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Nadesłane, a nie tamćwlon* prze* Ke<l*kel« r*kn
pisy będą zwracane autorom jedyni* wówczas, gdy
dołączone zostaną ąnaczkl pocztowe os opłacenie
przesyłki zwrotnej Prenumerata miooiąciBa 4.50 Zt
s odnoszeniem do domu 5 Zł Na prowincji dopłata
porta Konto czekowe: Warszawa «58

Co mówią akta smoleńskiego NKWD?
Listy w sprawie polskich jeńców konfiskowały władze sowieckie. - Obywatel
USA. daremnie zapytuje o los krewnego.
(tp) Smoleńsk. 9 cserwea. Od Jesieni 1939
roku liczni mieszkańcy polscy z Generalne
go Gubernatorstwa oraz szereg obywateli
Stanów Zjednoczonych z Am eryki zwra
cali się listownie do ambasady
Stanów
Zjednoczonych w Moskwie, a w niektórych
wypadkach takie osobiście do ambasadora
Stanów
Zjedn.
Stein ha rdta
z
proś
ba, by Interwenjował w sprawie krewnych,
przebywających w obozie w Kozielska, a
pochodzących z Polski, oraz by starał się
o Ich zwolnienie I wypuszczenie z U n jl So
wieckiej. Chodziło tu w większości wypad
ków o polskich oficerów.

rady, abym się udał do ambasady Stanów
Zjednoczonych w Moskwie, ponieważ jest
to jedyna władza, która byłaby w stanie
udzielić mi odpowiedzi i udzieli mi jej też.

N K W D w Smoleńsku umiał Jednak podo
bno sprawy załatwiać także Inaczej. Dowo.
dcm tego Jest sprawa pewnogo oflcora-żyda Internowanego w Kozielsku, który słu
Jako obywatel amerykański, proszę Waszą żył w arm jl polskiej, nazwiskiem Frydoryk
Ekscelencję, by nie zbagatelizował togo Politur.
tragicznego wypadku.
nim wstawił się niejaki Mr. Henry

Pozostaję oddany
podp. Brunon Hetman
2134 W. 18 th St. Chicago, Illinois, USA.
Dotyczy: por. Włodzimierza Kabarowskjego, miasto Kozielsk, prowincja Smo
leńsk poczta 12, SSR. Rosja, Brunon Het
man 2134 W. 18 th Str. Chicago, Illinois".
Pismo to doręczono celem wykorzysta
nia porucanikowi beapieozeństwa państwa
Lejbkindowi przy III. oddzielę głównej admiiuistoracji dla administracji państwowej
w Smoleńsku. Odnośne akita pod datą 4. 6.
1941 zapoatrzone są w adnotację: „W dniu

Komisarjat Indowy dla spraw wewnętrz
nych w Moskwie, pi. Dzierżyńskiego 2, to
zraaczy GPU, skonfiskował wielką ezęśó
tych pism, skierowanych de ambasady
Stanów Zjednoczonych w Moskwie, przeka
zując je do oddziału III „głównej admini
stracji dla bezpieczeństwa państwa'* w
Smoleńsku. Oryginalne te listy łącznie z 5. 4. 1940 przekazano Kabarowsklego spe

kopertami znajdują się w aktach tego od
działu GPU. Z tego wynika, że przesyłki

cjalno] komendzie K. G.“. Skrót K. G. epo.
*. • bardzo często w aktach głównej
pocztowe, skierowane do ambasady Stanów adm inistracji dla bezpieczeństwa państwa
teren Smoleńska i oznacza on Kozia
Zjednoczonych i prawdopodobnie także do
wszelkich innych przedstawicielstw dyplo Góra. Ja&t to nazwa lasku w okolicy Ka

matycznych podlegały przed doręczeniem
badaniu i cenzurze sowieckiej. Jeżeli się
w nich eos Sowietom nie podobało, naton
czas listów tych nie doręczano, ale je sprze
niewierzan-o.
Tak np. w dniu 22 stycznia 1941 pisze Bru
no. Hetman. 2134 W. 18 th Street, Chicago,
Illinois, USA w liście, oa tempie sennym
datą 25 stycznia o godzinie 12.30 w Chicago
Pilsen Stat, a adresowanym do „Szanow
nego" ambasadora Stanów Zjednoczonych
Lawrence A. Steinhardta, Moskwa, Rosja,
co następuje:
„Eseelenejo, jako obywatel amerykański,
urodzony w Stanach Zj< lnoczonych, niże
podpisany, pozwalam sobie ambasadę Sta
nów Zjednoczonych uniżenie prosić, by w
następującej sprawie zechciaia mi przyjść
* pomocą:
„ chwili wybuchu wojny europejskiej i
definitywnego dokonania obsadzenia Polftki, j-gwmi z moich najbliżsizych krewnych
internowany został przez rosyjskie władze
wojskowe. Daremnie starałem się kilka
krotnie uzyskać jakąkolwiek możliwość po
rozumienia się z nim, żaden bowiem z mych
licznych listów nie przyniósł ml odpowie
dzi. 0 ÓS mi wiadomo, krewny mój, h-

tynia. w którym obok gospody GPU znaj
dują się masowe groby polskich oficerów,
pomordowanych przez bolszewików.
Inny list tego rodzaju napisała na for
mularzu listowym firmy North American
Cit o League z miasta Worcester (MSS)
w dniu 9 kwietnia 1941 parni Józefina Ko.
zakiewlcz, aby dowiedzieć się czegoś o

swym kuzynie, poruczniku saperów Stefa
nie Józefowiczu. Również i jej list musiał
pozostać bez odpowiedzi, gdyż według ad
notacji na aktach Józefowicza „nie można
było j-uż znaleźć''.
Trzeci

oddział

głównej

adm inistracji

Gutman, New York Caty, 227 Werst 11. th.
Star. Zwraca się on ,w dniu 12 grudnia 1940
listom, stemplowanym w dniu 14 grudnia
1940 w. Nowym Jorku, do ambasadora Sta
nów Zjednoczonych w Moskwie z prośbą o
wiadomość, dotyczącą swego bratanka Fry
deryka Politura. List ten brzmi jak na
stępuje:
„Mógłby mi Pan może dopomóc łaskawie,
abym mógł się porozumieć z moim bratan
kiem, który był oficerem w arraji polskie,
i dostał się do niewoli armji rosyjskiej.
Ostatni Jego adres był następujący: Fry
deryk Politur, miasto Kozielsk, ziemia
Smoleńska, skrytka pocztowa Nr. 12.
Siostra moja od przeciągu roku nie mia•~i
ni0^° radnej wiadomości, był on je.
jedynym synem, z tego powodu jest ona
zupełnie zrozpaczona.
Dwukrotnie pisałem do Amerykańskiego
Czerwonego Krzyża w Genewie tak bezpo
średnio, jak toż przez Amerykański Czer
wony Krjsyż w Waszyngtonie, niestety je
dnak daremnie. W nadziei, że mi Pan uazieli odpowiedzi, pozostaję z wysokim sza
cunkiem
podp. Henry Gutmau".
W tym wypadku porucznik Lejbkind na
odnośnych aktach jako jedyną pośród setek
innych napisał pozytywną adnotację. Chytamy tam co następuje: „Zawiadomienie do
komisariatu ludowego dla spraw zagrani
cznych: Przetransportować do obozu I ka
tegorii'.

Bezskuteczne starania polskich oficerów
Moskwa usiłowała stworzyć kadry szpiegowskie.
.(tp) Smoleńsk, 9 czerwca. W smoleńskich
aktach GPU odnaleziono liczno listy ofice
rów polskich, którzy i obozu w Kozielsku
zwracali tle do ambasady niemieckiej w
Moskwie z prośbą o uznanie Ich Jako oby
wateli niemieckich oraz przesłania na te
ren Rzeszy.
Większość oficerów polskich podania na
pisali w języku polskim, gdyż nie władali
niemieckim. Przeczuwali oni ju ż loś, ja k i
ich czekał j łudzili się jedynie jeszcze ną.dzioją, iż będą mogli uciec się pod ochronę

polski eocer, znajduje się jeszcze przy
tyciu i prawdopodobnie internowany jest
w mieście Kozielgfcu w prowincji ‘ Smo
leńsk, poczta 12, pod nazwiskiem por. Wło
dzimierz Kabarnwski. Przeświadczony, że
ambasada Stanów Zjednoezenych jest je Niemiec.
W plamach tych polscy pułkownicy I ma
dyną moją nadzieją i mogłaby mi w tem
dopomóc, bym od Włodzimierza Kabarow- jorowie służby stałej zapewniali, Iż wal
skiego uzyskał jakąś odpowiedź, zwracam czyli przeciwko Niemcom niedobrowolnie,
się do Waszej Ekscelencji z prośbą o na > « T ! 0 .* 1! dzisiaj o sporze tym zapom
nieć. Chcieliby zostać obywatelami Rzeszy
stępujące wyjaśnienia:
by ,ch w łym • • • “ wymieniono,
a) Możeby ambasada Stanów Zjednocno- 1
nyeh była łaskawa spowodować u władz i * v n»y zarz£*(i bezpieczeństwa w Smoleń
wojskowych rosyjskich w dystrykcie Sino- sku, była GPU, pisana te nie skierowała
leńsk, aby mój krewny uzyskał zezwolenie nalej, lecz włączyła je do akt polskich jeń
na udzielenie mi odpowiedzi na moje listy ców wojennych, przyozem umieszczono na
bl Czy jest to dozwolone, abym na bro nich notatki, które co do swej intencji nie
dze logałnej przekazał krewnemu mojomn pozostawiały żadnej wątpliwości.
pieniądze, które mu są potrzebne na najko
nieczniejsze rzeczy?
e) Czy jest możliwe uzyskanie jego zwoinienia, aby go przetransportować do
Ameryki w liczbie obecnie wyznaczonych
emigrantów Zaręczam, że przejmuję na
siebie koszta przejazdu, gwarancję konie
czną, oraz koszta utrzymania. Bardzo był
bym zobowiązany za każde możliwe wyja
śnienie, ponieważ krewny mój jest fizycz
B
J” A lr “ « 9 czerwca. Obecnie ukoń
nie ebory i potrzebuje natychmiastowej
pomocy. Obojętne, czy jest on żywy, czy czono tworzenie nowego prowizorycznego
też już umarł, choiałbynr mieć wiadomość S k ila L k eint l ałem Ram,r* « m na czele,
o tem, co się z nim wogóle dzieje. Jeżeli ikład gabinetu przedstawia się następujeszcze żyje, to dlaczego rząd rosyjski za , ąco:
brania mn odpowiedzieć na moje listy?
Wiceprezydent: wiceadmirał Doba Susy
Powtarzam jeszcze raz dokładnie miejr
“ Branlcznych. wlcead•G®. w którem mój krewny jest-interno
w ,Ł * ”? CŁ Sfflundo Storni, minister
wany: Porucznik Włodzimierz Kaharow- S IT 2 L B’Tn.’ t.rzny.ch: Pułkownik Alfredo
aki, w mieście Kozielsk, prowincja Smo ” j * ! I” l nl* t* r skarbu: Jorge Santamarlleńsk, poczta 12. SSR. Rosja.
Pa - <’“tychc»>*®wy prezydent banku argen

Tu rówinoż próbowano poszczególnych
oficerów przerobić na .agentów, pracują
cych przeciwko Rzeszy, gdzie toż następnie
mieli być wysłani jłtko szpiedzy. Działo się
to już w roku 1940, a więc w czasie istnie
niu paktu o nieagresję między Niemcami
j Unją Sowiecką.
PndobiMe, Jak | w roku 1941 władze so
wieckie starały tlę Jeszcze przeszkolić ofi
cerów polskich w ohrakterze szpiegów, któ•?ybX.
na raoćzUnJI S w l « k | , r * w
AngJIJI | Stanach Zjednoczonych próbowały one również w czasie Istnienia popraw
nych stosunków między Niemcami | Unją
Sowiecką wyszkalać szpiegów I przemycać
na teren Rzeszy.

Z tajemnic Kozielska.
(tp) Smoleńsk, 9 czerwca.
Znalezione
akta GPU w Smoleńsku zdradzają niejed
nokrotnie o loele polskich oficerów orzebywających w Kozielsku.

W kazamatach smoleńskiego GPU znaj
dował się m. i. przetransportowany tąm do

Pierwsze oświadczenie nowego rządu
argentyńskiego.

Zrobiłem, eo tylko mogłem, aby uzyskać tyńskiego, minister wojny generał EdelInnych drogach, wszystko Jednak mlro F ar rei,, minister m arynarki: kontr
•yeo bezskuteczne. Udzielono m i wreszcie adm irał Banito Suoyra, minister sprawled-

taVna

llwoćcl I oświaty: pułkownik Elblo Anayo,
minister rolnictwa generał Nason, minister
b2 ‘,53*y . J ! ,,C<^ad,V,^a, Qa»ndez. Minister
skarbu Jest więc Jedyną osobą cywilną.

W zasadniczem oświadczeniu, podpisanem przez generała Ramireza z okazji utworzenia| prowizorycznego rządu, podano.
a r®«ntyńska potwierdzę na
tradycyjną politykę przyjaźni I
• ICX6rel wzpółpracy z pezostołeml narodaR ,3 ? MryJŁa l l k,em.' w myl1 '»tnlejącyeh u
■wdów. W stosunku do wszystkich pozo*
^ n I ! : L kpa^ w . “ ?,wwa,M będzie obecnie
polityka neutralności.

Wysokie odznaczenie słowackie
dla dra Franka.
Berlin, 9 czerwca. Słowacki poseł dr Cernak w czasie swego pobytu w Berlinie wrę
czył z upoważnienia prezydenta państwa
dra Tlso Generalnemu Gubernatorowi mi
nistrowi drowi Frankowi najwyższe odzna
czenie państwa słowackiego. W ielki Krzyż
Orderu Prłblno.
.

obozu w Kozielsku pułkownik arm jl P il
skiej Bronisław Florjan Adamowicz. Pod

dawano go widoesnie badaniu wszystkich
stopni. Wywierano na niego nacisk, by zo
stał agentem i szpiegiem.*W dnin 8 stycz
nia 1941 wreszcie podporucznik bezpieczeń
stwa państwa Starikowicz, kierownik spe
cjalnego oddziału w obozie Kozielska, w
piśmie swero, skierowanem do kierownika
administracji głównej dla bezpieczeństwa
państwa w Smoleńsku, kapitana bezpie
czeństwa państwa Kupriianowa pisze. co
następuje: „Ze swej strony Jestem zdanie,
że użycie Adamowicza nie rokuje żadnych
widoków. Należy po „obrobić", a następnie
oddać pod sąd". Sąd ten następnie wydol
wyrok „kary maksymalnel", co w Innych
słowach oznacza „karę śmierci".
Pani Aleksandra Urbańska, pochodząca s

Białorusi, a wysiedlona do Rodnikowskiej.
kolo Aktjuby, republika sowiecka Kasacbistan, zwraca się np. w słowach wzruszają
cych do GPU z prośbą o wyjaśnienie, gdzie
znajduje się jej maź, b. podporucznik armji
polskiej Ryszard Urbański, który od mar
en 1940 r. nie pisał już z obozu w Koziełskn. Filipowicz na marginesie tej prośby
umieszcza następującą wzmiankę: „Odpo
wiedzieć, że przetransportowano go do obo
zu nieznanego". Urbański znajduje eię miódzy zamordowanymi w Katyniu.

Kim był kat Gorew?
Paryż, 9 czerwca. Według pewnych Informscyj, kat katyński był generałem I
nazywał się Gorew. Był on kiedyś oficerem
carskim, a rozpoczął swą karierę lako ko.
mlearz. Jako „fachowiec" przy boku głów
nodowodzącego hiszpańskich wojsk czer
wonych, generała M lajo, zdobył tobie smu
tną opinję. Dziennik „Je euls pertout" Pi
sze o tym zawodowym kacio, ca następuje:

.„.luz rychło przyłączył «ię Gorew do Le
nina i Trockiego, a zdobył sobie szoeególn« chwałę w czasie stłumienia powstania
kronsztadizkiego w roku 1921. Był oa kie
rownikiem komend, zwalczających powsta
nie i doprowadził do straszliwej raeai. Tro
cki zamianował Gorewa generałem dywi
zji i posłał go, zaopatrzonego w fałszywy
paszport, opiewający na nazwisko Skobelewski, do Niemiec, gilzie wmieszał sie ta łżo w roku 1923 do prób podniesienia ro
koszu w Hamburgu. Gorewa wówczas na
wet zaaresztowano, mimo, że konsul eowi**
oko-rosyjski podnosił przeciwko temu pro
test I usiłował na korzyść Gorswa eamaczyć jego nietykalność dyplomatyweno.
Zwolniono wreszcie Gorewa w drodze wy
miany za dwóch Niemców, zaaresztowa
nych w Moskwie. W r. 1938 Stalin posłał
generała Gorewa do Madrytu, gdeie orze*
>nzeciąg dwóch lat chował się za osobą
iis®pań«ko-sowieekiogo głównodowodzące
go, generała Miaja. Podlegał mu przedewszystkiem nadzór nnd akcją odwetową i
karną bolszewików hiszpańskich i l«ko
taki zdobył eoble znów miano kata zawo
dowego.
Gdy we wrześniu reku 1939 wojska so
wieckie wtargnęły do Polski, stały one pod
dowództwem generała Gorewa. W tych
wiec warunkach nie należy sie dziwić, że
masakra w lesie katyńskim spowodowana
była właśnie przez niego.
Pozatem prowizoryesny rząd uważa «a
konieczne zwrócenie uwagi, (i iest on zwo
lennikiem zasady absolutnej autonomji
państw w sprawie ustalenia własnych form
rządowyęh. Dlatego też nie bodzie on tole
rował żadnej ingerencji z cewnątrs.

Nowa ustawa dla b e zp le r-^ s tw a
państwa w Portup«IJI.
Lizbona. 9 czerwca. Portugalski dziennik
rządowy opublikował w poniedziałek usta
wę, zmieniającą większą część postanowień
kodeksu karnego o przestępstwach prze
ciwko zewnętrznemu bezpieczeństwo państwa. Obwieszczenie to nadmienia, to prze
wrót w pojęciach o wojnie i neu trał nośni
wszystkich narodów był powodem do ap»
wizji tej ustawy karnej.
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Sergrei Szyrokow opowiada
o Polakach w obozach sowieckich.
d

(tj>) Smoleńsk, 9 raerwen. Sprawozdawca
„Thleprcsnu" wetknął eią w Katyniu z ronyjklm dziennikarzem, p. Siergiejom Mzyrokow«m. b. zemlańoem, który od kilku miesięcy
znajduje ale w Smoleńsku, gdzie Jeat człon
kiem redakcji czneopisana „Nowaja Put" (No
wa Droga). P. Szyrokow w dłuższej rozmowie
opowiedział szczegóły tragcdji żołnierzy pol
skich, którzy w jesieni 1939 r. dosteli Si« do
niewoli bntezewtókiej.

— Kiedy stanąłem na skraju tych tragicznych
mogił, przypomniały mi się inne, mogiły, leżące
daleko od Katynia, mogiły, o klórych mało kto
wie po tej stronie kordonu wojennego.
Oto na dalekiej północy, na przestrzeni od mia«ta Kotłasa aż do Pieczory oraz do północnych
stokach gór Uralu do Workuty rozciąga się na
przestrzeni około 1500 km gigantyczny obóz koncentracyjny, t, zw. Uchto-Pieczorski, w którym
przebywa pod strażą przeszło 200.000 obywateli,
jeśli tak można nazwać, głodnych, obdartych, cho
rych i wycieńczonych niezwykle ciężką i trwającą
16—18 godzin na dobę pracą.
— Ja przetrwałem w tym obozie — ciągnie
p. Szyrokow swą smutną opowieść — w charak
terze politycznego zesłańca, prawie pięć lat. Prze
trwałem jedynie dzięki wyjątkowej odporności i
dobrej strukturze fizycznej. W kwietniu 1940 r.
przybył do naszego obozu pierwszy transport
polskich jeńców wojennych. Jeńcy ci zostali prze,
rzuceni z Donbasu (Zagłębia Donieckiego), gdzie
pracowali w kopalniach. Do sierpnia 1940 r. licz
ba łych nieszczęśliwych w llclilo Plcczorsklm obozle wynosiła 20 tysięcy ludzi. Byli to wyłącz
nie żołnierze i podoficerowie. Oficerów, jak wy
nikało ze słów żołnierzy, oddzielili Jiolszewicy
bezpośrednio po wzięciu do niewoli i o dalszych
ich losach nic nie>było wiadomem. Teraz sprawa
wyjaśniła się — dodaje Szyrokow. Z przebitemi
czekistowską kulą głowami leżą oni w mogiłach
katyńskich.
— Przypominam sobie — mówi Szyrokow —
przybycie pierwszego transportu „panów" — jak
icli nazywali z drwinami — czekiści. Polaków
ulokowano w sąsiadującym z moim obozie, odle
głym od wsi Ust-Uchły o 12 km. Padał gęsty
śnieg. Mały parowóz, zwany „kukuszką" ciągnął
67 platform, na których stali (bowiem usiąść nie
było można), przytuleni do siebie polscy żołnie
rze. Podszyte wiatrem ich płaszcze nic chroniły
od przejmującego chłodu, a wielu z nich narzu
ciło sofcie na plecy koce, worki i jakieś nisokreślonej barwy, brudne szmaty.
Wyładowano ich z pociągu u podnóża wapien
nej góry w miejscowości Wielłosian. Polecono im
rozbić wielkie, ale dziurawe, brezentowe namioty,
a następnie otoczyli obóz zwartą siecią drutu
kolczastego. W ten sposób powstał nowy „Polski
punkt obozowy" Nr. 201. Trudno wyrazić słowa
mi to,i co przetrwali biedni polscy jeńcy wojenni.
Nasz „rosyjski" punkt obozowy leżał w odle
głości 1 km od punktu „polskiego" i w czasie
pracy na górze Wietłosian spotykaliśmy się z
Polakami, gdzie od rana do późnego wieczora
kopaliśmy wapnoj zresztą nikomu nie potrzebne.
Wśród iilcprzyzwyczajonyeh do surowego, pół
nocnego klimatu Polaków odraził wybuchły cho
roby, w szczególności zaś szkarbut, dyzenterja,
tyfus i inne, Polaków karmiono jak i nas. Rano
otrzymywaliśmy po pół litra „zacieruchy" (woda z
mąką), wieczorem zaś litr tejże „zacieruchy" oraz chleb, którego ilość była zależna od przepracowanych metrów sześciennych wapna. Niekiedy
zamiast „zacieruchy" dawano nam kawałek śmier
dzącej, stęchlej „treski" (ryba morska), którą gar
dziły nawet psy wartowników. W pogoni za
zwiększoną porcją chleba niejeden człowiek, wy
cieńczony pracą, potrafił w pierwszych dniach
wyłamać dwa do trzy metry sześcienne wapna,
które musial wywozić na taczkach, za co Otrzy
mywał 800 gramów chleba, jednak po kilkudnio
wej takiej djahelskicj pracy nie był w stanie przewleźć nawet pół metrn sześciennego wapna. Wo
bec „nikłej wydajności" pracy porcję tę obniżono
do 300 gramów dziennie, a ludzie słabli i powoli
konali.
Niektórzy Polacy posiadali cenniejsze przed
mioty, Jak złote zegarki, srebrne papierośnice,
piękno jedwabne koszule itp. Wszystkie te ko
sztowności oddawali oni warłownikom-czekistom
z* kawałek chleba. Pewien młody Polak, zgłod
niały I znużony do tęgo stopnia, że nie potrafił
udźwigać nawet pustej taczki, oddał w moich o-

Francuzami. Przydziela jej się rolą do
radczą. Na skutek tego nowego zarządze
nia znosi się ..nową rade dla interesów go
spodarczych i finansowych", Jjtóra nie po
Berlin, 9 czerwca. Naczelna komanda nie- I ce sowieckiej. Nieprzyjaciel pi^bował wczo siadała żadnej własnej egzekutywy.

Odparcie ataku na wyspę Lampedusę.
mieckich >11 zbrojnych komunikuje z głó
wnej kwatery FUhrera w dniu I czerwca:
Na froncie wschodnim dzień minut spo
kojnie. Lotnictwo niemieckie podczas nocy
ubiegłej obrzuciło skutecznie bombami
jeden z zakładów przemysłowych.
We wschodniej połaci morza Bałtyckiego
jednostki m arynarki wojennej wznieciły
pociskami pożar na opancerzonej kanonier-

raj im iałym wypadem zająć śródziemno
morska wyspę Lampedusa. Załoga włoska
odparła atak, zatopiła kilka łodzi, przezna
czonych do lądowania i zniszczyła wojska
nieprzyjacielskie, które wysiadły na ląd.
Szybkie niemieckie samoloty bojowe za
atakowały z dobrym skutkiem jedną z nie
przyjacielskich baz lotniczych na terenie
Tunisu.

Zm iana gabinetu w Chile.
Madryt, 9 czerwca. W poniedziałek po
południu ustąpił cały gabinet chilijski,
ministrowie bowiem solidarnie oświadczyli
się pn stronie ministra spraw wewnętrz
nych Moralesa, który — ja k ju t podawano,
niespodziewanie zgłosił swą dymisję we
wczesnych godzinach rannych.

W poniedziałek wieczorem utworzono i
zaprzysiężono .już nowy rząd chilijski, któ
ry przedstawia się następująco:
Ministrem spraw wewnętrznych, jest ad
mirał Julio A llard, naczelny dowódca ma
rynarki; ministrem praw zagranicznych
Fernandez; ministrem gospodarki, handlu
i skarbu Guillarmo De Petfregal; mini
strem sprawiedliwości Oskar Daiardo; mi
nistrem obrony narodowej generał Escu-

dero, naczelny dowódca arm ji; ministrem
oświaty publicznej Enrigue M arshall; mi
nistrem kolonizacji Aleja, Andre Largos;
m iiiis tr e m
rolnictwa Herazio Serranc;
ministrem pracy Marlona Bustes; m ini
strem zdrowia dr. Satero de Rio; mini

strem prac publicznych i urządzeń komu
nikacyjnych Ricardo Bascunan.
Fernandez, Pedregal, Gaiardo, Bustos,
oraz Bascunan swe stanowiska zajmowali
już w poprzednim rządzie.
*

Jak donoszą z Santiago dc Chile, prezy
dent państwa Bios narazić nie wyruszył
w zamierzoną podróż dio Waszyngtonu. De
cyzje tą łączą tutaj z faktem przekształ
cenia gabinetu.

Operacie japońskie w Chinach.
Tokio, 9 czerwca. Jak donosi agencja | wróciły, podczas kiedy 24 własne samoloty
Domei, formacje wojsk czungklńskich w si doznały uszkodzeń.
le około 30.000 ludzi, poniosły klęski pod
Straty Czungkingu w kwietniu.
Szlatao, Sangacher i pod kilku Innemi
miejscowościami w prowincji Szantung.
Nankln, 9 czerwca. Według komunikatu
Dotychczasowa zdobycz jest bardzo po
ważna. Japońskie siły zbrojne rozpoczęły biura trasowego japońskiej armji ekspe
swe operacje na tym terenie rankiem dnia dycyjnej w Chinach, straty wojsk czungkińiskich w czasie operacyj w miesiącu
31 maja

We wtorek cesarska kwatera główna wy
dala następujący komunikat: W czasie nie
dawnej knmpanji w prowincjach Hunan
i Hupeh lotnictwo armji, przy współpracy
z wójskami lądowemi, zestrzeliło de dnia
6 czerwca b. r. 17 nieprzyjacielskich samo
lotów. Dalszo 22 samoloty zniszczono na
ziemi lub też podpalono. W tym samym
czasie cztery japońskie samoloty z wlasnoj
woli rzuciły się w cele nieprzyjacielskie.
Samoloty armji japońskiej w dalszym
ciągu atakowały Indjo zachodnie w czasie
od 1 maja do 5 czerwca i zestrzeliły w wat
kach powietrznych 63 nieprzyjacielskie sa
moloty. 40 samolotów nieprzyjacielskich
podpalono lub zniszczono w czasie, gdy
odstawione były na ziemi. W tym samym
czasie 9 własnych samolotów rzuciło się
w cele nieprzyjacielskie, lub też nie poczach konwojującemu go czekiście piękny złoty
zegarek z dedykacją żony, za cenę 12 rubli i bo
chenek chleba wagi 2 funtów.
Z dnia na dzień wzrastała śmiertelność wśród
jeńców polskich. Wskutek cyngi nogi puchły do
nieprawdopodobnych rozmiarów, z .dziąseł pu
szczała się krew i wypadały zęby. Najmniejsze
przewinienie lub przeciwstawienie się czekiście
narażało jeńców na rozstrzelanie. Niejednokrotnie
zdarzały się wypadki, że doprowadzony do osta.teczności jeniec usiłował zbiec z łej strasznej,
obcej dla niego krainy. Afc dokąd uciec? Niemal
w każdej okolicznej wiosce można było zauważyć
rozplakatowane ogłoszenia, w których powiedzia
no, że każdy, kto dostarczy żywego lub martwego
dezertera z obozu, może liczyć na wynagrodzenie
pieniężne w kwocie 40 rubli za głowę. W tych
warunkach całkowicie niewinny człowiek padał
na surowy, stęchły mech tajgi z ładunkiem my

kwietniu w Chinach północnych, wynosiły
21.000 zabitych, 7.250 jeńców i dezerterów.
Japończycy zdobyli 158 dział polowych,
górskich i moździerzy, 432 ciężkie i lekkie
karabiny maszynowe, 2.213 zwykłych kara
binów, 1.456 rewolwerów, 40.000 granatów
rącznych, 854 konie i wielką ilość amuni
cji i m aterjału wojennego. Straty Japoń
czyków wynosiły w tym czasie 700 zabi
tych i 158 koni.

Indochińska rada związkowa.
Sajgon, 9 czerwca. W Indochiinach poda
no do wiadomości utworzenie nowej rady
związkowej. Na podstawie korporacji udziałowców składa się to zgromadzenie z
Francuzów oraz kwalifikowanych zastęp
ców ludności tubelczej. Bada ta składa
się z 53 członków, z pośród których 23 jest

śliwskiego śrutu w piersi i wypluwając za
krzepłą krew, umierał przy wtórze wyjącego
chłodnego wiatru północy. Nad jego ciałem uwi
jały się miljony komarów, wysysując resztki nie.
dopitej przez bolszewików krwi.
W odległości około 200 m na wschód od góry
Wlertłosian leży wielki cmentarz. Nikłe sosenki
porusza lodowało zimny wicher, wyjąć swoistą
pieśń nad bratniemi mogiłami rosyjskicli zesłań
ców i polskich jeńców wojennych... Tam leżą
ich setki, setki, setki... Niemal codziennie, z obozu
polskiego znosiło się łam piętnaście do dwadzieslu zwłok, a podobnie działo się również
w naszym rosyjskim obozie. He takich „pol’*ic ’
i „rosyjskich" obozowych cmentarzy, ro z rz u t
nych jest po uchto-picczorskim obozie koncen
tracyjnym, ciągnącym się na przestrzeni 1■>"’ " “
Nikt nie jest w stanie dać odpowiedzi na to tra
giczne pytanie.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, U czerwca. Włoski Irrnnnniknt. wo
jenny z dnia 8 czerwca brzmi:
Główna kwatera sił zbrojnych •komuni
kuje:
Na wodach koło Bonę nasze samoloty
torpedowe zaatakowały strzeżony konwój
nieprzyjacielski, wzniecając pożar na pa
rowcu handlowym o pojemności 5.000 ton
i trafiając jedną dalstzą wielką jednostkę.
Próba lądowania na wyspie Lampedusie,
podjęta przez formacje brytyjskie, została
odparta przez naszą obronę, która zatopiła
kilka statków nieprzyjacielskich.
Garnizony na Pantellerji. które z nieza
chwianą dzielnością powstrzymują bez
ustanne ataki nieprzyjacielskie, zniszczyły
wczoraj sześć samolotów. Myśliwcy nie
mieccy w walce powietrznej ponad wyspą
zestrzelili trzy dalsze aparaty.
Ataki bombowców nieprzyjacielskich na
Messynę i okolicę Trapani wywołały do
tkliwe szkody. Liczbę ofiar ustala się obe
cnie. Ziemna obrona przeciwlotnicza ze
strzeliła jeden samolot nad Messyną i czte
ry nad Trapani, z czego dtwa spadły do motzh koło latarni morskiej St. Teodore, n
dwa w rejonie na południe od wyspy Fayignana

Berlin o ataku na Lampedusę.
Berlin, 9 czerwca. Korespondent wojsko
wy DNB pisze na temat podanego w ko
munikacie wojennym nieudałego ataku aIJanckiego na Lampedusę:

„Unicestwioną próbę przeciwnika koła
wojskowe w stolicy Rzeszy notują juko go
dny uwagi sukces włoski. Chodzi tutaj o
pierwszą tego rodzaju próbę -Unglo-Ame
rykanów, mającą na celu wylądowanie na
ziemi włoskiej. Jak wynika z dotychczaso
wych wiadomości, chodziło tutaj o tuk
zwany Commando-Raid, a więc o jednostkę
mniejwŁęcej w siló jednego bataljonu. Ilo
ściowo Commando-Raid składał się z oko
ło pięciu kompanij specjalnie wyposażo
nych i wyszkolonych żołnierzy. Uzbrojenie
składało się prawie wyłącznie z broni ma
szynowej. Cała wyprawa trwała zaledwie
kilka godzin.
t
•
Powierzchnia Lampeduey wynosi 29 km
kw. i znajduje się ona 200 km na południe
od Sycylji.
______

De Brinon wybiera się na front
wschodni.
Paryż, 9 ceerwca. Sekretarz stano, ambanador
Brinon zawiadomił w poniediziatek przedMaiwWielt
francuskiej 1 zagrantczmej irnwy. «» aa o M W j l
tygodnie udaje slą do N i« n l« i na
aby tam odwiedzić glonków francuskoaj
J>chotoiczej, hiorąeej udział w walce
'" 'X
wlzmowi. Ambasador de Brunom jeat “ Jut wiado
mo — członkiem komitetu organtwcyjnego legjł oohotmlezej. J«k oświadczył, podroż Jego ma na
oota zarwleetenie ochotnikom pozdrowien i życeen, jakotei 1 małych uipomimików
marszałka, jak równieś wyrażenia im nzoadla zo atromy szefa rządu
Lavala, który dopiero niedawno temu w ostatnicm
nwem preemówjpni-u rcdjowem wskazał na wielką za
sługę, Jaką ochotnicy ponoszą dla lcraju.

Kto zostanie przywódcę
Labour Party?
SitekU01”1’ 9 czerWa. Zwołany na Zltlone twląta
konar" anulelsklej partji pracy przynieść molo nio,pod«l»nk? Pod wzgl,d,m personalnym, Ink donosi
„tocialdomakraton" z Londynu.
Morriaon bowiem nool nią z zamiarem objęcia ola
no wInk a skarbnika i nadania temu otanowioku ta
kiego znaczenia, że praktycznie przejąłby on w pwojo
roce przywództwo partji. Dotychczas uważano też,
że wybór jego na stanowisko skarbnika jest zapew
niony, ponieważ liczono s1q z pomocą ogólnego zwląs■kii robotniczego. „Ecening Standard" zawiadamia oliccnie, że związek ten udzieli owego popotei*
Groenwoodowl, przewodniczącemu frakcji partji pra
cy w Izbie Omiń, a uto M rrieonowi. Nie Jodt wyJcliuczonem, że w razie poniesienia porażki Morriaoa
wystąpi 1 Labour Farty.

D a ls z a lis ta o fia r k a ty ń s k ic h .
Od specjalnego wyrf.n.nka Agencji ..T»lewe»“ w K .ty .jn otoTOujcmy I M .
skiogu Czerwonego Krzyża — oficerów arm ji polskiej, pomordowanych przez bolszewickich katów.
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podkomi 2139. Gałecki-Junoeza Stanisław — oi.
rez., mgr. praw. (Znaleziono: _ pasz
sarz Straży Granicznej. — (Przy
port zagraniczny, wizytówki, za
szczątkach znaleziono: Odznakę I.
świadczenie Konsulatu Polskiego w
Kursu Oficerów Straży Granicznej i
Berlinie, zaświadczenie MSZ, umowa
świadectwo szczepienia w Kozielsku).
o pracę i świad. szczepienia w Ko
2133. W ilecki Ludomir — kpt. art.
zielsku Nr. 2170).
Przy szczątkach znaleziono: kartę
przydziału wojennego, wizytówki, od 2140. Częrnik M aksym ilian — m jr., ur.
1890 r. w Zawichoście. (Znaleziono
znakę kombatancką oraz świadectwo
książeczkę PKO).
szczepienia w Kozielsku).
2134. W itkow ski (imię nieczytelne) — 2141. Smoleński Tadeusz — kpt. (Zna
leziono: legitymację Wileńskiego
porucznik. (Znaleziono: ks. stanu eł.
T-wa Szachowego, kartę uposażenia,
ofic., pismo wojskowe).
odcinek pocztowy i medalik),
2135. Biegański Tadeusz — ofic. rez,
(Znaleziono: list, legitymację urzędn. 2142. Nierozpoznany podporuczn. (Zna
leziono: notes, listy, m injaturka św.
PKO., świad. szczep, w Kozielską Nr.
Antoniego, srebrne votum w postaci
701).
i
seren, oraz świad. szczepienia w Ko
2136. Błoszyński Andrzej — por. (Zna
zielsku).
leziono: ks. st. sl. ofic., karty poczto
we i świadectwo szczepienia w Ko 2143. liy ń sk l Aleksander — ppor. (Zna
leziono: legit. ofic. MSWojsk. i kart
zielsku Nr. 3689).
kę pocztową).
2187. H lreehlert (?) — ofio. rez. z za 2144.
Nierozpoznany podporucznik.
wodu aptekarz. (Znaloziono: pismo
do wojewody krakowskiego, karty 2145. Chroieiolewski Stanisław — kpt.
(Znaleziono: karty pocztowe, kwity,
pocztowe i fotogrnfje),
karty wizytowe i notes).
2138. Nierozpoznany wojskowy.

2132. Majewski Czesław

—

(inne nieczytelne) —
ppor. (Znaleziono: znak rozpoznaw
czy, list? legit,ymację ofic. MSWojsk,
kartka z adresami).
2147. Nierozpoznany porucznik. (Znale
ziono: racnunek dla KOP w Ostrogu
za wiązankę róż — 10 zł. z datą 30. 8.
1989 r.).
a
2148. Nierozpoznany podporuczn. (Zna
leziono: nieczytelną legitymację urzędnika .Pą«stwowego).
2149. Brzezicki M ikołaj — oticer rez.
(Znaleziono: list, którego nadawcą
jest Franciszka Brzezicka, Młynów,
pow Dubno oraz notatnik). '
2150. Nierozpoznany kapitan (Znalezio
no: telegram, kartki z legit. ofic MS
Wojsk., zaświadczenie z Kozielska).
2151. Oantkowskl Adam — oficer rez.
syn Stefana. (Znaleziono: 2 karty
pocztowe, list i świad. szczepienia w
Kozielsku Nr. 2111).
.
2152. Leśnik Tadeusz — major. (Znałdziono: list, karty pocztowe, medalik
i świad. szczep, w Kozielsku Nr. 785).
2153. Zusman Zygmunt (w ubr. cywil
nem). (Znaleziono: dowód osobisty.
2146. Sułkowski

f f . tc c h n ic n . kom i.je Pol-

i

________
kartę pocztową, wizytówki, Popiera
śnicę oraz kwit z więzienia NKWD
we Lwowie).
2154. Swiderski Czesław — por. (ZnaIft&lono: leg. o&ob. MSWojsk/, 2 listy).
2155. Kopyliński Franciszek — ofic, rez
(Znaleziono: zezwolenie na noszenie
munduru wojsk., legitymację instr.
PW i WF. karty pocztowe, znak roz
poanawczy i świad. szczepienia w Ko
zielsku N r, 1999).
2156. Wojtuszklewicz Jacenty Bohdan
ofic. rez. (Znaleziono: legit. urzędu.
PKP. kartę wstępu nn tereny kolej o
we. listy i karty pocztowo).
2157. Kalpas Ryszard - porucznik.
(Znaleziono: legit. ofic.. MSWojsk,).
2158. Nieć W ładysław - ppor. (Znale;
ziono: ks. st. sł. ofic., l is t n o te s i
świad. szczep, w Kozielsku Nr. 4194).
>159 Burza Wojciech — ofic. sł. cz.
" (Znaleziono: leg. ofic. MSWojsk., 2
karty pocztowe i list).
2160. Siyezkowski Tadeusz — por. (Zna
leziono: kwit w jęz. rosyjskim z od
bioru depozytu, fotografie, medalik
i świad. szczep, w Kozielsko Nr. 576).

„GONIEC KRAKOWSKI** Nr. 134. Czwartek. W czerwca WĄS.
Nowa moneta W atykanu.
Rzym, 9 czerwca. Miasto Watykańskie wypuściło
ncwq serją monet. Strja ta składa slą z monety zło
tej na IM lirów oraz z monet srebrnych na t t I S
lirów, wręczcie z bilonu, składającego alg z acmonltalu (metal krajowy, z którego od szeregu lat wy
rabia sl« monety włoskie) oraz z alunrlnjum I z
bronzu.
Wszelki© monety posiadają po jeijiaej stronie por
tret Piusa X II, a na odwrocie następujące obrazy:
monet* zlot* praedwtawia postać kobiecą, eywlboliaującą pokój, inne zaś monety mają n* odwrocie g©iebia z gałązką oliwną w dzioUe. Pierwaze egzem
plarze tych nowych monet wręczono papieżowi Piu
sowi XII. Oprócz tego posiano całą serie królowi i
cesarzowi, jako podarunek do jego zbioru numizma
tycznego.

| wydarzyła się wielka katastrofą samoloto| wa, przyczem 15 osób straciło tycie.

Między zabitymi znajduje się także zna
ny pilot amerykański Leve, który w roku
1927 wspólnie z Lindberghiem przygotowy
wał lot tramsatlantycki.

KRONIKA
C Z E R W IE C

9

Berlin o mowie Lavała.
Berlin, 9 czerwca. W niemieckich kolach

(politycznych silną zwrócono uwagą na
przemowę radjową francuskiego szefa rzą
du Lavala. Zdaniem Wilhelmetrasse prze
mawia! Luval bardzo energicznie i celowo
będąc tego zdania, że Francja koniecznie
zabezpieczyć sobie musi miejsce w nowej
Europie, a przesłanką do tego jest zwy
cięstwo Niemiec i Włoch. Bjorąc uaogół,
mowę Lavala ocenia się jako akcję realnopolityczuą.
i

Angłja o mowach Goebbelsa
i Speera.
Sztokholm, 9 czerwca. Nawet w Anglji przemowy,
wygtoeeons przez ministra Rzeszy dra Goebbelsa 1
Speera w czasie wielkiego zebrania w berlińskim
Pałacu Sportowym znalazły silne echo. Tafcie i An
glicy nie mogą zaprzeczyć, te mowy ie posiadały
niewwruszoną logiką. Tafc np. oświadczy! pewien ko
mentator służby informacyjnej o porównaniu poło
żenia Niemiec dzielejeayeh z ich położeniem z roku
1918, jakie zrobił minister Rzeszy dr Goebbels, co
następuję:
„Położenie Niemiec dzisiejszych nie jest tafcie, ja
kiem było w początkach rolni 1918. Pominąwsay, że
w obu wypadkach mamy do czynienia z czwartym
trokiem wojny światowej, bardzo mało mogą spoetirzegać podobieństwa mieday rokiem 1818 a 1948.
W roku 1918 sytuacja wyżywienia stawała arie w
Niemczech nadzwyczaj trudna, podczas kiedy w ro
ku 1943 Niemcy czerpać mogą swe środki żywno
ściowe z mlljonów hektarów zdobytych ziem, a wy
żywienie Niemiec jest stale bardzo obfite.
*
„Z przemówienia dra Goebbelsa bije ufność no
wej Euiropy w zbrojną potęgą oraz zdecydowana
wola do obrony wolności 1 honoru" — pisze dzien
nik argentyński „CabUdo". Pismo podkreśla, lż wyn/Uirzeniia na temat nowej broni wywołały ogólną
•eneaoją, przyczem na niniejszą uwago zasługują wy
nurzenia o silnym wwroócie potencjału zbrojeń tliłmieekieb.
x

Ciężka katastrofa lotnicza
w Stanach Zjednoczonych.
15 ofiar śmiertelnych.
M adryt, 9 czerwca. Jak donoszę z W a
szyngtonu, w pobliżu miejscowości Austin
Kupno nlgruehomofel
Kupią
majątek,
goepodaretwo,
dom, parcelę zaraz, mlejaeowosó
obojętna.
Skowroński, Kraków,
Adolf Uitler-Platz 39.
808
P iat węglowy w Krakowie, kuple,
lub wyuajme, także parcele. Zgl.i
Goniec Kfofcowekl, Kraków, „Nr,
6942k"

SpriMiai uleruchometcl
Sprzedam natychmiast dom drówDiany, 4 ublkaoje, gtodota, staj
nia, piwnica, murowana, oraz 4000
sążni gruntu do .parcelowania —
wszystko koto domu przy ul. Koblerzyńskiej. Wiadomość; Kraków^
Skuteczna 8/8.
1167
Dom murów., piętrowy 16 ubikacji
860 aąż. pięknego ogrodu przy Au
tostradzie Kraków—Wieliczka 15
min. tramwaj. Dwa domkl jednorodz. 4 parcele budowlane eprzeda
Sporysz, Prokocim (Piłsudskiego)
obecnie Dtuga ».
1840
Parcela bud., 660 sążni w Mogile,
b. tanio, Kruków, Basztowa ł0 /l,
tol 159-85.
679
Parcela bud., wydzielona, 500 m»,
Dębniki, okazja. Kraków, Basztowa 10/1, tal. 159-85.
080
Parcela budowh, wydzielona, ot o.
Io 200 sążni przy ul. P7<»dniaątej
okazja. Kraków, Baiztowa lo /i,
tol. 159-85
708
Drewniany dom, 4 ubikacje, cały
wolny, tanio sprzedam. Kraków,
Dajwór 25/19,
802
Dam murowany, 1 ubikaoja. sień,
450 sąśni parceli Kraków, sprze
dam. Kraków, Dajwór 25/10. 808
Willa komfort, 17 ublkncyj, Osie
dle Ofic., tanio sprzedam. Kra
ków, Dajwór 28/19,
805
Willa komfortowa, ogród .■Hal'
wator", sprzeda Skowroński. Kra
ków, Adolf Hitler-Plntz 89
810
„Wlaena-Clrzscha" Biuro kupń>>
sprzedaży nicruohomości polooa
ładne objekty. Przyjmuje’aprzcd»że I kupna. Duży wybór parcel,
domów jednorodzinnych, will, ka
mienic. gospodarstw rolnych Kra
ków. Adolf Hltler-Platz ln, telefon
104-81.
ą
931
Okazja) Parcele budowlane Olsza,
Bronowiee — sprzeda „Lokntn'1,
Kraków, Łobzowska 4.
987
flsm ls rolne 17 mórg pod Krako
wem. okazyjnie sprzeda „Lokata'1
Kraków, Łobzowska 4.
942
>8 mórg kamieniołomu. 11 mtr
gtąboki podkład żółty 4 czerwony
piaskowiec.
okazyjnie sprzedał
Skowroński. Kraków, Adolf ItltlorPlntz 39.
1077
Parctlą willową, uzbrojoną przy
tramwaju I parku, pięknie poło
żoną. Parcele willową, Wola Juatowska. Parcelą budowlaną przy
ul. Wrocławskiej, zabudową zwar
ta. Parcele, Bronowlos Małe 128,
235, 330 i 450 sążni, oraz klika
parcel przy ulicy KobierzyrtsklsJ,
w Prokocimiu, Swoszowicaeh I
Rabce-Zdroju, sprzeda: Kraków,
Zwierzyniecka 11/4, tel 117-68.
Kamienica 4-pietrowa, komfort...
w śródmieściu Krakowa 1'3 cześć
sprzed*; Kraków, Maty Bynek 1.
I. p., ficyny,
1489

broda

Dziś: Prym a i Felicjana
Jutro: Blog. Bogumiła
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

Czy się sprawdzi popularna
K
przepowiednia?
Kraków, 9 czerwca. Zgodnie z wierzeniem ludowcm
<» pogodzie na najbliższo 40 djii decyduje dzień św.
Medarda, tj. dzień wczorajszy. Wiadomo, ie tego ro
dzaju przepowiednie opierąją się w dużej mierze na
praktyce wielu wieków, to też dużo w nich znajduje
prawdopodobieństwa. Ciekawem je»t, ozy tym ra
zem przepowiednia meteorologiczna sprawdzi ale, coby zresztą było wielce niepożądnnem, gdyż dzień
wozorajszy odznaczał się silnym deszczem.

Jakie zioła zbieramy w czerwcu?
Kraków, 9 czerwca. Główmy Związek Zielarski w
Gen. Gub. poda! oata.tn.io spis ziół, które należy
zbierać w bież, miesiącu: mącznica lekarska — li
ście; brzoza biała — liścde; bulawanika purpurową;
sporysz; grsybek; skirzep polny — ziele; poziomka
wwyosajna — Miele; rumianek pospolity — kwiatj
baihka wąskolistna — liście; rdost ptasi — ziele;
jeżyna — MAciie; malina — liście; bez czarny —
kwiat; lipca szeroikolistna i dirobnolistna — kwiat;
podłbial pospolity — kwiat i liście; pokrzywa dwu
pienna — liście; borówka czernica «— liście i nowe
pnyrosity; borówka brusanlen — liście; bratek pal— ziele; pokrzyk — korzeń i liście; wilcza ja
goda — korzenie i liście; cbmber modirak — kwiat;
macierzanka piaskowa — ziole.

Kronika żałobna.
(tern) Kraków, 9 czerwca. W ostatnich dniach
zmarli: Tadeusz Stryjeński, lat 94, inżyaier-archlśsdet; Franciszek Zięba, lat 75, emeryt. kierownik
szlkoły; Mieczysław Wilkosz, uroda, w 1943 r.i Wan
do Frochal, uroda, w 1941 r.; Antonina Gorączko, lat
73, żona emeryta kolejowego; Andrzej Beldowskl,
lat 46; Janina Kowenicka, lat 82; Kazimiera Toehowlcz, uroda, w 1939 r.i, córka rzeżnlka; Jan
Krzywonot, lat 31, malarz pokojowy; Józef Łoi, lat
60, Inżynier; ke. Alton, Grnzyńeki, lat 64; Helena
Malae, Lat 20, robotnJoa: Katarzyna Oraboweka, lat
42; Janina Kurzenko, lait 31, wrzędniczika; Tomasz
Szczenlne, lat 76, dozorca domu; Antonina Sednlk,
lat 83; Marja Targoez, lat 34; Tadeutz Wiśniewski,
urotte. w 1943 r.; Teofila Mikołajezuk, lat 61, Mleczyelaw Kopeć, lat 22.

Kamienica II. p., kom fort, 26 u
hlk., okolica Mogilskiej, całość,
lub potowe, sprzeda: Kraków, Ma
ły Rynok 1, I. p., ofic.
1490
Parcela, Wola Justowaka, 824 sąż
ni, narożnik, okazyjnie sprzeda:
Kraków, Mały Rynek 1. I. p.. ot
Okazja. Parcela 500 sążni, uzbro
jona, ogrodzona, drzewa owoc.,
plany pod wilje, nad Wiatą, oko
lica Dębnik, okazyjnie sprzeda:
Kraków, Maty Rynek 1, I. p„ of,
Sprzedam dom piętrowy, 8 ublka
eyj. parcela frontowa (tuż przy
Osiedlu). Kulczyk Karol. Kraków.
Olsza, Wolnoiel 54, telefon 188-08
czynny od 8 rano do 7 wieczór.
Sprzedam cześć willi na Osiedlu
Ofloerskiem. Kulczyk Karol, —
Kraków-Olsza, Wolności 54, telef.
138-08 czynny od 8 rano do 7 wlecą
Największy wybór kamienic, dO'
mów i parcel w Krakowie i na
Peryferjaeh Krakowa, dale wykaz,
również wysyłam własną do
rożką bezpłatnie celem oglądnięcia
wyćej wymienionych objektów. Za
uozelwo 1 fachowe przeprowadze
nie tranzakcji prowizja minimalna
„ra^° z Kulczyk,
Kraków-Oleza,
Wolności 54, telef. 133-03 czynny
od 8 rano do 7wieczór.
1662

Kupne
Motocykl małolitrażowy 125 do
250, kuple. Zgt.: Gonleo Krak.,
Kraków, „Nr 1856".
Klubowy garnitur skórzany, pd, kuple- Kraków, św. Marnarożnik Floriańskiej. —
Sklep tapioeraki.
Potsfony, nawet zepsute, płyty.
Połamano też, kupuje stale. Kra
ków. Dwernickiego 7, Jedrasińu 1- >
,
8989
"••oyną do szycia , 81nger Simun?° , gabinetową lub krytą, zaraz
*“Pie. Zgl.: Gonieo Krnk., Kra."Nr- 1719“używane ubrania nteskle,
damekie i dzlecleee, oraz pojedyn„„".(“ eścl garderoby nawet nie35e? «•« Ao noszenia i obuOli 8— *'lbo zepocztówką. Kraków,
28/9 dozorca.
1758
.Ti
eiektryezny.
względnie
PjTtomi. kupie. Zfflosz.t
Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 1741".
Mebla kuchenne, pokojowe, przy.
“ n ,6*k«. Pościel, kttpie.
Z§ r f7 4 tr°n *° Kn,k" Kra,tó’’ -

M

Wszslbls katalogi a dawnych wy8t«rowiślnn 18.
5 ^ u V ( ( I aL poszukiwane przez
Komie. Kraków. Starowiślna 18.
Srebra stare, połamane, kupie,
dobrze zapłacę. Kraków, ćw. Sebaitjana 20/2a od godz. g_o ie26
Główkę bębenkową damiką. SinKuplą futerko na dwuletnie dziec
ko, bardzo dobrze utrzymane z
białych królików. Kraków, Plac
Dominikański 1. Komis.
1879
Futer damskich, męskich, lisów
srebrnych, niebleakich, spodów fu
trzanych, kołnierzy wl20lklel gar.
deroby poszukujemy: „CentrokozaJa''. Krbków, Grodzka 9.
479

Krzesła i stoły ogrodowo, składa
ne, kupią Zgl.: Kraków, św. To
masza 6, m. 11.
1202
Kupuje motory olektryozne w
dobrym i złym stanie, maszyny do
szycia i maszynki do mięsa, róż
nej wielkości. Kraków, Krakow
ska 30, Sklep używanyoh rzoezy
żelaznych.
1192
Najizy^clsj sprzedasz wszelką gar
derobą przez Komis. — Kraków,
Adolf Hitler-Platz 12 w podworou.
Kupimy: suknio lotnie, kostjumy,
ubrania, tronczo; Komis, Kraków,
Adolf-Hitler-Platz 12 w podwórcu
Książki kupujemy, szczególnie encyklopodje, wydawnictwa ozdobne,
wlelotomowo. wszyatkio wydawni
ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste
fana Rumińskiego, Kraków, Kar
melicka 29. to!. 141-34 i Krakow
ska 18, tel. 114-88.
1078
Sandały i skarpetki biało dla dzie
cka 8 lub 12 lat kupię. Zgłeaz.t
Kraków, Adolf Hitler-Plnt* 89/4.
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje t
sprzpdaje za gotówką: Kraków,
Pierackiego 4.
749
Gotówką kupujo ubrania męskie,
chłopięco, płaszcze, treneze, suk
nie, bieliznę, obuwie, kilimy dy
wauy. firanki, oddzielnie spodnie,
marynarki, oraz garderobę dzieeląoą: Kraków, Krakowska 4, sklep
Wszelką garderobę kupująi Kra:
ków. Dietla 19/17, prawa of„ II p.
Srebra, platerów kryształów, por
celany, fotoaparatów, teczek, wa
lizek, harmonii, potefonów, płyt,
piania, oraz innyclł praktycznych
przedmiotów poszukuje .Contro9374
komis",
Kraków, Grodzka 9. 482
UbraA, kostiumów damokloh do
sprzedaży poszukujemy. Zalinzkt,
kupno: Komis, Adolf Hitler-Platz
12 w podworou, Kraków.
474
Pianino lub fortepian, kuple. Połrednletwo wynagrodzą. Kwiat
kowski. Kraków. Szpitalna 20. 222
Obrazy. Kupno — sprzedaż, faoho.
wa bezpłatna ocena: Kraków, 7,ob.
zowska 6. Balon Obrazów.
218
Kilimy, dywany kupujemy I sprzedajemy. Kraków, Długa 23, sklpp.
Stole kupujemy psy rasowe: Kra
ków. Traugutta 20/1.
1278k
Kuplą ładne ubranie, spodnie,
trencz I koszule meikio. średnia
wielkość, dobrze zapłacą. Zgłosz.i
pod „114" Biuro Ogłoszeń Krajna
Kraków. Adoir Hitler-Platz 46.
Kupujo wszelką garderobą męską,
damską, dziecięcą, bielizną i Inno
używane rzeczy. Na żadanie przychodzę do domu. Kraków: Starowlślna 80 (sklep używ rzeczy),
telefon 223-67.
S747fc
Zwisrząta dzikie: sarny, lisy, wil
ki, tchórze, wydry Itp. kupuje Ho
dowla drpbnych zwierząt, Kraków,
skrytka pocztowa 275.
5012k
Gołąbią rasowe, ptaki śpiewające,
króliki I drób rasowy kupuje 1
sprzedała Hodowla drobnych zwisrząt. Kraków, skrytka pocztowa 275
Kuplą aparat fotograficzny, patefon elektryczny, kasą, maszyną
do pisania. Kraków, Skrytka poestowa 504.
8880
Motory elektryczne, kupuje, na
prawia, uzwaja „Elektra", Kra
ków. Florjańokn 48, tel. 210-15.
Kuplą kilka kilimów i dywsmós-.
Kraków, Krótka 1.
9689

Sylwety) artystów.

Roman Zawistowski.
—• Czy Zawistowski We
rze wyaokie „C“? —
Jakżeż zabawnie brzmi
to zapytanie mojej giilej
interlokutorki w stosun
ku do tego znakomitego
aktora przedcwszystkicni.
Bo, jeśli kreślimy na tern
miejscu sylwetkę piosen
karza (ucznia prof. Brze.
ziAskiego) p. Romana Za
wistowskiego, aktora i re
żysera scen warszawskich
(Reduta pod kierunkiem
Osterwy, Ateneum Jara
cza i teatr Malickiej) —
występującego, obecnie z
wielkiem powodzeniem na
malej esiradce kawiarni „Pani'*1, to czynimy to
z tego względu, że spotykamy się z podobną,
nletraktowaną w ten sposób przez żadnego pio
senkarza dotychczas, oryginalną, po aktorsku
interpretowaną piosenką — po raz pierwszy. Za
wistowski bowiem nietylko śpiewa, lecz każdą
piosenkę swoją odpowiednio zabarwia,
każda
jego piosenka jest „zagrana" I każda niemal
strofka Inarzej Jest podana, przy doskonalej
dykcji, bajecznej mimice I Jakżeż wymownym
geście.
Dla tego utalentowanego artysty nic istnieje
dziś tajemnica ani trudność w wydobywaniu ja
kiegokolwiek uczucia jednym nuanseni głosu,
przytem potrafi podać nawet nieco frywolny
tekst piosenki z tak dyskretną subtelnością, że to
nie razi. — Jego bogaty program odbiega daleko
od sznblonowych przebojów estradowych. Piosen
ki są taksamo oryginalne jak i wykonanie. Oto
dlaczego można słuchać i patrzeć na tę grę
aktorską bez znudzenia przez parę godzin z rzę
du, nie pragnąc innych atrakcyj.
Nie chciclibyśmy wkraczać w raniy recenzji, dla
tego poprzestaniemy na przytoczeniu jednego tyl
ko przykładu. W sugestywnie podanej „Pelery
nie" interpretator tak silnie przeżywa swą tra
giczną opowieść, że wywołuje wprost fenomenal
ny nastrój. Słuchacze przez chwilę wraz z artystą
przestają rcagoWać na wszystko, co icti otacza,
podążają za jego, pełnym lęku, wzrokiem i wraz
z nim ■wpatrują się w punkt, gdzie on widzi umierającą kochankę. Zniża przytem głos do naj
subtelniejszego piano, przypominającego szept
tragiczny, by raptem przejść w głośny, urwany
akord
rozpaczy.
Przejście to jest wspaniałe.
I na odprężenie daje nadzwyczajną, pełną treści i
prawdy, utrzymaną w groteskowym tonie, pio
senkę „Pustelnik11*i, w której gradacja w uczu
ciach i nastrojach kuszonego przez szatana pu
stelnika zagrana jest wprost kapitalnie..,
Dodnmy jeszcze na zakończenie, że Interpreta
cja piosenki Zawistowskiego da się jedynie po
równać z interpretacją
świetnej
odtwórczyni
piosenki Ivette Guilbert.
I jeszcze jedno: Podczas wykonywania piose
nek przez pnna Zawistowskiego kawiarnin mil

Poduszki plerzanc, porządno, ku
pię. Kraków, św. Marks 19, na
rożnik Floriańskiej. Sklep tapicarski.
9122
Dywanów perakiob. żywieckich,
kilimów, narzut, pościeli, bielizny
poszukuje „OcntrOKomls", Kraków,
Grodzka 9.
Fotograficzny aparat muloobrazlco.
wy kuplę. Kraków, Krakowska 5,
m. 7.
698
Znaczków pocitowych ładny zbiór
kupi: Biuro Handlowe, Kraków,
Grodzka 6.
707
Kupuje używane maszynki do mię
sa i części. Szlifiernia, Kraków,
Dletlowska 46, Myszkowski.
842
Moły wóz transportowy, lub samoohód osobowy z urządzeniem
na przyozepkę, w plerwszorząd
nym stanie, kupimy. Arbeltsge
moinsobaft fiir UchUdlingagrosa
bokUmpfung u. Pflanzenschutz,
Jauoke u. Elsner, Krakau, Reichsstr 82/10, tel. 227-88 .
5987k
Łóżeczko dziecięce kupię. Kraków,
św. Marka 19, narożnik Floriań
skiej. Sklep tapicerski
9981
Obrazy,, antyki, dywany — kupno
sproedaz. ocena: „Phryne"., Kra
ków, Sławkowska 6.
8318k
Zo gotówką kupujo spodnie, mary
narki, ubrania, treneze Itp.t Kra
ków, Starowiślna 80, sklep, telefon
223-67.
4699k
Akwarelo
sztychy
1 rysunki
przedstawlająoo Kraków, poszu
kiwane. Zgtoszonlat Der Deutsche
Kunstlsdon, Krakau. Hauptstrasso 10.
8718k

Nadagi
Noclegi
niokrepująee.
Kraków,
Długa 26/8.
5Ó8
Noclegi: Kraków, Starowiślna 52,
m. 18, front — Bańdowa.
9ł7
Noclegi czyste: Kraków, Sonncka
9/10 przecznica Grodzkiej.
928
Noclegi solidnym: Kraków, Kro
woderska 55/1.
1542
Noclegi: Kraków, Zielona 26/1.

Nauka I wychawanie
Profesor germanista, Kraków, ul.
Zielono 35/21. Pierwszorzędna wytnown i stenografia niemi soku.
Masiynoplsmo indywidualnie, no
wocześnie, stenografia, listownie
nowoczośnlot Kraków, Grodzka 27.
Korespondencyjni Kursy Księgo
wości w Lublinie, skrytka poestowa 105, kształcą buohalturów 1
ich
pomocników
dla
potrzeb
przemysłu i bsndlu. Księgowość
włoska, amerykańska I przebitko
wa. Ramowy Plao Kont dla han
dlu 1 przemysłu Nauka dla po
czątkujących i zaawansowanych,
Informncje. znaozek 3 sl. 5587k
Korespondencyjny Kurą Przygoto
wawczy do Państwowej Wyissej
Szkoły Tsohnlozns) w Warszawie,
czynny od 1 listopada 1942 r. In
formacje: Warszawa, Smolna 54-4.

RAIng
Fortepianu do ćwiczeń 8 razy tyg.
I lokcyj poszukuję. Wiadomość:
Gonicę Krak.. Kraków, „Nr. 1838". I

9
knie — ani jednej rozmowy głośniejszej, ani jed
nego szczęknięcia łyżeczką w szklankę nie słyszy
«it — je** to najlepszym dowodem, jak słucha
cze reagują na lo naprawdę artystyczne wykotinnie
J, L-

„Nowe typki“ w bieżącą sobotę.
Nowa rowja p. t. „Nowe typki i dowelpki" docze
ka »ie w Starym Teatrze twej premjery w bieżącą
eebetą, W rewjt wystąpią rastępujący artyści: Dylążąmfcs, Wnętkówna. Ucleńska -Pilarakn, Makowska,
Fabian, Załuski, DwonsiOki, Mlctństól I inni. Przedeprzodnż biletów od dzisiaj godz. 10—18 i 16—20.
W KAWIARKI „PANI" wystąpi w w,bole o gudz.
18 Tadonaz Kalinoweikl przy wkompanjamcnclc ZWarnłowa Dróżki
SZKLANE OKO... NIE REAGOWAŁO! W Kafajlowej (Galiicda) wwwrt norie Dymitr hewtokł. Przy
były lekarz Mwiewblt śmierć, ponieważ low ow ki
oka zmarkjro nie wykazała iadmej reaikoji na dziaUnJe promkwi lata-rki elektrycznej. Mońna oobie
wyobrazić przerażenie uezeotnlków pogrzebu, łfdy ich
aowodomla żałobne przerwał krzyk, pochodzący z
śnuanny: po Jej otwarciu okazało suj, iż rzekomy
nłebomesyk znajdował «i<j dotychc&as tylko w letargu. a obecnie zbudził »i<ł z niego z jak najl^p*
ozem aaniiopocsueiieni. Po dabzyeh dochodzeniach wymlo na jaw\ że badający Lewickiego lekarz wy tlał
a we orzeczenie nad podstawie ©twierdzenia brutal
reaikoji lewego oka, które było... ezklnne.
PORZUCIŁA DZIECI. Na dworcu kolejowym w
Oze&tocliowie Atttoniaia Sajdak, lat- 27, bez Mulego
miejoea zgniieazlkania, pcteowtawłln na ławce bez
opieki dwoje dzieoi: póho-ramletsicczne i 5-letnie, poczean miotali* ri<. P<»zuikiwanin za wyrodną matką
nie dały rwm-Matiu.

Wkilku wierszach.
Praneueki statek rybacki „Tadomms" powróci! w
ipooiectaialek 7, potowu do M r« s portu, wioząc na
swym pokindlia treoeh sabttych 1 siedmiu rannych.
Statek ten zaatakowany został proce samolot ame
rykański, który 8x» ostrzeliwał z broni pofclndowod.
Skutkiem panująewj w Staińbuio opidemji lyfu.u
iplamlstago ora® braku o.ląmwitwtoiloli ezcłojdomk pa
nuje wśród ludiboóci wielkie zanieiwkojonic. Kiedy
stało się W’iadoraeiu, iż miejscowy .zpilal nicinieefci
drogą lotniesą otrzymał z Niemiec przesyłkę »zt®splonek apitytyńusowycLi, gmach azpilalą Dtemiccktsgo w dniu weoorajeaym był wprost oblegany priea
mnóstwo osób wszelkich narmlonośoi.
♦
Przebywający obeemio w Cadlsie liUapańskl mini
ster marynarttl admirał Moreno swiedził we wtorek
urządzenia maTynarki w Sau Fenunndo. W daJszych
wizytacjach przewiidzianych weźmie takie udział
drugi ezef hiazpaóe-kicgo Aztalm generalnego.
*
W uledzjielą odbyt Churetitll posiedzenie gabinetu.
gc
Departament maryinanki Stanów Zjestnoezonyeh opublikował stratę Jednego (datku handlowego, który
w początkach maja storpedowany 1 zatopiony zo
stał pracz nieprzyjacielską lódt podwodną na morzu
Keralbskleen.
*
Wodi&ug wiadomoóel agen tury w Sydney konteremcja Labouir Party w New South Walca oddaliła pro
pozycję jwtaoMtego lnwytu z partją koiuunistyczOA'.'!
wielką wiefcsuoóelą głosów.

Dnia 6. VI. zgluąla aueska przy
przystanku tramwajowym w Bor
ku Faląukim. Mała bielą sierść
6.
I*.
kręcona, nos czerwony, oczy czar
ne. Odprowadzić sa wynngrodzsnism. Kraków-Podgórze, Lwow
sk a 24/8.
095Sk
najukoohańsza córka
bKsztjumy, plaszozo wykonuje Mie
student U. J. '
czysław Cholewka, — Kraków, ul.
przeżywszy lut 26, zmarła
Sławkowska 80.
1839
w muren 1943 r.
Wytwórcy trzopaoitk wiklinowych
n a b o iestw o żałobne
I drążków do ozozotak, proszeni
o oferty. Biuro Mojewoki, Kra
odprawione zostanie w pią
tek, dnia 11. VI. br. o goków. WW. Swiątyoh 8.
9399
Morls Kwsrclńoką, grtfologlnl o
8 « u o w kościele
światowej
słowie,
przepowiada
*/J*r*w w Krakowie,
nn który-to Minutny obrzęd
przyszłość, odszukuje osoby zagi
ŁapiHKzaJą Krewnych, Zna
nione, radzi we wszelkich spra
Jomyuh ! Przyjaciół w
wach. Podać datą urodzenia I py
smutku
pozostali
wielce
tania Ciężkowice, k/Tarnowa, dy
strozknni
RODZICE.
strykt Kraków.
1681
Zmianą 11n lepszo ułatwi porada
abtromantki, Kraków, KrakoW'
skn 89/43 po południu, wyjąwszy
y Profesor tajem 
ozwartki, niedziele.
1883 nej \\ tędzy•••w
Jusnowidz-psychograNoworodka najohetułej nloohrzozn
folog rozwiązuje każdemu fakty
nogo, weźmie za swoje bezdzietne życia.
Przepowiada
przyszłość,
małżeństwo zamożne. Kraków, ul. sprawy handlowo, rodzinne, |ofeChocimska 32/1.
1568 r
„ n?mMenle osób zaginio
Grodska 60, Kraków: Zągarki, na
nych. I odąć datę urodzeniu i py
kryola srebrne, naprawa.
1195 tania.
Adresować:
Impreasno
Zapalniczki automstycans naprn
Baszczyński, Warszawa O 1 —
wia fabryosnic: Kraków, Dietlów- Skrzynka pocztowa 322.
5703k
aka 46, Szlifiernia Myszkowski.
Kapelutis damskie przerabia „Sa Fedsnla tłumaczy: Kraków. Siew,l74Uk
lon Mód" Antonina Narfoweka, skn 24.
Kraków, ul. Mikołajsko 18.
748 Okrasy staro, zuiszczono, bez pod
pisu, malarstwo zagraniczno, pol
Marta Flilpmak Masłowska przyj
mujs tylko w oawartkl od 11 co skie - przynieść do fachowej bez
16-teJ i piątki od 0—16. Kraków, płatnej oceny: Kraków, Łobzowska
248
Knrtnelioka 32/5.
280 0, Salon Obrazów.
Plany kopjuje szybko Elektryczna Szciurowzkl, zaprzysiężony biegły,
Kopjownia, Kraków, Starowiślna 12 otwiera kasy pancerno, prowudzf
Książki rolniozs poszukującym pracownię meehantoznis-żlusnrsknDąbrowskiego 1
wysyła za saiiozniem po uprzed Kraków-Podgórze,
telefon 189,61.
n ss
niej wymianie korrapondenojl. —
Kraków, Postfaob #78.
8833
gumowe, szyldy oraz taZguby — kradiigis
blloa nagrobkowe; Bt. Hlsprnwakt,
Kraków, Grodska 36.
5320k Zegarek damski, zloty, „Optima",
„■r-ka-ss" B/H., Kraków, Staro na ozarnej wstążeczce, zgubiono
wiślna 27, tel. 125-41 I 128-74, dnia 7. VI. po południu, w Śród
przypomina P, T. Klljentom, Ie mieściu. Uczciwego znalazcę wy
wyjazdy celem oglądnięcia objtk- nagrodzę. Kraków, ul Pleracktetów dokonują własną hryozka I go 1, m. 4.
1834
końmi.
Wtorsk rano w tramwaju zgubio
Buchalter specjalista organizuje no
torebkę brązową, zawierającą:
księgowość i biurowość, udziela Kartą
rozpoznawczą Zofia Smyporad w sprawach księgowości,
ozyńska
Nr 17186111 wzgl. Nr. 1/
podatkowych I rosllczeń spójni
ków, udziela porad przy zakłada 186113, dwie karty żywnośolowe
i
różne
zapiski.
Portmonetkę oturniu. przejąciu i llkwidaojl przed
siębiorstw. Przyjmuje nadzór nad ną z pieniędzmi. Papierośnice
księgowością. Rcfereneje. Zgłosz.i damską, matą srebrną z herbem
Biuro Ogłosień Krajnn, Kraków, omaljow,. ozteropolowym, dworne
Adolf Hltlei-Plntż 46, pod ,Bn- monogramami Z. U. i L. S. oraz
ohaltsr specjalista"..
5475k dewizą „Semper fldelia" — ma
wartości krnszeowoj. lens hezHetel-Pensjenat inż. Roszkowskiej, łej
oenną pamiątkę Zwrot papiero
Warszawa. Mokotowska 41. Pokoje śnicy
i dokumentów, wynagro
czyste jasne, wygodnie urządzone.
Ksstjumy, plaszozo wykonuje so dzą. Smyozyńakl, Kraków, ul. św.
Anny
5/10.
6«l«k
lidnie firma Gniadek, Kruków, (kradzione Kartę rozpoznuwczą,
Smoleńsk 17.
913 wydaną Busko-Zdrój na nazwisko
„Msn" uniemożliwi* kradzieże t Leon Świątkowski.
8,192
włamania, gdyż alarmuje za do
tknięciem drzwi. Aparat wysyła Zgubione Kcnnkartę Karto 1’raoy,
zezwolenie
na
rower,
legity
Biuro Handl.. Kraków, Grodzka 6.
służbową,
Burzymowskl
Buchalter rolny,
obznajnm(ony macje
Bzezzów.
zbyszewrównież w Rolnletwis, kawaler, Władysław.
■Itlnrn
2
58601
wyjsdzie na sezon letni do ma
jątku ewentualnie pomoc w go Zgubione Kcnnknrłe Nr. 6026,
ksIąScozke
prsewodniką
tatrzań
spodarstwie, lub zaplata za po
byt Zgłoszenia pod „279" do skiego I papiery osobiste. Woj
Biura Ogłoszeń Krajna, Kruków, ciech Wnwrytko, Zakopano. ZywAdolf Bitlnr-Plałz 46.
58<3k C7.flń»kie 24115.
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„G O N IE C K R A K O W S K I" N f. 134. Czw artek, 10 ceerwoa 1943.
Buchalter.bilansista ra znajomo
ścią języka niemieckiego z dłu
goletnią praktyką, obeznany z
Zegarmistrz z narzędziami, samo wszystkicmi systemami i organi
dzielny, potrzebny zaraz. Oliwii
zacją buehnlterji, zmieni zaraz
kowski, Kraków, Fiorjańska 3
posadę. Łaskawe zgłoszenia St.
.Technika dentystycznego, samo
Temerski, Kraków, Łagiewniki
dzielnie pracującego w zlocie, stuli, Krakauerstrasse Nr. 157.
S560
kauczuku, palaponcie, poszukuje Zarządca — szkoła rolnicza i wie
lekarz-dentysta na prowinoję, na loletnią praktyka w dużych ma
dobre warunki. Utrzymanie i pen jątkach, wszechstronnie obznajosja. Oferty z warunkami Goniec miony w zakresie rolnictwa, lat
Krak.. Kraków, „Nr. 1768”.
38, kawaler, energiczny i sumien
Potrzebna służąca stała, lub do
ny, poszukuje posady od znraz.
chodząca, znająca wszelką prącę Zglosz.: Goniec Krak., Kraków
domową, bez prania, zaraz. Pole „Nr. 865OP”.
cenia konieczne, warunki dobre.
Panna, młoda, uczciwa, zmieni
Kraków, Jagiellońska 9/4, i. p., prace, znająca sic na kuchni,
od 2-6-5.
1716 najchętniej w Kasynie od zaraz.
Rodzina niemiecka z 3-letniem Zglosz.: Goniec Krak., Kraków,
dzieckiem, poszukuje od zarez „Nr, 8835”.
uozciwej. czystej służącej, znają Magistra fizyki, poszukuje po.
cej trochę język niemiecki. Zgl.: sady blisko Krakowa. Zglosz : Go
codziennie godz. 13—14, lub po niec Krnk. Kraków. „Nr. 8877”.
18, Kraków, Zyhlikiewicza 10'3. Urzędnik gospodarczy, 'at 32 Po
Zaraz potrzebna dziewczyna z go znaniak, sumienny, energiczny,
towaniem do małego gosp. niera. wieloletnia
praktyka
przyiraie
Zgl. tylko po godz. 13, Kraków, posadę. Oferty: Jabłoński, FalWeJfenstr. lSa/U .
1788 niów, poczta Chamzniea.
Potrzebna dobra kucharka, oraa Buchalterka-hilansistka,
wolna,
kierowniczka kasyna z jęz niem. poszukuje posady w majątku,
Zgłooz.: Goniec Krak., Kraków, miejscowość obojętna. Warunki
„Nr. 18217”.
do omówienia. Zglosz.: Goniec
Wykroje bieliżniane do szycia w Krak., Kraków. ,.Nr. 9099".
domu wydaja Pracownia Sziycia Buchalter 27 lat. znajomość księ
Bielizny „Alicja”, Kraków, Dłu gowości
przebitkowej,
ramowy
ga 27.
710 plan kont, listy plac, język nie
Dziewczyna Inteligentniejsza do miecki w słowie i piśmie, szuka
wszystkiego potrzebna na dobrych posady. Zglosz.: Goniec Krak.,
warunkach Kraków. Topolowa 46 Kraków, . Nr. 9110”.
I p. m. 4.
1696 Kierownik
restauraeji-knwiarnt,
Dochodząca pomocnica domowa na lat 47. z dłuższą praktyką i do
parę godzin do wszystkiego po świadczeniem samodzielny księgotrzebna zaraz. Kraków, Kapucyń wy-bilansista, korespondent polsko
ska 5, m. 6.
J7B4 niemieoki (jęz. niemiecki w stówie
Agentów(tek) portretowych, po i piśmie), pragnie zmipnić miej
szukujemy. „8tudio“, Warszawa, scowość ze względów rodzinnych,
PI. Napoleona 4
S913k sznknjae odpowiedniej nracy sa
Poszukujemy sprzedawców na wła modzielnej i odpowiedzialnej w
sny rachunek na miasta i miaste tym lub pokrewnym zawodzie —
czka w Dystrykcie Krakowskim. Zgłoszenia z podaniem warunków:
Branża chemiczna. Oferty nadsy Goniec Krak.. Kraków ,Nr5271k"
łać: „8. P R.” do Biura Ogłoszeń Panienka z ziemiańskiej rodziny,
P. Krajna Warszawa. Braci; a 17. ze znajomością jeżyka niemieckie
Rutynowanego służącego, kawale go, posznkuje posady do dzieci,
ra przyjmę od zaraz do dużego najchętniej na wsi. Oferty: Go
domu do dworu. Zgł. z odpisami niec Krak., Kraków, „Nr. 5238k“.
świadectw: Mnrja Dunikowska,
Stróże, p. Zakliczyn n. D. 5526k
Spólnika lub czeladnika zegarmi
Sprzedał
strza posznkujo od zaraz firma
Józef Kopański Jarosław. Rynek 10 Firma St. Chwllkowtkl, zakład ze
Operatora (ki), laboranta (ki) na garmistrzowski pod Arkadami, —
dobrych
warunkach. poszukuje
Krakowska 1, — poleca:
Zakład Fotograficzny. Nadwodny. Kraków,
biżuterję. wyroby srebrne i różna
Sanok
K697k praktyczne
upominki, oraz wyko
Potrzebny zaraz doświadczony me nują wszelkie
naprawy zegarków.
chanik do samodzielnego prowa Jesionką męską, na starszego
dzenia fabryki gilz. Zgłoszenia: chłopca, pierwszorzędną, sprze
, Dzwon”, Warszawa, Grochow dam. Kraków, Kapucyńska 5/6
ska 354.
580,1k Tapczany, otomany, łóżka pniowe,
Potrzebna zdolna krawcowa na fotel rozkładany, sprzeda tapicer
płaszcze damskie I suknie na pro Łuczywo, Kraków, Adolf Hitlerwincję. Warnnki do omówienia. Plafcz 9. Pasaż Bielaka.
694
Zglosz.: Gonlse Krak., Kraków. Serwis porcelanowy, .12 osobowy/
..Nr. 8479P”.
garnitur salonowy, ubranie jasne,
Fryzjerka zdolna, sita pierwszorzę szkło, sprzedam okazyjnie. Kra
dna. trwała, wodna, żelazkowa. ma ków, Smoleńsk 1648, podwńrze,
nicure, potrzebna. Posada stała do
5—6.
6017k
objęcia natychmiast. Warunki: miedzy
Maszynę do ęzyeia. sprzedam ta
pensja, utrzymanie i mieszkanie. nio. Kraków-Podgórze, ul. Bene
Na prowincję. Zglosz.: Gonieo dykta 14/3.
1152
Krak... Kraków. „Nr. 9213P"
Patefon elektryczny w pięknej
„Jola”, Kraków św. Tomasza 10. szafie, stan b. dobry, okazyjnie
poszukuje kwalifikowanej lub praKraków, nl Kordeckie
ktykantkl do zaciągania oezek sprzedam.
10'25 (przecznica "Dietla).
elektrycznie lub reeznie.
562 go
Dywan piękny, do sprzedania
Dziewczyna do posługi, umiejąca
Kraków, Brzozowa 16,
gotować, uczclwn I czysta, po 350X250.
ofic.
J774
trzebna zaras. Zglosz.: Krsków, 24,
Kostjum
kąpielowy
damski i mę
Aussenring 30/6, godz 17—19.
ski wełniany, kołdra puchowa je
dwabna, stan b. dobry, jesionka
męska, marengo, na wysokiego,
PB SB tl B B M B itM iB _______
do sprzedania. Kraków, Długa 28,
9, II p„ ofio.
1776
Buchalter bilansista, 20 lat prak m.
tyki,. naczelne stanowisko w ban- „Singera” maszyna do szycia,
krawiecka, męska, kostjum dam
kowośoi, spółdzielni, przeds. roln. ski,
popielaty, ładny, sprzedam.
handl., język niemiecki, zmieni
posadę od lipca. Oczekuje poważ Kraków, Długa 28/9, II, p„ ofic.
Torby
gospodarcze, zamki bły
nych propozycyj: Gonieo Krakow
skawiczne, sznurek
papierowy,
ski, Kraków, „Nr. 1010“
Buchalter bilansista. wieloletnie worki, sienniki, chodniki i róż
ne
artykuły
galanteryjne,
poleca
doświadczenie, wszelkie systemy,
szuka zatrudnienia w godzinach Fma Jan Kłósek, Kraków, Zwie1784
popołudniowych. Zgłoszenia: Go rzynieoka 17.
niec Krak., Kraków, ,Nr. 1011”. Otomanę, atol, łóżko, sprzeda.
1789‘
Rutynowany pracownik, z długo Kraków, Wrzosińaka 9T.
letnią praktyką biurową w insty Fortepian „Bltithnena”. konstruk
cji
anglelekej.
okazyjnie
sprze
tucjach państw,, samorzą-lowych I
prywatnych, poszukuje jakiejkol- dam. Kraków, Starowiślna 64'16.
włuWpracy biurowej. Język niemie Futro perskie i męskie, sprzedam.
cki częściowo. Zgłoszenia: Goniec Kraków, Starowiślna 64/10. 1818
Tapczan dwuosobowy sprzedam:
K rak. Kraków, „Nr. 1854".
Technik-olektryk mechanik, wie Kraków. Gołębia 16, X p„ m. 8.
loletnia praktyka, wolny od za Płyty, sprzedam, duży wybór. Kra
raz. Język niemiecki w stówie 1 ków. Mogllakia 846, 14—17.30 1849
piśmie dostateczny. Zgl.: Gonieo Ubrania, spodnio, trencz z angiel
Krak., Kraków, „Nr. 8626P”.
skiego materjalu, na wyższego,
Dozorstwa poszukuje młode mał płaszcz damski, gumowy, kołnierz
żeństwo. Zglosz.: Gonieo Krak., falisty, lisa rudego, sprzedam. —
Kraków „Nr. 8866".
Kraków, Lubicz 26/4. krawiec. 1863
Kslntrka, gitoda, zgrabna, poszu Młyńskie maszyny, motory gazo
kuje pracy. najchętniej Kraków we, wszelkie przybory itp. Plany,
do niemieckiego lokalu, ewen budowa, remonty: Zakład budo
tualnie do polskiego. Zglosz.: Go wy mlyn6w, Krakńw. Mazowiecka
niec Krak. Kraków, „Nr. 9047P"
35. telefon 102-44.
5055
Szefer mechanik, II kl. prawo Narzutkę granatową piękna, na
jazdy, szuka posady, najchętniej szczupłą sprzedam: — Kraków,
pow Dębioa. Zgl.: Gonieo Krak., Dietla 19/17, prawa oficyna.
Kraków, „Nr. 9838".
Lampy elektryczne, armatury oOgrodnik z kilkuletnią praktyką, świetleniowe, materjały elektro
obecnie 4 lata pracy zagranicą, techniczne w wielkim wyborze po
zna dobrze rolnictwo, poszuka je leca D/H. Centrala Światła, Kra
pracy w oharakterze pomoc, go ków, Dietla 85. teł. 167 27.
598
spodarstwie ogrodnika, lub inne Srabro, platery, kryształy, porce
go rodzaju prace. Zglosz.: Gonieo lanę. fotoaparaty, walizkowe ma
szyny pisarskie maszyny „SiugeKrak., Kraków, „Nr. 9984".
Ogrodnik dyplomowany, samotny, rn”, patefony, płyty, hnrmonje,
kilkuletnia praktyka w dużych pianina, teczki, obrazy sprzedaje
zakładach ogrodniczych, poszu tanio: „Centrokomls", Kraków
483
kuje posady samodzielnej. Zgl.: Grodzka 9.
Goniec Krak. Kraków, „Nr. 9985”. Futra damskie, męskie, spody,
lisy
srebrne,
niebieskie,
kołnierze,
Młody z kapitałem szuka posady
wszelką garderobę okana wał, najchętniej w majątku, pelerynki,
wzgl .gospodarstwie , leśnom. Bu- zejnie sprzedaje „Centrokomis”.
<80
obalter, korespondencja, niemiec Kraków. Grodzka 9.
ki perfekt, kilkuletnia praktyka w Dywany perskie żywieckie, kili
przemyśle drzewnym. Oferty: Go my artystyczne, narzuty, pościel,
bieliznę — duży wybór wartościo
nieo Krak. Kraków „Nr. 19“
Ogrodnik, kawaler, szkolą ogrod wych praktycznych przedmiotów
nicza, długoletnia praktyka, przyj najtaniej sprzedaje „Centroko
478
mie posadę w dużym majątku lub mls”. Kraków, Grodzka 9
ogrodzie handlowym. Łask oferty Młyńskie maszyny, całkowite urzą
kierować: Gonieo Krakowski, Kra dzenia młynów wykonuje Molitor,
ków „Nr. 1638".
Fabryka Maszyn Młyńskich, Kra.
Majster
obróbki
mechanicznej ków, ul. św. Wawrzyńca 26, telefon
(znajomość
najnowocześniejszych 131-18.
475
maszyn), z długoletnią praktyką. Obrazy: Filipkiewicza Jarockie
Znajomość Języka niemieckiego, go, Pautseha, W Kossaka, Fabisflukończona wyższa szkolą techni skiego sprzeda Komis. Kraków.
czna przyjmie odpowiednią pra Plac Dominikański 4.
473
ce. Zgl.: Goniec Krak., Kraków, Hulajnoga, do sprzedania. Kra„Nr. 8555".
ków-Podgórze, nl. Tarnowskiego
Dypl. maszynowy technik z 7- 5. m. 7
447
letnią praktyką warsztatową na Kilim 1 firanki płócienne, hafto
kierowniczych stanowiskach, zna wane. do sprzedania. Kraków, ul.
jomość języka niemieckiego oraz Szewska 18/4, oficyna.
445
angielskiego, sznka odpowiedniej Ubranie ciemne na średniego, pólpracy. Zgl.: Gonieo Krak.. Kra bnefkt czarne 42. sprzedam Wia
domość: Zakład Szklarski, Kra
ków. ,Nr. 8556”.
Rządca, lat 38 z 15 I. praktyką, ków. Kościuszki 33.
896
żonaty, poszukuje posady od za Tapczan, jedno 1 dwuosobowy, do
raz, lnb później. Zglosz.: Gonieo sprzedania. Krsków, Starowiślna
33 m. 8.
8338
Krak., Kraków. ,.Nr. 8559P”.

W oln* posady
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Zagotówka kucniemy
>tar>,używane puukl x„Siiiolu"
i „Flllu” wszelkich wymiarów.
Zgłoszenia od godziny 8—12

w Filmie „H YD R A U LIK*
Kraków,

ulica

Paulińska 28.

OBRAZ AXENTOWICZA
Bychter-Janowekiej, oraz biurko
sprzedam: Kraków. Florjańska 18,
11 piętro, oficyna

P IE C Z Ą T K I
G UM O W E w y k o n u j ą s z y b k o
J. Wldllńtkl, Kraków, Grodzka 21.

HAfCIARHI
Kto przyjmie tiul do haftu na
welony ślubne.
Dębkowska, Kraków. ŚJenna 11.

3 ROBÓTniKOW I* 3 MBOTNICE
do prac magazynowych.
ZGŁOSZENIA:
„HERBAG”, Kraków, Wielopola 3.

Albumy
do znaczków w wielkim
wyborze poleca:
D/H „PIONIER** Kraków
Stolarska 9/1 p.

Biura czynne od 7.30 do 15
Bsyche-grafolog, mistrz Mamott,
o wybitnym darze jasnowidzenia
wizyjnego, przepowiada kuzdemu
Jego tajemnice wydarzeń życio
wych z charakteru pisma i dal
urodzenia, na podstawie których
ustala horoskopy przyszłości. Daje
rady w wszelkich kwostjach ży
ciowych. Odpowiedzi listownie za
zaliczeniem poczt. Podać dato uro
dzenia i pytania. Adres: Mummot,
Kraków, skrytka pocztowa 474.

F O R T E P IA N
wiedeński, nadający się do nauki
sprzedam.
Kraków, Rynek Klapa raki (, m. 2

Okazja!

Dom drewniany, pod strzechą.
8 mieszkania na parceli ti50 sąłn i, boisko z ogrodem około 30
drzew owoc., 5 km. od Krakowa
de sprzedania.
Zgl.i Kraków, Łobzowska 8/3, I p.

Uczniów p ra & M ó u j
przyjmie od zaraz
Konoes. Techniczne Biuro dla
Urządzeń sanitarnych 1 central
nych ogrzewań „Hydraulik” ,
Kraków, ul. Paulińska 28.
H A R M O N IA
Cav. Soprani. 120 basów, 2 regi
stry. w bardzo dobrym stanie
do sprzedania.
KRAKÓW, ul. Szlak 18, m. 8.

P a r c e lą
pod Ill-piętrową kamienicą petnokomfortową, ul. Juljueia Leo;
20 mórg ziemi ornej w całości
Inb połową, Mogilany, sprzedam.
Z głou.: Kraków Florjańska 18,
II piętro, oficyna.

KRAWIEC (KRAWCOWA)
do reparacji gareroby, potrzebny.
KRAKÓW, Starowiślna 80. Komie.
MASZYNĘ KUŚNIERSKĄ Sukces,
krawloctą New Jork, skrzypce
dobre, gitarę wioską z białą płytą,
tanio sprzedam.
Zgl.: Kraków, B. Joselewlcza 7/14,

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

„Nowość” uwaga Prowincja. Igła
patefonowa o szali rowem końcu
na 100 płyt w efektownem opa
kowaniu, wysyłamy na fakturę
za zaliczeniem w rewelacyjnej ni
skiej cenie 5.— zł. za Karton tyl
ko w większych partjach. Kra
ków. Stradom 18. F-a ..Kontakt”.
Pianino, fortepian najtaniej ku
pisz w firmie Kwiatkowski, Kra
ków, Szpitalna 20.
220
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków. Łob
zowska 6. Salon obrazów.
216
Serwis kawowy, obiadowy, sprze
dam Kraków, Krakowska 3915.
Sukiencczka do Komunji św., ma
szyna do szycia Singera. trencz
czarny do sprzedania. Kraków. Bo.
sacka 28/9.
9473
Szczotek z drzewa do szorowania
(ręczne i szruhery) dostarcza w
większej ilości krótkoterminowo
Hurtownia szczotek, — Krakau.
Adolf H itler-Platz 32'4, i. p
Maszynę Singera, pierwszorzędną,
sprzedam
Kraków, Kielecka 80,
dzwonić do dozorcy. Przecznic*
M ogilskiej.
990
Sprzedam okazyjnie: łóżka niklo
we, obrazy, rozkładankę, fotele,
biurka, maszynę Singera do szy
cia, Kraków, Krakowska 35, sklep
mebli.
923
Fortepian Wirtha, krótki, czarny,
krzyżowy, stan doskonały, sprzeda
Helena Smolarska, Krakńw. Sław
kowska 4.
909
Singera maszynę, krytą, gabine
tową, nowoczesną, sprzedam. Kra
ków. Adolf Hitler-Platz 39/4. 9OH
Sypialnię kompletną, nowoczesną,
tanio sprzeda: Hal* Meblowa,
Kraków, Grodzka 59.
904
Jadalnię
nowoczesną,
gabinet
komp.etny, okazja — sprzeda:
Hala Meblowa, Kraków, Grodz
ka 59.
903
Fortepian krótki, znanej m arki,
prawie nowy, tanio sprzedam.
Kraków, Bonerow-ska 8'3.
1082
Łóżko szafkowe, praktyczne, sprze
dam. Kraków, św. Marka 19, na
rożnik Florjańskiej. Sklep tapioerski.
5935k
Kotka syjamskiego, sprzeda Ho
dowla, Kraków', Wadowicka 39.
Szczotki do koni, postronki, lam
py karbidowe, sprzęt gospodarczy,
poleca „Esku", Kraków, Zielona
28, tel. 205-21.
5930k
Łóżko połowę, fotel łóżko, mate
race. Kraków, św. Marka 19, na
rożnik Florjańskiej,
Pracownia
tapicerska
5924k
Młotki murarskike stalowe, kute,
po cenie sztuka zł. 5.— ua Eiscnmarki (wsad 0.75 kg). Poleca:
Firma Joseph Hefka, Kraków,
Jasna 10.
5923k
Obrazy:
Axentowleza,
Falata,
Kossaków, Malczewskiego, Stani
sławskiego. Wygrzywalskicgo, Wy
spiańskiego i innych, sprzedam:
Kraków-Podgórze, ul. Węgierska
10. m. 18
59O6k
Eleganckie buty z cholewami Nr.
43, sprzedam inb zamienię za
buciki do sznurowania Nr. 43.
Gobelin słueki i parawanik Rocóco, antyki okazyjnie sprzedam.
Zgłoszenia: Biuro Majewski, Kra
ków, WW. świętych 8.
5820k
Kuchnię kaflową, przenośną, osz
czędnościową z szabaśnikiem, lnb
pieo przenośny pokojowy, sprze
da, oraz wykonuje roboty kaf.nrskle Jaehimowiez
Krakńw,
Majselsa 5.
5825k
Artystyczna kartki kolorowe (kwia
ty, zwierzęta, krajobrazy) i inne
poleca , Papierniczy Bazar". —
Lwów. ul. Ruska 18.
5721*
Tapczany, otomany, materace wy
konuje — sprzedaje Siwek, Kra
ków. Krakowska 29
5467k
Obrazy, sprzedaż, kupno I ocena:
L. Wiadrowski, Kraków Floriań
ska 7, w podwórcu,
5249k
Sypialnia nowoczesna okazyjnie do
sprzedania
Kraków. Starowiślna
44. stolarnia.
5247k
Mebla kuchenne 1 pokojowe, pole
ca Magazyn. Kraków. Starowiśl
na 79.
4700k
Najtańsza wyroby koszykarskie
ozdobne oraa meble: — Kraków,
Miodowa 17. „Ezport”.
.748k
Obrazy, dywany, meble antyozne
okazyjnie w dużym wyborze:'
„Salon”, Kraków. Floriańska 8,
J. Brachel.
8744k
Bieliznę osobistą męską, damską,
pościelową, kołdrę, mało używane,
sprzedam tanio. Kraków, Smoleńska
16/1 a. godz. 11—1. 4 - 6
2240k
Kombinowany pokój, orzech kau
kaski, okazyjnie sprzpda Hala Me
blowa, Krakńw, Grodzka 59
Okazyjnie sprzedam ubranie mę
skie (wzrost wysoki) i letnie
(wzrost wysoki), popielate, elan
pierwszorzędny. — Kraków-Poogńrze. św. Kingi 1178.
851
Futro cielaki brązowe z zarękaw
kiem i czapką, etan pierwszorzęd
ny. rakietę tennlsówą angielską
sprzedam okazyjnie. -t- Krakńw
Przemyska 4/1.
849
Spółdzielniom, sklepom, składom
dostarczamy hurtowo wsuwki, lo
kówki. grzebienie, baterie, puilęłk* łubiane na maści 1 ezernidlo,
warkoezniki, grzechotki. szpilki,
D'H. Komis, Kraków, Augustiań
ska 5
788
Taplcersklego siana większą, ilość
okazyjni© uprze dam. — zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków, .Nr 762”
Walizę skórkową, wózek dziecię
cy, harmonie ohromatyczną. apa
raty fotograf., okazyjnie sprze
da Komis. Grodzka 59.
746
Przy Grodzkiej 59, w Komisie ta
nio można nabyć maszynę do szy
cia „Singera". maszynę do pisania
walizkową i biurową, ubranie, lo
downię.
739
Kortis Grodzka 59. poleca nhra
nia. płaszcze, sukienki, kostjumy
bluzeczki. lisy, obrazy, nakrycia
srebrne — obniżone ceny.
739
Kuchnia gazowa z Piekarnikiem
w dobrym stanie do sprzedania
Kraków Dajwór 19. sklep Żelazn
Tanio kupisz tylko w sklepie:
Kraków. Krakowska 36: ubraniu,
płaszcze, palta, kostjumy, obuwie,
sukienki,, bluzki, spódniczki, pate
fony, bieliznę i wszelkie inne uży
wane rzeczy.
706
Maszyna szewska łaciarka, w
pierwszorzędnym stanie,
zegar
ścienny Beckera, sprzeda sklep,
Kraków, Krakowska 36 .
690
Bormaszynę dentystyczną elektry
czną, w bardzo dobrym stunle,
sprzedam: Kraków, ul. Domini
kańska 1, fryzjer.
1414
Drewniaki i spody arytystyczne:
Firma „Szczepko-Tońko", Kraków,
Hala Targowa 22.
1327
Włosie z 6 wkładów, 2 mosiężne
stoliki nocne sprzedam. KrakówŁobzów, Obopólna 19/1.
1304

Futro porabia, eaalskinowe Pezolfe
oryinaine, cielaki brązowe i czar
ne z zarękawkiem i czapką, buty
narciarskie nr 39 sprzeda Sklep
Komisowy, Kraków, Karmelicka 28
Piesek ratlerek do sprzedania:
Kraków, Mały Rynek 1, m. 11.
Maszynę Singer, w dobrym sta
nie sprzedam okazyjnie. Kraków,
Staszica 14/3, przecznica Szlaku.
Sprzedani płaszcz skórzany i ro
wer męski marki „Rybowaki” w
bardzo dobrym stanie. Krazńw,
Starowiślna 85, m. 1.
1194
Sprzedam kilka motorów elektry
cznych prądu stałego i zmienne
go cal ■/» do 15 KM., motor „Ci
troen” benzynowy, 4 maszyny ’*apelusznieze, sztnnce do pieczątek
gumowych, wędzisz druciany na
ryby, kola transmisyjne różnej
wielkości, samowar węglowy re
stauracyjny i wiele innych rze
czy żelaznych. Kraków, Krakow
ska 30, Sklep używanych rzeczy
żelaznych.
1193
Fortepiany, pianina poleca najta
niej: Świątek, Kraków, Staro
wiślna 12.
1184
Lizy srebrne i niebieskie, oprzco*
okazyjnie Dom Komisowy, Kra
ków, Stradom 16.
1123
Sprzedają i wypożycza welony
ślubne i do Komunji św. Sa nn
Mód „Ligia”, Kraków, Wielopo
le 14
1ó84
Jadalnia okazyjnie, nowoczesna,
krzesła skóra obijane, nie znisz
czone. Wiad.: Kraków, Sobies
kiego 5/4, parter, od godz. 12—-3.
Patafon elektryczny w pięknej
szafce orzechowej, sprzedam: „Rndiofon", Kraków, św. Tomasza 21.
Maszynę krytą, damską, sprzeda
tanio, Kraków, Starowiślna 12/5.
Biurko, tapczan, stół okrągły,
rozsuwany, 4 krzesła, oraz 2 le
niwce. okazyjnie, sprzedam. Zgl.:
Kraków, Kołłątaja 12/4.
1021
Buty z cholewami w dobrym sta
nie, 43. sprzedam. Kraków, Stra
dom 26/4,
1020
Maszyny do pisania, wagi uchyl
ne, kasy ogniotrwałe, dostarcza,
Juliusz Hecker. Krakńw, Lima
nowskiego 52, telefon 141-18 1018
Srebro stołowe w kasecie, sprze
dam tanio Kraków’, św. Seba
stiana 20/2a od godz. 9—2. 1627
Sprzedam tapczan podwójny, po
jedynczy, jadalnie
nowoczesną,
szafę pojedynczą, sypialnię, zegar
antyczny, stolik do kart, fotel:
Kraków, Kopernika 8/4.
1586
Wózki dziecięce poleca A. Kowal
ska, Krąków. Karmelicka 20.
Pianino sprzedam: Kraków, św.
Scbastjana 18, m. 1.
1571
Fortepian krótki w dobrym sta
nie, na płycie metalowej, sprze
dam Kraków, Limanowskiego 56
m. 5.
1570
Ubranie męskie jasne sprzedam.
Krakńw. Wielopole 10/18.
1569
Wózek sportowy z budką i po
krowcem workowym, sprzedam
Kraków, Zamojskiego 21/8.
1567
Rower francuski w doskonałym
stanie (szlauftrenfeny). okazyjnie
sprzedam: Kraków-Dębniki, Za
grody 23, m. 1.
1493
Pióra strusie białe, czarne, pięk
ne, do kapeluszy, sprzedam: Kra
ków. Długa 19, m. 8, od g. 3-eJ.
Sprzedam wannę cynkową, kredons dębowy duży stolik karcia
ny, taboret do fortepianu, etażer
ki: Kraków, Długa 19, m. 8, od
godz. 8-eJ
1475
Sypialnię ® btelltnlarka. szafę
kombinowaną, stoły
rozsuwane
sprzeda Magazyn Mebli. Kraków,
Kopernika- 8.
1474
Płaszcz scaiskinowy, knpa jedwab
na franenaka okazyjnie do sprze
dania: Kraków, Arjańska 5, m.. 2
Oglądać, można godz. 9—3-ej.
Fortepian czarny, krótki, z angiel
ską mechanika, okazyjnie do sprze
dania: Chrześcijański Sklep Ko
misowy, Kroków, ul. św. Toma
sza 26.
1472
Futro damokip perskie, oraz breitsehwantz na średnią panią, futro
męskie na piżmakach na wyższego
puna sprzeda okazyjnie sklep. —
Kraków, Krakowska 36.
1430
Piękno plaazoze damskie jedwabne
jasne { kraty, nieprz©®Hkftlne»
hnrmonję angielską 120 basów,
akordeon a regi&tewni. okazyjnie
eprzeda sklep, Kruków, Krakow
ska 36,
- 1429
Maszynę biurową i walizkową tło
pisania, maszyn© trykotaraką „Record“, patefon elewrywny, nowo
czesny, sprzeda *®“ 10 s klep Kra
ków, Krakowska 36.
1428
Półbuty nie«kl® ,N.r’ 4 “
brązowe,
sprzedani Kruków, Topolowa 19/6.
Sprzedam “ •* parnego, oraz
trencz damski. Kraków, Topolowa
10. m. «•
,
1704
Harmonię acordeon, 120 basów,
aprzeda Kraków, Starowiślna 19.
warsztat mecn.
„Tleeor*1 zloty, damski, na zlntej
br*nzoletoe, oral u branię letnie,
brązowe, średnia wielkość, sprze
dam. Kraków, Grodzka 26, m. 7,
“ J ;.”” sanek
1675
ło iko dziecięce większe, z mate
racami włósienaemi. do sprzedan'h Kr,aków. Szlak 3/4.
1661
ubranie jasne na wyższego, sprze
dam. Wiadomość: Kraków, Ko
pernika 22/4
1637
" • le k luksusowy Autko i aportewy „Konkon”, sprzedam. Kre
sów, św. Sebastjana 16/28, prawa
ofic,, II. p„ ganek
1630
Fortepian z angielską mechaniką,
krótki, lub pianino sprzeda oka
zyjnie: Kraków, Szlak 43/7.
586
Kuchenki
elektryczne,
grzałki,
grzejniki w wielkim wyborze po
leca D/H. Centrala Światła, Kra
ków, Dietla 35, tel. 167-27
599
Sztyfty patofonowe, płyty nowo
ści. patefon sprzedam: KrakówDebniki. Zagrody 8/6.
675
Kołdry puchowe, pierwszorzędne,
oraz dziecięoą do tóieezka na
wełnie, sprzedam. Kraków, Krzy
wa 18/11, II. p„ przei ganek.
Wńzek autko, głęboki 1 aportowy,
poduszkę
niemowlęcą,
długą.’
sprzedam. Kraków, Krzywa 13/11,
IŁ p., przez ganek.
9S7
Srebrnego lisa wspaniały okaz —
sprzedam. Kraków, św. Marka 20
m. 10 od S-ciej po południu.
Marynarkę granat, w pa6y do wy
kończenia. materjał bielaki, trzy
kołdry pluszowe, bordo, wyciska
ne. futro męskie, marengo, epod
piżmaki, ua wysokiego, kurtka
brąz, i czarna, zarzutka marengo.
palto dla chłopca, lat 14, czarno
futro na kożuchu, sprzeda oka
zyjnie krawiec. Kraków.
niecklego 8.
*°48
Galanłerję itp„ poleca firma „Jo
la" Kraków, św. Tomasza 10.

Wydawnictwa .Oanlaa Krakawski**. Kraków. Wielopola 1. —. Talałan 206-11.
1

Stara używane

Gaśnice pożarowe
wszelkiego typu
k u p u j e m y za g o t ó w k i
F-ma „HYDRAULIK”
Kraków, ul Paulińska 21
Zgłoszenia od godz. 8 -12.
SER W A N TK A ,
3 szafy bibljotoczne, oraz kartki
z albumami maLarzy, do sprzedania
Kraków, ul. Kordeckiego 8, ni. 19,
od godz. 5—A
1689

H A R M O N IE
pianowa,

80 basów, 1 register,
sprzedam,
KRAKÓW, ul. Bożego Ciała 8/5.
P I A N I N O krzyżowe „81 Ingi"
o k a z y jn la sp r tsd a m .
Kraków, ul. Lłbrowseczyana 4/5.
telefon 223-67.
6013*

P A N IE N K A OO SKLEPU
oraz praktykantka potrzebno zaraz,
Zgłotz.: KRAKÓW, Szewska 23/4,
od godz. 8—4.30.
1771

Farhy i
karbollneum

oraz inno chemikalia
dostarcza firma
H. & H

N IE M C 2 IK

Chemikaliengrosshandlung

Kraków. Postfach 93.
Futro perskie, męskie 1 lis* srebr
nego, sprzedam. Kraków, Długa
49, m. 2.
1588
Dbranis czarne, bez kamizelki,
sprzedam. Kraków, Starowiślna
18. m. 22.
8337
Łóżeczko dziecięce, łóżko połowę,
tapczan. Kraków, św. Marka 19,
narożnik Florjańskiej. "klep tapicerski.
8374
Patefon elektryczny sprzedam lub
zamienię “ha markowy zmieniaco
płytowy, wzgl. motorek patefonowy, z ewent. dopłatą. Kraków, nl.
Starowiślna 14 m. 2.
9879
Frakowe ubranie na średniega
szczupłego, kilim 3X2 mtr. i bie
lizna pościelowa do sprzedania. —
Krakńw, Starowiślna 77/12. III. p.
Obrazy, dywany, kilimy, antyki,
meble, porcelana. Sprzedaż —
kupno, ocena: Salon Obrazów 1
dziel sztuki „Antyki", Kresów,
Strndom 18, tel. 140-833.
1741k
Słoja od 10 gr. - 2 kg pod za
wiązkę, zakrętkę, stale dostarcz*
Skład Artykułów Szklanych I Gospodarozych, Kraków, św. Agnie
szki 1. tel. 186-49.
4370k
Każdy kupiec, każda spółdzielnia
najtaniej i najezyboiej zaopatrzy
się w piewezem źródle, a więo u
generalnego przedstawiciela. Wy
łączność sprzedaży szeregu pokupnycb nrtykulów codziennego uży
tku. Wysylk* franco wprosi za
okładów fabryoznyob. bez kłop»‘liwegó żądania gotówki zgó»y. —
Szczegółowe oferty na zapytanie*
Stefan Wiazowskł, Przedstawiciel
stwa, Warszawa, Koszykowa 59
tel, 866-95.
5723*
Polecamy: galanterie bakelitową,
wyroby
perfum«ry.1n<1-kosmetyczne,! ultramaryno do bielizny. d«
bielenia, bnirwntki do tkanin, pa
stę do butów itd. Towary wysyła
my za zaliczeniem po 'nadesłaniu
zaliczki. Cennik na żądanie. Spół
dzielnia Pracy „Razem”, Warszawa. Wspólna 61/25.
5786*
polecamy: ultramarynę do bie
lizny, do bielenia, proszek do szo
rowania metali luster, barwniki
d» tkanin. Wyłączna sprzedaż aa
dystrykt krakowski
Cenniki ua
żądanie. Spółdzielnia Pracy „Ra
zem”, Warszawa, Wspólna 61<25.
Albumy do płyt gramofonowych.
Sprzedaż hurtowa. Ablewski, I.oeffler i Ska, Warszawa, Plac Na
poleona 5/4.
5882*
Maizynę „Singer" damską, krytą,
pierwszorzędną, okazyjnie sprze
dam: Kraków, Smoleńsk 22/7.

JMatrym om *ln*^
Panna, Łat 47, sympatyczna, o pra
wym charakterze, na posadzie, ni*
duża gotówka, pozna kawalera lub
wdowca bez nałogów, aa posadzie,
zdecydowanego Cel matrym. Zgł.
proszę kierować: Biuro Ogłoszeń
Hupczyc, Kraków, Jagiellońska 7.
pod „Nr. 25” .
9860
Powaine porady matrym.. wska
zania. Szczęśliwe kojarzenia Psycho-aualizy
charakteru, ukryte
zdolnośoi, wady, nałogi, przeszłość
i przyszłość, ustala na podstawia
próby pisma i dat urodzenia. Od
powiedzi za zaliczeniem poczto
wym. Peycbo-grafolog mistrz Ma
rnot t. Kraków, Skrytka poozt. 474,
Która panna do lat 22, zgrabna,
mila, sympatyczna, może być bie
dna, lecz dobrego serca, napiez*
do młodego wdowca bezdzietnego,
rzomieś.nika, bez nałogów! Cel
matrym. Poważne zgłoszenia z f o
tografją, za której zwrot ręczę:
Goniec Krak., Kraków, „Nr 8227"
Blondyn, lat 25, wzrost 174 cm.,
przystojny.
dobrze zbudowany,
wesoły towarzyski, lubiący mu
zykę,
śpiew, malarstwo,
wy
kształcenie średnie « maturą,
właściciel dużego młyna, gospo
darstwa rolnego I nieruchomości
pod Warszawą szuka,, tą drogą
żony, Inteligentnej, Przystojnej,
milej, dobrego charakteru
go
spodarnej, zgrabnej- Nieanonimowe zgłoszenia (mile widziane •
fotografią)
proszą
kierować:
„Henryk S." Poste-restnnte. —
Pińczów, pow. Busko-Zdrój.
Separowany Jat 37 pozna Panią w
tern samem położeniu. Cel mntrymonjalny. Zgł. pod .875” Biuro
Ogłoszeń Krajna, Kraków, Adolf.
Hltler-Plstz 46.
5838*
Inteligentna, przystojną, wdowa
bezdzietna, pozna pana, do lat 56,
w celu matrym Zglosz.: Gonie*
Krak., Kraków, ,Nr- 8198”
Chcesz wyjść dobrze zamąż. oże
nić się, szczęście osiągnąć
nadeśllj swoją fotografię, podaj da
tę nrodzonia, dane o sobie oraa
swoje żyozonia Adresować: Basz
czyński. Warszawa C 1. Skrzyń-

