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Znamienne oświetlenie działalności
komórek bolszewickich.

Sowiecki cynizm*
(tp) BrrMn, 14 maja. Ne marginesie powyiwyfb
dokumentów pisie „Niemiecka DyplomatycenoPolltyrina Korespondencja**:
„Ccntrancm zagadnieniem dokumentów M te
maty: lojalność traktatowa w polityce iagran.«*‘
nej Związku Sowieckiego oraz metody i cele bol
szewickiej rewolucji światowej.
Obie te zasady są w nich omawiane z tak*
otwartością i brutalnością,
jakiej
dotychczas
nigdy nie spotykało się w urzędowych dokumen-

1) Zasada, te Związek Sowiecki mołe aa wterał
1 państwami mleszesańskleml katdy "kład, P®"1* '
w at jesl zdecydowany zerwać go w *■ *« » . Biaay
to Jest korssatne dla Zwląaku S ow ieckiej, a
szkodliwe dla partnera traktatowego. Tera
sa mem na pytanie, czy Związek Sowiecki jes
y z F ran cją tymczasowo („a tltrs zdolnym do zawierania traktatów i czy . W n*
(tp ) Berlin, 14 maja. Wśród aktów, pozostawionych na Quai saliśm
provlsoire“). posiada według naszego po zawierzyć jego podpisowi, nzlely udzielić odpo
d ‘Orsay i zdobytych przez Niemców, znaleziono ostatnio doku* glądu w ielkie znaczenie w obecnej ch w ili wiedzi odmownej.
,,
2) Zasada mieszania zlę bez skrupułów
menty, należące do najważniejszych aktów, mieszczących się w ar* z następujących powodów:
dopięcia iipragnlnnego retu rozsadzenia pan w
1) U m ożliw i on nam otrzym ania dwa
chfwach francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Chodzi
I narodów dla doprowadzenia do rewoluejl łw larazy więcej kredytu w Niemczech, a po lowej w Ich stosunki I posługiwania się przylem
tu o dwa sprawozdania b. posła francuskiego w Sztokholmie Gausnadto u ła tw i nam
próby znalezienia każdą grupą, jaka lylko da się użyć do dopro
kredytu
w Stanach Zjednoczonych, wadzenia do zrewolurjunlaowanla. Dokument
sena ze stycznia i końca marca roku 1 9 3 3 . Sprawozdania te doty*
A n g ljl I prawdopodobnie także we Kaganowicza jest wprost przewodnikiem I in
czą przemówień, wygłoszonych przez zastępcę sekretarza partji
F ran cji.
strukcją ćwiczebną dla bolszewickich oddzia
komunistycznej Kaganowicza i posłankę Związku Sowieckiego w
D zięki tem u paktow i Jesteśmy w sta łów szturmowych rewolucji światowej. Prawie
nie zamaskować nasze prawdziwe pla każdy kraj na ziemi poddano w tym dokumencie
Sztokholmie panią K ołłątaj w o b e c małego koła zaufanych na te
ny w dziedzinie p o lity k i zagranicznej. ttadnniu odnośnie do stopnia rozwoju rewolumat c e ló w i t a k t y k i s o w ie c k ie j polityki zagranicznej.
Rząd sowiecki , o lem nie wolno zapomi cjonizacji bolszewickiej, a niektóre z pośród rzą
Mówcy mieli również za zadanie rozpró bardziej zasadniczych idei, rozwiniętych nać, nigdy nie uznał jako faktycznie obo dów, które jeszcze dzisiaj kryją głowę w piasek,
wiązujących dokumentów, zawierających mogą znaleźć w mowie żyda Kaganowicza inte
szyć u swych słuchaczy wątpliwości eo do przez Manę Kołłątaj:
ponieważ resujące pouczenie. Dokument len rsuca śwlalhi
tego, czy da się pogrodzić z doktryną bol
„Podpisaliśm y u kład y i będziemy tego zobowiązania międzynarodowe,
szewicką zawieranie układów z państwami rodzaju p akty w dalszym ciągu zawierać tego rodzaju traktaty stoją w gruncie ree- na rolą drugiej międzynarodówki, działalność
micćtzczańskiemi. Wywody mówców stano nie w celu zbliżenia się do zwycięskich czy zawsze w sprzeczności z niezmiennemi komórek bolszewickich w formie legalnej, pół
wiły praktyczny zarys podstawowych za państw, z którem i nie możemy mieć nigdy interesami proletariatu obu traktatowych legalnej i nielegalnej, podobnie jak i u* rolę «
sad sowieckiej polityki zagranicznej. Z te wspólnych interesów, lecz wyłącznie celem partnerów. Wyłącznie tylko interesy robot- sowieckiej dyplomacji i stosowania jej prset kogo powodu jeszcze dzisiaj są one w pełni uśpienla czujności tych państw, o Ile u jaw - , ników zmusiły nas i zmu.srzn.in w dalszym mintern. Podcza kiedy Kołłątaj w swych wywo
aktualne, zwłaszcza, że praktyka datująca ni się konieczność tego rodzaju p o lity k i i ciągu do podpisywania układów z pań- dach, godnych Mncliiąvella. rozwija zasadę ła
mania tral0»laló\Y, mową Kaganowicza uvyPu't'B
sic od tego czasu, pokrywa się dokładnie dla pożytku robotników. P a k t, Jaki p o d p i-1 stwami kapiialistycznemi.
szczególnie rolę jego żydowskiego pobratymca ra
z zasadami, wygloszonemi wówczas teore
tycznie.
sowego Litwinowa,
obecnego ambasadora •#'
wieckiego w Waszyngtonie, jako niedoścignione 
go mistrza w taktyce sowieckiej polityki zagra
nicznej odnośnie do dezorjentowania i usypiani*
uwagi partnera traktatowego.
W związku z nową fazą praktyki traktatowej
bołsaewików oba dokumenty posiadają niesły
i.
chaną aktualność: ściśle bowiem według reeeply
Są takie kraje, z którem i rokow aliśm y ski. Może już w roku 1943 zostanie ona po
W yeiąr «e oprawozdiuna poola franeuokiogo w SatokhoJmlo, 14. Gausaona. Już trzy k ro tn ie , a nawet czterokrotnie, ale zbawiona swoich najlepszych kolonij i do Kołłątaj I Kaganowicza bolszewicy złamali w
i dnia 21 stycznia 1938 r., dotyczącego zawsze łam aliśm y nasze zobowiązania, Je czeka się poważnego uszczuplenia sw ojego roku 1939 pokój z hlnlundją, w roku IMA annwu go zawarli, a w roku 1941 pouowule złamali.
mowy pooJauki Rosji oowiockloj, pani
żeli wypowiedzenie lub naruszenie układu znaczenia politycznego.
Kołłątaj.
Według tej samej recepty zastosowano „pakty
mogło przynieść nam korzyść, a równocze
pomocy" z państwami hattyrkiemi i z potakim
Ponadto oświadczyła ona, te je j
„W dniu 30 grudni* ub. r., pani Kołłątaj, śnie szkody drugiem u partnerow i.
rządem emigracyjnym. Punki ciężkości znaczenia
rzą$J podpisał pakt nieagresji z Pol
posłanka ZSRR w Sztokholmie, wygło
Przy tern wszystkiern staraliśmy się za
obu dokumentów można Jednak znaleźć w łych
ską głównie w nadziejI zaw arcia po
siła w poselstwie sowieckiem odcayt na te wsze talk postępować, aby państwa kapita
okolicznościach, ja k i* stoją w ścisłym awlązk*
dobnego układu z F ran cją. „W obe
mat polityki zagranicznej swego rządu, listyczne utrzymać w stanie aJktualnego
a anglelsko-sowlecklm układem oojusenlriym ■
cnym momencie — dodała pani K o ł
a w szczególności na temat paktu nieagresji zainteresowania w zawieraniu z nami no
maja 1942 r. W układzie tym, jak wiadomo, na
łą ta j — posiada w ielką wagę wstaz Francją. Charakter zebrani* był tak taj wych układów.
wienio w k alku lację potęgi wojsko
rzucono Europie oparcie swego lotu na 20 łat
ny, jak tylko możliwe: wzięło w nim udział
P a k t francusko-sowleckl nie stanowi ża
wej, Jaką reprezentuje Polska, po
naprzód na zaufaniu do Stalina, każąc jej wiszaledwo 10 starannie wybranych współpra dnego w y ją tk u od naszych ogólnych metod.
tęgi o wiele przewyższającej nie
rzyć, te dotrzyma on tego układu i nie będzie
cowników poselstwa, należących do partji Jesteśmy zawsze gotowi do złamania każ
miecką.**
dążył ani do zdobyczy teerylorjalnych, ani teł
komunistycznej. Jeden z moich informa dego układu bez względu na to, ile podpi
nie będzie się mieszał do wewnętrznych stosun
torów znajdował się wśród słuchaczy. Zre sów i pieczęci na nim umieszczono.
Zkolei Mme Kołłątaj przeszła do omó ków innych narodów. Dzięki obn dokumentom
sztą nie wie on, że jego informacje przezna
Ł a tw o zrozumieć, że bez zw ycięskiej w ienia państw bałtyckich, przyczem pod
także u tycli nielicznych ludzi, którzy obdarzają
czone są dla poselstwa francuskiego.
F ra n c ji dałoby się o wiele w ygodniej prze kreśliła wielki sukces, jaki dyplomacja so
zaufaniem podpis Stalina, powyższy układ atrael
Poniżej podaję krótkie streszczenie naj- mienić Europę na szereg republik sowiec wiecka
mogła zarejestrować na swoją ko
kich. Jakkolwiek Wielka Bryta.nja należy rzyść, unicestwiając wszystkie wysiłki w wszelkie moralne podstawy. Zupełnie podobnie
wszystkie inne traktaty, rjest on zbudowany
do państw zwycięskich, to jednak już sama kierunku utworzenia bloku antyrosyjskie jak
na zasadzie bolszewickiego pczeniewierstwa trak
Bilans „ustawowych" likwidacyj zaczyna sobie zdawać sprawę ze swej klę go.
tatowego i gdyby nie armje Niemiec oraz ich
w Unji Sowieckiej.
sprzymierzonych, które wypędziły Anglików i bol
Mińsk, 14 m a i*. „G azet* B leloruskaja",
szewików z Europy, sama Moskwa zerwałaby go
wychodzącą w M ińsku, podaje na podsta
w momencie, jaki Sowiety uznałyby za korzystny.
w ie odnalezionego nratąrjału, lako te ł uFakt, te Anglicy dali alę utyć przea zawar
rzędowych tajnych danych sowieckich na.
„W równym stopniu — woła! on donoś cie lego Iraklalu zbrodniarzom bolszewickim Ja
W końcu prelegentka podkreśliła w
stepującą Ilość osób, które na obszarze U nym głosem — zbrodniczem, jak i śmiesz ko narzędzie do taslonlęela płaszczykiem legal
niezw ykle dobitny sposób korzyści
n ji Sow ieckiej w latach od 1917 do 1941
nem
jest twierdzenie, że rząd sowiecki za ności Ich amblryj opanowania Europy, celem
„w ustaw ow y sposób** zostoty pozbawiona
sojuszu tureckiego.
wierzył
pewnym obcym mocarstwom i ze uśpienia czujności narodów europejskich, piętnu
życia:
„Nasze
traktaty
z
Ankara
—
jak
oświad
przyrzeczenia
lub gwarancje bierze za do je leli Jako wspólników tych międzynarodowych
29 biskupów, 42.800 duchownych, 75.500 oczyła
—
są
najcenniejszemi
układami,
ja

brą
monetę.
Towarzysze
nie wierzcie, że zbrodniarzy, którzy łamanie traktatów podnieśli
sób, rekrutujących tlą z kol gospodarczych.
kie
podpisaliśmy:
otwierają
nam
one
bra
świstkom
pnpierów,
układom,
traktatom, do rzędu naczelnej zasady wspóltycia wzajemne
390.000 osób, należących do kół wojsko
go narodów. Okoliczność, te iyd Kaganowica
wych, 9.000 lekarzy, 7.000 nauczycieli, 420.OOO mę na Wschód, A droga do Indyj prowa czy zobowiązaniom przypisujemy jakie
kolwiek znaczenie. Takich łatwowiernych stal się. rzecznikiem tej zasady, stanowi nowy
osób, rekrutujących tle z wszelkich w arstw dzi przez Turcję**!
W zakończeniu swego odczytu Mme Koł i sentymentalnych osób niema ani w Polit- dowód ścisłej łączności pomiędzy bolszewizmera
In telig en cji, 234.000 pracowników um ysło
i tydoslwem. Tylko duch tydoslwa jest zdolny z
wych, 692.000 robotników, 815.000 rolników łątaj udzieliła gorącej pochwały towarzy biuree, ani w cetralnym komitecie**...
„Z jednej strony chodzi o pogrzebanie lakiem wirtuozoslwcm przekształcić to, co tnn«
oraz 12.950 osób, należących do różnego ro szowi Litwinowowi, którego „p olityka za
dzaju Innych zawodów. Ogółem więc opra- m glenia horyzontu** wyświadczyła trzeciej prób solidarnego d ziałania po stronie ka narody uważają za symbol oddania i wierności
pitalistycznej u samych Ich podstaw, z d ru  w system oszustwa i przeniewierstwa".
wey-żydowsko-boluzewiccy z P.°d znaku międzynarodówce nieocenione usługi.

EiemllamiekaźdYuJdad.KaganowiczipaniKołłąta|ocelachitaktYcesowiecki6j polityki zagraniczne]

Zamaskowanie prawdziwych
planów.

„Jesteśmy zawsze gotowi do złamania
każdej umowy".

„Droga do Indyj prowadzi przez Turcję"

GPU wymordowali 2.708.278 ludzi.
*
Genewa, 14 maja. W czwartym wyciągu
z książki Wendell Willkie‘go, zamieszczo
nym na łamach „Daily Telegraph**. aut01*
opisuje swój pobyt na obszarze Unji So
wieckiej. „Nigdy dotychczas — pisze.on —
nie zdawał sobie tak jasno sprawy, iż po
m ijając nieliczne jednostki, którym udało
się zbiec, wszyscy Rosjanie górnych i śre
dnich warstw zostali wytępieni. Dziś ży je

Muszę jeszcze dodać, że mój informator
oświadczył, iż odniósł wrażenie, że odczyt,
wygłoszony przez Mme Kołłątaj został bez
żadnych wątpliwości nakazany okólnikiem
rządu moskiewskiego, któremu zależało na
” spokojeni<u członków partji komuniafycznej co do układów, zawartych w ostatnim
czasie z państwami burżuazyjnemi.
Gauseon**.

IL

I panuje tam Jedynie w arstw a osób, któ
rych rodzice nie m ieli żadnej własności I
b y li bez wychowania. Powodzi im się o

wiele lepiej, aniżeli ich rodzicom i dlatego
zapominają e okrutnych morderstwach,
dzięki którym doprowadzono do obecnego
•tanu.

.

Wyoiąg ■« aprawoadanta poolo francuaklo<o w Sztokholmie M. Gausoena a dnia 14
marca 1938 r. no tnmat nadoałanego pani
pootawoe Kołłątaj referatu zaotepoy ookrołsriA partji komun iotycanej Kagamowlcaa (wygłoszonego wobec członków biuro podltycBuogo esntraluego komitetu P. K. i kom Itoła
wyflKmawcaego trzeciej międzynarodówki).

giej o zaostrzanie przeciwieństw
kowanie konfliktów**.

I prowo

„Pierwsze zadanie polega na zawieraniu
różjnyeh układów i umów natury polityezuej i gospodarczej, wśród których kilka
jest tajnych, a które umożliwiają Związko.
wi Sowieckiemu przyłączanie się do grup
i konstelacyj państw kapitalistycznych.
Równocześnie daje ono mu do rą k m ożli
wość kontrolow ania ich. Jeżeli uczestniczy
my w operetkach genewskich, w ko m ed ii

rozbrojeniowej, w Kongresach naftowych
i innych farsach, będących tak często
przedmiotem krytyki partji, to jest to
tylko wyTaz taktyki, zrealizowanej przez
nas zgodnie
wskazówkami biura poli
tycznego, a mającej na celu trzymani* rękfi
na pulsie naszych przeoiwników**.

D r Budak opuścił Berlin.
14 maja. Mianowany ministrem
spraw zagranicznych niepodległego pań
stwa chorwackiego dotychczasowy poseł w
Berlinie dr Mile Budak opuścił we czwar
tek w południe stolicę Rzeszy, udając *'•
na stale do Zagrzebia.
B erlin,

Tajne posiedzenie parlamentu
szwedzkiego.
Sztokholm, 14 maja. W poniedziałek odbyłe się tajne posiedzenie parlament*
szwedzkiego, podczas którego m inister

spraw zagranicznych Gilnther .zło*ył spe
cjalne sprawoadanie ■ sytuacji mtędsynao

posłowej.

*
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W yspa P a n te lle r ia .
Rzym, 14 maja. Kiedy gubernator Pantellerji
w roku 1935 zakładał kamień węgielny pod molo
małego portu, jedynego na tej małej włoskiej
•wysepce na morzu Sródziemnem, przesiał Mus»olini depeszę, ktróa m. in. brrmiała: „Pantelleria
ma być fortezn, zakotwiczonym na dnie morza,
kontrolującym całe morze śródziemne, ma ona
być „łamaczem fal" dla Sycylji, a równocześnie
pełnić zadanie lotniskowca i gniazda szerszeni".
Przez okres kilku miesięcy później gorączkowo
wysadzano w powietrze akaiy, dudnioły młoty,
zgrzytały świdry i rosły mury. Budowano cy
sterny i lotnisko. Ponieważ już wówczas zaryso
wywały się kontury dzisiejszych wydarzeń i
przewidywano rozstrzygające walki o ostateczne
opanowanie morza śródziemnego, jego wybrzeży
t jego baz flotowych, Mussoliiu polecił rozbudo
wanie do rozmiarów potężnej twierdzy tej małej
zapomnianej skalistej wyspy, położonej w po
środku cieśniny Sycylijskiej,
dzielącej morze
Śródziemne na dwa baseny i z tego względu pa
nującej w zupełności nad komunikacją w tej cie
śninie.
Obecnie w małym porcie tej wyspy pod ochro
ną pięknego nowego mola, ukończonego dopiero
w roku 1939, kryją się liczne eskadry małych
zwinnych, operujących błyskawicznie i zaskaku
jąco ścigaczy „Mas", tak świetnie dostosowanych
do temperamentu marynarza włoskiego, które
zdały już w obecnej wojnie świetny egzamin
sprawności, głównie na morzu Czarneni.
Pantelleria dzięki swej doniosłej roli ryglu
jącego punktu w cieśninie Sycylijskiej otrzymała
nazwę „gniazda szerszeni", ponieważ z wyspy tej
ścigacze włoskie dokonują niezliczonych „ukłuć
żądłem", stanowiących zgubną niespodziankę dla
Hot nieprzyjacielskich. Równocześnie wyspa ta
zdołała uzyskać wybitne znaczenie jako kontrolna
baza lotnicza zgodnie z rolą, przyrnaną jej przez
Mussoliniego już na długo przed wojną.
Powierzchnia
Pantellerji wynosi
zaledwo
82 km’, a zamieszkuje ją tylko 10.000 ludzi —
dzisiaj cyfra ta jest zresztą znacznie większa,
dzięki osadzeniu tara garnizonów wojskowych.
W ciągu historji Pantelleria zmieniała właściciela
niemniej jak 8 razy. Wszystkie narody żeglar
skie starożytności i wieków średnich, Grecy. Fe
nicjanie, Kartagińczycy, Rzymianie, a później Biranejnm, Saraceni i Normanowie zrozumieli jej
znaczenie 1 kolejno brali ją w posiadanie. Póź
niej należała ona do królestwa Neapolu, wraz z
którem w okresie „risorgimento" przypadła Wło
chom. Dopiero konflikt z Anglją obudził Pantełterię z jej wiekowego snu. Obecnie też w chwili,
kiedy toczy się walka o morze śródziemne, wy
chodzi na jaw jej doniosłe znaczenie.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 14 maja. Wioski komunikat wo

jenny z czwartku 13 m aja podaje między
innemis
Pierwsza arm ja wioska na rozkaz Duce
zaprzestała dzisiaj rano walki.
Jcszęzer wczoraj pierwsza arm ja wioska
pod koncentrycznemu i nieprzerwanomi ata
kami wszystkich angielsko-amerykańskich
naziemnych i powietrznych sil zbrojnych,
po wyczerpaniu zapasów amunicji i pozba
wiona wszelkiego dowozu posiłków, po
wstrzymywała napór przeciwników jedynie
tylko męstwem swej piechoty.
W ciągu ostatnich walk, podczas któ
rych wszystkie nasze oddziały, a wraz
z niemi ramię przy ramieniu formacje nie
mieckie walczyły w duchu wzniosłego ko
leżeńskiego współzawodnictwa, artyleria
wszystkich rodzajów, jako też pancerne
grupy zwiadowcze pułku kawalerji „Lodi"
ujawniły, jak zwykle, swą świetną spraw
ność.

„PONIEC KRAKOW SKI" W,. 11Ł Sobota, 18 m ała 1948,_________

Obrona aż do ostatniego nahaju.

W czasie załam ania się frontu francuflkiego w czerwcu 1940 r. ówczesny rząd
francuski zarządził ukryci® w bezpieczne-m
miejsu rezerw złotą banku Francji. Przy

Berlin, 14 maja. Naczelna komenda nie
mieckich eił zbrojnych komunikuje z głó
wnej kwatery FUhrora w dniu 13 maja:
Na tunetańsklm przyczółku lądowym
wojska niemiecko-włoskie walczyły również wczoraj z najwyższą zaciętością prze
ciwko nieprzyjacielowi, atakującemu prze,
ważającemi siłami od czoła i z tyłu. Po
wyczerpaniu ostatków amunicji I zniszczę,
nlu całego sprzętu wojennego zastanowio
no opór, także na większych odcinkach
frontu południowego. Natomiast w tunetańskich górach nadbrzeżnych pojedyńcze
grupy bojowe, o Ile tylko dysponują Je
szcze amunicją, .stawiają dalej opór, speł
niając wzorowo swą powinność żołnierską.
Na froncie wschodnim odparto ataki nie
przyjacielskie na przyczółku mostowym
rzeki Kubań i na północ od Lisyczańska.
Lotnictwo zaatakowało przed frontem I
na obszarze zaplecza nieprzyjaciela liczne
cele w postaci wojsk i ważne połączenia
kolejowe.

puszczają, że wówczas złoto, wartości CS
m iljardów franków złotych, zostało prze
wiezione na Antyle,, a około 40 m iljardów
franków do Da kari fi we francuskiej A fry ee zachodniej. Ze strony powiadomlto/nej

»
»

ojowaicy afrykańscy wypełnili
postawioae im zadaaie.

Z głównej kwatery FUhrera, 14 maja. flbwie broni z włoskimi kolegami broniły
Naczelna komenda niemieckich sił zbroj każdej piędzi ziemi afrykańskiej, wyrażam
nych komunikuje:
podziękowanie i najwyższe uznanie.
Z podziwem śledzi wraz ze mną cały na
„Bohaterska walka niemieckich i wło
skich formacyj afrykańskich została dziś ród niemiecki bohaterską walkę swych żoł
nierzy na obszarze Tunisu. Walka ta po
honorowo zakończona.
Ostatnie grupy oporu, walczące w oko siadała niesłychanie cenną doniosłość dla
,
.
licy Tunisu, pozbawione od szeregu dni końcowego sukcesu wojny.
Ostatnia akcja i postawa pańskich wojsk
wody I żywności, po wystrzeleniu swej ca
łe] amunicji, były zmuszone zaprzestać będą stanowiły wzór dla całej siły zpisrtnej Wielko-Niemieekiej Rzeszy i . wejdą
walki.
Uległy one ostatecznie skutkiem braku jako karta szczególnej sławy do niemiec
dowozu, a nie z powodu nacisku przeciw kiej historji wojennej.
nika, który był zmuszony aż nazbyt często
Podp. Adolf H itler".
uznać przewagę naszego oręża także na
Ponadto
Mussolini
przesłał w dniu 11
tym terenie bojowym.
maja do generała-pułkownilca von Arnima
Bojownicy afrykańscy Niemiec i Wioch następującą depeszę iskrową:

spełnili mimo togo postawione im zadanie
w całej pełni. Wskutek swego oporu, który
w toku przeciągających się przez długie
miesiące zaciętych zmagań stawiał pod
znakiem zapytania dla przeciwnika każdą
piędź ziemi, wiązały one w północnej Arryce bardzo poważne siły alja/ntów i za
dały mu bardzo ciężkie straty w ludziach
i materjalach. Uzyskane dzięki temu odcią
żenie na innych frontach oraz zysk na cza
sie przyniosły bardzo poważne korzyści dla
dowództwa mocarstw osi.
Fiihrer wystosował do generała-pułkownika von Arnima, który od pewnego cza
su dowodził wojskami niemiecko-włoskiemi w północnej Afryce, w dniu 10 maja
następujące orędzie przez radjo:
„Panu oraz pańskim po bohatersku walcaąeym wojskom, które w wiernem brater-

39-krotny morderca aresztowany
w Hiszpanji.

sować do planu brytyjskiego". Natomiast
bardzo pochlebnie wyrażał «ię o białej
księdze angielskiej i lordzie Keynes. Tak
więo eksperci finansowi Londynu _1 Białe
go Domu dyskutują każdy na swój sposob.
Trudno przypuszczać, by żydzi z Wallstreed
z uwagi na krytyki i plany brytyjskie zmie
nili swe plany, gdyż znają swą potęgę
i zdają sobie z tego dokładnie eprńwę, iż
po. stronie Anglji są/to jedynie nie popar
te niczem pusto słowa. Dlatego też jest
zbytecznem, by bliżej omawiać szczegóły
wywodów Kingsleya Wooda, jedynie tyle
trzeba powiedzieć, iż broni on się zdecydo
wanie przeciwko planowi amerykańskie
mu, który uważa złoto jako jedyny mier
nik wartości.
O wiele więcej interesującą, aniżeli prze
mówienie kanclerza skarbu angielskiego,
była sama debata w Izbie Gmin. Poseł P a r
tji Pracy, Patrick Laurence, oświadczył, iż

Barcelona, 14 maja. Po dłuższych poszu
kiwaniach udało się hiszpańskiej policji
kryminalnej aresztować zbrodniarza z okresu hiszpańskiej wojny domowej. Chodzi
tu o komunistę hiszpańskiego Juana Escalera Aręues, który w pewnej miejscowości
położonej koło Walencji, jako przywódca
komitetu bolszewickiego popełnił 39 mor
derstw, później zaś brał udział w licznych
zbrodniach w Castellon, Madrycie i Barce po wojnie A n glją znajdzie się na czele
lonie.
—
wszystkich narodów dłużniczych, równoczc
śnie jednakowoż podkreślił, iż nie widzi
Zdobycz Japończyków
powodu, dlaczegoby Anglją nie była w mo
żności powołania do życia centralnej or
w Bnthldaung.
ganizacji walutowej. Powojenny plan ame
Tokio, 14 mnja. Komunikaty frontowe na rykański odrzucił on z tego powodu, gdyż
temat walk o punkt operacyjny Buthidauug oznacza on powrót do standardu złota, a
nad wybrzeżom Arakan w zatoce Bengal tem samem ponawia jedynie miarodajny
skiej, zdobyty w dniu 8 maja, stwierdza powód odrzucenia, który przemilczał Kingsją — jak donosi Domei z Ramguuu r— ie ley Wood. Konserwatywny poseł pułkow
Japończycy stwierdzili tam przeszło 1-600 nik Sir Lambert Ward dał wyraz swemn
poległych żołnierzy anglo-indyjskich. Po niezadowoleniu z powodu tego, iż żydzi anadto wzięto stu jeńców. Wśród materja- merykańsey nabyli 9/10 ogólnego etanu zło
łów wojennych, zdobytych przez Japończy ta na świecłe.
ków, znajduje się 10 czołgów, z których
Ameryka — jak podkreśli! Lambert —
kilka jest zupełnie zdatnych do użytku, prawdopodobnie nie pogodzi się z tem, by
dalej 42 działa, 182 samochodów ciężaro złoto to było przeznaczone jedynie do wy
wych, 49 karabinów maszynowych, oraz robu pierścionków ślubnych i mostków
tysiąc zwojów drutu kolczastego. Jedną dentystycznych. Dalszy konserwatywny
kanouiefrkę brytyjską zatopiono, zaś drugą poseł Sir Alfred Byte również nie może się
•iężko uszkodzono.
pogodzić z faktem, iż po wojnie Stany Zj,

oświadczają, że istotnie w chwili wybuchu
wojny peliiom,ocnk{y banku Francji zgro

konywane przez wojska grupy arm ji „Afryka" z silmem zdecydowaniem i nieugiętą
dzielnością wobec cyfrowej przewagi prze
ciwnika. H istoria chlubnie uwieńczy te he
roiczne czyny. Pozdrawiam w osobach do
wódców i żołnierzy grupy arm ji .Afryka"
najwspanialszy wyraz dzielności narodów
osi.
Podp. Mussolini".

Gdzie znajduje się francuski
skarbiec złota?
Brukselo 14 maja. „Brlisseler Zeitung"
przynosi interesujące informacje na temat
losów złotego skarbca francuskiego, który
rzekomo ma spoczywać w ukryciu w pew
nym forcie na francuskiej wyśpię M arty
nice.

Ilości jeńców i rozmiarów zdobyczy obe
cnie jeszcze nie można ocenić, stwierdzić
można jedynie, iż chodzi w tym wypadku
o najdonioślejsze zwycięstwo japońskie
aa pograniczu burmańsko-indyjskiem od
czasu bitwy, jaka miała miejsce nad gór
nym biegiem Chindwinu, a w wyniku któ
rej rozbito arm ję geuerała-porucznika Alexandra i zajęto całą Burmę. Wobec ostat

,

Podczas niemieckiej ofenzywy zachodniej

płynął na morze i w dniu 18 czerwca przy
był do H alifasu w Nowej Szkocji, gdzie
miejscowe władze przygotowały już po
przednio specjalny pociąg, oclem przewie
zienia złota banku Francji. Przypuszcza
ją, że Tząd francuski już wówozas żywił
pewną nieufność wt»bec Anglików. Dowódca krążownika wkrótce po zawinięciu dffl
portu w Halifaxie otrzymał depeszę, zawie
rającą rozkaz ponownego opuszczenia portu i przybicia do francuskich Antyli. Ka

J
i

1

pitan okrętu zdołał wyprowadzić w czasie
nocy I mgły okręt z portu i doprowadzić
go bezpiecznie do M artyn iki, gdzie w dniu
22 czerwca osadził na kotwicy w P o rt de
France.

Dotychczas niewiadomo, czy złota, jak:®
krążownik „Emile Bertin" wiózł na pokła
dzie, rzeczywiście pozostało na Martynice,
ponieważ gubernator admirał Robert dotychczas zachował najściślejszą tajemnicę
co do togo faktu. W każdym razie nie ulega
wątpliwości, że krążownik „Emile Bertin"
od tego czasu nie oddalał się już z M arty
niki. We Francji zapytują się obecnie z sąniepokojeniem, . czy złoto banku Francjf
wpadnie obecnie w ręce amerykańskie.

W kilku wierszach.
*

Sekretarz partji faszystowskiej ministeT Sfo
rza, jak komunikuje dziennik rozporządzeń partji
faszystowskiej, dokonał zmian osobowycli na
licznych kierowniczych stanowiskach w urzędach
organizacyjnych partji.

*

Na polecenie króla i cesarza Wiktora Emanuw
la namiestnik Albanji powierzył Ekrcm Libohovie misję utworzenia nowego rządu albańskiego,

*
„Daily Telcgrapb" dowiaduje się, źe w najbliż
szym czasie mają zostać odwołani brytyjscy mini.
strowie-rezydcncJ w Afryce północnej i zachod
nie, a to zarówno Casey z Kairu, jak Mac Mil
ian z Algieru > 1<kr<1 Swinton z Dakaru.

*

Takt i uprzejmość Amerykanów znalazły wy
raz na łamach dziennika „New York Times‘\
który przyniósł wiadomość o przybyciu księcia
) księżnej Windsoru do Nowego Jorku pod następującemi nagłówkami: „Państwo Windsoł
przybywają bez dźwięków orkiestr i fanfar. Pra
gnęliby poczynić zakupy, jednak brak Im do
larów".

*

Naczelny dowódca 4(l-ej armji Czumgkingu, Mafawu, zmarł w następstwie obrażeń, odniesionych’
w czasie japońskiego ataku powietrznego w gó
rach Taikang.

*

Do Santiago de Chile przybyła we wtorek misją
wojskowa ze Stanów Zjednoczonych, celem doko
nania inspekcji urządzeń wojskowych.

*

Chińska misja wojskowa, która pod przewod
nictwem ministra wojny generała Yoh-Pcnga ba
wi od dnia 27 kwietnia w Japonji, powróciła
drogą powietrzną do Nankinu.

Zwycięstwo japońskie na pograniczu
indyjsko-burmańskiem.
Tokio, 14 maja. Wojska Japońskie koń
czą Jul akcję, mającą na celu oczyszczenlo
górzystego obszaru nadbrzeżnego A rakanu. Japońskie oddziały oczyszczające okrą
żają I niszczą pojedyncze rozproszone gru
py arm ji brytyjskiej.

1
j

złoto to przewieziono do Brestu, a w dniu
14 czerwca 1940 r. większą Jego część prze
niesiono na pokład krążownika francuskie
go „Em ile Berlin", który natychm iast wy

Trwające nieprzerwanie niemal przez 2
*
i pół lat heroiczne zmaganie naszych a fry 
We wtorek wieczór o godzinie 28.28 odczuto
kańskich sił zbrojnych, których całokształ
towi wyczynów poświęcone będzie specjal w Stambule dość silne trzęsień18 ziemi. ojrnrtck
ne szczegółowe omówienie, pozostanie na trzęsienia ziemi znajdował »lę przypuszczalnie w
zawsze najdumniejszym I najsławniejszym 'odległości około 556 km.
rozdziałem w żołnierskiej historji niemie
ip
Jak donosi „Daily Mail" z Londynu, w Holly
ckiego narodu.
wood nakręcono film, stanowiący równocześnie
propagandę dla bolszewizmu I na rzecz czwartego
okresu prezydentury Roosevelta.

zajmą dominujące stanowisko w dziedzi
nie finansowej, radził jednakowoż ustęp
stwa, podkreślając, iż w rządzie Roosevelta mimo wszystkiego, Anglicy uzyskają
lepszego partnera w kwestji zawarcia wła
ściwego układu na szereg lat, o ile objawia
prawdziwego ducha kompromisu. Niezawi
sły pos. Labour Party, Campbell Stephen,
był na tyle szczery, iż przyznał, że plan an
gielski zmierza do opanowania City lon
dyńskiej, a plan amerykański do opano
wania Wallstreed.

*1

madzili w małem miasteczku prowincjonalnem Puy-en-Veli«y nad górną Loarą 14
tysięcy worków złtjjta.

We czwartek odbył się w Berlinie uroczysty
pogrzeb państwowy zmarłego obrońcy „twierdzy
Demjańsk" generała piechoty hr. Brockdorff„Śledzę z podziwem i dumą czyny, do Ahlefedta.

Debata Izby Gmin na temat powojennych
planów walutowych.

Sztokholm, 14 maja. Angielska lz|»a Gmin
znowu zajmowała się ostatnio powojennemi planami walutcweml. Przy tej sposob
Angielskie sprawozdania
ności ponownie zarysowały się przeciwień
stwa pomiędzy A nglją a Stanami Zjednofrontowe z Tunisu.
Lizbona, 14 m aja. Angielscy korespon czoneml.
Kanclerz skarbu angielskiego Sir Kingsdenci frontowi w Tunisie podają, iż naczel ley Wodd krótko wspomniał jedynie o pla
nemu dowództwu wojsk osi udało się na nie amerykańskiego finansisty żydowskie
czas wycofać oddziały, stojące w Bizercle go Morgenthau‘a, oświadczając, iż „pewno
I Tunisie z chwilą, kiedy pozycje te były części amerykańskiego planu pod pewnenu
Już nie do utrzymania.
warunkami bardzo dobrze możuaby dosto

Jeżeli chodzi o Bizertę, to wyraźnie za
znaczono, ii twierdzę opuszczono jeszcze
przed nastąpieniem ataku amerykańskiego.
Ewakuacja Tunisu zaczęła słę już w czwar
tek. Prawdopodobnie, jak padają dalsze
sprawozdania, już w ciągu ostatnich tygo
dni usunięto z Tunisu m aterjały wojenne
i doborowe wojska przeciwnika.

Na morzu Polarnem niemieccy m yśliw
cy zatopili frachtowiec o pojemności 3.000
hrt. I wzniecili pożar na nieprzyjacielskim
ścigaczu.
Bombowce brytyjskie przeprowadziły w
nocy na 13 maja ciężki atak na rejon za
chodnich Niemiec. Ludność poniosła stra
ty. W kilku miejscowościach, a zwłaszcza
na obszarze miasta Duisburga, powstały
znaczne szkody wskutek bomb rozpryskowych i zapalających. Na podstawie dotych
czas złożonych raportów myśliwce, operu
jące nocą oraz a rty le ria przeciwlotnicza
lotnictwa zestrzeliły 33 z pośród atakują
cych samolotów, w przeważnej części czteromotorowe bombowce.
Silne formacje szybkich niemieckich sa
molotów bojowych dokonały w dniu wczo
rajszym dwukrotnie wypadu ku południo
wemu wybrzeżu A n glji I bombardowały
objekty w mieście Loyostoft, Jakoteż stat
ki strażnicze przed wybrzeżem. Wszystkie
samoloty powróciły do swych baz.

I

można liczyć się z tem, iż przeszło 3/4 ope
rujących tutaj wojsk brytyjskich poległo.
W dniu 12 maja silne eskadry japońskie
zaatakowały znajdujący, się w pobliżu terąnu walki port indyjski Chlttagong, gdzi®
spowodowano poważne spustoszenia. Da lszy poważny nalot przeprowadzono na Ba
zar, będący małem miastem portowem nai
południe od Chittagong, a położony prawie
tuż nad granicą burmańską. Ofiarą bomb
japońskich padły ogółem cztery trachtowce o pojemności 17.500 brt., ą w porcie
Chlttagong celną bombą trafiono 8000-tonowy parowiec mający na pokładzie w oj.
ska b ryłyD kie, który skutkiem tego uległ
wywróceniu.

W walkach powietrznych z myśliwcami
nio zakończonej bitwy na półwyspie Mayu
planowany wypad brytyjski na Akyab brytyjskiemi i amerykańskiemu Japończy
ostatecznie spełzł na niczem. Straty, ponie cy, tracąc tylko jeden własny aparat, ze

sione przez Anglików w walkach tych, to strzelili 12 maszyn aljanekich, w tem czte
czących się w malaryeznym obszarze nad ry myśliwce północno-amerykańskie typu
rzeką Mayu, były bardzo dotkliwe, a nawet „Lightning".

,
*
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KRONIKA
Dziś: Bonifacego
Jutro: Zofji Wd-z3cDziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 21.00 do 4.00

Apel PCK do wszystkich żyjących
krewnych ofiar Katynia.
Warszawa, 14 maja. Komitet wykonaw
czy P. C. K„ który zajmował się sprawą
katyńską, podaje do wiadomości:
„Biuro informacyjne Polskiego Czerwo
nego Krzyża w Warszawie, Smolna 17,
zwraca się do wszystkich członków rodzin,
poszukujących swoich krewnych, czy to
osób wojskowych czy cywilnych, które w
związku z działaniami wojennemi mogły
by sie znajdować na terytorium Rosji so
wieckiej.

Polski Czerwony Krzyż prosi o nadoslanio w najbliższym czasie wszystkich od
nośnych danych, o ile to dotychczas je
szcze nie nastąpiło; to jest oprócz zwy
kłych danych personalnych i adresów
swych krewnych, również możliwie dokła
dnych szczegółów, odnoszących sie do opi
su zewnętrznego wyglądu (wzrost w cen
tymetrach, barwa włosów, wrodzone lnb
nabyte Wódy i uszkodzenia cielesne, natu
ralne lub sztuczno uzębienie), jak również
daty ostatnio przeprowadzonej korespon
dencji listowej. Pożądane jest także nade
słanie opisu przedmiotów i dokumentów,
jakie mogłyby mieć przy sobie szukane
osoby".

Rozwój ogrodnictwa w okręgu krakowskim.
6 0 .0 0 0 producentów brało udział w kursach.
Kraków, 14 maja. Prace ogrodnicze we
wszystkich gospodarstwach Okręgu kra
kowskiego są w pełnym toku. J u i od po
łowy kwietnia ukazały cię w sprzedały
pierwsze wczesne warzywa, ja k szpinak,
sałata, rzodkiewka, rabarbar, ogórki, szczypiór i zielona pietruszka. Korzystna, ciepła
i sucha pogoda w okresie wczesnej wiosny
wpłynęła dodatnio na wiosenną produkcję
warzyw. Na ogół obserwuje się zdrowy, do
bry wygląd rozsad.

W sadownictwie prace wiosenne są już
prawie ukończone. Okazało się, że na sku
tek korzystnych warunków jesiennych,
większość sadów została już założona przed
zimą.
Szkółki drzewek owocowych w okręgu
krakowskim sprzedały w ostatnim roku
gospodarczym 310.000 drzew, z czego 95%
pozostało w tutejszym okręgu. Sadów han
dlowych założono w ostatnim roku 1.408,
z czego w powiecie krakowskim 56, mie

Warszawa, 14 maja. Przy ul. C yryla I
Metodego 4 w Warszawie otwarto ostatnio
pierwsze w Generalnem Gubernatorstwie
prawosławne semlnarjum duchowne.

W obecności przedstawicieli władz i licz
nie zgromadzonego społeczeństwa prawo
sławnego z Warszawy, otwarcia pierwsze
go zakładu naukowego dokonał J. E. ks.
metropolito Dyonizy.
Na nrodzystość otwarcia, prócz części oficjalnej —_złożyły się występy metropoli
talnego chóru cerkiewnego oraz szereg
prelekcyj. wygłoszonych przez wykładow
ców seminarium. Kurs nauki w otwarłem
seminarium będzie trwał 5 lat. Kształcić
ono będzie przyszłych duszpasterzy prawoj
sławnych W Gen. Gub.

wiecie nowosądeckim.

..

_.

Na polecenie Rządu G. G., Główny Od
dział W yływ ien ia i Rolnictwa zasadzonkowano w ub. roku 750X00 sztuk sadzonek
agrestu I porzeczek, z czego wyrosło605.200

sztuk krzewów. Akcja ta była zasiłkowana
w sumie 57.991 zł, W roku bież, polecono
powtórnie wyprodukować 750.000 krzewów
owocowych, przyczem ma się nadzieję, że
nałożony kontyngent zostanie w zupełno
ści wypełniony.
Prowadzi się w dalszym ciągu akcję zao
patrywania gospodarstw ogrodniczych w
okna inspektowe typu holenderskiego.
Dotychczas rozdzielono 6000 szyb typu ho
lenderskiego i około 8000 sztuk ram okien
nych. Ponadto dostarczono ogrodnictwu
6660 m kw. szkła małych wymiarów do re
paracji okien inspektowych i szklarni. Zkolei dostarczono różnym powiatom 800 m
sześciennych drewna tartego na skrzynie
inspektowe i 250 m sześć, drewna okrągłego
na pale do drzew. Gowjwdarstwa warzywne,
uprawiające pomidory otrzymały 6 wago
nów tyczek, a niezależnie od powyższego,
przewidziane są w najbliższym czasie dalsize partje tego materjału.

chowskim 85, tarnowskim 37, dębickim 28,
rzeszowskim 20, jarosławskim 14, sanockim
2, krośnieńskim 30, jasielskim 27. no
wosądeckim 771 i nowotarskim 5. Sadów
wzorowych założono 65, a to w powiecie
krakowskim 18, miechowskim 9. tarnow
skim 20, krośnieńskim 7, jasielskim 2, no
Z końcem zimy i wczesną wiosną przepro
wosądeckim 5 i nowotarskim 4. Ilość drzew wadzono we wszystkich powiatach pod kie

wysadzonych w tych sadach wynosi 295.000 runkiem instruktorów ogrodnictwa kursy
sztuk. W zorganizowanej akcji zbioru na przeszkoleniowe odnośnie do regulacji te
sion dzikich drzew owocowych osiągnięto gorocznej produkcji, informując producen

Kraków, 14 maja. Jak co roku, tak i obe
cni* następuje zmiana rozkładu Jazdy, po
czynając od nocy z 18 na 17 maja. Zmianie
podlegają prz*dewszystki»m pociągi do
Rzeszy.
Na lln jl Kraków—Warszawa, zarówno
przez Częstochowę—Piotrków, Jak też przez
Kielc»~Radom nie następują żadne zmia
nyj
4 ,

Na linii Kraków—Lwów pozostaną nadal
dwa pociągi przyspieszono (D-Zug). jak
również połączenia od względnie do Dębi
cy z pociągiem przyspieszonym Kraków—
Lublin—Chełm i z powrotem. Przechodzący pociąg osobowy do Lwowa—Krakowa o
godzinie 20.36 zost.nl ponownie wstawi my
w rozkład jazdy. Odchodzi on do Lwowa
o godzinie 19.43, staje zaś w Krakowie o
7.21. W komunikacji między Krakowem a
Lublinem oraz Krakowem i Zakopanem,
jako też Krynicą nie zaszły żadne zmiany.

Zaginęła uczenlca.
(k) Kraków, 14 maja. Barbara Galnz, zamieszkała
Kraków, Kobleżyńska Nr. 177, wyjechała w dniu Iż
mała br., a godz. 11 na damskim rowerze do szkoły
I do taj pory nlo powróciła. W krytycznym dniu
w tzhole nlo zjawiła slą.
Zaginiona Jest 16-letnią matynką, o piwnych duiyoh oczach, dobrze rozwiniętą; ubrana byto w granazowa sukienką z bialcmi naazyolaml, granatową
narsutką, mamo pólbuclkl I kromo wo podmiotły w
prążki. Ktokolwiek móBlby podać Jaką wiadomość
o zaginionej, protzony Jsst o zowlodomlonlo nojbllł.
czego posterunku policji, lub rodziców.

w ńokn ubiegłym poważne wyniki, zbiera
jąc ogółem 2.884 kg nasion wszystkich ga
tunków, z czego około 75% zebrano w po
wiatach tarnowskim, nowosądeckim i jaro
sławskim. Nasiona zostały wysiane w po
szczególnych szkółkach drzew owocowych
Okręgu krakowskiego.
Dziczków drzew owccowych

Otwarcie pierwszego seminarium
prawosławnego w Gen. Gub.

wiosną br. około 880.000, z coiego 60% w po

Nowy rozkład jazdy pociągów.

tów równocześnie o wskazówkach, jakie Z rubryki codziennych wypadków
zostały wydano przez Oddział Wyżywienia
i .Rolnictwa Okręgu krakowskiego. W mie
2yla na etolc chirurgicznym.
siącu marcu np. urządzono 72 tego rodzaju
(fon) Robotnik kolejowy. Żyła Józef, lał 80.
zebrania przeszkoleniowe. Ogółem w roku
iowjtf adą widocanie, feo w owun® miłej i ‘,ełr
ubiegłym urządzono 576 kursów różnego trockiej pogawędka z kolegami zostanie najechany
typu, w których wzięło udział około 60.600 przez eeyliko mknaoe auto. Wskutek nleostroinflśn
pnofora, Jak również przechodnia, auto najechało na
wysadzono producentów.
tego oatatmlego, ranląo go dotkliwie. PrzowlezioBO

Księgi zakupu towarów są już
do nabycia.
Kraków, 14 maja. Jak się dowiadujemy,

księgi zakupu towarów dla rzemieślników
eą już do nabycia we właściwych Powia
towych Grupach Rzemiosła w cenie po
6 zł. za egzemplarz.

Stwierdzenie obszarów
warzywnych.
Kraków, 14 maja.

W drugiej połowie
czerwca 1943 r. odbędzie się na całym tere
nie Generalnego Gubernatorstwa stwier
dzenie obszarów, na których uprawia się
warzywo. Oprócz terenów warzywnych ujęćiu podlegają także role nasienne oraz
liczba gruntów, ilość szklarni i inspektów.

„Kuzynek z księżyca0 w sobotę!
Najbliższa premiera na deskach Stare
go Teatru w postaci operetki Ktinneokego
„Kuzynek z Księżyca" odbędzie się w Wo
żącą sobotę, tj. 10 bm. Melodyjna ta operet
ka posiada następującą obsadę: Hankę Dylążankę, M arję Wnękównę, Olgę Jiittncr,
Alfreda Czopka, Franciszka Targowskiego,
Franciszka Buratowskiego, Józefa DanekDwornicklego, Stanisława Moskalowlcza i
Józefa Korwln-Kuszyńsklego, wszystkich

dobrze znauych publiczności krakowskiej.
Kierownictwo muzyczne spoczywa w do
świadczonych rękach prof. Lonczowsklego,
tańce są układu p. M a rji Wnękównoj, re
żyseria Franciszka Targowskiego.

Przedsprzedaż biletów w kaaie teatru w
godzinach 1—13 i 15—18.

go karetką Pogotowia Ratunkowego (to ambulato
rium, gdzie oględziny l«kajwk'l« wykazały licami ra
ny Gięte nad małżowiną ue®ną. Szofer wyszedł a wy
padku bez «cw«mku.

Gdy M aj Jeździ tramwajem.
(feen) W <lmi.ii
Władysław Maj, /.amdąwtokały przy ulicy Kościuszki 68, jadąo tramwa
jem Nr. 5 wypiuM z przatpelniomej platformy I zoelal
Łopchnięty uu brwik ulicy, wobco otcffc doinuł Ron*
tiuóji barku lewego. Opatrzono go na otacjl Pogo
towia Ratumkowego, a naotąpole przewieziono do
chirurga.

Kronika żałobna.
(fem) Kraków, 14 maja. W oatatnleh dniach smarlii
Eleonora Krawczyk, lat 52; Marja Szwaczka, lat 20|
Tekla Hanaei, lat 77: Juljan Makuch, lat 20, n-botaiik Baudienału; Wiesław Pietrucha, urodź, w IP4H|
Józef Faber, lat 79; Helena Mlnarowlcz, ’at 78; R«zalja Dyrka, lat 89, kucharka) Wtadyeław Siwek, lat
58, uraądnlk Magtnt/ratiu.

K.4UK*

Obwieszczenia urzędowe

OBWIESZCZENIE
eprawit badania nad użytkowaniem gruntu w mieście Krakau.
Z dnia 10 maja 1943 r.
Rząd Generalnego Gubernatorstwa — Główny Wydział Wyżywienia
1 Rolnictwa _ zarządzeniem o wstąpnein badaniu do badaula nad
użytkowaniem gruntu w kwietniu 1948 r. I o badaniu nad użytkowa
niem gruntu w maju 1948 r. z dnia 4 marca 1943 r. (Dż. Rozp. GG.
atr. 136) zarządzi) przeprowadzenie w drugiej połowie miesiąca maja
1943 r. badania nad użytkowaniem gruntu na oatym obszarze Gene
ralnego GubernatorsÓWa. Badanie obejmuje samodzielnie gospodaro
wano ogólue obszary zakładów rolnictwa, leśnictwa i ogrodmiotwa, jak
również role orne bez wzglądu na to. ozy należą do osób prywatnych,
czy do korporacyj pnawno-publicznych z wyjątkiem zakładów gospodarownnycb przez Sile Zbrojną, formacje SS 1 Niemiecką Policje.
Należy zbadać;
a) rodzaje upraw i pozostałe obszary,
b) uprawę na roli 1 w ogroduictwie handlowym.
Badanie przeprowadzą w mieście Krakau honorowe wydziały-spiso
we, które w dniach od 17 do 23 maja 1943 r, wozwą poszczególnych
gospodarzy gruntów do wypełnienia przepisanego kweetjonarjusza. Go
spodarze gruntów mają sławić sle przed właściwym wydziałem spiso
wym w tym terminie również ber osobnego wezwania, Siedziby i go
dziny urzędowania poszczególnych wydziałów spisowych aą ogłoszino
na tablicach w urzędach obwodowych i tch ekspozyturach. Gospodarze
mają potwierdzić prawdziwość zapodań uczynionych przed wydzlalcau
(spisowym własnoręcznym pedpisein na kwest.ianarjuszu.
Gospodarze są obowiązani udzielić żądanych od nich wyjaśnień i zenwolić ooobom, przeprowadzającym badanie, na lustracje swoich grun
tów, jnk i budowli, służących do ich gospodarowania.
Wykroczenia podlegają karze wiezienia do jednego roku i grzywny
tub jednej z tych kar stosownie do § 8 rozporządzenia o badaniach nad
¥o?oknWz?Piem gruntu w Generalnem Gubernatorstwie z dnia 4 marca
Ł R°zp. GG. atr. 116). Obok kary można orzoo konfiskatę oatc^rolnloaej
1..1. jej
, - f części,
__ x.i
fr ? ia „ et’ posiadłości ziemskiej lub
frakau. dnia 10 maja 1943 r.
W

I

Matrymonialne

Stadtlinuptmann der Stadt Krakau
W zastępstwie: W o l f .

Poszukuje młodziutkiej, milutkiej
towarzyszki życia, polnej tempera
mentu i werwy, zwolenniczki da
lekich wyoieezok pieszych i wogola s p o rtu , tyoh samych zalet, młody,
LrJZ*łł’-*Jly- zamożny, ze średniem

Kawała, lat 26, zamożny, z braku znajomości pragnie poznać ba
nią do lat aa,’ posiadającą wszel
kie zalety, fotografia pożądana, za
zwrot której rącze. Cel inatrym.
Zgtosz.: Goniec Krak. Kraków,
„Nr. 9236". , j
8O39k
Panna niebiedna, nleprzecią/ne] poa ,,„4_ .
urody, urzędniczka, lat 24, pozna Fachowiec, 33 lat. separowany, na
w celu matrym. pana do’ lat 35 posndzie, poślubi panią zgrabną
na odpowiednim stanowisku. Zgl.; z temperamentem, życiowo zarad
Goniec Krak., Kraków, „Nr. gigg". ną. biuro Ogtoszoń. Kraków, Sien
8022
Wdowiec, lat 46, bezdzietny, na po na 12, „Czerwiec".
sadzie, pragnie poślubić panną do Pragnę poznać człowieka po sześć
lat 35, inteligentną, doniatorką, dziesiątce. Jestem materjatem na
łagodnego charakteru, bez prze spokojną. oddaną żono-przyjaoiela
szłości, z własnym interesem lub szczera, serdeczna, niebiedna. Zgł.i
odpowiednim posagiem. Rzecz trak Goniec Krak., Kraków, „Nr. 8277"
tuje serjo. — Zgłoszenia: Goniec Właścicielka rea nośeł, wdowa po
Krnk., Kraków. „Nr. 4749k“.
Inżynierze, la1 45./bezdzietna, Inte
Poślubi etarszego, uczciwego, chęt Hgentna wyjdzie zamąi za pana
nie zamożnego, pana młoda, przy na stanowisku, przemysłowca, po
stojna. Inteligentna, wysoka panna siada jąeegoo mieszkanie. Oferty.
blondynka. — Zgłoszenia: Gnnice Biuro Malewski. Kraków, pi. WW.
Krak., Mielec.
5037k Świętych 8, pod „Wdowa". 8292
Dwaj młodzi Lwowiaoy, tech. me- Panią wybitnie piękną, materialnie
ljoraeyjni, rzuceni losem do Kra zabezpieczoną w eelu inatrym. po
kowa, poszukują w celu matrym. zna hardzo przystojny, dośó wy.
towarzyszek, odznaczających sle eokt, miody prawnik. Sprawą trak
wysoką kulturą ducha, delikatno tuje poważnie. Zgloaz. tylko z fo
ścią tak uczuć, jak budowy,-do tografią, natychmiastowy zwrot I
lat 21. Poważne zgłoszenia pod śoisłą dyskrecję ręoze słowem ho*
„243“ Biuro Ogłoszeń Krajna. noru; Goniec Krak., Kraków, „Nr.
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
8679".
Dentysta, lat 38, w separacji, po
Dwóch kawalerów 24—25 lat, fa
•zukuje towarzyszki do dalszego chowców, pozna panny lnb wdów
tycia, oel matrym. Zgłoszenia z ki. do lat 23. posiadająca własne
fotografią do Gońca Krak., Kra mieszkanie. Zgl..: Gonieo Krak.,
ków, „Nr. 7303".
Kraków, J l ł . 6219".

Kołdry wykonnjo pracownia Kra
ków, Orzeażkowej 4, m. 9.
7118
Opony rowerowe wulkanizuje szyn
ko: Kraków, Wolniea 13, I p„ lewo
Bandełs rupturowe
wstawiamy
sprężyny I naprawiamy, prostotrzymacze na pochyło plecy 1
skrzywienie kręgosłupa wykonuje
R Bogdanowicz, Kraków, Grodzka
Noclegi
2, w podwórcu.
7752
Pióra Pelikan i InDe reperuje fa
Noclegi: Kraków. Zieiona 25(1
chowo warsztat reperaoyjny: Z.
Noclegi ozyete: Kraków. Senaoka Myslakowskl, Kraków, 8zpitalna 3.
9'10, przecznica Grodzkiej.
7812 Naprawiamy szybko elektryczne
Noclegi: Kraków, Szewska 7/8
kuchenki
żelazka, lampy, oraz
Noclegi
niekrepnjąos,
Kraków, dorabianiu kluozy I reperacja zani
Długa 46/3.
8014 ków: Kraków, pi. Dominikański 2,
Noclegi: Kraków, Starowiślno 62, róg Stolarskiej, Elektrotechnika.
m. 13. front _ Bańdowa,
8465 Bratolonlnl poradzi najlepiej kał
Noclegi: Kraków, Lubicz 19/1.
deniu. Przyjdź, jeśli masz jakieś
kłopoty: Kraków, Dietla 7341 —
w podwórcu, parter.
8030
Nauka I wychowani*
Naprawiam wózki, rowerki, hulaj
nogi dziecięce, gumy nakładami
8177
Profesor germanista, Kraków, ul. Kraków Dajwór 19. sklep.
Zielonu 25/21. Pierwszorzędna wy Grafologlnl poradzi we wszystkich
sprawach
życiowych:
—
Kraków,
mowa i atenograrja niemieoka.
Dajwór 26/15, II. piętro.
8351
Na harmonji (fort.) wyuczam najptokniejszyoh
meiodyj,
basów, Pluskwy oraz wszelkie robactwo
z nut. ze stuc.hu. Możliwy dojazd wraz 1 zarodkami tąpl radykalnie
z Krakowa. Oferty: B/O. „Pidu- gaz „BF", oraz odszozurzanle prze
dezynfekcja
„Azot",
cla", Kraków, Plorjańska 15, pod prowadza
Kraków, Dietla 19/7. telef. 217-48.
„Nr. 97".
7923 Tarnów,
Wałowa 3.
8352
Matzynopismo Indywidualnie no Grodzku 60. Kraków: Zegarki, nawocześnie, eteaografja listownie krycia srebrne, naprawa.
84I7
nowoczesną metodą: Kraków, Gro Szlachcic z dyplomem zandoptuje
dzka 27
9378 zamożną osobę. Zglosz. piśmienne!
Stenografii polskiej, niemieckiej I Heralnyk. Kraków, Wolnioa 13,
jeżyka niemieckiego nauczają li m. 15.
stownie Korespondencyjne Kursy Pióra, ołówki „Pelikan" I Inne na
Śtf/nografjl Lublin, skrytka pocz prawia — kupuje: Skład papieru
towa 109 Wyczerpujące Informa Barnyozowa, Kraków, Krakowsku
cje po nadesłaniu zł 2.
4(>75k 36/38, telefon 212-04.
8456
Korespondencyjnie Nicmicoki dla Przyszłość co przyniesie powie
-zaawansowanych. Budowa zdań. chiromantka.
Kraków. Krakowska
Główne. Poboczne. TJiyoie zn. Lek
popołudniu, wyjąwszy czwar
cje dla samouków. Dozwolone. 89/48,
tki. niedziele.
8561
Znaczek 96 gr. Wargzawa ul. Se Obrazy atare, zniszczone, bez pod
natorska 22/24. „Nauka NIem. . pisu, malarstwo zagraniczne, pol
skie — przynieść do fachowej bez
Rćfne
"
płatnej oceny: Kraków, Łobzowska
6, Salon Obrazów.
8392
Kostjumy, plawzczo wykonuje »oPsychogrdfoleg, mistrz Mamott, ildnle firma Gniadek, Kraków,
o wybitnym darze jasnowidzenia Smoleńsk 17.
8695
wizyjnego, przepowiada każdemu Przyjmą spólnika lub spólnlczką
jego tajemnloe • wydarzeń żyelo- z większą gotówką do warsztatów
wyoh z charakteru pisma i dat meohnnioznyeh ze współpracą lun
urodzenia, na podstawie których bez, natychmiast, byt zapewniony.
ustala horoskopy przyszłości. Daje Kraków, Moatowa 8, m. 14, od
rady w wszelkich kwestiach ły- godz. 12—2 I 8—8.
o809
ciowyoh. Odpowiedzi listownie za Marta Filipczak Masłowska przyjzaliczeniem poczt. Podać datą uro maje tylko w czwartki od 11 do
dzenia I pytania Adres: Mamott, 18-tej I piątki od 9—16 Kraków,
Kraków, skrytka pocztowa 474.
Karmelloka 82/5.
8941
Dom 3 rodzinny, murowany, no Konia
średniego,
doskouatego
wy, budynek gospodarczy, 1400 mam, zamienią na ciąśkiego za
m O g nodu
„ ,u , na jprowincji,
.i u - ih . j i ,
za
m in żarniedopłata- Kraków, telefon 218-99.
nie za podobny przy Krakowie. Podania tłumaczy: Kraków, RzewZgtosz.: Goniec Krak., Kraków. ska 24.
37i:>k
„Nr. 47814".
Warszawa, Pensjonat, Moniuszki 7,
m.
3.
W
pokojaoh
woda
bieżąca.
Podania, tłumaczenia, perfekt nie
Lsharz-dentysta Janina Oyrkowlez
miecki: Kraków, Szewska 24.
od 8—6 popoł., Kraków,
Kawaler poszukuje pokoju lub ordynuje
Garbarska
18.
8772
stancji przy rodzinie na prowincji.
Zgl.: Frank, Suchedniów k. Kielc. Maszynowe podnoszenie oezek. wstawianie stóp, artystyczne cero
Fortepiany stroi, naprawia Tafl- wanie przerńhha krawatów wyko
łowski, Kraków, Starowiślna 27, nuje Firma „Astra" Ludwiki Przetelefon 128-41.
4966k pińrowej, Kraków, ul Starowiślna
Igły do patefonów ostrzy, oraz fa 22. wejście z Dietla 78 Szybko —
chowo naprawia patefony: Kra solidnie tan (o
7565
ków, Starowiślna O — Szlifisrnla Prośby, podania, rozwody: Biuro,
Mechaniczna.
5042i Kraków, Grodzka 80, m. 8, 8418
Panna, mila, 28 lat, szatynka,
wysoką, kucharka, na posadzie
w Jaśle, nie biedna, z braku cza
su tą drogą szuka mąża ze sfer
rzemieślniczych. Zgtosz.: Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 4734A".

Św. Gertrudy 23. Kraków Przya.
grafolog 1 tłumacz sądowy prof
WUuaz.
8589k

Zguby — h rad ilet*
Skradziono Kenokartą w War
szawie. wystawioną w Kazimierzy
Wielkiej na nazwisko Łukaszew
ski Stanisław, Umlna Czarkowy,
powiat Miechów.
9233
Skradziona d. 15. III. 1943 w Krusuymstawle. Kartą rozpoznawczą,
dwie legitymacjo szkolno, metry
ką urodzenia, świadectwo szkolno,
zaincidowanie roweru na nazwi
sko Bogusz Edwsrd, Krasnystaw,
Rynek 12, oraz fotografie. Ostrze
gu stą przed nadużyciem.
4718k
Zgubiono Kennkartą, wystawioną
przez Gminą Baelawówka, pow
Reichshof, nu nazwisko Borsk Jn
Ijnn w Zglnbnln.
Skradziono Kennkartą Nr. 1112 na
nazwisko Długosz Stefan, wysta
wioną przez Zarząd gminny Koła
czyce. Kreis Jasio, dnia 5. VI.
1942.
4727k
Zgubiono Kennkartą, Jopek Btanlslawa. Tyczyn 548, Rzeszów. 5O44k
Zgubiona Kennkartą, Dzióbek zafja z Stanizzewokiego, Radzlazów.
Kolbuszowa.
5945U
Zgubiono karto praoy. wydaną
przez ArbelUamt Zakopane, Nr.
9927/01831, na nazwisko Leśniak'
Roman.
5052k
Zgubiono w pociągu na przestrze
ni Nowy Saoz-Grybów Kennkartą
Nr. 71 z dnia 18. XI. 1943. wydaną
w Nowym Sączn, oraz Gewerberechtlgung, wydaną również w No
wym Sączu na nazwisko Ga leja
Matylda, zam. w Grybowie ni.
Wągierska 427. Wraz z tein zgnbiouo kartą pracy na nazwisko
Czaplińska Marja, zam. w Grybo
wie, ul. Wągierska 428.
5O5.1k
Zgubiona w poniedziałek dn. 26
kwietnia w Stryszowie Kennkartą
na nazwisko Plnriol Władysława,
Stryszów.
82T8
Zgubione Auswels i przepustką
nocną, wystawioną przez Kesktdenoriiel w Krośnie na nazwisko
Gościński Walenty.
4732k
Skradziono Kennkartą w Rozwa
dowie na nazwisko Agnieszka Gugula, wystawioną przez Kreishauptmanna Nisko.
4736k
Skradziono Kennkartną 1V/48133.
wystawioną dnia 4/II 1942. Abtollnng IITo Kraków, kartą praoy.
książką Dbezploczałnl na nazwi
sko Michalik Eluilja.
7822
Zgubiono Kennkartą, Wydaną w
Krakowie na nazwisko Marja Toroń.
7829
Skradziono dnln 11/TV 1943 w
tramwaju 1 Kennkartą nr. 2709,
wydaną w Nowym Targu na aaKrystyna Artymowska. —
Rnhka, Fremdenpaaa motryke i
zwolnienie 1 Rzeszy.
7335
Zgubiona dowód osobisty koletowy z dokumentami, wystawiony
na nazwisko Weszka Franciszek,
Kraków-Ptaszńw.
7341
Zgubiono Kennkartą 23. IV. 1943
w kolejoe. miejsoowoić ńrenlaws
I papiery rejcstrucyjne na
sko Łndyga Marja.
Skradziono Kennkartą Nr. *443.
W»dana w Lisku na naswlskn
Franciszka Bedaarosyk.
7857

8.

P*

Adolf Kimler
obywatel miasta Krakowa.
Po krótkich, s ołąśkloh clerpieuiaoh. przeżywszy ląt BI,
zasnął w 1’iinu dnia 11. V,
1843 w Krakowie — n»«z
ukochany mąż I ojoioo.
W nieutulonym śalu pozosta
ła rodzina zaprasza krew
nych, Znajomych na od
prowadzenie zwłok na wteozny epoozynok, który odhądzte złą dnln 14. V. 1843.
o godzinie 17 w Krakowie,
a bocznej sali domu przedpogriebnwego na cmenta
rzu Rakowickim, o czym za
wiadamia
tona 1 Dziećmi.
9266

Za enwiój duszy śp.

ZOFJI TDBECKIEJ
zmarłej dn. 24 kwiet
nia 1943 r. odprawiono
zostanie w sobotę dii.
15 maja 1943 r. o g. 6.36
w kościele OO. Refor
matów Nabożeństwo
2ałobn* na które za
prasza stroskany
Brat

Bronisław

z b o m is w

om. Sekretarz Riuly Pow.
Krakowskiej,
były profesor V gimnaijuui
w Krakowie
ur. dnia 8. IX. I87i w Dubieoku. zmarł w Toniach
dnia 12. V. 1948 po długich,
a
eleikloh
cierpieniach,
opatrzony 8w. Sakramen
tami,
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
odprawione zostanie przy
zwłokach w kościele para
Palnym w Zielonkach dnia
14. V. 1948 o gódz. 9 rano,
na który to smutny ohrząd zaprasza Krewnych,
Przyjaciół Zmarłego w ciąt*
kim bólu pozostała
żona z Synami | Rodzin*.

4

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 112. Sobota, 15 maja 1943.
Wolna posady
Poszukujemy od zaraz mechanika,
wzglądnie energioznego, z dłuż
szą praktyką na wszelkiego ro
dzaju maszynach Ślusarza maszy
nowego, który byłby w etanie ob
jąć kierownictwo nad małym war
sztatem i przeprowadzać wszel
kiego rodzaju operacje maszyn
budowlanych. Oferty kierować:
Goniec Krakowski. Kraków, „Nr.
4»44k“ .

Od 14 do 17 raa.1a 1943:

APOLLO
Sw. Tomasza 11 — Telefon 111-20
M O JA ŻONA TE R E SA

Hans Sohnker,

Elfie Jleiorhofer.

W ANDA
fr r. Gertrudy 5. — Telefon 173-05.
ŻÓŁTA ŚM IER Ć
Sybil. Schmitz, A lbr. Schoenhals.

SZTUKA
thr.

8 — Telefon 183-20.

HO TEL ZAK O C H A N YCH

Anny Ondra. Peter Vos«.

U C IE C H A
Starowiślna 16. — Telefon 125-16
K A P R Y S Y Ż Y C IA

Gu«tav Frohlicb. Mariannę Hoppe.

A T L A N T IC
Sfcmdon) 15. — Telefon 108-82.
PR AW O ŻY C IA

Zarah Leandcr, Hans Stiiwe.

STELLA
Lubien 15 - Telefon 148-01.
PODW Ó JNE Ż Y C IE IN G I

Adele Sandrock,

R. A. Roberta.

Początki seansów w dnie powszcdnie o godzinie 13.15, 15.15 i 17.15.
W niedzielą i Święta o godzinie
11, 13.15. 15.15 i 17.15.

Flaszki używane
sprzedaje jedyna przez
władzo dopuszczona hur
townia na dystrykt kra
kowski i radomski

EAW

K RAKAU
Alfę Weichsel&trasse &9,
Telefon Nr. 115-45.

Aparat fotograficzna
6X9 św. 4.5, okazyjnie do tprzo*
KRAKÓW.

dania.
Kościuszki 24, m. 15.

T o r b y p a p ie r o w e
na

kapelusze — kilka tyaiąoy
sprzedam.
Goniec K ra k., K raków ,
„ N r. 8186“ .

Zglosz.:

fllaleltsluaim
cennik wysyła gratis
.P IO N IE R ", Oddział F ,
Kraków, Stolarska 9 ,1 p.
O B R A Z
Aasntowlcza, Rychter Janowskiej,
Stacblewicza. oraz biurko,
•przedam.
Kraków . F lo rja h tk a 18, l l . p . , ofic.

P. W Y S O C K I
Kraków , Florjańska 18, tal. 175-71.
Tran .p o rty lamochodowt, kolejo
we, przewozy lokalne oraz ładunki

zbiorowe.

4279k

W A LIZK I
torby gospodarcze
i inno artykuły poleca
„GALANTERJA**
Kraków, ul. Grodzka 38
Z g u b io n e *
Metryką 1 Meldekartą na nazwl•ko Zakulaki Romnn. — Uczciwy
znalazca zecbce oddać za wyna
grodzeniem.
K raków ,

D ajw ó r 8,

do

dozorcy.

Stolarzy, niekwahflkowanl, otarsl
lub chłopcy, zostaną przyjąei do
wyrobu zabawek. — Warunek:
Karta Pracy. Warunki dobre. —
Zglosz.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 8838".
Eaportor bielizny, poszukuje od
zaraz 6 panienek (moiliwie kwa
lifikowanych bie.iżniarek i 1 pra
sowaczki) do slalej pracy. Szcze
góły u: Alfred Heidenegg, Krakau. Reichstr. (Karmelicka) 58/2.
Rolnik kawaler, inteligentny, energiczny, pracowity, potrzebny
do pomocy w gospodarstwie do
dworu. Zglosz.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 9174".
Zaraz potrzebna służąca do domu
niemieckiego, znajaea język nie
miecki. Oprócz wynagrodzenia,
mieszkanie i wyżywienie zapew
nione. Zgłoszenia osobiste: Kra
ków. Chocimaka 35.
9215
Przyjmą do laboratorium fotogr.
2-cb laborantów fachowców Zgl.:
Kraków, Starowiślna 27, I p„ m. 8
Cholewkarzy na dobrych warunwach przyjmie Nikodem, Tarnów,
Rynek 6.
5021 k
Ogrodnik samodzielny, kwineiarz
i warzywnik, z dobrem! świadec
twami, potrzebny od zaraz do wię
kszego zakładu. Zgłoszenia: Goniec
Krak.. Tarnów, „Nr. 1475". 50221
Potrzebna panna do samotnego pa
na. bezwzglądnie uczciwa, praco
wita, kochająca dzieci, umiejąca
gotować i zająć aią 9-miesięoznem
dzieckiem. Zglosz. kierować na
adres: Smoroń Stanisław, Zawada
(ii. Nowy Soczi Nr. 185.
5023k
Przedsiębiorstwo w Krakowie przyjmie natychmiast ślusarzy maszy
nowych do reperacji maszyn rolni
czych, spawacza, kowala i tokarza.
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków
„Nr. 5O24k“.
Fryzjerki do samodzielnej pracy
poszukują. Dolcżalek, Kraków Bronowice. Łąkowa 5.
8294
Obowiązkową, pracowitą pannę mi
lej powierzchowności, lat 25—30,
na posadą sklepową, przyjmą za
raz. Refąrencją lub kaucja, jązyk
niem. pożądany. Warunki skromne
Zgl.: 20. V„ Kraków, tel. 114-14.
Modnlarką zdolną od zaraz przyj
mie Salon Mód „Ligia", Kraków.
Wielopole 14.
8736
Gospodyni do samodzielnego wyko
nywania wszelkich prac domowych,
niemiecki dom, poszukiwana. Zglol
szenia: Kraków, Oboźna 14, fabry
ka. godz. 11—14.
8834
Dziewczyną do gospodarstwa, ohznajomioną z gotowaniem, przyj
mą. Emilewicz, Kraków-PÓdgórzi,
Ąliskn 15.
887i’
szukani zaraz samotnej osoby
miejscowej, czystej i pracowitej
do 3-letnlego dziecka i prowadze
nia wzorowo domu i umiejącej
gotować, tylko uczciwej. Zgłosze
nia: Kraków. Jakóba 4/3, po poi.
Czystą, uczciwą pomocnicą domo
wą do niemieckiego domu z dzie
ćmi, przez dzień, od zaraz przyj
mą. Jązyk niemiecki pożądany,
ale niekonieczny. Kraków, Odro
wąża 69’4.
90(8
P rzyjm iem y
aatychmiast kilku
echaclitmajstrów i maszynistów na
nasze roboty ziemne w Krakowie-Prokocimiu. Zglosz.: Goniec
Krak. Kraków, „Nr. 4808k“.
Technika melioracyjnego, doświad
czonego w projektowaniu i kie
rownictwie budową, poszukują. —
Zgłoszenia: Gonieu Krak., Kraków
„Nr. 5100k".
Mistrzowie ciesielscy, murarscy t
robót ziemnych, farbowi robotni
cy: murarze, cieśle, betoniarze,
instalatorzy wodociągowi, kowale,
szewc, krawiec, fryzjer, kuehąrz
do pilnych prac poszukiwani. Zgła
szać mogą eią też cale kolumny.
Zglosz.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr, 51l)lk“.
Pierwszorzędnej sekretarki towa
rzyszącej w podróży, znającei ją
zyk niemiecki i polaki, poszukuje
od zaraz lub 1. VI. większe przed
siębiorstwo prywatne. Zglosz.: Go
niec Krak., Kraków, .Nr. 5102k‘‘
Fryzjerką, dobrą silą, przyjmą zal
raz. świetlik. Kroków, Dietla 46a.

Powod poszukują
Kuchmistrz pierwszorzędny z do
mów arystokratycznych, dyploma
tycznych, poszukuje posady zaraz,
chętnie do dworu. Zgl.: Pińczów.
ul. Krótka Nr. 6, Wlodaraski _
dla „W. K.”
4752k
Rolnlk-pszczslarz,

średnie

wy-

kształcenie, lat 57, poszukuje pra
cy. Miejscowość obojętna. Zglosz.:
Oskroba, Rudno 199, poczta Zimna
Woda.
5025k
Przyjmą zarząd gospodarstwa do
mowego u samotnej osoby kultu
ralnej, ewenL w majątku, żona
ofioera, który zginął w Kozielsku
w lasku Katyńskim. Zgl.: Goniec
Krak., Rzeszów, nr. legit. 521.
M g r. farmacji, energiczny, obejmie
posadą. Zgłoszenia: Goniec Krak.,
Tarnów. „Nr. 1485".
5O27k
Gospodarna, pracowita pani ezuka
■zajęcia. Oferty: Biuro Majewski,
Kraków, WW. Świętych 8, pod
„34-letnia".
8102
Buchalter, miody, dobry organi
zator, znajomość języka niemiec
kiego, zakłada i prowadzi księgi
wszystkich systemów (księgowość:
rolna, przemysłowa i handlowa),
obejmie odpowiednią posadą za
raz. Ofąrty: Goniec Krak. Kra
ków, „Nr. 4733k“.
Byty utudent
uczelni. lat
25. przyjmie posad? buchnltera
lub pomocnika buchaiteryjnepro
natychmiast, najchętniej we dwo
rze lub majątku, równocześnie
udzieli korepetycji i zakresu nau
ki najniższych klas gimnazjalnych
z Jeżykiem niemieckim i wyuczy
g ry na skrzypcach. Zgt: Goniec
Krak.. Kraków. „Nr. 4735kM.

Kupne nleruehowafel
Kuplą kamienicą, willą dwurodzin
ną, gospodarstwo rolas w Krako
wie lub na prowinojl. Zgłoszenia:
Goniec K rat., Kraków, „Nr. 8576"

P rzyjm ują do sprzedania kamieni
ce, domy, parcele, majątki ziem
skie: Kraków, ul. Florjańeka 16/4,
telefon 210-43.
7904

Sprzedaj nieruchomości
Dom w Prokocimiu nowomurowany
4 ubikacjo, 140 o. ogrodu, parcela
w Woli Ducbaekiej — na interes,
z powodu choroby do aprzedanla.
Wiad.: Wola Duchaeka, ul. Sporto
wa 13 przy Gminie, Kląk.
9228
Rabka. Sprzedaż — Kupno will,
dumow, parcel, przeprowadza Biu
ro „Uniyprsui" Augustydsklcgo.
Rabka, tel 196
4545S
Dom, 9 ubikacyj, w KrakowtePodgórzu, okazyjnie sprzeda: Kra
ków', ui. Florjańska 16/4, 1 piątro,
telefon 210-43.
7912
Parcela bud. 233 sążnie, Bronowice Małe: Kraków, Basztowa 10,
m. 1, tel. 159-35.
8563
Dom mur„ 7 nbik., ogród, blisko
Osiedla Ofic.: Kraków. Basztowa
10, m. 1, tel. 159-35.
8564
Parcela bud. 247 sążni, Bronowice
Małe: Kraków, Basztowa 10, m. 1,
to.efon 159-35.
8565
Kam ienice: Trzeehpiątrcwa, śród
mieście; dwupiętrowa komfortowa,
26 ubikacyj, okolica Mogilskiej:
dwupiętrowa. 12 ubikacyj, sklep,
Bronowice Matę; piątrowa. 13 nbikaeyj i sklepy, okolica Mogilskiej;
potowa kamienicy, 30 ubikacyj,
narożnik, Bronowice Małe i wiele
innych. Wille: pięknie położona
w Zakopanem, dwurodzinna, kom
fortowa w Krynicy, w Kalwarjt,
w Modlnicy z pólmorgowym ogro
dem. Parcele: na Woli Juslowskiej
900 i 600 sążni: przy nl. Popiela.
Bocznej Czarnowiejskiej. Poznań
skiej, Bocznej Łokietka 559 sążni,
w Bronowlcach Małych. Azorach
i inne sprzeda Biuro, Florjańska
49. I p„ tel. 119-92.
8689
Dom nowomurowany, 8 nbik., elektryka, ogród, przy autostra
dzie, 20 minut tramwaj, natych
miast sprzeda: „Krakus", Kra
ków. 11/4, teł. 117 68.
8781
Zakopane: Kilka parcel budowl.,
pięknie położonych, sprzeda: Kra
ków. Basztowa 10/1, tel. 159-35.
Gospodarstwo czteromorgowe, za
budowania gospodarcze, sprzeda„Informator". Kraków. Pi.iarskn 19
Kamienica piątrowa, 9 ubik., ca
łość solidna, ulica uzbrój., b isko
tramwaj, cena okazyjną: Kraków,
Basztowa 19, m. 1, tel. 159-95.
Parcela bud. 440 m’, koto ul. Wro
cławskiej: Kraków, Basztowa 10,
m. 1, teł, 159-35.
8803

Kupno
Filatelistom uzupełniam na listy
braków. Kupują znaczki, Kraków,
skrytka poczt 391.
7039
Kupią okazyjnie maszynką do lo
dów na 3—4 litrów. Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 9108".
P rzyjm uje do komisowej sprzeda
ży, oraz kupuje obrazy, perskie
dywany, makaty, świeczniki mo
siężne, antyczne meble itp. dzieła
I sztuki, porcelanę, oraz cale zbiory:
j „Der Deutsche Kunslladen", Kra
kali. Hauptstrasse (Sławkowska 10)
telefon 186-87.
3719k
Kupujemy — sprzedajemy używa,
na garderobę męska I damska:
Kraków Miodowa 35
3742k
Za gotówką kupują spodnie, mary
narki, ubraniu, trencze itp.: Kra
ków, Starowiślna 80, sklep, telefon
223-67.
4699k
Kupią akeje cukrownicze, węglowe,
elektryczne, metalurgiczne, włó
kiennicze, Banku Polskiego, listy
zastawne miejskie. Wind.: W arsza
wa C 1. skrzynka pooztowa 1668.
Obrazy przyjmujemy w komis:
Kraków. Starowiślna 18/6. 4862k
Białe flakony kryształowo poszukiwuue przez Kotnis, Kraków, Sta
rowiślna 18.
4864 k
Dywany perskie małe poszukiwane
przez Komis, Satrowiślna 18.
Zegarki kupuje, sprzedaje, przyj
muje w komis: Kraków, pl Wolulca 8. zegarmistrz.
4930k
Kołdry ładne, porządne, kupią. —
Kraków, św. Marka 19. narożnik
Floriańskiej, sklep tapicerski.
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje 1
sprzedaje za gotówką, Kraków,
Fierackiego 4.
6104
Najszybciej sprzedasz wszelką gnr
derobą przez Komis, — Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12. w podworen.
Kupimy: suknie letnie, kostiumy,
uhranin, trencze: Komis. Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12. w podworen.
Książki kupujemy, szczególnie en
cyklopedie, wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wszystkie wydawni
ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste
fana Kamińskicgo. Kraków, Kar
melicka 29, tel. 141-34 i Kraków
ska 18. tel. 114-38.
7596
Wszelką garderobą kupują: Kra
ków. Dietla 19/17, prawa of„ 11 p.
Kupują w większych ilościacn
skórki królicze białe lub popie
late niewyprawione: Kraków, ui.
Felicjanek 16/9.
7802
Ubrania oraz oddzielnie spodnie
I marynarki, suknie, ptaezcze mę
skie i damskie, oraz kostiumy ku
puje za gotówką: Skup 1 Sprzedaż
n-żywancj Odzieży. Kraków, Plac
Dominikański 1.
7809
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzecki, Kraków, Wiślna 9.
K upuje obrazy znanych artystów
polskich — płaci aolidnie: Wawrze
cki. Kraków Wiślna 9.
7828
K upujem y: ubrania, trencze, lisy,
dywany, kilimy, aparaty fotograf.,
patefony i inne przedmioty: Ko
mis Kraków, Plac Dominikański 4
Kupujemy gotówkowe używane
obrania, płaszcze, bielizną poście
lową. koce, kapy, ładne zegary,
oraz Inne wartościowe rzeczy: Kra
ków, św. Krzyża 7, sklep.
7862
P łyty gramof. (też tom) kupnją:
„Fiducia", Kraków. Florjańska 15
Kupimy maszyną do pisania i li
czenia. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Gotąbiowski-Rafalski. Kra
ków. św Marka 27, tel. 226-45.
Kuplą maszyną do szycia. Zglosz.:
Kraków, Warszawska 7, m. 1, I p.
Szybko można sprzedać ubrania,
płaszcz, spodnie, aparaty wszelkie
go rodzajn, kryształy, patefony
przez Komis, Kraków. Grodzka 59.
Komis, Grodzka 59, poszukuje lo
downi elektrycznej, ubrań, spodni,
lisów futer, dywanów, kilimów itd
Pianino,
krótki fortepian kupią
natychmiast. — Zgłoszenia: Goniec
Krak.. Krnkć.w „Nr. 8067”.
Płaszcz w dobrym stanie okazyjnie
kupią. Zgioazenla pod „Okazyjnie"
Biuro Ogłoszeń Htrpozyc, Kraków,
Jagiellońska 7.
8274

Pianino lub fortepian kuplą. Po
średnictwo wynagrodzą. Kwiatkow
ski. Kraków, Szpitalna 20. 8358
Sypialnio, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble używane ku
puje gotówkowo Hala Meblowa,
Kraków. Grodzka 59.
8454
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon Obrazów.
861)0
Kuplą główką do maszyny. Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 8918".
Kuplą maszynę do szycia. Zgło
szenia: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 8992“.
Stale kupujemy psy rasowe: Kra
ków. Traugutta 20/1.
1278k
Komódka mała poszukiwana przez
Komis. Kraków, Starowiślna 18.
Złote łańcuszki i sygnet kupię.
Zgłoszenia: Kraków. Mikołajska
12, m. 4a, godz. 8—10 i 3—5.
Kuinierskę maszynę kupię prywa
tnie. Zgłoszenia: Łukawska. Ba
dom. Reichsstr. 28.
46ł6k
Naczynia kuchenne 1 przybory po
szukiwane przez Komis, Kraków,
Starowiślna 18.
4855k
Kupis spodnie popielate ciemne
lub jaene i pumpy: Kraków, Kro
woderska 19/6a.
4931 k
Klubowy garnitur skórzany, porzą
dny. kupię. Kraków, św. Marka 19,
narożnik Florjaóskiej, sklep tnpicersjci.
4932%
Książki wartościowe wszelkich za
kresów kupuje, płacąc dobrze:
Antykwariat Adam. Kraków. Szpi
talna 5.
6770
Kupię ładne ubranie, spodnie,
trencz 1 koszul© męskie, średnia
wielkość, dobrze zapłacę. Zglosz.:
pod „114“ Biuro Ogłoszeń Krajna.
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
Kupuje wszelką garderobę męRką,
damską, dziecięcą, bieilznę i inne
używane rzeczy. Na zadani© przy
chodzę do domu. Kraków, Staro
wiślna 80 (sklep używ. rzeczy),
telefon 223-67.
3747%
Kupuje «ypia|nie 1 różne meble
pojedyncze, szafy, łóżka, siatki,
materace: Kraków, Krakowska 35,
sklep mebli.
836r
Książki wartościowe, herbarze, encyklopedje kupuje, płacąc najlep
sze ceny: Antykwariat Adam. —
Kraków, Szpitalna 16.
6775

Sprzedał
Firma St. Chwllkowski zakład ze
garmistrzowski pod Arkbdami —
Kraków. Krakowska 1, poleca:
biżtiterją, wyroby ,rebrne i różne
praktyczne upominki, oraz wyko
nuje wszelkie naprawy zegarków.
Singera maszyną krytą pierwszo
rzędną sprzedam. Kraków, Kościu
szki 60/6,
8651
Ubranie, pumpy, pólbuclki wi
śniowe. Nr. 40, trencz na niskie
go — sprzedam. Kraików, Dietla
45/1, I. p.
9265
Łóżko dziecięce, żelazne, bisie,
korzystnie sprzedam. Zglosz.: Go
niec Kraik., Kraków, „Nr. 5111k".
Kostjum damski brązowy w pa
ski na niską, suknia czarna i zie
lona, wełniane, sukienka letnia,
trencz gumowy 8 do 10 ,at. płaszcz
damski czarny, buciki dziecięce
5 do 7 lat. patefon Columbia, ubranie popielate na niskiego uży
wane do sprzedania. Kraków, Flo
rjańska 29/5.
’ 9184
Letni plaszcż damski, e»arnv.
sprzedam. Kraków, św. Gertrudy
2. m. 1.
9271
Rowerek trzech kołowy, sprzedam.
Kraków, Warzywna 6, przeczn.
Mazowieckiej.
9185
Ubrania jasnn-popielate na śred
niego, w k. dobrym stanie, kapą
białą haftowaną ba dwa łóżka,
oraz koc, sprzedam. Kraków, tu.
Dietla 93, m. 4.
9214
Wózek luksusowy „Autko", kre
mowy, sprzedam. Kraków, św. Se
bastiana 16'28, prawa oric„ II. p.,
ganek.
9234
Sutanna na wysokiego, przykro
jona, n1ewykońezt)na, do sprzeda
nia. Kraków, Długa 32.8.
9251
„His master yoles", ostatni mo
del 1939, oprawny w skórą, pierw
szorzędny, sprzeda Kraków Dłu
ga 32/8.
9252
Płyty taneczno i poważne polskie,
niemieckie, sprzeda Kraków, t u .
Długa 32/8.
9253
Wózek-autko dziecięcy, b. dobry
stan, sprzedam. Kraków, Kawio
ry 24, m. 8.
9256
Antyczne: obrazek i kasetką, sprze
dam. Kraków, Kielecka 30, dzwo
nek dozorcy.
9257
Obrazów kilka pięknych akade
mickich, ramy duże, sprzedam.
Kraków, Kielecka 30, dzwonek
dozorcy.
9258
Msbls: sypialnie. Jadalnie, szarą
kombinowaną
oraz
trójdzielną
sprzeda Stolarnia. Kraków, Staro
wiślna 35, w sieni na prawo (nte
sklep).
8745k
Najtańsza wyrohy koszykarskie
ozdobne oraz meble: — Kraków,
Miodowa 17. „Ezport".
3748k
Tapczan
nowoczesny,
Jedno I
dwuosobowy, sprzedam
Kraków
Meiselsa 8/4.
3749k
K rzewy ozdobne, pnące. wino dzi
kie i Łonicera-Cnprifolium. obsa
dzać domy, ganki, altany, krzewy
wykopane wczesną wiosną, — 1°
krzewów 55 zł. loco odbiorca, wy
syła: Kuczerba Stanisław. Miżynicc.
Przemyśl.
4072k
Tapczan podwójny i poiedynczy do
sprzedania: Kraków, Starowiślna
33. m 8.
4679k
Msbls kuchenne I pokojowe, pole
ca Magazyn, Kraków. Starowiśl
na 79.
.
4700k
Pianino FSrster. prawie nowe,
sprzeda Helena Smolarska, Kra
ków. Sławkowska 4. . . . 4"28k
Pastą do obuwia niedoścignionej
jakości, poleca najtaniej „Cen
trala Wiejska". Warszawa, Okól
nik 22.
, ,
«J»lk
Koń na biegunach artystyczne.! ro
boty skóra kryty, duży, do sprze
dania. Oglądać w Binwe Ogtosiseń
Krajna. Kraków. Adolf Hltler-Plnrj
46.
5932k
Obrazy najwybitniejszych malarzy
polskich sprzeda okazyinie Dom
Komisnw.y, Kraków, plac Domini
kański 4.
7819
Obrazy, dywany,

k ilim y ,

an tyki,

mebló, porcelana. Sprzedaż —
kupno, ocena: Salon Obrazów 1
dzieł sztuki

„ A n ty k i" . K raków ,
Stradom 18, tel. 140-83.
1741k
Pudełka szklane aa pastą, kremy,

farby, lakiery, kleje stale dostar
cza Skład Artykułów Szklanych i
Gospodarczych, Kraków, św. Agrteszkl 1. Tel. 186-49.
4S(3k
Kotły różne etojące 8 m’, 7 atm.
poleca „Kapemotor", Warszawa,
Czackiego 6.
4937k

Łóżeczko dziecięce sprzedam: Kra
ków, św. Łazarza 9, m. 3.
5O34k
Tapczan dwuosobowy, fotel-lóżko,
otomana do sprzedania: Kraków,
św. Marka 19, narożnik Floriań
skiej, Dembiński, Wytwórnia tapicerska.
493,'. K
Pótbuciki czarne i płócienne białe
nr. 39—40, sprzedam. Kraków, Kro
woderska 19/6a.
4936k
Lskumobilą 250 KM, Wolfa, 12
atzn., 1967 rok, poleca „Kapemotof", Harszawa, Czackiego 6.
Fortepian całkiem krótki, pancer
ny, sprzedam okazyjnie. Kraków,
Długa 18/7.
498(ik
Czarny papier,, drążki, listwy,
poleca firma Adam Matula, Kra
ków, Krowoderska 61.
7073
Fortepian czarny, wiedeński, śre
dni, tanio do sprzedania. Kraków,
Langiewicza 20/1, boczna Listo
pada.
7323
„Singer" maszyną kryta tanio
sprzedam: Kraków-Bronowice Ma
łe, Aleja Wyspiańskiego 60/6.
„Singer" maszyną do szycia kry
tą, w bardzo dobrym stanie, sprze
dam: Kraków. Dinga 45/5.
7710
P ly ty l poważne, taneczne sprze
dam: „Fiducia". Kraków, Floriań
ska 15.
7925
Zegarki szwajcarskie męskie I
damskie, również markowe, na
składzie: zegarmistrz Gajewski,
Kraków ul. Starowiślna 26.
Wózek Konkon i autko, wózek spor
towy. garniturki, łóżeczko, wypraw
ką dziec., pończoszki’ tanio sprze
dam: Kraków, Zyblikiewieza 5/46.
Wózek głęboki autko, sportowy
z budką, bez, łóżeczko i wyprawką
sprzedam; Kraków, Zyblikiewieza
5, m. 39.
8189
Lampy elektryczne, armatury oświetleniow.e materjaly elektro
techniczne w wielkim wyborze po
leca D/H. Centrala Światła. Kra
ków. Dietla 35, tel. 167-27.
8361
Tapczan nowoczesny, szafa kom
binowana, trójdzielna 1 pojedyńeza do sprzedania. Kraków, Stra
dom 13, m. 9.
8711
Ubranie granatowe, dwurzędowe,
bielskie, na średniego, sprzedam.
Kraków, Długa 80/9, po południu.
Pluskwy i inne robactwo wytępia
z zarodkami _ nowy, bardzo -silny
płyn: „Gazolit”. Na mole specjal
ne kryształki w torebkach: „Molomór“. Żądać wsządziel Wytw. Si
kora. Warszawa, Nowogrodzka 2,
tel. 805-97 i 533-70. w Krakowie do
nabycia: Hurtownia Kupców Pol
skich. Krupnicza 11.
4963k
Pianino pierwszorzędnej marki,
płyta metalowa brązowe, okazyj
nie sprzeda B/H. Sroczyński, Kra
ków. Starowiślna 27, tel, 128-41,
Portable, pierwszorzędny stan, oraz
maszynę do liozenia na 4-ty dzia
łania. okazyjnie sprzeda B/H. Sro
czyński, Kraków, Starowiślna 27,
telefon 128-41.
5036k
Walerjany, mięty pieprzowej sa
dzonki wysyła: majątek Brzezówka. poczta Tarnowiec kolo Jasia.
Młyńskie maszyny, motory gazo
we, wszelkie przybory itp. P.any,
budowa, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków, Mazowiecka
35. telefon 162-44.
5955
Żlubns welony 1 do Komunjl św.
poleca sklep, Kraków Starowiśl
na 37. Opinanie na miejscu. 7260
Tapczany dwuosobowe, pojedyncze,
materace wlósicnne sprzedani. Kra
ków. św. Marka 10. Wesołowski.
Obrazy wybitnych artystów w wiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzecki, Kraków, Wiślna
9, Sprzedaż, kupno, ocena.
7867
Dynamo prądu stałego 6 KM, 110
V, sprzeda Biuro Techniczne, Kra
ków, Florjańska 20.
7833
Sprzedajemy: obrania, płaszcze,
lisy, dywany, kilimy, aparaty fo
tograficzne, patefony, nakrycia
stołowe srebrne, kryształy i inne
rzeczy codziennego użytku: Komis,
Kraków. Piae Dominikański 4.
Sprzedajemy tanio używane ubra
nia, płaszcze, bielizną pościelową,
koce, firanki, kilimy, oraz inne
ładne rzeczy: Kraków, Iw. Krzyża
7. sklep.
7861
Meble, różne, sypialnie. Jadalnie,
pokoje kombinowane sprzedaje Ha
la Meblowa, Kraków, Grodzka 59
Kuchenki
elektryczne,
żelazka,
lampy i materjal elektrotechniczny
poleca firma Elektrotechnika, Kra
ków, plac Dominikański 2, róg
Stolarskiej,
7999
Futro lapkowe, kołnierz z lisa sre
brnego i niebieskiego, obraz Poohwalskicgo, patefon. aparat fot.,
bluzeczki, ubrania okazyjnie sprze
da Komis, Kraków, Grodzka 59.
p*y»», patefony szafkowe nowo
czesne, igły kupisz najkorzystniej:
Firma „Kontakt". Kraków, Stra
dom 18.
8010
Płaszcz damski czarny sprzedam:
Kraków. Kościuszki 19, m. 7.
Męskie „branie sprzedam. Kraków
ul. Na Głodku 7, m. 1.
8025
Patefon elektryczny w pięknej
szafce orzechowej sprzedam: „Radiofoo”. Kraków, 6w. Tomnaza 21.
Maszyny I przybory biurowe. —
Sprzedaż — Kupno, Agentura Han
dlowa Gotąbiowski-Rafalski, Kra
ków, św Marka 27. tel 226 45
Obraz Bieńkowskiego (uczeń Ma
tei
9Pr2cdam. Kraków, Znlcskiego 9G.
8101
Maszyną „Slngera" krytą sprze
dam: Kraków, Mogilska 51'5
„Smgara" maszyną krytą okazyj
nie sprzedam: Kraków, ul. Kra
kowska 39/36.
8350
Pianina, fortepiany sprzeda oka
zyjnie: Świątek, Kraków, Stnrowiślna 12.
8334
Pianina, fortepian najtaniej ku
pisz w firmie Kwiatkowski, Kra
ków, Szpitnlna 20.
8355
Przy Grodzkiej 59, w Komisie jest
okazyjnie do nabycia: futro scaiakinowc, srebrny i niebieski lis,
kryształy, ubrania, bielizna, pła
szcze obrazy, sukienki, patefone,
flrany.
8357
Dom komisowy, Stradom 16, Kra
ków. poleca okazyjnie: kilimy,
cbadniki, firanki, kapy, porcelano,
patefony. płyty, garderobą, bieli
zną, buty na korkach.
8369
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzecki, Kraków. Wiśl
na 9. Sprzedaż, ocena kupno
Maszyną rymarską płaską sprze
dam: Kraków, Szlak 31, oficyna.
„Singer"
maszyną krytą tanio
sprzedam: Kraków,
Kościuszki
350 8.
8562
W agą uchylną 1 dywan ręcznej roboty ©przedam. Wiad.: Kraków,
św, Jana 13, m. 12, miedzy godz.
11 a 14.
„
8577
Skrzynki używane różnej wielko
ści stale na składzie: Konc. Biuro
Handlowe, Kraków, Grodzka 6,
telefon 124-72.
8737

Wydawnictwo „Goniec Krakowski**, Kraków. Wielopole 1. — Telefon 206-11.
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na pana większej miajry. eieranopopielate, stan bardzo dobry —
sprzedam.
K raków , Lubomirskiego 3/14, I I p.
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon obrazów.
8599
A parat fotograficzny małoobrazko
wy okazyjnie sprzedam. Gonleo
Krak., Kraków. „Nr. 8604".
P łyty , muzyka

taneczna, rozryw 

kowa, operetkowa, sprzedam. Kraków-Dąbniki. Zagrody 8/8.
8734
Sypialnią z bieliżniarką, jadalnią,
łóżka, szafą kombinowaną, biurka,
słoty rozsuwane sprzeda Magazyn
Mebli, Kraków, Kopernika 8.
Sypialnia jasna, szaty, łóżka, sia
tki, obrazy, rozklndanka do sprze
dania: Kraków, Krakowska 35. —
sklep mebli.
8787
Froterką elektryczną, odkurzaci
Vidar, zegar ścienny Beckera, dy
wan maszynowy duży, cytrą kon
certową, mandoliną, płyty polskie
w dużym wyborze sprzeda okazyj
nie sklep, Kraków. Krakowska 36.
Turbinowe ezhanstory (wentylato
ry) średnicy 220 mm, dla młynów
i celów przemysłowych, do sprze
dania: Molitor, Kraków, św. Wa
wrzyńca 26.
8899
Maszyną Singera, mato używaną,
sprzedam. Kraków, Kielecka 30,
dzwonić do dozorcy. Przecznica
Mogilskiej.
8823
Maszyną krytą damską sprzeda ta
nio: Kraków, Starowiślna 12/5,
Książki: Batowski — stenografia
niemiecka zt. 8.—, Chromiński —
Kotły parowe 40.—, Lipska —
Nauka pisania na maszynie zt.
7.50, Łukasiewicz — Zwierzyniec
w lesie Wolskim (bog. ilustr.) 5.—,
Sawicka — Idealistka 6.—, Surzycki — Rozwój wiedzy rolniczej
w Polsce 15.—, Szczepkowski —
Podstawowe ćwiczenia rysunków*
15.—, Wayda — Pod krzyżem po
łudnia 12.—, Wawrzyczek — Słow
nik chemiczny (niem.poi.) 12.—,
Wzory mebli 9 zesz. A 5.— zeszyt,
poleca Księgarnia Stefan Kamiń
ski, Kraków. Karmelicka 29, tel.
141-34 i Krakowska 18, tel. 114-38.
Patefon dwusprężynowy, pierw
szorzędny, głośny, i
płytami,
sprzedam. Kraków, ul. Brodziń
skiego 3/15, III p.
8919
Ubranie brąz., kostjum damski
brąz., sprzeda Kraków. Kocha
nowskiego 2/2.
8980
Kostjum elegancki pop., lis srebr
ny, futro breitsebwanz. średnie,
cholewy 42, sprzedam. Kraków,
Groble 20'6.
(j990
Harmonia chromatyczna, guzicz
kowa, metalowa płyta, czeska,
80 basów, piąciochórowa, s regi
strem, szybko, tanio, sprzedam.
Kraków, ul, Arjańska 7/2.
9005
Tapczan, tanio sprzedam. Kraków,
Wielopole 12/4. godz. 3—6.
904tS
Czarną, dużą, sportową, skórzaną,
torebką, sprzeda Kraków, Zybiikicwicza 5/154.
9063
Pląbny, modny, czarny płaszczyk
na wataiinie z fokami, sprzeda
Kraków, Zyblikiewieza 5/154. 9064
Biurko gabinetowe i fotel skórą
kryty, do sprzedania. Kraków,
ul. Rękawka SGO.
9079
Sypialnią jasną, piękną, solidną,
sprzedam. — Kraków, Krakowska
26. jn. 2.
9094
Zarzutką męską, w dobrym sta
nie, sprzedam. Kraków, Pijarska
11/7, ofic.
9118
Futra damskie, męskie, spody,
lisy srebrne, niebieskie kołnierze,
pelerynki, wszelką garderobą oka
zyjnie sprzedaje „Centrokomis",
Kraków, Grodzka 9.
8773
Dywany perskie, żywieckie, kili
my artystyczne, narzuty, pościel,
bielizną — duży wybór wartościo
wych, praktycznych przedmiotów,
najtaniej sprzedaje „Centrokomis".
Kraków, Grodzka 9.
876Ś
Płaszcze, kostjumy. ubrania, spo
dnie, bieliznę, obuwie sprzedaje
sklep KrHków, Długa 3 !,.
8764
Wartościowy pierścień z bryi»»tem, oraz etnl srebrne ns <’ZX8f8’
sprzedam. Codziennie godz. 19— 20,
Kraków, Mazowiecka
3021
Srebro, platery, kry«'k;y, porce
laną. fotoaparaty. w*Dzkowe ma
szyny pisarskie, msszyny „Singers", patefony- P yty, harmonie,
pianina teczki, obrazy snrzedate
tanin; '„Centrokomis", Kraków,
Grodzka 9.
8775
Sienniki, worki, chodniki, płótno
krawieckie, oraz drobną galant*ric. poleca: K. Janico i- Kraków.
Grodzka 28.
501 4k
pianino pierwszorz-ądnej marki,
płyta metalowa, brązowe, okazyj.
nie sprzeda B H opoczyńskiego.
Kraków, Starowiślna 27, telefon
128-41,
5106k
Portable, pierwszorzędny stan, oraz maszyna do liczenia na 4-y
działania, okazyjnie sprzeda B'H.
Sroczyńskiego,
Kraków, Staro
wiślna 27. tel. 128-41.
5107k
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowe.
Hurtownie, dostarczamy stale ar
tykuły domowego użytku i go•podaratwa domowego za zaliczką
pocztową po cenach ściśle hurto
wych. D/H. „Stero", Warszawa,
Em. Plater 35/6, tel. 702 58. 5109k
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(Dr. K.), Kraków. 15 maja 1943.
Capablanca nlt żyjs.

PARTJA Nr. 62.
Białe: Capablanca
Czarne: Aljechin
grana w pojedynku o mistrzostwo świata
w Buenos Aires w 1927 r.
Ostatnio otrzymali
Nieprzyjęty gambit hetmana.
śmy krótką wiadomość,

(O Capa.blance zamieściliśmy Jut obszerna wzmian

ka w naszym kąciku szachowym Nr. 8 z dnia 20. XII.

1042 r.).

Mistrz Capablanca
ponoć już jako 4-Ietnie
dziecko żywo interesował się szachami, o ozem
świadczy powyższe zdjęcie.
i.
Na
zdjęciu
obok
mistrz Capablanca ze
swoim synkiem w klu
bie szachowym w rodzinnem mieście Havannie na Kubie. Cie
kawe, czy syn odziedzi
czył leż po ojcu zdol
ności do szachów i czy
kiedyś zabłyśnie jako
nowy genjusz szacho
wy?

Partja Nr. 59.
Białe: SSmlsch
Czarne: Capablanca
prana w międzynarodowym turnieju
w Moskwie 1925 r.
Nieprzyjęty gambit hetmana.
1.
6,
3
4.
5
•
7.
1.
S.
10.
11.
12.
13.
14.

S g l—f3 Sc 8— f6
15. U2-—h'J b5—b4!
16. 8c3—bl Sd7—e5
d2—44 c7—e6
c2—c4 d7——
d5
17 Gcl—f4 0—0
Sbl__ c3 07—c6
18. Gf4Xe5 Gd6Xe5
e2—
Sb8—d7
19 Sbl—d3 Ge5Xb2
Gfl—da a7—
20. W al—bl Gb2—o3
0—0 dSXo4
21. Sd2—C4 a(>_a5
GdSXc4 b7—b5
22. e4—e5 SfG—d7
Gc4—d3 e6—ca
23. Gd3Xh7+ Kg8Xh7
Hdl—e2 Gc8—b"
24. He2—d3+ Kh7—g8
Hd8—cl
W fl—dl
25. Hd3Xd7 Hc7Xc4
63—84 c5Xd4
26. lld7Xb7 a3—a4I
Sf3Xd4 Gf8—c5
27. 8b3—d i Hc4Xa2
Sd4—b3 Go5—d6l
28. Sd2—f3 Ha2—e2
poddały.
Białe

Partja Nr, 60.
Białe: Capablanca
Czarne: Nlamcowicz
grana w międzynarodowym turnieju
w Kiętingen w 1926 r.
Gambit hetmana.
1. (12—d4 Sg8—f6

19.
29.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
»2.
33.
"*•

813—(12 8b8—d7
ff3—g4! Sd7__f6
S b l_ c 3 Grs—b4
g4Xf5 OcSXf5
Hdl—c3 d7—d5
He3— f4 Hd8—d7!
Gol—g5 d5Xc4
Gjf2Xe4 Sf6Xe4
S g l—f3 b7—b3
Sd2Xe4 Wd6— +
a2—»4 e7—c«
Se4—«3 Gf5Xbl
Gg5Xffl G7Xf«
W alXbl f7—f5
jj2— g3 «7—«6
12—f3 Hd7—g7
Gft—g2 Wa8—a7
K gl—f2 Hc7—fS
0—0 W«7—d7
a4Xb5 o6Xb5
Hc2__ e l 0—0
Whl—dl Kb8—»8
Hel—b6 Gb4Xc3
d4—d5! Df6Xe8
b2Xc3 K«8—h8
(I5_d3 Hc3—f6
SfS—42 f6—f5
d8—d7 c4—c3
W fl—bl! e6—e5
Sc3Xf5! c3—c2
Sd2—13 Wd7—46
Wdl—de Hf6—48
Hh6—e3 e5—«4
36. Hf4—tf5! Wf8XfJ
37. He5—e8+ Remie przez wiecłny , lacb

Leoncavallo
tsd tcente krakowskiej.

Kraków, 15 maja. Wiadomość o przyszłej
premjerze na scenie Starego Teatru, którą
bądzie wystawienie opery* dwuaktowe] z
prologiem „Pajace" stała się pewnego ro.
dzaju sensacją dla sfer, czerpiących z im
prez artystycznych odżywcze soki duchoW0.
Niecodzienność sprawy polega na lem, że
po pierwsze w czasie wojennym opera na
leżała na tutejszej scenie do rzadkości, a
następnie, że sama sztokn przedstawia nie
zwykle wdzięczne i ciekawe pole do popi
su dla występujących w niej sit. Są one
O D P O W IE D Z I R E D A K C J I.
zresztą nie bylejakie, a raczej trzeba po
33.
P. W . Bury — Stefków*. O informacje w sprawie wiedzieć pierwszorzędne: Franciszka Pla34.
miniaturowych szachów prosimy zwrócić sic pod tówna, świetna primadonnn, obejmie par35.
tję Neddy, przyczenr będzie to pierwszy
36.
adresem: F-ma Sleprawtkl, Kraków, Grodzka 38.
występ operowy Platówny w czasie wojny,
partję Cenią obejmie znakomity tenor bo
haterski Stanisław Drabik, którego mieli
śmy sposobność już parokrotnie oklaski
wać w Starym Teatrze, następnie ujrzymy
w roli Sylvia barytona o rozległej skali
głosowej Antoniego Wolaka oraz baryto
na Czesława Kozaka, który również za
skarbił sobie już uznanie krakowskiej pu
wkońeu usłyszymy nową, do
Kraków, 15 maja. Warunki wojenne zmu ny sprzęt kuchenny i restauracyjny, ułat bliczności,
zapowiadającą się silę operową, te
szają do wprowadzenia również w przemy w ia ją c tern samem .staranie się o nie po brze
nora lirycznego Jerzego Lipkę w partjl
śle gospodnio-hotelarskim
koniecznych szczególnym przedsiębiorstwom. Rozdział Arlekina.
oszczędności, a przedewszystkiem w zakre towarow w sposób odpowiadający potrze
„Pajace" to jedno z najciekawszych dzieł
sie materjałów mających znaczenie dla ce bom konsumeji wymaga jednak ujęcia wielkiego kompozytora R. Leoncavalla,
lów wojennych. Obok Innych metali wcho sprawy przez jedną centralną instancję. — które zyskało sobie światową stawę. Opera
dzą tu szczególnie w rachubę wyroby żela Dlatego tez jest rzeczą zupełnie bezcelową ta jest niotylko niezwykło ciekawa z pun
zne i stalowe.
kierowanie zleceń przez poszczególnych ktu widzenia muzycznego i wokalnego, ale
Na skutek tego, że kontyngent przyznania przedsiębiorców do firm handlowych i również stawia duże wymagania artystom
Grupie Ruchu Obcych jest nadzwyczaj przemysłowych porozumienia się ze swą pod względem gry aktorskiej, należy bot. zw, oper werystycznyoh. Nie
szczupły, uwzględniane będą jedynie zapo grupą gospodarczą, a może wpłynąć ujem wiem do bogactwo
melod.ji (ar.ia Cenią
trzebowania na najniezbędniejsze przed nie na załatwienie sprawy. Zwracanie się zwykle
tło Grupy Gospodarczej oszczędzi kierow „Śmiej, się Pajacu" należy do tych nie
mioty użytkowe.
nikom przedsiębiorstw konieczności za przemijających arcydzieł literatury muzy
Grupa Gospodnrcza Przemysłu Gospod- znajamiania się z treścią kolejnych rozpo cznej, które zna nawet przeciętny laik),
nio-Hotelarskiego i gospodarki zdrojowej
instrukcyj itd., wydawanych przez przebijające się zwłaszcza w arji sopra
dokłada wszelkich starań, aby zaopatrzyć rządzeń,
Urząd
Gospodarowania
Żelazem i Stalą, nowej oraz duecie Neddy z Sylviom i w
się w potrzebne maszyny kucłiene oraz in oraz inne władze państwowe
i komunalne. serenadzie Arlekina, czynią z tego utworu
Leoncayalla małe arcydzieło. Opera ta
była swego czasu wyetawinua na placu św.
Murka w Wenecji. Słynny kompozytor Mascagni był duszą tych przedstawień, a partję tenorową śpiewał sławny wówczas te
Nowy Targ, 15 maja. Powiat nowotarski Starosty powiatowego, a odbyła się ona nor wioski Pertille. barytonową zaś Gelz powodu swego górzystego charakteru na pięknie położonych terenach pastwisko- lefi. .
Rówuież w Krakowie doczekały gię „Paszczególnie nadaje się do hodowli owiec. wych góralskiej wsi Szaflary.
jace" przed wojną obecną wystawienia na
Hodowla ta, przedstawiająca sią zresztą
Obeedano
ją
około
1000
egzemplarzami
owolnem powietrzu, a mianowicie ua boi
jut bardzo poważnie, nastawiona iest obecn>e na Jednolitą rasą owcy górskiej, która wiee, przedstawiająeemi jak najkorzyst sku „Wisły".
„ . .
niejszy
wynik
hodowli.
Praktyczna
orga
Wystawienie „Pajaców w Starym Tea
tamtejszych klimatycznych warunkach, nizacja wystawy spoczywała w rękach atrze będzie dla miłośników sztuki w Kra
i i ‘oz ' »*0,ł w*Bledem paszy najkorzyst- gronoma powiatowego, któremu wybitnej kowie
wybit,nvm ewenementwn. za który na.
niejsze wykazuje wyniki.
. Za inicjatywą administracji niemieckiej pomocy udzielił wójt gminy szaf Jarskiej. leży się podzięka organizatorom tej pięk
1'rekweucja zwiedzających była bardzo o- nej, ale trudnej Imprezy, wymagającej tak
i przy cłalekoidąeem zrozumieniu sprawy ze zywiona,
gdyż nietylko ludność samego wielostronnych starań i licznych zabiegów.
strony ludności specjalne te usiłowania powiatu nowotarskiego,
ale i wszelkich in Okoliczność, że część dochodu z „Pajaców"
hodowlane postąpiły tak dalece, że można nych okolicznych powiatów
tłumnie po przekazana będzie Polskiemu Czerwonemu
było onegdaj urządzić pierwsza wystawę spieszyła na zwiedzenie tej wystawy.
Z Krzyżowi, czyni z nie.i tembardziej godną
tej wartościowej rasy owiec. Wystawa ta
wystawą połączone było także nremjowa- uwagi i poparcia.
,
.
. ..
urządzona była przez Związek Hodowców nie
wybitnych okazów.
Przedstawienia odbędą się w dniach 21,
Owiec w Krakowie przy współdziałaniu
22 I 23 maja o godz. 16.30, przyczem w dniu
23-go bm. odbędzie się również poranek o
godz. 11. Przedsprzedaż biletów w kasie
re uważano za Jeszcze aktualno, zwłaszcza Starego Teatru rozpoczyna się 19-go maja,
gdy kartki z noweml napisami nie były we środę, w godzinach 10—m i 15—18.
trwale przymocowane I w drodle odpadły
Kronika żałobna.
lub uległy zniszczeniu.
Każdy, kto przed nadaniem przesyłki
K raków , 15 maja. W o.talnldi dniach zmarli: L ld ja
Dziś: Zofji Wd. z 3 c.
Adamakl, lat bl,
sprawdzi, czy stare adresy i nalepki zosta Apubtoł, uiNKis. w 1043 r.ł
Jutro: 3 N. po Wielk.
magiatradiu; T aS .g.l Fajgk, lat 6.: Marcin
ły całkowicie usunięte lub unieważniono — urzędnik
lat 67: Broni.law N.wułar.kl, lat 87, óluaarąt
zapobiega przez to opóźnieniom transpor Orali,
Marcin Tkaczyk, lat 62, rojniki J ó i.t Zólty, lat 18,
towym, zmniejsza nakład niepotrzenej i mrazyni.ta Itolojowy.
Dziś obowiązuje zaciem bezużytecznej pracy, a sobie samemu zao
nienie od g. 21.00 do 4.00 szczędza nadwyżki kosztów i irytacji.
W K A W IA R N I „ P A N I"
wy.tnpin W sobotę o

że b. mistrz świata (w 1.
latach 1921—1927) Ku- 2.
8.
bańczyk Raoul Jose Ca 4.
pablanca już nie żyje.
8.
6.
Podobnie, jak i cały
szereg innych sławnych 7.
8.
szachistów, tak i Capa 9.
blanca zmarł w sile 10.
wieku (R. Charousek 11.
zmarł w 26-ym roku ży 12.
cia, a Harry Nelson 13.
14.
Pillsbury w 34-ym roku 15.
życia).
16.
Przebojowa a konse 37.
18.
kwentna gra Capablankt nletylko zachwycała
współczesnych, ale długo jeszcze będzie drogo
wskazem dla przyszłych pokoleń szachistów.

PARTJA Nr. 63.
Dzielne białe koniki.
Tragikomiczny gambit hetmani.

d2—(14 d7—<15
o2—ot e7—e6
S gl—f3 Sb8—d7
Sbl—c3 Sg8—16
Gcl—g5 eff—c6
e2—eS Hd8—«5
Sf8—d2! Gf8—b4
H dl—c2 0—0
Gg5—h4 c6—oS
Sd2—b3 H a5_a4
Gh4Xf6 Sd7Xf6
d4Xe5 SfO—e4
e4Xd5 Gb4Xc8+
b2Xc3 Kg8—h8
W al—dl e6Xd5
WdlXJ5 Sc5Xb3
&2Xb3 Ha4—cG
Wd5—d4 Wf8—e8

19.
20.
31.
22.
23.
24.
35.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Gfl—d3 Hc6Xg2
Gd3Xh7-r KgS—18
Gh7—e4 H(f2~h3
Hc2—d2 Gc8—e6
c3—o4 a7_.a5
Whl—g ł Hh3Xh2
W gl—h l Hh2—c7
Hd2—b2 Hc7—c5
Ge4—d5! Wa8—a6
Wd4—e4 Wa6—d6
W hl—h7 KfS—e7
Hb2Xg7 Ke7—d8
Gd5Xe6 f7Xe«
Hg7Xb7 He5__b4 +
Hb7Xb4 a5Xb4
e4—c5 W(16—c6
We4Xb4 Wc6Xc5
Wb4—b7 poddały

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
U.

d2—d4 d7—(15
Sgl—f3 Sg8—16
c2—c4 t" — efi
Sbl—c3 c7—c6
e2—e3 Sb8—d7
Gil—d3 GC8—e7
Hdl—e2 b7—b6
e3—e4 dóXe4
Sc3x e4 Gc8—b7

10
11.
12.
13.
14.
15.
10.
17.
18.

Sf3—g5 Hd8—c7
0—0 \Va8—d8
Sg5Xf7 Kc8Xf7
Se4—gó+ Kf7—e8
Sg5XeO Hc7—b8
W fl—et SfO—g8
He2—h5+ g7—gO
Hh5XgO+ h7XgO
Gd3Xgfi+ +

Gospodarowanie żelazem i stalą
w przemyśle gospodnio-hotelarskim.

Ciekawa wystawa hodowli owiec.

KRONIKA

Rejestrować umowy w rzemiośle.

Przybędzie 8 0 0 ha ziemi.

godzinia 16.30 łubiani artyicii pp. Janina Jablnnowsk* i Koman ZswUtOw.kłl «' bieżącą nie
dzielę za. odbędzie alę poranek nrtyntye.ny » udzia
łem p Józefa Prządy, popołudniu »a. wyaląpt
p. Jam Łęcki-Boebenek. Przy fortepianie p. Z. Dro'iika. Wszystkie (B imprezy artystyczne obejmują repertuar lekkich plcenek.
___

500.000 zł. na odwodnianie* pól.
Lwów, 15 maja. W ubiegłym roku na te
renie powiatu Trembowla przeprowadzano W Y N IK I C IĄ G N IE N IA LO TE R JI L IC Z B O W E J
prace meljoracyjne przy odwadnianiu I z dnia 15 maja «a nałtępując.: 52, 89. 37. 61. 51.
KOJKA U ŚPIEWAKA. W czaale zabawy w n,i«.
osuszaniu pól włościańskich. Kierownictwo
Bole.lawa Śpiewaka we wal Tęszew lc, pow.
nad robotami objął Urząd Wodno-Gospo- azknniu
buski, doszło pomiędzy goóómi do krwawej bójki,
9.
darczy w Tarnopolu, przeznaczając na ten w
rezultacie której Mieczysław Nizioł ugodził no
16.
cel subwencję w kwocie 500.000 zł.
żem w szyję Józefa Ząbku. Zawezwany lekarz .iw ler11.
dzil
naruśtenie kregoelupa oraz częściowe porałem ,
Z
olbrzymiego
obszaru
pól.
pokrytych
je
12.
ziorami i bagnami, zwłaszcza na terenie kończyn lewostronnych. Nizioła arneztowano I osa
13.
on Juł. kilkakrotnie karauy
14.
wsi Zazdrość, których powierzchnia wyno dzono w więzieniu Byt ____
„
15
siła około 800 ha. zdołano dotychczas od zaS Kkradzieże.
R
A
D
L
I
R
A
M
Ę
Z
P
SZC
ZO ŁA M I. Niezoanl spra
1«
wodnić
i
oauszyć
339
ha
ziemi,
oddając
ją
wcy
dokonali
onegdaj
w
nory
niezwykło) kradiieży
17.
do użytku miejscowym włościanom. Ńa na szkodę Ignacego Bąkowiaka, zam. na Grabów*',
15.
osuszanych terenach dawnych jezior i ba w Częstochowie. Mianowicie akradll orni 50 ram
z pszczołami i miodem z 14 uli, wartoóci okoto 2,500
Kupcy winni odebrać
gien przystąpiono obecnie do prac przygo złotych
Złodzieje zabrali pszczoły w celu dalaze)
Partja Nr. 61.
towawczych
pod
uprawę
roli.
Dalsze
prace
hodowli. — Sąsiadowi Rakowtaka, Józefowi Jezier
kwestionariusze.
Białe: Capablanca
Czarne: Marschall
nad osnsizanieni terenów podjęte będą juz skiemu zabrano tej samej nocy 5 ram z pszczołami
■rana w turnieju izośclu mlitrzów
Kielce, 15 maja. Powiatowa Grupa Han w najbliższych dniach.
oraz 12 kur. Policja prowadzi dochodzenia.
w Nowy Jorku w 1927 r
*
del w Kielcach zwróciła się z przypomnie
niem do kupców, prowadzących swe przed
siębiorstwa na terenie Kielc, aby zgłosili
się do biura P. G. H. celem odebrania kwe
stionariuszy, niezbędnych do zaprowadze
nia kartoteki, obejmujące wszystkie
przedsiębiorstwa detaliczne w Kielcach.
KraLAw, 15 maja. Nie wygasły jrurze w pa
życie artysty cyrkowego da się określić
Po odbiór kweetjonarjuszy należy zgła mięci mieszkańców Krakowa I Wgrsaawjt ómtale czych,
życiem barwnego motyla, który wzbudąa zachwyt
szać się według ustalonego planu codzien acz
karkołomne występy młodziutkiej I pięknej i kona na arenie, niekiedy nawet niesposlrzcnie w godzinach od 8 do 12 oraz 14 do 19.
akrobatki Cammilli Mayer, która w roku lesslym żenio dla widowni, która uwnżając opadnięcie
2. c2—o4 e7—e6

8.
4
5.
6.
7.
8.

15 maja. Z uwagi na fakt, iż
™^*Jo.rdł0ne
wypadki nlerejsstro.umowy ® nauM w rzemiośle, wzglę
dnie nie iporządzenia jej, władze rzemieślw cielcach zwracają uwagę, że tego
rodzaju postępowanie Jest wzbronione.
Mistrzom rzemieślniczym w Kielcach oraz osobom, upoważnionym do kształcenia
uczniów przypominamy, że w razie przy
jęcia nowego terminatora należy jak naj
wcześniej zawrzeć z nim umowę o naukę
i .przekazać ja Pow. Wydziałowi Rzemieśl
niczemu celem zarejestrowania.

Śmierć akrobatki Cammilli Mayer.

Usuwać nalepki z powtórnie
użytych opakowań.

W końcówce, jakiej diagram powyżej zamieszczamy.
Capablanca w charakterystyciny, a właściwy mu
prosty sposób wykorzystuje plusy swego położenia.
28. Hc8— b3t Gb7—a6
30 e4—e5! f6Xe5
24. Gg2—h8 Sb8—06
31. H e lX c 5 b7— h5
2J. GhSXe6+ Kg8—b8
32. Ho5—rs+ Kh8—b7
28. Ge6—d3 8c6—d4
33. (M a—g8 + Kh7— 1|6
27. HbJ—a4 Ga6X04
84. H f8 — dfl-ł- g7—g6
28. Hs4Xc4 Hd8— c8
>5. Hd6—f#-t- poddały.
29. K gl—g2 Hc8__g'

Kraków, 15 maja. Spowodowana warun
kami wojennemi ciasnota opakowań, a w
szczególności skrzyń, wywołała potrzebę
posługiwania się używanemi opakowaniamń na. C*i prłewołu towarów.
Oszczędne obchodzenie się z używanemi
opakowaniami godne . jest uznania, może
pociągnąć niemiłe następstwa, jeże1 przed ponownem użyciem skrzyń i t. p.
nie usunięto z nich starych nalepek i na
pisów lub przynajmniej gruntownie ich
nie zatarto. Cały szereg przesyłek poczto
wych I kolejowych uległo Już opóźnieniu
lub zarzuceniu — Jedynie z winy starych,
nieważnych Już adresów lub napisów, któ

dokonywała popisu ekwlllbryatyki linowej po
nad krukowsklm Burbakitnrin i nad Placem
Napoleona w Warszawie.
Tak jak wszyscy artyści cyrkowi, pochodziła
ona z generacji Mayerów, która poświęciwszy
się sztuce cyrkowej, już drugą ofiarę na ołtarzu
tej sztuki składa. Matka Cammilli, Gamnillla 1,
w czasie jednego z występów uległa wypadkowi
I zabita się, a los matki podzieliła Jej córka Gamniillu II. Po triumfach i szumie oklasków zgi
nęła śmiercią artysty cyrkowego. W dniu ltl-go
maja w czasie gościnnych występów w Monachjum runęła z masztu ckwillbraeyjnego, który
był zbudowany między Narodowent Muzeum a
t. zw. Angielskim Parkiem. Gdy przerażony jej
partner przybiegł do niej, Camilla Mayer już
nie żyła.
Błyskotliwe życie, ale i życie pełne trudów, a
niekiady samozaparcia i trosk bardzo człowie

ramion artysty uważa je nic za koniec życia,
lecz za konieczny efekt występu.
Podobnie umarł, jak to się mówi, „ua poalerutiku" jeden z naczelnych treserów zwierząt
drapieżnych, Ryszard Savade< Ciężko raniony
przez rozdrażnionego tygrysa, wyniesiony z klat
ki. został opatrzony przez lekarza, a przeko
nawszy się, że rana jest śmiertelną, kazał wnieść
nosze swoje na arenę, by umrzeć wśród pięknych
i ukochanych przez sieł»ie zwierząt.
Przykładów
zgaśnięcia ua arenie w blasku
jupiterów zna hi.torja życia cyrkowego wiele. Po
dobnie umarli Truzzl I Aleksander Clnlasell.
Kronika wypadków cyrkowych donosi dzisiaj o
zgaśnięciu młodego, pięknego talentu Cammilli
Mayer. Wspomnienie o niej będzie nad jej małą
mogiłą najpiękniejszym kwiatem pośmiertnym,
na jaki tobie może zasłużyć artysta cyrkowy.

„GONIEC K RAK O W SK I" Nr. 113. Niedziela, 16 m aja 1943.
Kupno

DR.A.WANDER
ŚRODEK ROŚLINNY ŁAGODNIE

przeczyszczający , bezboL
iesny , nie wywołuje ZABU<ZEŃ ANI PRZYZWYCZAJENIA

PO NABYCIA we WSZYSTKICH

aptekach i drogerjach
---------- Nr. R«|. 1875 ---------CENA 20 DRAZETE< ZŁ. 2*40

A .C .K R A K A U
Kio prtyciy *> AAA
Natychmiast «J. v W

T|
£fl,

na hipoteko! Warunki do omówienia
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 9136".

STOEGER A Co. Q m b H .
Krakau, Burgstrasst Nr.
Tel. 116-68, 116-69.

36,

EKSPEDYCJA MAGAZYNOW ANIE
W y s y łk i z b io r o w a

W A G A

NOW A

praesuwnikowa, 500 kg., żelazna,
zamiana —- sprzedaż:
Kraków-Łagfewniki ul. Główna 400
Sklep.

K S IĄ Ż K I kupujemy
płacimy dobre ceny;
ANTYKWARJAT „A D A M "
Kraków, ul. Sipllalaa 16 (róg
iw. Tamaaia) I Szpitalna S.
K RAK Ó W ,

Starowiślna 50
SKLEP

K O M IS O W Y

P S A
ostrowlosego fozterriera. trenowa
ny. zły, czujny w stróżowaniu,
oraz pięknego kata syjamskiego,
•przędą
Hodowla, Kraków, Wadowicka 36.

ra B O C A R N I A
„Clayton" używana w b. do
brym stanie

I.O K O !* IO B 1 L A
„Lanz" 19 HP, na chodzie,
okazyjnie do (przadonle.
Maj. Wotawlca, p. Czernichów,
5142k
pow.
r. Kraków.
K r ........................

Warsztatu Ślusarskiego
ewont. boz urządzenia i koncesji
poszukuj,. — Zgł.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 9339“.

PŁYTY wysprzedaję
KRAKÓW, Szlak 21/3, popołudniu.

Wózek glębold
„Konkon" — do sprzedania.
Zgłosz.: KRAKÓW, Topolowa 1/9.

~

e l. 1 3 2 - 0 4

PIASEK — SPAŁA — ŻWIR
dostawa natychmiastowa
CZESŁAW
K IO Z IU R
KRAKÓW, ul. Barska 37a.

SZKOŁA J A Z D Y
sam ochodow ej
JANA 8CHWENKA
Kraków, Krupnicza 14, tal. 157-61.
Początek najbliższego kursu dnia
24 maja b. r.
Informacje I Wpiay codziennie
od 15 do 18-tej po pot. 9372

W SALONIE SZTUKI
A. WAWRZECKIEGO
Kraków, ulica Wiilna Nr. I,
największy wybór dziel sztuki,
najprzystępniejsze ceny.

Technik hodowlano
z kilkuletnią praktyką, władający
jeżykiem niemieckim, szuka odpo
wiedniej posady. Oferty: Goniec
Krakowski, Kraków, „9261”.

W ied za
i a r ty z m
z naszej strony, oraz
życzenia klienta skła
dają się na niezapom
tiiane piękno zdjęć
Dom Fotogr BIELEC
Karmelicka 50

Maszyn, <to szycia piegściemk-wą,
albo główkę kupie. Kroków. Ko
ściuszki 17. Sklep Galanteryjny.
Pianino knpie prywatnie. Goniec
Krak.. Kraków, „Nr. 5152k".
Książki kupi, powieści, dzieła s li
teratury, bintorji, przyrodjr ency
klopedie i wydawnictwa Trzaski.
Zgłoszenia: Goniec Krak. Kraków
„Nr. 9240".
Walizkową mawzyne do pisania
kupi Warsztat Mech. Kraków, Sta
rowiślna 19.
9317
Kasą pancerną, kupimy zaraz.
Ofertą: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 5148k".
Spodnia jasne, dobry stan, wzrost
średni, kupią Zgłoszenia: Goniec
Krak.. Kraków, „Nr. 8685".
Lindego Słownik,
Geograficzny
słownik Królestwa Polskiego, Ka
lendarze Czeeha, kupie. Salon ubrazów. Kraków, Łohzowska 6.
Poszukiwany: 1 motor prądu
trójfazowego 110 Volt, łączony w
trójkąt, z podwójnie żłobkowa
nym twornlkiem 2—,1 PS., 1459
obrotów z normalnym kołem pa
sowym. 1 motor j. w. lecz 4—5
PS. Oferty: Fabryka Pasów Georg
Srbaod & Cle., Krakau, Jasna 4,
telefon 162-94.
9314
Pralnią chemiczną, lub weze.kie
urządzenia potrzebne do prowa
dzenia pralni, kupi, (wydzierża
wić, przystąpić Jak spólnikl. Miejącowość i Distrikt obojętne. 0ferty wraz z opisem, inwentarzem
i ceną, proozę kierować Adam T.
Swiechło. Kraków, Kościuszki 2.
tel. 199-12.
9333
Dywany, obrazy. Kupno, sprze
daż. ocena: Kraków. Florjańska 8.
Przyjmuje do komisowej sprzeda
ży, oraz kupuje obrazy, perskie
dywany, makaty, świeczniki mo
siężne, antyczne meble itp. dzieła
sztuki, porcelanę, oraz cale zbiory;
„Der Deutsche Kunstladen", Krakau, Hauptstraeee (Sławkowska 16)
telefon 189-87.
3719k
Kupujemy — sprzedajemy używa
na garderobą męska I damską:
Kraków Miodowa 35
3742k
Za gotówką knpujc spodnie, mary
narki ubrania, trencze itp.: Kra
ków. Starowiślna 80. sklep, telefon
223-67.
4699k
Obrazy przyjmujemy w komis:
Kraków. Starowiślna 18/6
4862k
Srebro poszukiwane przez Komis,
Kraków. Starowiślna 18.
4863k
Białe flakony kryształowe poszuki
wane przez Komis, Kraków, Sta
rowiślna 18.
4864k
Dywany perskie małe poszukiwane
przez Komis, Satrowiśina 18.
Zegarki kupuje, sprzedają, przyj
muje w komis: Kraków, pl Woloioa 8. zegarrnlstrŁ
4930k
Kuplą spodnie popielate ciemno
lnb jasne i pumpy: Kraków, Kro
woderska I9/6a.
4031k
Kołdry ładne, porządne, kupie. —
Kraków, św. Marka 19, narożnik
Floriańskiej, sklep tapieerski.
Ksncesjsnowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje 1
sprzedaje za gotówkę, Kraków,
Pieraekiego 4.
6194
Najszybciej sprzedasz wszelką gar
derobę przez Komis, — Kraków,
Adolf Hitier-Platz 12, w podworou.
Kupimy: suknls letnie, kostjumy,
ubrania, trenezt: Komis. Kraków,
Adolf Hitier-Platz 12. w podwórca.
Książki kupujemy, szczególnie en
cyklopedie, wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wszystkie wydawni
ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste
fan n Kamlńskiego Kraków, Kar
melicka 29, tel. 141-34 i Krakow
ska 18. tal. 114-88.
7596
Wszslką rsrderobe kupują: Kra
ków, Dietla 19/17, prawa of„ TI p.
Kupują w większych Ilościach
skórki królicze białe lub popie
lato. nlewyprawione: Kraków, lii.
Felicjanek 199.
7802
Ubrania oraz oddzielnie spodnie
i marynarki, suknie, płaszcze mę
skie I damskie, oraz kostiumy ku
puje za gotówką: Skup I Sprzedaż
Używanej Odzieży. Kraków, Plac
Dominikański 1.
7809
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzeeki, Kraków, Wiślna 9.
Kupujemy: ubrania, trencze, lisy,
dywany, kilimy, aparaty fotograf.,
patefony I inne przedmioty: Ko
mis Kraków, Plac Dominikański 4
Kupujemy gotówkowo używane
ubrania, płaszcze, bielizno poście
lową. koce, kapy, ładne zegary,
oraz inne wartościowe rzeczy: Kra
ków. św Krzyża 7, sklep.
7862
Płyty gramof. (też łoml knpnje:
„Pidnoia", Kraków. Floriańska 15
Kupimy maszynę do pisania I li
czenia Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa GotąWowski-Rafatekl Kra
ków. św. Marka 27. teł. 226-45.
Szybka można sprzedać ubranie,
płaszcz, spodnie, aparaty wszelkie
go rodzaju, kryeztały, patefony
przez Komis. Kraków, Grodzka 59.
Komis. Grodzka 59. poszukuje lo
downi elektrycznej, ubrań, epodni,
lisów fnteT. dywanów kflimów Itd.
Pianina, krótki fortepian kupią
natyehmlaat. — Zgłoszenia: Gonieo
Krak.. Krakń.w ..Nr 8607"
Pianino lub fortepian knpie. Po
średnictwo wynagrodzę- Kwiatkow
ski. Kraków. Szpitalna 20. 8358
Kupuje sypialnie i różne meble
pojedyncze, szafy, łóżka, siatki,
materaea: Kraków. Krakowska 35.
sklep mebli.
8368
Sypialnie, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble nżywane ku
pnie gotówkowe Hala Meblowa.
Kraków. Grodzka 59.
8454
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków. Łob
zowska 6, Salon Obrazów.
8800
Futer damskich, męskich, lisów
srebrnych, niebieskich, spodów fu
trzanych, kołnierzy, wszelkiej gar
deroby poszuknjemy: „Centroko
mis", Kraków, Grodzka 9.
8787
Ubrań, kostjumów damskich do
sprzedaży poszukujemy. Zaliczki,
kupno: Komis. Adolf Hitier-Platz
12. w podwórcu. Kraków,
8778
Srebra, platerów, kryaztalów, por
celany, fotoaparatów, toczek, wa
lizek. harmonlj, pntefonów, płyt,
pianin, oraz innych praktyeunych
przedmiotów poszukuje „Centro
komis". Kraków. Grodzka 9. 8785
Dywanów perskich, żywieckich,
kilimów, narzut, pościeli, bielizny
poszukuje „Centrokomla", Kraków
Grodzka 9.
8786
Kuplą okazyjnie maszynką do lo
dów na 8—4 lltTów Goniec Krak.,
Kraków „Nr 9198"
Dywany, kilimy obrazy, antyki,
meble, pnreelann Knpno — sprze
daż. ocena: Salon Obrazów i dzieł
sirtnkl
.Antyk"
Kraków Stra
dom 18 telefon 140-881742k
Kupuje nżywaną garderobą: Kraków. Bracka 10G, oficyna.
7712

Obrazy, antyki dywany — kupno
sprzedaż, ocena: ..Pbryne" Kra
ków, Sławkowska 6.
2239 k
Dywany perskie, żywieckie, ręcz
ne. fabryczne kilimy kupuje za
gotówką firma M. Pieszowski,
Kraków Mały Rynek 2.
2255k
Zbiór znaczków pocztowych, tylko
pierwszorzędny, wiąkszy objekt,
nie początkowy zbiór, kupią z reki
prywatnej. — Szczegółowe oferty
z podaniem krajów, pochodzenia
znaczków, oraz ceny uprasza slą
kierowaó poli „226“ do Biura
Ogłoszeń Krajna, — Kraków,
Adolf Hitler-P.atz 46.
478!>k
Akcje — listy zastawne ziemskie,
miejskie, prowincjonalne i inne
papiery procentowe, kupony, ’ ku
puje — sprzedaje Dom Bankowy
Wolański i Ska, Warszawa, Nowy
św iat 19.
4820k
Kupią różne akcje przemysłowe,
listy zastawne, pożyczki premjowe
i inne. Warszawa C 1, skrzynka
pocztowa 1068.
4853k
Kupuje k s ią ż k i, e n c y k lo p e d ie , h e r 
barze, aparaty fotograficzne in
strumenty muzyczne, obrazy: Antykwnrnia Stanisława Pelc, Kraków,'św. Marka 25.
8178
Starowiślna 50, Sklep Komisowy
przyjmuje wszelkie używane rzeczy
do komisowej sprzedaży.
3152
Patefon w dobrym stanie, zaraz
kupią. Zgłosz.: Goniec Krak., Kra
ków. „Nr 8831".
Płaszcze, kostjumy. ubrania, spo
dnie, bieliznę, obuwie kupują, plącą
gotówką: Sklep, Kraków, Długa 32
Zwierzęta dzikie: sarny, lisy, wflki, tchórze, wydry itp. kupnje Ho
dowla drobnych zwierząt, Kraków,
skrytka pocztowa 275.
5612k
Gołąbią rasowe, ptaki śpiewające,
króliki i drób rasowy kupuje I
sprzedaje Hodowla drobnych zwie
rząt. Kraków, skrytka pocztowa 275
Kompresor, świdry, wiertarki gór
nicze, wąże kupią. Stan dobry. Zg.;
Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków,
Adoll Hitier-Platz 46. pod „Nr.
875".
5080k
Pióra wieczne „Pelikany" poszu
kiwane przez Komie, Starowiślna
i?- ,
,
5i3lk
Przyjmujemy w komis trenów mę
skie *, •fcimakle, suknie letnie, blu
zki, kilimy, dywany, kryształy.
porcelaną, walizki i teki. SklSE
Komisowi
■migowy, Kraków, Szpitalna

Sprzedał
Maszyną do szycia tanio aprze- - -31/7.
“
dam. Kraków, Boicg.
go Ciała
Singer* maszyną krytą pierwszo
rzędną sprzedam. Kraków, Kościu
szki 60/6.
8651
Firma St. Chwlłkawakl zakład ze
garmistrzowski pod Arkadami —
Kraków. Krakowska I. poleea:
biżuterią, wyroby srebrne 1 różne
praktyczne upominki, oraz wyko
nuje wszelkie naprawy zegarków.
Wądzlska bambus z przelotkami
sprzedam. Kraków, Kajaka 8, m. 8.
Sprzedani buciki damskie, brązo
we, Nr. 40, koetjum damski cie
mny. Obrazy współczesne, stara
książki, godziny 16— 18, Kra
ków, Sławkowska 3/14, I. p. 7444
Do sprzedania łóżko mahoniowo
półfraneuskie (antyk). Wiadomość
Kraków, Prądnik Czerwony, ul.
Żmujdzka Nr. 7.
1296
Futro perskie piękne sprzedam.
Kraków. Florjańska 20/9 ofie.
Biurko nowoczesne, fornirowane,
fotel, wieszadło, obraz Górskiego
sprzedani. Kralków-Dębniki, Wy
grana 9/4, tel. 203-80.
9179
Sprzedam kostjum popielaty aa
szczupła Paula oraz klika sukie
nek. Zgł.: Kraków, Długa 72 m. 2.
Sprzedam wózek gląbokl. Kraków,
Retoryka 3 m. 1.
9193
40 królików z hodowli: białe ol
brzymy, wielkie szynszyle z pre
miowanego rodowodu 8—10 tygo
dni, sprzedaje w niedzielą od 13
godz. Kolczyki do uszu mogą byó
dodatkowo dostarczone.
Ulrich,
Kraków. Wrocławska 28B/3.
Ubranie jasne w dobrym stanie
sprzedam. Krhków Bosacka 24/7.
Ziemia i jej mieszkańcy sprzedam
dzieło w 3 tomach, opisy malow
nicze krajów i ludów z wieloma
rycinami. Krakówt, ul. Kielecka
35.2 I p.
9241
Pato-amntorzy! Filmy Leloa do
sprzedania. Zgłoszenia: Kraków,
skrzynka poczt. 251.
9244
Maszyna Singer* krytą sprzedam
tanio. Kraków, ul. Benedykt* 14,
m. 3 przy Krzemionkacb.
9246
Scalsklnowe i męskie futro oka
zyjnie sprzedam. Kraków. Staro
wiślna 64/10.
9279
Ubranie popielate aa wysokiego
sprzedam natychmiast. Kraków
Rękawka 51/3.
9273
Dom Komisowy, Kraków, Plae
Szczepański 2, te). 144-56, gdzie
można kupić tanio wszelkie rzeczy.
Sprzedajemy tanio używane ubra
nia, płaszcze, bielizną pośoielową.
koce, firanki, kilimy, oraz iane
ładne rzeczy: Kraków, św Krzyża
7, sklep.
7861
Meble, różne, sypialnie, jadalnie,
pokoje kombinowane sprzedaje Ha
la Meblowa. Kraków. Grodzka 59.
Kuchenki
elektryczne.
żelazka,
lampy i materiał elektrotechniczny
poleca firma Elektrotechnika, Kraków. plae Dominikański 2, róg
Stolarskiej.
7999
Futro łapkewe, kołnlera z lisa sre
brnego i niebioskiego. obraz Poehwalskiego, patefnn, aparat fot.,
bluzeczki ubrania okazyjnie sprze
da Komis. Kraków. Grodzka 59.
Płyty, patefony szafkowe nowo
czesne, igły kupisz najkorzystniej:
Firros ..Kontakt", Kraków. Słradom 18.
8010
Elektryczne lampy, kuchenki, że
lazka, poduszki, materiały elektro
instalacyjne poleea: ..?.ar“ , Kra
ków. Slawkowaka 11. podwórze.
Obrazy, dywany, meble antyczne
okazyjnie w dużym wyborze:
..Salon", Kraków. Florjańska 6,
J. Braehel.
3744k
Meble kuchenne 1 pokojowe, pole
ca Magazyn. Kraków. Starowlśl
na 79.
47OOk
Wiolonczele starowłoską, ograną,
miękki ton, sprzedam. Busko-Zdrój,
Rynek 17. Chełmoński.
4723k
Pisaki młode, różnych rae, młode
koty angory, oraz pay do stróżo
wania, sprzeda Hodowla, Kraków,
Wadowicka 89, ostatni przystanek
„8" w Borku — to Wadowicka.
Okazja. Sprzedam buty 1 chole
wami stan pierwszorzędny, raj
tuzy. ubranie meskie, jesionką,
obraz piękny - reprodukcja, treść
religiina Kraków Kołłątaja 39
Portfel kupisz w firmie M Wojt-aszewski. Kraków Grodzka 27.
Pilą mechaniczną, sprzedam. Kra
ków. Btradom 18 (Ś)asarnla).

Pluskwy i inne robactwo wytępia
z zarodkami nowy, bardzo silny
płyn: „Gazolit". Na mole specjal
ne kryształki w torebkach: „Molomór". Żądać wszędziel Wytw. Si
kora, Warszawa, Nowogrodzka 2.
tel. 805-97 i 533-70. w Krakowie do
nabycia: Hurtownia Kupców Pol
skich, Krupnicza 11.
4963k
Sienniki, worki, chodniki, płótno
krawieckie, oraz drobną galante
rię, poleca: K. Jamroż, Kraków,
Grodzka 28.
5014k
Koń na biegunach artystycznej ro
boty skórą kryty, duży, do sprze
dania. Oglądać w Biurze Ogłoszeń
Krajna, Kraków, Adolf Hitier-Platz
46.
5O32k
Pianino, fortepian najtaniej ku
pisz .w firmie Kwiatkowski, Kra
ków, Szpitalna 20.
8355
Materace wlósieaue używane, po
rządne, sprzedam. Kraków, św.
Murka 19, narożnik FiorjańskieJ,
Wytwórnia tapicerska.
5033k
Książki:
Stowuik
Techniczny
Niemiecko-Rosyjsko-Póiski i od
wrotnie, 664 str., oprawiony 75
zl., Historia Żydów od najdaw
niejszych czasów do dzisiejszych,
554 str., 54 ilustracje, efektowna
op». 70 zł., To Pani musi wiedzieć,
praktyczny poradnik 16 zł.. Co
dzienna oszczędność w gospodar
s tw ie d o m o w y m 10 z!.. Sto dzie
więć potraw, książka kucharska
8 zł. Burza nad lasem, aktualna
powieść 7 zl„ Nuty, najnowsze
przeboje na fortepian, po 4 zt.
każdy.
Wysyłka za pobraniem
należności przy odbiorze paczki.
Lublin skrytka poczt. 112. 5108k
Patefon elektryczny w pięknej
ezafee orzechowej sprzedam: „Radiofon", Kraków, św. Tomasz* 21.
Maszyny i przybory biurowe. —
Sprzedaż — Kupuo. Agentura Han
dlowa Goląbiowski-Rafalski, Kra
ków. św Marka 27, tel 226-45
„Singera" maszyną krytą okazyj
nie sprzedam: Kraków, ul. Kra
kowska 39/36.
8350
Pianina, fortepiany sprzeda oka
zyjnie: Świątek, Kraków, Staro
wiślna 12.
8354
Dam komisowy, Stradom 16, Kra
ków, poleca okazyjnie: kilimy,
chodniki, firanki, kapy, porcelaną,
patefony, płyty, garderobą, bieli
zną, buty na korkach.
8369
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzeeki, Kraków. Wiślna 9. Sprzedaż, ocena knpno
„Singer" maszynę krytą tanio
sprzedam:
Kraków.
Kościuszki
85/18.
8562
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena.- Kraków, Łob
zowska 6, Salon obrazów.
8599
Aparat fotograficzny małoobrazko
wy okazyjnie sprzedam. Goniec
Krak.. Kraków, „Nr. 8604".
Płyty, muzyka tanecina, rozryw
kowa, operetkowa, sprzedam. Kraków-Dębniki. Zagrody 8/6.
8734
Skrzynki używane różnej wieikośei stale na składzie: Kono. Binro
Handlowe, Kraków, Grodzka 6,
telefon 124-72.
8737
Sypialnią z bieliżniarką. jadalnią,
łóżka, szafą kombinowana, biurka,
stoły rozsuwane sprzeda Magazyn
Mebli. Kraków, Kopernika 8.
Harmonją Paolo Soprani, 120 ba
sów, używana, 80 basów, sprzedam.
Kraków, plac Matejki 4/13, od
godz. 15.
8763
Dywany perskie, żywieckie, kili
my artystyczne, narzuty, pościel,
bielizną — duży wybór wartościo
wych, praktycznych przedmiotów,
najtaniej sprzedaje „Centrokomis"
Kraków, Grodzka 9.
8768
Przy Grodzkie] 59, w Komisie jest
okasyjnia do nabycia: futro seaiskinowe, zrąbmy 1 niebieski lis,
kryształy, ubrania, bielizna, pła
szcze obrazy, sukienki, patefony,
firany.
8357
Futra damskie, męskie, spody,
lisy srebrne, niebieskie kołnierze,
pelerynki, wszelką garderobą oka
zyjnie sprzedaje „Centrokomis1 ,
Kraków, Grodzka 9.
8772
Srebro, platery, kryształy, porce
laną, fotoaparaty, walizkowe ma
szyny pisarskie, maszyny „Singe
ra", patefony, płyty, harmonie,
pianina, teczki, obrazy sprzedaje
tanio: „Centrokomis", Kraków,
Grodzka 9.
8775
Sypialnia jasna, Bzafy, łóżka, sia
tki, obrazy, rozkladanka do sprze
dania: Kraków. Krakowska 35 —
sklep mebli.
8737
Turbinowe ekbaustory (wentylato
ry) średnicy 220 mm. dln młynów
i eelów przemysłowych, do npraedania: Molitor, Kraków, św. Wa
wrzyńca 26.
8898
Maszyną Singera. mało używaną,
sprzedam. Kraków, Kielecka 30,
dzwonić do dozorcy: Przecznica
Mogilskiej.
, W"
Maszyną krytą damska sprzeda ta
nio: Kroków, starowiślna 12/5.
Kostjum elegancki, pop.. lis srebr
ny, futro breitsehwanz, średnie,
cholewy 42. sprzedam. Kraków,
Groble 20 6.
.
„ 8990
Tapczan, tanio sprzedam. Kraków
Wielopole 12/4. godz. 3—8. 9045
Czarną, dużą, sportową, skórzaną,
torebkę, sprzeda Kraków, Zyblikiewicza 5G54.
9093
Pląkny, modny, czarny płaszczyk
na watalinie z fokami, sprzeda
Kraków, Zybllkiewiezą 5/154. 9064
Biurko gabinetowe i fotel skórą
kryty, do sprzedania. Kraków,
ul. Rękawka 8/19.
9079
Sypialnią jasną, piękną, solidną,
sprzedam. — Kraków, Krakowska
26. m. 2
9094
Rnwsrak trzech kołowy sprzedam.
Kraków. Warzywna 6, przeezn.
Mazowieckiej.
9185
Ubranie jasno-popielate na śred
niego, w b. dobrym stanie kapą
białą haftowaną na dwa łóżka,
oraz koe, sprzedam. Kraków, 111.
Dietla 93, m. 4.
9214
Sutanna na wysokiego, przykro
jona. niewykończona, do sprzeda
nia. Kraków. Dtuga 82'8.
9251
„His master yoice",. ostatni mo
del 1939, oprawny w_•**'*• Pierwszorządny, sprzeda Kraków. Dtu
ga 32/8.
9252
Płyty taneczne i poważne polskie,
niemieckie, sprzeda Kraków, ul.
Długa 32/8.
9253
Antyczne: obrazek i kasetką, sprze
dam. Kraków, Kielecka 38, dzwo
nek dozorcy.
9257
Obrazów kilka pięknych akade
mickich. ramy duże, sprzedam.
Kraków. Kielecka 30. dzwonek
dozorcy
9258
Ubranie czarne na średniego, czó
łenka i sportowe nr. 87 czarne,
sprzedam Kraków pl Matejki s.
m 3.
.
8889
Bielizna osobista męską damską
pościelowa kołdrą mało nżywane
sprzedam tanio Kraków Smoleńsk
16/l.a. godz 11—1. 4—6.
2240k

Filmy (rolki) Sida i inne wysyła
amatorom odwrotnie Bazar Roz
maitości, Przemyśl, Kolejowa 1.
Ginekologiczne krzesło, szafką lek.,
•to.ik sprzeda Firma Pogorzelski,
Kraków, św. Łazarza 9, tel. 177-91
Motorowych części Urouaa, róż
nych, jak: pompki, wtryskiwacze,
zawory rozruchowe, pierścienie tło
kowe, rurki, nakrętki i tp. poleca
Kapemotor, Wraszawa, Gzaekiego
6, tel. 5-33-87.
5U82k
Kluczy do nakrętek różnych wy
miarów, około 400 sztuk, dostarczy
Sklep Techniczny, Warszawa, Czac
kiego 6, tel. 5-33-87.
5OS3k
Koza wysoko mleczna, wartościo
wa, do sprzedania: Kraków, Ła
giewniek* 16.
5094k
Ul z rojem sprzedam: Kraków,
Wadowicka 39 (przedłużenie Kai
waryjskiej).
5085k
Florjańska 31 — Komis. Wszystkie
braki w garderobie możesz tanim
kosztem uzupełnić w naszym sklepie
Łóżko potowe, tapczan, łóżeczko
dziecięco sprzedam: Kraków, św.
Marka 19, narożnik Florjańskiej
Sklep tapieerski.
3087k
Kilim ludowy piękny, 2X3, sprze
d a m : Kraków, Garbarska 8, m. 6
Wózek dziecięcy sportowy „Kan
ton", z budka i pokrowcem, sprze
dam: Kraków, Nowowiejska 15'2.
Pastę do obuwia niedoścignionej
jakości, poleca najtaniej „Cen
tralo Wiejska". Warszawa. Okól
nik 28.
483lk
Sprzedam wózek sportowy „Konkoa", płaszczyk damski, buciki
dziecięce nr. 22, 23, 36. Kraków,
'Zwierzyniecka 19. m. 5.
5153k
Kilim sprzedam okazyjnie. Kra
ków. Dtuga 45. n»- 7.
5154k
Maszyna krawiecka 31 k. stan do
bry i damska kryta w pierwszo■rzęiluym stanie.. Kraków, Bożego
Ciała 23 m. 2.
9497
Maszyna do pisania Underwood do
sprzedania. Kraków, ul. Starowi
ślna 29 m. 30, godz. 13—14.
Harmonią „Cav Soprani". 120 b.,
4-ehór„ 1 reg., wibrafon, oraz 24 h„
3-chór. „Hohnera" Student Tli,
sprzedam: Kraków, Botaniczna 6/14
Maszyną do ożycia krytą sprze
dam. Kraków, łtynek Dębnicki 4/5
Lisa srebrnego pięknego otan b.
dobry sprzedam. Kraków, Kaletek
Nr. 7/26.
9384
Ubranie męskie stan pierwszorzę
dny na niską szczupłą osobą sprze
dam. Kraków, Bynek Dąbnieki 4/6
Rower dziecięcy na 2-ch kółkach,
b. dobry stan, sprzedam. Wiad.:
Krakórw, Zyblikiewicza 5,11 klatka,
m. 160. I p., od godz. 17—20.
Wagą używaną sprzedam. Kraków
Pl. Słowiański 2/13 godz. 8—10'/i.
Buty z cholewami Nr. 42—43
sprzedam. Kraków, Gertrudy 2/1.
Zmieniacz elektryczny n* 17 płyt
„Wesler Elektrio" do sprzedania.
Kraków, Karmelicka 54/9. Proszą
pukać.
9276
Sprzedam brokat na meble, kapę
pikową, pasiak towieki, buciki
damskie Nr. 35, buciki męskie
białe zamsz. Nr. 42, duże lustro,
kont. Kraków, Heiciów 9/9.
Sukienka liturgiozna do Komnnjl
św., łóżeczko dziecięca, guńka na
3 lata, smoking do sprzedania.
Kraków. Preżmowakiego 14 m. 4,
godz. 15—18.
9307
Abażury: Wytw. ,.Fox“ Kraków.
Sławkowska 30.
3729k
Futro perskie spód piżmaki sprze
dam. Kraków. Dietla 83/7.
9352
Patefon luksusowy, elektryczny,
walizkowy, wbudowanym głośni
kiem i wzmacniaczem, sprzeda
Kraków, św. Marka 25/4 (3—7).
Na fortepian szkolą Boyera i Ró
życkiego sprzedana. Kraków, Ska
wińska 23 m- 3-. . . . „ .
9377
Czarny papier, drążki, lintwy po
leca firma Adajn Matnia, Kraków,
Krowoderska 61.
8928
M d li: sypialnie, jadalnie, szafą
kombinowaną
oraz
trójdzielną
sprzeda Stolarnia, Kraków. Staro
wiślna 35. w sieni na prawo (nłe
sklep).
3745k
Najtańsza wyroby konzykąrskie
ozdobne oraz meble: — Kraków,
Miodowa 17. „Eaport".
37481,
Tapczan
nowoczesny, jedno I
dwuosobowy, sprzedam. Kraków,
Meioetsa 8/4.
S749k
Krzewy ozdobne pnące, wino dzi
kie i Lonieera-Caprifolium, obsa
dzać domy, ganki, altany, krzewy
wykopane wczesną wiosną, — 10
krzewów 55 zł. loco odbiorca, wysyła: Knczerba Stanisław, Miiyuiec
Przemyśl.
4072k
Tapczan podwójny 1 pojedynczy do
sprzedania: Kraków. Starowiślna
m 3.
4678k
Pieczątki gumowe oraz nzyldy:
2ięorawski Kraków Grodzka 36.
Młyńskie maszyny, motory gazo
we, wszelkie Przybory itp Plany,
budowa, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków. Mazowiecka
35. telefon 102-44.
5055
Obrazy wybitnych artystów w wiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wuwszeckl, Kraków, Wiślna
9, sprzedaż, kupno, ocena.
7867
Obrazy najwybitniejszych malarzy
polskich sprzeda okazyjnie Dom
Komisowy, Kraków, plao Domini
kański 4.
7810
Sprzedajemy; ubrania, piaezoae,
lisy, dywany, kilimy, aparaty fo
tograficzne, patefony, nakrycia
stołowe srebrno, kryształy i Inno
rzeczy codziennego użytku: Komia,
Kraków, Plae Dominikański 4.
Tapczany, sypialnie, iadalnie, pokoją komb. poleca Wytwórnia
Mebli. Kraków. Starowiślna 35
(sklep).
3528
Worki, torby, ścierki sienniki po
leca „Cerownio worków", Kraków,
Zielona 3.
8045
Koetjum damski, czarny, na szczu
płą. kapelusz
damski, czarny,
Hilckei, welon czarny do kape
lusza, pantofelki damskie, ezarne,
zamszowe. Nr. 37'8, pończochy
czarne, gazówki, sprzedam. Kra
ków, Krzywa 13/11, II. p.. ganek.
Wózek sportowy Konkon z budką
lub bez, oraz głęboki, lukeuznwy,
na tożyekacb kulkowych, kołder,
fca do wózka 1 łóżeczka, podunzką
niemowlęcą, sprzedam. Kraków,
Krzywa 13/11, 11. p„ ganek. 8062
Autko dziecięce do sprzedania. —
Wiadomość: Kraków, Sławkowska
6. w podworen sklep Nr. 2.
Knckanki
elektryczne.
grzałki.
rrzejniki w wielkim wyborze posca D/H. Centrala Światła, Kra
ków, Dietla 35, tel 167-27 .
8359
żelazka elektryczne „Brabork" do
mowe I krawieekle najwyższy ga
tunek poleea D/H. Centrala Świa
tła Kraków. Dietla 35 te IR7 27
Stnrewlśln 50. Sklep Komisowy
sprzedaje okazyjnie: ubrania hie
lizną zegarki, huelkl
8453
Do sprzedania eleganckie ubra
nie męskie popielate. Kraków
Bandurskiego 5/2.
8743

f

Za epokój

duszy ś. p.

Władysława

RACHW AŁA
b. urzędnik* kolejowego,
jako w pierwszą boleeną ro
cznicę śmierci, odbędzie się
we wtorek d. 18 maja o godz.
8 rano w koacie,e OO. Re
demptorystów w Podgórzu
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE
na które zapraszają
Siostry, brat I bratowa.

t
Na intencję ś. p.

TADEUSZA B R YŁY
Ałucharaa praw, odbędzie się

M S Z A Ś W IĘ T A
dnia 17. V. o godz. 10 rano
przed ołtarzem św. Tadeusza
Judy w kościele Nojśw.
Panny Marji w Krakowie.
Zawiadamiają
Rodzice.

Helena z Męcińskich

Z b o ro w s k a
zmarła dni* 10 maja 1943 r.
po długich i ciężkich cier
pieniach,
opatrzona
Św.
Sakramentami, przeżywszy
lat 66.
Pogrzeb odbyt aię w czwar
tek. 13 maja hr. o godz.
10 rano w Partynia, o ezym
zawiadamiają
SYN i RODZINA.
Osobnych zawiadomień wy
syłać eią nie będzie.

Adamcio Józef
obywatel miasta Przemyśla,
zaopatrzony Św. Sakramen
tami, zmarł w Przemyślu
dnia 9. V. 1943 r. w 66 roku
życia.
Pogrzeb odbył się we wto
rek, dnia 11. V. 1943 r.
o godz. 15 w Przemyślu,
o ezym zawiadamia stros
kana Żona, dzlaci I wnuki.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy okazali
tyle współczucia i pomocy
w naszym ciężkim smutku i
oddali ostatnią przysługę w
grodze na wieczny spoczynek
taż. ALFREDOWI ROMANOWI
składamy serdeczne „Bóg
zapłać"
żona, Córeczka, Matka
i Rodzina.
Sprzedani maszynę „Singera" on
szycia damską. Kraków, Krótka 10'l
Gełębia ozdobne, apasowo aprzedaJe stale Hodowla Drobiu Józef
Apro, Kraków. Mazowiecka 13Oa.
Ną zapytanie znaczek dołączyć.
Keiatka w b. dobrym stanie do
sprzedania.
Kraków,
Wrzeaińska 9/8.
8783
Patefon pierwszorzędny, dwusprężynowy z płytami, sprzedam. Kra
ków, Kalwaryjaka 6/5.
7023
Singera maszyną pierścieniową,
damską, krytą, spód meblowy, no
woczesna, sprzedam. Kraków. 111.
Krakowska 39/19, I. p.
8865
Harmonją wioską Apollo Soprani
z 3 registrami, 120 basów, sprze
dam. Wiadomość: Kraków, Sko
rupki 19, I piętro, m. 6.
8927
Garnitur z angielskiego materia
łu na tęgiego puna, wzrostu śred
niego i jasny na smukłą figurą,
sprzedam okuzyjnie. Kraków, u>.
Basztowa 17/8, oglądać do 12 i
od 14—18.
9«17
Wózsk głęboki, sportowy, do
sprzeilnnia.
Kraków,
Przemy
ska 2/4,
9024
Wózek głęboki, oraz sportowy,
sprzedam. Kraków, Krowoderska
61. Tapicer.
9028
Jadalnią wiedeńską, dobry stan,
łóżko żelazne, białe z materaeami,
piecyk oszczędnościowy, sprzedam.
Kraków, Osiedle, ul. Grochowska
12, m. 2.
9044
Płaszcz męski, marsngo z koł
nierzem aksamitnym, tanio sprze
dam. Kraków. Czapskich 3/8 po
południu.
9053
Wózek głęboki „Konkon", grana
towy, oraz 2 łóżka z nachtkastli
kami, jasne, sprzedam. Kraków.
Bonifraterska 3/4.
9054
Ubrania popielate, pierwszorzęd
ne, spódnicę sprzedam. Kraków,
Dietla 83/7.
9’nS
Ubrania, pierwszorzędny materjał
w solidnym kolorze, sprzedam.
Kraków, Stolarska 13/26, ganek.
Pisa raty muflon, do sprzedania.
Kraków, Kopernika 10/6. miedzy
12—14.
9133
Łóżko szafkowe, do sprzedania.
Stefan Iglicki, Kraków, Sław
kowska 10.
9135
Pły»», sprzedam, duży wybór.
Kraków, Mogilska 8/6, 14—17.30.
Wńzak głęboki „Konkon" i sporto
wy w bardzo dobrym stanie, sprze
dam: Kraków, Płaszowska 44. m. 2
Centralny skład farb 1 ehem kalij
Farbola" F: Ponicki. Krakau,
Johann Hallerstrssse 22 iDInga):
Farby lakiery chemlkaile 1 Inne.
Sprzedaż hurtowa • detaliczna
Abażury do lamp wiszących, sto
łowych i nocnych poleea Skład
Artykułów
ElektrntechnicznyeB
.Żar" Kraków, 81awkownka ł l ,
telefon 220-21.
8252N

Szaf,, sprzedam. Kraków. Dług* Wyaiuty psycholog z niespotyka Patofeuy, rowery, maszyny, apa
56/1, 12—14,
7424
darem jasnowidzenia wizyj raty naprawia Zakład mechanicz
Młyńskie maszyny — kamienie, Do sprzedania: Ubranie robot nym
nego, nieomylnie przepowiada prze ny, Kraków, Szlak 14.
8179
turbiny wodne, wykład do Jagieł, nicze, bluza i spodnie, w pierw szłość,
teraźniejszość, przyszłość i Salon Mód Marji Czlapińsklej —
tuków, kamieni perlaków, siatki szorzędnym gatunku, półbuciki los zaginionych.
Odpowiadu listo Plao WW. świętych U , obok optc
młyńskie, epiuara© pae., żart., damskie Nr. 38 z czarnego boksu, wnie za zaliczeniem.
zdję ki — wykonuje wszelkie przeróbki
elewator, śruby, klamry workowe, czółenka damskie Nr. 38. prune- cie, datę urodzenia iZatoczyć
pytania. Ja gustownie.
8186
oraz wmełkie artykuły młyńskie iowo na francuskim obcasie. Wia snowidz Johann, Lwów,
SupińNowoczesna 8sltflernla nożowni
poleca Eugeniusz Pałaszewski — domość: Kraków, ul. św. Ger skiego 30, m. 3.
SlóUk
cza
wykonuje
wszelkie
roboty.
—
aa zajniaiaja,:
Warszawa. Poznańska 38/3. 3452, trudy Nr. 9)18 codziennie od go
Gratolsgini poradzi najlepiej ka Specjalność narzędzia chirurgicz
Smary wozowe maszynowe towo- dziny
jajka s>«ina baz
18-tej.
7398 żdemu. Przyjdź, jeśli masz jakieś ne i fryzjerskie, oraz naprawa za
towe, farby i chemikalia dostarcza Singera maszynę pierścieniowa,
•bawy w kałdaj
Koneczny. Kraków. Hala Targo damską, skryta w biurku, sprze kłopoty: Kraków, Dietla 73/11, w palniczek, Kraków, Starowiślna 33,
podwórcu, parter-.
9204 Tylińaki.
6R92k
Afiliacja banków,
wa 9.
4007 k
Kraków. Jagiellońska 7A/22.. Kozwooy zgodne, niezgodno, po Krawaty męskie przerabia, odna
Pudełka tekturowe zwykłe i do da
Dresdner Bank, Berlin.
I doktad.il
Sprzedam
okazyjnie
kierat
z
przy
rady,
dyplom,
prawnik
obrońca
wia:
Kraków,
nl.
Krakowska
19,
tłuszczów. Ceny fabryczne. Pro stawką uniwersalną. Zgłoszenia
Llndarbank Wleń AG., Wian,
koustyst. Różycki. Warszawa, ut. m. 8, II p.
1278k
wincja za zaliczeniem. J. Zanle- Patką
Władysław,
Czatkowice
Wspólna 49/4.
51491 Specjalista chorób wenerycznych
KRAKÓW
wicki. Warszawa, Wspólna 14.
Nr. 131, p, Kressendorf.
7432
Firma „Sprzęt Rybacki" poleca Salonik oryginalny turecki do Nagrodzę sowicie za wskazanie mi i skórnych Dr Hatacz Józef, Kro
Źródło nabycia we każę; Skład bur.
Adolf Hitler-Piali 44,
w czyim domu zuajduje śię wzglę ków, Krakowska 9.
6543
w
wielkim
wyborze
muszki
na
towy Artur EnozlhanM. Danzlg,
sprzedania. Kraków, ul. Szpital dnie kto nabył po 10 marca br. Wydam 2 obiady dla prywatnych
Telefon 136-40.
pstrągi i łososie. Wędziska klejone
Klabltzaaaaa S.
na 34. Magazyn mebli.
7441
Komplety żytek 1 haozyków. Sieci Maszynę tło szycia, krytą w do psa suczkę uialą 25—30 cm., bia osób: Kraków, Miodowa 13/5. 7275
FILIA WE LWOWIE
1 płótna rybackie. — Warszawa, brym stanie, sprzedam. Kraków, łą, główka i usizy jasno-żółte, py Maszyny biurowe czyści gruntow
Wlntergnaae 11 (przy PI- 8uiołkł)
Smo.na 18.
4695k Starowiślna 53/3, dzwonić 2 razy. szczek okudlony, uszku i ogon nie, przerabia, odnawia specjali
Telefon 299-71/75.
długie, przy ogonku na grzbiecie sta. Zychowicz, Kraków, felicja
Młyńskie maszyny, perlaki, holen
Jasuo-żólta piania, nosek jaazio- nek 21.
dry (półautomaty) Mars it. p. ar Maszynę krawiecką Singera i ga
BANK DEWIZOWY
8774
czerwony,
wabi
się
„Sztibserl".
biustową
maszynę
do
szycia,
o r d y n u j e w chorobach
tykuły młyńskie poloea „TechnoPodania, prośby, rozwodyt Kra
Porady we wszystkich sprawach
sprzedam. Kraków, Starowiślna Gdzie.one wiadomości zachowam ków,
skórnych i wenerycznych
tnlyn". Warszawa, Czackiego 6.
Grodzka 6(18, II p.
5i37k
7155 7. ™Je?Vlioy,; Kraków, Szewska Oddamy
pieniężnych i finansowych.
godzina 12—1 i 4—5
Tapczany, sypialnie, jadalnie, po- 37/15, II oficyna.
chłopczyka 7-mlesięczne11.
Trafika,
lelofon
181-48.
S271
Papiery,
koperty,
Przybory
kan
k°J® komb. poleca Wytwórnia Me
K ra k ó w , ul. O ro d a k a 3 .
Od roku 1918 w Krakowie.
go zdrowego w dobre ręce z powo
bli, Kraków, Muiaelsa 4.
'3526 celaryjne i szkolne, cygarniczki, Astry trwałe, o dużych kwiatach, du warunków materialnych. Zgło
Dentystyczna gumki podnieblermo fajki, tutki, bibułki, inne arty fioletowe, niebieskie. 50 kłączy szenia: Bleńczyce, poczta Mogiła
sprzedaje Skład artykułów denty kuły do palenia, sztuczną biżute 20 zł., różowe wczesne 18 zł. mie k. Krakowa, Katarzyna Dońcowa. Ptycho-grafalog, mistrz Maumit,
szane przoróźne kolory tylko kwia Przysięgły tłumacz niemiockiastycznych Irena Pyrkowa, Kraków. rię i kosmetykę, sprzedaje: An
wybitnym darze Jasnowidzenia
8.
9333 drzej Pełehowski, Kraków, ul ty, mniejsze 14 zł., mimoza grun go — Kraków. JMuga 10/2. 9934 owizyjnego,
deskowy, nowy, nośność sześć ton, Asnyka
przepowiada każdeinn
? e ? * » du
do sprzedania:
L' 4'3’. ,eL 18S W-' ™ 13 towa 15 zł., kwiaty letnia późntej Poszukuję pokoju w ładnej mtejjego
tajemuiee wydarzeń życio
sprzedam.
też
mam.
Wysyła
Kmiecik,
Kra
1 biurko dobowe, 1 fotel rozkła<*o szyna, oraz raawyne
scowości
na
okres
letni
z
utrzy
wych z charakteru pisma i dat
fdany,
ian V
Q
a n a n rT r stare. z1 tMiko
łu
. po_ .
CIO
tA R T l1R. - W
n lit z lm w m
s
im u a J
ków 2 Zielonki.
8275
uo 1)pisania,
walizkową,
sprzedani.
2 ld
kanapy
Kraków, ul. Frlodłolna Nr. 20.
maniem lub bez. Goniec Krak., urodzenia, ua podatawie których
7456 Szyję w domach, przerabiam — Kraków, „Nr. 7642".
hturowaaie, 1 szafa. 2 stoły 3 Kraków, Starowiślna 14/2.
ustala horoskopy przyszłości. Dal*
Kraków,
św.
Kntarzyny
1/16,
prze
kredens. 4 stołki. 1 pstefoo 'szaf Sprzedam płaszcz damski, grana
8687 Naprawia kilimy Wytwórnia „JTo- rody w wszelkich kwestiach ży
kowy z płytami, skrzynia na wę towy. letni, suknie wełnianą i je cznica Krakowskiej.
blerzeo",
Kraków,
ul.
8tnadomciowych.
Odpowiedzi listownie /•*
giel, 1 wieszak z lustrem i iame dwabną brązowe, ubranie jasne Przyjmę spólniks do powleękazo7693 zaiiczeuiem poczt. Podać datą 11rom aszyniści, robotnicy, rzemieślnloy drobiazgi. Kraików. Szewska 7, na dużego. Kraków. Madalińskie- nla dobrze prosperującego przed ®ba 3.
dzeula i pytania. Adres: Mamotl,
747| siębiorstwa, gotówka 300.000 zł.
budowlani i inni. — Ubranie, bu TO.
916f> go 10, m. 7.
Kraków, skrytka pocztowa 474.
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków,
ty, bielizna i całkowite utrzyma Futro cłeinkowe z zarękawkiem
Zguby - k ra d tlg ls
„Nr.
893#“.
sprzedam.
Kraków,
Skawińska
10,
nie, oraz wynagrodzenie w/g grupy m. 5.
Noclegi
Maszyny biurowe, aparaty ogrod Zgubiann Kennknrtę, Jopek Stani
rzemiośle. — Rodziny otrzymują Omega zegarek ręczny nowocze
nicze uaprawia. Marian Wicwiódodatkowe karty żywnościowe i sny sprzedam Kraków, św. Seba- Noclegi inteligencji: Kraków. Ra- rowski, mechanik, Kraków, Clio- sława Tyczyn 548, Rzeszów. 5044k
Zgubiono Kennkarte, Dztóbek Zo
wszelka pomoc. Zgłoszenia: Oonlsa Jtjama 20, m. 2.
91 <57 dziwiiłowska 14/2.
8H1 ełmaka 30 (ód większych firm
Ólubnę suknię raz tylko używaną, Noclegi: Kraków. Krupnioza 28'2. przyjmuje prace na wyjazd). 9034 f i o s Staniszewskiego, Radziezów, położna, Krakśw, Czarnackiaga 1/1,
Krak., Kraków, „Nr. 49«5k“.
5045Ś
Kraków, św. Sebastj£ Noclegi; Kraków. Florjańaka 3/8. Fotokopie dokumentów szybko. Kolbuszowa.
Zgubiono złotą bramoletkę w udziela porad w godz. 9—19-tej.
na j o . m 2.
Noclegi
niekrępsijąee,
Kraków. Dom Fotografii: Bielec, Kraków, drodz. od Szewskiej do Potockie
p a p ie r
* ("•“'""telweg© włó- Długa 26/3.
9341 go w 1 antach. Za Wysokiem wy
8014 Karmelicka 50 tal. 187-10.
pakowy, piśmienny, kancelaryj
sia szczotki, szczoteczki do zębów
Marjo Kwarcińska, grafologini o nagrodzeniem proazą oddać: KrnNoclegi: Kraków, Zielona 25/1.
ny, torby, szpagat, bibułka pa
Pędzle do golenia. M. Wojtaszcw- Noclegi: Kraków. Starowiślna 52, światowej
sławie,
przepowiuda i u r o a ll ± ? kw l,° J' “"es,kanie 15.
pierosowa, oraz wszelkie arty
ski. — Kraków, Groddzka 27. 9169 m. 13 front _ Baudowa
8465 przyszłość odszukuje osoby zagl- Sbradz ono Keunkartę wystawioną
kuły branży papierniczej naj
r
8’8ry.
n
,
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Płaszczy
gumowych
Naciągi
czyste:
Kraków,
Senaaza
—
„u
ńna.
d
z/
we
wszalkioh
spra- W ■Srak<i v i 8 11 Kartę prący na naP R Z E D S IĘ B IO R S T W O
taniej do nabycia w firmie
damskich jeszcze kilka sztuk do 9.10, przecznica Grodzkiej.
9380 JL I h .
da,ls nrodzoaia i py- zwioko Władysława Gryzieeka
PRZEUIUZUUIU- SPtOVbVJflE
sprzedania w firmie M. Woita- Noclegi: Kraków, Szewska 7/7.
iu y k i KrakóJ?09
J A N IZ R A Ś B E R
Kraków. Friedleioa 32/1
.wig
szewskl. Kraków, Grodzka 27
Warzzawa, ulica Wielka tJ/S,
2
braków. Starowiślna 52/10
•kradziono Kennkartę Ńr. wsi
S p . z o, o.
wrzodom
kompletny
strój
do
Kotlnm,,C2y:
Kraków,
SzewNoclegi: Kraków, Lubicz 19/4.
Telefon 5-25-36.
n iw is k o Tykówoa Jnnlai*, BraK raków , Stolarska 9 13.
? 'I ? J P 'yi , dla dzłewozynkl. suknię
mcB
O
Tk-i
? e?'-t®na‘. Moniuszki3*
Wysyłka na prowincję za zali
damską dla oaohy szeannłel iedTol. 13386/87, 27264. 12332.
Zgubiono Kennkartę *ą nazwiiko
czeniom do spółdzielń, aklepów
bu?,k,• kapelusze. Kraków
N au ka I wych owon Ig
m. 3. W pokojach woda bieżącą.
Palka Kazimierz, Zabierzów 25.
Załatwianie wszelkich
szw eb ^ iS ?’• nawet najmniejDom 8 rodzinny, murownny, no
“
•
4Myeh ilości wraz z pełną ko
ozyuuości wchodzących w
wy, budynek gospodarczy, 1400 Zgubiono Kennkartę dniu 7 maro*
lekcją na żądanie bezpłatnie
Olajhl, przyprawy do ełast zup, Kenccsjanowaao Kursy Kroju i m’ ogrodu na prowincji, zamie 1943 w Gliniku, wydaną przez
zakres spedycji.
Szycia. Wpisy przyjmuje się Kro
gminę Wielopole, pow. Dębica dnia
Wyałęś — Zacłiowaśl
ków, Grodzka 63/8, II. p.
7566 nię la podobny przy Krakowie. 28. VII. 1942, na nazwisko Chodak
Ładunki zbiorowe kole
Zgłosz.:
Gonieo
Krak.,
Krasów
Stenografii polskiej niemieckiej i „Nr. 4731k“.
7338
ją
i samochodami w®
rasiw . Franciszek.
języku niemieckiego nauczają ’łwszystkich
kierunkach
Igły do patefonów ostrzy, oraz fa Dnia 16. IV. 1943 r. wsiadając do
atownie
Koresponilwicyjne
Kursy
tramwaju Nr. 6. skradziono mi
ntki na żądanie, prowincja zaii.
PENSJONAT „PARK-HOTEL**
Oubornji Generalnej i zaStenografii Lublin, skrytka pocz chowo naprawia patęfony: Kra Kennkartę na nazwisko Ruska Ma
czeniem.
J
(..Bristol”, poleca pokoje z oało- R ą jf!” !" an‘tI®'®ka mechanika towa 109. Wyczerpująco Informa ków Starowiślna 68 - Szllfiernia rio, Kraków Bielany 50.
7362
Krnnicą.
5O42k
4075k Mftcnaniozna.
ozieunym utrzymaniem. Kuchnią krótki krzyżowy, atan pierwszi’ cje po nadesłaniu zł. 2.
Skradzione Kennkartę na nazwisko
Przewóz mebli własnePierwszorzędna pod własnym za- rzędny, oraz Płanołę XP nuUm7 Profesor germanista. Kraków. uL Pogania, tłumaczenia, perfokt nie Mośeiaker Anna.
7365
m l wozami mebloweml.
Zimona 25/21. Pierwszorzędna wy miecki: Kraków, Siewakn 24.
ŚPkłm,dV " kr 7 Jnie «>rześcijańa”
Tzędem.
Irena Sorzon.
Zgubiłem Kennfcartą 26. IV. 1943,
Szczury
tępi
masowo
Zakład
do
mowa I stenografia niemiecka.
Magazynowanie, — Cle
Tk] X j <T h<,Wy- Kraków. św
Kmttn Antoni. Kraków, Grzegó
Na harmonii (fort) wyuczam naj walki z robactwem i azkodnlksmi
nia. — Inkn/MO. — Prze
7368
Szewska 24.
9402k rzecka 45.
B ltU IC R jA GABLONZKA dl,^ .vireb’‘ne’^(. o,ebt*»ki kostium piękniejszych meiodyj, basów, Kraków,
wóz kas ognicirw alychFloshwy, wszelkie robactwo z za Skradziono 20. IV. 1943 w tram
damski, zarzutkę męską, piękne u- z nut, Ze słuchu. Możliwy dojazd rodkami
GALANTERJA
tępi specjalnym gazem, waju Nr. 1 Kennkartę, wystawio
Krakowa. Oferty: B/O. „FiduWla»ny tabor konny i
śj|to ó r t? k£ T * ’V 8P>7«da Chrze- zcia”,
ną
przez
Zuroąd
Gminy
Krzęazostale nowości na akładzie
nie
uszkadzając
tkanin,
mebli.
Sku
Kraków, Floriańska 15, pod
samochodowy, obejmują
.JJr. 97".
7923 tek gwarantowany Zakład Higie wioe, przepustkę do koszar OrdI m p o r t — H a 'r t
cy ponad 100 pojazdów.
ny. Kraków. Szewska 24
94O4k nungapollzcl, kartę rowerową na
Matzynopiimo Indywidualnie oo
M. G R E O o r o w I C Z
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« ó b 'platery
K
t "™r<Xna 'ę.T ! wocze4niePracownia Kro* nazwisko Galaś Józef Zabierzów,
«. 122 osób
• ‘euogrofji ~ itotow5i9
Warzzawa Śniadeckich 13, m. 1
ków.
brzeszkowej
4.
m
9.
7U8
oraz
portfel
z
gotówką.
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Iowa p r z e p i ę k n a t o otoh nk™
?°,woc»2»“* metodą: Kraków, GroTelefon sig-44.
Zgubiono dn. 19. IV. 1943 no dwor Grntlios ptuo Jeet nieubłagana 1
Opony rowerowe wulkanizuje szyn
7 . bielizna pościelowa kołdry ^ 2
Wysyłka poczt. aa zaliczeniem.
f p?b“®, F h ^ ffn k l okasytnio C?rze
Ni«oti»ckl»u« wyuczam za 3 mle- kot Kraków. Wolniea 13. I p. lewo cu towarowym Pr okoclm portfel uorocanję nie robiąc różnicy 61*
wstawiamy czarny z Kennkartą. kartą prący Pici wieku I stanu koel mlIJony
ścijańskl Pklep Komisowy K - l l'W<' ! Kraltów
I«77k Bandata ruptnrowe
prosto- Nr. 961/56600, wystawioną przez Indsl Przy zwslcssnio ohorób ir'u.
SnrrauZ. T<’’na*ss» 2S9198 Korsspondscyjna nauka w progra- sprężyny i nnnaprawiamy,
pochyle plcoy 1 Urząd w Krakowie, przepustką no
bronnbltu.
uporesywgo
skin
( dam- ,m i® “ palnym , gimuazjalnym — skrzywienie kręgosłupa wykonuje cną. wyat. przez Kolej Wschodnia m ych.
Chari>fcy koblac. _ o .to ła lc iwo m»
■eozacęgo kaszlu grypy * • PIUyb^ "tob>w®- g'"tcry. kilf- (P^edmloty
matematyezno-przyK r a k ó w " ^ ■,S,k ,"P K«n« - Ś f t l 1*!8'. “ • ‘•mMyka. fizyka! ehe- R Bogdanowicz, Kraków. Grodzka w Ptaszowle, metrykę urodsema
KNAlCńW A. POTOCKI EDO 12
etoenta
dp
lekarze
7752 na nazwisko Grzechowakl Broni
BALSAM TRIKOLAN
U.
&ia>- Informacje: Mgr. 8. Fedlai. Z, w podworeu.
Telefon 130-83.
29„; w Z L fai u Ó i
wsuwki do wloaów tylko w
Warszawa. Smolna 34/4.
434Gk Taniał od druku powiela Artysty- sław. Łaskawego znalazcę proszę o który ułatwiając wrdst»l*nl» »l*
7373 plwooln wzmacnia organizm I •*Wa™,!S? 45 łdl* A' (i'-/elak *— J ’ ,y k a I niemieckiego Kursy K ( h ozna Powidlarnia, Kraków, Szew- zwrot za wynagrodzeniem.
Z4.
2237k Skradziono Kennkartę, wystawio mopocmote chorego orał powiek78 p“Z?i ę®®®1, Jonasza, sklep J®aP«ndencyjne. Prof. O. Pietrow. sra
C e n n ik i ^ ^ 1? ” “ Hweilem
’£',r‘ d,a Podatkujących. Kurs Pióra Pelikan i Inne reperuje fa ną przez Urząd gminy Wola Du- •w* w se» oisla I usuwa keszel.
chowo
warsztat
reperacyjny:
Z. chaoka na nnzwisko Sochacki An
Wwtwń,.,?? s.F’« n y .
“ iMK dla zaawansowanych. Własna oDo nabycia w aptekach
Mysłakowski, Kraków, Szpitalna 3. toni, zaiu. w Prokocimiu, Dworska 1
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Papierowych
—
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metoda.
Szybkie
posteX r o U k a P'&'e™ 1 8i!P«satn J.’
PT- Warszawa, ul. Btani.ław i Au- Naprawiamy szybko elektryczne Zgubiono w Rzeszowie Keuukartę,
kuchenki
żelazka, lampy, oraz Arbeitskurtę, zaśwlsdczonie Nad
■ P n y<-i8kienh , Pojemn"«ó całej
1 ™ ^ ó f i c ^ ^ m w Przechodnia
’,t s»P*®o
P'8 lekcji
(*krł- udzielam,
porzt'
*837k dorabianie
fiolki min- Miny wysuwa sit}
ktnozy i reperacja zam- leśnictwa, wystawione w Rzeszo
Prawa
Podwórcu* fs i*,r.,
pierwKraków, pi. Dominikański 2 wie na nazwisko Szetela Antonina,
* Pomocą przywincja m
I 1, Pie*ro. Pm-'
zaawansowanym. Kra- róg Stolarskiej,
Elektrotechnika.
w J?luksusowo.
znm wieś Hobot gm. Zabierzów.
Anarnt
• w-- Groble 8/2.
7051
kowy tnr^rfrrsfic®ny “ aśoobraj^
p r°(««or naucza stenografii nie- Naprawiam wózki, rowerki, hulaj Zgubiono dnia 7. IV. Kennkartę
Wyłąoana sprzeda* fabryczna„B ecker* — oraa segitr
19
2, nGedz'. ńr,r ak6w- Dicjj* “ u®kieJ; P°,,ltl®J. księgowości, ję. nogi dziecięce. gumy nakładam: Nr. IV 1034*30 na Azorach, Brono*
Kroków Dnjwór 19. akiep.
8177
D /H „ P I O N i c r ś i Ssprzedania
v o ia ln l>
9 -tą a 2-irą
I
uien ueckipgo.
m a te m a ty k i
Wiol., na nazwisko Pasieczna
ścienny do sprzedania.
Krokówb r?i ,ó2B,t d o i j izyk’; pb®*nji nstnie i korespon’ Grafologinł poradzi we wszystkich wice
Katarzyna,
znm.
Kroków,
Zaką
Kraków, ulica Stolarska Nr. g
sprawach życiowych: — Kraków, tek Nr. 10.
aP między 9 -u i * ? ’ D,Btl* 19. m denoyjnle: Kroków, Zielona 25/21
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K ra k ó w , Topolow a L 11.
8331 Osoba, któro znalazło torebkę graTęlefoa 220-42.
Silnik b e n z y l 2T ' k u
M35k
»<nW 3 złote. 7606 Dnjwór 26/15, II piętro.
Pluzbwy oraz wzzelkle robactwo |1 natową
I-szo piętro, przez gnnek.
na dworcu w Tarnowią,
Obr., do napędu młoearo:
e? ’ Kur.spói«deu.yjj»H niemiooki dla wraz
z zarodkami tępi radykalnie
Biuro Techniczne KrakS
'Jnyohl “ ,ldowa zdań, gaz „BF“ , oraz odszczurzanłe prze- a odealala paplary. proszoną j e s ,
o
dalszą
uprze
Jmośó
nadeelania
rjańska 26.
araków, Flo- Główne, Poboczne. Użycło zn. Ćwtrowadza dezynfekcja
„Azot"
lub coręczepta torebki i pozoątąOkazyjnlt snrzedam
783d ożenią. T eoria Dozwolone. ZnaIraków, Dietla 197, telef. 217 48 łych Tzecsy Pieniądze za snaleśM.
Wódkę szklanki " ? Jlarn.tur na c*®k 36 « r- Warszaw*, ul. Renstor- Tarnów,
Walown 3.
a»5«
myka lamrole m .J 1. TOOZ?,lk P'o- S-ka “ • “>•
„Gertnitniatyka".
na- Zgubione Konnkarię Nr. 1883 w
śródmieście Krakowa — połowę dzieci) odbitki
^kino d,» Kur»y Techniczne inż. Gajewski*- O"»l«kn 60. Krabów: Zegarki 8417
Kraków, ul. Starowiślna Nr. M,
Niopolomlcach. wydaną w Rusz
sprzedam okazyjnie.
nyoh m alarzy' i ‘ ° 3rafi« n e sław- go. Warszawa, Przemyska lla . krycia arebrne, naprawa.
czy, zamieszkała Wolloa 82. Zie
Stolarnia w sieni na prawo
Wlad.: Kraków, Krowoderska 3911 Florjaósk. «
podania,
rozwody:
Biuro,
Kurs
kroślarski
słuchowo
lub
ko
lińska
Sterania.
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Kraków,
~
" -------- NIE SKLEPI
ków a“ ka J®’ Perfumerja, Rra- respondencyjnie. Kura techniczny Kraków, Grodzka 69, m. 8. 8419 Zgubiono duła 14 kwietnia Keunkorespondencyjny. Wydział maszy Pióra, Ołówki „Pelikan" i inne na kartę Nr. 8657 wyętawlouą w Ru7926
D o f ir a n e k
*p- . J ’m ^ ' “f8 Da ” ’ak‘®<" nowy, drogowy, budowlany. Pro prawia — kupuje: Skład papieru 8/ c.zy,J kar,*ł Pr®«T Nr. 901/88522
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gramy oarmo.
darmo.
513Sk
Szklarski w,.
ora° 4ć,: . Zakład I K'umy
513Bk S.a™ yozowa’ Kraków, Krakowska Arbeitsanit Kraków na nazwisko
motywy (lambrekiny) 7 aztuk,
aparatów totoerntlsznych
8456 Sikora Piotr.
7435
w e łn ,« ^ W’„?.O
? c,iu8zki. M- K‘° “ dzieli młodemu Niemcowi 38/38. telefon 212 04 .
oraz maszynę do szycia stołową
ilo tn /e , . S Ł n ^ K ro k ó ^ z™ 41 le? cAl
Pol«ki®ro w X ’ e Obrazy stare, zniszczone, bez pod Zgubiono Kenukartę wystawioną
między amatorami proeprowałódkową sprzedam.
pisu, malarstwo zagraniczne, pol w Krakowie na nazwisko Widom
f e i , ” a .“
• —
daa (uchowa firma:
Kraków, ul. Zamkowa Nr. 9,
skie — przynieść do fachowej bez ski Antoni, tam. Kroków-Ludwł„E S P ■“
płatno] oceny: Kraków. Łobzowską "ÓW, ul. Wilgą 18. Zaalazoę proszę
między godz. 16—18 wlecz.
S ™
’ " S . ‘ £ ’ł !
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a s r s t
Zakopane, ul. Glśwne, Nr. 272.
6, Salon Obrazów.
8302 o oddanie za dużem wynagrodze
Kostjumy, płaszcze wykonuje so niem.
Podać markę poszukiwanego
7431
ul- FeUcianaVł^?edan'“- r>r“6 n
godz. 3—8.
8183
firma Gniadek, Kraków
1 posiadanego aparatu.
Kennkartę wydama w
2oreT-" “ok ’ n do- Wykwalifikowana wyohowswczy- lidnie
Smoleńsk 17.
8605 Skradziono
Warszawie KrolahaupUnaunsotialt
. ■ ,am wózek aportowa
u n '"-nauczycielka dzieci z plerwazoIMtzukdl* Apteka Wlsiniewtklzgo,
Tretjnkowa, żakiet sm okłaobraz rr-ednemi referencjami, poszukuje Przyjmę spólnłka lub spółnlczke na nazwisko Lisowska Janina —
Kraków. uL Florjąńak. 15.
Kraków, PotocJzlomż 4/7°klnfr'o„77 dobrej posady. Oferty: Gonieo z większą gotówką do warsztatów Kraków, Agnieszki 7/10.
7434
mechanicznych ze współpracą lub Zgubione Keuukartę Nr. V/133U14
Wannę eywknw. c 7
8910 Kr«k., Kraków. „Nr. 7319".
w y h ttn ls arty s ty czn e w y k o n u j*
dębowy, stolik * k 2 £ ? ,8M " “ży. p™f. Mlkstoin udziela lekcji gry bez, natychmiast, byt zapewniony
wystawioną w Krakowie. Rusin
Krakśw Flor|ań»bs t».
r a ó w k“& ^ J ““8-1 ”kaa '8"rtap,asnle- Kraków' Tari2 ’t
Kraków, Mostowa 8, m. 14 O
li Ktauislaw, Kraków, Chodkiewicza
ęprzedóin. Kroków: D l ^ * ?
„FOTO - PRO ARTE"
ggog 6-A
7439
7825 godz. 12—2 i 6—8.
Ubrania sportowe i
S'
Marta Filipczak Masłowska przy i- Skradziona Kennkartę Nr. IIU
_____ czynny od f. V.
kazyjnie sprzedam. Kraków*' u t
muje tylko w czwartki od 11 do 166869 wydaną prtoz Magistrat m.
Szczepańska 3/3.
'
U W A O A t
R 6 in g
16-tej i piątki od 9—16, Kroków. Krokowa aa nazwisko Wojdyła
KślgfW: Brungraber Radium ino
Karraelioka 32/5.
ggąj Józefa i książkę Ubęzp. Spoi, w
Pana, który dnia 2 maja kupU
Bl- 2<)Burdecki:
Tajemnice Marna
Mnwu I Dr.
T)i» Kukulski
ifubuiabi Zbigniew
711
a
Konia
średniego,
doskonałego Krakowie un nazwisko Wojdyła
wilczura (Jsano-brązowy. z w. ■
13
ftnrdziafkowfikł.
ordynują
Ludwik, Kraków, ul. Lelewela 9,
pnlonem kółkiem na pleeaolil.
„Stelshommer” i gabinet dębowy.
“Tó^K r^ków^Slom toldzk^go^S.' mam, zamienię na ciężkiego za m.
3.
7462
doplątą. Kraków, telefon 216-99
przy ul. Ustronie 1«. — P}'®*’ ’
Kraków, św. Tomasza 22. m. tg.
o
łaskawe porozum leni* się «*
Zgubiono
książkę
Ubezp.
Spoleczn.
Pasy przepuklinowe bardzo skuto'mną. Pies ten zbiegłozne wykonuje specjalista Roman Proszę o zwrot za wynagrodze
niem. Skórnóg Zofia. Okocim —
Plaikura, Krakśw. ul.
*.
w ^ U B2h?W^1P®ro,wi.,z'1
Pa- ków? Ry^ek' f ó g ó r o k f 9 * '' Kr“' Fljuk Kroków, Starowiślna 57
7447
lub Długa ŚJ. Pl*lz«h»r«l.
Aryjskiego pochodzenia dowody Brzesko 411.
zaświadczenie
Karty
przeprowadza, metryki wydobywa Zgubiono
sów 19 i,\Lb OP'®0 x piniorowych la
Żona lekarza z 2 dziećmi (8—9 lali
zę wszystkich krojów) heraldyk Pracy Nr. 901/62591 oraz Kennkar
wia
8 i®mirodzki: O rzem md- az-uku letnisku. Zgłoszenia- Goni,.A
^ r ó w S t'1 ” 1® »■ Wetoel: Rachunek Krak.. Kroków. „Nr 89M"
(Sipponforscher) Dr. D Mudrelt- tę Bieroń Elżbieta ,nr Pluszów 19. K ażda Pani zna okresy
do pisania — kupię.
ir o a!^>w,' Retoryka 17/4, Wie- XI. 1925. wydane w Krakowie.
, w eflo zJooo sam of
ski: l i s b ^ L 3*1' Wallek-Wałew- Apteka św. Anny Mgr M KoZgłoszenia: Gonieo Krakowski
Zgubisno Kęąnkartę wydaną przss
i f«rte’ i*B)Pi84ni (N,a 3eił j n Bi08 »' °?’8kjr50> Kraków X.^ Borek Fa- deń !I9, Ttirkenschauzstr. 1.
Kraków, „Nr. 9283”.
Ktarostwo Miechów na nazwisko
gseturewskl,
zaprzysiężony
biegły
nia 8lefan ir7m,2o e,oa
‘i 6 ,ó ’ ’na 844, została otwarta
Grubluskł Jan.
7490
Karmelicka 2A
’ Kraków, « dniem 4 maja 1943.
9062 otwiera kasy pancerne, prowadzi Skradzione Karto rozpoznawczą na
pracownię moobantczno-Aluearską.
sprzedam
wózek
TOtorokotoirr
p " 8P'’«wa«liki, przewóz fortepla- Kraków-Podgórze. Dąbrowskiego 1 nazwisko Kita Stefan. Tropiazów,
ręczny i wagę dziestotnl ito T T ?6w oraa wszelkich towarów wy- telefon 189-61.
?7gp C?w ,,M,lecbów w Krakowts. ulk<»nuJ« «>Udnie i fachowo Kazi- Dr. K w aśni,w ,k| Bolesław. Bpa- Skawińska Boczna, koszary ałuśdo zdjęć kinowe, 8 m/m oraz 9 m/ra Wiadowość: K raków8
' nl
mierz Pawlik, Kroków, Sławkcwby budowlanej, wydanej przez rra
1 makatę buczacką okazyjnie sprzeda ki 15, parter.
ci*H«ts chorób kobiecych ordy
Igołomia
7433
Sprzedam kuźnię polow.
®ka IŁ m- U .
5097k nuje: Kraków Diwll* 66.
„CENTROKOMIS**
5301
Długa 30/14, H I. p.. ofj„ Kra,^L' Przeprowadzki oraz przewóz towa- Dr. med M. Tumldalskl. choroby
Kraków, ulica Grodzka Nr. g. Platon, nośność 30 m.
s . u . r,6w
f®rt«P'nnów wykonuje jak uszu gardła, nosa i krtani Kra
Kawiarnio I Cukiernio
nych obręcwch, stan b 8 dol.pr ya?i'i 8ui ,ach“y ° i aolidnie Michał ków ul. Starowiślna 86. Przyjmuj*
sprzedam. Wiadomość: KroltoZ’ w*n£ skl Kraków, Grodzka 9. m. 12. we wtorki ozwsrtki I soboty
Cukiernia Kazimierz Danek ł Syn,
Zabłoeie 11.
K 77377’
«e’ Jamyny. C
owoce
i —
kwiaty:
, w**sw^QV,
..
..
Ł a ń c u s ze k z lo ty
Zabłoeie
11.
Kawę ziarnistą przyjmuje do pa Hpótka z ogr. odpow Kraków, ul
Łdtka. tapczan, materace, Kra ..Ogród", Kraków, Meiselea 16.
do zegarka
lenia: Stanisław Wschcl Kroków
Karmelicka IS, teł. 158—07.
Ryzuakl
techniczne,
reklamowe,
ków
św. Marka 19. narożnik cenniki, plakaty, dostawy art. Dlnga 53 sklep kolonialny
8611 Kawiarnia
Paol'
Kraków *w
I MASZYNĘ BIUROWĄ
Floriańskiej - 8klep' tapirerski
to c h ? 1! biurow e!, wy‘k ^ ' 7 * s ’ Skórno-wsnsrycins: Dr Danecki
Jana
Ił tolef 2 9 2 « Codzlsanl*
tprzadam.
Kasa pAH60Tl>ft,
pancerna, uduża
dobrym
k o , | ' rónin- n b-r
u7b' Kraków. Starowiślna 43
na»o
m «.« w
w u
u o r y in
8612 o godilnls 16 nil muzyka rozrywko
*•*.! Kraków, (trądom U , m. 34
ofnnio
tłm trł.włz.wtossAi.
I j^pupyĄąkj4 7
^ rakńw» Dr Dzioba Andrzej ordynuje w cho wa W 4rody I roboty piosenki
etanie do _____
eprzedania.
Wiadomość:
lewa oficyna, II piętro.
Fr. Lenert. Kraków. Sławkowska k ^ a f ’* ? 0 P^ y“ t,uma‘” : Nrs* robach kobiecych I położnictwie: Takśc w niedziele przed południem
< w rodź. 9 -1 2 i 14—18.
7390 ków. Sławkowska S/M. 10—L 4--«. Kroków Asnyka •/(, boczna Bn 1 00 nnłudnin: olnnenki Smaczna
Sitowej.
8044 kuebnia domowa wyborowa trunki
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Zegar stojący

Kamienicy ll-pieirouiei

S
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Sprzedam fortepian
Zegarek „Schaffliausen"
i „Underwood"

„G O N IEC K K A K O W S K I" N r. 113. Niedziela, 16 m a ja 1943.
B/H. „Er-ka-e*" sprzeda dom J*>
dnorodzinny z ładnym ogrodem,
blisko tram w aju, Kraków, Staro
wiślna 27, tel. 128-41 i 128-74.
Potriebni m inerzy maszyniści, ro 
B/H. „Br-ka-es“ sprzeda parcelę
botnicy, rzemieślnicy budowlani 1
257-sążniową, uzbrojoną w Podgó
inni. Ubranie, buty, biolisna i
rzu.
Kraków. Starow iślna 27, tel.
całkowite utrzym anie, oraz w yna
128-41 i 128-74.
5074 fc
grodzenie wg. grupy rzemiosła. Ro
B H. „Er-ka-es“ sprzeda parcelę
dziny otrzym ują dodatkowe karty
286
sążni,
blis.ko
tra
m
w
a
ju
.
K ra 
żywnościowe i wszelką pomoc.
ków, Starow iślna 27, tel. 128-41 i
Zgłusz.: Goniec K rak., Kraków,
128-74.
5073 k
„Nr. 4984k".
B H. „Er-ka-ee“ sprzeda dom 1-p,
Ogrodnik sam odzielny, kwiaclarz
b.isko
tram
w
aju
—
okazja!
K ra 
Sprzedał
nieruchomości
1 warzywnik, z dobrem i świadec
ków. Starow iślna 27, tel. 128-41
twami, potrzebny od zaraz do wię
i
128-74.
5076k
Sprzedam parcelę w Krakowie.
kszego zakładu. Zgłoszenia: Goniec
Gouieu K rak., Kraków „Nr. 8037“ . B H. „Er-ka-es“ załatw ia wszelkie
Poiad poMukujĄ
K rak., Tarnów, i,Nr. 1475". 5O22k
Kamienicę 11 p. w Krakowie za formalności kontraktowe szybko 1
Przedsiębiorstwo w Krakowie przyjmie natychm iast ślusarzy maszy Inteligentna xajmie się douiem lub 260.(MM) aprzedam. Kraków, Plac sprawnie. Kraków, Starow iślna 27,
3t)77k
9181 tel. 128-41 i 128-74.
nowych do reperacji maszyn rolni dziećmi u pracujących. Zgłoszenia M arjacki 3/2.
czych, spawacza, kowala i tokarza. Goniec K rak., Kraków „Nr. 9336“ . W illa pełuokomfortowa z central B H. ,,Er-ka-es“ sprzeda pod K ra
kowem
m
ajątek
ziemski
100-morgonym
ogrzewaniem
oraz
prześlicz
Zgłoszenia: Goniec K rak., Kraków
Osoba imteligeaitna. wiek średni
„Nr. 5O24k“ .
poszukuje posady szycia lub pro- nym ogrodem w najpiękniejszym wy z budynkami i pełnym inw enta
Poszukuję zaraz do niem. gospo wadzeinie domu, chętnie prowincja. miejacu Krynicy. Parcela wydz., rzem. Kraków, Starow iślna 27 tel.
5078k
darstw a domow., pilnej, uczciwej Zgłoszenia: Gonieo Krak., Kraków pełne uzbrojenie, blokowa 260 «ąi. 128-41 i 128-74.
Część willi komfort, w Cichym Ką W ybrane okazje!! 1) kamienica
dziewczyny, mówiącej po niem iec „Nr. 9277“.
ku. Kraków, Kolberga 15/9. 9217 Leśniciy kwalifikowany, z 12-let- ciku. Część kamienicy korni’, przy w śródm ieściu W arszawy, 4-piętroPotrzebni od zaraz 2 kelnerzy a l nią służbą w lasach państwowych, Adolf H itler-Platz w Krakowie. wa. o dwóch frontach, z oficyną
bo 2 kelnerki, 2 bufetowe, 4 dziew poszukuje posady leśniczego. Zgł.j Parcela wydzielona, zatwierdzo 5-piętrową, dochód 27 tys., cena
częta do sprzątania. Pożądana zna Goniec K rak.. Kraków. „Nr4724,k“ na, 144 ,8ążni. Osiedle. P a r bardzo niska; 2) dom na Pradze
jomość jeżyka niemieckiego lecz Buchalter, miody, dobry o rgani cela wydz. 40 m frontu, mogą byc piętrowy z oficyną, dużym placem,
nie konieczna. ZgL: R estauracja zator, znajomość języka niemiec dwie kolo 7x1roju w Swoszowicach. cena rewelacyjna 300 tys.! 3) dom
K rakau, K rakauerstrnsso 24.
kiego. zakłada i prowadzi księgi 20 morgów ziemi w Mogilanach od ze sklepem na Czerniakowie —
Dziewczyna do prowadzenia m niej wszystkich systemów (księgowość: asfaltu 2 km. 18 morgów ziemi Siekierkach, cena 120 tv«. K apu
szej kuchni dla kilku pracow ni rolna, przemysłowa i handlowa), pierw szej klasy z obsiewami i bu cyńska 3-15, tel. 2-49-02, W arsza
ków nienreckich potrzebna. Zgl.: obejmie odpowiednią posadę za dynek mieszk. koło Miechowa — wa, Rygier,
5079k
Goniec K rak.. Kraków, „Nr. 9326“ . raz. Oferty: Goniec Krak., K ra sprzeda Biuro Kraków’, Sienna 5, Karm ienicę 2-piębrową. 18 ubikaPotrzebna dziewczynka do niem. ków, „Nr. 4733k‘*.
m. 7 I. p. Tel. 113-64 od 10—17.
cyj, luksusowo wyposażoną sprze
domu (3 osoby) pomoc domowa Były student wyższej uczelni, lat Kamieniczkę piętrową, 9 ubik., da „Informator**, Kraków P ila r
bez gotowania, niemiecki nie wy 25. przyjm ie posadę buchaltera ąprzedam, iub zamienię na m niej ska 19.
5130k
m agany. Kraków, ul. Kielecka lub pomocnika buchaiteryjnego szy dom, dopłacę. Dom drew niany, Parceli bud. 500 sąż. z domem dre
35'a'l, godz. 12—16.
9351
natychm iast, najchętniej we dwo 3 ubik., stajnia, stodoła, około 3W0 wnianym, przy ul. Kościuszki, po
Obtlugaczka z gotowaniem potrze rze lub m ajątku, równocześnie sążni placu, niedrogo sprzedam. łowę: Kraków, Basztowa 10 m. 1,
bna zaraz. Kraków, Potockiego 4, udzieli korepetycji z zakresu nau Grzywacz. Kra ków-Podgórze, ul. telefon 159-35.
’ 8793
m. 5.
9115 ki najniższych klas gim nazjalnych K alw aryjska 27/11.
9300 Parcela bud. 1.30 aążni. Borek FaDziewczyna
um iejąca
gotowaó, z jeżykiem niemieckim i wyuczy Parcela 180 sążni, zatwierdzona, łęcki,
piękne
położenie:
Kraków,
znająca chów drobiu oraz gospo gry na skrzypcach. Zgt.: Goniee Wola Ducha oka. Parcela 294 sąż Basztowa 10. m. 1. teł. 159-35.
darstwo wiejskie potrzebna do śre K rak., Kraków, „Nr. 4737k“ .
ni, Borek. Parcela 165 sążni, Proparterow y mur., 8 ubik., nie
dniego m ajątku. Zgłoszenia osobi Urzędnik drzewny, wszechstronni* kocim. 6 mórg ziemi, Swoszowice. Dom
wykończony, blisko tram w aj: K ra
sto braków . W rzesińska 6 m. 8.
obeznany, kaw aler 49 lat, obej Parcela 101 sążni, zatwierdzona ków. Basztowa 10, up. 1, tel. 159 33
Fryzjerki do samodzielnej pracy
ładownie, lub inne, najchęt i wiele innych, sprzeda Grzywacz, Rabka. Sprzedaż — Kupno will,
poszukuje. Doieżalek, Kraków-Bro- mie
ta rta k (z mtynem), od zaraz. Kraków-Podgórze, ul. Kałwa r y l domów, parcel, przeprowadza Biu
nowice. Łąkowa 5.
8294 niej
9302
Ja n Gustaw iak Zawoja 2. 473Sk ska 27/11.
Obowiązkowa, pracow itą pannę m i  Kuchmistrz pierwszorzędny z do Kamienicę piętrową, blisko tra m  ro „Uniwersał** Auguatyńskiego,
Rabka, tel. 196.
4545k
lej powierzchowności, lat 25—30, mów arystokratycznych, dyplom a w aju.
podpiwniczona,
ogródek,
na posadą sklepową, przyjm e za tycznych. poszukuje posady zaraz, sprzedam , lub zamienię na Bo
raz. Referencje lub kaucja, jeżyk chętnie do dworu. Zgt.: Pińczów, chnię, Tarnów. Grzywacz, K ra 
M atrym onialne
niem. pożądany. W arunki skromne
ni. K rótka Nr. 6, W lodaraski — ków-Podgórze, K alw aryjska 27/11.
Zgl.: 20. V., Kraków, tel. 114-14. dla ..W. K."
Parcela 318 sążni. Borek. Parcela Doić przystojny i inteligentny po
4752k
Modniark* zdolną od zaraz przyj- Zdolny fryzjer męski obejmie po 298 sążni, Borek. Parcela 510 sąż
zna w celu m atrym . pannę do lat
mie Salon Mód „L igia", Kraków. sadę
najchętniej w let ni, niedrogo <lo sprzedania. 2 m or 33. brunetkę szczupłą, średniego
Wielopole 14.
8736 nisku.naL wyjazd,
gi ornego gruntu, sprzeda Grzy wzrostu, inteligentną, m aterjalnie
isty:
Lwów.
ni.
Łyczakow
Gospodyni do samodzielnego wyko
6. W. Zaleski.
4882R wacz, Kraków-Podgórze, Kalwn- niezależną. Zglosz. wraz z fotoganywania wszelkich prac domowych, ska
9304 fia zwrotną: Goniec Krak., Kra- I
farm acji, energiczny, obejmie ryjska 27/11.
niemiecki dom, poszukiwana. Zgło Mgr.
posadę.
Zgłoszenia:
Gonieo
K
rak., Dom jednorodzinny, ogród, tanio ków. „N rl 4715k“ .
szenia: Kraków. Obożna 14, fa b ry  Tarnów, ..Nr. 1485"
50?7k sprzedam. Kraków-Olsza. ul. Mie Panna inteligentna, niebrzydka,
ka. godz. 11—14.
8834 Posad* nauczycielki alho wycho
szka Boczna 6 —r Luslna.
9393 dobrze ułożona, zaradna gosposia,
Szukam zaraz sam otnej osoby wawczyni
dzieci,
we
dworze
lub Parcelę budowlaną, wydzieloną, na posadzie, pragnie z braku czamiejscowej, czystej i pracow itej zamożnym domu, poszukuje nau
przy asfalcie, okazyjnie tanio
do 3-letniegn dziecka i prowadze czycielka. Zgłoszenia: J . F. Prze sprzedam. Gonieo K rak., Kraków, •u tą drogą poznać m atrym . pana.
Jestem biedna. Posagu wniosę:
nia wzorowo domu I um iejącej
ul. Glazera 45.
9042 ..Nr. 8895“.
gotować, tylko uczciwej. Zgłosze myśl,
budowlana,
uzbrojona, prawy charakter, gorące serce,
K ucharka restauracyjna, lat 49, Parcela
wiele dobrych zalet. Skromna wy
nia: Kraków. Jakóba 4'3. po poi. sita
fachowa, sam odzielna, po front 17 m etrów, bardzo ładne po
— Oferty jxxl „Janka*
Ezporter bielizny, poszukuje od szukuje pracy. — Zgłoszenia pod łożenie, niedrogo sprzeda Biuro prawa.
zaraz 6 panienek (możliwie kwa „195“ Bittro Ogłoszeń K raina, „W łasna-Strzecba“ , — Kraków, Biuro Ogłoszeń K rajna, Kraków,
Adolf
H
itler-Platz
46.
5090k
Adolf H itler-Platz 10. tel. 104-31.
lifikowanych bieiiżniarek i 1 p ra  Kraków. Adolf H itler-Platz 46.
sowaczki) do stniej pracy. Szcze Młoda, repre-.entacyjna. znajomość Dom, 4 ubikacje. ’/« drew niany, sto Panna, lat 21, 7. dobrej rodziny,
góły u: Alfred Heidenegg, K ra  niemieckiego, poszukuje posady u doła. stajnia, 275 sążni. 18 m. skromna, wykształcona, zamożna,
kau. Reiehstr. (Karmelicka) 58/2. samotnego pana w charakterze front; połowę domu drewnianego pozna pana w celu m atrym ., inte
Poszukujemy od zaraz, zdolnyctt gospodyni domu. Zgłoszenia pod: (stary) z ogródkiem. 17 m. frontu; ligentnego, z wyżazem wykształce
monterów i elektryków samocho „277" B iuro Ogłoszeń Krajma„ dom. 3 ubikacje stodoła, stajnia, niem, do lat 32. Zgłoszenia po
parce a 300 sążni, 22 m. frontu; ważne z fotograf ją pod „216“
dowych, ślusarzy motorowych, to Kraków. Adolf HitHer-Platz 46.
karzy metalowych i stelmachów. Osiemnastoletni syn ziem ianina, parcelę 270 sążni. 50 m. frontu; Biuro Ogłoszeń. K rajna. Kraków,
Wyżywienie i kwntera zapewnlo- I posiadającego większy m ajątek parcele 960 sążni, 25 m. szeroką; Adolf Adolf H itler-P latz 46.
Pragnę stworzyć szczęście małżeń
ne. K rótkie oferty z podaniem I rolny pod Krakowem. 2 lata szko l 1/# morgi ziemi przy głównym
przebiegu dotychczasowej pracy, ły rolniczej, krótka praktyka w trak cie; dom. oficyna. 1 ubikacja skie mężczyźnie w średnim wieku,
żądanych warunków, wieku i sta m ajątku, poszukuje zajęcia we i sień, 430 sążni parceli na przed rozumnemu i prawdziwemu czło
nu fam ilijnego kierować Goniec dworze w charakterze p rak ty k an  mieściu Krakowa, tanio oprzeda: wiekowi na odpowiedniein stanowiK rak., Kraków. „Nr. 4809k“ .
ta, dozorcy, ewent. poprowadzi Kraków, Daj wór 2519, I I I p. — aku, który również potrafi to
8905 szczęście stworzyć. Jestem młoda,
Miody technik budowlany (Tief- samodzielnie, wzorowo i sum ien Rz.ybka decyzja konieczna.
ban , niemiecki w stówie i piśmie, ni* m niejszy folwark. Okolica. I Kamienicę T. p. i I I P . P° 12 ub., ładna, elegancka, niezależna. Zgl.
nieco praktyki przy budowie ko K raków —Myślenice. — Zgłoszenia ' blisko tram w aju, sprzeda: K ra  pod „254“ Biuro Ogłoszeń K rajna,
lei (Eisenbahnoberhau), obrachun pod: „248“ Biuro Ogłoszeń K ra j ków, Zwierzyniecka 8H.
8932 Kraków. Adolf H itler-Platz 46.
ki dla budowy i biura, poszuki na, Kraków. Adolf H itler-Platz 46. Parcelę, 208 sążni. 40 front, uzbro Poznam m atrym . panią do lar, 43,
wany od zaraz na Kraków. Zgl.: Siedsninostoletnl, in teligentny, '— jona. ul. Księcia Józefa, tanio możliwie z wyższej sfery, mogącą
Goniec K rak., Kraków. „Nr. 9006" poszukuje p raktyki w sklepie, re sprzeda Kraków, Mały .Rynek 1, stworzyć egzystencję, najchętniej
8935 m ającą Interes handlowo-przemy2 młode kelnerki z jeżykiem nie stau racji lub innem pwedsieblor- I, p., ofic.
mieckim, do małego kasyna, od stw is handlowem, najchętniej Za Duły wybór domów jednorodzin- slowy lub większą gotówkę, byiy
kopane.
Zgłoszenia
pod
„249“
Biuj
nyeh z ogrodami. Sprzedaż: K ra  urzędnik handlowy. Zgl. pou „330"
zaraz potrzebne. Zgłoszenia: A8956 Biuro Ogłoszeń K rajna. Kraków,
grnryerlng. Kraków , G latzerstr. 48. ro Ogłoszeń K rajna. Kraków, —• ! ków Zwierzyniecka 8/1.
5128k Will* m m ., 7 pok.. wspaniały o- Adolf H itler-Platz 46.
509-lk
Slułącą przyjme zaraz. W arunki Adoif-Hitler-PIntz 46
Dwis blondynki, lat 19. zamożne,
gród.
dużo
słońca.
Sprzedaż:
KrnMłoda, kulturalna, wykształcenie,
dobre. Kraków. Retoryka IOr16,
8957 pragną naw iąiać kore»Pon“ e“ <“79
Do zakładu metalowo przetwórcze obejmie posadę na wsi w odmini- ! ków. Zwierzyniecka 84.
go, przptnyslu zbrojeniowego, po stracji, m ajątku, ogrodzie, gospo- i P a rc ia bud.. 900 anżni. Wola _Ju- z panam i inteligentnym i, orzystoj.
łożonego w dystrykcie krakowskim , dawstwie. Zgłoszenia pod „252“ j atowska. piekne położenie. K ra  nymi, do iat 30-tu. Z g lo ^ ja ia po
ważne, możliwie z fotograrią, proposzukuje Sie kliku buchalterów Biuro Ogłoszeń K rsjna, Kraków, ' ków Basztowa 10G, tel. 159-35.
5129k , P a r c i kilka budowlanych. Pod szą. kierować Biuro OgloaMn Krajz dobra znajom ością jeżyka niem ie Adolf H itler-Platz 46 .
ckiego. Odpowiednie mieszkanie I 25-lstnlu, energiczna, pracow ita, i górze. Oaied e. sprzeda „Lokata". na, Kraków, Adolf Hitler-Platz
5094k
9935 46. pod „W844".
utrzym anie jest zapewnione. Z g t: inteligentna, poszukuje jakiejkol Kraków. Łobzowska 4.
Goniec K rak.. Kraków. „N r 5070k". wiek posady w miejscu lub na Kam i,nic*, wille, paroele, sprze Wdowa sta rsz a , inteligentna, nie
Ucznia do p raktyki przyjm ie p ra  wyjazd; najchętniej kasjerki, skle daż — zam iany: „Inform ator". biedna,' dobrego serca, znużona
P’ na około
4211k samotnością.
cownia taploeraka. — Dembiński, powej. biurowej (roczna p ra k ty  Kraków. Pijarska 19
sześćdziesiąt’ 1. 1 ** m atrym . Zgi-.!
Kraków, św. M arka 19, narożnik ka!. Zgl.: Nr. 2002 Dziennik Ra B/H. „Er-ka-es" sprzeda parcele Goniec
Krak., Kraków, „Nr. 8372'.
257 sążniową w Krakowie-PodgóFloriańskiej.
507lk domski, Rariom. Reiehstr. 49.
Wychowawczyni zmieni posadę do rzu. Starow iślna 27, tel. 128-41 Mistrz elektryk, lat 32, kawaler,
Przyjme zaraz dziewczyno do dzie dzieci
od
8
lat.
Zgłoazenia
proszą
i
128-74.
5103k
pozna
m
atrym . panną do iat 25cka i 2 osób. Zgłoszenia: Kraków,
kierować Biuro Ogłoszeń, K ra  B/H „Er-ka-es". sprzede dom, Oferty ® fotografią zwrotną
Maty Rynek 1. Biuro realności.
ków.
Sienna
12
„M
uzykalna".
8182
5
ubik.
i
sklep
okoto,
200
sążni
ro
Majewski,
Kraków, WW- ŚwięFryzjer męski (gw arancja) po
trzebny zaraz, oraz praktykant. Osoba inteligentna, lat 48, gospo ogrodu, ogrodzone aiatką, wolne tvcb 8 pod: «.Przystojny“* 8690
Kraków, K arm elicka 22, fryzjer. darna. poszukuje pracy w cha po kupnie i blisko tram w aju. panią do lat 28, stan obojętny,
Potrzebny chłopak do praktyki rakterze gospodyni na probostwie, Kraków, Starow iślna 27. tel. 128-41 przystojną, rasową, elegancką, zde
51.04* cydowany, typ .2 pozna 29-lebni
szewskiej. K alw aryjska 63, Zdzlń- lub we dworze, zaopiekuje ale 1 128-74.
sprzeda dom wysoki, wytworny, zamożny z v.yż►ki Jan .
. .
9159 osoba starszą, jest miła, uprzej B/H. „Kr-ka-ea",
Poszukuj* młodej do pomocy w ma. Oferty Agencja: Kraków, ut. jednorodzinny, z, ładnym w tr - szera wykształceniem kawaler. Cel
8185 dem. biiako tram w aju, tanio. h.' - matrym. Gonieo Krakowski, K ra
domu, także do dzieci. Kraków, Sienna 12 „Dla wdowy".
ków „Nr. 7922“ .
Starow iślna 23. m. 2.
9177 Wdowa po inżynierze, lat 45. wy ków. Starow iślna 27. tel. 1 2 ^
Panna lat 27 z© sfer robotniczych
Dziswczynk* do bawienia dziecka kształcenie. niemiecki, maszynoprzyjm e zaraz. Zgłoszenia: K ra pismo, poprowadzi sklep, biuro, Dam w Prokocimiu nowomurowany nio całkiem biedna, poślubi pana
Poważne
ków. Ja sn a 10. m. 21.
511Sk dobrze gotuje, zajm ie sie domem, 4 ubikacje. 140 «• ogrodu, parcela bez nałogów, do l»4
Zffłoszonią: Kraków, Biuro OgloPanienko znająca perfekt franett- chetnie wyjedzie. Oferty: Biuro w Woli Duehackiej — na■
*ki. inteligentną, łagodnego uspo Majewski. Kraków. WW. Świętych t. powodu choroby do *t,,r7q nn,.t0Sienna 12 ..Niebieskie oczy“ .
Szukam szczerej Przyjaźni cr/Jo*
sobienia, jak o wychowawczynie 8 pod „Bezdzietna".
8293 W iad.: Wola D uehacka ni.
do 2'/i-letniego chłopczyka przyj Przyjm* posadę szofera, najchęt wa 13 przy Gminie. Klęk.
Wlfk a religijnego prawego cha•- me zaraz. Zgłoszenia: Kraków. niej wóz osobowy. O ferty Biuro Rozpoczęliśmy sprzedaż d w t rąktę^u po sześćdziesiątce. Cel mą
Ja sn a 10, m. 21.
5119k Majewski, Kraków, WW. św ię położonych u granie W arszawy, drym. Zgłoszenia pod „Niebiedna**
Dziewczyna do wszystkiego.
lu tych 8 pod „13".
8683 zaledwie o pareset metrów nalej biuro Hupc®yca Kraków, Ja g ie l
biąca dzieci, bezwzględnie uczci Starsza, wolna w sobotą i niedzie od sprzedawanych dętych®1*’ po i ń s k a 7. x ,
8270
wa. czysta, potrzebna do niem ie le. szuka zajęcia, posprząta, zao zł. 12 900. W pierwszym osresie, Młoda, szatynka, poślubi pana o
ckiego domu. Zgłoszenia tylko w piekuje sie dziećmi. Oferty: Biu dis celów reklamowych, rewe n- gołębim sercu. Zgl.: Goniec K rak.,
niedziele od 10—6 Kraków, U jej ro Majewski, Krsków, WW. Świę eyjne eesty zt. 9 590 P a ’" . ” ' ? '« ; Kraków. ..Nr. 7324“ .
skiego 8. m. 12.
M20k
8 pod: „Uczciwa".
8686 ny zatwierdzone! Oddzreinc ksieg, Panna, lat 28, ładna, zgrabna, do
Tkacza lub tkaczkę nrryim ie sic tych
Wla-snosć
aryjska! brego charakteru z braku znajo
Kawaler, poszukuje pracy: por hipoteczne'
na dobre w arnnkl. Zgłoazenia pod tiera.
Przyjazd do W arszawy dla pod- mości. pozna pana na stanowisku,
lokaja,
m
agazyniera,
stró

..268" Biuro Ogłoszeń K rajna. — ża. gajowego, miejscowość obo pisania ak ta notarialnego n:eko. wdowcy z dziećmi nie wykluczeni.
Kraków Adolf H itler-Platz 46.
nieoznvi W niedziele o godz. 11 Cel m atrym . Zgl.: Goniec K rak.,
jętna^ Łaskawe zgł.t Goniec K rak.. wyjazdv
w teren! Prawo sprzeda Kraków. „Nr. 7363“ .
Dziewczyna uczciwa, do pomocy Kraków. „Nr. 7683".
że
zarezerwowane wyłącznie dla Blondynka miła, pełna życia pow gospodarstwie domowem, do 1
f ir m y Koncesjonowane R inrodla 7iną ra n a w celu m atrym onialnym
osoby na prowincje poszukiwana
Handlu Nieruchomościami „Tere- Biuro Ogłoszeń Kraków, Sienna 12
natychm iast. Ispina. poczt. Brzo
Kupna nieruehomofel
n v" Tl Gołębiowski, warszawa. ..Sympatją**.
sko Nowe, Gębicki, (dojazd także
9065
statkiem ).
5122k Kupi* kamienice, wilie dwurodzin Marszałkowska 60-14 tel. 729-55. Poślubi Pana inteligentnego s ta r
Lwów
—
kamienice
dwupiętrową,
Ucznia do prak ty k i przyjm ie p ra 
gospodarstwo rolne w K rako centrum m iasta, anrzeda: „ In fo r szego po 50-ce kobieta wiek śre
cownia tapicerska Dembiński — ną,
dni. średnio sytuowana. Rozwielub na prowincji. Zgłoszenia: m ator" Kraków. Pilarska 19
Kraków, św. M arka 19, nurożnik wie
dzeni wykluczeni. Zgłoszenia po
Floriańskiej
5123k Goniec K rak.. Kraków, „Nr. 8576" Józefowi* 1 Aleksandrowie m iej ważne Biuro Ogłoszeń. Kraków,
Drukarnia w Krakowie zatrudni Kupi* parcele w Krakowie lub o- scowościach letniskowych, poło Slenn,a 12 „B runetka samotna**
5 panienek (odbleraczek). Mogą kolicy bez pośredników. Zgłoszenia żonych koto W arszawy na linji Brunetka po 30-stce przystojna,
hyó bes kw alifikacji. Zgłoszenia z opisem: Goniec Krakowski, K ra kol. Warszawa-Otwock, dojazd do inteligentna, zamożna .niezależna.
„N r 8936".
pod ..269“ Biuro Ogłoszeń K raj- ków
stacji koi. Fatenica i Józefów Poślubi Pana na stanowisku od 30
na.o Kraków, Adolf H itler-Platz Kupi* zaraz domek jednorodzinny działki budowlane po cenie od do 45 lat. Biuro Ogłoszeń Kraków.
nawet
drew niany z ogrodem w
46.
5124 k
zl, 5_za m etr kw.. sprzedaje
Sienna 12 pod „Dobre serce**.
Poszukuj* fachowca drzewnego, miajRpowości letniskowej, lub pod Firm a Józef Adam Trubaczek. Pana 40—50 lat uczuciowego, w ar
uczciwego, od 28__49 lat. biegłe Krakowem niedaleko stacji kol., W arszawa, Al- Ujazdowskie 41, tościowego charakteru, w ykształ
go kalkulatora do samodzielnego lub 2—3 morgów ziemi kolo K ra tel. 8-65-16 i 8-98-99. Akty nota conego. energicznego, wysokiego,
prowadzenia interesu zakup i sprze kowa lub «tponę K nlw arjl. ewent. rialne natychm iast wraz z wydzle- przystojnego poślubi tych zalet
daż. Oferty, świadectwa, życiory domek jedno- lub dwurodzinny nie leniem óo oddzielnej książki hi wdowa urodna, muzykalna, sytuo
sy: Gonieo Krakowski. Kraków, daleko tram w aju, pośrednictw o w y potecznej.
45f^k wana, gospodarna, posada (prowin
nagrodzę. — Zgłoszenia: Kraków,
..Nr. 5125k".
Parcelę budowlaną za 30.000; ka cja podgórska) bardzo samotn.aSienna S m. 7. I. p. Tel. 113-64.
W Lubtlskisj Izbie Rolniczej wa
Szczegóły z fotograf ją zwrotną:
mienicę
piętrową
nową
za
55.000;
kule posada kierownika Pola Do. W illę w Krynicy. Rabce, lub Za
Kraków, Sienma 12 Biuro Ogłoszeń
świadczalnego. W ymagane średnie kopanem. kuplę zaraz bez pośred willę, penajonat okazyjnie sprze- „Zrozumienie**.
9221
: Kraków, W iel°P°le 10G3studia rolnicze oraz praktyka do ników. Zgłoaz.: Goniec Krak-, dam
Wdowa pracująca, własne miesz
Parcsla
bud.
1.600
saż„
40
m
fron
świadczalna Zgłoszenia: Izba Rol Kraków. „Nr. 8896“ .
aBfal*0Wel za Bro- kanie szuka odpowiedniego towa
nicza w Lublinie.
5143k Kuplę m ajątek ziemski, folwark, tu, przy szosie
MBlemi. potrzeba 40 ty*.: rzysza życia. Cel m atrytnoujalny.
Potrzebny labornnt fotograficzny gospodarstwo zaraz, może być Di- nowlcaml
Zgłoszenia: Goniec K rak. Kraków
Kraków.
Basztowa
10, m. 1 w Krakowie. W iadomość: K ra  atrlkt. Lwów. Skowroński. K ra 
8792 ..Nr. 9260"
ków. Długa 46/6.
9327 ków Adolf H ltlcr-P lstz 39. 8945 telefon 159-35.

Wolno

... takie z« względu
n,« twych bliźnich
przestrzegaj
zasad
codziennej pielęgna
cji ciata w pomocą:

Vasenol
pudru do ciała.

Zgłaszając ile ochotniczo
do gracy w Rzeszy Nie
mieckie] masz grawo wy
boru miejsca gracy.

Zgłoszenia:

BIURO
MFORniACYJnE
dla
pracowników fizycznych
i umysłowych
Krakau, Burgstr. (Grodz
ka) 60
Jarosław, Dietziusstr. 6
Przemyil. Dworskistr. 9.

Stałe ładunki zbiorowe
do

Lwowa. Warszawy i Częstochowy
transporty samochodowa
Przeprow adzki wozami
mahlowymi.
Wazelkl* esynnośni spedycyjns

„EU R O PA
F. KLECHNIOWSKI Sp. XO. •.
Dom Ektpodycyjno-Calny
KRAKÓW, ul. Florjańsk* 7,
telefon 126-85.
Wartiawa, Sltnkiswicza 1/25,
telef.: 825-67, 325-60 I 325-70.
Ł a d u n k iZ b io r o w a
do W arszawy. Lwowa, Lublina,
Ozeatochowy. Radomin.
Ładunki Zbiorowa z Rzeszy.
Transporty aamoohodowe, Ase
kuracja, Inkiiso itp. czynności
ekspedycyjne.
8849
Największa
HURTOWNIA I WYTWÓRNIA
Przyborów do Rybołówstwa

„R Y B A K ’
UORZKOWSKI I NELDNER
Warszawa,
ul. Plerackiego Nr. 17 (skład),
ul. Miodowa Nr. 7 (fabryka),
wysyła wyłącznie do sklepów:
wedziaka, haczyki, kołowrotki
sznury, błystki, muszki sztuczne,
eiec.i i t. p.
Największy wybór i jakość.
Ceny fabryczne.

KASZEL
dusznotć, zeflpomłenle
chrypkę — u e u w a jp

ZIOŁA
,P u , m o ta" Magistra

W O L S K IE G O

DARMOL
HAJLEPIEJ PRZECZYSZCZA

|

rfy

W * fachowa do prowadzenia fa 
bryki strn n muzycznych, potrzeb
na od zaraz. Zgłoszenia przyjm u
je: „A proveran" — Lwów, Grilnestr. 21.
5146k
Pomocnicy domowej poszukuje. —
K tóra z pań poleci mi taką w
wieku do 30 lat, milą, spokojna,
któraby mi samodzielnie należy
cie poprowadziła dom 2 osób i um iała
bardzo dobrze gotowaó,
otrzyma ona bardzo dobre w a
runki. Kraków., Szewska 11. T ra 
fika.
8273

Wydawnictwo „Gonloe Krokowski",

Kupujemy wszelkie nieruchomości:
„Inform ator", Kraków, P ijarska 19
Kupi* gospodarstwo rolne z, bu
dynkami, blisko Krakowa. ZgJ.t
Goniec K rak., Kraków. „Nr. 709,” .
Zamieni* parcele w Krakowie, uzbrojouą. 769 tążui, na dom z ogrodem w okolicy Mydlniki po
Krzeszowice, ew entualna dopłata.
Zglosz..: Goniec K rak., Kraków,
„N r. 7289".

SiujUto <

afatrufi

tżojaze skotoczenia pocknnynj wazor* opatrunklwta
Hanoaplaat O patrunek i
H ansaplasiu elastycznego
p r i y I« o a d o
d a la be» tałd
i p o d d a ł* mą
«pr9ty<do n K
j krępu)qc aw o
t<y \lb o d g ru c h ó w .

H a m a p im t

Dobry
piec kaflowy
można postawić tylko p ity
używaniu najlepszego materjalu . Równie i wysokowartościowy kit szklarski winten
zawierać najlepsze składni
ki, które etosuje do wyrobu
kitu fachowa firm a:

Wschodnie Zakłady
„E B E R 0 L u.
wlaśc. M. Hrehorowicz
Fabryka chemiczna
oraz k itu
Kraków, Zaleskiego S.

Telefon 161-87.

■I i _____
BROUN
KOSMETYKI BAH_W_NIKI
MYDlABSTWd

M.RÓZYCKI
Warszawa, ul. Szpitalna Nr. 12,
telef. 666-76, 336-70.
Adres telcgr.: „M iroz" W arszawa.
Prow incja za zalicz, po otrzym ania
zadatku. — W płacającym oalośń
pierwszeństwo w wysyłce.

importowane, wykonane luksu
sowo, bogate w złocenia t sre
brzenia, nadajaee sic specjatole
dla przemysłu cukiernlotoke.
kosmetyezno - perfum eryjnego
itp.. on bomhoniery, ozdobienia
kurtonów, flakonów UP- Ceny
bardzo niskie, różne rozmiary.
Sprzeda* przez

D H. „ P I O N I E R"
Kraków, ullea Stolarjka Nr. I.
Telefon 220-42.

formierz-giser
na metale poszukiwany na do
godnych w arunkach pracy.
Zgłoszenia: Goniec Krakowski,
Kraków, „Nr. 9138*.

fachowca, pomocnika tokarskie
go przyjm e w Krakowie na
dogodnych w arunkach.
Zgłoszenia: Goniec Krakowaki
Kraków. „Nr. 9137".

kupcy;
Najtańsze źródio zakupu

GALANTERII
SZTUCZNEJ

B IŻ U T E R II
KOSMETYKI
Firata „GAIRES"
Warszawa, Graniczna 15,

nK O lir

