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Nadesłano, a nie zamówione przez Redakcje rękopley beda zwracane autorom jedynie wówcaae, gdy
dotaceono zostaną znaczki pocztowe na opłacenie
praewylki zwrotnej. Prenumerata mlealeoaua 4-60 Zł.,
■ odnoszeniom do domu 6 Zt. Na prowincji dopłata
parta. Konto czekowe: Warszawa 658.
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Nierozpoznany
major.
(Przy
szczątkach znaleziono: cześć recepty
z nazwiskiem dr. med. Rozbicki oraz
kw it sowiecki na odebrane w obozie
przedm ioty wartościowe).
2302. Popie! Alfred — porucznik. (Zna
lezione: legit. ofic, MSWojsk., list
i k artk ą pocztową).
2303. Kostrzewski Stefan — por. (Zna
leziono wizytówki).
2304. Nierozpoznany porucznik. (Zna
leziono nieczytelne świad. szczepie
nia w Kozielsku).
2303. Nierozpoznany kapitan. (Znale
ziono nieczytelną legit. of. MSW.).
2306. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono 2 k arty pecztewe).
2507. Nierozpoznany ppor.
2508. Nierozpoznany wojskowy.
2509. Nierozpoznany oficer. (Znalezio
no recepis pocztowy.
250L

Szc*e»nowlcz Franciszek, kpt., syn

Stanisława. (Znaleziono świadectwo
szczepienia w Kozielsku).
2511. Suffczyńskl Tadeusz — por. (Zna
leziono: prawo jazdy, wizytówki, k ar
ty pocztowe, kalendarzyk kieszonko
wy i notatnik).
2512. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: listy i k arty poczt, nieczyt.).
^1-3, Weinboeh S.« (nieczyt.) — wojsk.
(Znalezione wizytówki dr. med.).
2514. Przewalski Zygmunt — ppor.

Straty samolotów aljanckich
od chwili wybuchu wojny.
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S a n li.1 . ro z ezn a n y ch i nierozpoznanych ofiar h c t j . l . i w . holMcwickiogo

(Znaleziono: dowód osobisty i ksią
żkę turystyczną).
2515. Nierozpoznany wojskowy. (Zna
leziono 2 k arty pocztowe).
2516. Nierozpoznany ppor. (Znaleziono:
medalik, rysunek ołówkiem z nieczytelnem nazwiskiem na stronie od
wrotnej oraz nieczyt świad. szcze
pienia w Kozielsku).
2517. Wajsflasz Sz. (aieczyt.) — ppor.,
urodź. 1891 r. (Znaleziono: ks. st, sł.
naszport zagraniczny).
-518. Nierozpoznany kapitan. (Znale
ziono:
2 listy i medalik).
Nierozpoznany wojskowy.
2520. Filipowski Józef — por. (Znale
ziono: kartą pocztową i kopertą, któ
rej nadawcą jest Filipowska w K ra 
kowie).

2521, Lewandowski Stanisław — ppor.,
rzed wojną zam. W arszawa, ulica
•luga 21, m. 17). (Znaleziono: dowód
osobisty, legitymacją, ks. st. sł. ofic.,
pozwolenie na broń, wizytówki i świą8zez®P- w Kozielsku).

S

Nierozpoznany wojskowy.
R.le * ni®*»iecki Władysław — eyn
Teofila, urodź. 1899 r. (Znaleziono:

część zaświadczenia zwolnienia, wy
danego w Sarnach i kalendarzyk kie
szonkowy).
2524. Nierozpoznany wojskowy.
2525. Nierozpoznany wojskowy.
2526. Renlsiewicz (imię nieczytelne) —

inspekcyjnej.

Stambuł, 22 czerwca. Z okazji rocznicy
Podpisania
niemlecko.tureckiego
paktu
Pr»»Jaźnl radio w Ankarze nadało nudyr i ^ J M* l<reślaiare,
stosunki, łąnaród niemiecki z Turcją.

Przyjaźń pomiędzy Niemcami i T urcia
jak podkreóla radio tureckie. o p .e rJ e ie Jia
wieloletniej tradycji. Po kam panii baikańekiej. Niemcy p ^ y ręką Turcji. nr»yczom
do z w a rc ia paktu przyjaźni,
odpowiadającego życzeniom obu krajów i
stanowiącego także dzisiaj w dalszym eiągu wyraz obustronnych iutó-esów.

Departament Wojny Stanów
Zjednoczonych ią d a nowych
kredytów.
Lizbona, 22 czerwca. Z W asayngtonu do
noszą, że departam ent wojny Stanów ZjedinooBpnych zażądał od laby reprezentan
tów nowego kredytu w kwocie 71.5 m iliar
dów dolarów. Dodatkowe obciążenie budże
tu Staąów Zjednoczonych konieczne było
t. uwagi n a w zrastające koszta utrzym yw a
nia siły zbrojnej Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy kół przemysłowych
Węgier i Włoch.
Budapeszt- 22 czerwca. W łoska delegacja
przemysłowców, bawiąca ze znanym prze
mysłowcem B irelli i prezydentem włoskiej
organizacji przemysłowców prof. Batalia
czele w Budapeszcie, celem odbycia roz,n.w z reprezentantam i przemysłu wegierakiejjo. ostatnio wyjechała stąd. W i»rzeoiegu rozmów, które posiadały charakter
prywatno-gespodarczy. dyskutowano m. i.
nad spraw ą włoskich dostaw sztucznego
jedwabiu dla Wągier, a ponadto m aw iano
kw esuą współpracy czynników przem ysło
wych eraz odstąpienie po wojnie Wągrom
licenoji włoskich d l* aparatów precyzja-

■yeh ( n u m y do puwnś*. de mysia i

■ayny rachunkowe).

leziono 2 listy, których nadaw cą jest
M arja Pimienow, Cząstochowa, ul.
Jasnogórska, wyciąg z rejestru).

2528. Nierozpoznany podporucznik.
2529. Engiel Nikodem — ppor., urodź.

1908 r. (Znaleziono: znak rozpoznaw
czy, zaświadczenie na prawo nosze
nia odznak, wojskowe prawo jazdy,
pozwolenie na broń, wizytówki, 5 li
stów i k art pocztowych oraz świad.
szczepienia w Kozielsku).

2530. Kułakowski Jan — por. (Znalezio
no: ks. st. sł. ofic., świadectwo inw a

lidzkie, 3 listy, 2 k arty poczt i papierosnica).
2531. Kraus Piotr Bolesław — ppor.,
urodź. 23, U. 1910 r. (Znalezione: ks.
st. służby oficerskiej)..
2532. Nierozpoznany wojskowy.
2533. Nierozpoznany wojskowy.
2534. Nierozpoznany wojskowy.
2535. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: świad. szczep, w Kozielsku na
nazwisko .M arian Kwiatkowski, syn
Macieja, listy i koperta z adresem od
biorcy: Leon Kaplińciki, Kozielsk).
2536. Słowiński Józef M ikołaj — mjr.,
przed wojną zam. Lublin. (Znalezio
no: legitymacją ofic. MSWojsk., 3 od
znaczenia, baretką orderową, pismo
wojskowe i świad. szczepienia w Ko
zielsku).

Wizyta inspekcyjna Gen. Gubernatora
w Warszawie.

Berlin, 22 czerwca. W edług tymczasowych!
obliczeń lotnictwo brytyjskie i północno-1
am erykańskie straciło — ja k sią dowiaduje
DNB — skutkiem działania sił zbrojnych
osi od chwili wybuchu wojny do dnia 31
Warszawa, 22 czerwca. Członkowie rządu
m aja 1943 r. ogółem 18.346 samolotów. Z> Generalnego Gubernatorstwa z Generalnym
tego niemieckie siły zbrojne zniszczyły Gubernatorem drem Frankiem na czele ba
14.298 samoloty, a włoskie siły zbrojne w ili w dniach 18 I 19 czerwca br. w okręgu
4.113 aparatów al.janekich.
warszawskim, celem dokonania wizyty

Ankara o przyjaźni niemieckotureckiej.

wojskowy (Znaleziono kartą poczt.).
2527. Pimienow Konstanty _ por. (Zna

2537. Biernacki Tadeusz —- ppor. (Zna
leziono: legii, urzędniczą. 2 k arty po
cztowe, fotografie i zaświadczenie).
2538. Konopka Stanisław — ppor. (Zna
lezieno: ks. st. sł. ofic.. legitym acją
członkowską ZOR., k artą pocztową).
2539. Liachowski Adam — wojsk., syn
Stanisław a. (Znaleziono: kopertą, te
legram i kartą z nazwiskami).
2540. Majorowicz Antoni — por. Mg r
farm , przed wojną zam. Poznań, u t
Mickiewicza 22. (Znaleziono: k arty
wizytowe, list, część zaświadczenia i
nr,
Pocztową).
2541. Nierozpoznana osoba w ubraniu
eywilnem. (Znaleziono k artą poczt).
2542. Nierozpoznany ppor. (Znalezionoi
opaską Czerwonego Krzyża, k artą po
cztową i łańcuszek od zegarka).
2543. W ałecki Władysław — m ajor.
(Znaleziono: legit. ofic. MlSWojlńk.,
rozkaz generala-br. Smorawińskiego,
wyznaczający W. na parlam entarjusza, 3 k a rty pocztowe i list).
2544. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
ziono: 2 wizytówki z nazwiskiem: Ru
dolf Zeman oraz 1 zaświadczenie).
2545. Czsrnlakowski Włodzimierz —
kpt., ur. 3. 11. 1896 r, (Znaleziono: le
gitym acją ofic. MSWojsk.. kartą mob.
i k artą poczt.).
2646. Hopfensztadt Szymon — ppor.
(Znaleziono: dyplom, ks. PKO, list i
wieczno pióro).

Stany Zjednoczone wydają na
wojnę dziennie 9 5 milj. dolarów.

Lizbona, 22 czerwca. Jak donosi b ry ty j
ska służba inform acyjna e W aszyngtonu,
w ydatki Stanów Zjednoczonych w m iesiącu
m aju wynosiły 2.836 mtilljonów dolarów.
I ślił m ^ ln , te wojną sprowokowali ci sami Znaczy to, że dziiennio wydawano przeszfo
międzynarodowi zbrodniarze, którzy wy trzy m iljony dolarów więcej,^niżeli w m ie
wołali też pierwszą wojną światową. Niem
siącu kwietniu.
cy mają wszystkie dane, aby patrzeć opty
mistycznie na wynik wolny. Z nieubłaganą
konsekwencją i otwartością demaskowały
one od samego początku prawdziwych także w starej dzielnicy Stambułu słynna
wrogów kultury europejskiej, Dziś jest już kolumna Konstantyna, pochodząca z pier
jasnem , że po wojnie problem żydowski wszej połowy IV wieku, znana także pod
przesianie istnieć, a hum anitarne marzenia nazwą „kolumny spalonej'". Ulica tam tędy
odnośnie do traktow ania żydów są zupeł biegnąca ąostała zamknięta dla ruchu z po.
nie nie na miejscu. Żydzi bowiem uietylko wodu niebezpieczeństwa, zagrażającego od
ponoszą winą wojny, ale także odpowie runięcia tego starego pomnika budowlane
dzialność za wszystkie okrucieństwa, które go. W nocy spadla ulewa, podobna do ober
w jej przebiegu w trąciły w nędzą niewin wania sią chmur, powodując powódź o
nych ludzi. Ostatecznie także żydzi pono wielkich rozmiarach, która wyrządziła
szą odpowiedzialność za to, że właśnie wielkie szkody wśród doskonale «tojąey« h
w ostatnim czasie lotnicy Stalina przynie zbóż na polach.
śli nad W arszawą p o stać śmierci i znisz
ożenią.

W ram ach dłuższej konferencji, ja k a od
była sią w Warszawie w pałacu Briihla,
gubernator dr. Fischer i szereg kierowni
czych osobistości adm inistracji okrągu
warszawskiego złożyli sprawozdania na te
m at prac, dokonanych w ub. miesiącach.
Przy tej sposobności Generalnemu Guber
natorowi oraz członkom Rządu zreferowa
no również projekty na najbliższy okres
czasu. Wywody Gubernatora, obejmujące
całokształt spraw, uzupełnione w poszcze
gólnych punktach przez referaty szczegó
łowe, zawierały w zakończeniu w yrazy
szczególnego podziękowania i uznania dla
pracowników adm inistracji okrągu w ar
W ciągu swego przemówienia Generalny
szawskiego.
Gubernator podkreślił Jeszcze raz, że uczy

W drugim dniu w izyty inspekcyjnej Genera Iny Gubernator wraz ze swem otocze
niem zwiedził szereg zakładów przemysłowych. Zjazd gospodarczy, odbyty pod prze

ni wszystko, celem umożliwienia Istotnego
podwyższenia racyj żywnościowych z dniem
1 września 1943 r. dla ludności Generalne
go Gubernatorstwa. Podniósł on priytem
wodnictwem Generalnego G ubernatora dra że ten krok ze strony władz Generaln-tto
b ranka, stanowił uzupełnienie wrażeń, od Gubernatorstwa należy w pierwszej lin ii
niesionych w czasie tej inspekcji odnośnie uważać za dowód uznania, za lojalne I peł
"P. siły „ę°spodarezej okręgu warszaw- ne zrozumienia stanowisko, z jakiem prze
W sobotą wieczór w sali „Roma" ważająca cześć ludności oddała do dyspo
3,. w a 8,'Q m anifestacja, w czasie której zycji swe siły I swą pracą dla wielkich za
„ *,• 1 rank wygłosił przemówienie na tem at dań obecnej doby.
„ , ' r„ T \ aktu«lnych za&ndnieri. W przemó
Generalny Gubernator wraz ze swem oto
wieniu tern Generalny Gubernator podkre- czeniem wyjechali już z Warszawy.

Straszliwa katastrofa żywiołowa w Turcji.
Silne trzęsienie ziemi zniszczyło miasto Adapazar w północno-za
chodniej Anatolji. — Liczne ofiary śmiertelne.
Stambuł 22 czerwca. W sobotą zdarzyła
•ta w Turcji ciężka katastrofa żywiołowa.
. Stambule odczuto dwa silne wstrząsy
ktaml, których siedlisko znajdowało sią
w bogatej okolicy rolnej miasta Adapazar
w północno-zachodniej A natolji. Połącze
nia telefoniczne między Stambułem a sto
licą Ankarą są przerwane, również I pacląg kurjerskl do Ankary, który opuścił
Stambuł w niedzielą wieczorem, nie mógł
Jechać dalej napotkawszy po drodze na
szkody wyrządzone przez trzęsienie ziemi
I zatrzymał elą w drodze na torze.

w K aty.ln.

licząco 24.000 mieszkańców, legło zupełnie
w gruzach. O poważnych szkodach nadcho

dzą tez wiadomości z m iasta Geyve, liczą
cego 36.000 mieszkańców. Tak ze stolicy
Ankara, jak też i ze Stam bułu wysłano
oue-ło polnocy specjalnie wyposażone po
ciągi ratownicze. Przypuszcza sią, że wiel
ka ta k atastro fa żywiołowa spowodowała
liczne ofiary w życiu ludzkiem. Wymieni*
•ta oyfrą tysiąca zabitych, * tak ie i po
dobną cyfrą rannych.
v\ samym Stambule, gdzie wybuchła sil-

Niema jeszcze komunikacji
z terenami katastrofy.

Jakkolwiek z powodu zniszczenia prze
wodów telefonicznych wciąż jeszcze nie
można osiągnąć dokładniejszych wiadomo
ści a terenów nawiedzonych trzęsieniem
ziemi, wymienia sią w rzędzie m iast silnie
aniszcionych również miejscowości Arifiye
i Hcudck. Express z Ankary, który powi
nien uadejśó plauowo do Stam bułu w po
niedziałek rano o godziuie 9-tej, przybę
dzie ze znaezoem opóźnieniem, ponieważ
szkody wyrządzone przez trzęsienie ziemi
na toraoh poddaje sią natychm iastowej re
p aracji przez specjalne zespoły robotniiwe,
a usuwać trzeba masy ziemi naniesione
przez wodą.
W szystkie dzienniki stam bulskie wysłały
aa teren trzęsienia ziemi apeejalayoh sp ra
wozdawców'. Nie zdołano jeszcze naprawić
potąozenia telefonicznego z Ankarą. N aj
pierw przerwana została kom unikacja leafoniczna Stam bułu ze stolicą Turcji pod
miejscowością łzmit, położoną nad równobrzmiącą zatoką. J a k zarejestrował w sil.
nem odchyleniu sejsm ograf w stanibul«kiem obserwatorium , wstrząsy ziemi na
stąpiły o godzinie 18.33, 18.84 i 19.46.

Bukareszt notuje trzęsienie ziemi.

Bukareszt, 22 oaerwca. W niedzielą o go
dzinie 17.34 zanotowało obserw atorium bukareszteńskie silne wstrząsy ziemi, których
ognisko znajdować sią mogło w przypu
na panika, wstrząsy ziemi mniej sią dały szczalnej odległości 7.(100 km. O godzin i«
Błi-żwa nawoeeóły ea jeeeeee nta muum. odeenó. Niektóro mury runąły, a budowlo 16.42 nastąpiły dalsze wstrząsy, jednakowo*
Stwierdzono Jcdnek, ze miasta Adapazar, odniosły uszkodzenia. Uszkodzona została o znacznie mniejszej sile.
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Pierwsza godzina wojny Zniszczono silne bandy w górach Czarnogóry.
Berlin, 22 czerwca. Naczelna komenda nie dzielnice mieszkaniowe kilku miejscowości.
w Moskwie.
mieckich sił zbrojnych komunikuje z głów Ludność poniosła straty. Inne nieprzyja
M
<t>) Na dzień 22 carowe* prayptóa roesnit*
wylwłcliu wojny pomiędzy Niemcami a Sowie
tami, Pewien wyżaay oficer sowiecki, który
w fa u la daiatań wojennych na wwohodzie doartal aie do niewoli 1 przebywa w Kocący Ni»mioeki«J, epuiMMrowiał na łamach dziennika
roayjdkiago, wyohodrzaoee# w BroUnla „NoWOjo Stawo", semsacyłn* «Bcae«óIy a plefwszych mimzrt wojny w stolicy ZSRB. Foolżod
podajcmy w dnatawtnem bram lenni wrażenia
owego oficera, który był obecny na Kremlu
w obwili, pdy nazłeoola kam władomałó • foipoemąeln daiatań woóewnywh.

nej kwatery F Uh rera w dniu 21 czerwca:
Na froncie wschodnim dzień miał prze
bieg spokojny.
Lekkie Jednostki niemieckiej m arynarki
wojennej ostrzeliwały w nocy na 20 czerw
ca miasto I port Jejsk nad morzem Azówsklem.
Lotnictwo ponownie atakowało zakłady
zbrojeniowe, połoione na zapleczu nleprzyJaclolskiem. Na morzu Kaspijskiom wznie
cono bombami pożary na dwóch wielkich
statkach handlowych.
K emrwm 1S41 roka a* Kremla.
Przed wybrzeżem alglerskiem w nocy na
Praaraalhwy dzwonek telefonu. Zapalam łwła- 20 czerwca w czasie ataku lotniczego tak
Mo. Machinalnie patrzę na zegarek. Wpół do ciężko uszkodzono z pośród konwoju nie
czwartej. Przez okno aączy się Wady świt. Tele przyjacielskiego Jeden torpedowiec i osiem
fon dzwoni w dalszym ciągu. Przychodzę zupełnie wielkich frachtowców, że należy się liczyć
do przytomności. Zrywam aię z łóżka i chwytam ze zniszczeniem kilku statków. Wszystkie
słuchawkę.
samoloty powróciły. Podczas nocy ubiegłej
_ Kto przy aparacie? •— rozlega się Jakiś obrzucono bombami ciężkiego kalibru port
głoai
w Bizercie.
Bombowce brytyjskie naleciały poprzez
Wymieniam swe nazwisko.
_ Natychmiast przyjeżdżajcie do „CK" (Cen okupowane obszary zachodnie nad Niemcy
południowo-zachodnie 1 zrzuciły bomby na
tralny Komitet). Rozkaz towarzysza Zdanowa.
a . Oo »ię stało? O oo ehodzi? — pytam.
O wszyskkiem dowiecie się na miejscu. Wy
jeżdżajcie natychmiast. Te wszystko.
Próbuję zamówić samochód, ale w garażu nikt
nie zgłasza. Dzwonię do „CK", lecz wszystkie
Genewa, 22 czerwca. Znany angielski k ry 
lin je telefoniczne zajęte. Szybko aię ubieram 1
tyk wojskowy C yril F alls analizuje na ła
wychodzę nu ndicą.
Pusto i cicho wwzędąl*. Nia widać aawet ant mach londyńskiego tygodnika „U histrajednego milicjanta. Tylko, jak zwykle w Moskw io ted London News" widoki wojskowe wiel
przed niedzielą, aa chodnikkach leżą ciała pi kich krajów , prowadzących wojnę.
F alls zwraca n a wstępie uw agę na „no
jaków.
Wbrew zwyczajom, okna gmachu „NKWD" wą niemiecką politykę sużytikowania m a
na placu Dzierżyńskiego są oiemns. W trakcie, te ria łu ludzkiego" oraz u» fakt, że Niemcy
gdy przechodzę pod niemi, światła zapalają się rozporządzają w Europie „prawie niewy
czerpanym rezerwuarem ludzkim". N ato
jedne za drugiemi.
m iast Związek Sowiecki w zakresie możli
Obok małe mkną na wyścigi samochody. Je wości wysiłków wojennych cierpi na brak
den, drugi, trzeci... Przed gmachem „C.K“ stoi środków żywności. B rak środków żywno
Ich już kilkadziesiąt. Miarowym krokiem z bra ści, jak i da się zaobserwować w Rosji So
my biura przepustek wychodzi oddział krasno wieckiej, nie ma bynajm niej charakteru
armiejców „NKWD" i nagle biegiem rozsypuje przejściowego, leoz prayim swzalnie prze
aię wzdłuż całej linji gmachów „CK",
ciągnie się jeszcze bardzo długo. Ponadto
—. Dokumenty I...
należy wątpić, cay najm łodsi czerwoni re
i — Co to może być? — Po raz setny zapytuję kruci otrzym ują dobre wyszkolenie woj
eam siebie, wchodząc po schodach gmachu w skowe. Z tego powodu czerwona arin ja jest
kierunku wejścia Nr. 2. Czy wojna? Wojna??? wciąż w niebezpieczeństwie, że pewaejro
Przecież termin jeszcze nie nadszedll Niedalej, dnia przeciwnik słam ie w zupełności 3ej
Jak wczoraj, nagodniłem swój urlop, aby choć na opór.
lulka tygodni wyjechać na potu (lisie i zdążyć
Ce się tyczy strony angielskiej, to ,-nie
a powrotem przed złowrogą datą 2 sierpnia, kie stety e-ołgj pozostaw iają wiele do życze
dy to według tajnych rozkazów Orgbiura CKWKP nia". Należy wyrazić ubolewanie — nisze
(Biuro Organizacyjne Centralnego Komitetu Cyril Falls — że angielska polityka w za
Wseechrosyjskiej Komunistycznej PaTtji) wszyscy kresie czołgów nie została zgóry powie
kierownicy „Narkomatów" (Narodnyj komisaria- rzona bardziej doświadczonym rękom.
ty. tyle samo, co minisleritwal 1 urzędów zobo Przytem dostarczanie sil roboczych s p ła 
wiązani byli być na miejscu, w centrali.
wia władzom angielskim coraz większe tru 
Z zakrętów schodów nadbiega naprzeciw mnie dności, niezależnie od tego, że polityczne
grupa ludni. Pędem lecą po schodach. Wśród mch nastaw ienie robotników budzi częściowo
Zdanow i Szezerbakow (sekretarz CK i NKWKP, duże sanicpokojemie. Odnosi się w raieiie,
mookiewakl komitet wszechrosyjskiej komuni że większa ich cześć „bardziej interesuje
stycznej partji).
— No, gdzie się pen tsk grzebał? Rzuca mi w
biegu Szezerbakow.
_ Jedziemy na Kreml. Tam się rozmówi
my... — dorzuca Zdanow. — O nicieni nie wiecie?
Wojna! Oni nas wyprzedzili! Poprostu nieszczę
ście... Musiclo nąjychmiast wyjechać.
W drodzę dowiaduję się o wszystklem. DoTokio, 28 czerwca. Planowo wykorzysta,
w Ląduję się. is z członków „Politbiura" (Biuro nie produktów naturalnych w obszarach
polityczne) w Moskwie znajduje się tylko Zda południowych oraz wzmożenie produkcji
now. Z wojskowych kierowników — ani żywej rolniczaj czyni stałe postępy, ja k stwier
duszy. Wszystko na letniskach. O uzyskaniu po dza ponownie sprawozdawca „Malniczi
łączenia z Pertówką, letnią willą Stalina, niema Szimbun".
tuowy. Odbywa się tam zwykle kolejne „przyję
Również wy«py B ali i Lombok ustaliły
cie", czyli poprostu pijatyka.
Stalin, Mcchlis, obecnie pięcioletnie owe plany w zakresie
Derja wyjechali „odetchnąć łwieżem powietrzem" produkcji bawełny i kopry 1 już w pierw 
z Lepeazyóską, Meszerero oraz Jeszcze z jedną szym roku u-zyskaly zbiory, przekraczają;
solistką wielkiego teatru. Ich znaleziono, jednak ee wszelkie oczekiwania. Celem przeróbki
niema samochodów, które rozwożą gości. Woro- bawełny zbudowano już przędzalnio japoń
szyłowa 1 Kalinina odwieziono do letnich will 1 skie w północnej i południowej części Ce
teraz właśnie przywracają ich do przytomności lebes. Uprawa ryżu na Celebes, Bali i Lom
po pijatyce. Andrejew, Mikojan, Chruszczów — bok poczyniła tak dobre postępy, że wyspy
na urlopie. Komisarz ludowy bezpieczeństwa pań te w ram ach plićhu gospodarczego obsza
stwa, Mierkułow — w okręgu krajów bałtyckich rów południowych w najbliższym czasie
• zajęty jed czystką miejscowej ludności. Gdzie dadzą nadwyżkę i będą mogły zaopatrzyć
jest MoIgLow i Kaganowicz — niewiadomo. Na przedewszystkiem Borneo. Na tejże wyspie
letnisku i w domu nikt nie odpowiada na tele główny nacisk położy się na w ykorzysta
fony. Zdanow po drodze kinie ordynarnie. Po nie bogatych pokładów rudy.
W ostatuim czasie, o-prócz ropy nafto-woj
zostali milczą priygnębieni.
i węgla odkryto również niewyczerpane po
Na dziedzińcu Kremla prawdziwy bałagan. Za kłady żelaza oraz diamentów, których pro
spani dowódcy „sztorcują" zaspanych krasno dukcja, ważna dla przem ysłu Jappnji, doarmiejców. w pośpiechu I bezmyślnie ustawiają eięgnęla już czterokrotnej wysokości w po
cych działa zenitowe. Grzmiąc gąsienicami wy rów naniu z poprzednią produkcją. M yzyjeżdża czołg „BT“, jego armata i karabiny ma skanio gum y na Borneo zastanowiono z
szynowe kierują się w słronę ciemnego otworu powodu nadm iernej obfitości tego surow
brawy wjazdowej na Kreml.
ca, natom iast wykorzystano bogate zasody
W długich korytarzach nowego gmachu Naj drzewa, które przeznacza się przedewszystwyższej Rady („Wierchnyj Sowjeił") 1 kierowni kiem na budowę okrętów.
czych organów „CKWKP" szum, bieganina i ba
Nowy prowire jonalny rząd
łagan. W ręce Zdanowa ktoś wpycha plik de
pesz szyfrowych. Zdanow i Szezerbakow znikają
w Chinach.
w gabinecie. My wszyscy sloimy, oczekując w sa
li sckrctarjatu. Milczymy. Słyszymy, jak w ko
Szanghaj, 22 czerwca. W sobotę przed
rytarzu rozlegają się, wyrzucane ochrypłym gło południem, ja k donosi „C entral Press",
sem, przekleństwa. To 'Woroszyłew „sztorcuje"
kogoś, idąc w pośpiechu:
— „Ty cóż, durniu jeden... twoja mać... To ty
w Moskwie... a twoją armję już wykańczają...". czach wszystkich azekająeych odpowiada w
Woroszyłow wpada do sali, pchając przed so biegu:
— Do gospodarza 1
bą generała-pulkownika Kużnlecowa, głównodo
Kumiecow nerwowo nakręca numer telefonu I
wodzącego wojskami okręgu nadbałtyckiego. Obaj
’ znikają za drzwiami gabinetu Zdanowa. Przy wydaje rozkaz.
— Samolot!
noszą nowy plik depesz szyfrowanych. Tłok
Stopniowo następuje jaki taki porządek. Po
zwiększa się z każdą chwilą, przyjeżdżają coraz
to nowi dojstojnicy, dostarczeni wprost s let upływie prtł godziny zjawia się Szezerbakow I
Mechlis. Wraz z innymi • ja otrzymuję wska
nich will.
Nareszcie nad tłumem unosi się. Jak powiew zówki i rozkaz natychmiastowego wyjazdu. Trzaskają maszyny, drukujące rozkazy 1 pełnomocnic
wiatru westchnienie. Szmery cichną.
twa. Nioaą je do podpisu do sali posiedzeń „Po
— Przyjechali...
Drzwi gabinetu otwierają się. Woroszyłow 1 litbiura", gdzie banda dzierżąca losy prawie że
Zdanow szybko przechodzą przez korytarz. Za dwustumiljonowego narodu, zasiadła teraz oto
nimi szybkiemi kroęzkand szybko biegnie opasły przed rachunkiem, wystawionym jej przes hłSzezerbakow. Na nieme zapytania, ukryte w o- storję.

cielskie samoloty podjęły loty nękające
nad Niemcami północnemi, zrzucając kilka
bomb, które nie spowodowały żadnych po
ważniejszych szkód. Nad okupowaneml ob
szarami zachodnieml I obszarem Rzeszy
zestrzelone cztery samoloty nlepryjaclslskle.
W górach czarnogórskich wojska nie
mieckie, włoskie, bułgarskie I chorwackie
w«toku wielotygodniowych walk okrążyły
I zniszczyły silne bandy.
Wysokogórski charakter kraju, nieko
rzystne warunki atmosferyczne I rozpaczli
wy opór band, postawił formacje Merąee
udział w tych akcjach w obliczu koniecz
ności wielkiego wysiłku bojowego I cięż
kich wyrzeczeń.
Lotnictwu, które w niezmożonych ak
cjach przyłączało się do tych walk, przypadł wydatny udział w skutecznych opera
cjach.
Krwawe straty bandytów są bardzo wy
sokie. Zdobyto wielkie ilości broni, pojaz
dów i matsrjałów zaopatrzeniowych.

Widoki wojskowe aljantów.
się losem Rosji Sowieckie!}, niż losem swe
go własnego kTaju".
W Stanach Zjednoczonych niepokoje
wśród robotników budzą poważne reflek
sje, W Stanach Zjednoczonych istnieją ró
wnież trudności polityczne, których lepiej
nie lekceważyć, jakkolw iek kw estia robot
nicza jest ważniejszym problemem z pośród
tych obu zagadnień. Na terenach bojo
wych Azji i na oceanie Spokojnym zacho
dzą wciąż nowe niespodzianki. S trona aijancka powinna mieć przedewazyatkiem
na uwadze że Japończycy .,w ezasie stosun
kowe spokojnego okresu w operacjach ift
Dalekim Wschodzie" nie zasypiali sprawy,
ani nie zakładali rąk. Również pod wzglę
dem politycznym, naprzykład w Burmię, a
nawet w Ohinaeh wzięli się oni do dzieła
„bynajm niej uio bez zręczności".
W ojna — kończy F alls swoje wywody —
nie została jeszcze bynajm niej w ygrana
przez aljantów i m ają oni przed sobą nie.
tylko wielkie zadania, ale także „kilka b ar
dzo poważnych,
ryzykownych zadań".
Aljanoi, jeżeli chcą osiągnąć ewój cel. m a
ją do dyspozycji niewiele ozaen. Związek
Sowiecki nie może wytrzymywać w uiefiikończonośó, zwłaszeza, że już od dwóch
lat m usi znosić „niesłychane obciążenia".
N atom iast Niemcy zyskują przez *o, że
„dały sobie chwile pauzy". A utor jest zda
nia, a — jak on sadzi — wraz z nim wszy
scy poważni obserwatorzy wojskowi, ze
aljanoi nie będą w etanie złamać oporu
swych przeciwników samenai tylko atak a
mi bombowemt

wpłynęła do portu jakoby olbrzym ia lódl
podwedna.
Tak w spaniałym wyczynem transporto
wym uwieńczone zostały bezprzykładne do
tąd sukcesy próby, przeprowadzane w cią
gu dwóch lat. W ten sposób zaoszczędzano
nietylko wartościowego tonażu okrętowe
go, ale przetransportow ano olbrzym ie iloścć
drewna w sposób szybki i tani z m iejsca
produkcji do zakładów przeróbki. P rem jer
Tojo osobiście popierał te próby i kazał
-sobie wdawać stale spraw ę z ich postępów.

B. generał Czungkingu
w Nankinie.
Nankin, 22 czerwca. Generał Pang Ping
Hsun, który w db. miesiącu z 60.000 lndtn
przeszedł do rządu narodowego w Nankioie, złożył wizytę naczelnemu dowódcy ja 
pońskiego korpusu ekspedycyjnego w Chi
nach, generałowi H ata. Później P an g od
wiedził biuro japońskiego attache m ary 
n ark i w ambasadzie japońskiej. Pang, któ
ry przed trzem a dniam i przybył do Nankinn, uda się w najbliższym czasie do
swych wojsk.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 22 czerwca. W łoski kom unikat wo

jenny z 21 czerwca brzmi:
Główna kwaterą wił ®brojnye#i komuni
kuje:
Podczas ataków na silnie strzeżony komę
wój jedna z naszych łodzi podwodnych, pod
dowóidztwem k ap itana m ary n ark i Arcan
gol o Giilitoerti z Neapolu, zatopiła w zachod
niej połaci m orza Śródziemnego jeden pa
rowiec i uzyskała celne trafien ia na dragiitn parowcu.
Dalszy statełk h andlow y średniego tonażu
możną s całą pewnością uważać za zwtiopiony przed wybrzeżem tunetańskiem prasa,
jeden z naszych sam olotów torpedowych.
Sam oloty osi Skutecznie atakow ały s ta t
ki, zakotwiczone w porcie Bizerty.
Lotnictwo nieprzyjacielskie -pawsprowa
dziło naloty na okolicę Neapolu, na Foggia, Spinazolla (Bari), Roggio O alabrją,
V illa San Giovani, Castei Vetraiw>, P o rto
Empedocle, Licasita i Syrakuzy. Ogółem
zestrzelono 26 samolotów nieprzyjaciel
skich, b czego 10 strącili m yśliw cy niemiceey i włoscy, a 16 a r ty lor ja przeciwlotnicza.
Z pośród tych ostatnich 4 zestrzelono koło
Neapoin, 2 koło Roggi-o Cailabria, 2 koło
C astel V etraao, jeden koło M ilighaddu
(prowincja E ona na Sycylji) i jeden koło
P o rto Empedocle.

Włosko-słowacki uktad
handlowy.
Zurych, 22 czerwca. Wzajemna dostawy
towarowo w ramach podpisaneso ostatnio
układu włesko-ełowackieo* opierają *»♦ ~~
Jak donoszą z Me-djolanu — na zasadzie
stałych cen, wyznaczonych dla towarów

W n o r ó wnaniu z układem zeszłorocznym
nowy PK
biegnący do kw ietnia 1944 r„
nrzew iduie

Japonja wykorzystuje nowozdobyte obszary
południowe.
Tząd nanod-o-wy ustanowił w Nacaang nowy

rząd pgowincjomąlny dla pnowmoji Kiangsi. W ram ach uroczystego ak tn nowy gu
bernator Tengtwuyu, przejm ując ewój
urząd, złożył przysięgę na wi«mo«o rządo
wi narodowemu. K iangsi jest szóstą pro
wincją, w której rząd nankiński utworzył
dotychczas nowe rządy proamncjomalna.

Powrót ambasadora Tani do Chin.
Szanghaj, 22 czerwca. Ambasador
aki w Chinach Masayuiki Tani, który bawił
kilka dni w Tokio, celem odbycia rozmów
z czynnikam i rządowemi, powróou w nie
dzielę do Szanghaju. Obserwatorzy aa Wa
nia, że nowa polityka Jwponji w oa-nioaionłu do Ohl-n przybierze konkretne formy
w związku z powrotem am basadora do
Nankinu, ponieważ aadza. że ta n i w czasie
swych rozmów w Tokio osiągnął pełne po
rozumienie a czynnikam i rąadowemi co do
szczegółów polityki
w stosunku do
Chin.

Wspaniały wynik japońskiej akcji
transportowej.
Tokio, 22 czerwca. Japończycy pochwalić
się mogą nowym wielkim sukcesem na te
renie transportów morskich.
, ,

zw iększenie

w arto ści dostaw

*towarowych « 856 miljonów koron słowac
kich do 1 m iljard a ks. Dostawy włoskie obejnanją w pierwszej lin ii arty k u ły włó
kiennicze, skóry wyprawione- maszyny . 1
tow ary chemiczno. «»ś dostawy słowackie
J/iTlTWłi

rl
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Zadania serbskiej „Jednoty
Pracy“ .
Berlin. 22 czerwo*. P rem jer serbski Noe
,licz opublikował arty k u ł w pierwszym numerao nowego dw utygodnika „Serbski KacU
nik“ (Serbski Robotnik), organie Jednotyj
Pracy, obejmującej przedsiębiorców i ro
botników. M inister w arty k u le tym pod
kreśla, że dotychczasowe sukcesy i polna
rozbudowa serbskiej Jednoty Pracy, kiero
wanej przez rząd, dowodzą, iż droga o b ra
ną przez rząd celem zorganizowania no
wego porządku społecznego jest najlepszal
i najszczęśliwsza. Sorbska Jednot* P racy,
jak pisze dalej m inister, siei obecnie w oblw
ozu zadania zastąpienia przestarzałego p ra
wa robotniczego, opierającego się na idei
walki klas, w drodze reform społecznych
przez narodowe prawo robotnicze.
W obecnej epoce praca została postaw io
na na najwyższym szczeblu społecznym
wartości, a robotnik cieszy się pełną spo
łeczną i państwową ochroną. Rodzina, ro
botnika została włączona do narodow cjcałości. Zaopatrzenie członków rodzin robot
ników spełniających pozyrausowe ptucą
jest jednem z naczelnych zauaó, jakiem i
zajm uje się Jed n ota P racy.

Silnie ucierpiał rozmiar dostaw

Do portu w Tokio przybyła w niedzielę
do aljantów.
na drodze m orskiej olbrzymia binduga fli
sacka, zaw ierająca około 8000 pni sosno
Amsterdam,
22 czerwca. J a k w dalszym
wych. Olbrzymia tratw a długości 125 me
trów, szerokości 25 m., wysokośoi 5 m. i głę ciągu denosi b ry ty jsk a służba inform acyj
bokości 3 m., ciągniona przez holowniki. na, podsekretarz stan u w m inisterstw ie
wojny Stanów Zjednoczonych w dzisiejsaem swem oświadczaniu przed przedstaw
wiicielami porady awTÓcił uwagę na to, ze
Kiedy opuszczam Kreml, Jest już zupełnie stwiordizoma prz-oz niego zaiizkA produkcji
wojennej wpływa także ujem nie n a rozm iar
widno.
dostaw Stanów Zjednoczonych do aljantów:
Miasto budzi sięw ram ach układu lombardowego. M inister,
Przed magazynami i sklepami w oczekiwaniu stw e wojny w W aszyngtonie żywi wielką
na ich otwarcie stoją długie kolejki. Gloiniki na troskę w odniesieniu de poważnej sy tuacji
dają poranną audycję, donosząc o nalotach nie
mieckiego lotnictwa na Londyn, o głodzie we w p ro d u k cji
Francji, o nowym rekordzie stachanowoa Gudowa.
Nikt Jeszcze nie podejrzewa, łe jwł szerokim
potokiem leje się krew na olbrzymiej przestrzani,
od Białego do Czarnego m ona i łe nastąpił
wreszcie czas straszliwej ofiary dla każdego z
osobna 1 dla wszystkich rszrau.

Sutzberger następca Standleya?
Sztokholm, 22 czerwca. Dzienniki tutejszo
donoszą, że jak o następca am basadora
Stanów Zjednoczonych Standleya, który
został zdymisjonowany, wysłany ma być

Moskwy praca Roosevelta ewentualnie ąpa

Sulzberger.

„SONIEC KRAKOW SKI* Nr, 143. Środa, 23 czerwca 1043.
Ponowne złamanie neutralnołcl
szwajcarskiej.
Berno, 23 czerwca. W nocy z niedzieli na
(poniedziałek brytyjskie samoloty przele
ciały ponownie nad terytorjnm snweronnem Szwajcarii. Jak donosi szwa.i-^araka
•ueutera teleigrafiezna, w północnej Szwajcarji zarządzono alarm lotniczy oKoln go
dziny pierwszej w nocy i to w Jura. Ber
nie, Bazylei i Zurychu. W niektórych m.cj•nowościach czynna była obrona przeciw
lotnicza. Alarm trwał około jednej rodzi
ny.

,, Sunday Times" o nominacji
Wayella.

Izba zdrowia przeciwko nadmiernym
honorarjom lekarskim.
(tp) Kraków, 22 czerwca. Izba Zdrowia
zwraca uwagę wszystkim nleniemlecklm le
karzom w Gen. Gub., ażeby honorarja za
swe usługi pobierali w takiej wysokości,
w ja kiej pozwala na to dochód odnośnego
pacjenta. Obecne honorarja lekarskie do
szły do znacznej wysokości, w związku z
czom Izba Zdrowia zmuszona Jest inter
weniować.

Oczekuje się, te nieniemieccy lekarze w
Gonera Litom Gubernatorstwie uwzględnią
pojforszono wojną warunki materjalne
swych pacjentów i w danym wypadku wy
rażą pełne zrozumienie dla społoczuogo
apelu laby.
Rażące odchylenia od przeciętnych cen
hpnorarjum będą karane dyscyplinarnie.

świetnie skreślonych postaci 1 niezwykle zgrab
ni* ujęte sceny o bardao humorynłycznych sy
tuacjach. Role, dające duże pole do popisu, obję
ły panie: Kownacka, Krajewska i Tylezyńska, oraz panowie: Mieińaki i Zatucki.
Premjera sztuki odbędzie się 25 ( M m * n
godz. 18-tej, dalsze zaś przedstawienie w zobotę
26 btn., a w niedzielę dwa przedstawienia, tj. o
godz. 15.30 i 18. Koniec przedstawienia wieczor
nego o godz. 20.
Przedsprzedaż biletów w Kasin Starego Teatru
od środy 23-go czerwca w godzinnch od 10— 13
i od 16—10. W dniach przedstawień od godz.
10-tcj bez przerwy. ________

Z rubryki codziennych wypadków

Co robić po skończeniu szkoły powszechnej?

Smutny koniec miłej u b aw y .
Genewa, 83 czerwca W Jednym M ewoloh arty
(fęot) Nie sdawata nobla zaprome (sprawy 12-l«tala
kułów „Sunday Ttmes“ zajmuje się nominacją
Alicja Czekaj, jaki będzie epilog zabawy, w której
Waveila na wicekróla Indyj, piaząc m. In., iż
brały również udziui jej koleżanki. Mawiąo »'«
Młodzież przed wyborem szkół zawodowych.
urząd ten wprawdzie nosi charakter cywilny tak,
„w chowanego", popchnęły one swą poayjncióllię tnk
te Wayell nią Jest obarczony żadną bezpośrednią
ailnie,
że ta pudla na bruk somdlona, na skutek
Kroków, 23 czerwca. Co roku, w czerwcu, przygotowany. Inaczej przedstawia eię bólu, Jaki
odpowiedzialnością wojskową. Pod względem for
paczula w nodze. Jak ale okaaalo, dziew
wielotysięczne
m
sze
młodzieży
opuszcza
oprawa z dokeztałcajOcą szkołą zawodową. czynka złamała noble lowe podudzie, wobec czego
malnym nowy wicekról również przestaje być
żołnierzem w chwili objęcia swego dostojnego ją progi szkół powszechnych. Z tę chwilą Uczeń zawodowej szkoły dokształcającej znwenwano nutychmlant lekana Pogotowiu Itnnmnrzędu, lecz żadna smiana ról nie może pozbawić staje przed nimi trudne do rozwiązania za pracuje w jakimś warsztaeio fabrycznym ko-wogo na ul. Bn&ozową, gdccio mtMftka CsnKiklowna.
go tych wybitnych specjalnych wiadomości, ja gadnienia, co z sobą dalej począć, Jak po lub rzemieślniczym na swoje utrzymanie,
Zrnarł na weselu.
tylko dla rozszerzenia swych teoretycz
kie nabył zarówno w teorji, jak i w praktyce, kierować sw«m daiszem wykształceniom, a
(fem) Na ul. Krasickiego 3, gdzie a okazji wesela
nych
i
praktycznych
wiadomości
uczęszcza
aby
zapewniło
ono
jaknajlopszą
przyszłość
Jeżeli chodzi o wojnę nowoczesną. Cokolwjekby
odpraw inno Kucaną libacjo, jeden ® tapmezotiycn go
do zawodowej sakoty dokształcającej na ści
»ię stało, wprawa indyjska ujęła została w silna w walce o trudny b y t
WGHelnycb zaślubi nnffte i leBidhoł. KeołiUb tow?ikursy,
odbywające
sią
zasadniczo
wieczo
ray-atwa, widząc nieprzytomnego hMnpaaa. pebiegle
Daieieńsza sytuacja zmusza młodzież do
| dobre ręce.

Wulkan Paracutin szaleje.
Szlokiiolm, 22 czerwca. Według wiadomości
nadchodzących z Meksyku, wybuch meksykań
skiego wulkanu Paracutin przybiera
coraz
większa rozmiary. Cały
szereg
miejscowości
*«ży bezpośrednio w strefie niebezpiecznej. Pło
nące masy lawy poruszają się z wielką szybko*cią naprzód, a tereny zagrożone trzeba było
Opróżnić w niesłychanym pośpiechu.
Gały azereg miejscowości odciętych Juł Jest od
komunikacji ze światem, a użyto już większych
zespołów samolotowych, celem niesienia ratunku
mieszkańcom,
zamkniętym na tych terenach,
fladto wysyła się dodatkową pomoe w osobach
lekarzy 1 personata pielęgnacyjnego. Ludność 0waikuowaną umieszczono w wielkich
oborach
zbiorowych, gdzie udziela się jej pierwszej po
m ocy.

<

Jak donoszą z Meksykn, wulkan tamtejszy
Paracutin, czynny Jest w dalszym ciągu. Celem
niesienia ratunku mieszkańcom
tych miejsco
wości, które zamknięta są i otoczonę masami
lawy, rząd jest zmuszony użyć samolotów.

Ofiary gór.
Vlchy, 22 czerwca. W masywie Mont Blanc,
który w ostatnich tygodniach był widownią Męż
nych nieszczęśliwych wypadków, wydarzyła się
dalsza tragedja, pociągając za sobą śmierć dwóch
młodych alpinistów, W czasie schodzenia z Gol
du Midi zostali oni zaskoczeni przez lawinę i zaSypani.
Kolumna ratunkowa zdołała wydobyć

zw łoki.

*1*

Kagne

J

obierania takiego zawodu, któryby pozwo
lił j«d w jaknajkrótazym czasie zarabiać na
a woja utrzymanie. Młodzież kończąca
szkołą powszechną jest rzeczywiście w i rudnom położeniu i w licznych przypadkach
dokonywujo wyboru bez głębszego zastano
wienia. Mowa tu zwłaszcza o wyborze rze
miosła. Tern eię tedy tłumaczy, że duży
odsetek młodzieży zostaje wchłonięty przez
przemysł chałupniczy, nie majac do tego
upoojalncgo powołania. Dany chłopiec, czy
dtsiewezyua etyka się z ciążkiemi warunka
mi pracy, nie szkoli się na fachowca, a tyl
ko poprotutu zwiąkeza kadry zwykłych ro
botników. Innemi ełoe-y cenny m ateriał
ludaki dla kraju marnu.ie się, podobnie,
jak surowiec, obrabiany w niepowołanych
rekach.
Po ukończeniu szkoły powszechno] mło
dzież nie powinna poprzestać na tsj odro
binie wiedzy, zdobytej podczas Melnlęgo
pobytu w szkole. Przed każdym %chłopców

i dziewcząt stoją do dyspozycji dalaze etndja. które można odbywać bądź w ezkołaoh zawodowych, bądź też w szKołaah do
kształcających zawodowo. Każda z tych
szkół ma za cel wykształcić kadry fachow
ców; sposób jednak realizowania tego ce
lu jest inny. W szkole zawodowej uczeń
pracuje w warsztatach szkolnych, rozpo
rządza większą ilością godzin na przedmio
ty teoretyczne, ogólno-ksztalcące i techni
czne.. W szkole zawodowej uczeń zapornaje sią z ostatniemi zdobyczimi wiedzy
techniozaej, najnowszemi udoskonnloniami
i metodami pracy. Po wyjściu ze szkoły
absolwent jest do zawodu gruntowniej

Okrąży. Kupno — sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon Obrazów.
1791
Obras sprzedasz najkorzystniej i
Wawrzookt, Kraków, Wlżlna 9.
Kupią. ładne ubranie, spodnie,
trenes i koszula męskie, średnia
wielkość, dobrze zapłacę. Zgłosi.i
pod „114“ Binro Ogtoezeń Krajna
Kraków. Adolf HUler-Plata 48. '
Kupują wszelką garderobę męeką,
damską, dziecięcą, bieliznę 1 Inna
nżywana rzeczy. Na żadanla przy
chodzę do domn. Kraków, Staro
wiślna 80 (sklep używ, rzeczy),
telefon 328-87.
8747k
Obrazy,, antyki, dywany — kupno
sprzedaż, ocena: „Pkryne1'. Kra
ków. Sławkowska 6.
S3t8k
Dlatal lub lokomobllę 306 do 500
KM. a genepatorem 226/380 V,
kupimy natychmiast za gotówkę.
Oferty pisemna pod adresem:
Stary Karol, Reiohshof, Kra
kowska 44.
8265k
Towaroznawstwa Btgdy 1, 2 i 8
oześci poszukuję, dobrza zapłacę.
Zgłoszenia: Przeworak, skrytka
P ła to w a Nr. T.
A)l Ok
Kupuję używaną garderobęt Kra
ków. Bracka 10/7. oficyno.
7719

Kupują wazystkts znaozkt poczto
we „Filatella- Kraków. Dtng* 1A
Fortepian krótki, lub pianino, ku
pię. Kraków, żw. Ssbastjaua 20/2.
Srebro połamano tub fasonowe ku
puję. place najwyższe eeny. GaJawakl, Kraków, Starowiślna 96.
sklep zegarmistrzowski.
2874
Kupuj, używane ubrani* męskie,
damskie i dziecięce, oraz bieliznę
awotry 1 obuwie, równlei pojedyń®«O, ozędcl gardaroby. nawal nie
tjędająoo aię do noszeni*. Zgloszo» ’» od u—is, lub aawadomló poczi o * k’ i Kr*ków,
Starowiślna
« r. h . i ow>rea.
2886
srsura stara, połamane, kuplę,
dobrze sapiao,. Kraków, żw. SoV“S|VSu‘ ł2l,'2n od
9—1. 3877
l^tiąłkl teolmi(wne z daialu wodo,
“‘.S* o ł l *,n *ti»aojl oraz Mecha
nika 3 tomy, zakupię. Inż. Stikaa,
Kraków, ul. Asnyk* 3/8.
170
Poduszki pierz*ue, porządne, kupl’ ' .F TmoH*8 T .
19'
roiuik Floriańskiej, sklep tapieorski.
6372k
Klubowy garnitur, akarmtny po
rządny, kupię. Kraków, ąw. ^jar
ka 19, narożnik r U j j ^ .k ia l,
Sklep tapio»r,kt6873k
JjWnfmSBisiBS
Kaacaajanawany sklep używanej
garderoby i bielizny kuPuje j Lat 21, kawaler, przystojny, do
eprz«daje za gotówk,! Kraków. brego charakteru, handlowiec, po
Pierąekfsgo 4Tł9 ważni* myślięcy, ęamożny, znudroKupuje używane masaynkl do m)
ny samotnością, pozna matrym.
•n i częśoi. Bzllfierma. Kraków pannę do lat 25. ładnej budowy,
gospodarną, szlachetnego okarakDietlowaka 48. Myszkowski.
Kupuj* sypialnie l ,2 * 4nł ®»bla teru. Zgloaaenia a fotografią Biu
pojedyncze. ezafT. ?óikn, siatki, ro Ogłoszeń Kraków. Sienna 11
2902
materace: Kraków, Krakowska 89 Pod „Spokojny".
sklep mebli.
1587. Wdowę samotną, emerytkę, lat 43,
Ubrania oraz oddzielnie spodnia inteligentną, przystojną, wysoką.
1 marynarki, suknie, piaszeae mę “Sgą. energiczną szatynkę, o nleskie 1 damskie, oraz kostjnniy ku Przeelętnych walorach duobowych,
puje za gotówkę: Sknp ’ Sprzedaż Pojnam w oelu matrym. z dobrze
poważnym panem
Używanej Odzieży Kraków ,Plao
H r ł ° f ! iawym człowiekiem. Ofer
Dominikański 1, telefon 114-28.
ty
tylko
powa4ne,
kierować proemy gotówkowa używane
k. skrzynka poczt. 99.
a, płaszcze, bieliznę poście
'»« 87
P s « l, w
lową, koce, kapy, ładne zegary,
mS5.)^?^enig
Cei matryoraz inne wartościowe rzeozyi J6°n-taln/
K.z «rł pod ,.873Kraków, św. Krzyża 7, skloP“ głoszeń Krajna. Kraków. AdolfKupimy maszynę do pisania 1 H' Mitler^Piats 4«.
ożenią. Zgłoszenia: \gcntura Bun- Kulturalną, ładną, m|tą, dobrze
dlowa Goleblowski-Rnfaisiti, Kra
jB ,,i
Wmporaraentu
ków. św. Marka 27. tej 228-45.
Panią, do lat 80 a mieszkaniem.
Srebra kupuje stare, połamane, Pozna miody doktór. Cel matrym.
oraz w fasonie firma Gajewski, ogL z fotografią do Biura
Krnków ul. Starowiślna 2fi.
— F. Krajna — Kraków.
2» gotówkę knpoje spodnie, mary Ądolf Hltler-Ptatz 46 pod „801“
narki, ubrania, trencze ttp.: g r*. Blondynka sympatyczna, lat 29.
ków. Starowiślna 80, sklep, telefon wesoła, proca fizyczna, z braku
223 674699S owwij szuka tą drogą znajomotłci
Szybko można sprzedać nbrnnie, w celu matrym. s panem do lak 30.
płaszcz, spodnio, aparaty wszelkie Zgłoszenia: Gonieo Krak., Krago rodzaju, kryształy, patefony kow, ..Nr. 9611".
przez Komis. Krnków. Grodzka 59. Wdowiec, iat 41, elektromonter,
Komis Grodzka 59, poszukuje lo przystojny, wzroat średni, pozna
downi elektrycznej, ubrań, spodni, pannę lub wdowę kulturalną, o ła
lisów, futer, dywanów, kilimówitd. dnej budowle 1 łagodnege charak
Sypialnia, jadalnie, pokośe kombi teru. do lat 88: Z prowinojl m fe
nowane. różne meble nżywane, ku- widziane, tylko zdecydowane w
Pule gotńwkowo Hal* Meblowa, celu matrym. Fotografjn koniecz
Kr*kóT Grodzka 59.
1725 na zwrotna. Zgłoszenia kierować:
Kupuje obrazy znanych artystów Goniec Krak., Kraków, „Nr. 9647“
boisk ich — plnel soHdniei Wa- Młody, 23-letuł, przystojny rzemie
JJezeckl,. Kraków. Wi4,na 9. 1726 ślnik, pozna panienkę miła. Inte
“ •rań, kostiumów damskich do ligentną, do lat 19, posiada lącą
Sprzedaży, poeinknjemy Zaliczki
gotówkę Inb majątek, w eełn makupno: Komis. Adolf nitler-Platz trymoujalnym. Zgłoszenia: Gonieo
Ł4, w podworou, Kraków.
1912 Krak.. Kraków. „Nr. 8653“.
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Kulturalna, młoda pani ze afery
artystycznej, pozna z braku zna
Jomości pana na standwlsku, z wy
kształceniem, przystojnego, naj
chętniej z Warsznwy, w celu
matrym. Zgłoszenia: Goalae Krak.,
Kraków, „Nr. 984Ó".
Inteligentnego, przystojnego, do
35 lat. pozna młoda, przystojna
niezależna. Anonimy w kosz. Cel
matrym. Zgłoszenia: Gonloo Krak.,
Kraków, „Nr. 9701“.
N s « lg g l

Noclegi: Kraków. Zielona 25/1.
Noclegi: Kraków, Grodzka 59/11
Noclegi nlekrępujące: Kraków,
Długa 26 8.
1788
Nocltgl czyste: Krnków, 8enaelta
9/10, przi -znioa Grodzkiej.
9819
Noclegi: Kraków, Starow iślna 59,
m. 13. front — Bańdowa.
2618
Noclegi: Kraków. Florjańskn 3/8.
Noclegi: Kraków, Szewska 7/T.
Nauka

I w y t h o w a n ls

Kupieckie Kursy Korespondencyj
ne Stów. Kupców Polskich w Labllnle, Pleracklego 8. Przedmioty:
organizacja i technika handlu, re
klama .towaroznawstwo, kalkula
cja. księgowość, korespondencja.
Informacjo po nadesłaniu zł. 9.—
znaczkiem poeztowym.
53'Wlk
Korespondencyjny Kurc Przygo
towawczy do Państwowej Wyiazej Szkoły Technicznej w War
szawie. Czynny od 1 listopada
1942 r. informacje: Warszawa,
Smolna 34/4.
«142k
Skrzypiec lekcy} udzielam w każ
dym zakresie: Krnków Groble 8.
m. 2.
631%
Frełeeor germanista, Kraków, ul.
Zielona 25/21. Pierwszorzędna wy
mowa i stenografia niemiecka.
Maszynopisało indywidualnie, no
wocześnie. stenografia, listownie
nowocześnie: Kraków. Grodzka 27
Języka niemieckiego Kursy Koręspondencyjne. Kurs dla początku
jących Kurz dis zaawansowanych
Własna ułatwiona metoda Szybkie
postępy. Prof. G. Pietrow, War
szawa, 8tan Augusta 22-8 (akra,
pocztowa 863).
4837 k

Rćłns
Guziki, artykuły kramarskie: Kra
ków Kalwaryjskn 7.
458
Reperacje segarków, zegarów I
budzików, uskuteczni* firma Ga
jewski, Krnków, Starowiślna 36.
Zaprzysiężony tłumacz, wykonuje
wszelkie niemieckie tłumaczenia
odręcznie. Kraków, Sławkowska
19. II 9—14.
2884
Pracownia mechaniczna — napra
wa aparatów fotografleanyeh A.
Przybylowskl, Kraków, Grodzka 9,
znowu otwarta.
2909
Chłopczyka siedmio mlcuięosnego,
oddam m swoje w dobra ręoe.
Wiadomość: Kraków, Krakowska
26, m. 4, 1. p.
2868
Proszę p. Michała Kozlowakiego,
który wróolł z Bosji w 1941 r., o
podania ęwego adresu: Marja
Trzcińska, p. Dynów, Gkiyczyna.

rem. Siłą rzeczy szkoła drugiego typu nie
daje tak gruntownych wiadomości, co szko
ła zawodowa.
Istnienie obu typów szkół jest jednak
bardzo cenne, gdyż daje uczniom możność
zdawania egzaminów, upoważniających do
zapisywania aię do eakół zawodowych śre
dniego stopnie. W interesie każdego mło
dzieńca czy dziewczyny leży, aby — po
skończeniu szkoły powszechnej — skromne
swe wiadomości koniecznie rozszerzyć w
takiej ozy innej szkole zawodowoj.

KRO N IKA
Dziś: Paulina bp. w.
Jutro: Zenona m.
Dzló obowiązuj* zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

Premjera Turskiego w Starym
Teatrze.
Kraków, 32 cserwca. Pod doświadczoną rrżyserj* K aahnleria Kubisiaka opracow ał ostatnio
zespół artystów kapitalną kaniedję Stefana Tur
skiego, popularnego autora wielu kuuedyj, p t
„Ilnnuś się żeni". W koinedjf lej spotykamy kilka

mu z ponMoą, oblewając go zimną wodą i etoaujłio
okłady na oarce; zabiegi pozostały Jednak bei skut
ku. Przybyły lekarz otwierdalł »(r**n na ołnitek wady
*eroa, na którą uczestnik tak ńwłetnin papowi adaJą<*\1 aię nabawy chorował od dtutesepo wmou. Zmarłym
był 65-slatni Ludwik Kolasiowiez,, pracownik poliojL

Złapany w czaele uclsczkł.
(fem) Na stację Pogotowia łtatnn knwega dnpro
wadzi! posterunkowy P. P. niejakiego Zygmunt*
Hiltta, wyznania inojżnezowego, który ukrywając :-Ię
przez dłuższy czas pod przybranem nazwiskiem, do
stał sią w czasie obławy w ręce policji. Hiltt liczył się
z ewentualnością zdemaskowania, toteż nosił zawsze
przy aebio truciznę, którą zażył w memencie areszto
wania. Lekarz Pogotowi* stwierdził zatracie ergnnizuu i po pmsplókaniu żołądka oddal go do dyspo
zycji władz.

Spadła s ganku.
(fam) Na ul. Janowa Wola 8, gibtie zażywała ką
pieli stouwamyck 3-lotnia Knzia Tomana, wydarzył
•i* wypadał,, mrożący krew w żyłach. Dziecko |)rzachylihł się przez poręcz gamku, której znlzzowuia
i zbutwiał* część obsunęła ale. a maleństwo spadla
a wysokości 1. piętra na kamienia podwórza, dozna
ją" złamania nogi, ręki oraz poważnych potłuczeń
główki. W srtamic cjędlkim prr.wwl«zl,«nó Ja do szpi
tala ilziecięcogo.

Kronika żałobna.
(fem) Kraków, 22 czerwca. W oatatnich dniach
•uuuili: Tadeusz Hajocha, lat 28; Juljuzt Urbański,
urodź. w 1043 r.i Władysława Dy oazowa, lat <*i
(U n isław Zaaakswskl, łat »7j Jaa Ollara, lat Xi.
waodntlki OaayH Trtbuaany, |*t S7> uraędmik; ZofJ*
Dndak, woda, w 19 U r.; W sl.rje strychalzfca, 1*1 41.
fewtoaiatfkas J«n Llcłrtokl, Jat Bti; Anna Kozub, 1*<
21, roto łezka; Etśblata Bogucka, l*t 88. urzędniczka,
Marla OrtCara, uroda, w 1942 r.i Franciuka Bzrył,
1*4 « , SUM* buolioltera: J t —t Cadzia, l*t 70, aahoa-

Hotel Pensjonat Warszawa, Mo Opony rowerowe wulkanizują szyb
kotowska 41, poleca pokoje Ja- ki. Kraków, Wolaloa 1*'1».
ene, czyste, wygodnie urządzone. Kenastję na biuro handlowe od
PODZIĘKOWANIE.
Aryjskiego pochodzenia dowody dam w dzierżawę, fachowcowi,
'^•!!7*,-klm, ktńrly wzięli
przeprowadza, metryki wydobywa posiadającemu urządzony lokal.
udział w pogrzebie mego
(ze wezyetklch krajów), heraldyk Goniec Krak., Kraków, „Nr. 98ś“.
drogiego Męża, zmarłego
(Sippęnforzchor) Dr. D. Mudretzdnia
18, VI. 1945 r„ ę, p.
kyj. Kraków, Retoryka 17/4, —
Zguby — kra (z leń*
Wiedeń 110, Titrkeneohaazetr. 1.
MIECZYSŁAWA
WALENTY
Priyzlęgty tłumacz niemieckiego
n w nzczególnośel Krewnym,
Kraków, Długa 10/9.
2007 Skradilene 18. IV. 1948 w Bzeosorrzyjaclnlnm t Znajomym
Zmianę na lepsze ułatwi porada wja Keunkartę Nr. 8795, wystawio
Zmarłego 1 za okazaale ml
ehlromant.kl, Kraków, Krakowska ną przez Krciehauptmnnnec.baft
wspoh-znei*,
składam
tą
89/43, po południu, wyjąwszy Dębica, na nazwisko Pięt* Aune.
drogą eerdeezne „Bóg saczwartek, niedzielę.
2625 Zgubione pierścionek ■ monogra
'
ZONA.
Upraszam pana, który zamienił mem A. L. przy Gl. Poczole, ucz
w dniu 22 kwietnln br. płaszcz ciwy znalazcą proarony Jest o
gabardlnowy w kloozeni którego zwrot za wynagrodzeniem pod
były 4 klucze, o pozostawił swój adres: Sklep Goepodarczy Anna
płaszcz z rękawiczkami, o zglo- Labbee, Kraków, pl. Słowiański A
azenio się w sprawie zwrotu Zgubiłam trzewik damski w tram
FOOZIĘKOWANII.
płaszcza pod adroaem: Królikie. waju Nr. 3. z Borku, proazę ła
wicz, Kraków, Starowiślna 4/3.
'Yozystkm. któray oddali
skawie o zwrot. Kobierzyn Nr. 70.
Pluskwy, wszelkie rohaętwo e za Czaioka.
3002
ostatnią przyalugę mojemu
rodkami tępi epeojalaym gazem, Zgubiono Kennkartę, Walach Anie
uuj ukooh*ń»zem«
Mętowi
nie uozkadaająo tkania, mebli. Sku la, Kzeazów. Reymonta 8.
8825k
tek gwarantowany. Zaklnd Higie Sbradilano w nooy z 8 na 9 maja
ny. Kraków. Haewaka 24.
94IMk 1943 kartę roapoznawosą Nr. 49.
IA N 0W I
Taniej od druku powiela Artysty, wystawioną przez Starostwo Dębi
okładam tą drogą aerdeenne
ozaa Powielarnia. Kraków. Szew- ca na nazwisko Urbańasl Alojzy,
„Bóg ząplaćeka 24.
2237 k
Młila.
H2Hlk
(OWA.
Pieczątki gumowe, szyldy oraz ta Zgubiono Kennkartę, Rzpyrka Jan,
blice nagrobkowe: 8t. Sleprawskt, Błażowa, pow. lteeazów.
6834k
Kraków. Grodakn 38.
5326k Zgubiono Kennsartę, Sobesyk 8tnPanią Helenę z Kroppów Jaku nlzław. Rzeszów, Jagiellońska 16. Skradziona dowód osobisty I Kennbowską. żonę emerytowanego na
Skradziona dowody: Keunkartę, knrtę nn nazwisko Waligóra Maczelni ku stacji kolejowej w Stry wystawioną w Krakowie, kartę rj*. wydaną w Krakowie. Ostrzega
ju. a obeouie znmleezkntą praw, praoy, książkę Ubezpieozalnl. po •tę przed nadużyciem. Zwrot wydopodobnić w Krakowie, albo Bo- zwolenie na rower dnia 10 maja, Bagrodzę.
168
ryniu. prosi sioetrn z mężem o na nazwisko Gawlik Tndetistz, Kra Zgubiona Kennkartę, stacja Dąbia,
podanie zwege adresu w pilnej ków-Prokoolm, Dług* 4.
137 wystawioną przez gmluę Uue/cze,
sprawie: Lwów, pl. Kapitulny 1 Zgubiono Kennkartę. wydaną w Pow Kraków, na nazwlako Stani
(katedra), Józef ł Wanda No- Cianowleaeh na nazwisko Kowal sławo Kowalska, wiać Branice 190,
k owacy.
6296k owa Kazimiera Honorata w Wierz Zgubiona legltymneję, wystawioną
138 przez Monopol Tytoniowy w OsyPrzepuklinowe pasy, bandaża dla chowi# Nr. 18.
dzieci I doroałych wykonuje It. Skradziono Konnkartę Nr. K/229 żynaoh na naawisko Mallnowzkl
179
Bogdanowicz, Kraków, Grodzko 2, n* nazwisko Knapik Antonina, Stanisław.
w podworou.
973 wystnwloną przee Zarząd Gminny Skradziono Kennkartę na nazwiInformacje heraldyczne zasięgnąć Kressendorf-Land.
H6 «ko Leksnnder Stanisław, zamie
można w działo haraldyeznym an Zgubiono Kennkartę, wystawioną szkały w Kuozonowie. Nr. Kenu187
tykwami Adama, Kraków, Szpi w Zabierzowie na nazwisso Lem- karty L. 1073.
153 Skradziona Kennkartę, wydaną
talna 16.
1591 part Ludwika.
w
Krakowie,
na
aaawieko
Dcezca
Skradziono
Kennkartę,
wystawioną
Maszyny biurowe ezyśol gruntów,
193
nie, przerabia, odnawia zpec.jnlt- w gminie Siepraw, pow. Myśleni Ąnua. Chełm 55.
sta ftychowioz, Kraków. Felicja ce. n* nazwisko Marja Majcher. Skradziono Kennknrtę, wystawioną
w
Krakowie,
książkę
Ubezp.
Spot,
Skradziono
portf#!.
Zawartość:
nek 21.
1592
Prośby, podania, rozwody, Biuro pieniądze 1 dokumenty, jak: kar na nuzwlsko Wiktorja Ktjania,
Kraków, Grodzka 60/8, front. 1017 ta rozpoznawcza, wjjrtawiona przez Kraków, św. Sebnstjana 37. 201
podworou, parter.
IftHB Zarząd Miejski w Krakowie z dn. Zgubiono W pnuiągu dn. 94. V.
Zeparkl. zegary, oraz budziki re 8 maja 1942, zaświadczenie ze w nocy na llnjl Kndom-Krnków
peruje solidnie firma Galewski, Służby budowlanej, kartę pracy, dokumenty: Keunkartę. wystawio
Kraków, ul. Starowiślna 36 1729 zaświadczenie pracodawcy Stani ną Krasów, VI. Ur*. Obw., Aussław Kurach. Upraeza etę o zwrot wels, Besoheinlgung Deutsche Po®ą
Okrasy stare, wntseezone, bez pod pod
Henryk Milo, Kra Osten, Zuaatzknrtę na naawisko
pleu, malarstwo zagraniczne, pol lów . adreaam:
Pędzlohów 15, m. 13.
156 Piróg Oktawja. Znalatoa proszony
skie — przynieść do fachowe) hea- Zgubiona
świadectwu
złożenia o zwrot dokumentów 1 adjęó pod
ptatnej oceny: Kraków, Łobzowska egzaminu czeladniczego
wraz
z wiadomy adres.
304
6. Salon Obrazów.
1790
orne dyplom egzaminu Zgubione tygodniową legitymację
Marta Filipczak Masłowska orzyj. książeczka,
mistrzowskiego
w
zawodzie
ślusar
kolejową
na
nszwiako
MteozyslaJ
muje tylko w ozwartkl od 11 do skim, oraz Inne na nazwisko Adani- ws Sikora.
’ 397
16 tej 1 Piątki od 9—16. Kraków. •wyk Stanisław, ur. 11. XI. J9I8
Zgubiona w Krakowie Kennkartę.
Karmelicka 82/5.
1910 w Kopalinach, pow. Bochnia, wy
wydaną w Krzywsczoe, pow.
.•“ 'g »ępi masowo Zakład do
prtes Iebę Rzemieślniczą ślentse, na nazwisko Rak Magda
walki s robactwem i aakodulkamt. stawione
w Krakowie. La«k*wy znalnrea len*, znm. w Krsywacaoe Nr. 83,
Kraków, Szewska 24
9M»9k proszony
o
zwrot za wynagrodze Zgubiono w pociągu Nr 519 Kenn.
Kaacelarja adwokacka w pobliżu niem.
15* kartę I zaświadczeni, pracy "i
Krakowa, do odstąpienia. Zglosz.: Zgubiona Kennkartę, wystawiono aazwlako Kosturez J*n‘ wyd«SI
Adm.: Oońoa Krak.. Kraków, w Krakowie nn nazwlcko Toma
„Nr. 798".
szewski Józef, Starowiślna 61.
Peleryny, płaszcze gnmoww, na. Skradziona sartę rozpoznawczą dn.
? ennkaI'tę- wystawioną
praw la w ciągu 34 godzin. Ga- 17. IV. 1943 na nazwisko Celina w Krakowie
na nazwisko Slnnllanterja,
Kraków,
Starowiślna Syehoweka, Nr. 184714. wystawioną
Kraków, Wysoka 251
Nr. 17.
811 prze# Urząd Obwód, w Krakowie.
'•gltymaoję
III. 194Ć
Grafeloglnl poradzi najlepiej kaś- Skradziono przepustkę nocną na Ubezpfeczaini Spoi. I 15.
kartę stułdemu. Przyjdź, jeśli mam Jakieś na nazwisko Rozleć Józef, Kra. nową na naawiako Godula 8f*kłopoty: Kraków. Dietla 78/11 w ków, Tarnoweratraaue 81.
186 umiawa.
oaz
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„G O N IE C K R A K O W S K I" N r. 143. Środa, 23 czerw ca 1943.
Wolno posady

Potrzebny chłopiec do praktyki
krawieckiej. Kraków, Czarnowiej
ska 28, Duda Franciszek.
1487
Młoda, uczciwa dziewczyna potrze
bna do sprzątania i robót domo
wych.
Kraików,
Chodkiewicza
5. m. 1.
1505

Polskiego architekta a natyohmiaatowem objęciem posady, po
szukuje Zarząd Miejski (Beskidy).
Zgłoszenia: G-oniao Krak., Kraków,
„Nr. ftl84k“.
Fryzjer męafcl, fryojerka, oraz
Psssd pasza kit Ją
pruktyikanLka. potrzebni zaraz. —
Kraków, Krakowska 14, róg Maiselaa.
25^3 4O„letnia z 8-letnią córeczką z
Potrzebna od zara® fachowa «ila, poznańskiego, poszukuje pracy za
onająoa dokładnie trylkotarstwo utrzymanie, może być wieś. Zgł.:
maszynowe. Warunki b. dobre. —■ Goniec Krak. Kraków, „Nr. 2932”.
Od 22 do 24 czerwca 1943:
Z et kierować: Goniec Kirak., Kra Buchalterka-bilansistka,
znająca
„Nr. 3011**.
księgowość przebitkową, rumowy
A P O L L O ś w . T o m a s z a I L ków,
Pracownicą znającą trykotaretwo plan kont, sprawy podatkowe, ję
KOCHAJ MNIE
maszynowe (pończochy), przyjmę zyk niemiecki, szuka odpowiedzaraz. Warunki bardzo korzystne. uej posady w Gubernatorstwie.
Marika Bókk, Yiktor Slaal.
Źgłosz.: Goniec Krak., Kraików, Chętnie na majątku. Zgł.: Goniec
3021“.
Krak., Kraków, „Nr. 3001“.
W A N D A św. G ertru dy 5. „Nr.
Potrzebna osoba na wieś, umieją Osoba, lat 48, inteligentna, po
ca gotować, opraątać, zająć się szukuje od zaraz zajęcia gospo.
7 L A T SZCZĘŚCIA
niemowlęciem. Zgłoszenia: Goniec dyni do prowadzenia gospodar
Thso Llngen, Hans Moosr,
Krak., Kraków, „Nr. 6:M2tk“.
stwa 1 kuchni. Wiadomość: Ło
Pracowitą, miłej powierzchowno sińska, Krzywcza n/S. ad Prze
SZTUKA św. Jana 6.
ści pannę, lat 2Ć—30, zamieszikałą myśl.
6245fc
w Krakowie, przyjmę na posadę Młoda, uczciwa, gospodyni, ku
U W O D Z IC IE L
biurowo-sklepową. Dalsze infor charka samodzielna, zna się na
B A. Roberto, Gr«Oe W elssr.
macje Kraków, tel. 114-14.
2000 hodowli drobiu, poewukuje pracy,
Ekspedientka zdolna, s językiem tylko to probostwie. Zgł.: Goniec
niemieckim,
potrzebna.
Dobra
pen
UCIECHA Starowiślna 16
Krak., Kraków. „Nr. 6277k“.
sja, życiorys. Gondeo Krak., Kra Osoba młoda, inteligentna, wy
M A Ł E D Z IE W C Z Y N K I —
ków, „Nr. 2385“.
kształcenie średnie, umiejąca szyć,
W IE L K IE K ŁO P O T Y
Służąca przychodnia znająca do oeToifraó itp. czynności, szuka poFrite Odemar, Hannelore Schroth. brze gotowanie po4.rz.ttbna. Gonie© eady do dzieci do dworu. Miej
Krak. Kraków „Nk. 2388“.
scowość obojętna. Zł. pod „298“
A T L A N T IC Stradom 15. Służąca do wszystkiego Lub obołu- Biuro 'Ogłoszeń Krajna, Kraków,
gaczka ze spaniem, ueaciwa, świa Adolf Hitler-Platz 46.
6304/k
P A N IE N K I
W
PR ZE D PO K O JU
dectwa, potrzebna. Kraków, Kro
Magda Schneider. H. Eugolmann. woderska 53/7.
2571
Ucznia do praktyki przyjmie pra
Kupne nlerwatiamaiel
cownia
tapiceraka
Dembiński,
S T E L L A Lubicz 15.
Kraków, św. Marka 19, narożnik Gospodarstwo,
lub
kilkionaśoie
G R U N T TO SZCZESCIE
Florjańtfkiej.
6314k morgów pola zaraz kupię. Zgłosz.:
Heinz Riihmnnn, Hertha Feiler, GaststbtteSehwefelbad Stoszow ice, Kraków, Flor.iańska 18, II. p„
poszukuje natychmiast: 1 kuchar oficyna.
2500
ki do zimnych potraw, <5 dziew Domek, wille, lub parcele, miej
Początki seansów w dnie powszed czyn do mycia naczyń, 3 kelne scowość obojętna, bnplę. Zgtooe.:
nie o godzinie 14.90, 16.30 i 18.30. rów do pomocy w niedzij&le. 6136k Kraków, Florjańska 18, f l. p.,
Potrzebny skotak dojarz z pomocą ofieyna.
W niedziele 1 święta o godzinie
3499
zaraz do majątku koło Krakowa.
11. 14.30. 16.30 I 18.30.
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków
„Nr. 2342“.
S pitemM niaraałiameiel
Potrzebne od zaraz szwaczki oraz
szwaczkichałupnice. Zglon®. przyj Willa oniOT., nowa, podiptw., 7 pokot
muje: Fabryka bielizny -,LI-V()“ ora® tyuzienka, 2 morgi ogrodu oKraków, sw. Gertrudy 12.
2521 woe., SOO drzew owoe., stodoła,
Rolniczy zarząd centralny, poszu Btajnia, wozownia, palny inwentarz
kuje od zaraz pierwszorzędnego żywy i/martwy oras 2 morgi ziemi
fachowca (dypl. inż.) cele/n zapro w Swoszowicach. Willa I. p. 12
wadzenia i uruchomienia urządze ubik. z tarasem oraz ogrodem, ka-‘
nia do suszenia ziemniaków, jak nał, woda na Krzemionkach w Pod
również dla ogólnych prac tech górzu. Dom mur., nowy, 10 polfc.
nicznych. Znajomość języka nie oraz prześliczny ogród owoe. przy
Stałe ładunki zbiorowe
mieckiego wymagana. Zgłoszenia Alei Kasztan, w Prokocimiu. Ka
z życiorysem, odpisami świadectw mienica pełny komf. 13 ub. w tem
do
i fotografią do Gońca Krak., Kra 3 sklepy Osiedle oras wiele inpych
ków, „Nr. 63Wk“.
sprzeda Biuro Kraków, Sienna 6,
Poszukuje młodej dziewczyny do m. 7, I. p., od 0—18. Tel. 113-64.
2'Oh osób. Wymagana czystość, Parcela wyds., bud., front 30 m. ob
uczciwość.
Zgł. osob. oodziennie
385 s., Al. Brzozowa. Wola Juod godz 13—14, Kraików, Sienkie szar
stowaka. Parcela bud. przemysł.,
wicza 6, ra. 9.
3789 naprzeedw
nowobudującego
sio
Potrzebna kucharka do dużego
w Plaszowie, obsz. 380 eąż.
domu, umiejąca dobrze gotować dworca
Parcela
willowa,
pełne
usbroj.
Wazelkie ozynnośoi spedycyjne.
i dziewczyna do daieci. Dziadoń, drzewami owoc.: morele, brzoskwiz
Kraków, Długa 4.
1869 nie, winogrona oraz basen plywaoFryzjera męakiego prayjmę. Kra ld
Dębnigi. Parcela pełne uzbrnj.,
ków, Kajaka 22, fryzjer.
]<>94 nareżn.
sąż. przy Osiedlu. Par
Pomocnica domowia, czysta i nenr cela bud,200pełne
usbr. 4 koni. ul.
oiwa do niemieckiego gospodar Nowowiejska. Parcela
mo
stwa domowego s 2 dziećmi (inż. gą być dwie 320 sąż. willowa
Aleja pod
w większych i mniejszych
dypl.) od zaraz ew. od 1 lipca lub Kopiłem w Podgórzu. Parcela
wil
1 sierpnia, poszukiwana. Zgłosze lowa przy głównej uley na Prąd
ilościach
nia od z<araz między godz. 18—20 niku Czerw., obsz. 500 sąż. Parcela
Kraków, ul. Szopena 31/4. 6386k’ 24
frontu, bud. 450 aąi. ul. Jut.
stale do n a b y c ia
Przyjmę zaraz uczciwą ekspedient Leam.oraz
wiele innych sprzeda Biu
kę na prowincję. Szymczak, Ję ro
Kroków,
Sienna 5/7. I. p. on
w firm ie
drzejów, Główna 5, aegarmistr®.
9—18.
'Bel.
113-64.
2012
Potrzebny chłopiec do praktyki Parcela przemysłowa,
870 sążni,
rymarskiej od zaraz. Stanisław nadająca sic na budowo
fabryki
Pocięgiel, Skawina, ul. Główna 504 (Borek FaJecki). Parcela 2000
Poszukuję dochodzącej atarwzej ko. trów kwadratowych, nadająca me.
K raków
bioty do draec.ka na 6 godzin dzien pod budowę dwóch will. Aleja sio
29
nie. Kraków-Podgórze, ul. Kraku Listopada, do sprzedania. Kraków
Zablocie 2 — tel. 28236-57
sa 3, m. 4.
797
Florjańska
18,
II.
p„
oficyna.
2502
Murarz do postawienia piooaWilla 8 ubiUaoyj, tuzy morgi pola,
Fsycho-gralolog, mistrz Mumott, suszni pohukiwany zaraz. Zgłosz.: okolica
Swoszowic., Dom piętro
Sortownia
o wybitnym daraa jasnowidzenia nicza 31. Szczeci, Krakóiy, Rzeź
825 wy, 8 ubikapyj Kjraków (Briidowizyjnego, przepowiada kaz/iemu
Poszukujemy kilkanaście robotnic wicza), oraz wiele innych domów
jego tajemnice wydarzeń życio i robotników do sortowania włóaiu sprzedam. Kraików, Florjańska 18,
2501
wych » charakteru pismu i dat Zgł.: Fa Borsten Zurichterel, Kra II. p. oficyna.
8826 Okuzjalll Dorni jednorodzinny z
urodzenia, na podatawie których ków, Rźeźnicza 31.
ogrodem
—
na
peryferiach
Kra
ustala horoskopy przyszłości. Daje Fryzjer, fryzjerka manłcurzystiku kowa, tanio Rpraedam. Zgłoszenia:
lub na wypomóżkę potrzebni.
rady w wszelkich kweetjach ży stale
Kraków, Florjańska 40.
918 „Informator'.', Kraków, ul. Piciowych. Odpowiedzi listownie za Dziewczyna uczciwa potrzebna od jarska 19.
(3183kk
saliczeniem poczt. Podać datę uro zaraz. Dobre traKtoiwanie, wyna Parcela budowl., wydzielona, oko
ło
600
sążni,
piękne
położenie,
—
dzenia i pytania. Adres: Mammot, grodzenie. Zgłoszenia codziennie:
941 Dębniki blisko: Kraików, Baszto
Kraków, skrytka pocztowa 474. Kraków, Kanonicza 28/1.
2110
Starszy, znający prace ogrodnicze, wa 10, m. 1.
potrzebny. Kraków, Prądnicka 48, Pół domu murowanego, piękno
'•Ogrodnictwo.
989 mieszkanie, 4 ubikacje, ogród,
Fryzjerkę z maniourem, męskiogo pierwszorzędne położenie; pól do
fryzjera, oraz uczennicę przyjmę. mu murowanego, 3 ubi&acje —
Zgłoszenia: Kraków, Mikołajska 26 sprzeda: Kruków, Zwierzyniecka
Poszukuję na wyjazd gospodyni 11/4, tel. 117-08.
2387
starszej, lubiącej dzieci. Zgłosz. W Józefowie, miejscowości letni
pbemne: Zbaraż, ul. Franka 14, skowej. na linji Wnrszawa-Otwock
Adam Arsem.
1037 działki budowlane, położone tui
Potrzebna dochodząca uczciwa dwa przy stacji, po cenie okazyjnej
razy w tygodniu. Zgłoszenia: Kra sprzedaje Firma J. A. Trubnczek,
ków, Friedleiua 7, m. 1.
1067 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, m.
Poszukujemy: 1 palacza kotłowe, 5, telefon 808-99 i 865-16.
5S96k
go, 1 mechanika do fabryki papie
ru. Wynagrodzenie według umo Parcele budowlane, przemysłowe,
wy. „Panmont“ Ges. m. b. H., kamienice komfortowe, dumy t
Kraków-Prądnik
Biały,
Sport- wille sprawdzone w Urzędzie Pla
TRANSPORTY
straKse 28.
1102 nowania Miasta, hipotece i zbaKowal
maszynowy
potrzebny
za dnne na miejscu, sprzedaje Biuro
K O LE JO W E SAM OCHODOW E
raz. Frez-Mont, Kraków, Grzegó Parcelaoyjne, Kraków, ul Sienna
zwózka lokalna
rzecka 32.
1139 5/7, I p„ telefon 113-64 od 9 oo
8472
W. D U B I E L , KRAKÓW,
Potrzebny rządca z fachową zna 18 bez przerwy.
Grodzka II. _ Tel. 142-21
jomością uprawy roili i utrzyma B H. „Er-ka-es" sprzeda 40 mórg
nia Inwentarza. Zgłosz.: Goniec lasu bardzo tanio. Kraków, Staro
wiślna 27, tel. 128-41 i 128 74.
Krak., Kraków, „Nr. 3211“.
B H. „Er-ka-es", sprzeda parcele
K ilim u . D g w o n p e r s k i Kucharka lub kucharz potrzebny *257
sażn w Podgórzu, Kraków, ul.
od
zaraz
do
baru
„Mascotte**,
Kra
oras rozmaite drobne meble —
ków, ul. Krakowska 20.
1217 Starowiślna 27, tel. 128-41 i 128-74
sprzedam.
B/H.
„Er-ka-es", sprzeda dom 4
KRAKÓW, Karmelicka 36, m. 4, Praktykant (xa) z ukończoną szko ub. blisko i tanio. Kraków, Sta
łą handlową oraz chłopiec do po rowiślna 27, tel. 128.41 1 128-74.
sług potrzebni do firmy Surowie- B/H. „Er-ka -ea“, sprzeda majątek
cki, Kraków, Zwierzyniecka 23.
POSZUKUJĘ
100 morgowy. Kraków,
Kuśnierskiego czeladnika przyjmę ziemski
Starowiślna 27, tel. 128-41 i
PR A C Y KIEROW NICZEJ
zaraz. Utrzymanie i mieszkanie ul.
128-74.
6389k
dam. Józef Radoń, Dębica, Ry
aklepu, restauracji
nek Nr. 302.
T2C0
prowadzenia kolektury z kaucją
Fryzjerka na soboty potrzebna.
S p n id o J
Zgł.: Goniec Krak., Kraków,
Kraków-Podgórze, Liman owak iego
„Nr. 2S85".
27 a.
1314
Potrzebny czeladnik lub pomocnik Maszynę do szycia, pierścieniową,
krawiecki od zaraz. Kodak, Kra pierwszorzędną, sprzedam. Kra
2940
ków, Stradom 13, m. 24.
1396 ków', Lelewela 9/2.
Przyjmę dziewczynkę do lat 13, Maszynę do szycia, tanio sprze.
dochodzącą do 3-letniego chłop dum. Kraków, Bożego Ciała 31/7.
czyka na spacery. Zgł.: Kraków- Płyty taneczne i poważne, polskie
Podgórze. Al. Pod Kopcem 18, m. 4 i niemieckie, sprzedam. Kraków,
2991
Chłopca do praktyki przyjmie pra Długa 32/8.
cownia tapicerska Dembiński, —. Ubrania męskie w najlepszym ga
Kraków, św. Marka 19, narożnik tunku, ja«ne„ b. mato ' używane,
znany, pierwszorzędny fabry
Floriańskiej.
1402 sprzedam. Kraków, Długa 82/8.
kat asortyment kolorów w je
Kwalifikowanej
wychowawczyni Sypalnię kompletna, róża Indyj
dnej partji, okazyjnie po ce
z niemieckim poszukuję do dwojga ska, maszynę „Singera" oryginal
nach fabrycznych niemieckich,
większych dzieci od zaraz na wieś. ną, obie rzeczy w pierwszorzęd
franco skład Warszawa, zaraz
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków, nym stanie, sprzedam natychmiast
do nabycia. Korzystna lokata.
„Nr. 1460“.
1400 okazyjnie, wiadomość: Kraków,
Zgłoszenia:
Poszukuję pana te znajomością Wolnloa l(kl.
2942
języka niemieckiego i pewną zna Wózek aportowy „Konkon" w do
jomością księgowości. Zgłoszenia: brym stanie sprzedam. Kraków,
Zakład Malarski Juskieprioz Józef Rloneczna 81/lfi.
2931
Warszawa, ul. Królewska Nr. (
Kranów, Krakowska 10.
1564 Tapczan dwuosobowy, nowoczesny,
telef. 290-36 i 322-18
Potrzeba dwóch czeladników szew sprzedam. Kraków, Krakowska T,
rfkioh. Kraków, św. Jana 20.
ZŁ U , I p.
2871

Lwowa, Warszawy i Częstochowy
transporty samochodowe
P rzeprow adzki wozami
mohiowymt

T rocin y

K W IA T K O W S K I

150 tonn
prima farb suchych

A JA N K O W S K I Sp. z o. o.

Pled czysto wełniany, futro mę
skie, sportowe, krótkie 1 obrus
biały, adamaszkowy na 6 osób z
serwetami, okazyjnie sprzedam.
Kraków. , Starowiślna 34/11. 2292
Remington, maszynę do pisania,
sprzedam. Kraków, Kanonicza 16,
m. 1, od godz. 3—5.
2873
Srebro stołowe (prawdziwe) na 12
osób z cukiernica wbudowaną w
kasecie, sprzedam tanio. Kraków,
św. Sebastjaua 20/2.
2878
Ubranie jasne, pierwszorzędne, na
niskiego, sprzedam. Kraków, św.
Tomasza 27/9.
2901
Wózek towarowy, ręczny, dwuko
Iowy, na pneumatykach, resoro
wany, platforma plaska, może być
kryty, sprzedam. J. Jaworski
Kraków-Łagiewniki, Orkana 184.
Wózek sportowy dla bliźniąt do
sprzedania.
Kraków,
Kołłątaja
6, m 12.
2938
Singera maszynę do szycia, gabi
netową, bardzo piękną, okazyjnie
sprzedam. Kraków, Krakowska 39,
m. 19, I. p.
2962
Galanterię itp. poleca firma „Ję
ła", Kraków, św. Tomasza 10.
Smoking, b. dobry stan, sprzedam,
Kraków, Smoleńsk 17/7.
2117
Wózek Konikom i autko, wózek spor
towy, garńiturki, wyprawkę dziec.
pończoszki, skrzypce tanio 6jSrżedam: Kraków. Zyblikiewicza 5/46
Jadalnię
nowoczesną, komplet
ną, okazyjnie sprzedam, Kraków,
Adolf Hitler-Platz 39/4.
2228
Trencz męski, damski, ubranie i
spodnie letnie, suknie w kwiaty
sprzedam. Wiad : Kraków, Grodz
ka 47, pralnia.
2252
Kombinowaną szafę, sprzedam.
Oglądać: sklep kilimy. Kraków,
Długa 23.
2425
Maszynę Singera, krytą, sprze'
dam. Kraków, Herwina Piątka 6.
górny dzwonek.
2582
Maszynę krawieoką, bardzo tanio
sprzeda
Kraków,
Krowoderska
62, m «.
2567
Garnitur jasny, marynarkę granat.,
trzy kapy pluszowe, futro marengo, spód piżmaki, na wysokiego,
czarne, na kożuchu, zarzutkę marengo, półbuty 42, palto dla chłop
ca
sprzeda:
Kraków-Podgńrze,
Czarnieckiego 8/1.
2580
Serwis porcelanowy 1 figurki,
kanapka, fotele, stolik, obrazy,
sprzedam. Kraków, Starowiślna
29, m. 38.
2646
Tapczan nowoozesay, jedno- i
dwuosobowy, szafa kombinowana,
orzechowa, 4 krzesła, do sprze
dania, Kraków, Stradom 13/9.
Ubranie męskie brązowe i odku
rzacz elektryczny do sprzedania.
Kraków, Bocheńrłka 8, m. 80, od
godz. 3—J7.
9368
Obrazy, dywany, meble antyozne
okazyjnie w dużym wyborze:
„Salon", Kraków, Florjańska 8,
J. Brachel.
3744k
Najtańsze wyroby koszykarskie
ozdobne oraa meble: — Kraków,
Miodowa 17, „Eiport".
8748k
Oetkerówkl, fiolki, ampułki, tubki
szklane na olejki, esenoje itp.
stale dostarcza od 1—10 gr. Skład
Artykułów Szklanych i Gospodar
czych, Kraków, św. Agnieszki I,
telefon 186-49.
4371k
Muchołapka azklana w każdym do
mu! 1 Tania, praktyczna, skuteczna
w tępieniu much. Dostarcza hurto
wo spółdzielniom i sklepom pocztą
Skład Artykułów Szklanych i Go
spodarczych, Kraków, św. Anleszkl 1, tel. 186-49.
4934k
Sienniki, werki, chodniki, płótno
krawieckie, oraz drobną galante
rie, poleca: K. Jamroż, Kraków,
Grodzka 28.
5014k
Sypialnia nowoczesna okazyjnie do
sprzedania. Kraków, Starowiślna
44, stolaruia.
5247k
Fortepiany, pianina, sprzedaż kup
no, zamiana: Helena Smolarska,
Kraków. Sławkowska 4.
5248k
Obrazy, sprzedaż, kupno 1 ocena:
L. Wiadrowskl, Kraków Floriań
ska 7, w podwórcu.
52491;
Tapczan nowoczesny, jedno 1
dwuosobowy, sprzedam. Kraków,
MelRelea 8/4.
»749k
Zamki błyskawiczne, grzpbienle.
szczotki, sznurowadła korki oe
butelek, pasta do obuwia, sprze
daż fabryczna, D/H. Kurowski,
Warszawa, Plac Napoleona 9.
Książki: W. Bocaiiet — przez mo
rze Czerwone ku Gettom Europy,
powstanie i dzieje narodu żydow
skiego 554 st„ 103 ilustr., efekto
wną, opr. 70 zł. Słownik Techni
czny nicmiecko-rosyjsko.polski 1
odwrotnie opr. 75 zl. Zakrzewski —
Reklama, cel®, środki, rodzaje —
wiele Ilustr.. papier bezdrzewny
zł. 15. To Pani musi wiedzieć,
praktyczny poradnik 10 zł. Co
dzienna oszczędność w gospodar
stwie domowem 10 zł. „109 po
traw" 8 zł. Powieściowe: Burza
nad lasem 7 zl. — Uszczęśiiwioiel
ludzkości 10 zt. — „Tak było"
6 zl., oraz kilka powieści senzacyjnyoh po 3 zl. Wysyła za pobra
niem. Lublin, skrytka 112
Gatsr używany, po genoralnym
remoncie do sprzedania. „Pilot*,,
Lwów, Batorego 4.
6302k
Piet ogar polski, 8-mies., treso
wany, wspaniale zbudowany i mlory bernard do sprzedania: Hodo
wla, Kruków, Wadowicka 39.
Litu srebrnego, piękny okaz, sprze
dam. Kraków. Pańska 11/14.
Tapczan podwójny i pojedynczy
do sprzedania: Kraków, Staro
wiślna 33, m, 3.
6319k
Krem sportowy i inne specjalne,
pudry, proszki do zębów, pastę
Dentolan, dostarcza Wytwórnia
Bion, Warszawa, Chmielna 63,
m. 5. Cenniki bezpłatnie.
6333k
Tapczany, sypialnie, jadalnie, po
koje komb. poleca Wytwórnia Me.
bii, Kraków. Meiselsa 4.
3528
Obrazy, dywany, kilimy, antyki,
meble, poreelana. Sprzedaż —
kupno, ocena: Salon Obrazów i
dziel sztuki „Antyki", Kraków,
Stradom 18, tel. 140-833.
1741k
Meble kuchenne 1 pokojowe, pole
ca Magazyn, Kraków. Starowiśl
na 79.
4700k
Tapczan jedno 1 dwuosobowy,
sprzedam. Kraków,
św. Sebastjana 1, narożnik św. Gertrudy.
Materace, tapczan dwuosobowy,;
łóżko połowę, Kraków, św. Mar
ka 19, narożnik Flerjańsklej. P ra-1
cownia tapicerska.
6374k
Sypialnią z biellżnlarką, szafę
kombinowaną, stoły rozsuwana
sprzeda Magazyn Mebli. Kraków,
Kopernika 8.
1474
Sprzedajemy tanio używane ubra
nia, płaszcze bieliznę pościelową,
kooe, flrafikl, kilimy, oraz Inne
ładne rzeczy: Kraków, św. Krzyża
7, sklep.
1590

Singer maszynę, krytą, eprzedazn.
Kraków, Bronowłce Małe, Aleja
Wyspiańskiego 60/6
1544
Maszyny i przybory błurow®. —
Sprzedaż — Kupno. Agentura Han
dlowa Gołębiowsiki-Rafalłski, Kra
ków św. Marka 27, tel. 1226-45.
Meble różne, sypialnie, Jadalnio,
pokoje
kombinowane sprzedaje
Hala Meblowa, Kraków, Grjołlzka 59
Obrazy wybitnych artystów) Wwiel
kim wyborze, najprzystępniejsze
ceny: Wawrzeckt, Kraków,'Wiślna
9. Sprzedaż, kupno, ocena.
1656
Obrazy najlepszych artystótw pol
skich: Wawrzocki, Kraków. (Wiśl
na 9. Sprzedaż, ocena, kupnd.
„Singera" maszynę, krytą, Okdzyj.
nie sprzedam: Kraków, ul Kra
kowska 39/36.
1(659
Ślubne dodatki i do i. KomiAnji
św., poleca Sklep, Kraków, St arowiślna 37 Upinanie welonów na
miejscu.
r/A'l
Przy Grodzkiej 59, w Komisie jaslt
okazyjnie d« nabycia: futro sęaąskinowe, srebrny i niebieski ile*
kryształy, ubrania, bielizna, p!a^,
szcze, obrazy, sukienki, patefony, i
firany.
1724
Futro lapkowe, koknierz z lisa sre
brnego 1 niebieskiego, obraz Pochwalskiego, patefon, aparat fot.,
bluzećzłai, ubrania okazyjnie sprze
da Komis, Kraków, Grodzka 59.
Obrśzy — sprzedaż, kupno, fachowa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon sbrazów.
1792
Tapczany dwuosobowe, pojedyn
cze, materace włćfilenne, sprzeda
je. Wesołowski, Kraków, św. Mar
ka 16.
1873
Młyńskie maszyny, całkowito urzą
dzenia znłjmów wykonuje Molitor.
Fabryka Maszyn Młyńskich. Kra
ków, ul. św. Wawrzyńca 26, telefon
131-18.
1911
Rakieta tennisowa „Ilazeugers
do sprzedania: Kraków, Przemy
ska 4/1.
2105
Ubranie popielate w kratę, pier
wszorzędny gatunek i stan, na
niskiego, tęższego pana, sprzedam.
Kraków, Przemyska 4/1.
2106
Zegar biały kuchenny, zegar lolenny Beokera kwadransowy, stoją
cy kwadransowy o pięknem biciu,
zegar roczny pod kloszem sprzeda
okazyjnie: sklep, Kraków, Kra
kowaka 36.
2138
Okazyjnie
sprzedamy:
dywany
perskie, obrazy, kapy, kece, pate
fony zwykłó 1 elektryczne, płyty,
garderobę, obuwie, zegarki markę.
we: Dom Komisowy, Kraków,
Stradom K .
:
2220
Futro perskie na średnią ossbę,
sprzedam: Adolf Hitler-Plata 39/4,
Kraków.
2228
Maszynę walizkową „Remington
Portablo" w stanie pierwszorzęd
nym 1 biurową „Uaderwood", barmonję „Hohnera Lfllput" dwurzędów.kę, ośmiobasową, guziczkową,
porcelanę aa 12 osób stołową —
sprzeda okazyjniot sklep, Kraków,
Krakowska 36.
2398
Maszynę de szycia, krytą, okazyj
nie sprzeda Kraków, Szlaz 30/7.
Maszynę Singera, pierwszorzędna,
sprzedam. Kraków, Kielecka 38,
dzwonić do dozoroy. Przeozntaa
Mogilskiej.
2570
Patefon olohtryozny, zmieniacz
płyt, sprzeda Kraków, Wrzcę Iń
ska 11/14.
2816
Maszynę do szyoia,
pokojową,
piękną, sprzedam okazyjnie. Kra
ków, Legionów 14/8.
2650
Maszynę de pisana, Underwood,
sprzedam. Kraków, Felicjanek 16,
m. 9, po południu.
2692
Harmonję 60 basów, i Tegistoem,
oraz wózek głęboki sprzedam: Kra
ków, św Wawrzyńca 18, m. 21.
Underwood biurową, stan pierw
szorzędny, sprzedam. Kraków, uł.
kTOŁdłUUUŁ
J d fW t.
Stradom 13/34.
2768
WodelnowDbrazy
K od akó w ,
..
.
•Hago,
Wadowskiego,
uwraedajn.
Kraków, D i ^ i ' * ® / ^
'
Ź776
Wózek sportowy, Konkon. ohromnikiel, sprzedam. Kraków, Zy
blikiewicza 5/39.
28j 8

D o s p r z e d a n ia
urządzenia sklepów-: spożywczego,
perfumeryjnego, tełjstyluog®, drotffcrji, restauracyjnych, oraz tap
czan, lampa kryształowa i inne.
Wiadomość:
Kraków, Potockiego 8/3, od 17—11,
tel. >96-35.
2114
W AZEK

[C d
zaraz.
Kraków, uMea Diewa 93, m.

K IW IE
srebro m łom.
Dobrze zaj>Lae<.
KRAKÓW, Młotowa 9/14.

1PRZY1MIEMY
HUKU ROMINIKÓW
I k ilk a robotnic magazynowych.

Zgłosa.:

p2rzykffdworPc T da,n,k«-iak S-osobowy „k,a.
y. Kraków, Kraszewskiego 4,

dSńv " v

y««l0 Soprani 120/41, z registrem
4-cborowa. luksusowa w kufrze eOrgana, harmonja automaty
czna 25 szlagierów, każdy może
graó jak artysta, sprzedam. Kra
ków, Król. Jadwigi 21/4, g. 18—20
niedziela cały dzień.
9719
Sprzedam zaraz wózek głęboki,
otomanę, łóżko żelazno, kasę pan
cerną, stół kuchenny. Kraków,
\Vrzesińska 9, m. 1.
9721
Sypialnia nowoczesna jasna do
sprzedania. Kraków—Podgórze ul.
Brodzińskiego 1, m. 1.
9725
Materace wtósienne używane, po
rządne sprzedam. Kraków, św.
Marka 19, narożnik Fiorjaóskiej,
Sklep tapicerski.
9729
Dwa łóżka z szafkami nocneml, dę
bowe, jasne, z wkładami sprężynowemi, używane, do sprzedania.
Oglądać: Kraków, św. Wawrzyńca
32/9, godz. 11—2.
9817
Wózek głęboki, sportowy i łóżecz
ko, sprzedam. Kraków Zyblikie
wicza 5/39.
1891
Ubranie ciemno-popielate (mat.
angiel.) w bardzo dobrym stanie,
na pana średniego wzrostu, sprze
dam. Kraków, Karmelicka 3«,
I piętro, oficyny.
2098
Sygnet męski pełny w sleeie bez
kamienie, sprzedam. — Kraków,
Przemyską 44L.
2111
Sprzedam pleraynę piernat, kilim,
ręcznej roboty, rękawiczki męskie
ze śwlśfiMed skóry. Bronewloe Ma
łe, Górna 8, I p.
843

Wydawnictwa „Goniec Krakowski**, Kraków. Wielopola 1. — Telefon 208-11.

„HEW8AS**, Kraków,
2885

Wfetępale 8.

Sprzedam
plękay sygnet atoty, opankl N r. 3ł.
K R A K A J . Mtodbws H 4 .

SFIZCBAMSKLEP
? * 8 * ^ 3 9 » PTCydzMem jarzyn
I owoedw, w d/m teicy polskiej
W
roskłSwoj nłrey.
Wiad.: KraMes. ZpbUkłewleea 5,
t - M klatką, V . p , m. t M w godz.
6— 8 po peL
2950

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
2 towsowy w phwwKzoznędnyjn
stanie s gouekaMram na gaz
drzmwsy, spendSm.

ZgŁś Ganlec Krak.,
„Nr.

Kraków,

S Y P IA L N IĘ CIEMNĄ
saloatią Smrtepdan, sprzedam.
Kraków, sd. Btrnsmn^sklego 28/1,

PIES FOXTEKIER
ostrowłosy, biały, żółto uszy, esarn.

OdprowodzlS os wyn.igrodBenlem.
k R A k a w , M ikołajska M n .

Kostjum kąpielowy, damski, weł

niany. b. ładny, spodnie b. P^
rządne, jesienka męska, maren»o.
do sprzedania. Kraków, Długa 28,
ra. 9, II. p., oflo.
2840
Tapczany, sypialnie. Jadalnie po
koje komb. poleca Wytwórnia
Mebli, Kraków. Starowiślna 35
(sklep).
3528
Młyńskie maszyny, motory gago
we, wszelkie przybory ttp. Plany,
budowa remonty: Zakład budo
wy młynów. Kraków, Mazowie
35, telefon ME-44.
Tapczan, łóżeczko dziecięce.
Kraków, św*
»a-rozai
Floriańskiej. Sklep tapioeirskt
Patefon elektryczny szafkowy co
wzmacniaczem oraz zmieniacz —
? S edS \ ^ ar X y iŚIi8k° 4 9526S
u^"W
KraJ ^ ilnA Te^
go 14/7 a t° W' I eileórze’ Krasiekieo S
»D rzed aS

KONKON

i sportowy. Hulajnogę na ba.
lonadh, sprzedam.
'Kraków, Hetmańska 10, m. 5.
w podwórcu.
2941

K u ch arka

a dwbzsm gotowaniem jsotsasktia
do rostątfrwiBL
Zgłoszenia oaublate,
K R A K B W , ulica Miodowa tS.

Restauraoja.

2916

wtańUą. M 8 bp 4-glfwoT jm a m iE iiii Kra-

UBrante mcifaó, Jr.mie. etan pier-

m. 2.

'

Wozak

290
głęboki

granatowy,

pate-

fon ągaltkowy s płytami tanio do
sprzed/osia: Kraków, Bielona 23/18,
«fio.. 11 p.
323
Sypialnię nowoczesną mahoniową
Hprzedąm. Kxa,ków, pi. u GroMack >1, MUłotadożyŁ330
Sprsedam kpęr sg&nie wzorzyste,
białe sporkrji:, pdW>iu'itki chłopięce
nr. 30ę
—
*“ Kwdośw, SSoónrsfca 6, m. 3.
Trąbko B d . emrzedaniai Kraków,
Brudzka 39, aolep.
332
Kostium

granatow y

sprzedam;

Kraków, Gołębią 6. m. 6.
345
Sprzedam lampę tecfflsiczą i Gm .
żarówkami óloktr. do nagrzewania
oiata. Wiadomość: Kwików, Strze
lecka 9/8, po poludniiu316
Piece kaflowe z dodatkami i po
stawieniem, pdbee przenośne, ce
głę, płyty szamotowe i t p, posia
da stale aa akiudraie Zakład Rafłnrski, Wieliczka, Rynak, Ko
ścielna 2.
359
Łóżka, tapczan, materace: K r a 
ków, św. Barka W, narożnik Florjańskiej — sklep tąpicorski.
Toga i biret sędziowski do eprzednuia. Zgt.: Gsnieo Krak., Kra
ków. „Nr. 362**.
..Konkon" dzieoięcy, głęboki, oka
zyjnie sprzedam: Kraków, Groble
19, m. 8, II piętro.
381
Walce Paehera, drut i blachę oka
zyjnie sprzedana. Kowalski, Kra
ków, Grodzka 2/8, jubiler.
382
Buciki męskie czarne nr. 43/44 do
sprzedaniu: Kraków, telef, 159-90
przed południem.
404
Torbę

akuąnecyjną

z telizatorem

sprzedam: Knaków, Smoleńska 17,
m. 7a, gods. 1—6.
409
Ubranie granatowe

elemne,

atan

bardzo dobry, materiał bielski,
OB średałepo, oprawiam: Kraków,
Jasna 8, m 17, godz. 18—19.
Fortepian do nauki tanio do
eprzedania: Kraków, Tarlowsks 8,
5. gadz. 3—6.
4M

