicz
ność na śpiew p. Zawistowskiego, dom aga
jąc się bez końca bisów.
Pan Fałjis*ak w zabawnym skeczu -K o
bieta niezmienną jest" z Kondratem dal
znów próbkę swego niepośledniego talonffl. Z jak ą m aestrją zrobiony był jego pi
jak! Co za św ietna intonacja głosu, jak ie
bajeczne przejścia w nastroju! Świetnie se
kundował mu Kondrat. Doskonało zgrana
para- Prócz tego K ondrat dal głęboką syl
wetkę w nastrojow ym „Powrocie". Oczywi
ście publiczność przyjm uje go, jak zwykl(\
entuzjastycznie.
Kalinowski w swoim rejawtuarze piose
nek salonowych, przyjemnie podanych.
Znamy go i podziwiamy., Ale Kalinow ski
tańczący, to coś nowego. Tańczy więc z w er
wą i zapałom w „Małgorzato©*, robi na
si rój (śpiewem) w „Poeme", jest wzrusza
jący w „Powrocie"... i co jeszczot _ Acha,
jest gorąco oklaskiwany przez publiczność.
Pan Rydel jako „Pirat", dobrze uebarakteryzowamy. jest bardzo frapujący. Kassowskl tym razem ..zawziął się" i tylko ta ń 
czy. A że taniec był udany — wybaczamy
mu to „odteczepieństwo" na rzecz g ry ak
torskiej.
I jeszcze jednem urozmaiceniem rew ji
była gra na harm onji (akordeonie) p. Turewlcza. P, Tbirewicz m a niezwykłą tech
nikę na tym oryginalnym instrumencie.
Zagrał „Czardasza H u ngarjn" i „W ilhelma
Telia" Rossiniego. P, Turcwicz obudził du
że zainteresowanie s.woją g rą i duży za
chwyt.
P. Dronka akompaniował, jak zwykle,
wnikliwie i subtelnie.
Piękny wieczór!
J- U

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 189. Niedziela, 15 sierpnia 1943.
Ba A -H B K noHar
Ukazjał — książki: beletrystyka,
Pianino, fortepian najtaniej ku Książki: Czerny: Przyrządzanie uauiow e, sztuka, luaiarstwo, upisz w firm ie Kwiatkowski, K ra potraw zł. 154.—, Elem entarz o prawne, broszurowane do sprze
PODZIĘKOWANIE.
irólikach zł. 1.—, Chankowakl: dania. (Lezikon Meyera lb loków, Szpitalna 20.
7120
Za oddanie ostatniej usługi
Maszynę do szycia ładną, tanio Maszynę „Singera" krytą sprze B uchalteria podwójna t. II (wło mow). Na prowincję wysyra oię
ska)
zl.
55.—,
A
ret
Golczcwska:
sprzedam. Kraków, Bożego Ciała dam tanio: Kraków. Starowiślna
spray z cenami. Ugiądac mozuu
ś. p.
7200 Atlas roślin krajowych zł. 22.—, codziennie:
31, m. 7.
8118 12. m. 5.
Kraków,
bmoicusk
Kurylowiczawi Bonifacemu
Ktihnel: Drogi zl. 66.—, Skibiński:
Łóżeczko dziecięce z nlk.em, Motory: 8 KM. ropny, 6 KM. ben Tyczenie
2i, m. 2.
biouk
tras
L
II
zł.
20.—,
ZaturKapralowi Policji Po.skiej
sprzedam. Kraków, Lelewela 14/h zynowy, 6,8 KM. benzynowO-nalto- Bki: Słowniczek wyrazów obcych binutki tanio wysyłamy na pro-1
• w Kolbuszowej ś. p.
„Singera" maszynę krytą, picrwl wy, 4, 6, 10 KM. elektryczny, agre zł. 12,—. Rykaczewskl: Słownik wincję. (Joniec K rak., Kraków,
szorzędną, sprzedam. Kraków, ul. gaty elektryczne i pompowe i szli języka polskiego zl. 30.—, Zaliw „Nr. ó276k“
Batce Franciszkowi
Zwierzyniecka 9/1.
8116 fierki: „Swiatłom otor", Kraków, ski: Owocarstwo zł, 5.50, Zaliwski: ucny nurtowe: Makatki, pocztów
Kapralowi Policji Krym.
6700
Firm a St. Chwllkowskl, Zakład św. Ja n a 18, tei. 110-53.
ki oorusy, papier i maiierjaiy piś
Krzewy
jagodowe
zł.
20.—,
Słow
w Kolbuszowej
zegarmistrzowski pod Arkadami, Pianino Stingla krzyżowe, pancer nik nazw pracowników w przemy mienne: A u toni Ruzik, Warszawa,
poległym w dniu 30. VII.
Kraków, Krakowska 1 — poleca: ne, sprzeda tunio: Kraków, Staro śle i rzemiośle 22.—, Koskowski: ul. bwiłilokrzyaka ab, tOz. 9.2U-O2.
1943
r.
składam y tą drogą
wiślna
12/5.
7228
blżuterję, wyroby srebrne . 1 różne
7554 kurnaie me u uamskie i męskie
Przewieletbu.
Duchowień
Fortepian „P etrof" krótki, angioi- Farm akologja 75,—.
dużym wyborze poleca lir ma
praktyczne upominki, oraz wyko ss
Sprzedam szały trójdzielne, łóżka
stwu,
Wiadzom,
Przełożo
a
mechanika,
sprzeda
okazyjnie:
nuje wszo.kio naprawy zegarków.
tualetki kolor jnsny, w całości lub Irena i Wiadyaiaw Ciesielscy, uanym,
Organizacjom,
P. T.
Kraków,
Szlak
43/7.
7-27
Maszyna Singera, kryta, w bar Mebla różne, szafy, łóżka, stoły częściowo, patefon walizkowy. K ra liuiturja Warszawa, ui Zuna 20»
Firmom, Chórowi, P rzyja
dzo dobrym stanic, do sprzeda itp. sprzeda: Kraków, Kraków- ków, Mostowa G, ostatni przystanek Platon 6 tonu, z bokami, na guciołom,
Znajomym
oraz
ca
nia. Kraków.
Garbarska
12/8, ska 26'2
tram w aju Nr. 1, stolarnia.
7563 macii i resorach, sprzedam lub wy
łemu Społeczeństwu, któ
7270
bram a wjazdowa.
8154 W elo n y ! dodatki ślubne: Kraków Sienniki, worki, szpagaty, płótno dzierżawię. Zśgioszeuia pod „4uo”
rzy się przyczynili do uBiuro Ugioazou K rajna, Kraików,
Harmonia chromatyczna, 80 ba Starow iślna 37.
7-8u
św ietnienia pogrzebu n a j
m akatki, torby no za Adoir Hitier-PiaŁz 46.
boibk
sów, 4-rzę<lowa, piękne wykona Sprzedam szafy, łóżka, siatki, kre krawieckie,
kupy, torby szkolne, płótno papie Tapczan i łóżko akmdane okazyj
serdeczniejsze
„Bóg za.plaó“
nie, do sprzedania. Kraków, No dens pokojowy, obrazy. lustro,
Kolbuszowa, w sierpn. 1943.
gailanterje poleca w wielkim nie uo sprzedania w liru u o yieian
wa Olsza, Ks. Skorupki 6/5, par fotele, biurka: Kraków, Krakow rowe,
wyborzo
Wesołowski,
G
alanteria,
Igiicki, Kraków, biawzowaka 10. |
857»k
Rodzina i Koledzy.
ter, na lewo.
8327 ska 35. sklep mebli.
7295
Starow iślna 19.
7634 toęakarski e-prz^t „bum ", W arsza
Cyllndrówkę 1 dam ską maszynę Sypialnię z bieliżuiarka, szafę Kraków,
Turbinę wodną 28 K. M. sprzedam.
Singera, tanio sprzedam. Kraków, kombinowaną, szafę trójdzielną Kraków, Krakowska 29. Sklep wa, .Zdoła bb, rog Zzeiazaej, obsłu
guje kiijenlow prowincji.
b^zik
Kościuszki 34, m. 3.
sprzeda Maguzyn Mebli. Kraków, Elektrotechniczny.
7768 bpoidzieitne, Skwpy! Stale dosiarHarm onia na so basów i „Helli- Kopernika 8.
7352 Srebro (prawdziwe) stołowo na 6 czarny po cenach nurtowych za za
gonka" do sprzedania. Kraków, ui. „Singera" maszynę krytą okazyj osób w kasecie, sprzedam tanio.
PODZIĘKOWANIE
liczeniem pocztowem, artykuły pi
M ikołajska 4, m. 32.
nie sprzedam: Kraków, ul. Kra
Kraków, św. Sebastiana 20/2a, od śmienne, gospodianstwa domowego,
W szystkim, którzy z powodu
Lis srebrny „peleryna", futro per koweka 39/36.
7353 godz. 9—2.
7878 gaianterję i kosmetyko. Przedsta
skie i męskie, palto męskie sprze Sprzedam ubrania popielate i g ra 
daezynę Singera, krytą, sprze
zgonu ś. p.
dam. Kraków, Długa 49/2.
4510 natowe na wysokiego, jnsno-brąz. dam tanio, tylko zaraz. Kraków, wiciele poszukiwani. Cenniki na
żądanie. Składnica A rtzulow P iś
Uhranio granatowe, stan pierw fresko, średnich rozmiarów. Bu J a n a 3/8, III. p.
7886
szorzędny, na wysokiego, oraz łó ciki męskie 43, 43, 42. W godzi Wózek dziecięcy, głęboki i spor miennych, W arszawa, Urojecka 80.
żeczko dziecięce, do sprzedania. nach rano 7-—6.30 w południc towy, luksusowy, na łożyskach Znaczki pocztowe do zbiorow ix>Kraków, Frledleina 8. Palik.
wyrazili nam wspólc-zucle
12—14. Kraków, Florjańaka 32, kulkowych, sprzedam. Kraków, ieea Biuro KiJaielislyozue T. M.
Bawicki, W arszawa, Al. .Jerozolim
Hulajnogę na balonach, sprze m. 16, oficyna.
7355 Krzywa 18/11, II. p., na ganku.
1 oddali Zmarłemu ostatnią
dam. Kraków, Żółkiewskiego 12, Młyńskie maszyny, motory gazo Futro karakułowe, piękne, sprze skie 26. Cenniki: Generalnego Gu
przysługę, a przodewszystm. 6, od godz. 5 po poi.
8589k we, wszelkie przybory itp Piany, da, Kraków, W rzoslńska 9/1. 7953 bernatorstw a i Polski wysyi-am za
kiein Krewnym. W spółpra
zwrotem kossztów (3 zL w znaczKosmetyka, wody kwiatowo, ko- budowy, remonty: Zakład budo
cownikom
Ubezpioczalal
krytą, Singera, piękną, kaeh
«ó!7k
lcńakio, perfum y, pudry, pasty do wy młynów, Kraków. Mnzowiecza Maszynę
Społecznej,
Przyjaciołom,
pu-delklem tańszą, sprzedam, Gilzy — bibułki w firm ie „Ma
zębów, wazelinu, gliceryna, kre 35. telefon 192 44
1324 zKraków,
Kolegom
i
Znajomym,
skła
30, przecznica zur *, W arszawa, Pi. Mirowski 8.
my, szampony, szminki, pudry dla Jadalnię nowoczesną orzechową Mogilskiej,Kieleoka
da serdeczne „Bóg zapłać"
dzwonek dozorcy. 8081
dzieci, sole d<> nóg itd. poleca po sprzetlum: Kraków, Sobieskiego 5/4 Futro męskie, tchórze 1 wydra, Truskawki — dobrze ukorzenione
Rodzina.
cenach oryginalnych tylko zup- Płyty sprzednift. duży wybór. — oraz perskie, sprzedam. Kraków, flanco w odm ianach: Ananasowe,
Deutsch Evem , Hanza Murzynki,
com, drogerjom , aptekom, spół Kraków, Mogilska 8/6, 14—18.
Długa 27/14, ofic.
8048
dzielniom H urtow nia Kupców Pol Parkiet dębowy, 45 m*. sprzedam. Tapczan, kanapa, fotele, stolik, Laxtoin*s Noblo, Kaxtou‘s Utiiiiy,
Moutot,
Obesckiesien,
7770 obrazy, karnlszc, lodówka mała, Madame
skich, Kraków, K rupnicza 11 — Kraków, Niwy 15.
telefon 22.2-88.
7819 Futro męskie i karakułowe, sprze serwis porcelanowy, talerze, stoję P urpuratka i bieger już w ysyłają
Wózek dziecięcy, głęboki, innrzl dam. Kraków, Starow iślna 64/10. różne, półbuty dnmskie 36, dro bzkółki w Broniszowie p. loco. Od
W pierwszą przeholosną ro
.Konkon". czarny, do sprzedania. Fortepian „B luthnera", konstruz- biazgi, tanio sprzedam. Kraków, J5 są przyjm owane zamówienia na
cznicę śm ierci ś. p.
drzewa owocowe i alejowe do je 
Kraków. Miodowa 9/20.
8112 cjl angielskiej, sprzedam. K ra Starowiślna 29/88.
8051 siennej wysyłki.
8550 k
7893 Maszynę Singer, krytą, w dobrym
Denty styczno giLzy nierdzewne, ków, Starow iślna 64/10,
tauszynę do pisania biurową i do
sprzedaje sikład artykułów den Kołdry puchowe, jedwabne, luk stanie, okazyjnie sprzedam. K ra liczenia
na cztery działania, oka
tystycznych. Irena Pyrkown, K ra susowo (parn), lub pojedyńezo, ków. Staszica 14/3, przecz. Szlaku. zyjnie sprzedam.
om. pocztowego, h. naczel.,
Zgłoszenia: Go
ków, Asnykn 3.
,
8213 sprzedam. Kraków, Krzywa 13, Maszynę do szycia Gritznera, szaf niec K rak., Kraków,
dypl. Zolnt. Apost* Módl,
„Nr. 8192-.
.
11,
II.
P„
na
ganku.
7910
iii
Dwa łóżka drewniane do składa
kową, sprzedam. Kraków, Westprzy Pas-uf. Bożego Ciała
nia w dobrym stanie, do sprzeda Lisa srebrnego, rutro męskie 1 ring 18/10, między 17—18.
8113 Sprzedam natychm iast maszynę do
ua Ifazlmierzu, odprawiona
nia. K rasów , Biskupia 4/4. 8243 perskie, obraz Tetm ajera jesion Wiolonczelę koncertową.
sprze pisania biurową, m aiki -Reming
zostanie
kę. sprzedam. Kraków, Długa 49'3. dam. Kraków, Zyblifciewicza 11/5. ton, w dobrym stanic. Kraków,
Fortepian koncertowy, płyta mc- Likw
MSZA SW. ŻAŁOBNA
Mostowa
8/14.
8202
idacyjna
wysprzedaż:
tapcza
talowa, do sprzedania. Kraków, ny pojedyncza i podwójne, szafy Wózek dziecięcy, luksusowy, na Futro, zarzutkę, buty z cholewa
w kościele Bożego Ciała
Pieraekie.go 35/3.
8291 trójdzielne I pojedyńczc, stoły i łożyskach kulkowych, sprzedam. mi 21. męskie sprzedam. Kraków,
w Krakowie, we wtorak dnia
8115
Zegar antyk kominkowy, robota krzesła, do sprzedania. Kraków, Kraków, Mostowa 1/3.
Smoleńsk 22/11.
17 sierpnia b. r. o godzinie
Singera
maszynę
dauiaką,
bębenfrancuska, wiek XVII. do sprze Stradom 13/9.
Kołdry
jedwabne,
używano,
po
9 rano, o ozom zawiadamia
8016
dania. Kraków, Starow iślna 47, Wózek dziecięcy, głęboki „Kon kowwą, k ry tą w pierwszorzędnym rządne, sprzedam. Kraków, sw.
sklep.
8351 kon", w dobrym stanie, sprzedam. stanie, spód meblowy, sprzedam. Marka IV, uarożnik Fiorjańskiej.
ło n a, Córki i Synowie.
Kraków. Krakowska 35. SzlificrWózek dziecięcy, luksusowy, aut Kraków, Sławkowska 26/4, ofic.
Bklep tapicerski.
5746
nin
Batko.
8163
ko, sprzedam. Kraków. Rynek Maszyna „Singera", damskn, bę Okazja. Futro perskie, do sprze Króliki rasowe, szarą lub bez
podgórski 1V3.
8374 benkowa, kryta, tanio do sprze dania. Kraków, Przemyska 6/15.
sprzedam. Wiadomość: Kraków, Kawaler inteligentuy, lat 26, bea
Tanio sprzedam: łóżko żelazne, dania. Kraków, Smoleńsk 22/7.
5754 nałogów, przcusiąbiorusy, uiezal®Fortepian,
krzyżowy,
czarny, Kazim ierza Wielkiego 15/2.
otomanę i szafkę nocną z m ar Patefon walizkowy, pierwszorzęd sprzedam
Buty z cholewami, męskie, ele zuy, o bziacnetuem aercu, milej
tanio,
zaraz.
Zgt.:
Go
murem. Wiadomość: Kraków, ui. ny z płytam i, sprzedam. Kraków, niec K rak., Kraków, „Nr. 8246". ganckie, Nr. 43, sprzbdam. Wia powiorzchowflbsci, pozna niairym .
Kanonicza 6, stolarnia.
837.1 K alw aryjska 6/5.
8321 Pianino
„Sohemeli",
okazyjnie domość: Kraków, Mały Rynek 4, pauu«i podobnych za.et. Oferty:
Okazyjnie sprzedam mn.szynę do Maszyna krawiecka, lino 3X4, sprzedam
JO, od godz. 3—5 w dni po Giuro ^lajowski, Kraków, WW.
zaraz. Zgłosz.: Goniec m.
wszednio.
5753 św iętych b, pod „Blondyn".
pisanin, harmonię 120 basów, k a  nimpy granatowe, do sprzedaniu, Krak., Kraków, „Nr. 8247".
sę pancerną, a p ara t fotogr. Leiea, {rnków, Szlak 31/5.
8328 Szafę dębową jasną i orzechową Korkownłca i podwójny a p arat do 25-letiiiu, Lada-a blonuyna zrownobranzoletkę, futro męskie, kilimy, Kilim duży, piękny, sprzedam. 3-drzwiową tunio sprzedam. Wiad.: napełniania piwa flńszkowego, w w azoua.
muuigeai ma,
zuudzoua
obrazy. Kraków Wielopole 10 13. Kraków, św. Gertrudy 2/1.
8427 Kraków, II. Josolewiozn 3. stolarnia dobrym stanie, do sprzedaniu. Go szarzyzną życia, poszukuje zumoiZegarek zloty, męski., na ręzę, Błam, popielice, trsncz męski, u- Sypialnię orzech kaukaski i szatę niec K rak., Kraków, „Nr. 5756". aiogom cza od la t 27 do 35. Zgit*sz.
„Omega", sprzedam, Kraków, ui. branio popielate, sprzedam. K ra okazyjnie sprzedam. Wiadomość: Koń lekki, 5-letni, pod wierzch do z rotografją kierować Goniec K ra 
8341 Kraków, B. Joselewlczu 3, stolarnia sprzedania. Zgłoszenia telefonem kowski Kraków „Nr. 8265k".
Starowiślna 8/11.
8417 ków Lubicz 26/4.
5758 Kawaicr lat 35 szatyn, niebrzydki,
Książki: Fotografia na codzioń — Łóżka, m aterace, poleca firm a Fortepian
markowy,
okazyjnie Kocmyrzów 20.
niezbędny podręcznik dla foto- Igiicki, Kraków, Sławkowska 10, sprzedam, Kraków, ul. Kościuszki Mzszynę do szycia, krytą, w do wzr. 175, wykszt. średnie, na rzą
apuitorów z ilustr. 28 zł. Samou Abażury do lump wiszących, slo 19. m. 12.
8261 brym stanie zaraz sprzeda. Czer dowej posadzie, z*amozuy, nez na
czek jęz. niemieckiego 20 zt. towych I nocnych poleca Sktad
Futro popielicowe, średnie, sprze na 1P8, poóztą Krzeszowice. Sobo łogów ,ozeuri się z mrodą intoli5769 g(ntną, sU toezna panną dobrej ro
Elektroteohnicznycn dam. Wiadomość: Kraków Czar lewska.
Grzyby, hodowla pieczarek i prze Artykułów
Do sprzedania wkredens kuchenny, dziny liiozo bye bez m ajątku, óatir
twory 13 zl. Przez morze Czer „J!nr", Kraków. Sławkowska 11, nowiejska 43/10.
' 8276 biały,
duży,
bardzo
ładny.
K
ra domierzauki i okolicy mile widzia
telefon
220-21.
22S2k
wone ku gettom Europy powsta
Rower dam ski, pierwszorzędny
nie 1 dzieje narodu żydowskiego Młyńskie maszyny - kamienie, stan, sprzedam. Kraków, Ujej ków, A ugustjańska 10-2, ogządaó ne. Poważno zgłoszenia » fotog ra
od
godz.
6-tej
popołudniu.
577V
ją zwrotną: Goniec K rak., K ra
551 Btr„ 103 iluetr., opr„ 70 zł, turbiny wodne, wykład do jagiei- skiego 7/7, od 9—12 i 5—7. 8355
„To pani ranai wiedzieć” 10 zf. ników. kamieni perlaków siatki Tissot kieszonkowy, plaski, zloty, Do sprzedania m iocarnia „Clay- ków „Nr. b317k".
Oszczędność
w
gosp. domow. młyńskie, sblnuoze pen., gurt., sprzedam tanio. Kraków, św. Se tou" aztyftowka, pojedyncze czysz bantaioy kawaler, lat 35, poszuku
kulkowych, je z braku znajomości panny do
10 zl, „109 potraw " 8 zł, Słownik elewator, śruby klamry workowe
bastiana 90/2a.
8357 czenie, dona60 łożyskach
q, w bardzo dobrym
brze bytuowanej lub biednej, i«Oł
Techniczny
Niemiecko-Rosyjako- oraz wszelkie artykuły młyńskie Wóick-Autko. sportowy i h ulaj oinlot
stanie
—
m
ajątek
Wołowice,
po ładnej. Zgłosz. lylko z fotografią,
Polski i odwrotnie, opr., 75 zl. poleca Eugenjusz Fabiszewski — nogę, metalową,
niklowaną z czta Czernichów.
5783
którą
zwrócą, proszą kierować: Go
Powieści: Z oparów krwi 10 zl. Wnrs-awn Pozrtańsku 38/3 3452k błotnikam i, stan pierwszorzędny, Do sprzedania lokomobila ,,Lanz
niec K rak., Kraków, „Nr. 8321 k".
Esencjo,
Barwniki do sprzedam. Kraków, św, Sebastja
Burza nad lasom 7 zł, Uszczęśli Olejki,
15
HP
na
chodzie,
w
dobrym
cukrów, lemoniad, a rty k u 
Przystojny brunet. Lat 30, Polak,
wię,lei lndfflkośel 10 zł i inno. ciast,
16/28, prawa ofic., II. p., ga śtauie — m ajątek Wołowice, po pragnie
spożywczych i pw fuincryj- ua
poznać w celu m atrym on.
W ysyłka »a zaliczeniem. Lublin, łów
8359 czta Czernichów.
5784 Panią do lat 35, może bye panmu
nych.
H urt-dotsl D/H Z. Syp nek.
Singera" krytą, piękną maszynę H jrty, wybór m uzyai tanecznej,
nkryika H2.
8253K niewski, Warszawa, Franciszknń
wik»wk» lub rozwódka, tylko z do
Kilimy huculskie, kor, łóżka że ska 0. tei. 11 17 90 i 11 16 55.
i „Iiinipę-ogr-zowacz", ua stojnzu lekkiej, sprzedam, Kraków-Dębni- brym
charakterem . Źgl.: Goniec
lazne. domowy w arsztat stolarski, Ginekologiczne krzesło, szafkę luk. d la lekarza, sprzedam. Kraków- ki, Zagrody 8 6.
5815 K rak,. Kraków „Nr. 8327k".
buciki 40—41, sprzedam. Kraków, stolik, sprzedam. Firm a Pogorzel Podgórze, Logjonów 14/8.
8385 Ubranie popielate, jaane z mateSm
agła,
ładna brunetka, lat 21,
Pierackicgo 25 5, od 13—16. 3423 ski, Kraków, św. Łazarza 9, lei. Piękne, czarne, pianino, ungiolska rja łu bieLskicgo, na średniego,
zgrabna, z dobrego domu, po ma
Ubranie clamne na średniego, 177-01.
mechaniku, sprzedam, oglądać co stan pierwszorztfrdny, sprzedam. turze, Polka, pozna pana (cel ma
770,3k
granatowe, zarzutka, kurtza, od Firm a „Sprzęt Kybaokl" poleca dziennie od 13—15, Kraków, Zy- Kraków, Ja sn a 8/17, godz. 17—20. trym onialny) od 25—35 lat, przy
dzielne spodnie kołdra, iks 1uszku, w wielkim wyborze muszki na b.iklewicza 5 35.
‘
8387 Sklep epożywezo-mieszany, dziel
wysokiego, boz nałogów,
do sprzedania, Kraków, Picrao- pstrągi i łososie. Wędziska zlcjo- Kostjum czarny, pierwszorzędny, nica polaka, ulica ruchliwa, sprze zstojnego,
wyższej sfery, niebiednego. Pier
kiego 25'5, od 13—16.
8424 ne. Komplety żyłek i haczyków. wielkość średnia, ubrani® ozarne, dam zamaz. Zgh: Goniec K rak., wszeństwo
blondyni, ewentualnie
spodnie w paski, wielkość śro- Kraków. „Nr. 5856".
H urtow nia Kupców Polskich. K ra Sieci I płótna rybackie. Wnrsza
szatyni. Zgłoszenia nioanonimowe
7988k dnia, sprzedam. Kraków, Grodzica Uwaga! Książki:
Enoykiopodja tylko z fotografia (zwrot zapew
ków, Krupnicza 11, teł. 222-88 — wa. Smolna 18.
8411 Gutenberga 20 t. zł 1800.—, Ency niam ) kierować: Goniec Krakow
Towary apożywczo-koloniaine i go- Sypialni* etylowe i kuchnie w fir 30'7. III. p„ ganek.
W annę cynkową, noaiadówką, ta klopedia Przeworskiego — jedno- ski, Kraków „Nr. 833fk".
spodnreze, m agazyn Alno-zapalcza. mie Józefa Szulca, Kaiwnrjn. Ry
nio spraedum. Kraków, Szlak 17, tom. (1V36 r.) 300.—, Eneykz. Dwie sympatyczno blondyna ł sza
ny, ul. W arszawska lila, teł. 222-89, nek 26
Łóioczko dziecięco, sprzedam, j
m.5, II. p.
8418 Przeworsk. 2 t. (1967 r.) 4O0.~*. tynka wiek średńi po-znają panów
niagazyn ogólno-towarowy z boez
Krosów, św. Łazarza 9 3.
77O2k Remington „Ncusoloss" maszynę Eneykl. O rgelbranda Synów H872- starszych kulturalnych, dobrze.sy
nicą kolejową, ul. Prądnicka, tei
Lepy
pierwszorzędnej
Jakości
naj
t. zł. 450.—, E, K. Bilza tuowanych. Cel niatrymon/ćany.
biurową, stan pierwszorzędny, o222-95. Sprzedaż po eonach orygi
Ja n Zaniewickl, Warszawa. kazyjnie sprzedam. Kraków, ul, „Nowe lecznictwo przyrodniczo" Zgłoszenia pod „469" Biuro Ogło
nalnych tylko Kupcom, Spółdziel taniej:
Wspólna 14. Prow incja za zalicze Szlak 17/5. I I . p.
2 t. zł 150.—, sprzedam. Z g t: Go szeń, K rajna, Kraków — Adolf8419
niom. drogerjom . perfumeriom, niem.
7788 k Sienniki, worki, chodniki, płótno niec K rak., Kraków, „Nr. 5878". H itler-Platz 46.
8a44k
aptekom. Dział ł : Towary spożyw Ważne dla sklopów i instytucyj
cze, korzenie nam iaatzi, herbaty i hum anitarnych! W ytwórnia obu krawieckie, oraz drobną galante Materace, łóżka, tapczan. Kraków Kawaler Lat 28 jasno blond facho
sw. Marka IV, narożnik Fiorjań- wiec poślubi panną lub wdowę po
kawy nam iastki, kostki buljonowe wia Jn n a Prusaka w Tarnowie ul rię poleca: K. Jam roż, Kraków, nkioj.
Sklep tapicorski.
5890 siadającą
5014k
m ajątek ziemski lub
i przypraw y do zup, zupy różnych Cliyszowska 1 wykonuje obuwie z Grodzka 28
Maszynę do szyciu, szafkową, ua wlaioicietlke interesu. Zgłoszeń la
smaków, galaretki, budynie, ki ju ty kolorowanej I naturalnej im Abażury: Wytw „Fox" Kraków, sprzedaż.
Maków
Podh.,
droga
do kierować: Tarnów, Skrytka pocz
6084k
siele, babki, soki, przyprawy do pregnowanej na drewnianych spo, Sławkowska 30.
Zarnówki. dom Bejowej,
5913 towa 209.
8545k
wódek, olejki do ciast i t. p. dach, ornz eandnły damekie i dzie Dywany, obrazy, sprzedaż, kupno
Pełbucikl meakie, czarne, Nr. 43, Szczęście w małżeństwie łatwioj
Dział II: Towary gospodarcze, my cięco nn pnskocJt skórzimych na oeenn: Kraków. Floriańsko 8
eprzedam.
Wiadomość:
Pralnia
osiągniesz, bodąc fila te listą!... Ko
T epcian nowoczesny Jedno- I dwu
dła nam iastsl, proszki do prania spodach drewninmych malowanych
chemiczna „Błękit*, Kraków, ul. respondencyjny, iudywidualny kurs
i szorowania, pai»ta do butów t Orerty 1 wzory wysyła nasżndmtle. oeobowy sprzedam: Kraków. Me:
Grodzka 2 w podwórzu.
5914 przygotowawczy dla zbitx'iezy. Mła’
seiaa
8/4.
6886k
przyprawy do podłóg, barw niki, Polecamy g alanterię bakelitową, Obrazy — sprzedaż, kupno, ocena: bkrzypcs z futerałem , kilim cie czków pocztowych. Wklnuaó skryp
ultram aryna, muchołapki, lampy polopasową, prowincji; obalugujo- Halina Grzybowska. - Kraków, mny 2x3, do sprzedania. K ru ty za zaliczeniom pocztowcm. Na
karbidowe, szczotki i m iotły wszel my zu zaliczeniem. Conniki wysy Zwierzyniecka 14,
6887k ków. Potockiego 1/14, przedpoł.
desłać życiorys, dokładnym adre
kiego rodzaju, trzepaczkl. Dział łamy odwrotnie. Poszukiwani wy, Motor ropny 15 HP, stan pierw
Łóżka dw# inutaJowo, todne, wy sem. Oferty (załączyć znaozkaml
I I I : Kosmetyka wszelkiego ro łączni odsprzedawcy na własny szorzędny,
sprzedam. Zgłoszenia: godne. Kraków, św. Murka 19, 0.84): „Kolekcja", Biuro Ogłoszeń
dzaju, perfumy, wody, pudry, wa rachunek. D-H. T. Mikulski, War- Eustachy Melnyczyn, Przemyśl, narożnik Fiorjańskiej. Sklep ta- F r. K rajna, W arszawa, Bracka 17.
zeliny itp. Cenniki wyayinmy na ezawa, Wspólna 61/25.
8192k Ungarischeatraese 35.
6UJ2 Panna kolo czterdziestki, nauczy*
8458k picorski.
knżdo życzenie.
,
,782a Obrazy wybitnych artystów w wici
ciałka, młodo w yglądająca, zgrab
Płyty grarnof. taneczne eprzedam
kim wyborze, najprzystępniejsze Szczotek do szorowania z drzewa
na, łagodna, gospodarna, zamożna,
inform acje: Kraków, .Wielopole ceny: Wawrzeeoći, Kraków, Wfśiua (ręczne i na kij), drążków do
Matrymonialne
pozna odpowiedniego pana do la t
szczotek,
wycieraczek
drew
nia
7368
32, Kolektura.
4673 9. Sprzedaż, kupno, ocena.
45, w ceJu rnatrym
Zgłoszenia:
nych, składanych, trzepaezek, kosz
Sprzedam większe podwozie reso Obrazy najlepszych artystów poi
Goniec K rak., Kraków. ..Nr 8278k"
Brunet,
Lat
32,
wzrost
ćredni,
na
nn papiery, dostarcza w większe]
rowe pod platon z hamulcem I ko. skioh: Wawrzecitl, Kraków, Wlśl
ilości krótkoterminowo Hurtow stanowisku, przystojny, pragnie Kawaler, zdrów, jat średnich,, na
łaml na opony. Krzyżanowski — nu 9. Sprzedaż, ocena, kupno.
własne mieszkanie W
nia szczotek. K razau Kasinogasse poznać w oelu rnatrym . ładną, in stanowisku,
Stalowa Wola 1
« 3 S Meble różne, sypialnie, jadalnie
pozna panią zdrową,
8164k teligentną panią do lat 28, nieza Krakowie,
kombinowane
sprzedaje (Bracka) 6.
Obrazy: Brandta, Chełmońskiego, pokoje
z
tem
peramentem,
o ładnej budo
leżną. Zgiosz. wraz z fotngrafją,
Gersona, Faiata, Juliusza i Woj Hala Meblowa, Kraków, ftrodzkaop Lepy na muchy — prim a gatu
Łaskawe zgt.
sswrot rączę: Goniec K rak., wie. Cel rnatrym.
ciecha Kossaków, Malczewskiego, Patefon elektryczny, markowy^ w nek — wysyłam po 65.— zł za której
tylko z fotograf ją, za zwrot której
Kraków „Nr. 7646".
Podkowińskiego, Wyczółkowskie szafce, okazyjnie sprzedam: K ra karton (100 sztuk) za zaliczeniem Wysoki brunet lat 32, zamożny, ua ręczt) iłowem
honoru:
Gonioo
go, sprzedam. Kraków-Podgórze, ków, F lorjańtka 15/4, I p,
7438 pocztowym po nadesłaniu 25‘/i za stanowisku, nawiąże koresponden K rak, Kraków, „Nr. 8026"
W ęgierska 1013.
5270 Tapczany, wielki wybór, sypialnie, datku. W arszawa, Al. Jerozolim
Przystojnego,
wartościowego,
do
z kulturalna P anią w oelu m a.
jadalnie, gabinety, kuchnie poleca ska 26/12 Tadousz Sawicki. 8376k cję
Meble nowoczesne, orzech kaukn
trymonja-lnym. Z g t: Gonleo Krak. brego pana, pozna przystojna, za
eki, eprzedam Zgłoszenia: Kra K. i Z. Szczurek, Skład mebli, W alne d'n zasładów przemyst
radna wdowa, lat 38, posiada
„Nr. 8650".
ków., tel. 160-24, godz. 18—15.
Kraków, S to larsk a-7.
7439 hnndi. i blnr. Piotrkowlcza: Ta Kraków
Poważne porady rnatrym., wska- wlasuy dom, ogrodem owocowym*
bele do obliczania składek na u
Do szycia maszynę, mocny typ, Polecamy ubrania,' płaszcze, su
piękny m ajątek ziemski. Poważ
zania,
szczęśliwe
kojarzenie,
psykrawiecką, nadająeę się do skór knie. lisy, futra, błamy, kilimy, bezpieczenia społeczne. Fundusz
charakteru,
ukryte ne zgłoszenia w celu rnatrym*
sprzedam Kraków, Krowoderska chodniki, dywany, obrazy, srebro, Pracy. Daninę oraz podatek od cho-analłzy
Goniec K rak., Kraków, „Nr. 5505”
zdolności,
wady,
nałogi,
przeszłość
kryształy,
porcelanę, uposażeń 5-te wydanie obejmuje
39, ra- 10.
5565 patefony,
maszyny obowiązujące od dnia 1 lipcą 1 przyszłość ustala ua podstawie
Sypialnia nowoczesna, pierwszo aparaty fotograficzne,
piama i d at urodzenia. )<irzędna. kompletna, okazyjnie do do pisania i inne rzeczy. Komie, 1943 r. Cena 15 zl. Wysyłamy za próby
Noclegi
zaliczeniem pocztowym. K sięgar powledzi za zalleaeniem poeztosprzedania. Kraków-Podgórze, ul. Kraków Piać Dominikański 4,
weni.
Psychografolog m istrz Manie
otrzym
ują
pełny
rabat.
H
ur
Rrodzińskjego 1/L
0522 Maszyna „Singera" damska, hę
Noclegi
inteligencji:
Kraków. Ra'*
mott, Kraków skrytka poczt. 474.
Obrazy znanych malarzy polskich benkowa, kryta, pierwszorzędna, townia Keięgarsko-Gazetowa M Wdowiec
7268
lat 40, z synkiem sześcio dzlwlłłowska 14'2.
Piewioki, Lublin, Kapucyńska 5.
sprzeda Komis, Kraków, Plao Do okazyjnie do sprzedania. Kraków
Noclegi:
Kraków.
Grodzka
58'ISŁ
składak
jednoo«obowv letnim, energiczny, wrażliwy ua
7493 K ajak
m inikański 4.
6701 Paulińaka 3/4.
Noclegi:
Kraków.
Długa
2(V3
•przwUm. Kraków, Mogiłska 33, piękno, bardzo łagodnego usposo N ocbgi: Kraków, Zielona 25/1.7586
Tapczany, otomany, mntetnee z Obniżono ceny na liga srehrnego
8579x bienia, wt. pnsdaiebiorstw ą i mie Noclegi: Kraków. F.orjańska 3/8.
traw y morskiej i włósla, łóżka futro męskie, aparaty foto, sre dzień powszedni 2—5-tej.
szkania, z braku 'czasu tą drogą
Polowe poleca tapicer Łuczywo, bro stołowe, ubrania, patefony W orki, torby, leierkł poleca ..Cero
Pokój przyj©7x1nym: Kraków, św.
wnia worfców*' Kraków. Zielona 3 poszukuje odpowiedniej żony ze Scbastjana
Kraków, Pasał Bielaka, Stolar Komis, Kraków, Grodzka 59.
34/2.
b!8X
sfer kupieckich, wzgl. pnem ysi.
Przybory
szewskie,
oras
baty,
Underwood,
maszynę
pisarską,
ska 5.
,
7021
Noclegi:
Kraków, Starow iślna 52,
sznurowadła rzemienne, biczyska, Zgłoszenia pod „397" do Biu
Fortepiany, pianina poleoa n a jta  stan bardzo dobry, sprzedam
m.
13.
front
—
Bańdowa.
8309
ra
Ogłoszeń
K
rajna,
Kraków,
pastę
poleca
Stanisław
Polczwwskl
niej: świątek, Kraków, Staro Kraków, św. Sebastjann 10/13, of.
8i66k Noclegi: Kraków, Grodaka 5015L
7117 AdOif H itler-Platz 46.
8138 Kraaów. Długa 67.
wiślna 12.
7081 11 piętro.

Sprzedał

PROSZEK
Z KRZYŻYKIEM
»NEUTKOPHEN«
Kojący Bóle gtow>. Po/ba wio.
ny właściwości szkodliwych, sto.
sowany pipy m igrenach, bólach
roumatycznych i nouialgicznych

Nr R.|. 1B6B
Cen# za nrotzek 0’30 Zi

DRAWANDER
A-G-KRAKAU
praktyką przylmlo Apteka na
prowincji.
Oonltc Krak., Kraków, „Nr. 8252'*.

i

Dwie pięhne hołdrij
do sprzedania.
KRAKÓW, Orzeazkowej 4, m. 9.

Agenićr Przedstawicieli
rutynowanych w branży Ko.
sinotyczno-Galanteryjnej na
Kraków i okolicę poszukują
Dom Handlowy ATLAS „4334"
Warszawa, Jerozolim skie 32.

nm urn

fflicnałaMiaineoo

piękną — nowoczesną — komplet,
sprzedam — Krafcuw-Podgórze
Brodzińskiego 1, nt. 1. 8290

SŁU ŻĄ C Y
możliwie m asażysta dla s ta r
szego pana, potrzebny.
Zgłoszenia pod „460" do
Biuro Ogłosi. K rajna, Kraków,
A dolf-H itlsr-Platz 46.

W B Ł «. WS

dwurodzinną, pełnokomfortową, —
duży sad, Aleja 29 Listopada
połowę okazyjnie sprzedam.
Kraków, F lorjańska 18, II p., oflo.

O B R A Z Y
dywany, antyki
kupuje — sprzedajo

„■» I I R

V N E ’’

Kraków, ulica Siawkowwska

8.

Psu owczarM

białe, młode, wys. rasowe oraz inne
sprzeda HODOWLA
Kraków, Wadowicka 36.

Plaiilno-rorteplan
krótki, kombinowany pokój,
dywan kuplę zaraz, Zgt.: Goniec
Krakowski, Kraków, „Nr. 8395"
„CUKIERNIA ZIEMIAASKA"
Kraków, ulico Mikołajska Nr. 5
została otw arta
w sobotę dnia 14-go sierpnia.

m e b le
K R A K Ó W , Starowiślno 35
poleoa wytwórnia Mebli
JU L IA N
PY K A

P ia n in o
krzyżowo, płyta metalowa zagra
niczne, sprzedam okazyjnie..
Kraków, ul. Krowoderska 50, ni. 0

Uczeń do p ra k ty k i
kupieckiej, sprytny, zdrowy I
uczciwy, do lat 18, może się
zgłosić w godz. 9—11-tej do
firm y D/H. „Pionier, Kraków,
ul. Stolarsko 9.
ANIE. KTÓRE BAWIŁY SIE
a pluły 1 sierpnia pown (ozzook
irrier „M ilki"). >« proszone o
Irianie psa /a wynagrodzeniem
Iraków, ul. Prałm ow skiago 55/1

SPR ZED AM PLATON
tta 15 m tr. 1 bryczkę na kolach
gumowych.
Wiadomość: Kraków, Dekerta I,

Angielski zmieniacz
GARRARDA
na duże 1 małe płyty w pięknoj
orzechowej szafie z 9-watowym
wzmacniaczem.

Amerykański zmieniacz
CAPPELCHAHT
na duże i małe płyty .w przepieknej oryginalnej am erykań
skiej szafie s 18-to watowym
<
wzmacniaczem.

Szwajcarski zmieniacz
PAILLARDA
w pięknej mahoniowej szafie
9-oio watowym wzmacniaczem
sprzedam.
W arszawa, ulica Zgoda 6~
MINKIEWICZ.
8S74k

l

5

„GONIEC KR AKOWSKI" Nr. 189. Niedziela, 15 sierpnia 1943.
......
.——y...,.
— ---------——
Nauka I wychowanie

Spółka

Akcyjna

ZARZĄD GŁÓWNY, LWÓW
M arienplatż 5 II. Tel. 245-4?.
Spedycja, zbiorowe ładunki,
magazynowanie, inkaso, od
praw a celna, własne wielkie
m agazyny, transporty konne
i samochodowe podmiejskie,
międzymiastowe i zagraniczne.
F lL IE :
Lwów, Marienpl. 5. Kraków,
W ehrm achtetr. 10. Tel. 133-33.
W arszawa, Mnrschallstr.. 25.
Radom, Wftllstr. 1. Lublin,
Mackensenstr. 16. Częstochowa,
Adolf H itler Allen !4. S tani
sławów, Kiew erstr. 30. Tarno
pol, Frankostr. 15. Czortków,
Borgatr. 58. Kolom ta .Ringpi. 7.

SKradzlon® WennHarlc
i kartę pracy dnia 7. V III. 1913
w Krakowie nn nazwisko Michał
Łętocha, wystaw, przez M. Kraków

Oter«taaK«f

Języków korespondencyjnie uczy
szybko,
interesująco,
tłumacz
przysięgły. W ypróbowana metoda.
Inform acje: Kraków, Szwedzka
12/5, dla tłumacza.
7967
Korespondencyjny Kurs Przygo
towawezy do Państwowej Wyżgzej Szkoły Technicznej w W ar
szawie. Czynny od 1 listopada
1942 r
Inform acje: Warszawa.
Smolna 34/4.
6l42k
Stenografii polskiej, niemieckiej i
języka ufemieckiego naliczają li
stownie Korespondencyjne Kursy
Stenograf.il Lublin skrytka pocz
towa 169 W yczerpujące Informa.
tje — po nadesłaniu zl 2.
Wpisy na nowy rok szkolny
przyjm uje S ekreiarjat Urzędowo
zatwlerdzonyclr Kursów Handlo
wych z polskim językiem wykła
dowym w Krakowie, W eetring 52
(Podwale).
7871k
Korespondencyjna Kursy Księgo
wości w Luhlluie, skrytka poczto
wa 105. kształcą buchalterów i len
pomurników dla potrzeb przemysłu
i handlu. Księgowość wioska, ame
rykańska i przebitkowa. Ramowy
Plan Kont dla hand u i przemysłu
Nauka dla początkujących i za
awansowanych. Inform acje, zna
czek 3 zł,
8030k
Profesor germ anista, Kraków, ul.
Zielona 25'21. Pierwszorzędna wy
mowa i stenografia niemiecka
Nauczam ustnie 1 korespondencyj
nie Ztcnografji polskiej i niemiec
kiej: Kraków, Zlolnoa 25/21.

Akenlowieza, Wojciecha Kossa- j
Rożne
ka, Rozwadowskiego, Tondoea )
sprzeda: Komis, Kraków, Plac S Która bezdzietne małżeństwo woDominikański 4.
źrnie
swoją Sierotkę ll-lotułą
ładną i zdrowąf RodaJofc um arli.
Łaskawe zsgłoBzenin: Uomieo Krak.
Tarnów ,,Nr. 1670“.
8534lę
Rozwody zgodno niezgodne, pora
dy dypf. prawnik, obrońca konsy
storski Różycki, Warszawa, Wspól
K r a k ó w — M a ls e ls a 4
na 49/4. .
8572k
Mam gotówki około 20 tys. Jestem
m istrzem piek arsk im lat 35, kaw a
ler, posiadałem własne przedsiębior
stwo. Oceiekuje propozycji. Oferty:
Gonieo
Krak. Kraków „Nr. 8207k“
A. WAYf RZECKI EGO
Przeprowadzki oraz przewóz towa
Kraków, ulica W lślna Nr. 3,
rów i fortepianów wykonuje, jak
dawniej, fachowo i solidnie Michał
najw iększy wybór dziel sztuki,
Zieliński, Kraków, Grodzka 9, m. 12
najprzystępniejsze ceny.
Do wynajęcia pokoje na wisi na 2
miesiące. Kraków, Hclclów- 2, portjerka, Wieeholówna.
7959
M arta Filipczak Masłowska, grftfologtni, przyjm uje w czwartki I
piątki od godz. 11—fi wieczór,
Kraków. Krowoderska 5/1.
8255
Placek i dobry humus z wykopu
w dzielnicy niemieckiej w KrnkoGierymskiego M aksymiliana
wlo do oddania przy własnej
scena batalistyczna Wyczół
zwózce, wzgl. przy n isilcb kosz
kowskiego, Falata, Malczew
tach zwózki. Zapytania kierować
skiego, Zmurki. W. Kossa
do Gońca K rak., Kraków, „Nr.
ka, Stryjeóskiej, Hrynkow858tk".
skiego
Salon mód Mnrjl Człaplńskiej —
P ac \Vff. Świętych 11, obok apte
sprzeda
ki — wykonuje wszelkie przerób
ki gustownie,
7818
SALON OBRAZÓW
Letnisko. Poaoje umeblowane z
utrzymaniom, lub bez w pięknej
1 spokojnej górskiej okolicy 9 km
za Myślonicamt — lasy, góry, rze
ka — ceny przystępne. Żgł.: Go
niąc K rak., Kraków, „Nr. 8383".
K ulturalnego małżeństwa, któroby
F O R T E P IA N Y
zechelało przyjąć laskntrie godność
rodziców
chrzestnych
naszego
Krakftw, ul. Grodzka <0
synka, posnuikujemy. Mgr. K ukul
scy, Jftslo.
8084
Młoda inteligentna, milej powierz
chowności, poezukujo spólniozki
lub Rpólnikn w celu założenia, po
na
większenia interesu w Krakowie
pastę
lub okolicach Krakowa. Posiadam
gotówki do 20.901) zł. Oferty kiero
wać: poczta Puławy, Dlstr. Lu
blin, Poste restante dla „Samo
dzielnej".
S33tk
Zakład krawleekl przyjm uję wszel
kie roboty, wykonuje solidnie i
punktualnie. Mistrz krawiecki Jan
szkolne
Frankowski. Krnków-Podgórze, —
Czarnieckiego 8.
5274
Naprawia kilimy W ytwórnia Kehierzeo". Kraków, Stradomska 3.
Csysel chemicznie odzież solidnie
w 19 dniach fin u s Fr. Jogatla,
dostarcza
Kraków, Dietla 98, w podwnrett.
Cholewki solidnie wykonuje z do
Skład Art. Szklanych
starczonych mnterjulów Praenw.
Kraków Agnieszki 1
nla Kraków, św. Gertrudy II.
Kawę ziarnistą przyjm uje do po
telefon 186-40
łonin: Stanisław Wnchel. Kraków
Długa 53, sklep kolonjzłąy. 7362
Formy na suknie damskie wedl
m iar osobistych wykonuje stę
w loka,u Konc. Kursów kroju I
szycia „Józefina". Kraków, ul.
Tarlowska 10/5 (przecznica Zwierzyniookiejl.
7363
Oddział w Krakowie
Opony
rowerowe
wulkanizuje
szybko. Krazów, Wolnien 13,
podaje, i® przeniósł swe biura
•> p2 . 1,5wo7525
z ulic Łobzowskiej bocznej 6
Kostiumy, płaszcze wykonuje Mie
1 Batorego 5 na ulicę
czysław CholewsB, Kraków, fllnwP IE K A R S K Ą 4
sowska 30.
7779
Telefeąy i gfc-ytka pocztowa
Grafolopinl pogadał najlepiej każ
demu. Przyjdź, jeśli masa jakieś
pozoatają be« zmiany.
ślepoty: Kraków, Dietla 73'41,
.
Zakład
wejście z ulicy św. Sebastiana ’ 7.
Ubezpieczeń Społecznych
Grnfofoglnl poradzi wo wszystkich
apraw-aeh życiowych: - Kraków,
.23'lr*- ” ■
7888
Reperacje zegarków, zegarów 1
20. VII.
A
budzików
,
uskutecznia
szybko
t
młoda suka bokserka jasno*
•óHdnio firm a Gajewski, Kraków,
br&zown, czarny pysk biały
nl.
Starowiślna
26.
7880
podbródek, skaza na biodrze,
Fsyehografolog Mletrz Mnpiott o
wabi sią „Foka4*. Odprowadzić
wybitnym durzę jasnowidzenia
za wynajfrodzcaiein: Szarek.
wizyjnego
przepowiada każdemu
K ra k ó w , F lo rja rts k a 3.
.lego tajemnice wydarzeń życio
wych z charakteru pisma I dat
urodzenia, na podstawie których
ustala horoskopy przeszłości. Da
je rady we wszelzleh kwestiach
życiowych. Odpowlłdzl listowne
»a zaliczeniem poczt. Podać datę
pojawiły się
"yłsuia. Adres: Ma
n i l i Kraków skrytka poczt. t74
Dobrze poradzi w każdej sprawie
1*
a' Kraków, Krakówskn 3943 |x> południu, wyjąmrcy
ęzwartkt.
niedziele
79R2
naszych czekolad
Frzyhlakał sl,
mło/Ty J a m n ik
w tabliczkach I blokach.
brązowy. Do odebrania. Kraków,
Karm elicka 32. Sklep W ilińskiej.
Ostrzegając przed naby
Gustów, specjalista trw alej 00waniem takowych, —- du aeji, wyuczony w Wiedniu
Gwarancja.
ptyny zagraniczne
stwierdzamy, że z pro
..Jasio . Kraków-Pndgórze, Lima
dukcji naszej oddawna
nnwsklcgo 16.
8289
skontyngontowanej, nie
Rleriatkl gumowe, szyldy oraz ta
bline
nagrobkowe:
St.
Sieprawskt
sprzedajemy niczego na
Kraków. Grodzka 36.
5320»
wolny rynek.
Przewozy wszelkie, drohnlen. ter
minowe
za1
wyładowywanie
wa
• Zał. w 1831 roku
gonów solidnie, punktualnie: H.
Fabryka Czekolady
Horoszklewlez, Biuro Transporto
we, Kraków. Sławkowska fi. te efnn 201-21.
fiSŚRk
Szczury tępi masowo Zaktad do
Warszawa
walki z robactwem I szkodnikami,
Kraków, Szewska 24.
787 Ik

W SALONIE SZTUKI

O B R A ZY

Kiaków, Łobzowska 6

P u d e łk a

Bańki feiczarskie
K a ła m a r z e

Słoje ś$qsiory

Zakład
unezyieczen społecznych

W wolnym handlu

talsgllhatu

E. W EDEL, S. A.

Placówkę lekarską doskonalą bez
interesownie wskażę. Dr Wożniak,
Brody Iłżeckie koto Starachowic.
Profesor Wróżbitów Moryc, zna
ny z roku 1932 z Gdańska, który
szczycił się swoim talentem Ja
snowidzenia, powrócił i obecnie
osiedli! się we Lwowię I nadal
rozpoczął swoją pracę. Podać da
tę urodzeniu, pytania I wolne
datki na odpowiedź. Adresować:
L. M. Lwów 1, poste-restnote.
Podania, tłumaczenia, perlekt nie
miecki; Kraków. Szewska 24
Pleny kopjuje. w ykreśla folokopje
dokumentów, rysunków: Zakład
llrsow nietw a Techuiezn-gn, K ra
ków. Szewska 24*
7995k
Fotograficzny zakład dobrze pro
sperujący, z urządzeniem i zapa
sem niaterjalu lub bez wydzier
żawię lub sprzedam. Zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków, „Nr 89S0k"
Wszechświatowe] stawy Jasnnwidz-Psycliografolog Lurondi. Ob
darzony wielkim darem jasnowi
dzenia, przepowiada nieomylnie
przyszłość i przeszłość, mówi o nsobneb zaginionych, oraz daje
możność zdobycia miłości pożąda
nej osoby. Podać datę urodzenia,
przesiać zl. 20 na odpowiedź. Adresować: F. Zytko-Lurandi, W ar
szawa C 1. Skrzynka poczt. 666.
Biuro tłumaczeń 1 sądownie zaprzye. tlumaeza przeniesiono z
Adolf H lller-P latt 32 na Bracką
IKasInogaase) 6 1. p„ tel 121-22
Wytwórcy pióropuszów do odku
rzania proszeni eą o podanie
adresów
Biuro Majewski, Kru
ków. Pi. WW. Świętych 8. 81B5s
Zakład inalarako-pokoatnlozy Jan
Pltulu, wykonuje wezelkle prace
w zakres m alarstwu wchodzące.
Kraków, Starowiślna 71) 8, le.efon
125-22.
820(1*
Światowej -stawy Jasnow idz Psychografolog Prof. Nauk Okulty
stycznych
rozwiązuje
każdemu
fakty życia. Przepowiada prze
szłość, teraźniejszość, przyszłość,
sprawy handlowe, rodzinne, miło
sne, los zaginionych. Nadesłać
datę urodzenia, pytunla i zl 20.
Adresować: „Inipreeario", W ar
szawa G 1. Skrzynka poozt. 322.
Nowoczesna Szlifiernia nożowni
cza wykouuje wszelkie roboty. —
Speajalność narzędzia ohlrurgleznc i fryzjerskie, oraz naprawa za
palniczek, Kraków, Starowiślna 33,
Tyliński.
6«92k
Akcje, listy zastawne, ziemskie,
miejskie, prowincjonalne i Inne
papiery procentowo kupony ku
puje — sprzedaje Dom Bankowy
Woiański 1 Ska, Warszawa, Nowy
ftwiat 19.
789,'lk
Pluskwy, wszelkie robactwo z za
rodkami tępi specjalnym gazom,
nie uszkndzająo tkania, mehll. Sku.
tek gwurnntowany. Zakład H igie
ny, Kraków, Szewska 24.
7875k
Pensjonat M arji Starzyńskiej w
Waraz.nwlo, ul. Sienna 24, m. 7,
tel, 650-01 i 457-4,8 poleca pokoje
z utrzym aniem lub bez.
8254k
Patefony, rowory. maszyny, apa
raty napraw ia Zakład nieohaulczny, Kraków, Szlak 14.
5112
Peleryny, płaszczu gumowe, zamki
blysKiiwiezne, teczki naprawia,
oraz wstawia zatrzaski i zamki
błyskawiczne Zakład Szewski, —
Kraków, Szpjtalna 20/22
8249
Maszyny biurowe czyści gruntow 
ało, przerabia, odnnwln specjali
sta Zyebowloz. Kraków, Felicja
nek 21.
5802
Pluskwy oraz wszelkie robactwo
wraz z, zarodkami tępi radykalnie
gaz „BF“ oraz odszezurznnle prze
prowadza dezynfekcja „Azot", —
Kraków Dietla 19 7. telef 217-48.
Tnrnów. Wałowa 8,
6031
Biustnikl przyjm uje do szycia
z powierzonych m ateriałów, pier
wszorzędny fason 1 wykonanie:
Kraków. Dietla 45. m. II.
6539
Aryjskiego pochodzenia dowody
przeprowadza, m etryki wydobywa
(ze wszystkich krajów) Heraldyk
(Slppenforseher, Dr. 0 Mudfetzkyj, Kraków. Retoryka 17'4 —
Wiedeń 110, Tflrkenachbuzatr. 1.
Szczurowski, zaprzysiężony biegły,
otwiera kasy pancerne, prowadzi
pracownię niochanlezno-ślnsarską,
Kraków-Pndgórze. Dąbrowskiego 1
telefon 189-61.
7558
Dobrze prosperujący eklep cukier
niczy w centrum Lwowa,ę zamie
nię za podobny w Krazowle, ewentualnle kuplę. Zglosz,: Gonleę
K rak., Kraków, „Nr. 8933“ .
Sklep spożywczy z koncesją przy
głównej ulicy (W icneretr.) we
Lwowie zamienię zn podobny w
Krakowie. Zglost.: Gonieo Krak.,
Kraków, „Nr, 8034".

Zguby — kradzlełs
Skradziono R ennkartę Nr. 37,
wystawioną przez Gminę Dęhowiee, powiat Jasio, na nnzwlsko
Miller Eugenia.
8071 u
2 sierpnia br. malezlono damuki
zegarek. Odebrać u brata furtlann. Kościół DO. Zmartwychwstań
ców, Kraków, nl. Łnbzowsua 10.
Zgubiłam 11 sierpnia br. sweter
biały, granatowe paekl, na Bło
niach. Dla 7-nalazcy wysoka na
groda. Zgłosić tolelon Kraków,
169.(14, godz. 8—15.
85S5k
Zgubiono brązowy portfel skórza
ny, zawierający dokumenty oso
biste (za wyjątkiem dowodu pra
wa jazdy) I pieniądze. Znalazcę
uprasza «ię o* zwrot papierów zn
dobrym wynagi-odzcniem pod adroseni; Krakau, Pieraokiego 12,
albo p. n. Miaelerź Radom, Belckstraese Gl.
7687
Zgubiono Kounkartę Nr. 11.1701/
41, wystawioną przez Zarząd min
eta Nowy Sącz na nazwisko Dalllnger-H ajdim a Anna.
85S8k
Prosię zwrot Lelei chromowanej
Standard 18331/242299, zabranej
ml rano piątek 81 lipea 1948 z
praoownl fotopr. Aleja 23 Listo
pada 71), gdyś osoba jest rozpo■>
znaną. Malanda. Kraków, Gdyń
ska 17.
7955
Zgubiono Kcntikartę Nr. 146, wy
stawioną przez gminę Łużna 1
Atiawels prsez Starontwo w J a 
śle. nn nazwisko Saezerba Ludwik
ze Sta«7.kówki.
801)2*
Zgubiono kartę rowpoznaweaą Nr.
2822, nn naowtsko Twórz Roman,
ur, 1 zam. w Dąbrowicy, gmina
Baranów, pow. Dębica, Ostrzegam
przed nadużyciem.
8OI)7k
Zgubiono w llymanowie-Zdroju
podczas jazdy 29. VI. 1948 torebaę
z K ennkarta Nr. 1900, wyatawiouą
rzez gminę Rabkę ua nazwisko
Tazlmiera Tomaszewska.
8099k
gubiono R ennkartę Nr. 1060, wy
stawioną na nazwisko Aniela Wanatowicz, gm. Charzowioe, p. Rozwądów, pow. Tarnobrzeg.
810ttk

Zgubiona Konnkartę, wystawiona
przez gminę Niako na nazwisko
Francdszek Tkaczyk.
8098k
Zgubiono w Krakowie Konnkartę
Nr. 2448, wystawioną przez gminę
Czarna, pow, Dębloa, oraz Auewels
przodowniczki gromadzkiej, wy
stawiony przez Starostwo Dębien
na nazwisko Wawrzoftek Helena,
1’rzerytybór, pow. Dębica.
SlOlk
Zgubiono w Mogilanach w lutym
br. Kennkarte, wystawioną pa na
zwisko Wioraba Magdnlonn, asm.
GtogoCbów 336, pow. Kraków.
Zgubiono Konnkartę Nr. 4481, wy
sławiona przez Kre-ishuuntniannscbnft Dębina na nazwisko Wolski
Piotr, oraz *eiążcczki; Ubezpie
czali! Si>ol. Nr. 88768712.
8106k
Zagubiono dnia 9. VII. 1948 Kcnnkartę Nr. 1485, nn nazwisko Zaworaki Michał. Potkinia 396, pow.
JarOslaw, wystawioną przez Gemoindoverwaatung Jarosław dnia
12. III 1942,
819«k
Skradziono kartę rozpoznawcza,
waetuwioną pa7.cz I.*indkoinii>arzo
w Kazimierzy Wielkiej na nazwi
sko Cęcck Tadeusz, zam. w i icrocioaeh, gm. Droiejowiee.
8277k
Zgubiono K enn*artę Nr. 502, wy
stawioną przez Starostwo Dębica
na nazwisko Chłopek Michał. Tu
szów Narodowy
8279k
Skradziono Kenuknrtę Nr. 1196
z dnia 80, 6. 1943 ua nazwisko
Dylo Murja, Borek Wielki, \rystnwloną
przez
Kreishouptmannecbaft Dębica.
8289k
Zagubiłam
Kennkartę,
wydaną
przez K rolsliuuptm anuschaft Dębi
ca na nazwisko Drzymała Murja,
Wojków, gm ina Padów, pow. Dę
bica
ą
8281k
Zgubiono Kenn*artę, wydaną przoz
gminę Bystra, Kreis Nenm arkt,
ua uazwisko Stnnletaw Dudziak
z Oelclea, gmiua Bystra.
8282k
Zgubiono Konnkartę Nr. 2825 ną
nazwisko Dcjwwskn Bronisława,
ur, 25. I. 1923 w Chochlach, Kro
Dębica, dystrykt Kraków.
8288g
Zgubiono Kennkartę Nr. D5/42 nu
nazwisku Dzlcdzlo Bolesław, Sę
dziszowa, gm Bobowa, pow. Jueio
Zgubiono K ennkartę Nr. 1148. —
E siert JiL.jjłU, Bochnia. Zalesie 1681
Zgubiono Kennkartę Nr. 4641 nn
nazwisko Pnsik Ju l ja. Braćiejowa,
Kreis Dębina.
8528k
Zgubiono dowód wy meldowaniu i
m e trykę ua uacwlftko Su person
Leouurdn, Dębica, Kręia Dębica.
Zgubiono K ennkartę Nr 76, wy
daną przez gminę lto p n un nazwi
sko Slawińwkl Mlbozywtaw. 8525k
Zgubiono Konnkartę N r. a lb , w y 
daną przez gminę Kupa nn na
zwisko Siwiak Józof.
8526K
Zgubiono Kenuknrtę .wydaną przez
gminę Gorlice na nuzwiako Zi
mowska Stelauja.
8527 k
Zagubiono kartę
rozpoznawczą,
wydaną przoz Starostwo w Dputowio ua nazwisko Surm a W alenty,
zam w Przezwodnoh, gin. Wilczyce
Zgubiono K ennkartę Nr. 1734, wy
stawioną przez Krcisbp. Jarosław
nn nuzwisko Gruk Stofuuju, Jaro•ląw , A rtyl 28.
#52jlk
Zgubiono świadectwo szkolne z *1.
IV , wydane przez kierownictwo
szkoły powszechnej w Kańczudze
w r. 1919, ua nazwisko Koperski
Józef.
S680k
Zgubiono Kennkartę Nr. 3532, Ko
zub Rozalia, Dąbie, gminu Rado
myśl Wiolki,
8531k
Skradziono K ennkartę Nr. A 1/42
wydaną na nazwisko Anioł Marin,
Wiśnicz Stary Nr. 28 przez Lamdkom m lsarlat w Bochni.
8264k
Zgubiono Kennkartę wydana przez
Staro,siwo w Now ym Targu ua n a 
zwisko Ja n Antolak, zam. w No
wym Targu.
82i>ll(
Zgublcno Kennkartę Nr. 299 wy
dana przez, urżąd gminy Radłów
(K relsbauptinuunsebnft
Tarnów)
na nazwisko Bodueh Ja n z Przybyslawlc, pi, Otfinów.
82fiśk
Zgubiono w dniu 18 lipca kartę
rozpoznawczą Nr. 925 wystawioną
przez Starostwo w Jaśle, Auswbla
wystawiony przez Rtnrostwo w J a 
śle, staro prawo jazdy 1 staro po
zwolenie na broń, wystawione nn
nnzwlsko Bobrowski Karol.
Skradziono 19 liiwa 1948 Kemnkartę Nr. 9114 nn nazwisko Wacław
Badlnk, wystawioną przes K rdshnuntmnnnschnft Jasio.
8379k
Zgubiono Konnkartę Nr. W/9828,
wysławiona przez gminę Cenrnlcliów na nnzwisko Wnącek Anto
nina, Czutówok 55.
8271k
Bizon Jakub, zamieszkały w Zagn
rzycaeh, gm ina Sędziszów, Zagubił
K artę rozpoznawczą Nr. 5996.
Zgubiono Kennkartę Nr. 612 wy
stawiona w gin. Srilmehtnwa pony.
Nenm arkt, na nnzwlako Marjn Bulak. ■
8273
Zaginęła K arta rozpoznawała M al
czyka Edwarda, ur. 6. X. 1915 r„
znm w Sudole, gin. Droźejowićo.
Zgubiono Kennkartę Nr. 78 na nn
zwisko F lrlit W ładysława wo wsi
Turzy Nr. d. 199, ur. 19. 3. 1017,
wydanifl przez gminę Bieplcnulk
Strzyżewski.
831 Sk
Zgubiono dokumenty na nazwisko
J e n y Grabowski: Konnkartę Nr,
157. wystawiona Przeć, Starostwo
pow. Tnrnów, Meldekartę i Be.
jehelmljrang do Arbeltsknrty Nr.
90497998, wystawioną preoe Arbeitaamt Dąbrowa oraz Fahrrad-Benutraungsbosehsinfgung, wystawio
ne przez Lądkom isariat Dąbrowa.
Zgubiono K artę roepnsnaw-ezo V,-.
1247, wystawioną na mrowisko Gó
rak Antoni z Mędrzechowa.
Zaginęła K ennkarls Nr. 3935 na
nnzwlsko Danuta Hnatkowska, —
Przoworsk, Lwowska 969.
Zgubiona Ecranikartę wystawiona
przoz Starostwo w- Jaśle na nazwi
sko Alfred HnlunH.
M48k
Zgubiono Kennkartę Nr. .3918 wwdana w Tarnowie otaa rroeptę le
karską na nazwisko Krystyno K ur.
dziel. za.mles®kala Tarnów, ul. P a r
kowa 16.
ąajiąą
Zgubiono Kennkartę Nr. 10443
K artę prney Nr. 904/048S8 i kiłąieez.ke Gbozipieezninl
Spoi, na
nsswisko Blnżkiewiez Weronika
Tarnów. Drużbaękn 7.
853Hk
Skradziono Kennkartę N r 15356 43.
wystawioną pracz fcarząd Miasta
Nowy Saez ns nazwisko Konlnszyńska Feliksa.
8537k
Zaubleno Konnkartę, wydana prze*
gminę Chełmiec na nazwisko Mał
gorzata Kozezyóska.
8539«
Zgubiono Kennknrto Nr. 879 na
nnzwlsikft Adam Tklejowlez. Ronoe»e1r Kreis Ranok.
85(t)k
Zgubiono Kennknrtę, wystawioną
nn nazwisko Kazimiera Finresko,
Sanok
8541 k
Zgubiono Kennkartę na nazwlako
Wrzesień Zofja, wydaną przez Wadowleo-Górne.
854fli
Zgubiono Kennkartę na na«wt»ko
Jnoek Jan. wieś Lipnik Nr. 118,
Gmina Raoieohowloe.
5899

Jazcę paUpraszam uczciwego znalazcę
__________ _ o .pązez
„
dzie
kunku, pozostawionego
cko w tram
w aju Nr. 2, duła 13
t)
i,
w
St]
biorpnia o godz. 18.80. fv stronę
dworca — o zwrot za aowptcm wy
nagrodzeniem! Kraków, Iw. Ja n a
18. m. 24.
Zgubione
K ennkartę,
wydaną
przez Urząd Gm. Borek Faięekl,
ul. Pyebowickn Nr. 124 pn nazwi
sko Józefa Gruszecka, wydaną
w r. 1942.
Zgubiono Kennkartę. wydaną un
nazwisko Maria Nownlt,
pow.
Afiliacja banków.
Kraków, Gm. Rusz,cza.
5275
Dretdncr Bank, Berlin.
Skradziono w pociągu r. Kocmy
LUnderbenk Wleń AQ„ Wien,
rzowa do Krakowa torolfte, Renukartę, wyciąg m etryki I pozwole
KRAKÓW
nie nn prowadzenie dklepu na
Adolf Hltier Pluta 44,
nazwisko Za as uenowjsfa, KraTelefon 18B-4II
ków-LugiewnLkl,
Królowej _J a 
dwigi 845,
5276
FILIA WE LWOWIE
Zgubiono Konnkartę na nazwisko
Wlntorgasse 11 (przy PI. Smolki)
Wlećkiewloa Zofia w dniu 28. V.
Telefon 299-70
br., wysławioną przez (Urząd Gm.
w Nowym Targu*
BANK DEWIZOWY
Zgubiono K en n k artę Ng. 1341 nn
n azw isk o Stnnislaw Magiera, Ot
Porady we wezyztkleh aprawaeb
finów, paw. Tarnów.
9283
pieniężnych I flnanzowyoh.
Dnia 24. VI. 1948 zguldnno Kenu
Od roku 1918 w Krakowie.
knrtę w losie Droglniai ua nazwi
sko Jacenty Drożdż, zim , w Droginl.
5284
Skradziono pośwladozrnle K arty
Pracy Nr. DOI 39415, wystawione
przez Arbeltsanit w Krakowie na o wybitnym darze jaznowldzenib
uazwisko Fijolek Zbigniew.
5285 wizyjnego, prtBpowlada każdemu
Ja n H ajduga zguhil Konnkartę jogo tajemnice wydarzeń życio
od Krzeszowlo do Simki 26. VI. wych z ebarakteru plama i d a t
1948, syn Uabrielu H ajdugi z urodzeniu, na podstawie których
Płatków Kaezów Nr. 118, gminu
ustula horoikopy przyazloocl. Dajo
Liszki.
6286 ra-lv wc waz*.kich kwestiach ży
Skradziono Kennkartę Nr. 907 nn ciowych., Otipowleiill listownie za
nuzwisko Oiombor Mnria. w ysta ■zaliczeniem poczt. Podać datę nrowiona w Dąbrowie, kplo Tarnowa.
dr.puln i pytania. Adrea: Mamott,
Zagubiono Kennkarpę w pociągu
Kraków, skrytka pocztowa I7Ż.
między Dębicą—Wę»"Z0» Wiol kio
na nazwisku Smender Maria, S tłu 
m iany obok Wlollrzlij.
8295
Kupujemy garderobę
Prosię o zwort dozzimentów na
nnzwlsko Jnti Kactmurcsyk, za
biolizuę, kilimy, kryształy itd,.
wynu<rod*eniem oddać: Kraków.
placitny solidnie:
GriMlzkn 29 5.
5297
Kraków, ul. Krakowska Nr. 1,
Bhradslono Kuunkartę, kartę ry
Firm
a:
J. Jabłoński, Kupno —
backą i wyciąg m etryki, Zyla Ru
Sprzedaż.
dolf,
Kraków-Bronowice
Wiot
kie 218.
5298
ik rad sio n o 5. VII. 1943 do*umrnP IA N IN U
ty: Konnkartę, wysławioną przez
Urząd Obwodowy IX Krakau, za lub krótki fortepian dobroj m arki
kuplę.
Zgłoszenia: Gonieo Kruk,,
świadczenie pracy firm y Telektrou K rakau, książeczkę Ubezp. Kraków, „Nr 8177", lub Rkawlńaku 10, m. 7,
Spoi. K rakau, kartę mcbluńknwą
Arboitaamt K rakau, zaświadcze
nie zwolnienia * pracy w ltzcwzy,
wszystkie na nazwisko Palozyńsku Franciszka, zwrot wynagro
JE R Z V
G O RZK O W SK I
dzę 5IX> zl.
534H)
WARSZAWA, Pleracklegę 17
Zgubiono Kantę rozpoznawczą Nr.
wysyła za zaliczeniem w atdkl
1499128, wydaną przez Zarząd
sprzęt wędkarskli wędztska.
Miejski w Krakowie na nazwi
tyl*l haczyki, kołowrotki. Wysko GrześhO Stanisław a.
5399
”
ztkl, uleci.
Zagubiono Kóunkertę na nazwi
Najleiwzw Jakość Najniższe ceny
sko Stefan Kowalik, wystawioną
przez Urząd Gminny Liszki, pow.
Kraków.
M t7
Skradziono Kennkartę Nr. iy /
29819, Karlę Prany Nr. 961/297.17
llr 26 d., przepustkę nocną, św ia
i KRAKAU BUR65TIASSE Nc S<
dectwo szezopienia przeelwtyfuaowego i lane papiery uu nazwisko
rsL. ąt» «8,ite-«.
Hronlatawa Fl.lpek,
ur. 20. IX,
1915 zam. Kraków, Jrkana 31. 531»
EKSPEDYCJAZgubiłem Kennkartę, wystawioną
IWYSYŁKI ZBIOROWE ,
nu uazwisko Ja n in a Daniel w
Ozęstoćhowle,
53S7
Skradziona
dnia 11. VII. 1948
w tram w aju Kennknrto i kaląikę
Uborjp. SjmiI nn nazwisko Kierrayńaki Michał, uprna/a elę o
zwrot za wynagrodzeniem K ra
•urzpdaż — kupno — ocena
ków, ul. Krakowska 39 55. 53211
M. GRZYBOWSKA
Stanisław Brózdu zgubił Kenukartę, karlę strażacką, wystawio
KRAKÓW. Zwierzyniecka 14,
ną przez Gminę K alwarja, wica
Zeiuwydowice.
5881
Zgubiono Keunkurtr, wystawioną
w Zielonkach nn nanwiitko Jan
Wadowski. Nr. W. 371.
5316
Skradziono Keubkarlę Nr. Z/8,
wystawioną przez Gminę 1’rzyikowlce. na nazwisko Łężuiak Mi zaprzęgowe (<tó wyjazdu) lub za
chał,
5iM7 m ienię n a konie cięższe pociągowe
Zgubiono Ketiukartę na nnzwisko piękne. Zgłoszenia pm l,..Nr. 482
Kowalski Wojoieoh, zam. w Ra
do Biura Ogłoszeń K rljnn, Kra
elborowiench, pow. Kraków, 5849
ków, ,Adolf lllUer-Plnte 44),
Zgubiłem przepustkę noeńą, wy
daną przez Fabrykę A rm atur na
nazwisko K ienlej Jan, Hwosaowlce 175,
5851
Zgubiona
Kennkartę Nr. 1158,
wystawioną przez Urząd Gminny
w Rzezawie na nazwisko Gieres
Kraków, Przemyska 6, m. 16.
W ładysław, ur. 7. VII. 1896 w
Krzyżanowicach Nr. 58, powiat
J A D A L N IE
Kraków.
5852
Zgubiono K artę rozpoznawczą aa tiowoćBeaną, palisander, talonllą
nazwisko Izabela Wójcik, wyda
obraz Axentowlcza zprzwlam.
ną przez Gminę Targowibko w Kraków, Fiorjańabg 18, II p.,
dniu 1)4). VII. 1942.
5361
Skradziono Konnkartę, wystawio
ną przez. V,IT. ,U. U. O. w K ra
kowie un uaawlHko Grzywa Aga
ta, Kraków, Jaw orskiego 19A I.
Zgubiono Konnkartę, wystawioną
przez V III. M. U. O. w Krako
wie na nazwisko Anno Widia,
went. Prądnik Oserwony, Dobrego
Pasterza Nr. 101.
5370
Skradziono Kounkartę. wystawio
ną w Krakowie, oraz przepustkę
Kraków, Kiemiatintcza 7
nocną/ wyituwioną przez firmę
„Hietnene" w Krakowie na nazwi
■krytba poezlawa IBS fa), IB4-M
sko Pabiaat Wojeioch, ur. 24). IV.
1861 w Wrzaoowicach, zam, w
Krukowi© przy ul. W ąskiej 2 o.
famy Olesna-ismeryomanowe
Zgubiono Kounkartę dnia 8. VII.
1948 ua uazwisko Bysinl Włodzi
mierz, Kraków, Kazimierza Wiot
kiego 71.
8878
Zgubiono K ennkartę Nr. 8 219l>
wystawioną przes Htodt.komiserlat Nr. D. 64. wyatawloną przez Wój
K alw aria na naswisko sita rz Jan,
ta Gminy Point nn nasewieko
Jachów ka, Gm. Zembrzyoe.
6877
BZCZBFAN DRUZGAŁA
Skradziona legitymację - llaudlen. ur. 28. XII. 1881, zninioeakalege
atu, wystawioną w Dąbiu na na
w Poimlu Nr. 465.
884J
zwisko Beduoroayk Józef, zam. w
Dąbiu.
5882
Zgubiono w pociągu Kennkartę,
wydauą z Gminy Kolanowa na
nnzwlsko Aalot Mieczysław. Pronzę zwrócić na wynagrodzeniem.
Pow. Boohnla.
5383
Skradziono K artę ronpoanawczą
I Inne dokum enty na nazwisko
Ko-toczek Józefa, zam. Kraków,
Kraszewskiego 26. Skradziono tnl
w tram w aju dnia 16. V II 1948,
Skradtiane 12. V lf, 1943 w tram 
waju Nr. 2. portret i KeintkarUj,
wydaną w maju 1942 przez Urząd
Obwodowy Luoelaka 21 na nnzwtsko Aleksandra
rzcora**, Kraków, Krowoderoka 495.
5i)97

irammERZłOL8fliMn.6.

rsycnooraloiag mistrz mamon

„S m !A K “

iSTOEGERtCO S’‘
O M R A Z f

Kuplet
flinlii noMraione macie

Ohazjal Futro perskie
s p rze d a m .

Zagubiono Kennharic

Kawiarnię I Cukiernie
Cukiernia Kaslmlerz Danek I tśyn
Spółka s ngr od pow Kraków ul.
Kartnellaka 18. tel 155 1)7
Kaw iarnia .Pani". Kroków, Iw.
Ja n a II, telef. 202-89. Codziennie
o gadzinie 18.89 muzyku rozrywko
wu W środy I eubotyi piosenki
Także w niedziele przed południem
I po południu: plpęenlit Ntnaezna
kuchnia domowa wyborowe truukl

1

>ARM OL

ąAJt^bJ.riiittitsżczA

„ G O N I E C K R A K O W S K I* * N r. 189. N ie d z ie la , 15 s ie r p n ia 1943.
Wolne posady
Potrzebna dziewczyna do wszyst
kiego od zaTaji, może być ze wsi.
Zgłoszenia: Kraków, ul. Rękawka

*a£aaw watrufdm/

Wysiarczę odciqc pa
sek H a n a a p i a a i u
•la sty c sn e g a . z d |q ć
gazę ochron
na 1 nałożyć
na ciała, aby
ranę higientIcrm e zaokp a i r o » ć

Htmsapiast
Zgłaszając się ochotniczo
do gracy w Rzeszy Nie
mieckiej masz prawo wy.
boru miejsca pracy.

Zgłoszenia:

BIURO
inFORMACYJnE
dla
pracowników fizycznych
i umysłowych

K ra k a u
B u rg s tr. (G r o d z k a )
L. 6 0
Kupi, okazyjnie

U n b re

c>a«■!»')n o

Kroków, ul. Starowiś.na 62, m. 18
od godz. 4—6.

m iE B ŁE

oypiałnie, szafy komb. trójdzielne:
Kraków, ul. Starowiilna Nr. 35,
Stolarnia w sieni na prawo —
n ie

s k le p i

Poszukujemy zdolnych agentów do
sprzedaży pokupnych artvzulów.
Zgłoszenia: 8. Stopkowa, Zakłady
Graficzne, Kraków, Rękawka 14.
Pomocnica domowa, pilna, czysta,
godna aanfania. poszukiwaną na
cały dzień. Unratnkł znają pierwszoństwo,
Wynagrodzenie dobre.
Zgł. u Dyr. Grohmann w Banku.
Kraków, Adolf-Hitler-Piatz 7
Maszynistkę obeznaną z księgowo
ścią, przyjmą B. Lankoaz, Kra
ków Adolf-Hitler-Piatz 45, I n
Stu l,ca do wszystkiego, z gotowapotrzebna.
Kraków. Floriańska 86 8, II. o
“‘koniecznie
kwalifikowanych, do wyrobu zabawek, poszukujemy natychmiast
Zgłoszenia: 8. Stopkowa, Kra
ków, Ręjawka 14.
8140
Potrzebuję natychmiast pierw,zorx,dnej moduiarki. Kraków Sta
rowiślna 18 „Wanda".
’ 8174
P «»uku j, służącą z dobrem go
towaniem do bufetu kolejowego
od zaraz. 8278
intratna dochody osiągniesz ubo
czną Pracą. „Inicjatywa", Biuro
Krajna, Warszawa,
Bracka 17.
8413k
r,0,t , 'ftbuJ <!,nr ludzi do ochrony
przcdsiębjonatwo. możliwie byłych
pod oficerów. Pierwszeństwo mają
petenci ze znajomością języka nie
mieckiego. Zgłoszenia z fotografią
należy kierować pod naszym adre.
seim: Cukrownia „Lubna". Kazi
mierza Wielka, dystrykt Kraków.
Buchaltera ze znajomością języka
polskiego i niemieckiego, pracują
cego pewnie, poszukuję na prtj
dnia od 1. 9. 1943. Deutsches Lebensmittelgaschaft, Marie Fiilopp,
Krakau, Gust. Freitagstr. 2.
Do mojego działu przymiarek po
szukuję natychmiast pierwszorzęd
nego przykrawacza do ubiorów
damskich i męskich. Znajomość
języka niemieckiego wymagana
Zgłoszenia z odpowiedniemi świa
dectwami do: Rudo.f Haniach,
Krakau, Hauptstr. 12 (Stawków,
ska).
841GS
Fabryka kafli przyjmie chłopca do
praktyki od lat 14 do 16. Zglosz :
Kraków, Ks. Józefa 14.
8448z
Firma budowlana przyjmie na
tychmiast eitę biurową ze znajomo
ścią maszynopisma i jezvka nie
mieckiego. Merty: Biuro Maiewssi. Kraków. WW. Świętych 8
Robotnik i kobieta do £ a e y 8‘w
kantynie
potrzebni od zaraz.
Zgłoszeń a do Administracji Goń
ca
Krakowskiego,
ni
Wielopole
1 dó I n fKraków
o S t ’8476i

? „po5*a,ńc14w “ ^ y c h z znajomoSf’*1*\ .^ ĘZyba n,®*nieckiego potrzeb?etoszenla do Ad
ministracji Gońca Krakowskiego,,
Kraków, ul. Wielopole 1 do Informnoji.
8477K
niemieckiego domu (3 osoby),
potrzebna natychmiast na wyjazd
reum ahzm , nerwobóle
uczotwa pomocnica domowa. Do
bra pensja, pierwszorzędne ntrzyuiuw aJi
manle zapewnione, język niemiec
ki niekonieczny. Zgłoszenia: KraT ^ k krowoderska 28/9.
8576s
■sennika dentystycznego, pracu
„Reumosa" M agistra
jącego w sta.i, kauczuku, paladon,e 1 palląponcte, poszukuje się
na bardzo dobrych warunkach.
Listowne zgłoszenia: Pankiewicz,
Sanok, Hitlorstrasso 23.
8577U
Na Praktykę hodowli i tresury
T Przyjmiemy miłośników
20.000 złotych I współpracę zwierząt. Hodowla psów „Sojół”,
7331k
wlo£q do dochodowego przedsię Kraków. Traugutta 20/1.
biorstwa. — Oferty: Gonieo Krak., Agentów portretowych na portre
Kraków, »»Nr. 8068“
ty „Semi-Emeil", poszukuje Za
kład Portretowy — Nawrocki,
Kielce
750! „
Agentów do zbierania zamńwień
wybitnie artystyczne wykonuje: na portrety Seini-Email. poszuku.
Kraków, ftlica Floriańska Nr. 15. •ja Rylscy. Rzeszów.
802Sk
„F O T O ■ P R O A R T B"
Do zakładu metalowego w dystryk
cie krakowssim poezhkuje się kil
ku samodzielnych konstruktorów
Przyrządowych oraz konstruktorów d o budowy części i narzędzi,
mołijwie ze znajomością języka
niemieckiego, Odpowiednie miesz
kanie i utrzymanie Jest zapewnio
ne. Zgłoszenia: Goniec Kraj., Kraprzeciw
*ow. „Nr. 8156k“.
Ugrednlk, dobry fachowiec, wszech,
gniciu ziem n ia kó w
stronny, uczciwy, pracowity, energiozny, dobrego charakteru, po,ny do majątku na ordynację
ui piwnicach i Kopcach
oa 1 pażdz. Zgłosz. z odpisem
świadectw do Gońca Krak., Kra
ków „Nr. 7029"..
dostarcza
Firma przyjmie zaraz siłę biurow.ą ? dobrą znajomością języna
niemieckiego oraz maszynopisina.
Zgłoszenia: F-ma Orlicki. Kra
ków, Al. Daszyńskiego 12.
7962
Przyjmę fryzjera męsko-damekieLUDIGZ3B38I SUHlenmcelSlB
go lub fryzjerkę. Zgłoszenia: Kra
ków Zwierzyniecka 34. Wiktoria
Gtodownn.
8075
Potrzebny chłopiec do praktyki
PIĘKNY DYWAN
Zakład
krawiecki
ływlecki 8X4, nowe damskie białe krawieckiej.
Kraków-Podgórze, Krasickiego 4.
outy 37, prawdziwy krokodyl — Wielki
Centralny Zarząd Rolniczy
sprzedam. Kroków, Starowiślna 62 poszukuje możliwie od zaraz kie
m. 18, godz. od 4—6.
rownika ruchu, inspektorów i a<1junktów. Znajomość języka nie
Ml A
IM E Ł ~
mieckiego wymagnna. Zgłoszenia
w języku niemieckim z życiory
•laktryezny lub ręczny kupi,.
sem, odpisami świadectw (w J.
Oferty: Goniec Krak., Kraków, nietn)
i fotografją do: Ldegen„Nr. 8146".
schaftahauptyerwallung, Krakau.
Hauptstr. 17.
851 Ok
Służąca młoda, świadectwa, goto
wanie pranie, 8 osoby, potrzebna
znra. Zgłoszenia od 6 wieczorem.
Kraków, Siemiradzkiego 2/6.
Rutynowanej kelnerki j jęz. nlem.
prefekt i kucharki poszukuje lo
kal niemiecki w dystrykcie kra
Wobec ukazania sic w han
kowskim. Oferty z fotogr. zwrot
dlu falsyfikatów wyrobów
ną: Goniec Krakowski, Kraków —
„Nr S328k".
.KAMEA", a zwłaszcza wo
Większe gospodarstwo rolne po
dy kwiatowej „NIMB" I
szukuje natychmiast sturszej gopomadki do ust w ślimako’ - znającej aię na gospodar„„wie i wychowaniu dzieci. Wy
wej oprawie, ostrzegamy
nagrodzenie
wraz z utrzymaniem
naszych odbiorców i konsu
i spaniem. Adres: Górowski Józef,
» mentów, aby zwracali uwo.
wieś Jelna Nr. 14 obok N. Sącza,
gę na pochodzenie oferowa
poczta Zbyszyce.
Stcnotypistka władająca doskonale
nych towarów. W razie
jeżykiem
niemieckim, biegła w
■twierdzenia falsyfikatów
msszynopłśmie i stenografji w ję
prosimy o zawiadomieni*
zyku
niemieckim
poszukiwana.
Zgłoszenia: Gonieo Krak., Kraków
nas lub policji, w celu po
„Nr. 8533k“.
clqgni,cla winnych do od
Woźnego sklepowego poszukuje
powiedzialności.
firma ..Atlas" w Krakowie Adolf.
Ilitler-Piatz 22 Osobiste zgłosze
nia między godz. 10—12.
CHEMIEPRODUKTE
Majątek poszukuje zaraz buchalte
(Adamczewski) Warszawa
ra, kowala, polowego i fornali
knwnlerów
Zgłoszenia: Kraków,
Powiśle 15/12.
8208

ISISEI?ZBI
ZIOŁA

W olskiego

F O T O O R A r iE

Korsan
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Ostrzeżenie!

Praktykantkę sklepową
płatną
przyjmę. Życiorys, fotograf ja. Zgł.:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 7766"
Robotników do fa b ry k i skrzyń
przyjmę.
Ęmilewicz,
KrakówPodgórze, śliska 8.
7808
Panienkę do prowadzenia sklepu
Przyjmę nażyohmiast. Zgłoszenia:
Kraków, Starowiślna 23, m. 2.
Przyjmę zaraz czeladnika krawiec
kiego, Kraków, uL Szpitalna 18,
Ja_n Kucia.
7869
Kilka panienek praoowitych, zdol
nych, do cerowania przyjmiemy
do nauki na bardzo dobrych wa
n ilia c h . Zgłoszenia: Tkalnia, Kra
ków, Starowiślna 43.
8212
Ekspedientka z niemieckim, mają
ca powodzenie w sprzedaży, po
trzebna. Życiorys. Zgłosz.: Goniec
Krak., Kraków, „Nr. 8217".
Samodzielna, Inteligentna gosposiu
potrzebna. Zgł.: Kraków, Stradom
26, m. 4, w godz. od 9—-12 I 19—20
Ucznia
wulkanizatora
przyj mą
Garaże Stop, Kraków, Berka Joselewioza 28.
6257
D rogom lstri z p raktyką w dziale
nlte miejskich (bruki — asfalt)
od zaraz potrzebny. Zgłoszenia z
odpisami świadectw Goniec Krak.
Kraków, „Nr 6375".
2 uczennice przyjmę do nauki
krawiectwa damskiego. Kraków,
Zbrojów 1/1 (Kujawska 18). 6388
Poszukujo się służącoj do gospo
darstwa domowego, oraz do dwój,
ga dzieoi. Zgłoszenia: Kraków.
lX;„u,a'rflt\ ^
6454
Ucznia inteligentnego, przyjmie
laboratorium tech .-dentystyczne.
Zglosz.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 6469".
Chłepcą do pomocy w warsztacie,
ęrzyjnię, pracownia blacharska,
Kraków. Madalińskiego 14. 6527
CzeladnHc blacharski, potrzebny
zaraz Pracownia Blacharska. —
Kraków, Madalińskiego' 14. NajLrny.
6528
ranią w średnim wieku do samo
dzielnego prowadzenia małego go
spodarstwa domowego, przyjmę
natychmiast. Zgł.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr 6590".
Dochodząca z dobrem gotowaniem
uczciwa, czysta, potrzebna od
zaraz. Zgłoszenia: Kraków; Fricdleina 1. Restauracja.
6628
Fryzjerskiego pomocnika na stale,
lub wypomóżkę, oraz praktykan
ta przyjmie Zalasiewicz, Kraków
Zwierzyniecka 7.
, 6655
Fryzjera męskiego na dobrych
warunkach, przyjmę zaraz. Gołę
biowski Wolbrom. Rynek 31. 6679
Potrzebna uczciwa dziewczyna do
wszystkiego, z gotowaniem, do
jednej osoby na prowincję —
Wiadomość: Kraków, ul. II Osie
dle Ofic. 10/3.
6760
Panienkę przyjmę do pomocy w
domu jednej osoby na wsi. Go
niec Krak., Kraków. „Nr 6799P",
Poszukuje zaraz chłopca do prak
tyki i fryzjera męskiego i dam
skiego. F-a Bristol, Kraków, PI,
Marjaoki 9, I. p
6888

Posad poszukują
Rolnik w sile wieku, z inicjatywą
i zdolnościami administraeyjnemi
Poszukuje administracji majątku
ziemskiego. Zgłoszenia do Rejono
wego
Towarzystwa
Ro niczego
w Kalwarji Zebrzydowskiej dla
„Rolnika".
'
‘4140
Gastronomiczny pracownik, bu
cha ter, poszukują pracy. Zgłosze
nia: Kraików 1, skrydja poczto
wa 524.
8586k
Osoba inteligentna, starsza z dłu
goletnią praktyką, z dobremi po
leceniami, poszukuje pracy do
dworu i zarządzającą w domu na
plehanji. Zglosz.: Goniec Krak.
Kraków, „Nr. 8256".
Kilkugodzinnej pracy biurowej
poszukuje urzędniczka. Język nie
miecki perfekt, muszy nopismo.
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 8360".
Buchalter bilansista,
specjalista
podatkowy, nbezpieczainia, języj
niemiecki perfekt, przyjmie pro
wadzenie księgowości, kilka go
dzin dziennie. Zgł.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 8322".
Gorzelany-buchaiter, dobre refe
rencję szuka posady. Zgłoszenia:
Biuro Ogłoszeń Krajna, Krajów,
Adolf Hitler-Platz 46, pod „Nr,
40S“.
84AIS
Agronem-gorzelany z długoletnią
Praktyką, dobre referenoje, poszu
kuje posady. Zgł. pod „Nr. 452”
Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków,
Adolf Hitler-P atz 46.
8449k
Chopak 16-letni poszukuje prak
tyki w zawodzie kuoharskim. Mocias Antoni, Dobromil (G. G.).
Kniazpol 41.
8073»
■u " cislk a gimnazjalna, znają
ca dobrze niemiecki i fortepian,
poszukuje zajęcia we dworzo, ,ub
w matem miasteczku, chętnie się
zajmie malemi dziećmi. Warunki
wedle umowy. Zgłosz.: Elżbieta
Wa Czak, Giebułtów, poczta Módl
nioa k. Krakowa.
5236
Absolwentka Szkoły Hotelarskiej
z praktyką w hotelu, restauracji,
młoda,
początki
niemieckiego,
Przyjmie odpowiednią pracę. Biuro
Ogłoszeń, Kraków, Sienna 12, pod
..Energiczna".
5827
Kulturalna samotna, znająca do
brze gospodarstwo domowo, zaj
mie się prowadzeniem domu u sa
motnych osób Zgt.: Gonieo Krak.
Kruków „Nr. 8320k“.
Kobieta starsza. Rolidim, samotna,
Polka, zajmie sio dzieckiem lob
gospodarstwem miejskiem n je
dnej osoby — najchętniej w Kra
kowie. Warunki do osobistego omńwienla. Zgł.: Gonieo Krakowski
Kraków „Nr. 8322k".
Młody praktykant leśny z niedłu
gą praktyką, bardzo ' pracowity,
uczciwy, poszukuje jakiejkolwiek
posady. Najchętniej w majatku.
Zgłosz.: pod „W 407" Biuro Ogło
szeń Krajna. Kraków,
Adolfnitler-Plntz 46
8543k
Samotna, łat 82, Inteligentna, pra
cowita, gospodarna, zna doskona
łą kuchnię, pieczywo, weki, zaj
mie się domem osób samotnych,
może być n wdowca z dzleek^m,
najchętniej poza Krakowem. Wa
runki skromne, ale dobre trakto
wanie. Zgł.: Goniec Krak., Kra
ków, „Nr. 5501"

Kupno nieruchomości
Terenu 100 do noo-morsro-wpgo,
obojętnie jaka ziemia, warunek:
blisko szo^y, kolei i rzeki, pi nie
poszukujemy. Zgłoszenia proeimy
składać:
Business*4, Warszawa,
ul. Marszałkowska 60-31.
8512k

Kuplę każdą realność,
wośó obojętna. Skowroński. Kra
ków Adolf-Hitler-Piatz 39. 7790
Kuplę dom w dobrym stanie z
grodem i gruntem, również sklep
spożywazy z koncesją, może byo
duża wieś lub małe miasteczko. —
Oferty: Janina Hilczer, N. Sącz,
Żwirki 22.
, 8330k
Kupię sażdą realność, miejscowość
obojętna. Zgłoszenia tylko pisem
ne: Kraków, Żuławskiego 8a/12.

Sprzedaż nieruchomości
4 parcele przy Ubezpieczała! Spoi.
6060 ms sprzeda tanio. Kraków,
Mały Rynek 1, m. 5a.
8364
2 parcele przy Emaus 240 sążni,
32 m frontu sprzeda okazyjnie —
Kraków, Mały Rynek 1, m. 5a.
Parcela bud., wydzielona, 400 a.,
piękne położenie. Wola Justowska. Kraków, Basztowa 10/1. 8205
Willę luksusową z ogrodem przy
Al. Grottgera, sprzeda: Kraków,
Basztowa 10/1.
8207
Prokocim: Dom mur., nowy, 6 po
kojowy, 300 e. ogrodu, wysoki
parter ogrodź., podpiwn. Caioso
b. ładna. Kraków, Zwierzyniecka
8, m. 1.
8(*57
Kamienicy III. p. przy ul. Dłu
giej 1/4 część, okazyjnie tanio
sprzeda, Kraków, Basztowa 101.
P arcele Kraków, Prokocim, Wo
la Jnst. I Duch., Plaszów, Ła
giewniki, Borek, w różnych roz
miarach, przy trarnw., wydz.,
zatw., budowl., tanio do nabycia:
Kraków. Zwierzyniecka 8/1. 8056
Krynica, Rubka, Zakopane, Zawo
ja i Jordanów: wille i pensjo
naty nmebl. z ogrodami i masa
parcel w różn. rozmiarach, wyilz.,
zatw., budowl. Sprzedaż: Kraków,
Zwierzyniecka 8/1.
8054
Dom 4 ubik., 3 parcele budowlane
sprzedam z powodu wyjazdu. Wola
Duobacka, ul. Legjonów (Piasko
wa) Nr. 27 — Bogusz.
8097
Kamienice, domy, wille, parcele,
ziemie rolne, poleca „Lokata’ ,
Kraków, Łobzowska 4.
7796
Rabka: willa murowana, 7 ubik.,
2250 sążni ogrodu, Ogrodzone, ca
łość lub połowę. Kraków, Basz
towa 19/1.
7833
Parcelę willową pod Kopcem Ko
ściuszki. 505 s. dzieaięcioletni ogród owocowy, okazyjnie sprze
da Kraków Mały Rynek l/5a. 8366
Parcelę 900 s. na Woli Juetowskioj, przy aJei kasztanowej, sprze
da bardzo tanio Kraków, Mały
Rynek l/5a.
8378
Sprzedam niewydzieloną część wil
li, centrum Zakopanego, duży
ogród. Widad około 190.000. Wia
domość: kancełarja adwokata Hu
berta. Zakopane, Krupówki
Zakopane, Rabka, Krynica. Żegie
stów, zlecenia sprzedaży, kupna
parcel, will, pensjonatów, przyj
muje i szybko przeprowadza „In
formator", Kraków, Pijareka 19.
teł. 116-45.
8024k
Centrum. Kamienice 2-piętrową,
25 ubikacyj, tanio sprzeda: „Infor
mator", Kraków, Pijanska 19.
Rynek. Kamienicę 3-piętrową ze
sklepami (1/4) aprzeda: „Informa
tor", Kraków, Pijareka 19, telefon
116-45.
8224k
Parcelę piękną w centrum Lwo«
wa, zjiraienię na doniek w Krako
wie, ew. dopłacę. Zgłosz.: Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 8945".
Dem 4 ub mur., nowy, podpiwni
czony, przy tramwaju, w Łagiew
nikach, eprzoda: Kraków, Staro
wiślną 27, m. 6, teł. 128-41.
Willę I p., komf., na Osiedlu Oficerskiem. sprzeda: Kraków, Staro
wiślna 27, m 6, teł. 128-41.
Parcelę 270 sążni, wydz., zat., bud.
uzbrojoną, w Podgórzu, sprzeda:
Kraków, Starowiślna 27, m. 6.
tcl. 128-41
8515k
Dom jednorodzinny z ogrodem
okazyjnie sprzeda: „Informator",
Kraków. Pijarska 19.
8516ś
Sprzedam tanio dom 5 ubikacyj 2
werandy z ogrodem warzywnym.
Nowy Sącz, Żwirki 22, Janina Hilozer.
8«29k
Krzemionki. Parcelę w przepięknem położeniu 220 sążni, uzbrojoną
sprzeda: „Informator", Kraków,
Pijarska 19.
Slctwlna-Brzasko. Dom 8 nb. mur.

podpiwniczony przy głównym trak
cie 300 sążpi ogrodu, stodoła, staj
nia sprzeda b. tanio Kraków, Sta
rowiślna 27 m 6 ,tel. 128-41.
Parcelę 360 sążni blisko tramwaju,
tanio aprzeda Kraków. Starowiśl
na 27, m. 6. teł. 128-41
8562k
Dcm jednorodzinny z ogrodem no.
wy blisko tramwaju tanio sprzeda
Kraków, Starowiślna 27, m. 6. —
te). 128-41.
8563k
1/4 część willi na Osied'u OUcerskiero tanio sprzeda. Kraków, Sta
rowiślna 27 m. 6. teł. 128-41.
46 mórg lasu grubego. 80 km. od
Krakowa za 100 tys .sprzeda Kra
ków. Starowiślna 27 m. 6, tclef-m
y ’8-41.
8565k
MalJitsk rlemslri 100-morgowy, budrnkl .inwentarz żywy i martwy
snrzeda Kraków, Starowiślna 27,
m 6. teł. 128-41.
856Gk
Młyn turbinowy z domem miesz
kalnym (do obięeia zaraz) sprzeda
..Informator" Kraków. Pilarska 19
Żrnłestów. Parcelę reprezentacyj
na nad Popradem — nrzenlekne
położenie snrzedam. ..Tnformn+er".
Kraków, pijarska 19.
85ii8k
Ośrodek 190-morgowy w kulturze,
sad, zabudowania gospodarcze z
kompletnym inwentarzem sprze
dam Zgłoszenia: .Informator" —
Kiaków. Pilarska 19.
85R9k
Dum jednorodzinny pod Krako
wem. 1200-sążnlowym ogrodem wa
rzywno-owocowym — natychmiast
snrzeda „Informator" — Kraków,
P/jnrska 19 teł. 116-45.
857flk
Parcelę 420 sążni, przy autostra
dzie, wydzieloną,
zatwierdzoną,
z pierwszej reki sprzeda: Kraków,
Florjańska Nr. lfl/4, I piętro.
Dom, pokój i kucania w Bronowteach białych, na parceli W0 sążni.
21 m. frontu, tanio sprzeda: Kra
ków. Floriańska 16/4.
7858
Parcelę w Zabierzowie 360 sążni
i 809 sążni: parcelę 499 sążni
w Mydlnikach, piękne położenie,
sprzeda Biuro, Kraków. Floriań
ska 16/4, I piętro, tcl. 210-43.
Dom w surowym stanie, je skle
pem. nadzwyczajna okazja: domy
jednorodzinne z ogrodami; kamie
nice. oraz części kamienic; parcele
w różnych miejscach sprzeda Biu
ro ..Własna-Rtrzecha", Kraków,
Sdolf Hitler-Platz 19, teł. 194 31.
Parcelę 200 sążni, narożnikową
przy asfalcie, 10 minut tramwaj,
tanio sprzedam: Kraków, Zwierzy
niecka 11/4, te!. 117-68.
8058

Połowę domu nowomurowanego.
bardzo
ładnego,
4-pokojowego,
ogród warzywno-owocowy piękne
położenie, Prokocim, sprzeda tanio
Talaczek, Prokocim, Morawiauskiego 10/3.
1862
Parcelę wil.ową 505 sążni, elektry
ka, wodociąg, piękne położenie —
okazyjnie
sprzedam:
Kraków,
Zwierzyniecka 11/4, tel. 117-68.
Dom nowomurowany, 8 ubikacyj,
przy ulicy 29 Listopada, natych
miast tanio sprzedam: Kraków,
Zwierzyniecka 11/4, tek 117-68.
Dom piętrowy, 15 ubliacyj, przy
tramwaju, cena niska; połowę ka
mienicy 2-piętrowej; dom jednoro
dzinny z ogrodem; kilka parcel
w różnych cenach sprzeda Biu
ro „Wlasna-Strzecha", Kraków,
Hitler-Platz 10. tel. 104-31.
8188
Polecamy do sprzedania parcelę
w Krakowie i we wszystkich dziel
nicach Wielkiego Krakowa po cenaoh najniższych: Kraków, Flo
rjańska 16/4, I p., teL 210-43.

Do osiągnięcia suk
cesów sportowych do
pomaga systematycz
na pielęgnacja nńg:

Vasenol
puorun do nog.

Kupno
Kupuje, ocenia znaczki pocztowe
„Fiiate.ia", Kraków, Długa 14.
Maszynę do szycia, pierścieniową,
chętnie „Singera", kupię natych
miast. Kraków, Kościuszki 606.
Deszczowce lub śniegowce dziecin
ne na lat 6 kupię. Zglosz.: Kra
ków, Krakowska 21, sklep cukier
niccy,
8587k
Obrabiarkę nową jak również uży
waną kupię. Zgł.: Gonieo Krak.,
Kraków, Nr. 8583k".
Poszukujemy kryształów, porcela
ny, zastaw srebrnych, platerów,
kilimów, fotoaparatów, płyt, patefonów bielizny, ubrań oraz przed
miotów domowego użytku. Komis,
Plao Szczepański 2, Kraków.
Szybko sprzedasz oraz tanio ku
pisz przez Komis. Plao Szczepań
ski 2, Kraków, tel. 144-56.
Walizkową lub biurową oraz do
liczenia maszynę kupi Warsztat
Mech. Kraków, Starowiślna 10.
Płyty gramol, używane kupuje
stale „Fiducia”, Kraków, Florjauaka 15.
4672
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje i
sprzedaje za gotówkę: Kruków,
Pieraeklego 4.
5223
Kupuję aparaty fotograf, patefony. płyty dobrej marki, w dobrym
stanie. Kraków, Starowiś.na 80.
Telefon 223-67.
<
5312
Kupię małą łódź motorową lub
kajak motorowy, motor do kajaku,
spodnie letnie
kremowo
tylko
pierwszorzędne. Zgłoszenia: Go
niec Krak., Kraków. „Nr. 5506".
Kupuję różne obrazy, stare ramy:
Kraków, Krakowska 35, — sklep
mebli.
6665
Pianino lnb fortepian zupię. Po
średnikowi 10’A od ceny kupna.
Kwiatkowski, Kraków, Szpital
na 20.
7119
Kupuję używaną garderobę: Kra
ków. Bracka 10/7, oficyna.
7121
Kupuję dywany perskię, obrazy,
futra damskie i męskie: Kraków.
Krakowska 35, Sklep mebli uży
wanych.
7300
Ubrania oraz oddzielnie' spodnie
i marynarki, suknie, płaszcze mę
skie i damskie, oraz kostjunjy ku
puje za gotówkę: Skup 1 Sprzedaż
Używanej Odzieży, Kraków, Plao
Dominikański 1, tei. L14-28, 7354
Kupię łódź Jedynkę sportową
„Skif". Oferty: Gonieo Krak.,
Kraków, „Nr. 7358".
73M
Kupuje obrazy zuanye.h artystów
polskich — płaoi solidnie: Wawrzeesi, Kraków. Wiślna 9.
7365
Obraz sprzedasz najkorzystnie):
Wawrzecki Kraków, Wiś'na 9.
Sypialnit, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble nżywane ku
puje gotówkowo Hala Meblowa,
Kraków. Grodzka 59.
7370
Znaczki poczt- kupuje „Fllatelia”,
Kraków. Adolf-Hitler-Piatz 9 —
Pasaż.
7374
Kupujemy: ubrania, trenoze, lisy,
futra, kilimy, dywany, kryształy,
aparaty fotogr., inne przedmioty:
Komis, Kraków, Piso Dominikań
ski 4.
7464
Gołębie rasowe, ptak) śpiewające,
króliki I drób rasowy kupuje I
sprzedaje Hodowla drobnych zwie
rzą/, Kraków, skrytka pocztowa 275
Zogarsk markowy I łańcuszek za
raz kuplę. Zgłoszenia: Kruków.
Stradom 13, m. 34, lewa of. U p.
Grodzka 59 Komis ma nabywców
na pntefony, dywany, obrazy,
bieliznę, ubrania, płaszcze, futra.
Srebro połamane, oraz fasonowe,
kupuje firma Gajewski, Kraków,
ni. Starowiślna 26.
7879
Piekarnik elektrywny, kupie na
tychmiast. Zgłoszenia: Kraków,
Sukiennice kram Nr. 31.
8233
Srebro stare, połamane kupię —
dobrze zapłacę. Kraków, św. Se
bastiana 20'2a, od godz. 9—2.
Kuplę zimowy płaszcz na szczu
płą osobę w dobrym stanic, spód
niczkę wełnianą, rjeptą. Zgł.: Go
nieo Krak., Kraków, „Nr, 8382",
Dywany, kł imy, obrazy, antyki,
meble, porcelana. Kupno — sprze
daż, ocena: Salon Obrazów I dziel
eztnki „Antyk", Kraków, Stra
dom 18, telefon 140-83.
8109k
Obrazy, antyki, dywany — kupno,
sprzedaż — ocena: „Phryne". Kra
ków. Sławkowska 6
53<8k
Zegarek dobrej marki na ręsę
(może być zepsuty), okazyjnie ku
pię. Kraków-Łagiowniki. ul. Ula
nów 377.
8172k
Kupuje książki, encyklopedie, her
barze. aparaty fotograficzne. In
strumenty
muzyczne,
obrazy:
Antykwarnia
Stanisława
Pole.
Kraków, św Marka 25.
5109
Kupujemy ze wszystkich gałęzi
przemysłowych stare maszyny, żeinzo, wszelkie rnohomośet itd. —
Kraków. Dajwór 7 Skład Żelaza.
Łóżeczka dziecięce kupię. Kraków,
Zwierzyniecka 14. cukiernia 6936
Książki powieściowe, naukowe 1
prawnicoe kupuje księgarnia Trze,
oleckiego .Kraków, Florjańska 39.
Zwierzęta dzikie: sarny, lisy, wh
ki, tchórze, wydry itp. kupuje Ho
dowia drobnych zwierząt. KrażOw
skrytka pocztowa 275
5012S
Dywany, obrazy Kupno, sprzedaż,
ocena: Kranów, Florjańska 8
Dywan perski, to nasza specjal
ność! Komis, Kraków, Starowiśl
na 18.
8270
„Wielcy wtajemniczeni" Edwarda
Schure w tłumaczeniu Centnerszwerowej, „Żywot Jezusa", „Na
ród Izraelski" Rennna kupię za
raz. Zgłoszenia: Gonieo Krakow
ski Kraków „Nr. 8319k".
Kupię stare, zniszczone swetry:
„Astra", Kraków, Starowiślna 22,
wejście Dietla 78.
784B

Wydawnictwo .Goniec Krakowski". K.altów Wielopola Ł — Telefon 200-11.

Fa. IG. FARBENIDUSTRIE
A. G.
DWORY k. KATOWIC
poszukuje

2250 robotników
mc2czuzn 1 kobiet
kwalifikowanych i oiekwalifikowanych.
Dogodne warunki pracy i
płacy.
y. Dobre wyżywienie
i
pomieszczenie
pc
zapew
nione.
Dodatek rodzinny.
Bliższych informacyj ndzielają Biura Informacyjne
dla pracowników umysło
wych i fizycznych
w Krakowie, Burgstr. (ul.
Grodzka) 60,
w Radomiu, Reichstr. 11,
w Lublinie, Sw. Duska 9,
we Lwowie, Adolf HitlerRing 11.
w Warszawie, Neue Welt
59,
w Warszawie, Praga, Tar
gowa 21.
7153k

Patefon elektryczny
najnowocześniejszy model, oraa
płyty, sztyfty sprzsdam. Kraków
Podgórze, Limanowskiego 40, m. U

S. DieAKOWSlfl
WARSZAWA
Marszałkowska 102, sklep 3».
poleca i wysyła za zaliczeniem:
1) Galanterję różną (grzebie
nie, Igły, wsuwki Itp.).
2) Sprzęt wędkarski (haczyki.
żyłki błystki, sieci).
Duży wybór. — Ceny niskie.

20.000 złotych
włożę do korzystnego interesuWspółpraca możliwa. — Jfertyi
Gonieo Krak , Kraków, „Nr. 8176'*

S y p ia ln ią
pięknu, nowoc-zmną, sprzedam.
Kr luków-podgórze, Brodzińskiego 1<1

B a ra k ó w
z b lach y
fa lis te j
poszuhuiemy do Hunna.
Oferty pod Nr. 8411 k
do „Gońca Krakow
skiego", Kraków,

BeKtryczny zmieniacz płyt
w luksusowej szafce — orzech
kaukaski,
szafę
kombinowaną
sp rza d a m
Kraków, Bonerowska (Ciche) 5, m. I
oodziennie od godz 11—45 i po 18.

Różne formo
dla oukierulków, maszyny do tor
tów itp. sprzedam.
Wiadomość pod „459" do
Biura Ogłoszeń Krajna, Kraków,
Adolf-HiUor-Plałz 48.

U ŁE

kompletno — nowoczesno
nadslawkowo
10-oio ramkowe, « wyjątkowo
precyzyjnej budowle, opraco
wane w myśl zarządzenia Na
czelnego Związku do Spraw Ho
dowli Zwierząt w Gen Gub.,
Dddzlal Hodowli Pszczół, —
oras według szkiców, podanych
w „Pszczelarzu", rok IV maj
1943, nr. 5. pod nadzorem Po
wiatowego Zwią?ku Pszczela
rzy Tai nów i fachowego kie
rownictwa fabrycanego.
Cena ula loco Tarnów:
a) i półnadsławką
350.00 al.
b) baz półnadstawkl 120.00 zl.
Zgłoszenia proszę nadsyłać pod
adresem:
Holzverarheitungswerk Tarnów, rorm Pariser
& Weiss — Diatrlkt Kraaau.
Tel. Tarnów Nr 334 Na żą
danie wysyłamy na koszt i ry
zyko odbiorcy za wptatą aa
obazarze całego O G.

