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U z u p e łn ia ją c a lis ta o fia r k a ty ń s k ic h .
(tp). Kraków, 19 czerwca. Specjalny sprawozdawca agencji prasowej „Telepress" nadsyła nam z Katynia uzupełnienie poprzednich list ofiar katyńskich, ro®pomany eh
przez ekipę techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża, Niniejsze uzupełnienie obejmuje nazwiska od Nr. 1500 do 1597, które w swoim czasie, na skutek trudności technicz
nych zostały pominięte.
1800. Kubik Lucjan — wojskowy. Przy
szczątkach znaleziono 2 listy).
1801. W aw rzyniak Józef — ppor. (Zna
leziono: karty pocztowe, list i książe

1527. K ibler Stanisław, of. rez. (Zna
leziono: kartę pocztową, lis t krzyżyk z łańcuszkiem
izkieim i świadectwo
szczepienia w Kozielsku Nr. 2283).
1528. Nierozpoznany wojskowy.
czkę do nabożeństwa).
150k Kuczyński Mieczysław — ppor, 1529. Bunlakowskl Bronisław, por. —
(Znaleziono: 2 listy i kartkę pocz
(Znaleziono: ks. st. sŁ ofic. i legity
tową).
/
mację szkolną).
1503. Kromer Tadeusz Jan — ppor. 1530. Kantor M ichał Miron, mjr.-le(Znaleziono: pismo M. S. Wojsk, i
karz, zam. przed wojną w Łodzi.
medalik),
(Znaleziono: ks. s t sł. ofic-, kartę
1504. Nierozpoznany wojskowy.
przydziału wojennego, listy, karty
1505. Nierozpoznany wojskowy.
pocztowe, wieczne pióro i świad.
1506. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
szczepienia w Kozielsku Nr. 3852).
ziono: kalendarzyk kieszonkowy i 1531. Borodzlcz Ignacy, wojskowy. —
kwit sowiecki na odebrane przed
(Znaleziono karty pocztowe).
mioty).
1532. Dubowski Jan, k p t (Znaleziono:
1507. Hrynlewskl Ludomir — wojsk,
ks. s t sł. ofic., legitymację urzędni
jak
(Znaleziono:
8 dowody osobiste).
czą).
1508. Kacer
Kaeer Jan — ppor. (Znaleziono:
1533. Nierozpoznany kapitan.
ks. s t sł. ofic., legitymację do odzna
1534. Nierozpoznany wojskowy. (Zna
ki pamiątkowej 28 p. p. strzelców
leziono: fotografję kobiety, kartę z
Kaniowskich, legit urzędn. państw.,
zapiskami i kluczyki).
pozwolenie na broń i wizytówkę).
1535. Nierozpoznany major.
1509. Nierozpoznany wojskowy.
1536. Michalski Jan, wojskowy. (Znale
1510. Gąslewlcz Henryk — por. (Znale
ziono: kartkę pocztową i niewyslany
ziono: 2 karty pocztowe, mały ryn
list, pisany w języku rosyjskim do
graf i świad. szczep, w Kozielsku
P, Goławskiego w Brześciu u. Bu
2963).
giem).
1511. Wącław W ładysław — of. rsz. 1537. Tarnowski Juljan, wojskowy. —
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic., nieczyt
(Znaleziono: wizytówki z wymienie
legit.' Państw, Zakładów Tele i Raniem stanowiska jako sędzia grodz
djotechniozn., list i kartę poeztową).
ki, .listy i fotografie).
1512. Nierozpoznany wojskowy. (Znale 1538. Felpel Rudolf, wojskowy. (Znale
ziono: kartę pocztową, recepis pocz
ziono: pisany w Kozielsku protokół
towy sowiecki i krucyfiks).
w sprawie rozliczenia pieniędzy służ
1539. Gier....... wleź Edward, wojsk. —
bowych).
(nazwisko trudne do odczytania. —
1513. Nierozpoznany wojskowy.
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic. (nieczyt.)
1514. Nierozpoznany oficer.
bilet tramwajowy miesięczny war
1515. Rola-Szadkowskl Leonard — m jr.
szawski z fotografją (nieczyt.) i list).
lekarz, przed wojną zam. Poznań, ul.
1540. Gallllewlcz Roman Czesław —
27-go Grudnia 16. (Znaleziono: blan
chorąży. (Znaleziono: legit. osobistą
kiety recept in blanco, karty wizy
MSWojsk. i emaliowany medaljon
towe, plakiecik ze św. Teresą).
na łańcuszku).
1516. Markiewicz W itold — major, zam. 1541. Torczyński Stanisław — of. rez.
(Znaleziono: ks. wojsk., list, medalik
przed wojną w Warszawie, ul. Szaj
na łańcuszku i spinki do mankietów.
nochy 5. (Znaleziono: karty wizyto
we, karty pocztowe, list i świad. 1542. Rau Ludwik — major, (Znalezio
no: karty pocztowe, różaniec, ryn
szczepienia w Kozielsku Nr. 580).
graf, kalendarzyk własnej roboty,
1517. PodwlAskl Stanisław — kpt. (Znazakreślony do dnia 12. 4. 1940 r„ oraz
k ilia listów ’ P ^ tó w k ę ).
świadectwo szczepienia w Kozielsku).
1518. Nierozpoznany wojskowy. (Znale 1543.
(nazwisko nieczytelna) Adam —
ziono: kalendarzyk kieszonkowy Tmajor. (Znaleziono: list z Grodna
cepty, 2 ryngrafy)
medalik i świad. szczepienia w Ko
1519. Berożyńskl Kazimierz - w o j,k.
zielsku 894).
Urodź. 21. 7. 1908 r, (Znaleziono: do 1544. Nierozpoznany major.
wód osobisty i listy)
1545. Grynklewicz Ludwik — major,
syn Antoniego. (Znaleziono: pismo
1520. Grabarczyk Kazimierz, ofic. rea.
Dowództwa 13. Dyw. Piech., listy,
(Znaleziono: ks. s t aj. ofic., własne
karty pocztowe i notatnik).
Wizytówki i fotografio).
1521. Koplś Leonard, por. (Znaleziono: 1546. Pilecki Jan — wojskowy. (Znale
ziono telegram, binokle, karty poczto
karty pocztowe).
we i medalik).
1532. Engelkresi Wilhelm, l>(>r lek urz, 1547. Nierozpoznany wojskowy.
urodź. 8. 3. 1895 r. we Lwowie. (Zna 1548. Matolskl Leon — oficer-lekarz we
teryn arii. (Znaleziono: prawo jazdy,
leziono własne wizytówki, dyplom
karty wizytowa i obrazek św.).
lekarski i pismo Szpitala Okr. we
1549. Pogonowski Stanisław — chor.,
Lwowie).
urodź. 19.1.1891 r. (Znaleziono: 2 ksią
1533. Glsrszanowski Alfons, ofic, reŁ
żeczki oszczędn. PKO., 1 ks. oszczędn.
(Znaleziono: 2 karty pocztowe, me
LLO, listy, fotografie).
dalik i plakietkę z napisem: „Staro 1550. Kaczyński W ik to r — major, na
sta Krajowy Pomorski).
naramiennikach monogram „S. B.“
1524. W anat Józef Henryk, ppułk., ur.
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic., obrazek13. 2. 1894 r. (Znaleziono: legitymację
pamiątka z Częstochowy, kartki po
cztowe, krzyżyk drewniany i świad.
na prawo noszenia odznaki łącznoszczep, w Kozielsku 1206).
ści)>
1525. Nierozpoznany wojskowy. (Zna 1551. Ludwiczak Edward — ppor. (Zna
leziono: 2 listy).
’
leziono: listy i karty pocztowe).
Zborowski Zdzisław Stefan— ppor.
1526. Aksan M ikołaj, ppor. przed woj 1552.
(Znaleziono: ks. st. sł. ofic., listy, kar
ną zam. w Poznaniu. (Znaleziono:
ty pocztowe, różaniec i medalik).
prawo jazdy i zaświadczenie wojsko 1553. Nowak W ik to r — kpt. (Znalezio
we, wystawione w Poznaniu).
no: legit. ofic. MSWojsk., odznaki in

struktora P. W. wraz z legitymacją
legit. ofic. MSWojsk., legit. odznaki
i świad. szczep, w Kozielsku Nr. 2038).
21. pp., legit. odznaczeń wojskowych
1554. Gawryś Feliks — ppor.-lekan.
m. in. „Medala Niepodległości, Krzy
(Zualeziono: dowód osobisty, wizy
ża Walecznych i medala „Polska swe
tówki i świad. szczep, w Kęzielsku
mu Obrońcy'1).
1578. Jarociński Edward — płk.-lekarz,
Nr. 3937).
1555. Laburok Jerzy — wojskowy. (Znaurodź. 9. 11. 1879 r., kawaler Krzyża
leziono: kopertę z listu, kartę poczto
Niepodległości. (Znaleziono: legit.
wą i świad. szczep, w Kozielsku Nr.
ofic., legit. Krzyża Niepodległości,
3065).
leg it TZSP., prawo jazdy, szkatułka
1556. Nierozpoznany wojskowy. (Znale
z m injaturką M. Boskiej — pamiątka
ziono kartę z nazwiskami).
z Częstochowy, świad. szczep, w Ko
zielsku Nr. 1228).
1557. Dąbrowski Józef — por. (Znalezio
1579. K uryluk W ładysław — major-leno: ks. st. sł. ofic. i fotografje).
karz. (Znaleziono: kartę przydziału
1558. Koleśnlk Leon — of. rez. (Znale
wojennego, karty poczt, i okulary).
ziono: legit. urzędn. państw., list, me
trykę, plakietkę pamiątkową złożenia 1580. M ija ł Franciszek Ksawery — por.
przed wojną zam. Chorzów, ul. Dą
ślubowania młodzieży akademickiej
browskiego 28. (Znaleziono: pismo z
w 1936 r. w Częstochowie).
Komendy Rej. Uzup. w Chorzowie s
1559. Huttman S zy m o n ------- porucznik.
dn. 1. 8. 1939 r., karty pocztowe, listy
(Znaleziono: ks. s t sł. ofic., odpis me
i monogram „F. M.“).
tryki i notatnik).
1581. Lecejewskl 7 Henryk — ppor.
1560. Nierozpoznany major.
(Znaleziono 1 list).
1561. Nierozpoznany wojskowy. (Zna
leziono: li«t którego nadawcą jest 1582. Molda Mieczysław — wojsk. (Zna
leziono: karty pocztowe),
Tywalczok, Blaszki, starostwo kali
skie, woj. łódzkie, 2 medaliki na łań 1583. M arcjak Karol — porucznik. (Zna
leziono: ks. st. sl. ofic., list i medalik).
cuszku).
1584. Czarski Benedykt — kpt.-lskarz,
1562. Nierozpoznany major.
urodź. 13. 8. 1883 r. (Znaleziono: ks.
1563. Komunicki Michał, of. rez., iinóys t sł. ofic., legit. ZOR„ znak rozpo
nier-architokt uroite. 1896 r., zam.
znawczy).
Warszawa, ul. Odyńca 15a, tel. 4-20-69.
Służył w broni pancernej. (Znalezio 1585. Lerner-Sslnbsrg Borys —• por.
(Znaleziono list).
no: znak rozpozna wozy, legit. urz.
państwowego, wizytówki i medalik), 1586. Nierozpoznany kapitan.
1587. Nierozpoznany podpułkownik.
1564. Korzelskl Franciszek, wojskowy.
(Znaleziono: karty pocztowe, list i 1588. Zapolskl Jarzy — ppułk. (Znale
ziono: list, ryngraf z M. Boską — pa
różaniec).
m iątka z Częstochowy i bruljon po
1565. Jezierski Władysław, wojskowy.
dania do NKWD w Moskwie w spra
(Znaleziono: list z Dnbna, ówiadeowie wydania wizy wyjazdowej w ję
two szczepienia w Kozielsku Nr.
zyku rosyjskim).
4065).
1566. Strzeslak Jan (ł), k p t (Znalezio 1589. Nierozpoznana osoba w ubraniu
cywilnem.
no: list z Tarnowa, którego nadawcą
jest Marja Strzesiakowa w Tarno 1590. RUdlger Kazimierz — kpt.-lekarz,
dr. med., zam. Warszawn. Al. Niepo-'
wie, ul. ...^żakow ska 128“ i gwiizr
dleglości
142 m. 8. (Znaleziono: 2 za
dak).
świadczenia urzędowe, reooptarjusz,
1567. Soblewskl Eustachy, of. rsz. (Zna
pieczątka kauczukowa, ryngraf M.
leziono: list, kartkę pocztową, zega
Boskiej i świad. szczep, w Kozielsku
rek, opis służby wojskowej w języ
Nr. 3967).
ku rosyjskim).
1591.
Zieliński Tadeusz — kpt. (Znale
1568. Falkiewicz Edward, k p t uroda.
ziono:
kwit Urzędu Skarbowego w
9. 6. 1886 r. (Znaleziono: kartę staty
Jarosławiu).
styczną szpitala im. św. Jana w O- 1592.
Nierozpoznany wojskowy. (Zuale
łyce. kilka kwitów, dowód osobisty
ziono: list z Przemyśla).
i list).
1593. Nierozpoznany ppor. (Znaleziono:
1569. Nierozpoznany wojskowy,
świad. szczep, w Kozielsku Nr. 803).
1570. Płatonof Zygmunt Władysław, 1594. Bagiński Władysław — por„ zam.
ppłk. (Znaleziono: kartki z adresami,
Toruń-Podgórze, ul. Młyuna 2. (Zna
fotografje, zloty pierścionek z szafi
leziono: kartę ewidencyjną, 2 liaty,
rem i przepustka w jęz. rosyjskim,
wizytówkę, dowód ORob. fracuski, mowystawiona w dniu 24. 9. 1939 r. na
dalik i monogram „BW").
przejazd ze Złoczowa do Łowicza).
1595. Orzechowski Antoni — por. (Zua
1571. Skrzypek Bolesław, kpt. (Znale
leziono: uwierzytelnienie i medalik),
ziono: 4 karty pocztowo, których na 1596. Sokołowski W ładysław — wojsk.
dawcą jest Władysława Skrzynko
(Znaleziono: ks. s t sł. ofic. i świad.
wa, Warszawa 32, ul. Dygasińskiego
szczepienia w Kozielsku).
Nr. 5, oraz świadectwo szczep, w Ko 1597. Pellegrlnl Leopold — ppułk. Mgr.
zielsku Nr. 3826).
(Znaleziono: przepustkę stałą do
1572. Nierozpoznany wojskowy. (ZnaleMSWojsk., dow. osob., kartę poczt
ziiiono: dowód tożsamości pojazdu
i świad. szczep, w Kozielsku Nr. 1202).
mechanicznego Nr. 59473, prawo jaz
*
dy, mały ryngraf z Matką Boską i
napisem: „W dowód wdzięczności i
W uzupełnieniu naszej wiadomości o
pamięci ofiaruje S. Rusa/r. różaniec). przerwaniu prac exhumacyjnycb i iden
1573. Nierozpoznany porucznik.
tyfikacyjnych szczątków oficerów ar1574. Maszko Władysław — ofic. geo mji polskiej w Katyniu, podajemy do
graf. urodź. 24. 6. 1900 r. w Opocznie. wiadomości, że techniczna ekipa PCK.
(Znaleziono: znak rozpoznawczy, me nic przywiozła do kraju pamiątek i do
znalezionych przy zwło
trykę ur„ karty pocztowe i świadec kumentów,
kach oficerów, które to pamiątki z po
two szczepienia w Kozielsku).
wodu trudności technicznych zostaną
1575. Androletti Roman, wojskowy. In  przywiezione w najbliższym czasie i po
żynier, urodź. 5. 6. 1906 r. (Znalezio ponownem przejrzeniu i zbadaniu, w
no: ks. oszczędn. PKO, listy i karty szczególności zaś papierów i dokumen
tów nieczytelnych lub trudno ozytelpocztowe).
nych,
zostaną one przekazane Zarządo
1576. Nierozpoznany wojskowy.
wi Głównemu Polskiego Czerwonego
1577. Recheńskl Leon — major, kawaler Krzyża w Warszawie, celem doręczenia
Krzyża Walecznych. (Znaleziono: Rodzinom poległych.
fi
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Wszystkie wysiłki na cele zwycięstwa.
Parlament japoński jednogłośnie opowiada się za rzędem.
Tokio, 19 czerwca. W dniu zakończenia i dał dowód, żo jednogłośnie opowiada się
sssjl parlamentarnej, Izba reprezentantów za rządom I popiera wszystkie Jego zarzą
jednogłośnie uchwaliła rezolucje, podpisa dzenia.
ną przez 80 członków- w której domaga tle,
Takie ustosunkowanie sic uwydatnia się
aby wszelkie w ysiłki maszynerji1 wojennej także w postanowieniu, powziętem przez
skoncentrowały się na zwycięstwo i aby Izbc niższą, w fctórem odbija sic silna
równocześnie najściślej
współpracowały wola i post ano wiernie parlamentu energicz
z Niemcami, Włochami i Innemi mocar nej pracy dla osiągnięcia zwycięstwa.
Rzecznik Izby niższej, b. m inister komu
stwami
europejskieml, dla
osiągnięcia
wspólnego celu.
nikacji Nagni, zajmuje sic bliżej w pew

Rezolucja ta. mówi w dalszym ciągu, ze
wymaga tego pomycia Japonji i odpowiedziąlrność jej w Wielkiej Azji Wschodnie],
aby Japonją się starała o urzeczywistnie
nie sprawiedliwego porządku świata i aby
zniszczyła amglo-amery kańskich przeciw
ników, aby w ten spsób dać możliwość atu
miljonom mieszkańców Azji Wschodniej
do odzyskania swych najwłaściwszych
praw.
Izba wyższa japońskiego parlamentu
przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu piątfcowem wszystkie przez rząd przedłołono
projekty ustaw taksamo. ja k zaakceptawała je w czwartek Izba niższa. Temsamem
parlament zakończył swą właściwą pracą

nym komentarzu tą częścią oświadczenia,
która dotyczy sprzymierzonych. Podkreśla
ou, co następuje: „Anglikom 1 Ameryka
nom, mimo’ rozpaczliwych wysiłków, nic
udało sic zaprzeczyć Niemcom i Włochom
, ich wielkich cnkccsów, lub też poróżnić
oba te kraje swemi intrygami. Również
-spełzły ną miewm wszelki* anglo-ameryykańakie nadzieje, pokładane w wojnie
ffiiemiceko-sowiedkiej. Stosunek Niemiec do
Włoch jest, niewzruszalny. Jeżeli pod tyra
Jcątem widzenia obserwujemy sytuację
w Europie i Azji Wschodniej, natenczas
niesłychanie korzystny rozwój sytuacji,
sprzyjający mocarstwom Paktu Trzech,
njapełmia nas wielką radością i niesłychaną
satysfakcją".

Samowystarczalność
Azji Wschodniej.
Tokio, 19 czerwca. Na posiedzeniu wy
działu Izby niższej minister W ielkiej A zji
Wschodniej Aoki złożył deklaracje, doty
czące samowystarczalności w zaopatrzeniu
żywnościowem pomiędzy Japonją, Mandżukuo, Chinami i terenami południowemu

W odniesieniu do samowystarczalności
japońskiej pod względem żywnościowym
oświadczył Aoki, że rząd uprawia politykę
podtrzymania samowystarczalności pomię
dzy Japonją a Mondżukuo, która uchwalo
na została w roku ubiegłym przez radę
odbudowy Wielkiej Azji Wschodniej. Sto
sownie do japońskiej polityki żywnościo
wej dokłada Mandżukuo wszelkich starań,
aby podwyższyć produkcję żywnościową.
Jaiko szczególnie godny uwagi podkreślił
Aoki Plan pięciolecia rządu mandżurskiego,
ustanowiony w roku ubiegłym. Plan ten
poświęca szczególną uwagę podwyższeniu
produkcji węgla, oraz większej aktywności
zakładów rolniczych. Nadto oświadczył
Aoki, że chiński rząd narodowy nie szczę
dzi trudu, aby uzyskać zwiększenie pro
dukcji rolniczej w Chinach, podczas kiedy
.Taponja ze swej strony udziela Chinom
szerszego poparcia.

Gratulacje Fuhrera
dla Horthy‘ego.

Spokój na froncie wschodnim.

Z głównej kwatery FUhrera, 19 czerwca
FUhrer przesłał regentowi królestwa węglsrskiego M ikołajow i H orthyem u z oka
zji urodzin pismo gratulacyjne, utrzymano
W serdecznych słowach.

Niemieckie lotnictwo bombarduje Portsmouth.

Berlin, 19 czerwca. Naczelna komanda
niemieckich sił zbrojnych komunikuje
z głównej kwatery FUhrera w dniu 18
czerwca i
Na froncie wschodnim dzień przebiegł
spokojnie.
D r Goebbels przemawiał
Nocne ataki lotnictwa kierowały eię na
w Nadrenji.
koncentracje statków nieprzyjacielskich
pod Aetrachaniem i na zakłady zbrojenio
W uppertal, 19 czerwcu. W czasie uroczy
stości żałobne] ku czci ofiar brytyjskiego we, położone nad dolnym biegiem Wołgi.
terroru lotniczego minister Rzeszy dr Qo»b- Zatopiono cztery statki o łącznej pojemno
bek wygłosił okolicznościowo przemówie ści 11.000 brt. Uszkodzono dalszy statek
handlowy średniej wielkości. Wśród trafio 
nie w hali miejskiej w Elberfeld.
Imieniem Fuhrera i narodu niemieckie nych urządzeń przemysłowych powstały
go pożegnął poległych z Wuppertal. ..Wy- wielkie zniszczenia. Podczas ataku form a
bije kiedyś godzina, iż terror ten złamiemy cji bombowców sowieckich o charakterze
terrorem wzajemnym. Przeciwnik popełnia mieszanym na Jeden z łilemieekioh konwo
jedną zbrodnię po drugiej i tem samem. ro
śnie krwawy rachunek, za który pewnego
dinla będzie mtisial zapłacić. Niezliczone
rzesze robotników, inżynierów i konstruk
torów pracują nieustannie nad tem — by
dzień ten jak najbardziej przyspieszyć.
Wiem, iż naród niemiecki czeka nań z wiel
ka niecierpliwością. W sercach narodu nie
mieckiego przeciwnik niezatartem! litera
mi wypisał wyznanie swych win, co nam
pewnego dnia posłuży, jako uzasadnianie
dla naszego odwetu".

Pożyczka wojenna w Fłnlandjl.
Helsinki, 19 czerwca. Zapowiedziani; nałożenie
przymusowej pożyczki od dochodu i majątku w
Fllilandjl stało się obecnie faktem dokonanym.
Odnośny projekt ustawy w lyąłi dniach skiero
wany został przez prezydenta państwa do parla
mentu. W myśl tego projektu kwota, jaką należy
subskrybować, wynosi 5 procent dochodu podle
gającego opodntkowanhi, podczas gdy odnośna
stawka od majątku wynosi 3 procent. Termin
pożyczki, którą nazwano „Pożyczką wojenną", ustalony został na okres pięciu lat. Wpływ z lego
źródła preliminowano na 3.3 iniljarda marek fiń
skich.

jów dowozowych na morzu Czar nem. ma
rynarka wojenna I lotnictwo zestrzeliły
pięt samolotów nicprzyjaciolekleh.
W nocy na 18 czerwca formacja ciężkich
niemieckich samolotów bojowych przepro
wadziła atak na port algierski Dżidżelli.
Podzaa nocnych lotów nękających kilku
samolotów nieprzyjacielskich ponad obsza
rom Rzeszy nie stwierdzono żadnych zrzu
conych bomb.
Formacja niemieckich samolotów bojo
wych w nocy ubiegłej zaatakowała bomba
mi ciężkiego kalibru port wojenny Ports
mouth. Inne samoloty bombardowały po
szczególne objekty, położone na taranie An.
g ljl południowo-wschodniej.

Polityka przyjaźni rumuńsko-tureckiej.
Bukareszt, 19 czerwca. Dziennik „Unlyersul" sejmuje eię ponownie wynurzeniami
tureckiego posła w Bukareszcie Tanrlcara
i podkreśla znaczenie rumuńsko-tureckiej
polityki przyjaźni.

Dziennik podkreśla ważność przypisywa
ną komentarzom mul obecną sytuacją mię
dzynarodową. Atatiirlk uważał zawsze po
łudniowy wschód Europy jako polityczną
całość, rozwijającą się z własnej »iłV. a
tworzącą silną kolumnę, w budynku euro
pejskim na fundamencie polityki współ
pracy. W Ankarze rozumie sic żądania
Rumunji, dotyczące pracy nad ujściem Du
naju, jak i nad morzem Ozarnem tak samo
debrze, jak W Bukareszcie ocenia się rolę
Turcji nad cieśninami. Turcja i Rumun,ia
tworzą stałą rękojmię dla Bałkanów i ich
niezawisłości w stosunku dp wszelkich prób
wmieszania się. . W zakończeniu dziennik
podkreśla uznanio słusznych aspiracyj ru
muńskich, które zawarte jest w wynurze
niach Tanricaru, a posiadające szczególną

ważność polityczną.
„Trwała gwarancja turaokioj
polityki zagranicznej**.

W „Son Telegraf1* w dniu 16 czerwca
Benice pod aj o następująoy komentarz w
związku z tą częścią przemówieniach pr©;
mjera Saracoglu, odnoszącą się do polityki
zagranicznej:
~
„W swem przemówieniu Saracoglu wszy
stkie punkty tureckiej polityki zugranioznej wyłożył tak jasno, iż słowu jego dla
każdego państwa zainteresowanego ucho
dzić muszą jako trwała gwarancja turec
kiej polityki zagranicznej. Jedynie dzięki
ewej roztropnej postawie Turcja zdołała
utrzymać się zdała od nieszczęścia, wojny
1światowej i dzięki temu coraz bardziej.jest
poważana. Turcja pokłada swe zaufanie w
eilnej arm ii i w niewzruszonej, jedności
narodu. Spogląda ona dlatego też w przy
szłość z optymlstyczncm uczuciem bezpicezeńatwa.

W avelł wicekrólem Indyj.
Amsterdam. 19 czerwca. Marszalek poluy
iWnvcll został mianowany wicekrólem In 
dyj. jak podajc urzędowo w Londynie do
wiadomości angielska służba prasowa. Nnntąpcą jego jako głównodowodzącego w
Lizbona, 19 czerwca. W ostatnich nume
Indiach będzie generał Auchlnneleok.
rach czu&opiema „Time" zumicezozono, sze
reg szczegółów o rozmiarach wielkiej po
wodzi ua terenie Stanów Zjednoczonych
Szczegóły wizyty
Ameryki Północnej. Po czternastodnio
wych nieprzerwanych deszczach rzeki Miakróla angielskiego w półn. Afryce siasipi,
Missouri, Illinois, Osage i Wcbash
Paryż, 19 czerwca. Itozważując wizytę króla wystąpiły z brzegów, zalewając nieprzej
angielskiego we frnncnsklej Afryce północnej, rzane obszary środkowo-zachodnich i po
przypomina „Petit Pnrlsien", że wizyta la przy; łudniowych Stanów Zjednoczonych. Około
pada nu trzecią rocznicę owego dnia, kiedy Chur miljoua ba ziemi uprawnej przez szereg ty
chill w godzinach klęski Francji zaproponował godni zalauych było wodą. Zasłowy na
unję frnncusko-brylyjską ze wspólną przynależ tych obszarach uważać należy za stracone
nością państwową. Od lego czasu odbierał Chur bezpowrotnie. Conajinniej 12.000 domów uległo zupełnemu zniszczeniu. Liczba osob
chill siłą jedną kolonję po drugiej Francji,
Dzisiaj król Jerzy sankcjonuje tę kradzież ko- pozbawionych dachu nad głową sięga setek
lonij wizytą swoją i charakteryzuje temsamein tysięcy. Szczególnie dotknięte zostały sta
zachowanie się tych Francuzów, którzy sprzenie ny Yown, Oklahoma i Oansas, ponieważ
wierzyli się swej przysiędze, jako nową zdrady. szkody wyrządzone przez powódź powięk
Generałowi* francuscy, którzy złamali swe sło szone jeszcze zostały przez gwałtowną bu
wo, mogą się zjawiać przed królem angielskim, rzę.
W pracach ratowniczych udział błorą
ledt nic wolno iin przemawiać w im ieniu Fran
cuzów, lub leź zachowaniu się ich nie wolno dziesiątki tysięcy żołnierzy, oraz całe po
nadawać miana palrjotyzmu. Francuzi praw gotowie, składające się z osób cywilnych w
dziwie wolni nie zaciągają się w służbę u króla tych stanach. Wszelkie wysiłki, mające na
angielskiego, którego tron splamiony jest krwią celu zbudowanie przy pomocy worków z
francuskich żołnierzy, francuskich marynarzy, piaskiem silnych nasypów, celem zapobie
francuskich lotników, francuskich chłopów i fran żenia dalszemu wylewowi, spełzły na niezem. Dotknięte powodzią obszary stano
cuskich robotników.
_
wią obraz olbrzymiego zniszczenia, Zyjący
tam ludzie znaleźli się nagle W największej
Hiszpańskie lotnictwo ochotnicze nędzy, komunikacja kolejowa między pół
nocą i południem była przerwana. Dlatego
dla frontu wschodniego.
•też dostawa środków żywnośoi, odzieży i
M adryt, 19 czerwca. Celom zluzowania Innych przedmiotów była nnrazio niemoż
trzeciej hiszpańskiej eskadry lotniczej o- liwa. Produkcja wojennu na tych obsza
została--------------wstrzymana.
ehotnlczej. walczącej na froncie wschód- rach.......---, Wi samym tylko
nim, odjechała w czwartek z M$o4rytu .da rat. Louis zamknięto cztery zakłady zbroNicmiec czwarta ochotnicza eskaiłra lot-- jepiowe, a w Logansport (Indiana) pięć
nieza.
aakładó.w. Koło $>t. Łonie unieruchomiono

Rozmiary powodzi w Stanach Zjednoczonych.
również wielką olektrownię, ponieważ za
pora wodna uległa przerwaniu.
W Arkansas na przestrzeni kilkuset me
trów uszkodzone zostały uruchomione nie
dawno rurociągi, któremi dostarczano ma
teriał iMjdmy do wschodnich stanów. Skut
kiem tego we wszystkich większych mia
stach na wschodzie w niesłychany aposob
powiększyły sio trudności w eprnwłe zao
patrywania w produkty naftowe. ląrm erzy
w stanach od Maine do Virglnia domaga
ją się od rządu, by dostarczono im więcej
nafty, gdyż brak im mnterjałów pędnych
dla traktorów. Minister rolnictwa liczy się
z jednemi z najgorszych zbiorów w czasio
ostatnich 30 lat.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 19 czerwca. Włoski komunikat wo
jenny z dnia ,18 czerwca brzmi:
Główna kwatera sił zbrojnych komuni
kuje:
\
Formacje lotnictwa niemieckiego zrzuci
ły liczne bomby na urządzenia portowe
w Dżidżelli.
■ Lotnictwo aljanokie zaatakowało wczoraj
różne miejscowości na Sycylji, w Calabrji
1 małe miejscowości w pobliżu Wezuwjusza,
między niemi także Pompeji, Powstały
ograniczone straty. Nasi myśliwcy zestrze
lili jeden aparat typu Spitfhre w pobliżu
miejscowości Comiso.

Lotnictwo anglo-amerykańskie
bombarduje włoskie kościoły.
Rzym 19 czerwca. Urzędowo publikuje się
spis wszystkich kościołów włoskich, bom
bardowanych podczas ataków lotniczych
anglo-amerykańskich. Wylicza się ogółem
12(1 kościołów, a mianowicie 29 w Genui,
-2 w Neapolu, 27 w Palermo, 24 w Turynie,
3 w Katanii, 5 w Mediolanie, 2 w Brindisi,
2 w Messynie, 2 w 8avomic, jeden w Givitaveehia i jeden w Trap ani.

Aljanel zbombardowali grobowiec
Garibaldiego.
Rzym, 19 czerwca. Grobowiec włoskiego
bohatera narodowego, Garibaldiego, znaj
dujący się na Caprera, małej włoskiej wy
sepce. położonej pomiędzy Sardyują a Kor
syką, zbombardowany został przez lotnic
two anglo-amerykańskie w dniach 10 kwie
tnia i 24 maja br.

Spustoszenia w K a ta n ji.
Katania, 19 czerwca. Duże rozgoryczenie wy
wołało w Katanji sburzrnlc olbriym ltgo gmachu
barokowego pałacu S. Demetrlo, dokonuuc pracę
anglu-anierykaiittkle bomby.

Z inicjatywy księcia do Camastra, po ciężkim
wybuchu wulkanu Etna w dniu lł styctuiia 1098
budynek ten oddali^ został w ręce Giuseppe Lanza, celem odbudowy, a działo się to krótko po
aupełnem zniszczeniu miasta. Ówczesny wicekról
udzielił księciu pod tym względem nloograniezónej swobody, wskutek czego tenże powołał na
tychmiast architektów, budowniczych i rzeźbiarzy
z całej Sycylji. Przez dymiące jeszcze ruiny mia
sta wytyczano dwie Wielkie arterje komunika
cyjne, jedną od północy na południe, a drugą
od wschodu na zachód. Nu skrzyżowaniu tych
dwóch gośoińców wzniesiono tę potężną budowlę,
której nadano początkowo nazwę Palazzo San
Damiano, zmieniając ją później na Palazzo Sun
Demetrlo. Pałac ten tworzy dziś pojęcie zasad
nicze w historjl sztuki całego świata. Fasada jego
odznaczała się przebogatą dekoracją, składającą
się z kariatyd, girland kwiatowych, masek i Inęczy. Był on dla miasta pod pewnym względem
symbolem dla jego twardej 1 ąlespożytej woli
życia.
Nie spodziewał się tego nikt w Katanji, ż/wrrtg
zaatakuje ten sędziwy budynek. W czasie alarmu
lotniczego, kiedy pałac ten uległ zburzeniu, liczni
mieszkańcy schronili się do tego budynku, czUjąt,
się tani zupełnie pewnymi. Pałac ten przedstawia
dziś bezkształtną górę rumowisk.
„Popolo dl Koma" zamieszcza obecnie na swych
tamach dane o szkodach, spowodowanych w ŃcSpolu przez atuki bombowców anglo-atacr.yknnskich. Tak więc zniszczono lub poważnie, uszko
dzono: 21 kościołów, jedno muzeum, 10 szkół,
jedno boisko sportowe, więzienie dla kobiel,
7 żłóbków dziecięcych, jeden przytułek dla dzie
ci, urząd długów państwowych państwowego ar
chiwum z czasów bourbońsklch, 10 historycznych
pałaców 1 dwa parki. Uczyniono wszystko, CÓ
można było, by umieścić w bczpiecznem miejscu
dzieła sztuki tego miasta. Tak dotychczas usunię,
to 12.000 dzieł sztuki, przeszło pól mlljona ksią
żek 1 manuskryptów, ponadto 3 miljony doku
mentów z archiwów, wśród których znajdują się
cenne dokumenty historyczne, jak bulle papieski*
i dekrety z dawnych cjasów. Pracę tę, jak obce, nie podano, zakończono dopiero w ostatnim cza
sie. Od chwili rozpoczęcia wojny Neapol mlat
183 razy alarm, a 71 razy był bombardowany.
Suma godzin alarmowych wynosi 1100,

k >0. ■ ■

Nleudałe powstanie na Martynice
Vlgo, 19 czerwca. „New York Tim©s“ do
nosi, że pewien murzyn, nazwiskiem Valentino, wspólnie z Innymi przeciwnikami
rządu w Vichy, usiłownl w nocy tia i go
czerwca opanować stację radjową na Martynice. W ystarczyła couruwda jodna snlwa, oddana z pokładu lekkiego krązownlką
„ileanne d‘Ars", zakotwiczonego w porem,
aby udarenutlć i zakończyć planowane po
wstanie. Rebeliant murzyński oraz jego
adherenci zbiegli.______

Benesz pojedzie do Moskwy
przez Alaskę.

Pani Czangkalszekowa
w Kanadzie.

Lizbona. 19 czerwca. B. prezydent czeski
Sztokholm, 19 czerwca, „Woli oporu
Benesz uda zlą prawdopodobnie prisz A la  Czungkingu nie wolno nadużywać ponad
ską do Moskwy, Jak donoszą zs iródsł bry możliwość ludzką" — takie ostrzeżenie
tyjskich.
■kierowała, jak już krótko o tern donoszo

Funkcje jego w Moskwie polegać m ają no, w swej przemowie, wygłoszonej w śro
nu tem, że nietylko sondować ma sowie dę przed kanadyjskim parlamentem pHiń
ckie pretensje terytorialne po wojnie z upo Czaugkuiazokowa. która przybyła do Otta
ważnienia Roosevelta i Churchillu, ale ma wy. Z tom ostrzeżeniem złączyła naglące żą
także wywierać nacisk na Stalina, aby danie dostawy większej ilości mnterjnlu
jeszcze więcej, aniżeli dotąd, spotęgował wojennego dlą Czungkingu. W dalszym cląu pani Czangkałezekowa wskazała, że
ewe wysiłki wojenne. Równocześnie ma
,byó zwiastunom niepomyślnej dla bolszewi aponla korzysta z czasu nletylko na to,
ków informacji, że Stany Zjednoczone w aby stało umacniać swe pozycje, ale też i na
najbliższym czasie zamierzają zwiększyć to, aby wykorzystywać chiński® źródła po
swą aktywność w stosunku do Japonji, mocnicze, Zwyolęstwo Japonji miałoby w
konsekwencji nietylko
dla Czungkingu,a b
a temsamem nie zaangażują w szersze] ------------—
.
mierze swych sił wojskowych na froncie łtakże i dla Anglji i Stanów Zjednoczony®
europejskim.
^ ^katastrofalne skutki.

J
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„flONTEC KRAKOW SKI" Nr. 141. Niedztóto, 20 ctaerwoa 1943.

Hurtownia Kupców Polskich. Kra Tapczany, sypialnie Jadalnie, po
ków, Krupnicza 11, tal. 222-88 — koje komb. poleca Wytwórnia Me
Za spokój
duszy ś. PMagazyn solnn-zpalczany, ulica bli. Kraków, Meiselea 4.
8528
Warszawska 31a, telef. 222-80, Ma Tapczany, sypialnio. Jadalnie, po
sprawie badania nad uprawa
M A L IK O W E J J U L II
gazyn towarowy a bocznicą kole koje komb. poleca Wytwórnia
jarzyn w mieść
'lit Krakau.
Jako w drugą bolesną roczZ dnia 11 ezerwsa 1(43 r.
jową ul. 1’rądnioka, telef. 232-95. Mebli, Kraków, Starowiślna 35
uloą śiuieroi, odhcdzlą Sie
3828
Korzystne źródło zakupu dla pp. (sklep).
,
VeneMlnes° Gubernntonaitwn — Główny Wydział Wyżywienia
we wtorek dnia 22 czerwca
kupców i spółdzielni. Dział I: to. Falefony walizkowe, dwusprążyi Itolntolwa — zarządzeniem o przeprowadzeniu badania nad uprawą
1943 r. o godzinie 9 rano
nowc,
płyty,
sprzedam.
Kraków,
wary
spożywcze
—
Korzonie,
na
jarzyn w czerwcu 1943 r. z dnia (1 kwietnia 1943 r. zarządził przopro
w kośelele PP. Norbertanek
8644
miastki herbaty, namiastki, przy Dwernickiego 7/10.
wadzenie w drugiej połowic miesiąca ozerwca 1943 r. (Dz. lłozp. GO.
S ta te ła d u n k i zb io ro w e
na Zwierzyńcu
prawy do zup, kostki, budynie, ■przedami maszyną do pisania,
ri. i.„5. , badania nad uprawą jarzyn na całym obszarze Generalnego
kisiele itd. Dział II: towary go patefon elektryOzny, kasą paucerOO
Gubernatorstwa.
Należy uouaiiu
ustalić pwwicracuuie
powierzchnie uprawne
uprawne pusjMmełffumycn
poszczególnych
NABOŻEB6TWO ŻAŁOBNE
—i—
u"JT
a
ffJŁtllTlknw
liirwn ix)wierzchnie
iwiurlow/oh,,;,. pod ................_________
_ ___
. do
..
spodarcze: mydła nam., promki do ną, branzoletką, ubranie, aparat
gatunku
w jarzyn,
uprawą jarzyn, przeznaczonych
na które zaprasza Kiew.
oraz n
ilość
po.
Lwouia, warszawy i czosiocnowy uzyskania nasion’ ——
prania 1 czyBzz^enia. pusta do bu fotografiozny. Kraków, Wlrtlopo. , - .• powierzchnie
uprawną cieplarń I osien
uyeh, Przyjaciół i Znajomych
Inspektowych. Badanie obejmuje:
tów, ultramaryna, barwniki, szczo le 10, m 13.
8880
Mąż i Rodziną.
D
gospodarstwa, w których przy badaniu nad użytkowa
Transporty samochodowe
tki itd. Dział III: Kosmetyka Kajali dwójka w średnim stanie,
niam
w. ,naj„
1M3 w
r. » t w
B ta b w
niem grndtu
tfrnntu w
matu iiua
1«wV
.t r , S ."“ “ r M
*“V..
_ ^wszelkiego rodzaju. Na życzene tano sprzedam. Wiadomość: Kra
I*”1 -wyżynami, truskawkami, kwiatami i innemi rośliPrze p ro w a d zki wozami
wysyłamy cenniki.
2686 ków, telefon 108-34.
8936
Książki: BurdeOKl: Tajemnice Mur- Dywan perski obrazy sprzedam.
9)
* ,upraw,e ręn-lnej i w ogrodnictwie zarabkowem.
meoiowymi.
a
. 30*l’,;darstwa ogrodnicze i inne, które uprawiała Jasa 16.50, Czerny: Teoria przyrzą Dobra lokata ploniądzy. Kraków,
aradach
*
h»»
m
!“T
osrmlow«.
na
sprzedaż,
chociażby
tylko
w
oZa spokój ę* duszy ś. p.
dzania
potraw 35.20, Czerny: Przy Zwierzyniecka 8, in. 4, l i p„ front,
Wszelkie ozynnośo! Żpedyeyjne
rządzanie potraw opr. pt. 154, . godz.
10—13.
9206
w ? ’ któr? V ZdShblift'rt
®hrlloh!
Prawo
narodów
66.
r ó u w f ó au p ^ l a ^ l
JÓZEFA SYRKA
f. 3,5 filmy, lakierki
Kykaczewski: Słownik jązyka pol Kodak Itctlna
z zamszem nr 43, sprze
Biuro Techn. i Konc. Przedsię
skiego 80.—. Poplcwski: Swial mąskie
jako w pierwszą bolesną
ul: Bonarka 13, od
ssaków opr. pl 82.50, Siemiradzki: dam: Kruków,
roczulcą odprawiono zośta16-tej.
9211
biorstwo Urządzeń Sanitarnych
O ozom mówią kamienie 11.—, godz.
ńtubns dodatki i do i, Kotnunji
aie we wtorek dn. 22 VI.
SJn.«0:
011mPu do Olimpjl św., poleca Sklep, Kraków, Sta
1943 r. o godz. 7.30 w ko
26.40, Tarnowski: Cejlon wyspa rowiślna 37 Dplnnnio welonów nn
ę X W
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Dywan iMąkny 880X280, do sprze- Fisprs namiastka i wszystkie ko t, dobry, sprzedam Kraków, ul
czc. materace włńsieiiae, sprzeda- Aparat
Brillant F 4.5, format 6.(1, lernelą
o<:9( Je Wesołowski. Kraków św Mer
unnla. Kraków, Brzozowa 10/84 rzenie namiastki, poleca Hurto Mogilska 51/5
£Gcyny.
, U1' wnia Kupców Polskich. Kraków. Pianino
połową
pryzmatyczną Zeissa, 6koncertowe
„fltingl". kn u5
1R73
P A R IN C
Kraków, Jagiellońska MryĄskłe lusMiyny, e«lknwłu ur«.v i 12-kwitną. wzmacniacz do patemąskl (Wielkość 46), im- Krupnicza 11.
2675 ąprzodam.
maszynoplema początki, życiorys, Sr**"c*any. sprzedam, Kraków
16,
ni.
6.
0096
w
młXnów
Moliłor. foiin O pięknym gloalo, sprzed*
Kosmetyka, wody kwiatowe, ko^ ■ la ń sk ft 4. Błażówna.
« «
przyjmie adwokat.
Obrazy wybitayol: artystów w ulol.
.M«rzvn Młyibkłch. Krn- okazyjnio: sklep, Kraków, Kra
perfumy, pudry, pnety do kim
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 2781“, < U m % 8u,tk0 1 •l,° rto»T. sprze- lonekte,
wyborze,
nalnrzyslepnieisze
WAWitydftft
2f5.
telffnn kowska 36.
ząbów, wazeliną, gliceryną kre
sprzedamy:
dywany
Fateł»ltr’‘k<''''> Mostowa 1'3. 2859 my, szampony, szminki, pudry dla ceny: Wawrzeekl Kraków Wlślna
1HIł Okazyjnie
9
Sprzedaż,
kupno,
ocena
1656
perskie, obrazy, kapy, koce, ozteFortepian
krzyżowy,
pelnopnucer
F R Y Z J E R A
olvt
elektryczny, zm ieniać dzieci solą do nóg iid„ poleca po
Płaszcze, kostiumy, ubrania, epo ny. krotki, w dobrym stanie, tanio fony zw-ykie i elektryczne, piyty,
do
samodzielnego
prowadzenia . k . ' i u r ; ’ed* * f8kA*cenach oryginalnych, tylko kup dnie,
hiąllzną. obuwie sprzeenst sprzedam: Kraków, ul Karmeli
garderobą, obuwie, zegarki marko,
zakładu
Ubranie <
-tUG com, drogęrjom, aptekom, spół851) ckn 17/9,
1D23 we: Dom Komisowy, Kraków.
bardzo dobrat0 "?/ p°I‘iel8.fp; Y dzielniom Hurtownia Kupców Pol sklep. Kraków Długa 32
____ potrzeba natychmiast.
Stradom 16.
2226
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granatowy, terakota, sprzedani: misowy. Kroków, św. Tomasza 26. Sznurek na torby, sienniki, wor talieznle i hurtownie. Kraków, Motory elektryczne speajnlnia dla
ki, makntikl, torby na zakupy, Krakowska 36. Fryzjernin Ma celów rolniczych, sprzedało „Elek
Kraków, Martallńskiego 3. m 8
Frispląkne luśne futro zealskinoTapczan nowoczesny. Jedńo- 1 nn. lisa arebrnogo, zostjum dam- teki, czajki papierowe, bosaki'* ciąg2376 tryk", Warszawa, Plcraokiego Ti.
dwuosobowy, szafa kombinowana, aki, ubrania mąskie. okazyjnie sznurkowe, poleca w wielkim wy Kołdrą puchową, jedwabną, dużą Wytwórnia toreb paplarowyeh,
orzechowa. 4 krzeala. do sprze aprzeda Chrześcijański Sklep Ko borze Galanteria, Kraków, Htarń- I dzteclącą, h. porządne, jesionka sprzedaż ppicru 1 szpagatu J.
2 “ Ity !#•,
3381 męska,
■
u
ir iiu u p o ,
dania. Kraltów. Stradom 13/9
S t r a d o m s k a 18
marengn,
un wysokiego, Pogorzelska, Warszawa, Przecho
misowy. Kraków, św. Tomasza 26.
Fułra perskie 1 mąekle. sprzedam. Abażury: Wytw. „Fó»" Kraków, uOłąbls ozdobne, apneowe sprzeda, koatjum damski, popielaty,
opielaty. <de- dnia 1. m 4, tel. 394 99, w podwó
jjo stale Hodowla Drobiu Józef gnnckl,
Kraków, Starowiślna 64/10. 2693 Sławkowska 30.
nnoki,
sprzedam.
Krak
raków. Długa rzu. prawa oficyna, II piętno!
«084k Ajzro Kraków, Mazowiecka 130a. 28/9, II. p., ofio.
2498 Prowinoja za milczeniem. 6284B

Obwlnkictenia

u rzg riaw *

ę*

OBWIESZCZENIE

UJł. muileri fll. Jętlrzejouj8łii

s2&»' S i ~w.:i;as;sr,

rsasff»

ffls fe .-,

chłopcy i dziewczęta

Fachowych i cnęinycn no pracy
fo rn a la omsłużącą

F O T O -K I N O

I

M EBLE

DYWANY PERSKIE
OBRAZY
A N TY K I

LAMUS

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 141. Niedziela, 20 czcrwga 1348.

K ącik szachowy.
)
L

. ( D

N r. 25 (34).
K.) Kraków, 39 czerwca.

r .

Gambit królewski glermkowy.

graną.
Foltys zastosował przeciw Rellstabowi
obronę sycylijską i nieoczekiwanie Wygrał partję.

Końcówka N r. 76.
P. Andrzej Kwiiecki z Iwonicza, stały czytelnik
„Kącika szachowego*1 nadsyła nam ciekawą koń
cówkę, jaką poniżej zamieszczamy.

Białe rozwijają w 3-dem posunięciu giermka.
Czarne mogą wprawdzie popsuć roszadę przei
Hd8— h4+, ale prędzej czy później hetman będzie
się musial cofnąć ze stratą tempa. Ten sposób
grania, chociaż nie należy do tak ożywionych, jak
gambit skoczkowy, uważany bywa za poprawniejszy, albowiem białe osiągają conajmniej równą
partję, podczas gdy w gambicie skoczkowym ko
rzyść jest po stronie czarnych.

Przykład 2.
11. S18—e l 14—18
12. g2X13! g4X18
13. K gl—12 Sb8—c6
14. ©4—©5 Gcft—15
15. Gd5Xf3 Hh5—gS
16. W bl—gl Hg6—h7
17. Gol—©3 0—0—o
18. GfSXc6 Se7Xo6
19. Hdl—18 Wb8 -gg
20. SeS—©2 G15—©4
równe.

Przykład 3.
Biele grają w dzl©eląt«m poaunięcdu:
W. ©4—©ł 0 - 0
18. K il—g l So6Xd4
11. Gd5—©4! ©7—©5
14. h4Xg5 Sd4X13 +
13. SoS—©2 8b8—c6
15. G©4X13 H h5X g5
Partie równe.

Przykład 4.
1. ©2—©4 ©7—©5
a. ra—14 « sx i4
а. Gfl—04 d7—d5
4. ©4Xd5 HdS—h4 +
8. K»l—11 018—d6l
б. d2—d4 Bg8—©7
7. G©4—b8 g7—g5
8. ©2—o4 b7—bS
a. Sbl—©3 G©8—15

10. S gl—13 Hh4—h3
11. h2—h4 h7—h6
13. 8©8—b5 8b8—d7
13. Sb5XdG c7Xd«
14. K il—g l g5—g4
15. SIS—el 14—13
10. g2—<3! 013—©4
17. K g l—12
■Caarn© ©toją lepiej

Przykład 5.
L ©2—©4 •7—©5
3. 13—f4 ©8Xf4
S. Gfl—04- Sg8—f6!

Ł ©a—*4 .7—©5

4. Sbl—©3 Sb 8-ę6
5. S gl—13 G18—b l
6. 0 - 0 0—0
Partje równe.

Przykład 6.

3.
8.
4.
8.

12—14 ©8X14
Gfl—©4 17—151
H dl—©2 Hd8—h44
Kai—d l 15Xe4
8. He2X©4+ G18—©7

7. d2—d4 RgS—16
8. He4X14 Hh4X14
9. GclX14 d7—d5
10. Gc4—d3 Gc8—<4+
11. S gl—©2 SbS—©6
Partje równe.

Przykład 7.
Blat© grają w łiódmcm poeunlęcim

ł. S gl—18 Hh4—h5

8. Ge4Xg8 Wh8Xgg
•. Wbl—e l SbS—©8

10. Sbl—©0 d7—46
11. da—d4 1 partie rówj

,
P artia Nr. 74.
Białe: A. da Riviere
Czarne: Morphy
1. ©2—©4 ©7—©5

3. 12—14 ©5X14

I. GM—©4 Sg8—f«

4.
8.
8.
7.

8.
9.
M.
11.
12.
13.
14.
15.

Sbl—o3 G18—b4
S gl—18 0—0
S©3—d5 S16X<J5
©4Xd5 W18—©8+
K el—12 d7—d6l
d2—d4 HdS—16
02—©3 Gb4—©5
Hdl—©4 G©8—d7
Ha4Xa5 b7—be
Ha5—u3 g7—gó
b2—hS h7—h5
Gol—d2 g5—g4

18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

h3X gl h5Xg4
S13—g l b6—b5
G©4—d3 Gd7—15
Gd8Xbó Sb8—d7
Ha3—a4 Wa.8—bS
Gb5Xd7 g4—gSr
K12—13 G15—©4+
K13—g4 Ge4Xd5
Gd7X©8 H16—g6+
Kg4X14 Hg6—©4+
K iś—g5 Kg8—g7t
Whl—h6 Gd5—©8
Wh6X©6 He4X©6
Ha4—U7 poddały

Białe zaczynają i wygrywają.

s
’ .
Kraków, 19 czerwca. Nad Wisłą, parą ki Warszawa nie jest w możności

lometrów powyżej Warszawy, leży pałac
wilanowski, otoczony wielkim parkiem.
W gąszczu jego stuletnich drzew, letnią
nocą, słowiki wydają przepiękne koncerty,

a dalej za pałacem rozciągają tlą obszerne
pola, tworzące ogromne gospodarstwo wa
rzywne. Obszar Jego wynosi 456 ha. Ta po
lać ziemi należy do pałacu. Osobliwością
gospodarstwa warzywnego Jest hodowla
rabarbaru. Jarzyna ta wypełnia prawie
całą powierzchnią ziemi. Rocznie zbiera sią
kilkaset tysiący kilogramów rabarbaru

W lecie codziennie wóz za wozem toczy się
z Wilanowa w stronę Warszawy, obłado
wany rabarbarem. Niema chyba sklepu
spożywczego, niema zakładu restauracyj
nego, któryby go nie posiadał.
Zarząd Wilanowa dba o zaopatrzenie
Warszawy w rabarbar w ciągu całego ro
ku, a więc również i w zimie. W tym celu
rozbudowano specjalne kultury tej jarzy
ny w piwnicach, w podziemnych pomiesz
czeniach ogrzewanych i suchych produku
je się rocznie około 22.000 kg. rabarbaru.
W pełnym okresie sezonu letniego podaż
wilanowskiego rabarbaru jest tak ogrom
na, że nawet przeszło miljonowe miasto

KRONIKA
Dziś: Juljanny P.
Jutro: 1 po Ziel. Św.
•
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

Do naszych Czytelników!
Zawiadamiamy uprzemie, żo prenumerata
„Gońca Krakowskiego** wynosi od dnia 1-go
liipca 1943 roku
6.— złotych mlesiącznlo.

grana na turnieju w Londynie w 1851 r.
13. h4— bu Hg6—g5
14. Hdl—13 816—g8
15. OolX14 Hg5—16
16. Sbl—©3 G18—©5
17. Sc3—d5 H18Xb2
18. 014—<16!! Hb2Xal +
19. K il—©2 Gc5Xgl
20. ©4—©3!! Sb8—afi
21. S15Xg7+ K©8—d8
22. H13—16+ Sg8X16
23. Gd6—©7++

Turniej szachowy w Salzburgu.
(St.) Dnia 9-go czerwca br. rozpoczął się w
Salzburgu międzynarodowy turniej szarhowy, w
którym uczestniczy sześciu wybitnych szachi
stów, Aljechin, Rellstab, Kcres, Bogoljubow,
Schmidt i Foltys.
Stan międzynarodowego turnieju szachowego
w Salzburgu przedstawia się po trzeciej rundzie
następująco: Keres ma 2'A punkty, Aljechin, Fol
tys i Schmidt — po dwa punkty, Bogoljubow —
1 punkt i Kellstab — 0 punktów.
Przerwana partja Keres— Rellstab, w której Ke
res miał lekką przewagę, zakończyła się jego
zwycięstwem. Aljechin i Rogoljubow rozegrali
emocjonującą partję, rozpoczętą gambitem damy;
po 44 ruchach partja zakończyła się remis. Także
partja Schmidt—Keres zakończyła się nieroze-

Redakcja „Kącika szachowano*' Jeszcze raz pod.
kreślą, ła listy anonimowe, względnie i fałszywym
adrssam wędruję do kosza.
Jaszcza o końcówce R©ti‘ego. W związku z koń
cówką Beti‘ego, Jaką niedawno zamieściliśmy w na
szym „Kąciku szachowym", otrzymaliśmy cały sze
reg lietów, których autorzy dowodzą, zo czarne wy
grywają. Oczywiście, że żaden z tych Panów nie ma
racji, żaden też z dobrze kombinujących szachistów
nie próbował tego dowodzić.
Prosimy tych Panów, którzy uważają, że potrafią
ezarnymi wygrać i że rozwiązanie końcówki nie było
trafne, aby któregokolwiek dnia odwiedzili naszą
Redakcję w godzinach między 8—9 rano, względni©
po południu miedzy 4—5, a na miejscu udzielimy
wyczerpujących informacyj.
P. K. Ertl — Kraków. W trzecim ciągu król Idal©
nie na 15, ani g5, ale ©5 i w tem właśnie leży całe
aedno sprawy, czego ani Pan, ant wielu innych nl©
potrafiło wykombinować.

Wilanowskie warzywa żywią Warszawę.

Do tego dochodzi — jak dotychczas —
przy prenumeracie przez pocztę: należ
ność pocztowa, albo
przy wysyłce pod opaską: porto w wy
sokości 1.50 zł miesięcznie, względnie
za odnoszenie do domu: należność za
doręczenie, obowiązująca w danej miej
scowości.
Podwyżka ceny konieczna była ze wzglę
du na wzrastające w ostatnim czasie coraz
bardziej
kaszty
techniczno-sprzedażne
i zatwierdzona została na wniosek Szefa
Prasy w Rządzie GG. przez Urząd kształ
towania cen.
Prosimy specjalnie naszych Czytelników
Karykatura mistrza Klcaerl tatki ego, zrobiona w w Rzeszy, którzy otrzymują gazetę pod
uh. stuleciu w „Cafe de la Regenee*4 w Paryżu. opaską, ażeby zwracali uwagę na zmianę
ceny i przy uiszczaniu zgóry prenumeraty
P artio nieśmiertelna Nr. 75.
już na miesiąc lipiec 1943 r. przekazywali
Białe: Andertten
Czarne: Kleseritzkl nową cenę w wysokości zl 7.5Ó — RM 3.75.
i . ©2—©4 ©7—©5
a. 12—14 ©5X14
t. G il—©4 HdS—h4+
4. Kai—11 b7—b5
5. G©4Xb5 Sg8—16
6 S g l—13 Hh4—b6
7. d2—d3 816—b5
8. S13—h4 Jlhli—g5
0. Sh4—15 07—©6
10. Wbl—g l c6Xb5
11. g2—g4 Sh5—18
12. h2—h4 Ug5—g8

Z PNIA,

Proszę o dobrą książkę...

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. ©2—©4 ©7—©5
3. 13—14 ©5Xf4
». Gfl—«4 d7—d5!
4. Go4Xd5 HdS—1,4+
». Kel—11 g7—g5
a. Sbl—©8 SgŚ—e7
7. d l—d4 G18—g7
8. S gl—f3 Hh4—ht
». bS—h4 h7—h«
10. K il—g l g5—g4
Partje

dąeej w ruchu maszyny. Nieszczęśliwym trafem włoRozwiązanie zadania z N r. 24 (33).
Czarne odpowiedziały L ___ Wf8Xf2l 2. K«1X12. •y kobiety dostały etę między koła- Kurpioe uległa
W cS -f8+ . 3. K12—©2, He5—b5+t 4. Ke«—d2, Hb8— zilnemu oekal/powantu głowy i muelała być przewie
ziona do szpitala.
b2+ 5. Kd2—©1, Hb2—12++.
Gdyby biała nagrały: 2. Hg4—©6+, W12—#7 8.
Wdl—©1, Hc5Xe3+! 4. WelXe3, Wc«—e ł+ 5. Wo3—
e l, W olX el+ + .
Na wypadek: 2. Hg4Xc8+, Ho5Xog 8. K glX f9.
Hcfl—c2+ 4. K12—el, dS—dś 1 zwyciężą.

Odpowiedzi Redakcji.

Przykład 1.
1. ©3—©4 ©7—©a
3. 12—14 ©5X14
S. Gfl—c4 Hd8—b4+
4. K«l—f l g7—g5
S. Sbl—©3 G18—g7
6. d2—d4 Sg8—©7
7. gS—g8 14XgS
S K il—<2 g5—g4

3

„GONIEC K R A K O W S K I"
Administracja

Ponad 1 1 5 .0 0 0 osób korzystało
z opieki K. K. Op. w Warszawie.

wszystko
spożyć. Nadwyżka idaie tedy do własnych
fabryk wilanowskich i tam wraz z innemi
owocami przerabiana jest na marmoladę.

Fabryka marmolady w W ilanowie urzą
dzona jest według najnowszych zdobyczy
technicznych; Jest ona w stanie wyprodu
kować rocznie 2.5 miljonów kg. marmola
dy. Wilanów produkuje marmoladę z wła

snych owoców. Sady gospodarstwa wila
nowskiego posiadają 8.200 jabłoni, 1.500
śliw, 1.200 czereśni. Do tego trzeba dodać li
czna krzewy malin i porzeczek. W rozbudo
wanych cieplarniach uprawia się liczne
warzywa (np. ogórki, pomidory), oraz kwia
ty, zależnie od pory roku. Oprócz cieplarni,
zakład posiada również chłodnie. Po
wierzchnia uprawnej ziemi zakładu wila
nowskiego z roku na rok ulega stałemu
powiększeniu. Tam, gdzie rok temu roz
ciągały się ugory, dziś rosną jarzyny,
ziemniaki, zboże itp. płody ziemi, aby za
spokajać wiecznie głodne miljonowe mia
sto Warszawę. Stosunkowo do swej wiel
kości i różnorodności produktów, zakład
wilanowski zatrudnia poważną liczbę ro
botników. W czasie pełnych zbiorów pra
cuje około 1.600 osób dziennie.
wą Julję Unicką, której akompanjować będzie
ceniony muzyk Adam Lenczowskl.
Program prof. Łukaalewirza jest niezw ykle uroznialcony. Obejmie on utwory wielkich kompo
zytorów, jak Reethovena „Andante Favori“, Schu
berta „Impromptu B-dur“, Chopina „Polonez
Fis-moll", „Berceuse** Webera, Liszta, Straussa wal
ce z operetki „Zemsta nietoperza" i w. in., przyczem trzeba zaznaczyć, że kilka utworów usły
szymy po raz pierwszy w wykonaniu Łukasiewi
cza, jak np. Haydna „Warjacje F-moll,
oraz
Schuberta „Erkónig** i inne. Do ciekawszych a
mniej znanych utworów należy Leszetyckiego
„La Piccola" i Skrjabina „Nokturn Des-dur" (na
jedną rękę).
Jul ja Ilnlcka wystąpi z programem również elekawyuą w którym znajdziemy pownżne utwory,
jak też i - lżejsze. Wykona ona m. inn.: Griega
„Pieśń Solveigi“, Maszyńskiego „Wiosnę", walca
Straussa, 'Niewiadomskiego „Markizę**, Ardittiego „walc Parła", oraz tak łubiane arje z operetek
Lehara.
Zarówno skład osobowy tych dwóch cieka
wych koncertów, jak też program- ich są rękoj
mią, że wieczory w sobotę i w niedzielę spotkają
się z wielkiem powodzeniem. Dodać należy, że
każdy z koncertów obejmuje Inny program.
Początek koncertu punktualnie o godz. 18-teJ.

Przyszła premiera w Starym
Teatrze.
W przyszłym tygodniu, w piątek 25 bm-, zespół
artystów odegra arcywesołą, pełną dowcipnych
sytuacyj komedję, pióra Stefana Turskiego pt.
„Bonuś się żenl“. Trafna obsada ról 1 wnikliwa
reżyserja Kazimierza Fablslaka dają gwarancję
koncertowego wykonania. Próby z udziałem au
tora dobiegają końca. Po „Wojnie z babami" i
„Loli z Ludwinowa" będzie to trzecia komedja
popularnego autora, którą ujrzymy na scenie Sta
rego Teatru.
_____

Kronika żałobna.

tłem) Kraków, 19 czerwca. W ostatnich dniach
zmarli: Józaf Kopylkiewiez, lat 82; Honorata Biascht, lat 63, żona urzędnika: Marja L.wlń.ka, lat 68,
Waruawa, 19 czerwca. Liczba otób, korzystaj, wdowa po urzędniku kolejowym: Józef Dębico,
cych ze świadczeń w Warzzawie w opiece otwarte] lat 58; Jan Zięba, lat 52, stolarz; Ludwika Kolarwynosiła w maju br. ponad 74.000 ozób. W tym to ika, lat 5ił; Piotr Kocot, lat 62, emer. urzędu, kolej.;
czasie w zakładach zamkniętych Komitetu przeby Józefa Zajączkowska, ur. 1943; Kazimiera Piątkow
wało 2.480 oaób. Liczba oaób nownzgłoazonych wy ska, urodź. 1942.
nosiła około 1.900. Zakwalifikowani do korzystania
ze świadozeń, a więo zarówno efektownie z nich ko
W KAWIARNI „PANI" wystąpi w sobotę o godorzystający, jak i oczekujący, wynosili w kwietniu 17.30 zuama nam z debirafcu w Starym Teatrze Olga
bi.: dorośli 76.600 I dzieci 31.400, razem 115.000 ozób.
Jiittnerówua
przy akompaniamencie p. Radzika.
Na szczogólna podkroiltnlo zasługuje fakt, ło akcja
MIŁE ZŁEGO POCZĄTKI... Stefan Abramczyk,
oflarnoicl tpołocznoj w Warszawie stola wzrasta.
Obocnio opodatkowały się dobrowolnie niotylko wiol, mieozikanieo osady Sieciechów, pow. Radom, wypiw
kio firmy, ale i ci przedsiębiorcy, których głównym szy więikzoą tlośó wódki na chrzcinach, wybrał się
warsztatom pracy Jest niejednokrotnie tylko pora w towainzyatwi© na przejażdżkę łódkami po miejoeowłasnych ręk. Nin przeto dziwnego, iż srana ofiar wem jeziorze. W czasie jazdy Abrainczyk zaczął po
również stale wzrasta i osiągnęła w samym tylko pisywać atę ©woją zręcznością, przeskakują© z jednej
łódki n* drugą. Niebezpieczne ©woluoje skończyły
maju około 500.200 zł.
oię upadkiem do wody, której głębokość dochodziła
w tem miejscu do 10 metrów. Mimo zorganią©wanta
Dziś koncert prof. Łukasiewicza natychmiastowej
pomocy niefortunny aktor utonął.
Energiczno poszukiwania za zwłokami są dotychozas
i Unickiej.
bez rezułtatu. Prawdopodobule zwłoki doetaty się
korzenie, obficie rosnących w jeziorze grzy
Kraków, 19 czerwca.
Dziś, w sobotę, usły pod
bieni.
szymy w Starym Teatrze znakomitego pianistę
MASZYNA JĄ OSKALPOWAŁA. Janina Kurploa,
Franciszku Łukasiewicza oraz znaną i cieszącą zo wsi Knwodrza Dolną, kolo Częstochowy, )X>dezae
się sympatją publiczności śpiewaczkę koloraturo- praoy w fabryce w Oząatochowle zbliżyła alę do bą-

Niestety matą i znikomą wagę przykładamy do
książki — do tej jedynej najwierniejszej przyja
ciółki i towarzyszki człowieka, która tyle chwil
mu .j życiu umila, nie mówiąc już o glębszem jej
znaczeniu, t. j. niezmiernie rozszerzającem i toziwietlajacem ogólny iwiatopogląd.
Książkę przeważnie traktujemy jako przedmiot
prawie ostatniej potrzeby, mogący sobie istnieć,
lecz nie nieodzowny.
Przyznajmy się szczerze: Nie mamy dla niej
kultu, ni szacunku. Wolimy przecie przyjacielowi
lub pięknej pani kupić kosz drogich kwiatów,
które po dwóch dniach stają się nieużytecznemi
Imlcciami, gdyż to wypada, to należy do dobre
go tonu, podczas gdy książkę sprawiamy co naj
wyżej małym dzieciom, bowiem tania to stosun
kowo zabawka — więc niechże sobie drą...
Kiedy zai przychodzimy do wypożyczalni —
nasza znajomoić literatury jest na tyle znikoma,
iż katalog przeglądamy i wypisujemy jedynie we
dług tytułów, a do panienki tam zajęte] — zwra
camy się z banalno-sakramentalnym frazesem —
„proszę o dobrą książkę"...
Ciekawy strasznie jestem — co znaczy w grun
cie rzeczy ową „dobrą książkę“t Czy myllimy
wówczas podobnemi kategorjami jak: biata bul
ka z wędzonym boczkiem, czy też rozpatrujemy
podobnym systemem rozumowania, jak n. p. „ta
dobra dziewczyna"!
Ale trudnol Uprzejma panienka robi mqdrq
minę i podaje nam stos dziel rozmaitego rodzaju
i z przeróżnych dziedzin, z którego wybieramy
zazwyczaj jakąi „Przeklętą Miloić" lub „Zdra
dzone Serce".
I racjal Poco się przemęczać! Doić nas nau
czyli przez wiele lat szkolnych, nasyciliimy się
wtedy książkami aż po uszył
Dzii więc trzeba coi lekkiego/ A chociaż może
to być najostateczniejsza wypocina obłąkanego
grafomana, chociaż bluzga, począwszy od tytułu
— stekiem straszliwych bzdurstw, zai kompozycja
przedstawia wyglądem — zgnite jajko — jednak
my czytamy ją z zapartym tchem, ponieważ akcja
toczy się w pałacu księcia, który kocha się w bie
dnej leiniczance.
Pewnie — wszakże dzieje milotci takiej ubo
giej panienki należą do znacznie ciekawszych od
historji m yili ludzkiej lub życia najwybitniej
szych indywidualnoici naszej epoki. Tam bądź
co bądź całują się, pieszczą, rozstają, by do sie
bie wkońcu na stale powrócić — a tu nie tylko
„nudne" przeżycia, strawione nad dziełem dla
uszczęśliwienia ludzkoSci, czy bohaterskie zmaga
nia np. z bakcylami chorób.
A przecie zawsze dzielniejszym był ten książę,
bowiem coi cztery razy pojedynkuwat się u ową
nic nie znaczącą dla społeczeństwa biedną pan
nę, niż przypuSćmy lekarz, który zastrzykaje ża
bie mikro-bakcyl cholery, by przeprowadzić na
samym sobie reakcję jego działania.
1 słusznie — książę czynił to z mtłoSci do jed
nej, jedynej na kwiecie kobiety, co jest wybit
nie romantycznem, gdy pobudką eksperymentów
uczonego było głębokie ukochanie ludzkoSci, a to
przyznacie czytelnicy, pachnie pozytywizmem.
Przepraszam jednaki Nie pragnę wcale nikomu
narzucać swych przekonań, ale mimo wszystko
zaprzestańcie czytający zwracać się do bibljotckorek z proSbą o „dobrą książkę".
Boć okreSlenie to może mieć raczej zastosowa
nie do móżdżku cielęcego...
JERZY EOLICZ.

W kilku wierszach.
Wadlutf óanyoh wUłtywtycfflnjrch minUterotwa rr*ł*
niotwa
rok 1942 pogłowie bydlęce w Rumunjł
<w7*QO*ilo 3.755 mhljondw safcuik (w roku ubiegłym
3.406 miljon5w wzituk). z-nA lto b a owLeo 9.781 miJjonów £0tiuik (w roku popraedinim 9.328 mil jonów eztuik).
*
Naczelna komieja obrany narodowej Chin narodo
wych powzięła uchwalę ponownego otwarcia i^kademji narodowej, zamkniętej w roku 1937.
*
W miejeoowoćci Magiliaeo kolo Lugany zmarła w
52 roku życia Sigrid Onegin, ał-awna śpiewaczka
azwedoka, która od ezeregu lat micezikaU w Magiliaao.
*
Jaipońafeie czynniki wojskowe na Fiilipinach zwró
ciły się do filipińskiej rady adiminietracyjnej z pro
śbą o natochraiaetowe powołanie do życia Rpccjalnej
koanieji, klóraby podjęła prace przygotowawcze do
ogłoszenia niepodległości Filipin.
*
Do atelier konserwatora <lziel aztuki, znajdującego
aię na przedmieściu Nicei, wtargnęli złoczyńcy, któirzy ekradili obrazy, wartości około miiljona franków.
Łupem złodzdei padło również płótno pendzla Tinlorertt-o, przedstawiające „Zuzannę w towarzyatwia
starców
*
Australijski minister spraw zagranicznych Evart©
który oisrtatinio bawił w Ameryce, przybył we wtóre):
do Angiji. Jako członek nządoi australijskiego weź
mie udział w poeiedzenlach angiedakiego gabinetu
wojennego.

♦
W czasie Zielonych Świą>t iyzybyli do Afryki pół
nocnej minister wojny Wielkiej Brytanji Sir Janie*
Gnigg i minister lotnictwa Sir Archibald Sinclair.
*
Trwająca w Madrycie od kilku tygodni antykomunjeityezna wystawa pod hasłem „Tacy byli czerwo
ni**, której zamknięcie miało na&tąpió w ubiegłą gro
dę, została, przedłużona do przyeałcgo tygodnia.
*
Biuro Reuterą donosi, że wczoraj przybył Ho Gi
braltaru król angieflfiflti.
*
Sąd wojenny w Czarniowoach skazał dwóch żydów
na śmierć. Udawali oni policjantów i wymuszali róż
ne kwoty od mieszkańców Czerńiowiec pod groźbą
śmierci. W momencie, kiedy miano owych żydów
ująć, doazło do gwałtownej gonitwy, w toku któiąj
obaj żydzi użyli hroni palnej.

„GONIEC K R A K O W SK I" Nr. 141. N i k e l a , 20 oserwoa 1943.
Kawaler, przystojny, lat M, fa- Ciąiawt, poporodowe, pooporaoyj- Zgubione Kanaoortę Nr. 1625 na
'obowlec, na stanowsku, ohwilowo ne pasy brznazne wykonuje 11. nazwisko Walnwaba Marja, wioś
6237k
S T A RY
w trudnyoh warunkao*. s braku Bogdanowicz. Kraków, Grodzka 3, Petkinie Nr. 27.
^Panienka, lat 97, inteligentna, we czasu, pozna matrym. pannę, W podworou.
875 Skradziona w nosy a 8 na 9 maja
Piątek, dnia 25 VI. 1945 r.
sołego usposobienia, niebrzydka, przystojną, możliwie nie biedną. Grafoloulni poradzi najlepiej każ 1943 knrtę rozpoznawczą Nr. 49,
o ffodz. 18-tej.
wystawioną przez Sttfroetwo Dębl
na posadzie niezależna, pozna pa Zgłoszenia
pod
„298":
Biuro demu. Przyjdź, jeśli masz jnk'
Sobota, dnia 26. VI. 1948 r.
oa na nazwisko Urbuńe*l Alojzy,
na do lat 48, o tych eamyob wa Ogłoszeń F. Krajna, Kraków, kłopoty: Kraków, Dietla 711/11
o godz. lfl-tej.
Mula.
6881k
lorach. Cal matrym. Zgłoszenia Adolf Hltlor-Platz 48.
L„_____
______
1883
0316k podwórcu, parter
tylko poważne: Gonleo Krak., Separowany, lat 45, faohowlec, Z:
Niedziela, dnia 27. VI. 1943 t
Jegarkt. zegary, oraz budziki, re •kradziona Kennkartę Nr. 385,
2 przedstawienia: o godz, 15.80
wystawioną
przez
Starostwo
w
Kraków, „Nr. 3898".
przystojny, inteligentny, dobrze peruje solidnie flrmn Galewski
i 18-tej.
Separowany lat 87 pozna Panią w zarabia, pragnie poznać panią uoz- Kraków, nl. Starowiślna 36 1799 Tarnowie 1 Auawels firmy Osthoiz
tom samem położenia. Cal matry olwą, cichą 1 spokojną, możliwie Obrazy stare, zniszczone, bez pod na nazwisko Urbanek Mieczysław.
monialny. Zgl. pod ,.875'' Biuro z wlasnem mieszkaniem, do lat plsu, malarstwo zagrańlez.nc, poi Zgubiono karto rozpoznawczą Nr.
Ogłoszeń Krajna, Kraków, Adólf- 80. Oel matrym. — Zgłoszenia ekle — przynieść do fachowej bea- 3050 z dnia 8. VI. 1942, wystawio
Komedia w 3 aktach Stefana
Hitler-Plats 48,
5838k Biuro Ogłoszeń Krojna, Kraków, płatnej ocony: Kraków, Lcbzowsfcn ną przez Krelihauptmnuna w Dę
Poważna porady matrym., wska Adolf Hitler-Platz 46, pod „297". 6. Salon Obrazów.
TURSKIEGO.
1790 bicy na nazwisko Katarzyna Po
zania.
Rzozęśllwe
kojarzenie.
PsyOpony rowerowe wulkanizuje szyb
Kownacka, Krajewska, Tyllak, ur. 20. IV 1901, zain. stale
oho-anallzy charakteru, ukryte Panna, lat 26, przystojna blondyn ko Kraków, Wolnloa 13/15.
ozyńska, Miciuski, Zaluckl.
Ljrsakowle, gm . Hohonbnch,
zdolności, wady, nałogi, przeszłość ka, uczciwa, pracowita, z brasu Marta Filipczak Masłowska przyj w
Kr.
Dębica.
8208k
znajomości
tą
drogą
pozna
pana
Reżyserja: K. Pabisiak.
1 przyazlośó, ustala na podstawie
muje
tylko
w
Czwartki
od
u
do
dniu 2 maja b. r. zoatnła skra
Kierownik imprezy: Dyr. St.
próby pisma i dat urodzenia. Od do lat 38 w celu matrym. Zglosz. 16-tej 1 piątki od 9—18, Krnków, W
dziona
karta
rozpoznawcza
Nr.
powiedzi za zaliczeniem poczto pod „323“ Biuro Ogłoszeń Krajna, Karmelicka 32/8.
Turski.
191(1 441, wystawiona przez itarząd gmi
Zmianę na lepsze ułatwi porada ny
wym. Psycho-grafolog mistrz Ma Kraków, Adolf HlWer-Platz 48.
Hroberz, pow Busko, na na
Ceny mlejze od •—15 iłołyeh.
rriott, Kraków, Skrytka poozt. 474. Wysoki brunet rzemieślnik, lat ohlromnntki, Kraków, Krakowska
Sprzedaż
biletów w kaaie
Przsmysłowlss przystojny, dy średnich, przyalojny kawaler, po 89/43 po południu,
wyjąwszy zwisko Sokołowski Franciszek, ur.
80.
IX. 1008 r.
9360*
zna
pannę
niebiedną,
Inteligentną,
Starego Taatru od środy dnia
styngowany, wyższe wyksztnłoe.
czwartki, niedżlęls.
2081
33. VI. b. r. od godz. 10—18
nlo, poszukuje matrym, owego
ticzurswskl, zaprzysiężony biegły, Zgubione kurtę rozpoząawofą Nr.
1701,
wydaną
w
Gliniku
'Marjam.
1 ifl—19. W niedzielą od godz.
ideału,
przystojną aportmsnkę,
otwiera kasy pancerne, prowadzi polskim na nazwisko Rwlndryk
10 boz przerwy.
raocwnlę meohanlcino-ślnsarskąatletyczne! budowy 1 siły, typ
Htontelaw, zam. w Hokole, Krels
rnków-Podjórzs, Dąbrowekiejro
Konleo przodatnwenln o godz.
męski, jednak subtelnej I dobrej. Gonleo Kkra«., Rzeszów, „Nr. 23*.
62071:
i 183 Jasio.
20-tej.
2865
3gre
Zgłoszenia
fotografią,
zwrotna, Jestem miody, lat 28, posiadam telefon 189
własny
Interes,
cboę
mleć
młodą,
•kraSzlone Kennkartę Nr 2276,
Priylm
ę
na
letnisko
starała,
dzia
Ągoflcla:
ig oneja: Kraków. Sienno 12,
lyeokl".
2898 nie bardzo bledną, nie piegowatą cl. Helolów 2, portiernia Kroków, wystawioną przoz Krelshnuptmnnn
Wysoki".
.
1577 sohnft Dębina, na nazwia*o Sera
smnaitalstnla, ładna, dobrej ro. tonę. Cel matrym. Zgloezenla po od 3—5.
dżiny, poznn pana wysokiej worto- ważne, możliwie z fotografią, kie Patefony, rowery, maszyny, z.pa- fin Zofja, zam w Sobowlc. gminu
8208k
śoPdueba. Cel matrym. Zgłoszenia rować: Goniec Krak,, Nowy Sącz, raty naprawia Zakład meebaniw- Tarnobrzag-wlsś.
„Zdooydownny".
6831K ny, Kralów, Bzlok 14.
1907 Zgubiona Kennkartę Nr, 88G, wy
najniżeze ceny wszystkich
Gonleo Krak., Kraków, „Nr. «O83k" pod
Osoba
przystojna,
Inteligentna,
Mnr-tl
Człaplńsklaj
daną
przez
Starostwo
w
Dębicy
na
towarów
Która z pań miła, zgrabna, nie lat 38, samotna, mająca własny »l’lao WW. ńwlętyoh 11, obok apte
wysoka, łagodnego usposobienia, Interes doahodowy I mleszknnle, ki — wykonuje wszolkle przeróbki nazwisko Sosflaraki Władysław,
w „CKNTROKOMISIK**
Brzeziny.
6270k
18—21 zecliue poślubić kawalera z braku znajomości nangnls po gustownie.
i#08
KRAKÓW, Ulica Grodzka 8.
1, 25, wzrostu średniego. Fotogra znać tą drogą w oclu matrym. Aryjsklsge pochodzenia dowody •kradilone 8. U . 1943 Konnkartę
fia milo widziana, zwrot ręczę. człowieka szlachetnego, bez nało przeprowadza, metryki wydobywa Nr. 1707. wydaną przez Magiatrot
w Tarnobrzegu na nazwisko Słom
Sarwla poroelanowy 1 figurki, Gonleo Krak. Kraków „Nr. 2710". gów, niezależnego, może byó wrioze wazystkleh krajów) heraldyk
Marja.
6273k
kanapka, fotela, atollk, obrazy, Kawaler 1. 28 sympatyczny, wsrost wleo z jednem dzionkiem, do lat (Slppsnforechar) Dr. D. Mndrstz- ka
Zagubione
Kennkartę.
wydaną
średni,
posiada
własny
sklep,
po
sprzedam. Kraków, Starowiślna ślubi panią milą, zgrabną, łagod 80 Nleanonlmcwe zglosz.: War •«yJ. Kraków^ Retoryka 17/4. — przez Starostwo w Kazimierzy
39, m. 38.
-d1# nego usposobienia do 1. Btbnis wy szawa, poozta 28, posto-restante Wlodeń 110, ‘frlrkenschauzstr. Y.
Wielkiej, Krelę Miechów, na na
Pica ogar polski, 8-mlao., traso soką.
632!)k Pluskwy oraz wszelkie robactwo zwisko Jan Boawa, nr. 28 VIII.
Zgl. a fotografią zwrotną: Górska.
wany, waponlala zbudowany 1 mio Biuro ogłoasań
Kupcowa, lat 40, pragnie wyjló wraz « zarodkami tępi radykalnie 1918 r.
Kraków.
Blsnna
12
8275*
ty bernard do sprzedania: Hodo „Ńlezaleśuy .
, 3711 zamąż za człowieka szlachetnego, gaz „BF“, oraz odazozurzaiłls prze- Zgubiono 8. V. 1643 portfel, za
dszynfekoja
„Azot", wierający Personalauawsia. wyda
wla, Kraków, Wodowloka 39.
Kawaler praystojny,
średniego o dobrem eerou, któryby dal jej prowadza
Galar używany, po generalnym wzrostu, lat 34. taobowleo, śred przyszłość p « y wspólne,] pracy i Kraków, Diotla 19/7, talsf. 217-45, ny przez Bahnbetrlcbawerk Nowy
888
remoncie do sprzedania. „Pilot',, nie wykształcenie, pragnie nawią zajął się jej 6-lotnim synklom. Pa Tarnów. WałowaS.
Kennkartę Nr. 4343/42, wy
Lwów, Batorego 4.
6302k< zań korespondencję w oalu matry nowie do lat 85, najchętniej kupcy Pióra Pelikan 1 inne rspsruje fa- Sącz, przez
Urząd Miejski Nowy
Lica srebrnego, piękny okaz, oprze-' monialnym z panienką milą, o.lyoh 1 tylko zdecydowani zenhoą złożyć ohowo warsztat reperaoyjny: Z daną
Sącz,
kartę prooy, wydaną przez
dam. Kraków, Pańska 11114.
aamyoh waloraoh. Zgłusz.: Gonleo swoje oferty do GoAoa Krak., Kra Myslakowskl. Kraków. Rzpttnlna 8. Arbeitsamt Nowy Sącz, kartę wę
Poduszki pierzone, używane, po Krak.. Kraków „Nr. 2695",
Zapalniczki automatyczne naprn- glową, wydaną przez Urząd opa
ków, „Nr. 9387".
rządne, apraodam Kraków, św. Kawalar Lat 48 samotny, wyśsza
iwla fabrycznie: Kraków. Dietlów lowy
Kolei Wschodniej N. Sąot,
ska 46, Stllfleraia Myęzkowskl.
Morka 19, narożnik Floriańskiej. wyksztatoenls zawodowa, z braku
Kawę ziarnistą przyjmuje do pą- na nazwisko Rznmlańakl Franol
Sklep tapioerski.
. C317i czasu 1 warunków, poślubi tą dro
NaukB I w y t h a w n ló
azek,
oraa
kartę węglową, wydaną
enln: Htanlzlaw Wochol, Kraków,
Tapczan podwójny i pojedynczy gą odpowiednio nlo bledną i nie
)(uga 83, sklep kolonialny.
954 przez Urząd opałowy Kolei Wacho,
do sprzedania: Kraków, Storo, '.wysoką*panią. Poważne zgłoszenia Karetpenóeneyjny Kuro Przygo:i< nazwisko Adola Szumań
wiślna 88 m. 8.
1
63I9k Biuro ogłoszeń Kraków, Sienna 12 towawcay do Państwowej Wyż Prispukllnsws pasy, bandaża dla dolej
Nowy Sącz, ul. Bilińskiego 41
2712 szej Szkoły Tsobnioznej w Wur- dzleol I doroslyoh wykonuje R. ska,
Wanny żelazne emaliowane, uży ..Kultura".
Znalazcę
proszę o zwrot.
6279lt
wane, sprzedam. „Łaźnia Pary Fosiukujs matrymonialnie towa szawle. Czynny od 1 listopada Rogdanowiot. Kraków, Grodzka 2
U7J Zgubiona Kenucartę polaka na na
ska", Kraków, ów. Gertrudy 10 rzysza życia po 50-ce lntollgentne- 1942 r. Informacje: Warszawa, w podworou.
>01 niebiedna, enorgl
rli-zna Smolna 84/4.
Dentystyczne gilzy nierdzewne. go, osoba
6142k Prałby, podania, rozwody. Biuro, zwisko Ślimak Władysław, wieś
wos*i, utonay aprzedaje Skład samotna. Zglosz.: Agencja Kraków Profesor germanista, Kraków, ul. Kraków, Grodzka 60/8, front. 10l7 Hańska 73, poczta Szaflary
Zgublsns książeczkę Ubezplcozalnl
artykułów dentystycznych Irena Sienna 12 pod „Informacja".
Zielona 28/21 Pierwszorzędna wy Informację heraldyczna zailęgnąó Społecznej
w Tarnowie Nr. 8062178
Pyrkowa, Kraków. Asnyka 3.
Jestem w średnim wieku, śred mowa 1 stenografia niemiecka.
można w dziale heraldycznym an
Garnitur Jatny, marynarko granat,
na
nazwisko Kolinolo Jerzy, ur.
niego wzrostu, prondsiębiorozy, Maszynoplsmo Indywidualnie. nO‘ tykwam i Adama, Kraków. Bzpl
trzy kapy pluszowe, futro maren- trzeźwo patrzący na życie, z wy woczeżnle,
1901.
Zagubiono
18 maja w tnbtoina
18.
m
oi
etenografla, listownie
Ko spód piżmaki, na wysokiego, kształceniem akademiokiem. Z po
M anyny biurowa oiyśdl gruntow nle kolo dworoa kolejowego. Ła
nowocześnie: Kraków, Grodzka 27
czarne, na kożuchu, zarzutke raa- wodu braku innej sposobności, Nauczam
skawy
znalazca
proszony jest o
uetnlo i korropondoncyj nie, przerabia, odnawia spacjnll- odesłanie tajże pod
Tengo, półbuty 42.,palto dla chłop pragnę tą drogą nawlązaó ko
ądrssom firmy
etcnografjl polskiej 1 ni omlec »t#, «yohowlca, Kraków, Felicja- 'W
ca
sprzeda:
Krakńw-Podgórza, respondencję. względnie poanafl nie
italis
Hanaohlld,
Tarnów, Chy"Sk a l1893
Czarnieckiego 8/1.
258o . pantę-w wieku 23—28 lat, ładną, klej. Kraków, Zielona 95/21.
mtowwką 831 (młyn).
BBtilk
Wazmę
3—8
dzieci
do
lat
10-du
Sprzedam rower damski Zglosz.: przystojną, o pełnej wartości du- Jęiyka niemieckiego Kursy Kote- na letnisko (okoltoa górska), jw»< Skrfldilono
k-zirU)
t*i*A0y
Nr.
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 2640" oha, przynajmniej z wykształce apondenoyjue. Kurs dla pooząikU' pewniatn plerwMorzfldne utr«y
PO4/O6O07, taświfldewnie flnnows
Ubranie męskie brązowe I odku niem średnlem, z dobrej rodziny, jąoyob. Kuro dla zaawansnwanyob. “ “nie, opieka domowa 1 lekar- A. BronUowaklego w Tarnowie,
rzacz elektryczny do sprzedania od w celu matrym. Tylko poważno Własna ułatwiona metoda. Szybkie
"'ladomożó: Krnków, Firma: świadectwo szczepienia 1 kwit
postępy. Prot. 0^. Pietrow, War
8—7. Kraków, Bocheńska 8 m. 30. zgłoszenia kierować, wraz z sa
„Adlor", Kraków, św. Marka 98, z Kennkarty, 1 fotografję, na naTapczan, łóżeczko dziecięco, łóżka, łączeniom fotografii, której zwrot szawa, Stan Augusta 32-8 (skro, Krawaty męskie przerabia, odna zwiako Gryz Wincenty. Tarnów,
4837 k
siARna 8fł.
6413Sk
Kraków, św. Marka 19, narożnik oraz śelsla dyskrecja zapewnione, pnoitown 888).
Kupieckie Kumy Korespnndsnoyj wia: Kraków, ul. Krakowakn 19, Zgubiono Kennkartę, Szpyrka Jan,
Floriańskiej. Sklep taplcerski.
Goniec Krakowski, Kraków, „Nr no 8tow. Kupców Polskich w 1,u W- J- II PI278k
(I384k
Tapczan Jedno i dwuosobowy o >8243k“
T a n lslo d druku powiela Artysty Blatowa, pow. Rzeszów.
Zgubiono Kennkartę, Walach Aulekazyjnle sprzedam. Zgłusz.: Goniec Ciemna blondynka, lat średnlob blinie, Pleraakiego 5 Przedmioty
organizacja I technika handlu, re czna Powlelsm la. Kraków, Rzew- la, Rzeszów, Reymonta 8.
6328k
Krak. Kraków ..Nr. 9375".
.
aa!17k’
niebiedna, pozna pa klama .towaroznawstwo, kalkula ' w ! 24Biurko, fotel 1 krzesło orzooboWe przystojna,
na o szlachetnym sercu, bez ro cją, księgowość, korespondencja. warszawa. Pensjonat Wandy An- •kredzlene Kennkartę, wystawio
w dobrym etanie do sprzedania od dziny,
cenią więcej cha Informacje po nadesłaniu sł. 8.— drzejowskiej ul. Moniuszki 4. te ną prtea Urząd Gminny Wadonloe
godz. 8 ramo do B wieczór. Kra rakter biedny,
niż urodę, z prowincji. znaczkiem pocztowym.
8288k lefon 3-06-03 pokoje duże, słona* V, , « * .“"w ieko Rakowski Mi
ków. ul. św. Gertrudy 24 ,n. ] i p,
2854k chał, Wadowloe-Dolna.
62372
na nowy rok sskolny ezne, komfortowe.
Poważne
zglosz.:
Goniec Krak., Wpisy
Motory elektryczne od •/: KM—100,
h
8taprzyjmuje Sekretariat Urzędowo Naslsna, jarsyny, owoce I kwiaty: •gublano Kounznrtą, Hobezyk
KM oraz przewody sprzedam. F-a’1 Kraków, „Nr. 8281,k".
„Ogród",
Kroków,
Melselaa
18.
nlstnw,
Rzeszów,
Jagiellońska
30
zatwierdzonych
Kursów
Handle
lollońska
10.
Dwaj przystojni, ni
„Elektryflkaoja" Kraków, staro
Zguhleno Kennkartę Nr. 4949, wy
Plsesętkl
gumowe,
siyldr
oraz
tswyob
z
polskim
językiem
wykła
poszukują
znajomości
wiślna 83.
,
9448 ■kaoh,
hlloe
nagrobkowa:
Ot.
Rlaprnwskł,
stawioną
prasa
Gminę
Mlelao,
dowym w Krakowie, Woatrlng 82
Kierat w dobrym stanie do sprze sympatycznych poń. Cel matrym
5390'
* ufi»«l’ r"'l>'.“nir.k<«nando, kartę
6078k Krnków. Grodzka 88.
dania. MWadom.: Bieżanów Nr. 21. .Goniec Krakowokt, Kraków, „NŁ (Podwale).
Kursy Tsehnleine lnż. Gajewskie Warszawa Pensjonat. Moniuszki*, ^ * V k\ - Nr 4 ł - wyatowioną
Kilkaset baniek MU itrowyoh do '6253k“.
m.
3.
w
pokojach
bieżąca
woda.
|>nes
Kraków, na nuwwłako Gltui*
eprzedanla, Kraków, tel. 188-89 od Nawląią koreipondenoję w edu go, Warszawa. Przemyska I) a.
2—8-mcj.
949J matrym. z panem prawdziwie kul Kurs kreślarski słuchowo lub ko Przeprowadzki, przewóz fortepia »2LbiI ri nt* " * k- c r r«nka. 0328k
Kania z uprzężą i wozem aprzc- turalnym, zdecydowanym, na eta- respondencyjnie Kurs tschnloz- nów o-roz wszelkich towarów wy Zgubiona kartę roworową Nr. 484
dam zaraz. Kraków. Kalwaryjska nowisku, do lat 88, blondynka, ln. ny korespondencyjny. — Wydział konuje solidnie 1 fachowo Kazi na praestrzeni Chabówka Nowy
.ia ż .2 5 “ H*wl»k° Janowleo Roman
Nr. 81/2.
,
9498
maszynowy, drogowy, budowlany. miera Pawlik, Kroków, Sławków
elegancka,
zgrabna
6112|i
i*”?, Krttoksrtę na nazwlako
Sprzedam x.ooo szt. okienek 8ox toligcntna, wiek
Programy darmo.
fi*J88k ska U , m. 11
średni, boz ma
Nowoezssna
Stllflsrnls
notował
Kisiel Marcelina, wydaną przea
80 om. nndajjaoej ale do baraków gospodarna,
Poważne zglosz.: Gonieo Skrzypiec lcknyj udzielam w kaS- O»a wykonuje wasslkla roboty. — Ominę
Kańczuga dnia 19. IV. 1943
lub komórek. Kraków, Rzemieśl jątku.
dym
zakresie:
Krnków
Groble
9,
nicza 2.
oeai Krak., Kraków, „Nr S258k".
m. 3.
Mj.tk Specjalność nartędtla nhlrurglos* •kragęlons Kennkartę Nr. i m ,
ne I fryzjerskie, orni naprawa za wystawioną Swoszowice | śn-laćeSprzedam wózek dzlealW , Kra Która z pięknych pań do 24,
pal n czek, Kraków. Starowiślna 83, SiF? Ra,2l'*a na “"w ieko Leśniak
ków, Rzemieślnicza 2.
9322 wyjdzie za bardzo przystojnego,
Tylińaki.
ęRflj), Michał, Nwoszowlee 210,
patefon elektryczny szafkowy to 88-letnlego, wyaełklego, bruneta,
i»«7i
N Ałnt
Bzezury tępi masowo Zakład do Zgubiono Kennkartę Nr. 1888 wywzmaonlaozeiu Oraa znljanjai« — zeosra
ręoinego I linotyplste.
walki
z
rnbzotwem
I
szkodnikami,
sprzedam. Kraków, Wlśllsko 4 m 8 średnio zamożnego, proszona jest Guziki, artykuły kramarzklti Kra
•towtoną pnez Urząd Gminny
(kolo Hall Targowej).
9526 o przestanie poważnej oferty z ków Kalwaryjska 7
94011: Czarna ad Tarnów. Gęhoznk Jóeer.
488 Kroków, 8iewska 34.
Sprzedam wózek aportowy marki fotografią: Gonieo Krak., Kra
Swstry, skarpetki, pulowery, ro Pluskwy, wszelkie robactwo z sa- Przyborowie, pocata Grabiny.
*"*
1 tępi specjalnym garom,
,,Kopkom Kraków, P ijanka 6'2. ków. „Nr. 6371 k".
rndknml
bię ręcznie, Kraków. Podgórze, ul. ■
Zgublsns Kennkartę na nazwisko
Lodówka, bilard Teba do sprzeda
Tarnowa pozna młodą, intell- 'Widok 6fl.
2833 nls uzzkadujao tkanin, mebli. Sku r i ?! p !olr* wysławioną gmina
nia Kraków-Podgóra*. Krasickie 2 sntną,
ładnie zbudowaną, polną Blustnikl przyjmuje do szyola tek gwarantowany. Zakład Higie Liszki, wieś Morawica.
987B
go 14/7. chłopięcy
.. .
9583
94O4k
obisooścl, niezależną, mlezzka- a powierzonych materiałów, pier ny, Kraków, Rzaweka 24.
Rower
dobry combra*"'—
w n L* zF?BB? * rt*L wystawlnuą
ntoponienkę, lub młodą wdową, wszorzędny fason 1 wykonanie:
w Borku Fałęoklm, hula Włady"
Igi
kawaler
■ prowincji,
młody, Kraków, ul. Dietla 46, m. 11.
.Pooata Kobierzyn, wieś
Zauby - krtnłzM e
Kordec- prżjrstojny, Zgl. « fotografią do Przysięgły tłumacz niomlooklego:
Rkętnlkl. powiat Kraków.
9788
kiego 4, m. 11.
9587
krakowskiego,
“
Kraków,
Krnków,
Dlugn
10/3.
2007
Skragalana legitymację ublczpleUbranie brązowe d)o
"p,
•kradziona w tramwaj:: llajl Nr. ogniow
Oglądać można między 7 “ ? “ “ : „Nr. 89762**,
Przeprowadzki oraa przowós towa 2.
ą
Nr.
7fl«7»7,
na
notwlw dniu 17. V. 1943 Kartę roz «ko MarJji gnbbat.
Kraków. Miodowa 38, m 158—18 S S !? 5 * “ •nÓKh* przystojnych, rów 1 fortepianów wykonuje, jak
»71>t
Polaków, oboonle na obczyźnie, dawniej, fachowo 1 solidnie Michał poznawczą. wydaną w Krakowie, Zgubiona Kannkartę Nr. 109, wyHarmonją wioską 80 basów
legitymację
I książeczkę
trzech
Staszków
1
jeden
Gnata*,
Zieliński, Kraków, Grshlzka 9, m. 18 Dbozp. na kolejową
dam. Kraków, Celna 5/1.
atuwloną
przez
Lamlkoinlearjat
nanrlako Galara A .
w latach 82, aj, 34. 90, pragną Proszę p. Miobala Kozłowskiego,
W t t ciężki osi 25 kg .ep rz.d X
w Kazimierzy Wielkiej na nazwi
nnwiąKfió koraspondenoje 7, pa- który wrócił a Rosji w 1041 r., o nlela. Kroków, Zygmunta Augu sko Poroś Leonja a Topoli, 9999
Bochnia, Hotel przy dworcu.
sta
8,
m.
10.
nieukami
do
lat
dwudziestu
dwóch
podanie awsgo adresu i Maria Zgubiono w dniu 18. VI. 1943 127
Klask drewniany z urządzeniem
na Zgubiona Kennkartę, wystawioną
w celu matrym
Goniec Krak., Trzcińska, p. Dynów, Odyczyna.
tanio do sprzedania. Uonleo Kr.
W Krakowie I Auswoia kolejowy
Kraków. „Nr, «878k".
50 emb ziemi do wypełniania ul. Długiej bucik damaki ze spo n«
kowski Kraków „Nr. 9708".
nazwisko Marla Haropata,
korkowym, koloru poplnlaUbrania brązowo letnie w bardzo ■ollgny, kulturalny, lat 29, ł a . w pobliśu oraentarca Rakowlokls- dem
sam. Kraków, ul. Graagórteoka
togo.
Łaskawy
zwrot
za
wyna
dobrym etanie, pumpy popielata, wnler, Dozna tą drogą panią, go, bożplatuie do oddania. Zgl.: grodzeniem, Kraków, Długa 8/8.
8, m. 11.
pantofelki daineklo czerwone Nr. Odpowiednią wlekłem. Inteligent Goniąc Krak., Krosów, „Nr 8886k"
Kannkartę, wystawioną
do eprzodania A. Jaworek! — ną, niebrzydką, bez przeszłości, Panlę Helenę z Kroppów Jaku Zgubiona Kennkorts na nazwisko Zgubiona
gtnlnla Boguelsa, dowody ko?
Kraków, Br„,.ńa 13, przea grze •lerota nie wykluczona. Cel ma- bowską, żonę emerytowanego na Jadwiga Belstowakn, wydaną w w
1147 ula, śwladsotwo wetoiynaryjna i
czność.
0706 trytn, Powaśnie zgł. z fotografią czelnika stacji kolejowej w Stry Krakowie.
. n'
l8 “ g155
Sprzedam obrazy Juliusza i Woj Iżwrot) do Gońca Krak., Kraków, ju, a obecnie zamieszkałą praw, Zgubiona Knnnkartę na nazwisko « X
Przeworsk,
ciecha Koaeuka, Btanlslawakiego, ■J*r. «3filk".
dopodobnle w Krakowie, albo Bo- Antoni Powrnśntk,
Wodzinowskiego. Uziembty, Roda ""'JUralną, ładną, milą, dobrze rynlu, prosi siostra z njężem o Gorllczyńska 510, •— wystawioną •kradziono Knnnkartę Nr. 0 .2486,
kowskiego. Kraków św. Marka 7/9 —„,l,>*aną. pełną temperamentu podanie swego adresu w pilnej przos Starostwo w Jarosławiu.
?Ja’iT
“ lwi’ , przemysłowa
tu. 4.
9710
dn l»t 90 z mieszkaniem, męrawio: Lwów, pl. Kapitulny 1 Skradzione Kennkartą na nazwi IŁ ' ■ 1943 w Krakowie na na.
Sprzedam maszyno roczną Stopera, y,’/ inn n>łody doktór. Cel matrrm. (katedra), Józef 1 Wanda No- sko Wojtoń Hzczopan. tam. w Rsa. awlako Btanlsławy Gałuszki, wy
stawione w Rtryezowie.
9816
kaso ogniotrwałą, wannę cynkową,
owacy.
6298k azowle, ul, Tetmajera 4, m. 3.
* ,otograflą do Biura Gglowózek dziecięcy glebok, kilim. ezeił
IsiwoU zgodne, niezgodne, pora
Zgubiona Kennkartą na naiwleko •kradziono dnia 7. V. 1946 dowód
Rozwody
Adńi»~w,
kKrajna
—
Kraków,
osobisty, wystawiony prtez Omi
Kraków, św. Marka 7/9, m 4.
Ądolf Wltler-piata 48 pod „SOI". dy: dy'plom. prawnik,
irawnik. obrońca Pokrzywa Zofja, zam. Rzeszów, nę
Jodłownik i licencję saoferzka
Sprzedam kajak 2-oeobowy skła
6l6Bk
konsyst. Różyokl, — Warszawę, Storoniwa 89.
**t 82, przystojna, Wspólna
wyztawtona
przez Wojswództwo
dany. Kraków, Kroszew«k’iego 4,
Zgubiona
Kennkartę
I
ArbelU.
49/4.
6298*
broi
w
,Pr
n,,f
n#
i>
“
n',
’d8
*
ło'
m. 2.
*9718
na nazwisko Jarosz Zbi Krokowzkie na naawlako Ntanlaa
Przedsiębiorstwa budowlane z wła kartę
Jan,
Rzozyrayo
kolo Limanowej.
Paolo Bopraoi 130/41, 1 registrem śzkanto swr„Va*"r!r.' ™ " Ł M
gniew. zam. w Rzeszowie, Rtaro4-ohóhowa. luksusowa w kufrze o- ^ " ffla ż o z y S S T S pragnie poślu- snym poraoualem i massynaml, niwa Dolna 138.
<’2p«k
s
a
dogodnych
warunkaob
i
do
raz Organa, harmonia automaty
Zgubiona Kennkartę I Kartę Pro
t W k U n Ig o . 4°Aa' * o ’- przyjemnej,pracy, waśn-cj ss wzglę cy na nazwisko Skubisz Stanisła 2 nF f t . : r » .
czna 23 szlagierów, każdy może
dów wojskowych, poszukiwana ja- wa, zam. Rzeszów, Koohanowprać A?*1. artysto, sprzedam. Kra
ko podprzedslębloroa. Zgł,: Go
ków, Król. Jadwigi 21/4, g. iłł—-20
4.
638flk
niąc Krak., Kraków, „Nr. 6854k". eklego
niedziela cały dzień.
9719 ^ y M n ^ owfe«o.*,end,,,<JMk^
Walizkę niewielką brązową, firma
Pasy
przepuklinowe bardzo skota- Fronoz, zopeute zamki, soatawiono dowej dnia 14. V, IMS, wystnwloSprzedam zaraz wózek głęboki,
o»ne, wykonuje specjalista Roman w tramwaju 9, Rynek, 11 maja kówtoMfflIonTk<'l? Pollnjl w Kraotomaną, łóżko żelazne, kasą pan
1901 „ 1842
prawa ^atdT
Ft.|ak, Kroków. Starowiślna 87.
cerną, stół kuchenny. Kraków,
wieczór. Zwrot za wynagrodze g a u k i.- - a ł* l*k<’ Mąaiora Roman.
Lsksrt dentysta Zofjs Urhanowloę 8niem:
Wrzesluska 9, m. 1.
9737 k " « a , ? r
Krnków,
Helćlów
8,
portjer,
Zaubisno
zaświadczenie
Karty
Pćzyimujo Kroków, ul. Htarowlślsypialnia uowoozoana Jasna do
Mcldaknrte Nr. 9(1411./
42 godz. 10—19 i 8 - 8 .
1104 Zgubiona Kennkartę Nr. 908, w y £ 1 ^ 7
•przelania. Kraków—Podgórza ul. brunet, wzrost średni ( / (J -d : na
psyoholog z niespotyka stawioną przez I-andkommlezrlat <31327.
wydane
T arnów
^ to e k Tprzos
ó r a f ."Irbeitoamt
Brodzińskiego 1, m. 1.
9725 ozazu), pozna panią , dobrel ro Wybitny
darem jasnowidzenia, przepo Kazimierza Wlalkn, Wojtasik Sta—
---------9972
materace wlósienns używane, po dziny, do lat 23, gospodarną.'1k,ii. nym
nlalaw.
Donatkowlee,
gmina
Dowiada
przyszłość,
udzltla
i-ennyóh
rządne sprzedam. Kraków, św. tnralna, muzykalną, ładną Cel
bleeławloe, pow. Miechów.
6352k
Marka 19. narożnik Floriańskie..), matrym. (majątek niekonieczny), porad 1 los zaginionych Podać Zaginęła
K aw iarnia I Cukiernia
Knnnkarta Nr. 2ei, wy
datę urodzenia, pytania, zdjęolt
ty ł/* •.-—-A-Sklep taplcerski.
9729
Ig'
Hulajnoga na balonach do sprze wie Z fotografią, która bodzY* I 20 zl. na odpowlsdl od jednego stawiona na nazwisko Zbigniew
Wiśniewski,
wydaną
w
Radomyślu
zdjęola.
Zwrot
zdjęcia
sapswnlony.
Kawlarnlk „Pani". Kroków, Iw.
dania. Kraków, Polna 33.
9756 zwrócono, jurt „Inżynier" b iu 
Jana 11, tolef. 382-89. Ooddllennts
Hamak z poprzeczkami do aprzo- ro Ogłoszeń F. Kraina, Kraków, Jaanowidz Jnbann, Lembarg, Ru- W . Krelahauptamanu Dębloa.
59R4k Skradzione Kennkartę Nr. 5881, o godzinie 16.89 muzyka rozrywko
danlsi Kraków, Badtlwllfowska Adolf Hltlsr-Platz 48.
sala* pińskiego 80/3.
28. m. 8.
9786 Który z panów o szlachetnsm ser Obiady domowe: Kraków, św. Ja wyeąwioną przez Kralshauptmsnn- wa. W środy 1 soboty: piosenki.
8215k •ohaft Dębloa, Wojewoda Julja, Także w niedziele'przed południem
Dwa łóżka z azafkamt oocneml. dę cu. dobrze sytuowany, zeebce im . na 18, II p„ m. S.
B2«nk 1 po potudnlui plozenkl. Bmnozna
bowe, jasne, z Wkładami spręży- znać w celu matrym. młoda blon Grafeloglnl porndzł ws wsaystkloh uf- 189.1 r. w Rzemieniu.
sprawach
życlowyoh:
—
Kraków
Zgubione Kennkartę, wystawioną kuchnia domowa wyborowe trunki
noweml, Używane, do sprzedania- dynkę, ze średnlem wykast., Inte
25/18. II piętro.
735 łrtez Gminę Olchowa, pow. Dę- Cukiernia Kazimiera Danek 1 ayn,
Oglądaói Kraków, św. Wawrzyńca ligentną, milą i zgrabnąy Zgłosz.- Dajwór
83/9. godz. 11—2.
9847 Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 9378" Grodzka 60, Kraków: Zegarki, na )ica. na nazwisko Worek Jaeen. Spółka a ogr. odpow., Kraków, ul.
krycia arabrna, naprawa,
1195 ty, Noekowa
6268k Karmelicka 18, tel. 155—4)7.
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Największy wybór

I

{

KOMmEflZiaLBIIIIKA.6.
Afiliaoja banków,
Dresdntr Bank, Berlin.
Llnderbank Wleń AG.. Wleń,
KRAKÓW
Adolf Hitler-Pluto 44,
Telefon 196-40,
FILIA WG LWOWIE
Wlntnrgaeet 11 (przy PI Smolki)
Telefon 299-71/75.
BANK DEWIZOWY
Porady we wszyetkloteprawacb
pieniężnych i flnantowyoh.
Od roku 1918 w Krakowie.

P IE C Z Ą T K I
B U M O W I w y k o n u j* o a y b k o
J. Widllńtkl. Kraków, Grodzka W.

O BRAZY
sprzednż — kupno — ocena
H. ORZYGOWIKA
KRAKÓW. Zwierzyniecka 14.

KURSY
sAnocnoDOwc
JA N A

S IT N IK A

Przemyli, ulica (maiki Nr. U .
Jaroataw, ul. Szpitalna Nr. 4.
szkolą kierowców na wezyetklS
klaey, — specjalne kursy na gnagenerator o napędzie drzewnym
na wtasnynr wozie. Nowoozcana
snmoohody i motooykle. Specjalne
nnukowo filmy techniczne. Wareztoty sekolne przyjmuje do prze
róbki wozy ciężarowe na gaagenerator I Innu roboty lamoobodowe apawunio, przeróbka głowie,
silników do giiz-genaratorn.

Kraków, Riamleilnicia 7
•krytka poaztowa III

TG. 184-ŚS

FaroyoitlnB-iaHisryemaliowe
F O T O G R A F IE
wybitnie artystyczne wykonujei
Kraków, ullaa Flarjeóiba Nr. 15,
„ r O T O - S R o A R T G"

Diaterma długofalowa
Siemensa
okazyjnie do sprzedania.
Plrma „ t A R". _• Kraków,
ul. Sławkowska 11, podwórza.
Telefon 390-31.

Motor do kotolin
sprzedam!
Kraków, Zagrody 83/3, ad 11-11.

K S IĄ Ż K I

kupujem y

płacimy dobra oaoy.
ANTYKWARIAT
•.
ADAM
Kraków, ul. •apltalna 16.

Trociny
w w itjkazyoh i mmit»jp«ych
iloóciaoh

sinle do nabycia
w firm ie

KWIATKOWSKI
Kraków
Z ab lo cie 2 — ta l. 23250-57
O IT R IltG M II
moje przęśl kupnem parceli n<i
mojego męża Wójcika Ignacego
odwołuję.
WÓJCIK MARJA, łona.

KSIĄŻKI
mimwinniiiiuinuiinęąimiiiiiiiiimziiiiiiiiiiniwiiiiiiiinii
wartośolnwa 1 zajmujaoa.
Bryla i Roboty alemna al. 81.—.
Ozarnotai Kuchnia jareka zł.
36.—. Uąęlorowakl: HU tor ja
sztuki 11 tomy, wyd, lluetr.
opr. w płótno «t. 900.—. Glodyezi Urządzauie 1 pielęgno
wanie andu et. 90.—. Mąko,
wteokl: Drzewa I krzewy Otdobne stron 480, opr. plft|nu
zł. 190.—. Ostwald: Zażarty
obenijl nieorganicznej stron
121)5 w opr. zł, 260. — Rydel i
Zaczarowane Koto zl 18.—.
Tuleja: Klejo I kity 1 lob wy
rób zł. 11.—. Wojłowloz: Za
rys geometrii elem. zl, 80.—,
Na prowincję wysyłamy od
wrotnie.
KtIKGARNIA
S. A. K R Z Y t A N O W S K |
Kraków, Flaa Welnlea 1.

,
1

„GONIEC K R A K O W SK I" Nr. 141. Niedziela, 20 czerwca 194S.
Walna pasaRy

Pielęgnacja urody —
to pielęgnacja ciała
za pomocą:

cm
pudru do olała.

Zgłaaaajgg gig ochotniczo
da gracy w R żan y Nie
mieckiej masz prawo wybera miejsca gracy.
Zffloeeeniai

‘

BIURO
uiFomuflCYJUE
d la
p racow n ik ów fizycznych
i u m y sło w y ch
Krakau, Burjrstr. (Grodz
ka) 60
Jaraaław , D ietiiu sstr. 6
P rzem yśl. Dworakiatr. t.

Dobrą namlaotkę (Erootr)

herbaty suchej
pieprzu 1 cynamonu
łuzem kupimy w większej ilośei.
Zglooaenia a podaniem oem
Goniec Krakowski, Kraków,
„Nr. 2321".
Fsycho-grafolog, mlstr* Ma mott,
o wybitnym darze Jasnowidzenia
wizyjnego, przepowiada każdemu
jego tajemnice wydarzeń życio
wych z charakteru pisma 1 dat
urodzenia, na podatawle których
uotala horoskopy przyszłości. Dajs
rady w wezelkloh kweetjach żyoiowyoh. Odpowiedzi listownie za
naliczeniem poczt. Podać datę uro
dzenia l^pytanla. Adres: Mammot,
Kraków, skrytka pooztowo 474.

TRANSPORTY
KOLEJOWE SAMOCHODOWE
zwózka lokalna
W. D U B I E L , KRAKÓW,
Grodzka U . - Tol. 142-23.

D O B R O L IN
KOSMETYKIi MYDlARSf

M.RÓZYCKI
Warszawo, ul. Szpitalna Nr. 12,
\
telef. 666-76, 336-70.
Adreo telegr.: „Miroz" Warszawa.
Prowincja za zallos. po otrzymaniu
oadatku. *— Wpłacającym oalaśó
pierwszeństwo w wysyłce.

Karsan
*

przeciw

gniciu ziem n ia kó w

w piwnicach i Kopcach
dostarcza

Emil FREEBE-KraHOlU
Lubicz 36/38 i Sukiennice 15/16

B.

n

DA rM OL
Na jl e p ie j pweczwzcza
-

tłużęoa przyobodola znająoa do
brze gotowanie potrzebna. Goniec
Krak. Kraków „Nr. 2388".

Folwark, 50 morgowy, blisko Kra
kowa. Kraków, Basztowa 10/1.
Parcela budowl., wydzieloną, 126
sążni, piękne położenie.
Borek
Fatęoki, blisko tramwaj, sena okazyjna. Kraków, Basztowa 10/1,
tel. 159-35.
2114
Rozpoczęliśmy sprzedaś dziatek
poiożonyoh u grania Warszawy,
zaledwie o paręsst metrów dalej
od sprzedawanych dotyohczas po
zl. 12.000 W pierwszym okresie,
dla Opiów reklamowych,
rewela
■tli
cyjne ceny zł. 9.500. Paroelal Pia
ny zatwierdzone! Oddzjelne księgi
hlpotecznel
Własność
aryjsknl
Przyjazd do Warszawy dla pod
pisania aktu notarjalnego nieko
nieczny! W niedziele o godz. 10
wyjazdy w teren! Prawo sprzeda
ży zarezerwowane wyłącznie dla
firmy: Koncesjonowano Biuro dla
Handlu Nieruchomościami „Tere
ny" H. Gołębiowski, Warszawa,
Marszałkowska 60/14. tel. 729-55
W Józefowie, miejscowości letni
skowej. na linjl Warezawa-Otwoek
działki budowlane, położone tuż
przy stacji, po oeole okazyjnej
sprzedaje Firma J. A. TrubaczeJc,
Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, m.
5, telefon 808-99 i 865-16.
5996k
Parcela w yd z, bud. front 80 m ob
szar 385 s. Al. Brzozowa Wolą Ju .
stowska. Parcela bud., przemysł,
naprzeciw nowolbudująoego się
dworca w Płaszowie obsz. 380 sąż.
Parcela willowa, pełne uzbrój, z
drzewami owoo, morele, brzoskwi
nie, winogrona oraz basen pływac
ki Dębniki. Parcela pełne uzbrój,
narożu. 200 sąż. przy Osiedlu. Paroela bud. pełne uz/br. 4 kond. ul.
- - Ii. “Paroola willowa mo
Nowowiejska.
gą być dwie 820 aąż. Aleja pod
Kopcem w Podgórzu- Parcela wil
lowa przy głównej ulicy na Prąd
niku Czerw, obsz. 500 aąż. Parcela
24 m frontu, bud. 450 sąż. ul. Jul.
Lea oraz wiele innyoh sprzeda Biu
ro Kraków, Sienna 5 m. T’I. p. od
9—18. Teł. 113-64.
2696
Willa mur. nowa, podplw. T pokoi
oraz łazienka, 2 morgi ogrodu owoc., 300 drzew owoo., stodoła,
stajnia, wozownia pełny inwent
żywy I martwy oraz 2 morgi llemf
w Swoszowicach. WlUa I p. 12
ubik. z tarasem oraz ogrodem, ka.
na) woda na Krzemionkach w Pod
górzu. Dom mur. nowy, 10 polf.
oraz prześliczny ogród owoo. przy
Alei Kasztan, w Prokocimiu. Kamieniea pełny 'comf. 18 uh. w tem
3 sklepy 'Dsiedle oraz wiele innych
sprzeda Biuro Kraków, Sienna 5
m- 7 I. p. od 6—18. Tel. 113-64.
Dam mur. 3 ubLk., ogród. Parcela
w Prokocimiu i parcela w Woli
Duohookiej — 16 ty*. Wiadomość:
Wola Duchooka, ul. Sportowa 13
ul. przy Gminie — Klęk.
Dom murowany, podpiwnloeony
Wola Duohacka, 2 pokoje, kuchnia
sprzed a: K
kó
“ r asków.
Basztowa 10/1.
Parcala tbudowlana 122 sążni, fron.
tn 22 metry, Boczna Wybickiego.
Kraków. Basztowa 10/1, tel. 159-85
Domy jedno i dwurodz. z ogrodn
c
’ sprzeda:
- -Kraków,
- ■
mi w iKrakowie
Zwierzyniecka 8/1.
2372
Kraków: Willa 10 pok. mur. no
wa, komf., druga 5 pok. ładne ogrody, dziełu, willowa. Spraedażi
Kraków. Zwierzyniecka 8/1.
Parctls: 150, 203 sążni budowl.
uzbrój.
(Lea)
masa innyoh
-tak w Krakowie,
.
. oraz
. . i. przyłączonym
jak
Krakowie. Sprzeda*. — Kraków,
Zwierzy
ni '
*8/1.
"
wierzynieeka
2874
I p.
mur. komf.
zKrynica:
ogrodem,Willa
druga
^pensjbuat)
II
ub. mur. ^tomf. umebi. Ob
iekty bardzo ładno i tanio sprze
da: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
Bieżanów: Parcelę 800-sążniową,
wydzieloną, przepiękne położenie.

■
a s o iu o j i
imłodej
u iu u o j
Postukują udzielnej,
esohy K u c h a r z p ie r w s z o r z ę d n y w z g lę d n ie
kucharka na wyjazd do kasyna
oiA sl«
“* domem
■*------- *1 ehlopcem
do “-J
sajęola
i " ‘koło “Tarno
„ D
iJębie
na wsi. Oferty o łyoloryoem, foto oficerskiego w
grafią pod „Agronom", poczta Le brzega poszukiwani. Obok dobrego
wynagrodzenia
mieszkanie
na
żajsk, poete.restante.
6037 k
F. yijsrkę, znanlkurayetkę przyj- miejscu zapewnione. Zgłoszenia:
Hotel „Deutseher Hof’' dawmtej
u u z ju u
rr-s u
mie zaraz na udobryon
wairunkaoh
„Marian". Kraków, Baudursklego Hotel Franoueki. Krakau Pijar48 Osiedla Ofio.
6355k ska 18 w poniedzlaMk iłi b. m.
2728
Potrzebna dziewczyna a gotowa między godz. 17—18.
niem do pensjonatu od zaraz. Zgl.: Ekepedjtntka zdolna, z Jęsykiem
niemieckim, potrzebna- —>bra
Dobra penpen
Kraków. Wrzesińska 6. m. 8.
Potrzebny ekotak dojarz s pomocą sja, życiorys. Goniec K rak, Kra
zaraz do majątku kolo Krakowa. ków, „Nr. 2385".
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków Energczny, odpowiedzialny maga
„Nr. 2342".
zynier,
posiadający
znajomoSó
Krawcowa do domu 1 krawczynl branży narzędziowej i metalowej
poszukiwane. Krakau, Aussenring potrzebny do średniego zakładu.’
Nr. 12/6.
2516 Znajomość
‘ ’
' '
najomośó języka
niemieckiego
Potrzebne od taras szwaczki oraz
Oferty z fotografią,
szwaczki-ohalupnioe. Zgloaz. przyj potrzebna.
odpisami
świadectw
i
życiorysom,
muje: Fabryka bielizny „LI-VO" oraz z podaniem wysokości żąda
Kraków, iw. Gertrudy 12.
2521
Fryzjera damsko - męskiego lub nego wynagrodzenia prosimy kie
Goniec Krak., Kraków,
męskiego przyjmę zaraz. Kraków, rować:
Wolnioa 14.
2652 „Nr. 6287k".
Do
pracy
na Wschodzie szukamy
Fryzjera natychmiast potrzeba na
dogodnych warunkach. Zgłoszenia: dla naezej placówki budowlanej
Kraków, Wola Dnchacka, Krakow murarzy i cieśli. Zgłoszenia: Go»ska
k b 84,
oa, Fryzjer.
r ryzjer.
2669
2669 niee K rak. Kraków, „Nr. 6288k"
Robotnika do rozdrabniania drzewa
Panienkę
inteligentną,
uazciwą,
, .-----w " —
uuMiiwą
O
rl
w (jI*
—
—
i „—
s
_
chętną do pracy prayjmę zaraz. maszynowo na dobrych warun
kach
poszukuje firma Kwiatkow
„Kawiarnia Kanikułowej" Kraków
Starowiślna 78.
2727 ski, Kraków-Zakrzówek, Zablocle 2
GastetltteHchwefelhad Swoszowice, Ucznia do praktyki przyjmle pra
poszukuje natychmiast: 1 kuchar cownia
taploerska
Dembiński,
ki do zimnych potraw, 6 dziew. Kraków, św. Marka 19, narożnik
0®yn do mycia naczyń, 3 kelne Florjańskiej.
6314k
rów do pomocy w niedziele. 6136k Fryzjerkę, aitę
tytko
zdolną,
GaststUtte Sehwefeibad Swoszowi- przyjmę zaraz, całkowite utrzy
oe, postukuje natychmiast: 1 manie, wynagrodzenie do omóchłopca bufetowego, 1 kawiarkę. Wienla. Szymański Tarnobrzeg
'
6369k'
Zgłaszać zechcą się tylko oi, któ “Fryzjer.
rzy byli już zatrudnieni na tego Dziewczyna do wszelkiej pracy do
J-----nlf
’
'
’
domu
niemieckiego
od
zaraz
po
rodzaju stanowisku.
6138k
Polskiego architekta z natych- trzebna. Język nlem. pożądany
miastowem objęciem posady po Oberbeil, Kraków, Sienkiewicza
szukuje Zarząd Miejęki (Beskidy). Samotny pan narodowości niemie
Zgłoszenia: Gonleo Krak., Kraków ck iej poeznikuje od 1 lipna do
l-pokojowego mieszkania w Kra
„Nr. 6184k".
Przyjmę
natychmiast
rewinora kowie czystej, uczciwej ełużąoej
księgowego, jak i prowadzącego z dobrą znajomością gotowania.
rachunki, który dobrze włada Zgłoszenia w dni powszednie mlęKraków. plae
językiem niemieołim i polskim.
2606
Przedstawić naledy się u Ina. Matejki 8, pokój 406,
woźny
biurowy,
oraz
dwaj dozor
Kohout w Krakowie,
iwie, J. Lea lOa/B.
cy
placu
okładowego
poeauklwanL
Buchaltcra-blihnslstę, energiczne
go, ze znajomością języka nie Zgłoszenia osobiste: Kraków, Km3819
mieckiego, korespondencji, spraw pnicza 12, m. 8.
puuoiAuwyun.
Jposzukujemy
MM.____ _
podatkowyoh
od Pomocnica domowa possnukiwana
do nlem. rodziny x dzieckiem. —
zaraz na pół dnia (lS-^17)’ Zgł.
Goniec Krakowski Kraków, .Nr. Kraków, Zybllkiewloaa 10/8
6337k".
Stenotyplstkl
polsko-niemieckiej,
P»»b< g o w k a lg
sity pierwszorzędnej, ze znajo
mością prac biurowych, poszuku
je zaraz Firma „Helia" Schoko- Technik wodno-melioracyjny, a
laden und Waffolfabrik, Krakau praktyką, poszukuje posady. Naj
1 Postsohliesąfaoh Nr. 220. 6340k chętniej w Krakowie. Zgłosi.: GoFryzjera damsko.męsklege, lub nieo Krak., Kraków.
~
'
,Nr. 9078
’ ‘
sk
Werkmlstrz
elektryk
przyjmle po
męskiego, przyjmę zaraz. Kra ------ków, Wolnioa 14.
2652 sadę w elektrowni lub w warszta
naprawczych. Wiadomość:
Przyjmę do podnossenla oczek tach
maszynowo, ręcznie, cerowania, „Rozlewnia Oetu" Jędrzejów, Ry&»6«
naprawiania stóp, trykotarstwa, Łek
maszynowego, ręcznego. Kraków, Samodzielny buohialter-Mlansista,
z
dłuższą
praktyką
rolną
I
spół
Starowiślna 33/2.
2262
Poszukiwana natychmiast, bez dzielczą, ze znajomością buchalte
względnie uczciwa, pomocnica do rii przebitkowej i Języka niemiec
poszukuje
dniem
i*,, pracy z U
UłTTZU
mowa, do trzech osób, umiejące, 1kiego,
lirzno
łipca 10.10
1943. Zgł.: Gonleo ir_1--_
Krakow
gotować, oraz mówić po niemiec 1—
ski,
Kraków
„
N
r
.
------,
2639".
ku. Zgłoszenia ze świadectwami: Były student praw, lat 26, zdol
Kraków, Krowoderska 26, m. 9. ny, przyjmle pracę biurową bez
Telefon 224.42.
2416
w Krakowie. Z g ł:
Służąca zdrowa i chętna do pra- niemieckiego
“
------„ T ..,. ,Vl<do niomlęokie. Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 253l'•.
cy,
poszukiwana
zajęcia
biurowego.
Włago domu, gdzie znajdzie dobre Szukam
-------------, ------;ik ^
traktowanie. Zgłaszać się można dam polskim 1 niemleokim, rysuu k i.
między 11—1 po południu. Kra ję dobrze, pisze na maszynie,. Zgl.
ków, Karmelicka 57, m. 2. 2448 Gonieo Krak. Kraków „Nr. 1198".
Panny do dziecka 1-rocznego po Technik, absolwent Szkoły Górni
szukuję na dobrych warunkach. czej w Krakowie poszukuje pracy.
Zgłoszenie: Kraków, ul Staro Nie koniecznie musi to być dzie
wiślna 26, sklep zegarmistrzow dzina górnictwa. Miejscowość obo
Zgłoszenia proszę kierować:
ski, od 9—2.
2553 jętna.
r o k o c im : D w ie p a r e c ie p o 154 s ą Gonieo Krnk. Kraków „ N r . 1 2 8 6 “ P...........................,
t d li-blisko
“
wydzielone,
Ryn/ku,
na
Młoda, dochodząca do sprzątania, Buchalżerka przyjmle dodatkowe żni,
lub dziewczyna z lepszych domów zajęcie. Zgłoszenia: Gonieo Krak., tycbmiaat sprzedam. — Kraków,
Zwierzyniecka 11/4, tel. 117-68.
do wszystkiego, do 2 osób, zaraz Kraków, „Nr. 214".
potrzebna. Zgłoszenia rano do Nauczyciel, rekonwalescent, samo Krmianlcę piętrową blisko tram
lO.tej, lub 2—8, Kraków, ul. Kre- tny, lat 30, specjalność polskk waju sprzedam. Kraków, Wielo
pole 10/13.
28j9
merowska 3/5.
2561
zakres dawnego gimna Parcela budowl. przy uL Wybic
Przyjmę zaraz osobę do samo, francuski,
zjum
humanitarnego
(łacina,
nie
kiego,
część
Idealna
80
sążni,
po
dzielnego
prowadzenia
sklepu. miecki), poszukuje kondycji poza
Kaucja wymagana. Zgl.: Gonleo Krakowem za mieszkanie i obsłu trzeba 40 tys.: Kraków, Basztowa
10, m. 1, tel., 159-35.
210«
Krak., Kraków, „Nr. 2602".
gę bez wikt.u. Zgłoszenia: Gonieo Parcela budowl., wydzielona, oko
Służąca starsza, z poleceninmi Krak., Kraków, „Nr. 0037k".
do wszystkiego, potrzebna. Kra Osoba młoda, inteligentna, wy ło 600 sążni, piękne położenie, —
ków, Kapucyńska 5/6.
2659 kształcenie średnie, umiejąca szye, Dębniki blisko: Kraków, Baszto
wa 10, m. 1.
2110
Firma
samochodowa w
Kra cerować
itp. czynności, szuka po Kaiwarja: Parcela budowlana 9000
kowie
poszukuje
natychmiast: sady
do
dzieci
do
dworu.
Miej
2 młodych, zdolnych magazynie scowość obojętna. Zł. pod „298" m1, przepiękne położenie. Sprze.
rów do wydawania części zapaso Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków, daż: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
Zakopane, Rabka: Wille i pensjo
wych, i 2 tapicerów-rymarzy, mo Adolf
Hitler-Platz 46.
(>804fc naty
żliwie takieli, którzy z samocho
umebi. i parcele budowlane,
pmcy uzbrojone. Wielki wybór. Sprze
dami już mieli do czynienia, Ofer. Poszukuję jakiejkolwiek
ty: Gonleo Krakowski, Kraków biurowej Mam lat 20, znam język daż: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
„Nr. 1299".
niemiecki
Łaskawe oferty dd> Połowę 2-piętrowej kamienicy, na
Potrzebny fornal i kucharka dla oze- Biura Ogłoszeń Krajna, Kraków, rożnik, 30 ubikacyj; dom piętro
ładzi. Wlad.: Majątek Przegorzaty
Adolf Hitler-Platz 46, — pod wy, dom parterowy jednorodzin
Fotograf, wykonujący dokładny •„•W » » “.
6307k ny: — kilka parcel sprzeda
retusz i posiadający kartę rzemie Inteligentna, lat 29, miłej po „Wlasna-Strzecha", — Kraków,
ślniczą, potrzebny, Chełm Lubel wierzchowności, zajmie się pro Adolf Hitler-Platz 10, tel. 104.31
ski. ni. Lubelska 79b, ■— T o m a s z wadzeniem domu osób samotnych, B/H. „Er-ka-e»“ eprzeda parcele
Karpiński.
5234k chętnie prowincja. Biuro Ogłoszeń 400 e„ wydz., z pianami. Kraków,
Dyrekcja Szkoły Chemicznej w Du Krajna, Adolf Hitler-Platz 46, Strowiólna 27, tel. 128-41 i 126-74
blinie poszukuje inż.-oheraika jako Kraków, „Domatorka".
6315k B/H
„Er-ka-ee" eprzeda dom
kierownika pracowni chemicznej Kawaler, lat 32, dobry faehowleo 5 ubik., mur., tanio. Kraków. Sta
i nauczyciela. Warunki do omó tartaczny, poszukuje posady pla
rowiślna 27, tol. 128-41 I 128-74.
wienia z dyrektorem Szkoły. Lu cowego w tartaku. Znajomość B/H, „Er-ia.es" sprzeda dom
blin
a > Kommandaturstr.
l w i nu*.
w
3..
O
5800k
OIJUK wszelkich drzew, materiałów tar 8 ubik., ogród, blisko. Kraków,
Inżynierowie elektrycy dla opra tych, fornlerów i dykt, hala tra Starowiślna 27, tel 128-41 i 128-74
cowywania projektów urządze„
l i „e- ków. manipulacje, pomoo w biurze. B/H. „Er-ka-es" sprzeda 50 mórg
lektryeznych dla przemysłu i ciek, Łaskawe
oferty proszę kierować pola w Miechowskiem. Kraków,
trowni potrzebni od zaraz. Zglosz.: pod „Energiczny",
, Atlas, War Starowiślna 27, tel. 128-41 i 128-74.
Gonieo Krak, Kraków „Nr. 6086k"
B/H. „Er-ka-eo" sprzeda 40 mórg
szawa, Al Jerozolimskie 32. Konstruktor dla opracowywania
lasu grubego. Kraków, Starowlśl.
projektów I rysunków wykonaw
na 27, tel. 128-41 i 128-74.
czych urządzeń elektrycznych —
Kupno nleruchom oiel
B/H „Er-ka-es" sprzeda majątek
przeważnie rozdizielni — dla prze
Kraków, Starowiślna 27,
mysłu i elektrowni potrzebny od Domy, wille, parcele, gospodar ziemski.
tol.
128-41 i 128-74.
6294k
zaraz. Zgłoszenia: Gonieo Krak., stwa, Knpno — Sprzedaż: Kon
Kraków „Nr. 6687k".
Młoda, żeńska siła biurowa, ae cesjonowane Biuro. Kraków, BaKugna
924
znajomością języka niemieckiego sztown 10/1, telefon 159-35.
i polskiego dla niemieckiego pen Poszukuję kupna gospodarstwa
sjonatu
Państwowego
Zakładu rolnego 4 do 5 morgów pod Kra Kupuje wszystkie znaczki poczto
,,F'............. “Kraków, ~Długą 14.
Zdrojowego, natychmiast poszu kowem, laeznie z zabudowaniami we „Filatelia"
inwentarzem. Oferty: Goniec Kslęźkl używane powieściowe •
kiwana. Utrzymanie i mieszkanie iKrak..
Kraków,
„Nr.
2161".
naukowe kupuje Księgarnia Trzebezpłatne. Oferty należy kierować
na adres Państwowego Zakładu Gospodarstwo 6—10 morgów poza cieokiego, Kraków, Florjańska 39.
Krakowem kupię. Zgłoszenia: Go- Za gotówkę kupuje spodnie, mary
Zdrojowego w Busku-Zdroju.
narki, ubrania, trencze itp.: Kra
Buchalter umiejący sporządzać bi- nleo Krak, pod „Nr. 2698".
ków, Starowiślna 80. sklep, telefon
lnnsy, ze znajomością niemieckie
223-67
4699 k
go. potrzebny natyehmiasta. Zgło
Sprzedał nleruchom ofel
Sznurka konopnego lub przędzy
szenia osobisto: Firma „Gla-Wa",
konopnej
kilkadziesiąt
kg
kupię
Kraków, ul. Lelewela 5.
6350k
- „Szyb;r*'
Hurtownia kolonjal.no - spożywcza Sprzedaż i kupno nierucbomośol Kraków, Sławkowska 6,
2471
dyskretnie
biuro Tel. 213-54.
poszukuje rejonowych przedstawi przeprowadza
cieli
(imwiatowych)
mogących Skowrońskiego. Kraków, Adolf- Patsfon i, płyty okazyjuie kupię.
Hitler-Platz 39 .teł. 158-66.
Oferty: Goniec Krakowski. Kra
współpracować na własny rachn
—
Ł- •oferty
- - • wraz Krynica, pensjonat, murowany, ków „Nr. 2651".
nek.. Tylko ----poważne
z referencjami plrzytmnje Biuro 10 pokoi, sala kawiarniano-re. Kuplę motocykl małolitrażowy 2
ogród
owocowy. Lg. Goniec Krak., Kraków, „Nr.
Ogłoszeń F. Krajne. Wnrszawa. ul. stauraoyjna,
Kraków, Basztowa 10, m. 1. teł. 2762".
Bracka 17 pod „Nr. 990".
2112 Towaroznawstwa Bigdy 1, 2 i 8
Blacharze, ślusarze, stolarze, elek 159-35.
tromonterzy są poszukiwani od za Parcala budowlane, przemysłowe, części poszukuję, dobrze zapłacę.
raz. Wyuczeni fachowcy mogą się kamienice komfortowe, domy ,1 Zgłoszenia: Przeworsk, skrytka
towa Nr. 7.
6310k
zglosló. Kowzty podróży zostaną willo sprawdzone w Urzędzie Pla
kl pod gumy do powozu kupię
zwrócone". Zgl.: Gonleo Krakow nowania Miasta, hipotece 1 zba
ski. Kraków ..Nr. 6 3 5 2 k “ .
dane na miejscu, sprzedaje Biuro Stanisław Magiel, Zakopane, ul.
6330k
Dochodząca rzrBta potrzebna (f o- Parcelaeyjne. Kraków, ul. Sienna Kóśoieliska 2054.
soby niemiecki dom) Kraków. Se- 5/7. I p.. telefon 113-64 od 10 do (Rirazy poszukiwane przez Komis,
sal
reno-Fenna 8. m. 10.
2666
17 bea przerwy.
8472 Kraków, Starowiślna 18.
6212k

Hsblsrką, wyTÓwoiasho W dohsj^s

stanie, oraa jwsetrwornleą na
kupimy natyohmlast. — Oferty:
Piotrków, skriynka ponatowa 1482
Maszynka
do
lodów
posaukiwana
’ Ic
•
przez Komis, Kraków, Starowiśl
na 18.
6211k
Lornetki poszukiwane przez Ko
mis. Kraków, Starowiślna 18.
Flakony kzyaatałows na kwiaty
poszukiwana przez Komis, Kra
ków, Starowiślna 18.
6214k
Srebra, platerów kryształów, por
celany. fotoaparatów, teczek, wa
lizek. harmonij, patefonów, płyt,
pianin, oraz innyoh praktycznych
przedmiotów poszukuje .Ceutrokomis". Kraków, Grodzka 9. 482
Gotówką płaci najwyższe ceny za
piszczę, trencze męskie i damskie,
ubrania, kostiumy, sukienki, patefony, piyty, kilimy, dywany Sklep,
Kraków,
” 'tów. Krakowska 36.
8942
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby 1 bielizny kupuje 1
sprzedaje za gotówkę: Kraków,
Pierackiego 4.
749
Kslęźkl kupujemy, szczególnie en
cyklopedie. wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wezyetkle wydawnlotwa Trzaski Itp.: Księgarnia Ste
fana Kamińskiego, Kraków, Kar
melicka 29, tol. 141-34 i Krakow
ska 18, tel. 114-88.
1078
Kupimy: suknie letnie, rostjnray,
ubrania, trencze: Komis, Kraków,
Adolf-Hitler-Platz 12 w podwórcu
Najszybciej sprzedasz wszelką gar
derobę przez Komis. — Kraków,
Adolf Hitler-Platz 19 w podwórcu.
Kupuję sypialnie i różne meble
pojedyncze, szafy, łóżka, siatki,
materaoe: Kraków, Krakowska 35,
sklep mebli.
1587
Ubrania ora* oddzielnie tpodnie
i marynarki, suknie, płaszcze mę
skie i damskie, oraz kostjnniy ku
puje za gotówkę: Skup i Sprzedaż
Używanej Odzieży, Kraków ,Plae
Dominikański 1, telefon 114-28.
Kupujemy gotówkowo używane
ubrania, płaszcze, bieliznę poście
lową, koce, kapy, ładne zegary,
oraz inne wartościowe rzeczy:
Kraków, św. Krzyża 7, sklep.
Kupimy maszynę do pisania 1 Hcsenla. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Gołębiowski-Rafalski, Kra
ków. św. Marka 27, tel 226-45.
Małe dywany perskie, poszukiwa
ne przez Komis. Kraków, Staro
wiślna 18.
1653
Srebro knpajo stare, połamane,
ora* w fasonie firma Gajewski,
Kraków, ul. Starowiślna 26.
Szybko możno sprzedać ubranie,
płaszcz, spodnie, aparaty wszelkie
go rodzaju, kryształy, patefony
przez Komis, Kraków, Grodzka 59.
Komis Grodzka 59, poszukuje lo
downi elektrycznej, ubrań, spodni
lisów, futer, dywanów, kilimów ild.'
Sypialnia, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble używane, ku
puje gotówkowo Hala Meblową,
Kraków, Grodzka 59.
1725
Kupujt obrazy znanyeb artystów
polskich — płaoi solidnie: Wawrzeeki, Kraków, Wiślna 9. 1726
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzeeki, Kroków, Wiślna 9.
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon Obrazów.
1791
Ubrań, kostjumów damskich śo
sprzedaży, poszukujemy. Zaliczki
kupno: Komis, Adolf Hitler-Platz
12. w podworou, Kraków.
1911
Kupuję książki, encyklopedje, her
barze, aparaty fotograficzne, in
strumenty muzyczne, obrazy: Antykwarnia Stanisława Pelc, Kra
ków, św. Marka 25.
1909
Futra sealskinowe „Petoolda" lub
płaszoz zimowy kuplę zaraz. Zgł.:
Gonieo Krak. Kraków „Nr. 9635".
Kupuje używane maszynki do mię
sa i części. Szlifiernia, Kraków
Dietlowska 46, Myszkowski
848
Kupuję używaną garderób^ Kro
ków. Bracka 10/7, oficyna.
7712
Dywany, kilimy, obrazy, antyki,
meble, porcelana. Kupno — sprze
daż, ocena: Salon Obrazów I dzleb
sztuki „Antyk". Kraków. Stradom 18, telefon 140-83.
1742k
Kupl^ ładne nbranle, epodnfe,
tręnoz 1 koszule męskie, średnia
wielkość, dobrze zaptaeę. Zgłosz.:
Pod „114" Biuro Ogłoszeń Krajna
Kraków, Adolf Hitler-Platz 46.
Kupuję wszelką garderobę męską,
damską, dziecięcą, bieliznę | | nne
używane rzeczy. Na żądanie przy
chodzę do domu. Kraków. Staro
wiślna 80 (sklep ożyw, rzeczy),
telefon 228-67.
3747k
Akcja — listy zastawne ziemskie,
miejskie. Prowincjonalne i inne
papiery procentowe, kupony, ku
p u j e 7 “.
Dom Bankowy
Wolańekl i Ska, Warszawa. Nowy
Ś w ia t 19.
4820k
?iWlł*rJJ*’ dzikie: sarny, lisy, wil
ki, tchórze, wydry itp. kupuje Ho
dowla drobnych zwierząt. Kraków
oJZ u.
p o ° 7 to w a 275.
5012k
,* rasowe, ptaki śpiewające,
króliki I drób rasowy kopule I
sprzednje Hodowla drohnyeh zwie
rząt. Kraków, skrytka pocztowa 275
Obrazy,, antyki, dywnny — kupno
sprzedaż, ocena: ..Phryne" Kra
ków Słnwkowska 6
5318k
Kuplo pawia, bażanty i kory kar
ły rasowe Bautamy itp. Hodowla
małych zwierząt „Sokół" Kraków.
Traogotta 201.
5005k
Łapy na muchy, żyletki, hiholki
markowe, lakiery w puszkach,
sznurówki niciane I rzemienne, bi
buła gnfrowana I t. p. artykuły
gospodarcze w większych ilościach
poszukiwane do etałej doatnwy.
Zgłoszenia: Gonieo Krak., Kraków,
..Nr. R178k*ł.
Diesel lub lokomobfle 300 do 500
KM. z generatorem 220/380 V,
Jnipimy natychmiast za gotówce.
Oferty pisemne pod adresem:
Stary Karol, Reichshof, Kra
kowska 44.
620,’ik

WOTASCĄ.BIM
> nleiawodnego I dogodnego

leczenie Iwleribe.
rsbe. Noreecebln
Noreecebin
|e«t bezbarwnym arometycznym
płynem, nie plami, nie niszczy
bielizny I skręcę z n e k o a ile le
okree kuracJU

czyniąc ją nie kłopotliwą

>Hceascal>ui<
Jest niezbędnym I a ezaiłęplon ym preparatem do zwalcranie
plagi świerzbu. Opakowanie:
Flakon
Flakon 4 75 cm* do jednorazo
wej kuracji, cena Zł. 9. — Do
nabycie w aptekedt I drogeejadi

Dr.JLWiwłWplfl.KnlHMi.

W P IS Y

a) 2-letnlej Szkoły Handlowej
(ilość miejso ograniczona),
b) Kurs Administraoyjno-Handlowy (dla absolwentów 2letnicb Szkól Handlowych),
o) 5-mlesIęczne Kursy Handlo
wa dla poozątkująoyoh i *aawansowanyoh (dla mtodslsży 1 dorosłyoh),
d) 2-mlesięozny Kurt maszyno
pis ma, stenografii i Języka
niemieckiego,
e) 2-mleeięczny K u n Księgo
wości przebitkowej
przyjmuje
Sskrstarjat Szkoły Handlowo]
E. Liberdy, Krakau,
Senacka 6, tel. 208-5Ś.

KASZEL

dgeznoit, saf Iggmtonlg.
•hrypkg — i b i w i I s

ZIOŁA
„R w Im a g a " Magistra

W O L S K IE G O
Gruźlicę plus Jeot nieubłagana 1
ooroaznle. nie robiąo róinloy dla
płol, wieku i etanu, kosi miliony
ludzi. Przy zwalczaniu chorób płu
cnych,
bronebitu,
uporczywego
męczącego kaszlu, grypy 1 t. p.
stosują pp. lekarze
BALSAM TRI KOLAN
który ułatwiając wydzielanie tlą
plwocin, wzmacnia organizm I sa
mopoczucie ohorego, oraz nowiekwagę eiała i usuwa kaszeL
nabycia w aptekach.

W SALONIE SZTUKI
A. WAWRZECKIEDO
Krabśw. ulica Wiilna Nr. S,
największy Wybór dzieł sztuki,
najprzystępniejsze eeny.

iSTOEGERcCO

i KRAKAU BURGSTRASSE f e 3«
TŁU 416 «e,11«-«».

EKSPEDYCJAIW Y S Y IK I ZBIO R O W E

DO S P R Z E D A N IA
Dywan Boncie 2X3 do jadalni,
sukienka granatowa wełniana, kapemsz słomkowy jasny — wszystko
w dobrym stanie.
Kraków, ul. Faullńska, Nr. It/S,

150 tonn

prima farb suchych
znany, pierwszorzędny fabry
kat asortyment kolorów w je
dnej partji, okazyjnie po ce
nach fabrycznych niemieckich,
franco skład Warszawa, zaraz
do nabycia. Korzystna lokata.
Zgłoszenia;

A JANKOWSKI Sp.zo.o.
Warszawa, ul. Królewska Nr. I
tolef. 290-18 1 322-18

Noclegi
Noclegi: Kraków, Grodzka 59H2
Noclegi niekrepujące: Kraków,
Długa 26'3.
1783
Noclegi znajdują sią w pensjona
cie: Kraków, Radziwiłłowska 31,
I piętro.
1025
Noclegi: Kraków, Starowiślna 52.
m. 13, front — Baódowa.
2613
Noclegi in t e l ig e n c j i : K r a k ó w Rad z iw iłło w s k a 14/2.
‘
^44
Noclegi: Kraków Florjańska 8'8.
Noclegi: Kraków Szewska 7/7
Noclegi czyste: Kraków. Senacka
9H0 przecznica Grodzkiej.
922
Noclegi solidnym': Kraków. Kro
woderska 55/1.
1542
Noclegi: Kraków Zielona 254.

Wydawnictwo .Oonlee Krakowtkl**, Kraków. Wlclopala t. — Ttleton we-11.
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