r'2o

f 20

gr.

gr.

GONIECKRAKOWSKI
CENY OGŁOSZEŃ: Po tolćete 1 mm w 2 szpaltach
(szerokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla pos®nkująeyob pricy po 20 groszy. „Marginesowe" po
zlotyob 8.— za 1 mm w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).
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Kraków, czwartek 3 czerwca 1 9 4 3

Tragedia w lesie koziegórskim
rozegrała się w pierwszych miesiącach 1940 r.
Opinja o Katyniu dra Miloslawicza, profesora uniwersytetu w Zagrzebiu.
ftp) Zagrzeb, 2 czerwca. Dr. Edward M lloslawlcz, profesor uniwersytetu zagrzebskiego, brał udział w międzynarodowej ko
m isji rzeczoznawców, która badała zblorowe groby pomordowanych przez bolszewi
ków oficerów polskich w Katyniu. Uczony
ten, poosiadający międzynarodową sławę
ako fachowiec w dziedzinie krym>nalisty;l naukowej, zyskał sobie światowy rozgłos
Jeszcze w okresie pobytu w Stanach Zje
dnoczonych, wykładając na uniwersytecie
w Milwaukee.

I

Ostatnio po powrocie do Zagrzebia prof.
Dr. Miloslawucz podał niezwykle ciekawe
szczegóły o wynikach prac, prnzeprowadzonych przez komisje oraz ° . ®wych osobi
stych spostrzeżeniach, poczynionych w lesie
katyńskim. U wszystkich znalezionych
zwłok — oświadczył on — ustaliliśmy jako
przyczyno śmierci celny strzał w potylice.
Okres, w którym odbywały sie egzekucjo
można było stwierdzić na podstawie badań
naukowych, które w zupełności pokrywały
sie z datami pism i dokumentów, listów i
notatek, znalezionych przy szczątkach ofi
cerów.

tnego i nienotowanego w historji mordu i siącach roku 1940. W skazują na to również
na jeńcach — profesor Dr. Miloslawicz młode sosenki. które bolszewicy posadzili
jest przekonany, ze tragcdja w lesie ko- na grobach, pragnąc zamaskować i ukryć
zlegórskim rozegrała sl« w pierwszych mie- I przed światem ten bestjaiski czyn.

Rzym, 2 czerwca. Na dziedzińcu honoro
wym Palazizo Delie Congretiani Romano w
San Gall ie to Trastevere) nastąpiło w dniu
dzisiejszym odsłonięcie pomnika zmarłego
papieża Piusa XI, który pałac ten polecił
zbudować i w roku 1936 dokonał jego otwarcia. W uroczystości udział wzięło 19
kardynałów kurji i szereg innych wyso
kich duchownych.

Arcybiskup stolicy Chorwacji
u papieża.
Rzym, 2 czerwca. Papież przyjął na prywatnei audiencji arcybiskupa Zagrzebia
Mmwugnore Ślepi nac.

Codziennie pielgrzymki do mogił katyńskich.
(Od specjalnego wysłannika Agencji „Teleprcss'),

Smoleńsk, 2 czerwce. Mimo wskazó
wek władz, ograniczających do dwóch dni
w tygodniu zwlsdzanie zbiorowych grobów
oficerów polskich na Koziej Górze pod
Smoleńskiem, do Katynia napływają co
dziennie grupy wyoleczkowe z Jednostek
wojskowych, stacjonowanych nletylko w
rejonie Smoleńska, ale nawet w dalszych
okolicach.

Poświęcenie pomnika
papieża Plusa X I.

smoleńskiej. Uczestnicy tej żałobnej piel
grzymki, która drogę ze Smoleńska do Ka
tynia (lfi km) odbyła pieszo, przynieśli ze

sobą piąkny wieniec w kształcie serce, uw lty ze świeżych kwiatów białych I cżarwonych, ozdobiony szarfą a napisem: „W
>• Pomordowanym bohaterom — Ro.
dacy Wieniec ten delegacja Polaków »roo-

czeli w dniu 80 kwietnia br. na sen wiecz
ny generałowie brygady Mieczysław Smo
rawiński i Bronisław Bohatyrewioz. Obaj
generałowie zostali poohowani w oddziel
nych trumnach modrzewiowych, wykona
nych w warsztatach wojskowych i bezinte
resownie oddanych na ten cel delegatom
Polskiego Czerwonego Krzyża,

Tajemnice cmentarza

Zbiorowe groby, wypełnione warstwami Jenskicsh zlozyła na pierwszej bratniej mona Koziej Górze.
? r/ ; ,ąoej w swem łonie szczątki już
niewinnie pomordowanych oficerów pol zidentyfikowanych
SIO oficerów. Mogiła' ta (O d specjalnego wysłannika Agencji „Teleprcss1').
skich, czynią na obeonych wstrząsające
*i, YpanA w d2 l“ 24 fcwlotale br. przy
wrażenie. Nawet starzy żołnierze frontowi,
Polskiego Czerwonego
oswojeni z okrucieństwami wojny, są nie J5” K4®’ lrtórxy wznieśli
ftp) Smoleńsk, 2 czerwca. Niema dnia, w
pierwszy sosnowy
zwykle rozrzewnieni.
by ekipa techniczna Polskiego Czerwone
^T4. 1'® n?wym cmentarzu.
Jednaj z ostatnich niedziel przybyła na
Krzyża, prowadząca akcją ekshumacji
Najpóźniej datowane pismo, które mia cmentarz koziogórskl delegacja PolonJI
Vv bezposrednaem jej sąsiedztwie wzno goagnoskowauia
szczątków oficerów ariuji.
szą sią dwie małe mogiły, pod któremi epołem w ręce pochodziło z dnia 22 kwietnia
polskiej na cmentarzu katyńskim, nie wy
1940 r. Z treści jego wynikało, że oficero
dobyła na światło dzienne szezgółów do
wie polscy od września 1939 roku przeby
tychczas nieznanych ogółowi, a z uwugi na
wali w kilku obozach w Rosji Sowieckiej.
los licznych oficerów, o których słuch za
Przy zwłokach jednego z majorów znale
ginął przed kilku laty, niezwykle cieka
ziono niezwykle ciekawy notatnik z szere
wych. a równocześnie wyjaśniających nie
jedna tajemnicę.
giem ważnych szczegółów z ostatnich dni
życia owego nieszczęśliwego oficera.
Mediolan, 2 czerwca. W związku z pogło.
Oto w m un d u ru kawalera V lrtu tl M l IIpodszeptom _ Białego Domu i pragnieniom
M ajo r Solski zanotował w swym dzien skami, lansowaneml na łamach prasy za Foreign Office, jednakże natriafia na „zde *■••1 śp. por. Wincentego Górskiego z W a r.
niczku pod datą 7 kwietnia 1940 r. odjazd granicznej na temat rzekomych pertrakta- cydowaną opozycje" kńl watykańskich w •raw y znaleziono kartką, u w ie ra ją c ą nakłAlr ły , * * okrM,#
*•
z Kozielska przez Jelnik I Smoleńsk do cyj W atykanu z Rosją Sowiecką co do ma. odniesieniu do bolazewizmu, przyczepi na
Gniazdowa, gdzie wraz z kolegami został Jacego nastąpić nawiązania stosunków dy. leży również przypomnieć, że W atykan ni wrześniu 1939 r. polegli lub odnieśli rany.
w dniu 9 kwietnia 1940 r. przewieziony do plomatycznych, donoeł orjantujący się w gdy nie potwierdzał wiadomości o rzeko •Li .naz^Lska. of,1<Y\rów: 1) major Majewwatykańskich
katolicki mych wysiłkach sowieckich w sprawie uJ * " lckl 2 H p. uł. w Lesznie,
Katynia. W ostatnich, zanotowanych w zagadnieniach
z 1Ł p-uuł- w Powianiu. 4)
dzienniczku słowach Solski skarży sie ua dziennik „L* Italia", że zanim to nastąpi, w stanowlenia przedstawicielstwa dyploma
Błe traktowanie ze strony bolszewików, któ Rosji muszą zajść bardzo poważne i zasad- tycznego przy Stolicy ApolstolsklsJ.
n
ais
zmianjr
I
wiola
leszcze
wody
upłynie.
rzy niektórym oficerom odebrali pasy1, ze
Ponadto W atykan zaznacea, iż po linji s ą w r & u f , ' - , w
garki, scyzoryki oraz banknoty i monety nim Pnedsiawiciel Krem lu bądzlo mógł polityki sowieckiej nie należy oczekiwać,
przybyć do Watykanu.
rublowe.
w Sowietach należało spodziewać sie
Ponadto przy szczątkach śp. por. Gór
Dziennik wspomina, że zbliżenie Związku aby
Omawiając bestialstwo i wyrafinowanie Radzieckiego
powstrzymania akcji prześladowania reli- skiego
do
Watykanu
po
rozwiązaniu
znaleziono protokół przyjęcia przez
bolszew rów, którzy dopuścili sie tak okru międzynarodówki odpowiada wprawdzie gji lub też zaprzestania radykalnej akcji, bolszewików
grupy jeńców wojennych, je
skierowanej przeciwko religji.
dnakże bez wymienienia liczby i nazwisk.

Watykan a Związek Sowietów
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1876. Baranowski Feliks - kPt- (Przy 1887. Nierozpoznany oficer. (Znalezio
szczątkach znaleziono: naramiennik
no: kalendarz i medalik).
1 c r>r®i
kary pocztowe od Wan
W leklińskl Czesław M arjan Fe
dy Bądeckiej we Włodzimierzu Wo 1888.
liks — ppor.i (Znaleziono: ks. st. sł.
łyńskim, ul. Listopada Nr. 115 m. 1,
ofic.).
8 listy, różne zapiski).
1889.
Kryciński Adam Ludwik — kpL
1877. Nierozpoznany porucznik.
rez. (Znaleziono ks. stanu służby ofi
1878. Nierozpoznany porucznik.
cerskiej i wizytówki).
1879. Baranowski W acław - kpt.. syn
1890. Buźyńskl (Imię nieznane) — por.
Walentego. (Znaleziono, kartki po
(Znaleziono legitymację urzędniczą
cztowe od Jadwigi Baranowskiej w
i krzyżyk).
Warszawie - Zoli bórz, Ul. Niegolew 1891.
Wierze..-.. Bronisław K rystyn —
skiego 1).
ppor. (Znaleziono: paszport zagrań.).
1880. Nierozpoznany oficer.
1881. Bakuła Stanisław — Por (Znale 1892. Pisarski Stanisław — por. rez.
(Znaleziono: ks. st. służby ofic., foto
ziono: kartką z ks. st. sł. ofic., kartki
grafje i świad. szczep, w Kozielsku
z notatnika z notatkami, medalik i
Nr. 1441).
świad. szczep, w Kozielsku Nr 1534)
Pruski M arjan — ppor. (Znalezio
1882. Dzwonka Adolf — ppor., zzawodn 1893.
no ks. st. służby ofic. i świad. szczep,
nauczyciel. (Znaleziono: podanie te
w Kozielsku Nr. 3451).
legram i listy).
1888. Badowski Zbigniew — por. (Znale 1894. Nierozpoznany oficer. (Znalezio
no zaświadczenie Urzędu Kontroli
ziono: ks. st. sł. oficerskiej i zaświad
Skarbowej w Okr. Urz. Skarbowym
czenie).
Akcyz i Monopoli Pastw. — nieczy1884. Bicz Aleksander — ofio. rez„ z za
■
świad. wczep. w Koziel
wodu nauczyciel. (Znaleziono: legi ty.
sku 2056).
mację urzędniczą, fotografje i róża
niec).
1895. Bakoń Juijan — oficer rezerwy.
1885. Branda Hieronim, Edmund — ofic.
(Znaleziono: ks. stanu sł. ofic. orńz
inżynier, ur. 10. 19. ł r. (Znaleziono
kartkę pocztową od Michała Bakodyplom Politechniki Lwowskiej, do
nia w Sanoku, ul. Kościuszki 5). .
wód osobisty, umowę, ryngraf i świad. 1896. Bellński Zygmunt — ofic. rez.
w Kozielsku Nr. 1728).
Znaleziono: kartkę pocztową i świa
1886. Nierozpoznany ppor.
dectwo szczepienia w Kozielsku).

1897. Wanatowlcz Bolesław — oficer
(Znaleziono: znak rozpoznawczy r.
1898. Nierozpoznana osoba w ubraniu

cywilnem (bez dokumentów).
1899. Sobolewski Czesław — kpt. (Zna
leziono: 3 kartki pocztowe id Jadw i
gi llarland, Warszawa, ul. Niemce
wicza 9, m. 13).

H !,r0 2 P°*nany oficer.
1901. Nierozpoznany oficer,
1902. Eggert Bolesław — k p t (Znale-

ziono: leg. urzędn- lis t kartkę pocztowĄ ,z nieczytelnym adresem. Hele
na f, Warszawa, ul. Dobra 10/8).
1903. Nierozpoznany porucznik. (Zna
leziono: notatnik, krzyżyk oraz fotografję z dedykacją: „Kochanemu
Genkowi, aby nie zapomniał Maleń
stwo, Wilno, dn. 27. 3. 1939 r.“)
1904. Bątorok Jan — ofic. raz. (Znale
ziono: ks. s t sł. ofic., legit urzędni
czą, 2 kartki pocztowe i list).
1905. Augustynowicz Mieczysław — of.
rez. sędzia. (Znaleziono: listy urzędo
wo i medalik).
1906. Bugajski Zygmunt — ofic. rez.
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic„ list urzę
dowy. z którego wynika, że mieszkał
przy ul. Pawiej 21 ni. 3. legit. urzędnoez*'we. list i dyplom)
1907. Nierozpoznany kapitan.
1908

1909. Nierozpoznany kapitan.
1910. Nierozpoznany oficer.
1911. Nierozpoznany kapitan.
1912. Dulęba Jan W ładysław

— kpt.
(Znaleziono ks. st .sł. ofic_ karty wi
zytowo, świadectwo lekarskie i karty
pocztowo).

1913. Mackiewicz Wacław — ofic. rez.

(Znaleziono: znak rozi>oznawczy z na

pisem „W ilno 1906 r.“ oraz obrączkę
ślubną z wyryciem: „Irena, 11. VIII.

198.1 r»j •

ofio.
Znaleziono: ks. stanu sł. ofio., 2 listy
i kartę pocztową).

W14. Skąpskl Bolesław

1915. Nierozpoznany kapitan.

1916. Waszkiewicz Zdzisław, Andrzej
ppor. (Znaleziono, dowód osobisty
wizytówkę i fotografje.
*
Wszelkie zapytania w sprawie oficerów, W. P k t ó r y c h szczątki znalezio
no na zbiorowym cmentarzyska w Katymu pod Smoleńskiem, należy kiero
wać bezpośrednio do Zarządu Główne
go Polskiego Czerwonego Krzyża w
Warszawie, ul. Smolna 17, lub do okrę
gowych placówek PCK. w kraju. Zapy
tania listowne, kierowane pod adresem
ekipy technicznej PCK. w Katyniu nie
będą załatwiane, lecz przekazywane do
Centrali PCK. w Warszawie.

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 128. Czwartek, 3 czerwca 1943.
Nowy szef sztabu generalnego
we Włoszech.
Rzym, 2 czerwca. Szef sztabu generalnego
a rm ii włoskiej generał Enzio Rossi został
odwołany z zajmowanego stanowiska I
równocześnie mianowany komendantem
pewnej grupy erm jl.

Formacie loimtlius z i m z ts M czotgłw
l u h m M tckiei na zacM of nnmiahaia.

Berlin, 2 czerwca. Naczelna komenda nie
mieckich sił zbrojnych komunikuje z głó
wnej kwatery Fiihrera w dniu 1 czerwca:
Na frondo wschodnim dzień miał naogół
przebieg spokojny, z wyjątkiem lokalnej
działalności bojowej nad przyczółkiem mo
stowym rzeki Kubań.
Silne formacje lotnictwa zaatakowały
Zgon prezydenta Chin
formacje czołgów i piechoty sowieckiej w
rejonie na zachód cd Krymska ja i zwal
Czungkingu.
czały z dobrym skutkiem stanowiska a rty Tokio, 2 czerwca. Prezydent reżimu ezung- le rjl i bazy dowozowe nieprzyjaciela na
kińslkicgo Linsen, jak donoszą, Ę Kantonu, środkowym i północnym odcinku frontu

Stanowisko szefa sztabu generalnego za
jął generał Mario Roata. Poza tern na sta
nowisko dowódcy jednej z grup arm ji zo
stał w dniu 30 maja br. zamianowany ge
nerał armji lądowej Alfredo Guggioni.

zmarł w dniu 31 m aja w wiiefcu 82 lat,
wskutek ataku apopleksji. Linsen został
powołany na jurezydenta Chin Czungkingu
w roku 1931.

Straty lotnictwa alianckiego.
Berlin, 2 czerwca.

Lotnictwo angielskopółnoono-amerykańekie było zmuszone
przypłacić swoje ataki teroirystyczne na
m iasta niemiecki© w ciągu miesiąca maja —
jak sic dowiaduje DNB — wysokiemi stra 
tami, poniesionemu w cennych aparatach
lotmieziych. Około 310 ciężkich bombowców,
przeważnie 4-motorowych wraz ze ąwemi
załogami, padło ofiarą skutecznej niemie
ckiej akcji obronnej w czasie nalotów na
objekty , położone na obszarze Rzeszy.
Ogółem zestrzelono nad terenem Rzeszy
i okupowanych obszarów zachodnich okrą
gło 550 samolotów alianckich przy stracie
128 samolotów niemieckich, przeważnie myśliwców. Również w walce przeciwko bolazewizmowi lotnictwo niemieckie może się
wykazać dobremi rezultatam i w eiągu mie
siąca maja.

wschodniego. Bolszewicy stracili wczoraj
51 samolotów, dwa własne aparaty zagi
nęły.
W rejonie morza Śródziemnego lotnictwo
zniszczyło wczoraj 8 kllkumotorowych sa
molotów nieprzyjacielskich.
Formacja ciężkich niemieckich samolo
tów bojowych bombardowała podczas ubiegłej nocy rejon portu w Sousse.
Niemiecka łódź podwodna zatopiła na Atlantyku nieprzyjacielski statek handlowy
pojemności 8.000 brt.

Niemiecko-turecki układ o wymianie towarowej
Stambuł, 2 czerwca. W podpisanym w 1943 roku, przeto wszystkie dostawy, jakie
dniu I I kwietnia w Berlinie niemiecko-tu mają być jeazcze wykonane, będą mogły
recki m układzie gospodarczym poczyniono bez trudności zostać zrealizowane.
Nowy układ, według uzyskanych inforodpowiednie klauzule, mające na celu utrzymanie w dotychczasowych rozmiarach macyj. zawarto do końca maja 1944 r. Sta
niemiecko-tureckiej wymiany handlowo], nowi on w porównaniu z poprzednim ukła
która od jesieni 1941 r. nabrała niezwykłe dem o tyle postęp, że jest umową ramowa,
której zasadniczych podstawowych posta
go rozmachu.
Układ handlowy z 9 października 1941 r., nowień nie trzeba będzie w przyszłości o d 
zawarty na pótora roku i przewidujący o- mawiać z roku na rok. W przyszłości wy
bustronne obroty w wysokości 92 miljony starczy po upływie terminu rocznego zre
tuntów tureckich, wygasł z końcem m ar dagować nowy protokół o dalszem prowa
ca br. Nie został on jeszcze w pełni wyko dzeniu wymiany lewarowej na dotychcza
rzystany, Ponieważ jednak wszystkie za sowych podstawach. Dzięki temu obie stro

du planowania generał Suzuki szeregu wy
jaśnień. Według tych szczegółów unieru
chamianie lub scalanie nieważnych dla
wojny gałęzi przemysłowych będzie pro
wadzone w dalszym ciągu. Uwolnione w
ten sposób siły pracownicze, podobnie jak
i przedsiębiorstwa, będą w pierwszej liintji
oddawane do dyspozycji przemysłowi zbro
jeniowemu. Zreorganizowane lub nowo utworzone przedsiębiorstwa zostaną podda
ne pod bezpośrednią kontrolę państwa. F a
bryki dotknięte koncentracją oraz odnosił©
zakłady zostaną albo bezpośrednio zamiouione na przedsiębiorstwa ważne dla celów
wojennych, albo utrzymane jako rezerwy
produkcyjne na wypadek niezbędnej ko
nieczności, o ile to okaże się celowem.
Powyższa akcja koncentracji w dziedzi
nie produkcji będzie uzupełniona przez
reorganizację dostaw surowcowych i roz
działu towarów. Reorganizacja ta ma w
pierwszym rzędzie na celu zaopatrzenie
powstałej dodatkowo pojemności prodrkcyjnej w niezbędne surowce.

Ciężka sytuacja finansowa
Czungkingu.
Genewa, 2 czerwca. Londyński dziennik
„Financial Newe** omawia trudności finan
sowe Chin Czungkingu-

Ze wszystkich krajów prowadzących woj
nę —- pisze dziennik — Czungtking ma do
rozwiązania najtrudniejszy problem finan
sowy, albowiem wskutek zajęcia portów
przez Japończyków odpadły dochody z cel,
stanowiące główną podporę kasy państwo
wej. Wobec panujących tam warunków,
pogarszających się stale w ciągu siześciu
lat wojny, Czumgking nic był w możności
wyszukania sobie nowych źródeł docho
ny
uzyskają
stałość
warunków,
ułatw
iają
mówienia poczynione na podstawie tego
dów. Równocześnie jedimk wydatki gwał
układu zachowują swą ważność do końca cą planowanie na dłuższą metę.
townie wzrosły, a niedooÓT zdołano tylko
częściowo pokryć wewnętrznemi pożyczka
mi. Wszystkie wysiłki rządu Ozungkingu,
celem wstrzymania dewaluacji, były bez
owocne. Czungfcing jest zbyt słabo zorga
nizowany, aby można było z powodzeniem
wprowadzić takie zarządzenia, jak naprzyDavies wrócił do Stanów Zjedn.
fcład Tacjonizację i kontrolę cen.
Amsterdam, 2 czerwca. Specjalny wysłan
nik Roosevetla do Stalina. Davies, powró
W łoskl komunikat wojenny.
cił do Stanów Zjednoczonych wraz z listem
Ankara, 2 czerwca- Według wiadomości, dy. uzasadniające jego nieprzychylne sta
Stalina, stanowiącym odpowiedź dla RooRzym, 2 czerwca. Włoski komunikat wo
nadeszłych z Moskwy, o które stały sią te nowisko względem polityki prezydenta. jenny z 1 czerwca brzmi:
sewelta.
_
matem rozmów w tutejszych kołach dyplo Standley w związku z tera zda je się zamie
Główna kwatera sił zbrojnych komuninawiązać do swoich oświadczeń z dnia
Domagają się otwarcia Dardaneli. matycznych, ambasador Stanów Zjednoczo 8rzał
marca br., kiedy to zarzucił on rządowi
I^omby, zrzucone przez samoloty niemie
nych adm irał Standley w bardzo energicz
Rzym, 2 czerwca. Prasa żydowska w P a  ny sposób m iał się wypowiedzieć w ostat sowieckiemu, iż nie informuje on dosta
spowodowały w porcie Sousse rozle
lestynie, jak donosi ajencja Stefani, zaj nich dniach przeciwko notatce, jaka ukaza tecznie sowieckiej opinji publicznej o ol ckie,
głe
pożary.
Naloty lotnictwa niepTzyjaciolbrzymich
dostawach,
jakie
aljanci
bieżąco
muje się w oetatnim czarne uderzająco czę ła się w prasie amerykańskiej, a w myśl
śkiego
kierowały
się na Foggia Augusta,
stawiają
do
dyspozycji
bolszewikom.
Osto zagadnieniem Dardaneli. Układ z Mon- której nosić się on ma z zamiarem ustąpie
Pantellerię, oraz miasto i prowinoję t a treux określany jest jako rozwiązanie jedy nia ze swego stanowiska ze względów świadczenia te nie spotkały się z przychyl- gliari.
W Foggia powstały poważniejsze
nem przyjęciem w Moskwie, ani też w W a szkody. Sakody
nie prowizoryczne, po którem musi nastą osobistych.
powstałe w Cagliari jeszcze
Standley nigdy nie krył się z tern, iż po szyngtonie.
pić jeracze ostateczne uregulowanie tej
się.
,
wprawy. Dziennik „Ha Rok er “ wysuwa na glądy jego w ostatnim czasie nie pokrywa
Polityka Moskwy nie uległa żadnej zmia ustala
Nieprzyjaciel stracił podczas swych a-a"
wet wprost żądanie rewizji układu w Mon- ją «ię z polityką stosowaną przez Roosovel- nie, jej celem nadal jest możliwie jaknaj- ków 20 samolotów. 9 z nich zestrzelili mytreux w duchu spełnienia życzeń sowiec ta względem Moskwy i dlntego uważa on większo wykorzystanie źródeł pomocni śliwcy włoscy nad Sordynjft J ^ycylju,
kich, które pragnęłyby widzieć te cieśniny za rzecz godną uznania, by go odwołano czych, jakiemi dysponuje Anglja i Amery zniszczyła artyleria przeciwlotnicza, cztery
morskie otwartemi w okresie pokoju i woj z jego stanowiska. Dał on nawet do zrozu ka. bez spełnienia ze swej strony jakiegoś strącono nad Pantelleria, dwa w Augusta
ny dla statków handlowych i okrętów wo- mienia, iż ostatnio w szczegółowym memo świadczenia wzajemnego.
i pięć nad Sardynią.
riale wyłuszczył Roosoreltowi swoje powo
jennych Związku Sowieckiego.

Ambasador amerykański w Moskwie
zamierza ustąpić?

W czyim interesie?

Sprawa długów wojennych Anglji.

Amsterdam, 2 czerwca. Jak donoszą urzę
dowo z Kairu, gabinet egipski upoważnił
m inistra spraw zagranicznych do podjęcia
Genewa, 2 czerwca. Angielski kw artalnik gnęły z obecnej wojny dotychczas jedynie
stosunków dyplomatycznych i gospodar
„Empire Revlew*‘ omawia kwestję długów korzyści o tyle, że przy pomocy swych do
czych z Unją Sowiecką.
wojennych, przyicaem dochodzi do stwier staw towarowych dla Anglji, wyrównały
dzenia, że większość państw Imperjum bry swoje długi wobec niej, tak, ze w obecnej
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej tyjskiego nie wypełnia swego obowiązku chwili większość tych państw uwolniła si,ę
mocy finansowej wobec A n glji, zrzuca niemal zupełnie od długów. Zkolei czasopi
w Madrycie.
5 ciężar wszystkich długów na kraj ma smo angielskie zadaje pytanie, jak przed
. stawia się sprawa z postawioną przez RooM adryt, 2 czerwca. Pod przewodnictwem cierzysty.
Anglja była zmuszona dotychczas odpi soyelta zasadą równomiernego rozdziału onuncjusza apostolskiego w Madrycie Msgr.
część sum zainwestowanych fiar w obecnej wojnie. Również i AmeryCicognani odbyła się w Madrycie w tanit. sać większą
siebie w ciągu wielu dziesiątków lat, kanie przypatrują sie biernie, jak
kolegjum Jezuitów podniosła uroczystość przez
przy pomocy tych kont płacono cja finansowa Anglji pogarsza sie \
odsłonięcia tablicy pnmiatkowoj ku czci ponieważ
dostawy
żywności i materiałów dym dniem coraz bardziej. Zakrawa to na
212 nauczycieli i uczniów, którzy w czasie wojennychśrodków
brak poczucia odpowiedzialności, —
z
obcych
krajów.
wojny domowej zostali pomordowani przez
w zakończeniu „Emipire Review — jeżeli
Dotychczas
jedynie
Kanada
spełniła
swą
bolszewików. Nuncjusz Apostolski w prze powinność. W szczególności postawiła kilka krajów, wśród nich także »tany Zje
mówieniu zaznaczy}, że ci nauczyciele i u- do dyspozycji Anglji wielkie sumy w go dnoczone gruntownie umocniło swoją sy
czniowie kolegjum jezuickiego oddali swe tówce, przy pomocy których, zdołano po tuację finansową w obecnej wojnie, nie po
życie w ofierze Bogu i ojczyźnie.
kryć niektóro długi Stanów Zjednoczonych. siadając do tego żadnych podstaw praw
Natomiast inne państwa imperialne wycią nych.

Anglicy „objęli41 francuskie
okręty.

Vichy, 2 czerwca. Stojące w porcie w Ale
ksandrii francuskie okręty wojenne, które
przyłaeayJy się do ruchu odiszczepieńczego,
posiadają ogólną wyporność 65.000 ton.
Flota ta składa się ze statku bajowego
„Izorraimó1* pojemności 23.000 toin, 10.000fcownowych krążowników „Suffron**, „Tour.
ville“ i Duouesne**, 7.000-tonnowego krążo
wnika „Duguay-Trouin**, 1.300-tonnowych
torpedowców „Le Basęue**, „Forbin*, ,.Le
„Fortuno**, oraz łodzi podwodnej „La „Protee“. Na pokładach tych okrętów miało się
znajdować ostatnio około tysiąca oficerów
marynarzy*
Objęcie jednostek floty francuskiej sto
jących w Aleksandrii przez Auglję nie
etawowiło żadnej niospodzianfki ula Bernna, ponieważ już od dawna wiedaiano, ze
Anglicy zwracali swoje chciwe, spojrze
nia na te okręty. Poddanie się jednostek
floty francuskiej, o którem donosi obec
nie strona angielska, stanowi według tu
Nowe typy Japońskich okrętów
tejszej opinji skutek nacisku, wywartego
wojennych.
na załogi okrętów francuskich, który niewątpliwie popierano wszelkiemu, możliwoTokio, 2 czerwca. W „dniu m arynarki
mi metodami. Pogląd ten znajduje również
Japońskiej" z oficjalnej strony w Tokio
potwierdzenie w pewnych informacjach,
Nowe sukcesy japońskie w walce z Czungkingiem.
zapowiedziano rychłe oddanie do służby
według których do Aleksamdrji miały przypewnej liczby japońskich okrętów wojen
Wojska japońskie obsadziły w poniedzia być oddziały m arynarki brytyjskiej, ce
nych najnowszych typów.
Tokio, 2 czerwca. Ajencja Domel donosi
miasto Chlnehientei w prowincji Ho- lem „zluzowania’* załóg franeuskicn.
Jakkolwiek nio oświadczono w tej spra z pewnej japońskiej basy w środkowych łek
non,
podczas gdy Inne Jednostki Japońskie
wie nic bliższego, to jednak w międzyczasie Chinach, że formacje lotnictwa japońskie odcięły odwrót wojskom Czungkingu, .la
Dwa miliardy dolarów zużyto
rozjaśniły się nieco ciemności dookoła tej go dokonały w poniedziałek rano skutecz pońskie myśliwce przyłączyły się skutecz
zapowiedzi. Dzienniki opublikowały w nie nego ataku na Santowplng, położony o o- nie do tej walki i zatopiły uciekającym
bez zezwolenia.
dzielę w sensacyjnej formie zdjęcia pewne koło 50 km wgórę rzeki Iczang i n i  wojskom Czungkingu 16 łodzi na rzece Zót
szczyły
statek
transportowy
pojemności
go „Dreadmoughta**. Zdjęcia to wywołały
Lizbona, 2 czerwca. Sensacyjnego odkry
ton, znajdujący sie w naprawie, Jak tej. Przeszło 300 żołnierzy Czungkingu zna
w kołach zagranicznych attaehes wojsko 700
cia dokonała komisja finansowa senatu
również dalsze 10 wielkich statków, stoją lazło przytem śmierć.
wych niezwykłe wrażenie, a w idu fachowW edług doniesienia ajencji „Central Stanów Zjednoczonych na temat finanso
oów po obejrzeniu zdjęć fotograficznych cych w pobliżu na kotwicy.
Press" z Szanghaju, narodowe wojska wych trnsakcyj rządu, nie posiadających
Samoloty japońskie zmusiły również ęel- chińskie zadały nowej czwartej armji ko jakiejkolw iek prawnej podstawy. .
oświadizyło, że typ ten znacznie przewyższa
Okręt linj owy Stanów Zjednoczonych kla nemi bombami do milczenia nieprzyjaciel munistycznej ciężkie straty. W toku 9-dnio
Komisja, która oparła swoje oświadcze
sy „Jowa“. Pewien oficer marynarki ja  skie baterje artylerii przeciwlotniczej w wyeh walk w północnej części Kiengsi za nie na szczegółach zakaiuumkowanych
mieście
i
jego
okolicy,
poczem
bez
etrat
po
pońskiej wyraził się przytem, że prawdo
bito przeszło 1000 ludzi.
przez senatora Tydiugsa, dodała do wiado
do swej bazy.
, . ,
podobnie jeszcze większą sensację wywo wróciły
mości, że rząd wydal za granicę około dwa
Santowping
jest
najważniejsza
bazą
ła opublikowanie zdjęć dalszych' typów o- Czungkingu, służącą dla obrony r.zcki
miljardy dolarów, stojących poza układaKoncentracja produkcji
krętów wojennych.
mi, wynikflJfWcnii z ustawy lombardowej.
Yatwtso i jedyna baza posiłkową nad tą
w Japonji.
Za kwoty te budowano porty powietrzno i
rzeką dla wojsk Czungkingu.
wykonano inne projekty. pr7»yczem zatruGW
dalszym
ciągu
donoszą,
że
14
samo
Tokio,
2
czerwca.
Gabinet
japoński
za
Z ogniem pójdzie 7 5 miljonów
lotów aljanekich pod ochrona 30 myśliwców twierdził na swem wczorajszem posiedze niano siły robocze tych krajów, w których
podjęło w poniedziałek popołudniu próbę niu daleko zakrojone zarządzenia, celem stacjonowane są jednostki półnoono-ameryworków kawy.
zaatakowania miejscowości Czang Szasi i wzmożenia potencjału zbrojeniowego za kańśkich sił zbrojnych. Jako przykład
Amsterdam, 2 czerwca. Brazylijska dele Yochow. Samoloty japońskiej armji lądo pośrednictwem koncentracji czynników przytoczył senator Tydings wobec kom isji
gacja oświadczyła na konferencji aprowi- wej zmusiły je jednak do odwrotu. W to produkcyjnych i zlikwidowania ubocznych wydntek sto miljonów dolarów na 'założe
nie portu lotniczego i budowę schronów w
zacyjnej, jaka odbyła się w miejscowości ku zaciętych walk powietrznych samoloty gałęzi gospodarczych.
Australji. 85 proc, robotników zatrudnio
Hoteprins. że Brazylia uważa za konieczne japońskie zestrzeliły cztery myśliwce, cięż
Na
temat
odnośnych
wmoskow,
które
zniszczenie 75 miljonów . worków kawy. ko uszkodziły jeden z atakujących bombo zostaną przedłożono na najbliższej nadzwy- nych przy tych robotach rekrutowało się l
Wiadomość tę przynosi brytyjska słnzba wców. a 10 bombowców alianckich zmusi czajnej sesji parlamentu, udzieli szef urzę- Australczyków.
ły do lądowania.
informacyjna.

C

Japończycy prą dalej naprzód.
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„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. Ig8. Czwartek, 3 czerwcu

W kilku wierszach. W yniki konkursu RGO> no wyroby
przemysłu fermowego.

Łava.l przyjął nuncjusza papieskiego Vąjęri<to V«
l® j, sekretarza stanu ambasadora De Bfifion, oraj!
prefektów szeregu departamentów.
*
Szef państwa Petain pnzyjął posła rumuńskiego Di
no H totfa, który piteedćtnwił szefowi pftńditwa pierwsiego radcę poselstwa. Ponadto Petain udzielił au
diencji byłemu generalnemu rezydentowi w Tunisie,
admirałowi E s ta v a, byłemu generalnemu komisarzo
w i dla spraw młodzieży Laznirand oraz kilku pre
fektom.
*
Po OBtu.iomieaieczm.oj nieobecności powrócił w po
niedziałek dto Ąngiji ambasador czungkiński w Lon
dynie dr. Wellington.
*
Papież Pius XII. mianował Monsignore Imoriondo,
który ze względu nn swój stan zdrowia prosił o dymisje ze staniowieka kierorwnika dieoezji w Caeorta,
tytularnym arcybiskupem w Sergiapołi.
*
Król duński poraź piorwszy od chwili wyzdrowie
nia pokazał się w ponicdziitłak publicznie. Wraz
Z królową i parą następców tronu byl on obecny ita
ostatniem w tym Benonie piwodstawiemiu teatru,
gdzie zgotowano mu bardzo serdeczną owacje.
*
Prezydent Irlandji Dr. Douglas Hyde wydał roz
porządzenie, w fctórem rozpisano powszechno wybo
ry, przyezem termin głosowania ustalony został na
dzień 22 Cfflerwe®.
*
Czaaopimo amerykańskie „Time" podaje, iż legoroczno zbiory w Ameryce Północnej niezbyt dobrze
sic zapowiadają. Po początkowej posusze obecnie na
stąpił długotrwały deszcz, skutkiem czego wielkie
połacie kraju zostały zalane.
*
Bolszewickie czasopismo wojskowe „Krasnaja Zwicada" omawia obeonie przepisy, nakazujące eo ma ro
bić dowódca, by bojownik otrzymał swą racje, przyc?em powołuje ale na Suworowa, kktóry na wypa
dek złego funkcjonowania dostaw zarządził „dla ofi
cerów areszt domowy, a dla podoficerów chłostę".
*
Anglicy wzmocnili personel swej ambasady w Unji
Sowieckiej osobą posła .Tohn Balfouna, który dotych
czas w stopniu posła czynny byl jako radca ambasa
dy w Lizbonie.
*
Król serbski, który ostatnio stal się pełnoletnim,
nosi się z zamiarem poślubiania pewnej księżniczki
greckiej. Emigranci serbscy domagają sie Jednako
woż, by sprawę te odroczono na czasy powojenne.
Według wiadomości angielskich król Piotr na ten te
mat stoczyć miał „twardą walkę" ze swymi ziom
kami.
*
Ambasador japoski w Chinaoh Tani, powrócił aamołotem do Nankinu z podróży inpekeyjnej po Chi
nach północnych. .
*
„Corriere della Sera" publikuje wiadomość swe- '

go korespondenta z Buenos Aires, według któ
rej rząd brazylijski przekazał uroczyście mary
narce Stanów Zjednoczonych port Bahio.
*

Premjer i minister spraw zagranicznych dr Tu
ka został mianowany honorowym doktorem wy
działu prawnego uniwersytetu Fryderyka Wilhel
ma w Berlinie.

ROM ANTYZM .

Lalo. Z nieba leja sif strugi cieple. — Gorąco.
Upal. — Ulice wyludniły sif niepokojąco. Napróżno tulipany wabią czerwienią octy stojących
Kaków, 2 czerwca. Dnia 29 maja b. r. sąd konkur-1 kwooio 660 zł.
sowy w tkladzlo pp.: dyr. Antoniego Starzyńskiego,
W dziale IV. Wyroby z kilku materiałów równo na rogu alei nn plantach.
dyr. Eugeniusza Tora, prof. Eugcnjusza Ejbisza, Je cześnie przyznano t ń y równorzędne nagrody 8-cie
— Cześć!
rzego Fedkowlcza, Wacława Krzyżanowskiego t iza prace: Nr. 20, auftir p. Auna Goppertowa, 600 zl„
—A... moje uszanowanie — zdziwieniem wiłam
Ignacego Dondka, przyznał z nadssłanych 90 ekspo Kraków, Nr. 19. autor p. Anna Goppertowa, 600 zł.,
kolegf.
natów następujące nap redy:
f
Kijaków, Nr. 1, autor p. Kolkiewicz, Kłaków.
— Co słychać?
W działo I. Wyroby drewniane, nagrodą I. otrzy
W dziale V. Wyroby ceramiczne: Nagroda I. pra
— Ot, nic tpecjalnego.
mała praca Nr. 4S, autor p. Brożek, Limanowa: ca Nr. 3S, autor p. Irena Skoczowa, Kraków, U 0 zł.
800 zł. Nagrodę 3., praca Nr. 00, autor p. Teodor Nagroda 2., praca Nr. 28, autor p. Anna Walewska,
Spojrzał na mnie pndejrtliwie.
Blotaick.l, Kraków: 400 zl. Nagrały 2. nie przyznana. Kraków, 600 zł.
— Co ly iu właściwie robisz? — zagadnął
W dziale II. Materjały ttkstylns: Nagroda l„ pra.
Ponadto sąd konkursowy przeznaczył do zakupów
ca Nr. 34, autor p. Jadwiga Kowenczowa, Bronowl- po zł. 200 od Nr. eksponatu następujące prace: W nieufnie.
— Czekam — wyjaśniłem lakonicznie.
ea: 1090 zł. Nagroda 2., praca Nr. 18, autor p. Anna dziale I. pracą nieoznaczona numerem, godło „wy— Czekasz? Na kogo? — badał mnie dalej, tu
Bukowska, Kraików: 880 zl. Nagrodo 3., praca Nr. 0, twórczość chałupnicza" i praca Nr. 3, w dziale II. —■
autor p. Elżbieta Stefańska, Lwów: 000. zł.
proco Nr. 16 1 33. w dziale III. — Nr. 47. 48, 15, 42, czem tfdzia śledczy. Trzeba przyznać jednak, że
W działo III. Wyroby z papieru, przyznano cztery 39 i 22, w dziale IV. — Nr. 30. 54, 2, 24 i 50.
dobrze wychowany, bowiem dodał zaraz tzgbkot
równorzędne nagrody 2-gic po 800 zt. Praca Nr. 37,
Autorzy prac zakupionych są proszeni o podanie
— Na to pytanie możesz nic odpowiadać. Nilp. M. Dzundzowm, Kraków, praca Nr. 51. p. inż. Tur nazwisk w Wydziale VI. Rady Olównaj Oplakuńczt],
kowski, Lwów, praca Nr. 31, autor i>. Jadwiga Hoff pokój Nr. 37, Krowoderska 9, celem zrealizowania za- dyskretne — westchnął z żalem.
— Skądże? Tobie m ogf powiedzieć przecie:...
man, Kraków, praco Nr. 14, autor p. Władysława kupu. Praca nlenogrodzono należy odebrać w Wy
Opawska, Kraków. Nagrodę trzecią praca Nr. 58, dziale VI. do dnia 30 czerwca br. Prace nieodebrane Czekam na .Malinki. Umówiłem sśi z nią.
autor Zofja i Halina Kalii. Warszawa-MokoMw, w przechodzą nn wlaenotć Redy Główne] Opiekuńczej.
Pokiwał smilnie głową.
— Otóż to. Homantyzm, psiakrew! Dzisiaj czło
wieku, kiedy czas jest laki drogi, trwonisz g<> na
głupstwa? Nie spodziewałem sit lego po lobie.
| iu » w rzemiośle, Powiatc-wa Grupa Rzemiosła
Krakowie urządza 180-godzlnns kursy przygotowaw Bierz przykład ze mnie. Za skarby świata, nn po
cze do egzaminów czeladniczych ws wszystkich za
wiedzmy za 20 złotych nawet nie czekałbym na
wodach rzemieślniczych.
pannę ani minuty, ani.., — urwał nagle nic do
W tein sposób stwarza ona możność illa tyci: osób, kończywszy zdania.
które a jakichkolwiek powodów nic złożyły lub nlo
~ Przepraszam cif, do widzenia. Idzie Maja •—
mogły złożyć dotychczas egzaminu azeladmiezego, *
Dziś: Dni Krzyżowe
się wykazać a) comajmn-itoj jcdmoroctaną nauką wyjaśnił, dostrzegłszy moje pytające spojrzenie —
Jutro: Wniebowstąpienie mogą
w rzemioóle oraz 3-lctnlą pracą, bądź b) 5-letnią , czekam na nią od godziny.

KRONIKA

pracą zawodową baz odbywania nauki lub toż o) oonajmntoj 4-letoią samodzieilną pracą zawodową _
Dziś obowiązuje zaciem złożenia egzaminu dila eksternów z zakresu szkoły
zawodowej 1 egzaminu czeladniczego po poznyżlnyzn
nienie od g. 21.30 do 4.00 ukończeniu krairsu. Kura odlhyiwaó się będzie dwa lub
trzy razy w tygodniu w godzinach popohidmiowowidcmorawyoh.
Zgłoszenia na kurty przyjmujo Powiatowa Grupa
Św ięta W n ieb o w stąp ien ia
Rzemiosła w Krakowie, ul. Sławkowska 11/15, I p.,
pokój 1 w godzinach urzędowych, gdtla również m o.
i Bożego C ia ła p rzeło żo n e .
żna zasięgać wszelkich informacji. Przy zgłoszeniu
należy jednocześnie złożyć podanie o dopuszczenie
Kraków, 2 czerwca. Ze względu na po do egzaminu czeladni (czego i swemtuelmio do egza
trzeby wojenne, święto Wniebowstąpienia minu dla eksternów. Zgłaszania od onób z poza Kra
Pańskiego zosintg w tym roku, podobnie kowa 1 powiatu krakowskiego przyjmują terytorial
jak w roku ubiegłym, przełożone na nnj- nie właściwo powiatowe Grupy Bzemlodla.

hliższą niedzielę. Analogiczne przesunięcie
dotyczy święta Bożego Ciała, Tem samem
dzień 3 i 24 czerwca są dniami roboczomi.

MARMELADA POWODEM BÓJKI. W Częe locho wio przy Alei Wolności, podczas przewożeniu artykułó w \ spożywczyoh do jednego z punktów roadzlalczyeh. z konnej platformy spadla beczka z marniaładą, przyczom zawartość jej rozlała się na chodnik.
F e rie letn ie w szko łach G. 6 .
W czasie zbierania do naczyń marmolady, pomiędzy
dworna
zbierającymi doszło do eprzeenki, która zkoKraków, 2 ozorwca. Zgodnie z zarządzaniem władz
szkelnyclt, tagoroczns ferje letnia w szkołach zacn ą lei przerodziła się w bójkę. Jeden a męśczyan nie
sią dnia 1 lipoa br.
Ostatnim dniem nauki jest jaki Bronisław Smolak zadał swemu przeciwnikowi
dzień 38 czerwca 1943 r.
Józefowi Maji cios w głowę kamiennym garnkiem.
Maja upadł, trncąo przytomność. B wezwany lekarz
stwierdził u niego olężkie uaikodzenie eznazki i po
S p ra w a kursó w
należeniu prowizorycznego opatrunku polecił go
przewieźć do locanioy. Sprawcę wypadku zatrzymano.
P o w iato w ej G ru p y R zem iosła.
ZWŁOKI MĘŻCZYZNY. Obok wsi Jeżówka, w pow.
Kraków, 2 ezorwca. W związku z akcją, zmierza kieleckim, znaleziono onegdaj na torze kolejowym
zwłoki
mężczyzny z obciętą uogą. Ze znalezionych
jącą <lo podmieniania wyikezitałeeuia zawodowego pra
oowników, zatradmitonych w zakładach nzemieślnl’ dokumentów wynika, że jest to 32-lctnl Władysław
Dziubdziela, mleszkauieo wzl Podlesie, Wszczęto iloezyoh araa zahrodoiiemia w przyszłości wyłącznie sit Ii chodzenie,
calem ustalania przyczyny ulmzczęśliwego
łowaliflktowianych z wyiklucacmioro t. zw. pomocni - i wypadku.

Obwieszczenia urzsdowe
O B V U I E & 7 C 7 F M I B r w aprawla Iwizrabu koni w mieŁ
Kr, kBU. 2 tfn|„ 2i mBja , ł43<
Stoaoownle do 4 300 rozporządzenia w sprawie wykonania rozpo
rządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób
zwicrzęcyoh z dnia 9 *ty«®na 1928 r. (Dziennik Uztnw Rzeczypospo
litej Polskiej Nr, 19 po. 187) podoję do pnbllomej wiadomości że
w czasio od dnia 17 do 22 maja 1948 r. stwierdzono na obszarze mia
sta Krakau wypadki świerzbu koni w zagrodach następujących posia
daczy kani:
L Szostek Aniela, Breslauenstraooe (ul. Kujawska) 41.
2,Włndyslaw, Bronowioe Małe, Na Blanio 80,
3. Woaiok Anna, Rokowice, ul. Nieduża 311.
Krakau, dnia 28 maja 1943 r.
Staóthauptmann dar Stadt Krakau
_____________________________Dr- K r S m a r, p. o. Stadthauptmanna.
Sygn. VII Km. 210/42.
-- ---------- -

O bw ieszczenie o licy tac ji ruchom ości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Krakowie VII rewiru
ntn
w Krokowi*, ul. Starowiślna I,. 15?na podstawie i ? «o?
u
do publicznej wiadomości, że dnia 4 czerwca 1943 o z c lz u w>Ołr?-,°
kowio ul. św. Teresy Nr. 8 odbędzie a l ™ , w l U t ^ t o r^hom oicl'
składających się z jadalni kombinowanej palisandrowej I nwhOTtowej^
oszacowanej na iąozną sumę 7.000 zł.
'
Ruchomość można oglądać w dniu llcyiłoeji w miejscu I czasie wyt ej oznaczonym._______________
Plelr b ill, Komornik.
Państwowa Wyższa Szkoła Rólnlcia w SuchodeU k. Krosna
przyjmują na pierwszy kurs nauki w roku szkolnym 1948/44 kandy
datów, którzy ukończyli:
11 f
aimraajum ogólnokształcącego lub szkół równorzędnych
91 a M ul11 ł ®dooro<an, praktykę rolniczą.
a Mtoie ^ to to to z ^ b iTursJ J '8*

Z P N IA .

P°w««»hn*j 1 jodnoroenną

Egzamin
z matematyki,
fizyki
I
w zakresie
,
Zji.m
obowiązuje
wszystkich
kandyfntńw
" u'ro,le 44 w
« • StmnaDo podania należy dołączyć: m etryk. , , , nl|»in i r i n t o i — „ u ,

50 mórg ziemi ropodajnej, Krosno
tanio sprzeda Skowroński, Kra
ków. Adolf Hitler-Platz 39.
490
„Er-ka-es" B/H.,' sprzeda dom 4
ub., mnr. nowy z ogrodem, blisko
tram., okazja.
Kraków, Staro
wiślna 27, tel. 128-41 i 128-74.
„Er-ka-ez" B/H., sprzeda doói 8
ub„ mur., 15 minut od tramwaju
tanio. Kraków, Starowiślna 27',
tel. 128-41 i 128-74.
5609k
„Er-ka-as" B/H., sprzeda 50 mórg
pola, azęściowo obalanego w Mie
chowskim. Kraków, Starowiślna
27 tel. 128-41 i 128-74.
5700k
Zakopane, Krynica Rabka: Willo
1 pensjonaty (niektóro umeblowa
ne), wielkie i mato z ogrodami,
oraz ogromny wybór parcel bu
dowlanych, różnej wielkości. —
Sprzedaż: Kraków, Zwierzyniecka
8, m. 1.
418

Kupna nferuchamaiel
Kamieniczkę, parcelę kupię, posła
dam 200 tysięcy. Kraków. Wiolopolo 10/18.
8981
Kuplę parcelę w Krakowie lub
w obrębie, miejscowość obojętna,
bezpośrednio. Gonięo Krak., Kra
ków, „Nr. 0466-.
Kuplę gospodarstwo, miejscowość
obojętna, bczpośrednto, — Goniec
Krak., Kraków „Nr. 9467".
Kuplę domok lub kamieniczkę
miejscowość obojętna, bczpośreddnlo. Gonleo Krak.. Kraków. „Nr,
9468.
Kuplę majątek, paroolę, dom. —
Skowroński. Kraków, Adolf HitlerPlatz 89, tel. 158-66.
491

M atr^m on łaln e

Młoda przystojna, zgrabna, bru
netka nawiąże korespondencie z
Oplata szkolna wynosi rocznie 200 zt. , n .
.
wyaoikim kulturalnym panem w
moce naukowo i 6 zl. takaa egzaminacyjna^’ WI'*,ow e' “ ”>• •«» po- średnim wieku w celu matrym.
Zgłoszenia z fotografią Gonleo
Koszty utrzymania
w'
Internacie szkol
w
szkolnym
„stolonc
i 2ł—
podane Utrzymania
• . •—
—
sk tó r e yzoatn,™
do —
wUdomośd
kandydatom,
^ Z u t y t o n i dó in tit
Krak., Krków. „Nr. 1188".
n»tu. (Obecnie wynosiły 200 zł. i 50 kg. proLi.5?? • " Y n 01. . I ? . int#r- Wdowiec bezdzietny, fachowiec,
8 kg. tłuszczu rocanle).
prowiantów mlestęozmie, oraz
dobrze aytuowany, bez nałogów,
Termin wnoszenia podań upływa 31 Upoa laąu
z powodu braku znajomośoi tą
wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywano
drogą pozna panią do lat 50 ’ z
sakolnego przewidywane iest 27 września br. \v t’Tn?l? I4>cJ8 i 8 n ”
wlasnem mieszkaniom, cel madzie sje egzamin wstępny.
Tm *” dnlu 0,Jb’ - tryra. Łaskawe zgłoszenia (tylko
poważno) GOniec Krak., Kraków.
_______ _____________ _________________________ Pyeakcjs Szkoły
„Nr. 578".
Trzy
młode, przystojne, inteli
bg*ród4 1200
3 ubikacjo
Spngętoł nleruchomoód
gentne, samodzielne Lena Ja
ogród I wiole <nnychrnsp'^Ł("1b l’t^pj® gódka, Żula, wyjdą zamąż za od
powiednich panów. Tylko poważ
Paretla 200 a. I 400 a. Płaazów. — rysz, Prokoolm, P iłau d su o^ s
200 a. 150 a. Prokoolm. — 200 a. i Okazja I Dom nowjr, murowany a ne zgłoszenia Goniec Krak., Kra
ków,
„Nr. 5008k”.
ublkaoyj
(Olesn):
Knlezyk
K
aro?
150 a. Wola Duohaoka sprzeda —
Sporysz. Prokoelm, Piłsudskiego 6. Kraków-Olsza Wolności 54, telefon ża cfoho szczęście, otoczy troskli
Sprzedam parcelę w Borku Pałę- 189-03 czynny od 8 rano do 8 wieć? wą oplaką, milutka ładna brunet
okim. przy drodze, 7 minut od Partała 100 sążni (RakowioJ,8’ ka o niebieskich oczach, lat 49,
tramwaju Wiadomość: Kolektura, Fatol
Kulczyk,
Kraków-Olsza, która poazukujo pana o dobrym,
Kraków, Zwierzyniecka 7. Pośred Wolnośel 84, telefon 183-03 czynny prawym oharakterzc. Zgt. tylko
nicy wykiuozeni.
8497 od 8 rano do 8 wieczór
2115 z fotografją kierować: Goniec
Dom drewniany, 4 pokoje, ogród, Parsslę budowl., 900 sążni, Wola Krak., Kraków. „Nr. 5225k".
dobrze zamąż, ożeKraków, zamienię na nledule go Juatowska.
tanio. Kraków Basz Chcesz wyjść
spodarstwo przy kolei, ewenl. towa 10/1, tel.
arczęśoie osiągnąć — na150-85.
399 nażlij swoją
fotogrflę, podaj da
dopłacę- Wiadomość: Kraków, ul. Kamlenlaa I I n p , domy jedno
Szpitalna 3, Skład papieru.
577 1 dwurodzinna, aiprzeda: Kraków, tę urodzenia, dano o robie oraz
zwoje
żyotanla.
Adresować: Basz
Domek jednorodzinny, ogród, drze Zwlerzynecka 8/1.
417
wa owocowe, blisko tramwaju. Niebywała okazja! Polowa domu czyński, Warszawa 0 1. Skrzyn
ka
pocztowa
322.
5702k
Kilka parcel w różnych cenach. tul przy ul. Długiej, cena 60 000
panów
Grunty orne, tanio sprzeda Biuro zł.: Kulczyk Karol. Kraków-Olsza, Który z sytuowanych
ohiarby
poznać
szlaooetnle
milą,
.JWła9na-Htrzooba“, — Kroków, Wolności 54, tel. 133-03 czynny od w celu matrym. Zglosz.: Gonleo
Adolf Hitler-Platz 10, tel. 104-31, 8 rano do 8 wieczór.
385 Krak., Kraków. „Nr. 5006k".

Noclegi
Noclegi
uiekrępująoe.
Kraków,
Długa 26/3.
558
Noclegi: Kraków, Plorjauaka 3/8.
Noclegi: Kraków, Szewska 7/7.
Noclegi ozywte: Kraków, Senacką
9/10 przecznica Grodzkiej.
932
Noolegl: Kroków. Zielona 25/1.
Pokńj przyjezdnym: Grodzka 58,
m. 12. dawniej Kur
9829
furniki 3.

Nauka I wychaęranle

GŁOu.

UWAŻAĆ PRZY PRZECHODZENIU JEZDNI. Pr y
ul. Sulejowskiej w Piotrkowie uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi 11-letni Roman Zarębeki. Chłopiec, nló
zwracając uwagi na Jezdnię, tiwilnwnl nagle przą.
biec na drugą stronę ulicy. W tym momencie nad
jechało auto i nim szofer zdążył zatrzymać samo
chód. malec dostał aię pod kola. W atanie be»;ia.
daiejnym przawieaiono chłopca do szpitala.
NIE OPŁACIŁO SIĘ. Ryszard Zebrowski, zaui. w
Oząabotohtowie, niósł w paczce około 25 kg głiny, i*>
rrzchnej mu do modelowania?. W pohlliu Jawniej Gó
ry uapodł go od tylu jakiś nieauany osobnik, pod.
•tawlająo nogę i bijąc po głowił, jnklesuś lępem uaiwądu-icnn. llabuś i»rw at tuutląpnie pacukę, aadząc.
óo anajnluja elę w niej ooś wartościowego 1 utookł
w pola. Podczas nąpadu na Zebrowskiego złodslej
zgubił ąkóiuany portfol, w którym wjajdowalo rię
40 zl. i zloty krey-iyfc wugi 5 gr.
POWIESIŁ SIĘ NA PASKU. 17-letni Mieczysław
Niezgoda, żarn, w Piotrkowi* przy ul. Ziew Wsehodnloh 86, popełnił samobójstwo W nocy, korzystając
ze »n« domowników,
wymknął sie cichaczem
z mliratkania do ubikacji, gdzie powiesił się na pa
nku od spodni, Dopiero rano zauważyli sąslcdzt
iziniuo zwłoki deąnta. Powodem lozpaezliwigu kroku
była nieuleczalna choroba oczy.
WYGRANY LOS POWODEM ŚMIERCI. 70 letni
Anion i Sawicki, zamleaakaly pnay ul. Iląbrowekiego w Ozęetochowłe, dowledalowMy aię, Iż wygrał na
Jotwjl kilka tyalęcy złotych, na skutek wwuazenis
uległ atakowi aciroa, w powrotnej drodae do domu.
Starcom zoopiakownll się przechodnie, sprowadza
jąc lekarza, który stwierdził s.gon.

Pióra Pelikan i inne reperuje fa
okowo warsztat reperaoyjny: Z.
Myałakowżki, Kraków, Szpitalna ;i
Niemieckiego przye. tlnmaozi Ern
ków. Sławkowska 3/92, 10—1, 4—6.
Utrzymania całodziennego przy
porządnej rodzinie od 1 IIpcu
poszukuje poważny, starszy, do
Drze sytuowany urzędnik. Zgloazenia, podać warunki pod Nr.
„309" do Biura Ogtozioń Krajna,
Kraków, Adolf Hltlar-Plutz 46.
Dr Dsloba Andrzej ordynuje w cho
robach kobiecych i poiożniotwlei
Kraków, Aanyka 3/6. boozna Ba
sztowej.
8044
Cięiowe, poporodowe, pooparaoyj
ne pacy brzuszna wykonuje R.
Bogdanowicz, Kraków. Grodzka 2,
w podwórcu.
575
Wybitny psycholog a niespotyka
nym darem Jaznowidzenla wizyj
nego, nieomylnie przepowiada prze
szłość, teraźniejszość, przyszłość i
loa zaginionych. Odpowiada Bite
wnie za zallozeniem. Załączyć zdję
cie, datę urodzenia 1 pytania. Ja
snowidz Jobann, Lwów, SuplA
«kiego 80, m. 3.
5150k
Pleciętkl gumowa, szyldy oraz ta
blice nagrobkowe: St. tiieprawikl,
Kraków, Grodzka 36.
5320k
„Er-ka-az" B/H.. Kraków, Staro
wiślna 27, tal. 128-41 1 128-74,
przypomina P. T. Klljentom, śa
wyjazdy celem oglądnięola obiek
tów dokonują własną bryczka i

Profasor germanista, Kraków, ul.
Zleloaa 25?91. Plorwtzorzędna wy
mowa 1 stenografia niemiecka.
Poszukuję konwersacji francuskiej
tylko siły pierwszorzędnej. Zgł.:
Kraków. Topolowa 83/4, g 10—17,
Skrzypiąc lokoyj — wszystkie sto
nle, udziela: Kraków, Groble
. m. 2.
8205
Kto udzlali lekcyj francuskiego
wraz z konwersacją! Zgłoszenia
wraz z ocną: Gonleo Krakowski,
Kraków „Nr. 8204".
Kerepstyeji udziela uczoń liceum
chemleznego. Zgłoszenia: Goniec
Krak., Kraków, ,.Nr. 8550".
Korespondencyjny Kura Prsygotowąwozy do Państwowo] Wyższej
Szkoły Teohnlozuoj w Warszawie,
czynny od 1 listopada 1942 r In
formacja: Warazawu. Smolna 34-4.
Niemieckiego wyuczam za 3 mie końmisiące. Kraków, Długa 30/1. 5508k Buchalter apeojiillata organizuje
księgowość i binrowoió. udziela
parad w sprawach lulęgowośoi,
podatkowych i rozlłetoń ępólnl
Różna
ków, udziela porad przy zakladaKostjumy, plaazoze, wykonuje Mie- nln. przojęolu i ukwldaojl przedozyełw Cholewka. — Kraków, ul. aiebioretw. Przyjmuje nadzór nad
Boferenoja. Egłoaz.:
Sławkowska 80.
U42 kzlęgowożolą.
Biuro Ogłoszeń Krajna. Kraków,
Marla Kwaroińaks, grafologini o Adolf
Hitler-Platz
46, pod ,Unświatowej
sławie,
przepowiada
M75k
przyszłość odszukuje <aoby zagi rhatter specjalista"..
nione, radzi we waaalkidn spra ■wlataaraj sławy Profeeor Tajem
nej
Wiedzy
Jasnowldt-psyehograwach. Podać datę urodsenla i py
tania. Ciężkowice k/Tarnown, dy folog rozwiązuje każdemu (akty
przepowiada
przyażłoić,
strykt Kraków.
785 życiu,
sprawy handlowa, rodzinne, lote
Zginął piesek mały, brązowy z ria, odnalezienie osób zaginio
bródką bez ogonka. Uprasza aię nych. Podać datę urodzenia 1 py
o zwrot za wynagrodzoniem. Kra lenia.
Adresować:
Iroprnsario
ków, Urzędnicza 46/4.
1095 Baszczyński, Warszawa o 1 _
Urodzka 60. Kraków: Zegarki, na Skrzynka pocztowa 322.
8703k
krycia srebrne, naprawa.
9816
Przystąpię jako spólnlk 1 gotów
ką współpracą do koncesjonowa
Zguby - krabilgże
nego interesu. — Oferty: Jarski,
Kraków, Bonerowska 6, tel. 173-04 Zgubiona kalążaookę Cbczp. Spoi,
Plany kopjujo szybko Elektryozna w Krakowie, legitjrmaoJe wysta
Kop/ownla. Kraków, Starowiślna 12 wioną praca Krieaslaznrott Nr.
Grafologini poradzi najlepiej ka X-3, wyciąg metryki ślubu, wyda
żdemu. Przyjdź, jeśli masz jakież ny przez parafję źw. Biosepnna
kłopoty: Kraków, Dietla 73/11 w w Krakowie, wyoią* metryki
podwórcu parter.
459 chrztu, wydany przez parafie Tro
Przysięgły tłumacz niemleoklego: pie na nazwisko Helena 1 RoKraków. Długa 10/2.
495 mózgów Kusiak, oraz torebkę,
jos.1
Praytslożć co przyniesie powił pieniądze.
chlromantka, Kraków, Krakowska ■kradziona Kartę rozpoznawcza w
dnin
«
.
V.
1948.
Nr.
THH9I77,
89/43, po południu — wyjąwszy
eswartki i niedzieli.
8 953 wystawioną w Krakowie nn naHelena Mierawa.
1188
Reparacje zegarków ręeinyoh i zwlako
Zgnklana dowód osobisty 1 kartę
kieszonkowych, wyknujo solidnie rejestracyjną na nazwisko Slemfirma Zygmunt Gajewski, Kra hleda Feliks.
5975k
ków, Starowiślna 26.
838 Skradzlana Kannknrtę Nr. 1142,
Dzlscka, dziewczynkę do lat 3, wydaną dnia 8. VI. 1942 prsea
adrowych rodzloow,
wesmę za Gminę Zbiorową Ropczyce, na naswojó, najchętniej sierotę. Kra zwieko Jag Borowiec 1 Pietrzeków. Miodowa 29/6.
837 jowej.
574 6k

S

8. ^ p .
Z Buntnerńw

KORNELIA
WOJCIECHOWSKA
wdowa
po ztorazyin koutrol. poczt,
po długich, a olęókloh ój«rplenlaoh, zaopatrzona 8w.
Sakramentami, zmarła w
Nowym Sączu dnia 24, I ,
1948 r. w 76 roku żyoia.
Po Misy iw. Żałobnej, na
prawionej pr«T zwłokach
dnia 26. V. br. w kolejowym
kościele parafialnym, na
stąpiła ekaportacjn zwłok
na omsutars miejscowy, o
czym sawiadamiają w głę
bokim smutku pogrążani
Cńrka Żynowle. Synowe,
Zięć I Wnusskl,

ń-

Pi

ADAM ARYAY
dypl. inżynier
smar! dnia 39. V. b. r„
prseżywszy lat 82.
Pograeb odbył się dnia
9. VI. br. o gods. 9.39 rano.
Żona, Dzltcl, Rodzica.
Skradziono dnia 26. V. 1943 r. to
rebkę skórzaną ■ dokumentami.
Kennkartę, wystawioną w Kreko.
wie przez Il-gl Urząd Obwodowy
na nazwisko Ropleka Jadwiga,
Kraków.
qiż
(kradziona w tramwaju metry
kę, legltymoję ubezpieczeniową,
pożwiadozeuie Karty Praoy i od
cinek zameldowania na nazwisko:
Wiorzbioka Maria, Kraków, ul.
Kolberga 154).
931
Skradziona w tramwaju między
ul. Starowiślna » Rynkiem 9. V.
1943 torebkę skórzaną z Kennkarta Nr. 889 wystawioną praca
Starostwo w Gorlicach nn nazwi
sko Czoluśnlak Paulina, kartę
żywnoielową. wyciąg B metryki
ślubu, oraz portfel a pieniędzmi.
Zgubiono Kennkartę na nazwisko
Józefa .Tęilor, wydaną przez Mnistrat Nisko, pow. Jarosław.
•ginęła
książeczka nu konia
Nr. 1772/B, wydana na oazwieko
właściciela Wldelka Leon, Kobyle
Nr. 15Ż gm. Wlśnlcs Nowy. 6268k
Skradzione Kennkartę Nr- 394,
wystawioną prsez Urząd Gminny
w Grębowie, p. Tarnobrzeg, ua
nazwisko Rummei Weronika. 5981k
Zgubiona Kennkartę Nr. II 2811'4ż
wydaną w Nowym Sączu nn na
zwisko Ilasta Marja.
5lt35k
Skradziona Kennkartę Nr. 448,
wydaną przez Gminę Jarncla,
m s. Kraśnik na nazwisko Sokal
dichat — Golce.
52J8k

f
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Technika dentystycznego, samo
dzielnie pracującego w zlocie, stali,
kauczuku, palapoucie, poszukuje
lakarz-dentysta na prowincję, na
dobre warunki. Utrzymanie i pen;
sja. Oferty z warunkami Gonieo
Krak., Kraków, .N r. 1122".
Do magazynowania jaj w chłod
TfcMMpfart/arfprtbfcg,
niach poszukuje się od zaraz sit
fachowych lub interesująeyob się
D s in k l • l a m c i n o i e l '
tym działem. Zgłoszenia w języku
niemieckim życiorysem, odpisami
w e s e t t la d opatrunek
świadectw
i fotografią Goniec
• H an ta p lo a iu podamy
Krak., Kraków, „Nr. 5740k“.
txri poddała ue
Dochodząca potrzebna do malej
rodziny, za utrzymanie i doplutę.
■p ia t r e c i e
Kroków,
Starowiślna 78/4, mie
w e z a lk tm ru
dzy 10—1.
574 lk
chom czata. rua
Mydlarz, samodzielnie pracujący
do średniej fabryki mydlą toale
rapuje I ma
towego poszukiwany. Zgłoszenia;
b e u w a e la
Odoi-Werke
Lemberg, Schwediechegasse 8/6.
óTtók
Magazynier lub magazynierka do
fabryki mydlą i kosmetyków, po
szukiwani. Zgłoszenia: Odoi-Werke, Lemberg, Schwedischegasse 3,
m 8.
5743k
Stenotypistlca niemiecka lub niemiecko-polska do fabryki mydlą
G UM OW E w y k o n u j e a z y b k o
toaletowego i kosmetyków poszu
J, Wldllńskl, Kraków, Grodzka 21. kiwana. Zgloszena: Odoi-Werke,
Lemberg, Schwedischegasse 8.
N u tr ie s p ó d
Potrzebna służąca czysta, uczciwa
do dziecka i dwóch osób. Zgłosze
•przędą
nia:
przed południem, Kraków.
8 E N T R 0 K 0 M I S , KRAKÓW, Bękawika
14/8.
973
ulica Grodzka 9.
1037 Retuszerka, potrzebna, — BuskoZdrój Bon ar.
9191
Do cerowania, przyjmę panienki.
W ó zek
Kraków Starowiślna 23/2.
8639
aportowy, hulajnoga, rowerek, sza Robotnika do magazynu, ueielwefę kombinowaną, tapczan sprzedam
o, poszukuje hurtownia niemiecka
ulius H. Rieohe, Kraków, BnrgKraków, ul. Cicha (Bonerowtka) 5
strasse 60.
526
m. 1, od godz. 12—15 i po 19.
Służącą przyjmę zaraz. Kraków,
Retoryka 10/16.
868
Potrzebna służąca samodzielna,
zaraz, warunki dobre, polecenia
konieczne. Wiadomość: Kraków,
Jagiellońska 9, I. p„ adwokat
do większej kuchni od zaraz
Dr. Schmidt, od 2—5 po poi. 895
potrzebna.
Kucharka pracowita, uczciwa po
Erzte Deutsche Flelsch- u.
trzebna zaraz za dobrym wyna
grodzeniem.
Restauracja Bodzioch,
Wurstwarcnfabrlk
Prokcim, obok przystanku kole
WILHELM STRUZINA
jowego.
950
In Krakau Flerlangasse 51.
Dziewczyna do zajęcia się gospo
darstwem domowem i dziećmi,
poszukiwana do niemieckiego do
mu. Pożądany język niemiecki.
T A P C Z A N
Pomoc zapewniona. Oberbeli, Vejedno i dwuosobowy, sprzedam. reinlgte Workstation Krakau OuKRAKÓW, iw. Sebastiana U 1 stav-Freytagatr. 6.
974
narożnik iw. Getrudy.
Retuszcrka potrzebna. Chmielnik
Kielecki. Jędrnsik.
5451k
Fotograficzny zakład poszukuje od
zaraz operatorki-retuszerki, aily
pierwszorzędnej,
wynagrodzenie
8 mm. — kupię.
dobre. Zgłoszenia: Gnnieo
Zgłoszenia: Kraków, telsf. 180-84. bardzo
Krakowski Oddział Nowy Sącz,
pod „Foto".
5583k
Poszukujemy natychmiast do re
stauracji „Deutscbes Haus" w
Rzeszowie kucharki (drugiej siły),
która już pracowała w restauracji.
Mieszkanie i pełne utrzymanie.
karbollneum
Posada stała i przyjemna. Zgło
szenia z żądnnem wynagrodzeniem
oraz inne chemikalia
.Jłeuteches Haus" Reiehshof.
dostarcza firma
Operatora(ke). laboranta(tke), na
H. A H. N IE M C Z IK
dohryoh
warunkach, poszukuje
Zakład Fotograficzny. Nadwodny.
Chem lkaliengrosshandlung
Sanok.
5697k
Kraków. Poatfach 98.
Zarządca samotny, z bardzo dohremi poleceniami, poszukiwany. Zgl
listowne: Wolnlca dwór, p. Dębica
Psycbo-grafelog, mistrz Muruntt, Pryzjor męsko-damek i i fryzjerką
o wybitnym darze jasnowidzenia potrzebni na dobrych warunkach.
wizyjnego, przepowiada każdemu A. Plnno Zakopane, Szewska 1
jogo tajemnico wydarzeń zycio- Wielkie przedsiębiorstwo przemy
w okręgu krakowskim po
wyoh z charakteru pisma i dat słowe
szukuje: księgowego, obeznanego
ugodzenia, na podotawie których z nowoczeaną księgowością i księ
ustala horoskopy przyszłości. Dale gowego dla obliczeń koaztów wła
rady w wszelkich kweatjaoh ży snych. Krótkie podania wraz z
ciowych. Odpowiedzi liotownie z* życiorysem I odpisami świadectw
zaliczeniem poczt. Podań datę uro kierować: Goniec Krak., Kraków,
dzenia 1 pytania. Adres: Momott, ..Nr. 838SZ".
Potrzebna zdolna krawcowa na
Kraków, skrytka pocztowa 474.
płaszcze damskie 1 suknie na pro
wincję. Warunki do omówienia.
Zgloaz.: Goniec Krak., Kraków,
..Nr. 8479P".
Technik biegły w miernictwie,
eentrum Warszawy, duża frekposzukiwany do robót ziemnych
wenoja, luksusowe wyposaże
od zaraz. Język niemiecki w mo
nie, kuchnia, — własne cen
wie | piśmie. Oferty z życiory
tralne ogrzewanie z wazelkiemi
sem i odpisami świadeotw do
Gońca
Krak.. Kraków, „Nr. 8807".
uprawnieniami,
na okazyjnych warunkach do
Stolarzy (czeladników) meblowych,
oraz chłopca do praktyki, od za
odstąpienia.
raz przyjmę. Zgłoszenia: Gonieo
Oferty nadsyłać: Jon Markie
Krak., Kraków, „Nr. 8638",
wicz, Warszawa Marszałkowska
Przyjmę ohłojfba dc praktyki kra
26/16. Tulefon 7-39-69.
wieckiej. Kraków, Grodzka 1, I. p.
Zakład dentystyezny w Tarnowie,
przyjmie
praktykant*, praktykantkę. Zgl.: Gonieo Krak., Kra
ków, „Nr. 8701".
Kucharka
samodzielna, potrze
bna od zaraz do dworu tui pod
Krakowem.
Możliwość
porozu
mienia się po niemiecku wyma
J A N A
S IT N IK A
gana.
Zglosz.: Gonieo Krak.,
Przemyśl, ulica Smolki Nr. 22, Kraków. „Nr. 8750".
Starsza gospodyni z tylko do
Jarosław, ul. Szpitalna Nr. 4,
brymi poleceniami. gotowaniem
szkolą kierowców na wesystkie i wazelkiemi pracami domowymi
klasy, — specjalne kumy na gaa- do 2 osób zaraz potnebn*. Zgt.
generator o napędzie drzewnym z odpisami świadectw i fotogra
na własnym wozie. Nowoczesne fią do Gońca Krak., Kraków,
samochody i motocykle. Specjalne „Nr. 8758".
naukowe filmy techniczne. War Sprzeda wcn(czyni) do sklepu tyl
sztaty szkolne przyjm uj do prze ko z praktyką od laraz potrze
róbki wooy oiężarowe na gaz- bni. B. blisko Krakowa. Oferty
generator i Inne roboty samocho z kwalifikacjami i referencjnmi
dowe spawanie, przeróbka głowie, Goniec Krak., Kraków, „Nr. 8814".
silników do gaz-generatora.
Fotograf wszechstronny, potrze
bny od zaraz. Zgłoszenia od 9—1.
p a p T e r y ab ażurow e Kraków, Florjańśka 8. Firma T.
Setkowioz.
8882
poszukiwana
przez polską praoownię abażurów. Fryzjera damako-męcklego, oraz
męskiego
przyjmę
zaraz
gwa
Zgłosi.: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 1054". rancja wysoka. Kraków, Mogil
ska 39. Kaszowski.
9090
Poszukuje tlą dziewczyny do
dziecka
8-ścio
letniego
i
sklepu
Ody laoraba przoziąblonio
s dobrym Językiem niemieckim
M l | l e « V , * r y » « . sakyt
od zaraz. Wiadomośó: Kraków
w ló te lw y m n a » U
Król. Jadwigi 16.
9102
Ltkaria(kl),
lub
uprawnionego
technika dentystycznego, do do
brze prosperującego zakładu kolo
Krakowa, poszukuje się. Zglosz.:
Gonieo Krak., Kraków. „Nr. 9145".
Panienki do cerowania pończoch,
dobry zarobek, przyjmie Repnsaeja Pończoch, Glanowska. Kra
ków. Szczepańska 9.
481
Poszukują nczetwej, czystej służą
cej. Zgłoszenia: Deutaches Lebensmlttel-gesch&ft. Kraków, Knttowitzerstroaae 65.
328
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Technik budowlany, wieloletnia
praktyka, język ulemieokl. szuka
posady od zaraz. Zglosz.: Gonieo
Krak., Kraków. „Nr. 8070"

Technik budowlany z kilkuletnią
praktyką, znający wszelkie robo
ty. obecnie na kierowniczym sta
nowisku, zmieni posadę od z.araz,
niemiecki nie całkowicie opano
wany, podać warunki, Zgłosz.:
Goniec Krakowski, Kraków, „Nr.
8199P".
Inteligentna w średnim wieku,
azuka zajęcia szycie, trykotarstwo,
wszelkie prace domowe, Zgl.: Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 691".
Rządca, szkoła, 14 lat praktyki,
energiczny, sumienny, lat 36, po
szukuje odpowiedniego stanowi
ska. Zgłosz.: Goniec Krak., Kra
ków, „Nr. 8228".
Kwalifikowany rzeźbiarz w drze
wie, znający dobrze stolarkę, po
szukuje pracy, najchętniej we
dworze. Zgłoszenia: poste-rostnnte
Wolbrom „Dla rzeźbiarza". 8231
Buchalter poprowadzi w godzi
nach wieczornych księgowość, Jkorespondencje polską i niemiecką,
może objąć ogólny nadzór agend
biurowych średniego przodsiebiorstwa. Oferty Goniec Krak., Kra
ków. „Nr, 328".
Lekcja na wsi, wzgl. inne zajecle
tylko z* wikt przyjmie starszy,
zawodowy, energiczny nauczyciel.
Adresować: „Pedagog", Przemyśl,
Poste-reetante.
5807k
Wychowawczyni z francuskim, po
szukuje pracy. Zgłoszenia: pnez.
Rudniki - Częstochowskie,
Woszczyńska.
5264k
Kelner, niemieokl i polaki język
perfekt, poszukuje posady od za
raz. — Pażdziora Rabka-Zaryte,
Poste restante.
5282k
Doświadczona osoba, sumienna 1
pracowita, lat 53, poszukuje na
prowincji
posady zarządzającej
domem gospodyni lub do dzieci.
Wymagania skromne. Zglosz.: Go
niec Krak.. Kraków, „Nr. 8064".
20-letni, Szkoła Handlowa, 1 Tok
praktyki biurowej, słabo nie
miecki, azuka pracy biurowej na
pól dnia. Zglosz.: Goniec Krak.,
Kraków, „Nr. 8187".
Wdowa,
kulturalna,
emerytka,
lat 43, zamiłowana gospodyni, z
oórką 21-letnlą, gimnazjum ku
pieckie, jeżyk niemiecki, maszynopismo, księgowość. Poszukuje
dla siebie posady gospodyni, lub
dc chorej osoby. Dla córki pracy
biurowej,
albo wychowawczyni
dzieci. Warunek razem. Najchęt
niej dwór, prowincja. Zgłosz.: Go
niec Krak.. Kraków. „Nr. 8800“.
Lekarr-dcntystka (starsza), szuka
dobrej, stałej posady. Oferty ty l
ko listownie Państwo Zaremba dla
Lekarki, Kraków, Dietla 21/12.

Kupna
.,Maszyną" do szycia, pierścienio
wą, kuple zaraz. Kraków, Ko
ściuszki 17. Sklep Galanteryjny.
Pinczera rasy karłowatej, białego,
o długich włosach, kupi inż. Bafe.
mann, Krakau, tel. 129-16.
1013
Turbiną na mały spadek, kupię.
Stan obojętny. Józef Łaski, Biertowice, p. Izdebnik.
1149
Kupują używane ubrania lub poJedyńcze części garderoby, oraz
bieliznę, nawet nicnadającą się
do noszenia. Zawiadomić pocz
tówką. Kraków, ul. Starowiślna
28/8. Dozorca.
1128
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje I
sprzedaje za gotówkę, Kraków,
Pleracklego 4.
8104
Kupuję używaną garderobę: Kra
ków. Bracka 10/7, ofloyna.
7712
Książki kupuję. Kraków, Friedlelna 8. lewą brama.
8646
Kinowy aparat 18 1 8 mm. pro
jekcyjny, oraz kamere do zdjęć
16 I 8 m m , również filmy, kuple
natychmiast. Opla, ceny: Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 8751".
Gotówką kupuje ubrania meskle.
ohlopiece, płaszcze, treneze, suk
nie, bieliznę, obuwie, kilimy, dy
wany. firanki, oddzielnie spodnie,
marynarki, oraz garderobę dziecię
cą: Kraków, Krakowska 4, sklep.
Kupuje obrazy znanych artystów
polskich — płaci solidnie: Wawrtcckl, Kraków. Wiślna 9.
9532
Kuplmyi suknie letnie, kostjumy,
ubrania, treneze: Komis, Kraków,
Adolf-Hltler-Plats 12 w podwórcu.
Najszybciej sprzedasz wszelką gar
derobo przez Komis. — Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12 w podwórcu.
Kupuje używane maszynki do mię
sa 1 części: Szlifiernia, Kraków,
Dietlowaka 48, Myszkowski.
9553
Kupujemy ubrania płaszoze. rutra, lisy, dywany, fotoaparaty, ki
limy, obrazy, kryształy, maszyny
pisarskie i Inne rzeczy: Komis,
Kraków, Plac Dominikański 4
Kupujemy gotówkowe używane
ubrania, płaszcze, bieliznę poście
lową, koce, kapy, ładne zegary,
oraz inne wartościowe Tzeczy: Kra
ków. św. Krzyża 7, sklep.
9558
Książki kupujemy, .szczególnie en
cyklopedie. wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wszystkie wydawni
ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste.
fana Kamińskiego. Kraków. Karmelioka 29. tel. 141-84 I Krakow
ska 18, tel. 114-38.
9559
Sypialnie, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble używane ku
puje gotówkowo Hala Meblowa,
Kraków, Grodzka 59.
9797
Kupimy maszynę do pisania I li
czenia. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Gotęhiowski-Rafalski. Kra
ków. św Marka 27, tel. 226-45.
Szybko można sprzedać ubranie,
płaszcz, spodnie, aparaty wszelkie
go rodzaju, kryształy, natefony
przez Komis, Kraków, Grodzka 59.
Komis Grodzka 58, poszukuje lo
downi elektrycznej, ubrań, spodni,
lisów, futer, dywanów, kilimów lid.
Ubrania oraz oddzielnie spodnie
I marynarki, suknie, płaszcze me
skle i damskie, oraz kostjumy ku
puje za gotówkę: Skup I Rprzcdaż
TlźywaneJ Oddzieźy, Kraków, Plac
Dominikański 1 tel. 114-28
Kupują sypialnie, I różne meble
pojedyncze, szafy, łóżka, siatki,
materace: Kraków. Krakowskn 35,
aklcp mebli.
9868
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzeoki, Kraków, Wiślna 9.
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho
wa hezptatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Ralon Obrazów.
218
Pianina lub fortepian, kuplę. Po
średnictwo wynagrodzę. Kwiat
kowski. Kraków. Szpitalna 20. 222
Psa młodego pekińczyka, natych
miast kupię. Zgłoszenia: Magazyn
Mobil, Kraków, Kopernika 8. 611
Ubrań, koatjnmów damafelch do
sprzedRży poszukujemy. Zaliczki,
kupno: Komis, Adolf Hitler-Platz
12 w podwórcu, Kraków.
474

Srebro stare, połamane, kupię,
dobrze zapłacę. Kraków, św. Se
bastiana 20/2a, od godz. 9—1.
Dywanów perskich, żywieckich,
kilimów, narzut, pościeli, bielizny
poszukuje „Centrokomia", Kraków,
Grodzka 9.
Kupujemy dywany, perskie, ży
wieckie, kilimy, płacimy gotów
ką. Sklep dywanów, Kraków, ul.
Poselska 18.
T17
Przyjmuje do komisowej sprzeda
ży, oraz kupuje obrazy, perskie
dywany, makaty, świeczniki mo
siężne. antyczne meble itp. dzieła
sztuki, poroelanę, oraz cale zbiory:
„Upr Deutsche Kunstladen", Kra
kau, Hauptatrasse (Sławkowska 10)
telefon J86-87.
3719fc
Kupimy kasę ogniotrwałą. Zgl.:
Goniec. Krakowski, Kraków „Nr.
5701 k“.
Obrazy,, antyki, dywany — kupno
sprzedaż, ocena: „Phryne". Kra
ków, Sławkowska 6.
5318k
Za gotówkę kupuje spodnie, mary
narki, ubrania, treneze itp.: Kra
ków, Starowiślna 80, sklep, telefon
223-67.
4G99K
Stale kupujemy psy rasowe: Kra
ków, Traugutta 20/1.
1278k
Dywany perskie, żywieckie, rocz
ne, fabryczne, kilimy kupuje za
gotówkę firma M. Pleszówski,
Kraków, Maty Rvnek 2.
2255k
Kuplę ładne ubranie, spodnie,
trencz 1 koszule męskie, średnia
wielkość, dobrze zapłacę. Zglosz.:
pod „114" Biuro Ogłoszeń Krajna
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
Kupują wszelką garderobę męską,
damską, dziecięcą, bieliznę I Inne
używane rzeczy. Na żądanie przy
chodzę do domu. Kraków, Staro
wiślna 80 (sklep używ. rzeczy),
telefon 223-67
3747k
Zwierzęta dzikie: sarny, lisy, wil
ki, tchórze, wydry itp. kupuje Ho
dowla drobnych zwierząt, Kraków
skrytka pocztowa 275,
5012k
Akcja — listy zastawne ziemskie,
miejskie, prowincjonalne i inne
papiery procentowe, kupony, ku
puje — sprzedaje Dom Bankowy
Wolańskl i Ska, Warszawa, Nowy
Świat 19.
4820k
Gołębie rasowe, ptaki śpiewające,
króliki i drób rasowy kupuje I
sprzedaje Hodowla drobnych zwie
rząt Kraków, skrytka pocztowa 275
Kołdry jedwabne, porządne kuple.
Kraków, św. Marka 19. narożnik
Florjańskicj, Sklerp tapicerski.
Patsfon walizkowy w dobrym
stanie, zaraz kupię. Zgl.: Goniee
Krak., Kraków, „Nr. 241".
<
Wózek dziecięcy i łóżeczko, ku
pię. Zglosz.: Gonieo Krak., Kra
ków, „Nr. 280".

Sprzedał
,.Maszyną" do szycia, pierwszo
rzędną, sprzedam. Kraków, Ko
ściuszki 60/8.
1060
Wózek Autko i sportowy, sprzedam. Kraków, Lelewela 14'2. 869
Firma St. Chwllkowskl, zakład ze
garmistrzowski pod Arkadami, —
Kraków, Krakowska 1, poleca:
biżuterie, wyroby srebrne i różne
praktyczne upominki, oraz wyko
nuje wszelko naprawy zegarków.
Fortepian krótki, czarny, nowo
czesny pelnopaneerny, markowy,
o wspaniałym dźwięku — sprze
dam. Kraków, Potookiego 18/6.
Damski jedwabny płaszcz letni
sportowy z kąpuzą, na szczupłą
sprzedam. Kraków. Stolarska 13,
m. 28, II. p. ganek.
1031
Futro dwustronne, podróżne i ba
ranicę, sprzedam. Zgłosz.: Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 1143“.
Ubrania ciemne ubranie wieczo
rowe, zarzntkę, oddzielne spodnie
granatowe, buciki Nr. 40 i 42,
pierzynę, sprzedam. Oglądać od
18—16, Kraków, Pieraokiego 25/5.
Piękny salonik kryty francuskim
brokatem, koloru złotego z szafi
rowym, do sprzedania. Oglądać
można między godz. 12—15-tą.
Kraków Dietla 99/1.
952
Sutannę na wysokiego, przykrojo
ną, niewykończoną sprzedam. —
Kraków, Długa 82/8.
988
Patsfon walizkowy, dobrym eta
nie, sprzedam. Kraków, Długa
S2 m. 8.
960
Płyty taneczne i poważne polskie
niemieckie, sprzedam.
Kraików,
Długa 32/8.
962
Sprzedam aparat małoobrazkowy
8X4 z Leitza Elmarem 3,5, oraz
aparat do powiększeń Leitza.
Zgłoszenia przyjmuje F-ma „Elektro-Stal", Kraków, św. Gertrudy 18.
Wentylator ścienny, 150 Volt, okazyjnie sprzedam. Kraków, Kra
kowska 7/17.
8193
Sstary irlandzkie. czystej rasy do
ęprzeaanla. Kraków, Mikołajska
S, I. p.
8213
Materaca wlćsienne, używane, po
rządne, sprzedam. Kraków, «w.
Marka 19, narożnik Floriańskiej.
Pracownia tapicerska.
8223
Sprzedam wózek głęboki, Konkon.
Kraków, Krakowskn 39/65, JJi, p
Patefon amerykański „Columbia"
dwuspręiynowy z płytami, sprze
dam. Kraków. Adolf Hitler-Platz
45. m. 2.
8242
Harmonię 80 basów, stalowa pły
ta. 2 registry, sprzedam. Kraków.
Kochanowskiego 19, m. 1.
8290
Sprzedam resory wraz s OBlaml
i kolami z pod plafonu. — Kraków-Dębnlki. Czarodziejska 46.
Laworamisnną maszynę, do szy
cia cholewek, Singera, sprzedam.
Kraków Krowoderska 39/10- 8309
Futro, sealsklny „Petzolda", klo
szowe, oraz pófbnty me«ki« czar
ne, sprzedam. Kraków, Grodzka
9/8. III. p.
8392
Worki, torby, ścierki, sienniki po.
lecą „Cepownia worków" Kraków
Zielona 3.
9434
Maszynę kuśnierską, krawleoką
tanio sprzedam: Kraków, Krowo
derska 49/4.
9901
Maszynę do szyela, krytą, w bardobrym stanie, sprzedam Kra
ków, Staszica 14/3, przecznica
Szlaku.
183
Mufkę scalakln Pezoldy, pickne
skórki, sprzedam Kroków, PI, Ma
tejki 4, m. 3.
367
Wózek dziecięcy, głęboki, autko
sportowy łóżeczko, sprzedam. —
Kraków Zyblikiewicza 5/39. 892
Patsfon pierwszorzędny, dwuspreźynowy, oraz płyty taneczne,
sprzedam Kraków, Kalwarziska
6 m 5
630
Kapliny angorowe, sprzedam. Kra
ków Krakusa 6/6, od 6 wiecz. 659
Narzutę wełnianą, kremową, su
knie jedwabną, brązową, bncikl
88. jesionkę na wyższego, bnty
44, atan pierwszorzędny, sprze
dam Kraków. Krakusa 6'G od
6 wieczór,
660

Kołdry puchowe, pierwaeoraędne,
oraz dziecięcą do łóżeczka na
wełnie, sprzedam. Kraków, Krzy
wa 18/11, II. P-, przez ganek.
Wózek autko, głęboki i sportowy,
poduszkę
niemowlęcą,
długą,
sprzedam. Kraków, Krzywa 13/11,
II. p.. przez ganek.
987
Loworamienna, maszyna Singera
do szycia cholewek i oylindrówka
Singera, długoramienna, do sprze
dania. Kraków
ul. Mogilska
19, m. 6.
1089
Kostjum piękny, modelowy, sprze
da Kraków, Wrzesińska 9/1. 1049
Fortepian koncertowy, peinopancerny, krzyżowy, krótki, ang. me
chanika, czarny w b. dobrym sta
nie, tanio sprzedam, Kraków, ul.
Tad. Kościuszki 19/12.
1050
Kołdrę puchową jedwabną, dzie
cięcą 1 dużą, wełnianą sprzedam.
Kraków, Długa 28/9, II, p. ofio.
„Singera" maszynę do szycia,
krawiecką, męską, sprzedam. Kra
ków, Długa 28/9, XI. p. ofic. 1052
„Maszynę" do szycia, ładną, tanio
sprzedam. Kraków, Bożego Cista
81, m. 7.
1050
Sprzedam kootjum damski, mo
dny, stan pierwszorzędny. Kra
ków, Osiedle Ofic., ul. Bema 4/3.
Młyńskie maszyny, motory gazo
we, wezeikie Przybory itp. Plany,
budowa, remonty: Zakład budo
wy młynów, Kraków, Mazowieoka
35, telefon 102-44.
5055
Do sprzedania sypialnia orzech,
nowoczesna i szafa 3-drzwiowa.
Kraków, B. Joooelewlcza 3, sto
larnia.
8327
Szczotak z drzewa do szorowania
(ręczne i azrubery) dostarcza w
większej ilości krótkoterminowo
Hurtownia szczotek, — Krakau,
Adolf Hitler-Platz 32/4, I. p.
Patefon elektryczny w pięknej
szafce orzechowej sprzedam: „Radiofon". Kraków, św. Tomasza 21.
Sprssdajsmy tanio używane ubra
nia, płaszcze, bieliznę pościelową,
koce, firanki, kilimy, oraz inne
ładne rzeczy: Kraków, św. Krzyża
7. sklep.
9555
Fortepiany, pianina poleca najta
niej: świątek, Kraków, Słarowiśl
na 12.
9686
Polecamy: ubrania, płaszcze, fu
tra, lisy, dywany, chodniki ki
limy, aparaty fotograficzne, na
krycia
stołowe srebrne,
kry
ształy, serwisy 1 Inne przedmioty
codziennego użytku. Komis. Kra
ków. Plao Dominikański 4. 9769
Maszyny i przybory biurowe. —
Sprzedaż — Kupno. Agentnra Han
dlowa Gołębiowski-Rafalaki. Kra
ków, św. Marka 27, tel. 226-45.
Futro tapkowe kołnierz z lisa sre
brnego i niebieskiego, obraz Poohwaiskiego. patefon. aparat fot.,
bluzeczki, ubrania okazyjnie sprze
da Komis, Kraków, Grodzka 59.
Msblo różne, sypialnie, jadalnie,
pokoje kombinowane sprzedaje Ha
la Meblowa, Kraków, Grodzka 59.
Płyty, patefony szafkowe nowo
czesne, igły kupisz najkorzystniej:
Firma „Kontakt", Kraków, Stradom 18.
0897
Przy Grodzkiej 59, w Komisie jest
okazyjnie do nabycia: fntro scal
ak inuwe, srebrny 1 niebieski lis,
kryształy, ubrania bielizna, pła
szcze, obrazy, sukienki, patefony,
firany.
9809
„Slngsra" maszynę krytą okazyj
nie sprzedam: Kraków, ul. Kra
kowska 39/86.
9811
Obrazy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzeoki, Kraków, Wiśl
na 9. Sprzedaż, ocena, kupno,
Pleczętkl gumowe oraz szyldy:
Sleprawaki, Kraków, Grodzka 36.
Obrazy, dywany, kilimy, antyki,
meble, porcelana. Sprzedaż —
kupno, ocena: Salon Obrazów 1
dziel sztuki „Antyki", Kraków,
Stradom 18. tel. 140-833.
1741k
Abażury do lamp wlazącyoh, eta
towych 1 noonycb poleca 8klad
Artykułów
Elektrotechnicznymi
„2ar", Kraków. Sławkowska 11,
telefon 220-21.
3252k
Najtańsss wyroby koszykarskie
ozdobne oraz meble: — Kraków,
Miodowa 17, „Ezport".
.1748*
Smary wozowe maszynowe to wo
łowe, farby i chemikalia dostarcza
Konseany Kraków. Hala Targo
wa 9.
4007k
Słoja od 10 gr. * 2 kg pod za
wiązkę. zakrętkę, stale dostarcza
Skład Artykułów 8zklanycb i Go
spodarczych Kraków, św. Agnie
szki 1. tel. ' 186-49
4370k
Zbiór płyt tanecznych sprzedam.
Informacje: Kolektura. Kraków
Wielopole S2.
. . ,
Wyty mueyJci poważnej i tanecz
nej sprzedam. Duży wybór! „Fiducia". Kraków, Floriańska 15.
Wózek głęboki „Konkon" granatowy. w
Etanie,
sprzedam. 0<Udaó» 14—
f od
19—20, Kraków-Podgórze, Braci
Dndzlńóklch 4, m. 8.
5557k
Szrwlz 12 osób, kredens mahonio
wy. zprzedam. Kraków, Smoleńsk
16/8, ofic., w godzinach 5—6.
Obrazy wybitnych artystów w wiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzeoki, Kraków. Wiślna
9. Sprzedaż, kupno, ocena.
98i4
Sprzedam maszynę do azyoia „Sin
geru gabinetową 1 zwykłą, tanio:
Kraków, Krótka 10, m. 1.
9908
0 i?** najwybitniejszych malarzy
polskich sprzeda okazyjnie Dom
Komisowy, Kraków, plao Domini
kański 4.
9815
sypialnię z bieliżnlarką, Jadalnię,
« a fe kombinowaną, stoły rozsu
wane, biurko dębowe, sprzeda Magnzyn Mebli, Kraków. Koper
nika 8.
9928
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon obrazów.
216
Pianina, fortepian najtaniej ku
pisz w firmie Kwiatkowski. Kra
ków. Szpitalna 80.
220
„Nowość" uwaga Prowincja. Igła
patefonowa o szafirowem końcu
na 100 płyt w efektownem opa
kowaniu. wysyłamy na fakturę
za zaliczeniem w rewelacyjnej ni
skiej cenie 5.w- zl. za karton tyl
ko w większych partjach. Kra
ków, Stradom 18. F-a „Kontakt".
Majątek Nowosielce Kozickie po
czta Wojtkowa, pow. Przemyśl,
sprzeda 100 metrów wapna.
804
Dom Komisowy — Kraków, Stra
dom 16, przyjmuje do szybkiej
sprzedaży różne przedmioty. 306
Koe wełniany tanio sprzeda Dom
Komisowy, Kraków, StraJom 10.
Szafy, łóżka, siatki, jadalnie sy
pialnia do sprzedania: Kraków,
Krakowska 85. sklep mebli. 309
Maszyna „Singer" łódkowa obra
ny, biurka, łóżka, Inatra, siatki do
sprzedania: Kraków, Krakowska
35, sklep mebli.
010

Wydawnictwa „Gonlsc Krakowski**1*6
. Kraków. Wielopole 1. — Telefon 206-11.

OTTO ZENKER
Hartownia rowerów, instr.
muz. i maszyn do szycia
Wlaśc. R U D O L F Z E N K E R
-Kraków, Kaainogaase (Bracka)
Nr 6, telef. 117-46.
Posiada stale na składzie wszel
kie części rowerowe. Sprzedaż
tylko dla detalicznych sklepów
za oddaniem marek ua żelazo
(Eisenmarken).

L E C Z N IC A
dla nerwowo chorych
JUGOWICŁ — BOKbK FdŁĘCKI
pod Krakowem. Tel. 208-25.
Informacje:
KRAK6W Biskupia 10, m. 4.
Zegarek
męski,
kieszonkowy
.Longines", kieszonkowy „Ome
ga", męski ns rękę
.Omoga",
podłużny okrągły „dyma", —
„Movado" podłużny, „Felko" z
czarnym cyferblatom mały, lor
netka teatralna i pryzmatyozna,
do sprzedania okazyjnie, sklep,
Kraków, Krakowska 36.
311
Brylantowy pierścionek damsal
piękny okazyjnie sprzedam. Zgło
szenia: Kraków, Stradomska 18,
m. 34, lewa of., II p.
401
Skórki wężowe caarne na buciki,
torebki, ubranie czarne na wyższe
go pana dc sprzedania. Kraków,
Dietla 19/7.
419
Obrazy: Filipkiewicza Jarockie
go, Pautsoha, W. Kossaka, Fabiańskiego sprzeda Komis, Kraków,
Plac Dominikański 4.
473
Młyńskie maszyny, całkowite urzą
dzenia młynów wykonuje Molitor,
Fabryka Maszyn Młyńskich, Kra
ków, ul. św. Wawrzyńca 26. telefon
131-18.
475
Dywany perskie, żywieokie, kili
my artystyczne, narzuty, pościel,
bieliznę — duży wybór wartościo.
wyob praktycznych przedmiotów,
najtaniej sprzedaje „Centrokomis“, Kraków, Grodzka 9.
476
Motor benzynowy, 4 i 8 KM.,
sprzedam, „światlomotor", Kra
ków św. Jana 13.
563
Kostjum, suknie, buciki, używa
ne, balja. etażerka, bardzo tanio
do sprzedania. Kraków, Krupni
cza 14/5.
564
Fortepian „Bosendorfera" krótki,
angielska mechanika, sprzeda ta
nio Kraków, Starowiślna 12/5
Fortepian czarny, krótki z an
gielska mechaniką, okazyjnie do
sprzedania. Chrześcijański Sklep
Komisowy, Kraków, uL św. Tomasaa 26.
567
Futra damskie, lisy poleca Ko
mis. Kraków, Szpitalna 11., 576
Srebro stołowe w kasecie, sprze
dam tanio, oraz zegarek ręczny,
męski, nowoczesny. Kraków, św.
Sebastjana 20/2* od godz. 9 —1.
Maszynę krawiecką, dwie kołdry
sprzeda. Kraków, Szlak 81/5. 730
Płyty, duży wybór, sprzedam
Kraków. Mogilska 8/6, 14—17.30.
Harmonję, 60 basów, sprzedam.
Kraków. Mogilska 8/8. H —17.se.
Rower damski, eprzodam. Kra
ków, Długa 32/8.
959
Sypialnia I tapczan, do sprzeda
nia Kraków. Jul. Lea 22ad!. 899
Sypialnia wiedeńska jasna z bleliźnlarką do sprzedania Ogląda*
od 4-teJ. Kraków. Szeroka S3'2. T p.
Slznniki, worki, toTl>y na zakupy,
poleca po najniższych cenach Ga
lanteria, Kraków, Starowiślna 19.
Wózek luksusowy „Autko" i spor
towy „Konkon" sprzedam. Kra
ków św. Sehastjana 16/28, prawa
ofio.', U- P- ł«nek.
943
His Master ,voice walizkowy oprawny w skórę, sprzedam. Kra
ków, Długa 32/8.
963
Futro sealakinowe. luźne, oraz fu
tro męskie kołnierz wydra brąz,,
okazyjnie sprzeda Kraków, Ko
chanowskiego 2/2.
966
Sypialnia kompletna z poduszka
mi na sprzedaż F-a Saak n. Co.,
Kraków, Stolarska 15, tel. 132-24.
Maszynę Singera, pierwezorzedną,
sprzedam. Kraków. Kielecka 30.
dzwonić do dozorcy. Przeozniea
Mogilskiej.
S90
Ubrania, na szczupłego, miara 44,
sprzedam. Kraków Stradom 13/34.
Pierścionek damski, piękny z bry
lantem, sprzedam. Kraków, ni.
Stradom 13/34.
*WT
Łańcuszek zloty, maszyna pisar
ska, biurowa i walizkowa, stan
dobry, sprzedam. Kraków, Stra
dom 18 m- 34.
998
Bieliznę osobistą meaką, damską,
pościelową, kołdrę, mało używane,
sprzedam tanio. Kraków, Smoleńsk*
I6'la, godz. 11—1. 4 -6 .
2240k
Elektryczna Lampy, knohsnkL że
lazka, poduszki, materiały elektro
instalacyjne poleca: „Zar", Kra
ków. Sławkowska 11, podwórze.
Obrazy, dywany, meble antyczna
okazyjnie w dużym wyborze:
„Salon", Kraków, Floriańska 8,
J. Brachel.
8744k
Tapczan nowoozesny,
jedno I
dwuosobowy, sprzedam. Kraków,
Meiselsa 8/4.
3749k
Meble kuchenne I pokojowe, pole
ca Magazyn, Kraków. Starowiśl
na 79.
4700k
Sypialnia nowoczesna okazyjnie do
sprzedania
Kraków, Starowiślna
44. stolarnia
5247k
Obrazy, sprzedaż, kupno I oeena:
L. Wladrowskl, Kraków • Floriań
ska 7, w podwórcu.
5249k
Tapczany, otomany, materaoe wy
konuje — sprzedaje Siwek. Kra
ków. Krakowska 29
5467k
Maszyna pisarska biurowa, eowoozesna, w stanie bardzo dobrym,
do sprzedania: Kraków, Weatring
52. m. 4 (Podwale).
5505k
I okien skrzynkowych 1.10X1,40,
dwuskrzydłowych z okuciem, na
tychmiast sprzedam. Bak żelazny
o średnicy 1.75, wys. 1 35 sprze
dam Maszynę do pisania i rower
s powodu likwidacji, sprzedam,
lub zamienię natychmiast. Zgl.)
Gonieo Krakowski, Kraków, „Nr.
5671 k".
Podeszwy <|ręwnlone, letnie 1 zi
mowe, stale na składzie jnf od
*■— zl. Duży wybór Nowak, Tar
nów. Krakowska 8.
5672k
Wózek dziecięcy w dobrym stanie
dosprzednnla: Kraków, Anssenring
12/4, od godz. 5 -6 .
103«
Kołdry puchowe, maszynę „Singe
ra" kryta sprzednm. Kraków, Tnz<lowskn 3/3.
9221

/

