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S październik a »

N a  przyczółku mostowym rzeki 
Kubań oraz na południowym i środ
kowym odcinku frontu wschodniego 
nieprzyjaciel dokonywał wczoraj lo
kalnych ataków, które odparto miejs 
cami przy uporczywej walce.

Miasto Tamań po zniszczeniu 
Wszystkich urządzeń ważnych ze 
Względów wojennych opróżniono nie
postrzeżenie.

Nad środkowym biegiem Dniepru 
' Udało się ścieśnić dalej nieprzyja

cielskie przyczółki desantowe. Zacię
cie walczącemu nieprzyjacielowi za
dano przy tym wysokie straty.

Podczas’walk obronnych na połu
dniowy wschód od Zaporoża odzna
czyły się szczególnie 138 pułk strzel
ców pod dowództwem pułk. hr. von 
der Goltza, grupa pancerna pod do
wództwem majora von Gaza, oraz 
243 dywizjon dział szturmowych i 
721 oddział strzelców pancernych 
armii lądowej.

N a  froncie południowym włoskim 
Panowała tylko nieznaczna działal
ność bojowa. Siły anglo-anterykań- 
skie postępują za naszymi strażami 
tylnymi, które po zniszczeniu wszyst 
kich ważnych dla nieprzyjaciela u- 
rządzeń powoli prowadzą ruchy wy
mijające w kierunku północno-za
chodnim.

W  południowej części Korsyki 
niemieckie grupy bojowe odparły kil
ka ataków wojsk Badoglio, band i 
batalionów marokańczj ków, pozosta
jących na usługach de Gaulle’a. —  
W  toku przeciwwypadów zadano 
nieprzyjacielowi wysokie krwawe 
straty i wzięto licznych jeńców.

Lotnictwo nieprzyjacielskie zrzu
ciło za dnia z wielkiej wysokości 
Pod ochroną chmur bomby na Emden 
i inne miejscowości, położone w re
jonie wybrzeża zatoki niemieckiej.

Ubiegłej nocy silne formacje bom
bowców brytyjskich naruszając po
nownie suwerenność Szwajcarii przy 
•eciały nad Niemcy południowe. Te- 
rorystyczny atak na Monachium spo
wodował straty wśród ludności i 
większe straty w mieście. Siły obro
ny przeciwlotniczej zestrzeliły we
dług nadeszłych dotychczas raportów 
7 samolotów nieprzyjacielskich.

Lotnictwo w nocy na 3 paździer
nika zwalczało lotniska i inne obiek
ty wojskowe w Anglii południowej 
1 środkowej.
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* Października:
Szereg lokalnych wypadów bolsze

wickich, skierowanych na ścieśniony 
^czyczólek mostowy rzeki Kubań od
a r to  krwawo.

Nad biegiem środkowego Dniepru 
W*asne ataki przeciwko nieprzyjaciel
skim grupom bojowym, które prze
ja w iły  się przez rzekę, mimo gwał- 
nwnego oporu przyniosły dobre wy
niki,

rejonie ujścia Prypeci i w rejo- 
’e na zachód od Smoleńska bolsze- 

- 'cy atakowali także wczoraj na- 
j,r°*no znaczniejszymi siłami. Na 'po 
wstałych odcinkach frontu wschód. 
eh*8? miały miejsce tylko lokalne 

ciaż miejscami ożywione walki.

Na froncie południowych Włoch w 
rejonie na północ od Neapolu i na 
północny zachód od Foggii odparto 
wypady brytyjsko-północno-amery- 
kańskich grup bojowych, niszcząc 
przy tym szereg czołgów.

Na wyspie Korsyce nieprzyjaciel 
atakował wczoraj kilkakrotnie pozy
cje naszych straży tylnych wokół Ba. 
stia, odparto go jednak po krótkiej 
walce.

Wojska niemieckie kontynuowały 
skutecznie na Istrii akcję w celu zni
szczenia band komunistycznych. Po 
oczyszczeniu terenu na wschód od 
Gorycji oczyszczono obecnie tereny 
na wschód i na południowy wschód od 
Triestu, zmuszając przy tym do walki 
szereg band i niszcząc je.

Nieprzyjacielskie formacje lotnicze 
bombardowały w dniu wczorajszym 
miejscowości w okupowanych tere
nach zachodnich. Spowodowane zo
stały straty wśród ludności i poważ
ne zniszczenia przede wszystkim w 
dzielnicach mieszkaniowych kilku 
miast holcnderskch.

Ubiegłej nocy bombowce nfieprzy- 
jacielskie zaatakowały miasto Kas
sel. Szkody są poważne, zwłaszcza 
w dzielnicach starego miasta. Lud
ność poniosła straty. Siły obrony 
przeciwlotniczej zniszczyły podczas 
tych ataków 44 nieprzyjacielskich 
samolotów. 2 dalsze, wśród nich 1 
czteromotorowy wodnopłatowiec, ze
strzelono na morzu na zachód od 
Anglii.

Lotnictwo bombardowało w  nocy 
na poniedziałek lotniska i inne urzą
dzenia wojskowe w W. Brytanii.

Niemieckie baterie dział daleko- 
nośnych ostrzeliwały ubiegłej nocy 
wybrzeże brytyjskie i uzyskały cel
ne trafienia w miasta Ramsgate, 
Deal, Dover i Folkestone.

Uroczysty akt państwowy w ioriiaie
W czoraj w niedzielę odbyły się na 

terenie Rzeszy -uroczyste dożynki, 
które w  stolicy Rzeszy obchodzono 
aktem państwowym. W  ramach aktu 
państwowego wygłosili przemówienie 
odpowiedzialni za sprawy wyżywienia 
sekretarz stanu Herbert Baoke na te 
mat zabezpieczenia sytuacji żywno
ściowej Rzeszy, oraz minister Rzeszy 
dr Goebbels o sytuacji ogólnej, po 
tych przemówieniach szereg niemiec
kich chłopów i  rolników zostało od
znaczonych w  imieniu Fiihrera za 
swą wzorową pracę dokonaną dla za
pewnienia dzieła uniezależnienia się 
Rzeszy w  zakresie żywnościowym.

Odznaczenie Japońskie 
dla marsz. Goerlnga

B ERLIN , 4. 10. —  Marszałek Rze
szy Goering przyjął w swej głównej 
kwaterze nowo mianowanego szefa 
japońskiej komisji Paktu Trzech M o
carstw’ wiceadmirała Abe oraz japoń
skiego attache generała-majora Ko- 
matsu, który wręczył marszałkowi 
Rzeszy z polecenia ambasadora ja 
pońskiego w  Berlinie generała-poru- 
cznika Oshimy insygnia wielkiego 
krzyża orderu Palowina, nadanego 
marsz. Goeringowi pi-zez cesarza ja 
pońskiego.

Słowacy zestrzelili 
200 samolotów

B R A TYSŁA W A , 4. 10. —  M yśliw
cy słowaccy, walczący na południo
wym  .odcinku frontu wschodniego, w 
tych dniach odnieśli swe dwusetne 
zwycięstwo powietrzne. Od czasu 
swego stacjonowania na froncie 
wschodnim okazali lotnicy słowaccy 
wielką swą dzielność w czasie walk 
u przyczółka mostowego rzeki Ku
bań oraz brały znaczny udział w  u- 
zyskanych zesitrzałach samolotów so
wieckich w  czasie ostatnich tygodn’

Papież udziela znów 
audiencji

RZYM , 4. 10. — Władze watykań
skie podają do wiadomości, że z 
dniem 1-go października udzielać bę
dzie papież znów audiencji, jak  to 
było dotvehczas.

B ER LIN , 4. 10, —  Z okazji doży
nek minister Rzeszy dr Goebbels w y
głosił w  Berlinie przemowę do zgro
madzonych przedstawicieli chłopów 
niemieckich, oraz do ludności w iej
skiej na temat obecnego politycznego 
i wojskowego położenia Niemiec.

Dr Goebbels oświadczył, że jest u- 
poważniony wyrazić z okazji dożynek 
wszystkim wieśniakom i  wieśniacz
kom podziękowanie i  uznanie ze stro
ny Fiihrera. Zdaje się to być istot
nym cudem, tak mówił dr Goebbels, 
że przy rozpoczęciu piątego roku 
wojny Niemcy są w  stanie powięk
szyć przydział chleba miesięcznie o 
400 gram ów na 9600 gramów, która 
to ilość przewyższa o  100 gramów 
nawet iiość przydzielaną w  chwili 
rozpoczęcia wojny. Zawdzięczać to 
należy obok dobrej pogody przede 
wszystkim pilności i  dzielności chłopa 
niemieckiego. Stan wyżywienia N ie
mi ec w  przeciwieństwie do roku 
1918, kiedy to w róg zmusił Niemcy 
głodem do poddania się, jest dzisiaj 
w początkach piątego roku wojenne
go, zupełnie ustalony.

Następnie minister Rzeszy dr 
Goebbels dziękował kierownikowi nie
mieckiej gospodarki i wyżywienia, 
sekretarzowi stanu Backe oraz jego 
współpracownikom za okazaną pil
ność i  szeroko stosowaną roztropność 
z jaką stale zdołał opanować proble
my Wojennej gospodarki wyżywienia. 
N iem cy pozbyły się ciężkiej troski i 
nie będą głodowały w piątym roku 
wojny.

Nieodzownym warunkiem —  tak 
mówił minister —  dla skutecznego 
prowadzenia wojny, jest posiadanie 
chleba i broni. Tak jak chłop stara się
0 chleb, tak stara się robotnik o w y
produkowanie broni. Jeżeli wrogo
w ie Niemiec zamierzali za pomocą 
wojny powietrznej nie tylko terory- 
zować ludność cywilną, ale i niszczą
co uderzyć w  niemiecką produkcję 
zbrojeniową, to zamiary ich żadną 
miarą nie powiodły się. Minister 
Rzesizy Speer dokonał tego, że przez 
szeroko zakrojony proces racjonaliza
c ji i uproszczenia spowodował bardzo 
znaczne zwiększenie i udoskonalenie 
w  produkcji nowej broni.

Dr Goebbels przeszedł następnie do 
omówienia nastrojów wśród narodu 
niemieckiego i oświadczył dosłownie: 
„opozycja wojenna w  Niemczech zu
pełnie nie istnieje". Jeżeli w  Londynie
1 w  Waszyngtonie oddawano się zwo
dniczym nadziejom, że po dniu 25 lip 
ca także w Niemczech uda się prze
prowadzić „eksperyment Badoglia" 
według wzoru włoskiego, to ta dzie
cinna nadzieja opiera się na zupełnie 
fałszyw ej ocenie wewnętrznych sto
sunków niemieckiej siły oraz woli i

zdecydowania Narodu Niemieckiego 
do prowadzenia wojny.

W  dalszym ciągu swej mowy mini
ster Rzeszy dr Goebbels zajął stano
wisko wobec kilku aktualnych zagad
nień obecnej sytuacji wojennej. Na 
temat wojny powietrznej dr Goebbels 
oświadczył m. i., że pewnym jesit, że 
niemieckie wojskowe metody obron
ne doznały w ostatnim czasie poważ
nego wzmocnienia i  ulepszenia, zada
ją  Aliantom nadzwyczajne wysokie 
straty, do czego ci ostatni w swych, 
podnieconych debatach prasowych są 
zmuszeni obecnie otwarcie się przy
znać. Te straty Aliantów wzrastają 
coraz bardziej, będą one w  przyszło
ści dalej się zwiększać. W ojna po
wietrzna, jak podkreślił dr Goebbels, 
pod wielu względami jest pojedyn
kiem techników obu stron, a w  obec
nej chwili nasza strona czyni szybkie 
postępy. W  przyszłości będziemy za
dawali Aliantom coraz bardziej wzra
stające olbrzymie straty w personelu 
i materiale. Przyjdzie wówczas taka 
chwila, w której rezultat nie będzie 
się już opłacał w stosunku do ilości 
użytych środków tak w zakresie lu
dzi, jak i materiału.

N ie  mamy zamiaru i nie potrzebu
jem y woale zaprzeczać, oświadczył 
minister, że wojna powietrzna przy
czynia Niemcom wielkie trudności. 
Trudności te jednak należą do zupeł
nie innych dziedzin niż to twierdzą 
Alianci. W  każdym razie faktem jest, 
że ataki te nie przyczyniają niemiec
kiej produkcji zbrojeniowej żadnych 
szkód, mogących poważnie zagrozić 
dalszemu zwycięskiemu kontynuowa
niu wojny.

Odnośnie do sprawy odwetu za nie
przyjacielski terror powietrzny mini
ster oświadczył, że ze zrozumiałych 
powodów7 może powiedzieć co do tego 
tylko tyle, że Anglicy popełniają nie
słychanie zgubny błąd, sądząc, że 
chodzi tu jedynie o jakiś retoryczny 
lub propagandowy zwrot, nie mający 
żadnego oparcia realnego. Minister- 
Rzeszy powiedział dosłownie: „Anglia  
pewnego dnł-a będzie miała sposob
ność zapoznania się z tym realizmem. 
Naród brytyjski będzie mógł wtedy 
podziękować za to swojemu rządowi. 
N ie chciałbym na ten temat powie
dzieć nic więcej jak tylko to, co jest 
bezwzględnie konieczne. N ie należy 
jednak sądzić, że moja _ powściągli
wość jest oznaką słabości lub niepe
wności. Drzewa angielskie i amery
kańskie nie będą już rosły ku górze, 
o to starają się już niemieccy techni
cy, wynalazcy, inżynierowie i  robot
nicy".

Komentując wojnę łodziami podwo
dnymi dr Goebbels oświadczył, że 
Anglicy  i Amerykanie mylą się, jeżeli 
sądzą, że niebezpieczeństwo wojny 
łodziami podwodnymi zostało zaże
gnane. W ojna łodziami podwodnymi 
pewnego, niezbyt dalekiego dnia sta
nie znowu w  swej dawnej grozie 
przed Anglikam i i  Amerykanami. 
Także i w  tym  zakresie technika nie
miecka nie zrezygnowała z walki, 
wprost przeciwnie. Przeciwnik nie ma 
najmniejszego powodu do przedwcze
snego niedoceniania niemieckich za
mierzeń i  możliwości w  zakresie w oj
ny łodziami podwodnymi.

Co się tyczy walki na wschodzie dr 
Goebbels stwierdził, że niemieckie 
siły zbrojne rozporządzają dostatecz
nymi siłami obronnymi, aby trzymać 
na uwięzi wojujący bolszewizm zdała 
od granic niemieckich. W  związku z

tym minister powiedział: „jeżeli w 
ciągu ostatnich tygodni dokonujemy 
na wschodnim froncie posunięć odsą
dzających, tio akcja ta jest wynikiem 
równie śmiałego, jak i rzeczowo uza
sadnionego planu. Jakie znaczenie ma 
przeprowadzenie tego planu dla na
szej strategii wojennej, o tym w swo
im czasie jeszcze nieprzyjaciel prze
kona się na własnej skórze. W ielkie 
sukcesy terenowe na wschodzie uzy
skane w  ciągu obu ubiegłych lat w oj
ny umożliwiły, jak zauważył dr Goeb
bels w  dalszym ciągu na ten temat, 
niemieckim siłom zbrojnym ruchową 
taktykę bojową, nie narażając przy 
tym poważnie widoków na zyskanie 
przez Niemcy zw-ycięstwa. Zrozumia
łym jest, że na wschodzie rezygnuje 
się z korzyści terenowych, jednak 
związane z tym straty w  zakresie 
potencjału wojennego wyrównywane 
są korzyściami czysto strategicznej 
natury. Poza tym tego rodzaju takty
ka wojenna jest zawsze oznaką w e
wnętrznej świadomości swej przewa
gi, kierującej nie względami prestiżu, 
lecz wyłącznie motywami celowości. 
Możemy ze spokojem i ufnością pa
trzeć na rozwój wypadków na wscho
dzie. N igdzie front niemiecki na 
wschodzie nie został przełamany. A  
wojska niemieckie okazały, że doro
sły do niezwykle trudnego zadania 
zakrojonej na tak więlką skalę ela
stycznej taktyki- bojowej. Wschód bę
dzie stanowił zawsze groźbę dla Eu
ropy, jak długo nie zapadnie tam ja 
sne roz si rz  y  gnie nie. Niebezpieczeń
stwo na wschodzie było jednak w róż-, 
nych okresach obecnej wojny o wiele 
większe niż dzisiaj, a jednak dowódz
two niemieckie potrafiło zawsze mu 
sprostać. Jeżeli chodzi o problem bal- 
szewizmu to, jak oświadczył minister, 
szkoda w ogóle tracić słów na ten te
mat. Niebezpieczeństwo tej doktryny 
już wszędzie zrozumiano, nawet tam, 
gdzie nie chce się tego przyznać. W  
dalszym ciągu oświadczył dr Goeb
bels dosłownie: „n i#m ów ię tego, aby 
szukać zrozumienia tam, skąd go nie 
należy oczekiwać. Czujemy się dość 
silni, aby zachować naszą przewagę 
na wschodzie. Jednak ocena tej walki 
przez późniejszą historię zapadnie z 
pewnością w  całej pełni na naszą 
korzyść".

Odnośnie do sytuacji na południu 
Europy, dr Goebbels stwierdzał, że 
sytuacja wojenna została tam w o- 
statnich tygodniach wystawiona na 
niezwykle ciężką próbę wskutek zdra
dy dynastii sabaudzkiej i Badoglio. 
Pod względem politycznym uwolnie
nie Musoliniego stało się sygnałem 
do stworzenia republikańsko-faszy- 
stowskieh Włoch. Pod względem woj
skowym jednak dyw izje niemieckie 
krótko rozprawiły się z formacjami 
siły zbrojnej Włoch, stojących za Ba
doglio. Przechodząc do omówienia 
13-tu punktów warunków kapitulacji, 
wystosowanych do Badoglio, dr Goeb
bels oświadczył, że warunki te dowo
dzą jeszcze raz z całą jaskrawością, 
że nikt nie może wykręcić się podstę
pnie z te j wojny. Przypomina ona po
ciąg pospieszny, jadący błyskawicz
nym tempem, a kto wysiada w  dro
dze, złamie sobie kark. K to  składa 
broń, ten przegrał i  zostaje bezlito
śnie zlikwidowany. W  obecnej wojnie 
chodzi nie o reżimy lub poglądy, nie 
o osoby lub prywatne zdania, lecz o 
narody, ich życie, ich przyszłość, ich ' 
prawo do bytu i możliwości egzysten
cji. Przykład włoski, jak podkreślił ,, 
minister, stał się również dla tego



<Rry Innego chwiejnego umysłu zba
wienną nauką. Obecna wojna musi 
być przeprowadzona do końca.

Po krótkim nakreśleniu faz drama
tu włoskiego minister stwierdził, że 
marsz Anglików  i  Amerykanów na 
Berlin rozpłynął się w  nicość. Stoją 
oni jeszcze na południu kontynentu 
włoskiego i  wznoszą skargi na silną 
postawę obronną wojsk niemieckich, 
którą poczuli tu znowu poraź pier
wszy od czasów Dunkierki i  Dieppe, 
na ziemi europejskiej. Zalteżnie od 
swych zamiarów Anglicy  i Am eryka
nie będą jeszcze m ieli częściej sposob
ność odczucia siły obronnej Niemiec.

Co do zamiarów inwazyjnych An 
glików i Amerykanów na zachodzie —• 
oświadczył dr Goebbels —  że zarów
no Niemcy, jak i Sowieci wyczekują 
stale jeszcze napróżno na ich ziszcze
nie. Widocznie wyobrażano sobie te 
operacje w  obozie w rogów  jako zbyt 
łatwe do wykonania a i  w  przyszłości 
będą sobie musieli to dobrze rozwa
żyć, czy naraża lekkomyślnie na nie
powodzenie cały prestiż brytyjsko-a- 
merykański. Anglio-Amerykanie w al
czyli dotąd jedynie tylko na p ery fe
riach Europy. Do rdzenia niemieckich 
pozycyj obronnych w  ogóle jeszcze 
nie doszli, tam dopiero będą musieli 
pokazać swe zdolności. Jakkolwiek 
rzecz by się miała —  tak mówił da
lej minister —  z wielu faktów  stwier
dzić można, że obliczenia brytyjskie 
nie będą się zgadzały w  te j wojnie. 
Tak czy inaczej, w  końcu te j wojny 
naród angielski z głęboką rezygnacją 
będzie musiał stwierdzić, że postawił 
na .jedną kartę swoje panowanie nad 
światem i że przegrał je  dlatego, że 
chciał zapobiec, by Gdańsk nie stał - 
sie znowu miastem niemieckim. Rząd 
brytyjski nie ma prawa twierdzić z 
miną świętoszka' że zamierza uwolnić 
narody od rzekomej tyranii nazistow
skiej z motywów najszlachetniej
szych. Albowiem  przede wszystkim 
jest to dla rządu brytyjskiego najzu
pełniej obojętne, jaki reżim  w  danym 
kraju panuje, czego dowodem dosta
tecznym jest działanie A n g li na spół
kę z bolszewizmem. Powtóre zaś na
ród angielski miałby ku temu wszel
kie powody, by żądać od swego rządu 
własnego uwolnienia od tyranii plu-

tokratycznej„ zanim zechcę wykony
wać swą działalność błogą w odnie
sieniu do innych narodów, które jej 
wcale nie potrzebują.

„Żyjem y dzisiaj w  epoce najpotęż
niejszego dramatu w historii naszego 
narodu" —  tak dosłownie kończył m i
nister swą mowę, przerywaną usta

wicznie burzą oklasków, „a  może na
wet najpotężniejszego w ogóle w hi
storii całej ludzkości. Zamknięta w 
nim jest możliwość ostatecznego roz
wiązania kwestii europejskiej. M ożli
wość tę wyzyskać będzie umiała R ze
sza Niemiecka. Najbardziej przekony
wującym przykładem tego jest nam

Fiihrer. Gdy niedawno temu przeby
wałem znowu przez kilka dni w naj
bliższym jego otoczeniu, uświadomi
łem sobie ponownie głębokie i  radosne 
uczucie, że w jego osobie stoi na czele 
Rzeszy mąż, którego siła wewnętrzna 
i w iara pokona wszelkie trudności i 
wszelką próbę odciążenia".

iirzisfie M ie r n ie  su mmżp o M  n Rzeszy
B E R LIN , 4. 10. —  Z okazji doży

nek, odpowiedzialny za zagadnienia 
wyżywienia sekretarz stanu Backe 
wygłosił dziś w  pałacu sportowym 
mowę, w  której nakreślił obraz wyni
ków pracy niemieckich produceni ów 
rolnych, stan wyżywienia niemieckich 
mas oraz wyniki tegorocznych zbio
rów.

Sekretarz stanu Backe zwrócił na 
wstępie uwagę, że wyniki zbiorów o- 
becnie na początki piątego roku w oj
ny posiadają decydujące znaczenie 
dla przebiegu obecnej wojny. Mówca 
podniósł w  szczególności wyniki zbio
rów zbóż, zwłaszcza zaś zbóż chle
bowych. Zbiory te według oszacowań, 
popartych dokładnymi danymi, nie 
tylko przewyższają zbiory w  dotych
czasowych latach wojennych, ale na
wet przekraczają przeciętne wyniki 
lat pokojowych. Mimo, że powierzch
nie uprawy zbóż musiano zmniejszyć 
w  porównaniu z czasami pokojowy
mi, to  jednak należy się liczyć ze 
zwiększeniem o 1/3 zbiorów chlebo
wych w  porównaniu z zeszłym rokiem.

Sekretarz stanu Backe podkreślił 
dalej wyniki pracy niemieckiej lud
ności wiejskiej, której zasługą są te
goroczne dobre zbiory, o czym świad
czy porównanie zbiorów w  roku 1918 
na terenie Rzeszy z tegorocznymi 
zbiorami w  tych samych granicach.

Według dotychczasowych nadesz
łych wyników, w  roku 1943 należy się 
liczyć ze zbiorem żyta w  wysokości 
7,4 milionów ton, podczas gdy w  roku 
1918 zbiory te wynosiły tylko 6,1 mi
lionów ton. W  zakresie pszenicy na
leży się liczyć w  tym roku co naj
mniej ze zbiorem 4,2 milionów ton, 
wobec zaledwo 2,3 milionów ton w 
roku 1918. Oznacza to wzrost o 82%.

Co się tyczy  zbiorów zbóż pastew

nych, przeznaczonych głównie do ho
dowli nierogacizny, to —  jak o- 
świadczył sekretarz stanu Backe —  
przyniosą więcej niż początkowo o- 
bliczano. I tak zbiory ziemniaków 
pomimo długotrwałej suszy, będą w 
każdym razie o okrągło 10 milionów 
wyższe, niż w  roku 1918, a nawet o 
okrągłe 15 milionów ton większe niż 
w boku 1915.

Również zbiór buraków cukrowych 
zapowiada się dobrze. Zbiór ten, jak 
podkreślił mówca, posiada decydują
ce znaczenie nie tylko w  zakresie za
opatrzenia w  cukier narodu niemiec
kiego, ale także dlatego, ponieważ 
służy on jako surowiec do produkcji 
w  zakresie zbrojeń niemieckich, a 
nadto stanowi jedną z najważniej
szych podstaw zaopatrzenia w pasze 
bydła, a tym samym podstawę pro
dukcji mleka. Zbiory jarzyn, jak mó
w ił dalej sekretarz s-tanu, również u- 
cierpiały z powodu suszy. Silne 
zwiększenie powierzchni uprawnej
przy uwzględnieniu trudności w  uzy
skaniu materiału siewnego, sztucz
nych nawozów itd. należy uznać jako 
wyjątkowy wyczyn rolników i  ogrod
ników.

Jeszcze lepiej niż zbiory zbóż w y
padły zbiory owoców oleistych, m i
mo, że wyjątkowe mroźne zimy w 
ciągu obecnej wojny zadały 3-krot- 
nie bardzo ciężkie klęski uprawie 
tych artykułów, powierzchnia upraw
na rzepaku j  buraków zwiększyła 
się z 46.000 ha w  roku 1939 na
323.000 ha w ubiegłym roku. Zbiór 
owoców oleistych przyniósł w b. r.
575.000 ton, wobec zbioru pokojowe
go w  wysokości około 80.000 ton.

Dalej sekretarz stanu Backe pod
kreślił, nadzwyczajne wyniki niemiec
kiego rolnictwa w  zakresie produk
c ji mleka i masła. Produkcja masła

Wskutek zarządzeń w kierunku za
oszczędzenia pełnego mleka, doznała 
nie tylko gwałtownego wzrostu w 
pierwszym roku wojny, ale nadto 
zwiększa się olej z roku na rok, 
pomimo braku pasz treściwych, nie 
dostatecznego personelu do dojenia, 
silnego przeciążenia pracą kobiet 
wiejskich i wszystkich trudności w 
zakresie nabycia zwierząt hodowla
nych i wielu innych utrudnień, pro
dukcja masła w czwartym roku w oj
ny była Wyższa niż kiedykolwiek. 
60 procent zapotrzebowania Niemiec 
na tłuszcze pokrywa się dzisiaj z 
własnej produkcji masła, w  porów
naniu z zaledwie 1/3 w okresie po
koju.

Podczas kiedy stan bydła w  czwar
tym  roku wojny światowej spadł na 
85 procent,'to dziś wynosi on około 
96 procent stanu pokojowego z ro
ku 1989. Dla gospodarki tłuszczowej, 
jak wywodzi dalej sekretarz stanu 
Backe, bydło posiada decydujące zna
czenie, gdyż pogłowie nierogacizny 
wskutek zaprzestania dowozu pasz 
zagranicznych, musiano silnie zmniej
szyć.

P rzy  porównaniu z ub, wojną świa
tową, także i na tym odcinku oka
zuje się, jak inaczej przedstawia się 
sytuacja dzisiejszycn Niemiec. W ów
czas zmniejszenie stanu nierogaci
zny postępowało coraz szybciej, na
tomiast dzisiaj dokonano zwiększe
nia stanu, celem zabezpieczenia obec
nych racyj mięsa, po nakreśleniu 
tego obrazu znów i wyników pracy 
niemieckiego rolnictwa, sekretarz 
stanu zwrócił uwagę, że dopiero na
rodowy socja.L-zm stworzył konieczne 
ku t u warunki. Instrumenty po
lityki rolnej i żywnościowej rozpo
częte na czas Kampanii, kampania 
produkcyjna podjęta we właści

wym czasie, regulacja rynków, r** 
cjonizacja jak również szereg ustaW 
i setki innych zarządzeń zdały P0' 
myślnie swój egzamin, fakt ten po
twierdza również porównanie wyni
ków rolnictwa niemieckiego z wym- 
kami nowo włączonych obszarów, 
względnie krajów okupowanych, * 
tak Protektorat Czech i Moraw był 
zawsze krajem rolniczym i potrze
bującym dowozu. Jeszcze w  latach 
194Ó— 1941 Niemcy dostarczyły Pro
tektoratowi 354.000 ton zbóż chlebo
wych. Wreszcie w  roku 1942-43 Pro
tektorat był już w możnośri uzy
skania nadwyżki w wysokości 174-000 
ton. Ponadto w zakresie mięsa wy
sokie cy fry  dowozu zostały zastą
pione nadwyż- ;.

Dowóz do A lzacji i Lotaryngii w 
pierwszym roku po włączeniu do
Rzeszy wynosił 182.000 ton zboż
chlebowych, obecnie zaś pomimo 
podwyższenia racyj na tych obsza
rach spadł do 30.000 ton. Podobne 
przykłady zmniejszenia dowozu * 
Rzeszy wykazują również inne ob
szary, jak np. wschodni Górny
Śląsk, południowa Styria i górna 
Kraina. Ponadto od chwili włączenia 
prowi.w ji wschodnich, nadwyżki tych 
obszarów w  zakresie zbóż chlebo- 
wycó wzrosły z 177.000 ton w pierw
szym roku wojny do 825.000 ton W 
czwartym roku wojfty, zaś w piątym 
roku wojny oczekiwany jest wynik 
produkcji w wysokości około jedne
go miliona ton-

W KILKU WIERSZACH
v  W  pobliżu tureckiego miasta 

Marmaria, 15 km na północ od w y
spy Rodos spadł brytyjski sam olo t 
bombowy. Obsada poniosła śmierć.

X  W czoraj przybyła tu rumuńska 
delegacja handlowa celem nawiąza
nia stosunków w tutejszych kołach 
handlowych.

□  Wysoki komisarz Maroka hisz
pańskiego, generał Orgaz, odleciał 
w poniedziałek samolotem z Tange- 
ru do Madrytu.

Departament marynarki U SA  
podał do wiadomości, że straty ma
rynarki wojennej Stanów Zjedno
czonych wynoszą dotąd 30.000 ma
rynarzy.

& a a

LINGUAPHON HISZPAŃSKI ca l. 
kiem nowy sprzedam. Gaz. L, 91211 POS A P^O SZU k  u JĄ~

PO LK A  młoda łptel., poszukuje pra KU PIĘ SUKIENKĘ wełnianą kolo 
cy keLnerki, bufetowej ewent. poko_ rową w b. dobrym stanie. Łycza“ 
jowej. Łaskawe listy Gaz. Lw. 9256 kowslta piętnaście, m. 20. 4910

STARSZA samotna szuka jyacy w 
charakterze gospodyni we Lwowie 
luj* na wyjazd. Gaz. Lw. 9128

DWIE 17-Ietnie panienki poszukują 
pracy najchętniej jako kelnerki. — 
Znajomość niemieckiego. G. L. 9087

1 KUPNO —  SPRZEDAŻ |
SPRZEDAM TAPCZAN orzech kau
kaski ze siatką. Ormiańska trzy, —
II, piętro, mieszkanie 14, na ganku.

SPRZEDAM: Łóżko z materacami,
Połówkę, Stół pokojowy, Stolik, Lu
stro, ściankę na ffceezy, Wieszak 
stojący, Primus, Moździerz, Bańki 
szklane, Garnuszek elektr. 110 volt. 
Miednicę, Lampe elektr., Stare szty
chy kolorowe. ‘  Kochanowskiego 12,
II. piętro —  ganek —  na prawo.

SPRZEDAM maszyny: KRAW IECKA 
S KUŚNIERSKA- Zamojskiego 18, 
mieszkanie cztery. 9720

PŁASZCZ PLUSZOW Y i inne gprae_ 
dam. Sobińs-klego sześć, mieszk. 5, 
od godz. 4 do 5 popoł. 4901

FUTRO spód bobry, kołnierz krym
ski na średniego, Meszty czarne 43 
nowe Tarnowskiego 24, m. 1, do 5.

2000 ZŁ. nagrody dam za wskazani* 
kto naprowadzi na ślad skradzione
go FUTRA DAMSKIEGO. —  Opise 
perskie baranki, płaskie, prawi* 
nowe, przetarte przy zapięciu, lekko 
nmrszczoue z tyłu, podszewka jed_ 
wabna ' czarna ze słusznej osoby 
Ostrzega się przed nabyciem jego 
futra. Wiadomości zgłaszać Admin: 
Gazety Lwowskiej nr 9719

SPRZEDAM PATEFON walizkowy
marki Leningradzkiej zupełnie nowy 
Wiadomość pl. Strzelecki 10. m. trzy

SPRZEDAM męskie futro bjberole, 
palto i krymski płaszcz. Zyblik ie, 
w ic*a 17, mieszk. 10. 9752

DO sprzedania damskie pantofelki 
zamszowe granatowe (czółenka) 39. 
damskie meszty zamszowe brązowe 
z granat, nr 38, obie pary prawie 
nowe, palto męskie ciemne na wyso„ 
kiego oraz ubranie popielate — na 
wysokiego. Wiadomość ul. Piotra 6. 
mie&zikanie trzv. 9753

T .  .......................   j-------------

SPRZEDAM LISA  niebieskiego. Za_ 
mojskiego 2, m. 3, od 2 do 6. 9768

SPRZEDAM futro krymskie duży 
rozmiar. Brajerowska 14— 7 ofic.. 
od 5-tej popoł. 9633

BRATRURA GAZOWA do sprzeda
nia. Tokarzewskiego 33. m. sześć..

K U PIĘ  natychmiast 2 nurki piękne, 
długie ciemne prawie nowo lub no
we. Wiadomość: Sklep żelazny róg 
ul. Krakowskiej i Strzeleckiej — 
(Strzelecka 2). 9481

SPRZEDAM skrojony materiał czar 
ny na płaszcz damski. Lwów, ulica 
Łyczakowska nr 29 mieszkanie 1 u, 
od godz. 10— 1. 9434

SPRZEDAM pelerynkę z lisa Alaska 
zegarek damski, auarąt elektryczny 
do wypalania artystycznego. Lwów, 
ul. Goiąba 3 m. 1 od 10— 2. 9351

PŁASZCZ przejściowy na watalinie 
(162 szczupły, SZAFKĘ na 'książki, 
SWETER z rękawami, wszystko pi er 
wszorzędne, kupię natychmiast. Zgło 
szenia Kiosk, przy placu Su*Ze_ 
leckim, godz 2— 8. 9246

SPRZEDAM łódki czarne 36, welo
ny żałobne, na koszulę męską jedw. 
Własna Strzecha 9 9241

PATEFON szafkowy zagraniczny w 
bardzo dobrym stanie sprzedam, ul. 
Kopernika 20. m. 7. 10— 12. 3— 5.

KSIĄŻKI KU PIĘ ; „Dzieje Pow. 
szechne*4 Bondy 15 t. Encyklopedie 
. Świat i Życi©“  5 t. oraz tom 5_ty, 
„T ry log ię1* oraz całe ,,Pisma“  Sień 
kiewicza i Prusa, ,,Życie zwierząt1* 
Brehma. Listy tylko z cenami do 
Adm. Gaz. Lw. 9409

FUTRO czarne źrebce francuskie — 
szalowy kołnierz skanki, płaszczyk 
zimowy z czapeczką na ląt 6— 8 — 
buciki żółte 42, sztylpy żółte skó_ 
rżane sprzedam. Kopernika 30, mie 
szkąnie 7, od 10— 12, 3— 5, 9425
-   , ;..........

SINGERA maszynę 3przedąm. Wia_ 
domość u dozorcy, Reymonta 2 (bocz 
na Potockiego). 9224

A PA R A T  fotograficzny ,,Ala minu_ 
te“  sprzedam z materiałem i nauczę 
fotografować. Lwów ulica Ukośna 
nr 12, Chrobak. 9207

SPRZEDAM ubranie popielate oraz 
raglan jesienny na tęższego. Ogją_ 
dać od 4—S pop., ul. Głowackiego 
nr 22, II. p., m. 16. 9219

SPRZEDAM bory filcowe nr 39 — 
podszewkę popielatą, kupon czarny 
płaszczowy, jesionkę damską, Król. 
Jadwigi 33, m. 2 9188

SPRZEDAM w dobrym stanio jasna 
syrpialnię. LwówV Boimów 8, m, 1,

A PA R A T  do powiększeń na filmy 
Leica automat do sprzedania. Lwów 
Piaskowa 15, m. 6, od 2— 4. 9187

SINGERA maszynę dobry stan — 
sprzedam. Chocimska U , m. sześć 
obok kościoła Św. Elżbiety. 9159

SPRZEDAM magiel pokojowy i wy
żymaczkę. Chocimska U , mieszk. 6, 
obok kościoła św. Elżbiety. 9160

SPRZEDAM skórzaną czarną kurtkę 
Łyczakowska 15, m. 3, godz. 4—5.

SPRZEDAM nowe dziecięce buciki 
brązowe nr 33, płaszczyk zimowy 
dla 5-cioIetniego i łóżeczko. Lwów, 
Michalskiego 18, m. 4, od 13— 15.

SPRZEDAM niskiemu zimowe palto 
stan dobry. Kochauowskiego cztery, 
ząkłąd fryzjerski. 9162

JAD ALN IĘ  dobry stan sprzedam — 
Gazowa 8, m. 3, godz. 15—-17. 9202

SPRZEDAM antyczne meble w do
brym stanie Lwów, Boimów 8, m. 1

SPRZEDAM dobrze prosperujące — 
przedsiębiorstwo przemysłowe, forte_ 
pian lampy, dwie biblioteczne szafy 
z książkami (encyklopedie, słowniki 
i t. p.) Zgłoszenia te!. 204— 95. 9181

KU PIĘ  płaszczyk zimowy w dobrym 
sranie na 5—6-letnią. Sprzedam wó
zek dziecięcy sportowy Zofii 6, m. 10

SPRZEDAM NOW A DAMSKA kurt- 
kę bąranikwoą. Rynek 27, III. p. —
ganek, mieszk. 15 12— 16. 9131

SPRZEDAM patefon walizkowy, ul.
Sykstuska 58. m. 7 b. 9050

PŁASZCZYK dziewczęcy zimowy — 
ciepły z kołnierzem futrzanym na
10— 12-letnią, kalosze 35, obcas pła_ 
ski, dam,ska kurtka narciarska i su 
kip.nka czarna georgette na niską
szczupłą do sprzedania. Teatyńgka 
nr 35, m. 10, telefon 272— 60 od
godz. 14— 21 9139

WÓZEK dziecięcy głęboki do sprze_ 
dania w dobrym stanie. Lwów, ul. 
Sobieskiego 37, parter, 9115

SINGERA maszyna pierścieniowa 
y, motorkiem elektrycznym do sprze
dania. Małeckiego 4 I. p.. m. 6.

KU PIĘ kilka Których opon Zisow_
skich niezdatnych do jazdy. Wiado
mość: Domsa 16. T. p., m. 12. 9147

SPRZEDAM lisa krzyżaka, ul. Dzia 
łyńpkich .12 m. 5, parter 9150

KU PIĘ śniegowce wysokie, czarne 
itr 36 i 37 w bardzo dobrym stanie, 
sprzedam czółenka granatowe nr 36 
zupełnie nowe .przedwojenne lub za. 
mienię na taki© same brąz<owe. — 
Griinestr, 28, m. 9. między g. 18-19

K A N AR K I śpiewające młode i star
sze samiczki rozpłodowe, —  klatki 
sprzedam. Kętrzyńskiego pięć, mie_ 
sakanie dwa, od 1— 6. 9090

ANTYCZNE obrazy, lustro, dywan 
perski, ubranie jasne na niskiego, 
sprzedam. Ormiańska 16, I. p., m. 6

SPRZEDAM selsktny na tęgą. chust
kę koronkową, różę wazonową, pod,, 

,pi.n>kę lisią. Zdrowie 10, parter lewy

KODAK Retina filmowy (komplet) 
sprzedam okazyjnie Jabłonowskich 
nr 18, m. 1, od 5.30 do 6.30. 9041

KU PIĘ  K IL IM  gtaTy, uszkodzony — 
Listy Gaz. Lw. 9085

SPRZEDAM okazyjnie krótki forto 
pian „Hamburger** oraz 1 Szafę i 1 
małe biurko. Na Bajkach 28, mie 
szkanie 11 .między 6—7 pop. 9046

ZEGAREK z,łoty damskj z brazołetą 
sprzedam. Obertyńsfka 7. m. 4. 9043?

AUTO ciężarowa do 2 ton — zakupi 
zaraz ,,Deutsches Lebensmittelge- 
schiift“  Rynek 15. 9060

PIA N IN O  prawie nowe, czarne, krzy 
żowe, nowoczesne, oka«yjnie sprze
dam. Jabłonowskich 18, mieszk. 1 
od 5.30 do 6.30. 9039

JESIENNY płaszcz męski, wysokie 
buciki sznurowane nowe, półbuciki 
czarne, brązowe używane nr 42 —

, sprzedam. Oglądać codzienni© od 
12—20, Stryjska 3'8, m. 7. 9035

SPRZEDAM płaszcz zimowy bława_ 
iowy dla szczupłej. Lindego 6, m. 2 
godz. 12.30— 13,30. ' 9031

WÓZEK dziecięcy luksusowy Autko, 
nieużywany sprzedam. Sierpowa 14,
III. p., mieszkanie 7 (obok Kina 
..Bajka**) od 2— 4 i od 6-tej. 9021

GROBOWIEC murowany % różowego 
piaskowca na Polu I I  (Łyczaków) 
o 6— 8 miejsc, okazyjnie do odstą
pienia natychmiast. Oferty zgła_ 
szać Na Bajkach 28, mieszkanie 11, 
między 6— 7 wiecz. 9045

HARMONIA Hohnera nowoczesna 
na 5 zmian (z obojowym rejestrem) 
prawie nowa. sprzedam okazyjnie. 
Jabłonowskich 18 mieszk. jeden — 
od 5.30 do 6.30. 9040

SPRZEDAM krymkę, pelerynę z fran 
euskieh brązowych łoszaków —  oraz 
kołnierz z klapami z wydry. Kazi
mierzowska 29, II. p., m. 3, 9013

STÓŁ rysunkowy kupię. Weststr. 49. 
mieszkanie pięć. 9018

KU PIĘ  płas&cżyk zimowy na trzy
letniego chłopczyka w dobrym ■sta , 
nic. Wiadomość: Dzjałyńskich 9 —- 
mieszk. 1. od 14—15, 9014

K U PIĘ  nowoczesne łóżeczko dziecię
ce i wózek sportowy w najlepszym 
stanie. Głęboka 3, m. 3. 9022

KU PIĘ  trencz gabardynowy na wy
sokiego ; sprzedam aparat fotograf. 
„Agfa** m. I I  oraz tfencz na ni
skiego. Boimów 16, m. 1. 8996

SPRZEDAM buty z cholewami ang. 
nr 42— 43 prawie nowe, rower, zimo 
wy płaszcz, granatowy podbity futer 
kiem dla chłopca na 14— 16 lat ew. 
zamienię go za męskie ubranie, wy 
żymaczka a ngielska. Wąsowicza 10; 
Górny Łyczaków. 8994

SINGERA maszynę czółenkową ręcz 
ną i nożną tanio sprzedam. Król. 
Jądwigii 8, II. p., m. 22. 9012

SPRZEDAM płaszcz męski jesienny 
nie nowy tremudkę dębową, Kordec 
kiego 33 a, m. '9. 8991

LIS krzyżak do sprzedania. Zgłosze
nia ul. Własny Dom 23, m. 2 (bocz
na Pawlikowskiego). 8979

WZMACNIACZ lampowy do sieci na 
110  v, kupię. Wąsowicza nr 10 — 
Górny Łyczaków. 8993

DOBRZE zapłacv za Gaspey_Runge: 
Engiisehe Konversationis Gram- 
mathlk. Listy Gaz. Lw. 8975

KONKON B IA ŁY  GŁĘBOKI — do
sprzedania. Lwowskich Dzieci 54 — 
m 5, między 10— 11 i 17— 19 godiz.

DWA jasne łóżka z siatkami oraz 
szafka - kredens do sprzedania, ul. 
Kleparowska 6. m. 4 od 4— 6. 9019

FORTEPIAN sprzedam tanio krótki 
ciemny orzech wiedeński. Hołówki 
nr 19, mieszk, 1. 9352

PFA FFA  maszynę pierścieniową — 
dobry stan, sprzedam. Św. Piotra 19 
m. 2, godz. 11— 3. 8932
      .........
MASZYNĘ krytą. Singera - Simanka 
sprzedam. Kleparowska cztery — 
I. v.. mieszk. ośm. ' 9272

SPRZEDAM lisa rudego, smokiingo- 
wy garnitur, kilim, kołdrę, buciki 
narciarski© nr 38. Hąusnera 16 — 
m. 10. w podwórzu, od 8— 10 i 4— 6

K U PIĘ  książki z I. j I I  licealnej. 
Oferty do Gaz. Lw. 8948

SFRZEDAM natychmiast sklep go_ 
spodarczo • kosmetyczny dobrze pro 
operujący jakoteż sklep spożywczy 
obydwa w pierwszorzędnym punkcie 
miasta Lwowa. Oferty kierować do 
Gaz. Lw. nr 8933

SPRZEDAM jedwabny, duży męski 
skafander (wiatrówka z kapturem). 
Obwodową 19, pierwsza na lewo — 
boczna Grochowskiej, środkowy dzwo 
nek, od 17 do 18., 8672

UBRANIE ciemno brązowe w paski 
bielskie na wzrost 162, stan pi er"" 
szorzędny, zamienię na ubranie *  
kolorze zielonkawym przejściowy^*' 
stan pierwszorzędny na wzrost 
szczupły, dopłacę. Gaz. Lw. 8931__________
SPRZEDAM zarzutkę marengo, 
wy kapelusz welurowy 57 p o p i e l  
i czarny filcowy, czarną marynar
kę z kamizelką buciki 43, walizę *"* 
lustro, damski czarny płaszcz zimo
wy, pelerynę gumową. Batorego 
lewe oficyny m. 24 od 5— 7. SO*ó  L
KU PIĘ maszynę Singera krytą 
ko stan bardzo dobry. Wcrnyhory 
mieszkanie pięć. 8$**

LA M PA  stojąca^, z hrąrzu styl 
re“  lustro w złotych ramach, toa
letka, do sprzedania. Kurkowa 68*
I. P. górny dzwonek w bramie. 88-

K N P IĘ  pierwszorzędne czółenka 
36llt, # zakopianki 37 boty na 4-r 
letniego oraz ciepły ładny sweter* 
Listy do Gaz. Lw. 8903

___
K U PIĘ  rajtuzy, sweterek dla 
letniego, aksamit na gpodenki, 
skie wełniane pończochy, wełnili** 
apaszkę, czapkę Angora i cię?’ * 
szlafrok. Wszystko w pierwazoi*^ 
dnym stanie i gatunku. G. L.

FORTEPIAN — P IA N IN O  k r ? ^ ' 
we — kupię zaraz. — Nowacki. UJ  
Piłsudskiego 17.

W ZMACNIACZ Telefuffken 
oryginał fabr. w bardzo dobrym s\ 
nie do sprzedania. Plac Teodor^ G
mieszkanie 47,

KUPUJĘ obrazy starych ł 
malarzy. Dokładne listowne o*0r 
do Gaz. Lw. nr 8833 ^

SPRZEDAM ubranie czarne spof^
we, buciki damskie nr 38, Oglfl^ 
od 5—7 pop., Jachowicza 17, I. A(j 
mieszkanie 10. L**

SPRZEDAM ciemną jesionkę iw* 
solnego w dobrym stanie. O g l̂ r,
2—4 godz. Łyczakowską 6

KU PIĘ  stary spód futrzany do 
skiego płaszcza. Gaz. Lw. 8751^^

FUTRO popielate z łapek uży^J; 
na średnią szczupłą do sprzedaJ-gg
Łozińskiego 4, m. 2

KU PIĘ listy zastawne, akcje 
kiego rodzaju, zapłacę korzyć 
Oferty do Gaz. Lw. 8594

SPRZEDAM futro męskie jp u ^  ^  
kołnierz Bełskim, meszty czaru®
42— 43, stan dobry, od godz. 1
Tarnowskiego 19, m. 5.

    -----
KUPIĘ ciepły płaszcz ^
wysoką, zamieni? buciki nr.

.37. Zułoszenin : Kiosk. JagiellonS



Po niedzieli
Po niedzieli ubiegłej przeżył Lwów 

dzień wielkiej żałoby: żegnał w  mani
festacyjnym uroczystym pogrzebie 
Przedwcześnie zgasłego uczonego i 
Profesora śp. Jałowego. Kondukt ża
łobny wyprowadził z kaplicy Zakładu 
Anatomii Jego Ekscelencja Ks. M e
tropolita dr Bronisław Twardowski.

_ Zanim Zmarły spocznie na pobli
skim pełnym chwały łyczakowskim 
cmentarzu, niech tam odejdzie z 
Piiejsea, gdzie przez długie lata w 
żmudnym trudzie stawał przy war
sztacie nauki, gdzie otaczało Go gro
to  umiłowanych uczniów-mlodzieży: 
■więc dwułukiem przed głównym 
gmachem dawnego Wydziału Medy
cyny stanęli —  w  jednym młodzież 
medyczna niosąca wieńce; było ich 
"dele,-w iele, wszystkie z zielonej ży 
ciem pachnącej świerczyny i  u w szy
stkich czarne wstęgi i  złote litery 
hołdu, miłości i pożegnań od rodziny, 
°d słuchaczy, współpracowników, ko
legów, a m iędzy nimi i  taki napis: 
Dem lieben Professor und Direktor 
M itarbeiter des Embr. und Histol. 
Ihstituities. N a samym czele dwa bu
kiety czerwonych róż i  białych goź
dzików. W  drugim półkręgu trumna,

Z D N I A
DZIŚ ZACIEM NIAMY:Ul I I •__________ __ ________

Początek 17*30 
Koniec 5*00

a l a r m  l o t n i c z y
10-sekundowe sygnały 

O D W O ŁA N IE
długi sygnał 1-minutowy

  ------- . o - , ............ .

Jesienne zasiewy w pełni
W  całym Gen. Gub. w idzim y o- 

iyw iony ruch na polach; zasiew zbo
ża ozimego na ziemiach lekkich już 
prawie ukończono, na ziemiach cięż
szych obsiano ponad połowę przezna
czonej powierzchni —  resztę gospo
darze zasiewają po ukończeniu ko
pania ziemniaków.

Obecne zasiewy odbywają się pod 
hasłem; siać zboże bejcowane i w  
tow ej odmianie, W  każdym powie
cie władze rolnicze kładą specjalny 
nacisk, ażeby zasiewane ziarno było 
czyste, pełnowartościowe i  wolne od 
■Wszelkich zarazków. Bo tylko takie 
ziarno może wydać najlepszy plon.

Zwraca się również w ielką uwa
gę, aby zboże było odmieniane; tak 
więc każdy rolnik co trzy  lata za
siewa zboże nabyte drogą wymiany 
w innej miejscowości.

Po przejściowych opadach desz
czowych, obecna ciepła pora bardzo 
sprzyja zasiewom jesiennym. N ic  też 
dziwnego, że na polach widać dużo 
siewców.

zwrócona ku pustce rozwartych drzwi 
Zakładu, spoczywająca na barkach 
studentów Zmarłego. Po jednej stro
nie spośród przelicznych komż księży 
świeckich i habitów lwowskich zako
nów białą światłością jaśnieje infuła 
Dostojnego Księdza Metropolity, po 
drugiej wśród żałobnej czerni naj
bliższej Rodziny białe ubranko synka 
śp. prof. Jałowego, dziecka jeszcze, 
wiezionego za ojcowską trumną w 
woreczku. Stanęli... przemówiła C i
sza, poważna, pełna głębokiej treści 
przez wszystkich zrozumiana Cisza.

Stąd, z miejsca swej pracy, po raz 
pierwszy i ostatni odszedł prof. Ja
łowy odmienną niż dotychczas co
dzień drogą. Szedł w  wielkiej pa
radzie, wiódł Go mnogi zastęp dziew- 
cząt-lekarzy, tłoczyli się karną ciż
bą studenci wyższych szkół Lwowa, 
szedł wielotysięcznym tłumem Lwów. 
Przeszli popod jarzmem gotyckiego 
łuku bramy, Jakby zdziwionym py
taniem zalśniły setki złotych imion 
z nagrobków, że ten, który między 
nie wchodzi, zbyt wcześnie z poste
runku zszedł.

Pod baldachimem słońcem przesy
conej zieleni jesionów i klonów, wśród 
gonnych pni świerków pokryły się 
dokoła wszystkie śródmogilne przej
ścia żałobnym tłumem. Starcy i dzie
ci, kobiety, męże i  młodzi —  suro
we ich skupione, w  jeden punkt wpa
trzone oblicza.

Reąuiem —* i pada głośne, mocne we 
zwanie kapłana, by zmówić pacierze 
za duszę „naszego najserdeczniej
szego przyjaciela i kochanego pro
fesora". Ń a  klęczkach wśród ciszy 
szeptem i w  głębi duszy odmawiały 
tysiące Modlitwę Pańską, w  której 
z świadomości:- powtarzały słowa 
„odpuszczamy naszym winowajcom".

„O  Panie nasz, o Sędzio sprawie
d liw y" odśpiewane przez chór i 
„A n io ł Pański" zakończyły obrzęd 
pogrzebowy.

Młodzież usypała swemu P rzy ja 
cielowi i  Profesorowi mogiłę zieleni 
i  kwiecia i odeszła poważna, by idąc 
w ślady Zrtiarłego podjąć swe prace 
poświęcone dla zdrowia i  życia —  
wszystkiej ludzkości.

m m m  tort iwnmmn m m  la  p m m
Urząd W yżyw ien ia i Gospodarki K arty  zapotrzebowań i a na zie- 

podaje do wiadomości, że wydawanie mniaiki będą wydawane tylko tym 
kart ziaipotrzebowania(Bezugschein‘y ) przedsiębiorstwom, którym już po- 
na kartofle dla uprawnionych przed- przednio przyznano uprawnienia do 
siębiorstw odbywać się będzie przy tych kart na miesiąc październik, 
ul. Piekarskiej 1-a, I piętro, pokój 15, K arty  zapotrzebowania będą wyda- 
w  następujących dniach: wane tylko po uprzednim oddarfiu

Dla przedsiębiorstw zatrudniają- kart ziemniaczanych i listy uprawnio
nych ponad 200 osób od 5-go do 8-go nych. L is ty  te, które należy wręczać 
października hr., dla przedsiębiorstw osobom upełnomocnionym, mają za- 
od 100— 200 od 9 do 12 bm., od 50 do wierać następujące dane:
100 od 13— 16 bm., od 25— 50 oc! a ) nazwisko i imię pracownika, 
18— 20 bm., dla przedsiębiorstw za- b) liczbę członków rodziny —  żony
tru dodających do 
bież. mi-es.

25 osób od 21— 25 i dzieci poniżej lat 15-tU, c) ilość in
nych członków rodziny. N a końcu li

sty należy podać ogólną ilość zie
mniaków przypadającą na dane 
przedsiębiorstwo.

Według norm obowiązujących p rzy 
pada 300 kg ziemniaków na każdego 
pracownika, 150 dla jego żony i każ
de dziecko do lat 14-tu oraz po 100 
kg ii." reszty członków rodziny.

Term iny oraz punkty wydawania 
ziemni::1.ów na zbiorowe karty zapo
trzebowania ( Bezugschein‘y ) oraz 
zwykłe karty ziemniaczane podamy w 
numerze jutrzejszym.

D ia dyle tantów  nie ma miejsca
Egzaminy z kwalifikacji handlowej

„N ie  m iał co- ze sobą zrobić, wziął 
się do handlu" —  często sie to sły
szało, częściej jeszcze zdarzało. M a
wiano, że wśród różnych zawodów 
najwięcej jest lekarzy; dziś raczej 
odnieść było to można do zawodu 
kupieckiego —  niestety, nie na jego 
chwałę. Kwestia przygotowania do 
zawodu zawsze i we wszystkim tak 
ważna -— tu zdaje się nie obowią
zywać. O koncesję na przedsiębior
stwo handlowe starali się ludzie naj
rozmaitsi, którym trudno było swo
ją  kwalifikację dostatecznie wyka
zać. W ładze gospodarcze, mające 
o tym zadecydować wielokrotnie by
ły  w kłopocie, gdyż nawet z wielu 
dołączonych zaświadczeń trudno by
wało utworzyć sobie jasny sąd o 
kompetencji petenta do fachowego 
prowadzenia przedsiębiorstwa han
dlowego. Tyw  ważniejsze jest to dla 
tej władzy, że na tym je j właśnie 
zależy, ażeby nie dopuszczać do 
handlu osób niefachowych, nieprzy
gotowanych do tego w gruncie rze
czy niełatwego, a gospodarczo bar
dzo ważnego i odpowiedniego zawo
du —  inaczej bowiem nie można by 
doprowadzić handlu na poważny, w y
soki poziom produkcji gospodarki o- 
gólnej.

Z uwagi na to, W ydział Gospodar
czy wprowadził następujące w ytycz
ne, którymi w  najbliższej przyszło
ści —  na razie —  będzie się na
leżało kierować w ocenie handlowej 
kwalifikacji ubiegających się o udzie
lenie im koncesji na prowadzenie 
przedsiębiorstwa handlowego. Otóż 
dla przyznania takiej kwalifikacji 
wystarczyć może dowód ukończone
go terminu uczniowskiego w zawo
dzie kupieckim wraz z conajmniej 
trzyletnią praktyką zawodową, albo 
dowód conajmniej pięcioletniej prak
tyki kupieckiej w przedsiębiorstwie 
tej samej (lub pokrewnej) gałęzi 
handlowej, którą petent wymienia w 
swym podaniu, albo dowód na co- 
namniej trzyletnie samodzielne, a 
owocne kierownictwo takiego rodza
ju przedsiębiorstwa, albo też świa
dectwo egzaminu zawodowego złożo
nego w Rzeszy, według tam obowią
zujących przepisów.

Jeśli starający się o koncesję nie 
może wykazać się żadnym z powy
żej przytoczonych dowodów, może 
zgłosić się o dopuszczenie do egza
minu zawodowego. Egzamin taki jest 
ustny, a jego przedmiotami są to
waroznawstwo, rachunki kupieckie, 
znajomość przepisów dotyczących za-

1.053 zł. za kombinację N a tasza -T an a  H.
Rewelacyjne wyniki wyścigów konnych

Wyniki ciqgnienia 
loterii liczbowej z 2. bm.

Przedstawiają się następująco:
Pierwsze wywołanie ■— 15, dru

gie —  48, trzecie —  68, czwarte —  
piąte —  6.

Diablik drukarski
Rpłatał nam w  numerze niedzielnym 
fig la  zmieniając nazwisko naszej 
Współpracowniczki, p. Leonii Rasiń- 
skięj! co zapewne czytelnicy nasi 
sami zauważyli czytając felieton „Ze 
Wspomnień teatralnych".

— ------------ o—  —

Kursy dla drogerzystów
Zapotrzebowanie na drogerzystów 

w Gen. Gub. jest wyjątkowo duże, 
Sdyż znaczna część ludzi w  tym  za
wodzie przeszła do zawodów pokrew- 
^ c h  n. p. do fabryk chemicznych i 

hardtu drogeryjnego, a “ zresztą 
drogerzystów aryjczyków było nie
wielu. Dziś w  samej tylko W arszawie 
r°ęzite zapotrzebowanie na drogerzy- 
*fów wynosi ponad setkę.

Dla -wykształcenia fachowego no- 
Wycli pokoleń drogerzystów istnieje 

W arszawie szkoła drogerzystów. 
Wychodzą z niej absolwenci dla dro
gerii w  całym Gen. Gub. Ponadto w  
pąkow ie i  Lublinie będą zorganizo- 
ane w  nowym roku szkolnym pół- 

,°czne kursy przygotowawcze dla 
]U°K©rzyatów mających za sobą trzy- 
3>ia_ praktykę, a zamierzających 
,'*°śyć egzamin, przewidziany dla 
■fetl .odpowiednimi ustawami.

Ubiegłe dwa dni wyścigów kon
nych, z których niedziela była szczy
towym punktem sezonu, nie zawiodły 
pokładanych w  nich nadziei. Obfi
towały one w  takie sensacje, w  tak 
ciekawe gonitwy i w  tak duże wy
płaty, jak jeszcze żadne wyścigi w 
tym  roku. Gdy jeszcze do tego do
damy, że i pogoda dopisała, to zro
zumiemy dlaczego 15.000 widzów do 
ostatniej dziewiątej gonitwy prze
bywało prawie w  komplecie, gdy za
zwyczaj pewna część odchodzi po 
paru gonitwach.

W  pierwszej sobotniej gonitwie z 
płotanii o nagr. Rossadany 6000 zł- 
zwyciężyła jak przewidywaliśmy 0- 
karyna (dż. K lam ar) przed Manollą 
(j. D ylik ). W  następnej oba p ierw 
sze miejsca zajęły araby z Gum- 
nisk Bramin (dż. Bogobowicz) i 
Bajrak (dż. Szyszko). W  gon., trze
ciej zwyciężyła typowana przez nas 
Amneris I I  przed Olgą, za co tot. 
porz. płacił 60 zł. za 10. W  go
nitwie następnej Jolant (dż. Michal
czyk) pokonał pewnie F inezję (dż. 
K łoszewski). Tot. porz. 64 zł-

W  gonitwie piątej o nagr. 8000 zł. 
(Handicpa M arapa) zwyciężył Melo
man I I  (j.  Molenda) w  walce o pól 
dł. przed Goplaną I I  (dż. Fomienko) 
i  Eudymionem. Tot. porz. 87 zł. W  
gonitw ie następnej o nagr. L iege ‘a 
6000 zł. zwyciężył —  jak typowa
liśmy —  Game (dż. Pasternak) przed 
W irażem  (dż. Fomienko). Tot. zw. 
37 zł. porz. 42 zł. Największa w y
płata dnia padła w  gonitwie siódmej 
o nagr. Wnuczki I I  5000 zł. Zwycię
żył niespodziewanie o szyję, silnie 
wysyłany Esąuire (j. Molenda) przed 
Helladą I I I  (chł. Szablewski), a za 
nią o łeb przyszła Missisipi. Tot- 
zw. 33 zl., fr .  34 i 15 zł., porz. 232 
zł. W  gon. ósmej Aero (dż. Lipo
w icz) pokonał łatwo Swawolę 111 
(dż. Stasiak). W  ostatniej gonitwie 
Nancy (j.  W ojtas ) zwyciężyła w  wal
ce o łeb przed Zildą (dż. Jednaszew- 
ski), za którą o łeb przyszła Ruth 
Laizar. Tot. zw. 43 zł., porz. 150 zł.

W  pierwszej gonitwie niedzielnej 
płacono w  tot. porz. 62 zł. za typo- 
wąna przez nas kombinacje Branka

I I  (dż. Szyszko) —  Jeremiasz (dż. 
Janucik). W  drugiej gon. Czardasz 
(dż. Bogobowicz) pokonał Kaleda 
(dż. Jednaszewski). W  gonitwie 
trzeciej padła rekordowa wypłata 
tego sezonu w totalizatorze porząd
kowym. Zwyciężyła wysyłana N ata
sza (dż. Kobitow icz) przed Taną II 
(dż. Stasiak). Trzecim  był Omar 
Kahyan, a czwartym Serwus, któ
rych typowano na zwycięzców- W y 
płata przeszła wszelkie oczekiwania. 
Totalizator zwyczajny płacił 153 zł. 
za 10, fr. 59 i 22 zł., a porządkowy 
1053 zł. za 10 zł.! W  gonitwie na
stępnej byliśmy świadkami zaciętej 
walki na prostej między Hipokrate- 
sem (dż, Fomienko —  i Pedał (j. 
K łoszewski). Zwyciężył o krótki łeb 
jak typowaliśmy, Hipokrates, dzięki 
lepszej rutynie jeźdźca-

Punktem zainteresowania była go
nitwa piąta o nagrodę Przedświta
25.000 zł. Na starcie 3200 m. sta-

•* *  - >

T A K  O D BYW A 
JEŹDŹCÓW

SIĘ  W A Ż E N IE  
,Rys. M ,_K.

nęli: Saldo (dż. Jagodziński), Ne- 
bojsa . (dż. Fom ienko), Record (dż. 
Stasiak), Narzes (dż. Kobitow icz) i 
Indygenat (dż. Jednaszewski). T y 
powano Indygenata i Saldo, chociaż 
brano też pod uwagę Nebojsę, któ
ra miała o 10 kg mniejszą wagę 
od faworytów . Po pierwszym nie
udanym starcie, drugi był dobry i 
konie biegły w porządku: Saldo, Re
cord, Narzes, Indygenat, Nebojsa 
m ijając tak pierwsze okrążenie. Przy 
końcu prostej Indygenat zaatako
wał i wysunął się na drugie miejsce 
pi’zed Reeorda. Około startu na 2400 
ni Nebojsa zaczęła gwałtownie pod
chodzić i uplasowała się za stałe 
prowadzącym Saldem. N a prostej 
jednak wysunęła się zdecydowanie 
na czoło i mimo silnych ataków zwy
ciężyła o 3/4 dł. przed Saldo, za 
którym o szyję przyszedł Indyge
nat, za nim Record i Narzes. Tot. 
zw. 48 zł-, fr. 20 i 15 zł., porz. 94 
zł. Zwycięską Nabojsę udekorowano 
wśród braw publiczności błękitną 
wstęgą.

W  gonitwie szóstej o nagrodę 
Stada z W idzowa 15.000 zł. brały 
udział tylko 3 dwulatki: Ikaria I I
(dż. Pasternak), Opinia (dż. Kobi
towicz) i Danusia (dż. Jagodziński. 
Po starcie na czoło wysunęła się 
zdecydowanie Ikaria II, którą przy 
zakręcie zaatakowała Danusia i Opi
nia- N a  prostą wyprowadziła Danu
sia, którą przez cały czas bezsku
tecznie atakował Opinia i przegrała 
do niej o szyję. Danusię udekorowa 
no błękitną wstęgą, a właścicielowi 
p. Skolimowskiemu, trenerowi i dżo
kejowi wręczył nagrody honorowe p. 
Woźniakowski, właściciel stada W i
dzów.

W  gonitwie następnej płacono 160 
zł. na 10 za kombinację Tam iza I I I  
(dż. Stasiak) —  Finis (j. K łoszew
ski), w ósmej 180 zł. za kombinację 
Astrid I I  (dż. L ipow icz) —  Sarenka 
(dż- Jagodziński). W  gonitwie ostat
niej Oberon I I  (dż, Kobitow icz) po
konał o pół długości Olimpię (chłi 
Kobitow icz).

Następne wyścigi odbędą się w  so
botę i niedziele o godz. JR-ej.

Totek,

gospodarowania towarów, tcłi cen I 
znajomość ustaw podatkowych —  to 
wszystko w  obrębie dotyczącej gałę
zi handlu. Ważnym przy tym będzie 
przedstawienie odpowiednich dowo
dów odnoszących się do sposobu, w 
jaki kandydat przygotował się do te
go egzaminu. Komisję egzam inacyj
ną formuje Okręgowa Grupa Handlu 
przy Głównej Grupie Gospodarka 
Przemysłowa i Ruch we Lwowie, ul. 
Ochronek 8- Pod tym adresem na
leży zwracać się w sprawach doty
czących ezgaminu.

Nadmienić przy tym  należy, że 
pomyślne złożenie tego egzaminu 
nie przesądza jeszcze sprawy udzie
lenia koncesji, gdyż kwestia kwali
fikacji jest tylko jednym z warun
ków, jakie są wymagane od stara
jących się o pozwolenie na wykony
wanie zawodu kupca, względnie po
średnika.

------------------o .............. .......

Nowe perspektywy rozwoju 
jedwabnictwa

Hodowla jedwabników nosi właś
ciwie charakter dodatkowego sezono
wego zajęcia, dającego hodowcy w  
zamian za jednomiesięczny trud pe
wien dość stosunkowo znaczny do
chód. Polega ona na karmieniu gą
sienic jedwabnika w  czasie jednego 
wiosennego miesiąca liśćmi morwy 
białej. Dzięki swej łatwości jest to 
przeważnie zajęcie kobiet i dzieci. 
Hodowla jedwabników prowadzona 
w rodzinie nie wym aga prawie żad
nych wydatków, dostarcza natomiast 
cennego surowca, nie ulegającego 
zepsuciu i  poszukiwanego na rynku.

Jedwabnictwo na naszych ziemiach 
zniszczone zostało prawie doszczętnie 
w  ciągu dwu łat okupacji bolsze
wickiej. Trzeba było zaczynać od 
nowa. Mimo ciężkich warunków wo
jennych produkcja greny (ja jeczek ) 
jedwabnika przewyższyła cyfrę 
przedwojenną- W  roku 1939 wypro
dukowano bowiem na terenie woje
wództwa lwowskiego kokony z 5000 
greny. W  roku zaś bieżącym z 8500. 
Rozrost tego działu gospodarki przy
pisać należy opiece władz, oraz za
interesowaniu hodowców jedwabnika. 
Już bowiem w jesieni 1941 r. stwo
rzony został przy Lwowskiej Izbie 
Rolniczej specjalny oddział hodowli 
jedwabnika i  wyznaczeni zostali fa 
chowi instruktorzy okręgowi, któ
rych zadaniem było zorganizowanie 
hodowli i udzielanie fachowych in
form acji, tak w  dziedzinie hodowli 
jedwabników jak i  morwy. Zazna
czyć należy, że Urząd W yżyw ien ia i 
Rolnictwa udziela specjalnych Sub
wencji na zakładanie hodowli wzo
rowych, służących propagowaniu jed
wabnictwa na naszych ziemiach.

W ielkie zainteresowanie wśród ho
dowców wzbudziło rozpoczęcie w  tym 
roku hodowli nowego gatunku jed
wabnika, żywiącego się liśćmi dębu. 
Jedwabnik dębowy w odróżnieniu od 
morwowego nie stwarza kłopotów 
przy hodowli morwy, dając dwie ge
neracje gąsienic w ciągu roku i 
niemniej cenny surowiec niż jedwab
nik morwowy.

Po ukończonej obecnie hodowli 
pierwszej generacji jedwabników, 
hodowcy mają możność oddać oprzę- 
dy do fabryki, wzamian za co o- 
trzymują gotowe materiały jedwab
ne. Równocześnie przeprowadza się 
hodowle drugiego pokolenia gąsienic 
jedwabnika- W  następnym sezonie 
hodowlanym przewidziane jest znacz
ne zwiększenie hodowli jedwabnika 
dębowego rokującego jak najlepsze 
nadzieje.



W E Z W A N I E
DO O D D A N IA  OPON POJAZDÓW  M E C H AN ICZNYCH .

Z dnia 25 września 1943 r.
Na podstawie § 12 piątego zarządzenia do rozporządzenia o gospo

darce pojazdami mechanicznymi i o zaopatrywaniu w opony w General
nym Gubernatorstwie z dnia 20 sierpnia 1943 r. (Dz. Rozp. GG. str. 544;
postanawia się w celu zabezpieczenia ważnych ze względów wojennych
zadań przewozowych;

Wszystkie opony, dętki i taśmy dzwonowe z wycofanych z ruchu 
pojazdów mechanicznych i wozów przyczepnych jak również wszystkie 
nie nałożone na pojazdy mechaniczne i wozy przyczepne (luźne) opony, 
dętki i taśmy dzwonowe należy oddać.

Odnośnie do oddania wartość użytkowa jest niemiarodajna.
Osobami obowiązanymi do oddania są posiadacze pojazdów mecha. 

nicznych jak również właściciele i posiadacze opon, dętek, i taśm dzwo
nowych. Obowiązek oddania nie obejmuje posiadaczy specjalnego kontyn
gentu, zaopatrzonych przez Placówkę Rzeszy dla Kauczuku, w Berlinie.

Oddanie winno nastąpić w urzędowo uznanych placówkach wyda. 
wania opon, właściwych dla miejsca stałego postoju pojazdu mechaniczne
go wzgl. w służbowej, handlowej siedzibie lub miejscu zamieszkania osoby 
obowiązanej do oddania. Znajdują się one:

dla okręgu Krakau: Krakau. Matejkiplatz 4, 
dla okręgu Lublin: Lublin, Krakauerstrasse 60,
.lla okręgu Radom: Radom, Giserska 21,
dla okręgu Warschau; Warscham Senalorciistrasse 29,
dla okręgu Galizien (Galicja): Lemberg, Marienplatz 8.
Wynagrodzenie za oddane opony, dętki i taśmy dzwonowe następuje 

według stawek, zezwolonych przez Urząd dla Kształtowania Cen.
Oddanie winno nastąpić do dnia 16 października 194.3 r., godz. 12. 
Istniejące karty na opony należy przedłożyć przy oddaniu.
Opony, dętki i taśmy dzwonowe, których nie oddano do tego termi

nu wzgl. które stwierdzono po tym terminie, podlegają stosownie do § 13 
wymienionego zarządzenia bez odszkodowania konfiskacie na rzecz General
nego Gubernatorstwa. Ponadto zastrzega się w tym wypadku środki karne 
.stosownie do § 18 tego zarządzenia.

N Krakau, dnia 25 września 1943 r.
Rząd Generalnego Gubernatorstwa 

• Główny Wydział Spraw Wewnętrznych 
Wydział Ruchu Drogowego 

Z polecenia R A U T E N R E R G

W P I S Y

Jednorazowa opłata za kurs 63 zł. Ukończenie kursu jest-równo
znaczne z ukończeniem wyżej wymienionej szkoły.

V. H . B.
zatrudni na dobrych warunkach 
STOLARZY, POMOCNIKÓW sto 
larskich. zwyczajnych ROBOTNI 
KÓW I UCZNIÓW do nauki sto 
larstwa. Sprawę Baudienstu j 
skierowania URZĘDU PRACY 
załatwi firma. Wysoki zarobek 
akordowy, ubranie i wojskowe 
pr/ydziały żywnościowe — Dla 
uczniów zamiejscowych Bursa. 
ZGŁOSZENIA: V  H. B Biuro 
Person. JAGIELLOŃSKA 2, — 
II. piętro. 4102

K p i . l T

P IĘ K N Y płaszcz damski na watali_ 
nie na średnią sprzedam. Lwów, ul. 
Kochanowskiego 51 I I I  p. v

FUTRO męskie spod tchórze waerzcli 
ma rengo, na średniego sprzedam. — 
Oficerska 22 wilia tylko od godziny 
10— 13. i 15— 18. v

K ILIM , piękną makatkę turecką, — 
jesienny płaszcz damski do uszycia, 
pantofelki czarne nr. 40, lustra — 
sprzedam. — Lwów, ul. Małeckiego 
6 m. 7 II p. (1— 7)._____________9129

PIĘ KNE karakułowe futro damskie 
na średnią, oraz 2 kilimy sprzedam. 
Lwów. ul. Oficerska 22 w illa tylko 
od godziny 10— 13 i 15— 18. v

PU LP IT  dziecinny sprzedam. Wro- 
,newskich .11 a, II. piętro. v

SPRZEDAM K IL IM  gliniański jak . 
nowy 2— l l/e, Boczkowskiego dwa — 
mieszkanie 9. 9084

KUPIĘ DOMEK kilkupokojowy ewent 
wydzierżawię. Szybka decyzja. Listy 
do Gaz. Lw. nr. 9781

WŚCIÓŁKI KORKOWE, korki do 
obuwia i grzebienie wiejskie — do_ 
starcza za pobraliiem po cenach hur 
townych Spółdzielnia rolmicza — 
Mori as ter zysk a. 4923

WZMACNIACZ 3-lampowy, Philips 
fabr. grający na adapter sprzedam, 
ul. Kochanowskiego 79, II . p.. m. 6a

KRYMSKIE 2 skórki popielate sprze 
dam. Fredry 4, parter na lewo. 9796

FIRMA „Sprzęt Rybacki** poleca w 
wielkim wyborze muszki n.a pstrągi 
I łososie. Wędziska klejone. Kom-ple 
ty żyłek i haczyków. Sieci i płótna 
rybackie. Warszawa, Smolna 18.

SPRZEDAM meszty krąizowe sportu 
we w dobrym stanic nr 37. Obertyń 
ską 27, pierwszy dzwonek u góry.

SPRZEDAM wózek sportowy z bud_ 
ką w dobrym stanie. Wiadojność nl. 
Kamoiana 6. m. 3. 4.586.

Tp o ie c e n ia  g o d n e  f ir m y ]
DLA WAS DZIECI POLECAMY —
nową piękną książeczkę z kolorowy
mi obrazkami p. t W, Paszkowska 
„LISKO W E W IERSZYKI::. Wesołe 
wierszyki z przygodami dzieci w le_ 
sie. Cena 9 zł. z przesyłką poczt. 
10.80 zł. Doskonała książeczka do 
czytanek — dla młodszych klas — 
szkół pow&zechnych. Do nabycia w 
każdej księgarni. — Wydawnictwo 
Księgarni M ICHAŁ KOW ALSKI — 
LWÓW. LEGIONÓW 19. 1

W KSIĘGARNI — ANTYK W A R N I
A. KRAWCZYŃSKI -  LWÓW. ul. 
TRYBU NALSKA 18 -  sprzedaż -  
kupno książek nowych, okazyjnych 
antykwarycznych Grafika sztychy

KSIĘGARNIA H. ŁOPIEŃSKI, Lwów
KOPERNIKA 12, kupno i sprzedaż 
książek z różnych dziedzin wiedzy.

KUPCY — SPÓŁDZIELNIE! Po
cenach FABRYCZNYCH dostarczamy 
następujące wyroby reprezentowa
nych fabryk i wytwórni loco nasz 
Skład Konsygnacyjny we Lwowie: 
GOSPODARCZE: BARW IKI do tka 
ni 11 (k0lory bez ograniczeń), PASTA 
do obuwia w tu-z. J luzem pasta do 
podłogi w l kg. puszkach, — sucha 
zaprawa „Froter1', U LTRA M A RY
NA do bielizny i bielenia. MYDŁO 
namiastkowe, toaletowe i do prania 
i w. i. SPOŻYWCZE: „Manganit“  
i „  Ideał “  — sęda oczyszczona 98 
proc., budynie, cukier wanil., kwa
sek cytr., proszek do pieczenia, olej 
ki do pieczenia, zaprawa do wódek 
i w. i. G ALANTERIA  i KOSMETY
KA : lustra i lusterka kieszonkowe, 
sztuczne kwiaty, kremy, wody kwia
towe. WORKI i TORBY papierowe 
wszystkich rozmiarów — B/H Df 
GÓRSKI © POLAŃSKI, LWÓW -  
Friedrichów 5 (obok Pl. Akademie 
kiego) telefon 215—27. Żądać szcze. 
golowych cenników.

ZEGARY elektryczne —  ŻARÓWKI, 
sprzedaje —  P Ł Y T Y  gramofonowe 
(łom), kupuje Fot ©..Elektro-Labora

torium  A. świtalski, Sienkiewicza 2

+ S. p . ZOFIA z Kurzyjani skich 
W INCENTOWA GROEROWA

po długich a ciężkich cierpie
niach, opatorzona św. Sakramen 
tam i, zmarta w 78 roku życia, 
dnia 3, października 1943 roku. 
Obrzęd pogrzebowy odbędzie się 
dnia 5. października br. o godiz. 
2_gie.j pop. z Domu Przedpogrze 
bowego przy ul. Kochanowskiego 
1. 94, na cmentarz Łyczakowski 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
odbędzie się dnia 8. października 
!943 r., w kościele parafialnym 
Św. Mikołaja 0 godz. 9-tej rano.

Syn Synowa, Wnuczki 
l Rodzina

A  Za spokój duszy ś. p. STA- 
. I N ISŁAW A JEZIERSKIEGO, . 
urzędnika Ubezpieczalni Społecz- i 
nej we Lwowie, odprawioną zo- f 
stanie MSZA ŚW. w kościele I 
Katedralnym dnia 6. paźdizierni- J 

I ka 1943 r., o god»iinie 6.30 — o J 
I czym zawiadamiają

Koleżanki i Koledzy. I

+ W  drugą bolesną rocznicę 
śmierci ś. p. LEONA LE

SKIEGO, Najdroższego i nigdy 
niezapomnianego Męża, podofi
cera W. P. odprawiona zostanie 
w wości«le OO. Bernardynów w 
Samborze dnia 9. października 
1943 r , o godz. 7 mej rano — 
MSZA ŚW. ŻAŁOBNA na którą 
Krewnych i Znajomych zaprasza 

żona.

KU PIĘ luksusowy neseser męski — 
kompletny i rajtki do butów w kolo 
ts&e piaskowo . zielonym, nowe, wy, 
sokość 174, wzór angielski na wyso 
kiego, tęższego. Listy Gaz. Lw. 9863.

SPRZEDAM dywan żywiecki jedwa 
bny 2X1.5, wózek głęboki Konkon, 
dzJecinną garderobę od 1— 7 lat, ui. 
Jacka 7 m. 15 4903

LEPY NA  MUCHY — prima gatu_ 
nek wysyłamy po zł. 65 za karton 
(100 sztuk) za zaliczeniem poczto,, 
wym po nadesłaniu 25 proc. zadat
ku. Warszawa, Jerozolimskie 26 — 
m. 12 Tadeusz Sawicki. 4780

ZAKO PIANKI, śniegowce, pantofle, 
drewniaki poleca: Firma „Szczepko_ 
Tońko‘ ‘ Kraków. Hala Targowa 22.

KUPIĘ FUTRO konie franc. lub
selskin w dobrym stanie do prze
róbki. K A PY  JEDW.. KILIM . W ia . 
domość: Franciszkańska 10, I. piętro, 
mieszk. pięc, od 12—2 i 4— 6 pop.

OKAZYJNIE SPRZEDAM: Futro
męskie. Jesionkę. Lisa czarnego — 
Kołnierz futrzany popielaty damski, 
Kostium granatowy, Suknię czairną, 
Poszewki. Prześcieradła, Obrus ko- 
rowkowy. Obrusy,, Koronkę klockową 
Buciki męskie nr 40, damskie nr 37. 
Zamojskiego 18, mieszkanie cztery.

AKCJE: Bank Polski. Wysoka, Fir- 
ley Węgiel, Rudzki, Chodoyów j in
ne kupię. pOBROCKl, W ARSZAW A 
Alberta 12, mieszkanie 9. 4861

M ŁYŃSKIE maszyny kamienie, ma 
teriały do nakładania kamieni 1 łu- 
87.cz a rek. wszelkie przybory młyń-

I skie motory ssąco gazowe i ropne 
Diesla dostarcza .Młynobudowa*' -  
Warszawa. Lwowska 9. 4204

t W trzecią bolesną ^rocznicę 
śmierci drogiego Męża i O j. 

ca ś. p. JÓZEFA STRUCZAKA, 
odbędzie się dnia 6. października 
1943 r. w kościele OO. Bernar
dynów o godz. 8. rano — przed 
wielkim ołtarzem MSZA SW. na 
którą zapraszają Przyjaciół i 
Znajomych Zmarłego.

Żona i Córka.

IGŁA  patefonowa o szafirowym 
końcu na 100, płyt po rewelacyjnie 
niskiej cenie 5 zł. za sztukę wysyła 
firma Kontakt. Kraków Stradom 18 
za zaliczeniem na fakturę — tylko 
w większych ilościach. Na żądanie 
bezpłatny wzór 28607

TABLICE nagrobkowe i do grobow
ców wykonuje szybko i tanio F. G. 
Reymonta 2. Struszyńaki. 9347

KOSMETYKĘ, ART. GOSPODAR
CZE, SZEWSKIE I  SPOŻYWCZE —
z a pobraniem dostarcza Spółdziel
nia rolnicza, Monasterzyska. Ceny 
hurr.owne. Cenniki bezpłatnie. 4606

j WOLNE POSADY |
DOBRA POSADA? Tylko po ukoń_ 
czeniu kursu niemieckiego Głęboka 18

MIEJSKA Kolej Elektryczna przyj_ 
mie natychmiast strażaków, furma
nów. dozorców toru, robotników o- 
raz kobiety do mycia wozów. 4864

DO SŁUŻBY WARTOWNICZEJ ko
lejowych budynków j składów w Gen. 
Gubern. poszukuje się stale silnych 
Polaków i Ukraińców w wieku Qd 21 
do 35 lat. Zgłoszenia codziennie z wy_ 
jątkiem soboty i niedziela od 8 do 12 i 
0(1 14 do 18 godz w-BArHNSCHUTZ 
POLIZEIDIENSTSTELLE, Lemberg, 
Bahnhofstr. nr. 4. Przynieść ze sobą : 
Auswcise, zameldowanie policyjne, 
wym.eidowa.nie z Urzędu żywnościo
wego i zezwolenie Arbeitsamtu, tak, 
by zaraz można było odjećhać d/o 
miejsca przeznaczenia. Należy mleć 
przy sobie: bieliznę, szczotkę do zę
bów, mydło, ręczniki i szczotki do 
obuwia. 4908

MIEJSKA Kolej Elektryczna przyj_ 
mie natychmiast ślusarzy, pomocni! 
ków ślusarskich, elektromonterów; 
pomocników e-emromonterskich, sto 
larzy, .ynyu y , motorowych — oraz 
konduk orki 4865

SŁUŻĄCA do wszelkich prac domo. 
wych, z pran em, potrzebna od za_ 
raz. RUTOWSKIEGO siedem, mie 
szkanie czwarte, drugie piętro. 9715

SUMIENNĄ, zdrową do opieki nad 
8-letuiim chłopczykiem na kilka go
dzin dziennie zaraz potrzebna, ulica 
Hausnera 18, drzwi 6, 9499

KILKU chłopaków do nauki mecha_ 
nitki przyjmie zakład mechaniczny\ 
Lwów Sykstuska 25. < 9483

POSZUKUJĘ młodej zdrowej mamki 
do karmienia dziecka, bardzo dobre 
warunki. Wronowskich 10, m. ośm, 
godz. 8— 12. 9482

NIEMIECKA rodzina z dwojgiem 
dzieci zatrudni natychmiast służącą 
rozumiejącą trochę po niemiecku. 
Zgłoszenia: Kadccka 16, III. piętro 
m. 12, od godz. 13— 14 i od 19—20.

FRYZJERKA na dobrych warunkach 
zostanie przyjęta. Lwów, Radecka 
nr 5 c, Łuszkiewicz. 9261

DOCHODZĄCA potrzebna. Kotlar_ 
ska 12 mieszk. 7. 9258

POTRZEBNY furman starszy lub 
chłopak Zgłoszenia we firmie Neu- 
dec-k, Szymonowiczów nr 7. 9211

NATYCHM IAST są potrzebni pie_ 
karze na bardzo dobrych warunkach 
Piekarnia, Mączna 15. 9203

PR AK TYK AN T fryzjerski zostanie 
zaraz przyjęty. Lwów, Głęboka 12, 
Zaleska. 9 02 6

BUCHALTER (K A ) do buchalterii 
przebitkowej, samodzielna siła, po_ 
szuk iwana od zaraz przez biuro 
sprzedaży poważnej fabryki wo Lwo 
wie. Szybkie oferty wraz z odpisami 
świadectw proszę kierować do Adm: 
Gaz. Lw. nr 9182

OLEJARNIA nr 1 ul. Żółkiewska 
nr 172 przyjmie 2— 3 uczni w wie_ 
ku 12 —15 lat dn wyuczenia przemy
słu olejarskiego. Zgłoszenia od 8_10

POSZUKUJĘ intel. panienki (docho 
dzącej)do ośmiomiesięcznego dziecka 
na bardzo dobrych warunkach. L i
sty do Gaz. Lw ur 9096

PRZYJMĘ dziewczynę do dziecka 
i lekkiej pracy domowej Mikołaja 
Reja 9, mieszk. 10. 9074

P A N N A  chętna do pracy, zinąidze 
posadę z całem utrzymaniem w cu
kierni Edmunda Sobotniekiego — 
Lwów, Kochanowskiego 3. 9034

KOM INIARSKI majster posiziukuje 
czeladnika lub pomocnika na stała 
pracę do wiejskiej roboty. Warunki 
wedle umowy. Zgłoszenia: Janusz
Adam, Olesko, pow. Złoczów. 9068

PA N I władająca językiem niemiec
kim, znająca się na prowadzeniu 
lluchni, zostanie przyjętą do nadzo_ 
ru kuchni i magazynu. Potrzebne 
sa również dwie panie (k i) do ku_ 
chni. Podania skierowywać Deutsche 
Gaststatte Bachus — Adolf Hitler 
Ring ur 47. 8997

GOSPODYNI do 3 osób poszukiwa
na. Zglos/enia pisemne: Goralowie, 
Zimna Woda, willa ..Warszawianka**

POSZUKUJĘ dochodzącą z gotowa_ 
niem. Zgłoszenia: Żółkiewska nr 83 
Restauracja. 8981

NIEMIECKIE przedsiębiorstwo bu_ 
dowlane po.mzulkuje zaufanego szofe_ 
ra do P. K. W. i LKW. Objęci© 
posady zaraz. Gaz. Lw. 8971

SZUKAM natychmiast bezwzględnie 
uczciwej w starszym wieku Polki — 
dla prowadizenja małego bezdzietnego 
gospodarstwa domowego zU bardzo 
dobrym wynagrodzeniem. Łaskawe 
listy do Gaz. Lw. 8909

POTRZEBNA natychmiast pani do 
Prowadzenia gospodarstwa domowe, 
go  w majątku blisko Lwowa. Aus^ 
weis zapewniony. Zgłoszenia Zamar- 
stynowska 34, m. 1. między 9 a 12

CHŁOPCY do posyłek zostaną na_ 
tychmiast przyjęci. Zgłoszenia plac 
Mariacki 2, skład obrazów. 8863

SŁUŻĄCA do Nadleśnictwa zaraz 
potrzebna. Zgłoszenia ul. Potockie
go 54, m. 9. między godz. 5— 7 pop.

I Z G U B Y  ~ 1

Z M IESZKANIA Sapiehy 39, skira^ 
dziono 27, 9. br. dokumenty, Aus  ̂
weis Technischc Fachschule na na_ 
zwisko Janikowski Tadeusz — wraz 
z garderobą. Uczciwego złodzieja 
prosi o zwrot dokumentów — 
poszkodowany. v

SENTIK STANISŁAW  prosi słodzie^ 
ja o zwrot dokumentów, skradli o ! 
nych dnia 1. 10. b. r. około godz. 
7_nie.| w tramwaju nr 3, zą wyna_ 
grodzeniem do firmy Rciter, Lwów, 
"Wienerstr 5, TI 4909

DNIA 25. 9. 1943 ZAG INĄŁ PIES 
czarny legawiec, wabi się ,,Szarko“ . 
Ktoby wiedział coś o miejscu przy_ 
trzymania jego przez os°ky Prywatne 
lub zanważył psa podanej rasy i ma 
ści wałęsającego się po ulicach, pro 
szonym jest o natychmiastowe za_ 
wiadomienie pod następujący adres: 
Wciterleitungstellc Luftwaffe Lem 
berg, Annastr. 2 WYSOKIE WYJ 
NAGRODZENIE. 9672

ZGUBIONO Ausweis nr 41/42 na 
nazwisko Cesarczyk Helena, Pnikut 
p. Mościska oraz Bezugscheiny na 
materiał wydany przez Landkomi_ 
sariat Sądową Wisznia. 9487

PA N  który w niedzielę o godz. 18 30 
z pociągu z Przemyśla zabrał tecz
kę z gruszkami w której były w a. 
żne dokumenty, proszony- j-e&t O 
zwrot za wynagrodzeniem pod adre_ • 
sem Stefa Bolaczkówna — Lwów — 
Kętrzyńskiego 3, m. 2, parter. 9142

SKRADZIONO paszport sowiecki na 
nazwisko Kazimierz i Stanisława 
STREICHER dnia 18. 9. 1943. 9127

ZGUBIONO Kennkartę na nazwisko 
Apolonia Franciszki ewicz wydana 
przez powiat Hrubieszów. Zwrot wy 
nagrodzę. Lwów. ul. Łyczakowska 
nr 15. mieszk. 41. 9047

PA N A  znanego z widzenia, który u 
wylotu ulicy Łyczakowskiej podniósł 
w tramwaju nr 1 dnią 26. 9. b. r 
pierścień, proszę o zgłoszenie się w 
Urzędzie parafialnym św. Antonie 
go. Rzecz pamiątkowa. — Chęfnie 
odkupię. 9029

TEGO, który z.nalazł dnia 23. 9. 
b. r. o godz. 18.30 w tramwaju nr 2 
na Dworcu Głównym wo Lwowie 
portfel z dokumentami na nazwisko 
Lubomir Krochmaluk — Uhrynów, 
pow. Hrubieszów, proszę o zwrot 
tylko dokumentów zą wynagrodzę., 
niem pod adresem Lubomir Kroch_ 
maluk, Lwów, Szeptyckich 10, m. 2.

SKRADZIONO dnia 2 października 
w tramwaju n.r. 9 torebkę skórzaną 
zawierającą paszport sow. na naz_ 
wiigo Natalia Dwernicka, pieniądze 
i różne drobiazgi. —  Upraszani o 
zwrot paszportu za wynagrodzeniem 
pod adresem Domogałiiiczów 3, m. 5.
Z pieniędzy \ drobiazgów rezygnuję

ZNA.LEZIONY pies pinczer małpia^ 
sty brązowy, uszka mordika czarne: 
odebrać od 11— 4, Teatyńska 5, m. 3

ZGUBIONO 30. 9. 1943 plac Ban. 
durskiego, pół ogona lisa srebrnego 
zwrot wynagrodzę Łyczakowska 161 
mieszk. 7, od 17— 18 9745

S R O Z M A I T E
NIEM, TŁUM ACZENIA PODANIA,
listy, prośby, skargi, druki, porady, 
wsz. pomoc. Bezbłędnie, odręcznie i 
M ASZYNĄ: tylko GŁĘBOKA 1S. v

STARE OBRAZY odczyszczą, odna
wia. rekonstruuj© najnowszymi spo
sobami Jarosiewicz Janusz, — art. 
mai., Rutowskiego 18. Muzeum. 7707

ARYJSKIEGO pochodzenia dowody 
przeprowadza metryki wydobywa 
(ze wszystkich krajów) heraldyk — 
(Sippenforscher) Dr. M. Mudretzkyj 
Kraków, Retoryka 17/4 — Wiedeń 
110, Turkenschanzstr, 1.

ROZWODY, separacja, alimenty — 
informuje doświadczony prawnik — 
Warszawa, Rysia 1, m. 2. Zamie.i_ 
scowym listownie. 4786

KAŻDY SPRAW UNEK załatwię Ci
w Warszawie. Informacje bezpłatne 
J. Dorożyński, Warszawa, skrytka 
pocztowa 1084. 4793

PRZEPISYW ANIE  na M ASZYNIE
dokumentów do legalizacji notana). 
nej. TŁU M ACZENIA  — PO D ANIA, 
wypełnianie wszelkich druków, źycio 
rysy, listy — KOSZTORYSY techn.
Biu r o  t ł u m a c z e ń  -  l w ó w  -
ROMANOWICZA 2 (obo>k Notariatu)

FOTOGRAFIE legitymacyjne na PO
CZEKANIU, artystyczne portrety wy 
konuje najtaniej szybko — Pięknie 
ZAK ŁAD  ARTYSTYCZNEJ FOTO 
GRAFII — Lwów, Zyblikiewicza 21

LEGALIZACJA odpisów I tłumaczeń 
Lwów, BRAJEROWSKA 10, I. p.

N A PR A W A  wyrobów srebrnych i 
złotych CZARNIECKIEGO 2. 9646

DO KE NNK AR T druki, legalizację 
dokumentów — załatwia bjuro Dr 
Griega, Lwów. Sykstuska 14. 9494

PODANIA, TŁUM ACZENIA, prze
pisy na maszynie, prawn.. naukowe 
techniczne prace wykonuje BIURO 
Dr GRIEGA, Sykstuska 14. 9493

LEGALIZACJA tłumaczeń i odipisów 
Lwów, Zielona 54, mieszk. 7, lub 
Sakramentek 14, mieszk. 1. 9242

NOWO utworzona szkoła samochodu 
wa Piotra Śliza w Stanisławowie,
ul. Lipowa 46, przyjmuje zapisy 
kandydatów na trzeci kurs, który 
rozpocznie się dnia 11. listopada 
b. r. Wykłady Qdbywają się w języ . 
ku niemieckim, ukraińskim i pol_ 
skim. Szczegółowych informacji — 
udziela sekretariat szkoły. 9044

ADW OKAT Konsystorski B. Gło. 
wacki w Warszawie przeniósł kan
celarię na ul Czerniakowską nr 200 
m. 33, telefon 8— 69— 70 i przyjmu
je w sprawach rozwodowych Za
miejscowym listownie. 8184

KTO wypożyczy fortepian. Listy do 
Adm. Gaz. Lw. 9120

t £. p. Dr BOLESŁAW JAŁO
W Y, prof. Uniw. zmarł na

gle dnia 1. października 1943 r- 
Obrzęd pogrzebowy odbył się Ón- 
4. października 1943 r, na emęn 
tarz Łyczakowski. NABOŻEŃ
STWO ŻAŁOBNE odbędzie &
w środę dnia 6. października br- 
o godzinie 8.30 rano w kościele 
parafialnym Św. Antoniego, nfl 
który zaprasza w głębokim żalu 
pogrążana

Żona z Synkiem, Matka 
i Rodzina.

t ś. p. z Chichłowskich HELE
N A  DACOWA. matka rzyni. 

kat. proboszcza obrz. lać. para. 
f il Nowosielce k. Chodorowa
umarła nagle dnia 28. września 
1943 r.. przeżywszy lat 54. 
Obrzęd pogrzebowy odbył si? 
dnia 2. października w Łuków- 
cu gdizie zwłoki spoczęły tym
czasowo. Cześć Jej pam ięci! v

t Ś. p. A N IE LA  z Łopatyń
skich STARZEWSKA, wdowa 

po rolniku, pomocnica domowa 
łać. plebanii Nowosielce k. Cho
dorowa, zmarłą nagle 28. wTze„ 
Snia 1943, przeżywszy lat 50. — 
Pogrzeb odbył się w Nowosiel
cach dnia 2. października b. r- 
Cześć Jej pamięci! v

ZAM IENIĘ trzy pokoje, kuchnią *7*
gaz, I. p., ua trzy do cztery poku,ic
komfortowe za dopłatą, Głęboka
mieszkanie trzy. 3020

■—*
M IESZKANIE 4 pokoje czyste, Pĉ  
ny komfort, w III. dzielnicy zamie
nię za 5 pokoi pełny komfort w 
samej dzielnicy. Gaz. Lw. 4904

PO LK A  posz-ukuje niekrępują^eff0 
pokoju umeblowanego możliwie z ^  
żywąlnością gazu : 7,apłaci wedle U- 
mowy. Listy Gaz. Lw. 8734

ZAM IENIĘ pokój z kuchnią półko*** 
fort, ub Stryjska na podobne 
mieszkanie w dzielnicy V., V I. 
szenia: Plac Unii Brzeskiej 6, m.

P R Y W A T N E

N A U K A

NIEMIECKIEGO uczy tylko: GŁĘ
BOKA 18. Początki. Konwersacja. 
MŁODZIEŻY POMOC SZKOLNA. 
Volksdeut9ch.e SZYBKI kurs! Zniżki

ROZPOCZYNAM lekcje tańca. Dypl. 
nauczyciel Wieczysty Kopernika 16.

KTO przerobi matematykę, rachunek 
różniczkowy i całkowy oraz geome
trie wykreśl ną Ł zakresu I roku 
Politechniki. Listy z podaniem w a. 
runków do Gaz. Lw. 8992

"" 1   .....
ŁA TW Ą  metodą wyuczam w krót_ 
kim czasie języka niemieckiego i 
f r a ncuski ego, kon w e rs a c j a. ko r e»_ 
pondencja, tłumaczenia. Lagerstr. 
(Obozowa) 3. m. 4 8912

LEKCJE FORTEPIANU i CYTRY.
Prof. M. Lipiński, PLAC  H ALIC K I 
SIEDEM, II. piętro. 4831

KORESPONDENCYJNE KURSY — 
KSIĘGOWOŚCI w Lublinie, skrytka 
pocztowa 105, kształcą buchalterów 
i ich pomocników dla potrzeb prze
mysłu j handlu Księgowość włoska 
amerykańska i przebitkowa. Ramo
wy plan kont dla handlu 1 przemy 
głu. Nauka dla początkujących i za
awansowanych —• Informacje — 
znaczek 3 zł. 4S97

WYUCZAM pisania na maszynach 
w jęz. niem., polskim i uikr. Romań 
ska, ZYBLIK IEW ICZA 5. 4915

I t  0 K A t  E |
DR. KOPYSTYŃSKI EDWARD pro
szony jest o odebranie ofert z ,,Re> 
klamy’1. Sprawa b. pilna. v

POSZUKUJĘ M IESZKANIA DWA 
POKOJE, KUCHNIA, N YŻA ewent. 
pokój, nyża, kuchnia, pokryję koszty 
remontu. Listy do Gaz. Lw. 9616

PRZYJM Ę na mieszkanie 7, wiktem
dwóch mężczyzn. Jagiellońska 18 — . 
mieszkanie sześć. 8967

P A N N A  na posadzie, pószuikuje po
koju przy rodzinie. Gaz. Lw. 9263

LO KAL FRYZJERSKI urządzony 
przy ulicy Słonecznej sprzedam. —
Zgłoszenia: Kasztelańska 3, II. p.,
mieszkanie 12. 9212

DO wynajęcia pokój dla Intel, parna 
Polaka pl’zy polskiej rodzinie. Listy 
do Gaz. Lw. 9053

SKLEP spożywczy z koncesją i przy 
działami, ładnie urządzony przy ru_ 
chliwej iflicy odstąpię. G. L . S846

DR. KOPYSTYŃSKI EDWARD pr°'
szony jest o odebranie ofert z ,'R C'  
klamy’ ‘ . Sprawa b. pilna.

CHODZIMY ua lekcje NIEMIECKI® 
GO Głęboka 18. Ala. Stefa i Han^

CIOTKA Klotka! Jer/yku zawifl' 
aomcie Poldka gdzie mieszikacie *7 
Obwodowa cztery. S8<”

P A N I BARK Misia ma li&t **{ 
Puste resranU. 9754

 _
PA N IĄ  która była u mnie z Mst*?1 
27. 9. o godz. 13, proszę łaska*'10 
o ponowne przybycie we wtorek ^ 
września 0 tej samej godzinie, ***.' 
Grunwaldzka U. 91”

T Y N IU ! W racaj do miasta. Koszt* 
utrzymania pokryję. Karolina Lot 
Ossolińskich trzy. 897
 _____________
P A N IĄ  Krausową Zofię, siostrę gefl- 
Zulaufa, proszę o zgłoszenie 9i?
Jej własnym interesie Lwów, B fl, 
jerowska 6 m. trzy. 89<̂

PA N  Roman Bojko proszony jest 0 
zatelef. na znany ur 24942 do

JABŁOŃSKI przyjdź 5. 10. g o d z 1* 
Jasiński Władysław. Lwów, 
chowskicgo 2 ^

FIRM A „O F A “  wróć do ^omu.^P^
szlij klucze od mieszkania.

I MAtŻEŃSTWA
PO ZN AN IAK  lat 45. poszukuje ^  
starszej korpulentnej pani w cel 
matr. Oferty Gaz. Lw. 9183

MŁODY samotnik, pozna tą dro^* 
kobietę Intel., kulturalną, delikat^j 
dobrego serca z dobrego domu. 
matr. Nieanonim listy G. L.

Z A G I

i . u ,  “  ■

N ~  E N I  I
W YD A LIŁA  SIĘ V. DOMU d z i^ ' 
ozymka, Jaaka, hloudynji, na t>r '  
wym policzAu blizna, lar 12. w cZeft. 
wonej sukience. Ktoby wiedział 0 ® 
ginionej proszę łaskawie zawia^001 
ćhanas_Machalscy, Krakowska

500 ZŁ. nagrody. Od 2-ch mies. 
szukiwaną umysłowo chorą Ł 
BIETĘ H Ł A D U Ń S K Ą '-  nie 
trzymano, pomimo, że tylekrOf1 j 
ZNAJOMI widzieli Ją wo Lw o^Łjj 
nie przytrzymali ZROZPACZOJŁj 
DZIECI proszą DOBRYCH LU J^ 
w razie napotkania chorej o
trzymanie i zawiadomienie na oT/j0' 
Paulinów 1 lub Łyczakowska 9*1*1 
U biór: BERET popielaty,
*ICA szeroka, ciemna, SWETER n 
bieskj PANTO FLE sz-maciane, y 
wzrost średni, cera ciemna. *' p0 
siwe. Chora prosi o jałmużny’ ^  
ulicach i DOMACH czasem \
(ładnie). '

DN IA  1. 10. br. zginęła 
ka lat 5, jasno blondynka. _ Ur\%£' 
w* brąizowy płaszczyk na imię
mówi po rosyjsku, ze Szkółki 
macha 2. Wiadomość proszę < 
wać do Szikółki. ^

Redakcja przyjmuje od goda- iK fO - 
Rękopisów nie zwracamy. — 1 jld 
ny: Sekretariatu 202-23. —
105-21. Działu  ogłoszeń 200  06. je-
term inow y druk ogłoszeń 
tw o n ie odpowiada. Druk. i

.Lwowskiej** Lw ów , ulica Sok<"


