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CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm w 1 szpalcie
(sser. sap. 22 mm) 36 gr. W tekście 1 mm w 4 szpalcie
(szer. szp. 69 mm) 8.— ZŁ Drobne za ełoiwo 24 gtr.
Pierwsze słowo tłusty druk (najwyżej 3 słowa) 40 gr.

na angielski konwój.
Operacje na froncie wschodnim majq pomyślny przebieg.

Z głównej kwatery Wodza, 13 sierpnia.
Naczelna komenda niemieckich sił zbroj
nych komunikuje:

Operacje na froncie wschodnim w dal
szym ciągu nabierają pomyślnego przebie
gu

Samoloty bojowe bombardowały ubiegłej
nocy wojskowe objekty w Moskwie I kil
ka ważnych kolejowych punktów węzło
wych. W urządzeniach kolejowych spowo
dowano wielkie pożary i potężne wybuchy.

Łodzie pościgowe zaatakowały w nocy
na 11 sierpnia podczas wypadu na brytyj
skie wybrzeże pewien silnie przez kontr-
torpedowce zabezpieczony konwój. Mimo
złej pogody i silnej obrony wdarły się one
w środek konwoju i zatopiły jeden uzbro

Nowa klęska lotnictwa

angielskiego.
Zestrzelenie 41 samolotów brytyjskich.

Berlin, 13 sierpnia, Brytyjskie lotnictwo | niemiecki obszar przemysłowy znowu cięż-
'
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jęhtorek podczas próby ataku na zachodnio-1 Zatrzymane przez solną obronę niemie-
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Jony okręt handlowy, pojemności 6.000 ton.
Nad wybrzeżem Atlantyku Jeden z łamaczy
zapór marynarki wojennej zestrzelił Jeden
brytyjski samolot bojowy.

Na Atlantyku, na zachód od Cadiz Jeden
z samolotów dalekodystansowych znisz

czył okręt-cysternę, pojemności 8.000 ton.
Podczas ataku na redę w Suezle ubiegłej

nocy niemieckie samoloty bojowe trafiły
ciężko dwa wielkie okręty handlowe.

Brytyjskie samoloty zrzuciły w nocy na
12 sierpnia bomby w Niemczech zachod
nich. W kilku miejscowościach, przede
wszystkiem w Duissburgu, zniszczone
względnie uszkodzone zostały budynki. —

Bezplanowe próby ataku sowieckich sa
molotów na Niemcy północno-wschodnie
pozostały bez żadnego skutku.

cką samoloty nieprzyjacielskie zrzuciły
swoje bomby w okolicach Kolonji, zanim
zdołały dotrzeć do obronno-gospodarczych
objektów na obszarze przemysłowym. My
śliwce i artylerja przeciwlotnicza zestrze
liły dziesięć samolotów bombowych, a je
den dalszy bombowiec został strącony
przez artylerię marynarki,

Z formacji brytyjskich samolotów my
śliwskich. które zbliżyły się do wybrzeża
holenderskiego celem osłony powracają
cych bombowców, niemieccy myśliwcy
strącili sześć „Spitfire".

Równocześnie odbywający się brytyjski
manewr pozorowania ataku nad wybrze
żem Kanału doprowadził do dalszych wy
datnych strat nieprzyjaciela, który stracił
tam w walkach powietrznych i przez arty-
ierję przeciwlotniczą 13 samolotów, a dwa
zostały strącone przez myśliwskie samo
loty.

Podczas dalszego wypadu brytyjskich
samolotów myśliwskich w godzinach wie
czornych na wybrzeże obsadzonych obsza
rów. niemieccy myśliwcy zestrzelili dzie
więć dalszych samolotów nieprzyjaciel
skich.

Łączne straty nieprzyjaciela wynoszą
em samem według dotychczas nadeszłych

ntmraafitów. "«i... satoiuióte.' ■. własnych-
Ątrat w samolotach nie było.

Wynurzenia agenta GPU.

Sztokholm, 13 s ierpniaa.. „Svenska
Dagbladet“ zwraca uwagę na pewien
artykuł zamieszczony w północno-ame.
rykańskiem czasopiśmie „The Ameri-
can Mercury", w którem komunistycz
ny agent Krebs dokonuje sensacyj
nych wynurzeń na temat machinacyj
Kominternu.

Krebs, który już w swej książce
„W ucieczce przed nocą“ w dokładny
sposób opisał organizację GPU, poda-
je obecnie do wiadomości dalsze szcze
góły o szkoleniu agentów kominternu
t. zw. międzynarodowym uniwersytecie
Lenina w Moskwie, do którego ongiś
sam uczęszczał.

Kursy, których uczestnicy conaj-
mniej od dwóch lat winni należeć do
partji komunistycznej, trwały od 2 do 4
lat. Po ukończeniu uniwersytetmłrze-
ba było złożyć egzamin przed GPU, by
następnie jako „kandydat Lenina" zo

stać wysłanym zagranicę w charakte
rze agenta i sabotażysty. Szczególna
uwagę zwracano na szkolenie specjali
stów dla strajków i aktów sabotażo
wych. Poza obrębem Moskwy odbywa
no praktyczne ćwiczenia, przyczem sto
sowano t. zw. ..strategję rewolucyjną".

Podstawą nauki były przedewszyst
kiem dwa podręczniki. Jeden z nich
pochodził od wieekomisarza dla spraw
zagranicznych Łosowskiego, który o

becnie inscenizuje na Kremlu kome
die konferencii prasowej dla prasy
zagranicznej. W podręczniku Łosow
skiego omawiany iest również problem
„taktycznego odwrotu". „Taktyczny
odwrót" — tak czytamy tam — iest nie
jednokrotnie potrzebny; o ile jakaś
organizacja rewolucyjna zawrze jakiś
układ z rządem, to tylko poto, by
przez to odwrócić uwagę przeciwnika,
a samemu zebrać wszystkie siły do no

,węgo, atafe; Stalin L-.ĘomjpfesajEŁ-
bują działać 'dokładnie według tej re

cepty Łosowskiego. lecz bez skutku.

Manifestacja przyjaźni
niemiecko-fińskiej.

Seriin, 13 sierpnia. Przyjęcie wydane w

rlinie na cześć posła fińskiego prof. Ki-
naeki, w którem wzięli udział wysocy
:edstawiciele państwa, armji niemlec-
j, partji, sfer gospodarczych i nauko-
ch zamieniło się w potężną manifesta-
uczuć przyjaźni, więżących Finlandję I

9mcy.
*osel Kivimaeki podkreślił wspólnotę in-
esów pomiędzy Niemcami i Finlandją,

która zrodziła się z zagrażającego obu pań
stwom niebezpieczeństwa. Naród fiński zje
dnoczył się w wierze i zaufaniu w swoje

I prawo, które w walce z burzącemi siłami
jbolszewizmu napewno zwycięży.

Wizyta nadzwyczajnego ambasadora
w Portugaljl.

Rio de Janeiro, 13 sierpnia. W czasie
bankietu, wydanego przez ministra spraw
zagranicznych Brazylji w Rio de Janeiro
na cześć portugalskiego ambasadora nad
zwyczajnego Dantasa, przemówił minister
spraw zagranicznych Aranha, oświadcza
jąc, że wizyta jego jest wyrazem zdecydo
wania rządów Portugalji i Brazylji w kie
runku obrony przy użyciu wszystkich sił
obydwu krajów po myśli ich tradycyjnych i
Ideałów. Wizyta jest ponadto gwarantem

i utrzymania dziedzictwa wielkich wspól
nych przodków w dziedzinie politycznej,
terytorialnej, rasowej i kulturalnej..

W odpowiedzi na to przemówienie za
brał głos nadzwyczajny ambasador. Dan-
tas, apelując o podjęcie rzeczowej i real
nej współpracy.

Przyjęcie ambasadora chińskiego
w Hsing-King.

Hsing-King, 13 sierpnia. Ambasador
chiński Lien Yu urządził w poniedziałek
wieczorem przyjęcie z okazji uznania rzą
du nankińskiego przez mocarstwa osi.

Pośród mniej więcej 20 gości znajdowali
się dr Wagner, poseł niemiecki, oraz japoń
ski radca ambasady w Hsing-King, Joszi-
mi Hanawa.

W Bulgarji zapowiadają się dobre
zbiory ryżu.

Sofia, 13 sierpnia. Według tu nadeszłych
informacyj, spodziewane są w tym roku po
myślne zbiory ryżu, dzięki czemu zapotrze
bowanie mieszkańców będzie w zupełności
pokryte.

Zniszczenie i grozę sieje niemieckie

lotnictwo na Wschodzie.

Olbrzymie straty bolszewików poniesione skutkiem akcji
niemieckiego lotnictwa.

Berlin, 13 sierpnia. Silne jednostki nie
mieckiego lotnictwa w dniu, 10 sierpnia in
terweniowały z niezwykłym skutkiem w

walkach terenowych wojsk lądowych na
Wschodzie. W nieprzerwanych falach nie
mieckie samoloty bojowe i nurkowe, bu
rzące oraz myśliwskie skutecznie atakowa
ły stanowiska sowieckiej artylerji oraz

gniazda karabinów maszynowych, wozy

Holendrzy Morą udział w walce przeciw bolszewizmowi

Do walki przeciwko bolszewizmowi zgłosili się również i w Holandii liczni ochotni
cy. Zdjęcie nasze przedstawia moment odjazdu grupy ochotników holenderskich
z Hagi. Dowódca ochotniczego legjonu gen. Seyffart żegna się z ochotnikami,

wyjeżdżającymi na front.
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pancerne, tudzież inne sowieckie pojazdy
mechaniczne, wreszcie koncentracje so
wieckich wojsk.

W rejonie między jeziorem llmeń a za
toką Narwa zniszczono 10 sowieckich wo
zów pancernych, zdemolowano 225 samo
chodów ciężarowych i uczyniono niezdat
nemu do walki 27 dział sowieckich. Spo
wodowano wykolejenie względnie poważ-

Itl-

ne uszkodzenie kilku pociągów. Jak rów
nież zniszczono, względnie unieszkodli
wiono pociskami bombowemi, względnie
broni pokładowej większą liczbę parów
zów. We wszystkich tych akcjach boli
wicy ponieśli krwawe straty. .

W związku z powyższemi przedsięwr
cłami wywiązały się niezwykle za®
walki powietrzne, w toku których zesu
lone zostało 54 samoloty sowieckie. Nr

cy utracili jedynie cztery samoloty.
Na północnym odcinku frontu wscł

niego strzelcy niemieccy szturmem
kilka strzelających do ostatniej chwili.ba-
teryj sowieckich, zadając przytem bolsze
wikom poważne krwawe straty. W innych
miejscach tego samego odcinka zniszczono
75 czołgów sowieckich, w tern 7 czołgów-
olbrzymów.

iemieecy szturmem w:

eh do ostatniej chwili mć-

Ponowne bombardowanie

Moskwy.
Berlin, 13 sierpnia. Niemieckie samoloty

bojowe zaatakowały w nocy na 12 sierp
nia ponownie z dobrym skutkiem sowiecką
stolicę, Moskwę.

Po zbombardowaniu nakazanych celów,
wszystkie samoloty niemieckie powróciły
do swych baz macierzystych.

Węgierskie wojska oczyszczają
zdobyte tereny.

Budapeszt, 13 sierpnia. Z frontu wschod
niego donosi węgierska agencja MTI:

Na odcinku frontu bojowego, obsadzonego
przez węgierskie wojska, nie wydarzyło się
nic szczególnego. Jak już poinformowała
naczelna komenda niemieckich sił zbroj
nych, została zakończona wielka bitwa osa
czająca na terenie Ukrainy, polegająca na

zniszczeniu względnie rozbrojeniu okrążo
nych armij sowieckich. Obecnie odbywa się
oczyszczanie zajętych terenów z odizolowa
nych nieprzyjacielskich oddziałów. Zmoto
ryzowane oddziały węgierskie biorą udział
w akcji oczyszczania terenu,. którym udało
się uniknąć akcji osaczającej, wycofują się
na całym odcinku po niezwykle trudnym do
przebycia i wyczerpującym terenie. Na po
szczególnych odcinkach, odcięte od całości
i pozbawione dowództwa sowieckie jednost-,
ki, stawiają zacięty opór.

W niezwykle precyzyjny sposób podjętej
akcji jednego z naszych oddziałów, udało
się zniszczyć silniejszą grupę wojsk nie
przyjacielskich, a następnie zająć niezwy
kle ważne, opróżnione przez nie pozycje. W
akcji tej wzięto do niewoli 250 jeńców i zdo
byto poważną ilość materjału wojennego.
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Na froncie południowym
bolszewicy walczą bez posiłków

Znamienne sprawozdanie wziętego do niewoli generała-majora sowieckiego

Robert Neville dochodzi do wniosku, iż
każdy okręt, który się odważy płynąć na*

morzu Śródziemnein, bywa godzinami a-

takowany i bombardowany przez niemiec
kie samoloty nurkowe, co w znacznej mierze
przyczynia się do wyniszczenia nerwów za
łogi.

Berlin, 13 sierpnia. Potężne ciosy, jakie niemieckie siły zbrojne w ciągu ubie
głych dni zadały sowieckim armjom, uwięzionym na południowym odcinku frontu
wschodniego; podzieliły również dotkliwie cofające się resztki oddziałów bolszewic
kich. O groźbie sytuacji, w jakiej znalazły się jednostki sowieckie na tym odcinku
frontu, pozbawione jakichkolwiek rezerw, świadczy sprawozdanie komendanta 66-go

dostał się w ręce wojsk niemieckich przy
pozycji bojowej.

„Od chwili opuszczenia przez .nas liinji
Stalina — pisze generał dosłownie w swem

sprawozdaniu — pułki podległego mi kor
pusu znajdują się w ustawicznym kontak
cie z nieprzylaoielem. W tym czasie po
szczególne jednostki były zmuszone odby
wać uciążliwe marsze, wynoszące 40 do 50
km. dziennie Wskutek tego żołnierze są
całkowicie wyczerpani, a około 30 procent
nie posiada obuwia, zaś około 10 procent
żołnierzy pozbawiony jest mundurów.

W poszczególnych pułkach brak inten-
dantury, a żołnierze nie otrzymują żołdu.
Nie mają one żadnych zapasów gotówko
wych na nabycie najniezbędniejszych wy
datków. Proszę o powzięcie decyzji co do
poruszonych przezemnie kwestyj, gdyż w

tych warunkach podległy mi korpus nie
będzie w możności rozwiązywać samo
dzielnych zagadnień walki.

W wyniku skutecznych wypadów wojsk
niemieckich na terenie Ukrainy, wśród
wziętych do niewoli licznych jeńców, znaj
dują się komendanci dwóch bolszewickich
korpusów strzelców wraz z ich sztabami
oraz dwaj komendanci dywizyj.

frontu, pozbawione jakichkolwiek rezerw, świadczy spra.. _______________________

sowieckiego korpusu armji, generała-majora Sudakowa, który w dniu 11 sierpnia
dostał się w ręce wojsk niemieckich przy okazji zajmowania przez nie sowieckiej

Buenos Aires, 13 sierpnia. Ciekawy ar
tykuł na temat swoich wrażeń, odniesio
nych w czasie podróży ną Bliskim Wscho
dzie. opublikował w dzienniku „Nacion“
Robert Neville, opisując skutki bomb nie
mieckich w kanale Sueskim tak, jak zo
stały mu przedstawione przez marynarzy

ytyJateSch w Kairze. Ą»- - >,
Tak więc Kanał Sueski poraź pierwszy zo

stał zablokowany wskutek działania bomb
,w lutym, przyczem mimo wytężonych wy-

Lista strat morskich.

Bo Berlin, 13 sierpnia. Wczasie operacji ści:
gadu ——.. —_

jeda^n z tych małych i zwinnych statków

woy
szy
Bn
pelj

kontrtorpedowców brytyjskich.

zy niemieckich _w Kanale, spostrzegł

Annych w nocy na 11 sierpnia, mniej-
> brytyjski transport konwojowany,

(wyjskie statki handlowe czuły się zu-

nie bezpieczne pod ochroną ciemności,
wskutek towarzyszących im licznych
'torpedowców brytyjskich.

Mimo wzburzonego morza, ścigacz nie
miecki zaatakował transport konwojowa
ny, trafiając celnym pociskiem frachto
wiec pojemności 6000 ton. Brytyjski statek
handlowy wkrótce potem zatonął. Obrona
brytyjska była bezskuteczna. .

Jak donoszą, jeden z niemieckich- samo
lotów bojowych zniszczył w dniu 11 sierp
nia w rejonie morskim, mniej więcej 400
km na zachód od Cadiz. brytyjski statek-
cysternę, pojemności 8000 ton.

Do hiszpańskiego portu Almerja przy
była we środę w nocy łódź ratunkowa
z pięcioma rozbitkami, będącymi członka
mi załogi zatopionego brytyjskiego pa.
rowca „Patria". Według ich relacji, „Pa
tria". w dwa dni po opuszczeniu Gibralta
ru, tj. w dniu 28 lipca, została storpedowa
na u wybrzeży francuskiego Maroka.
.Usłyszeli oni tylko jedną eksplozję i mieli
tylko tyle czasu, aby zdążyć na łódź ra
tunkową. — Byli zupełnie wyczerpani
a nie .mogli poinformować o losie swych
kolegów, którzy w liczbie 12 zajęli miejsce

’ iw drugiej łodzi ratunkowej.

Antykomunistyczne zarządzenia
w koloniach francuskich.

Vichy, 13 sierpnia. Zarządzeniem mini
stra kolonij obowiązuje dekret wydany w

ubiegłym miesiącu dla okupowanych oraz

niezajętyeh terenów, a zabraniający oraz

grożący wysokiemi karami za wszelkie dru
kowanie, rozszerzanie oraz sprzedaż hym
nów, piosenek, chórów i wierszy komuni
stycznych, względnie posiadających cha
rakter anarchistyczny, również na obszarze
Wszelkich kolonij francuskich.

Zakaz wydawania żydowskiego
dziennika w Brazylji.

Rio de Janeiro, 13 sierpnia. Narodowa ra
da dziennikarska wydala uchwałę w spra
wie zakazu ukazywania się żydowskiego
dziennika „Gazeta Sraelita".

Istnieją coraz to liczniejsze dowody na

to, że likwidacja wypieranych z Ukrainy
jednostek wojsk bolszewickich staje się
rzeczą nieuniknioną. Na jednem tylko
miejscu, mianowicie na pewnym ważnym
punkcie węzłowym dróg bitych natrafio
no na 4.000 poległych bolszewików,, któ
rych musiano na miejscu pogrzebać. Ol
brzymie są sowieckie straty w postaci
wszelkiego rodzaju uzbrojenia.

Pościg za rozbitemi oddziałami sowiec-
kiemi na Ukrainie trwał również w dniu
11 sierpnia. Niemieckie straże przednie na
tknęły się na uciekających bolszewików,
których zmuszono do walki, zadając im
ciężkie, krwawe straty.

Wojską niemieckie zniszczyły w dniu 11

sierpnia w czasie zwycięskich walk w po
łudniowej części frontu wschodniej 70 czoł
gów sowieckich, prócz tego zestrzelono na

tym samym odcinku bojowym 15 samolo
tów sowieckich.

W związku z patrolowaniem obszarów
powietrznych w okolicy Kijowa niemieccy
myśliwcy zestrzelili we wtorek rano 27 so
wieckich samolotów.

siłków, by odpędzić atakujące samoloty,
liczne okręty najechały na miny, zrzucone

przez samoloty i wyleciały w powietrze. —

Atak odbył się właśnie w chwili, kiedy An
glicy chcieli wysłać na front grecki woj
sko i żywność.

Autor jest zdania, iż wysiłki Anglików/
zmierzającychdo ochrony .^Kanału Sueskię-,'
go są bezcelowe, gdyż nie posiadają aó^
statecznej ilości artylerji przeciwlotniczej
celem ochrony całego tego terenu.

Gospodarcze pogotowie wojenne
Japonji.

Tokio, 13 sierpnia. Projekty czterech roz
porządzeń cesarskich, przy pomocy któ
rych gospodarka Japonji ma być posta
wiona na stopie pogotowia wojennego, zo
stały — jak donosi Domei — w poniedzia
łek popołudniu przyjęte na posiedzeniu
narodowego wydziału mobilizacyjnego.
.Rozporządzenia mają w najbliższym cza

sie wejść w życie. Regulują one rewizję u-

stawy o kontroli cen, rewizję postanowień
dotyczących kontroli żeglugi handlowej, li
mitowanie kursów akcyjnych, oraz czaso
we. zarządzenia celem ustalenia kursu ak-
cyj i papierów wartościowych spółek ak
cyjnych.

Włoski komunikat wejonny.
Rzym, 13 sierpnia. Włoski komunikat

wojskowy z wtorku brzmi następująco:
Główna kwatera włoskich sił zbrojnych

komunikuje:
Minionej nocy formacje włoskiego lot

nictwa bombardowały skutecznie bazy flo
towe i lotnicze na wyspie Malcie. Jeden z

samolotów włoskich nie powrócił.
We wschodniej części morza Śródziemne

go włoskie samoloty trafiły torpedą sta
tek pomocniczy nieprzyjacielskiej mary
narki wojennej, pojemności 2.800 fon. Wi
dziano, że statek przechylił się silnie na

bok i zatonął..
W Afryce północnej ożywiona działalność

artylerii na froncie Tobruku. W lokalnych
walkach wzięto do niewoli kilku jeńców.
Samoloty osi bombardowały wojskowe i

portowe urządzenia w Tobruku i spowodo
wały pożary oraz wybuchy. W rejonie Mar
sa Matruk nasze samoloty trafiły objekty
wojskowe. Pod Sidi el Barani ostrzelane
zostały z karabinów maszynowych ze

skutkiem brytyjskie obozy namiotowe. —

Nieprzyjaciel przeprowadził znowu naloty
na Trypolis i Benghasi. Niema żadnych
ofiar i tylko nieznaczne szkody.

W Afryce wschodniej włoskie i kolon
ialne oddziały podjęły w Culąuabeirt śmia
ły wypad przeciwko licznym nieprzyjaciel
skim grupom. Rozbito je i zadano im stra
ty. Angielskie samoloty dokonały dalszych
nalotów na Gondar. Niema żadnych ofiar.

Trzy angielskie samoloty zrzuciły wczo-

Sukcesy w walce przeciwko
żegludze sowieckiej.

Berlin, 13 sierpnia. Niemieckie samoloty
bojowe zatopiły w dniu 10 sierpnia w por
cie Oczaków trzy mniejsze transportow
ce łącznej pojemności mniej więcej 2.300
ton oraz Jeden holownik pojemności 1.000
ton.

Pozatem ciężko uszkodzono większy sta
tek frachtowy.

W poniedziałek dnia 11 sierpnia niemiec
kie samoloty bojowe zaatakowały w zatoce

fińskiej jednostki floty sowieckiej. W lo
cie zniżonym zaatakowano bombami oraz

ogniem z broni pokładowej jeden kontr-
torpedowiec sowiecki, który poważnie u-

szkodzono. Celnemi bombami uszkodzono
również poważnie jedną sowiecką łódź pod
wodną oraz jedną łódź patrolową.

W dniu 9 sierpnia oddziały artylerji ar-

mji niemieckiej ostrzeliwały z brzegów
Duiepru sowieckie statki handlowe, płyną
ce po tej rzece. Przy tej okazji zatopiono
2.700 ton sowieckiego tonażu rzecznego.

Wskutek zniszczeń innych arteryj komu
nikacyjnych przez niemieckie siły zbrojne,
które szybko postępują naprzód, bolszewi
cy uciekli się do konieczności wykorzysta
nia komunikacji wodnej na dolnym biegu
Dniestru.

Wypady Finów nad jeziorem
Ładoga.

Helsinki, 13 sierpnia. Urzędowo komuni
kują: Nasz wypad w okolicy jeziora Łado
ga czyni pomyślne postępy. Oczyszczanie
okrążanego terenu na naszych etapach o-

raz zdobytego obszaru
szym ciągu. Wszystkie) nieprzyjacielskie
kontrataki został:

bywa się w dal-

,W zlikwido-kontrataki zostały odparte. ,W zlikwido
wanych miejscach okacaenia nieprzyjaciel,
pozostawił kilka tysięcy (poległych, jak ró-
wnież porzuci! olbrzymie zapasy materia
łów wojennych.

Sytuacja w Indochinach.

Bangkok, 13 sierpnia. Wojska japońskie
obsadziły wszystkie bazy lotnicze na tere
nie Indochin, które oddano im do ich dy
spozycji.

Port lotniczy w Soetrang leży w odległo
ści 700 mil od Singapuru, lotnisko w Siem-
rap oddalone jest o 250 mil od Bangkoku.
Większość nielicznej angielskiej kolonji w

Saigonie udała się do Singapuru. Na da
chach domów w Saigonie, należących do
Francuzów, wymalowano wielkie białe krzy
że.

raj kilka bomb kruszących i rozpryskują
cych na Crotone i w pobliżu Catanzaro,
przyczem trafiły w mieszkania. Wśród
ludności cywilnej jest jeden zabity i kilku
rannych. Dwa nieprzyjacielskie samoloty
zostały zestrzelone przez artylerję przeciw
lotniczą. Załoga jednego z. tych samolotów
została wzięta do niewoli.

Księga lotów Brunona Mussoliniego.
Rzym, 13 sierpnia. Jak wynika z księgi lotów

zmarłego tragicznie Brunona Mussoliniego, opubli
kowanej we wtorek przez wszystkie pisma włoskie,
brał on udział w 31 akcjach wojennych. Łączny czas

lotów wynosi niemal 80 godzin.
Pierwszy lot wojenny Brunona Mussoliniego da

towany jest 29 sierpnia 1940, kiedy bombardowano
Maltą, ostatni — 30 kwietnia 1941 r., kiedy brał
udział w akcji obsadzania greckiej wyspy Keta*

lonja. Większość jego lotów dokonana została na

greckim terenie wojny, a mianowicie nad Janiną,
Tatoi, Prevesą, Kalibaki, Argyrokastro i t d.

Watykan przeciwko żydowskiej
Palestynie.

Rzym, 13 sierpnia. Patriarcha Jerozoli
my Monsignore Barlasśina przesłał Waty
kanowi wyczerpujące sprawozdanie na te
mat stosunków między żydami a Anglika
mi w Palestynie, w którem potwierdza
fakt, że ze strony angielskiej prowadzone
są przygotowania do stworzenia w Pale
stynie królestwa żydowskiego. Ze strony
watykańskiej zwrócono uwagę rządowi
londyńskiemu nato, że Watykan pod żad-
nemi warunkami nie uzna królestwa ży-

iławskiego w Palestynie, władającego!
miejscami, uznanemi za świętość całego
chrześcijańskiego świata.

Majski zmartwiony.
Nowy Jork, 13 sierpnial Nowojorska roz

głośnia radjowa informuje, że sowiecki
ambasador w Londynie Majski okazuje
pewnego rodzaju zaniepokojenie z powodu
możliwości zajęcia w najbliższych dniach
przez wojska niemieckie Odessy i Mikoła
jewska, co pociągnęłoby na sobą uniemoż
liwienie dostępu do źródeł nafty na Kau
kazie.

ZEZEM,
Trudno ludziom dogodzić

Kraków, w sierpniu.
'

Tyle mamy na głowie kłopotów, tyle spraw
trzeba załatwić z większenii i mniejszemi
nerwami, że nie należy się dziwić, skoro naj
serdeczniejszy nasz przyjaciel wpadnie na

nas z pyskiem i nieraz. z najniesłuszniej-
szemi wymyślaniami. Nie wiadomo nigdy
z kim i co i z jakim skutkiem, przed nami
załatwiał — więc bądźmy sobie nawzajem
pobłażliwi! Usuwajmy się spokojnie z dro
gi nerwusom, bo to wszystko ludzie z sa~

mego gruntu dobrzy, a tylko chwilowo po-,
niosło ich, za co napewno będą nas prze-,
praszać, prosić o niepamiętanie i rozgrze-
szenie za te „psiakrew nerwy".

* u*.

Na Franciszkańskiej spotyka się dwit

młodych ludzi. ,.,

— Nie wiesz przypadkiem, co się dzieje s

Andrzejem?. — pyta się przyjaciel przyja-
— 'Nie mów mi o Andrzeju, taż lo skoń-

czony łajdak! ~

,
— Łajdak? — Co ty mówisz?. Cóż on ta-,

kiego zrobił? .

— Cooo? Pożyczył odemnie dwa lata te-
mu czterysta złotych i — wyobraź sobie,
dotychczas mi ich nie oddał!, — A obiecy
wał gałgan, że mi wszystko co do grosika
zwróci najdalej za tydzień.

— 'Ale.przecież.. spotykałeś go. od.„tęgą
czasu nieraz — mogłeś' mu przypomnieć.

— Ja mu będę przypominał? — To jegd
rzecz pamiętać i oddać, tembardziej, że mw

się wcale nieźle powodzi. — Co tu dużo ga\
dać: kanalja i tyle! }

—Z tern kanaliowaniem to może przesa
da... poprostu zapomniał... I

— Wcale nie zapomniał, tylko sobie pfwy
pomniał, że inni też tak roibia i nie ęhce,
oddać. — Grandziarz i kawalarz! No, ale.
ja już mu zrobiłem odpowiednia opińijkę.^

— To znowu nieładnie! ...

— A ładnie nie oddawać człowiekowi,
który mu zupełnie zaufał i któremu w do
datku wcale się nie przelewa?

W kilka dni po owej rozmowie — obaj
przyjaciele spotkali się w kawiarni.

— Popatrz! — rzekł przyjaciel Andrze-
ja. Widzisz, tam pod oknem,, siedzi ta mat\
na figura i udaje, że nas nie widzi. Dłuż
nik zawsze miewa pretensje do swojego
wierzyciela, jeżeli nie ma zamiaru oddać
długu — jest na niego mocno obrażony r

wkońcu przestoje mu się kłaniać...!
W tym momencie mężczyzna, którego

przed chwila nazwano poprostu „marna fi
gura" spojrzał w ich stronę, uśmiechnął
się przyjaźnie i podniósł się krzesła.

— Bezczelny typ! Ma czoło stanąć prze-,
demną. jak gdyby nigdy nic!

Po przywitaniu Andrzej zajął miejsce,
przy stoliku przyjaciół, a po chwili wy-
ciągnął z kieszeni portfel.

— Strasznie się wstydzę — odezwał się —*

że ci dotychczas jeszcze nie oddałem tych
czterystu złotych, które ci byłem, winien...
ale wiesz — tak jakoś mi schodziło... słabe
interesy.... rozumiesz mnie, prawda?. — Ale,
teraz zato cieszę się., że cię nareszcie spot-,
kałem i że mogę ci teraz, na poczekaniu,
oddać wszystko z podziękowaniem... Proszę,
cię — przelicz..

Ależ, ależ, Andrzejku — taki drobiazg —*

zakłamał wierzyciel. — Ja już zupełnie o

tern zapomniałem...
— Ale ja nie i naprawdę strasznie cię

przepraszam, że to tak długo trwało... Mam,
nadzieję, że jednak nie czujesz do mnie,
żalu o tę zwłokę?...

— Jaaa? — Skądże znowu, śmieszny je
steś.... Opowiedz lepiej, co u ciebie słychać?,

1 potoczyły się cholernie banalne sło
wa, czyli tak zwana kawiarniana rozmowa

towarzyska. Nudne to wszystko było, jak
flaczki na oleju, to też, gdy Andrzej pa
niedługim czasie odszedł — jego były wie-,
rzyciel stuknął z pasją papierośnicą o mar,
murowy stolik:

— Co to za Świnia! — rzekł z goryczą W
głosie. — Oddawać mi teraz, kiedy mu iuż
wyrobiłem odpowiednia opinijkę i kiedy
sam sobie ustaliłem zdanie, co do jego spo
sobu wypłacania długów. Nie, tego się do
prawdy nigdy nie spodziewałem. Czy u-

wierzysz, że byłbym wołał tysiąc razy, że-,
by mi już wogóle tych pieniędzy nie zwra-
cal? J

DEZET^i
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KRONIKA II

Komunikacja telefoniczna
t i telegraficzna ze Lwowem.

Kraków, 13 sierpnia. Nemiecka Poczta Wschodnia
podaje do wiadomości, że została podjęta ze Lwowem
komunikacja telefoniczna. Narazie dopuszczone są
jedynie rozmowy treści państwowej i urzędowej.
Tymczasowo mogą być zatem prowadzone rozmowy
państwowe i służbowe oraz nadawane depesze urzę
dowe.

W związku ze szkodami, jakie na terenach Galicji
powstały wsktitek działań wojennych, porozumie
nie się w drodze telefonicznej z tamtejszemi miej
scowościami jeszcze nie jest możliwe. Trzeba będzie

jeszcze upływu czasu zanim uzyska się możność po
rozumienia w drodze telefonicznej w takich korzyst
nych warunkach, jak to ma miejsce w pozostałej
części Generalnego Gubernatorstwa. Dlatego zaleca
się w najbliższym okresie niekorzystamie w szero
kim zakresie z połączeń telegraficznych.

Dzisiaj wieczór pieśni i piosenek.
Kraków, 13 sierpnia. Stęskniony za muzyką i śpie

wem Kraków będzie miał dzisiaj sposobność do wy
słuchania pięknego koncertu pieśni I piosenek w do
skonaleni wykonaniu Aleksandry Serwińskiej z War
szawy 1 Wojciecha Dzieduszyckiego, którym akom
paniować będziee prof. Adam Lenczowski (fortepian)
1 Jan Ławrusiewicz (gitara hawajska).

W programie znajdą się nowe pieśni hiszpańskie,
jak również kompozycje lekkiej muzyki polskich
kompozytorów, oraz charakterystyczne piosenki przy
akompaniamencie gitary. Koncert odbędzie się w ka
wiarni „Pani“, początek o godz. 18.

Totalizator w Warszawie.

Warszawa, 13 sierpnia. W kasach wyścigowych
przy ulicy Szczyglej w Warszawie, gdzie przyjmo
wane są stawki na gonitwy, rozgrywające się na

torze lubelskim, panowało ubiegłej niedzieli, w

dniu otwarcia wyścigów lubelskich, ogromne oży
wienie, przypominające okires przedwojenny przy
kasach miejskich.

Tysiące totalizorowiozów warszawskich pchało się
do kas, jak za najlepszych czasów. Gra była oopraw-
da utrudniona, bowiem po dwuletniej przerwie wy
stąpiły do walki konie dotyezaa nieznane, a jeśli
chodzi o konie dawniejsze, to trudno w pierwszych
występach zdać Sobie sprawę z ich formy. Niemniej
jednak nie było .o przeszkodą dla ożywionej gry.
Świadczy o tern fakt, że obroty w Warszawie o-

siągnęly sumę 76.290 złotych, podczas gdy w Lubli
nie 66.800 złotych. Wypłaty w Warszawie były zna
cznie wyższe, niż w Lublinie.

(Jo) ADRESY APTEK DYŻURUJĄCYCH DZI
SIEJSZEJ NOCY W KRAKOWIE: Adolf Hitler
Platz 45, tel. 125-74; Łobzowska 20, róg Batorego 1,
tel. 220-15; Dietla 36, tel. 147-64; Grzegórzecka 9.
tel. 138-57; Grodzka 17, tel. 102-03; Plac Matejki 2,
tel. 156-11; Plac Inwalidów 7, tel. 156-10; Madaliń-
skiego 7, tel. 124-70; Lubicz 7, tel. 121-82; Adolf Hi
tler Platz 9, tel. 134-41.

I

itecztjw roaiia oiejiui, mm i omiń fcrawii.
Kraków, 13 sierpnia. Na podstawie $ 13, ust. 1

trzeciego przepisu wykonawczego do rozporządzenia
z dnia 23 listopada 1939 r. w sprawie wyżywienia
i rolnictwa w Gen. Gub. z dnia 20 stycznia 1940 r.

(Dz. Rozp. G. G. II, strona 21), Przewodniczący Rady
Zawiadowczej Centralnego Urzędu Rolniczego w

dniu 16 lipca wydał zarządzenie, mocą którego, po
myśli § 1 zarządzenia Kierownika Głównego Wy
działu Wyżywienia i Rolnictwa w Rządzie Gen. Gub.
z dnia 26 czerwca 1941 r. (Dz, Rozp. G. G., str. 439),
obowiązków zaofiarowania przetworów mlecznych,
tłuszczów roślinnych, olejów, margaryny i odpad
ków tłuszczowych podlegają wszystkie wytwórnie
i zakłady żywnościowe i rolnicze, wytwarzające, zbie
rające i sprowadzające wszelkiego rodzaju przetwo
ry mleczarskie, w szczególności zaś masło i sery,
względnie roślinne tłuszcze, oleje i margarynę,
względnie te, w których znajdują się odpadki tłusz
czowe.

Po myśli § 2 niniejszego zarządzeni) a, zakłady
mają zaofiarowywać podlegające obowiązkowemu
oferowaniu przetwory według następujących posta
nowień:

a) przetwory mleczne, w szczególności zaś masło
i sery należy zaofiarować i stale dostarczać właści
wej plaeówce okręgowej Centralnego Urzędu Rolni
czego, względnie podanej przez nią placówce zbior
czej. Od obowiązku zaofiarowania wyłączone są te

przetwory mleczne, które na podstawie wydanych

Tramwaje konne w dzielnicy żyd.
w Warszawie.

Warszawa, 13 sierpnia. Zgodnie % zapowiedzią, no
wopowstałe „Towarzystwo Komunikacji Omnibuso
wej0 uruchomiło w warszawskiej dzielnicy żydow
skiej tramwaje konne.

Są to parokonne oszklone omnibusy na kołach gu
mowych, mogące pomieścić 30 osób. Opłata za prze
jazd wynosi 60 groszy. Woźnice i konduktorzy po
sła d-ają specjalne czapki, kontrolerzy chodzą po cy
wilnemu. Ponadto utrzymano w innej -części dziel
nicy nadał tramwaje elektryczne.

Kronika żałobna.

(Jo) Kraków, 13 sierpnia. W ostatnich dniach
zmarli w Krakowie: Katarzyna Brudowa, lat 48;
dr. Władysław Kłosowski, lat 56; Piotr Kucia, eme
ryt PKP., lat 85; Wincenty Warchomy, emer. asesor

PKP., lat 66; z Poraj Madeyskich Kazimiera Ostoja
Obrębska; z Dylskich Marja Gabryelska, żona adwo
kata; Antoni Tomeczek, emer. urzędnik PKP., lat
69; Aleksander Sperr>, lat 40; Dypl. Inż. Stefan Sa.
gański, dyr. Firmy L. Zieleniewski i Fit.zner-Gam-
per, lat 41; Stanisława 1v. Zoslowa, 2v. Schechtfo-
wa, wdowa po prof. gimm., lat 52; z Boguckich Ma
rja Gaczołowa, lat 40.

STAN WODY W DNIU 13 SIERPNIA wynosił?
na Wiśle w Krakowie 264, w Płaszowie 260, w Za
wichoście 403, na Dunajcu w nowym Sączu 110.

kart żywnościowych, oraz na podstawie kart zapo
trzebowania Oddziałów Wyżywienia i Rolnictwa w

Rządach Szefa Okręgu, względnie PTzy Starostwach
powiatowych śą niezbędne dla bezpośredniego zao
patrzenia starostw miejskich lub powiatowych, na

których terenie znajduje się dany zakład przetwór
czy. Sprawa dostarczania placówkom zbiorczym ma
sła wiejskiego przez rolników nie ulega zmianie;

b) tłuszcze roślinne .oleje i margarynę należy za
oferować centrali handlowej Centralnego Urzędu Rol
niczego w Krakowie;

c) odpadki tłuszczowe, t. zn. tego rodzaju tłuszcze
i oleje, które nie mogą być użyte do wyżywienia lu
dzi i zwierząt a mianowicie: odpadki tłuszczów ro
ślinnych, znajdujących się zwłaszcza w olejarniach,
w zakładach rafineryjnych i usztywniających lub
też w wytwórniach margaryny, należy zaoferować
centrali handlowej Centralnego Urzędu w Krakowie;
odpadki tłuszczów zwierzęcych należy zaoferować i
stale dostarczać terytorialnie właściwemu, okręgo
wemu przedstawicielstwu firmy Bacutil, Towarzy
stwo Przemysłowo-Handlowe Sp. z ogr. odp.

Wymienione przedsiębiorstwa mają obowiązek za
wiadamiania o sporządzonych, zewidencjonowanych
luib sprowadzonych przez nie przetworów centrali
handlowej Centralnego Urzędu Rolniczego w Kra
kowie, zaś przy odpadkach tłuszczów zwierzęcych
terytorialnie właściwej placówki przetwórczej firmy
Bacutil.

Z DNIA.

Kraków do południa.
Kraków, w sierpniu.

Ktokolwiek ze starych mieszkańców Krakowa
wyglądnie na ulice miasta w godzinach przed
południowych, tego musi uderzyć olbrzymi ruch

przechodniów. Ulice i place roją się od ludzi,
tłumy cisną się na przystankach tramwajowych,
sklepy wypełnione są kupującą publicznością,
rojno jest na placach targowych i wśród kra
mów, trudno się przecisnąć przez Sukiennice.

Miasto jakby napęczniało, chłonąć w siebie rze
sze nowych przybyszów. Dawniej znało się nie
mal każdego, kto szedł ulicą — dzisiaj nie zna

się nikogo.
I ten Kraków przedpołudniowy zmienił wy

raźnie a zdecydowanie swoje oblicze. Nie widzi
się wystrojonych pań, wolnym krokiem, zdąża
jących do cukierni czy do sklepów modniarskich,
nie widzi się młodzieży, spacerującej po linji
A-B, czy C-D. Wszyscy gdzieś spieszą się, mają
zaaferowane miny, a z ubrania i wyglądu wy
wnioskować można, że ci ludzie pracują. Spie
szą się, bo czeka na nich jakieś wążne zadanie,
nie mają czasu na pogwarkę czy wypicie kawy
u Maurizia lub w Europejskiej.

Na murach miast raz po raz spotykamy
wielkie napisy „Tifćtoria", będące symbo
lem zwycięstwa Niemiec na wszystkich

frontach.

Kraków — miasto wiekowych tradycyj, od
wieczne miasto królów, książąt i... emerytów —

stało się miastem ludzi pracy. Pośrodku tłumu
spotyka się od czasu do czasu starszą osobę,
która zalęknionem spojrzeniem obrzuca ten ob-
cy, nieznany sobie Kraków. Gdyby nie stara

mury, gdyby nie planty i tramwaje, tak charak
terystyczne dla Krakowa — możnaby sądzić, ża
to inne jakieś miasto, zbudowane i zorganizo
wane przez jedną noc.

Trudno stwierdzić, czy ten nowy Kraków jest
ładniejszy czy brzydszy od dawnego. Jest inny.
I tylko, gdy się wejdzie w zacienione aleje
plant, gdy się zobaczy piastunki z dziećmi, za-i
legające ławki, gdy się ujrzy emerytów, wygrze
wających do słońca stare kości, wówczas znaj
dzie się coś z tego starego, konserwatywnego
Krakowa.

I kiedy wieczorem przejdzie się przez miasto,
w którem ustał wszelki niemal ruch, a blade
światło księżyca zalewa stare mury, wyniosłe
wieżyce kościelne i szumiące na plantach drze
wa, wówczas poznaje się, że jednak w istocie
rzeczy Kraków pozostał tern, ezęm był — sta
rym, kochanym Krakowem, miastem naszych
marzeń i przedmiotem tęsknoty tych, którzy
przebywają zdała od niego.

Robot.

Dzielnica żydowska w Kiszyniewie.
Bukareszt, 13 sierpnia. Jak donosi nowy dziennik

czerniowiecki „Bukowina**
, cześć miasta Kiszyniewa

została uznana za ghetto, w którem pozostali po wy
cofaniu się bolszewików żydzi będą musieli mieszkać.
Opuszczanie ghetta bez pozwolenia władz wojsko
wych jest wzbronione.

B®

OBWIESZCZENIA URZĘDOWE

CX Obwieszczenie
Delegata Szefa Okręgu dla m. Krakowa

dotyczy: środków gospodarki energetycznej,
Na podstawie rozporządzenia o środkach

gospodarki energetycznej z dnia 20. II. 1941
(Dz. Rozp. GG. str. 35) zarządza się dla mia
sta Krakowa celem oszczędności w zuży
ciu prądu w gospodarstwach domowych
co następuję:

1) Po wejściu w życie powyższego roz
porządzenia nie .wolno w żadnym gospo
darstwie domowym zasadniczo, zużywać
wiecej prądu, aniżeli w odnośnym .miesią
cu poprzednio. Jeżeli jednak zużycie więk
sze było od normy dla światła podanej ni
żej pod punktem 2.) lub dla_ energji, ciepl
nej w niżej podanym punkcie 3). wówczas
nie wolno w żadnym miesiącu używać wię
cej prądu ponad podane normy.

2) Norma dla energji świetlnej w go
spodarstwach domowych wynosi dla miesz
kań:
d jednej izbie
o dwu izbach
o trzech izbach
o czterech izbach
dla każdej, dal

szej izby o

3) Norma dla
___

..

darstwach domowych, posiadających tylko
żelazka elektryczne, grzałki, garnuszki j
piecyki pozostaje niezwiększona jak wyżej.

Natomiast norma dla gospodarstw do
mowych, posiadających:
1. płytkę grzejną (kuchenkę elektr.) wynosi

50 kWh miesięcznie.
1 kuchenkę elektryczną z piekarnikiem wy

nosi 100 kWh miesięcznie.
1 Boiler elektr. (Warnik) wynosi 150 kWh

miesięcznie.
4) Tylko te aparaty elektryczne można

nadął używać i załączać, które przed wej
ściem w życie niniejszego rozporządzenia
znajdowały się w posiadaniu i były już
używane przez tych samych konsumentów

5) Do jednego licznika mieszkaniowego
może być dołączona oprócz oświetlenia
jedynie jędna kuchenka ze zużyeiem
50 kWh miesięcznie, lub jedna kuchnia ze

zużyciem 100 kWh miesięcznie, poza tym
może być dołączony jeden warnik o przy
dziale 150 kWh miesięcznie.

6) Konsumenci zobowiązani są do ogra
niczenia, za pomocą bezpieczników lub au
tomatów, prądu przepływającego przez
licznik do 6 amperów. Aparaty zabezpie
czające winny być tak skonstruowane, aby
z całą pewnością wyłączały dopływ prądu
po przekroczeniu według wyżej wskazanej
granicy. Mieszkania, w których znajduje
się kuchnia elektryczna z piekarnikiem
mogą być zabezpieczone na prąd do 10 am
perów,

' i

7) Za kilowajtgodziny, przekraczające!^
ustalone w punkcie 2 i 3 normy będzie za- i
licza-na opłata lóarnń po 8 zł. za 1 kWh.y
Nie stosowanie • kię do powyższego ‘tożpo-j
rządzenia podlegać hedzie poza tym karzą
przewidzianej w) rozporządzeniu o środ
kach gospodarki energetycznej.

8) Przepisy o ograniczeniu zużycia prą
du dla mieszkań niemieckich
osobno.

9) Rozporządzenie powyższe
w życie z dniem jego ogłoszenia.

Kraków, dnia 12 sierpnia 1941.
-Delegat Szega

dla miasta Krakowa
R. Pavlu.

wyjdą

wchodzi

IGlY
DO SZYCtA
szpilki, nożyczki, scyzoryki

inną galanterię metalową
poleca

„CENTRALA WOLSKA"

Warszawa, Chłodna 68, —

telef. 298-15. Prowincja za

zaliczeniem. 5383k

SPRZĘT RYBACKI | SPRZEDA? HURTOWA |

Pełne komplety żyłek, haczyków
Wysyłka na prowincję za zaliczeniem i wszelkich artykułów rybackich
Inż. Sikorski—Agentura dział rybacki, Warszawa, Smolna 18

5385k
Okręgu

6 kWh miesięcznie
10„
13
15

'

więcej,2

energji cieplnej w gospo-

400 zl.
W nocy z dnia 7 n.a 8 sierpnia 1941 r. skradzionej
w naszym warsztacie 6 kól z kompletnem ogumie
niem, a mianowicie: 1 czarne koto typu DKW — kolo
tarczowe 4.00—19, 1 czarne koło typu Mercedes —

koto tarczowe 5.50—-16, 1 czarne koło typu Mercedes
koło tarczowe 5.25—17 lub 5.50—17, 1 czarne koło ty
pu Chevrolet — koło szprychowe 5.50—18. 2 popie
late koła tarczowe typu Elorch 6.00—18. Osoby mo
gące podać jakiekolwiek wiadomości, któreby umo
żliwiły wynalezienie kól. otrzymują powyższą .na
grodę. Zgłoszenia: Goniec Krakowski, Kraków —

„Nr. 34647“.

Szoicr-mcchanlK
z iwowesia jozslw

mraE
Oferty kierować: „Goniec Krakowski"

Kraków, Nr. „34344“. 34344

Poszukujenm do
naiociiiniaslowego wstąpienia:
1) Pracownika lub pracownicy do wykończania
obuwia (finish). 2) Pracownika lub pracownicy
do frontowania i wypalania obuwia. 3) Kilku
nastu szewców do wyrobu kołkowanego obuwia
damskiego i męskiego. Zgłoszenia do B. V . W .

Sehuhwerkstatte, Kraków, Romanowicza 7, mię
dzy 11 a 1 popołudniu

99

leon noizcr
HURTOWNIA

Kraków, ul. św. Sebastjana
poleca wszelkie wyroby
srebra oraz nakrycia srebrne
w wielkim wyborze, za zwrotem
srebra w łomie. Skup srebra!
24346 Zarząd komisaryczny.

4
ze

Poszukuje sie
czystej, uczciwej i sumiennej

SŁUŻĄCEJ
Zgłoszenia osobiste: Vereinigte
Werkstatte .fur Wohnkultur —

Kraków, Sienkewicza 6.

POSZUKUJE SIĘ
od zaraz lub później zdolnych

i pewnych
mechaników

maszyn biurowych
„Olympia" Biiromasehinemwer
ku A. G . Zweigniederlassung

Kraków,
5394k Adolf-Hitler-Plata 24

KOCHAJĄCA
MATKA

kupuje swemu

dziecku tylko ar
tystyczną zabaw
kę „BAMBINO".

33682

CHOLEWKI
do obuwia wszel.
kiego rodzaju so
lidnie wykonuje;
pracownia — ul,
Florjańska 5. Kra
ków. 34215

TANO”
odmładza, wybiela, wygładza nawet naj»
brzydszą fwarz do piękności doprowadza.
Do nabycia w lepszych drogeriach,
perfumeriach i składach aptecznych.

Składy głównej sprzedaży
w Krakowie: A. MIM, Ado!f-Hitler-Platx 37,
w Rzeszowie: THEOBALD, Rynek 9.

Laboratorium „TE-EN” Lublin

SĄDOWNIEZAPRZYSIĘŻO
NY TŁUMACZ
1 BIURO TŁU

MACZEŃ
przedtem

AdolfHitler-Platz
32, — obecnie:
Kraków, Syro
komli 20/4.

34104

GRUNTOWNIE
ODNAWIA,

przerabia, czyści,
konserwuje ma
szyny do pisania
wszystkich syste,
mów specjalista
Zychowicz, Kra
ków, Felicjanek
21. 33370

DZIERŻAWY
OGRODU

poszukuję gdzie
kołwiek ze skrom,
nem mieszkaniem
Zgłoszenia z po
daniem powierz,
chni, czynszu, o-

pisu ogrodu: Go
niec Krak., Kra
ków, „Nr. 34384“

UNIEWAŻNIAM
skradzione doku-
inemty wraz z to
rebką w kościele
Domiini.kiańskim 9
sierpnia godz. 9.
rąno. Proszę o

zwrot za wyna-
grodzeniem. Pa
szo ttowa Sabina,
Kraków, pl. Do-
mindikiański 3/11.

34471

UNIEWAŻNIAM
zgubiony doku
ment wojskowy,
książeczkę czelad
niczą na nazwi
sko Kaczor Mi
chał, z portfe
lem. — Łaskawy
znalazca proszo
ny o zwrot za

wynagrodzeniem:
Kraków, Kraków,
ska 29, m. 33.

34399

NASTRAJAM
fortepiany, pia
nina, naprawiam
mechanikę. Go
niec Krak., Kra
ków, „Nr. 34404“

OBIADY
smaczne. Kraków
Miodowa 13, m. 5

34513

Ariiiiuly Min
po cenach fabrycznych — poleca

Hurtownia Wyrobów Kosmetycznych

Henryk Siemiński
Warszawa Tel, 868-13 Hoża 27a

Reflektuje na poważne zastępstwa jak
również toirary markowe na własny

rachunek

LAMPY KARBIDOWE. Sprzedaż Hurtowa.
St. Natorff, Warszawa, Św. Krzyska 23 p. 15,
na prowincję wysyłka za zaliczeniem poczto-
wem. 5169k

ZEGARKI
markowe i inne
naprawia —• St.
Chwilkowski, —

Kraków, Sław
kowska 23. 33822

ZŁOTĄ
BIŻUTERJĘ

szacuję i przera
biam: Grodzka 2.
I. p., oficyny.

34418

NIEMIECKIEGO
PRZYSIĘGŁY

TŁUMACZ
Kraków, Sławko,
wska 3/63.

34073

UNIWERSALNA ZAPRAWA

Ąbaufr

1. odkaża doskonale ziarno
2. pobudza zdolność kiełkowania
3. nadaje się do wszystkich zbóż, a także

buraków, grochu, lnu, nasion warzyw i
kwiatów.

Do nabycia przez: Distriktetellen der Land-
wirtsebaftlichen Zentratetelle, Kraków oraz

przez Rolnicze Spółdzielnie handlowe i od
nośne firmy handlowo.



„GONIEC KRAKOWSKU Nr. 189. Czwartek, U sferpma 1941.

KIEROWNIKA
do sklepu branży
żelaznej poszuku
je . od zaraz po
ważna firma. —

Zgłoszenia z od
pisami referencyj
Goniec Krakow
ski, Kraków, „Nr
33164“.

Szffiićr
możliwie ślusarz lub mechanik
do małej półcięzarówki

znacie zaraz
zatrudnianie

Zgłoszenia: Goniec Krakowski
Kraków pod „Nr. 34742“.

APTEKA
w Szczucinie,
wiat Tarnów,
szukuje siły
miesięczne zastęp
stwo. Zgłoszenia
wprost. 33411

po-
po.
na

SŁUŻĄCEJ
do dwojga osób,
z dobrem gotowa,
niem, bez prania,
ze świadectwami,
poszukuję od 15.
VIII. — Kraków,
Michałowskiego

17, m. 6. 34892

BRYLANTY
biżuterja, zegarki
kupno, sprzedaż,
zlecenia, solidnie
Chwiłkowski, ze.

g arm is tirz-j ub i leir
Kraków, Floriań
ska 3. 33815

PANNA
inteligentna, przy
stój na, energicz
na. zostanie przy
jęta do sklepu
galanteryjnego —

pensja 150 zł.. —

Zgłoszenia wraz

z fotografią za

zwrotem do Goń.
ca Krak., Kra-,
ków, „Nr. 33570“

FOTO-
LABORANT(KA)
zdolny potrzebny
zaraz. Foto ,.Bis“,
Kraków, Zwierzy
niecka 7.

33658

MŁODA
panienka, po 2
kursach szkoły
handlowej, poszu
kuje pracy skle
powej z utrzyma
niem. Zgłoszenia:
Goniec Kraków,
skii, Kraków, „Nr
34377“.

TECHNIK
elektryk ze śred
nią szkołą tech
niczną, potrzebny
■natychmiast do
stacji prób. Po
dania z życiory
sem, fotografią,
warunkami: Go
niec Krakowski
Kraków, ■— „Nr.
33706“.

Kupno
nieruchomości

KAMIENICĘ
w śródmieściu
Krakowa kupi po
ważna instytucja
Zgłoszenia: Wik
tor Zarzecki —

Kraków, Senator
ska 15, t.el. 222-86

33967

POSZUKUJĘ
pomocnika komi
niarskiego. Zglo.
6zenia: Prokocim
ul. Wiślana 26.

33736

KUPIĘ
domelk lub par
celę w Krakowie
albo na przedmie
śai.aoh. Zgłosze.-
nia: Najder, Kra
ków, 'Basztowa 16

34368
LABORANTKI

dwie lub labo
rantów poszukuję
do powiększeń,
odbitek i wywo
ływań. Zgłosze
nia: Goniec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 33951“.

RETUSZER
lub retuszerka —

PIERWSZORZĘ
DNA siła, zosta
nie przyjęta. —

BIELEC, Kra
ków, Karmelicka
50 34049

LINOLEUM
używane w do
brym stanie, ku
pię zaraz. Goniec
Krakowski, Kra.
ków „Nr. 33955"

FRYZJERKA
zdolna, trwała.

. wodna, żelazkow a

potrzebną natyeh
miaSU. Utrzyma
nie, mieszkanie,
gaża 100 zł. Wę
grzyn ek, Lima
nowa* 34458

OBRAZY
Grottgera, Wojeie

cha Kossaka ku
pie — Brzozowa
12/4 godz. 13—15
lub Goniec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 34069“.

POSZUKUJĘ
służącej do lat 35
samodzielnej, z

dobrem gotowa,
niem zaraz. Świa
d-eetwa konieczne
Zgłoszenia: Kra
ków, Jagiellońska
9, I. p. mieszk. 4
od 2—5 popoł.

34639

KUPUJEMY
każdą ilość ja
błek, groszek, śli.
wek, pomidorów,
dyń 1 innych o-

woców. Większe
plantacje owoców
zadatkujemy lub
zakupimy — na

drzewie. Zgłoszę,
nia: Goniec Kra
kowski, Kraków,
..Nr. 30990“.

FOTO-
GRAFISTKA

siła dobra do
pracy samodziel
nej potrzebna za
raz. Ganabasiń-
ski, Staszów.

5318k

PIANINO
lub krótki forte
pian kupi zaraz

rolnik. Wiado
mość: Goniec
Krakowski, Kra
ków, „Nr. 31618“

ZNACZKÓW
pocztowych kup
no — sprzedaż:
„Filatelia", Kra
ków, Adolf-Hitler
Platz 9, Pasaż.

33155

SŁUŻĄCA
lubiąca dzieci,
kitóra zna język
niemiecki, — do
niemieckiego do
mu z 2 dzieci,
poszukiwana. —

4-pokojowe mie
szkanie musi być
czysrto utrzyma
ne. Umiejętność
gotowania nieko
nieczna. Zapew
nia się dobre
traktowanie, do
bre jedzenie, —

pensja przepiso
wa i mieszkanie.
Tylko uczciwe
dziewcżęta mogą
sję zgłosić: Kra
ków, Krowoder
ska 28/3. 5139k

URZĄDZENIE
sklepowe w do
brym stani e ku
pię zaraz. Kra
ków, Mały Bynek
7/2. 33889

ŻELAZA
budowlanego, ko.
walskiego,
narskiego,
złomu maszyno
wego kutego ku
pię każdą ilość.
Kraków, Kazimie
rza Wielkiego
128, Skład żelaza.

33764

bed-
oraz

PANIENKĘ
do podnoszenia o-

czek przyjmie na

tyehmiast Jaga,
Kraków, Grodzką.
41. 33832

URZĄDZENIE
sklepul kolonial-
uo - spożywczego,
mało używane
lub nowe, kupię.
Oferty: Goniec
Krak., Kraków.
„Nr. 34175“.

DZIEWCZYNA
do 14-miesdęczne.
go dziecka i dzie.
wrzyna umiejąca
gotować — młode
i czyste, potrzeb
ne zaraz. Zgłoszę.,
nia osobiste: Kra
ków, ul. Staro
wiślna 64, restau.

racja. 34365

KUPIĘ
pianino lub for
tepian krzyżowy,
krótki, może być
zniszczony, tylko
prywatnie. Ofer
ty: Helclów 25,
m. '9. Stadnicka.

34194

POSZUKUJĘ
potowego kawale
ra, pracowitego,
do małego fol
warku. Zgłosze
nia: Goniec Kra
kowski. Kraków,
„Nr. 34366“.

ZŁOTE,
SREBRNE

przedmioty repe
ruje oraz kupuje
srebro: Kraków,
GRODZKA 60.

34207

POTRZEBNY
czeladnik szew
ski. Kraków, —

Brzozowa 17/19.
34348

SILNIK
elektryczny, oko
ło półkonny. je
dnofazowy. oraz

BORMASZYNĘ
stołową lub ścień
ną kupię zaraz.

Zgłoszenia: Go
niec Krak., Kra
ków, „Nr. 33588"

WSZELKIE
MEBLE

gotówkowo kupu
je: Hala Meblo.
wa, Grodzka 59,
Wiślna 4. Kra-
ków. 33403

BRANSOLETKĘ,
ŁAŃCUSZEK,

PIERŚCIONEK
wartościowy, ze
garek kupię. —

Kraków, Grodzka
2, I p., oficyny,
m. 9. 34208

KUPUJĘ
wartościowe przed
mioty złote, sre
brne. Pracownia
Jubilerska, Kra
ków, Jagiellońska
6, w podwórcu.

34214

KUPIĘ
dwa zegary kon
trolne dla stró
żów, dwie płachty

niep-rz emak alne
do wozów. Zgło
szenia: „Zakład
św. Józefa** Kra
ków, Karmelicka
66. 34260

ŁAŃCUSZEK
PIERŚCIONEK,

SYGNET
bransoletę, obrą
czki lub inny —

wartościowy —

przedmiot kupię.
Kraków, Sław
kowska 6, m. 6,
podwórzec.

84374

SREBRO
kupuję Kraków,
Sławkowska 6,
BATKO (praco
wnia) w POD
WÓRCU. 34394

PIERŚCIEŃ
BRANSOLETĘ,ŁAŃCUSZEK

obrączki, zegarek
kupię. Kraków,
Grodzka pięć, —

I piętro oficyna
34416

ZNACZKI
pocztowe najwyż
sze ceny płaci
tylko „Filatelja**

Kraków, Długa
14. 34446

KUPUJĘ
ubrania, mary
narki, SPODNIE
bieliznę, obuwie.
Wypłacam zaraz!
STAROWIŚLNA

80. Sklep.
34447

OPONY
przedwojenne —

drutowe 26X1’/*
Knglebert, zamie
nię na 28X1Vj c

ewentualnie ku
pię, dobrze za
płacę. Zgłoszenia
Kraków, Garbar
ska 4. Wiado
mość w sklepie
rowerów.

34623

NAJKORZYST
NIEJ

SPRZEDACIE
wszelką GARDE
ROBĘ, futra, li
sy, dywany, ki
limy, narzuty, —

pościel, maszyny
oatefony, kryszta
ły, walizki, foto
aparaty w „CEN
TBOKOMISIE”,
Kraków, Grodzka
9. 33619

MŁOCARNIĘ
szeroko bijącą —

motor benzyno
wy lub na ropę,
kupię. Zgłoszeni®
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr.
33645“.

KUPIĘ
połowę dobrej sy
pialmi, albo dwa
dobre łóżka. Wia
domość: Goniec
Krakowski, Kra
ków „Nr, 33707“.

KUPIĘ
TRENCZ

jedwabny podwój
ny popielaty —

(mysi) na wyso
kiego, dość tęgie
go, nowy lub ma

ło noszony. Za
płacę dobrze, —

godz. 13—16 Kła
ków, Krowoder.
ska 30, m. 14 —

ofic. 33714

POTRZEBU
JEMY

ubrań, kostjumów
sukienek kryszta
łów — wpłacamy
zaliczki: Kraków
GRODZKA 42. -

Telefon 231-17 .

33845

Z DYWANEM
perskim przyjdź
do Doroteum. —

Kraków, Starowi
ślna 18. 33994

KUPUJE
używaną gardero
bę: Kraków, Bra
cka 10, m. 7.
oficyna. 34390

PIANINO
krótki fortepian,
kupi tylko pry
watnie ksiądz.
Oferty: Goniec
Krakowski: Kra.
ków „Nr. 32974“.

SREBRO
kupuje pracownia
srebmicza, Kra
ków, ul. Szicze-
piańska 5/1, ofi
cyny. 34290

POTRZEBU
JEMY

futor, lisów, u-

bnań, palt, su
kien. płaszczy —

DAJEMY ZALI
CZKI. — Komis,
Adolf Hitler-Platz
12, tel. 143-13.

34819

KOMIS
J. CAPIŃSKI

Kraików, — Plac
DOMINIKAŃSKI
4 (dawniej Wiśl.
na 8), przyjmuje
do szybkiej i do
brej .sprzedaży —

wszystko.
84812

MASZYNY
biurowe najkorzy
stniej kupisz —

sprzedasz, jak ró
wnież naprawisz
w firmie: Agen
tura Handlową
GOŁĘBIOWSKI-

Rafałski, — Kra
ków, św. MAR
KA 27, telefon:
226-45. 34814

KUPIĘ■kilka kocich skó.
rek. Zgłoszenia:
Goniec Krakow
ski, Kraków, „Nr
34364“.

KUKUŁKĘ
zegar kupię oka
zyjnie. Zgłoszę,
nia: Goniec Kra
kowski, Kraków,
„Nr. 34369".

NASIONA
wszelkich gatun
ków, traw, koni
czyn, esparsety
i t. p* nasiona, z.a

kupuje we wszy
stkich okolicach

Gubermaitorstwa
Firma Stanisław
Kord-as, Składy
nasion, Słomniki,
pow. miechowski,
telefon 13. 34378

ZAKUPIĘ .

meble, naczynie,
dywany. Zgłosze
nia: Goniec Kra
kowski. Kraków,
„Nr. 34304“.

^Sprzedaż,
meriichonio^i

KAMIENICA
dwupiętrowa, na

rożni kowa, sklep
wolny, — cena

125.000, sprzeda:
BIURO POŚRED
NICTWA, Kra
ków, Grodzka. 49,
pierwsze piętro.

5337k

PARCELĘ
310 sążni, uzbro
joną — Osiedle,
sprzedam bez po
średników. Ofer
ty: GoDiec Kra
kowski, Kraków
„Nr. 33074“.

KAMIENICZKĘ
oraz PARCELĘ
sprzedam tanio
Kraków, Wielo
pole 10. Bolesław
Wyrwiez.

34419

PARCELE
budowlane, kóilku
morgowa, dzielni
ca przemysłowa,
55.000. — Osiedle
35.000 — Wola
17.000. DOMEK
jednorodzinny, e-

lektryka 20.000,
sprzeda „Lokata**

Kraków, Łobzow
ska 4. 34621

KAMIENICA
centrum Krako-
wia, obdłużona —

willa 7 pokoi, o-

gród, — sprzeda
biuro: „WŁASNA
STRZECHA**

—

Kraków,
Adolf Hitler-Plątz
10. 34799

PARCELE
willowe, budowy
zwarte, okazyjnie
sprzeda biuro —

„WŁASNA
STRZECHA"

Kraków,
Adolf Hitler-Platz
10. 34803

PARCELA
budowlana, mor
gowa lub częś
ciowo Łagiewniki
niedaleko tram
waj, oraz parce
la 130 sążni Wo
la Duchaeka,. do
sprzedania. Zgło
szenia: * kanceła-
rja adwokacka —

Kraków, Librow-
szczyzua 6, godz.
10—12 . 34815

ELEKTRYCZNE
kuchenki, różne
typy, części, spi
rale, żelazka. —

wkłady do żela
zek HURTOWO.
Fabryka „Sigro“
Kraków, Grodzka
55. Tel. 226-91. -.

Przedstawiciele
potrzebni. Pro.
wincja zalicze
niem. 5291k

TONGA
namiastka herba
ty. Przedstawi
cielstwo na Dy
strykt Krakow
ski, Kraków —

Prażmowskiego
35/6. 5153k

OKAZYJNIE
SPRZEDAJEMY

wszelką GARDE
ROBĘ, futra, li
sy, dywany, kili
my, narzuty, po.
ściel, bieliznę, —

kryształy, patefo
ny, zegarki, sre
bro, platery, —

praktyczne po dar
ki: „CENTEOKO
MIS" Kraków —

Grodzka 9.
5223k

TOREBKI
damskie: Piotr
Nowak, Kraków,
Karmelicka 37.

33840

NA ZIMĘ
elektryczne piece
pokojowe z regu
latorami „Bra-
bork“ — poleea
Dom Handlowy .

Kraków, Dietla
35 (dojazd tram
wajem Nr. 1).

33991

fortepian
wiedeński, śred
ni, dobry glos —

do sprzedania: —

Kraków, Badizi-
wiłłowska 28/2.
od 5—7. 34189

FILATELIŚCI!
Tylko do 15 sier
pnia przyjmuje
my ulgową przed
płatę 4.20 na po
większony Cennik
Katalog 1942 zna
czków polskich -

Gubernatorstwa
z fototablicami
znaczów. Wysył
ka ok. 1 września
Nakład ograniczo
ny. Polski Dom
Filatelistyczny —

Warszawa, Mar
szałkowska 116.

5108k

SKŁADAK
dwuosobowy, no
wy, kompletnie
wyposażony, —

sprzedam: Kra.
ków, Rolna 12.

33323

PIANINO
pełńoko ncertowe,

nowe, „SOMMER
FELDA**
, tanio
sprzedam: Kra
ków, Długa 31,
oficyna 13.

38771

SPRZEDAJEMY
okazyjnie, CENY
ZNIŻONE: Ubra
nia, suknie, pal
ta, futra, kostiu
my, porcelanę —

kryształy, kilimy
Komis,

Adolf/Hitler-Platz
12, teL 143-13.

34820

frontowego, 2 ubikacje w śródmieściu

pośrednictwo wynagrodzę. Zgłoszenia:
Goniec Krakowski, Kraków „Nr. 34807“

UBRANIE
nowe sprzedam.
Kraików, Topolo
wa33m.4. —

godz. 5—8 popoł.
34233

SPRZEDAM
piękną nowoczes
ną jadalnię z fo
telami obitemi
skórą. Wiadomość
Goniec Kraków,
siki Kraków „Nr.
34241".

GIERYMSKIE
GO

Maksymiliana —

Axentowicza, —

Sitiryjeńskiej, Me
hoffera, Hofma
na, Rubcziakia, —

Rembowskiego —-

obrazy do sprze
dania. Kraków,
Łobzowska 6, —

Salon obrazów.
34798

PATEFONY
walizkowe dwu-
sprężynowe Pail.
larda, płyty —

sprzedam. Kra
ków, Dwernickie
go 7, Jędrasiński

33651

MŁYŃSKIE
maszyny — oraz
wszelkie przybory
GAZA szwajcar
ska, PASY trans,
misyjne,
kubełki:
budowy
Kraików,
eka 35.
102-44.

gurty.
Zakład

młynów,
Mazowie

Telefon
34583

NOCLEGI-
CZYSTE

WYGODNE
Kraków, J agiel.
lońska 7 A/22 —

I. p. 34456

MASZYNO-
PISMO

indywidualnie.
Kraków. Grodzka
27. 33138

NOCLEGI
niekrępujące. —

Kraków, Zwierzy
niecka 4/38.

34457

NIEMIECKIEGO
wyuczam za 3
mieś. Kraków, —

Długa 38/29a.
34340

MARTA
Filipczak Masłów
ska, chiromantkąl
przyjmuje co
dzienni!1: — Kra
ków, ul. Karme
licka 32, parter.

34028

MASZYNĘ
do szycia sprze
dam. Kraków —

Starowiślna 14,
mieszkanie 2.

33350

matrymonialne

UBRANIA
płaszcze damskie,
męskie, sukienki
obrusy, buty po
leea Sklep Komi
sowy Kraków —

GRODZKA 42.
34396

BRYLANTY
biżuterja, zegarki
sprzedaż, kupno,
zlecenia solidnie:
Chwiłkowski, ze-

garmistrz-jubiler
Kraków, Florjań
ska 3. 33812

PŁÓTNO
dla krawców, ta
picerów. czapni
ków, bez kartek,
dostarcza każdą
ilość Jaśkiewicz,
Kielce, — ulica
Bydgoska 9.

32917

PORADŹ
się naukowego
GRAFOLOGA —

Kraków. Florjań.
ska 3. 33246

NOCLEGI
inteligencji: Kra
ków, Długa 60,
m. 1. 34612

OBUWIE
z dostarczonego
materiału oraa

naprawy wykonu
je Siwak, Kra
ków, Szpitalna
20. 34115

ZEGARKI
biżuterię sprzeda-
je kupuje Stani
sław Chwiłkowski
Kraków, Sław
kowska 23. 33821

PELERYNKĘ
z lisa srebrnego,
lisa polarnego o-

kaz, futro mę
skie na bobrach
tanio sprzeda —

Komis Kraków,
GRODZKA 42 —

tel. 231-17 .

34407

MAGIEL
kołowy, sklepowy
w dobrym stanie,
sprzedam lub. wy
mienię za inny
towar. Kraków,
Kazimierza Wiel
kiego 121, m. 5.

33766

SPRZEDAJEMY
w najniższych ee.

naeh: futra, lisy,
kołnierze, ubra
nia, palta, Tagla-
ny, prochowce,
suknie, kostjumy
dywany, kilimy,
porcelanę, kry
ształy — Komis,
przyjmuje wszy
stko. WYPŁA
CA ZALICZKI.
Adolf Hitler-Platz
12. teL 143-13.

34822

nauczycielka
panna, lat 30,
szatynka, wzrostu

wysokiego, przy
stojna inteligen
tna, posażna, z

dobrego domu,
pozna pana 30-40
lat na stanowisku
uczciwego, powa
żnie myślącego.
Cel matrymonial
ny. Separowani
i emeryci wyklu
czeni. Anonimy
kosz. Zgłoszenia:
Kraków 1 Poste-
restante Legity
macja Nr. 988 .

33880

lokali
poszukujg

aORIAftSKA 55.

POSZUKUJĘ
lokalu większego
na zakład ślusar
ski. Zgłoszenia
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr.
33735“.

GARAŻU
względnie pomie
szczenia na 1—2
samochody cięża
rowe, poszukuję
natychmiast. —

Dzielnica obojęt
na. Zgłoszenia:
Goniec Krakow
ski, Kraków, „Nr
33761“.

ŁASKAWEGO
znalazcę portfelu
zgubionego przy
pociągu w Jaśle.
31 lipca wieczo
rem, bardzo pro
szę o odesłanie
dowodów osobi
stych i choć czę
ści pieniędzy, bo
straciłem wszyst.
ho i jestem bez
praey. Położenie
rozpaczliwe. Dy
skrecja pewna. ■—
Koman Sienkie
wicz, Gorlice, 3
Maja 5. 5358k

WRÓŻBITA
SIDDHARTA

przyjmuje: Smo
leńsk 16, oficyna:
parter, m. 8 po
południu. Porady
sumienne. Kaba
ła tarokiem spe
cjalnym. 34383

ZA
pobyt na wsi —*

wyuczę buchalte
rii wszystkich sy
stemów, oraz nia
mieckiego. MA
JEWSKI, Wszy
stkich Świętych 8
„Buchalter".

34428

WERY
WW iczyści

polecał

WANDOR WŁ., Garbarska4

PÓŁSKRZYPCE
w dobrym sitanie
sprzedam: Kra
ków, Dietla 9, m.

18. 34385

MASZYNĘ
do liczenia na ta
śmę, biurową i
walizkową sprae.
dam. Kraków —

Starowiślna 28/24
3'4813

PERSKIE
futro prawie no
we. łapki, źreb
ce, kryształy, o-

brazy, dywany
Komis, Kraków
GRODZKA 42 —

tel. 231-17 .

34398

DO
sprzedania
giel elektryczny.
Wiadomość: Kra.
ków, AzoTy, ul.
Krakowska 233.
Popołudniu.

33518

ma-
MŁYNARZEI

maszyn 1 arty
kułów dostarcza:
Andrzej Więcko.
wicz, Tarnów —

Chyszowska 20.
27492

DWIE
s-iostry — sza
tynka lat 2Q. —•

blondynka lat 19;
ładne, zgrabne,
poznają Panów

przystojnych, do
brze się prezen
tujących o do
brych charakte
rach, inteligent
nych, na stano
wisku w celu
matrymentalnym.
Zgłoszenia z fo-
grafją z oznacze
niem dla której
Pani, — należy
przesyłać: Go
niec Krakowski.
Kraków, — „Nr.
34343“.

POKOJU
ładnie umeblowa
nego, używanie
łazienki, w śród
mieściu poszuku
je pan na stano
wieku. Zgłoszenia
z podaniem czyn
szu: Goniec Kra
kowski, Kraków,
„Nr. 34122“.

RYSUNKI
BUDOWLANE

wykonuje technik.
Kraków, Podzam.
cze 2, parter.

33567

Dr. BOLESŁAW
KWAŚNIEWSKI
specjalista chorób
kobiecych, prze
prowadził się.: —

Kraków,
66.

ZA
pożyczenie 4.090
zł. pewnie zabez
pieczone, dam peł
ne utrzymanie —>
mieszkanie — w.

pierwszorzędnym,
pensjonacie w

Krynicy lub po
*

s^adę. Goniec Kr®
kowski, Kraków,
„Nr. 34464“.

Dietla
33727

MASZYNĘ
pisarską biurową
sprzedam. Kra
ków, Florjańska
16/4. ■ 33803

MASZYNĘ
biurową oraz wa
lizkową sprzedam
Lausch, Kraków,
Loretańska 4, 3-5 .

33806

MAKATA
buczacka złota —

do sprzedania. —

Kraków, Micha,
łowskilego 15. m.

6. 33961

SPRZEDAM
dom z parcelą za
35.000 zł., lub 3
parcele po 14.000
zł. Woila Ducbac.
ika, J. Piłsudskie
go 106. 34391

SPRZEDAJE
ubrania, płaszcze
kilimy, koce, bie
lizny pościelową,
aparaty fotogra
ficzne, gramofo
ny i inne warto
ściowe rzeczy: —

Kraków, — św.
Krzyża 7, Sklep
Kupna i Sprze
daży. 34415

PIANINO
maszynę do szy
cia gabinetową
®tirz-ed am. Kra
ków, Szlak 31/5.

I 33656

FILATELISTOM
wybory Polski i
Europy poleca —

Gotfryd, Kraków,
Basztowa 18. i

33479

NIEZALEŻNY
pan, lat 49, pozna
Panią niezależną,
miłą w celu ma

trymonialnym.
Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków, — „Nr.
34345“.

TRZY
POKOJOWEGO
komfortowego

mieszkania poszu
kuję. Pośrednic
two wynagrodzę.
Wiadomość: Fir
ma Iglioki, Kra
ków, Sławkow
ska 10. 33804

PRZEWOŻĘ
towary samocho
dami — Kraków,
telefon 179-60.

33777

OBRAZ
KOSSAKA

WOJCIECHA
z pejzażem Sta
nisławskiego —

140X120, _

rok
1896, do sprzeda
nia. Kraków —

Łobzowska 6, Sa
lon obrazów.

34805

DO
sprzedania kufer
podróżny s-kórza.
ny. Kraków, Po
selska 9, m. 8,
od 2—5-tej.

33746

PIĘKNY
'

PATEFON 1

elektryczny szaf
ce meblowej oraz

zwykły, sprzedam
Kraków, Wrzesiń
ska 11/14.

33747

lohalP

do wynajęcia
NOCLEGI

przyjezdnym: —

Kraków, Wielo
pole 24/4. 33272

KOSZULE
nocne, kalesony,
obrusy mało uży.
wane. sprzedam
TANIO: Kraków,
Piłsudskiego 6,
m. lOa, godzina
3—5. 33758

KIT SZKLARSKI
dost. tUytuiórnia K. DUDZIK, Hrakfiw, Sławkowska 6, tel. 213-54

TOALETKĘ,
bieliźniarkę,. —

kwitnący piękny
oleander sprze
dam. Kraków, —

św. Stanisława
8b., m. 1. 34341

śIngera
maszynę krawie
cką jak nową —

sprzedam. Kra
ków, Cieszyńska
12, m. 3. 34308

KUFEREK
żółty, skórzany
sprzedam — od
3—5 popołudniu,
Kraków, Straszew
skiego 26/3.

34376

OKAZYJNIE
SPRZEDAJEMY

wszelką GARDE
ROBĘ, futra, liii-
sy, dywany, kili
my, pościel, ma
szyny „SIN GĘ
BA", rowery, pa
tefony, elektro.
luxy, zegarki, sre

bro: „CENTEO.
KOMIS" Kraków
Grodzka 9.

34809

NIKIELINĘ
do opornic w róż
nych rozmi arach
sprzedam: Kra
ków, Kazimierza
Wielkiego 128.

33765

TONGA
namiastka herba
ty jest zdrowot
ną i smaczną.

5151 k

MASZYNĘ
do szycia i endlo
wania prawie no

wą, sprzedam. —

Kraków. Szlak
31, 5. 34262

SYPIALNIE
jadalnie poleca:
Magazyn Mebli,
Kraków, Koper
nika 8. 34373

FREZARKĘ
DO METALI

dwuwrzecionową,
szwedzką, dłutow
uioe, wiertarki,
prasy sprzeda inż.
A. Maciejewski.
Kraków, — Szlak
20/3. 34003

TORF
nawozowy, ideał,
ną próchnicę tor
fową odkwaszoną
przezimowaną w

ładunkach wago
nowych poleea:
Eksploatacja Tor
fu, Swoszowice.

5359k

SYPIALNIĘ
jadalnię komplet
na, różne meble,
poleca: Hala Me
blowa, Kraków —

Kraków, Grodzka

PIANINO
FORTEPIAN

sprzeda Świątek,
Kraków, STARO
WIŚLNA 12.

32973

APARAT FOTO.
GRAFICZNY

małoobrazkowy
24X24, sprzedam:
Kraków, Olszań-

34058

AKTUALNE!
Brzósko: Pszczel.
nictwo, 6.30, —

Chrząszcz: Wina
i napoje owoco
we, 7.40, Garbar
stwo, 4.80, Hal-
ska: Co dzisiaj
j.eść i jak goto
wać, 8.— , Kiew-
narska: Oszczęd
ne przetwory owo

cowe, 4.50, Lo
renz: Wzorowa
pasieka 6.30, Me_
rimg: Przetwory
z owoców i wa
rzyw, 6.30, Mi
zerski: Gospoitrir-
stw-o karpiowe,
16.— , Nehring:
Praktyczny ogród
owocowy, 8.—,

Nehring: Podrę
cznik warzywnic
twa, 8.— , Zaliw-
ski: Podręcznik
owocarstwa, 2.75,
poleca Księgarnia
Stefan Kamiński,
Kraków, ul; Pod
wale 51. 34220

NOCLEGI:
Kraków, Staro
wiślna 28/23.

32735

NOCLEGI:
Kraków, Zielona
25/1. 33321

NOCLEGI:
Kraków, Szewska
7/7. 33334

NOCLEGI:
Kraków, Lubicz
22/17. 33338

NOCLEGI
wygodne, niekrę-
pujące: Kraków,

Zwierzyniecka
8/26 ofic. 33509

NOCLEGI:
Kraków, św. Ja
na 30/4. 33571

NOCLEGI:
Kraków, Krótka
6. m. 2. 33690

NOCLEGI
niekrępująee Kra
ków,
13/4.

Wielopole
33797

POKOJU
umeblowaliego —

lub nieumeblo-
wanego, możliwie
w pobliżu poczty
głównej poszuku
je Śląaak. Zgło-
szenią: Goniec
Krakowski, Kra
ków „Nr. 5395k“.

ELEKTRYCZNA
KOPJOWNIA

PLANÓW
Kraków, Starowi,
ślna 12, kopju.
je rysunki, pla
ny, fotokopje do
kumentów. Pro
wincja odwrotną
pocztą. 33793

UNIEWAŻNIAM
zaginioną książe
czkę Ubezpieczał-
ni, — wydany
w Tarnobrzegu,
oriaz książeczkę
wojskową P. K.
U. Dębica, na na
zwisko Bernat
Stanisław, Cyran
ka, pow. Mielec.

5353-te

SZUKAM
Parni (lekair-
komfortowe-

pokoju ume-

dla
ki)
go.
blowanego. Osób,
ne wejście. Zgło.
szeniia: „FIDU-
CIA** Flnrjiańskia
15. 34011

ARTYSTYCZNA
TKALNIA

naprawia bez śla
du, czyści chemi
cznie. farbuje —

przerabia wszel.
ką garderobę —

Kraków, Grodzka
6. telefon 180-58.

5071k

SZUKAM
spólniika zł. 5 .000
liib sklepem, boni
cesją do sprzeda
ży owoców, ja
rzyn, cenach ma
ksymalnych. Hur
łownia koncesją
dystryktową. —

Gwarancja. Zglo.
sizenia: Skrytka
pocztowa 275.

,/- 34816,

DWÓCH
pokoi z kuchnią
poszukuje urzęd
nik. Zgłoszenia:
Goniec Kraków,
ski, Kraków, „Nr
34367“.

PODATKOWE
sprawy, odwoła
nia, zażalenia —

załatwia: FLO-
RJAŃSKA 55.

5149k

DO SKUPU
piętnastu wago
nów jabłek po ca

niaeh niżej maksy
malnyeh dostawą
fabryki, gwaran
cja, kalkulacja
40%, poszukiwa
ne 10—20 tys. —ł
Goniec Krakow
ski Kraków „Nr,
34817“.

POSZUKUJĘ
od zaraz dwóch
pokoi z kuchnią,
komfort, najehęt.
niej za Krako
wem lub w pol
skiej dzielnicy.
Czynsz zgóry.
Zgłoszenia: Go
niec Krakowski,
Kraków — „Nr.
34070".

TONGA
namiastka herba
ty jest dobrym
artykułem spo
żywczym.

5152k

POKOJU
nleumeblowanego
z osobnem wej
ściem, poszukuje
zaraz urzędnik
samotny. — Cepa
obojętna. Zgłosce-
nia: Goniec Kra
kowski, Kraków,
„Nr. 34311“.

ZAWIADAMIAM
uprzejmie moich
KLIENTÓW, że

przeniosłem sklep
komisowy z WiśL
nej 8 na Plac Do.
mimikański 4, —

gdzie s<iQ łaska,
wie polecam. —

Jerzy CAPIŃSKI
34641

NA
POCZEKANIU

zdjęcia legitymaM
cyjne. Artystycz.
ne portrety, wszel*

kie prace arna*

Korskie wykonu
je najszybciej —*

solidni©, tanio:'
Zakład Foitogra,
fji Nowoczesnej.
Kraków, Stradom
ska 7. 34397.

34797 Iska 21/4.

WMA

WÓZ
platforma — do
sprzedania na 1
konia, waga do 15
metrów. Zgłosze
nia: Kraków —

Grodzka 9/12.
34793

SPRZEDAM
okazyjnie kupon
pięknej

'

wełny
białej na ubranie
lub kostium. Go
niec Krak., Kra
ków, „Nr. 34388“

DO SZYCIA
maszynę Singera
damska. sprze
dam. Krowoder
ska 39. m. 10.

34307

NOCLEGI:
Kraków, Wielo,
pole 5/5. 33798

NOCLEGI
Kraków, Gołębia
16, m. 9. 33873

NOCLEGI
Kraków, Starowi
ślna 37/4.

34279

NOCLEGI
wygodne. Kra
ków, Florjańska
3/8. . 34281

NOCLEGI
niekrępująeie, —

czysto: Kraków,
Szewska 7/8.

34292

nauka
i wychowanie

WPISY:
Kursy HANDLO.
WE, BIUROWO
ŚCI, maiszynopi-
sma, stenografii,
przedpołudniowe,
wieczorne prof.
Zauchy, Kraków,
Podgórze, Smolki
9—od18sierp
nia, — godziny:
10—12, 16—18. —

Nauka od 1 wrze
śnia. Zniżki ko
lejowe. Świadec
twa. 33597

USUWAJĄ
ikha
MAGISTRA

OBRABIARKI
DO DRZEWA!

maszyna do szpa
nowania i skleja
nia, — frezarkę
łańcuszkową, —

wiertarki, — cyr
kularki i piły
wahadłowe, sprze
da inż. A. Macie
jewski, Kraków,
Szlak 20/3.

34002

NOCLEGI
ndlefcrępująoe, czy
sito: Kraków, Lu
bomirskich 29/1.

34375

NOCLEGI:
śródmieście! —

Krupnicza 14/5,
Kraków. 34226

NOCLEGI
solidnym. Staro
wiślna 52/10 Kra
ków. 34316

PROF. MAR
CZEWSKIEGO

kursy stenografii
niemiecko . pol
skiej, języka, ko.
respondencji, ka
ligrafii. maszyno
pisma — rozpo
czynają dwudzie.
sty rok sumien
nej pracy nad
wszechstronnem

wyszkoleniem za-

wodowem steno
grafek. Wpisy:
Kraków, Adolf
Hitler-Platz 9.

33154

Wydawnictwo „Goniec Krakowski1* Kraków, Wielopole 1. — Telefon 206-11.

TOREBKI
damskie, kapelu
sze wykonuje w

wszystkich faso
nach z dostarczo
nych materjałów
Salon mód — H.
Grzywińskiej —

Floriańska 43 —

obok Michalika.
34439

UNIEWAŻNIA
wię zagubione do
kumenty na na
zwisko Mgr. Włiaj
dysław Opolski.
Ewent. znalazca!
zgłosi za wynaw
grodzeniem: Żom
łynia kooło Łań
cuta — apteka.

34469

GABINET
KOSMETYCZNY

Marji Urbanowej
czynny. Kraków,
RZESZOWSKA 8
(boczna Starowi
ślnej). 34183

WYPOŻYCZA
przepiękne suk
nie ślubne, welo.
ny, okrycia, bu
ciki, nowe suknie
drużkom. komple
ty żałobne, ko-
stjumy narodowe
również do foto
grafii. „PARY
ŻANKA", Pędzi-
chów 22.

5338k

UNIEWAŻNIAM
zagubioną legity.
mację, kartę spi.
rytusową i kartę
na mydło na na
zwisko: Kołodziej
Maria, Dobrze-
chów. 5352k

WZORY,
szablony rysuje,
powiększa, prze
kłuwa. wykonuje
napisy RYSOW
NIK, — Kraków.
Podzamcze 2, par
ter. 33566

Samodzielny

infroligator
z dłuższą
praktyką

do większego
przedsiębior

stwa

poszuKiwany.
Zgłoszenia:

Joniec Krak.,
Kraków, „Nr.

5284k“.

BONA
M dzieci

ze znajomością
języka niemie
ckiego, na do.

brych warun.

kach

poszukiwano.
Anna

Marie Struzina
Łobzowska 16

5330k


