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Miażdżąca klęska korpusu ekspedycyjnego pod Dieppe
Churchill zgotował swym wojskom nową Dunkierką
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Naczelna Komenda Niemieckich 
Sił Zbrojnych komunikuje z G ŁÓ W 
N EJ K W A T E R Y  FtrHRERA w dniu 
19 sierpnia:

Zakrojona na wielką skalę inwa
zja wojsk angielskich, amerykan, 
skich, kanadyjskich i oddziałów ge. 
nerała de Gaulle, podjęta w godzi
nach rannych dnia dzisiejszego nad 
francuskim wybrzeżem Kanału La 
Manche pod Dieppe w sile mniej wię
cej jednej dywizji, jako pierwszej 
fali, przy czym operacja ta została 
przeprowadzona pod osłoną silnych 
jednostek morskich oraz powietrz
nych i wysadzonych na ląd czołgów 
—  załamała się wśród wysokich strat 
dla przeciwnika, na skutek akcji sił 
niemieckich operujących w obronie 
Wybrzeża. Od godziny 16-tej ani je
den uzbrojony przeciwnik nie znajdu. 
je się już na kontynencie.

Wielki ten sukces doszedł do skut
ku bez korzystania podczas walk z 
jakichkolwiek godnych uwagi rezerw, 
stojących do dyspozycji dowództwa 
niemieckiego.

Jak wynika z raportów wojsko
wych oraz z przesłuchań jeńców, ope
racja wylądowania odbyła się w spo
sób następujący: pierwsza fala wojsk 
inwazyjnych wysiadła dziś rano na 
pełnym morzu z pokładu transportow
ców na 300— 400 łodzi przeznaczonych 
do wylądowania. Około godziny 6,05 
dotarła do wybrzeża i to pod ochro, j 
Pą 13— 15 krążowników, kontrtorpe. j 
dowców oraz silnych formacji lotni, j 
ctwa myśliwskiego. Za nimi znajdo
wała się pływająca rezerwa, złożona 
z 6 transportowców oraz 3 statków 
handlowych, a dalej w kierunku pół
nocnym rezerwa operacyjna, składa
jąca się z 26 transportowców, a two
rząca prawdopodobnie trzon sil prze
znaczonych do wylądowania. Wojska 
te miały wszcząć akcję natychmiast, 
gdyby tylko udało się pierwszej fali 
utworzyć przyczółek naokoło obsza
ru portowego Dieppe.

Do tego' jednak nie doszło. W oj
ska, które wylądowały, zostały wszę. 
dzie zlikwidowane w walce wręcz i 
wpędzone do morza. Czołgów wysa
dzonych na ląd, a później zniszczo
nych, naliczono dotychczas 28. W szy
stkie niemieckie punkty oparcia o- 
hronila dzielna załoga wybrzeża. Po
nad 1.500 jeńców znajduje się w rę
ku niemieckim, a pomiędzy nimi 60 
oficerów kanadyjskich. Krwawe stra
ty nieprzyjaciela są bardzo wysokie. 
Ogniem artylerii zatopiono 3 kontr- 
torpedowce, 2 lodzie torpedowe i 2 
transportowce. Lotnicy niemieccy ze
strzelili 83 samoloty nieprzyjaciel- 
skie. Zatopiono 2 statki specjalne, 
Przeznaczone do transportu wojsk o- 
r<iz jeden ścigacz. Ponadto uszkodzo
no ciężkimi bo‘mbami 5 krążowników 
*nb wielkich kontrtorpedowców oraz 
^ transportowce.

Nieprzyjaciel poniósł druzgocącą 
Klęskę przy tej próbie inwazji. Miała 
°na służyć jedynie celom politycz
nym, a urągała wszelkiemu rozsąd
kowi wojskowemu. Niemiecka straż 
113 zachodzie udzieliła dyletanckiemu 
Przedsięwzięciu należytej nauczki, 
Jąkając , na wszelkie dalsze próby 
,ego rodzaju przeciwnika ze spoko. 
3em i siją swej armii, która w set- 

ach bitew uwieńczyła swe chorągwie 
aurem zwycięstwa.
^  (tp ) BERLIN , 20. 8. —  Urzędo- 

8 koła stolicy Rzeszy zajęły wczo

raj wieczorem wobec nieudałej próby 
inwazji kontynentu przez aliantów 
następujące stanowisko: „W  dniu 22 _ 
lipca Stalin w obliczu załamania się • 
swego południowego frontu za po
średnictwem ambasadorów bolszewic
kich w Londynie i Waszyngtonie po
stawił wobec rządów alianckich u- 
trzymane w ultymatywnej formie 
utworzenia drugiego frontu. Termin 
tego ultimatum był określony na dwa
naście dni. Radio nowojorskie zresztą 
w dniu 3 sierpnia potwierdziło wyraź
nie, że rząd moskiewski wystosował 
do rządów Stanów Zjednoczonych i

Wielkiej Brytanii oficjalne żądanie 
natychmiastowego utworzenia dru
giego frontu.

Wobec takiej sytuacji premier an
gielski Churchill w pierwszych dniach 
sierpnia musiał się zdecydować na pod-! 
jęcie w najszybszym tempie lotu do j 
Moskwy drogą przez Kair i Teheran., 
W  towarzystwie specjalnego wysłan
nika amerykańskiego i przedstawi
ciela prezydenta Roosevelta przybył 
on w dniu 12 sierpnia do Moskwy ce
lem  wytłumaczenia na Kremlu oso
biście Stalinowi trudności połączonych 
z realizacją projektów, jakiegokol

wiek drugiego frontu. Pomimo nie
zliczonych argumentów wysuwanych 
przez premiera brytyjskiego Stalin 
nie zadowolił się oświadczeniami 
Churchilla, lecz kategorycznie ob
stawał przy swoim żądaniu, wiedząc 
doskonale, że tylko w ten sposób 
mógłby uzyskać pewne odciążenie 
swej katastrofalnej sytuacji. Dcdal 
przy tym, że drugi front powinien 
powstać w jak najkrótszym terminie.

Premierowi angielskiemu nie po
zostało więc żadne inne wyjście, jak 
prawie natychmiast po swym powro
cie do Londynu wydać rozkaz do roz

poczęcia zakrojonej na wielką skalą 
akcji wysadzania wojsk alianckich 
na wybrzeżu kontynentu, przy czym 
wybór padł na wybrzeże francuskie. 
Rozpaczliwy ten krok —  tak podkre
śla Berlin —  dyletanckiego stratę j a  
Churchilla zakończył się już w ciągu 
kilku godzin żałosnym fiaskiem. Jak 
zawsze, tak i tym razem Anglicy wy
słali na pierwszy ogień wojska na
jemne. Pomimo użycia w znacznych 
rozmiarach wszystkich rodzajów bro
ni, Churchill zgotował dla alianckiego 
dowództwa tradycyjnym sposobem 
nową Dunkierkę.-",

Między Wołgą a Donem padł sowiecki system fortyfikacyjny
Naczelna Komenda Niemieckich 

Sił Zbrojnych komunikuje z GŁÓ W 
NEJ K W A T E R Y  FtłH RERA  w dniu 
20 sierpnia:

Jak już podano w drodze donie
sienia nadzwyczajnego, lądowanie 
wojsk angielskich, amerykańskich, 
kanadyjskich i oddziałów de Gauille‘a 
na szerokości 25 km francuskiej- wy
brzeża, nad Kanałem La Manche pod 
Dieppe, która przeprowadzona była 
pod osłoną znacznych sił morskich 
i powietrznych i przy użyciu czołgów, 
została odparta przez niemieckie siły 
obrony wybrzeża wśród wysokich 
strat dla nieprzyjaciela.

Nieprzyjacielskie wojska inwazyj
ne wysadzone na ląd w 300— 400 ło
dziach, zostały starte w walce wręcz 
lub wrzucone do morza bez zaistnie

nia potrzeby użycia rezerw wyższego 
dowództwa niemieckiego. Wszystkie 
czołgi, które wylądowały w liczbie 
28, zostały zniszczone. Dotychczas 
wzięto 1500 jeńców, w czym naliczo
no 60 oficerów kanadyjskich. Nie
przyjaciel poniósł duże straty w za
bitych, podczas gdy własne straty w 
poległych i rannych wyniosły tylko 
400 ludzi.

Wszystkie punkty oparcia, pozy
cje artyleryjskie i stacje radiowe na 
wybrzeżu, utrzymały się w posiada
niu swoich załóg. Gros sił nieprzyja
cielskich, które w ilości 35 transpor
towców, osłonione licznymi krążowni
kami, konirtorpedowcami i łodziami 
strażniczymi było na morzu w pogo
towiu dia kontynuowania inwazji, 
musiało, nie osiągnąwszy celu, po

Rekrutacja ochotników żydowskich (Kladderadatsch)

j ciężkich stratach, wyrządzonych mu | 
1 ogniem artylerii i atakami powietrz
nymi, powrócić do swoich portów 
wyjściowych i było bez przerwy ści
gane aż do wyładowania.

Nieprzyjacielska flota transporto
wa straciła wskutek ognia artylerii:
3 kontrtorpedowce, 2 łodzie torpedo
we i 2 transportowce. Lotnictwo za
topiło: 1 kontrtorpedowiec, 1 ścigacz,
1 łódź strażniczą i 5 transportowców 
o łącznej pojemności 13.000 brt., 
wśród tego dwa statki specjalne. Si
ły letnicze uszkodziły 4 krążowniki,
4 kontrtorpedowce, 4 ścigacze, 1 ho
lownik, 1 łódź szturmową i 5 trans
portowców o łącznej pojemności
15.000 ton. Podczas bombardowania 
uciekających brytyjskich sił morskich 
zostały ciężko uszkodzone urządzenia 
w przystani i w dokach w porcie 
Portsmouth, jako też inne ważne pod 
względem wojskowym obiekty poło- ] 
żone na wybrzeżu południowym An- j 
glii. Przy tym straciło lotnictwo 18 ] 
samolotów. Część załóg uratowano.!

W  czasie walk powietrznych ze- j 
strzelili niemieccy myśliwcy i artyle
ria przeciwlotnicza 112 nieprzyjaciel
skich samolotów. Lotnictwo niemiec
kie straciło 17 aparatów myśliwskich, j 
Kilku pilotów ocalono z fal.

W  nocy na 19 sierpnia nieprzyja-1 
cielskie wojska inwazyjne napotkały j 
niespodzianie na lekkie niemieckie1 
siły morskie. Te zatopiły natychmiast i 
jedną łódź szczelnie obsadzoną woj-1 
skiem i 2 duże kanouierki-ścigacze. i 
Uszkodziły one następnie łódź do
wódcy flotylli i szereg ścigaczy o- 
gniem artylerii. Zestrzelono 4 nie
przyjacielskie samoloty. Przy tym 
zatonęła jedna niemiecka łódź my
śliwska. Poza tym po stronie nie
mieckiej nie było strat.

Wszystkie zespoły armii niemiec
kiej biorące udział w odpieraniu in
wazji nieprzyjacielskiej wyróżniły 
się specjalną walecznością.

Na Kaukazie zyskały niemieckie 
operacje ofensywne dalej na terenie. 
Lotnictwo zatopiło nad wybrzeżem 
czarnomorskim 3 transportowce.

Pomiędzy W ołgą a Donem na 
południe od Stalingradu wzięto 
szturmem po ciężkich walkach silnie 
rozbudowany od dłuższego czasu so
wiecki system fortyfikacyjny. Nie
przyjaciel utraci! przy tym w dniach 
18 i 19 sierpnia 3301 jeńców, 53 czoł
gi, 56 dział, 90 karabinów maszyno
wych i granatników jak również 66 
miotaczy płomieni. Lotnictwo niemie. 
ckie zwalczało obiekty kolejowe i do
wozy na zapleczu nieprzyjacielskim.

Podczas niemieckiej akcji zaczep
nej w rejonie na północ od Orła i

wzięto od 11 sierpnia 14.000 jeńców
do niewoli oraz zniszczono lub zdo
byto 400 czołgów i 200 dział.

Na wschód od Wiaźmy i kolo Rże
wa rozbiły się również wczoraj ataki 
nieprzyjacielskie o niezłomny opór 
wojsk niemieckich. N a . odcinku pół
nocnym frontu kilka ataków sowiec
kich zostało odpartych po części w 
przeciwnatarciu. Bolszewicy stracili 
poza tym wczoraj na wschodzie 104 
samoloty.

Kom^mkat fiński
(tp ) H ELSINK I, 20. 8. —  FińsM 

komunikat wojenny ze środy brzmi: 
N a  frontach lądowych nie wydarzyło 
się nic szczególnego. W  pobliżu Kron
sztadu odbyła się wczoraj o godz. 
19-tej wielka bitwa powietrzna, trwa
jąca godzinę, podczas której fińscy 
myśliwcy zaatakowali bolszewicką 
formację lotniczą złożoną z 60 samo
lotów. W  trakcie walki zestrzelono 
13 bolszewickich samolotów myśliw
skich typu 1/15, jeden samolot typu 
„Hurricane" i dwa wielkie samoloty 
bombowe bolszewickie typu „Po/2“. 
Jedna z fińskich maszyn nie powró
ciła do swojej bazy. W  innej walce 
fińskie samoloty myśliwskie zestrze
liły jeszcze jeden samolot typu „Hur
ricane". Jedna z fińskich maszyn zo
stała zestrzelona i spadła płonąc. Pi
lot uratował się przy pomocy spado
chronu. Dwa samoloty bolszewickie 
zrzuciły bomby w okolicy miasta 
Sortavala, nie wyrządziwszy szkód.

K o ra m k a t w ioski
(tp ) RZYM, 20. 8. —  Wioski ko

munikat wojenny ze środy brzmi 
następująco: Na froncie egipskim
normalna działalność wywiadowcza. 
Włoskie oddziały szperaczy wzięły 
do niewToli dwóch oficerów i kilku żoł
nierzy pewnej formacji hinduskiej. 
Ziemna obrona przeciwpowietrzna w  
Tobruku i Marsa Matruk zestrzeliła 
dwa samoloty angielskie. Zespoły 
lotnictwa mocarstw Osi kontynuowały 
swoje ataki na obiekty wojskowe na 
Malcie. W  toku walki powietrznej ze
strzelono jeden samolot brytyjski. 
Jeden z włoskich samolotów nie po
wrócił z operacji wojennej.

----------------- o-----------------

Nowy jposeS bułgarski 
w  Berlinie

(tp ) B ER LIN , 20. 8. —  Profesor 
Slavrszo Sagoroff mianowany posłem 
bułgarskim w  Berlinie przybył we 
środę przed południem do stolicy 
Rzeszy,



Dymisja generałów Auchinlecka i Ritchie
Z m ia n a  a n g ie ls k ie g o  dowództwa na Bliskim Wschodzie

Ttp) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Reu- j 4 etapy na drodze do całkowitego 
ter donosi, że generał Alexander zo- zniweczenia angielskiego prestiżu na 
stał mianowany następcą generała Morzu Śródziemnym i na Bliskim 
Auchinlecka na stanowisku naczelne- Wschodzie.
go dowódcy sił zbrojnych na środko- j (tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —
wym wschodzie. Generał.porucznik Szwedzcy korespondenci zwracają 
Montgomery został mianowany na- szczególną uwagę na krytykę dzien- 
stępcą generał-porucznika Ritchie ja . nika „Daily Herald”, który jest nie- 
ko dowódca 8-ej armii. Jak wiadomo, zadowolony ze zmiany stanowiska 
generał Alexander był naczelnym do- naczelnego dowódcy w  Egipcie. Or- 
wódcą brytyjskich sił zbrojnych • w  
Burmie. Po zwycięstwie Japończy
ków uciekł on z resztkami swej armii 
na terytorium indyjskie.

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  W  
związku ze zmianą naczelnego do
wództwa angielskiego w  Egipcie, lon
dyński korespondent szwedzkiego

gan Labour Party zapytuje dlacze
go usunięto Auchinleck’a i sądzi, że 
otrzymał on dymisję tylko na sku
tek klęski w Egipcie. Musi się przy
pomnieć słowa • Churchilla wypowie
dziane w grudniu: „Wierzę, że zna
leźliśmy w  osobie Auchinlecka do
wódcę najlepszej jakości". Teraz zaś 
niespodziewanie zdymisjonowano o- 
wego „pierwszorzędnego wodza”.

Bolszewicy zatopili szwedzki parowiec
Oburzenie prasy szwedzkiej

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Pa
rowiec szwedzki „Liljevalch“ został 
storpedowany przez bolszewicką łódź 
podwodną na szwedzkich wodach te
rytorialnych. Zginęło przy tym 33 
szwedzkich marynarzy. Storpedowa
nie wywołało wielkie wzburzenie w 
prasie szwedzkiej.

Pismo „Swenska Dagbladet" 
stwierdza, że wszelkie nadzieje co do 
zaniechania dalszej działalności so-

Bilans walk w wielkim łuku Donu
(tp ) BERLIN , 20. 8. —  Po ukoń- 

! czeniu akcji zaczepnej wojsk niemiec- 
dziennika „Nya Dagligt Allehanda" kich nad północno-wschodnim za- 
donosi, że wprawdzie nikt w  Londy- krętem wielkiego łuku Donu. Naczel
nie nie wyraża ubolewania z powodu na Komenda Niemieckich Sił Zbroj- 
mianowania generała Alexandra na. nych ogłasza następujący bilans tych 
czelnym wodzem sił angielskich w  walk: W  godzinach rannych 15 sier- 
Egipeie, mimo to śledzi się jego no. pnia dywizje piechoty oraz wszyst- 
minację z bojaźliwą powściągliwo- kie formacje armii niemieckich przy- 
ścią. O tym, że zmiana w angielskim stąpiły na szerokim froncie do ataku, 
naczelnym dowództwie wywołała w Złamano wszędzie silny opór bolsze- 
publicznej opinii angielskiej pewnego wików. Wojska niemieckie sformo-
rodzaju niepokój, wynika ze wstęp
nego artykułu „Daily Mail", w  któ
rym podkreśla się, że żaden z trzech 
nowych angielskich generałów: Ale- 
xander, Montgomery i Lumsden nie 
są fachowcami nowoczesnej taktyki 
wojennej. „Daily Herald" domaga się 
z naciskiem ujawnienia powodów od
wołania generała Auchinlecka.

(tp ) A N K A R A , 20. 8. —  W  związ
ku z ustąpieniem generała Auchin
lecka i Ritchiego w  Egipcie podano 
teraz szczegóły o rozmowach prze
prowadzonych dnia 17 sierpnia w  Ka. 
iro. Jak doniesienia z Ankary stwier
dzają, rozmowy te odbyły się w  głów
nej angielskiej kwaterze Bliskiego 
Wschodu w  obecności Auchinlecka, 
Stonesa i oficerów amerykańskich 
oraz wojskowej misji w  Kairo, jak 
również angielskiego ambasadora 
Lampson’a i amerykańskiego posła 
Kirk’a. Tematem obiad oprócz woj
skowych i politycznych zagadnień, 
były również omawiane podstawowe

wały dwa kliny, które początkowo po
suwały się na wschód. Po osiągnięciu 
brzegu Donu zawróciły w  kierunku 
południowym, względnie północnym, 
nawiązując ze sobą łączność w godzi
nach rannych dnia następnego. Połą
czenie czołowych oddziałów niemiec
kich odbyło się na płaskowyżu. Od
działy sowieckie, znajdujące się na 
zachód od tego punktu, tym samym 
straciły wszelkie możliwości odwrotu.

W  tym samym czasie inne oddzia
ły niemieckie wtargnęły do północ
nych części zakrętu Donu i zmusiły 
bolszewików do odwrotu na drugi 
brzeg rzeki. Wszelkie próby po
wstrzymania natarcia niemieckiego 
sformowaniem silnych kontrataków, 
zawiodły. Klęska bolszewików rów
nież w tym rejonie stała się faktem 
dokonanym. W  dniu 17 sierpnia teren 
bojowy oczyszczono z resztek rozbi
tych oddziałów bolszewickich, przy 
czym liczba jeńców zwiększyła się. 
Podczas odparcia kontrataku sowiec-

stawione urządzenia obronne Sowie
tów. Już na samym początku bitwy 
okrążającej osłabiono poważnie siłę 
oporu bolszewików zniszczeniem licz
nych czołgów i nie mniej niż 55 dział. 
Liczne świeże oddziały bolszewików, 
które za pomocą kolei miały być 
przerzucone na zagrożony odcinek 
frontu, nie dotarły na miejsce prze

znaczenia. Również dostarczenie na 
front sowiecki broni i amunicji, zo
stało wstrzymane na skutek zniszcze
nia licznych transportów oraz torów 
kolejowych. Wśród kilkunastu tysię
cy jeńców bolszewickich, znajduje się 
również dowódca pewnej dywizji 
strzelców sowieckich.

Bomby zapalające na miasto w Indiach
Syn Gandhiego aresztowany

(tp ) R A N G U N , 20. 8. —  W  związ- ' (tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Jak 
ku ze wzmagającymi się niepokoją- komunikuje angielskie biuro infor- 
mi w  Indiach użyli Anglicy po raz macyjne we środę rano, „doniesienia 
pierwszy samolotów bombowych. W  z różnych centrów hinduskich pozwa- 
niedzielę zbombardowano małe mia- łają wnioskować, że niepokoje trwa- 
sto na północ od Lucknow. Ośm sa- ją w  dalszym ciągu". Na zachód od 
molotów brytyjskich zrzucało przez Govedari zabito 5-ciu Hindusów z
pół godziny bomby na miasto. Poża
ry, które powstały na skutek bom
bardowania, zniszczyły znaczną część 
owej miejscowości. Ze strony hindu
skiej podaje się, że ogromna ilość 
mieszkańców straciła życie w płomie
niach.

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Jak 
donsi Reuter z Nowych Delhi, we 
środę aresztowany został syn Maha

tłumu atakującego posterunek poli
cyjny. W  Davacottsh w  prowincji 
Ramnad ludność podpaliła budynek 
sądu okręgowego i pomimo wielokro
tnych salw nie chciała usłuchać we
zwania do rozejścia się. Jak dotych
czas stwierdzono, zabitych zostało 6 
osób, zaś 51 aresztowano. Według 
dalszych doniesień policja brytyjska 
dokonała we wtorek w  Kalkucie licz-

Czy Anglia pomoże Sowietom
przy obronie Kaukazu?

kiego niemieckie baterie szturmowe 
problemy wojskowego dowództwa j zniszczyły 13 czołgów oraz 7 dział 
aliantów na Bliskim Wschodzie. j bolszewickich. Z powietrza zaatako-

Rozmowy te odbyły się równole.: wano przede wszystkim głęboko roz- 1 raj swoje wydawnictwo
gle do rozmów prowadzonych w  Mo- 1  „
skwie, przy czym brali w  nich udział i 
przedstawiciele biur attaches wojsko
wych Anglii i Stanów Zjednoczonych 
przy ambasadach w  Ankarze.

(tp ) RZYM, 20. 8. —■ Prasa 
rzymska uważa dymisję gen. Auchin- 
leck‘a oraz jego współpracowników 
jako zwykłą zmianę, którą Anglia 
przeprowadza wśród wyższych do
wódców po każdej nowej klęsce. O- 
mawiając życiorys jego następców, 
przypominają . pisma włoskie nie
przerwany szereg klęsk, które zada
li Japończycy w  Burmie generałowi 
Alexandrowi. „Messagero" pisze:
„Najlepsi angielscy generałowie i 
admirałowie tracą jeden po drugim 
swój prestiż na frontach w  rejonie 
Morza Śródziemnego i w  północnej 
Afryce.Wavell, Cunningham, Ritchie,
Auchinleck symbolizują cztery an
gielskie klęski na morzu i lądzie

tmy Gandhiego, Devadas. Syn Gan- 1 nJ'ch rewizyj domowych, m. in. także 
dhiego, którego obecnie władze bry. w  biurze komitetu kongresowego pro- 
tyjskie również wtrąciły do więzie- I wincji bengalskiej.
nia, był naczelnym redaktorem dzień- |  c
nika „Hindustan Times". Dziennik 
ten, na znak protestu przeciwko cen
zurze brytyjskiej, wstrzymał wczo-

wieckich łodzi podwodnych przeciw 
szwedzkiej komunikacji morskiej na 
Bałtyku zostały brutalnie zburzone. 
Bezustanne protesty rządu szwedz
kiego w Kujbyszewie nie odniosły wi
docznie najmniejszego skutku. N ia  
można mieć żadnej wątpliwości z ja
kiego źródła pochodzą torpedy, które 
wyrządziły katastrofę. To nowe wy
darzenie jest powtórzeniem dawnego 
stanu faktycznego. Rząd nie powinien 
się zadowolić, tak jak przedtem 
czczymi wymówkami bolszewików, 
„Svenska Dagbladet" domaga się 
pełnej swobody działań szwedzkiej 
marynarki wojennej i lotnictwa przy 
zwalczaniu bolszewickich piratów 
podwodnych.

----------------- o----------------- -

„A liant bryty jsk i4* 
w  Knjbyszewie

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  U -
rzędowa ajencja sowiecka „Tass" 
donosi, że w Kujbyszewie ukazał się 
pierwszy numer ilustrowanego tygod
nika „Aliant brytyjski", wydawanego 
przez tamtejsze przedstawicielstwo 
angielskiego ministerstwa informacyj. 
N a pierwszej stronie tego nowego ty
godnika zamieszczono pod olbrzymim 
nagłówkiem opis podróży premiera 
brytyjskiego do Moskwy.

Niemcy maję lepsze 
informacje

. (tp ) G E N EW A , 20. 8. —  Dyplo
matyczny współpracownik dziennika 
„News Chronicie” pisze: „Podróż
Churchilla do Moskwy nie może się 
poszczycić należytą ochroną tajem
nicy urzędowej. Faktem bowiem jest, 
że niemiecka służba informacyjna 
była powiadomiona o szczegółach 
tej podróży i dowiodła tego swoje- 
mi wiadomościami. W  jaki sposób 
się to stało, o tym Londyn nu  ma 
najmniejszego pojęcia. Niemiecka 
służba informacyjna jeszcze przed 
wydaniem oficjalnego komunikatu 
zapowiedziała również koniec kon
ferencji.

jest(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  W , mości lecie bieżącego roku 
tutejszych kołach dyplomatycznych' 
zwraca się uwagę na niezwykłą sy
tuację na Kaukazie. W  przeciwień
stwie do ubiegłego roku ani Londyn, 
ani Waszyngton nie bierze w  ogóle 
pod uwagę możliwości wzmocnienia 
armii sowieckiej przez brytyjskie od
działy z Iranu i Iraku. Jest to tym 
bardziej zastanawiające, gdyż w  r.
1941, gdy wojska niemieckie były je
szcze bardzo oddalone od Kaukazu, 
prasa angielska i - amerykańska za
mieszczała obszerne artykuły o pla. , .
nach brytyjskiego dowództwa na Bli-1 sytuacji, a Niemcy osiągnęli już pół- 
skim Wschodzie. Brak takich w iado-> nocne stoki Kaukazu.

Beznadziejne położenie desantów
na wyspach Salomona

(tp ) TOKIO, 20. 8. —  W  czasie, przybliżenia się parowców transpor-
wielkiej bitwy morskiej koło wysp 
Salomona, Amerykanie podjęli próbę 
wysadzenia skoczków spadochrono
wych na tych wyspach. Fakt ten po
dała strona amerykańska dopiero

konsekwencją innych wypadków. O- później do wiadomości, ponieważ o- 
kazuje się bowiem, że ostatnia ofen- psracje tych oddziałów spadochrono- 
sywa Rommla osłabiła siłę bojową ! wych nie mia*y przebiegu zgodnego 
Anglików w  Azji. Biorąc pod uwagę z planem. Jak wynika z ostatnich do- 
olbrzymie odległości, które trzeba : niesień* sytuacja wysadzonych na ląd 
pokonać przesyłając posiłki z Anglii , oddziałów amerykańskich jest nie
i Ameryki do Egiptu, musiano skie
rować tam wszystkie siły, którymi 
dysponowano. Anglia nie może więc 
przedsiębrać żadnych większych dzia
łań, chociaż sowiecki sprzymierze
niec znajduje się w  bardzo ciężkiej

zwykle krytyczna.
Ze strony japońskiej podkreślają, 

że operacje amerykańskie w  rejonie 
wysp Salomona utknęły na martwym 
punkcie. N a  dwóch małych wyspach 
toczą się jeszcze zacięte walki. Lot
nictwo japońskie oczyściło morze od 
statków amerykańskich i angielskich 
i nie dopuściło do jakiegokolwiek

Po (o Churchill pojechał do Moskwy
Głosy prasy zagranicznej o wizycie na Kremlu

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Ko
mentując podróż Churchilla do Mo
skwy, stwierdza korespondent londyń
ski dziennika „Swenska Dagbladet", 
że głównym jej celem była niewąt
pliwie chęć przygotowania Stalina na 
to, że nie może on już liczyć na za
krojoną na wielką skalę pomoc w 
ciągu tego roku. Churchill zwrócił 
podobno uwagę Stalina na to, aby 
zalecił ambasadorom sowieckim w  
Londynie i Waszyngtonie powścią
gliwość, rozwijali oni bowiem dotych
czas kłopotliwą dla rządu angielskie
go jak i amerykańskiego agitację. 
Kontynuowanie jej mogłoby dopro
wadzić do rozbicia nastrojów mas w  
Anglii i Ameryce i podkopać stano
wisko Churchilla i Roosevelta. W e
dług doniesienia jednej z agencji pra
sowych z Londynu, zamieszczonego 
przez „Nya- Dagligt Alehanda", roz
mowy angielsko - bolszewickie w Mo
skwie toczyły się w  atmosferze silne
go politycznego naprężenia.

OSLO, 20. 8. —  Również prasa

w  Oslo nazywa podróż Churchilla 
do Moskwy wysiłkiem, jakiego był 
zmuszony podjąć się premier brytyj
ski celem zachęcenia Sowietów do 
oporu za wszelką cenę. D la nikogo 
nie ulega wątpliwości, że po klęsce 
Rosji Sowieckiej przyjdzie kolej na 
samą Anglię, pisze „Aftenposten". 
Okoliczność ta tłumaczy, dlaczego 
Churchill podejmuje wszelkie próby 
dla odwleczenia momentu katastrofy, 
wiszącej nad jego krajem.

' BERNO SZW AJCARSKIE, 20. 8. 
—  Spotkanie Churchill - Stalin śle
dzi się z uwagą także w  Szwajcarii. 
„Tribune de Lausanne", analizując 
dzisiejszą pozycję Sowietów, pisze: 
Nawet nie posiadając daru jasnowi
dzenia, można odgadnąć cel podróży 
Churchilla. Chodzi tu przede wszyst
kim o ponowne dodanie otuchy alian
towi i zadecydowanie w  porozumie
niu z nim środków koniecznych do 
skoordynowania politycznych, a głów
nie zaś militarnych akcyj przeciwni- 

ijtów Osi. Naczelne dowództwo sowie.

ckie jest zdania, że Anglia i Stany 
Zjednoczone czynią niezbyt wielkie 
wysiłki w  kierunku dostarczenia sku
tecznej pomocy. Niewątpliwie Chur
chill miał sposobność rozwinąć wobec 
Stalina ważne strategiczne motywy, 
jakie dotychczas przeszkodziły rzą
dom w  Londynie i Waszyngtonie do 
pełnego zadowolenia na tym punkcie 
swojego alianta sowieckiego. Podob
ny tok myśli cechuje również komen
tarz „Courier de Geneve’‘ na temat 
podróży Churchilla do Moskwy, któ
ry stwierdza, że w  obliczu tak po
ważnej sytuacji nie można się dzi
wić, że alianci odczuli potrzebę ze
brania się na wspólną naradę. Co się 
tyczy tematu do obrad, to z pewno
ścią im go nie brakło.

M ADRYT, 20. 8. —  Referent po
lityki zagranicznej dziennika „ABC" 
pisze na marginesie wizyty Chur
chilla w  Moskwie: „Będzie się nakła
niać Stalina do kontynuowania walki 
choćby musiało się ją przenieść o 
1000 km. dalej na wschód. Stalin,

który, mając przed dwoma laty rze
czywisty front na zachodzie, wybrał 
wówczas metodę pasożytowania na 
wschodzie, teraz winien powstrzymać 
'swoje okrzyki rozpaczy i dać się prze
konać o tym, iż chodzi głównie o u- 
trzymanie niewzruszonego frontu 
bolszewickiego".

TOKIO, 20. 8. —  Winston Chur
chill, premier Anglii, który odbył już 
wiele podróży, próbuje obecnie szczę
ścia po raz piąty, udając się do ob
cej stolicy, przez co przyznaje mil
cząco kryzys imperium brytyjskiego. 
Jeżeli mr. Churchill wymyka się u- 
kradkiem ze swego kraju ciężko do
świadczonego przez wojnę, to z pew
nością ma on jakiś plan, przy pomo
cy którego pragnąłby przebrnąć przez 
krytyczną sytuację we własnym kra
ju kosztem kraju innego. W  związku 
z tym przypominają tutaj inne wizy
ty zagraniczne Churchilla, który w  
ciągu obecnej wojny już 4-krotnie 
opuszczał Anglię.

towych, mających dowieźć posiłki de
santom. Sytuacja, w  jakiej się one 
znajdują, jest rozpaczliwa i przypo
mina walki, jakie toczyły się w  swo
im czasie na półwyspie Bataan, za
kończone kapitulacją Amerykanów. 

----------------- o-----------------

„Cairo44 i „Foresiglit44 
zatopione

(tp ) SZTOKHOLM, 20. 8. —  Lon
dyn komunikuje o dalszych stratach 
jednostek bojowych na Morzu Śród
ziemnym, donosząc o zatonięciu krą
żownika z artylerią przeciwlotniczą 
„Cairo" i kontrtorpedowca „Fore- 
sight". N a  temat straty 15 statków 
handlowych wyładowanych bezcen
nym materiałem wojennym dla fron
tu egipskiego nie ukazał się dotych
czas jeszcze żaden komunikat.

Najnowszy model 
na tom

(tp ) BERLIN , 20. 8. —  W  pobliżu 
Dunkierki odbyła się walka pomiędzy 
brytyjskim samolotem myśliwskim 
a niemieckimi myśliwcami. Urządze
nie sterowe Anglika uszkodzono tak 
ciężko, że zmuszono go do wylądo
wania. Był to jeden z najnowszych 
modeli typu Spitfire. Niemieccy rze
czoznawcy przeznaczyli na łom t? 
maszynę, chociaż nie doznała żadnych 
dalszych uszkodzeń.

Brak robotników 
w  Sowietach

(tp ) G E N E W A , 20. 8. —  Jednym 
z głównych problemów Sowietów — 
śtwierdza „Economist"— jest nieporo
zumienie między kwalifikowanymi *  
niekwalifikowanymi siłami robotn1' 
czymi. Niejednokrotnie angażowani6 
dalszych niekwalifikowanych robotni' 
ków staje się bezcelowe,' poniewa* 
stojący do dyspozycji sztab techni' 
ków i inżynierów jest za mały, aby 
mógł dostatecznie wyszkolić noiĄ* 
cjuszów. W  ciągu pierwszych 10-®’: 
miesięcy wyszkolono z konieczność1 
na kursach fachowych z a l e d w i ®  

700.000 robotników. Liczba ta jedna* 
kowoż nie wypełnia luki| po\VSta!e» 
przez mobilizację.



Zuchwała kradzież
W  dniu 22. 7. br. została w  czasie 

kłamania skradziona z biura nowa 
maszyna do pisania marki „S. I. M.“ , 
model skrzynkowy 6, numer fabrycz
ny 135468. Wiadomości o sprawcach 
i  ukryciu maszyny kierować należy 
do Dyrekcji Policji Kryminalnej we 
Lwowie, plac Halicki 15, pokój 126.

D a n m i H m ł r
Początek 20.49 

K o n i e c  4.52

Cenna broszura 
dla  piekarzy

(tp ) Ostatnio na rynku ukazała 
się cenna broszura fachowa la pieka
rzy p. t. „Wypiek chleba żytniego". 
Książkę tę można nabyć za pośred
nictwem Powiatowych Grup Rzemio
sła, które zebrane zamówienia prze
syłają do redakcji czasopisma „Rze
miosło” . Taniość broszury, gdyż cena 
je j wynosi zaledwie 1.50 zł., umożli
wi każdemu interesującemu się bli
żej swymi sprawami zawodowymi 
piekarzowi nabycie tej pełnowarto
ściowej i kształcącej książki.

Konkurs fotograficzny 
czasopisma „ Rzemiosło "

_ (tp ) Fachowe czasopismo „Rze
miosło" ogłosiło konkurs fotografi
czny pod hasłem: „Warsztat rze
mieślniczy w  pracy". W  konkursie 
tym może wziąć udział każdy rze
mieślnik, abonujący „Rzemiosło".

Warunki konkursu zawarte są w 
Nrze 9 czasopisma i podają cenne 
nagrody dla wyróżnionych przez sąd 
kokursowy prac fotograficznych. 
Przewidziane są nagrody pieniężne 
oraz w  postaci abonamentu pisma. 
Pragnący wziąć udział w konkursie 
mogą nadsyłać swe zdjęcia jeszcze do 
dnia 31 sierpnia b. r.

Choć zwolna, rozwija się jednak stale
pszczelarstwo Gen. Gub.

(tp ) Wskutek ostrych zim. pszcze
larstwo w Gen. Gub, miejscami bar
dzo znacznie ucierpiało. Według jed
nak dotychczasowych zestawień te
goroczny zbiór zapowiada się zado- 

; walająco, bowiem zarówno pożytki, 
i jak i inne warunki w  poszczególnych 
okręgach przedstawiały się pomyślnie.

Generalne Gubernatorstwo liczy 
ogółem 695.000 rojów. Największa 
ich liczba przypada na okręg galicyj
ski, następnie lubelski i krakowski. 
W  okresie przedwojennym w Galicji 
było około 100 tysięcy pni, jednakże 
warunki gospodarki sowieckiej ilość 
tę zredukowały prawie do 1/3. Pszcze
larze i ich rodziny zostali tym samym 
materialnie zrujnowani i musieli 
przymusowo przyjąć pracę w koł
chozach.

Przeciętny zbiór miodu w okręgach 
krakowskim, warszawskim, radom
skim i części lubelskiego wynosi około

5 kg na pień. Natomiast w Galicji i 
południowej części okręgu lubelskiego 
roczny zbiór wynosi około 10  do 
15 kg.

Do związku pszczelarskiego, istnie
jącego na terenie Gen. Gub., należy 
około 75.000 pszczelarzy. Odpowied
nie czasopism* fachowe wychodzi w 
języku polskim i ukraińskim. W  każ
dym powiecie urzęduje instruktor 
pszczelarski. Około 1.000 pielęgnia
rzy, których obowiązkiem jest rozta
czanie nadzoru nad pasiekami i chro
nienie ich od epidemicznych chorób 
pszczół, pracuje prawie we wszyst
kich gminach zbiorowych. Plany za
kreślone przez Główny Wydział W y
żywienia i Rolnictwa przy rządzie 
Gen. Gub., w  których uwzględniono 
również i pszczelarstwo, dają rękoj
mię, że najbliższa przyszłość przy
niesie dalszy rozwój tej ważnej gałę
zi gospodarki.

Właściwe miejsce dla właściwego człowieka
Z  praktyki poradnictwa zaw odow ego

(tp ) Poradnictwo zawodowe ma 
na celu urzeczywistnienie hasła: wła. 
ściwe miejsce dla właściwego czło
wieka w ramach zawodu i szkolni
ctwa, prowadzonego i regulowanego 
przez Państwowy Psychotechniczny 
Zakład m. Lwowa (Handelstrasse —  
d. ul. Bourlarda 4), który opierając 
się na możliwościach studiów szkol
nych i praktyki zawodowej w obec
nym układzie społecznym, prowadzi 
ożywioną działalność również w za
kresie poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo zawodowe opiera się 
nie tylko na różnych badaniach pe
tenta i stanu zapotrzebowania pracy, 
ale również na szeroko zakrojonej 
akcji uświadamiania zawodowego 
przez odczyty, konsultacje i prowa. 
dzenie zawodoznawczych kursów 
„Czym ja będę ?“

W  poradni zakładu młodzież o- 
trzymuje fachową poradę i skierowa-

Prasa charytatywna P. K. Op. w powiecie
SPetjalne dotacje i ofiarność społeczeństwa podstawa działalności

(tp ) Z chwilą utworzenia Wielkie
go Lwowa przez przyłączenie do nie
go 22 miejscowości sąsiednich i roz
szerzenia granic starostwa Lwów- 
powiat, powstała konieczność nowej 
organizacji lwowskiej placówki opie
kuńczej dla Polaków na dwa odrębne 
komitety, a to: Lwów.miasto i Lwów- 
powiat.

Drugi komitet objął cały obszar 
starostwa Lwów-powiat, przejmując 
czynności pierwotnego komitetu 
lwowskiego poza Wielkim Lwowem. 
Tak też przeszły pod jego nadzór u- 
tworzone poprzednio delegatury w 17 
miejscowośćiach, a to: w Biłee Szla
checkiej, Bóbrce, Dawidowie, Dubla- 
nach, Gródku Jagiellońskim, Janowie, 
Jaworowie, Krakowcu, Kulikowie, 
Mszanie, Prusach, Pustomytach, Sie
mianówce, Sokolnikach, Szutowej, 
Wielkich Oczach i Żółkwi, do czego

dochodzą obecnie jeszcze dawne po
wiaty Sądowa Wisznia, Rudki, Mo
ściska i Komamo.

Cały obszar działalności nowego 
komitetu obejmuje 5.400 km. kw. o 
49 gminach zbiorowych i  493 miej
scowościach. Tak obszerny teren 
działania wymaga ciągłej pracy nad 
zespoleniem, organizowaniem, utrzy
mywaniem i wspieraniem opieki do
browolnej dla ludności polskiej tego 
obszaru.

Praca komitetu na tym terenie 
obejmuje całość zadań Rady Głównej 
Opiekuńczej w  Krakowie, a w  szcze
gólności uzyskiwanie środków do roz
działu między polską ludność potrze
bującą pomocy. A le są jeszcze i dal
sze zadania komitetu, który wspiera 
potrzebujących pomocy, udzielając 
im opield w  czasie bezrobocia, umie

szczając dzieci i młodzież w sierociń
cach i dożywiając w  kuchniach przy
szkolnych, a starszych w  kuchniach 
ludowych, którym przydziela się 
środki żywnościowe i wreszcie wspie
rając ich zasiłkami pieniężnymi.

Na ogół zatem obowiązuje komitet 
zakładanie, utrzymywanie i wspiera
nie polskich instytucyj opieki społe. 
cznej oraz organizacyj służących do 
wypełniania zadań powyższych. Dla 
zrealizowania tak obszernych obo
wiązków opieki społecznej czerpie ko
mitet środki częściowo z przydziałów 
żywnościowych i pomocy gotówko
wej Rady Głównej Opiekuńczej w 
Krakowie, ale obowiązkiem jego jest 
też w drodze zbiórek oraz uzyskania 
darów pieniężnych i w naturze wśród 

I społeczeństwa polskiego zapewnić 
j  trwałość swej działalności charyta- 
I tywnej.

nie do odpowiedniej szkoły lub zawo
du. W  licznych wypadkach absolwent 
szkoły powszechnej lub średniej w o- 
góle nie ma jasnej orientacji i  wy
maga od doradcy zawodowego wska>- 
zania mu najodpowiedniejszego zaję- 

. cia. I tak w grupie 25 uczniów szu- 
: kających porady zawodowej —  8 nie 
' miało w  ogóle określonego życzenia 
■ zawodowego. W  tej samej grupie 
; 9-ciu kandydatom wskazano odmien
ne od ich życzeń zawodowych zawo
dy, a tylko u 8-miu wskazania do
radcy zawodowego pokrywały się S 
życzeniami petenta.

Często powód niechęci do poszczę, 
gólnych zawodów występuje wśród 
młodzieży jako też ich rodziców nie 
tylko na podłożu nieznajomości wa
runków i czynności zawodowych, lecz 
również z powodu nastrajania ich' 
przez zawodowców nieudanych. Tak 
pewna matka opierała się przed wy. 
borem zawodu elektromontera dla 
syna, gdyż w  je j wsi przebywa ele
ktromonter, który porzucił swój fach, 
wrócił na wieś i siedzi rodzicom „ńa 
karku".

Klienci odnoszą się z zaufaniem 
do poradni, która udostępnia uczest
nikom kursów zawodoznawczych skła- 
kanie egzaminów szkolnych przez od
powiednie przygotowanie, informa
cje i skierowanie. Ostatnio również 
Urząd Pracy rozpoczął współpracę z 
poradnią, przysyłając rzeszę młodzie
ży dla oznaczenia najodpowiedniej
szego przydziału pracy jako kandy
datów na terminatorów w  Miejskim 
Zakładzie Wyszkoleniowym (Lehr- 
lingsausbildungsanstalt).

G ROSZ
NA

p o L u m n c Y
SO BIESK IEG O  15

Mty zżętemu z&ażu piadmicC
Aby zżętemu zbożu udzielić znów 

płodności, czyni się w folklorze ludo
wym wiele zabiegów magicznych. Są 
to wszystko przeżytki i relikty sta
rych praktyk czarodziejskich i zabo
bonów, mających za sobą długie wieki 
istnienia i związanych z tym prze
mian, czy odkształceń wprowadzonych 
przez zwyczaje chrześcijańskie, a na- 
®tępnie rozwój kultury i oświaty 
t^śród mas ludowych.

Dzisiaj pozostały już tylko drob- 
de szczątki tych praktyk, najczęściej 
Pozbawione sensu, wyrwane z całości 
obrzędowej i —  co ważniejsze — nie
zupełnie zrozumiałe dla uczestni
ków. Bo któżby dopatrywał się w peł- 
dych wesołości i pustoty zabawach 
zeńców na zagonie jakiejś głębszej 
myśli? Zaginęła ona i zatarła się na

przestrzeni wieków, ustępując miej
sca wesołemu szczegółowi zabawy 
wśród młodzieży rolniczej.

Oto kilka spośród dotyczących 
zwyczajów obejmujących całą chyba 
połać Europy. W  północnych Niem
czech, we Fryzji np. po sprzęcie zbo
ża włóczy się wszystkie dziewczyny 
pracujące przy żniwach^, po ziemi, 
zdaje się dlatego, by ściętym kłosom 
znów użyczyć kobiecej płodności. Na 
Helgolandzie żeńcy i żniwiarki ta
rzają się parami po ściernisku. Toż 
samo dzieje się przy sadzeniu karto
f li i kapusty. Tarza się po ziemi i 
przewraca dziewczyny z równoczes
nym wymawianiem wróżebnego ży
czenia, aby kapusta i kartofle wyro
sły tak wielkie, jak przewrócona.

A  u nas? Oskar Kolberg, jest tu

niezawodnym źródłem, Spisał bowiem 
w kilkunastu tomach obyczaje ludowe 
z niezwykłą sumiennością. Stwierdza 
on, że zwyczaj tarzania się żeńców 
po ściernisku jest w bardzo wielu o- 
kolicach zachowywany. Gdzieniegdzie, 
jak w okolicach Zamościa i Hrubie
szowa biją nadto tarzających się żeń
ców kamieniem w głowę, mówiąc, że 
nie będą go krzyże bolały przez cały 
rok. W  Makowie należy to tarzanie 
powtórzyć w wilię Bożego Narodze
nia, bo wówczas urodzaj pewny.

Innym zabiegiem wróżebnym jest 
„ o b o r y w a n i e  ż n i w i a r z a "  a 
częściej żniwiarki wokół ostathich 
zebranych na łanie snopów. W  Lubel
skiem wygląda to jak następuje: U- 
stawiają żeńcy po żniwach trzy kopy 
zboża tak, aby spodem był otwór, po
tem chwytają za nogi dziewkę, która 
przebiegła właśnie w pobliżu, prze
ciągają przez tę dziurę i  .wloką po 
trzykroć dokoła kóp.

W  inych stronach oborywa się o- 
statnie kłosy dziewuchą, przy czym 
jeśli ona się wykupi, obnosi się ją na
około. To oborywanie odbywa się 
przy udziale rozmaitych osób, czasem 
bywa to młody chłopak, czasem star
szy gospodarz, albo też ciągnie się za 
nogi karbowego i pisarza koło ostat
nich snopów, właściciela majątku zaś 
oprowadza najstarsza ze żniwiarek 
dokoła. Na Mazowszu oborywanym 
nieszczęśnikiem jest ten żniwiarz, któ
ry  ostatni ruszył sierpem. Śpiewa się 
przy tym charakterystyczną pieśń:

Kto brody nie piele
ten nie doczeka niedziele
hej, kto brodę bandzie piól
ten od pana dziedzica wódkę bandzie pu.

Kto brody nie orze
temu się nic urodzi zboże
hej, kto brodę bandzie oral
ten bandzie miał pełue spichrze zboża

Powszechny do dziś dnia jest oby
czaj wiązania powrósłami tych ob
cych, tkórzy przypadkiem czy też u- 
myślnie przybędą na łan żniwny i 
muszą się potem wykupić datkami 
od niewoli.

Osobny zabieg magiczny stanowi 
tańczenie na urodzaj. Z obserwacji 
tego zwyczaju trudno orzec, czy ma
my tu do czynienia ze specjalnym ro
dzajem tańca czy też taniec ten jest 
s£osobsm oddziaływania na urodzaj

zbiorów. W  tańcu obrzędowym chodzi 
o to, aby jak najwyżej podskoczyć do 
góry, bo to będzie stanowić miarę 
przyszłego kłosa. Tańczy się na 
wszystkie rodzaje zbóż. W  powiecie 
wielickim tańczy gospodarz na psze
nicę, gospodyni na konopie, dziew
częta na rutę, przy czym muszą choć 
parę razy wysoko podskoczyć.

W  ziemi pinczowskiej śpiewa się 
przy tym:

Hola, hola do góry 
aby konopie tyle były.

Na podobnej podstawie oparte są 
inne zwyczaje pokrewne. W  Czechach 
np. oprowadza się przed orką jesien
ną parobka owiniętego w słomę w 
wysokiej czapce, życząc przy tym go
spodarzowi, aby zboże wyrosło wyżej, 
niż sięga czapka chochoła. W e Fran
cji, w Wogezach, wysokość konopi o- 
cenia się wedle wysokości ostatniego 
człowieka, który idzie na mszę popiel- 
cową: jeżeli jest on wysoki, to kono
pie udadzą się dobrze.

Ostatni wreszcie obyczaj, o któ
rym wspomnieć pragniemy, to szefo- 
ko rozpowszechniona uroczystość w y- 
z w o l i n  k o s i a r z a ,  po raz pier
wszy pracującego w polu. Stroi się 
go w zieleń, wkłada na głowę wieniec 
z liści i kwiatów, na grabiach zaś za

wiesza się czerwoną chustkę. Kilku 
parobków trzyma nad wyzwoleńcem 
kosy. Dwóch muzykantów, otoczonych 
gromadą kośników prowadzą go przed 
dwór albo dom zamożniejszego go
spodarza, gdzie otrzymuje poczęstu
nek. Następuje hulanka w karczmie, 
podczas której jeden ze starszych pa
robków wychodzi na dach i ogłasza 
„co wolno frycowi". W  wielu okoli
cach egzamin wyzwoleńca jest dość 
uciążliwy. Goli się go i strzyże tępą 
drewnianą brzytwą i nożycami, nie 
żałując szturchańców, jak w dawnych 
obyczajach szkolarskich lub dziś je 
szcze w czasie przejazdu młodych 
wilków morskich przez równik.

We wsi Giwartowie w  Kaliskiem, 
jak i w wielu sąsiednich, nieszczęśni- 
ka-wyzwoleńca uwalnia z opresji 
dziewczyna, przy czym wszyscy ucze
stnicy wywołują głośno następującą 
orację:

Co dziś zaszło o piątej godzinie
Oto znaleźliśmy w ilka w G iwartowskiej dolinie
Był on nie bardzo stary, lecz przytem

bardzo zuchwały 
Założyliśmy na niego to stare skrzydło 
Chcieliśmy mu dąć dobre mydło 
Lecz się za nim wstawiła pewna dziewczyna 
Która nam oznajmiła o tej nowinie 
M y też czem prędzej skoczyli 
Do towarzystwa żeśmy go p rzy ję li —

i  robić kazali.
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KU PIĘ  młynek do młętenła maku.
Nabielaka 43, m. 4, po godz. 17. v

„W SPÓ LN Y  pokój* Uniłowskiego —
Beyera szkołę gry fortepianowej ku
pię. Tarnowskiego 25 m. 3. v

GRAMOFONY. płyty, igły, aparaty 
fotograficzne, przybory FO-FO-RA" 
CHORĄŻCZYZNY PIĘĆ. 2951

SPRZEDAM wózek sportowy ,Edka‘* 
Kochanowskiego 2, warsztat. 05116

POM NIK z Madonną, Niepokalanie, 
wysokość 2.50 metr. z kamienia trwa 
łego, rzeźba artystyczna do sprzeda
nia u Potocznego, rzeźbiarza, ulica 
Zakładowa nr 184 a. 05043

ENCYKLOPEDIE, SŁO W N IK I stale 
kupuje księgarnia ,LOGOS", plac 
Hanse (Bilczewskiego) 10. . 3245

GRAMOFON szafkowy koncertowy 
„H is mastera", płyty figurę brązo
wą Grepgantes, piękny obrus na 12, 
serwety, rysunki Mehoffera. Kadecka 
nr 8, m. 6, 3— 6. v

54io
RAJTK I GABARDYNOWE i  SUKIEN 
NE sprzedam. —  Lwów ul. Na Baj
kach 4, I I  p. mieszk. 5 05212

i P O M O C  L E K A R S K A  I
DOC. Dr. MED. T. BARANOW SKI, 
Dr. Med. B. SOBCZUK analizy le
karskie. Lwów. Sykstuska 14, 11. p 
telefon nr 238— 09 04584

P IA N IN O  lub fortepian dobry kupię 
zaraz. Zyblikiewicza 13/4 od 15-tej

SPRZEDAM piękny płaszcz zimowy 
na starszą otyłą panię. Stryjska 52, 
mieszkanie nr 1. v

JUBILERSKIE naprawy i nowe ro
boty w złocie, srebrze i metalu JAN 
WOJTYCH, Lwów, AKADEM ICKA 8 
Rok zał. 1896. Galwanizacja, grawu- 
ry artyst. Przeróbka złota dla celów 
dentystycznych. 3253

Dr. W. B IL IŃ SK I ginekolog-akuszer 
-ordynuje obecnie ul. L. Sapiehy 85.

SPRZEDAM obraz Rozwadowskiego 
łóżko drewniane z siatką, nuty kla
syków. Piekarska 49, m. 8. v

Dr. T. LORENZ specjalista chor. ne
rek, pęcherza i dróg moczopłciowych 
od 4-6. Lwów, Kłuszyńska 11/3. 3153

ŚNIEGOWCE pół wysokie nowe, do 
sprzedania. Lwów, Zielona 21, m. 8.

M A ŁY  DOMEK, okolica Łyczakowa, 
poszukuję od zaraz. Gaz. Lw. 05229GINEKOLOG i AKUSZER dr. JAN 

K IL ^ R , ordynuje jak dawniej, Lwów 
ul. Sapiehy 89. Tel. 235-18. 2953

KU PIĘ  damski czarny płaszcz zimo
wy na osobę wysoką tęgą. —  ulica 
Zygmuntowska 12 a, mieszkanie 7. v11 L A T  doświadczenia w naprawach 

elektromechanicznych posiada firma 
,,Ekravox" Sykstuska 32, tel. 110-04.Dr. med. W Ł. OROŃS/fT, ordynuje 

w  chor kobiecych i wewnętrznym. — 
LWÓW' ul. M IK O ŁAJA  17. tel. 208-42

KU PIĘ  NOWOCZESNĄ S Y P IA L 
N IĘ  w dobrym stanie. Zgłoszenia —  
.Reklama" Sykstuska nr 21 —  pod 

„Sypialnia". 05306
3.000 F ILATELISTÓ W  zakupiło do
tychczas Cennik - Katalog 1942 zna
czków polskich Gubernatorstwa. 320 
artystycznych fotografii znaczków. 
Przekazem 8.40 za zaliczeniem 10.—  
Polski Dom Filatelistyczny, Warsza
wa, Marszałkowska 116. 2943

Dr. PO ŹN IAK  JA N IN A  specjalistka 
chorób wewnętrznych i nerwowych 
ordynuje Wyspiańskiego 29, tel. 239-38

R A TLE R K A  rasowego szczeniaka —  
sprzedam. Ptaśnika 39, mieszkanie 
cztery, Kolonia profesorska. 05247

[ p o l e c e n ia  g o d n e  f i r m y j
K U PIĘ  natychmiast kasę ogniotrwa
łą w dobrym stanie. Oferty do firmy 
Ernst Grohmann Hoch - T ie f und 
Eisenbetonbau, Sykstuska 68. v

A LE  oryginalna farbka do bielizny 
z kwiatkiem jest lepsza. „Kosmety
ka", Batorego 9, 05209

OKAZYJNIE  SPRZEDAM Y: PO
W IELACZE, atrament. RAM Y, RÓŻ
NE M ASZYNY I CZĘŚCI, szkło i 
porcelanę. ROBOCZE PE LE R YN Y  i 
KOM BINEZONY oraz CZĘŚCI R A 
DIOWE. Rzeźnicka 13, w  podwórzu, 
od godz. 8— 13 i od 14— 17.50. 04916

W SZYSCY już wiedzą, że najlepsza 
pasta do obuwia w .Kosmetyce" — 
Batorego 9. 05208

PŁU C ZK I klozetowe używane lub no 
we oraz pływaki do płuczek zakupi: 
„Energo" wysokie ceny. Sykstuska 
nr 37. II . piętro. 05268

ĆZY  Łaskawa Pani używa puder 
Aksamit? „Kosmetyka" Batorego 9.

P IA N IN O  lub fortepian krótki na
wet zniszczone, kupię natychmiast. 
Listy do Adm. G. L. 05227

KIJPIM Y rurkę szklaną do hydroforu 
dług. 1.40 m., grub. 14 m/m. Zgło
szenia fabryka czekolady JT, Hoflin- 
ger, Asnyka 9. V

ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO-MĘ- 
SKI — ANTONIEGO BRUCHALA, 
LWÓW. PASAŻ HAUSMANNA DWA. 
TELEF. 107-69 ZAWIADAMIA P. T. 
Klientelę o sprowadzeniu nowoczes
nych aparatów do trwałej ondulacji 
bez prądu i pary, jak również oso
bny GABINET kosmetyczny, który 
poleca się P. T. Publiczności. 3117

F ILATE LIŚC I! Proszę © oferty ! —  
Stale kupuję znaczki polskie, serie 
historyczne, bloki sierpnowe, kupcy—  
Gdańsk, walutę złotową; Zagranicę. 
Gotówka telegraficznie lub nowości; 
przedrukowe Gen. - Gouv. Gotfryd, 
Kraków, ICalwaryjska 8, tel. 234-78.

SPRZEDAM wapno gaszone do mu
rowania 200 kg., meszty czarne no
we 42, brązowe 40. Lwów, ul. Wo
łyńska 23 gospodarz. v

PŁASZCZ samodziałowy męski na 
wysokiego do sprzedania. Szaszkiewi- 
cza 1, mieszkanie 14, 2 razy lewy 
dzwonek, między 3— 5. v

KU PU JEM Y SREBRO, K R YSZTA ŁY  
JAN  WOJTYCH, AKAD EM ICKA 8.ŻU R NALE MÓD —  nadeszły najnow 

szo modele jesienno - zimowe 1943, 
poleca M ICH AŁ KOW ALSKI, Lwów 
LEGIONÓW 19. Na prowincję szcze
gółowy katalog wysyłamy bezpłatnie

KSIĄŻKI U KRAIŃ SK IE  stale kupu
je Księgarnia „LOGOS", Lwów, pl. 
Hanse (Bilczewskiego) 10. 3242

SPRZEDAM futro sportowe męskie
na średniego, spód cybety, kołnierz 
kangur wierzch popielaty angielski. 
Wiadomość: telefon 265-23. 05262WARTOŚCIOW E KS IĄ ŻK I: MIODO- 

SYTNICTW O — sztuka przerabiania 
miodu i owoców, 10 zł. BAR TN IC 
TW O : Hodowla pszczół dla zysku, 
str, 278 —  20 zł., porto 2 zł. W y
syła po otrzymaniu zadatku M, KO
W A LSK I, Lwów, LEGIONÓW 19.

FO TO APARAT małoobrazkowy kupi 
„FO  - FO - R A "  Chorążczyzny 5.

SPRZEDAM patefon walizkowy an
gielski, dwusprężynowy ..oraz większą 
ilość płyt. Żółkiewska 139, II . piętro 
m. 16. ganek lewo, od 17— 20. 05274

K U PIĘ  PATE FO N  walizkowy oraz 
P Ł Y T Y  w dobrym stanie. Na Baj
kach 4, 11. piętro, mieszk. 5. 05067

ZNACZKI POCZTOWE polskie i za
graniczne, czyste i stemplowane, ku
puję pojedyńczo i w masówce, zbio
ry i partie, płacąc najwyższe ceny. 
Oferty z podaniem cen, proszę kie
rować: Warszawa C. 1., —  skrytka 
pocztowa nr 1128. 3227

SPRZEDAM różne obrazki dekoraeyj 
ne ścienne oraz obraz S. M. Jawor
skiego, Zofii Sznajdrowej oraz olejny 
wartościowy. Oglądać można g. 2— 6 
Kochanowskiego 12 mieszkanie 6 —  
II . p.. ganek na prawo. ▼

BIURO BUCHALTERYJNO - REW1 
ZYJNE ST. TARNAW SKIEGO, —  
LW ÓW , ROM ANOW ICZA 11 P A R 
TE R  TELEFON 106— 21, WZNO 
W IŁO  SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ I  
POLECA SIĘ P. T. KUPCOM, — 
PRZEMYSŁOW COM l  IN N Y M  
PRZEDSIĘBIORCOM. 3260

SPRZEDAM salonik (kanapka 4 fo 
teliki, 2 fotele). Wiadomość ulica 
Mączyńskiego 33, II. p., —  (wprost 
schodów) od 6— 7 wiec* v

B IBLIO G RAFIĘ " ESTREICHERA 
„S Ł O W N IK " LINDEGO kupi Księ
garnia „LOGOS", Lwów, pl. Hanse 
(Bilczewskiego) 10 3243

MIOHAŚ JAREM A, znany damski 
fryzjer, farbuje włosy Inectorem i 
rozjaśnia na wszystkie odcienie. —  
Uwaga na adres: Czarnieckiego 3

K U PIĘ  Większy gazowy piecyk ła
zienkowy lub kociołek oraz" niedużą 
vacuum pompę i kompresor. Lwów. 
Jagiellońska 16, sklep. 05291

K U PIĘ  M IKĘ do amerykańskiego 
automat, pieca. Zgłosić: Kawiarnia, 
Czarnieckiego 1. 05169LOKOM OBILE od 9 do 25 HP, ko

paczki, prasy do torfu, po remoncie, 
poleca „P IL O T ", Lwów, Batorego 4. K U P IM Y  do dwucylindrówki „Mag- 

netto" w dobrym stanie. —  Folwark 
Lesienice koło Lwowa. 05181

KU PIĘ  kołdry, materace w  dobrym 
stanie. Łyczakowska 89, m. 4. 05289

ZEGAREK Tw ój najlepiej naprawi z 
gwarancją firma JAN  SELTENREICH 
Lwów, Plac Halicki nr 14. Wielki 
wybór sztucznej biżuterii. 3181

SAMOCHÓD kupię ciężarowy dwu —  
ezterotonowy rosyjski Ford —  dobry 
stan na drzewo lub benzynę, także 
przyczepkę. O ferty: Moebelzipser —  
Lwów, Hetmańska 24., 05287

S Y P IA L N IĘ  nowoczesną w dobrym 
stania, kupię. Listy G. L. 05155

N A P R A W Y  LAM P, KUCHENEK i 
ŻELAZEK ELEKTRYCZNYCH N AJ
TA N IE J  ELEKTROPRODUKCJA — 
LWÓW, KO PER N IK A  19. 3219

CHODNIKI i forligery kilimowe —  
sprzedam. Łyczakowska 71, m. 1.

KU PIĘ  czółenka granatowe szewro- 
wa 37. Stan pierwszorzędny. Lwow
skich Dzieci 46, m. 10. 05302

KU PIĘ  śniegowce boty nr 39— 40. —  
Świętokrzyska 28, godz. 5— 8 popoł.

A TE L IE R  FOTOGRAFICZNE , FO- 
FO - R A ", CHORĄŻCZYZNY 5 —  
azybkol solidnie! —  Do legitymacji 
w  24 godzinach. 3241

K U PIĘ  zaraź* kantmaszynę i rond- 
maszynę. Zgłoszenia Asnyka 4, —  
mieszk. 3. od 18—21. 05148

K U PIĘ  , Chemię organiczną.. Opol
skiego. Lwowskich Dzieci 46, m. 10.

B RZYTW Y, NOŻE, nożyczki i t. p. 
OSTRZY M. Szubrowski, Boimów 4.

PA N O W IE  Piekarze! Mam 2 budy 
w  surowym stanie, bez kół, solidna 
robota tanio sprzedam; Karabanik, 
Marcina 14 II. piętro. Wiadomość 
od godziny 5 popoł. 05125

SPRZEDAM futro damskie i męskie,
materace, suknie stylowe bundę pod
różną, firanki, trenczkot. LISTO
PA D A  17, mieszkanie 5, I. p. v

ZAK ŁAD  malarstwa pokojowego Jan 
Czaban, Wienerstoasse 50 (Tokarzew 
skiego), przyjmuje wszelkie roboty 
malarskie i lakiernicze. 05277

SPRZEDAM maszynę Singera pier
ścieniową. Lwów, Piotra i Pawła 15 
mieszkanie 10, II. piętro.* 05309ŹREBCE francuskie brązowe, pierw 

szoi*zędny stan, na średnią okazyjnie 
sprzedam. Listy Gaz. Lw. 05236:A R T Y K U Ł Y  GOSPODARCZE. P A 

STY SZNURKI. A R T Y K U Ł Y  SZEW 
SKIE TERMOSY, POLECA SZUM
SKI. ŁYCZAKO W SKA 4. PR ZYJ
MUJEMY zlecenia na prowincję.

SPRZEDAM ręczny wózek dwukoło
wy na resorach. Lwów, ul. Piotra i 
Pawła 15, mieszkanie 10. 05310SPRZEDAM maszynę Singera. Alek

sandrowicza 6, m. 9, suteryny. 05090
SPRZEDAM dywan duży, —  płaszcz 
czarny. Zofii 14, m l .  VPA LTO  jesienne na średniego —  do 

sprzedania. Brajerowska 11 a, m. 4.| K U P N O  —  S P R Z E D A Ż  1 KU PIĘ  futro damskie łoszaki (figu 
ra normalna) oraa futro męskie dla 
mężczyznę tęższego. Gaz. Lw. 05334:

PŁASZCZ damski, sPÓd karakuły —  
sprzedam. Zadwórzańska 126, I. p. 
mieszkanie 4, 3—7. 05228

KU PNO I SPRZEDAŻ OBRAZÓW 
ZNANYCH  M ALARZY. Oprawa o-
brazów i luster. Na składzie: diamen 
ty i kółka do ciecia szkła. Lwów — 
SYKSTUSKA 13‘ SKLEP. 3197

N IC I i wełnę wszelkiego rod za jr*^  
Duje Sklep galanteryjny —  Plac 
Bernardyński 9. 05321

W ZM ACNIACZ silny, płyty taneczne 
aparat foto - Agfa  amerykański oraz 
kilka detektorów głośnych sprzedam 
Boimów 16, m. '8, II. p. 05258K U PIĘ  półbuciki brązowe nr 43. —  

Sokoła 4, pokój 20 godz. 9— 12. v ŁÓŻKO żelazne z materacami, ma
giel pokojowy, teczkę skórzaną sprze 
dam. Kościuszki 24, III. p. 05318TO K AR N IĘ  2 1/2 i motor .6 KM ben 

zynowy sprzedam. Warsztat ślusar
ski, Sobieskiego 12. 05217

SPRZEDAM PŁASZCZ KRYM SKI 
piękny luźny oraz PŁASZCZ B IA 
ŁY, prawdziwy himalaja, piefwszo- 
rzędńy gatunek na średnią osobę ul. 
Fredry 4, I. p., m. 2 a, godz. 4— 7.

JAD ALN IĘ  nowoczesną, orzech kau
kaski, sypialnię wiedeńską, stan pier 
wszorzędny, jakoteż obrazy malarzy 
polskich sprzedam. Gaz. Lw. 05314

K U PIĘ  aparat *  do masażu twarzy. 
Zgłoszenia: Fryzjer, Kadecka 5 c.

KU PIĘ  porządny zimowy trencz, ko
lor obojętny. Grochowska 49, II . p., 
mieszkanie 8. v.

FUTRO damskie murmle, chodnik 
kokosowy sprzedam. Lwów, Japoń 
ska 6 a, mieszkanie 7. 05185

1 R O Z M A I T E
CHIROM ANTKA ,;Ira" przyjmuje: 
Tarnowskiego 21, m. 2. 05128MESZTY MĘSKIE nr. 43 nowe —  

zamsz, brąz, czarne sprzedam. Lwów 
ul. Rozwadowskiego 29, I I  p. m. 5 v

SPRZEDAM piec automatyczny ame
rykański. Wiadomość: Kawiarnia — 
Czarnieckiego 1. 05168 KONCESJONOW ANE BIURO DRA 

E. GRIEGA. LWÓW, U L . SYKSTU
SKA 14. wykonuje: TŁU M ACZEN IA  
PR ZE PISYW AN IE  N A  M ASZYNIE, 
PO D AN IA, wszelkie prace prawnicze 
naukowo - techniczne. 05048

U BRANIE sport, popiel, i brązowe,
na średniego, Raglan jesienny tanio. 
Płaszcz damski na średnią, Sukienki 
jedw. i wełn. Pyżamę damską sprze
dam. Piekarska 18, mieszk. dziewięć.

SPRZEDAM 2 piece żelazne, stojak 
żelazny do studni, koks, umywalkę 
na naczynie, wannę, kasetki, Lwów, 
Mączyńskiego 75 v

SPRZEDAM maszynę do szycia, ul. 
Potockiego 25, m. 1 w podwórzu —  
na prawo, ganek. 05281

CUDA T E L E P A T II ! ! !  —  Wysyłanie 
myśli na odległość 200-500-1000 km. 
POKAZOW E EKSPERYM ENTY. — 
Potęga woli. Dziewiąty cud świata. 
Zobaczymy w  niedalekiej przyszłości, 
za to znakomity HERBATOL-EMPE 
z głową indianina dostać możemy 
już działaj s  każdym sklep.ie„ &13

P IA N IN O  prawie nowe sprzedam —  
Ossolińskich 10, m. 5. 05230

D YW A N  na podłogę 1 ścianę, gatu
nek obojętny, dobry stan, kupię. — 
Listy z wymiarem [ ceną do Adm.

Lw, ac 04895

P IĘ K N A  suknia, francuski jedwab, 
nocne koszule batyst, nie skrojone —  
sprzedam. Marcina 24 b„ njJeszka-

iTAIfl. smaczny ! wźńajny. Ma aro-
mat nadzwyczajny Więc pamiętaj 
«łowa te, jak „Herbatol" to EMPE.

M ASZYNY BIUROWE — naprawia. 
Zniszczone na rozbiórkę, kupuje — 
..M ETALOTECHNIKA" F. Beauvale 
pl BERNARDYŃSKI, róg Serbskiej.

DYSKRETNIE I  SZYBKO, systemem 
nowoczesnym, ułatwiam zawarcie od
powiednich znajomości towarzyskich 
1 matrymonialnych. Wienerstr. 72-36

PO D ANIA. TŁU M ACZENIA, przepi
sywanie na maszynie, KOSZTORYSY 
techn. BIURO tłumaczeń Lwów —  
Romanowicza dwa (obok Notariatu).

DEZYNFEKCJĘ mieszkań, mebli — 
przeprowadza „Gazochemia" Lwów, 
Hauptstrasse (Piłsudskiego) nr 21 — 
telefon nr 271-—06 3077

SZCZYT TRW AŁOŚCI! Naprawę gu 
mowych zelówek, śniegowców, kalo 
szy najnowszą metodą gorącego łą
czenia wykonuje firma „Im o" Fich- 
tenstrasse (Zyblikiewicza) niT'18. — 
Punkt przyjęcia: FIRM A SOCHA,
ni. Jagiellońska 4. 2910

FOTOGRAFIE legitymacyjne na PO
CZEKANIU, . artystyczne portrety wy
konuje najtaniej, szybko, pięknie — 
ZAKŁAD ARTYSTYCZNEJ FOTOGRA 
F il, Lwów, ZYBLIK IE W IC ZA  21.

STROJENIE, naprawa fortepianów, 
Artur SM UTNY, Lwów, Supińskiego 
nr 25. mieszk. 12. Telefon 215— 98.

„T E K A "  wytwórnia pudełek tektu
rowych l wyrobów z papieru —- R. 
Konarski wznowiła produkcję. —  
Parkstr. (Mickiewicza) 26. Tel. 119-85

DAM klisze do retuszu do domu. Zâ - 
kład fotograficzny, Zyblikiewicza 21.

SPRZEDAŻ CHLEBA pod hasłem: 
Solidna i punktualna obsługa P. T. 
Klienteli, rozpoczynam od 1. wrze
śnia we własnych sklepach —  ulica 
UKOŚNA 4 i  Wienerstrasse (GRÓ
DECKA 106, gdzie też przyjmuję re
jestrację. Piekarnia Łuczkiw Jan —  
Droga Kulparkowska 22. 05239

KOŁDRY, materace przerabiam. —  
Lwów, Łyczakowska 89 Rzeszowski.

KONCESJĘ na TRANSPOTOW E
przedsiębiorstwo kto wykorzysta ? —  
Listy Adm. Gaz. Lw. 05331

TŁUM ACZ niemieckiego: Głęboko 1S

I w o l n e  p o s a d y  |
MĘŻCZYŹNI I  KOBJETY! — Jeśli 
chcecie polepszyć wasze warunki ży
ciowe. zgłaszajcie się do pracy w 
Niemczech. Nauczycie się czegoś. — 
Zarobicie pieniądze i dostaniecie do
bre wyżywienie. Przyjdźcie do nas 
w godzinach urzędowych lub napiszcie 
do nas. Udzielimy wam rzeczowych 
porad bezpłatnie i bez zobowiązań. 
Każdy mężczyzna i Każda kobieta — 
znajdzie miejsce pracy wedle swego 
wyboru I upodobania. Biuro In for
macyjne Lwów. Adolf Hitler-Ring 11. 
Telefon 291—20. Godziny przyjęć: 
w dni powszednie od 9— 19, w nie- 

. dzielę od godziny 10— 13. 3028

PRACOW NICA domowa rozumiejąca 
po niemiecku, znajomość gotowania, 
prania, prasowania, dla małego go
spodarstwa (w illa ) na bardzo ko
rzystnych warunkach poszukiwana 
natychmiast. Listy G. L . pod 05234

BUCHALTERÓW poszukujemy o<j za 
raz. Dobre warunki. Zgłoszenia do 
Vereinigte Holzverarbeitende Betrie- 
be, Strasse der Polizef 2. 05152

K ILK ASE T wyszkolonych mężczyzn 
zatrudniliśmy już we fabrykach Rze
szy a potrzebujemy nowych uczniów. 
Mężczyźni i chłopcy w wieku 17—45 
lat, którzy mają ochotę przeszkolić 
się w krótkim czasie by później otrzy 
mać dobrze płatną pracę w niemiec
kich fabrykach lotniczych. — zechcą 
zgłosić się w Biurze Informacyjnym 
Lwów. Adolf Hitler-Ring 11, telef. 
291-20. Godz. przyjęć od 9—19, w 
niedzielę od 11)—13. Warsztaty W y
szkoleniowe Min. Lotnictwa Lwów— 
Kraków. 3027

STENOTYPISTKA, znąjąca język 
niemiecki, poszukiwana natychmiast 
do niemieckiej firmy we Lwowie. —  
Listy Adm. Gaz. Lw. 05176

FRYZJER męski potrzebny na do
brych warunkach zaraz. Rucki, ulica 
Kazimierzowska 7. 04203

BUCH ALTERA rutynowanego, aryj- 
czyka, poszukuje fabryka we Lwo
wie. Listy Gaz. Lw. 05108

DWÓOH zdolnych prz^krawaczy szew 
skich na dobrych warunkach przyj
mę. Prus, SYKSTUSKA 35; Solak, 
KO PER N IK A  28 A . 05104

FRYZJER męski potrzebny „gwaran 
c ja " Kadecka 5 c Łuszkiewicz. 05194

PRZYJM Ę większą ilość aryjskich 
i’obotników niewykwalifikowanych —  
(również kobiety), poza tym blacha
rzy, szklarzy i cieśli, do robót bu
dowlanych. Zgłoszenia codziennie o
godz. 8-mej rano, przyjmuje Przed
siębiorstwo Budowlane Dypl. Inż. 
Otto Wagnera, Lwów, ulica Szy
mona 1, II. piętro. 05028

POSZUKUJĘ fryzjerkę praktykant- 
kę, praktykanta. Zyblikiewicza f7.

FRYZJERKA • mattfkiirtystką W Je
dnej osobie, potrzebna na wyjazd. — 
Bliższo informacje Głęboka 14, m. 29

FRYZJERA, fryzjerkę przyjmie Pau- 
czak, Brajerowska 4. 05015

POSZUKUJEM Y natychmiast do róż 
nych okolic Rzeszy dla budowy ma
szyn, przedsiębiorstw elektrotechnicz
nych i pomiarów: inżynierów, tech 
ników, technicznych rysowników i 
werkmistrzów. Znajomość języka nie 
mieckiego pożądana jednakowoż nie 
konieczna. Biuro Informacyjne Adolf 
H itler Ring 11. Telef. 291—20. 3262

M ANIKU RZYSTKĘ, siłę płerwszorzę 
dną przyjmę na b. dobrych warun
kach. Chorążczyzny ló. 05286

FRYZJERA i fryzjerkę przyjmę ul. 
Podleskiego nr 2. 05241

POTRZEBNI zdolni FRYZJERZY
zaraz. Lwów, Sykstuska 34. v

POSZUKUJĘ FRYZJERA i M A N I
KURZYSTKĘ. Lwów, Sykstuska 23.

FRYZJERKI poszukuje Józef Mach, 
Tokarzewskiego 50. Ó5220

S IŁA  biurowa dla prowadzenia kar
toteki i  fakturowania oraz jako po
moc w dziale sprzedaży poważnej 
niemieckiej firmy, poszukiwana od 
zaraz. Listy z życiorysem kierować 
do Adm. Gaz. Lw . 05269:

D ENTYSTA —  STKA, poszukiwani 
do objęcia posady zaraz. Podać wa
runki: Świętnicki —  Jarosław, ulica 
Kilińskiego nr 7. 05290

POSZUKUJĘ sprzedawczyni aryjki 
ze znajomością języka niemieckiego 
do sklepu spożywczego niemieckiego. 
Warunek: czystość, uprzejmość i ucz 
oiwość. Utrzymanie, pensja. Listy —  
Adm. Gaz. Lw. 05335:

FRYZJER męski potrzebny od zaraz 
Tokarzewskiego 69, Kocan. 05280

BUCHALTER (A ) aryjczyk, rutyno
wany do większego przedsiębiorstwu 
potrzebny. Listy z dołączeniem odpi
sów świadectw do Gaz. Lw. 05316

FRYZJER —  K A  oraz uczeń zostaną 
natychmiast przyjęci, może być z nile 
szkaniem i wiktem na dobrych wa
runkach. Kościuszki 1. 05297

TYLK O  FACHOW CY: stolarze, cie
śle, ślusarze, mechanicy (także nie- 
aryjczycy) będą natychmiast przyję
ci do Beutepark d. Lu ftwaffe Lwów  
Plac Pow.^stawowy (Gaitenstr. 12).

POSZUKUJEM Y do fabryki filmów 
w środkowych Niemczech większej 
Ilości pracownic w wieku od lat 17. 
Zapewnione dobre wynagrodzenie —  
godzinowe. Pomieszczenie wspólne w 
zabudowaniach fabrycznych a czę
ściowe wyżywienie za niską opłatą 
w  kuchni fabrycznej. Zgłoszenia —  
przyjmuje Biuro Informacyjne —  
Lwów  ul. Opery 11. Telef. 291— 20, 
gdzie udziela się wszelkich dalszych 
Wyjaśnień. Godziny przyjęć w  dni 
powszednie od 9— 19 ł w  niedzielę od

Ł  fi. Łtssmzął Eariaałs&s.

CZYSTA, młoda dziewczyna, znająca 
język niemiecki, poszukiwana do nie
mieckiego domu. Bertram, Ober- 
tyńska 21 mieszk 4. 05087:

KOLEJ Wschodnia przyjmie jeszcze 
kilku uczniów. Wiek do lat 17-stu. 
Wstęp natychmiastowy. Wykształce
nie na ślusarzy, tokarzy, kowali —  
Bpawaczy, kotlarzy i stolarzy. Bliż
szych informacyj udzielają warsztaty 
Kolei Wschodniej w  Brodach, Czort- 
łćowie, Drohobyczu, Kołomyi, Kras- 
nem, Lwowie, Rawie Ruskiej, Sam
borze, Stanisławowie 4 Stryju. 3271

POSZUKUJEM Y do majątku ziem
skiego żonatego stelmacha i ogrodni
ka, posiadających dłuższą praktykę. 
Zgłoszenia kierować pod: Majątek
Chorobrów vla Sokal. v

KU CH ARKA wytrawna z praktyką, 
poszukiwana dla majątku. Zgłoszenia 
kierować: Majątek Chorobrów, pocz
ta Chorobrów via Sokal. v

MŁODYCH KUPCÓW dla naszych 
biur, składnicy i oddziałów poszuku
jemy nątychmiast. Dobrze mówiący 
po niemTecku, mają pierwszeństwo. 
Nadto poszukujemy kilku posłańców 
biurowych mówiących po niemiecku. 
W ARSCHAUER SIEMENS A . G. 
LWÓW, Strasse der Polizei 5/7. 3272

Z  G U B Y
SKRADZIONO Ausweis na nazwisko 
Antoni Lewus, Brody ul. Petlury 1. 
Zwrot wynagrodzę. 05214

ZGUBIONO Ausweis nr 272, wysta
wiony przez Sozialversicherungskasse 
na nazwisko Dr. Marciniak Tadeusz.

SKRADZIONO dwa Ausweisy na na
zwisko: Piotrowski Stefan i Helena, 
wydany przez Kolej —  Wschodnią 
Ostbahn. Proszę łaskawie znalazcę 
Ausweisy zwrócić. v

ZGUBIONO legit. Spółdz. , Jedność" 
nr 175 nazw. Rajmańaki Kazimierz.

2. 8. 1942, U C IE K ŁA  z domu umy
słowo - chora Elżbieta Czwaczka. —  
Ubrana w  różową sukienkę z krót
kimi rękawami, włosy podstrzyżone. 
Ktoby ją spotkał, proszony jest o po 
wiadomienie: Katarzyny Czwaczki — 
wieś Konstantówka, obok Kamionki 
Strumiłowej. 05235:

TEGO, który zabrał ml teczkę wie
czorem .17/8, z zakładu fryzjerskie
go, proszę uprzejmie zwrócić mi wa
żne klucze i zapiski. —  Bereznyckyj 
Teodor, Kónigstrasse 4. v

ZGUBIONO paszport i dokumenty —  
Ludwik Haisig. Znalazca zwróci ul. 
Pełczyńska 20, zatrzymując pieniądze

SKRADZIONO paszport sowiecki na 
nazwisko Irena Dawidiuk,, Ghlebowi- 
ce Wielkie, pow. Bóbrka. v

ZGUBIONO dnia 19. V II I. ul. Kop- 
eia dokumenty: Ausweig Inst. Beli-
ringa, paszport sowiecki, kartki na 
odbiór fotografii na nazwisko Wanda 
Jaremko. Uczciwego znalazcę prosi 
się o zwrot za wynagrodzeniem —  
Lwów. Zitnorowicza 17, m. 17. v

c?. Prosimy Wszystkich 
f  ków do wzięcia udziału w od 

prowadzeniu na wieczny spoczy* 
nek śp. ZO FII W ILCZYŃSKIEJ; 
Czcigodnej Kobiety, stęsknionej 
Matki Zbigniewa, odsiadującego 
dziesięcioletnią karę w Rosji. 
Pogrzeb odbędzie się dziś, o g°" 
dżinie 4.45 popoł., z kaplicy 00 . 
Reformatów na cmentarz Janow
ski. Wdzięczni. 05411:

SKRADZIONO dowód osobisty — 
nazwisko Rakoczy Franciszek wy»* 
przez gminę Jaksice, pow. Miechów

SKRADZIONO dokumenty: paszport 
sowiecki, metrykę, dowód osobisty' 
polski na nazwisko Józef Koch. 
Zwrot wynagrodzę.

SKRADZIONO Dieristausweis nr 395 
wydany przez Stadthauptmann W® 
Lwowie oraz kartę rowerową —  ®fl 
nazwisk© Piekło Ludwig. *

SKRADZIONO paszport, świadectw® 
lekarskie na stacji Zimna Woda *>® 
nazwisko Katarzyna Piekielska. *

SKRADZIONO dokumenty na stacji 
w Przemyślu: metrykę chrztu i ślu
bu, metrykę niemiecką męża Daniel® 
Manga, Bescheinigung na prowadze
nie Teestube i inne dokumenty O® 
nazwisko Antonina Mang, —  Zima® 
Woda. Zwrot wynagrodzę.

SKRADZIONO paszport sowiecki" ^  
kartę Arbeitsamtu Stanisławów £*• 
256, kartę tytoniową oraz Arbeit® 
Bescheinigung na nazwisko —  Vali® 
Tadeusz. Zwrot nagrodzony. Stani 
sławów, Kołłątaja 9. *

L O K A L E
OSOBA na posadzie szuka komfor
towego pokoju z kuchnią od zara®* 
Listy Adm. Gaz. Lw . 05201

POKÓJ dla dojeżdżającego, TarnoW* 
skiego 1. 21, mieszkanie 2. 0513*

DW A pokoje w parterze na biuro &  
wynajęcia. Chorążczyzny 18, m. 1*

M IESZKANIE dla przyjezdnych, mo
że być z wiktem. Rynek 3’, m. 14 
II. P-, przez podwórze, dla intelig. *

OD zaraz poszukuję pokoju przy ro
dzinie dla pracującej we Lwowie. 
Listy Adm. Gaz. Lw. 05276:

POSZUKUJĘ dwa pokoje nieumeblO’ 
Listy Gaz. Lw . 05284:

ODSTĄPIĘ 2 pokoje,' "dzielnica aryi 
ska. Wiadomość: Tokarzewskiego 49, 
mieszkanie nr 13. *

Z POWODU wyjazdu odstąpię oó* 
dzielny pokój w'raz z meblami, 
waniem kuchni i gazu, w  okolic 
Łyczakowa. Listy Gaz. Lw. 05238:

ODSTĄPIĘ 3-pokojowe mieszkań*®* 
gaz, łazienka, względnie zamienię 
2-pokojowe, gaz, okolica Piekarskiej* 
Listy Adm. Gaz. Lw. 05246

DAM tysiąc złotych za 2 pokoi % &  
chnią, komfort, w dzielnicy polsk®* 
ukr. Listy Gaz. Lw. 05270:

NOCLEGI przyjezdnym. KRAKÓ^* 
ul. Zielona 25* m. 1. 05337

ODSTĄPIĘ jeden pokój w  którj^ 
jest kuchnia, bez komfortu z c a ł^  
urządzeniem i opałem. Tarnowskiej 
nr 25, m. 17, w podwórzu.

3—-4 POKOI z kuchnią, pełny koi?' 
fort, stan dobry, możliwie in stalach 
telefoniczną na mieszkanie i biur®* 
poszukuje większe przedsiębiorstw
handlowe. Zgłoszenia Breitegasse
mieszk. 8 między 15—16. 05

ZAM IENIĘ pokój z kuchnią gaz 
w pobliżu Rynku pa podobne w o* 
Iicv Górnego Łyczakowa lub Gródek 
kiej. Listy Gaz. Lw. 05327

POKÓJ umeblowany lub wspólny &
wynajęcia. Lwów, 
parter —  ganek.

Lenartowicza

ODSTĄPIĘ p e h io k o n ifu r to w e '^  
szkanie 2 pokoje, kuchnia, przedl1 
kój, ul. Króla Leszczyńskiego —  ,g 
przewiezienie urządzenia tegoż 
Jarosławia. Listy Gaz. Lw. 05293*

N A U K A

L/W.

ZGUBIONO w Przemyślu kartę roz
poznawczą nr S-3892 wyd. w Prze
myślu na pazwisko Albin Krawiec, 
Przemyśl, Władyrze 1. Znalazcę pro-
•aa a awi&fc ia wjadfrafoontaak . jl

W AKACYJNE  KURSA pisania * 
maszynach, ceny zniżone Romanc , 
ulica Zyblikiewicza pięć.

N A U K A  niemieckiego: r ł '','nVft ^

| PPS A D P 0 S Z U  KUJĄ
ŚLUSARZ - spawacz, zna 
elektryce były kier. zakładu 
tworów kredowych, szuka zajęci®  ̂
młynie, browarze, gorzelni lub t. y 
Listy Króla Leszczyńskiego nr 19 
mieszkanie nr 2.

KOSMETYCZKA - manikurzystUa^*
niemieckim, poszukuje posady W 
brze prosperującym zakładzie. Ofe 
kierować do Gaz. Lw. 05272 : ^
- .... ■ ■ ■ i ■■  ̂ *nS®'
OGRODNIK starszy poszukuje 
dy prowadzenia większych ogto® ^ 
Dobosz, —  Stanisławów —* 
Wołczyniecka 205.

MAŁŻEŃSTWA
PRAGNIESZ szczęścia to szuk®^, 
szukając znajdziesz. Apeluje do a, 
nów młodych, przystojnych, f  0 
wykształceniem ewent. nieukon® i 
«*tud., młoda przystojna b londyn^: 
prowincji. Cel matr. Gaz. Lw.

Redakcja przyjmuje od godz- 
Rękopisów nie zwracamy, — TęWL-jl 
Sekretariatu 202-23 — Kroniki *^1'
Działu ogłoszeń 215— 22. — Za t® ^  
nowy druk ogłoszeń wydawnictw® 

i odpowiada. — Druk. ..Gazety 
ąjdej" Lwów* uL &pkol£


