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360,000

Mk.

PRENUMERATA: Miesięczna we Lwowie
7,500.000 Mk., zamiejse. 8,500.000 Mk., zagranicą
10,000.000 Mk.
CEKfl OGŁOSZEŃ; Taryfa w złotych: Zwyczaj
ne ogłoszenia za wiersz jednoszpaltowy milim.
10 gr., nadesłane C nekrologia za wiersz dwu-
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szpaltowy milim. 30 g?., komunikaty i wiadomości
po kronice 40 gr., w tekście i przed kroniką 50 gr.t
ogłoszenia na pierwszej stronłe 80 gr.t gratuiacyo
i zawiadomienia zaręczynowe i Ślubne za wiersz
milim. 40 gr., najmniej lu wierszy 4 Zł. Drobna
ogłoszenia za słowo 6 gr., dla poszukujących po
sad 4 gr., tłustym orlikiem podwójnie.
Cała stronica
200 Zt,
Pól stronicy
100 Zł,
Cała stronica pierwsza pod nagłówkiem 600 Zi.
Ogłoszenia zamiejscowo o 2o procent drożej. —>
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Wyfcory do Gmin żydowskich w całej PolW a r s z a w a . 18. 6. (Pat.) N a przedpo- dział się przeciw wnioskowi p. Gryióauma o
I see są na ukończeniu. Po Lwowie, Krakowie i
I całej niemal prowincji rozegrała batalię wybór- łucnrowem posiedzeniu Sejmu ukończono ays- skreślenie funduszu specjalnego ui.i znak prokusyę
nad budżetem ministerstwa spraw wojsko- testu przeciw tajnym rozkazom skierowanym przeI cza największa gmina żydowska w Polsce: WarI szawa. Mimo odmienności ordynacyi, na pod- wyćh. Po przemówieniach pp. Gruszki, Bittnera elw Żydom; przyp. red.) wygłosił przeszło dwuI stawie * której przeprowadzono wybory w
b. Giynbauma, Kóśdałkowskiego oraz sprawozdaw- godzinne przemówienie minister .spraw, wojskoKongresówce i w Małopolsce, mimo retuszu cy Czetwertyńskiego", który omówił główweisze wych gen. Sikorski.
I wyborczego .stosowanego w ramach przestarza momenty podniesione w dj^kusyi, i wypowicłej, dającej sposobność do nadużyć ordynacyi
Ila oficerów zredukowano o ile podoficerów armię powiększono?
w Zach. Małopolsce — rezultat wyborów do
Przechodząc
do omówienia samego budże dżetu inwestycyjnego. Minister omówił następ
Gmin żydowskich daje w syntezie wierną mapę
nie wyniki akcyi oszczędnościowej, wskazując że"
I etnograficzną nastrojów panujących w ulicy ży- tu, biin stwierdził:
Budżet
był układany w *cm założeniu, doprowadzała ona do 80 milionów zł.
I ciowskiej poszczególnych dzielnic i całego kraZredukowano 2.363 oficerów,
I ju i jest poniekąd świadectwem wystawionem iż lundusze oddane do dyspozycyi wojska w iroprzez urnę wyborczą pracy narodowej w wszy ku ubiegłym, będą w całości zreal zowane; tym- podwyższono na'.omiast i!ość pod f 1 c e r ó W,
o
8.738.
Zastosowanie redukcji nie było me
c;a?em faktycznie zrealizowano tylko 45 proc., a
stkich centrach żydowskich w Polsce.
Małopolska Wschodnia zdała ten egzamin w konsekwencji • tego nie osiągnięto zapasów chaniczne, przeprowadzono bowiem szereg uI najlepiej. Naredowo-żydowskie żywioły skupio mobilizacyjnych i podręcznych, planowanych \y lejszeń, mimo zmniejszenia budżetu, l>rzy spo
ne pod egidą stronnictwa syonis tycznego poszły z., r Życie wojskowe szło na koszt zapasów sobności podkreśla minister znaczenie korpusu
\v zwartym szeregu do urny? frktezn wyborpvm poprzł/dnio zgromadzony--<• ; wyłonił' się nieko oiicc-rskiego i podoficerskiego w armii i wska*
geviv.yj;;Vgo do bu- \ żuje :i3 pewne niedomagania
dały wyraz prawdzie, że istotne życie żydostwa rzystny stosunek budżetu
regulowane.j-est celową pracą społeczną stron
Ciężka syiuacya maieryaina oficerów.
nictwa sj'onistycznego i że tein: samem ten czyn
Co się (yczy redukcji oficerów, to tak tycz- i cywilnych nie może być in terjreto wane w
nik regulacyjny powołany jest w interesie ogółu nie jesteśmy poniżej etatu nawet zredukow
' sposób mechaniczny i rćwizya tego stanu rzeczy
zajęcia oficyalnych placówek pr^ćy nad lu- ohceićw we wszystkich rodzajach broni.
jest koniecznością najbliższych dni. Z inieyatyI dem i dla ludu żydowskiego. Rezultat wyborów
wy zniesienia crdynanców musiano zrezygnować
O d p ł y w n a d a l p r z e w y żs z a d
I jest ukoronowaniem tej pracy, która w ciągu pł y w. Świadczy tó o (i;-żkiej sytuacji material nie r.-ogąc znaleść w obecnych warunkach od[kilku najcięższych lat doli żydowskiej przez*twoi nej, w jakiej się znajduje korpus oficerski. Wzię-i powiednicj rekompensaty,
I rżenie Instytucyj humanitarnych, przez obronę cie za podstawę wspólnego uposażania oficerów/|
I interesów ludności, przez niezmordowaną pracę
Stcscnek bmlżcła wojskowego do całego budżetu
] wychowawczą i uświadamiającą, przez kuli soWracając do kwestyi oszczędności dzieli je
jeżeli chodzi o stos unci: budżetu wojsko
llidarnośc; społecznej wybiła sobie szerogi goJ ściniec do serc ludności i gościńcem -tym pragnie wego do całego budżetu, to prostuje minister nńnister na oszczędności doraźne i zasadnicze.
Minister przyznaje, że system nasz jest zbyt biu
Ma celowo i spokojnie ku -r&zbudowre i zinten- twierdzenie, że wynosi oni
rokratyczny, często brak programu a prócz te
45 proc. i
I zyv.ov.aniu demokratycznego życia żydowskiego
go daje się we znaki rozrzutność, cechująca
I poprowadzić. Zwycięstwo wyborcze w Małopolsce dowodzi, że .w rzeczywistości wjnosi ta
wszj*s'tkie armie po wojnif
23.3 proc.
I wschodniej to nie wyraz pewnych odmiennych
i nastrojów ludności — gdyż położenie Żydostwa
Oszczędności.
w wszystkich centrach Polski jest jedno i to
Z ważniejszjrch dokonanych oszczędności wjr-1 pułkowych, rozwiązanie orkiestry reprezentacyj
[same — ale organicznie dojrzały owoc, pion ky- mienia minister likwidacyę wielu instytucyj przej- nej,
nc*j\
redukcyę żandarmeryi wojskowej do połoI s teinu pracy i dobrej "woli w pracy nad ulże- ściowj"ch, redukcyę
1/4 wszystkich orkiestr | wy, redukcyę etatów szkolnych itd.
I niem doli i podniesieniem poziomu ludności żyKwestya rewizji organizacyi i adm'niztr. ermii. •
I dowskiej..
;
Stwierdzenie to bynajmniej nie rości sobie
Reorganizacyę sądownictwa rozpoczęto od
Minister przeszedł następnie do zagadnienia
I p*-etensyi do krytyki narodowej pracy >v innych oddzielenia czynnika administracji od naczelnej rcwizvi obecnego systemu administracji. Wska
I wielkich ccntrach życia żydowskiego w Polsce. prokuratoryi wojskowej. Rozważana jest możli zał pokrótce na wszystkie ioroźne zarządzenia!,
I Obóz narodowy w Krakowie 1 Warszawie wal- wość przejścia na sądy pułkowe.
które jednak przyczyniły się do wprowadzenia
I czy niezawodnie równie mężnie w obronie ludSprostowawszy twierdzenie, jakoby armia na dużych cszczędnośd, wskazał przyie?;, że ju^
I ności i równie gorąco dobro ludu żydowskie-, sza nie posiadała planu dyslokacyjnego i wska- w październiku br. armia nasz^ bęc:zie mogła
go leży mu na sercu. Wybory «do \Sejmu i Se-. zawszy na łączność, jaka zachodzi międz\T tym otrzy.reć umundurowanie sukienne, jecno do
I natu były i tam dowodem wielkiego zaufania planem, a względami budżetowymi, poruszył mi bre drogie gorsze. O i'e chodzi o zaopatrzenie
I politycznego mas dó jednostek i programów, nister kwestyę rewizji pokojowej organizacji w dz a1e wyżj*wien:a, to doprowadzono x!o tegó,
I prowadzących pracę polityczną i
kulturalną\ armii, zapowiadając wniesienie w jeiieni Vr. u- zc w iym uzaie administracja funkcjonuje pra
I .wśród nich. A jednak niespodziewaną klęską stawy o etatach wojskowych, mającej ogrom wie bez zarzutu.
I wyborczą obozu narodowego w Krakowie nie ne znaczenie dla unormowania tej kwestyi.
I należy jedynie i -wyłącznie przypisać sysiemo-;
l wi korupcyi starej kliki kahalnej, zaś roiszczepteI nie ;wyborcze w Warszawie momentom pes tron - obręb życia publicznego asjmiłacyę. ale bra^ jowa rrzjT7ło.4ci żydowskiej: Idzie ona w kie
I nym. Praca organizacyjna i organizatorska W tam jest silnej konsolidującej myśli i. dla fego runku wzmożenia poczucia narodowego i ewo
I życiu żytlowpkiem, Zachodniej Małopolski- bije czynny i świadomy ewrolucyjnj'-eii celów element lucji kulturalnej mas żydowskich w całym kraju,
Isłabszem tęinem i tein się.tłómaezy brak zain- narodowy dzieli się zwycięstwem z biern >'m kon- jdzic w jednej dzielnicy miarowo I statecznie,
I teresowania szerokich rzesz formą i
bytem serwatj^-nvm odłamem, wiernjma Żydostwu ale w innej wolniej lub chaotyczniej — ale zawjze
Iswp'ch nk-owych instytucji — a także autonomi- łatwo dającym się użj-wać do rozbijania wew napizód w kierunku narodowjmi, nigdy wstecz
ku minionym, chwastem zapomnieni? porosłymi
I cznych placówek. W Warszawie 1 w cafem b. nętrznej jedności.
Królestwie kongresowem lud żydowski jest na 1 Wynik wyborów do Gmin żydowski cli w ca etat^om.
-000
tyłe dojrzały i uświadomiony, że .wyrzucił poza łej Pokce wykazuje konsekwentną linię rozwo

I

u

Str. a

-

r

. .

CHWILA

Przemyśl wojenny mnsl doznać szczególnej troskliwości
wojującego pangermanizam,
Dalej zatrzymuje się minister nad sprawą
buldowniclwa wojskowego poczem praeebodzi dó tak, że nasze centra przemysłowe, zagłębi naf
omówienia poszczególnych zagadnień z zakrcju towe i węglowe, $4 Jpodl Względem strategicznym
przemysłu wojennego. Wskazując jako na cen ni»korrvstnle położone. Lotnictwo nasze jest da
tralne zagadnienie na pogodzenie .nteresówi lekie od Ideału 1 obejmując ministerstwo posta
przemysłowców państwa i armii, podkrełla, że wił™ sobie za zadanie ulepszenie w tym kierun
przemysł ten musimy szczególnie protegować, ku jakoteż w dziedzinie broni chemicznej. Wogóle
ponieważ przy głównej naszej arteryi komunika adminislracya wojskowa dąży do bezpośredniego
cyjnej stoi strażnik, który jest przedstawicielem kontaktu z proditcentami.
Pokrzywdzenie wyznania grecko-katoll driego a kresowe osadnictwo wojskowe.
Z Kolei odpowiadał pan minister na zarzuty proc., odebrano Rosyanom, którzy doszli «3<5 ziem;
wysunięte w dyskuSyl. W sprawie rzekomego tej w sposób przypadkowy, nie mając ink wspól
IiOkrzywdzena wyznanfa jrrecko-katolickrego o- nego z państwowością. Kandydatów z głębi kra
iwiaf<7ył, te została ona do Wiższegi zbadania. ju ogłosiło się 90.000, zatwierdzono 9.244, a
Co do osadnictwa wojskowego stwierdził; że i nadzielono ziemią 5.245. Z miejscowej ludności
przedstawia się ono u nas w cyfrach jak Nastę zgłosiło się 5.467 nadano ziemi 1.459, li więc
puje: w województwie wołyńskiem 52.000 ha, wypttJło 35 proc. na miejscową ludnoić. Z
w nowogrodzkiera 57.000 ha, w-poleskiem 30.000 7.104 ogółan nadanych działek, Ó.343 jest gobaL 35 proc. ziemi przeznaczonej na osadnictwa spodprowanych osobiście przez wlaścicićlj.
należało do właścidefi polskich. Pozostałych 65
Kategoryczne zaprzeczenie imperyałizmn i militaryzmn.
W Uodcu Swego przemówienia odpiera pan Polski.
W głosowaniu odrzucono wniosek? p. Grynmłniłtrr kńłegorycznłe zarzut imperyaliinu i mihiiryńmi' Polski, pocBdreSając, że zoital -on sfa bsuma o skreślenie funduszu specyakiego, a wszy
brykowany przez wrogą Polsce propagandę za- stką inne pozywe przyjęto bez zmiany. Na !tem
gi anteną. Omawia wreszcie kwesty? rozbroje odroczono posiedzenie do gódz. 16.
——ooo
ni*, wslrisznjąe na jej doniosłe znaczenie (łia,
Expose

min# wojny

osy

p*

premiera

1 min. sprara
Co zagnmica powie? — Możliwość licznych komentarzy. — Incydent z „Wyzwoleniem". -Co gen. Sikorski odpowiedział posłowi Grynbanmowi na zarzut tajnych rozkazów o elimf'
nowania żydów?
Warszawa 18 czerwca (tel.wł.„ChwilJ"). słowiańskich odezwały się silne glosy protestu.
Klimlnacyjnym punktem dzisiejszego dnia poli Do remonstrujących Ukraińców przyłąezyii się
tycznego jest bezsprzecznie ekspose min. spraw radykalni posłowie „Wyzwolenia" Holowacz i
wojskowych gen. Sikorskiego. Deldaracya mi Bałln, co znowu na ławach „Wyzwolenia" wy
nistra wojny mieściła w sobie obok treści do wołało wielkie wzburzenie. Umiarkowani tugutyczącej wyłącznie spraw armii szerg kwestyi towcy z posłem Anuszem, Bagińskim i Miepor excellence politycznych związanych z miH- dzińskim poczęli swoich radykałów apostołować,
taryzmem i Imperyalizmem oraz innemi aktual- przyczai! nawet byicby doszło do awantury ręneani zagadnieniami zaprzątającemu obecntfe umy koczynnej, gdyby nie interweneya ministra Si
korskiego.
sły Europy.
Poseł Miedziński okrzykiem' „Jeśli nie bę
Nie wchodząc w meritum dispose, którego
treść podajemy w brzmieniu urzędowej ajencyi, dziesz siedział cicho, zastrzelę Cię jak psa",
należy stwierdzić, że przemówienie gen. Srkor- chciał posła Holowacza zmusić do milczenia i
Bkiego charakteryzuje dosadnie układ sil wobec kto 'Wie do czegoby byk) doszło, gdyby nie
rządu p. Grabskiego, którego minister wojny wspomniana interweneya.
Jak siychać, incydent powyższy nie pocią
nnislal wyręczyć, jeśli idzie o niego jako pre
miera i min. Zamojskiego jako kierownika po- gnie za sobą rozłamu w kiubie „Wyzwolenia"
poEtyk; zagranicznej. Dlaczego tak się stało, łiie kt6ry po udzieleniu nagany odnośnym postom,
trudno odpowiedzieć. P. Grabski może jest do sprawę przekazał sądowi klubowemu.
Niezależnie od incydentu z „Wyzwoleńcami"
brym ministrem skarbu, politykiem w każdym
razie nie jest i nie dorósł tam samem do zada doszło do żywej wymiany zdań między min. Si
nia premiera. P. Zamojskiemu natomiast brak korskim a posłem Grynbaumem. Mianowicie w
wszeildch kwaliflkacyi na kierownika polityki za chwili, gdy gen. Sikorski mówił o tem, że ar
mia ma być podporą konstytncyi I prawa,
granicznej Państwa.
Poseł Grycbauin woła: A tajne rozkazy, pa
Zagranica, gdzie z pewnością odbije się żywem echem ostatnia enuncyacya gen. Sikorskie nie ministrze?
Min. Sikorski: Nie chciałem o tem mówić,
go jako ministra spraw wojskowych, nigdy nie
zrozumie, dlaczego właśnie w obecnej chwili liecz odpowiem. Nie może być mowy o tem,
polskiego premiera i ministra spraw zagranicz ażeby pewne kategorye służby wojskowej w
nych musiał zastąpić minister fachowego resor prawarządnem państwie były monopolem. Cho
dziło tylko, aby utrzymać równowagę służbową.
tu, jakiem jest M. S. Wojskowych.
Że tak dalej nie pójdzie, nie ulega już dziś (A jakże! przyp. red.).
Wrzawa na lawach posłów żydowskich.
wątpliwości Na wypadek rekonstrukcyi gabine
Poseł Grynbaum: Aha! Tajne okólniki, a
tu p. Grabski zatrzymałby tylko tekę skarbu a
p. Zamojski mimo, że od wczoraj siedzi na pię Żydzi nie mogli być pisarzami
Poseł Michalak (NPR.): Słusznie, bo Żydom
ciu glosach, będzie musiał opuścić paSac BrOhlowski, tembardziej, że ex re trzeciego czytania nie wolno w sobotę pisać.
Poseł Dąbrowski (Ch. N.): A jak było w
. budżetu M. S. Ż. lewica ponowi swój wniosek,
czasie wojny bolszewicko-połskle|? Glos: ucie
domagający się jego ustąpienia.
Ekspose gen. Sikorskiego nie pozostało bez kli; inny glos: gdy Austrya się rozpadła, ża
echa w samym Sejmie, gdzie na skutek twier den batalion żydowski nie' był na froncie.
Poseł Grynbaym: Panowie radziliście, a audzenia ministra, że ziemie kresowe przeznaczo
ne dla osadników wojskowych są,w 30 do 85 stryaccy oficerowie żydowscy krwawili wówczas
proc. dniami polskiemi, na lawach fnniejszości na froncie.
Budżet Min. spraw wewnętrznych.
W t r i z ivr a. 18. 0. (P*Ł) Popołudniu czasie wreszcie różnorodność systemów i wa
nitrował tu plenum Sejmu budżet min. S. we runków w różnych dzielnicach państwa. Budżet
wnętrznych p. Rusinek. Referent podniósł, że naniileiłtwa ułożony Jest pod hasten największej
ail kocjfeyi stwierdzono, iż dobór łudzi w laami- oszczędności. W zarządzie centralayai wpada w
nbtncjr! częstokroć {est nieodpowiedni Wpłynę oczy często brak jednolitej organUacyi. Tłirnała m to *i«4epriyayn,taę<fey nneml nicinoiuośi czy iię to teni, że wcietono do ministerstwa w
wUkiryi, tiwćofc wyszkolenia .w tak' krótkfca krótkim czasie 10 różnych urzędów. Na komisyi
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uragiędnie zażalenie
skreślono pozycyę na ótręymanie komisaiyitn
trtstów, którzy pro!
do w^Jki z lichwą i (drożyzną. Mówca uskarża'
kładu. Następnie p
si? na
•. s
wy nabycia obywa
" wygórowane opłaty za dowody ośoblłte.
Souzę Danlasa rap
ułwitulzając, że rząd nie powinien ich uważaj
niał dyrektora Kużm
za żróitło dochodu.
ninistra Zamoyskie
PoBcya.
ckiq
wskazującej n
Co śę tyczy policyi państwowej iiależy zaj
przyfJKza refenent c
znaczyć, że niektóre jednostki za
skkgo, że deklaracy
chowuj ą s i ę w sp os ób n ie.w łaści.
stała dotrzymana pi
w v, lecz nie znaczy to bynajmniej, aby ipolicya
ni kuje w. końcu, iż
był" godna potępienia..
żon wydaleniu Ma:
Minister spraw wewnętrznych Huebncr oSkrzyński potwierdź;
ś%viac.cza, że budżet ministerstwa sprawwewnębz.
wywiązuje
się ożyw
nych na r 1924 Viia ramy szczupłe, zwłaszcza gdy
lordem Parnoor, k
się zważy zadania administracyi państwowej na
bowiązującą rząU ]
kresach.. Ministerstwo zdaje sobie sprawę z nieRadzie Ligi narodó
donzagań administracyi i dąży do ich Usunięci^
tego się jrrzeprowa:
przez odpowiedni dobór ludzi, podział pracy i
wit .wywłaszczeń, i
udoskonalenie całego aparatu. Zasadą przyświe
przeciw tej rezoluc;
cającą ministerstwu pracy jest zbliżenie admiprzyjęte przez ni-egr
nistrJcy; do ludności i wytworzenie warunku łtar.
zan:a.oraz
wskazuje
monijnego współżycia, szczególni.* na obszarach
kicj dj'skusyi w te
o muszanej narodowości. Rząd! zwraja specyalną
to prowardzenie.tegt
uwagę
"• 'i ,w dwt: insfaheyach.
na kresy wschodnie.
P. Skrzyński p:
W tym kierunku prace przygotowawcze są o.
dnej rezolucyi a og
beoiie prowadzone przy udziale rzeczoznawców
oświadczenia i do
Opraccwijje się projekt ustawy o języku'urzędo
władze pofek~e zbac
wym władz administracyjnych państwowych i Sa
kwkiacyjnej.
Mówca
morządowych, która będzie wniesiona prawdopu?;zcza!ność dyskus
pedóbnie jeszcze tej sesyi. Nadto opracowano
ra!n\Tni, o których
cały szereg innych projektów. Minister zapewnia
arbitrażowego, któn
iż każdy wypadej. radużycia jest obecnie przed
podslawność wszelki
ni.a tem jak
komu wątpić. Lord
iiEjsnrawizycb represyi.
zgłoszonej przez n;<
Do w o d e m t e go s ą ^vy da lani a ze
deklaraęyi z wykluczi
służby i wyroki są do we. Prócz tego
rządu polskiego do
stara się ministerstwo wpłynąć na podniesie
swej ankiety. Pan
nie poziomu kulturalnego policyi. Rząd wnie
ciątkowej rezołuc/;,
sie (akże opracowany już projekt usta.w o -poliv.ieniu p. Skrzyńsk i
c>t państwowej. Będą zniesione okręgowe ipoderyzyę Rady Ugi
•.via'cwe komendy jakv> urzędy, a pozostaną tylka
do w i adomości
komcr.tUmci oddziałów wojewód^cich i powia-*
i
postanawia
towveh Nadio będą poddane Organa policyi
ściślejszej wiaazy administracyjnej, celem wznto- . . ś w i a d c z ę n i e
S k r z y ńs k i e g o
/;n :: pilności w wykonywaniu obowiązków- służFrzyjęriajak
bewveh. Z drugiej strony iunkcyońaryuszom po
licyi po nienagannej 12-łetniej służbie będzie za
pewnione pierwszeństwo przy przyjmowaniu do
Salssi
slużty cywilnej.
P Grynfcaum uskarża się, że pan minister
w p-słs
nie wspomniał nic o projekcie, któryby usunął
II. Charakterysty
brak równouprawnienia narodowości. Mówca
wicy artystycznej -n;
kończy domaganiem się, by przyjęte paze-z Pokkę
ska Zygmunta R u d i
w traktacie wersalskim zobowiązania zostały wy
ranowan.ie t echniki in
pełnione.
najsubtelniejszych
zal.
P. Jerenucz (klub białoruski) uskarża B;ę na
wietrzą
idz'e w parze
uosk ludności białoruskiej ze strony władz 'adi
nieraz e^perymentem.
mr.isrtacyjnych i zapowiada, że głosować bętura z jabłkami w in
az.e przeciw budżetowi ministerstwa.
łonie centralnj-m. Z
Posiedzenie za;nknięto i wyznaczono następ
skizjdii lewem najp
ne na dzień 20 bm. godz. 16.'
przesycony piwniczną
ooo—
nicy. Portrety własne
Sprawy polskie przed Radą Ligi zdradzają powoli bud;
Portret śpiącej kofcie1
Narodów.
istną łinC7yą przepre
Oe n ewa. 18. 6. (Pat.). Popołudniowe po
jako studyum.
siedzenie Rady Ligi narodów było poświęcorid
Pod względem f
prawie catkowitie sprawom polskim. W sprawie
grz-ozney jednak zac
kolonistów niem po odczytaniu raportu p. Skrzyń
kim stopniu techniki.
ski otrzymawszy glos od przewodniczącego Dr.
każd)TO nwmal obra;
Benesza, wyraża w imieniu rządu polskiego zaf
nowy , wpływ". Bral
dowolcnie z powodu zakończenia całej tak skom
plikowanej sprawy w duchu równowagi i społ 1>-wy WE wszystkich ,
kesa „Rodzina" jest
koju. Ishi i Bourgois winszują 'Souza Dantasol
Rousseau, ,.Rut" wzo
wi referentowi tej sprawy i Welegatowi Skrzyń
tahitańskich Oauguina
skiemu z ' powodu szczęśliwych wyników roz
ni i służebna" ópart
wiązania sprawy. Lord Parnoor Zadaje'szereg
łach Picassa. Szachiśc
pytań odnoszących' się do zawarcia ugody obe
zhiiżene do Marka <
cnemu również kapitanowi Philimope, który je
ździł w tej sprawia Ho ^Polski. (Stwierdza on, ż<ł „Dziewczyna" (gdyby
dzalyby mocno, choć
rząd polski załatwił całą sprawę wlduchu najwię
kszej sprawiedliwości dając zainteresowanym koSympatycznie ude
tonstom najzupełnieJSuK zadowolenie. Przewo
Li 11 ego. Artj-sta t
dniczący Banesz oświadcza, te sprawa została
oddaje się roz^\-iązau:
zakończona i dziękuje w imieniu Kady Lici rzą
problemów archilekton
dowi polskiemu za jego szeroki współudział i
pując przy tern krok" z
załatwienie sprawy w duchu aprawredflwośd i
się ani na chwilę na 'j
słuszności.
riabszego cienia, tak
Naicży Ndodać, że Racfe Ligi pdrzuóU bez*
i ianfaionady twórc«

P;
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msftdnie zażalenie k-cditetu anulowanych Bofoj
nfctów, którzy protestowali przeciw zawarciu układu. Następnie przechodzi Rada Ligi do spra
wy nabycia obywatelstwa. Po odczytaniu przez
Souzę Dantasa raportów cytującego zobowiąza
ni dyrektora Kuźmińskiego a potwierdzone przez
ministra Zamoyskiego jak również noty niemie
ckiej wskazującej na naruszenie tych zobowiązań
przytacza referent oświadczenie miiisttra SkrzyńEkiego, że dektaracya dyrektora Kuźmińskiego zoBtała dotrzymana przez rzącf polski. Souza komuj
nikuje w końcu, iż otrzymał .wiadonfbść io świe-

żem wydaleniu Magnusa z Rogowa Minister
Skizyński potwierdza swoje oświadczanie, poczem
wywiązuje się ożywiona dyskusya między niai a
lordetn Parmoor, który proponuje rczolucyę zó
bowiązującą rząii polski do zakomunikowania
Radzie Ligi narodów lezultatów śledztwa mają
tego się przeprowadzić p! zez rząd polski w sprawit .wywłaszczeń. Min ster Skrzyński protestuje
przeciw tej rezolucyi i wykazuje, że wystarczą
przyjęte przez niego w imieniu Polski zobowią
zania, oraz wskazuje na niedopuszczalność wszel
kiej cyskusyi w tej sprawie, gdyż oznaczałoby
to prowadzenie, tego samego procesu równolegle
W dwu instałicyach.
P. Skrzyński proponuje nieprzyjmować ża
dnej rezolucyi a ograniczyć się jedynie do jego
oświadczenia i do przyjęcia, do wiadomości, ż:
władze po!sK~'e zbadają ściśUiakeyę komisyi li
kwidacyjnej. Mówca wskazuje również na niedo
puszczalność dyskusyi nad zobowiązaniami mo
ralnymi, o których przed zapadnięciem vyyroku
arbitrażowego, który niewątpliwie wskaże bez
podstawność wszelkich wątpliwości nie wolno niiicmu wątpić. Lord Psrraeor zgadza się nadać
zgłoszonej przez niego rezolucyi formę zwykłej
dekłaraęyi z wykluczeniem ustępu o zobowiązaniu
rządu ^polskiego do zakomunikowania rezultatów
swej ankiety. Pan Branting proponuje do po
czątkowej rezolucyi, lecz po ponownem przemó
wieniu p. Skrzyńskiego przewodniczący ogłasza
decyzye Rady Ligi narodów p r z y jm u j ą c ą
do w i adomości raporfSouza Dantasa
i
postanawiającą
wciągnąć oświadczenie lorda' Paraoora i
Skrzyńskiego do protokołu bez
F r 2 V j ę c i a j a k i c h k c l w ic- k r e z o l u c y i
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zobowiązującej rząd polski
Oe new*, la. 6. (Pat). Otatnfa srsya Ra
dy Ligi ifftl <hsć blada. Pewnefożywienie wniosła
jedynie sprafwa pofeka. J^skutdc nadeszłych Sl4rg
nieinieclńch, sytuafcya była dość trudna, wobec
której .osiągnięty rezultat należy uważać Za na

der pctoyStay. Wsnwflge pretoaye cleOŁ
stdy odrzucone. Pawia utrzymała zupełnie rwa
startowfeko zajetę od irtnego początku.
O e n e w a 18. 6. (Pat.). Rada Ligi narodów
zakończyła swe prace.

Polityka wews^trzna w Polsce odnośnie
do Żydów.

W a r s z a w a 1 8 czerwca (lei.wł.„Chwili?'). nętrznych. Ustawy nasze nie odznaczają się li

Na dzisiejszem popohidniowem posiedzeniu Sej
mu odbyła się dyskusya nad budżetem minist.
spraw wewnętrznych. Po krótkiem ekspose min.
spr. wojskowych zabrał imieniem Kola Żyd. głos
poseł Grynbaum. Podniósł on, że sam premier

Grabski w swem przemówieniu ani słowem nte
poruszył wewnętrznych stosunków w Polsce. Wy
ręczył go min. Sikorski, który przemawiał tu
nie jak min- spraw wojskowych, ale jak pre
mier albo kandydat na premiera. Min. Huebner
nie przedstawił planu polityki rządu, któraby usuwała wewnętrzne bolączki. Polityka
wew
nętrzna w Polsce wymaga zerwania z dotych
czasowym kursem antyżydowskim, który za cza
sów min. Kiernika doprowadził do absurdu. ,
Przechodząc do budżetu min. spraw wew
nętrznych, stwierdziły że 90 procent budżetu przy
pada na policyę^-Za czasów rosyjskich minister
praw wewnętrznych był organem walki z wro
giem wewnętrznym. Nie inaczej jest dziś. Za
wroga wewnętrznego' uważa się Żydów i in
ne narodowości w Polsce i odpowiednio się
z nimi _ postępuje. Oczywiście, że takie postę
powanie nie wywoła wdzięczności.
Duch ten przenika wszystkie zarządzenia,
często wbrew dobrej woli min. spraw wew

beralizmem w 6tosunku do mniejszości, ale w
wykonaniu zanika wszelki śted liberalizmu. Usiawy stają się środkiem gnębienia mniejszości.
Interpretuje się ustawy na ich niekorzyść. Mów
ca wymienia liczne przykłady takiego postępo
wania.
Niema dotąd ustawy o zniesieniu ograniczeń
w odniesieniu do ludności żydowskiej w b. Kró
lestwie Kongresowem. Sejm nie znalazł rady aby
się tem zająć, choć projekt ustawy został przez •
nas wniesiony. Rząd najwyższy wyręczył Sejm
i w orzeczeniu odnoszącem się do jednej błahej
sprawy oświadczył, że osobna ustawa o znie
sieniu ograniczeń jest zbyteczna, iż wystarcza
ją przepisy konstytucyi i żadne ograniczenia nie
mogą być stosowane. Ministerstwo powir.noby
pewne rzeczy wyjaśnić podwładnym organom.
Tymczasem w pewnych województwach uniewa
żnia się wybór Żyda ca sołtysa. Podobne me
tody przekradają się do Małopolski, gdzie do
tąd takich praktyk nie było. Wyjaśnienie Najwyiszego Trybunału byłoby na czasie. Wydaje rię
też zarządzenia na mocy których np. przedsta
wienia w języku żydowskim mogą odbywać się
tylko tam, gdzie nie ma polskiego teatru Itp.

Fe safeśjjstei© pssta
już na c'obr. j drodze. Wszyscy uczestnicy zbrodni
Rzymska Agencya Stefsni'ego donosi, żc
zbrodnia dokonana na pośle Matteotti'm wywo zosta!: ar-.-sztowani zaś pol;cya znajduje się (aa
łała ogólne oburzenie opin.i publicznej n^etylko tropie kilku wspólników.
Mussclni domaga się aBy sprawiedliwości
w lon*e farty i faszystowskiej. Obecnie można patrzyć na sytuacyę z daleko większym spokojem j stało «śę zadość bez względu na to "kto jesi wiya minstra ępraw wewnętrzn.
\Vszv5^k?e dzienniki przyznają, £e dziś jest sśęjnowajcą. Nomir.acya

| wością mozoli się powracając wciąż odnowa do nam jednak zrozumieć w jaki sposób Witkiewicz
i tegvj sarnegó motywu i studj-um. W pracach zdoła porozumieć się z publicznością. Zupeme bo
obecnie wystawionych przejawia się duży po wiem wykluczenie symbolu, czy to uczuciowego
w jp-słsssa ssfsakL
stęp. Szczególnie ciekawą jest martwa natura: czy ewentuaiiue rozumowego, -wyklucza jedno
H. Charakterystycznie zarysowuje się na le z kartką papieru i (bardzo niefortunnie zawie cześnie „w^pół-czueie". Fomia jest jedynie spo
wicy artystycznej mocna indywidualność malar szony) „Chłopczyk". Mimo pewne łudzące po sobem wypowiedzenia s ę artysty. Zależnie od
ska Zygmunta Ru dnickiego. Mistrzowskie o- zory krańcowo sprzecznym z twórczością Lille-- nastroju psychicznego, forma, się rozbija, wfr
ranowanie techniki impresyonistycznej w oddaniu go jest „formizm" Tytusa Czyżewskiego. Z fa krzywią, stylizuje i przeobraża; podnoszenie jenajsubtelniejszych załamań światła i wibracyi po natyzmem ikonokiasty demoluje Czyżewski tra d,ak formy do atsolutnej wartości, wyeiiniJl->wietrza idzie w parze 2 niespodziewanie śmiałym dycyjne malarstwo. „Głowa" jest sark stycznyrą wanie w zupełności wszelkiej treści uniemożliw
a
nieraz e*perymentem. Doskonała jest martwa na paszkwilem Wenery milońskiej. Wszystko wy wia odtworzenie się w widzu uczuc'n i nastroju
tura z jatłkar.ni w intenzywnych kolorach, w sa krzywia się z pokraczna przekorą. Wychwaazcza jakie chciał wyrazć artystalonie centralnym. Z prac umieszczonych
na się ostatni ślad linii i harmonii. Obrazy Czy
Ka zrozumienie zasługuje praca Konstantego
Glcizydk: lewem najpiękniejszy widok podwórza żewskiego są świadomie brzydkie, w ich prze Mackiewicza. Wsłuchany i tętęt dynamiki
przesycony piwniczną 'atmosferą miejskiej kamie znaczeniu nie leży zdobić ściany mieszkania ludz- zjawisk, artysta ten usiłuje budować obrazy we
nicy. Portrety własne sumiennie przestudyowane, kiegOi czy galeryi sztuki, ich Celem jest (walka, dle praw* życia i eSementów. „Maszyny" oddają
zdradzają powoli budzący się pociąg do stylizacyi. deformacya i śmierć.
fabrykę wypełnioną miarowym warkotem silni
Portret śpiącej kobiety jakkolwiek technicznie z
Obok Czyżewskiego formizm zastąpiony jcs< ków i pasów transmisyjnych. Bardzo udały „Rój
istną #ir.C7yą przeprowadzony, ci-ckawy jedynie p r z e z H r y ń k o w s k i e g o i W i n k l e r a . H r y ń k o w - ulicy" pizesycony ciepłym blaskiem wrześniowe
jako studyum.
sk i nie dał w ostatnich czasach 'nic nowego; pnoże go popołudnia. Ultra realistyczne eXperymenty
Poó względem formy góruje Menkes, nawet postąpił o krok wstecz. Dobry jest obraz Mackiewicza, jakkolwiek wykazują wiele talentu
grz-.izący jednak zadziwiającą, przy tak wyso p t . „ K ą p i ą c e s i ę n i e w i a s t y " . K o n r a d W i n k l e r i sumienności są dopiero w zawiązku.
kim stopniu techniki, niesamodzielnością. Na
poczyna nareszcie wyzbywać się zimnego torfu
M a t u s i a k a „Śmierć
Warneńczyku"
każdym niemal obrazie przejawia się coraz to teoretyka, nabiera barwy i zyc'a. Udałe pod wielka w formacie, lecz nic pozatem, udały nał
nowy ,.wpływ". Brak zupełnie osobistej inieya względem kompozycyi są pejsaże, inne obrazy tomiast portret a la Caligari. Obrazy Bicn entywy we wszystkich „paryskich" obrazach Men wiele jeszcze mają w sobie „teoryi". W obrazach s t o c k a wykazują wielką samodzielność i pekesa „Rodzina" jest pod wrażeniem Henryka Ku nic ego mamy dużo świadomości kompozy. wność siebie. Barwy są głębokie lecz niezawsze
Rousseau, ,.Rut" wzorowana mocno na obrazach cyjnej i dążenia do sharmonizowaniej całości. sharmonizowana. Bardzo dobra jest w nastroju
tahitańskich Gauguina, „Dwie niewolnice" „Pa Piękna jest „Bufonada biedermeierowska". Do zima przypominająca atmosferę Breughela i
ni i służebna" oparte na nleoklasycznych okie- brze wybudowane: „Holender tułacz" i „Myśl". „Wieczór" gdzie szczęśliwie uchwycony został
łach Picassa. Szachiści nastrojem i kompozyćyą
Duio zastrzeżeń budzą obrazy Dos k o w- załamany kontur niewiasty i zmęczona perspekty
zbliżone do Marka Chagalla. „Autopoiłret" i s k i e g o. Jęst w nich zbyt -wiele jednostainosa wa drogi. Chybiony natomiast „Goi -m".
,,Dziewczyna" (gdyby były samodzielne) zdra i maniery. Brak zupełnie jakiegokolwiek expeZ prac "R e ic hówny niezła „Martwa na
dzałyby mocno, choć ukrytą indywidualność.
n-rr.entu. czy dążności posunięta się naprzód. tura". Obrazy Munda zdradzają jtszcze bardzo
Sympatycznie uderza widok prac Ludwika Wystawił Doskowski trzydzieści obrazów, lecz je niedojrzałego artystę. Jestto jedntk talent szcze
L i 11 e g o. Artysta ten z rzadką sumiennością den wystarczyłby aby dać najdokładniejsze wy ry. i mimo częstego radykalizmu pr/ekonywiP
;
oddaje się rozwiązaniom najekmentaniejszych obrażenie o 9\vym twórcy. Poszczególne dzieła jacy..
problemów architektoniki i logiki obrazu, postę są bezsprzecznie zajmujące (Zabawa, Ulica, Świa
Z rzeźby zastąpiony jedynie Stascyńskl Pro
pując przy tem krokf za krokiem nie zapuszczając tło, Względność czasu, Czarna dama).
jekt szopki zbyt chaotyczny. Bardzo dobra jest
się ani na chwilę na pole iexperymenftu. Bez naj
Pionisreni nowiej formy jest W i t k i e w i c z, natomiast „Madonna".
słabszego cienia, tak niestety pospofctej
walczący bezwzględnie z wszelką anegdatyczną
Artur La ut er bach.

i lanfaionady twórewi z benedyktyńską cierpŁ- a nawet symboliczną wartością obrazu. Trudno
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zmiana na Stanowisku głównego dyrektora f-o- f&ino LEWa Od czwartku 19. do nfBdZii! 22, bm, gOn© ŁJEW.
lecyi śledczej oraz aresztowanie ubiegłei. nocy
4-ech podejrzanych osobników, których u.-icćzk; Wspaniała PREMSEflO senzacyjnego ćramatu reżyserji słynnego D. W. QR1FF1THA w T
aktach z życia wykolejeńców 7-dmiu WROGÓW MH.JORDERA dramat p. Ł:
zagranicę obawiano się, uważane są ia saiystąkcyę utiriefoną opinii publicznej. Tern się tfumaczy, głoś' dalej komunikat Agencyi Stciam'ego
zupełne uspokojenie i cisza panując.) w tkiaju,
jafcotfż całkowitem niepowodzeniem ki'.ku prób
W głównej roli H, WALTHALL i HELENA HHDWICK. Wspaniała zdjęcia i bogata wystawy
manifestacyjnych oraz strejków protestujących
notowanych tylko w kilku miejscowościach. Wiel UWAGA: Przez sezon letni Ceny miejsc zniżone. Przedstawienia odbywać się będą
v/ piątki od godz. 5 30 — sobota i niedziela od godz. 4-tej.
y>-—x
kie organizacje rob., soc., kat. i inne zwró- »—«
cły -się do swoich zwolenników o ?achowame
spokoju i powstrzymanie się od manifestacją
W kilku miejscowościach notowano tylko dróbne uiirczb między studentami Faszystowskimi
a antifaszystami na kiSku uniwersytetach. Sytu4
acyę należy uważać obecnie za zupełnie normal Co nowy rząd francuski zamierza? — Zniesienie ambasady przy Watykanie oraz czuwanie nad
ną, przyczem rząd nie miał hynajmn^l potrztbj rozwojem politycznym, społecznym i jjospo dar czym Francyi. — Obrona przed ofensywą nado uciekania się do wyjątkowych zarządzeń po cyonalistycznego pangermacizmn. — Kiedy Ruhra b^ćzie ewaukowana? — Od kogo zależy
licyjnych pozostawiając zarówno stronnictwom ja- przystąpienie Niemtec do L. N. — Francyi obce jeat uczucie nienawiści; będzie pre wadzić po
koteż i ealej prasie absolutną swobodę dza- litykę opartą na zacidach uczciwości. — Mimo różnic w doktrynach nowy rząd francuski
łania.. (Pat )
pami?t2t że Oosya krwawiła u boku Francyi przez Iaia wojny.
R z y m . 18. 6. (Pat.). W Genui aresztowano
Wygłoszone przez Herriota w Izbie de wysiłki Niemiec dobrowolnie kierujących się
redaktora „Corriere di Italia" Delassi'ego, który
towarzyszył Fillippele'emu w jego ucieczce. W putowanych oświadczenie rządowe potwierdza zasadami demokratycznymi do ustalenia pokufrze Fiflippek'ego znalazł sędzia śledczy po zamiar znieś en a ambasady przy Watykanie koju.
Mimo tragicznych różnic w doktrynach
krwawione i pocęte na cztery icjęści spodnie zastosowanie ustav.y o kongregacjach, przyDtEn-ni'ego, pocięty na częście pokrowiec auto- ćzfem jedńak nie może być mowy o jakich jakie dzielą nas od sowietów, niezapominamy
kolwiek
prześladow.
I
:b
nietolerancji.
Rząd
Ż2
naród
rosyjski krwawi? się dJugo z nami
ftiobihi, bilety wizytowe M a 11 e o 11 i'eprzyznaje funkejonarjuszorn państwowym pra na poiu bitew i przygotowujemy już obecnie
<jo, n ó ż i r e w o l w e r .
Rz y ui. 18: 6. (Par.). Wczoraj odstav.-ionq wo zrzeszania się, nie zrzekając sięjednak praw podstawy normalny:h stosunków oraz w spo
do więzienia s ądu karnego w Rzymie Filiippele'go. swoich na wypadek wspólnej akcji tychie fun sób uwzględniający interesy Francji. Zresztą
W bagażu podróżnym Fillippele.cgo znaleziono kcjonał juszy skierowanej przeciw interesom rozpoczęliśmy już gromadzić informacje w
dokumenty, które wyjaśniają morderstwo. Wjel- narodu. Rząd pilnować będzie, aby środki tej sprawie. Jedyną polityką godną Francji
kie wrażenie wywołało przybycie-do Rzymu kil pieniężne przeznaczone na' odbudowę zni jest polityka oparta na zasadach uczciwości.
ku oddziałów toskańskiej milicji narodowej. Nfr-. szczonych obszarów były skutecznie używane. (Pat).
czelny redaktor „Corńere di Italia" Quil{?i zo Następnie zapowiada oświadczenie rządowe
lychłą ratyfikację konwencji międzynarodo
stał wykluczony ze związku faszystów.
5
Rz yra. 18. 6. (Pat.). Wczoraj powtórzyły wych, a specjalnie waszyngtońskiej konwencji IFJylsoiPf d®
żydsię tu thanifcstacye z powodu zniknięcia Matte* 0 czasie pracy oraz konwencji genewskiej.
w
Warszawie.
Dążeniem
rządu
będzie
staranie
o
rozwój
otti?cgo. Kiedy po odprawieniu mszy Cła spo^
(Od naszego waisz. korespondenta.)
kój duszy zamordowanego przewód cy* socyaVn produkcji, narodowej i potęgi przemysłowej
Warszawa 17 czerwca.
stów w bramie kościoła ukazała s-ię Siostra \ żg< oraz o zwiększenie wywozu bogactw kolo
Po kampanii wyborczej, stoczonej z wielką
r : » M a t t e o t t i ' e g o , t h i m w o ł a ł : ś m i e r ć m o r - nialnych. Rząd będzie czujnym strażnikiem b-awura, przez niektóre stronnictwa z niezwy
d e r co iń M at teotti* ego. Wówczas zwró«, kredytu francuskiego. s.arając się o utrzyma kłą agresywnością i nakładem pracy i.... kapicła się wdowa do.tłumuSze słowami: Pomóżcie nie równowagi budżetowej oraz poczyni usi lału (w tem cstatniem prymat dztcrz\la o&ł^-i
odszukać zwłoki męża. S ostra zaś MattcottiVx łowania ceiem zmniejszenia diirgu płynnego. wioną Aguda) — oczekiwano dziś ogłoszę tlił
go rzuciła się do nóg -przechodzącego tamtędy Przeprowadzona zostanie reorganizacja armji ostatecznego wyniku skrutynium ? w.olką niewwźszego oficera z prośba o oddanie zwłok. 1 zastowana redukcja
^ czasu służby» wojskowej,
Wdowa dodała: Niech part powie narodowi włos! Jednakże tak, aby Francja nić była am przez cierpiiwoścą. Odroczone do dnia dziśrejs zego.
Skianu, że wdowa po Matteotti'm nie pragnie | ch.wi,S osłabiona > zagrożona. Francja o drzu skrutynium "dało w rezultacie następujące o go*
ca ( c wsze
zemsty lecz tylko, aby Jej oddano zui>ki
jl
^-Q IIiy^ o aneissjach podbojach dzlnii ! popoł. dzenn.ikarzom zakomunil^owane
\vvT»iki:
nego tr.ęża. Pani Aletfeotti została przyjęta pci P|"agn'.e^ jedynie bezpieczeństwa i całkowitej
W wyborach wzięto udział 30 t-rot !t uprawpołudni przez kardynała sekretarza stanu pro,: niezależności Rząd bronić będzie praw przypods
o umożliwienie audyjenci i, Ojca Świętej j ^"gujących Francji na podstawie
trarfatu. nionych do głosowania.
Us(a Z y d. Rady Narodowej War
amy prawo co odszkodowania mówi dalej
Papież obiecał przyjąć ją i polecił przesłać jej
szawa, skupiła 5099 głosów i uzyskała 12 man
oświadczenie rządowe.
błogosławieństwo apostofekiePrzystąpienie Niem;ec do Ligi zależy datów.
Rz ym. 1S. 6. (Pat.). Polradio. Policya po
Lista Ż.R.N. na Pradze 714 głosów. (2 fenanszokuje dyrektora dziennika lii Nuovo Paesse' wyłącznie od nich samych jeżeli tylko uczy 'dały).
nią zadość wymaganiom traktatów w sprawie
ROssi'ego.
Lista cyonist. rzemieśln. 101 gł.
L e n d y n . 1 8 . 6 . ( A W ) „D. Til." dono odszkodowań i bezpieczeństwa. Obecny stan
L-sta ,,Aiizrachi" 2348 gł. (5 mandatów)
si, żc partva robotnicza w obecnoś-i Ala- 'Do rzeczy w Niemczech nasuwa konieczność zaFolfcśCi wraz z rzemieślnikami 1435 gł. (3
nald! jakoteż kierujących członków gabinetu przy be7pieczenia Francji i innych narodów prze mandaty).
jdą jednomyślnie rezolucję w sprawie zamoi- ciw^ możliwości nowej ofenzywy nacjonalisty
L.^ta ,,Agudy" w Warszawie 7ISO głosów
tiotvania Matteotiego. W kolie lip^rlairenbrnycli cznego pangermanizmu. Nieuważamy za mo (15 mand)
uchwała ta wywołała wielkie zdziwfenii, tem bar- żliwe ewakuować Ruhry przed otrzymaniem
L sta „Agudy" na Pradze 822 gł. (2 anand.)
dz.tj, ic ton rezolueyj rząd włoski uważać będz;e zastawów przewidzianych w sprawozdaniu
Chasj'dzi „aleksandrowscy'* 1428 głosów (3
rzeczoznaw; ów oraz gwarancji istotnego wy
prav/dopodobri:e za ubliżający.
matid.)
P a r y ż . 1 8 . 6 . ( A W . ) „ Q j o t i d . e n " d o n o s i , konania zobowiązań. W interesie pokoju na
leży również przeprowadzić kontrolę zbrojeń
L^ia J?Tow. Dobroczynność:4' 66S olosów.
że Msc .Donald nic chce pertraktować z Musso- niem.
(1 maud.)
rinjr!, który zapowiedział swój przyjazd do Szwaj-)
Rząd będzie dąiył do poparcia i wzmo
v B'jnd" 2442 głosów (5 mand.)
carv- Odnowa ta spowodowany została ostat- cnienia ducha demokratycznego u wszystkich
Pcalc Syon lewica 1208 gł. (2 ;na;id )
n:tir:i zajściami .we Włoszech Frin-uskie stron narodów. Uczynimy wszystko co będzie mo
Z 1st które mandatów nie uzyskały skupiła
nictwo socjalistyczne wystosowało yo sekreta żliwe aby 'wzmocnić Ligę Nardoów oraz na m. i. lista a sym i la torów 394 głosów, lista neoasy;
rza -n ęd7ynarodówki w Londynie telegram z dać wielkie znaczenie jej zaleceniom o cha mnatorćw 204 głosów, lista Poak-Syon. (pra»
wyrazami -oburzenia a równocześnie współczucia: rakterze międzynarodowym i arbitrażowym. wica) 1S6 głosów.
dla wtekiego socj-alizmu z powodu zamordo Postara się o zacieśnienie więzów łączących
Jeśli zatem z powyższego zestawienia przyj
wana, .Matteotiego. Stronnictwo zaznacza, że u- nas z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. dzie określić charakter przyszłej gminy oraz wy.
wai.a za konieczne organizowanie międzynarodo Francja, której obce jest uczucie nienawiści snuwać konsekweneye na temat poluycznegc
wych związków antyfaszystowskich
potrafi jednak nieokazać najmniejsz: j słabości ugrupowania warszawskiej ludności żydowskie]
B u d a p e s z t . 1 8 . 6 . ( A W . ) N a p o S - . e - w stosunku do tych, którzy w Niemczech nie to j;rŁcdewszvstkiem dwa momenta muszą być
.dzenu Zgromadzenia naroi socyalUlyczny po wyrzekli się gwałcenia traktatów, podsycania podkreślone: klęska „Agudy" 1 sromotna klęska
seł Farira? postawił wniosek ahy wyrazić wło- ducha odwetu i myśli o odbudowie .monar asymilacyj. Aguda, która stanęła do wyborów w
sfcej Izbie deputowanych współczucie z powt>-' chii. Pragnie aby demokracja nie.r. nabrała oczekiwaniu zupełnego opanowania gminy war
du zaTordowaania Matteotiego. Prziewodniczący siły i zgadza się już teraz na wydanie ży szawskiej na 50 mandatów zyskała zaledwfc 17.
oświadczył, że jest to sprawa czysto wewnętrz czliwych zarządzeń, które wykażą żp jeżeli Wptr.wd7ie zwalczający Agudę ortodoksi „alek
na Włoch i nie nadaje się do "dyskusyi. Prez. min. rząd niem. przyspieszy pr.ice konieczne dla sandrowscy" i ,,grodziccy<( którzy zdobyłi trzy
hr. Bethlen był tego samego zdania, co tewira lojalnego wprowadzenia w życie postanowień mandaty znajdą sę może z Agudą gdy chodzić
Frzyięłł Wtizyfcanu oburzenia. W\-xszojć jednak sprawozdania rzeczoznawców wówczas rząd będzie o niejedną żywotną kwestyę na jeonej
o&zudła wniosek.
franc, będzie umiał godnie odpowiedzieć na tnii — to jednak nawet 20 mandatów: na 5U

Strzeż się przyjaciół

Deklaracja nowego premiera.
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narr.dowej w «
cy budov.ie fi:
tzw. lewica j>o
ny Agp.d? nie
cy takiej prze^
iV.inoto go
kusy Acrudy i
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Sfr. 3

C H W I L A

oznacza potępienie przez Żydostwo Warszawy
cietarrptv. i zaprzaństwa.
licit głosów „zdobytych" przez obie listy
asyrailantów była ostatecznym wyrokiem śmierci
na klikę, Jctóra jeszcze niedawno dzierzyia ster
spraw ®pcłecznej gminy żydowskiej-

Korzystne zakupiso

Błażka marlcirtłowa Złp. 8, Spódniczka Złp. 7, Gara'ter lcęt<eJowy
Złp. 3, SsLria doirowa Złp, 14, Ubranko diurinne Złp. 6, Kostynmy
—
snŁnj;, jnrc; ery, katanki, kam::el.ii z wełnianego trekohi szlafroki,
snkni; domowe z rośnych małcryałów i we wszystkich wielkościach; fasony nigdzie n'ewidziane.

Jagiellońska 11 aj O a

J«*!: chodzi o stronnictwa syoais tyczne to
uzysk?ły one (Ż R N. i Mizrach?) 19 hiandatów, ponadto stojący na narodowo-żydowskiej
platformie folkiśd trzy mandaty Mimo tak po
ważne zwycięstwo narodowego £ydosfrva pers
pektywy pozytywnej i konstruktywnej pracy
narc.ćowej w szczególności zaś niecenie. pomo
cy budowie Hrec Izrael są nienajlepsze. Bund i
tzw. lewica poale-Syonistvczna a z crugioj stro->
ny Aguci? nie będą szczędzić wysiłków, by pra
cy takiej przeszkadzać i ją iitruJniać
w*; inoto godna odpowiedź Warszawy na Za
kusy Ągudy i jej popleczników: asymilatorówj
lo dwa bardzo poważne pozytywne acuty ?>rzy
wyborach, które właściwie wyraźne nie przechy
lmy »z?.Y' zwycięstwa na żadni z dnu najpoważr.iej;z}Th konku ryjących list.
Nic ulega kwestyi, że nowa gavni żydowska
fcędre terenem silnych śćerań i \v;« ki poglą
dów i kierunków. Rezultaty wyborów tuorzą
sytur.cyę o tyle skomplikowaną, że o s t a ! 'c j
większości wedle żadnej kalkobcyi niema
mowy. Będzie tedy o większości zazwyczaj •]< cvdowsfa nie zasada ale względy natury oportu-nstycrae}.- Miejsce rządzącej większości zajmjc
ićdy v.-ększość ad hoc, od wypadku -do wyraj.

EISEE9E3ERI* | Jagiellońska 11 a.

ku, i od posiedzeń;a <Io posiedzenia. Ze !wśród
iak"*h Warunków trudno o programie pracy nie
ma i nowy — jest rzeczą jasną. Należy nakoniec zaznaczyć, że nie bez wpły
wu na ukształtowanie się stosunków w gminie
może hyc zastrzeżone 'w § 13 ord. wyb prawo
starosty^ (prezesa miasta) nominowania trzech
wirylistńw z pośród wyborców, którzy mają bier
ne prawo wyborcze.
O 'Sc nie będzi-e ważnych przyczyn skaso
wania wyborów (a trzeba pamiętać, ze (dekret
o wyborach wymaga aż jednej trzeciej ooółeni
oddai'3'ch głosów na poparcie wniesionego prote
stu) — ukaże się 30 'czerwca ofieyalne obw eszczenie Ministerstwa Wyznań i Ośw zatwierdza
jące przeprowadzone wybory, tak iż 6 lipca bę
dzie się mogło odbyć prerwszse posiedzenie gmi
ny. Na posiedzeniu trem. ma być przeprowadzony
wybór 15 członków zarządu i pre/ydyum.
*

'

Z 1st}- Żyd. RadjNr arodow^j wybrani zostah: dr. M Klumel. dr. Z. .Bychowski, dr. O. Le
win. L Lewitę, dr. J. 'Gottlieb, J. Ajgcs, Al. Ellenbeig, M Feldstein, N. Finfceisten, S Ro
senberg, prof. M. Baiaban, A Wf'svater, dr.
Korngrun i Al. J. Freid

Działalność prez^djysu miasta, w świe
tle cyfr i
Wielka debata naci budżetem gminy m. Lwowa.

Lwów, 18. czerwca.
(<?). Wczorajsze posiedzenie. Tvmcz. Rady m.
stało pod znakiem dyskusyi nad budżetem gmi
ny m. Lwowa; który referował r. Felsztyn. Jak
z cyfr i uwag przedstawionych przez referenta,
w\nka preliminarz budżetowy na r. *92-!, jrrzedsiawia się zgoła jako nierealny. Jest on osta
tnim wyrażonym w markach i nie daje obrazu
całokształtu gospodarki miejskiej, ani nie uspra
wiedliwia wcale niedomaga ń ujawnianych w po
szczególnych działach tejże, ani też nie jc-st wy
razem racyonainości , polityki komunalnej obec
nych władz gminnych. Jak z poniższego zesta
wiania wynika, prezydyum wraz z magistratem
przy ratowaniu olbrzymich deficytów miasta szły
po linii najlżejszego oporu. Podczas gdy w r.
1914 znaczną część dochodów gmina czerpała
z własnych majątków (38.5 proc. netto), obec
ny preliminarz przewiduje dochody z tego źró
dła tylko 5 proc., a z obciążenia podatkowego
obywateli 93.3 proc. Przyczyny tego ref. nie wy
kazał, ani też nie ujęli tego zagadnienia racjo
nalnie dyskutanci, możliwie z obawy, by me
wTpaść w sieć zabagnionego chaosu.
Również nie dowiedzieliśmy się, dlaczego 25
proc. dochodów pochłania administracya gminy
i dlaczego ta właśnie domagała się stale pokry
wania swoich potrzeb z wielkich dochodów z
widowisk, kosztem zakładów dobroczynności pu
blicznej i kulturalnych potrzeb miasta.
Budżet,
Budżet gm. m. Lwowa przewiduje na rok
1924,
rozchody
zwyczajne w
sumie
mp.
385,866,535,166, dochody — 385,973,832.332 zamy
ka się niedoborem w kwocie, doliczając .rozcho
dy
nadzwyczajne
i
preliminowane kwotą
3,508.000.000, kwotą 8,400.000.000. Ref. zaznacza,
optymistycznie, że bez obawy można przyjąć, że
niedobór znajdzie pokrycie w podatkach gm. i
wykazuje, że począwszy od r. 1919—20 datują
się nadwyżki w dochodach, które w r. 1923
doszły do sumy 22.311,779,151 i uwidacznia się
Od tego czasu poprawa finansowa gminy. Mu
si jednak przytem dodać, że zestawienia nadwy
żek są pozorne (!) i czysto rachunkowe (i),
gdyż pochodzą wyłącznie z zaciągniętych na po
krycie bieżących potrzeb pożyczek. I tak wy
nosiły zaciągnięte pożyczki w roku 1914 — K
684.697, w r. 19—20 mp. 37,523,420, a w r. 1923
61,991,385,739 mp. Budżet od lat już odbiegał
od rzeczywistości. Preliminarz obecny nie prze
widuje już na pokrycie potrzeb bieżących pożycz

spodarczych, wreszcie, by preliminarz budżetowy,
był odtąd stale przedstawiany najdalej w grud
niu każdego roku. Sen. ThuIHe wysunął mo
ment polityczny, domagając się wyłonienia specyit
ncj komisyi, jak to miało miejsce w r. 1919),
dla obrony polskości kresów, zwłaszcza teraz,
gdy rząd centralny przystępuje do uregulowania
stosunków wewnętrzno-politycznych na terenach
o ludności mięszanej. Daiej uważa, że prezydyum
nic nie czyni dla wzmożenia ruchu budowlane
go, należy zmienić rozwielmożniony w magistra
cie system biurokratyczny, podkreśla, że podatki
są zbyt wysokie i że fyrzy spłacaniu podatków*
czyni się trudności. Zarzuca referentowi zamil
czenie o długach, teatry nie spełniają swego
zadania a co już jest szczytem cynizmu i ironii
to fakt, że w zakładach dobroczynności, błędny
pobiera 250 tysięcy (!!!)• mk. miesięcznie. R. Sza
frański potępia wyzysk M. Kasy Oszczędności,
która sama dostając kredyt na 5 proc., pobiera
rocznie 120 proc. (!), domaga się skreślenia pozycyi dotacyi dla 2 wiceprezydentów, a to tan
bardziej, że — wedłe samego prezydenta Neymanna — obecne prezydyum właściwie nic nie
rob:, Jylko biedzi się nad łataniem <ckficy»ów.
Wkońci! uważa mówca, że jest za dużo departa
mentów w Magistracie. R. Szczyrek uważa dyskusyę za bezcelową, gdyż cyfry są mertalne,
podkreślając niewłaściwość postępowania pre
zydyum które z takim budżetem przed Radę
wystąpiło Mówca uważa za potrzebne by wre
szcie prez wystąpiło już z projektem Wielkie
go Lwowa, i by wreszcie gmina poszła za wska
zówkami min. skarbu i pomyślała o 7n.fsieniu
akcyzy m. zastępując ją mnemi ś-odkami doch<-:.'owemi. Porusza dalej brak hygienlcznych urz:'Ć7cń w wielu instytucyach, potrzebę budowy
bai-ików d!a eksmitowanych, Krytykuje
ostro
funkcjonowanie miejskich zakładów gospodar
czych. którym beak fachowyc hkierowników by
stały sic prawdziwym regulatorem oen ha tut
rynku. Dochodów przeznaczonych na opiekę spo
łeczną nie używa się !na cele właśdwc r »'co cie
kawe dotąd nie wiadomo wiele włalq«ie wpły
wa pieniędzy na ten cel. W podobnym a uch u
podd?ł ostrej krytyce działalność Mgtii wykazu
jąc ra szeregu znanych faktów indołencyę kie
rowniczych właidz gminnych.

ki, z wyjątkiem drobnej na inwestyeye.
Ref. zaznacza, żi- budżet ten uważać należy
za przełomowy, gdyż od 10 lat przewiduje przy
bliżone zrównoważenie dochodów z rozchodami.
Dla ilustraęyi rozchodów preliminowanych przy
toczymy kilka cyfr i tak np.; (cyfry w nawia
sach z r. 1S14): administracya — 25 proc. (1S.2
proc.), bezpieczeństwo publiczne — 5 proc., (8.3),
sanitarne potrzeby — 5.8 proc. (1), in stytu eye
kulturalne — 23 proc. (3018), przytem zaznaczyć
należy, że pokrycie potrzeb szkolnictwa ludowe
go wzięło na siebie państwo, dobroczynność
publ. — 0.2 proc. (!!), (4), tu zaznaczyć naieży,
że cały podatek od widowisk ma iść na te ceIle, lecz jak wyżej wspomnieliśmy pokrywał de
ficyty; dochód od widowisk preliminowany na
30 przeszło miliardów.
Ref. zaiiustrowawszy cyfry, zapowiada, iż Prof, Einstein członkiem kom.
gmina przystępuje w tym roku do naprawy dróg,
kult. Ligi Nar.
bruków, kanałów itd. Do ulżenia miejskich cię
żarów podatkowych nie można jeszcze przystą
Genewa. (ZAT) Rada Ligi rlarodów
pić.
uchwaliła na tajnem posiedzeniu z 16 czer

Byskusya.

W dyskusyi zabrali głos: rr. dr. Dwernicki,
sen. rektor Thullie, red. Szczyrek, Szafrański i
Soupper. Mówcy — jak już zaznaczyliśmy —
nię objęli całokształtu gospodarki, skrytykowali
tylko tu i ówdzie, ? dopiero rażąoo się wysuwa
jące mankamenty. (R. Dwernicki omawia niesły
chaną cyfrę 25 proc. na adm. — domaga się
jej reformy, zmodernizowania systemu urzędowa
nia, oszczędności w poszczególnych działach go

wca mianować prof. A'berta Einsteina po
nownie członkiem komisyi cła międzynarodo
wej współpracy kulturalnej. Prot. JEinstein
piastował już jak wiadomo swego czasu go
dność członka tej komisyi, musiał jednak pod
wpływem wrogiego nastroju * Niemczech
wobec Ligi Nar. (w związku z okupacyą Ruhry) z stanowiska ustąpić.
——OOO

'

Z sali sądowej.

Ęrmwy wtorek krakowski prsed sądem.
Zajścia z dnia 6. listopada ub. roku.

*

K r a k ó w . 1 S . c z e r w c a ( t e l . w ł „ C h w i l i " ) się z ich rodzinami bawiącemi na letniskach. DeDziś w dafezym ciągu przesłuchiwani świadków. cyzyę w tej sprawie poweźmie trybunat prawdo
limitów ciekawszych nie było Wobec mo- podobnie w piątek. Sprawa pasła Stańczyka nie
i!iwości, potrwania rozprawy do jfsieai lawa! ruszvta z miejsca i znajduje Się niia' w zawiei
przysięgłych zwróciła si ędo trybunału 7 pro- SL?iru
Dziś poraź pierwszy brał udział w rozpra
pozycyą,' by rozprawy odbywały się tyflto 5
razy w' tygodniu a to od poniedziałku do piątku wie zastępca poszkodowanych poseł adwokat
cele- umożliwienia przysięgłym komunikowania K:e!ecki, dr. Dobrzański (ND.)
A. KORNACKI (19. b. m. (święto) 2 wiielkie przedstawienia popoł.
i wieczorne. ZUPEŁNA ZMIANA PROGRAMU I REPERTUARU.
— — 10 NOWYCH ATRAKCyj. NOWA TRESURA KONI — —

CYRK

Ceny wstępu znacznie zniżone.
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Sensacyjny dramęt w 6 wielkich aktach p. t

E A Pensjonat

W roli bohaterki urocza artystka dram. »CHARETTE SABBATELLI®.

Z kraja.
List ze Stryja.

NabożeMwo za błp. rabina Szaplrę. — Tydzień
cbalDoowy. — Tydzień dzieci. — Połłcyant m-.
1133.
Stiranian grupy miejscowej „Mizraclif odhyło się wo wieldcj sjnagodze w miedzjelę
(1. VI.) nabożeństwo żałobne z powodu śmierci
rabina Szaptry z Drohobyczu. Do szczelnie prze
pełnionej sali przemówił rabin Ladler. W szcze
rych l pięknych słowach uczćił bn pamięć tego
wielkiego Życia, który siercem, duszą i
czy
nem oddany był sprawie odbudowy Palestyny.
Tydzień "chalucowy zapoczątkowany przez p.
J. Teitelbainna ze Lwowa dobiega końca i dzię
ki pracy komitetu Eziy osiągnie f>oźąclan>e wy
niki. Celem Ii.na?isow>ego poiparda domu sierót
ijd. urządził komitet ad hoc zawiązany szeregprzedstawień i zbiórek publicznych, które daty
dobry wynik. Pani Bienstockowa, p. Dr. Koffłer,
Backtrok i Seidenfrau i. i. hic szczędzili trudu,
by dopomódz tym bćetfaym dzieciom w wyjeździe
nB łflrf.
/f
PoScyast Nr. 1133 nagabywa obywateli żyd.
szczególnie na jartnarkach i w sposób ubliży
. jący osobistą godnośd żąda od każdego legi
tymacji. Może Komisaryat Policji pouczy go
o jego obowiązkach.
(mb).
• ooo

Rezerwowy Gtełrartowskl. Obrońców lepszych
niż Ignarowicz można było we Lwowie iatwó
znaleźć.
Międzypaństwowe zawody Polski.
Najbliższe międzypaństwowe zawody Polski
odbędą się w Łodzi, 29. bm. z Francyą, kilka
dni później z Turcyą. Kraków rozegra między
miastowe zawody z reprezentacyą Konstanty
nopola'. Drużyna repr. Turcyi odnbsła ostatnio
wt Sztokholmie zwycięstwo nad silną reprezent.
Szwecyi w stosunku 2:1.
Zniesiony bojkot.
Bojjiot sportowy Czechostowaeyl został przez
polskie władze sportowe zniesiony. W najbliż
szą niedzielę gra w Krakowie praska Victoria
2iżkov z Cracovlę.
Poło na koniu.
Najbliższą senzacyą Olimpiady będą rozgryw
ki w polo na koniu. Mato do tej pory rozpo
wszechniony sport, uprawiany był już w XVI
wieku w Persji. Drużyna składa się z trzech
odważnych jeźdźców na maiyeh wytrzymałych
koniach (przethli, środkowy i tylni jeździec), uzbrojonych w rodzaj kijów hcekey'owyeh. Gra
odbywa się na równinie 275 m. długiej i 180
m. szerokiej zaopatrzonej w dwie bramki 3 m.
wysokie i 7.5 m. długie. Zadanie polega na
przeprowadzeniu zapomocą kija drewnianej liuii,
o wadze 150 gr., przez linię bramkową. Gra
trwa 3x7 minut z dwukrotną trzyminutową
przerwą, przeznaczoną do zmiany koni. Turniej
>v pelo odbędzie się w Łłniach 19. czerwca do
4. lipca, udział biorą Ameryka, Argentyna, AnJilla, Francya i Hiszpania.
Belgia — Szwceya 5K).
Belgia rewanżuje się za dotkliwą kieskę na
Olimpiadzie (8:1). Drużyna szwedzka przemęczo
na rozgrywkami olimpijskimi.
Wyniki krajowe.
Torekves — Polonia 1:0 (0:0).
TOrekves — repr. Warszawy 2:0 (0:0).
Makkabl (Berno) — Wisła 3:2 (2:1).
Podgórze — Makkabi (Itraków) 2:1 (1:1).
LecMa (Lwów)
Hagibor (Przemyśl) 3:1
(29. 5.).
Jutrzenka (Kraków) — Hasironea.
Dziś o godz. 5.30 na boisku HasmoneL

8illiSESŁi5łg§£.
(Za tę rubrykę Redakcja nie odpowiada).

Żydowskie Towarzystwo szkoły (
handlowej
j
zawiadamia, że

(

®P8S^

f

do szkoły handlowej Zygmuntov/ska
I. 17, odbywają się do końca czerwca
codziennie z wyjątkiem soboty od godz.
3—6 popołudniu.

f
ł
i
k

Ze sportu,

Biegonicka Oegeel&Qaa
•
Lwów — Kraków.
parowa Howf Ssges
Doroczne międzymiastowe zawody o puhar
poleca po cenach przystępnych
Żeleńskiego odbędą się dziś w Krakowie. Skład
Lwowa podobno następujący: Lachowicz, Ignarowicz, Olearczyk, Schneider, Fichtel, K mtciń- i ciflgnioną sortowaną pierwszą i drugą klasę.
Bki, Słonecki, Garbień, Kuchar, Batsch, Mueller.

DACHÓWKĘ TŁ0eZ0HĄ

GERBER i STEINMETZ
|JEDWABIE

' . . • l-

SUKNA
KOPERNIKA

5.

Nr. fi»l

„ZALESIE"

Niemirow Zdrój stacya Rawa raska

ZYCIE-SNEM a ŚWIAT-TEATREM
Kr a k ó w. (A\V.) Dzisiejsza
rozprawa
miała daleko żywsze tempo. Przez salę prze
sunęło się 20 świadków, którzy zeznawali w sprał
wie obwinionych Jackowskiego, Zajdowskiego,
Barana. Bema, Bieradaa i Mazurk»iwiiyą. Po.
toumo spokojnego zachowania cię d<.iś obrony
nie zdołano wyczerpać pełnego planu przesłusluchań, pozostawiając na piątek 16 nieprzesłucharrych .świadków. Interesujące były zeznania
Św. Zof i Ulberekiej i Zofii Wieigusź. gdyż poza
zranan:ami obaążającemi obw. ZajtTowskiegcr,
świadkowie ci dokładnie przedstawili sytuacyęj
na ul.. Sarbarslóej, od chwili wycofania się po
lubi do wjazdu szwadronu ułanów, którym do
wodził śp rtm. Bochenek. Świadkowie stwier
dzają, że szwadron ten spokojnie wjeżdżał przez
pustą po strzelaninie ul. Garbarską ku Hotelowi
Krakowskiemu, gdy z poza ogrodzeń realność!
Tyszkiewiczów ukryci tam bojowcy powitali gcJ
etrziłami. Wtedy to kilku ułanów, rw ich (liczbie
i rfcn. Bochenek spadło z koni. W swiązku -t
powriszemi zeznaniami zastępca poszkodowanych
dr Źskrzewski zapytuje świadków jak przejeżdżał
Mwtóron ułanów, czy galopen czy kłusem k
czy nlkbtuu nie zagrażał? świadkowie zeznają
że ulice były p«cste, ułani przejeżdżali spokoje
nit, ;rając na plecac hkanaWnkS f do góry wzn?cSione lance. Zjawili się też niemal wszyscy obroń
cy i HcznieJ niż zwykle przybyła; publiczność,
któ»ą przewodniczący musiał kilkakrotnie wzy
wać do porządku. Dalszy ciąg rozprawy w piątek

nr. 1891

30 pokoi z komfortem i elektryką, cal© wykwintne utrsy*
manie. Zamówienia Pensjonat Zalesie Kiemirów Zdrój,

ZABAWĘ
WIOSENNĄ
przy oddźwiękach muzykiurządzaslę dla star
szych i maluczkich w ogrodzie zakładu
sierót im. Rubenzahla przy ul. Janowskiej 78
dzisiaj o godz. -4—tej popoł. Dla miłych gości
przarSŻRe niespodzianki.

71

Bór zapłać JWp. Dr, LU5TIQOWI
ulże
nie cierpień ostatnich uo-?zin błp. ż ny i matki naszej,,
i wyrażamy naszą niezmierną- v.d/- : ę*zność za gorliwą
i bezinteresowną opiekę dnism i nucą przy łożu umie
rającej Ojser Ecsliaos z dziećmi.

0 S T U Z E Ż E .VI U.
Ostrzegamy przed nabyciem weksli, ząopatrzonych naszymi akceptami lub żyrami na
łączną kwotę 4200 Zł. Weksle te wręczyli
śmy p. Leonowi Kupferowi w*, składu futer
Rynek 41 w celu wyrobienia kredytu banko
wego. Nie otrzymaliśmy jednak żsdnej kwoty
ani żadnego towaru 'E. Głltsićill ł Ska.

Wpisy do szkoły

powszechnej z praw. putiliczncści
M. G o1 (1 f a r b o w e j ul. DąJjczewskiej

(Cytadel! 9) przyjmuje cd i 0—12 przedpoł.
____

DYREKCJA.

SEETB CTEBLKŁ
Czwartek godz. 7.30 .Judasz".
• TEiiTa nxtr.
Czwartek godz. 7.30 „Bęben".
l'EK'i'2 KGWaso,
Czwartek gedz. 7.30 „Dorina",
KOMUKKP.TY TEHTRRLKR
— Ostetnie występy Sokskisgo. Genialny ar
tysta, przyjmowsny tak gorąco przez publiczność
lwowską pozostanie u nas tylko do poniedział
ku, gdyż we vrtorek rano wyjeżdża na dalsze
gościnne występy.
— VI Teatrze Nowcścl operetka „Dorina"
cieszy się w dalszym ciągu zashiżonem powo
dzeniem. W najbliższą niedzielę teatr ten po
wtarza ulubioną „Mad!" w premierowej obsa
dzie.
— Lwów otrzymuje nowy kontysige.it
paszperió?/. W związku z wiadomością pod
tym tytułem podaną w wczorajszym numerze
pisma, informują nas z miarodajnego źródła,
że nowy kontyngent paszportów ulgowych w
liczbie 250 ustalony został nie dla miasta
Lwowa ale n a c a ł e w o j e w ó d z t w o
lwowskie.
— Zniesiecie konsulatu austryaekiego w
Krakowie jak słychać w kołach rządowych,
dotychczasowy konsulat austryaeki w Krakowie
ma być w najbliższym czasie zniesiony, a agen
dy konsularne mają być powierzone konsulowi
honorowemu. Nadto mają być utworzone kon
sulat}' honorowe w Bielsku i Katowicach.
— Związek Wseb. Małopolskich Po
słów i Senatorów żyd., komunikuje: Biuro
Związku mieszczące sie przy ul. Hetmańskiej
(Gmach Skarbka) uległo zreorganizowaniu a
kierownictwo biura powierzone zostało adw.
Drowi Hermanowi Dat-.nerowJ. — Uprasza
się niniejszem wszystkich interesantów o
zwracanie się wprost do biura, skąd rprawy po opracowaniu oddane zostaną do zała
twienia poszczególnym posłom. Sekretarz
Biura przyjmuje strony codziennie cd godz.
10 do 12 a kierownik codziennie od godz.
12:30—1*30 w południe z wyjątkiehi sobót i
Świąt żydowskich.
— Dookoła prac Wystawy książki hebrajskiej.
Jak się dowiadujemy prace komitetu są na ukończeniu i już w najbliższych dniach otwarta (
zostanie dla szerszych kól publiczności. W. k. h.
Komitet dołożył wszsikiah starań aby Wystawa
odpowiedziała wszelkim wymogom kulturalnym
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Nr. *891

Czy znacie wyśmienity smak BUDYNIU

Dl* flCTSfPDA 9 O i'3
to spróbujcie.
"•• Wfc I ftE.If #4 • Dr. OETKERA Gala proszek budyniowy (Kakao)
Dr. OETKERA proszek budyniowy w rodzaju holenderskiego
Dr. OLTKERA proszek kremowy „Dibona"
Dr. OETKERA legumina czekoladowa z siekanymi migdałami.
Będzteci zachwyceni smakiem tych potraw, które zadawalają nawet najwięcej wymagających smakoszów
Dokładne przepisy do otrzymania we wszystkich sklepach, o ile brak prosimy zażądać pocztówką
Od 0'. k. Others, Ollll SiOla GMska wzgl. Oi prreistatlcljla „Austropol", Lwów, Ul. Trzeciego Maja 5l

i estetycznym., Dekoracye wykonane pod kiero wił za warunek pozwolenia na postawienie in oś ci ze źródeł angielskich parlament przyiąl

wnictwem art maJL p. Apfeibamra dają odpo
wiednią rękojmię dla strony estetycznej Wysta
wy. Książki te przedstawiające olbrzymią war
tość tak pod względem literackim jakoteż i na
ukowym będą biesiadą dla miłośników książki
wogóie, a w szczególności dla hefcraistów na
szego miasta żywym* pomnikiem kultury hebraj
skiej.
— Wpisy do Hebrajskiej Szkcły po
wszechnej i freblówki Żyd. Tow. Szkoły Lud.
i Śred. odbywają się codzienni^ miedzy godz.
10—12 i rzed pół. w kćncelaryi kierownictwa
Zygmuntowska 17, I. piętro.
4347
— (s). Z bruku. W dniu wczorajszym aresz
towała polieya Ifcatarzynę Hurhal, lat 60, z Sie
dlisk, pow. Bobrka za kradzież marynarki z otwartego mieszkania wart 80 inilj. na szkodę
Jt&ii Teodoro v/ej, zam. przy ul. Weteranów 8.
Nadto udzielono bezpłatnego przytułku w are
sztach rok F-rzy ul. Jachowicza Eugenii" GreszHermaiiowa, pow. Lwów za wywołanie
Łko z
burdy ulicznej w stanie pijanym.
— (s). Napad uliczny nożowników w biały
&Łfń. Kroniki policyjne ostaJnich dni notują
znowu szereg napadów na spokojnych przecho
dni. Co gorsza i to 'żywo niepokoi opinię pu
bliczną to fakt, że napady te mają miejsce w
jasny dzień i to na pryncypalnych ulicach.
Oto po wczorajszym napadzie 2 akademików
na tiC7bronnego Żyda w- Ulicy Legionów, w <dzisiejszych raportach policyjnych znajdujemy do
niesienie Stefana Kowalskiego (Sakramentek3),
którego nieznani sprawcy w jasny dzień oko
ło godz. 12 w południe obok hotelu Krakow
skiego na placu, Bernardyńskim napadli i no
żami silnie pokaleczyli. Sprawcy napadu zbie
gli Ranionego* opatrzyło pogotowie ratunkowe.
Tyle suchy raport policyjny. Opinia publicz
na żywo zaniepokojona pogorszeniem siosunków
bezpieczeństwa we Lwowie czyni odpowiedzial
ną za te wypadki policyę, której nigdy nie
można się dowołać, gdy tego zajdzie potrzeba.
tW. swoim czasie kiedy każdy posterunkowy czy
przodownik uważał za swój obowiązek sprowa
dzić codziennie przynajmniej kilku ludzi na komisaryat policyjny „za tamowanie komunikecyi".
W okolicy ul. Legionów i innych bardziej lud
nych ulic roiło się wówczas od komisarzy i
posterunkowych. Dziś, gdy bezpieczeństwo ży
cia wymaga specyalnej czujności organów poli
cyjnych — gdy tego zajdzie potrzeba, na uli
cach Lwowa nie znajdziesz posterunkowego —
ani za miliony złotych. Gdy jednak się naresz
cie zjawi — to zawsze po niewczasie. Tak by
ło onegdaj. tak wczoraj i tak dzisiaj.
Dowództwo PP. wobec rozwielmożnienia się
chuligaństwa i bezczelności nożowników, poleci
ło podwładnym: organom zorganizowanie wzmo
cnionych patroli policyjnych, których zadaniem
będzie
perlustrcwanie
ulic w porze wie
czornej.

— Zachłanność k*.c/ka kahalnego. Z
Brzeżan donoszą nam: Niedawno przybył do
Brzeżan z N. Jorku celem odwiedzenia swej
rodziny poważany kupiec amerykański Morris
Blattner. Bawiąc przez kilka dni w mieście
roidal p. B. miejscowym instylucyom (zakła
dowi sierót, synagogom, Talmud Tore i t. d.)
bardzo poważne zasiłki dochodzące do kilku
set dolarów, czem zdobył sobie uznanie tut.
ludności życŁ
Chcąc zaś wykorzystać swój pobyt w
rodzinnem mieście postanowił p. B. postawić
na grobie swej matki- nagrobek i w tym celu
zgłosił się do tut. komisarza rządowego kahału Dra J. Rawicza. Kacyk kahalny uważał,
że obcego należy obedrzeć ze skóry i posta-

nagrobka uiszczenie 100 dolarów (blisko mi
liarda marek M). Gdy p. Blattner oświadczył,
że nie jest wstanie złożyć tak wielkiej kwoty,
że gotów jest natomiast złożyć 50 dola
rów pan komisarz kazał mu opuścić biuro
W ten sposób synowi, który chciał uczcić
pamięć matki i spełnić swój obowiązek reli
gijny komisarz kehalny spełnienie powinności
uniemożliwił. Ten postępek w niczem nie od
biegający od metod innych kahalników wy
woła! powszechnie oburzenie i zasługuje na
napietowanis.
— Trocki ponownie zachorował, Lekarze ra
dzą mu aby udał się do Francyi dla ieezenia
się w jednym z większych sanatoryów. (AW).
— Nowy vfycalEZek. Londyński „Star" dono
si, że zmmy wynalazca Brennon wj'naiazi sa
molot, który może się wznosie w powietrze pio
nowo. Czynione, próby dały pomyślny wynik(Pat).
(—) Kurs żyd. stenografii zostanie otwarty
tymi dniami w Berlinie. Kierownikiem kursu jest
p. Sanin z Ki-owa, który wynalazł system żyd.
stenografii. ,W krótkim czasie wyda podręcznik.
ooo
— Zawiadamiamy P. T. Publiczność,
że firma J. Sensie, Jagiellońska 12, otrzymała
transport obuwia męskiego, damskiego i dzie
cinnego i sprzedeje takowe po bardzo zniżo
nych cnnach.
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jednogłośnie rezolucję zalecającą bojkot towa
rów amerykańskich.
OOO
|
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Przegląd obrotów giełdowych.
Lwów, 18. czerwca Bank Przemysł. 0.32, 0.33, 0.31, Browary
7.40, 7.45, 7.50, 7.55, 7.60, Chodorćw 4.85, 4.83
4.87, 4.84, 4.8S, Górka 14.50, Rakszawa 2.30,
2.25, Siersza górn. 4.75, Tesp 4.20, 4.25, Ziele
niewski 8.30, 8.25, Ćmielów 0.55, 0.54, Ojkos
2.85, 2.83, 2.82, Parowozy 0.35.
Obroty w akcvach niekotowanveh: Azot 0.32
0.30, Foresta 0.40, Gazy 12, 12.25, 12.50, 12.75,
13, 12.85, 12.75, Gazy zachodnie 2.65, 2.62, 2.60
2.61, 2.60, Gazoiina 1.10, 1.09 i pói, 1.09, Ga
zociągi 0.17, nieef. 0.16, Jaworzno (100) 16.55
(25) 17, 16.95, Olkusz 0.43, Węglówki 0.03.
*Walutowe notowania pazagiełdowe.
Lwów, 18. czerwca.
Dziś tendeacya chwiejna zwyżkowa. Obrót
ożywiony.
Dolary amer. 9410—9460 tys., kanad. 8300—
£950 tys., korony cz. 270—275 tys., leje 46230
—468GO, fr. frane. 525—535 tys., frank, szwaje.
1630—1658 tys., fanty szterl. 40 i pól — 41 m.
Złoto: 20 kor. 38—39 i pół m., 20 fr. 37
—38 m., 20 mark. 46—46 i pói m., 10 rabii
43—48 I pói m.,
Z życia gospodarczego,
Srebro: kor. austr. 730—740 tys., 5 kor.
Wynik wyborów uzupełniających do 3650—3700 tys.,- floreny 1800—1850 tys., ruble
3200—3300
tys., kopiejki za rubel 1200—1300 t.
R, H. Banku Polskiego.
Ź Giełdy zbożowej.
W a rs z a w a. (AW). Na wCzorajszem wal
Lwów, 18. czerwca.
iłem iebraniu akcyonaryuszy Banku Polski-.go
Giełda bardzo nidicznie odwiedzona. Zupeł
wybiano do Rady Nadzorczej p. Fudakow^kiego
Kazi.niciza, prezesa Zw. Organ. Rolniczych i ny brak obrotów. Zainteresowanie dla pszenicy
najlepszej jakości. Tendencya utrzymana. Usposo
p. Romualda Misiezarskiego, dyrekt. SłowarzSpożywców. jako zastępców wybrano pp.: Slusz- bienie nadal bez pchoty.
Pszenica od 17.50 do 18.50, żyto od 10.25
kiewitzs, dyr. P. Banku Przemysłowego, OeiiscnIieimera, dyr general, gómośiąsk. Zw. Przemyśl. do 10.75, żyto od 9.20 do 9.60, jęczmień od
Oórniczo-Hutniczych i Włodzimierza Sejdkcha, 10.25 do 10.75, jęczmień od 8.75 do 9.25, owies
wkepatrona Zw. Spółek Zarobkowych i gosp. od 10.50 do 11.50.
Giełda krakowska.
Pizeb:tg wyborów był spokojny. Wprowadzono
Kraków, 18. 6. (Pat). Zlemsk. kred. 0.17
do -slaiulu zmany, umożliwiająca drobnym akcyonaryuszom wywieranie wpływu na gospodarkę 0.16, Tohan 0.33, 0.32,'Pharma 0.80, 0.65, Br.
bankową. Dotychczas afteyonaryusze, posiadają Rolnicay 0.22, 0.20, Zieleniewski 8.05, 7.85, Cacy mniej niż 25 akcyj tee linieli prawa uczestni gielski 0.54, 0.51, Trzebinia masz. 0.77, Paro
czenia w walnon zebraniu ani głosowania. O- wozy 0.34, 0.33, Górka 14.25, 14.00, Siersza górn.
becnie akcyonaryusze ci mogą upoważnić do za 4.70, 4.50, Tepege 2.35, Strug 1.15, Synd. kosz.
stępstwa akcyonaryuszy ptłnoprawnycli. (Z tyc-h 0.17, 0.15, Trzebinia tłusz. 5.50, 5.40, Krokus 1.00'
tylko jtden mandat zastępcy członka Rady Nad Siersza elekir. 0.34, Chodorów 4.90, 4.80, Pia
zorczej przypadł w udziale Małopolaninowi p. secki 1.50, 1.40, Chybi 5.75, 5.65.
Giełda warszawska.
Słuszkiewiczowi. Nie potrzeba dodawać, ze w
Warszawa, 18. 6. (Pet). Dolary St. Zjed.
ten sposób i nadal interesy gospodarcze Mało
polski nie znajdą w Radce Nadzorczej należytego 5.21, 5.16, Belgia 24.21, 23.96, Holandya 195.05,
193.15, Londyn 22.52, 22.30, N. Jork jak gotów
zrozumienia. Przyp. red.).
ka, Paryż 27.72, 27.46, Praga 15.32, 15.18, Szwaj
Zamknięcie kongresu rolniczego.
W a r s z a w a . ( A W ) . W c z o r a j n a s t ą p i ł o z a m  cgrya 92.07, 91.17, Wiedeń 7.35, 7.28, Włochy
knięcie kongresu rolniczego. Jednomyślnie przy 22.59 ,22.37, 8 proc. pożyczka 7.10, 7.20, Bony
jęło wnioski zgłoszone przez komitet organiza złote 0.72, 0.75, pożyczka dolarowa 2.40.
Warszawa, 18. 6. (Pat). Bank dyskont.
cyjny w spławie peiyodycznego zwolywanja kon
gresów rolniczych, nawiązania ścisłego kontakiu 4.50, 4.70, Hani!, warsz. 5.25, 5, B. dla h. i
między organizacyami rolniczemi, w sprawie kre przem. 1.50, 1.80, Kred. Warszawa 0.70, 0.90,
dytu akt drobnego rolnictwa, stworzenia muzeum Polski handl. Poznań 3, Przem. Warszawa 9,
rolniczego, organizacyi zbytu i przerobu produ B. zachodni 1.95 ,1.80, 1.85, Zjedn. ziem polskich
któw rolniczych przez efery rolnicze a nie jak 1.30, Związku spól. zarobk. 3.80, 3.84, Związku
dotychczas przez sfery nie Imające żadnego iwiąz- ziemian 0.30, Kljewski i Scholce 0.20, 0.22, Pul3
ku z rolnictwem. W końcu postanowiono po 0.40, Of42, Spies 0.65, 0.85, 0.80, Strem 14.50,
witać wycieczkę rolników duńslcch, Zjazd za WUdł 0.17, 0.18, Zgierz 2.15, 1.90, 2.10, Ełektr.
kończył s's bankietem pożegriatnym w Resur polskie tow. 0.25, Kabel 0.60, Siła światło 0.58
0.67, Chodorów 4.70, 4.55, 4.60," Czersk 0.60, 0.55
sie Kupieckiej
Częstoclce 1.80, 1.75, Gosławice 1.15, Michałów
Japonia bądzla bojkotować towar
amerykański.
, r.>, 0.60, 0.6S, Warsz. cukier 3.25 ,3.60, 3.40, Firlej
^jJglWęgieł 3.20, 3.30 .3.50 .8.45, 3.46. Nafta
Y o k o h a m a . 10. 6. (Pat.). Wedle

P

oszukuje się sdjlnego
4.55, 0.60, Polski przem. naft 0.55, Nebel 1.35,
chłopca do skłaJu to
1.60t Cegielski 0.51,. 0.48, 0.56, Fitzner i Gamcbiikzocpo »Wentyl* Lwćw,
per 8.60 ,3.50, Lilpoop, Rau 0.53, 0.60, 0.59, Mo- G-ódecka 35508
drzejów 4.40, 4.70, 4.60, 4.85, 4.90, 5.10, Norblin
raktykanta
umi<-jąceg.>
>.68, 0.60, Ortwein 0.18, 0.22, Ostrowieckie 6,
ry<hawa6 poszukuje
przyjtojaa s.'.moi!/.itlr.a
5.40, Parowozy 0.28, 0.32, Pocisk 1.70, 1.45, Rohn
skl j> korzenny Teitelbaum,
uą' z znecznym docho'
• Zieliński 0.35, Rudzki 1.15, Starachowice 2.12
Kaźimi-fTOwski (>.
*19 fiom,
gotówką j^zna in lei.
i.20, Ursus 1.05, Zieleniewski 9, Zawiercie 34,
pana na stanowisku. Cel
ł7, Żyrardów 38, 40, 50, Borkowski 0.90, 0.85,
tn s try m on lalny. A s mi ni=l ra
cya 'żydówka*.
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fablkowscy 0.16, 0.17, Synd. rolniczy 2.50, Że
gluga 0.18, 0.20, Ćmielów 0.60, Haberbuseh i
okal sklepowy 4 jokoj- d.'VJcnva p:> kupcu lat 8,
duże
przy
pi.
Halickim
Schile 9.25, 9.20, Lombard 0.40 ,0.45, Spirytus
Żyd. intel. z szlachetnej
zaraz: do odstąpienia. Zełorodziny, charakter idealm,
1.05, 1.08,
szeni* Informator, Koperni
wyjdzie
zamaż z-z ster ku
Giełda znrychska.
ka 22 tel. 446.
491
pieckich zt in tel. Żyda do
Zurych, 18. 6. (Pat). Holandya 211.60, N.
jjt 50. Zęłosz^nia »Feliey;«
łork 565 i trzy czwarte, Londyn 24.45, Paryż
Poste-re.-tanN' Lwów. • 501
80.20, Medyolan 24.50, Praga 16.70 i trzy czwar- I
"praguę poznao w celu ma'
:e, Budapeszt 0.0065, Bukareszt 2.50, Belgrad
^ trymouialnym la.ia ii;3.70 i trzy ozwarte, Sofia 4.07, .Wiedeń 0.0079
tehjrentnego na stanowisku
trzy czwarte.
lat 38—4ó szukającego to
warzyszki bardzo przystoj
Giełda wiedeńska.
oszukuję pokoju kawale
nej, subtelnej, inteligentnejskiego
przy
rodzinie.
Do
•Wiedeń, 18. 6. (Pat). Amsterdam 26630,
Zęłoszenia nieanonimowe
3dgrad 841, Berlin 1680, Bruksela 3274, Buda Administracji pod »Kupien« »Zamożna« Biuro Sokołow5IJ*
peszt 0.79, Bukareszt 307, Chrystjania 9480, Ko łftokój pięknie umeblowany pkipgrt.
penhaga 11950, Londyn 306500, Madryt 9430, Me f dla 1-2 kawalerów w
śródmieściu
wynajmę.
Zgło
dyolan 3074, N. Jork 70935, Paryż 3792, Praga szenia pod »R. F.« do Ad»
POSflD POSZUKUJĄ.
2095, Sofia 510, Sztokholm 1B825, Zurych 12550. ministra yl.
507 Samodzielna polsko . niGiełda paryska.
koreswnder tk;
^ niiecka
ntiecka korespond
Dokój d.a solidnego pane z kilkuletnią praktyką zn=
Paryż, 18. 6. (Pat). Londyn 81.35, Nowy
' do wyi aj^cia. Zgło.-genia
Jork 18.80,"Włochy 81.75, Szwajcarya 332, Ru-— I7aęiellnftska« do Admłi:iptr. j ?raniczną_i_kraju »ą. biegi'
stenografująca, ?o znajomo
munia 815.
ścią języka frincuskiego, bu«
la 1 lub 2 pań, na st.- i'halteryi i wszelkich w za
Giełda londyńska.
nowisku poszuku e się
Londyn, 18. 6. (Pat). Nowy Jork 4.31.97 ładnie umeblowanego po kres pracy biurowej wcbcdzącycli czynności, poszu
Prancya 81.35, Wiochy 99.62, Szwajcarya 24.45
koju. Pod >Sr6dmieScie d.>
kuje o-Jpow. stanowiska. Łs"Ań
1 pięć ósmvch, Niemcy 18.7.25, Austrya 307500, administracvi.
ska .ve z.? o-zsnia pod >l?sPraga 14675)
mcdzi -ini« do Administr.
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NAUK/I IV/YCHO WHNffl

DROBNE

OGŁOSZENIA,

y^akacyjny kurs buchalteryi rozpoczyna

POMOC LEKARSKA.
LEKARZ DENTYSTA

się Z r ) bra. Zgłoszenia mię
dzy 10 —12 Ix>nk«r, Objazd
2 A.
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Lwów, Legionów 29.
d owróciJ i przyjmuje jak dawniej.

poszukuje się nauczyciela
*• hebrajskiego do kursów
hebr. w I'odkanleniu. Zgło
szenia za jodjtiiem warun• ów do i).- Tfichmana *iPodkamieniu koło Hrodów.

Or. filed,

Wilhelm Grob

liUlTkO. — SPiiZCŁlrfa
^roliobycz.
Przyjmię za
fflAŁASY jedwabne i weł- S? gwara- cyą towary w ko.
mis.
Posiadam
obszerny lo
-®- niane w najlepszych ga
tunkach snrz3daja księear- kal w centrum miasta. Zgło
szenia
przyjmuje
Honi» S. MOnzera, Lwów ks3t\ Drohobj'cz, Jakub
Sobieskie
Stanisława 6.
4381 go 104.
424

O

a

profesor gimnaz. z żoną •'
2 synami ji'den akade
mik, drugi 8 kl. gimnaz.
pragnie czas wakscyjny spęz ć na wsi w zdrowej oko-'
licy w zamian ofiaru.o opie
kę rodzicielską, przfgoto'vc
n e do egzaminów wstęp
nych i poprawczych, oraz
prowadzenie gospodarstwa.
Bliższa wiadomość pod »A.
G.t Administi-ac a.
493

rkiestrowa szaft nowa,
bsolwent Wyższej Szkoły
znakomita do kina, ogro
Rolniczej we Wiedniu z
du, Tówarzyslw nadająca się z 5 cioletnią praktyką obej
wszędzie sprzedam. Pańska mie zarząd majątku, ew.
21 Hanak;
4442 przyjmie pojadę adjunkta.
rofdsor glmnar. pus/.utU
ja na czas wakacyjrn
Zgłoszenia listowne Inż. agr.
fortepian czarny dobrze u- Ą. Seemann, Równe Wo'vń- lekcyi. Zgłoszenia pod *Fi# trzymany do nauki tanio skie u!. Piała 8.
333 lolo*« d:> Adrolni^tracyi.
Z' powodu wyjazdu sprzedam,
Paulinów 12B b. Łyczaków. flk£łoda inteligentna Pani
wyjeżdżająca do Franorlepiany, pianina, fisiiar- zensbadu poda swój adres
monie w różnych cenarh
celem wspólnego wyjaz u.
sprzeda Hsn&k, Pańska 21.
Szmucowa, Złoczów.'
511

P

^luczy.iclka
Średniego
J'* wieku, uk ńczofia słu
chaczka łilolopii uowoźyt. ?.
doskonałym ję:'.yki«-m niein.
iranc. i polskim, wyższy rnu*
zyką (fortepian) poszukuj
przez wakacye albo też s'->;le posady "w zacnym i za
możnym domu izrBeliekim
wo Lwowie łub też na n u wincyi. l*rzvję?aby też pt>?adę w zakładzie naukowewyckowawczyin. Zyłoszen ia
•?od >Bardzo zdolna* do Adm ł iip$lod? energiczny kilku'
letni samoistny sekre*
tarz gminny [Żyd) pcaiadający doskonałe referjneyo. j>osźukyja posady w poważniej
szej firmie, jak. korespon
dent polsko- u iemieck'. Do
kładne of„*riy <1o Admin.
Cliwill poJ »Zdolny kore»
spond-.-nt'.
513
jgsyslent fanńacyi posźu#
g% kuj^ p;:sady. najchętniej
na prowiucyi. Wiadomość
Kanczuger, PrzemvSIany.

J

pianina,
f ortepiany,
barmonje

Kaim 1 Syn.
Lwów, Kopernika 16. Tele
fon 20-45.
489

maliowaną, .kompletny ser-'
wis stołowy na 12 osób oraz
uch altera - Łiianaistę bie
urządzenie kuchenna Oglą
głego w korespondencyi
dać można przy ul. Jakóba polskiej
i niemieckiej po
Strzemię 3. Ł p.! na prawo
tyl)co do dnia 21 ozerwca.br. szukuje przedsiębiorstwo
przemysłowe w Przemyślu.
Pod Uwagę przychodzi tylko
Jfatesy Jedwabne I wełnia- siła samodzielna. z g !o** ne, tłUlo oraz hrszelkls szenia przyjmuje fabryka
^ W.) Mutti* n^tastoi : #- torebek Żjblikiewicza 2 i«b
do nabycia w księgarni N skierować pod »Samod22ślny« do Admluistracyi. 524
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JL GOLDBERG, LM
ULICA SŁONECZNA 5.

REPREZENTACJA

Browaru Mieszczańskiego „frazdrdj" B. B.
w Miśnie dla Wsch. Małopolski z Brześciem
!:t:wskiem — ul. PROWIANTOWA 6 WE
LWOWIE- — Reflektanci obznajomien
wprowadź ni mają pierwszeństwo.
451%

CZY KAŻDA PANI JuŹ WIE! I!

że POŃCZOCHY, RĘKAWICZKI
SHARPE7KI i Ł p.
agjy§y§oonigjgzE

i msmmiEi

można dostać tylko w znanej ze
solidności fren.

„ŹRÓDŁO POŃCZOCH"

M

M0HZE«A -14

W interesie własnym pro- \/k
szę zapamiętać liczbę I jPo

P a n a m s k i e Kspeiusze,
Marynarki Słomkowe,
Płócienne i pikowe
kapelusze,
do

składnic

RUDOLFA NEUWELTA

iczątku ący praktykant zo
stanie natychmiast przyir do Galanloryi Sykstui 31.
444i

Oprzed^m kompletną wie*
poszukuje się rutynowane^ deóską sypialnię z ma * go koncypienta na pro
honiu kwiecistego z siatka wiucyi. Zgłoszenia za poda
mi,Jblurko amerykański ma niem warunków do adminihoniowe z futelem, dużą ku- stracyl Chwili pod •Ruty
hnlę gazową angielską e- nowany*.
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kraj i zagr; w \yielkim wyborze po C603Ch
(J&rjcinrcs poleca znana z taniości firma

nadsszfy

WOLNfe PU&AilY.

atarnie: 'powozowe sprze
CLwów,dam tanio. ,»Lumen«
pl. Marjacki 4 4425

S&eżykśćp

Plac MARJACKI 8, ul. KAZIMIERZOW
SKA 25, ul. GRÓDECKA 72, ul. KRA
KOWSKA 25, Fabryka : BALONOWA 3.

lassrujcis

W CHWILI

S

STEIN WAY
.ORYGINALNY
ORYGINALNY STEINWAY

TEIHWAV& Sons
ZASTĘPCA: KAIM I SYN

LWÓW- KOPERNIKA 16

Redaktor odpowiedzialny: Hen
^Tta-nkamia Lwowska", LWÓW,

Zarówno te
Utyc2nc rozróżn
dwa typy idei
.w dążeniu d
fanstwr Istnieją
oparte na podw
ści ijcśsysrlstjrcz
iyv.t rważają^ ż
mą cv.oIiKyjneg
tej fonry, jak
kis-n d-eformatc
socyologicznis -i
tak z drugiej s
stawlsją te pai
zapewniają obj<
luJóm jak najvs
rya'nego i kul
oryi p:»ń?lwowo
i iibfcr-il-zniu; g
stycznej teoryi
polihkę harm 011
warkiśc: rządóy
i -sr.i'olc, jaką
dla mej marnej z;
Zgfoia inny
mistyczna państ
teoiye t? urzec:
załóż.nia, że .p
tyczna, narzuco
nvm przez nar
stwach takich i
stawfczna walk
swą władzę zw]
lub przynaunnis;
Są to państwa j
kiyt>ch ochran,
c-pokoju, a w
ści i zawiścistwową jest S.
narodowości kv
je. Typem pań:
były trzy moc^
Wojna śwj
cznie i polity)
państwowości. ]
optymistyczne (
chainciną przyj
patryotyzin, w
patrvotyZT! jak
rue uzja":e j anó
.warstw, posiada
dyną miaią wa
.wszechnienia p
państwowość j
ludności.
Ile razy n:
dzi do geneYaln
tyle razy myśK
kusyi nad spra
prawic re?ortóv
doświadczenie,
pesymistjonej
©podarcza Połsk
.wilejowwja i*
tat jest dostatei
90 procent bud

