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CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm w 2 szpaltach
l.zeTokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla pohu
kujących pracy po 20 grosay. „Marginesowe'' po
złotych 8.— za 1 mm w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).
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Nadesłane, a nie zamówione przez Redakcje ręko
pisy będą zwracane autorom Jedynie wówczas, gdy
dołączone zostaną znacakl pocztowe na opłacenie
prusy ik i Łwrotnej. Prenumerata miealęczai* 4.50 Zł.,
i odaoAS&niem do domu 5 Zł. Na prowincji dopłata
porta. Konto czekowe: Warszawa «58.

Kraków, wtorek 2 2 czerwca 1943

L ista p ie rw o tn ie n ie ro z p o z n a n y c h o fia r k a ty ń s k ic h .
(tp) Kraków, 21 czerwca. Specjalny sprawozdawca agencji prasowej „Telepress" powróciwszy z Katynia przywidzi dodatkowe listy ekshumowanych ofiar sowieckie
go hestjalstwa w Katyniu, które początkowo, z powodu niemożności odszyfrowania znalezionych przy nich dokumentów, uch odzily za nieroatpoznane, a obecnie dzięki
specjalnemu procesowi chemicznemu w laboratorjum wojsk, w Smoleńsku zostały odczytane. Wspomnianą listę dodatkową podajemy według numerów ewidencyjnych:

1823. Fligiel Tadeusz — ppor.
1834. Tomaszewski Tadeusz, syn Stani

sława.
1903. Kowalik Eugenjusz.

Ponadto w zbiorowych grobach w
Katyniu znaleziono luzem dokumenty,
prawdopodobnie nierozpoznanych ofiar,
a mianowicie:
♦

1993. Szabłowski Stanisław.

2093. Przy nierozpoznanym oficerze
znaleziono odcinek pocztowy z adre
sem: Kam ila Dorn, Ostrong, zachod
nia Ukraina.
2128. Duracz.
2167. Bartel Władysław.
2177. W . Niezgoda.
2286. Kacikowskl W iktor.
2301. Mścichowski Franciszek.
2305. Freundt Wacław.
2323. Kaube Franciszek.
2332. Koziorowski Jerzy.
2383. Ulasiewicz Władysław (Włodzldzimierz).
2397. Steslewskl Włodzimierz.
2405. Grabowski Stanisław.
2409. Kłopotowski Stanisław, oflc. rez.

(Przy zwłokach znaleziono: kartkę
pocztową, list i książeczką st. sl. ofic.).
2430. Zasztow German, wojsk, urodź.
4. 1. 1905. (Znaleziono: dowód osobi
sty i piec listów, których nadawcą
jest: Anna Zńsztow, Święta Wola,
ujezd Kosów, okrąg Pińsk).
2449. Pichera Jan.
2454. Jastrzębski Władysław.
2460. Sanek Marjusz.
2490. Kierskl Witold.

Egzekucje na Koziej Górze
trw ały do maja 19 4 0 r.
Kraków, 21 ozerwca. Jak Już informowa
liśmy, ekipa techniczna Polskiego Czerwo
nego Krzyża w Katyniu rozpoczęła agnoekowanle szczątków oficerów polskich
w nowych grobach zbiorowych, leżących
w odległości około 200 m od porzednio od
krytego cmentarzyska.

M alarski Stanisław — por. (pismo woj

skowe i rozkaz wyjazdu).

Prawowskl Stefan — kpt. urodź. 21. 7.

1893 r. w Rozkoszy, zam. w Poznaniu.
Jerzy wojskowy, zam.
Kraków, Olszyny Nr. 8. (Znaleziono:
dowód osobisty i wizytówką).

Czretschmar

*

Poniżej publikujemy drugą listą do
datkową, zawierającą nazwiska ofiar
katyńskich pierwotnie nierozpozna
nych, a które to nazwiska zostały dro
gą procesu chemicznego odczytane ze
znalezionych przy szczątkach papierów
i dokumentów.

*
338. Orzechowski M arjan.
588. Szymański Edmund.
386. Dobrowolski Hieronim — por.
921. Nowakowski Florjan — dr med.
943. Janowicz Władysław.
979. Skotnicki Henryk — kapitan.
1025. Romanowski Adam.
1047 Nierozpoznany kapitan Wojsk P.

(Wśród notatek

znaleziono

Szulczyńskl, Poznań,

adres:

Nowe Miasto,

Kónigsplatz 3).

przednio podano Tobetak),
1339. Zielenkiewicz (imienia nieodszyfrowano).
1382. Piotrowski Eugenjusz.
1433. Wożniakiewicz Stanisław.
1439. Cakollński Karol.
1697. Maculewicz Wacław

—

kapitan.

(Przy szczątkach znaleziono: karty
wizytowe, pismo MSWojsk., plakiet,
świadectwo szczepienia w Kozielsku
Nr. 1782 j fotografje).
1701. Nierozpoznany wojskowy. (Przy
szczątkach znaleziono: kilka kartek
z notatkami, karta wizytowa z na
zwiskiem Marjan Śliwiński, oraz
karta wizytowa Franciszek Piekar
ski major, paszport, świadectwo
szczepienia w Kozielsku Nr. 3335).
Tetzlaff Bronisław — porucznik. (Zna
leziono: legitymacje of, MSWojsk.,
dowód osobisty, leg. prokuratury i
oznaczenia wojskowe: ponadto znak
rozpoznawczy Maszko Władysław,
oficer, geograf, ur. 24. VI. 1900 roku,
znak rozpoznawczy: Lewandowski
Henryk, nr. 1913 w Tarnowie, w koń
cu dowód osobisty i kartę mobiliza
cyjną porucz. Edwarda Plesnera).
1475. Gembarowskl Antoni, syn Wła
dysława.

1612.
1613.
1702.
1711.

Habell . . . . ?
Songiar — porucznik.
Sochski Czesław.
Dziobak Stanisław dr.
1748. Zrinczak (lub Trinczak) Jan.
1975. Lembicki Juljan (znaleziono ksią

żoczką PKO i pismo urz.).
1992. Blacha W ilhelm — ppor. (Znale
ziono: ks. st. sużby of.).
2161. Chmieliński W itold - wojskowy.
(Znaleziono: leg. PCK., kalendarzyk
kieszonkowy i świadectwo szczepie
nia w Kozielsku).
2276. Lipka Jan Tadeusz

1895 r. w Bukowsku. (Znaleziono:
szereg znświadczeń wojskowych i le
gitymacje Logjońów polskich).

Leszczyński

Berlin, 21 czerwca. Szef organizaoji Tod
ta, minister Rzeszy Speer, oddał w tych
dniach do użytku pewną ważną olbrzymią
budowlą, wzniesioną przez niemieckich ro
botników frontowych organizacji Todta,
oraz przez jednostki saperów w ustalonym
terminie i w najtrudniejszych warunkach.

Zygmunt

—

porucznik.

(Znaleziono: notes i wizytówki).

Wojcieszczak

ur- 1912 r.
znawczy),

Kazimierz — wojskowy,

(Znaleziono: znak rozpo

Gura Andrzej — wojskowy. (Znalezio

1480. Michalec Antoni.

no znak rozpoznawczy).

tywnie przeciwko wspólnemu nie
przyjacielowi. Tylko Jeśli duża część
narodu hinduskiego otrzyma chrzest
bojowy, zdobędzie prawo do samolotności".

Buenos Aires, 21 czerwca. W ybory, prze wy, jak i przez wszystkie narody, z którewidziane po zakończeniu sześcioletniego 0- mi Argentyna utrzymuje stosunki dyplo
kresu mandatowego zmarłego prezydenta matyczne. Z tego wzglądu rząd należy u
Jak opimja angielska oeeaia sprawę Tupaństwa Ortlza nie odbędą sl«.
ważać jako rząd narodu argentyńskiego". dyj, o toni świadczy choćby artykuł dzien
Prezydent państwa Ramirez wydał de
Rząd argentyński zarządził w sobotą wie nika „De|!y Telsgraph", w którym czy

czór rozciągnięcie administracji związko
wej na piąć dalszymi proy .nc.yi, wianowb
cie San Luis, Catamarca, ltioja. Salta i
Cordoba. W ten sposób administracja całe
go obszaru kraju z o rała objęta przez konpsarzy rządu związkowego.
Z okazji dnia sztandaru, argentyński mi
nister wojny generał Karoli przedstawi!
narodowi w orędziu radjowem symboliczne
znaczenie sztandaru niebiesko-biato błęki
tnego. Sztandar ten prowadził otigić naiód
do walk o wolność. Ton sam sztandar —
tak niówił minister — przemawia w cza
sach pokojowych mocą -swej misji w ciu
chu pracy i jedności. Nie symbolizuje on
nienawiści, lecz jest wyrazem narodtwoj
jedności.

Nowa faza walki Hindusów
przeciw W. Brytanji.

tamy:

..IndJe są punktem centralnym obrony,
ataku i dowozu dla wschodnio-azjatycklego terenu wojny". Zdaniem tego dzien
nika, mają stać sis Indje odskocznia dla
odbicia Burmy, jak również dla otwarcia
dróg dowozowych do Chin Czungkingu.

Określenie roli strategicznej Indyj wska
zuje na ważność togo kraju i na to, jak
bardzo leży w interesie Wielkiej Brytanji.
aby panował tam spokój. Na to samo zre

sztą wskazuje również nowe mianowanie
wicekróla Indyj w osobie generała Wayella,
któremu przypadnie w udziale rola uła
godzenia dotychczasowych nleprzyjożnl I
trudności.
Oczywiście, że przybycie Chandra Boss
do Tokio utrudnia, a może nawet przekre
śla plany angielskie co do Indyj I wprowa
dza w tym kraju nową sytuację, która mo-

że odbić się bardzo niekorzystnie na dal
szym przebiegu kampanji na Dalekim
\Vschodzie. Nie przesądzając tej sprawy,
trzeba jodnak zassnaczyó, że wystąpienie

Chandra Bose lest wydarzeniem o dużym
ciężarze gatunkowym i bodaj że pierw
szym zdecydowanym objawem woli narodu
hinduskiego pozbycia tię Anglików.

Subhas Chandra Bose w Tokio.

Tokio, 21 czerwca. Subhas Chandra Bo
se, który dłuższy czas bawił w Niemczech,
przybył do Tokio i został W dniu 14 czerw
ca przyjęty przez premiera Tojo. Pozateni
Bose odbył konferencję z kierującymi
urzędnikami japońskiego
ministerstwa
spraw zagranicznych i dowodzącymi ofice
ó którem poinformowano ludność drogą rami japońskich sił zbrojnych.
radjową i rozrzuceniem licznyc ulotek, Depesza min. von Ribbentropa
przyjęty przez premjerp T0J0; wygłosił on
do Subhasa Chandra Boso.
w parlamencie japońskim programową mo
przywódca duchowy Mahatma Gandhi. wę, zawierającą wskazówka 00 do przy
Berlin,
czerwca. M inister spraw zagraO ile jednak dotychczasowy opór Hindu szłego postępowania. Bose oświadczył nlcznych 21Rzeszy
von Ribbentropa prze
sów przeciwko władzom angielskim w In między innemi:
stał z okazji pzybycia Subhasa Chandra
djach opierał się na zasadzie „cywilnego
„Jeżeli mocarstwa Paktu Trzech po
Bose do Tokio na Jogo ręce następującą
nieposłuszeństwa", głoszonego przez Gandepeszę:
pierają nasze żądanie o niepodle
dhiogo, o tyie znalazł się w obecnej wojaie
głość, Jest rzeczą naturalną, że na
„Z okazji pańskiego przybycia do Azji
bojowinik bardziej zdecydowany w swem
sza sympatja dla nich przeradza cię
Wschodniej przesyłani Puuu moje najser
postępowaniu, mianowicie Chandra Bose,
w entuzjastyczną współpracę. Prze
deczniejsze pozdrowienia. Przy tej sposob
głoszący,
dotychczasowe wysiłki naro
ważająca większość narodu hinduności dziękuję Panu również za depesze po
du hinduskiego są niewystarczające I trze
skisgo życzy mocarstwom osi zwy
żegnalne, wystosowane przez Pana do
ba przejść do czynów bardziej kategory
cięstwa. Jest Jednak naszym obo
Fiihrera i do mnie, w których podkreśla
cznych. 1
wiązkiem zdobyć samodzielność właPan swą solidarność z Niemcami w walca
Agencje prasowe praynioeły ostatnio sen
enemi rękami I okupić Ją własną
przeciwko wspólnym wrogom. Życzymy
sacyjną wiadomość, że Caitdra Bose dostał
krwią. Uważamy też za konieczność,
Panu pełnego sukcesu w dalszej walca •
elą obecnie do Tokio i tam, w stolicy pań
■wolność narodu hinduskiego".
aby wystąpić w obecnej wojnie ak

interesowania prasy, ais również jedno
z zasadniczych zagadnień Imperjum Bry
Skandal przekupstwa
tyjskiego. Anglja, która również w czasie
obecnej wojny starała się w Indjach utrzy
w Londynie.
mać „status quo“, napotyka w swojej po
Genewa. 21 czerwca. Londyński dnionuik lityce wobec Hindusów na poważne trudno
„Daily Expre»s“ donosi o pewnej a f(,rz„ ści, które w niejednym wypadku przybrały
przekupstwa, w którą zawilkłani są trzej postać rozruchów, niepokojów i ostrych
angielscy urzędnicy ministerstwa. Należeli wystąpień polityków hinduskich. Wicie
oni do oddziału maszyn ministerstwa za osobistości dostało się do więzienia, m. in.

Ważna olbrzymia budowla
na wschodzie oddana do użytku.

kapitan.

Rursa Wojciech — kapitan, ur. 23. V I.

Bonowa, 21 czerwca. Wychodzące w Lon
dynie katolickie czasopismo tygodniowe
„The Tablet" donosi, że arcybiskup i ad
m inistrator apostolski Estonji, Edward
Profittlich, o którym nje ^yło żadnych
wiadomości od chwili jego aresztowania Chandra Bose proklamuje zbrojny opór Hindusów. - „Daily TelePrzez bolszewików w roku 1941 — według
graph": „Indje są punktem centralnym obrony".
doniesienia z Miasta Watykańskiego, naBerlin,
21
czerwca. Od wielu miesięcy* stwa, które objęło zadanie nowego upo
doszłego do Stanów Zjednoczonych — zo
stał przewieziony do jednego z obozów kon ■ nawet od dwóch lat, antybrytyjekie dą rządkowania Azji Wschodniej, przechodzi
żności IndyJ stanowiły nietylko temat za do realnego dzinłania. Bose, określony przez
centracyjnych na Uralu.

opatrzenia i za opłaceniem wielkiej łapówki
starali się p uprzywilejowano załatwienie
dla różnych firm odpowiednich wniosków.

—

(Znaleziono: rozkaz wyjazdu, foto
grafje, karty wizytowe, kwit zastaw
niczy i legit. sportową).
2297. Cygański Adam — wojskowy, syn
Włodzimierza. (Znaleziono: kartę
przydziału wojennego, list, kartki
pocztowe i świadectwo szczepienia w
Kozielsku Nr. 2850).

Niema już rządu prowizorycznego w Argentynie

kret, w myśl którego wybory, jakie miały
odbyó się we wrześniu br„ zostają zawie
szone. Również należy niezwłocznie wstrzy
mać przygotowania, związane ze sporzą
Jaik wiadomo, prace ekshuimacyjne zosta dzaniem list wyborców.
ły z powodu cieplej pory roku przerwane
Prezydent państwa argentyńskiego Ra.
do jesieni. W ostatnio odkrytym grobie mlrez wydał rozporządzenie, w mydl któ
zbiorowym znaleziono zwłoki oficerów pol rego w przyszłości nie należy na aktach
skich bez płaszczy, a a pamiętników, ja  urzędowych używać nazwy „rząd prowizo.
kie znaleziono przy szczątkach, wyniika, iż ryczny*. „Słowo „prowizoryczny" — Jak
do Katynia zostali orni przewiezieni w pier stwierdza w szczególności rozporządzenie—
wszych dniach maja 1940 r. Okoliczność ta należy również skreślić w dokun-er cis upozwala na stwderdizenie, iż egzekucjo od konstytuowanla się obecnego rządu oraz
bywały eię również w ciągu ma ja 1940 roku. w opublikowanych już aktach urzędowych.
Rozporządzenie uzasadnia to postanowie
nie tern, że obecny rząd został uznany za
równo przez najwyższy tryou inł narodo
Arcybiskup Estonjl

W bolszewickim obozie
koncentracyjnym.

1103. Frymus Mieczysław.
1169. Gawdziński Władysław.
1211. Towstik Antoni (zamiast, jak po

Churchilla jako najniebezpieczniejszy wróg
angielskiego imperjum, Jest zdecydowany,
Jak widać z jego dotychczasowego postę
powania, spowodować w Indjach powstania
i zbrojny opór przeciwko władzom angiel
skim. Został on po przybyciu do Tokio,
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Zaniknięcie specjalnego

p o sied zen ia jap ońskiego
parlam entu.
Tokio, 21 czerwca. W sobotę rano iiat! to
piło uroczyste zamkniecie 82 nadzwyczaj
nego posiedzenia japońskiego parlam entu.
Następnie cesarz przyjął na audjencji pre;
m jera Tojo i innych m inistrów, jakwteż i
■wysokich urzędników rządu i parlam entu.

Japonja da je Chinom
3 0 0 miljonów jen.
Tokio, 21 czerwca. Japońskie władze ad 
m inistracyjne, kierujące przemysłem chirK
śkim. a k tóre oddały już większą Częsc
chińskich przedsiębiorstw przemysłowych
napow rót w ręce chińskie, resztę ich zas
oddawać będą stopniowo, wypłaciły obec
nie chińskiem u rządowi narodowemu zysk
z adm inistrow anych przez siebie przedsię
biorstw chińsikich w wysokości przeszło
300 miljonów jen.

Syjam zaofiarował Japonji
szczerą współpracę.
21 czerwca. B rem jer Syjam u
Bibuł Songigran wystosował w soboitę
dbpeeaę do pnem jera japońskiego Tojo,
w której dziękuje za oświadczenie przed
parlam entem japońskim i oświadcz®, że
S y jam o fiaru je Jap o n ji sw ą szczerą wspolprzy wiełJkiem zadaniu, diolkonanem
ie przez Japonię dla dobrobytu i
ty W schodniej Azji.
Bangkok,

S

Obowiązkowa służba pracy
we Włoszech.
Rzym, 21 czerwca. Ministerstwo korpora
cyjne zawiadamia o zaprowadzeniu obo
wiązku służby pracy we Włoszech.

Nowym usta/wom, obowityzujocym od 1
Tipoa br„ podlegają wszystkie kobiety rocęriików 1919 do 1925, OTaz mężczyźni roczni
ków 1907 do 1925.______

Przyjęcie delegacji marynarki
portugalskiej w Madrycie.
M adryt, 21 czerwca. Hiszpański minister
m arynarki adm irał Moreno Fernandez
wydał w sobotę wieczór przyjęcie na cześć
adm irała portugalskiego M arty | innych
przedstawicieli portugalskiej m arynarki
wojennej, bawiących z wizytą w Madrycie.

W przyjęciu tern wzięły udział wysokie
osobistości hiszpańskiej siły zbrojnej. Go
ście portugalscy odbędą objazd po terenie
wybrzeży północno-hiśapańskioh, celem
zwiedzenia m. in. tam tejszych portów wo
jennych. W dniu 21 czerwca nrayjm ie ich
szef państw a Franco.

W ulkan Paracutln działa
bez przerwy.

Ożywiona działalność oddziałów wypadowych
na froncie wschodnim.
Zatopiono transportowiec o pojemności 6 .0 0 0 brt.
Berlin, 21 czerwca. Naczelna komenda
niemieckich sił zbrojnych donosi z głów
nej kwatery Fiihrera w dniu 20 czerwca:
Lokalne wypady bolszewików na przy
czółku mostowym rzeki Kubań, na północ
ny wschód od Sum oraz w rejonie Krowa
odparto. Na pozostałych odcinkach frontu
wschodniego panowała oływiona działal
ność oddziałów wypadowych.
Ciężka artylerja arm ji lądowej z dobrym
skutkiem zwalczała ważne ze wzglądów wo
jennych obiekty w Leningradzie.
Podczas ponownego ataku lotnictwa na
objekty okrętowe w rejonie ujścia W o ł
gi cztery dalsze frachtowce otrzymały tak
ciężkie trafienia bombami, że można się
liczyć ze zniszczeniom części tych statków.
Inne niemieckie samoloty bojowo zwalcza
ły objekty przemysłowo, łożące daleko
wgłąb zaplecza nieprzyjacielskiego. Jeden
samolot nie powrócił z tych akcyj.
Niemieckie i włoskie samoloty bojowe
obrzuciły skutecznie bombami urządzenia
portowe w Blzorcio i na PawtellerJI.
K ilk a nloprzyjololakich samolotów, nie
zrzucając bomb, przeprowadziło podczas
nocy ubiegłej loty nękające nad zachod
nim rejonem Rzeszy. Nad okupowaneml ob
szarami zachodnlomi zestrzelono cztery sa
moloty nieprzyjacielskie.
Szybkie niemieckie samoloty bojowe
bombardowały w nocy na 20 czerwca poje
dyncze cele w rejonie Londynu I na w y
brzeżu południowo-wschodniej AngłJI.
Pływające jednostki m arynarki wojen

Budapeszt, 21 czerwca. Z okazji mającego
nastąpić otwarcia iin ji kolejowej, łącząco]
dolinę Strumy z morzem Egejskiem, oświadczył bułgarski minister handlu Zacharieff pewnemu dziennikarzowi węgier
skiemu. że Bułgarja zamierza przyczynić
się do gospodarcze] budowy Europy.

M in ię te podkreślił doskonałe stosunki,
panujące między B ułgarją a Węgrami. Oba
te k ra je służyć będą nietyłko interesom
własnego kraju. a'l© praedewsizyetkieim inte
resom nowej Europy.
B yły m inister spraw zagranicznych Kaalfoff, prezydent parlam entu, oświadczył, że
wojna obecna rozstrzygnie los B ułgarji.
Oba k ra je ożywione sa postanowieniem
współpracy z m ocarstwam i osi, aby zabez
pieczyć Europie spokojna i sprawiedliw a
przyszłość.

wulkanu B aracutin, jak donoszą z Meksy
Wysiedlenie żydów z Sofji.
ku, trw a w dalszym ciągu. Rząd wysjal sa
Belgrad,
21 czerwca. Zapowiedziana przed kilku
moloty, celem ratow ania ludności w m iej
scowościach zagrożonych przez m asy la tygodniami akcja wysiedlania żydów ze stolicy
wy i przeznaczył 150.000 poses na pomoc bułgarskiej została już po największej części ukończona. Jak się dowiaduje sofijski korespondla dotkniętych k atastro fą

W życiu prawie każdego człowieka powtarza
ją się pewne stereotypowe, codzienne zdarzenia,
które nabierają zczasem charakteru, uświęconych
lnstytucyj, coś w rodzaju form rzymskiego pro
cesu czy kodeksu towarzyskiego, które ulegają
zmianom jedynie na przestrzeni kilkuset lat. Do
takich spraw należą m. in. różne trasy, któremi
chodzimy dzień w dzień, tydzień w tydzień, a
nieraz przez wiele lat. Oczywiście, że zmieniają
się one, zależy od wieku naszego, od warunków
bytu, od różnych jednem słowem okoliczności.
Jednostajność takiej trasy zauważono dopiero,
gdy zaczynamy chodzić do szkoły, ale wtedy
właściwie jeszcze niema powodu do skarżenia
•ię, gdyż samo wydostanie się z domu jest już
niezwykłą atrakcją, służy do poznawania życia
i otaczającego nas świata. A zresztą świta nam
zawsze nadzieja, że nie będziemy , chodzili tą
drogą przez całe życie: może przecież zajść
szczęśliwy wypadek, że skończymy daną szko
łę, albo też, że nas z tej szkoły poprostu wy
rzucą i wtedy męka się skończy. Również cza
sy uniwersyteckie nie są tak groźne pod tym
względem, gdyż czujemy się wtedy — może je
dyny raz w życiu — ludźmi niezależnyiąi, do
których należy świat, a co więcej, wybór dro
gi, jaką chcą iść.
Tragedja zaczyna się dopiero znacznie póź
niej, a mianowicie wtedy, gdy wyedukowany
młody człowiek zamyka księgę mądrości, uwa
ża, że więcej już wiedzieć nie potrzebuje i kie
dy otrzymuje stałą posadę. To „ustatkowanie
się*1, połączone jest niestety z nakreśleniem na
planie miasta nieodmiennej marszruty, którą bę
dzie przez wiele lat chodził. Marszruta ta przed
stawia się różnorodnie: z pl. Trzech Knzyży na
ulicę Rymarską, albo też z ulicy Smolnej na
Czerniakowską, z Marszałkowskiej na Grzybow
ską i Ł d. Ale może być oczywiście wręcz prze
ciwnie, z Czerniakowskiej na Smolną, z Grzy
bowskiej na Marszałkowską, z Rymarskiej na
Pl. Trzech Krzyży. Bywają nawet jeszcze więk
sze urozmaicenia, bo może ktoś przenieść się
s Warszawy do Tarnowa, Grójca, Stanisławowa
czy Wilna i wtedy mogą zajść znowu inne kom
binacje.
,
Dzień w dzień, zwykle o 8-ej rano, dąży pan X
teml eamemi ulicami do swojego tymczasowego
eelu. Przechodzi koło tych samych domów, któ
re zna już na pamięć, koło tych samych skle-

*

Naczelna komenda niemieckich sił zbroj
nych donosi z głównej kwatery Fiihrera
w dniu 19 czerwca:
Na północnym froncie przyczółka mosto
wego rzeki Kubań załamał się przeprowa
dzony atak dwóch brygad nieprzyjaciel
skich. Bolszewicy ponieśli ciężkie, krwawe
straty.
W ujściu W ołgi lotnictwo zatopiło znów
dwa statki handlowe o pojemności 8.000 i
3.000 brt. i uszkodziło dwa dalsze średnie]
wielkości.
W rejonie morskim Pantellerjl szybkie
niemieckie samoloty bojowe tra fiły ciężklemi bombami Jeden statek transportowy
i jeden mały okręt wojenny.
Podczas zbrojnego lotu wywiadowczego
gonad A tlantykiem ciężko uszkodzono
frachtowiec nieprzyjacielski.
Nieprzyjaciel stracił wczoraj w rejonie
morza Śródziemnego 28 samolotów.. Jeden
niemiecki samolot myśliwski nie powrócił.
Podczas ataku lotniczego, przeprowadzo
nego w nocy na 18 czerwca na port algier
ski Dżidżeii — jak zdołano obecnie stwier
dzić — zniszczono tam transportowiec o
pojemności 6.000 brt., a dwa da lesze statki
uszkodzono.

Współpraca Bułgarii przy budowie
Europy.;

M adryt, 21 czerwca. Działalność nowego

D ro g i życia .

nej, przeciwlotnicza a rty le rja pokLidowa
statków handlowych i a rty le rja przeciwlot
nicza m arynarki zestrzeliły w czasie od 11
do 20 czerwca 49 samolotów nieprzyjaciel
skich.

pów, koło „fryzjera męsko-damskiego", koło
kawiarni „Capri“, koło składu papieru i kilku
innych'. Znamy nietylko trasę, ale nawet wszyst
kie epizodyczne, występującę tam postacie: spie
szącą się do biura panienkę w figlarnym kape
luszu, staruszka, który zawsze o tej samej go
dzinie dąży niewiadomo dokąd i poco, zapewnie
po mleko do sklepu żywnościowego, a może do
kościoła, otyłą jejmość, która „szoruje” ulicą, niczem lokomotywa, wjeżdżająca na peron i wiele
innych. Wyrabia się między osobami spolykającemi się pewnego rodzaju koleżeństwo, które
wprawdzie nie jest poparte ani przedstawieniem
się, ani bliższą znajomością, ale wyraża się w
spojrzeniu, rzucanem przez obie strony, a mówiącem mniej więcej:
— I pan również (ewt. pani) — musi odby
wać tę nudną, ponurą drogę? Jestem ciekaw, kto
z nas pierwej ustanie w tym biegu życiowym.
A może los zbliży nas w sposób delikatny, a
przyjemny? ■
— To ostatnie zdanie może mieć
zastosowanie oczywiście tylko wobec owej pa
nienki w filuternym kapeluszu.
W ciągu naszych przymusowych wędrówek
dowiadujemy się, jaki odcinek trasy naszej prze
bywa również druga osoba, a zdarza się to wte
dy, gdy wyszliśmy wcześniej z domu i mijamy
się z osobą X w dalszym punkcie. Przychodzi
czasem chętka dowiedzenia się, kim może być
ta osoba, o ile naturalnie zewnętrzny wygląd
tego już nie zdradził. .
Te obserwacje spotykanych na codziennej tra
sie nieznajomych i uwagi czynione nad wyglą
dem ulicy, domów czy sklepów, lo drobna roz
rywka, na którą możemy sobie pozwolić, pod
czas takiej wędrówki. Po kilku jednak latach
przestaje nas to stanowczo bawić. Trasa zaczy
na przybierać wygląd* makabryczny, ulica wy
dłuża się w nieskończoność, szary pas trotuaru
przybiera postać jakiegoś apokaliptycznego gada,
który opasuje cały świat i nadmiernie podkreślo
na perspektywa tego obrazu przyprawia nas popostu o strach przed przestrzenią. Cale życie
przedstawia się nam, jak strasznie długa, rów
niutka jak stół, ale przez to samo nieprawdo
podobnie monotonna, nudna autostrada, przy
której niema ani drzewa ani też jakiegokolwiek
innego urozmaicenia, na której końcu stoi t.
zw. cel życiowy. Jest on zpowodu wielkiej od
ległości tak maleńki, że właściwie go nie widać.
Natura ludzka, przypominająca nieraz tak bar
dzo usposobienie inteligentnego zwierzęcia, dą
ży w każdej aytuacji życiowej do rozrywki, do
urozmaicenia sobie chwili, to też podczas tych

dent belgradzkiego „Donau Zeilung" od komisa
rza dla spraw żydowskich Beleffa, akcja wysie
dlania dotknęła około 27.000 żydów. Z tej cyfry
około 20.000 osób przeniesiono na prowincję,
głównie do północnej Bułgarji, zaś 4000 mężczyzn
skonoenżrowano w t. zw. grupach roboczych. W
obeonej chwili w Sofjd znajduje się Jeszcze za
ledwie 2.000 żydów, z czego około 1000 żyje w
małżeństwach mieszanych i z tego powodu nie
uległo wysiedleniu. Uatawa o ochranie narodu
uniemożliwia jednak w przyszłości tego rodzaju
małżeństwa.
Wysiedlonym żydom zakazano uprawiania han
dlu na prowincji. Dla wykonywania rzemiosła
potrzebują oni specjalnego zezwolenia. Na żydów,
posiadających obcą przynależność państwową,
nałożono obowiązek opuszczenia kraju w prze
ciągu określonego terminu, w przeciwnym wy
padku zostaną również wysiedleni na prowincję.
W związku z wysiedleniem żydów, opróżnionych
zostało około 3000 mieszkań w Sofji, co przy
czyniło się do poważnego ulżenia w kryzysie mie
szkaniowym. Ogółem, według informacyj komisa
rza Beleffa, akcja wysiedlania żydów z Sofji zo
stanie do września ostatecznie zakończona, a
stolica kraju stanie się wolną od żydów.
przymusowych wędrówek spoziera delikwent na
wszystkie strony, szukając punktu oparcia dla
swojej uwagi. Człowiek o inklinacjach mnternatyczno-statystycznych, będzie obliczał, ile kro
ków obejmuje jego trasa i koło ilu domów prze
chodzi, człowiek o usposobieniu frywolncm bę
dzie się orjentował w spotykanym „materiale kobiecym" i będzie przcmyśliwal nąd tern, która
ze spotkanych osób nadawałaby stę na przyja
ciółkę: osoby o zdolnościach handlowych obser
wować będą ruchliwość przebywanych odcinków
i kalkulować, w którym punkcie kwitnie naj
żywszy ruch hapdlowy. Niema oczywiście czło
wieka, na którego codziennej trasie nie docho
dziłoby do powstania niejako przystanków,
względnie do oddzielenia się od głównej drogi
bocznych dróżek. Ludzi, idących naprzelaj i nie
spoglądających ani na prawo, ani na lewo, jest
niezwykle mało. Niewiadomo, czy nazwać ich
bohaterami silnej woli, czy też ludźmi pozba
wionymi inteligencji i ciekawości życia. Tak,
jak na mapie miasta, zakreśla się pewne cie
kawe zabytki czijswonerti kółkiem, lak ież na
trasie lego . człowieka 'możnaby również takie
miejsca postoju podkreślić czerwonym kolorem.
Trasa, prowadząca do oficjalnego celu pozostaje
fasadą życia pana X, a przystanki wzgl. odgałę
zienia stają się jego treścią. I oto nowy moment
kolizji zaistnieje w jego życiu: tutaj obowiązek
i zgóry ułożony plan, tam wolny wybór i przy
padek.
Przypadek ten barwny, nieraz lśniący jak mo
tyl, innym znów razem czarny, jak frak karawaniarza moment życiowy, gra tutaj niezwykłą
rolę. Panienka w fantastycznym kapeluszu, auto
wyjeżdżające zza rogu, skórka pomarańczy, le
żąca niewinnie na trotuarze i wiele jeszcze in
nych rzeczy — oto repertuar, jakim rozporzą
dza przypadek. Rezultat: małżeństwo, przejecha
nie, złamanie nogi. Do wyboru, do koloru. Były
przecież zdarzenia, że piesek, ot taki mały ko
smaty pekińczyk, był pośrednikiem w małżeń
stwie, gdyż przez niego poznał pan X pannę Z,
poczem do końca życia znienawidzi! rasę pe
kińczyków, albo też (i tak bowiem bywa) stał
się ich gorącym wyznawcą.
Dręczyło mnie zawsze zagadnienie, czyby nie
można przedstawić graficznie tych wszystkich
dróg, jakiemi chodzą ludzie dzień w dzień i
stworzyć w ten sposób jakąś gigantyczną mapę.
Byłoby to coś w rodzaju mapy sztabowej, na
której zaznaczone są wszystkie najdrobniejsze
nawet ścieżyny. Oczywiście, że myśli tego ro
dzaju należy zaliczyć do łagodnych — powiedz
my _ obcesyj. Niektórzy autorzy, Jak nip. Ho-

W łoskie komunikaty wojenne.
Rzym, 20 czerwca. Główna kw atera wło
skich sił zbrojnych kom unikuje w dniu 19
cearwca:
Na««e sam oloty torpedowe podczas udałego atak u nocnego zatopiły u wybrzeży
A lgieru parowiec o pojemności 6.000 brt.
i uszkodziły ciężko dalszy statek tej sam ej
wielkości.
Niemieckie sam oloty zaatakow ały wczo
ra j statki, zakotwiczone n a przedpolu p o rtu
P an tellerji. Uzyskały one trafien ia na s ta t
ku handlowym o pojemności 5.000 brt.,
tra fia ją c possałem jeden fcontrtorpediowiec.
Podkjzas odlotu zestrzelono jeden bombo
wiec nieprzyjacielski.
Form acjo samolotów nieprzyjacielskich i
pojedyncze ap araty zaatakow ały bombami
i ogmem karabinów maszynowych m iasta
i miejscowości, położone na S ardynji, Sy
cylii, w C aiabrji i K am panji. Podczas tych
ataków nieprzyjaciel stracił 27 samolotów.
Sześć z tego strąciła a rty le rja przeciwlotni
cza w T rapanji, cztery a rty le rja przeciw
lotnicza w Olbia, 17 zaś zestrzelili m yśliw 
cy osi. z czego 15 ponad Sardyn ją i 2 po
nad Messyną. K ilka załóg wzięto do nie
woli.

*
Rzym, 21 czerwca. Główna kw atera włosfcidh sił zbrojnych kom unikuje w dniu 20

czerwca:
Form acje naszych samolotów torpedo
wych zgotowały ponownie trudności wzmo
żonej żegludze nieprzyjacielskiej wzdłuż
wybrzeży półuocno-afrykańskieh. Zatopiły
one przed Bonę parowiec o pojemności
10.000 brt. i trafiły dwa parowce starszego
typu, o łącznej pojem ności 17.000 brt.
Włoskie i niem ieckie samoftoty bojowe
« widoczną skutecznością zaatakow ały por
ty w Bizercie i Panitellerji.
Silne form acje czterom otorych sam olo
tów zaatakow ały wczoraj pas wybrzeża
kalabryjslkiego pomiędzy V illa San Giovanrai i Regin, oraz m iasto Meeisynę. Dwa
sam oloty strąciła arty le rja proeciwlotmicBa
pod Messyną, a jeden zestrzelili koło Reggio n asi myśliwcy, którzy zniszczyli poza
tern jeden dalszy nieprzyjacielski sam olot
ponad Sardynją.

Terorystyczne ataki powietrzna
na miasto Neapol.
Rzym, 21 czerwca. Angieleko-amerykańkle ataki bombowe na Neapol spowodowa
ły dotychczas ogółem około 10.006 zabitych
i rannych wśród ludności. Liczba zabitych
wynosi 2.300.

W pierwszym rzędzie uległy zniszczeniu
najgęściej zamieszkałe dzielnice, gdzie nie

ma żadnych objektów, posiadających zna
21 kościołów, Jedno mu
zeum, 10 szkół, więzienie dla kobiet, 7 przy
tułków dziecięcych i zakładów dla metek,
16 historycznych pałaców oraz dwa parki
uległo całkowitemu lub częściowemu zni
szczeniu.

czenie w ojenne,

Olbrzymiej pracy wymagało przeniesie
nie w bezpieczne miejsce dzieł sztuki, bez
cennych skarbów, mieszczących się w a r
chiwach. oraz m anuskryptów i książek z
bibliotek. Zapakowano i ukryto przeszło
12.000 dzieł sztuki, oraz ponad 1 m iljou
książek, m anuskryptów i pergaminów.
norć de Balzac, Galsworthy, Maria Dąbrowska i
inni starali się przedstawić w cyklach awoich
powieści przeróżne drogi życiowe kilku czy kil
kunastu osób, a nawet kilku generacyj. Olbrzy
mie, gigantyczne zadanie! Ale jakże w takiej po
wieści opisać zapach kwitnących lip, kolo któ
rych bohater nr. 1 przechodzi dzień w dzień,
idąc do biura, wchłaniając Ich woń, jak wytłu
maczyć czytelnikowi, że oczy panienki w kapaluszu fantazyjnym były takie urocze, że zlały
się dla bohatera nr. 2 stałym przystankiem na
jego drodze i skróciły ją do tego właśnie punk
tu, od którego potem rozpoczęła- się znowu in
na trasa. Jak wkońcu opisać ból bohatera nr. 3,
który dzień w dzień spotykał na swojej dro
dze biedne chore dziecko, o szarej cerze, wlo
kące za sobą cały bezmiar nędzy? Właściwie
niema na to sposobu, bo czemże jest tych kilka
znaków pisarskich, tych kilka słów zawartych
na kilkuset stronach słownika, wobec tych uczuć,
myśli, porywów, reakcyj, które minuta za mi
nutą przepływają przez mózg i serce człowieka,
jak krople, stanowiące falę bieżącej rzeki?
Wszystko, co spotykamy na naszej drodze, to
rodzaj dckoracyj scenicznych, wprawiających
nas w ten czy inny nastrój. Przysłaniają one
ostateczny kres wędrówki, kres, który przypo
mina ostatni przystanek tramwajowy. Docho
dząc do niego pieszo czy też wspaniałą limuzy
ną, usłyszy zawsze jedno i to samo: „proszę
wysiadać — ostatni przystanek!”. Na tym ostat
nim przystanku panuje zawsze jakaś dziwna at
mosfera, jak gdyby pewnego zażenowania, bo
ludzie nie wiedzą, jak dalej postępować. Czeka
ich załatwienie sprawy dotychczas niespotyka
nej, chociaż ściśle biorąc, nie oni ją załatwiają,
lecz naodwrót. Jest w tem coś z obawy pacjen
ta, który siedzi w poczekalni u dentysty i czeka
na wyrwanie Zęba. Całe też szczęście, że droga,
którą idziemy, jest w naszych oczach tak ol
brzymio długa i panuje na niej tak daleka per
spektywa, że nic dostrzegamy wcale tego końco
wego przystanku, pojąc oczy podczas wędrówki
widokiem tych dckoracyj. Szczęśliwi też ci, któ
rzy umieszczają swój cel poza tą drogą, w in
nych wymiarach, dalej, głębiej, oryginalniej. Dla
nich droga nie jest płaską autostradą, pozba
wioną drzew, lecz jest drogą kolistą, na której
wszystko krąży harmonijnie, zlewa się w jed
ną całość. Tacy ludzie wiedzą, że życie ich jest
wędrówką, ale wędrówką mającą sens i żc jej
kres nie jest równocześnie kresem samej drogi,
gdyż ona prowadzi dalej.
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Katastrofa samolotu wojskowego
Stanów Zjednoczonych.
Buenos Aires, 21 czerwca. „United Press"
donosi z 6uayaquil, żo w Ekwadorze spadt
dalszy samolot Stanów Zjednoczonych.
Nad lotniskiem Simon Bolivar runęła ma
szyna owa nagle z wysokości 50 metrów
na ziemię i spłonęła. P ilot i jego towarzysz
zostali zabici.

Dopiero niedawno temu, jak zawiadamia.iR, rozbił się, w Ekwadorze pewien
bombowiec Stanów Zjednoczonych, prze
znaczony dla Chile.

7 5 ofiar śmiertelnych
przy katastrofie okrętowej
na Amazonce.
Buenos Aires, 21 czerwca. Z brazylijskie
go północnego portu Belom nadchodzi w ia
domość o strasznem nieszczęściu okrętowem, jakie się stało na Amazcnce. Na pew
nym statku rzecznym nowej Ifn ji komuni
kacyjnej Manoas-Bolem eksplodował ładu
nek materjałów palnych, skutkiem czego
wybuchł pożar.

Płomienie z szaloną szybkością się roz
przestrzeniły, a statek zatonął w przeciągu
Ikillku minut. Z pośród 61 pasażerów i 38
CEtonfków załogi straciło życie 75 osób. Po
między uratowanymi znajduje sio wielka
ilość rannych.

Huragan szalał w Meksyku.
Madryt, 21 czerwca. Jak się dowiaduję z
Meksyku, huragany I burze w yn ęd ziły
wielkie spustoszenia w urządzeniach kole
jowych I w sieci dróg żelaznych w prowin
cji Meksyk i St. Luis de Potosl.

©fiarą huraganu padł także meksykań
ski parowiec „Romancie", który od dłuższe
go już czasu zaginął i który obecnie uwa
żać trzeba jako stracony.
Macy lawy nowego wulkanu Parpcutina
doszły już do miejscowości stanu Michigan
i pokryły już kilka wsi i miast.

lin fflw wM m snMrsM.
Kraków, 21 czerwca. Ostatnio Główny Wydział
Lasów Rządu Generalnego Gubernatorstwa wydał
ważne zarządzenie w sprawie wyrębu drewna,
poświadczeń na kupno drewna oraz na pobra
nie, ktÓTe weszło w życie z dniem 15 czerwca br.
(Dz. Rozp. G. G. Nr. 44, str. 251).
Na mocy tego zarządzenia każdy właściciel
lub posiadacz lasu jest obowiązany dokonać w
terminie wyrębu drewna w rozmiarze nałożonym
na niego przez Główny Wydział Lasów lub wła
ściwie w tym względzie leśne placówki służbowe.
Ustalone rozmiary wyrębu drewna obowiązują
każdorazowo na przeciąg jednego roku gospodarczo-leśncgo, tj. na czas od 1 października do
dnia 3Q września. Wszystkie wyręby, dokony
wane poza ustalonemi rozmiarami wyrębu drew
na oraz każdy wyrąb w lasach, którym w bież,
roku gospodarczo-leśnym nie nałożono żadnych
rozmiarów wyrębu drewna, wymagają zezwole
nia, które udziela Główny Wydział Lasów, wzglę.
dnie kompetentne placówki służbowe.
Na mocy powyższego zarządzenia Główny Wy
dział Lasów jest uprawniony również do uzależ
nienia wydatku drewna za opłatą lub bezpłatnie
od przedłożenia poświadczeń na kupno drewna.
Przy drewnie obrobionem i półfabrykatach
drzewnych można poświadczenie na kupno drew
na zastąpić poświadczeniami na pobranie drew
na. Poświadczenie na kupno drewna i poświad
czenie na pobranie drewna uprawniają do naby
cia tylko oznaczonych w nich rodzaju i sorty
mentów drewna lub półfabrykatów drzewnych.
Każde odstępowanie za opłatą poświadczeń na
kupno drewna i poświadczeń na pobranie drewna
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Dziś: Alojaogo G.
Jutro: Paulina bp. w.
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 22.00 do 4.00

Sztokholm, 21 czerwca. Rzeka Angerma
nolf, która wskutek tajania śniegów w gó
„Królowa nocy" zakwitła
rach i gwałtownych deszczów wzrosła o
564 cm ponad stan normalny, anisac&yla w
w Krakowskim Ogrodzie
f » m W1 , *1*
drzewa budowlanego
Botanicznym.
koło Toreaker, przyczyni unii osła w dół okola 1 miljou pni drzewnych. Spływające
Kraków, 21 czerwca. Cudów niema. Są
drzewa zagroziły poważnie kilku tar tylko
niezłomne prawa, objawiające się w
takom i sortowniom drzewa nad brzegiem. ] całym
kosmosie. Gdy się umie powiązać
Objekty te zdołano jednak uratować. Gbee przyczyny i skutki, ozlowiokowi nic nie jest
nie czyniono są próby wydobycia tych mas dziwne. Są jednak zjawiska, któro człek
drzewa na brzegi, co jednak wobec oilnego swym ograniczonym umysłem nio może oprądu jeflt bardzo utrudnione.
gamąć. Przyroda kryje wicie tajemnic.
Matrymonialna
Poważna porady matrym., wska
zania. Szczęśliwo kojarzenie. PayĆho-analizy oharakteru, ukryte
zdolności, wndy, nałogi, przeszłość
i przyszłość, ustala nn podstawie
próby pisma i dat urodzenia. Od
powiedz! za zaliczeniem poczto
wym. Psyoho-grafolog mistrz Maznott, Kraków, Skrytka poczt 474.
Wdów# samotną, emerytkę, lat 4,7.
Inteligentną, przystojną, wysoką,
tegą, energiczną szatynkę, o nie
przeciętnych walorach duchowych,
poznam w celu matrym. z dobrze
•ybmwłmym, Poważnym panem
wartościowym człowiekiem. Ofer
my
kierować prom ’ skrzynkn poczt. 99.
Pani, lat 28, samodzielna, zara
dna w życiu, zdrowa, o prawym
charakterze, .J*wód ' kupieotwo,
pozna pana, tych samych laJe^
najchętniej z Stalowej Woli „Ko
lio w celu matrym. Poważne m l •
Poste-Restante Sandomierz
Ja
Dina**,
62J6LP»nl kulturalna, elegancka, uc.„ ,
eiowa, pozna pana w środnim
wie.ru, na dobrem stanowisku
Wdowcy i separowani nie Wyl
kluczenl.
Zgłoszenia:
Poster*,
sta nte, Jarosław* *— „Wiśniow
ska*’.
. B250k
Panna, 24 lat, ładna, miła, in
teligentna, zo sfer towarzyskioh,
Pragnie poznać pana, na stanowi
sku, wysokiego, poważnie my6?1* * wyt«z. wykształceniem,
„°„.,*a\ •*. Poważno zgłoszenia
. foto«rafią: Goniec
Krak., Kraków, „Nr. 6273k".
Lrc L v n l<? e . pa” l0?ki; brunetka,
blondynka, szatynie, peine humoru i życia, chcą nawiązać ko
respondencję z trzema panami,
podobnych charakterów, w celu
jfctrym. Zgłoszenia możliwie z f„.
jagrafją; Goniec Krak., Kraków,
•Nr. 6274k".
►ani, lat 40, blondyna, podobno
przystojna, średniej tuszy, zupełnie
niezależna, własny interes, reni.
noió na prowincji, z braku czasu
na zawarcie znajomości tą drogą
pozna pana Ińteligentnego, dobre#
się prezentującego, również nieza
leżnego. Cel matrym. Zgłoszenia
tylko poważne.- Goniec Krak., Kra
ków, „Nr. 9330“.
Który z panów prawdiiwie Intel!-,
gentny, wykształcony, dobrze się
prezentująey, poważnyoh, niedzi
siejszych zapatrywań, rozjaśni sze
rzyznę życia pani łat 30, podob
nych zalet, wysokiej blondynie,
niezależnej, byłej ziemiance Cel
matrym. Tylko poważne zgłosze
nia proszę kierować: Goniec Kra
kowski, Kraków. „Nr. 9321**.
Kawaler Intel., lat 31, z zawodu
Urzędnik, śred. wykształcenie, wła
dający 2 językami obcomi, Polak,
uczciwy, Jęcz biedny, pragąie po
znać sympatyczną, przystojną pan
nę środniego wzrostu, w celu matrymonjnlnym. — Oferty: Oonioo
Krak., Kraków, „Nr. 9362".
Miła, przystojna szatynka, wy■aztnłcona, szuka wartościowego
rowrzysza życia od lat 24—35. Cel
■Jatrym. Listy: Goniec Kraków,
„Nr. •4O4!P**.

Dwaj 2S 1 30-letni mężczyźni, za
trudnieni tylko przedpołudniem,
są skłonni poznać w celu matrym.
dwie panie z wianem mieszkaniem
materialnie niezależne. Wiek 1
etan obojętny. Zgłoszenia tylko po
ważne i nioanonimowe: Goniec
Krak., Kraków „Nr. 9267".
- Dwls blondynki po trzydziestce,
inteligentne, miłe, niezależne, doluatorki, gospodarne, życiowo za
radne, samodzielne, właene mie
szkanie w Krakowie.
poznają
matrym. panów kulturalnych, zró
wnoważonych, na stanowisku. Se
parowani wykluczeni. Poważno zgł.
Cłonieo Krak., Kraków, „Nr. 9430'*'
Uriądnłczka-malnrka, lat 28. pan
na. kochająca muzykę 1 śpiew,
pozna pana o wysokiej kulturze,
wykształconego, od lat 2R-—36, o
podobnyoh zamiłowaniach. — Cel
Matrym. Zgłoszenia: Goniec Kra
kowski, Kraków, „Nr. 94il3“.
Wartościowa, ładna, niezależna,
lat 20, pragnie poznać kulturalne
go, przystojnego, wysokiego pana
na stanowisku, do lat 30, sumieezkałegp w Krakowie. Cel matrym.
Zgłoiraenin tylko » ‘fotografją:
Oonioo Krak., Kraków. „Nr. 9470"
Młoda, inteligentna, nieprzeciętnej
urody, materjalnle niezależna, po
zna Polaka, wysokiego, przystojne
go, z uniw. wykształceniem, na
stanowisku, do lat 30, zamieszkałe
go w Krakowie, Gol matrym. Zgł.
tylko z fotografją zwrotną: Goniec
Krak.. Kraków, „Nr. 9471“
W«łl«l Tą blondynka i szatynka,
'«t 19, przystojne, eieganosio, ce
"rodniem wykształceniem, na posstncÓ?* P,OTn*Jń dwóoh młodych gendo lHt 80’ w detu matr.
G„iHnZ
„‘”i-a mo4,lw,e z fotografją:
Poraa*.Kr£!k" Kra’<ńw' „Nr. 9472"
m łł. i ł ’ k
l«t 23, pozna
do lat 2 r cl°I? ‘“^arzyezkę żyeia
irarini’. dohrym charakterem,
wykształceniom, naj
chętniej Poznnninnkę. Cel matrym
Goni™ Krak.. Kraków;
Przyjaźni człowie
ka dobrego separowana, lat 88, na
posadzie. Cel matrym. Zgłoszenia:
Goniec Krak., Kraków. „Nr 9536"
Kulturalny, wysoki, przystojny,
młody, zamożny kawaler, handlo
wiec, prawnik, pozna matrym od
powiednią. wartościową pannę.
Wyczerpujące, nioanonimowe od
powiedzi: Gonieo Krak., Kraków,
„Nr. 9603".
Brunetka młoda, muzyknlna, śr«dnie wykształcenie, gospodarna, po
zna odpowiedniego pana do lat 38.
t-ei matrym. Zgłoszenia: Goniec
SLa2t:i . F r’,1'6w. „Nr. 9615**.
Preyitojna, iat j j wykształcona,
pozna
matrym. inteligentnego,
wartoftcinwego pana. Pownżne zgł.:
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 9616"

N e tltg !
Noclegi: Kraków. Zieloną 2571
Noclegi: Kraków, Grodzka 89/12
Noclegi niekrępującei Kraków,
tlluga 26/3.
1783
Noclegi czyste: Kraków, Senaaka
9/10, przecznica Grodzkiej. 2612
Noclegi: Kraków, Starowiślna 82,
m. 13, front — Bańdowa.
#618

jest zabronione. Dalsze odduwanic tych poświad
czeń bezpłatnie może nastąpić tylko wtedy, jeżeli
jest to konieczne do wykonania pierwotnego ce
lu zużycia w sposób dający się udowodnić. Każ
dorazowy posiadacz na kupno drewna lub na
pobranie drewna odpowiada za właściwe użycie
poświadczeń i za towary zwolnione na ich pod
stawie do nabycia.
Pul,liczni i prywatni konsumenci żądający po
świadczeń na kupno drewna i pobranie surowca
drzewnego, tarcicy i dykty winni poddać wyda
jącej placówce służbowej na piśmie cel zużycia.
Na żądanie placówki służbowej publiczni wzg).
prywatni konsumenci obowiązani są wymienić za
kłady, w których obróbka lub prznróbkn drewna
czy też półfabrykatów drzewnych ma nastąpić
oraz podać miejsca zużycia. Późniejsza zmiana
w celu zużycia, zakładu obróbki lub przeróbki
i miejsca zużycia jest dopuszczalna tylko za ze
zwoleniem placówki służbowej, wydającej le po
świadczenia. Konsumenci, zgłaszający zapotrze
bowanie, winni ostemplować na odwrotnej stro
nie wszystkie odcinki poświadczeń na kupno
drewna oraz poświadczeń na pobranie drewna
swą pieczątką służbową lub firmową. Przy każ
dym dalszym oddawaniu poświadczenia winien
każdorazowy odbiorca ostemplować je również w
ten sam sposób na odwrotnej stronie.
Wszystkie zakłady gospodarki leśnej i drzew
nej, podlegające nadzorowi lub instrukcjom Rzą
du Gen. Gub. (Główny Wydz. Lasów), są obo
wiązane do udzielania wyjaśnień, żądanych przez
niego i podległe mu leśne placówki służbowe
oraz do przedkładania w terminie zgłoszeń sta
tystycznych.

Szereg zjawiek przyrodniczych możemy
tylko stwierdzić, lecz ich przyczyn nie je
steśmy w etanie dociec. Przed paru dniami
w Botanicznym Ogrodzie w Krakowie za
kwitła ^bardzo rzadko u nas spotykana ro
ślina ViotOria Regia, inaczej „Kredową no
cy ‘ zwana. Roślina ta pochodzi z okolic
Amazonki i jest pewnego rodzaju różą wodną. W naszym klimacie udaje eię tylko w
ąkwarjnm, w oieplanni, pod bardzo tro
skliwą opieką. Atrakcja zakwitnięcia pole
ga na tom, że nie podobna dokładnie okre
ślić, w jakim momencie roślina uknże swój
cudowny kwiat. Kwiat ten człowiek może
oglądać raz na rok tylko przez paro go
dzin.
Na zakwitniecie kwiatu czekano od ty
godni, a ostatecznie sam fakt nastąpił pa
ro dni tomu w godzinie najmniej spodzie
wanej. Samo zakwitniecie nastąpiło popo
łudniu; kwiat miał kolor biały. Następne
go dnia przedpołudniem kwint zamknął się
i w momencie zamknięcia posiadał kwiatki
koloru różowo-ozerwonego. Jeszcze w tym
samym dniu, przy /.achodzio słońca, kwiat
otworzył sio po raz ostatni, mając płatki
koloru ciemno-ozorwonego. Po ostntniem

zamknięciu kwiat zanurzył się w wodę,
gdzie dojrzewają nasiona rośliny. 1rudno
opisnć czar kwiecia. To trzeba widzieć osobiśeie. Ewenementom zakwitnięcia y lo t e 
ria Regia zaintcrsowal sio nietylko facho
wy świat przyrodniczy, lecz szersze grono
publiczności. Dowodziły tego liczne odwie
dziny stanowiące swego rodzaju małą wę
drówko miłośników piękna przyrody.

Pierwsze pokosy łąk.
Kraków, 31 czerwca. W szeregu okolic General
nego Gubernatorstwa rozpoczęto eię koszenie lak.
Tegoroczna susza i brak wilgoci potrzebnej do należytego rozwojul trawy wpłynęły na gorszy etan traw.
Również kilkn majowych chłodów awnrayły młoda
trawy i zahamowały Ich rozwój; pod dginlnnlem
promieni słonecznych trawy wcześnie rozkwitły I wykloaily.
Ponieważ w okroiła koszenia Ink mają mlej.oo opa
dy atmosferyczne, należy zwróoió uwago u« .uszom*
trnw. Abv siano przy dcszcznrh nie uległo zgnojcnlu, przy dobrej pogodzi* zaś nio okraszały olę naj
cenniejsza cząstki aiana, należy trawo bezwarunkowo
suszyć na podpórkach, albo i, zw. kozłach.
ZWŁOKI MĘŻCZYZNY. W pobliżu wal Czajowie*,
pod Ojcowem, w lesie, jeden « gajowych natrafi! na
zwłoki mężczyzny ze śladami bestialskiego mordsrstwn. Jnk wskazują wyniki oględzin sądowo-lckacskloh. ofiarą miała przestrzeloną głową, a następni*
rozlrzaskuną czaszko Jakiomś ostrom narzędziem,
prawdopodobnie siekierą. Żadnych dowodów przy
zwłokach nio znalezione, któroby naprowadziły do
ustalania tożsamości zamordowanego. Wieku ofiary
trudno ustalić wobeo zmasakrowania tważzy. Wzrost
zamordowanego wynosi 1TB cm. Jcat bo atatyn, ubra
ny przyzwoicie, z czego należy wnioskować, że po
chodził ze sfery Inteligentnej.

W kilku wr erszaeft.
Według doniesień z Hekngking, górnictwo man
dżurskie dpaięgnęlo w maju rekordowych cyfr, ja
kich jestena łtotychcnan nigdy nie intonowano
w Mandzukuo Prodibkoja rudy w stoaumiku do kwie
tni* powiększył* się d w u krotnie.
*
Włoski namiestnik w Albanjl, gonami Pariani,
mroczył w nlcdalclę w obecności wdelkloh fum ów
ludności sztandary, nadano pterwasym ozterem al
bańskim pułkom sbrzcloów.
*
Przewodniczący filipińskiej rady adm inistracyjnej
V»rgas wygłosił w •otmlo przemówienie w Manilli
ma pierwmem zebraniu •tranutetw a „K aliliati" do
prr.Mwrto 300.000 Filipińczyków.
*
Naczelne władz* Rumnuji postanowiły rozszerzyć
obowiązek służby wojennej na wszystkich studen
tó w
*
Brytyjski frachtowiec „jjaJauda" zawinął do porłu
w Lizbonie z wielka dziurą w przednim pokładzie.
Statek został ugodzony torpedą itodoaae ataku lodui
podwodnej.
*
Z połród KB członków załogi pewnego brytyjskiego
•tatku handlowego, zatopionego u/blogłej zimy n*
północnym oceanie Lodowatym w czasie Jazdy do
Związku Sowieckiego, powróciło obeoni*, jak donosi ,,D»ilv Mail". 9-olu rozbitków do Aztgłji, Po■oelaiych 7A luilci znalazło śmierć na Da lek i oj Pół
nocy.

Okłady smaozne i zdrowe: Kra
Zgubione Kennsartę Nr. 1628 na
ków, Długa 17/2.
*2366 nazwisko Walewekn Marja, wieś
Wezmę 2—3 dzieci do lat 10-oiu Pelkinio Nr. 27.
6287k
Wpity
na nowy rok szkolny na letnisko (okoliea górska), z*
Zgubleno
Kennkarto
w dniu
W pierwezą rocznicę śmierci
przyjmuje Sekretarjat Urzędowo pownism pierwszorzędne utrzy
6. VI. 1043, wystawioną w Kra
ś. p.
zatwierdzonych Kursów ilacdlo- manie, opioka domowa I lekar
kowie ne nazwisko Irena Za
wyoh z polskim językiem wykła ska. Wiadomość: Kraków, Firm* leska.
2621
Medalion erebrny z fotografią
dowym w Krakowie, Wostring 82 „Adler**, Kraków, św. Marka 23
profesora gimnazjalnego
(Podwale),
B076k Grodzka 60, Kraków: Zegarki, u* zgubiono 7. VI. br., nn drodiw do
Protezor germanista, Kraków, ul. kryola zrobrne, naprawa.
1108 Tyńca. Znalazca proszony jest o
odbędzie etę
Zielona 28/21. Pierwszorzędna wy- Przysięgły tlumnoz niemieckiego: zwrot z* wyungrodacnlcm pod
NABOłBNSTWO ŻAŁOBNE
mowa 1 stenografia niemiecka.
Kraków, Długa 10/2.
2007 adresem: Kraków, ul. Tyniecka
w kościoła OO. Kapucynów
2068
Maizynoplemo indywidualnie, no Psychografolon, mistrz Mnmott, 12b, m. 3, 1 p.
w Krakowie dnia 28. VI. br.
wocześnie, etenografia, listownie o wybitnym darze Jn*nowidzeni* Skradziona 13. IV. 1943 w Rzeszo
o
godz. 8 rano — o ciem
wie
Konnkartę
Nr.
3798,
wyatawio
nowocześnie: Kraków, Grodzka 27. wlzyjnogo, przepowiada każdemu
zawiadamia
łona.
Korespondencyjne Kursy Księgo Jogo tajemnice wydarzoń żyolo- ną przeć Kreiahauplmnnnschnft
wości w Lublinie, skrytka poczto wycb z charakteru pisma I dat Dębica, na nazwisko Pięta Anna.
wa 10S, kształcą buchalterów 1 urodzenia ua podstawie których Zaginęła Kcnnkartn. wydnnn w
lob
pomocników
dla
potrzeb ustala horoskopy przyszlośel. Dnje Przemyślu 12. V. 1942, nn nnzwl
Jan Maj, Łąozany Nr. 149, poczta
przemysłu I handlu. Kstęgowośó rady w wszclkioh kwestjach śy- eko Marja Mnrynowskn, Rzoezów
Ryozdw, zagubił Kennkartę, prze
włoska, amerykańska I przebitko oiowych. Odpowiedzi listowuie za Zgubiona Kennkartę nn nazwisko pustkę I zaświadczenie g prace
Przeworsk, dnia 20. V, 1943.
wa. Ramowy Plan Kont dla han zaliczeniem poczt. Podać datę uro Antoni Powrożnlk,
są
dlu i przemysłu Nauka dla po dzenia I pytani*. Adres; Mumott, Gorlieayńskn 810, — wystawioną
Zgubiono Kennkartę Nr. 4722,
nrzoz Starostwo w Jarosławiu.
czątkujących I zaawansowanych. Kraków, skrytka pooztown 474.
wydana 22- IV. 1942 w HwoazoInformacje, znaczek 3 zł. 55S7k Przyjezdnym dc Warszawy solid, Walizkę niewielką brązową, firma wioach na nnzwlako Gór* Kleo
J5
nyin, nlokrępująoy pokój, centrum, Fronoz, zepsuta zamki, zostawiono nora.
tramwaju 3, Rynek, 11 maja Zgubione du. 8. V. 1943 Ausweis,
wygody. Warszawa, Widck 8-7. 8w wieozór.
Rólng ,
Zwrot za wynagrodze wydany precz Ukraiński IlopoBłyskawiczni zamki, płaszcze, po. niem: Kraków,
Helelów 2, portjer. mogowy Komitet w Krakowie I
leryny gumowe naprawia, uraz
Upraszam pana, który zamieni! wstawia zamki blyskawiozne, za- Dnia 2. V. br. w pociągu odoho
Kennkartę na naawlsko .Taniw
w dniu 22 kwietnia br. plnszoz trzaaki do torobok, teczek, gis- dząoym z, Dęblina, kierunek Rkar
Marla.
m
gabardinowy w kieszeni którego trów i deszczowców, oraz wyko żyieko, zostawiono małą, brązową Dnia 6. V. 1943 w tramwaju
były 4 klucze, a pozostawił swój nuje inno roboty, Zakład Szew wnlizkę. Łaskawy znalazca pro Nr. 6. zaginęła torebka brązowa
płaszcz z rękawiczkami, o zgło
szony jest o jej zwrot za wyna
wraz t dokumcnlami na nazwisko
Kraków. Szpitalna 20 22.
szenie się w sprawie zwrotu ski.
Kto wypożyczy ślubną suknię za grodzeniem, wyględnie fotogrnfij Jnniw Maria, 1.990 zl. i klucze,
płaszcza pod adresem: Królłkie. wynagrodzonieią wzrost 170 om. * n lo jsię znajdującyoti pod adre Uczciwego znalazcę prosi się o
wieź Kraków, Starowiślna 4/3.
oferty proszę kierować: Goniec sem Wilczak Stcfnnin, Tomaszów zwrot dokumentów 1 kluczy, za
Zamienia koatjum. krój doskona Krak., Kraków, „Nr. 9542".
Mazow.. Gustowna 41.
6247k wynagrodzeniem.
#a
ły, wielkość 40/42, ozarny mate
, , • ’, *l’ no w powiecie Jarosław
Zgubiono Kennkartę Nr. 49OT,
riał nn lisa srobrnegm albo inne Naprawa garderoby i bielizny, aklm Kennkartę. oraz Beechclnl- wydaną nn nazwisko Stachura
po przystępnych oonncli. Wykona
futro. Zgl: Gonieo Krak., Kra
Firma „Kndebule" Biiro- Adam. Gmina Gdów, zam. Siera
nie staranne. Kroków, ul z«. gung
ków, „Nt. 6381k".
hiltc na nazwisko Helen* Zacha- ków, prosi o zwrot Kcnnkarty.
leskiego 36/6.
j7jj
.
6S40k Skradzione 8. V. 1943 Kennkartę,
Warszawa Fensjouat, Moniuszki 7, Mechanik naprawia maezyny a- ii1"?’ m. 3. w pokojach bieżąca woda. paraty itp„ przychodzi na listow Dnia 7. V. 1943 zrabowano pie Arbcitskartę,
Przedsiębiorstwo budowlano z wl* no zamówienia. Kraków, Kałwa- czątkę okrągłą o następującym guug, przepustkęArboitehescholnlpozwo
Generalgouyernoment lenie na używanie nocną,
snym persona lem 1 muszynawł, ryjek* 82/15. Warohalowskl. 217 napisie:
roweru, wy
na dogodnyoh warunkaoh i do Konceajonowany mietrz bednar Lnndgemelndc Zbydniow — Gmi dane w Krakowie na nazwisko
przyjemnej pracy, ważnej zo wzglę s k i z calem urządzeniem warszta na wlcjeka Zbydnlów. Ostrzega Wlniare Zofia.
67
62411: Zgubiłam torebkę i Konnkartę
dów wojskowyoh, poszukiwane j*. tu poszukuje spólnlka do urucho się przed nadużyciem.
ko podpraodsiębioroa. Zgł.: Go mienia wm-sztotu. Zgłosi., Gonieo Zgubiono Kennkartę, wydaną w nn nazwisko Polak Franoltzka.
Jaśle na nazwisko Ziemba Ma
nie: Krak., Kraków, „Nr. C354k“. Krak., Kraków, „Nr. 354".
66
rla, Jasio.
6244k zam. w Glinach Małych.
Która firma transportowa prze
Dzierżawę
majątku
od
50
—180
zgubione Kartę rozpoznawczą Nr. Skradziono Kennkartę nn naawiwiezie pięćaetkę i prayezepkę mo
{600. wystawloiią na nazwisko eko Świder Ffolenn z Cyrankl, i
tocyklową z Tarnowa do Krako mórg, kompletno zabudowanie, In
wystawioną przez Dębicę,
70
wa. Adresować: Gonieo Krak., wentarzem żywym 1 martwym; ‘Wolek Leopold, tam. w Gminie Skradzione lfcnngartę ne nazwi
P
a
k
u
j
ę
od
zaraz
Zgl.,
Gonieo
pow Dębica.
6248k sko Kopeć Maria ze Złotnik, wyKraków, „Nr. 650".
Krak,, Kraków. „Nr. 411".
Skradzione Kennkartę, ArboltaPotzukuję osoby, któraby cholala “ •■•ryiiy, piaszoze gumowe, pod kartę
71
1 książkę Uhezp. Spot, na etawiona prz«r, Dębioę.
sfinansować mój wynalazek i o- klejam. naprawiam. Kraków, św. wSLnif*® „BOMiteńskn Stefania, Dnia 20. V, 1943 między godz.
patentowaó. Chodzi o wskaźniki SebMtjan* 4/2.
(jgj
9982 10—11. zgubiono w tramwaju
kierunkowe, dla pojhzdów kon Zawiadamiam Szanowną Klljontc- Kraków, Miodowa 25/18.
Nr. 3. torebkę eearną n dokumen.
Zgubione Kennkartę. wystawioną tsml,
nych. Zgł.: Gonieo Krak., Kra lję, iż znowu przyjmuje namówić
Kenukarts, 2 legitymacje
w Kożmlrach Wielkich, proszę kolejowe
ków, „Nr. 655".
nn nazwisko Czeka! Ge
ula dla firm: Różańców Tigurn
Aryjsklags pochodzenia dowody Różycki, Meyer, Pastelin, SyJ- znalazcę o zwrot za wynagrodze nowefa 1 Żmuda Piotr, 3 karty
przeprowadza, metryki wydobywa niewiekl Kosmetyka, ouklcrnlozo- niem. Gąska Jan, Wlelioska. ul. węglowe. Znalnzcę uprasza etę n
Siarcz* 163.
9893 zwrot.
(ze wazystkloh krajów) horaldyk kolonjolue
77
galanterja, zaprawa
(Slppenforsoher) Br.* D. Mndretz- do podłogi, pasta do obuwia lu Zgubiono Kartę rozpoznawcza Nr. Zgubiono w Krakowie Kennirartę
K./4460 na drodze między Knsza- Nr. 5191 na nazwisko Gpńaa Ge
ky;, Kraków. Retoryka 17/4, nom Dobrolin, muchołapki lepy
wcm a Rybną, wydaną przez Gmi
Wiedeń 110, Tilrkenschauzstr. 1.
wyroby Goeeekiego. Agentlrlfeii nę Czernichów na nazwisko Ka- nowefa, wieś Jaztrząbka Stara,
miejsce
wystawienia
Ciarna
Pluskwy oraz wszelkie robactwo potrzebni. Wcisło? Wnmzaws ul. puetn
Henryk, ur. w Rybnej dn. pow. Dębica
"j
wraz z zarodkami tępi radykalnie Sienna 82/12 do eiorpnia Prózzo- 6. I. 1013
r.
16 Skradzione Kennkartę Nr. 3U96
5* Ą
gaz „BF**. oraz odszozurzsnie prze ^ ek a u K<,Ś° iUSZki
Zgubiono
dnia
15.
V.
1943
Kona
ne
nazwisko
Merla
Has,
wrdnną
prowadza
dezynfekcja
„Azot",
kartę Nr. III/139827, wystawiona
rzez Komiaarjat Kraków-Dębalkl
Kraków. Dietla 19/7, telef. 217-48,
w Krakowie, ora* legitymację
kradzlene Kennkartę, Kyndra
Tarnów. WalowaS.
888
szkolną,
wystawioną
prze*
PańT*douei, zam. Kraków, ul.7 LuPióra Pelikan I inne reperuj* feZiuhy - kmrizleis
atwową Szkolą Zawodową dla ehe- nlcz 18.
jjy
ohowo warsztat reperaojtjny: Z.
ulików
na
nazwisko
Boening
Zgubiono Konnkartę, wydaną w
Mysłnkowskl. Kraków, Rzpltnln* 8. Zgubiono Kennkartę 1 Kartę PraKrystyna.
18
Krakowie
na
nazwisko
Kołek
T»Zmianę na lepsze ułatwi porada oy na nazwisko Skubisz Stanisła Zgubiona Kennkartę, wydana w deus*
9T
chlromantkl, Kroków, Krakowska wa, zam. Rzeszów, Kochanów
Mogile na nazwisko Pietruszka Zgubiono Kennkarto, wyntawloua
39/43, po południu, wyjąwszy eklego 4.
GDOak Katarzyna, Luhoczn 116.
prrez iJrząd Gminny K oiiI uoza,
eiwartok. niedzielę.
262# Zgubiona Kennkartę 1 Arbclts. Zgubień* Kennkartę. wydauą 23
w
n« nazwisko Za
Hotsl-Pensjonat Warszawa, Mo kartę na nazwisko Jarosz Zbi Irtellozce
ne
nazwisko
Koezwara
kotowska 41, poleca pokoje J*-z gniew, nam. w Rzezzowle, Staro- Józef, zam. Wlelioska. Wlneente. ręba Mtohat. ur. 6. IX. 1880 w
Łętkowicach, «am. w Piotrkowi
tns, asystę, wygodnie urządzone. niw*-Doina 188. •
829Sk go Pol* #.
#0 cach Wielkich.
UB

Nauka I wychowania

Juljusza Trzcińskiego

S

.GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 142. Wtorek, 22 czerwca 1943.

oKOflT

Zgłaszając się ochotniczo
do pracy w Rzeszy Nie
mieckiej masz prawo wyboru miejsca pracy.
Z g ło szen ia:

BIURO
IIM A C Y J IIE
d la

pracowników fizycznych
i umysłowych
K r a k a u , B u rg s tr. (G ro d z
k a ) 60

Jarosław, Dzietziufwtr. 6

Przemyśl, Dworakistr. 9.

Biuro Tochn. i Konc. Przodsiehiorstuiollrzodzeń Sanitarnych

uił. muuer i fli. jgurzeiowsHi
przeniosło swoje biura, warszta
ty i magazyny na ul. Szeroką 8
(ul. Starowiślna 63). Krasów.

Potrzebna pielęgniarka
kwalifikowana do 18 miesięcznego
chłopca, na wyjazd na wieś.
Zgłoszenia s odpisami świadectw:
KRAKÓW, Floriańska 15, m. S.

$ łu 2 q c a
potrzebna zaraz.
Kraków, ulica Dietla 93, m. 4.

DYWANY PERSKIE
OBRAZY
A N T Y KI
s p r z e d a j*

S tra d o m s k a

18

M EBLE
sypialnie, szafy komb. trójdzielne.
KRAKÓW, ul. Starowiślna 35.
Stolarnia w sieni na prawo.
Nie Sklepi
6348k

Walne posady
Poszukuje się kilim pań do wyrobu
sandałków sznurkowych. Zgło«z.:
Gon ioc Krak., Kraków, „Nr. 2849".
GaststMtte Schwefelbad Swoszowioe, poszukuje natychmiast: 1
chłopca bufetowego, 1 kawiarkę.
Zgłassać zechcą się tylko ei, któ
rzy byli ju i zatrudnieni na tego
rodzaju stanowisku.
6J38k
Polskiego architekta z natychmiastowem objęciem posady, po
szukuje Zarząd Miejski (Beskidy).
Zgłoszenia: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 6184k“.
Przyjmę natychmiast rewiz/ora
księgowego, jak i prowadzącego
rachunki, -który dobrze włada
językiem niemieckim i polskim.
Przedstawić ńależy sią u Inz.
Kohout w Krakowie, J. Lea ]0a/6.
Hurtownia kolonjalno - spożywcza
poszukuje rejonowych przedstawi
cieli
(powiatowych)
mogących
współpracować na własny rachu
nek. Tylko poważne oferty wraz
z referencjami przyjmuje Biuro
Ogłoszeń F. Krajna. Warszawa, ul.
Bracka 17 pod „Nr. 990“.
Potrzebna dziewczyna z gotowa
niem do pensjonatu od zaraz. Zgł.:
Kraków. Wrzesińska 6. m?8.
Przyjmę do podnoszenia oczek
maszynowo, ręcznie,
‘ernwania,
naprawiania stóp, trykotarstwa,
maszynowego. ręcznego. Kraków,
Starowiślna 23/2.
2282
Samotny pan narodowości niemie
ckiej. poszukuje od 1 lipea <Jo
2-pokoJow'ego mieszkania w’ K ra
kowie czystej, uczciwej służącej
z dobrą znajomością gotowania.
Zgłoszenia w dni powszednie mie
dzy godz. 9—12, Kraków, plac
Matejki 5, pokój 499.
2698
Dziewczyna do wszelkiej pracy do
domu niemieckiego od zaraz po
trzebna. Jązyk niem. pożądany
Oberbeil, Kraków, Sienkiewicza 8.
Fanny do dziecka 1-rocznego po
szukują na dobrych warunkach.
Zgłoszenie: Kraków, ul Staro
wiślna 26, sklep zegarmistrzow
ski, od 9—2.
2553
Służąca przychodnia znająca do
brze gotowanie potrzebna. Gonieo
Krak. Kraków „Nr. 2388".
Ekapądjsntka zdolna, z jeżykiem
niemieckim, potrzebna. Dobra pen
sja. życiorys. Goniec Krak , K ra
ków, „Nr. 2385".
Frzyjm* uczennicą i ucznia zaraz
Salon fryzjerski „Stanisław" Kra
ków, św. Tomasza 10.
1919
Pracowitą, miłej powierzchowno
ści Panną, łat 25—30, zamieszkałą
w Krakowie, przyjmą na posadą
binrowo-skiepową. Dalsze infor
macje Kraków, tel. 114-14.
2009
Koncesjonariusz z branży chemłczno-technioznej dla dużego za
prowadzonego przedsiębiorstwa po
szukiwany Zgł.: Gonieo Krak.,
Kraków. „Nr, 6082k"
Potrzebna służąca do domu leka
rza od zaraz. Proszą zgłaszać slą
W godz. od 2—3.90 popoł. i przy
nieść ze sobą poprzednie świade
ctwa. Kraków, Starowiślna 36. in. 8
Służąca do wszystkiego lub obstugaozka ze spaniem, uczciwa, świa
dectwa, potrzebna. Kraków, Kro.
woderska 5377.
0371
Potrzebna osoba na wieś, umiejąoa gotować, sprzątać, zajać sią
niemowlęciem. Zgłoszenia: Gonieo
Krak.. Kraków, „Nr. 6242k“.
Poszukuie slą dziewczyny do dzie
ci do niemieckiego domu. Znajożnoślć jeżyka niemieckiego Ipożądafln, lecz nie konieczna. Zgło
szenia w firmie: Kabelwerk K ra
kau-Plasrów,
Prokooimska 73,
Oddział Personalny.
6376K
Koszykarze do reperacji 4n ko
szy
łozinowych,
poszukiwani.
Materia! trzeba ze sobą przy
nieść. Zgłoszenia: Kraków, Ro
bert Kochstr. 65, tel.149-59. 6377k
Zarząd Główny poszukuje urzęd
ników obeznanych z wszystkłoml
sprawami administracyjnymi, 0raz stenotyniatek ze stenografią
niemiecką. Ubiegający sią o po
sadą muszą mleć opanowany jąByk niemiecki. Zgł. w ]ązvku nie
mieckim z życiorysem, odpisami
świadectw (w jeżyku niem.) i fo
tografią: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 6378k".

Posad pobłutcMją

Technik, absolwent Szkoły Górniczaj w Krakowie poszukuje pracy.
Nie
koniecznie musi to być dzie
młode settery, sprzeda
dzina górnictwa. Miejscowość obo
Hodowla, Kraków, Wadowicka 39. jętna. Zgłoszenia proszą kierować:
Gonieo Krak. Kraków „Nr. 1296".
Wsrkmlstrz elektryk przyjmie po
Zakład molareko-pokostnlczy
sadą
w elektrowni lub w worsztaJan Pituła, wykonuje wszelkie
taob naprawczych. Wiadomość:
prace w zakres malarstwa
„Rozlewnia
śOetu" Jędrzejów, Ry
wchodzące. Kraków, Sfarswlślnek 6.
2466
na 70/1. tal. 125-22. fil 28k
Samodzielny bnchaiter-bilansista.
z dłuższą praktyką Toiną I spół
dzielczą, za znajomością buchalte
PAN
który
przez pomyłką
zabrał rii przebitkowej i jązyka niemiec
toczką brązową z monogramem kiego, poszukuje pracy z dniem
1943. Zol.: Gonieo Krakow
M. J. w dniu 18 bni. o godz. 1 lipea
Kraków „Nr. 2639".
7.50—8.05 z pulpitu w Urzędzie ski,
Fryzjer
mąski z dyplomem mi
telegraficznym przy ul. Wielopo
zmieni posadą zaraz.
le (Poczta Główna), proszony jest strzowskim
Zgłoszenia
proszą kierować pod:
o zwrot za wynagrodzeniem, pa
Nawnłany
Józef,
Brzesko Czarno
pierów i pieczątki firmowej. Do wleiską 156,
tyczy to pana w ciemno.popiela- Osoba, lat 48, inteligentna,«025k
po
tym płaszczu i tego koloru kape szukuje od zaraz zająeia gnspo.
luszu. który piani w tym czasie dyni
do prowadzenia gospodar
przy pulpicie. Mlelczak Roman,
Kraków, Dwernickiego 6, m. 4, stwa i kuchni. Wiadomość: Ło
sińska, Krzywcza n'S. ad Prze
myśl.
6245k
K S I Ą Ż K I kupujem y Młody, Inteligentny, wykształce
nie
średnie,
praktyka
na
więk
płacimy dobre ceny.
szym gospodarstwie rolnym, szu
ANTYKWARJAT S.
A D A M ka
jakiejkolwiek pracy we dwo
Kraków, ul. Szpitalna 16.
rze, leśniczówce, plebanji za utrzymanie i małą dopłatę. Ofer
ty: Łańcut, Poste-reat. „Nr. 16".
Miody zna slą na wszystkich
pracach domowych, poszukuje po.
sady, najchętniej jako pomocnik
kucharski. Zgł.: Goniec Krak.,
Kraków. „Nr. fi260k".
Praktyki w większym zakładzie
mechan., poszukuje miody, silny,
chętny do pracy. Możliwie jak
najprędzej. Zgłoaz.: Goniec Krak.,
do Warszawy
Kraków. „Nr. 6269k".
Młoda, uczciwa, gospodyni, ku
wysyłamy w każdy
charka samodzielna, zna sią na
hodowli drobiu, poszukuje pracy,
tylko na probostwie. Zgł.: Gonieo
Krak., Kraków, „Nr. 6277k",
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Kraków, Adolf-Hitlei-Płatz 46
Tileton 172-15.172-12,172-11

Okazjalll Donu Jednorodzinny ■
ogrodem — na peryferiach Kra
kowa, tanło sprzedam. Zgłoszenia:
„Informator". Kraków, ul. Pi
larska 19.
6388kk

Parcela budowl., wydzielona, oko
ło 600 sążni, piękne położenie, —
Dębniki blisko: Kraków, Baszto
wa 10, m. 1.
2110
Parcela budowl., wydzielona, 128
sążni, piękne położenie. Borek
Falęcki, blisko trantwnj, cena okazyjna. Kraków, Basztowa 10/1,
tel. 159-35.
■
2114
Bieżanów: Parcelę 300-sążniowa.
wydzieloną, przepiękne położenie.
Prokocim: Dwie parcele po 154 są
żni, wydzielone, blisko Rynku, na
tychmiast sprzedam. — Kraków,
Zwierzyniecka 11/4, tel. 117-68.
Kfmienlcą piętrową blisko tram
waju sprzedam. Kraków, Wielo
pole 10/13.
aajs
W Izabelinie place budowlane, po
łożone w odległości 7 km od War.
szawy, tuż przy szosie i przystan
ku autobusów P. K. P.. o powierz
chni 2.300 metrów kw. po zl. 10.—
za metr kw. aprzede.je Firma J. A.
Trubaczek. Warszawa. Al. Ujaz
dowskie 41, m. 5. Tel 808 99 i
865-16.
K067k
Pół domu murowanego, piękne
mieszkanie. 4 ubikacje, ogród,
pierwszorzędne położenie: pół do
mu murowanego, 3 ubikacje —
sprzeda: Kraków, Zwierzyniecka
11/4, tel. 117-08 .
2387
Parcelą budowlaną sprzedam, wy
jeżdżam, Kraków, Wielopole 10/13,
Wola Duchacka. Parcelę budowla
ną 168 sążni, ul. Mickiewicza, ta
nio sprzeda: Kraków, Basztowa
101, teł. 159-35.
2536
Krzeszowice: Dom drewn. i 2 mor
gi gruntu, okazja: Kraków, Ba
sztowa 10, m. 1, tel. 159-35.
Zakopane. Kilka, will (śródmieście
i okolica, sprzeda tanio: Kraków.
Basztowa 10, m. L,
2400
Zakopane, Kilka parcel budowla
nych, śródmieście i okolica, sprze
da tanio: Biuro, Kraków, Baszto
wa 10/1, tel. 159-35.
2401
B/H. „Er-ka-es“, sprzeda dom,
3 ub. z ogrodem. Kraków, Staro
wiślna 27, tel. 128-41 i 128-74.
B/H, „Er-ka-es", • sprzeda parcelą
300 s. przy tramwaju. Kraków,
■uli. Starowiślna 27, tel. 128-41 i
128.74.
6364k
Kupno

Filateliści! Kupują, sprzedają, za
mieniam. Kraków, Krakauerstr. 36,
I. Barnyczowa. Skład papieru.
Flakony kryształowe na Kwiaty
poszukiwane przez Komis, Kra
ków, Starowiślna 18.
C214k
Sznurka konopnego lub przędzy
konopnej kilkadziesiąt kg kuplę.
Kraków, Sławkowska 6, „Szyby"
Tel. 213-54.‘
2471
Ubrań, kostjumów damskich do
sprzedaży, poszukujemy. Zaliczki,
kupno: Komis, Adolf Hltler-Platz
12, w podwórcu, Kraków.
1912
Obrazy. Kupno — sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, ło b 
zowska 6. Salon Obrazów.
1791
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzeoki, Kraków. Wiślna 9.
Kupują obrazy znanych artyetów
polskich — płaci solidnie: Wa
wrzeoki, Kraków, Wiślna 9. 1726
Sypialnie, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble używane, kupuje gotówkowe Hala Meblowa,
Kraków. Grodzka 59.
1725
Komis Grodzka 59, poszukuje lo
downi elektrycznej, ubrań, spodni,
lisów, futer, dywanów, kilimów ild.
Szybko można sprzedać ubranie,
plaazcz. spodnie, aparaty wszelkie
go rodzaju, kryształy, patefony
prze? Komis, Kraków, Grodzka 59.
Srebro kupuje stare, polnmnne,
oraz w fasonie firma Gajewski,
Kraków ul. Starowiślna 26.
Mała dywany perskie, poszukiwa
ne przez Komis. Kraków. Staro
wiślna 18.
1653
Kupimy maszyną do pisania i li
czenia. Zgłoszenia: Agentura Han
dlowa Golebiowskl-Rafalski. Kra
ków, św Marka 27, tel 226-45.
Kupujemy gotówkowe używano
nbranla, płaszcze, bielizną poście
lową, koce, kapy, ładne zegary,
oraz inne wartościowe rzeczy:
Kraków, św. Krzyża 7. sklep.
Ubrania oraz oddzielnie spodnio
i marynarki, suknie, płaszcze mąekle I damskie, orna kostiumy ku
puje za gotówkę: Skup I Sprzedaż
Używanej Odzieży. Kraków ,Plao
Dominikański 1, telefon 114-28.
Kupuj* sypialnie i różne meble
pojedyncze, szafy, łóżka, siatki,
materace: Kraków, Krakowska 35.
sklep mebli.
158/
Najszybciej sprzedasz wszelką gar
derobą przez Komis. — Kraków,
Adolf Hltler-Platz 12 w podwórcu.
Kupimy: suknie letnie, :ostjuroy.
nbranls, treneze: Komis, Kraków,
Adolf-Hitler-Platz 12 w podwórcu
Książki kupujemy, szczególnie en
cyklopedie. wydawnictwa ozdobne,
wielotomowe, wszystkie wydawnictwa Trzaski Itp.: Księgarnia Ste
fana Kamińskiego. Kraków, Kar
melicka 29. tel. 141-34 i Krakow
ska 18, tel. 114-38.
1073
Kupujt używane maszynki do raiąsa i części. Szlifiernia, Kraków.
Dietlowska 46. Myszkowski
842
Koncesjonowany sklep używanej
garderoby i bielizny kupuje 1
aprzpda.ie za gotówką: Kraków,
Pierackiego 4.
749
Dywany, kilimy, obrazy, antyki,
mebla, porcelana Kupno — sprze
daż, ocena: Salon Obrazów i dziel
sztuki „Antyk". Kraków. Stradnm 18. telefon 140-83
1742k
Za gotówką kupuje spodnie, mnrynarkl. ubrania, treneze itp.: Kra
ków, Starowiślna 80. sklep, telefon
223-67
4699*
Obrazy poszukiwane przez Komis,
Kraków, Starowiślna 18.
62!2k
Kupi* siodło angielskie z trenzlą
ang. Zgl. z podaniem ceny: Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 2413”.
Najszybcisj
i korzystnie sprze
dasz, oraz tanio kupisz tylko przez.
Komis. Plac Szczepański 2, K ra
ków, tel. 144-56.
2573
2—3 samochody ciężnrowe z prayczepkami, ładowność oonajmniej
10 tonn wzwyż, poszukujemy ce
lem kupna, lub dzierżawy. Zgl.:
Goniec Krakowski, Kraków, „Nr.
6379k".
Poduszki pierzone, porządne, ku
pie. Kraków, św. Marka 19, na
rożnik Flhrjańskiej, Sklep tapioerskl.
6372k
Klubowy garnitur, skórzany po
rządny, kupie. Kraków, św. Mar
ka 19, narożnik Florjańskiej,
Sklep tapleerski,
6373Ł
Kupi* maszyną do szycia. Kraków,
Długa 41, m. 9 (w podworou).

S p rze d a ł

Wózek głęboki z budką i „Aut
ko", kołderkę do wózka, sprze
dam. Kraków, Lelewela 14/2.
Kostjum damski, popielaty, stan
pierwszorzędny, okazyjnie sprze
dam. Kraków, Długa 14/5 od go
dziny 3—8.
2620
Niebieskiego lisa, wspaniały okaz,
sprzedam. Kraków, św. Marka
20/10, od 3-ciej po południu. 2621
Harmonie na: 120. 80 i 32 basów,
oraz „Heligonka", do sprzedania.
Krnkńjy, Mikołajska 4 32.
2771
Worek sportowy „Konkon" w
bardzo dobrym 6tanie. okazyjnie
do sprzedania. Wiadomość: ul.
Michałowskiego 16, m. 1.
6382k
Z francuskiego jedwabiu suknię,
kostjum letni, półbuty brązowe,
męskie, Nr. 42. garnitur męski,
sprzedam. Kraków, Maty Rynek
4, m. 7.
2702
Legawlec 7 mieś., żakiet granato
wy, suknie, lornetka połowa, do
sprzedania. Kraków, ul. Zielo
na 5, m. 2.
2787
Płaszcz damski, b. ładny, na śre
dnią, buciki granatowe, lelSie,
patefon „Columbia", dywan ży
wiecki 160 cmX2 m. stan b. dobry,
do sprzedania. Kraków, Floriań
ska 29, m. 5.
2804
Wózek sportowy, Konkon, chromnikiel. sprzedam. Kraków, Zyblikiewicza 5/39,
2818
Kostjum kąpielowy, damski, weł
niany, b. ładny, spodnie b. po
rządne, jesionka męska, marengo,
do sprzedania. Kraków, Długa 28,
m. 9, II. p., ofie.
2846
Bryczką na resorach, pierwszo
rzędną, okazyjnie sprzeda mają
tek Cianowice, pocata Skala Ł/
Ojcowa (od Krakowa 15 km.
przez Zielonki).
2857
Wanny żelazne emaljowane, uży
wane, sprzedam. „Łaźnia Pary
ska", Kraków, św. Gertrudy 19.
Poduszki pierzane, używane, po
rządne, sprzedam Kraków, św.
Marka 19, narożnik Floriańskiej,
Sklep tapieefski.
C317k
Singera maszynę do szycia, stan
b. dobry, sprzedam. Kraków, ul.
Mogilska 51/5.
2094
Jadalni* nowoczesną, krzesła, sto
liki, szafę, komodę antyczną, sto
lik do kart, fotel sprzeda: Kra
ków. Kopernika 8/4.
22034
Fortepian krzyżowy, pelnopancor
ny, krótki, w dobrym stanie, tanio
sprzedam: Kraków, ul. Karmeli
cka 17/9.
1923
Patefon walizkowy sprzedam. Kra
ków. Krzywa 5'9. od 18—20
Patofon z płytami, okazyjnie
sprzedam. Kraków, Jagiellońska
10, m. 6.
2095
Singera, maszynę damską, oraz
krawiecka, ubranie męskie, jasne,
kombinacje damska, jedw., koł
dry, sprzedam. Kraków, ul. Szlak
31. m. 5.
2477
Koszule męskie i letnie, pcćluszka pierze, poduszki haftowane,
wieczne pióro, kapelusz Hiickel,
sprzedam. Kraków, Starowiślna
29. m. 38.
2645
Klej do etykiet i introligatoraki
dostarcza Skład Artykułów Szkla
nych 1 Gospodarczych Kraków,
św. Agnieszki 1. tel. 186-49. 4372k
Sprzedam biurko dębowe, tapczan,
garnitur (stolik), kanapka, 2 fo
tele), szafkę oszkloną, toaletkę, ze
gar ścienny, bujak, kuchenkę 1
piecyk gazowy: Kraków, Długa 17/2
Kostium do wykończenia jasny
i brązowy materiał czysta wełna
do sprzedania. Kraków, Czarnec
kiego 8 u Krawca.
9746
Zegar ścienny szafkowy bijący do
sprzedania: K raków,. Dietlowska
54, m. 1.
’
97G7
Maszyną do krajania szynki sprze
dam natychmiast. Dzikowski, Kra
ków, Czarodziejska 46.
9825
Polecamy: dywan perski 14 m*,
nakrycia stołowe srebrne, chod
niki pluszowe i kokosowe: Komis,
Kraków, Plac Dominikański 4.
Rakieta tennieown „Tlazeugers •
do sprzedania:' Kraków, Przemy
ska 4/1.
,
2105
Nowoczesny zegarek zloty na rękę
„Tissot" sprzedam: Kraków, Prze,
myska 4/1.
2107
Zegar biały kuchenny, zegar ścien
ny Beckera kwadransowy, stoją
cy kwadransowy o pięknem biciu,
zegar roczny pod kłoszeni sprzeoa
okazyjnie: sklep, Kraków, K ra
kowska 36.
2138
Sprzedam łóżka, siatki, szafy, rozkladanke,- lustro, biurka, połową
łóżko: Kraków, Krakowska 35, —
sklep mebli.
2139
Patefon elektryczny zo zmienia
czem, w pięknej nowoczesnej sza
fie, sprzedam prywatnie. Kraków,
Groble 12, m 6.
2224
Futro pejokie na średnia osobę,
sprzedam: Adolf Hltler-Platz 39/4,
Kraków.
2228
Sprzedam kostjum jasno-popielaty, stan i gatunek pierwszorzędny,
wybitnie letni płaszcz, damski ja .
sny w paseczki, modnie uszyty na
szczupłą osobę: Kraków, Przemy
ską 4/1.
2254
Sprzedam łóżko niklowe, roz-kladankę, lustro, fotel, obrazy: Kra
ków, Krakowska 35, sklep. 21194
Futro breitszwano czarne, pier
wszorzędne, średni rozmiar, futro
męskie o. marengo na piżmakach,
kołnierz perski na tęższego pana,
oraz futro jasne marengo na nntrjetach średniej miary, bundę
podróżną na bnranach sprzeda
okazyjnie: sklep, Kraków, Kro
kowska 36..
2395
Maszyn* walizkową „Remington
Portable" w stanie pierwszorzęd
nym i biurową „Underwood", har
monię „Hohnera Liliput" dwurzędówkę, ośmiobasową, guziczkową,
porcelanę na 12 osób stołową —
sprzeda okazyjnie: sklep, Kraków,
Krakowska 36.
2398
Kilka kilimów różnych wielkości
2X3 I. 1/5X2 mtr, o pięknych wzo
rach, dywaniki przed łóżka, pięane gobeliny sprzeda okazyjnie:
sklep, Kraków, Krakowska 36.
Motory na gaz ssany, 35 KM.
i inne, dostarczy „Kapenwtor",
Warszawa, ul. Czackiego 6, tel.
5-33.87.
6361k
Materace, tapczan dwuosobowy,
łóżko połowę, Kraków, św. Mar
ka 19, nnrożnik Florjańskiej. P ra
cownia tapicerska.
637 4k
Przy Grodzkiej 59, w Komisie jest
okazyjnie do nabycia: futro sealskinowe, srebrny i niebieski lis,
kryształy, ubrania, bielizna, plu
szcze, obrazy, sukienki, patefony,
fi rany.
1724
Ubranie ciemno-popielate (Fresco), na wysoka figurę, pierw
szorzędny gatunek, na sprzeda*.
Kraków, ul. Orzeszkowej 5/15.

Futro lapkowe, kołnierz z lisa «rebrnego i niebieskiego, obraz Poehwalskjego, patefon, aparat fot.,
bluzeczki, ubrania okazyjnie sprze
da Komis. Kraków, Orodzka 59.
Młyńskie maszyny, całkowite urzą
dzenia młynów wykonuje Molitor.
Fabryka Maszyn Młyńskich. Kra
ków, ul. św. Wawrzyńca 26, telefon
131-18.
1911
Tapczany dwuosobowe, pojedyńcze, materace wlósienne, sprzedaje. Wesołowski, Kraków, św Mar
ka 16.
1873
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6, Salon obrazów.
1792
Ślubne dodatki I do I Komunii
św., poleca Sklep. Kraków, Sla
rowlślna 37 Upinnnie welonów na
miejscu.
1710
Obrazy najlepszych arlystów pol
skich: Wawrzecki. Kraków. Wiśl
na 9. Sprzedaż, ocena, kupno
„Singera" maszynę, kryta, okazyj.
nie sprzedam: Kraków, ul Kra
kowska 39/36
1659
Obrazy wybitnych artystów w wiel
kim wyborze, naiprzystępnleisze
ceny: Wawrzecki, Kraków, Wiślna
9. Sprzedaż, kupno, ocena. 1656
Meble różne, sypialnie, iadanle,
pokoje kombinowane sprzedaje
Hala Meblowa, Kraków. Grodzka 59
Maszyny i przybory biurowe. —
Sprzedaż — Kupno. Agentura Han
dlowa Gołebiowski-Rafalskl. Kra
ków. św Marka 27, tel 226-45
Sprzedajemy tanio używane ubra
nia, płaszcze, bieliznę pościelową,
koce, firanki, kilimy, oraz inne
ładne rzeczy: Kraków, sw. Krzyża
7. sklep.
'
1590
Singer maszyną, krytą, sprzedam
Kraków. Brpnowice Matę, Aleja
Wyspiańskiego 60/6.
1544
Sypialnią z bieliżniarką, szafę
kombinowana, stoły rozsuwane
sprzeda Magazyn Mebli Kraków.
Kopernika 8.
1474
Fortepiany, pianina poleca najta
niej: Świątek, Kraków, Staro
wiślna 12.
1184
Patefon elektryczny w pięknej
szafce orzechowej, sprzedam: „Radiofon", Kraków, św. Tomasza 21.
Maszyny do pisania, wagi uchyl
ne, kasy ogniotrwałe, dostarcza,
Juliusz Hecker, Kraków, Lima
nowskiego 52. telefon 141-48 1018
Płaszcza, kostjumy, ubrania, spo
dnie, bieliznę, obuwie sprzeda:
skłon. Kraków Długa 32
850
Papier pakunkowy, zielony niebie
ski. różowy, torby pakowa, ko
perty niebieskie, kancelaryjne po
leca: Firma Adam Matula. K ra
ków Krowoderska 61
809
Walizą skórkowa wózek dzipciecy, harmonje chromatyczną, apa
raty fotograf., okazyjnie sprze
da-Komis Grodzka 59.
746
Sprzedam maszynę ręczna Singera.
kaso ogniotrwała, wannę cynkową,
wózek dziecięcy gtebok*1 kilim.
Kraków, św. Marka 7/9. m 4
Sprzedam obrazy Juliusza i Woj
ciecha Kossaka, Stanisławskiego,'
Wodzinowskiogo. Uziemb’v. Roda
kowskiego. Kraków, św. Marka 7'9
m 4.
9710
Ubranie brązowe letnie w bardzo
dobrym stanie, pumpy popielate,
pantofelki damskie czerwone Nr.
39 do sprzedania A. Jaworski —
Kraków. Bracka 13. przez grze
czność.
0706
Fortepian koncertowy, do sprze
dania. obejrzeć można w godz.
13—14.30, Kraków, św. Jana 20.
II m. 4.
•
9353
Dywan perski obrazy sprzedam.
Dobra lokata pieniądze. Kraków,
Zwierzyniecka 8. m. 4, TT p.. front
godz. 10—13
9206
Ubranie popielate w kratę, pier
wszorzędny gatunek i etan, na
niskiego, teżezego pana, sprzedam.
Kraków, Przemyska 4/1.
2106
A p a ra t fotograficzny Łuztrzansa
Brillant F 4.5, fnrpiat 6 6. lornetę
połową pryzmatyczna Zeissa, 61 12-krotnn, wzmacniacz do patefonn o pięknym glosie, sprzeda
okazyjnie: sklep, Kraków. Kra
kowska 36.
Pianino maszynę do szycia, krytą
łanio sprzeda Kraków. Długa 43'4.
Ubrani* i kostjum, popielate, w
bardzo dobrym stanie, wiatrak
elektryczny, lakiery w dobrym
stanie. Nr. 42, do sprzedania. Krakńw, Syrokomli 22/6.
6360k
Harmonj* 80 basów, z registrem,
oraz wózek głęboki sprzedam: Ktaków. św Wawrzyńca 18. m. 21.
Spód duży, tchórze, kołnierz czar
na wydra, sprzedam. Kraków.
Zamenhofa 7/3a.
.2700
Futro perskie i meskie. sprzedam
Kraków, Starowiślna 64/10 2693
Maszyn* do pisana. Underwood,
sprzedam. Kraków, Felicjanek 16.
m. 9, po południu.
2692*
Kredensy kuchenne kompletnie
wykończone sprzedam. — Kraków
Nowa Olsza, Chrobrego 21. 2656
Maszyn* do szycia,
pokojową,
piękna sprzedam okazyjnie. K ra
ków Legionów 14'8.
2650
ratłfon elektryczny, zmieniacz
Płyt, sprzeda Kraków, Wrzesiń.
ska 11/14.
2616
Maszyn* Singera, pierwszorzędna,
sprzedam. Kraków. Kielecka 30,
dzwonić do dozorcy. Przecznica
Mogilskiej.
2570
Maszyn* do szycia, krytą, okazyj
nie sprzeda Kraków. Rziak 3Ó7.
Dywan piękny 350X250. do sprze
dania. Kraków, Brzozowa 16 21,
oficyny.
25.41.
Tapczan jedno i dwuosobowy,
sprzedam. Kraków, św. Seba
stiana 1, narożnik św. Gertrudy.
Sznurek na torby, sienniki, wor
ki, makatki, torby na zakupy,
teki, czapki papierowe, bosaki
sznurkowe, poleca w wielkim wy
borze Galanteria, Kraków, Staro
wiślna 19.
2381
Fortepian „BBsendorfer". okazyj
nie sprzedam. Kraków, Kollatala
?/5, od godz. 16—19.
2271
Rower dwukołowy mniejszy. ch’onięay sprzedam:
— Kraków,
Adoir THter-Platz 39/4.
2231
Sprzadam łóżko niklowe, materace,
kołdrę, poduszkę futro oceloty, dy.
wanik perski: Kraków, Zielo
na 26/2.
2224
Okazyjnie sprzedamy: dywany
perskie, obrazy, kapy, koee, patefony zwykle i elektryczne, płyty,
garderobę, obuwie, zegarki marko,
we: Dom Komisowy, Kraków,
Stradom 16.
2520
Fotograficzny aparat Zeiss-Ikon,
ftwiat. 3/5 6X9 4,5X6. Harmonia
80 basów, dó sprzedania. Kraków.
Kochanowskiego 19/1.
2158
Patefon
pierwszorzędny,
dwuspręiynowy z płytami, sprzedam.
Kraków, Kalwaryjeka 6/5. 2788

Wydawnictwo .Goniec Krokowski**, Kraków. Wielopola 1. — Telefon 206-11.

F O R T E P IA N
wriedeński sprzedam.
Wiadomość: Kraków, Grodzka 31/3
godz, 7—9 wieczorem.

Ml A G I E L
okazyjni* do sprzłdania.
glądać można codziennie między
godziną 8—9 rano, — Kraiów,
Aleja Krasińskiego 26, m. 1.

PSY i SUCZKI
Setsry Inrlandzklo
6-cio tygodniowe — do sprzedania.
Wiadomość:
KRAKÓW, ul. Sołtyka 5, m. 11.
Obrazy
Kossaków,
Wodzinowskiego. Wadowskiego, sprzedam.
Kraków, Diet.ą 55/6.
2775
Meble kuchenne i pokojowe, pole
ca Magazyo. Kraków. Starowiśl
na 79
476ilk
Wózek luksusowy „Autko" kre
mowy i sporotwy Konkon, sprze
dam. Kraków, św. Sebastiana 16,
m. 28, prawa ofic., II p., ganek.
Zegarek srebrny „Schaffhausen",
kieszonkowy i pierścionek dam
ski z brylantem, sprzedam. K ra.
ków, Stradom 13/34.
2740
Ubrania trzy w dobrym stanie,
okazyjnie sprzedam. Kraków, ul.
Batorego 24'5, godz. po poi. 2739
Underwood biurową, stan pierw
szorzędny, sprzedam. Kraków, ul.
Stradom 13/34.
2738
Kanarek turkot-tremoler pierwszo
rzędny, bez b|p,du, do sprzedauia.
Kraków. Orzeszkowej 3, m. 7.
Drzwi nowe, silne, okute, miara
otworu rama 1.90X80, do komory,
stajni, sprzedam. Wiadomość: K ra
ków. Siemiradzkiego 3, dozorca.
Sprzedam magiel pokojowy marki
„Piast". Wiad.: Kraków, Podwgl*
48, m. 2.
9861
Wózek dziecięcy, głęboki, kremo
wy, do sprzedania: Kraków, Bosaoka 10, m, 1.
9877
Łóżeczko dzieciece. łóżka, otoma
na: Kraków, św. Marka 19, rarożnik Florjańskiej, Sklep tapicerski
Do sprzedania wózek sportowy
„Konkoai". Kraków, Tamowskic7/26889
Lna niebieskiego, piękną palmę,
zloty damski zegarek okazyjnie
sprzedam: Kraków, Westring 55/25
Buchalterii przebitkowej komplet
sprzeda tanio Krakowskie Biuro
Buchalteryjne, Kraków. Miodowa 6
Ubranie lniane, białe, na mło
dzieńca 14—18 lat, pierwszorzędna
sprzedam: Kraków, Dietla 83'6. ’
Duży dywan używany, cytrę pótkoncertową, makatę. świecznik
kryształowy sprzedam: Kraków.
Fnlnta 11/34.
*923
Łóżka dwa jasne do sprzedania:
Kraków. Piastowska 9, in. 2.
Harmonja, 2 reg., płyta metalowa,
89 basów, do sprzednla; Kraków.
Kochanowskiego 19,T,
9938
Transformator 110 na 229 Volt,
okazyjnie do sprzedania Wiado
mość:* Kraków. Pędzichńw 13, m. 13
Sprzedam pyjamę damska erepo
satin. Kraków, Bosacka 11'5a.
Wózek sportowy „Konkon" tanio
sprzedam: Kroków, Topolowa 818.
Walizkowa maszyna do pisania
niemiecka, tastatura, w pierwszo,
rzędnym stanie, do sprzedania.
Oferty w języku niemieckim: Go
niec Krak., Kraków, „Nr. 6".
Fortepian zagraniczny krzyżowy.
Pancerny, do sprzedsnia: KrakówDcbniki. Czarodziejska 51. ,0. 13.
Wózek dziecięcy okazyjnie sprze
dam: Kraków, Paulińska 22/7.
Futro czarne, damskie, karaku
łowe, T. łapek perskich, tub scalskinowe, w bardzo dobrym stanie,
kupię. Zgł.; Goniec Krak., KraJś» . „Nr. 76".
Wózek głęboki „Konkon" ora*
żegarek hlurkowy Eterna Watach
na 15 kamieniach. 8-mio dniowy,’
do sprzedania. Kraków, Lubomir
skich 37/1,
5»
do
Komunji św. sukienka Jed
wabną, do sprzedania, na wysoką.
Kraków, Nowa Olsza. Wiklowa 21.
Ubrani* nipskie. brązowe r. angiel
skiego materjalu, w doskonałym
stanie, kostjum damski, marengo,
do sprzedania: Kraków, Zielona
IŁ m. 3.
81
Łóżko szafkowe, praktyczne, sprze
dam. Kraków, św. Marka 19, na
rożnik Florjańskiej. Sklep tapi
cerski.
gg
Aparat fotograficzny 6‘/iX9 Teasar 4,5, filtry, soczewka Dieter,
futerał, statyw, przystawka do
powiększeń, do sprzedania. Kra
ków-Podgórze, ul. Limanowskiego
16. m. 2.
*9
Serwis stołowy, ćmielowski. 12
osób, sprzedam. Kraków, iw. Ger
trudy 17, m. 29.
101
Jadalni* cala, lub oząściowo,
sprzedam. Kraków, ul. Moniuszki
25, m. 1.
104
Pi«e kaflowy, I kuchenny, drzwi
jednoskrzydłowń, okno schodowe,
portjery,
nólbuciki
płócienne,
sprzedam. Kraków, nl. Arjańska
13. m. 2.
X17
Tapczany, otaraany, rozkladankl.
poduszki wlósienne sprzedaje f
wykonuje; Opacki, Kraków, Szpi
talna 1.
134
Fortepian palisandrowy, pó|pancerny, „Małecki", ton i stan bur-dzo dobry, do sprzedania. .Wiado
mość: Kraków-Podgórze, Tarncw-'
sklego 6, m. 6, stroiciel.
1MI
Wózak dziecięcy głęboki, tanio
sprzedam: Kraków, SkawińskaBoczna 8T9.
162
Wózak głęboki „Konkon", dobry
stan, sprzedam: Kraków, Szlak
la. m. 9.
163
Futro męskie, spód tchórze, wierzch
marengo, kołnierz karakuł, tanio
snreedara: Kraków, Starowiślna
51/19.
169
Maszyna do szycia ręczna, w do
brym stnnie. okazyjnie do sprze
dania: Kraków, Mciaeisa 9/2.
Ubranlt czarne na średniego męż
czyznę do sprzedania: Kraków,
Mciselsa 9/2.
177
Sprzedani serwis stołowy 6-osobowy, kołdrę. Oglądać można od g.
2—4 po południu. Karków, Żybllkicwicza 15/5.
209
Meble nżywnnp tó^tir do aprrp^®’
nia. Wiadomość: Kraków, t«lpfon
174-08.
224
Sprzadam wózek dziecięcy tflęboki
w dobrym stanie. — Wiadomość:
Kroków. Lelewela 4/fi.
232
piekarnik Kazowv sprzedana: Kra
ków. Kremerowaka 4, m. 1
Wózek dziecięcy głęboki, w do
brym atanie, do sprzedania: Kro
ków, Wola Juatownka 110/4.

