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CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm w 2 sapaJtaeh
(szerokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla poszu
kujących pracy po 20 groszy. ..M arginesowe" po
złotych 8.— za 1 mm w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).
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Kraków, środa 21 kwietnia 1 9 4 3

Nades-tan©, a ni© zamówiono przez Redakcjo ręko
pisy będą zwracano autorom jedynie wówcaa®, gdy
dołączono zostaną znaczki pocztowo ua opłacenie
przesyłki zwrotnej. Prenum erata miesięczna 4.50 ZI.,
z odnoszeniem do domu 5 Zł. Na prowincji dopłata
porta. Kouto czekowe: W arszawa 658.

Identyfikacja zwłok w Katyniu
postępuje dalej.
Nie ze wszystkich dokumentów da się ustalić nazwisko, stopień służbowy i pochodzenie ofiary.
Smoleńsk, 20 kwietnia. W obecnoicl
przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krgyża, prace przy wykopywaniu zwłok zamor
dowanych polskich oficerów na Kozie]
Górze w Katyniu postępują dale]. Każde
zwłoki bada się z najdalej posuniętą skru
pulatnością,
celem stwierdzenia ponad
wszelką wątpliwość przyczyny śmierci
| znalezienia dowodów, mogących przyczy
nić się do ustalenia Identyczności zmar
łych.

Co się tyczy przyczyny śmierci, to można
jedynie powtórzyć stwierdzony już fakt, że
każde znaleziono dotychczas zwłoki wyka
zują przynajmniej jeden strzał w czaszkę.
Podczas kiedy stwierdzenie tej okoliczno
ści naogół jest dość łatwe, to identyfikacja
jest znaeznio trudniejsza. Prawie kałde ze
znalezionych zwłok posiadają przy sobie
jakieś papiery I dokumenty, Jednak nie ze
wszystkich da się ustalić nazwisko, stopień
służbowy I pochodzenie ofiary. I tak nie

które notatniki zawierają rozmaite osobi
ste notatki, jednak nie dają żadnej wska
zówki co do nazwiska. Również niektóre li1
Sty nie posiadapją ważnych w tym wypad
ku kopert, z których możnnby ewentualnie
dowiedzieć się nazwiska odbiorcy, a także
nadawcy.
.Wreszcie należy dodać, łe niektóre znaleZl°no papiery wskutek procesu rozkładowe3 ° zwłok i wilgoci gruntu stały się nieCZJftslne, co odnosi się głównie do zapi
sków czynionych ołówkiem. Mimo to, ka-

zuy Znaleziony przedmiot, choćby nie daWskazówek co do identyczności swego
P°slaua.eza, jest rejestrowany i numerowa
ny. V°nieważ nie jest wykluczone, że dal;
sze Jusach poszukiwania pozwolą przecież
na otln!llezienie właściciela.

rach polskich przez bolszewików jest rze. stwierdzić pobyt polskich oficerów i żoł
nierzy w Unji Sowieckiej, co mu się jed
czą okropną.

Martyrologia polskich
oficerów.
(Opowiadanie naocznego świadka).
(tp). Kraków, 20 kwietnia. W godaimoeh
rannych dnia w oaorajiiego odwiedli! redakcje
Agencji „Teloprcss" »yn ibrodniezo itainordowanCBO precz bolszewików pulkownika-lekarza K., miody czlowiok, pracujący dziainl
w jednej z inatytucyj krakowskich. Clioial dl*
imformacyj własnych i swojej rodzimy zasięgnąć nieco wiadomości p o trngicznein zna
lezisku na Koziej Górze. W czasie rozmowy
okazuje sic, że miody pan K. wraz z ojcem
swoim pułkownikiem odbył Golgotę wędrówki
przez przeklęto ziemie sowieckie i byl świad
kiem m oralnych rneouu mul polskimi ofice
ram i tragiczną jesionią 1939 r.

„Byłem wtedy młodym żołnierzem, gdy
Przed dwoma laty Mori na prośbę pol nakowoż, mimo wszelkich wysiłków, nie w czasie odwrotu na wschód, najzupełniej
przypadkowo spotkałem się z ojcem moim
skiego rządu emigracyjnego starał się udało.
pulkownikiem-lekarzem ówczesnej armji
polskiej w miościc Rówue. A rm |a polska
cofała się ku wschodowi. Przy końcu mie
siąca, gdy nastały przenikliwe chłody, cią
gle towarzysząc ojcu, napotkaliśmy pierw
Polski dziennik w Argentynie o masowym mordzie w Katyniu.
sze czołgi sowieckie i pierwszy oddział,
Buenos Aires, 20 kwietnia. Pod olbrzy dlaczego w swoim czasie delegatom pol któiYigo „komundir** rozkazał nam złożyć
mim nagłówkiem „Tysiące polskich ofice skim w Kujbyszewię czyniono trudności, broń i rozejść się, gdzie kto chciał do do
co więcej, dlaczego Ich nawet aresztowano, mów. Rzecz oczywista, że większość ofice

„Teraz rozumiemy dlatzego"

rów, zamordowanych przez bolszewików**
donosi wychodzący w Buenos Aires polski
dziennik „K u rje r Polski** o masowych gro
bach pod Smoleńskiem.

„Wszystko wskazuje ua to“ — pisze
dziennik — „że oficerowio zostali zamordo
wani ‘ przez oprawców Stalina. Musimy te
wiadomości przyjąć jako prawdziwe, jak
długo rząd bolszewicki nio udowodni cze
goś przeciwnego. Stanowisko to będziemy
reprezentowali tak długo, aż Kreml zako
munikuje, gdzie znajduje się generał Smo
rawiński, dowódca O. K. Lublin i tysiące
innych oficerów, których miejsca pobytu
w Związku sowieckim polska delegacja nie
była w możności stwierdzić**.
„Z.-czynamy teraz rozumieć wiele rze
czy, które dotychczas były zagadkowe —
pisze dalej artykuł. — Rozumiemy obecnie,

rów polskich i żołnierzy skierowała się na
kiedy usiłowali zwiedzić te okolice ZSRR,
południowy zachód, a myśmy mieli zamiar
w których znajdowali się polscy uchodźcy pieszo dobrnąć do Krakowa, miejsca na
I jeńcy. Teraz rozumiemy, dlaczego władzo szego stałego zamieszkaniu. Doszliśmy do

bolszewickie wszystkie poszukiwania za
miejscem pobytu Polaków, a zwłaszcza
oficerów, nazywali „szpiegostwem**. Odtąd
też rozumiemy, dlaczego Sowiety wszystkie
polskie zapytania co do losu polskich ofi
cerów zbywały milczeniem. Teraz burdzo
dobrzo rozumiemy, dlaczego funkcjonariu
sze GPU nie prowadzili polskich delega
tów do masowych grobów, musieliby bo
wiem im powiedzieć: „Tu leża ci, których
szukacie!".

(tp) Kraków. 20 kwietnia. Podajemy no- , identyfikacyjnych szczątków pomordowawą listę nazwisk, ustalonych podczas prac I nych oficerów polskich.

Od kul siepaczy moskiewskich zginęli:

t

Bcr'iłn*
kwietnia. „Deutsche Allgemelne ZęHu" B olsze w związku ze zbrodnią
katyńską- „Mord w Katyniu nie był dzia
łaniem w a 'Oncia( |ecz rzeczą dobrze prze
myślana-

M artin Piotr, inż. urzędu patentowego

w Warszawie. Przy szczątkach zna
leziono dowód osobisty, świadectwo
szczepienia z Kozielska oraz ko
pertę.
Śniegocki Stanisław, ur. 1902 r. Zna
leziono książeczkę oszczędnościową.
Brzeziński Stefan, porucznik rach
mistrz w urzędzie wojewódzkim w
‘Wilnie, zam. w Warszawie przy ul.
Kieleckiej 35. Znaleziono przy nim
pismo Urzędu Wojewódzkiego w
Wilnie, rachunek oraz notatnik.
Smagacz Stanisław, kapitan, znalezio
no kartę pocztową i wizytówkę.
Przy szczątkach oficera, którego na
zwiska nie zdołano stwierdzić, zna
leziono notatnik.
W itkiewicz Jan, podpor., ur. 1 czerwca
1909 roku. Przy szczątkach znalezio
no książeczkę wojskową oraz ksią
żeczkę pocztowej kasy oszczędności.
Grottkucz Tadeusz, zam. w Warszawie,
ul. Akademicka 5. Przy szczątkach
znaleziono prawo jazdy, świadectwo
szkolne, oraz miesięczną kartę tram 
wajową.
Daszkiewicz, podpor. Znaleziono dowód
osobisty.
Kaczmarek Stanisław, podpor. pilot.
Znaleziono przy nim dowód osobi
sty, zezwolenie na broń oraz wizy
tówki.
Przy zwłokach pewnego kapitana, któ
rego nazwiska nie zdołano narazić
ustalić, znaleziono notatnik, zapisa
ny do dnia 22 marca 1940 roku, oraz
wyblakłą fotografję z datą 4 kwiet
nia 1940 roku.
Przy zwłokach pewnego oficera znaloziouo notatnik z adresem: Helena

, Podobnie jak ną. obszarze Unji Sowiec
k i od I*ie£ p ^ 0- dllia Przetopienia do
‘^Pienia inteligencji £ przedstawicieli kul
tury i to W J*6861' 'Wobec której bledną cyiry, „osiągnie16 w czasie rewolucji fran
cuskiej, tak i 'Y.J'
Wypadku Kreml wy

dał rozkaz do, ,ik * ,d’»»»ania przynalmniej
tCb- części c2°i,,,włeL W?r***»y narodu p0|.
skiego, która dostała się w jch ręce. Celem
takiego postępowania było utorowanie dro
gi dla powstania Polski sowieckie], która
miała służyć Jako odskocznia j 0 zbolsze.
wizowania całej Europy.

W Moskwie wychodzi nawet organ, któ
ry przygotowuje P06 .względem agitacyj
nym tego rodzaju Polskę sowiecką, a podczas ostatniego spora z emigrantami pol
skimi w Londynie oświadczono generało
wi ^Sikorskiemu wyraźnie, ze zarówno on,
jak i jego otoczenie są imP»rjali«tami i ka
pitalistami*.
*
W artykule wstępnym, zatytułowanym
„Umarli z Katynia" pisze „Pester Lloyd**
w związku z przyjacielską radą podsekretarza stanu w Stanach Zjednoczonych
Wellesa, który poleca Polakom porożu,
mieć się bezpośrednio z Moskwą w spra
wie wzajemnych stosunków, iż właśnie ra
da ta zdradza tendencje zapewnienia linji
Sowieckiej decydującego w-pływu w spra
wach przyszłego uregulowania stosunków
europejskich.

Jest rzeczą okropną ■■o
Tokio, 20 kwietnia. Generalny sekretarz
Czerwonego Krzyża Mandżukuo, Mori, oówiadczył w chwili, kiedy otrzymał spra
wozdanie o zbrodni katyńskie], że słucha
cie wiadomości o zamordowanych ofice

1

nam również nigdzie udzielić Jakiejkolwiek
kwatery.

Udaliśmy się na dworzec tarnopolski, by
na nim zostać otoczonymi przez NKWDystów i dowiedzieć się, że od tej chwili je
steśmy traktowani juko jeńcy wojenni. By
Dziennik kończy: „Bez względu na to, co ły to przeraźliwe dni i godziny, pełno nie
może s>ę Jeszcze stać, masowych mordów wiedzy co do dalszego naszego losu. Nie
jeńców wojennych jeszcze dotychczas nie dawano nam nic jeść, a tylko dzięki prze
myślności udało nam się dostawać jakieś
było na świecie**.
prymitywno pokarmy. Za kilka dni, otocze

Nowa lista ofiar mordu bolszewickiego.

M °rtł w Katyniu był rzeczą
przemyślaną.

Tarnopola. I to był moralnie najtragicz
niejszy dla nas okres, Żydostwo, eznjąe się
silno w obecności swoich pobratymców^
komunistów, obrzucało nas kamieniami
i błotem, odmawiało sprzedaży elementar
nych środków wyżywienia. Nie chciano

Koniczka. Leszno, Rynek Kościel
ny 2.
Massalionl Piotr, znaleziono kartę po
cztowa i listy.
Gołabus Tadeusz, major, znaleziono do
wód osobisty.
Kuszelski Stanisław, major, ur. 10-go
września 1894 roku w Jaworowie,
znaleziono książeczkę oszczędnościo
wą.
Gąsiewicz Edward, major, znaleziono
kartę pocztową.
Kowalik Arkadjusz, kapitan — znale
ziono kartę pocztową.
Kukulski, podpor. Znaleziono dowód
osobisty i dobrze zachowaną fotografję.
Malinowski Ryszard, ur. 3 czerwca
1898 roku w Łuńcu, zam. w Sarnach
przy ulicy Kolejowej 37. Znaleziono
przy nim książeczkę żołdu.
Przy zwłokach oficera, którego nazwi
ska nie zdołano narazie ustalić, zna
leziono notatnik.
Żółtowski Stefan, podpor.. ur. 13 m ar
ca 1902 roku w Kargowie, znaleziono
książeczko żołdu.
Sarnowicz Kazimierz,
kapitan, zam.
w Warszawie, ul. Sienna 26, m. 13.
Dobosz Piotr, znaleziono znak rozpo
znawczy z napisem 102 Wilejka 1912.
Kowalkowski Adam Mieczysław, zna
leziono kartę pocztową z nadawca
Kowalkowski, Warszawa, ul. Pin
sa XT, nr. 23. miesz. 5.
Maykowskl Stanisław, por., ur. 1900 r„
znaleziono znak rozpoznawczy, wi
zytówkę, zezwolenie n*!i broń i fo
tografie.
Ilkowski Piotr, kapitan, znaleziono ko
pertę, wizytówkę, świadectwo szczc.
pienia i kalendarzyk.

ni ciągle ścisłym kordonem żołnierzy
N K W D , zostaliśmy załadowani do pocią
gów I wysłani przez Podwoioezyska na
drugą stronę granicy na teren sowieckich
Woloczysk, gdzie przesegregowano nas. By

liśmy dziwna mieszanina nieszczęśliwych
uciekinierów. Żołnierze i oficerowie, poli
cjanci, żony oficerów i dzieci, wszystko
to straszliwie zmaltretowano tułaczką, gło
dom i brakiem elementarnych warunków
higjenicznych. Byłem wtedy żolnierzeniszeregoweem z cenzusem i tak manipulo
wałem, ażeby dostać się do grupy oficer
skiej, aby nie rozstawać się z ojcem. Zdo
łałem się przedostać wraz z ojcem, puł
kownikiem do tej grupy, którą przetrans
portowano do Hajnowa pod Połtawą. lam

umieszczono nas w zabudowaniach dawne
go klasztoru, żołnierzom za pomieszczenie
dano gmach dawnej świątyni, przedstawia
jącej obraz zupełnej ruiny i zniszczenia, a
oficerów umieszczono doslownio w świń
skich chlewach, pełnych gnoju i brudu. Nie
będę tu opisywał przeraźliwych warunków
higjenicznych.
Ze świata zewnętrznego nie było żadnyeh wiadomości, kontaktu nawet z ko
mendą obozu nam zabroniono, a my sami,
nie wyłączając najwyższych stopniem ofi
cerów, byliśmy używani do obrzydliwych
i hańbiących zajęć.
Po pewnym czasie, gdy już nastawać za
częła polarna, przeraźliwa zima, przyszedł
rozkaz, ażeby oficerów wydzielić, a my
żołnierze zostaliśmy drogą wymiany do
starczeni na strouę niemiecką. Była to dla
mnie tragiczna chwila rozstania się z moim
ojcem, któreąo pamiętam do dziś dnia, Jak
stygł z zimna w drelichowej polowej kurt
ce. Oddałem mojemy ojcu mój wełniany

sweter. Uścisnęliśmy się. ażeby się juz ni
gdy więcej nie zobaczyć. Gdy przyicenalem
do Krakowa, otrzymaliśmy przy końcu li
stopada 1939 roku jedyny i ostatni list
z Kozielska od mojego ojca. M liście tym
skreślił on, czy też mu skreślić pozwolono,
zaledwie parę słów. Pisał, ze J68t zdrów
i niepokoi się o nas- W
matka i ja posialiśmy kilka listów na
wskazany adres, ale... juz żadnych wiado
mości od ojca nie było.
Muszę panu szczerze powiedzieć, że aż
do otrzymania tragicznej wieści o masowei rzezi-morderstwłe nosiliśmy w sercu
nadzieję zobaezeuia go kiedyś, ale teraz.?’

i

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 93. Środa, 21 kwietnia 1943.

Nad grobami polskich Żołnierzu

Statek ratowniczy „Balos**, wyposażony
w dzwony nurkowe wypłynął w niedzielę
wieczór’ na miejsce katastrofy. Prace rato
wnicze niezwykle utrudnia burza, panująca

koło zachodniego wybrzeża Szwecji, a ktć*
ra także nio rokuje polepszenia się warun
ków akcji ratunkowej w poniedziałek.,
Rozmowa naszego warszawskiego przedstawiciela z jednym z członków polskiej delegacji.
Szef m arynarki szwedzkiej, admirał
Tanim przemówił w niedzielę wieczór z
Gocteborga do załogi „Ulvon“ w drodze rtf(ip) Warszawa, 20 kwietnia. W dniu 14
wiona przez polskiego księdza w
— Tak, to była najbardziej wstrząsającą djotelgraficznej.
łyn. z lotniska warszawskiego odleciała na
Smoleńsku.
chwila. Z pośród masy trupów wydobyto
miejsca masowego mordu bolszewickiego
zwłoki jakiegoś zdaje się podchorążego —
Po
Mszy
samochodami
udaliśmy
się
do
la
pod Smoleńskiem druga polska delegacja.
W łoski komunikat wojenny.
przy którym poŚTÓd zbutwiałych całkowi
sku
w
Kozich
Górach.
Po spędzeniu nocy w Mińsku delegacja
cie dokumentów znaleziono list matki. Za
Rzym,
20 kwietnia. Włoski komunikat
Lasek ten leży obok szosy. W odległości notowałem sobie treść tego listu.
odleciała do Smoleńska.
wojenny z poniedziałku 19 kwietnia brzmi:
około
stu
metrów
od
szosy
znajdują
się
„Kochany Synu. Jesteśmy zdrowi i u nas
^Smoleńsk, podobnie jak Mińsk, jest czę pieszozyste wydmy, gdzie znaleziono zwło
Główna kwatera włoskich sił zbrojnych
wszystko w porządku. Jesteśmy wszyscy komunikuje:
ściowo zniszczony przez bolszewików — ki
ofiar.
Zdaleko
już
widać
długie
szere
odpowiada na nasze pytanie uawz rozmów gi ekshumowanych i zidentyfikowanych razem i Jaś chodzi do szkoły. — Fabryka
Na terenie Tunisu wzmożona działalność
czynna. Już raz Tatuś pisał do ciebie —
ca. — Dzięki uprzejmości oficerów tamtej
Nad grobami powiewają chorągwie pragniemy bardzo abyś był zdrów i cią bojowa. Próby wdarcia się do naszych sta
szego garnizonu mieliśmy możność dokła zwłok.
nowisk, dokonane przez wysunięte forma
dnego zwiedzenia miasta. Widzieliśmy do Czerwonego Krzyża, wokół tlą się ogniska, gle tęsknimy do ciebie. Napisz do nas. (Tu cjo nieprzyjacielskie, spotkały eię z nar
rozpalone
dla
zabicia
przykrej
woni,
unonastępuje
adres).
Całujemy
cię
z
całego
brze zachowane stare mury obronne, po
tychmiastowem przeciwdziałaniem naszych
serca — Matka — 18. XI. 1939 r.“.
chodzące z końca XVI wieku, kościół, zbu sizącej się nad wzgórzami.
— Zestawienie treści listu tego, a zwła oddziałów.
dowany przez Stefana Batorego, piękny
Myśliwcy mocarstw osi zestrzelili w wał
List matki.
szcza jego zakończenia z widokiem zmasa kach powietrznych dnia 13 samolotów.
pomnik kompozytora Glinki, a zarazem
mieliśmy możność „podziwiać" wytwory . — Czy byli panowie świadkami identyfi krowanych zwłok było przeżyciem, które Formacje naszego lotnictwa zaatakowały
nie da się wyrazić słowami.
mechanicznej produkcji sztuki sowieckiej, kowania zwłok? — pytamy.
z pomyślnym skutkiem zgrupowania brona
standartowe posągi i pomniki, oznaczone
pancernej.
numeracją fabryczną. Niezwykłe wrażenie
Palermo, Raguza, Porto Torres (Sassari)’,
sprawia architektura sowiecka, której je
oraz La Spozia były celem ataków bombo
dyną oryginalną cechą jest przytłaczająca
wych cztcromotorowych samolotów ame
wielkość, połączona z absolutnym brakiem
— A jak odbywa się ekshumacja?
nia wszystkich chłopów miejscowych są rykańskich. W Palermo szkody są bar
wyczucia proporcji.
— Ludność miejscowa, oraz jeńcy bolsze zgodne co do warunków i czasu, w jakich dzo wielkie. Dotychczas stwierdzono śmierć
W dalszym ciągu dowiadujemy się, że wiccy rozkopują groby, a następnie prze odbywały sic egzekucje. Działo się to w 38 osób i ranienie 99 osób. Z Raguzy zaraw dawnej katedrze prawosławnej bolszewi noszą zwłoki ,na polanę, gdzie żołnierze nie marcu i kwietniu 1940 roku. W ciągu czte portowano o, jednym zabitym i ośmiu ran
cy urządzili muzeum bezbożnicze, w któ- mieccy przeszukują wszystkie kieszenie rech do pięciu tygodni codziennie przewo; nych, z Porto Tęrres o czterech zabitych
rem komsomolcy urządzali parodystyczne mundurów, kładąc znalezione dokumenty żono autam i aresztanckiemi G. P. U. ludzi i sześciu rannych. Strat, jakie ludność cy
do dużych kopert, oznaczonych kolejnym ze stacji w Gniazdowej do lasku w Kozich wilna poniosła w La Spezia, dokładnie do
nabożeństwa.
■— Prawdopodobnie ze Smoleńska udali numerem. Tym samym numerem oznaczają Górach. Las otoczony był drutami kolcza tąd nie ustalono.
Artylerja obrony przeciwlotniczej w Pa
eię panowie samochodami na miejeco stra zwłoki i układają je w równych szeregach, stemu więc nikt nie mógł widzieć, co się
by następnie pochować je w żołnierskich tam działo. Słychać było strzały, a mię; lermo zniszczyła jeden samolot nieprzyja
cenia naszych oficerów?
grobach. Obecnie mogiły w Kozich Górach szkańey pobliskiej wioski słyszeli krzyki cielski. Myśliwcy włoscy i niemieccy ze
Polska Msza w Smoleńsku.
sa już poświęcone przez ks. kanonika. J a  mordowanych mężczyzn. Opowiadano już strzelili cztery dalsze samoloty: z tego Je
— Talk. Zwiedziliśmy miasto, ponieważ sińskiego, który odprawił nad niemi egze- wtedy, że rozstrzeliwują Polaków, przywo den nad Catanją, jeden nad Palermo i dwa
dnia było już zapóźno, żeby udać się kwje i posypał wzgórze symboliczną gar żonych z Kozielska. Ponure auta aresztan- nad Marsala.
któremi transportowano jeńców, lud
Pięć z pośród naszych samolotów nie po
ńa groby. Następnego dnia rano ks. Ja- ścią ziemi, przywiezioną z Polski. Wszyscy ckie,
śiński odprawił Mszę żałobną za dusze o- obecni oddali milczący hołd bohaterskim ność miejscowa nazywała „ezarnemi .kru wróciło do swych baz.
fjar krwawego terorn GPU. We Mszy wzię męczennikom i zmówili krótki pacierz za kami". Transportom — według relacji je
dnego z wieśniaków — towarzyszyło małe
li udział wszyscy członkowie delegacji. ich dusze.
Sukces niemieckiego lotnictwa
— Czy miał pan możność rozmawiania z auto, w którym widziano trzech żydow
Pnzeżyliśmy moment bardzo podniosły i
skich komisarzy. Gdy ich zauważono w au
okoliczną ludnością?
Wzruszający.
na morzu Śródziemnem.
cie, wszyscy byli już pewni, że uwięzio
Czarne kruki.
Była to bodaj pierwsza od czasów
nych wiezie się na śmierć.
Berlin, 20 kwietnia. Załogi niemieckich
Stefana Batorego Msza iw., odpra
— Tak. Rozmawialiśmy wszyscy. Zezna
samolotów niszczących odniosły w dniu
17 kwietnia 1943 szczególny sukces w re
jonie morza Śródziemnego. W śmiałych
atakach zestrzeliły one wśród gwałtownych
Podpisanie niemiecko-tureckich
walk powietrznych nad morzem — według
dotychczasowych wiadomości — 8 samolo
układów gospodarczych.
tów, w tern 5 bombowców czteromotoro
wych. Artylerja przeciwlotnicza i myśliw
Ankara, 20 kwietnia. W ciągu ostatnich
cy niemieccy zniszczyli dalsze 3 aparaty
tygodni toczyły się w Ankarze rokowania
aljanokie.
gospodarcze pomiędzy Niemcami I Turcją,

Poświęcenie grobów.

Utrzymującą sio ożywiona działalność bojowa
na południe od Noworosyjska.

Uzgodnione układy podpisane zostały w
dniu 18 kwietnia br. z ramienia Niemiec
przez amabasadora von Papena i posła
Clodiusa, a z ramienia Turcji przez m ini,
stra spraw zagranicznych Numan Saracoglu oraz przewodniczącego komisji gospo
darczo-finansowej Burhana Zihni Samusa.

Zawarte układy obejmują zarówno obrót
towarowy, jak i płatniczy obu krajów.
Niemcy, jak dotychczas zaopatrywać będą
Turcję w odpowiednie wyroby przemysło
we, a zato Turcja wywozić będzie do Nie
miec szereg niezbędnych surowców. Roko
wania toczyły się w tradycyjnym duchu
przyjaźni i wzajemnego zrozumienia inte
resów .obydwu partnerów.

Nowy atak amerykański
na Japoński statek szpitalny
„U raru M aru“ .
Tokio, 20 kwietniu. Japoński statek szpi

talny „Uraru Maru", który już 3 kwietnia
postał uszkodzony bombą, zrzuconą przez
samolot aljancki ua wodach archipelagu
Bismarcka, jednak mimo to zdołał dotrzeć
do portu, stał eię ponownie — jak donosi
agencja Domei z Manili — objoktem
sprzecznego z międzynarodowem prawem
ataku samolotu amerykańskiego.
Według raportu kapitana statku szpital
nego. w drodze powrotnej koło wyspy No
wy Hanuower, również w archipelagu Bi;
smarcka. statek był ostrzeliwany z broni
pokładowej przez pewien samolot aljancki.
Półnoeno-amerykańska
maszyna
typu
„Boeing" rzuciła się z wysokości około
<00 m na statek, okrążyła go dokoła, o•trzeliwująe przyjem ze wszystkich stron.

Stalin zatrzym ał Polaków jako
zakładników.
Lizbona, 20 kwietnia. Z Waszyngtonu do.
noszą, iż na odbywającym się tam międzynarodowym zjeździć katolickich towa
rzystw charytatywnych, oskarżono Unję
Sowiecką o przytrzymanie 2 mlljonów Polaków Jako „zakładników** w tym celu, by
zmusić Polaków do uznania pewnym żą
dań sowieckich w sprawach granicznych
na wschodzie Europy.

Stwierdzono przy tej sposobności ponow
nie, iż 400.000 dzieci polskich zginęło skut
kiem głodu i maltretowania, a los wielkiej
rzeszy innych Polaków dotychczas jest nie
znany.

Skazanie mordercy Trockiego.
Lizbona, 20 kwietnia. Z Meksyku dono•zą, Iż morderca Trockiego Jacąues Mornard skazany został na 20 la t więzienia.

Jak wiadomo, już w czasie procesu na
adres mordercy wpływało miesięcznie 300
dolarów, przekazywanych na specjalne
konto bankowe regularnie przez tajemni
czego nadawcę. Szereg sędziów odmówił
dalszego prowadzenia sprawy, gdyż w ąnonimowych listach otrzymywali pogróżki.

Berlin, 20 kwietnia. Naczelna komenda
niemieckich sił zbrojnych komunikuje
z głównej kwatery Ftihrera w dniu 19
kwietnia:
Na południe od Noworosyjska trw a oży
wiona działalność bojowa. Lotnictwo prze
prowadziło energiczne ataki na pozycje
nieprzyjacielskie i bazy dowozowe w rejo
nie wybrzeża morza Czarnego. Na kilku
odcinkach reszty frontu wschodniego od
parto lokalne ataki bolszewików.

Na froncie tnnetańsklm dzień m iał prze
bieg naogół spokojny. Samoloty bojowe
Stany Zjednoczono
lotnictwa niemieckiego ponownie bombar
zaostrzają blokadę M artyniki.
dowały rejon portowy Algieru.
Podczas potyczki morskiej w godzinach
Sztokholm, 20 kwietnia. Ameryk»ń»ka
rannych dnia 18 kwietnia jednostki ubez marynarka wojenna zaostrzyła na morzu
pieczające niemieckiej m arynarki wojen Karaibskiem blokadę francuskiej wysPy
nej zatopiły przed wybrzeżem holender- M artyn iki, gdyż adm irał R®*®?8- M ą e y
sklem ćcigacz brytyjski, wyposażony w ar- naczelnym dowódcą na M artynie^ nadal
tylerję, a trzy dalsze ciężko uszkodziły. odrzuca jakąkolwiek kapitulację.
Jedna nasza Jednostka zatonęła.

Znaczenie sukcesów japońskich
na południowym Pacyfiku.
Tokio, 20 kwietnia. Nawiązując do osta
tniego komunikatu głównej kwatery ce
sarskiej w Tokio na temat sukcesów ja 
pońskich w zatoce Milne, w której zato
piono 11 transportowców, uszkodzono k il
ka mniejszych okrętów wojennych i zni
szczono około 60 samolotów, radjo Japoń
skie podkreśla w szczególniejszy sposób
znaczenie sukcesów bojowych lotnictwa
m arynarki japońskiej.

Ponieważ wszystkie transportowce były
nuładowane bronią i materjalem wojen
nym, a ponadto conajmniej 10.000 żołnie
rzy, znajdujących się na pokładzie według
wszelkiego prawdopodobieństwa poniosło
śmierć, dalsze próby aljantów dowiezienia
posiłków stały się prawie beznadziejne. Okoliczność, że ataków tych dokonano, przy
użyciu lotnictwa marynarki japońskiej oraz licznych formacyj myśliwców i bom
bowców, dowodzi ponad wszelką wątpli
wość, iż lotnictwo japońskie w południo
wej części oceanu Spokojnego zostulo po
ważnie wzmocnione.
Rząd australijski, który od pewnego cza
su naskutek tego wzmocnienia lotnictwa
japońskiego interweujuje coraz częściej u
władz wojskowych Stanów Zjednoczonych,
niezwłocznie po poniesieniu tych nowych
stra t zwołał posiedzenie gabinetu, na którem omawiano zarządzenia odwetowe. Po
tom posiedzeniu premjer Curtin oświad
czył, że A ustralja znajduje się w okresie
swego najniebezpieczniejszego przesilenia.
Również amerykański min. wojny Stimson przyznał niedawno, że siły lotnictwa
japońskiego w uderzający sposób zwięk
szyły się, ponieważ ataki na bazy aljanckio stają się coraz gwałtowniejsze i roz
leglejs ze.
Nawet naczelny dowódca aljanckich sił
zbrojnych w Ąustralji. Mac Arthur, po
twierdził ten fakt. Wojska amerykańskie,

mać swego potencjału bojowego wobec
Japończyków. Wojska te są wyłącznie
skazane na dowozy drogą morską, które
jednak z każdym dniem staje się coraz
trudniejsze. Należy więc oczekiwać, że
wojska amerykańskie, wysadzone na No
wej Gwinei i na archipelagu Solomona,
nio będą w stanie ujść swemu losowi.

Szwedzkiej łodzi podwodnej
„Ulven“ jeszcze nie wydobyto.

Generał Roberto jest przedmiotem oetrych ataków prasy amerykańskiej, a to
dlatego, że wzbrania się poddać, a pozatem
stara eię wszelklemi środkami przeciwdzia
łać zamiarom amerykańskim. Tak np. ostatnio nałożył on kary za słuchanie audycyj amerykańskich. Dziennikarze am ery.
kańscy podają, iż na wyspie szerzy się co
raz większy głód oraz, że większość ludno
ści żywi sió skromnemi zapasami jarzyn,
jakie rosną na wyspie. Stan taki oczywiście
na dłuższą metę jest nie do pomyślenia.
Z tego toż powodu w Waszyngtonie żywią,
nadzieję, iż wreszcie głód zmusi generała
Robertoa do kapitulacji.

Nowe amerykańskie pożyczki
państwowe.
Zurych, 20 kw ietnia. Ja k Jut zapowiedziano, S ta.
ny Zjednoczone po wejściu w tycio m ta w y w spra
wie podwyższenia granicy zadlutania państwa za Iz a
na 210 m ilja r d iw dolarów rozpoczną ka m p an j, ag i
tacyjną na rzecz nowych potyczek państwowych.

Słychać pukania załogi.
J o»7xm:o w ciągu miesiąc® kw ietnia m a aostaó eoibSztokholm, 20 kwietnia. Prasa szwedzka skrybowama pożyczka w wysokości 13 m iliardów doprzynosi nieprzerwanie wyczerpujące spra larów, z czego 8 m iliardów ma być pokrytyoh w dro
wozdania o postępach wysiłków, e®l®m wy- dze subskrypcii publicznej. W ten sposób zadłużenia
a wzrośnie w porównaniu z początkiem br.
ratowania załogi zatoniętej szwedzkiej lo państw
20 m iliardów dolarów. Liczą siq, iż w ciągu dwóch
dzi podwodnej „Ulven“. Z łodzi tej. która ouawtcipiuych
kwartałów do końca roku zadłużeni®
leży w głębokości około 60 m, w pobliżu wzrośnie o 23 m iliardów w każdym kw artale, wobea
Marstrand słychać w dalszym ciągu sy- czego rok bieżący przyniesie przypuszczalnie zwięk
szenie zadłużenia o 70 m iliardów dolarów.
gnały, nadawane przez pukanie.

Po h o n M o c h E M a oi Waszyngtonie.
Lizbona, 20 kwietnia- Daleki od zakoń
czenia swych rozmów waszyngtońskich po
myślnym wynikiem w kierunku uzyskania
zupełnego porozumienia z Rooseveltem,
brytyjski minister spraw zagranicznych
Eden — według doniesieni^ londyńskiego
„Tlmesa" — czynił wysiłki w kierunku
„osiągnięcia możliwie najdalej posunięte
go uzgodnienia spornych kwesty! pomię
dzy A nglją i Stanami Zjednoczonemi".

stja silniejszego udziału AngL'1 w opera
cjach na terenie bojowym oceanu SpokoD
uego, który dla Stanów Zjednoczonych
przedstawia o wielo burdziej bezpośredni
przedmiot zainteresowaniu-. n>z Europa.

wa sprzężenia Sowietów ze Stanami Zjed
noczonymi na wzór aliansu augielsko-sowieckiego, przyczem Eden wobec wewnętrzno-politycznych trudności Roosevelta nie
by nawet w dalszym ciągu mogły otrzymy był w stanie osiągnąć jakiegoś uchwytne
wać posiłki w postaci broni i żywności, go rezultatu. Na drugiein miejscu trudno
to i tak nie są w stanie już dłużej utrzy ści Edona figurowała w. Waszyngtonie kwe-

Właśnie co do tego punktu jednak oba
wy amerykańskie co do powściągliwo
ści Anglji nie zostały usunięto w wyni
ku rozmów z Edenem, a to z powodu kata
strofalnego położenia Chin Czungkingu
i coraz bardziej alarmujących apeli Au
stralii o pomoc.

znajdujące się na Nowej Gwinei I Salo
monach są narażone na niebezpieczeństwo
odcięcia dowozu środków żywności. Gdy

Roo«evelt pod naciskiem •O,J1> publicznej
w Stanach Zjednoczonych był zmuszony
silnie pokreślić wobec Edena konieczność
większych operacyj w ó jto w y c h na Pacy
fiku, przyczem na czoło Omawianych za
W toku rzeczowych różnic zdań pomiędzy gadnień wysunęło się życzenie znacznie
Londynem i Waszyngtonem na czoło wy intensywniejszej współpracy od strony Insuwały się dwie kwestje: po pierwsze spra dyj.

»s?
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T rzy zagadnienia zajmuję
angielską opinję publiczną.

Sztokholm, 20 kwietnia. Pewien korespon
dent szwedzki, dobrze poinformowany o

stosunkach angielskich i różnych prądach
W brytyjskiej opinji publicznej, przedsta
wia w kolejnym szeregu według stopnia
ważności te zagadnienia, które omawiane
są przed wwzystkiemi innemi sprawami
przez społeczeństwo angielskie.
Według tych informacyj, na pierwszem
miejscu stoi zagadnienie drugiego frontu,
po którego stworzeniu naród angielski spo
dziewa się zmniejszenia niebezpieczeństw
wojskowych dla kraju angielskiego: przy
gnębienie, ciążące na wyspie, domaga się
jakiegoś wentylu, którym, jak sądzą, mógłoy być ewentualnie drugi front.
Na drugiem miejscu zainteresowań naro
du brytyjskiego w zakresie politycznym
znajduje się zagadnienie ukształtowania
Anglji PO wojnie. Od czasu wysunięcia się
ianu Bcveridge‘a na czoło zagadnień potycznych, szerokie masy znacznie silniej,
niż kiedykolwiek, odczuwają aktualność
społecznych problemów w okresie powo
jennym.
Wkońcu naród angiolski domaga się wy
jaśnień w zakresie bitwy na morzach.
Pakt, że rząd nie rezygnuje z zachowania
tajemnicy co do rozmiarów stra t w okrę
tach, daje. szerokie pole do popisu różnym
kombinacjom na temat śmiertelnej grozy
wojny łodziami podwodnemi mocarstw osi.

Zakaz fahryhacii niehttirych io u m papierniczych
w Generalnem Gubernatorstwie.
Kraków, 20 kwietnia. Urząd Gospodaro
wania Papierem w Gen. Gub. wydał zakaz
produkowania całego szeregu towarów z
celulozy, miazgi drzewnej, papieru i kar
tonu.
Dotyczy to między innemi etykiet o po
wierzchni większej aniżeli 20 cm’, kartonaży, przeróżnych papierowych podsta
wek do lodów, pudelek tekturowych, pocz
tówek bromo-srebrnych, papieru do zawi
jania ehleba. pojedyńczyeh opakowań do
chleba, wszelkiego rodzaju podziękowań.

Urzędowo komunikują, t.e w noey us 10 kwlotalo,
pomiędzy godzinę 23.22 i 23.51 obco samoloty prze
leciały nad szwajoarekiem terytorjum suwerennem
w kierunku zachodnim. W różnych miejeoowośclaoh
zachodniej Szwajearji zarządzono alarmy lotnicze.
*
Naczelna Rada Sowiecka zarządziła etan wojenny
Ba wezystbich kolejach Unjl Sowieckiej

♦
Przewodniczący rady ustawodawczej rządu norodowo-ohlńskiego Czeo-Kungpo zapewni! przedstawi
cieli prasy międzynarodowej, i i Chiny, Jako całość,
swe rezerwy ludzkie i mstorjałowo trzymają w po
gotowiu oclem dalszego prowadzenia wojny wtelkoozjaityckiej aż do ostatecznego zwycięstwa. Na spe
cjalno zapytanie oświadczył on, że Chiny północne
nie stanowią ładnej szczególnej strefy, oraz łe nie
“ *cl«Je żadna llnja demarkacyjna pomiędzy Chitaatni potnocneml, środków cmi i poludnlowemf.
*
W wyniku wyborów, która odbyły alę w dniu 24
Kwietnia, nadburmlstrzcm Bombaju wybrano osobi
stego przyjaciela Gandlifego, dra Olldera.
*
W jednej ze statystyk amerykańskich podano Ilość
łydów wdemąeyck w Stanach Zjednoczonych na 5
tntljonów oeób. Począwszy od roku 1908, każdy ezó• ,T. ,e“ i<{5ont byl */dem, a w latach od 1937—1940
Hoże żydów dochodziła nawet 41—77 prooent. Prócz
te jo istnieje jeszcze wielka ilość łydów ochrzczo
nych, względnie nie należących już do żydowskich
gmin wyznaniowych.

torebek do zakupów, chorągiewek, druków
rodzinnych, papierów na abażury do lamp,
łyżek, szkatułek do robótek ręcznych, pro
tokółów, podstawek, kart gratulacyjnych
i wiele innych.
Do fabrykacji zeszytów szkolnych po
siadać trzeba zezwolenia Uzyskać je moż
na z upoważnienia Urzędu Gospodarki pa
pierem i pokrewnemi towarami od Grupy
Gospodarczej dla druku i papieru w Głów
nej Grupie Gospodarka Przemysłowa i
Ruch.

Dokładnie prowadzić książki handlowe

S

W kilku wiwatach.

3

Sprawa wymiaru podatku dochodowego.
Kraków, 20 kwietnia. Zgodnie z urzędową
wskazówką książki przychodu i rozchodu
towarów możną tylko wówczas przyjąć za
podstawę wymiaru podatku obrotowego za
rok 1042, jeżeli organy kontrolne władz
podatkowych nie stwierdziły w tych książ
kach za cały badany okres żadnej mate
rialnej, ani formalnej usterki przeciwko
obowiązującym przepisom. O ile jednak
organy kontrolne stwierdzą w ciągu roku
wyżej wymienione usterki, kierownik urzę
du podatkowego ma prawo ocenić wyso
kość obrotu według swego swobodnego n-

I znania, a wówczas wszelkie wniesione
przeciw temu zażalenia będą odrzucona,
niezależnie od tego urzędy podatkowe mo
gą w tych wypadkach wymierzać kary pie
niężne do wysokości 20.000 złotych.
Z uwagi na powyższe zaostrzenie prak
tyki władz podatkowych. Grupa Główna
Gospodarki Ruchu w Izbie Centralnej we
zwała wszystkich posiadaczy przedsię
biorstw przemysłowych, aby w swym wła
snym interesie starali się prowadzić swe
książki przychodu towaru z jak największą
starannością.

dzento poj sadów motorowych. W tym celu zostaną
założone llcuno stacje tankowe, w obrębi# sieci ru
rociągów gar.u ziemnego. Umożliwi to przestawieni#
dalszych wozów ciężarowych na napęd paliwem za^tepczcm i pozwoli właścicielom lżejszych poja
zdów motorowych z silnikiem benzynowym na dalsza
korzystanie »o swoich wozów.
Drżcdtawieozto polega na wbudowaniu dodntikoweó
aparatury 1 butli, przycr.cm dotychczaaowo urządze
nie na napęd benzyną pozostałe bez zmian tak, to
napęd benzyną je«t w każdej chwili możliwy.

Kronika żałobna.
Kraków, 20 kwiotnia: W oetattnloh dniach zmurllt
Mar|a Janoszyna, lat 76: Kazimierz Mlsecna, lat 69,
profesor: Bronisław Szczurek, lat 20; Jakób Weso
łowski, lat 34, rolnik: Bronbławn Tchlr, lat 42,
żona handlowca; Józef Bieliński, lat 62, inżynier;
Roman Jarzyna, urodź, w 1942; Katarzyna Heretyk,
lat 72, wdowa po pracowniku tramwaj.; Katarzyna
Skowron, lat 81; Józef Beberskl, lat 37; Rozalio
Kozik, lat 66, praczka; Katarzyna Śliwa,
FATALNE SKUTKI PIORUNA. W czaaie piorwoacj
burzy wtatanmej, jakil omogdaj przesolą uad oJtolloą
Częatochoiwy, grom uderzy! w zabudowania rodnika
Macieja Oi««z,kiewic®a, Pożar zniuzozyl dom mśo«®ka!ny, zabudowania gospodarskie wraa z urwydzeniarai rolniczomi oraz chlew z żywym inwautoroezn.
Ratnijąo dobytek, 13-lelni ayn (Monkiewicz* dozna!
dotkliwego poparzenia, undlo płonąca belka przy
gniotła mu nogę, łamiąc Ją w dwóch miejococh.
ZWŁOKI MĘŻCZYZNY. Posterunek policji w Gorz
kowicach k. Piotrkowa został powiadomiony przez
ludność mlejsoową o odkryciu zwłok mężczyzny w
napełnionym wodą rowlo na ląkaoh między Plundcaml a Ryszardowcm. Na mlojeou znaleziono spust od
pługa, alużąoy prawdopodobnie za uarzędzle zbrodni
d czapkę oykliotówko. Na glowio i twarzy zabitego
utwierdzono liczno rauy cięto. Zwłoki zaboziplooaomo
w oolu zbadania przez komisję sądowo-lrkarską.

Najmłodszy łołnlerz Włoch.
Najmłodszym żołnierzem Włoch jrst, jak do
nosi „Trlbmia", ośmioletni Itale Snbrula. Chło
obowiązków starosty miejskiego powio- pice ten na frondę pńlooriio-atrykańakliii strucli
rzono dr Kramerowi.
ramię 1 oko i został nn polu bitwy podniesiony
przez dowódcę dywizji do stopnia kaprala.
Ostrzeżenie przed oszustem.
Chodzi tu o syna pewnego W łdtha, zamieszka(ego w L ib ji, adoptowanego po stracie rodziców
(k) Kraków, 20 kwietnia. Na terenie Kra przez dywizję „Salirata", od której otrzymał na<
Dziś: Teodora
kowa grasuje ostatnio oszust, który z wa
Jutro: Anzelma bp.
liz k i branżową w rąco zachodzi do skle zwisko, a następnie juko żołnierz brał udział we
wszystkich dzinłuninch bojowych tej jednostki.
pów | oferuje wódką.
posiadał awoich najlepszych przyjaciół
Osobnik ten jeździ na rowerze, co umoż Chłopiec
Dziś obowiązuje zaciem liwia mu szybkie ulotnienie się, zanim je w oddziale saperów. Z tego powodu brał on unienie od g. 20.30 do 5.00 szcze naiwni nabywcy stwierdzą, że za dziat przy znkłndnniu min, a także przy usuwa-'
min na zdobytych terenach. Przytem odniósł
miast wódki, otrzymali jakiś cuchnący niu
on ciężkie rany, które pozbawiły go jednego rapłyn lub wodę.
mienia i oko. Obecnie chłopiec len znujduje się
Zoerner opuszcza
■w Zadorze, gdzie ma ukończyć szkoły.

KRONIKA
K W IE C IE Ń

20
W torek

Gubernator

Lublin.
Kraków. 20 kwietnia. Generalny Guber

nator zwolnił Gubernatora Okręgu Lublin,
Zoernera, na własną ptrośbę z jego urzędu,
a Gubernatorowi Okr. Warszawa, Fische
rowi, powierzył komisaryczne kierownic
two Okręgu Lublin. W miejsce powołane
go dę służby wojskowej starosty miejskie
go miasta Krakowa dr Pavlu, sprawowanie

Pojazdy z napędem na gaz
wysokoprężny.

Kraków, 20 kwietnia. Obok pojazdów generatoro
wych dużą rolę odgrywają pojazdy pędzone gazem
magazynowanym pod wysokteni clśmleniem w butlaoh
stalowych, umieszczonych na pojeidzlo. Jako gazu
pędnego używa się gazu świetlnego, gazu ziemnego
(metanu) itd., które mimo sprężania da śotśnion!*
200 atmosfer, poaastają w formie guzowej.
Występująoo w Gen. Gub. duże ilości gazu ziem
nego będą w najbliższym czasie użyto także do pę-

A kw arjum w roli podpalacza.
W Ołomuńcu w charakterystyczny sposób wy
buchł pożar w pewnym pokoju. W czasie docho
dzeń stwierdzono,
że przyczyną pożaru było
akwarjum, znajdujące się w pobliżu okna.
Akwarjum to, mające kształt kuli, skupiało na
sobie promienie słoneczne, któro następnie rzu
cane jakgdyby przez soczewkę, spowodowały po
żar mebli, pokrytych mnterjałera.

Książki kupujemy szczególnie en
Tokarnią zegarni. lub małą pruoy- Wplcy n t nowe Konoesjomowatie Pióro, otówkl „Pelikan" 1 Inne na
Nazwltho nieraz o chłopakiem
cyklopedje, wydawnictwa ozdobne zytoą, nawi jarkę cewek eiektr. Kursy Kroju i Szyci*, przyjmuje prawia
— kupuje: Skład papieru brzmieniu jost azlooheukiego po
wielotomowe, wszystkie wydawni Wnent8tonc‘u, mostek labor. 1 gaz- sic. Kraków. Kooarskiogo 32,
llarnyozowa,
Kraków.
Krekowaka
Maszynę do szycia, pierścieniową, ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste wanomter kupi inż. KI, Przybytek,
chodzenia. lnlnrmncyj tylko pi5416 śmicuuych udziela Heraldyk, Kra
kupię. Kraków. Kościuszki 17. fana Kamlńakiego, Kraków, Kar Warszawa. Lwowska 1, tel. 7-2.7-28 Lekcji gry fortepianowej udziola 36/38 telefon 212-94.
Sklep galanteryjny.
6592 melicka 29, tel. 141-34 i Krakow Kupuje obrazy znanych artyztów Anna Iludzik*. Kraków. Dietl* Orafologlnl poradzi we wszyoikl-oh ków. Wolnlca 13/15.
6144
83. in. 17.
5286
zyolowyoh: — Kraków, Opony rowerów wulkanizuje szyb
Maszyną do ezycln, pierścieniową, ska 18, tel. 114-38.
6412 polskich — płaci solidnie: Wnwrze- Konwersacji niemieckiej dla 13' sprowaoh
DaJwór 25/15, I I piętro.
5823 ko: Kroków, Wolnlca 13. 1 p. Iowo.
albo główkę, kuplę zaraz. Podać
6410 letniego ehtopoa. poszukuję. Kr*' Najlepczą trwałą ondulację, farbo
markę, cenę. Goniec Krak., Kra Dywany, kilimy, obrany, antyki, cki, Kraków, Wiślna 9.
meble, porcelana. Kupno — oprze, Stradom 16, Dom Komisowy przyj ków. Dietl* 103. m. 1.
5311 waniu włosów wykonuje firnia Kapeluzze damskio na zamówienie
ków, „Nr. 6593".
oraz przeróbki wykouuje pracow
Kuplą wózek dla ohorego (spara daż ooonn: Salon Obrazów 1 dzid muje różno przedmioty do azybkinj Prsfetar germanista, Kraków, u! „81awo", Kraków, Florjańskn 47, nia mndniaraka Jadwigi Lorenz,
5882
6422 Ziolonn 25/21. Pierwszorzędna wy' w podworou.
liżowanego) na napęd ręczny lub sztuki „Antyk", Kraków, Stra- sprzedaży.
Kroków, Długa 22. wcjśoie z ko
1742k Pióra Pelikan kupuje 1 naprawia mowa i etenografja nlemieok*
Dr. mod. Tadouaz Rodtlboch. oho. rytarza
motorek, najchętniej fabrykat Mix, dom 18, telefon 140-88.
2-glo drzwi nn prawo.
roby kobiece i położnictwo Kr*, Aryjskiego
Poznań. Oferty z opisom i ceną; Zegar z kurantem, pofytyw-kę, firmo Z. MysłakowSki, Kraków, Niemieckiego wyuczam za 3 mie
pochodzenia dowody
Szpitalna 3.
6482 siąco: Kraków, Długa 30/1. 3877k ków. Krowoderska 61«, tol. 231-97.
Gonieo Krak., Kroków. „Nr. 4349k". obrazy kupię. Partykowska Kra
przeprowadza,
metryki wydobywa
ków-ŁaglerwniJri, Ułanów 377.
Zapalniczki nutomatyesno napra
Dywanów perskich {Mozaikuję —
wia fabrycznie. Kruków, Dietlów, (ze wszystkich krajów) heraldyk
(Sippenrorscbor)
Dr. D. Mudretzplace najwyższe ceny: J. Brachet. Obrazy, antyki, dywany — kupno
Matrymonialna
Rółna
oka 46, Szlifiernia Myszkowski.
Balon Dywanów. Kraków, Florjań. sprzedaż, ocena: „Phryne" Kra
Specjalista chorób wcnoryoznyoh kyj, Kraków. Retoryka 17/4, Wie
ków.
Sławkowska
6.
2239k
•ka »■
9388k
Pragną nawiązać korespnodenoję „Maryla" Zakład repasaojt potl 1 skórnych Dr. Halaoz Józef, Krą. deń 110, Ttlrkenoohuuzotr. 1.
Dywany, Obrazy, Kupno, sprze A, Jachłm iki, — Kraków, Bożego z inteligentną domatorką, niebrzy czoch pod Arkadami, Kraków, ul, ków, Krokowsko 9.
6543 Podania, tłumacze 11la, perfekt niodaż. ooena. Kraków. Floriańska 8 Ciał* 4, przyjmuje do komisowej dką, zrównoważoną panną lub wdo Krakowska 9. Podnoszenie oczek
Przyszłość 00 przyniosło powie mtooki: Kroków, Bzowska 34.
sprzedaży
futra
i
wszelką
gardo
Frzyimuie do komisowej sprzeda
wą w wieku 30—45 lat, w oolu dorabianie I doszywanle stóp, ce ohiromantka, Kraków, Krokowska
ły oraz kupuje obrazy, perskie robę o-ras przerabia futra : ko!
3618k inatrym. Jestem niezależnym, bez rowanie pończoch. Ssybkol Tanio! 39/43, po południu, wyjąwszy
Zguby — k ra d ib U
dywany makaty, świeczniki mo nlerze.
G55i)
nałogów, urzędnikiem ną stanowi Dokładnie! Na żądanie ezprcse, czwartki, niedziele.
siężne ontyczne meble Ito. dzida Kupujemy — opraedajemy używa- sku,
4351 k Marta Filipczak Maelnwakn przyj,
średnim, od kilku Uwago na firmę!
sztuki. porcel-Mto oraz oalezbiory: ną garderobę męską 1 daanaką: nastu wlatwłóku
Zgubiono
Kenuksrtg, Nr. 3566, nu
prowincjonal
inujo tylko w czwartki od 11 do
separowanym, któremu Dentylcl-technicy,
8743i
•■Der Deutsche Kunstladon", K ra Kraków. Miodowa 86.
6763
znudziła się. Tylko po ni. Podajolo swoje adresy dla 16-toj i platkt od 9—16. Kraków, nazwisko tlolysko Tadeusz.
fę u. Uauptatrasee (Sławkowska ją) Kuplą ładne ubranie, spodnie, samotność
Zgubiono
Kcinkurtę, wydaną w
6730
zgłoszenia z fotografią wysiania próbek nowego artyku Karmelicka 82/5.
tolefoj, 186 87.
„
5713k tremo* 1 koszule męskie, średnia ważne
Krakowie,
Nr.
V11I/154U36
na
łu.
Zglooa.:
Goniec
Krak..
Kra
wrotną proszę ktarowaó do Goń
Szczury topi masowo Zakład do
Antyki przynieś do Komisu. KTa- wielkość, dobrze zapłacę. Zgłoaz.
nazwisko Slofaula Wietrzyk, Kro
ków, „Nr. 6920".
ca Krak., Kraków, „Nr. 3O49k"
walki z robactwem 1 oikodnlkaml
ków, Starowiślna 18.
4282lc pod ,114" Biuro Ogłoszeń Krajna
ków,
Udyńak*
44.
68711
Emerytowany urzędnik separowa Przewozy wszelkie, drobnic* ter Kraków Bzowska 24.
9402k
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho Kraków, Adolf Hltler-Platz 46.
ny pragnie poznać przyjaciółkę minowe z«- ł wyładowywanie wa Tonlol od druku powiela Artysty Skradziono Konnknrtę Bojarski
wa bezpla-t®* ocena: Kraków.. Łob* Kupule wszelką garderobę męaką. w
'Tadeusz, wystawioną przoz Staro
celu
matrym.
—
Poste-restante
gonów
aotidnio
punktualnie:
H.
czna Powielarnia, Kraków Szew stwo Jasio.
rowek* 6. gaton Obrazów.
5278 domaką dziecięca, bieliznę 1 tn.no
4(l21k
Szarotka", Boobnia.
3050K Horoszktewlcw. Przewóz Towarów
24.
2237k
Ubrań, koetjuznów damskich do używane rzeczy. No żądanie przy Panna, lat 36, gospodarna, ze śred- Kraków Sobieskiego 5. tal. 216-44. ska
Skradziono Kcnnkartę Nr. 11197,
Warszawa,
Pensjonat,
Moniuszki
sprzedaży Poszukujemy. Zaliczki, chodzę do domu. Kraków Staro- nicm wykształceniem, niebiedna, Przewożę węgiel z Rzeszy wyko T. m. 3. w pokojach bielaw, W'*ia Htrzouipuk Michał, Itioszńw, l.ankupno: Komis. A ąiif Hitler-Platz wialn* 80 (sklep używ. rzeczy), poszukuje tą drogą pan* inteligen nuje transporty w GG. Zgloozenlai »W. Gertrudy 2/3 Kraków. Nojłowicza 7.
4,48k
12. w podwórcu. Kmkńw.
544t ŁS*1* /0® 323-67.
3747k tnego, na dobrej posadzie, w oclu Ilturo Ogłoszeń Krajna. Kraków starszo krakowskie biuro porad
kradziono Konnknrlę nn nazwi
Obraz sprzedasz najkorzystniej: Materace wlósionne kupię. Kra- mntryra.
Adolf Hllleg-Plat* »6. pod „Nr, ffnaf<»-lo«i(«włych A Mumaoieii.
sko Adam Jawor, Skrzyszów, pow.
Oferty
z
fotografją:
Go
5i
Marka 19, narożnik Flo
Wawrzooki Kraków, Wiślna 9.
875".
S704k
Dębico.
4lHlil!t
nieo Krok., Nowy Sącz, „Ada".
8»ew
Potrzebujemy ubrań spodni ko riańskiej, wytwórnia tapioerska.
Ptycho-grafelog, mistrz Mumott, Podania tlumauay: Kraków. 8748k
Skradziono Kcnnkartę Nr 6354,
stiumów, płaszczy, fotoap*^tl>w Kupimy 2 piatony (pojedynki). Handlowiec Inteligentny. lat 37, o wybitnym darze Jaanowidzcot* ■ka 24.
wystawioną
przoz
Kreishnupt.
JaPlany
kopjujo.
wykreśla
fotokopje
sukienek, pnitefonów. lisów, futor Zgłoszenia z podaniem ceny kiero- ohwilowo biedny, pozna panią po wizyjnego, przepowiada każdemu
siadającą gotówkę lub jakąś po jego tajemnice wydarzeń żyoto- dokumentów, rysunków: Znklnd nadaw dnia 22, V. 1942 r.. ua nndo natychmiastowej sprzedaży: — y ,
knmdwlrtaehaftlłene
Zenzwlako
JuJja
Uiyńska.
43tl8k
Kra
Komis Kraków. Grodzką 59.
tralstolle Geeohiiftezemtrnle Kra- siadłość, włok od 38— 42, w celu wych z charakteru pism* I d*t Ityoownlctwa Technicznego. D404k
Zgubiono kartę roapoanaweoą na
Najwyższą oenę można osiągnąś za knu, Tomasza 43, Saehgeliiet Spe- mntrym. Zgłoszenia poważno z fo urodzenia na podstawie których ków. 8«iwaka 24
tografią lub boz: Zakopane, Ajen 1latał* horoskopy przyszłości. Daj« Kawa ziarnista przyjmuj* do pa
nazwwko Gawron Antoni, wydaną
płaszcz prochowloo. bieliznę męska dltion Barak I.
lenlai
Stanisław
Waobel.
Kraków
cja
Siemianowskiego
„Nr.
1012".
przez Htnroatwo Dębica.
43l)9k
1 damską, ubranie, spodnie, p ły t,
Kuplą ozęśel dentyatyozne. 8—11,
r?dy Y w«’®lkięb kwestjach <y- Dhign 53. oklep kolnmjalny
4439
Zgubiono
Kcnnkartę na nazwisko
dywany w Komisie, Grodzka 59.
oiowyoh. Odpowiedzi listownie za Obiady domowo na zamówienie
4—8, Kraków, Krakowska 18/6.
Kazimierz,
Kowozyn,
Kr.
Komis, Kraków, Grodzka 59. cie Ootówką płaci najwyższe orny za
milczeniem poczt. Podań datę uro- wydaje: Kraków,, Długa 31, I p„ Dębico.
Noclegi
4!MPk
szy sie zaufaniem
5783 ubrani* patia, płaszcze damskie,
zr<'ni'* 1 n,ytaSi»- Adres Mamott. m. 4.
4699 Skradziono Kennkortę Nr. 12284,
Kraków, skrytka poczt. 474.
Płyty gramof., używane (te* «<>“». meekie. sukienki, kostjumy, bio- Noclegi 1 Kraków, Lubicz 19/4.
Maszyny do ptonnl*. Uczenia i Tomczak Lenkadja, Rzeszów, Z.
Grafologlnl poradzi najlepiej każ Relegowania
kupię. „Fiduoia", Kraków, Flo
naprawia radiowo Chrzanowskiej 14.
°l”»w1e dywany, kilimy pa.
4311*
riańską 15.
6083 S?!®’ i Płyty. n*wvt połamane: Noclegi: Kraków Floriańska 3/8 demu. Przyjdź, jeśli masz jakieś Warsztat reperaoyjny, Kraków
Skrodzlsno Kennknrtę, kartę pra
Noclegi
niokrepująoo.
Kraków.
kłopoty: Kraków, Dlotla 73/11 — Basztowa 16,
Ubrania, oraz oddzielnie spodnie Nklep. Kraków Krakowska 36.
4939
cy, Wiśniewska Stefania, Rzeszów.
5999 w podworou, parter.
6871
t marynarki, suknie, płaszcze mę walwJ?"* ,a »<>tówkę patefony Długa 26/3.
Noclegi obok dworca Kraków, Wybitny psycholog a niespotyka Pluskwy oraz wszelkie robactwo Zgubiono Kcpnknrtę Nr. 8868. —
skie 1 damskie, oraz koetjiimy ku
wrsz
z
miodkami
tepl
radykalnie
różne
śT?
1
elektryczne,
froterki,
Kurniki
8/7.
5873
puje za gotówkę: Skup l Sprzedaż
nym darem jasnowidzenia wiayj- gaa,.BF" oraz odszozurzanlo prze Bzyinnńska Leokadia, Jnroolnw.
płyty, Noclegi — śródmieście: Kraków
nogo, nieomylnie przepowiada prze, prowadza dezy-nfekeja „Azot" Kra Zgubiono Kenukartę, Dzierżyński
Używanej Odzieży, Kraków, Plac nwa w e t ^ r* tv technicznie
fcrwataly
tylko
Antoni, Rzeszów, Grunwaldzka 20.
Asnyka
5.
Kowalska.
6065
szlośó. teraźniejszość, przyszłość I ków.
Dominikański 1.
6111 Ł óJ u l .'“cfwezorzędnym: Kra
Dietla 19/7 lolefon 217-48
Noclegi
czysto:
Kraków
Senacka
los
zaginionych. Odpowiada listo Konceiją szynkarską wolna oddam Zgubiono Kennkartę 1 Arhrits8590 9/10. przecznica Grodzkie).
Kupują w większych Ilościach ków Krakowsko 36. .klep
6072
wystnwlonn na nazwisko
akńrki królicze, białe lub popie Sypialnie .ja d a ln ie p ^ ^ j , kombl. Noclegi: Kraków, Zamenhofa 9'13. wnie za zol leżeniem óaląozyć zdję w dzierżawę. Informacje: Kraków, kortę,
Buro* Antoni, Sanok, Macieja
cie datę urodztmlo i pytania Ja.
late, ntewy prawione. Kraków, ul. n°?nMIwiłA<iint’
uśywane ku I piętro, oficyny.
6072 anowldz Jojiann Lwów, Suolńskie. Rakowicka 10, aklnp Trzociakowej. Kluski 46.
43154:
Jeazcze na Owieta może Pani mleć Zgubione Kennkartę, wysławioną
Felicjanek 16/9.
6159 puje gotówkowo Hal* Meblowa Noclegi: Kraków, Starowiślna 37/4 go 8Ó m 3
5595 Noclegi: Kraków, Starowiślna52/10 Najsłynniejszy psyohografolog395flk
Kupuje używano maszynki do mię Kraków. Grodzka 59.
podniesione oczka w pońoooozkach w Przemyślu na nazwisko DmlLu.
su i części, Szlifiernia, Kraków, Kupujemy gotów kowo używane Noclegi: Kraków, św. Jana 30/4. rand!
firmie .Astra" Ludwiki Przwprzepowiada
przyszłość, w
Aniela.
43ł6k
Diotlowaka 46, Myszkowski. 6183 ubraniu bieliznę pościelową, lenoe Noclegi: Kraków, Szewska 7/7.
nlórowel Kraków, Starowiżton 22 trow8ka
Zagubiono kartę pracy Nr. 304/02813,
określa charakter, mówi o losach w
ejid
e a Dietla 78.
5178 wydaną
Pianino, krótki fortepian, kuplę aegary kapy plnezowe. oraz Inne Noclegi przyjezdnym: — Kraków, zaglnionyoh. Podać datę urodzenia
przez
Arbollsnmt
Tarnów,
6191 1 pytanie, przosylająo 20 il. na Kostiumy, nlasrcze wykonuje en- na nazwisko Jakóbowokl w indy,
natychmiast. — Zgłoszenia: Gonieo wartościowe rzeczy: Kraków, św. Wielopole 24/4, II piętro.
Krak., Kraków, „Nr. 6228".
Krzyża L sklep.
5598 Noclegi: Kraków, Lubioz 19/5
4317k
odpowiedź Adresować! F. 2ytko- lldnlo finna Gniadek, Kraków.
5238 staw, zam. w Tarnowie.
Harmonią włoską, 60 basów, ku NaJczybciej sprzedasz wszelką gar Noclenl Inteligencji: Kraków lla- Lnrandl, Warszawa 0. 1, skrzynka Smoleńsk 17.
Zgubiono legitymację z UbezploDr.
Kwaśniewski
Boleolaw,
Spe
pimy. Zgłoszenia: „Controkomls", derobę przez Komis, — Kraków, dziwil,owska 14/2.
4633 pocztowa 665.
4106k
ezainl Społecznej Nr. 8069018, wy
Kraków, Grodzka 9.
6301 Adolf Hitler-Platz 12, w podwórcu Noclegi: Kraków. Krupniczo 28/2. ®r‘ Mlctelckl, specjalista chorób cjalista "horób kobiecych ordy daną w Tomowie na nazwisko
nuje: Kroków Dlertl* 66.
63Ó1
Kupujemy ubrani*, płaszcze, futra, Kuplmyi suknie letnie, kostjumy. Noclegi, łazienka: Kraków Kro- kobiecych Kraków. Mlkoiajaka 9. Poszukuję do wydzierżawienia do Cichy Tadeusz a Krzyża ad Tarnów
4633 ■riuczne pasy na -obniżenie Jelit,
b«y, aparaty fotogr., obrazy, kry- ubrania, treneze: Komis, Kraków, merewska 16/R.
mu 10-pokojowego z umeblowaniem Zgubiono lub ekradtiono FnhrrokL
fżtały. kilimy, dywany, porcelanę Adolf Hltler-Platz 12, w podwórcu Noclegi: Kraków. Szewska 7/8
nerek żoladka. Dla Pań I Panów lub bez nkoltea Mydlnlk, Zabie kartę, Bonutłnngfahrrodkartę. Jan
Lwów,
Szeptycki:
25,
m.
11:
noclegi
1 .inne przedmioty: Komis, Kro Używaną garderobę kupuje; Kra
wykonuje R. Bogdauowloa. Kra rzowa, Krzeszowie.
Zgłuszenia: Bbein, Lisia Góra ad Tarnów.
ków, Plac Dominikański 4. G353 ków, Dietl* 19/17.
6176
ków, Grodzka 2 w podworou. 5275 Gonieo Krak., Kraków. „Nr. 5319" Zgubiono Kennkartę Nr. 4777, wy.
Płaszcze, kostjumy, ubrania, spo Filatalletom
Skórno-weneryczne:
Dr.
Danecki
Bluroniein.
tłumaczeń
i
porady
pra n ‘2? w,V °Y y-,n S"ozu n« nazwisko
uzupełnia,
kupuje
Nauka I wychowanie
dnie, bieliznę, obuwie kupuję, plącę wszelkie znaczki „Mundna", Kra
Kraków. Starowiślna 43.
5237 wnej; Kraków. Auszenrlng 95/11. Baal* Józef i knrtę rowerowa na
gotówką; Sklep, Kraków, Długa 32 ków, Adolf Hitler-Platz Nr. 37,
Pluskwy, wszelkie robeotwo z za Obrazy stare znlezoinne, bez pod nazwisko Baeta Eugenjusz. 4320k
' Poszukujemy dobrych obrazów poi- Parski dywan kupię. Kraków, św, Maszynopltme Indywidualnie no rodkami tępi specjalnym gazem, pisu, malarstwo zagranlozne, pol Zgubiono Kennkartę Nr. 2839, wy•kich maJawyi Komii, Starowi- Marka 19, narożnik Florjańsklej, wocześnie, stenografia listownie nie uszkadzając tkanin, mebli. Sku skie — przynieść do fachowej bes- stawioną przez Zarząd Omlnąy
nowoozeoną metodą: Kraków, Gro. tek gwarantowany. Zakład Hlgje- platnej oceny: Kraków, Łobzowska
18.
4301& sklep tapicerakl,
4300k dzka 37.
Wndowtee Górne nu nazwisko Ro
0878 ny. Kraków. Bzowska 34.
D404i 6, Salon Obrazów.
C718 bak Stanisław, Wadowice Górna.

Kupno

5

„ G O N IE C K R A K O W S K I " N i . 93. Ś ro d a , 21 k w ie tn ia 1948.
WołBe posady
, B rowar średniej

Od dala SO <)o 22 kw ietn ia 1S4S:

APOLLO
•w . Tomasza H — Telefon 111-20
C U D O W N E D ZIE C K O

Fita

BenŁhoff,

Paul

Hórbiger.

W ANDA
Bw. Oertru/ly 5 — Telefon 178-08
PR AW O DO SZCZĘŚCIA

Paul Hórbiger, Heinz Riihmann

wielkości przyj
muje oferty na stanowisko kie
rownika adm inistracyjnego, do
dnia 25. IV. br. W ymagana dłuż
sza prdktyka adm inistracyjna i
w kierunku fachowym, zdolności
organizacyjne, inicjatyw a, pierw 
szorzędne referencjo, oraz znajo
mość je®yka niemieckiego. Pierw
szeństwo posiadają kandydaci o
odpowiednich stndjaoh fachowych.
Oferty w obydwu jeżykach kie
rować należy pod adresem Staatsdomiine Gumnlaka Tarnów. 4350k
Dwie rutynowane fryzjerki, obznajomiono z robieniem peruk,
zostaną natychm iast przyjęte na
stało
do teatru
państwowego
(Staatstbcater). Zgłoszenia osobi
sto u technicznego dyrektora.
Pomocnica domowo, mówiąca po
nlemieoku — tylko od zarazi —
potrzebna. Zgl. osobiste codz. od
11 do 13, Kraków, Zyblikiewieza
12, m. 2.
6810
Dziewczyna

SZTUKA

d*.

Jana 8 — Telefon 108-20
R OM ANS L E K A R Z A

A lbrecht SchoęohaJs, Oamllla Hora

UCIECHA
Starowiślna 16 — Telefon 125-16
D Y S K R E C JA Z A P E W N IO N A

Holi

Finkęnzeller, Theo

Lingen

A TLA N TIC
Stoadom 15 -

Telefon 10S-82.

NANETTE

Jenny Jugo, Hans Sóhnkar.

STELLA
! Lubicz 15
7

- Telefon 148-01.

W IE D E Ń S K IE

M ELO DJE

Paul Hórbiger, Hans Moser.
Początki seansów w dnie no/wszcd
Bie o godz. 13.15, 145:15 I 17.15
TO niedziele I święta o godninle
11 13.15. 15.15 | 17.15.

Zgłaszając sic ochotniczo
do pracy w Rzeszy Nie*
miecklej masz prawo wy
boru miejsca pracy.

Zgłoszenia:

BIURO
IU F O B M M E
dla
pracowników fizycznych
i umysłowych
Krakau, Burgstr. (Grodz
ka) 60
Jarosław, Dielziusstr. 6
Przemyśl. Dworskistr. 9.

GUTOWSKI I SKA
« t PAWLIKOWSKI it lW IŃ lK l
• SKA
KrsMw. Sławkowska O
Tek WS-TO W iś*

Stałe ładunki zbiorowe
do

Lwowa, warszawy i Częstochowy
Transporty samochodowe
Przeprow adzki wozami
meoiowymi.
Wszelkie ozvnnośnt spedycyjne.

„Singera" moszunc
damską sprzeda:
K raków , ul. Starowiślna N r. 12/5.

KOMIS

Br A

Grodzka 5 9
przusparza
k o rz u s c i
B U C H A L T E R

kierownik

biura

— rutynowany,

przyjm le poważne propozycje.

Łaskawe zgłoszenia: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. C5G4“.

u p im y
łub wypożyczymy bryczko i Plat
formo do zaprzogu konnego.
Zglosz.:

Goniec K rak.,
„ N r. 8766'*.

K raków ,

G L IN K Ę O G N IO T R W A Ł A
1 piasek kopalniany wagonowo
dostareya;
H. H. N I E M C Z I K

Kraków
Skrytka pocztowa 93.
"
■> A T K F «S> M
elektryczny „P alllard " wzmacniacz
oraz płyty sprzedam okazyjnio.
Kraków , ul. W iśllsko N r. 4, m. 3

(kolo Hali Targowej).

ARTRETYZM
reumatyzm i nerwobóle

usuwają

ZIOŁA

„Reumosa" Magistra

W olskiego

azyeta,

nozolwa,

do

wszystkiego, potrzebna od 15. V.
Zgłoszenia: Kraków, Batorego 7
m. 3, między 6 —8.
691o
Potrzebna pomocnica modnłarska,
pensja dobra. W iad.; Salon Mód
..Ligia", Kraków, Wielopole 14.
Krawcowa na 2—3 tygodni© po
trzebna na wieś. Zgłoszenia: Gonieo K rak.. Kraków „Nr. 6666".
Rats-Stubon poszukuje zaraz: 3-oh
pierwszorzędnych ketoebów. Do re
sta u rac ji zdrojowej w Swoszowi
cach od m aja: bufetowea. chłopca
do posług domowych. 6 sprząta
czek. 6 kelnerek mówiących po
niemiecku. Zgl. do W. M arette —
Bats-Stuben.
K rakau,
Rathaueplatz 6.
. 6686
Poszukuję dobrego fornala, ku
charki dla czeladzi zaraz. M ajątek
Przegorzaly-Kraków.

Inteligentna, m iła, spokojna, zaj, mie się prowadzeniem goapedarstw a domowego u samotnych osób.
Zgłoszenia: Gonieo Krok., Kraków,
„Nr. 5671".
K ierow nik przedsiębiorstwa,
za
rządca. kleroWuiik, kierownik biu
ra, sękreitarz (Polak, 52 lat), znaj,
jeżyka polskiego, niem. t ufcratń.
slkiego, dobrej prezencji, pewny
sjiebie i obrotny, um iejący godni©
występować, cbzmajomlouy z pro
wadzeniem i nadzorem większych
lokali rozrywkowych, jak: hotele,
bary, restauracji' i .przeds. gasfropomlozńe. poszukuje odpowiedniej
liwoówlkó. Zglosz.: Goniec Krok.,
Iraków, „Nr. 4033k",
Fachowiec drzewny, były kierow
nik biura techniczno-budowlanego,
obeznany z pracam i na budowie i
biurze, z tartakam i, stolarniam i
moblowemi i budowlanemi, poszu
kuje odpowiedniego zajęcia. Ła
skawe oferty kierować: Gonieo
K rak., Rzeszów, pod „Fachowiec".
Szofer-ślusarz .poszukujo posady,
najchętniej Tarnów, Ęzeszów, Dę
bica, Woźny W ładysław, Straszęcin, p. Dębica.
4292k

S

Kupno nieruchomości

Kupię każdą realność, miejscowość
obojętna.
Skowroński, Kraków,
Adolf H itler-Platz 39.
6329
Kamienice, parcele kupuje I sprze
da je N ajstarsze Biuro Szachowska,
Kraków, Jagiellońska 10/6. 5500
Kupujemy wszelkie nieruchomości:
„Inform ator", Kraków, Pijarska 19
Kuple dom z ogrodem, sadem w
Wiejiiicooe. pośrednictwo wyklu
ozeno. Zgł.: Gonieo Krak., K ra 
ków. „Nr. 4490".
Parcelę lub mały domek, kuplę
okazyjnie w Krakowi®. Zglosz.:
Gomieo Krak. Kraków, „Nr. 4822"
Kupie każda realność, miejsco
Apteka ua prow incji, poszukuje wość obojętna. Zglosz.: Gonieo
kierownlka-(czkl). Wiadom.: Go- Krak. Kraków. „Ńr. 5193".
nieo Krak., Tarnów, „Nr. 1451". Kuple komfortowy dom z ogro.
Sekretarza m iejskiego kw alifiko dem 4—6 ubikacjowy. ładnie po
wanego z praktyką 1 egzaminem łożony na peryferiach Krakowawojewódzkim, władającego języ Zglosz.: Gonieo K rak., Kraków.
kiem niemieckim w słowie i pi „Nr 5331".
śmie, poszukuje Zarząd Miejski Kuple mały domek, blisko tram 
Tarnobrzeg.
4219k waju bez pośredników. Zgł.: Go
Nr. 5459"
Fryzjera męskiego, prayjmę na niec Krak. Kraków
stalŚ zaraz, gw arancja. Zgłosze W illa 10 ubik., 900 m3 parcelf,
nia: Kraków Kalwaryjslka 7. Fry. Zakopane, wproat ofl właściciela:
zjer.
5149 KBZ, Kraków, Basztowa 10, m. 1,
6345
Pomocnica domowa, energiczna 1 telefon 159-35.
Czysta, umiejącą sprzątać i goto
wać, do dwojga osób i dw uletnie,
Sprzedał nieruchomości
go dzietoka potrzebna aatraz na b.
dobrych warunkach Kraków. Raj.
ska 4. m 8
5330 Parcelę 500 sążni, vfy<lz., MydlnlPotrzebni
minerzy.
maszyniści, ki; parcelę 350 sążni, wydzieloną
budowlaną, Wola Juslow ska; patrobotnicy. Całodzienne utrzym anie
dobre wynagrodzenie, pomoc dJa oelę 320 sążni, wydz., budowlaną,
rodziny zapewniona. W ystarczy w Podgórzu; parcelę 332 sążni,
tylko adres
Zgłoszenia: Gonie© wydzie.oną, budowlaną, ul. Jul.
Len; parcelę 450 sążni, wydzieloną,
Krak., Kraków. ..Nr. 5365*’
Lokaj kaw aler starszy, dobra pre budowlaną, w Łobzowie, oraz wiele
innych
parcel sprzeda Biuro, K ra
zencja potluzebuy do prywatnego
ków, Sienna 5, m. 7, I p., od godz,
domu Kraków. Floriańska 14
6941
portier wskaże.
5486 10—17, telefon 113-6-1.
starszego po. Grzegórzecka — dom nowomuroszukuje sre. Zgłoszenia: „Miracu- wany, 5 ubik., elektryka, wodo
lum" Kraków Oboźna 14, gndz. ciąg, tanio sprzeda Skowroński,
11—13. teł. 117-84.
5576 Kraków, Adoll H itler-P.atz 39,
6327
Palacza do centralnego ogrzewa telefon 158-66.
nia Doszukuje się. Zgłoszenia: Sprzedaż nieruchomości przepro
„M traculum " Kraków. Oboźna 14. wadza solidnie, dyskretnie, poleca
największy
wybór Skowroński,
godz. 11—13 telefon 117-84.
Przyjme zdolnego czeladnika ko Kraków, Adolf H itler-Platz 39.
Gospodarstwo
pod Krakowem z za
walskiego od zaraz. Zgłoszenia:
„IofoTGoniec Krak., Kraków. Nr 5652" budowaniami. sprzedam.
raator".
Kraków
Pijarska 19.
Chłopca do nanki szewskiej przyj,
me zaraz. Kraków Karm elicka 21- Kamienice, wille, parcele, sprze
daż — zam iany: „Inform ator",
Pracownia obuwia Gondek Antoni
4211k
Służąca z gotowaniem samodziel Kraków, Pijarska 19. »
na, długie świadectwa, potrzebna. Prokocim — pwroeilę, 25 metrów
frontu
przy
Al.
Kasztanowej,
za.
Goniec K rak., Kraków, ..Nr. 6257"
Szukam małżeństwa bezdzietnego raz sorzedam. Kraków, F loriań
5568
do robót pomocniczych. Mieszkanie ska 18 II. p. oficyna.
1 częściowe utrzym anie. Zgłoszenia Parcele pod trzochpletrową kamie
Gonieo Krak. Kraków „Nr. 6473“ . niec przy Popiela. Parcelę, 1350
metrów kwadartowyeb ul. Dwor
ska, tanio sprzedam. Krnków. ul.
Florjańsika 18, II. p oficyny.
Posad poszukują
Parcelę 208 sążni, ul. Ks. józefa.
Handlowiec
buchalter-bilansista, okazyjnie sprzeda: Kraków, Maty
Rynek
1, I p„ ofie.
6250'
lat 38, energiczny, kompletna znujomośó branży drzewnej, masztów Parcelę za Parkiem Krak. 197 sąż.,
to.otechnicznych, obowiązujących 12 m. front, okazyjnie sprzeda:
ustaw, zdolny organizator, ma- Kraków, Maty Rynek 1, 1 p„ ofie.
szynopismo, pierwszorzędne świa Parcele i domy w różnych dzielni
dectwa, poszukuje odpowiedniego cach Krakowa okazyjnie sprzeda:
stanowiska w przemyśle, tartaku, Kraków. Mały Rynek 1, I p. oflo.
lub m ajątku. Biuro Ogłoszeń, K ra Domek drewniany, 390 sążni par
celi w Bochni, okazyjnie sprzeda:
ków, Sienna 12, d la „S. S.“
Kraków, Mały Rynek 1, I p„ ofio.
Ogrodnik, pomocnik z ukończoną
szkolą i praktyką, poszukuje pra Dom murów,, 5 ubik., narożnik.
Czerwony,
okazyjnie
cy. Zgłoszenia: Gonieo Krak. k. Prądnik
Mielec.
4122k sprzeda: Kraków, Mały Rynek 1,
6203
Szofer obejmie posadę przy cię l. p.. Oficyna.
żarówce. względnie traktorze, n aj Domu w Dębnikach, 18 ubik., po
łowę
okazyjnio
sprzeda:
Kraków,
chętniej na prowincji. Łaskawe
6264
zglosz.: Gontóo K rak., Kraków. Maty Rynek 1, I p., of.
Parcelę 350 sążni na Woli Justow „Nr. 5027".
Zarządczynl-gospodynl inteligent ekiej okazyjnie sprzeda B H . „Erna, reprezentacyjna, sam otna, wiek ka-es“ , Kraków, Stnrowiślna 27,
4293S
średni, dom atorka gospodarna, sa telefon 128-41.
modzielnie poprowadzi dom samo Dom 3 ubik,, m ur„ 240 sążni ogro
tnych osób lub gospodarstwo wiej du, blisko tram w aj, sprzeda TVH.
skie. Zgłoszenia: Goniec Krak., „Er-ka-es", Kraków, Starowiślna
27, tel. 128-41.
4294k
Kraków, „Nr. 5064".
Absolw. Wydz. Rckn. D. J. obej Willę 10 ubik., a u r ., z pięknym
mie posadę jako pomoc gospodar ogrodem, w miejscowości letnisko
cza w m ajątku ziemskim. Zgłosz.: wej, sprzeda B'H. „Er-kn-es". K ra
Gonieo K rak.. Kraków. „Nr. 5142", ków, Starow iślna 27, teł. 128-41.
Wdowa w średnim wiekn, Inteli Dom 10 ubik., m ur„ 800 sążni
gentna. uczciwa i czysta, poszuku ogrodu, zabudowania gospod., w
je zajęcia najchętniej w gospo miejscowości letniskowej, sprzeda
darstwie domowem. Zgłoszenia: B/H. „Er-kn-es", Kraków, Staro
4298k
Goniieo K rak., Kraków, „Nr. 5203" wiślna 27, tel. 128-41.
Dom drew., 2 ubik., i sień, do
Młoda. 22-letnia sierota, milej po.
przeniesienia,
sprzeda
B/Ii.
„Erwierzohowiności. po m aturze bez
względnie uczciwa, poszukuje po kn-es", Kraków, Starow iślna 27,
telefon
128-41.
4297k
sady: kasjerki, sprzedawczyni, lekterki. wychowawczyni, owent. po. Dom nowomurowany, 6 ublkaeyj,
moc domowa z utrzym aniem. Mioj. elektryka, 130 sążni ogrodiu, bli
sooweść obojętna. Kraków wyklu sko autostrady i tram w aju, na
czony. Łaskawe zgłoszeniu: Genie© tychm iast sprzeda Tymerski, Prokoeim, Morawiuskiego 15.
6510
K rak.. Kraków. „Nr. 5209".
Nadzwyczajna okazja! Łąkę 2000
Uczciwy, milej powierzchowności, sążni, dochód roczny 5.000 (Pyeliolat 32. przyjm ie meżlirw© zajęcie. wioo-Kraków), tanio sprzeda „K ra
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków. kus", Krnków, Zwierzyniecka 11/4,
„Nr. 5281".
telefon 117-68.
6637
W branży transportow ej zmienia
Parcela bud 1.800 m3. Zakopane,
►osadę. Zgłoszenia: Goniec Krak., tanio:
KBZ,
Kraków,
Basztowa
10,
Sraków „Nr. 5340".
m. 1, tel. 159-35.
6344
Rolnik z Poznańskiego, dobry faohowioe, energiczny, szuka posady
w większym m ajątku. Zgłoszenia:
Sprzedaż
Gonieo K rak.. Kraków. „Nr. 5342"
Em erytka, zdrowa, zaopiekuje się
Singera maszynę, krytą, pierw
dziećmi starsza osobą, pomoc do szorzędną, 6przedum. Kraków, ul.
mowa. chetnio prowincja. Zglosz.: Kościuszki 60/6.
6937
Gonieo K rak., Kraków. „Nr. 5620” Patefon walizkowy, płyty, sprze
Lskarz-denlystka (starsza) szuka
dam. Kraków, Lelewela 9/2. 6936
posady. Zgłoszenia: Gonieo Krok.. Maszynę do szycia, tanio sprze
Kraków „Nr. 5662".
dam. Kraków, Bożego Ciała 31/7.
Rządca, emeryt, były właściciel
Maszynę do szycia krytą tanio
gospodarstwa, przyjm ie odpowie sprzedam: Kraków, Lelewela 9/2.
dnią posadę, uajcliętniej w ma Blżutdrja, ozdoby wyroby srebr
jątku. Zgl.: Goniec K rak., Rze ne zegarki damski© i meskie w
szów pod „Rządca".
4289JC wielkim wyborze stale na składzie:
Pisarz
gospodarczy,
sumienny, Kraków Krakowska 1. Arkady.
energiczny, lat 32, dobro świadec M ateraca wlósienne, trzy, sprze
twa, przyjm ie posadę. Zgłoszenia: dam. Kraków, Kazim. Wielkiego
Gonieo K rak., Kraków, „Nr. 4429“ 77a, m. 7.
6819

Gabardynowy płaszcz męski, stan
pierwszorzędny, okazyjnio sprze
dam. Kraków, św. Marka 20/10.
I. p„ godz. 8—10.30 i 16—20.
Tapczan jedno i dwu osobowy,
szafa kombinowana i pojedyncze,
do sprzedania. Kraków, Stradom
13, m. 0.
6841
Ubranie beżowo, popielate, spo
dnie długie, pumpy brązowe, czó
łenka damskie, zamszowe 37, sprze
dam, Kraków, Lubicz 26/4, parter.
Ubranie męskie, stan b. dobry,
firanki i buty męskie 42 sprze
dam. Kraków, Gontyny 4. 4324k
Kcstjum jasny, prochowiec męski,
ubranie męskie, ubranie dla 16-1.
chłopca, sprzedam. Kraków, św.
Kingi 6/1, codziennie od godz. 6
wieczór, sobota od godz. 2 po poi.
Sprzedam kostjum czarny, używa
ny; płaszcz deszczowy męski, po
piel.; rakietę Kraków, Ja sn a 7/11.
Zarzutkę jasną na średniego sprze
dam. Kraków, Plac M arjacki 3/2.
Lustro (psyche), stolik, kanapka,
2 foteliki, całość, sprzeda. K ra 
ków, Smoleńsk 24/3.
4323k
Wagę używaną sprzedam. Kraików,
PI. Słowiański 2/13, godz. 17—20.
„Singera" m aszyna do cholewek
w pierwszorzędnym stanie do sprze
dania. Kraków, Groble 19/25. 6844
Czarną, dużą torebkę skórkową,
sportową, sprzedam. lub zamie
nię za dopłatą na brązową. K ra 
ków, Zyb ikiewicza 5/154.
6859
K ilim bardzo ładny sprzedam. —
Kraków, ul. R ajska 8, m. 8, I I p.
Wózek sportowy, Konken, stan
pierwszorzędny, sprzedam. K ra
ków, św Sebastiana 16/28, praw a
ofie., I I p., ganek.
6886
Sprzedam kostjum damski, jasny,
modny. Kraków — Osiedle Ofi
cerskie, Bema 4/9.
6903
Lisa niebieskiego, pięknego, sprze
dam. Kraków, Mazowiecka 45/5.
Trąbkę (kornet), markewą, w b.
dobrym stanie, sprzedam. W ia
domość: Kraków, ul. Dietla 73/1,
między godz. 13—14.
6911
Ubranie sportowe, pierwszorzęd
ne, na wysokiego, sprzedam. K ra
ków, Kopernika 22/4.
6914
Łóżeczko
dziecięce,
metalowe,
sprzedam okazyjnie. Kraków, ul.
K okow ska 37/9, I. p., ofio. 6944
ślubną
suknię, długą, (blatą),
sprzedam okazyjnie, Kraków, ul.
Celna 8/8.
6945
Srebrne nakrycie nowe na 12 i 6
osób, tani© sprzedam. Kraków,
Miodowa 3, sk op 7.
6265
Najtańsze
wyroby koszykarskie
ozdobne oraz meble: — Kraków.
Miodowa 17, „E xport“.
3748k
Sprzedam dwa komplety materacy
wlńsieroiych. Kraków Me'selsa 8/4
Uwaga! Tanio! Makatki, obrusy
papierowe papier pakowy, m ate
ria ły piśmienne, szpagat papiero
wy: W arszawa ul. Świętokrzyska
39. Antoni Rnzik.
4105k
Obcasy drewniano i koturny: Eabr.
„W iór" Częstochowa, Kawia 12/14
U m ywalnia
marmurowa, wiedeń
ska, duża, dwa łóżka blaszane.(ew,
pojedyncze) do sprzedania: K ra
ków, św. Łazarza 9, m. 4. 4171k
Łóżko połowę, tapczan dwuosobo
wy, m aterace: Kraków, św. Marka
19, narożnik Florjaóskiej, Wy
twórnia tapieerska.
4172k
Meble biurowe poleca Stefan Iglicki w Krakowie. Sławkowska 10.
Maszynka do strzyżenia traw ników
do sprzedania. Zgłoszenia: K ra
ków. Starow iślna 17, T piętro.
Motory używane: Diesel 18 KM,
24 KM, 30 KM, 50 KM, 12, KM,
m otnr nn ga’ 45 KM, lokomohilę
stałą 20'34 KM, poieca „Pilot'
Lwów, Batorego 4
4305k
Obrazy znanych m alarzy sprzedam
Place uajwyższe oeray J Brachel
Salon Obrazów Krak.. Floriańska 8
Sadzonki leśne żywopłotowe drze
wka parkowe ozdobne dostarczała
Szkółki Darz-Bór. T riebling Nowy
Sącz
3261 k
Mcblo: sypialnie, jadalnio, szafę
kombinowaną
oraz
trójdzielną
sprzeda Stolarnia, Kraków, Staro
wiślna 35, w sieni na prawo (nie
sklep).
3745k
Psy pokojowe oraz łańcuchowe
sprzedaje I kupuje Hodowla. Kra.
ków. Wadowicka 39 przedłużenie
K alw aryjskiej
3946k
Szafę trójdzielną okazyjnie sprze
dam: Kraków, Długa 23, — sklep
z kilimami.
4271k
Kilimy, dywany sprzedaje — ku
puje: Kraków, Długa 23, sklep.
Mlyńsklo maszyny
motory gazo
wo wszelkie Przybory i-to Plany
budowa r/mionty: Zakład budo
wy młynów Kraków Mazowiecka
35 telefon 102-44.
9493
Maszynę szewska. cylimdrówke.
sprzedam. Kraków Pcdzichów 3,
szewc.
4422
Maszyna „Singer" damska bęben
kowa kryta do sprzedania: K ra
ków Paulińsk-a 3 m 4.
4516
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna oceua: Kraków, Łob
zowska 6. Salon Obrazów.
5284
Tanio kupić można różne rzeczy,
jak ubrania palta płaszcze dam .
skio i Pieskie, futra, bielizno oso
bistą, stołową
pośoielową, obu
w ia patefeny i wszelkie inne rze
czy w sklepie: Kraków ul- K ra
kowska 36.
5586
Patęfony walizkowe 1 elektryczno
wzmacniacze do patefonów, kili
my i dywany w różnych wielko
ściach zegarki na rękę i kieszeń,
kowe męski© i damskie bryczesy,
firanki, kapy aa łóżka stale na
składzie: Kraków Krakowska 36,
Meble różne sypialnie. Jadalnie,
pokoje kombinowane, sprzedaje
Hala Meblowa. Kraków. Grodzka 59
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzecki, Kraków, Wiślna
9 Sprzedaż ocena kupno
5602
„Singer" maszynę krytą, oraz dru
gą szybkoszyjącą „Singera" 103.
K. 8, okazyjnie sprzedam. Kraków-Bronowiee Małe, Aleja Wy
spiańskiego 60'6.
5699
„Singer" maszynę k ry tą
tanio
sprzedam. Kraków, Kościuszki 35,
stolarnia.
5709
Komis, Grodzka 59 — okazyjnie
sprzeda: sukienki, płaszcze, dywa
ny kryształy futro tapkowe. pele
rynko z niebieskiego lisa firany.
Maszyny i przybory biurowe. —
Sprzedaż — Kupno. A gentura Han.
dlowa Golębiowski-Rafalski, K ra
ków, św. Marka 27, tel. 226-45.
Dwa Eloktromierze jednofazowe,
220 V 5 i 3 ampery do sprzedania.
Zglosz.: Gonieo Kraik., Kraków.
„Nr. 5077“
Ubranie męskie, dobry stan, kostjnm damski, spódniczka, su
kienka. bluzeczka jedwabna, weł
niana, futro używaDe, płaszcz wio
senny, buty z cholewami do sprze
dania. Wiadomość: Kraków, Gro
dzka 47, Pralnia.
6044

Wydawnictwo „Goniec Krakowski**. Kraków, Wielopole 1.

Fortepian krótki, krzyżowy, sprze

da, Kraków, Sziak 43/7.
6300
Mikroskop okazyjnie sprzeda „Centrokoruis", Kraków, Grodzka 9.
Pianino
markowo okazyjnie do
sprzedania: „C entrala W ag", K ra
ków, Grodzka 15.
6331
Saletra sodowa, sa letra potasowa,
waga uchy.na do sprzedania: Al.
Ozorowski, Kraków, Podbrzezio 2.
Sprzedamy nakrycie srebrne 12osobowe, patefon elektryczny, apa
r a t fotograf. E sakta, lisy srebrne:
Komis, Kraków, Plac Dom inikań
ski 4, telefon 188-36.
(2154
Polecamy ubrania, płaszcze, lisy,
obrazy, kryształy, aparaty fotogr.,
kilim y, dywany, chodniki, patefony elektryczne, nakrycia srebrne,
platerow e i inne rzeczy codzienne
go użytku: Komis, Kraków, Plac
Dominikański 4.
6355
Certo Dolino F. 2.8 i statyw,
sprzedam. Kraków, Paulińska 2 la.
Patefon pierwszorzędny, dwusprężynowy z płytam i, sprzedam.
Kraków, K aiw aryjska 6/5.
6395
Fotoaparaty, patęfony, nakrycia
stołowe, chodniki, dywany, kilimy,
garderobę, buciki na korkach n aj
taniej w Domu Komisowym, K ra
ków, Stradom 16
6398
Motory elektryczne prądu zmien
nego i stałego od 1 do 30 kom,
sprzeda, oraz wykonujo remonty
„Światlom otor", Kraków, ul. św.
Ja n a 13., te.efon 110-53.
6400
A gregaty do ośw ietlania i łado
wania akumulatorów 12, 110 i 220
Volt: „św iatłom otor", Kraków,
św. Ja n a 13.
6403
Hydrofory, zbiorniki (pompy z mo
toram i elektryczinemi i benzyno
wemi): „Światlom otor", Kraków,
ul św Ja n a 13.
6407
W entylatory, dmuchawy, szlifier
ki, po.erki, sprzeda „Świattomotor", Kraków, św. J a n a 13. 6408
Dynama 5, 7, 12 koni, 110 i 220
Volt, sprzedam. „Światlom otor",
Kraków, św. Ja n a 13.
6409
Maszynę kuśnierską,
krawiecką
z powodu wyjazdu tanio sprzedam.
Kraków, Krowoderska 49/4. 6448
Maszyna do szycia, kryta, oka
zyjnie do sprzedania. Kraków,
Staszica 14/3, przecznica Szlaku.
M łyńskie maszyny, oalkowite urzą
dzenia młynów wykonuje Molitor,
Fabryka Maszyn Młyńskich, K ra
ków, ul św. W awrzyńca 26, telef.
131-18.
6503
Singera maszynę gabinetową sprze
dam tanio. Kraków, Benedykta
14. przecznica Limanowskiego
Srebro stołowe na 6 lub 12 osób
w kasecie wbudowana cukiernica;
sprzedam fra k ó w , Zyblikiewieza
5, schody 9. drzwi 126, od godz.
1—5.
6624
Patefon elektryczny w pięknej
szafce orzechowej sprzedam: „Radjofon", Kraków, św. Tomasza 21.
Sprzedam okazyjnie a p ara t łazien
kowy, pełny autom at. Kraków,
Krowoderska 37/5.
6485
Lisa srebrnego, pięknego, okaz,
sprzedam. Kraków, Lubelska 26/2,
W o rki, sienniki, torby papierowe,
fartuchy robocze, poleca Ossowski
Kraków, Długa 63, tel. 124-98.
Piękne upominki Wielkanocne w
wielkim wyborze, poleca S tani
sław Cbwiłkowski. Pod A rkada
mi. Kraków. Krakowska 1. 6726
Płaszcz damski, granat, oraz jasno-beż, okazyjnie sprzeda. K ra
ków. Kochanowskiego 2/2.
6781
Harm onję włoską „ÓAV. S o p r a n i"
120 basów, 2 registry, oraz 32 ba
sów z registrem , sprzedam. K ra
ków. św W awrzyńca 18'21, g. 8—f7
Patefon „His m aster yoice", wa
lizkowy, b. dobrym stanie, sprze
dam. Kraków, Długa 32/8.
6798
Patefon elektr., szafkowy, wzmac
niaczem, głośnikiem i adapterem ,
prawie nowy, sprzedam. Kraków,
Długa 32/8.
6799
Trencze męski i damski, dobrym

stanie, wzrost średni, sprzedam.
Kraków, Długa 32/8.
6801
Patefon elektryczny, szafkowy z
płytam i Okazyjnie do sprzedania,
Kraków, św. Gertrudy 23/2a o©
12—1540.
6803
Abażury do lamn wisząeyeh sto
łowych i nocnych poleca Skład
Artykułów
Elektrotechnicznych
2ar"
Kraków Sławkowska 11
telefon 220-21
2252k
Elektryczne lampy, kuchtnki że
lazka poduszki, m ateriały elektro,
instalacyjne poleca:
.Znr“ Kraków Stawkowska U podwórze.
Tapczan nowy do sprzedania: K ra
ków Starow iślna 33/3.
36301r
Abażury: Wyt.w. „Fox
Kraków.
Sławkowska 30.
3729k
Pianino koncertowe Pancorne, czar
ne, sprzedam szybko: Kraków,
Krowoderska 50. I p.
5936
Wózek „Koukon" i autko, wóztfe
sportowy lalkowy, garniturki. łó
żeczko wyprawkę dziecięca poń
czoszki. rękawiczki i kryształ sprzc.
dam : Kraków Zyblikiewieza 5/46.
Fortepian peinopanoerny, krótki
tanio sprzedam: Krnków, K arm eli
cka 17/9
6105
Trencz na niskiego sprzedam Kra
ków. Dietla 19/17.
6160
Obrazy wybittiych artystów w wiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzecki, Kraków, Wiślna
9. Sprzedaż, kupno, ocena
6185
Tapczan dwuosobowy, szafy, sto
liki, jadalnię gotycką,, korale,
siatki, lampę naftową, krzestn,
kryształy, sprzedam, Kraków, Ko
pernika 8/4.
6229
Obrazy najw ybitniejszych m alarzy
polskich sprzeda okazyjnie Dom
Komisowy. Kraków, plac Domini
kański 4.
6186
Nakrycie srebrne na 12 osób, du
ży komplet, prawie nowy, okazyj
nie sprzeda „Centrokomis", K ra
ków. Grodzka 9.
6299
Sukienkę liturgiczną do I Komu
nii św., sprzedam. Kraków, Koletek 7/26.
6440
Wózek głęboki, sportowy, łóżecz
ko 1 wyprawkę, sprzedam. K ra
ków, Zyblikiewieza 5'39.
6499
Klubowy g a rn itu r skórzany, ła
dny, porządny, sprzedam. Kraków,
św. Marka 19, narożnik F lo riań 
skiej. Sklep tapicerski.
6663
Piękny serwis obiadowy, czeska
T>orcclain.a, komplet 12 osób —
101 czyście sprzedam.
Kraików.
6w. Stanijsława 8b/6.
5223
O braiy wybitnych m alarzy Sprze
daż. kupno ocena: Halina Grzy
bowska. Kraków, Zwierzyniecka
Nr. 14.
5251
Patefon

walizkowy, dwuspreźyno-

wy z p ły ta m i epraedam. KrakówDebniiki Zagrody 8^6.
5270
Piec kucheony. żelazny, okazyj
nie sprzedam. Goniec Krak., K ra.
ków. ..Nr. 5235“.
Szewską maszynę
cylimdrówke,
sprzedam. Kraków ul. Pedzichów
3. pracownia obuwia.
5307

Telelon 26S-11.
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Maszynę do pisania
m arki Underwood, sprzedani
Kraków, ul. Szpitalna 20.

Skład fortepianów.

Buciki le tn ie
su/knię czarną wełnianą sprzedam.
K raków , Kościuszki 24/15, I piętro

sprzedam.

K raków ,

Mogilska

l/l

godz. 2—5 (14—17.
M E C H A N IC Z N A S Z W A L N IA
B IE L IZ N Y „SO-GO"
w K rakow ie, ul. Stillgasse 3

(Bonerowska)

poszukuje od zaraz
P A N IE N E K
do przyszywania guzików.
Szkło szlifo-wone. grubet na urzą
dzenie sk/lopu cmklerniiizego. oka*
zyjnte do sprzedania. Hgl-: Gonio©
Krak.. Kraków „Nr. 5296".
Obraz gobelinowy, form at 140X
210. okazyjni© do sprzedania.
Zglosz.: Goniec Kraik., Kraików.
„Nr. 5297".
Kostjum i ubramie. gatunek i far
son elcfiramcłki. bryczesy, miarymair*
ka epednie aprzetlam. Kraków,
Czarnieckiego 8/L
5239
Sprzeriajcmy tanio używane ubra
n ia bielizme pościelową kapy, ko
ce kilimy kiapy pluszowb oraa
inne ładne rzeczy: Kraków, św.
Krzyża 7 eklcp
5599
Wannę, umywalkę, krzesła Thoneta, sprzedam. Łaźnia, Kraków,
św. Gertrudy 19.
5696
Maszynę do pisania „A dler" apa
r a t mało-obrazkowy
„Velli“ 1
Łeicę II, sprzedam. Wiad.: K ra
ków, Al. K rasińskiego 21/11, ot.,
od 5—7.
5802
Akordeon z registrem , 100 basów,
sprzedam. Kraków, Sławkowska
14, m. 8. po południu.
5804
Żelazka elektryczne „B rabork" do
mowo i krawieckie, najwyższy ga
tunek, poleca D/H Centrala św ia
tła, Kraków. Dietla .35, tel. 167-27.
Lampy elektryczne, arm atury oświetleniowe, m aterjały elektro
techniczne w wielkim wyborze po
leca D/H., C e n tr a l św iatła, K ra
ków, Dietla 35, teł* 167-27.
5874
Kuchenki
elektryczno,
grzałki,
grzejniki w wielkim wyborze po
leca D/H- Centrala Światła, K ra
ków, Diotla 35, tel. 167-27.
5873
ślubna suknia okazyjnio do sprze
dania- Wiadomość: Kraków, Sta
rowiślna 37.
5883
Spodnie meskie. z btelekiiego ma
teriału brąz, beige. na wzrost
średni, sprzedam. Kraków, Rze
szowska 6/12.
5090
Froterka floktryczua, mało uży
walna. okazja, do sprzedania, K ra 
ków. Rzeszowska C/12.
5091
Lando i bryczka, spody wiedeń
skie pod powófis, do sprzedania.
Kraków. Grzegórzecka 15.
5093
Do sprzcdinia: Urządz-onie s kle poi,
trzy lady i regały przyścienno.
Odpowiednie jako m atorjal dla
stolarzy. Wiadomość: Tel. 128J>3,
skileip II Leridner. Kraków Strądom 6.
5łi«
/TiUstr°
oalomik bnokaitowy
(9 (Ewtuk), łóżko żedazne. siatko
we, zegar ścienny, rogi jelenie.
Półautomat gaczo-wy, łazienkowy,
m arki „A tis“ , ubranie męskde,
(sam e, buciki meskie. Nr. 43 1
pantofle jasne, damskie.. Nr. 38,
6przedam. Kraków, ul. Wyczół
kowskiego 3/J, boczna Słonecznej.
W ilczur tresowany, ładny okaa
do sprzedania tylko amatorowi.
Kraków, ul. Wyczółkowskiego 3/1,
boczna ul. Słonecznej.
5130
Materace,
tapczan dwuosobowy,
leniwiec. Kraków, św. Maatfca 19,
narożnik Florjaóskiej Dembiński,
wytwórnia taipicerska.
5136
Ślubne welony i do Komunji św.
poleca sklep, Kraków, Starow iśl
na 37.
5884
Trociny w mniejszych i większych
ilościach stale do sprzedania. Zgł.:
Goniec K rak . Kraków. „Nr 4212k“
Pudełka tekturowe zwykłe i do
tłuszczów. Ceny fabryczne. Pro
wincja za* zaliczeniem. J. Zaniowicki. W arszawa, Wspólna 14.
Tapczany sypialnie iadalnie pokojp komb. poleca W ytwórnia Me
bli Kraków Meiselsa 4
3526
Maszynę do szycia sprzedam: K ra
ków .Długa 43/4.
2432
Maszynę do szycia sprzedani: K ra
ków. Krowoderska 51/7.
4330
Maszyny do szycia bardzo tanio
sprzedam* Kraków Krowoderska
45. m 2
.
4420
Tapczany sypialnie iadalnie. po
koje komb. poleca W ytwórnia
Mebli Kraków. Starowiślna 39
(sklep).
3528
Pompy odśrodkowe wszelkich ty 
pów. hydrofory — wodociągi au
tomatyczne. dostarcza Biuro Te«
chniczne Kraków. Floriańska 20.
ló źn e meble do sprzedam ńa, Zgło
szenia: Kraków, Smocza 4a'12a,
dolny parter.
5011
Wózek sportowy daieoiecy. stan
pierwszorzędny marka „Kon kom"
do sprzedania. Kraków, Kościusz
ki 54 w podwórcu-.
5032
Lisa srebrnego ’ niebieskiego,
ubranie, futro perskie, prochowiec,
srebro stołowe, okazyjnie można
nabyć w Komisie, Kraków, Grodz
ka 59.
5826

