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Zabieramy jeszcze raz glos w sprawie
projektu tz\v. autonomii dla Galicyi Wsch.
0 wartości tego projektu i formie w
jakiej przyszedł do skutku, o losie, jaki
go niezawodnie spotka — powiedzieliśmy
już co było do 'powiedzenia. Załatwienie
tak krwawo poważnej i aktualnej spra
wy na kolanie p. referenta i za wska
zówkami ludzi, którzy udają
polityków,
aczkolwiek w tak jaskrawy sposób zdra
dzają brak już nie politycznej oryentacyi
ale poprostu ludzkiego rozumu, dyktujące
go obowiązek liczenia się z sytuacyą i
stosunkami —- jest ekonomicznym non
sensem. Więcej nie będziemy do tego
określenia dodawać;
Dziś z innego punktu widzenia chce
my sprawę oświetlić, a mianowicie z pun
ktu widzenia nie wyłącznie galicyjskiego
ale ogólnego. Przypominamy antecadencye
tego „działu" politycznego na których tle
jeszcze lepiej rysuje się to co zamierzono
i co osiągnięto. Koniedya demokratycznego
rozwiązania, która miast kogokolwiek obałamucić, kompromituje odpowiedzialnych za
politykę mężów stanu, deskrydytujc po
litykę polską. Tak jest. Linia i kie
runek polityki jest zdyskredytowany.
Przed kilku dniami przynieśliśmy wia
domość o konferencji przedstawicieli stron
nictwa syonistycznego dla Wschodniej Ga
licyi z premierem rządu polskiego, podczas
której delegacya syonistyczna
imieniem
całei ludności Żyd. założyła uroczysty pro
test przeciw projektowi autonomii, ogłoszonem w swoim czasie w prasie.
P. premier interesoVat się żywo sta
nowiskiem i rezyderatami Żydów. Infor
mował się, jak przystało na odpowiedzialne
go polityka o wszystko, »co mogłoby być
miarodajnem dla niego przy ocenie sytu
acji, przy doborze środków polityki w
kraju o którego prawnopaństwowe przy
należenie walczy rząd polski na terenie
międzynarodowym.
P. premier, wychowanek starej wpra
wdzie — aie w tem znaczeniu — dobrej
szkoły człowiek o jasnym umyśle i otwar
tym wzroku musiał zrozumieć i — z r o/ u ni ia ł, że to, co się robi pod terorem
nieobliczalnych szowinistów jest
wciska
niem noża w własne ciało. Był nie tylgo gładki i uprzejmy ale naprawdę po
ważny. Na miejscu w odpowiedzi na sta
nowisko delegacji zaznaczył, że opóźnion yprojekt nie jest autentyczny, że nie
bierze za ten projekt odpowiedzialności or:i,- że przedstawione mu stanowisko roz
waży.
1 zapewne rozważył. Wierzymy, że ro
zważał. Ale co się stało? Rozwaga i rozum
nie rządzą snać Polską. Demagogią i zbro
dniczym radykalizmem narodowym, zbro
dniczym dla istotnych interesów państwa
zdobywa si ęszybcićj popularność. Wybory
S3 za panami. Więc wynikiem tego roz
ważania było — uświęcić zasadę niepize•iwdzialania %i ęzłu. Rządzić przez u t r z y-
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G e n e w a . (Pat). Na ponieóziałkowem
posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów,
Fielding, delegat Kanady, zaproponował,
aby Zgromadzenie wznawiając swą zesz
łoroczną uchwałę, zwróciło za pośrednic
twem Rady Ligi Narodów uwagę wiel
kich mocarstw na sposobność najrychlej
szego ustalenia Galicyi Wschodniej. Wnio
sek przekazano komisyi pięciu, skąd spra
wa wróci przed Zgromadzenie. Askenaze
zażądał wezwania go przed komisję pię-

G e n e w a (AW). Ruska delegacya
ze Wschodniej Gelcyi j rzyb.Ja do Ge
newy i doręczyła Radzie Ligi Narodów
memoryał, protestujący przeciw rozpisa
niu wyborów do sejmu polskiego w Ga
licyi Wschodniej. Delegacya ta prosiła
również Radę Ligi o ochronę praw przy
znanych międzynarodowymi traktatami
ludności galicyjskiej.

fanteso.
o nowych aktach gwałtu. Z relacjami zwra
W a r s z a w a . 18. września (tel. wł.
cali się oni do redaktora Kustosza, który
- eg.). „Przegląd Wieczorny" podaje na
udzielał im dalszych wskazówek.
podstawie relacyi naocznego świadka z na
Odnieśliśmy wrażenie, że red. Kus
dużyć antj'semickich w Katowicach z 19
tosz jest główną sprężyną zaburzeń, że
i 20 następujące szczegóły:
niemi kieruje, dowooząc bandą usłużnych
„Dnia 19. z. m. przybyliśmy do Ka
towic gdzie zbiegiem okoliczności znaleź mu agitatorów".
„Jak wiadomo — dodaje do. tej in
liśmy się w towarzystwie r e d a k t o r a
formacji od siebie „Przegląd Wieczorny"
Kustosza w kawiarni „Monopol". Miaże red. Kustosz pracuje obecnie r ę k a w
sto było już-podminowane. To i ówdzie
gromadziły się tłumj', które rzucalj' się i r ę k ę i z u p e ł n i e o t w a r c i e p o s t r o na Żvdów bijąc ich i katując. Raz w raz , , r . i e K o r f a n t e g o " .
wpadali do "kawiarni agiiatorzy, donosząc I

powtfił Jezdni a
Warszawa. (Pat). „Przegląd Wie
czorny" donosi: Warszawa powitała dziś
manifestacyjnie Naczelnika Państwa, pow
racającego do stolicy po wizycie u kró
la rumuńskiego w Sinaja. Już od rana
zgromadziły się koło dworca wiedeńskie
go tłumj- publiczności, zajmując miejsca w
szpalerach na placu przed dworcęin wzdłuż,
ul. Marszałkowskiej i alei Jerozolimskikclt.
Około godz. 10.30 przybyli na powitanie
Naczelnika Państwa przedstawiciele rządu
z prez. Nowakiem na czele, członkowie
ciała dyplomatycznego, przedstawiciele mi
nisterstwa spraw zagranicznych, prezydyum
Rady Ministrów, komisarz rządu i cały

szereg osób ze świata politycznego i ze
sfer społecznych. O godz. 10.55 przy dźwię
kach hymnu zajechał specjalny pociąg wio
zący Naczelnika Państwa na stację. Wi
tany przez członków rządu Naczelnik Pań
stwa wysiadł z. wagonu w towarzystwie
min. Narutowicza i przeszedłszy
przed
kompanią honorową podążył do salonu
przyjęć, gdzie oczekiwali nań członkowie
ciała dyplomatycznego. Po krótkiem po
witaniu Naczelijik wśród entuzyakycznj'ch
okrzyków licznie zebranej publiczności od
jechał w towarzystwie adjutanta gen. Jacyny powozem do Belwederu.
o—

Sir. 3
manie się przy rządzie ale nie
przez
przeprowadzenie zasad rozumnych rządów.
I w kilka dni po tej konferencyi do
wiadujemy się o nowym, już autentycz
nym projekcie rządowym. Przysłowie: „Z
władzą P. Bóg rozum daje" — zgoła nie
odpowiada. Nie mogło dopisać. Bo w Pol
sce z godnością urzędową nie otrzymuje
się jeszcze przecież — władzy... Płynie więc
. premier z prądami. Do tego siły nie po
trzeba. Rządowi widocznie wystarcza iluzya siły, przyczem o jcdneni tylko zapo
mina, że prowadzenie strusiej polityki nie
\yywoluje przyćmienia wzroku
drugich...
Dlatego też my i każdy inny nie inainy
żadnych złudzeń, patrzymy trzeźwd i wi
dzimy jasno. Popełnia się w Warszawie je
den błąd po drugim. Czyni się wszystko dla
wyleczenia z „urojeń" ludności niepolskiej
tego kraju.
Niechaj ci, którzy tak ąpolitykę robią
nie dziwi asie następnie, iż ludność
ta
.,bez urojeń" patrzy w przyszłość i trze
źwo i chłodno ocenia sytuacyę i do niej
dostosowuje swą decyzyę.

Sprawa tnnUj!z;fcl narodowych
03 £dze Karatów.

Wiedeń. (Pat). „N. Fr. Presse" do
nosi, że w komisyi szóstej na skutek pro
testu ze strony czesko-slowackiej, polskiej
i francuskiej, nie przyjęto trzeciego wnio
sku prof. Murraya w sprawie wysłania
komisarza Ligi Narodów do państw o zna
cznych mniejszościach narodowych, celem
kontrolowania przeprowadzenia traktatu o
ochronie mniejszości. Zamiast tego posta
nowienia dołączono do raportu punkt na
dający Lidze Narodów "prawo wysyłania
w wypadkach szczególnej wagi takich ko
misarzy. Następnie przyjęto propozycję po
lecającą sekretaryatowi generalnemu Ligi
zbieranie materyałów o tem, w jaki spo
sób mniejszości Harodowe wypełniają swe
obowiązki wobec państw, do których na
leżą. Gdy prof. Murray w formie zmo
dyfikowanej
wniósł
swój
pier
wotny projekt, nastąpiła żywsza wymiana
zdań, w której uczestniczył głównie de
legat jugosłowiański Jovanowicz
o

Walka jt-owictw w Btówyl

Sofia. (Pat). Bułg. Agencya Telegr.
Wobec spodziewanego w dniu jutrzejszym
olbrzymiego napływu uczestników dwóch
meetingów, które się mają odbyć .w Tirnowie przez dwa wrogie sobie stronnic
twa oraz wobec niebezpieczeństwa, że da
to powód do starć i rozruchów w mieś
cie, przedsięwzięły władze rządowe szereg
środków ostrożności w celu zapobieżenia
rozruchom. Wydano rozkaz, że meetingi
mają się odbyć w dwóch odrębnych dziel
nicach' miasta oddzielonych za pomocą sil
nego kordonu wojsk i żandarmeryi. Z
kilku miast prowincyonalnych donoszą o
starciach jakie nastąpiły pomiędzy zwo
lennikami obu zwalczających się bloków
stronnictw.
Sofia. (Pat). Dzień wczorajszy upły
nął bez żadnych wypadków. Meeting zwo
lenników bloku opozycjnego nie odbył się
z powodu zbyt malej ilości uczestników.
Do Tirnowo przybyło z górą 40.000 zwo
lenników partyi ludowej. Dla uniknięcia
możliwych ekscesów przywódcy bloku opozycyjnego, jak również byli ministro
wie strzeżeni sa przez władze.
S o f i a . Pat. 18. IX. Bułg. Ag. Tel.
3 odczas wyjazdu z Sofii do Tirnovo po:iąg, w którym znakowali się minister
spraw wewnętrznych Daska'ov jak rów
nież szereg innych przewódców partyi j
apozycyjnych stanowiący, h blok jak Ma- l
finów, Teodorow. Danew, Madziarów i |
Inni byli przedmiotem demo -stracyjnych '
owacy! ze strony aruov zwolenników bio- I
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Po zwycięstwie Kemalistów.

Nikt nie chce bronić Konstantypola. — Dalsze zamiary Kemala Paszy, — Sowiety idą w sukurs. — Downing S.reet radzi.
Londyn. (Pat). Według doniesienia
„Timesa" rząd włoski poinformował rząd
angielski, że nie weźmie udziału w żad
nej akcyi zaczepnej ani obronnej przeciw
kemalistom.
Londyn. (AW.). „N. W. Journal"
donosi z Londynu, że kola tamt. polity
czne zostały w nieprzyjemny sposób za
skoczone stanowiskiem Włoch. Mianowicie
wioski minister pełnomocny zjawił się onegdaj w ministerstwie spraw zagranicz
nych i w imieniu swego rządu oświad
czył, że ze względu na interes państwo
wy — Włochy stosownie do układu w
San Giovanni zachowają zupełną neutral
ność na wypadek nowej wojny na Bał
kanach i zawiklań w kwestyi cieśnin
Dardanelskich. -Minister włoski zaznaczył,
że rząd angielski nie może liczyć na ja
kąkolwiek współakcyę Włoch z
Anglią
przeciw Kemalowi.
Londyn. (Pat). „Daily Mail" dono
si z Capetown: Uważają za rzecz niepra
wdopodobną wysłanie kontyngentu wojsk
związku południowo-afrykańskiego do Dardaneli.
Bombaj. (Pat). Tutejsze kola poli
tyczne odnoszą się bardzo nieprzychylnie
do projektu angielskiego wysłania kontyn
gentu wojsk dominiów na Wschód.
Melbourne. (Pat). Rząd skłonny
jest. do podjęcia ew. akcyi wobec parla
mentu, który będzie omawiał sprawę wy
słania kontyngentu wojsk na Wschód.
L o n d y n . Pat.Gabinet kanadyjski
zebrał się w celu odbycia obrad nad we
zwaniem rządu angielskiego do wysłania
wojsk do Dardanel.
Berlin. (AW.). Według zgodnych do
niesień z Belgradu Kemal-Pasza ruszyć
chce cala siłą na Konstantynopol i Adryanopol oraz obstawić wojskiem cala Tracyę. Aby się załatwić prędzej z Greka
mi zamierza on obejść Konstantynopol i
wtargnąć do Tracyi. Ze względu na po
ważne położenie dzienniki belgradzkie do
magają się od rządu szybkiej decyzyi i
zajęcia zdecydowanego stanowiska odnoś-

L w o w. (AW) Korespondent Ajencyi Wschodniej z pogranicza nad Zbruczem donosi: Ostatnie wypadki w Małej
Azyi śledzą władze sowieckie z wielkiem
zainteresowaniem. Ajencya sowiecka „Ukrosta" manifestacyjnie rozpowszechnia
komunikaty z nagłówkami tego rodzaju,
co np. „Wersalski traktat trzeszczy" itp.
Na mityngach agitatorzy sowieccy głoszą,
że zwycięstwo Turcyi jest zwycięstwem
sowietów. Jednakowoż sukces Turków
wyzyskać może łatwo Polska i Rumunia,
dlatego sowiety zamierzają to paraliżo
wać odpowiednią akcyę polityczną.

ku opozycyjnego oraz równocześnie wro
giej demonstracyi przeciwko ministrowi
spraw wewnętrznych.
W chwili obecnej bezpieczeństwo
byłych ministrów jest zapewniono. Znąjdują się oni w Tirnowo pod opieką sil
nych oddziałów zbrojnych, które mają
nie dopuścić, aby wyż wymienieni wpadli
w ręce tłumu.

narodowej- konferencyi o rozszerzeniu umowy waszyngtońskiej na wszystkie pań
stwa. Przyjęto również dodatek zgłoszo
ny przez lorda Fishera, proponujący, by
w czasie tej konferencyi brano również
pod uwagę specyalne warunki i potrzeby
danych krajów z uwzględnieniem tych
państw, które .nie mają w danej chwili
dostatecznej sity zbrojnej.

Ograniczenie zbroi ł

foliowania w sprawie emigracji
w Rosyi.

Genewa. (AW). Na sobotniem po
siedzeniu Trzeciego wydziału dla spraw ograniczenia zbrojeń zakwestyonowano kil
ka paragrafów projektu paktu gwarancyj
nego. Trzy paragrafy tego paktu zostaną
przedłożone w formie zredagowanej przez
komitet wydziału trzeciego, czwarty zo
stał ułożony przez 1. Cecila i deleg. fran
cuskiego Jovenale'a. Wniosek Cecila za
znacza, że wzajemny układ gwarancyjny
może bvć oczywiście tylko wówczas sku
teczny, jeśli wszystkie państwa przystą
pią do ograniczenia zbrojeń. Projekt Jouvenale'a stwierdza, że pierwszym warun
kiem ograniczenia zbrojeń jest poprzednia
zgoda wszystkich, jednakowoż ogranicze
nie to powinno być zawsze w pewnym
stosunku do bezpieczeństwa jakie daje pakt
gwarancyjny, który z planem rozbrojenia
ściśle jest związany.
Genewa. (AW.). Trzeci Wydział Li
gi Narodów do spraw rozbrojenia przy
jął
projekt
wołania
między

nie do zorganizowania akcyi przeciw Ke
malowi.'
Ryga. (Pat). Donoszą tu ze źródeł
angielskich, że na nadzwyczajnem posie
dzeniu, zwołanem z powodu zwycięstwa
Kemalistów, wojsko i rada sowietów po
stanowiły zatrzymać wszystkie siły woj
skowe na Kaukazie oraz flotę czarnomor
ską w pogotowiu, aby móc wystąpić z intcrwencyą na pierwszy znak dany ze stro
ny Kemalistów.
L o n d y n . P a t Reuter. Lloyd Ge
orge, Chamberlain, Evans i Churchil od
byli wczoraj konferencyę, w czasie któ
rej obradowano przez cały dzień nad
kwestyą turecką. Obradujący mężowie
stanu byli stale połączeni telefonicznie z
sekretaryatem dla spraw zagranicznych i
z londyńskiemi sferami rządowemi. Dziś
w południe odbyło się na Downing Street
posiedzenie Rady gabinetowej.
Wiedeń. (Pat). „N. Fr. Presse'
zamieszcza wiadomość
podaną przez
„Daily Telegraph", jakoby z kół małej
ententy wys edł projekt umiędzynarodo
wienia Konstantynopola i Dardaneli nod
kontrolą Ligi — podobnej do Ligi Naodów.
•

>

Ateny. (Pat). Hawas. Według do
niesień dzienników, rząd zamierza rozwią
zać zgromadzenie i rozpisać nowe wy
bory.
*

Berlin. (Z.B.K.) Toczą się tu obe
cnie rokowania między przedstawicielami
dyrektoryum emigracyjnego a przedstawi
cielami „Idjezkomu" w sprawie uregulo
wania żydowskiej emigracyi w Rosyi. Z
strony dyrektoryum biorą udział w per
traktacjach dr. Klee, M. Kreimin i inż.
Tromkin, ze strony „Igezhomu" dr. Mandelberg, I. Churgin i Ch. Nachamoff. Na
podstawie obliczeń „Igezhomu" koszta po
dróży jednego emigranta z Rosyi wyno
szą około 65—75 dolarów. Sumy te żąda
też Idgezkom dla każdego emigranta, gdy
natomiast przedstawiciele instytucyi społe
cznych są zdania, że suma ta jest za wy
soka. Przedstawiciele dyrektoryum
emi
gracyjnego mają podobno zażądać, by im
dano możność czynnego współudziału w.
organizowaniu emigracyi z Rosyi. W tym
celu mają być ustanowieni przedstawiciele
dyrektoryum w Odessie, Moskwie i Char
kowie.
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o godz. 6'30 wiec*, odbę^-zie się w sali Żyd. Domu Akad. przy ul. Św. Teresy 26 a

Wiec Żydowskiej Młodzieży Akademickiej.

Na porządku dziennym: Sprawy uniwersyteckie.

JAWCIE SIE llCZ.^Iii!

protesty.

W uzupełnieniu wczorajszego komuni
katu o przebiegu Rad/ partyjnej stron
nictwa syonistycznego, podajemy poniżej
treść powziętych uchwal palestyńskich prze
ciw projektowi autonomii i ograniczeniom
uniwersyteckim.
Rada partyjna stronnictwa syonistyczr.ego w Galicyi Wschodniej, w obliczu
sytuacyi, wytworzonej przez wniesienie rzą
dowego projektu autonomii dla Galicyi
Wschodniej stwierdza:
1) Uregulowanie stosunków w tym
kraju bez wysłuchania woli ludności i z
pominięciem jej najżywotniejszych intere
sów pozostać musi nieudolną próbą uło
żenia stosunków,
2) Zignorowanie egzystencyi i aspiracyi n arodowo-politycznych 700.000 lud
ności żydowskiej w kraju jest wyzwaniem
pod adresem tej ludności, którego ona
spokojnie nie przyjmie.
Rada partyjna podnosi głos jaknajenergiczniejszego protestu przeciw temu, czy I
podobnemu dyktatowi, gwałcącemu kardy i
nalne zasady swobody narodowego wy !
życia się.
W pełnem poczuciu odpowiedzialnoś
ci zastrzega się Rada partyjna przeciw tendeneyom politycznej eksterminacyi i pod
nosząc w ostatniej chwili głos przestro
gi pod adresem miarodajnych czynników,
podkreśla wyraźnie i z naciskiem, że lu
dność żydowska o prawa swe nieustra
szenie walczyć -będzie i w walce tej nie
ustąpi nigdy i nikomu. Za skutkki na
rzuconej walki nie będzie ponosić odpo
wiedzialności stronnictwo syonistyczne, któ
re jej nie spowodowało.
Rada partyjna stronnictwa syjonistycz
nego dla Galicyi Wschodniej, stwierdza
jąc: 1) że stosowane od 3 lat ogranicze
nia przy przyjmowaniu akademików Ży
dów na uniwersytet lwowski, są jawnem
pogwałceniem zasady wolności nauki
i
brufalnem zdeptaniem praw mieszkańców
tej ziemi do korzystania z uczelni krajo
wych, 2) stwierdzając, że wykluczenie mło
dzieży od nauki kryjew sobie niebezpie
czeństwo wykolejenia egzystencyi młodej
generacvi żydowskiej, ogłasza solidarność
stronnictwa syonistycznego z młodzieżą ży
dowską w iej walce o prawo.
Rada partyjna zakłada jąk nąjbąrdziej
stanowczy protest przeciw tym ogranicze
niom stosowanym wobec żydowskiej mło
dzieży akademickiej we Lwowie, domaga
się natychmiastowego zniesienia wszelkich
ograniczeń i wzywa rząd do przywrócenia
stanu porządku i prawa na wyższych uczelniach we Lwowie.

ftada

jVHnistrdw

W n r s z a w o. (Pal.) Rada Mini
strów na posiedzeniu dnia 18. b. m. li
chw 'a w :ioski dla dotacyi przyznanych
bani m a cele budowlane, projekt usta
wy o oz /erzeniu uslaw o szkołach aksdemioUuii na Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie, projekt ustawy upoważnia'
jącej rząd do uchelenia i zmiany prze
pisów dotyczących Kościoła rzymsko
katolickiego a niezgodnych z konstytucją
projekt ustawy w przedmiocie zmian
niektórych ustaw o postępowaniu sądo" '
wo-cywilnem cb wiązujących w b. dziel
nicy "anstryaekiej, projekt ustawy o roz
szerzeniu właściwości sądów pokoju w
sprawa cli cywilnych, projekt ustawy o
wypuszczenie 8 proc. państwowej poży
czki złotej y. r. 1911 i szereg soraw I. e"
żących.

.

Ostatnia jejya stjaowa potrwa
tin
iygodiic.

KOLEDZY i KOL":ŻANKII
Komitet Organizacyjny.

przvczem jest zaznaczone, że sądownictwo
cywilne ma być wykonywane zgodnie z
ustawodastwem otomańskiem, które wesz
W a r s z a w a , 1 8 . w r z e ś n i a ( t e l . w ł . ło w Palestynie w życie z dniem 1. li
— eg.). Min. Jastrzębski przedstawił Ra stopada 1014. Sadom gmin wyznaniowych
dzie Ministrów projekt ekspose, które ma poruczouc jest sądownictwo w sprawach
wygłosić na czwartkowem posiedzeniu Sej osobistych członków gminy. Sądy rabina
mu. Ekspose zyskało aprobatę Rady Min. ckie mają wyłączne sądownictwo w spra
Zanosi się na to, że obecna sesya wach prawa osobistego dotyczących mał
sejmowa potrwa przez 3 tygodnie zamiast żeństw. rozwodów, alimentacyi i testamen
tów tych członków gmin żydowskich, któ
planowanych 10-ciu dni względnie 12-tn
dni. Aby bowiem wyczerpać choćby po rzy są obywatelami palestyńskimi.. Wyro
bieżnie nagromadzony materyał Sejm bę ki wyznaniowych sądów są wykonywane
dzie musiał odbyć około 10 posiedzeń li przez rząd.
Wszystkie zarządzenia ofieyalne mają
cząc po trzy posiedzenia na tydzień. Koń
ca sesyi oczekiwać należy około 6 lub 7 być ogłaszane w języku angielskim, he
brajskim i arabskim, które to języki mo
października.
gą być używane w obradach 'Rady Usta-j
! wodawczej. Każda gmina wyznaniowa n«J
zapewnioną wolność i autonomię w jejl
Z Palestyny,
sprawach wewnętrznych.
Konstytucja przewiduje mianowanie
Uroczyste ogtoszerie koiutyfitcyr.
komisji doradczej (Advisory Comnittee),
J e r o z o l i m a . W ubiegły poniedziaktóraby stała u boku W. komisarza przy
łek obchodzono tu w nader uroczysty sporozstrzyganiu spraw imigracyi, a w skład\
sób akt proklamowania Palestyny jako kraktórej wchodziłaby przj-najmniei połowa
ju wolnego od okupacji a wchodzącego
nieoficjalnych członków Rady Ustawodaw
pod protektorat państwa mandatarnego.
czej. Ó każdej różnicy zapatrywali mię
W gmachu rządowym odbyło się udzy W. Komisarzem a „Advisory Com
roczyste posiedzenie, poczem miało miej
mittee" ma W. Komisarz donieść sekre
sce przyjęcie, w którem uczestniczyli mar
tarzowi stanu, któremu przysługuje pra
szałek Allenby, Amir Abdullah oraz szereg
wo ostatecznego rozstrzygnięcia.
innych osobistości.
Każda gmina wyznaniowa może przez
Odczytano proklamację króla angiel
członka Rady Ustawodawczej wnosić do
skiego, na zasadzie której sir Herbert Sa
muel otrzymaj ofieyalną nominację na Wy W Komisarza memoryały z zażaleniami
sokiego Komisarza oraz głównodowodzące w sprawie niewykonywania postanowień
mandatu.
go siłą zbrojną Palestynj', którego zadaniem
Postanowienia c'otvczące Radv Usta
będzie wcielenie w życie nowoogłoszoncj
wodawczej
nie mają zastosowania do TranSkonstytucji.
jordanii.
Z okazji tej również Waad Haleumi
odbył specj-alne uroczyste posiedzenie.
Arabska delegacya w Genewie.
Jak donieśliśmy. Arabowie na znak
G e n e w a . (Ż.BK.) Przybyła tu dele
protestu w tym czasic ogłosili strajk.
gacya palestynsko-arabskiego kongresu ce
J e r o z o l i m a . Po złożeniu przjsięgi
lem wręczenia Lidze Narodów
protestu
sir Herbert Samuel wygłosił dłuższe prze przeciw ratyifkacyi mandatu nad Palesty
mówienie, w którem m. in. powiedział:
ną przez Radę Ligi Narodów.
„Dzisiejsza ceremonia jest nowym cPrzeciw bsiKotowi Arabów.
tapem w drugiej historyi świętej ziemi.
Spodziewam się, że pod ochroną wielJ c r o zo lima. (Ż.B.K.) Rząd palestyń
kobrytyjskiego imperyum rozpocznie się
ski przedsięwziął energiczne kroki celem
dla Palestyny nowy okres postępu i zgo ukrócenia propagandy arabskiego kongresu,
dnego współżycia. Mówca wierzy, że gdy którv uchwalił zbojkotować wybory do Ra
upłynie okres mandatu. Palestyna będzie dv Ustawodawczej. Bezpośrednio po ofijuż zaludnioną, bogatą i niezawisłą i go- cyalnem ogłoszeniu konstvtucyi palestyńs
dn ąwielkiej epoki swojej przeszłości.
kiej wydał Wj-soki Komisarz dekret, w
Sir Herbert Samuel zapewnia, że wier mjśl którego każdy dopuszczający się anie spełni nałożony nań obowiązek, bez gitacyi przeciwpaństwowej zostanie oddany
obawy, bez uprzywilejowania kogo spra pod sąd. Dekret przewiduje kary pienięż
wować: będzie swój urząd w myśl zasad ne, a przy cięższych przestępstwach wię
sprawiedliwości* i bezstronności.
zienie. Rząd oświadczył, że jest zdecydowa
ny użyć wszelkich do dyspozycyi stoją
Najwatnie sze postanowienia nowej
cych środków celem położenia kresu agikonstyiucyi.
Z nowoogłoszonej konstytucji zasłu tacyi bojkotowej. Gubernator Jerozolimy
gują na uwzględnienie następujące posta zagroził Arabom na wypadek zamknięcia
sklepów w czasic uroczystości proklamo
nowienia:
W atykule 27 jest wyraźnie zaznaczo wania konstytucji cofnięciu licencyi. Na Ane że Rada Ustawodawcza ma być zwo rabach wywarł przykre wrażenie fakt. że
emir Abdullah uczestniczył w wyżej wspo
łana najpóźniej 6 miesięcy po ogłoszeniu
mniane", uroczystości.
konstytucji (a więc najpóźniej do 1-jfo
—ooomarca). Powzięte przez nią uchwały wzglwydanc zarządzenia otrzymują moc praw
ną przez zatwierdzenie W. Komisarza, któ- Zjszd dcligatów nlem!ecl(!cb erg:rei im W. Komisarz w każdej chwili mo
^Izacyi syoaistyczaycb.
że odmówić. Na wypadek rozwiązania RaBerlin. W Cassel obradował od 11
uy Ustawodawczej przez W. Komisarza
muszę być nowe wybory przeprowadzone do 13 bm. XVII Zjazd delegatów niemie
ckich organizacyj syonistveznych. Główne
w ciągu 3 miesięcy.
Przy głosowaniu Rady Ustawodawczej referaty wygłoszone przez pp. Rosenblutha
rozstrzyga na wypadek równej ilości gło Schockena i Kurta Blumenfelda wywołały
ożywion ądyskusyę. Zjazd udzielił dotych
sów W. Komisarz.
Dalsze postanowienia omawiają szcze czasowemu zarządowi absolutoryum pocze
gółowo urządzenie poszczególnych sadów, wybrano adw. Rosenbliitha ponownie prz

wodniczącym niemieckiej organizacyi kraiowej .

Uchwalono szereg rezolucyj, z których
na uwag ęzaslugują rczolucye dotycząeś
mandatu. Jewish Agency i wszechświato
wego kongresu żydowskiego. Zjazd w za
dowoleniu stwierdził, że potwierdzony przez
Rad ęLigi Narodów mandat stanowi pod
stawę dla rozwoju wolnego życia żydow
skiego w Palestynie. Egzekutywie londyń
skiej wyrażono votum zaufania i wezwano
do wytężenia wszystkich sit w kierunku
usunięcia ograniczeń imigracyi.
Zjazd z zadowoleniem wita uchwalę
Małego Kongresu, powierzającą agendy Jevish Agency organizacyi syonistycznej i
wyraża gotowość poprzeć kierownictwo w
jego wysiłkach przyciągnięcia całego narodu
żydowskiego do współpracy nad rozbudo
wą Jevish Agency.
Zgodnie z Małym Kongresem uznał
. yZjazd konieczność natychmiastowego zwołrnia wszechświatowego kongresu żydow
skiego.
— ooo —

Swój do swego.

Budapeszt.
(ZBK) Geneipł
Oenikin przyhyl do Budapesztu i uzyskał
bd rządu węgierskiego pozwolenie na
jobyt wraz z rodziną.

Wiadomości bieżące.
Londyn. (Pat). Rosyjska delegacva
handlowa otrzymała wiadomość z Mo
skwy, że stan zdrowia Lenina polepszył
się o tyle, że może on powrócić da pracy.
•
L o n d y n. (Pat.) W jednym ze
spichrzów w Hamburgu skradziono za
pas opium, wartości przeszło miliona
marek niemieckich.

Cisł z Kołomyi.

Klaczka tut .asymilatorów pod wodzą
osławionego dra Allerhanda ufna w łaskę
starosty, poczęła podnosić głowę. Zjednaw
szy sobie obietnicą mandatu do kahału
głównego machera w stowarzyszeniu kup
ców, przed wojn ązbankrutowanego zegar
mistrza dziś wzbogaconego „jubilera" spró
bował dr. Allenhand przeciągnąć na swoją
stronę kupców, by po ich plecach dostać
si ędo Sejmu, do którego zamierza kan
dydować. Ale oburzone kupiectwo,
nie
chcące nic wiedzieć o Allerhandzie, dało
mu należyt ąodprawę na posiedzeniu swe
go wydziału, który wyraził owemu pachoł
kowi Allerhanda, przeobrażającemu się w
•niar ępotrzeby z syonisty na aśymilanta
'td., swoje oburzenie za manewry zakuli
sowe i uchwaliła, że z grupk ątut. asy•nilantów i ich szefem Allerhandem nie
chce nic mieć wspólnego, a redaktorowi
iwego organu „Nowy Głos" zakazuje na
przyszłość wszelkiego znoszenia się z ty
mi elementami. Ta dzielna podstawa \vydziałfi jest tem cenniejszą, że temsamem
kupcy tutejsi dali wyraźnie do poznania,
iż stoj ąsilnic i niewzruszenie na gruncie
narodowo-żydowskim. z którego nie da
dzą się zepchnąć ani machinacyom zegar
mistrza ani terorowi oberkahąlnika Dra Al
lerhanda i jego gwardyi przybocznej.

3<zoltity Targów Wschodnich

H. Targi Wschodnie we Lwowie (5-^'15 września 1922) odpowiadają w pełnej
mierze pokładanym w nich nadziejom i
dowiodły nad wszelką wątpliwość, że instyfucya Targów we Lwowie zyskała już
prawo obywatelstwa.
Kulminacyjnym punktem zainteresowa
nia ńa Targach był wielki przemysł ma
szynowy, zgrupowany w nowym olbrzy
mim pawilonie Centralnym gdzie szczegól
nie urządzenia gospodarcze i maszyny rol
nicze (traktory i gatrv) były przedmiotem

licznych transakcyj, zarówno nabywcami
krajowymi i zagranicznymi, głównie z rol
nikami z Bułgaryi, Austryi i Rumunii.
Tikże w wielu innych działach dokona
ne zostały miliardowe w sumie zamówie
nia jak w dziale mebli, dywanów, kilimów,
obić. wyrobów artystycznych z alabastru
i fajansu, w dziale wódczanym, zabawkarstwie, w tkaninach łódzkich i wielu
innych. Również zakupiono kilkanaście ma
szyn automobilowych, powozów etc.
Jak wynika z rozpisanej przez Za
rząd Targów Wschodnich ankiety, więk
szość wystawców wyraziła duże zadowo
lenie z II. Targów Wschodnich a nie
mal wszyscy zapowiedzieli swój udział w
kampanii przyszłorocznej. Dokładniejszy
przegląd tranzakcyj będziemy mogli podać
po zestawieniu kwestyonaryusza wypełnio
nego przez wystawców na zaproszenie Za
rządu Targów Wschodnich.
Ze strony publiczności dało się zau
ważyć w bieżącym roku niesłabnące za
interesowanie, skoro pomimo fatalnej po
gody i całej masy permanentek i wstę
pów gratisowych, kasa ze wstępów, prócz
biletów wycieczkowych, wynosiła blisko 50
milionów mk.

Ze sporta.
Kraków

Lwów 4:1 (2:0)

Regi 2 : 7 (2 : 3).

Piiki nożna w Wiedniu.
Wiedeń (Pat.) Zawody piłki nożnej.
Amatoere .przeciw Sport-KIub 3:1.
Rapid przeciw Vienna 8:0 (5:0).
Piłia roina w Pradze.
Praga (Pat.) Zawody piłki nożnej.
Sparta przeciw Union Ziszkow 3:1. Slo
venia przeciw Sparta Kładno 1:0 Victoria-Z szkow przeciw Meteor-Vinohrady
3:0.
Piłka nożna w Bi:dapeszc : e.
Budapeszt (Pat.) N. P. K. przeciw
M. A. C. 4:1. Waias przeciw Zuglo 1:1.
Ż. K. S. Jufr.ei ki — Ż. K. S. Hasmo
nea I..
Match rewanż o mistrzostwo klasy
C odbył się w niedzielę dnia 17. bm.
1:0 (1:0) na korzyść „Jutrzenki".

Odroczenie procesu Fedaka,

Lwów, 18. września.
Wyznaczona na dziś i budząca wiel
kie zainteresowanie • rozprawa przeciw Ja
rosławowi Fedakowi i tow. została odro
czona na czas nieograniczony. Wiadomość
tę ogłosił około godz. 10. przedpoł. rad
ca Narolski podając jako przyczynę odroczeenia chorobą przewodniczącego rozpra
wy r. Mayera. Zasłabnięcie r. Mayera jest
nagłe albowiem w dniu wczorajszym był
zdrowy i przechadzał się po mieście. Do
piero minionej nocy dostał SKnego ataku
serca, który przeszkodził mu w objęciu
przewodnictwa rozprawy. Dla przeprowa
dzenia rozprawy ma być wyznaczony no
wy sędzia.
W sali rozpraw silnie strzeżonej przez
policyę zebrało si ędzi śrano mato publi
czności. Bardzo licznie natomiast jawiła się
palestra ukraińska, bo w liczbie około 60
osób. Ponadto było obecnych na sali roz
praw kilku dziennikarzy.

W zawodach międzymiastowych o puhar Żeleńskiego, poniósł wczoraj Lwów,
drugą z rzędu klęskę, w następstwie cze
go widoki* na zdobycie puharu dla Lwo
wa w zupełności zmalały. Wysoka sto
sunkowo klęska Lwowa, nic jest tak bar
dzo winą jego reprezentacyi, gdyż każdy
grał jak umiał najlepiej, ile zasługą nad
zwyczaj pięknej i ofiarnej gry Krakowa.
Nie zawinił jej również objektywny naogół sędzia, rozstrzygnięcia którego przyj
mowane były przez „wysoką izbę" na
sposób łódzko-poznański.
Skład obu reprezentacyi uległ o ty
le zmianie, iż bramkarzem Lwowa był Kuchar V., zaś w miejsce Pitzclego grał Gieras z Wisły. Ora naogół nieinteresująca
pozostawała pod znakiem przewagi Kra
kowa, rzadko tylko zdołał się atak Lwo
wa przebić poprzez obrońców Kaczora i
Klotza. Dziwną bezradność pkazywall Garbień i Wacek, wobec „obstawiającego"
ich Cikowskiego. Z drużyny lwowskiej zadowolnić mpgli jedynie Mueller, Słonecki na skrzydłach i obrońcy Olearczyk i
Kmiciński, wszyscy inni słabsi niż zazwy
czaj. W drużynie Krakowa natomiast wszy
scy bez wyjątku dobrzy, bezwzględnie naj
lepszym na boisku był Cikowski, Danz i
niezrównany Szperling.
Goale uzyskał dla Krakowa Czulak w
37', 80' i 81' i Kowalski w 39', hono
rowego zaś dla Lwowa Bacz w 72. Sę
dziował p. Rosenfeld z Bielska.

Gimnazyum che^ieSuku^

Rozegrane w niedzielę zawody w Stry
ju pomiędzy powyższemi drużynami za
kończyły się nierozegraną 3:3 (3:0). Z
powodu niestawienia się wyznaczonego sę
dziego, który miał prowadzić powyższe
zawody jako mistrzowskie obie drużyny
zgodziły się na match przyjacielski.

Dyrektr Lwowskiego Instvtitu Mi»>"
Cinego prof. LESŁAW JAWORSKI
przyjmuje codziennie od 4—5 w spra
wach szkolnych w kancelaryi Instytutu
Muzycznego Sobieskiego 4 II. p.
Janina Iliasiewicz-Stojałowska

Ź. K. S. Hasmonea—Pogoń stryjska
3:3(3:0).

Polonia (Warszawa) War a (Poznań)
3 : 1 (1 : 1).

Zawody o mistrzostwo Polski przy
niosły pierwszą porażkę Warty w spot
kaniu z Warszawską Polonią.

Nowo otworzony
MAGAZYN pod firmą:

NADESŁANE.

na dwsSSWW -msSrf-pasze!'
> 'J.AmtZEWSRI
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W

prymarynsz £r Ehrlich
powrócił i ordynuje jak zwykle
KOŚCIUSZKI 6.

polonisty (tki) Oferty skierować natych
miast na adres:
O Bundówna Lwów ul. Osso'inskich 12

pianisUa vrlasc'cielka bjtej wyższij s.koty Muzycznej ira enia Ignacego Friedmana, weszła w
sk'ad profes rów Lwowskiego Instytutu Muzyczne
go « objęła prowadzenie wyższego kursu fortepsai.owego. — Wpisy or/rjmuje codziennie Zarżą i
Szkoły ulica S.bieskiego -i. II. p.

CERATY i OBUWIE

HENRYK POST I Ska I.wów, ulica Pańska 7.

(U ».l/iegu placu Beroariyń$kie«o i ul. Asnyka p)le..'>:• -\'aj»ykwintni-j-2<> OBliWIK z merw-;-ur«duych fabryk krajowych oraz
obuwie Światowej marki ">DEL-K.\< CEH.Vfy, chodniki i artykuł"
gumowe w wielkim wyborze - Towar pierwszorzędny, obsługi izetelna. Detailiczttie i hurtownik

Robinson Kruzoe

na ekranach w Marysieńce i Koperniku
KRONIKA.
— Reklamacje wyborcze
Irwają nadal. Każdy wyborca po*
winien się przekonać czy jest za*
mieszczony na liście wyborczej
i czy nazwisko jego nie jest prze
kręcone. W razie potrzeby zgłosić
należy reklamacyę. Spisy wybór*
ców wyłożone są od godz. 9—1
przedpoł. i od 4—6 popoł. w lo«
kałach odnośnych wyborczych ko*
misyj obwodowych.
— ooo—
Reperiuar teatru Bietttan

Wtorek 19. >Kłatwat gośc.
SosnowskiejSrcda 20- »Tannhauser«
fcwartek 21. Klątwa.

\wstep

Ordon

Repertuar Teatru rootnoSsi.

Wtorek 19. »Miliarderzy«
Środa 20. >Dr. -tieglitz*
Czwartek 21. »Rozwódka<.

Rrner'uar Teatru IBlalegj.

Wiórek 19, >MorpMura«
Środa 20. >Sprawa Ka:zera*
Czwartek 21. >Morphium<.

•——O
Repertuar Trupy Wileńskie],

We wiórek Pożegnalne przedstawienie Trupy
wileńskiej »Zazdrośćs.
"W razie niepogody przedstawienia odbywają
się w zamkniętej sali.

Cyrk A. CINiSELLI. Nowy program.
Biłward, świetni gimnastycy. — Rctane'Ino. s ' l a
i odwaga- — Edmunds, •kf>::entryry. — Chińczycy
Karo i Pero. — 7. powoda -wielkiego sukcesu po
zostaje »TAJEMX1CZA KOSTKA*. — Baticb, mu
zykalni \vitiuo/i — Źokiej po raz pierwsz/ No
wotny. — Wspaniała tresura koni Dyr. A. Cinisc-ll-Jg.j. — EIM—BOM i t. p. pierwszorzędne atrakeye cyrkowe.

— Bit n koncertowe M. Tuerka.
Czwartek 21. września: Stefan Askenase,
pianista.
— „M'rphium" ciekawa pięknie wy
stawiona sztuka Herzera pójdzie jeszcze
killęa razy w Teatrze Małym.
— W Teatrze Nowości obecny
tydzień będzie bardzo urozmaicony. Nie
mal codziennie pójdzie inna operetka
oraz wesoła komedya pt. „Dr. Stieglitz".
W przygotowaniu prześliczna operetka
pt. Bajadera".
— Ostatnie
gościnne występy
Ordon-Sosnowskiej. Znakomita artystka
wystąpi jeszcze t. lko dwa razy w potęinej „Klątwie" Wyspiańskiego tj. dziś we
wtorek i we czwartek. Następnie OrdorSosnowska wyjeżdża do Warszawy.
— Prof. Teodor Mayer lekcye gry
na skrzypcach Jabłonowskich 3fi. drzwi
16. Zgłoszenia 3—5 popoł.
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— Stefan Askenase, znany naszej
publiczności pianista, zamianowany zo
stał profesorem kursu koncertowego Konserwatoryum w. Kairze. Zaszczytne to
stanowisko otwierające naszemu artyście
drogi do wielkiej karytrv międzynarowej obejmuje Askenase w październiku
bm. Bawiący chwilowo we Lwowie pia
nista wystąpi z pożegnalnym koncertem
we iz'.vortei; 21 bin. W programie konipozycye Mozarta, Francka, Debussego,
Chopina i Liszta.

— Komunikat Zv iązku Nauczycieii
Hebr. w Galicyi wsch. (sakeya Ż. L. S
L. i Sr. wo Lwowie) Doroczny z.azd na
uczycieli hebrejskich rozpocznie się dnia
10 paźdz. o <>- tej wiecz. i potrwa przez
oba następne dnie. Egzamina kwalifika
cyjne dla członków Zwiąsku odbędą s'ę
dnia 10. pti&iz. o 10 przed pot. Podania
pisemne wno-ić należy wraz z curricu
lum vitiie do kancelarvi Związku (Sw.
. Anny 0) do 29 października włącznie.
Na ostntniern posiedzeniu Wydziału
Związku uchwalono podwyższyć" mini
malną płacę nauczycieli hebrajskich o
100 procent.
— Z Uniwersytetu Jana Kazi
mierza we Lwowie. W miesiącu maju,
czerwcu, lipcu i sierpniu otrzymali \v Uniwersytecic Jana Kazimierza stopień do
ktorów praw.:
Chochliński Maryan rodem ze Lwowa
Chechliński Adam z Lubienia Wielkiego.
Wunsch Eugeniusz z Przemyśla, Handel
Salomon z Czerniszówki, Wilimowski Sta
nisław ze Lwowa, Luczakowski Georg r
Obertyjjp, Tabaka Michał z Giedltarowa,
Olijnyk "Aleksy z Kupczyniec, Specht Her
man ze HLwowa, Schatrz Marek z Prze
myśla, Seiden Efraim z Buska, Kolarzowski
Roman ze Lwowa, Piątkiewicz Stanisław
z Tarnopola, Tuszkiewicz Alfons, z Prze
myśla, Lewicki Wacław z Witkowa No
wego Cysarz Eduard ze Lwowa, Holzer
Ignacv ze Lwowa, Dżułyński Stefan z Tar
nopola.. Heilpern Julian ze Skałatu, Kahane Dawid z Peczyniżyna, rail Jan ze
Lwowa, Morgenrotli Sina
z Rzeszowa
Kroeii Henryk ze Lwowa, Gawroński Wa
cław z Petersburga, Preczep Józef z Podwoloczysk, Deutsch Robert ze Złoczowa,
Ende Józef z Ujścia Zielonego, Manscli
Alfred z Krakowa, Salamacha Eliasz, .Mar
kiewicz Aleksy z Podhajec, Knossow rccte
Schrenzel Jakób ze Lwowa, Grabowski Ge
org z Nadwornej, Czapliński-Buczma Marek
z Kuliczkow a, Dworzak Ludwik ze Skolegę- .Książek Ferdynand z Wolanki, Unicki
Kazimierz z Kołomyi, Brzostowski Michał
z Sambora, Koranyi Karol ze Lwowa, Pomeranz Benjamin z Podhajec, Merkun Jó
zef z Pomorzan, Holzer Izydor ze Lwowa,
Landau Mojżesz z Kopyczyniec, Bibel Emanuel z Czerniowiec, Terenkoczy Włady
sław ze Lwowa, Praun Stanisław z Wie
dnia, Kuhn Józef z Trembowli, Wienstein
Kazimierz ze Lwowa, Buzath Stanisfajv z
Krakowa, Piątkiewicz Zdzisław z Tarnopola
Wielowiejski Stanisław z Olejowej Króle
wskiej. Nittman Tadeusz ze Lwowa, Szpila
Maryan ze Lwowa, Drzemała Stanisław z
Jeżowej, Romer Klemens z Tłustego Mia
sta, Burger Antoni, z Brzeżan, Mansch LuHdwik z Pobocza, Hernball Adolf ze Lwo
wa, Gtinsberg Henryk ze Lwowa, Schuiner
I.ipe z Podhorca, Śchweller Cltaim ł Ro
hatyna, Biliig Szymon z Brodów, Jamiński Adam z Rawy Ruskiej, Toth Waleryan
z Uhryna, Scheuring Witold ze Lwowa.
Rozenthal Franciszek ze Lwowa, Trail Szaje z Drohobycza, Wołczuk Stefan z Bilcze Dobrokut, Mirowicż Roman z Wołczyszczowic, Dohoszyński Eugeniusz ze Stani
sławowa. Chirowski Józef z Tyśmienicy,
Jdlmer Henryk ze Lwowa, Noskowski Adam z Kopyczyniec, Bardach Janusz ze Zło-,,
czowa. Bruck Osiasz ze Lwowa, Brill Hen
ryk ze Lwowa, Einlcger Salomon z Trem
bowli. Neuman Joachim ze Lwowa, \tajbluin Arnold z Brzeżan, Goldhamer Hen
ryk ze Sanoka, Trojan Kprncl z. Sidorowa,
Bohoniuk Mikołaj z Zazuli. Sokal Bronisław
zc Lwowa, Quest Stanisław ze
Lwowa,

Gotfried Leiser z Buczacza, Bielański Zbi
gniew z Czortkowa, Smołucha Adam ze
Sambora, Stełzel Witold ze Stanisławowa,
Masler~Josel ze Sniatyna, Weinglas Szymon
z Podhajec, Rottenberg Eizig z Bialokiernic, Meisel Hersch z Horucka, Pasławski
Emil z Czortkowa. Daszkiewicz Roman z
Tustanowic, Nowodworski Jan z Krasnostawca, Teichman Henryk zc Złoczowa.
Scheininger Marek z Brzeżan, Wiesełberg
Beri z Kołomyi, Brustiger Józef ze Lwowa.
— Poranec literacki. Staraniem
Klubu literatów i dziennikarzy żydow
skich we Lwowie odbył się w niedzielę
dnia 17 bm. w sali stowarzyszenia „Ceirej Jehuda" we Lwowie przy szczelnie
wypełnionej sali
„Poranek Literacki"
poświęcony twórczości młodych poetów
żydowskich. Po zagajeniu poranku przez
prezesa Klubu Spiegla, wygłosił Leon
Dreikurs doskonałą pod względem formy;
i treści prelekcyę o „Expresioniżmie i
jego kierunku". Następnie czytali arty
ści „Trupy Wileńskiej" : Józef Bułow wy
jątki z .Mefista" Uri Zw i Griinbergo,
Ljuba Kadisonówna dwa wiersze J. L.
Pereca i J. Wajslic utwory poetyckie L.
Dreikursa oraz parodyę Tunkelera „Bogdichan Cipcidryp". Poranek udał się pod
każdym względem.
— Wygaśnięci 3 epdemii tyfusu pla
mistego w woj wćdztwie iwows'Uem.
Po r.iz pierwszy od kilku "lat sprawo
zdania tygodniowe lekarzy o chorobach
zakożiych za czas od ;5'do !> września
be. nie zgłosiły żadnego zachorowania
na tyfus plamisty na obszarze c 1 go
województwa iw owskiegi.
— Zarząd izraelici iej Gminy wy
znaniowej przypomina członkom izraelickiej Gminy wyznaniowej we Lwowie,
że dnia 1 października 1922 za';ada ostatnia rafa podatku wyznaniowego za
rok 1922.
Dla .uchylenia ewentualnych nie
przyjemności przymusowego ściągnięcia
połączonego z wysokimi kosztami egzekucyinemi, należy podatek ten uiścić w
nieprzekraczalnym terminie 1 paździer
nika 1922 wedle wymiaru tegorocznego
Względnie o ile podatnik jeszcze wymia
ru na rok 1922 nie otrzymał — należy
na poczet podatku uiścić kwotę wedle
własnej fasyi tegorocznej lub zeszłoro
cznego wymiaru przypadającą.
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— Wczoraj odbył się próbny lot na
nowej linii powietrznej Londyn—Rott rdam — Bremę—Hamburg. Na linii tej zo
stanie otwarty ruch dla publiczności z
dniem 1 październiku.
L. M. 36456
.22
I.

OBWIESZCZENIE.

Magistrat przystępuje do wymiaru
nowo wprowadzonego podatku od re
alności i t. z. lokatorskiego.
Wzywam przeto właścicieli i zarząd
ców realności, aby wpłacili bezzwłocznie
v/ kasie miejskiej zaległy po koniec lil-go
kwartału 1922 r. podatek gminno-czynszowy, wodociągowy i dawny rządowy
i domowo-czynszowy, gdyż zostaną one
w przeciwnym razie ściągnięte przez
miejskie organa egzekucyjne wraz z pro
centami zwłoki.
Magistrat król. stoł. m. Lwowa.
We Lwowie, dnia 16. września 1922.
J. Neumann, m. p.

Z życia gospodarczego.

Wiadomości Giełdy zbożowej.
Giełda bardzo licznie odwiedzana,
'i ransakeye w pszenicy (z 5 proc. domie
szką) po 27.000. Silny popyt za doboro
wą pszenicą prawie bez podaży.
Transakcje w życie po 17200 przy
dostatecznej podaży.

C H W I L A
Za siano słodkie loco Lwów płaco
Kurs dewiz.
no na Giełdzie 6500.
Popyt za owszem i jęczmieniem do
Warszawa 0*08.
borowym przy niedostatecznej podaży, pła
Zurych. (Pat.) Kursa początkowe
cą zą owies 19600, za jęczmień 19500.
dewiz z dnia 18 bm. Berlin 0*35'/,, Praga
Tendencya utrzymana usposobienie o- 17*40 Nowy Jork 533*00 Austr. noty kor.
żywione.
stemp. 0*00'/s Budapeszt 0 21 Bukareszt
Następne zebranie Giełdy zbożowej w —— Wiedeń 0*00% Medyolan 22*45, Za
środę dnia 20 bm. w sali Giełdy o godz. grzeb 1*80 Warszawa 0*08, Paryż 40 45
5-tej popołudniu.
Londyn 23*66, Holandya 207*00, Sofia
3*30.
Zurych. (Pat) Kursa giełdy koń
cowej. z 18. bm. Berlin 0*35—, Holandya
207*00, Nowy Jork 537*00, Londyn 23*69,
Lwów, 18 września 1922.
Paryż 40*40, Medyolan 22*05, Bruksela
Kopenhaga 000*00, Sztokholm
Na targu akcyi przy bardzo silnem 00*00,
usposobieniu wielkie obroty, specyalnie 000*00 Chrystyania 03*00, Madryt 0000
w akcyach chodorowskich, które z po Bueno3 Aires 000*00, Praga 17*40, Bu
czątkowego kursu 4850 awansowały na dapeszt 0*21, Zagrzeb 1*00, Bukareszt
5100. Oikos notował 8200, Ćmielów 3000, 0*00 Warszawa 0*08, Wiedeń 0*00'/«,
Parowozy 13)0, Nafta 1875 i 1900, Pe- kor. austr. stempl. O'OO7 •„ Sofia 3*30.
zet 1303 i 1325.
Również targ walut i dewiz by?
bardzo silny. Dolary 7700, Nowy fork
W i e d e ń . Kursa austryackiei Cen
7675, Londyn 34000, Paryż 590, 585 i 595,
Berlin zwyżkowy 540, 520 i 515, Belgia trali dewiz z 18 bm. Amsterdam 28975 00,
530, 550 i 545, Budapeszt 340, Praga Zurych 13985 0), Berlin 51*10, Kopenhaga
15835*00, Bruksela 5 44*. Chryst. 12435 00
238 i 236, Zurych 1425 i 1445.
Sztokholm 19780, Zagrzeb 251*75, Buda
O—— •
peszt 30*45 Bukareszt 00*001
'yn 331200,
Z giełdy nieoficyaliiaj,
Praga 2447 Ot, Medyolan 3 21 ). N. Jork
75.250
00
Paryż
5644*00,
Sou*44*50,
War
Lwów, 18 września.
Kursa popołudniowe: Dolar amer- szawa 10*95—11*05.
Marki ciem. 00*00, marki polskie
7800—0009, kanadyjskie 7600—0000, mar.
niem. 5'50—0'00, leje 45'00—00'00, fr. 10'73—1103. fr. franc. 5585 00,Oszwajc.
franc. 560—000, fr. szwajc. 1400—0000 13890 00, fr. belgijskie, 528500, lewy bułgar
kor. czeskie 234.00—000'00, funty szterL, skie 40800. lei rumuńskie 4Ó9 00, liry
34000—00630, liry włoskie 310-000, Wie włoskie 3 >87 50, funty szterL 330700 dolary
deń 10'00—00*00, ruble 000-tki0—0'00, kor. amer. 74.700*00 noty holenderskie 2382500
duńskie 150C—0000, guldeny holenderskie noty duńskie 15645 00, noty norweskie
2800—0000, fr. belg. 530-000, Berlin 12270'03, czeskie 2430
Wiedei. (PAT). Giełda wiede.i 5-20—0 00, Praga 236—000 —.
Kursa walut pełnowartośćiowych ska z 18. bm.:
Renta majowa 2000*00, austr. renta
dalej silne. Kursa lwowskie wyrównały
się z dzisiejszymi kursami warszawskimi. koronowa 1703, węgierska renta korono
wa 27.003, Losy tureckie 620 000—, Renta
-HBOQBO-.
lutowa 0000 00 Anglobank 114930 0 PankKarji Giełiy !(raH«#sl[lel.
verein 29.9 O Bodenkreditanstalt 51000
Kreditanstalt 37.103, Bank depozvto-vy
Kraków 18. fierpnia 1922.
14900
Laenderbank 118500, Merkury 132000
PTH. I—III. 800 875, Impex 175
225, Polski Glob 600—700, Żegluga Unionbank 21200'—, Ziwnosteńska banka
Polska 250—300, Zieleniewski 5600, 925.(XX), Kolej póln. 10,000003 Kolej
5800, Parowozy 1100—1200, Trzebinia południowa 2_,4000 Alpiny 532033*0, Bergfabrvka maszyn 1700—1800, Lemiesz und Huetten 1850.030Krupp 550300'PoIdi10000—12000 Automotor 1200-1300 Pol hiitte 650030, Prager Eisen 1,300.000, Rima
ska Nafta 18)0—1900, Siersza el. I-III. 455 000. Skoda 771*000*— Zieleniewski
1150—1250, Oikos 0000 -0000,Pezet 1300 63'JOO-, Apollo 423003*0 Fanto 1,750.000*—
1400, Trzebinia tłuszcz. 4400—4700, Kra" Galicia 0.000.000 Schodnica 920,003", Gal.
kus 2400—2600. Ćmielów 3000-3200, Karpaty 2,100 000—, Koleje austryackie
Górka 7700—8000, Siersza 9000—10500 1,350000, Losy węgierskie 000'—, Priori'
T. P. G. 6030—6500, Chodorów 4600 tety kolei półn. 539003'— Kolej Lwów*
5000, Pocisk 825—925
Czerń. 373 000 Bank obrotowy 17000
— ooo —
Dolary ameryk. 7475—7675, dolary
P r a g a . P a t . 1 5 b m . B e r l i n 1W / s ,
kanadyjskie 7250—7500 franki francuskie
550 —570 franki szwajcarskie 1400—1500 O'OO,
Warszawa 0'39—0'49,
Marka n.
flanki belgijskie 540—560 funty szterlingi 2'00 0'00, Marka polska 0'39—0*!9.
33000—340i)0. marki niem. 5 OJ— 5'50,
.kor. auslr. 0"10 0'11 korony czechost.
NADESŁANE.
j230"00-2iO-OO, tiry włoskie 300—320 leje
^rumuńskie 35tX)--4'500 korony węgierskie
Pepi
Nappe — Drohobycz
f 3t)0-3'60 korony duńskie 0000—0000 flo
Józef Seidmann — geometra. Horodenka
reny holenderskie 2S00—3000.
zaręczeni we wr eśniu 1922.
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Wiadomości handlowe.

3£ursa giełdy wiedeńskie].

i
J

ISfftti giełd/ warszawskie).
Warszawa 18. września 1922.
D.olary ameryk.^ 7450.00 - 7650'00
dolary kanadyjskie OOOO-OOUO fr. fran
cuskie 588"00-000*00 franki szwajcarskie
0000*00 franki belgijskie 000*000 funty
szterl. 00.000-00 000 marki niem. 5 055*20—, korony czeskie 235'00—238. kor.
austryackie 000*00 - 000D0
Czeki na Belgią
54500 565*00
Berlin 5*00 — 4 70
Gdańsk 496—
470— Londyn 33301-33000 00-34000 00
Paryż 575*00 59J.00, N. Jork 7450*00
7675, Szwajcaryę 1400 00 1430*00 Wie
deń 10*60-1200 Włochy 313DU. Holandya 0000, Praga 240*00—0:0*00

Salamon Kraus
Sianki
Bóża Plazner — Ustrzjki Dolne
zaręczeni we wrze-niu 1922 9364
Roza Rudich — A. Sternberg
Śniatyn
Zjblotów
zaręczeni we wrześniu 1922. 9365
Z okazyl zaręczyn kochanej siostry

Rosy z p. A. Sternbergem

życiy huk szczęścia i rAżo»ei przyszlołci Gerszon

D i zaręczyn Ja^óba Egerta z p He
lą Obler życzą dużo szczęścia Hermanowie Teichnerowie.
Helena Obler
JaKób Egert
Zurawno
Strjn
zaręczeni we wrześniu 1982.

Nr. 1277
Z okazyi zaręczyn p. A Kon-tantinównej z p. Z. Rubingeram życzy dużo
s creicia stowarzyszenie »Hatchijak« SoTra'.
Z okazyi zaręczyn naszego kochanego
brata Jakóba Egerta z p. Helą Obler ży
wy dużo szczecin
Rod/rństwo. 03ŚO
btu^ia Acker
Milo Nass
Chlebowice
Lwów
zaręczeni w wrześniu 1922. f'390
Z okazyi zaręczyn ukochanej siostry
Stusi z p. Miiem Nassem gratuluje ser
decznie
Kubek
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DhOBNE GGŁOSłEMI*
ROŻNE.
9f mieszczę na czas trwania roku szkolnego przy
*• żydowskiej rodzinie córJf, fortepian konieczny.
Oferty łaskawie pod adresem M. Gliklich, Łuck,
Chłodna.
9S22
yyażn: dla łań i łanów! Przyjmuję kap lusze
damskie i męskie do przefasonowania według
najnowszych wiedeńskich modeli w wielkim wy
borze. Dla przejezdnych wykonuję w 24 godzinach.
Fabryka kapeluszy J. Gottlieb, Lwów, pL Strze
G 36t
lecki 15.

3

>zef weitnom, majster t.atiars.a pizeuioa się n J
ulicę Szpitalną 21 i przyjmuje wszelkie roboty
kaflarskie, nowe jakoteż reparacye po najniższych
cenach.
9391

POMOC L E K A R S K A .
Specyalista cno od sxórn)ća
weneryczni > ca
nr
J
|U|„nrl ^ .^kund szpitala wiedeń.
UI• J» mUllU
j lwowskiego ordynuje
od 8 -9, 12—'1, 3 6 Lwów, Asnvka 1 (tóg Pańskiej)
DENTYSTYCZNY
Or. Allied] Frieda
ul.św. MIKOŁAJA l 20 (róg ul. Zyblikiewicza)
przyjmuje rd 9-1 i 3—6.
8602

Or, F.Mahl

b. asystent kliniKi skornowener

- Konlnicka 8

(od pi. Akademickiego). 86I3

Specjalista chorób skórnych i wenerycznych

Dr. N. Goldstein

były elew. Kliniki wiedeńskiej i berlińskiej 8606
ord. dla kobiet od 10—12, dla męiczyzn cd 2—>.
w niedziele i święta od 9—12 Kraszewskiego 3.

DR. J. HESCHELES

ord. w chor. dz eci ZYBLIKIEWICZA 31 od 3—5.
Leczenie s'<rofulozy, rach t»s it i lampa kwarcową.
ZAKŁ D DtNTYsrY^ZNO-LtKAR »Kł

Dra med. Emila i Marcina Rapsa
przyjmuje od 9—1 i od —6
LWÓW. SYKSTUSKA 14. I. p

8«n

W Chorobach SKÓRNYCH I V\ ENERfCZNYGH

Dr. Lola FflllanbJiim,

od 3—6 sekiindaryusz szpiL

««•!£&£* 33

powszechnego.

^25

Dr* Karola Atlasa

DENTYSTYCZNY
LWÓW. UL KOCHANOWSKIEGO I. 11.
otwarty od 9—1 i 3—6.
S6~9

Cr. Rigina Rahhensłeln^Nddl wa

ord. w chorobach skórnych i wener. dla kobiet od
8 9 i od 2—i pl. HiHcki 7 <nad kawiar. Ceutr.).
u. elew. i demon
Oklllłtj Of. H. LWlEI,1 strator !. kliniki
okulist. we Wiedniu ord. od 3—5 SZOPENA ?
(boczna Pod'ewskiego).
&59S

"W

CHOROBACH

płuc, skrofulozie, kokluszu, anemii, w chorobie
angielskiej, w chorobach skórnych i nerfrowyct
sto uje lec^enio
HELIOTERAPIĄ (LAMPĄ KWARCOWĄ)

Dr. Ludwik Lauterstein

Lekarz chorób wewnętrznych Lwfi.V, Fańska 16

1NTER£SA HANDLOWE.
^achovriec drzewny z długoletni? prak.
X iomiony z pracą biurową poszukuje
w tartaku, w składzie, lub jako odbiorca
ryadu tartego. Zgłoszenia pod »Mlody« do
nlstracyi *Chwifi«.

obznxposady
mateAdmi9374
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C H W I L' A

Teatr żydowsk

Wtorek 19. września o godzi 7*30 wiecz. POŻEGNALNE PRZEDSTAWIENIE

»Z A Z D R O Ś Ć«

fllllllN

. dyr. S. M. GIMPEL •;«>

,J JAGIELLOŃSKA 11. - ! £
•••••••••• M.OMIIII

... Arcybaszewa.
,
Dramat w 5 aktach M.

Reżys. A. Sztejn.

_ r pozostaje we Lwowie do 18 b. ra. . .W
. razie
i z l e n i e p o g o d ? p r z e d s t a w i e n i a o d b y w a j ą się w zamknięte] sali.
Trupa

Bilety sprzedaje się codziennie od 11 do
i od 4 do 7 w ksi?s?arni > B=tii ISPQJI* Jagiellońska 15, codziennie od 7 w sobotę od 11 przez cały dzień i W nie*
dzielę < d tl do 2 i od 5 do 8-ej w kas-e tentra. — Kierownik Trupy M. Mazo.
'

I
W
Modły świąteczne

Najnowsze ubrania, raglany, palta, świtki, bundy kurtki, fu<
terkn VC K WIELKIM WYBORZE poleca firma

. I. LAUFERA, Lwów ul, Halicka 8.

IS BELLEsVUE

Legionów 27, pasaż, Rejtana 6. Bilety do nabycia codziennie Bil [iSz. II. sin w Eczsra.
Z A R Z Ąt. D.

9382

ZGURIONO.

Z

gubiono w soootę anta 16. b. m. między 7 8
wiecz. idąc ul. Rappaporta, Szpitalna, pL Gołuchowskim, Żółkiewską do dworca Podzamcza
złoty zegarek damski z branzoletką. Uczciwy zna
lazca zechce zwrócić za sowitem wynagrodzeniem
do Biorą spedycyjnego Rosanes i Parter, Legionów
25.
9360
^gubiono w poniedziałek przy wyjściu z Wie•• deńskiego Banku Związkowego czek Nr.
2572856 opiewający na 60 dolarów wystawiony na
Imie Pawła Sawczaka przez American Express
|Comp. Uczciwego znalazcę uprasza s ę o zwrot
"dla niego bezwartościowego czeku za wynagrodze
niem do Ad.min. *ChwiIi« pod nazwiskiem Isak
Slebert.
9392

WOLNE POSADY.
4Lfauczycelk z ukończoną maturą konserwatoJ* ryum (izraelitkę) na wyjazd poszukuje Br ro
Rynek 29.
9393

„„o z ichnią we Wiedniu zamienię na pokó.
z kuchnią we Lwowie pod »Dr. S. Zamian,i«j
9 ; 86
sobny pokój w śródmieściu z fortepianem dia
O
2 słuchaczy lub słuchaczek uniwersytetu z utrzyrcaniem przy inte'izentnei rodzinie Zgłoszenia
pod »Zamoin « w Adm nis racyi-

L
pokój umeblowany z utrzymaniem naj
Wynajmę
chętniej akademikowi względnie studentów}
Kr^l'">wej Jadwipi 34. I pięt*o, drzwi Nr. 31 . 9383

ekarz-.iostryłikant poszukuje k iwalerskie o po
koju. Zgłoszenia pod ^Xygoda* do Adm. y35t>

!

1

NAUKA i WYCHOWANIE

K

Pańska 14.

92 8

i ^"^©nglish School. Lękcye ję yka angielskiego poje"
** dyńczo i zbiorowo. Metoda szybka. Łąckiego 8
parfek 'obok Szaczkiewiczv.
9342
j^luchaczka fil. wyższe półrocze, zna język niem,
** franc, gra na fort' p'anie. poszukuje lekcy 1 za
wikt i mieszkanie. Reflektuje na dom kulturalny.
Zgłoszenia do Adm *Chwili« pod »A. B> 3337.
9?8*
rrrrr'Bi iuwriniiibiiiiiiii .yiia—itwum

KUPNO-SPRZEDA2.
TAŁESY wełniane i jedwabne Machsorim z tłumaczeniem niemieckiem i polskiem oraz
wszelkie książki hebrajskie i żydowskie najtaniej
do nabycia w księgarni S. Miimera Lwów Stani
sława 6.
9243

J

rtepran mahoniowy, krótki, krzyżowy z gra
niczny nowy okazyjnie sprzedam Łyczakowska
57, i. piętro oficyny. Bazyłewicz.
9>06
sregat 65 wolt 30 nmoer sprzeda
ul Św. Michała 8

\ twin,

*

mechanik i 9294

mil jony auta 5 ton we z orzyewpkami »Eu?i
neering«, Lwów, Wałowa 31.
<J37„

POSAD POSZUKUFA.
Wierowmk ekspijticyi lasów i taraku izraHtra
' l z długoletnią praktyką i dobremi świadectwa
mi poszukuje posady. Łaskawe zgłoszenia pod
••fachowiec drzewny® do Adtnin. »ChwiH«,
92 !8

K

oncypient z praktyką sadową poszukuje posa
dy. Zgłoszenia Biuro ogłoszeń Gelłesa, Tarnoool »Koncypien1«.
"
9362
Ina buchalterka i korespondentka polSamodzi
sko-ntemiecka pisząca bardzo biegle na maizynie z praktyką, poszukuje pomady
liejszem przedsiębiorstwie. Zgłoszenia
-Chwili* pod »Siła pierwszorzędna*.

w powaźdo Adm.
9377

Poleca na sezon zimowy: Welury I
double a:;g na płaszcze damskie'Kangary i Schpwioty ia ubrania męskie
jakoteż gaharJyr.ę, schewioty tryko
tynę jedwabną na suknie damskie we
wszystkich kolorach. — Po cenach
—o
konkurencyjnych. 93 3 o— .

S

^?am lokal w śródmieściu. Poszukuj. s ę spólnt
£"» ka celem utworzenia interesu rentownego
Zgłoszenia: Arnold Natan, Zielona 4>. Skład
wódek.
934g

UWAGA!

A. BRAUN
RUTOWSKIEGO L. 1.

-saj zamożni panowie poszuk u 9 pokoju kawa
lerskiego. Zgłoszenia do A^ministracyi pod
»A.rbo «.
9387

panny, biegłej stenografistki (niera.) piszącej na j ©Jucha*, ka i Ii. roku Poinecnmki poszukuje pc• maszynie poszukuie się. Pierwszeństwo mają
mieszkania przy lepszej rodzinie' za lekcv ; .
mające prowadzenie k^g hand'owych. Zgłoszenia
Zgłoszenia pod ^Słuchaczka* do Biara dziennik
w kanceL adw Dra H. Landesberga, uL Wafowa
Scherera, pasaż Haus^iana.
93911 A.
93 7
ł» ldne biurowe mieszkanie wśródmeściu zamiepRAKTY^ANTA przy.mie skład ga anteryi : *r5
•• nśę na 3 pokoje z kuchnią. Zgłoszenia pod
• narda Menkes* we Lwowie Halicka 21.
9 )7v C' fortx -V ixCVv"'i<r,
039

ursa przygotowawcze do matury
gfmnazyalnej. Ecole Reforme. —

UWAGA!

p3D

LOKAL

6X6 niedaleko głównej poczty do odstą
pienia Warunki korzystne. Wiadomość
pod »N. K.i do >Małopolskiej Reklamy":
Lwów, Kopernika 16
9344

Znana cukiernia

D. STEĆKOWA
ulica MIKOŁAJA L 7. poleca znane ze
swej dobroci WYROBY CUKIERNICZE

Ogłoszenia.
»GRAFIKA« Marek Seide

Lwów, uL Kołłątaja 5 w podwórzu). 7692
posiada zawsze na składzie:
PAPIERY WSZELKIEGO RODZĄ U i FORMATU
PRZYBORY DRUKARSKIE: Fegały, szufle, wier
szowniki i t. p.
MASZYNY DRUKARSKIE, masy do wałków, farby
drukarskie i Ł p.
Zastępstwo na Po : skę odlewni czcionek i linii mo
siężnych POPELBAUMA we WiEDNIU.
Zastępstwo na wschodnią Małopolskę fabrvki pp'v
borów drukarskich T. Kaldvka i Sta w Poznaniu.

NnrTflC SIECE L.

ęvcv, Aui

oryg. Miha Gold z dwumiesięczną gwara neya po!eca t Iko hurtown e Dom eksporto'
wo-handluwy MICHAŁ HACKEL
Lwów, ulica Kazimierzowska 4.

Największa
Hartownia

B E R S O N Koców
Ob ć e s"y Gumowe

Białostockie h

nieztowoene
jakości t ainymartin fesooo

w Małopolsce
zostali otartą prcez firm?

„MULTA"
w lokalu własnym

przy pl. Marjackim 4

(Hotel Enroptjskl)
Posiada na składzie w ol
brzymim wy bor/c KOCE
wełn ane od najtańszych
do najdroższych i poleca
P. T. Kupcom po reutcli
— konkurencyjnych. —

CHVflLA

Nr. 1277

poleca pierwszo*
rzędny magazyn

HABIGA i HCCKLA
artykułów
męskich *

Lwowska łaźnia parowa

OKULARY iCWIKIERY

Nabożeństwo na święta. ^">1 ""I ; u!. Żółkiewska 40. (obok rampy kolej)

W wielkiej sali Gminy izraef. przy ul. Bern
steina 1. 12 odbęd/ie si$ w Swifta -"i r*~ nalo*
i ńslwo na wzór templum pier\v?:'.oi*z>;<ini kantoi'zy. Bilety wstępu dla pań i panów wydaje co
dziennie od god/.. 2—4 i 8-9 wieoz. pri.f -SensT a n b e s ul. Autoniezo 1. 9 I! p. U>la młodzi t y
akademickiej i gimnazya'n** ł.di-u ho nfatn-*.

V
francuskie i' angielskie oraz prawdziw-j

»Z£ISSA« najtaniej u firmy

Len lwi i Sta

Ceraty?'

, odpasowana
na mBtry

PIMI llti
I '

lii Lvii ni

W BECZKACH

f AZEtiNAiirki „Columbia"

w blaszanych pudelkach & V«
kg. (towar letni) — poleca —

firanki
kapy na łóżka
portyery
obrusy
chodnik!
materye meblowe
dywany
materace i sienniki
linoleum
story do okien
Tapety w największym wyborze polecają
SYKSTUSKA L. 18.

L. WITTELSA, Lwów, PANIEŃSKA 9.

„..JIM, Mią Nlttl1

jesiennych i zimowych, oryginalne
modele francuskie. angi"lsk'e i wie
deńskie po bajecinie niskich cenach

poleca hurtownie
po cenach -przys'epnych w wielkim wyborne

A

Wełniane sweatry.
Wełniane żakiety,
Wełniane jtmpry,
Wełniane suknie,
W ełniane szale,
Wtłniane pończochy,
Wełniane rękawiczki,
Trykotaże
męskie, damskie i dziecięce

k

rotMI, Kraju, ii. Krakuska l

Wiplfcip przedsiębiorstwo przemysłowe w
WlclKlv mieście powiatowem w Małopolsce
z własnym lorem przemysło wym \ i zy stacyi ko
lejowej poszukuje do rozszerzenia swojo przed
siębiorstwa

30 milionów mkp,

Zgłoszenia i infor.naeya bliższa u adw kala D-a
Józefi Lantfesber^a we Lwowie ul. Mickiewicza 4

D

IYWANY,
SFFI%SE
ceraty, materye meblowe, tapety
i t p. poleca Zakład Dekoracyjny

S. WEISS, liisf, al.

RUI IBMM"

•J

w najnowszych iasonach i kolorach
po cenach najtańszych poleca
B. WAŁDMANNA SYN, LWÓW, KAZIMIERZOWSKA 9.
Na sezon zimowy

najmodniejszych płaszczy
damskich i dziecinnych

E. Kiczales i A. Margulies

l^iBRYKA CHEM. TEĆH. WYROBY

" „COLUMBIA"

Znana jako najlepsza parnia kamienna po
gruntownem odrestaurowaniu nowo urzą
dzona otwarta z dniem '20-<jo wrze
śnia 1922 (środa) — Gcdiir.y kąpielowe:
Dla mężczyzn: codziennie od goaz. 7 rano
do 6 wieczorem
Dla kobiet: codziennie od godz. 1 popot
do 6 wieczorem
—
W niedzielę zamknięto.
—

we Lwowie w pobliżu koleji do sprzeda
nia. Zgłoszenia pod P. »693<r do biura
ogłoszeń Briicka Kościuszki 2 Lwów. 9403

pi. Maryaski 5 (imiij HefeJ Francuski)

kapelusze damskie i dziecinne oraz
najnowsze mod.le zagraniczne na
składzie. Przyjmuje do przerabiania
kapelusze damskie i dz.ecinne pc»
dług najnowszych fasonów po naj
niższych cena h.
9>si

FABRYKA LUSTER'
I SZUFIERNIA SZKŁA

JÓZEFA
LWÓW,

TORTENA

PODWALE

L.

Poleca swoje wyroby i srebrzy
na nowo stare lustra.

3.

Kanar ki do składania, - wkłady do łóżek, — łóżka sktadine, — Materye meb v
Drelichy, — Portyery. — Kapy, — Firanki tiulowe . - Chodnik', - Dywan
LWOWlfc,
Karnisze_mosiężne i Ceraty £
d
.
brajerowska 1.
po cenach fabryczn. poleca

KORN LUTH

O 25% taniej niż wszędzie bo na piętrze)

Najpiękniejsze stroje damskie, krajowe i zagraniczne:
, Suknie, bluzki, szlafroki. Wykwintna bielizna i t. p. E .
Lwów, Sienkiewicza 2. Il-gie piętro
y t;ansport
T• u ż n a d s z e d ł ś w i e żmodnego

KOBER

OBUWIA

jesiennego najlepszej jakości po cenach umiarkowanych, jakoteż KALOSZy męskie,
damskie i dziecinne w największym wyborze
876:

Skład Obuwia, Edmund LAUB,

Lwów. Jagiellońska I. 15.

Proszę uważać na numer domu.

5fAroBuwfEStrA CZYŚĆ OBUWIE I

NA,

KONICZYNKĄ!
ZAKŁADy CHEMICZNE POZNAŃ- GŁÓWNA

8798

iti Ma: iiiiinu liliilalu Lvii ni. I Titiei ].
Nakładem Spółki wydawniczej »Chwila«
Spółki z ogc. porękł.

WOLNE POSADY.

P

oszukuję panny ze szy
ciem do dziewczynki
4-letniej pod bardzo korzvstnymi warunkami. —
Zgłoszenia między godz.
10—12-t:j Kopero k* 32,
11. p. Rosen feldowa. 9405

?

>szukuje praktykanta
kelnerskiego z całym
u u żyraanie m
Kawiarnia
Warszawa we Lwowie,

9395

Redaktor odpowiedzialny: Dr. Henry-c Kosaiuc.u
^Drukarnia Lwowska* Lwów. Kopernika Ii,

• --vr " •

'

