y numer zawiera 1<
Lwów, niedziela 29. kwietnia 1928.
Ctw egztfflplara 20 grouy.
PRENUMERATA: Miesięczna we Lwowie
S ił, zamlejtc. 5-50, zagranicą 6 zt
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CENA OGŁOSZEŃ» Taryfa w złotych: Zwyezajn* ogłoszenia za wiersz jednoszpalŁ nrifim.
IB gr„ nadesłane } nekrologia za wiersz dwuszpalt, mil. 40 gr* komunikaty' i wiadomo śd po*
kronice 65 gr., w tekście i przed kroniką 78 tx~i
oroszenia na pierwszej stronie 80 gr., gratula
cje i zawiadomienia zaręczynowe i flubne m
wiersz railim. 60 gr., najmniej 10 wierszy 6 Zł.
Drobne oroszenia za słowo 10 sr., matrymo
nialne 12 s*t dla pond poszukujących 6 rr~t
tłustym drfiriem podwójnie.
Gała stronica ostatnia
-.300 ZŁ
Pół stronicy ostatniej -i ..— — — -.150 ZŁ
Csla stronica pierwsza pod nagłówkiem 800 ZŁ
Oroszenia zagraniczne o 25 procent drołaj.

Potworny mord we Lwowie
Ziemia drży w posadach
posłów, która swymi wpływami doprowa
dziła do tego, że owego prezesa usunięto
ze Lwowa. Referent stwierdził ponadto, że
straty jakie Skarb Państwa poniósł wskutek nadużyć „Orbtsu" dochodzą do sumy
ŚNIADANIE U POSŁA BOGOMOŁOWA.
WARSZAWA, 28. 4. (tel. wł. „Chwili").
Poseł sowiecki w Warszawie Bogomołow po
dejmował wczoraj śniadaniem bawiącego w
Warszawie posła polskiego w Moskwie p. Pat
ka, dyr. Jackowskiego i naczelnika wydziału
wschodniego w min. spraw zagranicznych p.
Hołówkę. Przy tej sposobności odbyto dłuższą
konferencję na temat spraw polsko - sowiec
kich. —
Poseł Patek opuszcza Warszawę dnia 3-go
maja i udaje się do Moskwy wioząc ze sobą
nowe propozycje w sprawie zawarcia traktatu
handlowego polsko - sowieckiego.

WARSZAWA 28. 4. (Teł. wł. Chwili). została przymusowo w „Orbisie" zapro
Sejmowa komisja budżetowa zajmowała wadzona.
się wczoraj w daiszym ciągu rozpatrywa
Wiceminister poruszył ponadto kwe
niem Jradżetu ministerstwa "komunikacji. st ję podkładów kolejowych zwracający uW ciągu przedpołudniowego posiedzenia wagę, że cena ich rośnie prawie z dnianna
udzielał dyskutaptom co do różnych zarzu dzień. Pobieranie podkładów kolejowych
tów i interpelacji wyczerpujących wyja z lasów państwowych nie wpływa na ob
śnień p. wicemnj. Czapski. Z tych wyja-' niżenie cen, ponieważ żądają one takich
snień zasługuje tia uwagę odpowiedź wice-; samych cen, co inni dostawcy. Umowy o
ministra w sprawie „Orbisu". (Sprawa ta' dostawę podkładów zawierać się musi
była kilka razy poruszana w dyskusji).
i wcześnie, ponieważ jeżeli się tego nie uWiceminister stwierdzi}, że „Orbis" pokła' czyni, nie będzie się miało podkładów na
dane w nim nadzieje zawiódł i dopuścił się rok następny.
V
licznych nadużyć. Sprawa jak wiadomo
W sprawie „Orbisu" wypowiedział się
przekazana została Prokuraturze. Wpraw również referent budżetu ministerstwa ko
dzie straty wynoszą jajrie>700.000 zł., lecz munikacji Kaczanowski, przypominając,
istnieje możliwość pokryćia ich bądź to żegdy przed kilku laty usunięty został
przez wprowadzenie notach udziałowców przez ówczesnego prezesa kolei we 'Lwo
którzy straty te pokryją bądź też przez> wie pewien urzędnik z powodu nadużyć w
oszczędności administracji,, jaka obecnie! „OAisie", to w Seimie znalazła sia^ruos

DOKOŁA POŻYCZKI INWE6T ICYJNJEłf.
WARSZAWA, 28. 4. (tel. wł. „Chwili").
W związku z przyjazdem do Polski pułkowni
ka Logana, przedstawiciela domu bankowego
Dillona, rozeszły się różne wersje na temat
rokowań pożyczkowych. Jak nas informują,
przypazd reprezentanta dillonowskiego łączy
się ściśle z zastrzeżeniami drugiego konsor
cjum amerykańskiego Bankiera Trust'u, a odnoszącemi się do rozmów o pożyczkę kolejową
dla Polski. Bankers Trust zakwestionował tą
sprawę ze względu na to, że dochody kolejowe
oddane zostały swego czasu Dillonćgri pod za
staw jego pożyczki. Obecnie są w roku rozmo
wy mające ., być oparte na -dwóch..altęjufltywacb; Albo Dillon zwolni z pod zastawu docho
dy kolejowe w zamian za inny zastaw, albo też
pożyczka zostanie zmieniona na większą, a opartą na dogodniejszych dla Polski warunkach.
Jak wiadomo z posiedzenia sejmowej komisji
budżetowej, przy rozpatrywaniu (budżetu mi
nisterstwa komunikacji w dyskusji "twierdzo
no, że pożyczka kolejowa napotka na trudno
ści, a to ae względu na zamierzoną komercja
lizację kolei państwowych. W każdym razie
należy się liczyć z tem, że rząd zaciągnie po*
życzkę częściową w wysokości 5—S-miu mifionów dolarów, a przeznaczoną na cele inwesty
cyjne kolei.
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Przed paru tygodniami" ludność żydowska
w Polsce z okazji Wyborów do.Sejmu.i Senatu
złożyła dowody swego narodowego i obywatel
skiego uświadomienia, a w szczególności w Ma
łopolsce wzbudziła podziw swojem przywiąza
niem do idei narodowej i zdała egzamin swej
dojrzałości politycznej, — a już w* ciągu naj
bliższych miesięcy Żydzi powołani zostaną do
urny, by ex rewyborów kahalnych owo świa
dectwo .dojrzałości potwierdzać i przypieczę. tować." Zachodzi niewątpliwie rózgi ca między
wyborami jednymia drugimi, bo podczas gdy
pierwsze są ^kładriikiem stosunku ludności
żydowskiej do czynników zewnątrz niej leżą
cych: do-państwa i rządu, tudzież narodowości
ińeżydowskich, ..to wybory,, kahalne są wyra
zem stosunku siły. wzajemnej różnorakich ugrupowań żydowskich między sobą. Ale zaró
wno tu jak' tam zwartość organizacyjna i moc
bojowa grupy politycznej rozstrzyga o jej zwy
cięstwie lub upadku. Zarówno tu jak tam w wy
niku wyborów, względnie w uzyskanej przez
poszczególne stronnictwa liczbie głosów, obja
wia się ich znaczenie i zaufanie wśród warstw
społeczeństwa. A — co ważniejsza -—w ten
sposób odsłania się prawdziwe oblicze ludno
ści żydowskiej,, dla wszystkich, badających, jar
kiem tętnem bije puls życia żydowskiego, ja
kiem tempem" idzie linja rozwoju idei żydow
skiej, przez jaki pryzmat patrzążydz na świat
i stosunki, wreszcie jakie w duszach ich nur
tują skłonności i nadzieje, a jakie w mózgach
kiełkują tendencje i zamiary.. , - \
Z tych też powodów wybory .do gmin ży
dowskich mają znaczenie o wiele dalej sięga
jące, niźli na pozór mogłoby się to -wydawać.
W chwili obecnej zaś znaczenie jest tęm więk
sze, ponieważ poza efektem Czysto politycz-

ma do urny, nie jest naszym ostatecznym ide
ałem. Zanadto zrósztą jaskrawię występuje
dysproporcja między wspęmnianą reformą a
parlamentarną ordynacją wyborczą, by kogo
kolwiek, służącego zasadom postępu, móc prze
jąć satysfakcją. Nie ma jeszcze odnośnie do
kabałą równości, pici w prawie wy borczem, a
prawo głosowania nabywa się dopiero po ukończeniu 25 roku życia, podczas gdy do odda
nia głosu na członka najwyższych ciał ustawo
dawczych wystarcza lat 21, Tak samo wymogi
wyżmę przywiązane,są i pod względem prawa WE WIELKIM WYBORZE PO CE
wyborczego biernego. Niemniej jednakże re
forma obecna, zrywając z dotychczasowym sta NACH ZNIŻONYCH ---- POLECA
nem kurjalnym, z osławionym systemem peł
nomocnictw, z uzależnianiem prawa wybor
czego od opłacanego podatku,, oraz z całym
szeregiem innych tchnących anachronizmem
metod, oznaczą poważny krok naprzód w po
chodzie demokracji.
Pr^pomńięc należy, że reprezentacja par
lamentarna żydowska, ą wśród niej w szcze
gólności grupą sjonistyczna, od pierwszej dzi, że sjoniści, zasiadający oetatoio w
chwili otwarcia minionej kadencji parlamen radzie gminy żydowskiej miasta Lwowa,
tarnej walczyła 6 zdemokratyzowanie ordyna obowiązkom na nich nałożonym oddali się
cji wyborczej do gmin żydowskich, a postulat z dużym zapałem i zrozumieniem rzeczy
ten został też jako jeden 3 naczelnych punktów i jakkolwiek byli uważam niestety tylko
wcielony w treść ugody polsko żydowskiej. za „Kadę przyboczną", dali pierwsi ini
Niemniej na . zrealizowaniu tego dezyderatu cjatywę dla niejednego pożytecznego dzie
nie koniec walki w powyższej materji. Rzeczą ła gminy, w niejednem dziele byli po
przedstawicielstwa„żydowskiego łącznie oczy mocni a wszędzie byli czynni. W istocie też
wiście z legalnymi zastępcami gmin żydow to wielkie poczucie odpowiedzialności po
skich, będzie zwalczać ujemne cechy dekretu łączone z świetnym darem orientacji i wy
rządowego, a przedewszystkiem dążyć do oba czuciem potrzeby gminy, predestynuje
lenia tam, krępujących ząkres działania kaha- ich jak najlepiej do pracy dalszej na ko
łów, oraz do usunięcia szczególnej pieczy, jaką rzyć sjonizmu.
rząd otaczać chce gminy przy pomocy „nominatów". W ogólpości torować trzeba będzie
drogę w kierunku wybudowania i wzmocnienia
autonomji narodowo - kulturalnej,, w. której
wyczerpać się będzie mogło dopiero jako tako
życie wewnętrzne żydostwą tu w kraju. Odno
si się to w nięmniejszej mierze do zakresu
czynności jak j składu Rady Religijnej. Jakkol
wiek jednak postanowienia odnośnie do. tej
otwieram z dniem 10. maja br.
instytucji nas bynajmniej nie zadawalniają,
DORA GLANZOWA.
to i tu przyznać należy, że jako zalążek przy
szłej Rady Nąrodowęj już teraz może ona
nym wybory mają mieć i efekt w najwyższym mieć swoją wążność, a obliczona wedle nowe
stopniu moralny. Oto bowiem następują one lizacji dekretu z miesiąca marca na 51 człon
po długim okresie, w ciągu którego Rady le ków, zostanie może niezadługo rozszerzoną do
galne zmieniały się często w różnych miejsco 71 i wtedy — przy zmienionych zwłaszcza wa
wościach z rządami komisarskiemi, rządy ko- runkach składu rkompetaecji — wpływem i
misarskie zaś-oznaczają w przeważnej części autorytetem przypominać'będzie starodawny
wypadków dla ludności żydowskiej piętno hań Synhedrjon żydowski. Wszystko to jednak
by i ndeprawości.iBy iłożyć hołd prawdzie na wskazuje dobitnie, ^jąk dppio6łym jest akt wy
leży stwierdzić, że wśród kómisarzy rządowych borów kahalnych, w którego rezultacie opiekę
gmin żydowskich znajdują się,niezaprzeczal nad gminą objąć mają ludzie, którzjr przyna
nie i cehhejednostki, cieszące się ogólnem po leżność do kahału mają nj« za jakieś zaszczyt
ważaniem, ale-i-.wielu jest takich, zwłaszcza w ne „krzesło", lecz za mii^Tsłużenialudowi ży
W kilku miejscowościach dygnitarze
miasteczkach, którzy świetnie stae umieją na dowskiemu bezpośrednio i na miejscu, którzy korzystali jeszcze ż ostatnich diii gasną
straży interesów
własnych, fagasując u umysłem swoim dbejmują całokształt zagad cej ery . kahalno - starościńskiej, by po
władz lokalnych* kór^puiąę jyćie ^dowskie, nień gminnych, a mając dobro ludu żydowskie mieść karty w składzie reprezentacji żyd.
a w okresie wy borów/do^ci^Histawodawczych go przed oczyma, ąwoją działalnością zbawien przez rozwiązanie istniejących kahaiiw i mia
frymarcząc czcią ^do^ffi^Wrelal&o nawet ną sięgnąć chcą wprawdzie w pierwsaym rzę nowanie , .swoich. najserdeczniejszych". —
i ci, ,którzy dalecy Ód "wszelkich ńiegodżiwości, dzie w tajnię drgnień ducha żydowskiego, bo Staio Się to z powołaniem się na rozporzą
zdają się rozumieć . wysokość swego urzędu, i w sferę spraw, wyznaniowych, ale z, niemniej dzenie Ministerstwa Wyznań i Ośw. Puhl.,
nie umieją jednak mimo to niejednokrotnie szą gorliwością w sferę'życia intelektualnego z grudnia ubiegłegói roku, wydane — jak
odróżniać posłannictwa przekazanego im — a nawet i materialnego ludności żydowskiej. nas informują — celem zapewnienia abso
przez — starostę, od zaufania ogółu i dlatego
lutnej bezstronności w przeprowadzania
; Z wszystkich powyższych względów
ób^watele żydowscy winni wr myśli, już wyborów, nie znoszącej . bezwzględności,
dziś przygotować i^ękutemu,.by wybory jaka tu i ówdzie ze strony jednego czy
kahalne uważać za rzeęz niemal świętą drugiego prezesą Vady. ijininy, mogłaby
i
bó wchód by z obo^%^^'wy|>^rfnia godnej repre mieć miejsce. Nie.wahano się zatem spa
przezsleA zentacji wywiązać się.« zgodnie z sumie czyć, jai widać; sensu wspomnianego roz
niem naródowem i ha npzyte/k ogółu. Aje- porządzenia, gdyż spaczeniem takiem jest
też traktują członków, przydanej im Rady przy śli wszędzie obowiązuje, ten kanon, to w rozwiązanie właśnie gminy, znanych z po
bocznej, nie* jako rzeczników opihji -publicznej pierwszym rźedżię wiijięn on wpoić się w żyteczności i państwowo twórczej dzia
i współtowarzyszy piracy, ile raczej jako nie pamięć i wryc śję i*r serca żydów miasta łalności, oraz mających na ogół na czele
mych - świadków swoich zapędów dyktator Lwowa, albowiem stąętpj-omiemeje niejako swojem ludzi poważnych i poważanych,
światło życia żydowskiego na - całą -połać
a osadzenie w ich miejsce jednostek, da
skich. ' ' V
--'O--. r
Ważność wyborów obecnyćh • uwydatnia kraju i na zewnątrz, rozstrzygnięcie róż- lekich conajinniej od" dawania gwarancji
się atoli najbardziej w-tern, że.mają ęne miej- j nyćh kwestyj.=wlmea^głej ijiuerze zależ- obiektywności i sprawiedliwości ^wybor' .
:• . '
sce po wykreśleniu ż życia politycznego do-1 nem jest; o4$Ę£e* w Czyich rękach leży ciej. '
Ten akt „energji" urzędowej zasko
tychczasowej zaBtęchłej i reakcyjhej -ordynacji. ster spraw ży4ówslacK |-jak wyglądają
czył zarówno reprezentantów rządu cen
wyborczej. Nie ulegą wątpliwości, że ordyna-1 kierownicy gfn^ńy. - .
cja wytoczą, pod której egidą Źydostwo pćęść
Przy 8posob'n.QŚći ząznaczyi się go- tralnego w Warszawie, jak i nas tutaj o
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- Na podstawie autentycznych informacyj
stwierdzamy, że w stolicy dowiedziano się o
tych wszystkich zarządzeniach prowincjo
LOTERII KLASOWEJ
w no|w!ększyin l na|łscz«i
nalnych ex post, to też należyżywić na
WARSZAWA. ?7. 4: (PAT.). O godz.
4
Kantonie w Kroju
dzieję, że w niejednym wypadku nastąpią 10-30rozpoezęły ^dalsze obrady sejmowej
jeszcze remedury i poprawy.
Zdaje komisji budżetowej. ^ Pr^ed porządkiem
Sykstoska 6
się, w tej formie rozmaici dostojnicy lo dziennym przewodniczący poseł BJrka okalni chcieli, zanim legalne przedstawi znajmił, że wpłynęli dó komisji następują
cielstwa obejmą swą władzę okazać ludno ce wnioski: W sprawię kredytów dla drob
•- Ciągnienie już l9. i 21 n. jnści żydowskiej swą moc a zwłaszcza „do nego rolnictwa, w sprawie pomocy dla lud
kuczyć"; sjonistom, wynagradzając rów ności dOtknętej klęs^anji elęmentarnemi.
GENY LOSÓW: ćwierć losu Zł. 10.—;
nocześnie swoich „wiernych". ':
w sprawie długoterminowego kredytu;dla • pól losu ZŁ 20.—, cały losZl. 40.—
Zamówienia załatwiamy odwrotną pocztą.
To „kłucie szpilkami" sjonistówatoli miasta Husiatyna \ okolicy, oraz odszkodo
w żadnej miejscowości nie zabije, a z pe wania dla gminy Szydłowiec, w sprawie-nKarta zamówień, Clt.
wnością sjonizmu nie uśmierci. O. wiele ra stawy o kredytaoh dod&tkowych za okres
Do „NADZIEJI", Lwpwj Sykstińkt 6.
czej manewry tego rodzaju, przypominają budżetowy 1927-28 i'wreszcie wniosek . w
Zamawiam do I-ąj klasy
ce kubek w kubek machinacje starościń spraWie n6weli dó ustawy emerytalnej oraz
......... .ćwiartek po ZJ. 10.-— skie z czasów nieboszczki Austrji, świad w sprawie dotacji dla komitetu budowy: koś
... i.
w.prfówek. po ZŁ 20.
czą o drobnostkbwości mniejszych czy więk cioła pomnika ku czci-poległych. •
'v
v..... -całych
po Zł. 40.—
szych funkcjonariuszy, załatwiających jet
Należytość w kwocie..
- Z1. uiszczę po
Następnie zabrał głos podsekretarz
szcze w dwunastej godzinie swoje pora stanu ministerstwa, komunikacji inżynier
otrzymaniu losów bl&akietem P. K-.7©. przez
'<&ańe dołączonym.
chunki prywatne, a zarazem, i o ciasnocie Czapski i oświadczył się p^zeciwko propoImię i nazwisko
...»............
ich horyzontu, nie rozumiejącej" nielogicz nowonyin przeż referenta podwyżkoinw
ności ich kroków obliczonych na tak krót dziale dochodów, przewozu osób i iowarów.. Dokładny adres .....-..........--..
ką metę, jak i o ciasnocie umysłowej ich IiUćh pasażerski -r- mówił wiceminister —adherentów, kwapiących - śie . dó- właidzy, dzieli się na dalekobieżny, załeżny od konktóra wszak za parę tygodni ma się ku koń juictury gospodarczej i wj.ci^ezko\v;>zaI(?ż- WSTRZYMANO EGZEKUCJE Z TYTU
ŁU PODATKU OBROTOWEGO.
cowi.
.• .
^
ny od pogody. W rachubę można brać tylko
-WARSZAWA, 28. 4. (teL wł. „Chwili").
To też bez. względu-na to. jaką odpo ten pierwszy. Słotną pogoda w takim stop
wiedź wobec nadmienionych posunięć da niu obniża frekwencję, żę ^dy w dzień po Z ramienia posłów żydowskich Kongresówki
dzą wyższe powołane ku temu czynniki, od godny z dworca głównego w Warszawie interweniował wczoraj w ministerstwie skar. ..
. . . orvYW,
, - j . . bu pes. Farbstein udyrektora departamentu
powiedź najdosadniejszą da w - momencie w^ezdza
przeciętnieJO.OOO osób, to ir dzień jj^ w.^rawje nte)yęhame wysokich wydecydującym. sama ludność żydowska. Za słotny tylko 10.000. Ćozątem liczyć ;się na
— p o d. a t k u o b r o t o w e g o , n a k ł a d a n y c h
rządzenia wspomniane nic wytrzymają z leży ze wzrastającą konkurencją samocho miarow
pewnością naporu woli żydostwą. bo już dów. Dla przykładu -ęioeminister poddje, przez urzędy skarbowe.
taki jest bieg rzeczy; "żc fałsz nie ostpi. się że w roku 1926 sprowadzono do Polski : Pah Koszka" oświadczył, że.w tej sprawie
wystosowane zesfały do wszystkich Izb skarjprzed prawdą. . •
. . . ..
S-000 samochodów, a w roku 1927 sprowa- j bowych specJalne okóktiki, jak również z raV
Z pewnych' stron usihijc się-1'wpraw dzono -ich £1.000.
I
mienia ministerstwa skarbu udają się w -dniaćh
dzie'jeszcze czynić. starania dlaVj^roezenia
Kie potrzeba zapominać -- mówił-dalej nąjbliższych. dó poszczególnych miejscowości
błysku Prawdy i przesunięcia terminu wy wiceminister — że ir Ariglji przeznaczono -delegaci ministerialni, aby zbadać na miejscu
borów. Oczekiwania jednak tych panów, 4 miljony funtów na diimpingowanle eks- faktyczny stan rzeczy. Ponadto zakomuniko
liczących na przedłużenie -ich goniącej o-!j»ortu kopalń angielskich, co może się odbić wał p. Koszka, ze wszystkie egzekucje z tytu
statkami; osadzonej na fałszu, a opartej na i na naszym przewozie. Co się tyczy prze łu podatku obrotowego zostały wstrzymane.
łasce pańskiej ..siły", zostaną niezawodnie wozu zboża, to nie wykazuje on już tej pręż
zawiedzone, a przekonani jesteśmy, że ności wywozowej jaj: poprzednio, a w ra
wraz ze zwycięstwem'Prawdy lud-żydow zie otwarcia drogi przez Niemen cały ładu
ski świecić bedzie niezadługo, zarówno jak nek pójdzie na Kłajpede. Z tych też wzglę
to było w miesiącu marcu, tryumf narodo dów powiększać przewidzianych dochodów
wej myśli.
z tęgo tytułu nie próżna.' Co się tyczy do
nowe feolory i fasony
j •
Dr. Leon Reich. staw, to przemysł syndykalizuje się i nie
we wielkim wyborze
możną już drogą konkursów uzyskać cen
niższych. Wartość^ zasobów koleji waha się
obecnie między 173 do 210 miljonów złotych.
Diesla i gazowe
Wysokość tych zapąsÓTT tłumaczy śie gro
AMERYKASSCY KAPITALIŚCI CHCĄ'
LWÓW, UL. ROMANOWICZA l/C.
madzeniem podkładów, szyn itp.
Następnie wiceminister daje wjTjaśnic- POLSCE UDZIELIĆ POŻYCZKI 80
MILJ0N6W DOŁABÓW.
nia
w
sprawach
poruszonych
przez
po
PBEMJER PIŁSUDSKI PODJAi XOBMALNi
WAKSZAWA, 28. 4. (teł. wł. „Chwili"J.
szczególnych posłów, a"miąnowicie w spra
1'BACĘ.
.
Bo
ratdu
polskiego wpłynęły ze sfaony k>piWARSZAWA, 28. i. (tel.
„Chwili"). wie Orbisu, w sprawie'zakupu podkładów
talistów amerykańskich ofert? odnoszące 5i>
Marszałek Piłsudski opuścił w czwartek wie i zakupu taboru dla^toIejŁ
Z kolei zabrał głps dyr. dep. admin, do ndaelemis Pofsce zśaaaej pńjreadd i»mczorem szpital ujazdowski,. w-któiym bawił
blisko ód tygodnia ha kuracji i .udał się do min. konuik. inż. Gałecki, dając wyjasine- stycjiaej. Chodn ta o poiyrakę ćQ» polskiego
rolaictwa w wysoiości 80 miIJo*6w dolarów.
Belwederu. W dniu wczorajszym zjawił się w nia w^^sprawach personalnych.
generalnym inspętoracie arm#\_ gdzie podjgł
Następnie zabięra glos podsekretarz Rozpoczęte w tej sprawie rozmowy nkoienułe
zostajią. wczesny jesieni*. Niezależnie od tego
normakie urzędowanie.
,_•
stanu min. 8kaji»u §rq^[^iiki, oświadcęając sę W toku rozmtwy w kieranko uzyBkaaia
co następuje: Należy pąmiętać, że dochody większej pożyczki zagranicznej dla przemjsłn
BUDŻET M. S. WOJSK.
brutto oparte
roku 1927-28,
, WABSZAW£,j28. 4. (tel. wł. „Chwili"). który był rokiem konjunktury, nie mogą łd^kiego. - Budżet ministerstwa spraw wojśkoy^rcK źńajJ być obecnie podhosżoue^ /Dalsze podwyż
dzie się na porządku obrad sejmowej komisji szanie strony dochodów musiałoby bowiem
BUKARESZT. 27. 4 (AW). Olbrzymi
budżetowej przypuszczalnie w dniu 4; maja. być uznane za pod^z]kę j»pierową. Jest
Do tego czasu komisja ma rozpatrzeć inne jeszcze druga droga^ ąby zmniejszyć inwe- pożar zniszczył w Galaczu wiele sklepów
oraz
synagogę. Spłonęło również wiele
budżety.
• 'l':
;
stycje, ale nie po^źebuji powodzić, że nie rzadkich książek wielkiej wartości. Szkojest korzystne znińięj^nie inwestyćyj na dj* wyrządzone pożansm przenoszą 50 mil.
LOTNICY W DRODZE DO NEW YOWCU. rzecz wydatków ^spioatacyjnych. Wobec
lei. '40 rodzitt pozostało bez dachu.
MONTREAL. 27. 4. (AW). Samolot zmniejszenia się"wpływów celnych będzie •: i-BIAŁOGIU5D 27. 4. (AW); Nad twier
„Ford", któiy wystartował wczoraj .z my musieli żądjić,
preliminowane -ód dząi serbską spadł z wysokości 1000 mtr.
Greenley Island wylądował{w LąkeSt.A- kolei 73 miljony by^ .w/catóści wpłacone,do samolot wojskowy i uderzył.w dom. Samognes na Murary Bay. Na pokładzie • tego skarbu. Należy więc*obecnie raczej jzmniej- lót zoetał zapetnie zniszczony, a dom .po
samolotu znajduje eję cała^ałoga sapiólo- szać i ograniczać wydatki^ niż podwyższać więkhzoj ezęści irtłjąowani;. Trzech lotnitu „Bremen"# .
/
-J >
budżet po stronie dochodowej.
ków oraz kilkn mierokańców zostało zabŚ^ch. •
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Najpiękniejszy i najpotężniejszy erotyczny film w wielkich 14 aktach pif.

..SIÓDME NIEBO"

•

W sobotę i niedzielę 0 godz. !2'w
wyświetlamy po zńiłonych cenach
film p. t:

wjgł. roli Janet Gaynor i Charles Farrell. — Jedyny film, który był na specjalne żą
danie dwukrotnie wyśw etlany w Spale JWP. Prezydentowi Mościckiemu.

JAK POWSTAJE CZŁOWIEK
i „PRZYJACIEL DOMU" z Ramonem
Novarrera i Alice Tehy.

Setki tysięcy ton „pyłu wulkanicznego pokryły rozle
głe połacie całei Małopolski wschodniej.
Nieprawdziwe pogłoski o pożarze Borysławia.

Lwów, 28. kwietnia.
(n) Tajemnicze zjawisko atmosfery
czne nawiedziło wczoraj mieszkańców Ma
łopolski Wschodniej. Przebudzonych ze
snu Lwowian uderzył niezmiernie ciekawy
widok. Nie powitało ich normalne rozja
śniacie słońce wiosertne. W. miejsce pro
miennego światła uderzała pochmurna po
goda, a równocześnie dachy domów pokrył
ciemno - Brofczowy pył niewiadomego po
chodzenia.
Tajemnicze zjawisko wywołało nie
zwykłe poruszenie wśród najszerszych sfer
ludności.
Już od wczesnego rana poczęto alar
mować telefon redakcyjny. Ze Lwowa
i prowincji zasypywano nas ze wszech
stron pytani ami* i prośbami o poinformo
wanie gdzie należy szukać przyczyny za
istniałych zmian w atmosferze. Zrodziły
się w mig najiK>zmaitsze wersje i plotki. Je
dni chcieli wiedzieć, że pożar w zagłębiu
naftowem, względnie, że pożar Borysławia
spowodował to tajemnicze zjawisko.* Inni
znów otrzymali „autentyczne" informacje,
że wskutek trzęsienia ziemi Bukareszt uległ zniszczeniu i tu należy szukać przy
czyny tajemniczego zjawiska. W rzeczy
wistości i jedno i drugie okazało się
mysłem fantazji.
Zanim oddamy głos autorytetom nau
ki, zaznaczymy tylko, że wedle otrzyma
nych informacyj co zresztą podaliśmy we
wszorajszej „Chwili" — na
polsko - rumuńskiem oraz w
padał w ciągu popołudnia przy niezwykle
zaciemnuonem niebie ulewny deszcz, któ
rego krople zawierały jakąś domieszkę. —
tak, że woda pochodząca z opadu była zu
pełnie brudna jakby błotnista.
Podobne zjawisko zauważono na tereniecałej wschodniej połaci naszego kra
ju zarówno wespół z deszczem jużto jako
samodzielny opad pyłowy.
Defmitywnie nie zdołano przyczyny
zjawiska wyjaśnić, niemniej rumuńskie sta
cje meteorologiczne otrzymały w ciągu
wczorajszego przedpołudnia zawiadomie
nie od stacji metoorol. w Królewcu o obsu
nięciu się ziemi na tereme Rosji południo
wej i że szalejący tam huragan rozniósł
pył po szerokich obszarach ziemi w kie
runku północno - zachodnim.
Wedle innych informacyj tajemnicze
zjawisko ma swe źródło w konsekwencji
wybuchu wulkanu w poblisżu Morza Egej
skiego.
Na oeobnem miejscu podajemy inter
view członka naszej redakcji z prof. Dr.
Arctowskim na temat gerfezy i przyczyn,
które wywołały to dziwne zjawisko.
(t). Deszcz pyłu, jaki spadł na kraj,
spowodował cały szereg ciekawych zja
wisk świetlnych. I tak Około god z. 3.30 pp.
obserwowano we Lwowie wychylanie się

na południowo-zachodniej stronie niebo
skłonu tarczy słonecznej. Słońce rozsiewa
ło wokół siebie pęki promieni koloru nie
biesko - fiołkowego. Przed tarczą, którą
można było bez szkody dla wzroku ob
serwować gołem okiem, przesuwały się
widoezne kłębowiska pylne, które w krót
ki czas ustępywały miejsca innym obra
zom. —
Zjawisko to trwało około 10 miuut
i było obserwowane na wolnych placach
i ulicach przez setki osób, żywo komentu
jących niezwykłe zjawisko przyrody.
Obraz ten .powtórzył się potem kilka
krotnie koło godz. 5.30 pop., aż wreszcie
ku wieczorowi atmosfera się oczyściła
i nienaturalny kolor nieba zaczął znikać
zwolna. Zachmurzenie pozostało do końca.
WYJAŚNIENIE OBSERWATORJUM
ASTRONOMICZNEGO W KRAKOWIE.
KRAKÓW. 27. 4. (PAT). Obserwatorjum astronomiczne w Krakowie w odpo
wiedzi na zapytania w sprawie zjawisk atmosferyqznych, zaobserwowanych ostatnio
w Małopolsce wschodniej, komunikuje, że

asf

warstwy kurzu unoszą się już od rana nad
Krakowem, lecz silny wiatr utrudnia osia
danie kurzu. Przyczynę obecności pyłu w
atmosferze w tak znacznej ilości i na tak
wielkiej przestrzeni, bo od Lwowa do Kra
kowa, należy prawdopodobnie upatrywać
w silnym wietrze, który panował poprze
dnio i który uniósł w górne warstwy po
wietrza znaczną ilość pyłu, opadającego
obecnie. Tego rodzaju zjawisko było wido
czne w Polsce w dniach od 9 do 12 marca
1901. Własności pyłu wówczas wskazywa
ły na jego pochodzenie z Sahary. Ilość py
łu, która spadła wówczas w Europe, oce
niano na 2 mil jony.ton. Również w r. 1902
i 1903 obserwowano podobne opady pyłu,
tylko mniejsze.
HURAGAN NA UKRAINIE.
MOSKWA, 27. 4. (PAT). Szalejmy na Ukrainie gwałtowny huragan spowodował w
wielu miastach spustoszenia. W szeregu fa
bryk praca uległa przerwie. Połączenia tele
graficzne i telefoniczne uszkodzone. Huragan
porwał na Dniestrze wiole barek stojących na
kotwicy.

WAESZAWA, 27. 4. (PAT). Dzisiejsze
dzienniki poranne warszawskie donoszą: Wczo
raj o godz. 15.45, w czasie lotu ćwiczebnego,
aparat Breguet XIX dostał się w wir po
wietrzny z powodu szalejącej wichury i spadł
z wysokości 100 metrów na pole przy ulicy
Szczęśliwickiej. Upadek był tak silny, że mo
tor oderwał się od aparatu, który uległ Strza
skaniu i zarył się głęboko w ziemię. Pilot po
rucznik 3Iarjan Mała i starszy szeregowiec
mechanik Wacław Pawłowski zdążyli odciąć
pasy od siedzeń i wyskoczyli na ziemie. Lekko
rannych pilotów odwieziono do szpitala moko

towskiego, gdzie udzielono im pierwszej po
mocy.
Wczoraj" o godzinie 3.30 popołudniu pod
czas lądowania wywrócił się z powodu silnej
wichury samolot Breguet. Pilot wyszedł z wy
padku cało, "mechanik - zaś uległ zranieniu
głowy.
POZNAŃ, 27. 4. (PAT). Wczoraj wyda
rzył się na lotnisku pod Pleszewem tragiczny
wypadek. Mianowicie przy puszczaniu w ruch
motoru samolotu, śmigło uderzyło instruktora
lotniczego kapitana M. Siodę tak nieszczęśli
wie, że poniósł on śmierć na miejscu.

ZATARG NA KOMISJI PRAWNICZEJ.
WARSZAWA 28. 4. (Tel. wł.,Chwili).
Wczoraj obradowaał sejmowa komisja
prawnicza. Na porządku dziennym stał
wniosek PPS. o nowelizację dekretu w
sprawie publikowania w „Dzienniku Ust."
uchwał sejmowych na równi z obowiązu
jąc emi ustawami/Przystąpiono do dysku
sji, w toku której przedstawiciel min. spra
wiedliwości złożył oświadczenie, że rząd
podtrzymuje swe stanowisko i że uchylenie
rozporządzeń Prez. Rzplitej nie może na
stąpić przez uchwałę lecz jedynie przez li
sta wę. Ustalono na dzień 8 maja zwołanie
wspólnego posiedzenia komisyj prawniczej
i konstytucyjnej dla załatwienia wniosków
o zmianę ustawy w sprawie wydawania
„Dziennika Ustaw".

SZWAJCARSKA EKSPEDYCJA FILMO
WA DO PALESTYNY.
GENEWA, 22. 4. (2AT). Szwajcarska
spółdzielnia społeczna „Szkoła i kino ludowe"
przeprowadza obecnie wielką ekspedycję fil
mową do krajów południowych i wschodnich
morza Śródziemiiego. Według planu inicjato
rów główna trwaga ma być przytem poświę
cona Palestynie, gdzie mają być dokonane
zdjęcia wszystkich miejscowości historycznych
i biblijnych. Ekspedycja wyruszyła dnia 11-go
kwietnia z Wenecji i zamierza w ciągu lata.
dokończyć swojej pracy, tak,"że w nadchodzą
cą zimę film tan można będzie wyświetlać w
400—500 gminafch szwajcańdaćh.

.CHWILA", niedziela, 29 kwietnia 1988.

w Małopolsce?
Pyt tajemniczy" Jest pochodzenia wulkanicznego,
Interwiew speciality „Chwili" i prof. Uniw. J. K. dr. Arctowskim.

{zić będzie o pewne mikroseizmy, których
mazpy może nawet

10 na sekundę

stale na kuli ziemskiej, czy o trzęsienia
ziemi, które np. na naszych Sejsmografach
zaznaczają się raz na kilka dni* Ozy też
wreszcie o bardzo rzadkie trzęsienia de
strukcyjne, których jednak czasem nawet
30 na rok można zanotować w Japonii. Dla
ilustracji swych słów wyjmuje nasz inter
lokutor wielkie atlanty, w których żmudna
praca badaczy i m^ów* nauki z najdokład
niejszą ścisłością zaznaczyła
przebieg,
ilość, czas trwania, nasilenie. Tak np. wi
dzę, że w miejscowości Gifu w Japonji w
ciągu jednego roku miało miejsce
516 trzęsień ziemi.
— A nam to nie zagraża?
— My mamy położenie w pewnem,
dość wielkiem oddaleniu od tej linji wstrąśneri ziemi- Coprawda miało dziś mieć miej
sce trzęsienie ziemi w Rumunji, która jest
mniej więcej w analogicznem położeniu jak
my, ale jednak leży bliżej tego pasa
A ponieważ przeciętna szybkość roz
chodzenia się wstrząsów ziemi wynosi 500
do 600 km. na godzinę, więc przeszliśmy już
tę porę, któraby w bezpośredniej konse
kwencji trzęsienia ziemi w Rumunji nam
zagrażała.
Co do jednego mogę tylko zapewnić,
że pyl ten, który ludziom tyle troski spra
wił, a nas w laboratorium pozbawił dzięki
ciągłym zapytywaniom z zewnątrz .wiele
drogiego czasu, niema nic wspólnego z
trzęsieniami ziemi, bo taka jest już reguła,
że przy wybuchach wulkanów trzesienia
ziemi są zwykle male.
— A czemu to — panie profesorza —
należałoby przypisać to nasze szczególne
bezpiecz eństwo?
— Jest ono spowodowane geologicznemi warunkami
głębinowemi podłoża
kraju. Możemy więc wszyscy spokojnie
iść...
— .~spać? — przerywam nieopatrznie..
— Nie. Możemy wszyscy spokojnie iść
do pracy i nie troszczyć się o żadne trzę
sienia ziemi, jakie nam nie zagrażają.
— Panie profesorze, jeszcze ostatnie
pytanie: A może wybuch wulkanu nam za
graża?
Tu zaśmiały się znowu mądre, przeni
kliwe oczy, wyglądające z poważnej twa
rzy uczonego, który mimo starszego wieku
odznacza się młodzieńczą werwą:
— No, żebym powiedział nie, toby bvi ło zadużo, ale jest olbrzymie prawdopodo• biedatwo, że się to nie stanie.
Przy pożegnaniu, gdy dziękuję za tyle
' uprzejmości i wyczerpujące — uspokojenie,
i mówi nasz szanowny intcrlokutrr- greżąc
rartobliwie palcem:
Ale niech pau tyłka tego ni J ogłasza,
bo się ludzie zoyt rozbrykać gotowi!
Muszę więc przyrzec solenn-o. nie ogłosić nieże^r coby ptwnem n Vbyto. A
więc to, że wulkan nie wybuchnie i że —
trzęsień zieur u nas nu- będzie, to jest nie
zawodnie pT»vuem.
i
Możemy wi?2 sr.ać spokojnie chyba,
chyba, że
jakieś — trzesieni* zreiiii
> przebudzi.
Ins. J. Teitelbawn.
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z Jannlrtgsem, Ul Dagower,
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(Tartuffe)

Lwói^ 27 kwietnia. ,<
Wernerem Krautam
Legionów 1-3
Wczoraj, w południe interweniowała
W rolach
- -'i ;
delegacja kluba radnych żydowskich zło
żona z prezesa Klubu Dr. Schmoraka i red.
kom komunalnym i zakładom uznanym za
Heschełesa u. kom. rządu p. Strzeleckiego
publiczne i powszechnie użyteczne. Oba
celemomówienia całegoszeregu spraw bie
Uchwałą Ceotral4ego Komitetu Wykonawczego wnioski referuje poseł lieberman.
żących i zasadniczych.Między inne mi po żydowskich akad. gtów. " ijunopomoc. i zawód, w
ruszony została sprawą; nałożonych kąr a- Warszawie z dnia 27; kwietnia 1928 został zamiaPOŻAR OKRĘTU NA MORZU.
komisaftem '^fyborczyrji, dla przeprowadze
resztu na piekarzy w związku ze. stosun nowany
KADYX, 27. 4. (PAT). Znajdujący na wo
nie wyboru członków Ki W-, środowiska Lwów —kami wytworzonymi przed strajkiem, spra Mr.iur. Mateuaz Hoch. ,
dach hiszpańskich statek włoski „Genitór'
wa ustalenia realnych cen- przez komisję
•" Kom. wyborczy uBzęduje w lokalu tow. żyd. uległ katastrofie skutkiem wybuchu na niin
cennikową Magistratu za mąkę, sprawa słuch. fitoz. przy ul. Stanisława.5, w poniedziałki, pożaru. Załogę uratował parowiec duński.
usunięcia
"katairofalnej
bezdomności popiątkis od
wiecz. ' T r i l i M r s t : ;
"" —Ó—
. *
. . . . . . . . . .
- .
•- W
r v w a się
» vrezysi&ie
T O s r żydowskie
v s S r i ostowarzyszenia
Wzywa
ważnej ilości ludności żydowskiej 111-ciej zawodowe
KRADZIEŻ?
i san}oporńocowe, by na dzięn30. kwie
dzielnicy oraz sprawa „Droru". Konferen tnia godz. 7.30 wieczór, wysłały delegatów upoważ
BERLIN 27. 4. (AW); Komunistyczna
cja, która trwała przeszło półtorej godzi nionych, z grona"iśórych nastąpi nominacja człon „Welt am Abend" donosi, żę ^Yilhelm II.
ny doprowadziła; do uzgodnienia poglądów ków Komisji wyborczych i by nadesłały do dnia sprzedał pewnemu ameiykąńśkiemu .han
2. maja godzi 19 wlecz. gpisy wyborców.
w szeregursp?aw ; inne," które wymagają
Z dniem dzisiejszym wyłożoną.zostanie -przy dlarzowi sztuki dwa obrazy pędzla Wat
dokładnej znajomości:' spraw przyrzekł ul. Stanisława 5) Ordynacja wyborcza, którą każdy te au i Riibensa wartości kilkumil jonow
Komisarz . Rządu ' rozpatrzeć . i w. miarę I wyborca ma prawo przeglądnąć i czynić z niej ód- marek. Obrazy te zginęły ż pałaców ber
lińskich w lecie 1926 r. wraz z szeregiem
możności uwzględnić stanowisko dele-1
Wszelkie komunikaty w związku ż wyborami
-gacji,
_•«' ,. " ; k
pozostające ogłoszone będą w lokalu wyż..podanym. innych cennych przedmiotów artystycz
Wybory odbędą się dnia 13. maja.br. od godz. nych. Podobno wywiózł je do Dooru były
104ej do 21-szej bez przerwy.
kronprinc.

Wybory do K. W.

Dalsze szczegóły będą w swoim czasie podane
do wiadomości.

Sprawa iii oiratoii.
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Z OSTATNIEJ CHWILI.

LOTNICY „BRE3IEX" W STANACH ZJ.
Wczorajszy
„Dziennik
Lwowski*'
we Lwowie.
NOWY JORK. 27. 4. (PAT:). Załoga
przyniósł wywiad z prezesem lwowskiej
..Bremen"
wylądowała dziś o godz. 13.48 w
„Monitor Polski" Nr. 96 ogłasza ob
Izby skarbowej p. dr. Polakiem, którego
Curtissfield.
Przybycie ich wywołało zdzi
ostrze skierowane jest głównie w stronę wieszczenie Ministra Komunikacji z dnia
„Chwili" z powodu stanowiska^ jakie„Chwi 16 kwietnia 1&J28 r. w przedmiocie składu wienie. W chwili przybj'cia samolotu znaj
la" zajęła wobec ostatnich wymiarów tego Dyrekcyjnej Rady Kolejowej we Lwowie. dowało się w miejscu jego wylądowania
W myśl par. 9 Rozporządzenia wykonaw jedynie kilku dziennikarzy. Lotnicy skie
podatku.
rowali się bezpośrednio do Waszyngtonu,
Nie eheąc ograniczać sie do ogólniko czego Ministra Kolei z dnia 17 paździer jednakże złe warunki atmosferyczne zmu
nika
1927 r. w sprawie powołania Państwo
wej polemiki, jakkolwiek już same argu- wej Rady
Kolejowej (Dz. U. R. P. Nr. 91 siły ich do wylądowania w Curtissfield. Jak
menta logiki w połączeniu z notoryinymi
poz. 67<5) Min. Komunikacji ogłasza skład donoszą, lotnicy mają się udać do Waszyng
faktami przemawiają przeciw bardzo wielu %>*'*«>!S.rSZ.TllZ' tonu pociągiem.
r,
A
P^1»V»
DyrekcyjnęjRady
oKlejowej we Lwowie.
argumentom p. prezesa dr.r Polaka, zastrze
Grupa I. Przedstawiciele Województw:
gamy sobie szczegółowe omówienie tego Członkowie: 1) Inż. Stanisław Rybicki, 2)
WPŁYWY SKARBU PAŃSTWA.
wywiadu.w jednym z najbliższych numerów Franciszek Leurman, 3) Eugenjusz StrzyWARSZAWA. 27. 4. (PAT.). Wpływy
naszego pisma. Dziś pragniemy jedynie żowski, 4) Jułjusz Poniatowski. aZstępcy: z danin publicznych i monopoli za drugą
podkreślić jeden z głównych błędów, który Inż. Adam Opolski, Dr. Zygmunt Jerzy Ko- dekadę kwietnia 1928 wyniosły ogółem 66
się stale.powtarza od Czasu wprowadzenia fłer, Marjan doński, Jan Beaupre. Grupa milj. zł., tj. o 23 milj. zł. więcej, niż za drugą
podatku obrotowego ii wszystkich obroń II. Przedstawiciele miast: Członkowie: 5) dekadę kwietnia 1927 r. W tem wpływy z
ców tego. podatku i jego wymiaru, a miano Dr: Inż. Maksymilian Matąkiewicz, 6) Dr. danin publicznych wyniosły 41 miljonów,
wicie zapoznawanie życia i tehdencyj wtła Kazimierz Rościszewski, 7) Inż. Stanisław wobec 26 mil jonów, wpływy zaś z monopoli
czania go w nieżyciowe teorje. Faktem jest Kleją, 8) Wiktor Wielkopolanin-Nowakow- 25 miljonów wobec 17 miłjónów za drugią
przecież, że tysiące kupców musi z powodu ski. Zastępcy: Inż. Władysław Matzke, dekadę kwietnia 1927. Monopole dały więc
podatków zwijać swe .warsztaty pracyf Majer Honigswachs, Józef Hułles, Inż. na dmgą dekadę kwietnia br. o 8 miljonów
Faktem jest dalej notorycznym, że wielu j Władysław Burgielski.. Grupa III. Przed- więcej, dąniny publiczne o 15 miljonów
kupców tylko drogą składek i subwencyj; stawiciele powiatowych ciał samorządo- więcej, niż za drugą dekadę kwietnia 1927.
instytucyj zawodowych zebrać może kwo-1 wych. Członkowie: 9) Andrzej ks. Luboty wymagane ódnich tytułem podatku! Czy! mirski/10) Dr. Stanisław Biały, 11) EmaPOŻYCZKA DLA POLSKI.
nienaturalność tych zjawisk nie wystarcza nuel Bocheński, 12) Roman Krogulski. ZaWARSZAWA. 27. 4. (AW). Wczoraj
istotnie do przekonania organów władzy '• stępcy: Tadeusz Chmielewski, Tomasz Maprzybył
do Warszawy przedstawiciel no
podatkówej, że jej teorja albo jest złą, albo j lićki, Edmund Prezentkięwicz, Dr. Paweł
jest źle w życiu stosowaną, że zatem-nie po • Mazurek. Grup a IV. Przedstawiciele orga- wojorskiego Domu bankowego Dillona płk.
stronie.skarżących się'podatników; leży • nizac-ji gospodarczo - społecznych: Człon- Logan, któiy nawiązał kontakt z czynnika
wina.
j okwie: 13) Dr. Jan Jerzy Rucker, 14) Gtt- mi rządoweifci. Przyjazd Logana pozostaje
Rzućanie całej: warstwie ludności w - staw Pammer, 15) Inż. Kazimierz Zardec- w związku z toczącemi się w Warszawie
oczy zarzutu, że nie chćó płacić podatków; ki», 1&) Dr. Konrad Kowalewski, 17) Inż. rokowaniami ż reprezentantami konsor
jest doprawdy zbyt tanim argumentem, aby Wacław Junosza Piotrowski, 18) Inż. Ar cjum .Bankres Trust, Chaine National i Blai
re et Co., o kredyty inwestycyjne, oraz
go. traktować naprawdę całkiem poważnie. nold Kolischer, 19) Jan. Wasung, 20) A- pożyczę kolejową. Jak wiadomo dom
Ludzie,* fctórjrćh ;nje.boli — nie krizyczą. dolf Hoelzl,'21) Józef Litwinowicz. Zastęp bankowy Dillona, który udzielił Polsce po
Pewnie, że tu'i'ówdzie^najdzie ślę także cy: Jakób Wixel, Michał Drzewicki, Inż. życzki w r. 1924 pósiada zabezpieczenie
jakiś symulant ale;z. od^yęia: taikiego nie Konrad Łoziński, Dr. Stanisław Schaetzl, na dochodach polskich kolei państwowych.
w;olno fabrykować * generalnych z ar zutów Czesław Załuski, Inż. Jan Szczygielski, Przy ewentualnem zaciągnięciu pożyczki
pod. adresem cąłej warstwy. Ą to niestety Henryk Philipp, Bęrtolj Politzer, Kazi kolejowej pozostaje konieczność uregulo
aż nazbyt^ęstp się dzieje i to też znalazło mierz; Maksymowicz. Grupa •V. .'Członko wania tej sprawy z domem Dillona.
swój wyraz wwywiadzie/p. prezesa Izby wie mianowani przez Mipistra Komonikacji: 22) Dr. Henryk Kojisćher, 23) Ini.
skarbowej.
BUDtĘE MIN. .POCZT. I TELEGR.
Kazimierz Źipjer.
WARSZAWA, 27. 4. (PĄT. — Radjo). Na
popoHzdniowem poaedztoiu sejmowej komisji
POSIEDZENIE KOMISJI PRAWNICZEJ. budżetowej przystąpiono'do obrad nad budże
Podziękowanie I
WARSZAWĄ, 27. 4t (PAT). Dziś o tem ministerstwa poczt" i telegrafów; Minister
godzinie 10 rano odbyło się pod przewod Miedziński ^przemówieniu swojem zaznacz^,
Z powodu śmierci naszej kochanej
:
: m a t k i.
' nictwem posłai dr. Piera^iego posiedzenie iż budżet ten w dochodach i v^datkach ^rzćdi
sejmowej komisji prawniczej. Na porząd stawia dość poważne zwiększenie.
ku dziennym znajdowały się dwa wnioski
klubu PPS: jeden w sprawie nowelizacji
za«yłamy tą diogą „Bóg zapiać" wszy
— Stan zdrowia Brianda polepsza się
rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospo w dalszym ciągu. ^ \
etkim tym, którzy ukazali. nam dużo
litej,,dotyczącego wydawania Dziennika
, Serdecznego współczucia
~ Iteisiaj rano fozpoę®^y się w Poznaniu
Ustawi dru'^i w qprawie niedopuszczalno obrądy IIL ^ęzechpojslnęgcrzjazdu okulfetów.
DZIECI I WNUKL
ści egzekucji przeciwko gminom,, związ-
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RENA SZMILOWICZOWA.

1828-1893

Wywiad z twórcą i rety serem Teatru akademickiego A^Oraitowsklm.

BERLIN, 2L kwietnia, j na rynku księgarskim. Tak podobnie jak majNa szarem, bezbarwnem tle lat restau
~ Niezwykły sukces, jaki osiągnął iłótych-' ster- krawiecki przy^rawuje swój materiał,
racji francuskiej, gdy płytki materializm czasowy, dziesięciodniowy występ gościnny[ tak i reżyser, majster swego zawodu, powidławił wszelką poezję życia, zdała od obo zespołu Żydowskiego Teatru Akademickiego, nien przygotowywać widowisko sceniczne.
jętnego, a nawet wrogiego społeczeństwa (pod tym mianem'" lnyje się znakomity pań Doić już amatorstwa w teatrze! Grabowski
wykwitla i rozwinęła się wspaniała, .pło stwowy teatr żydowęki z Moskwy) w metro- wierzy w „czysty teatr" sztukę autonomiczną,
mienna literaturą XIX- wieku. Nurtowały polji niemieckiej,' je^; zarazem triumfem te nie wysługującą się jedyniesłowu i idei auto
w niej nowe prądy romantyzmu i natura atru żydowskiego wo^óje. Hebrajska Habima ra dramatycznego, ale stawiającą oba czynni
lizmu, głosząc now^ ewangelię cuda przy i moskiewski teatr składają się na reprezen ki w służbę widowiska scenicznego, pojętego
rody i nowy kult brutalnej, namiętnej mi tatywna rewję żydowskie! sztuki scenicznej, jako zwarta, a przede wszystkięm jednolita ca
łości. Równocześnie, mi1310 ^graniczenia która dotrzymuje kroku szczytowym zjawi łość. Głównym elementem sceny, to według
Grąnowskiego człowiek-aktor w trójwymiarze
wolności myśli, pism i nauki przez reakcję skom, nowoczesnejirtwórćzości teatralnej.
monarchistyczną, rozwinęła się — również
Dwie dotychczasowe premjery ołśhtfy i rućliu, skoordynowany organicznie; z głesem zdała od życia — wiedza materjalna, pro zachwyciły Berlin. - „Komedja muzyczna muzyką - barwą - światłem i przestrzenią sce
wadząc do. rozkwitu nauk matematycz 200.000", opracowana według krotochwili Sza- ny^ Te elementy sceniczne składają się na anych, fizycznych i przyrodniczych, które loma .Asza p. t. „Główna wygrana", jest wido pąrat sceniczny z wykluczeniem wszystkiego,
wkrótce zajęły wrogie wobec literatury wiskiem scenicznem ukazują cem niezwykle co pochodzi ze świata czystej mechaniki i tech
stanowisko. Wtedy to padło hasło walki o walory zespołu moskiewskiego w pełiiem niki, jak film i owe tak często praktykowane
wyzwolenie genjuszu poety i powstała świetle. Ta żydowska comedia del arte, po- zawiłe montaże sceniczne, które obciążają tylcieszna arlekina da 'oy arcyżydowskim, łzawym ko niepotrzebnie scenę, wnosząc pierwiastek
teorja wybujałego indywidualizmu.
komizmie — i jak ną stosunki rosyjskie o dy-i obcy i nieżywotny.
Wśród takich nastrojów twórczość • skretnej
tendencji, jest wirtuozowskim aktem i
Nazywają mnie matymatykiem sceny —
Taine'a. jako historyka, filozofa, krytyka o tak doskonałej, rytmice:i: tak ścisłej aparatu-1 mówi Granowśki z uśmiechem* uważam też,
i literata spełniała rolę łącznika między fa- :f rze scenicznej, że' te naiwną dykteryjkę o' że jakkolwiek inwencja odgrywa i u^reżysera
natycznie wrogimi obozami, dążąc do ideal-| krawczyku Szymele, któiy staje się nlespo- wybitna rolę, to jednak musi on być też donej ich współpracy na polu krytyki, do zla-' dziewanie gewirem i traci .szczęśliwie" uzy- jbrym rachmistrzem, gdyż tylko przez precynia haseł „sztuka dla sztuki" i „nąu^a dla skaną fortunę, przeżywa się jednym tchem,5 zyjne uruchomienie aparatu scenicznego, óbnauki", Miał bowiem Taine -trzeźwy umysł nie wyczuwając ani jednego martwego punktu' rachowanego z całą drobiazgowością, mozna^oprzyrodnika i giętką duszę poety; opierał
Podczas kiedy rpzigarana arena sceniczna; siągnąć cel teatru,' a celem tym jest zemocjosię ną zasadach logiki bez jej suchego for .,Dwustu tysięcy" pozostaje, aby się tak. wy- wanie widza, wstrząśnięcie nim do głębi.
malizmu, kierował sic intuicją artystyczną, zić, wyższą szkołą ekwilibrystyki teatralnej
Czy - zespół' .Wasz. jest kolektywem?..iGrabez jej płochej powiewności; reprodukcję o nader interesującej strukturze, zakreśla so nowski uśmiecha się lekko — kolektyw ma
wrażeń subjaktywnych poddawał objekty- bie drugi utwór sceniczny „Podróż. Benjamina miejsce \vtedy, kiedy masa występuje na sce
wnej analizie, tworząc w swych -pismach III" o wiele wyższy i głębszy cel, ukazując te nie;:do :mojego kolektywu należą Zresztą i —
przedziwny splot szpiki i wiedzy. r(..Ęssais atr Akadaemicki w nowera świetle. Tą sen przedmioty. Pozatem rządzi niepodzielnie re
ile critique et d'hjstoire", rtPhiłósophie de i tymentalna sztuka w trzech aktach" Według żyser oczywiście bez terroru wobec indywidu
1'art". ..De Fintelligeńcę", „Les órigines dci Mendele Mocher Sforin, jest głęboko ujętą alnej . pracy:aktora, który: musi rozporządzać
la Franee contemporaine" i w. in.).
Donkichotjadą żydowska, Traumspielęm > Go w Swoich granicach pełną swobodą. Ale zadaPanoszącemu się wówczas pojęciu ab- i lusa i ghetta. Krótki wojaż Don Kichota ży- niepj- naszera jest wychowanie aktora w po
solutnego geniusza . przeciwstawił Taine dowskiegoReb Benjamina ze swoim SanchO czuciu wspólnoty i jednolitości. Gdy w r. 1919
teorje naukową o społecznej wartości. Ge- Pansa Senderl w poszukiwaniu legendarnego otrzymałem od zastępcy ŁunaczarskiegoGreun
njusz, owiany: dotychczas czarem inister- królestwa Czerwonych Żydów", owych dzie berga polecenie stworzenia teatru żydowskie- .
jiyn, jest dla niego tylko wyrazem zbioro sięciu zaginionych pokoleń z nad biblijnego go, przyjąłem samych laików i- pracowałem
wej siły, t. zn. jest koniecznym wytworem Sambatjonu, które kojarzą się w ich umyśle 2 nimi dwa. łatą, dopiero wtedy, odbył się
rasy, środowiska, cHwili; i dyspozycji du z wiekową tęsknotą za Erec Israel, jest praw pierwszy pokaz publiczny. Zespół nasz składa
chowej („facnlte inąitresse"). Największe dziwym dokumentem duszy żydowskiej, W się przeważnie z inteligentów, Michoels, któ
znaczenie przypisuje autorytetowi otocze świetnie przeprowadzonych .obrazach wprowa ry zdobył sobie w Rosji wielkie imię, jest na
podwójnym doktorem, ale mamy także
nia, rozumie zaś przez „inilieu* sumę sto dza nas ia sztuka w tragikomizm małej opu wet
wśród nas jednego byłego maszynistę kolejo
sunków fizycznych, klimatycznych, polity szczonej mieściny żydowskiej z jej egzysten wego i jednego krawca.
cznych i społecznycli. Teorja Taine'a zwal cjami zawieszonymi w powietrzu, zgiętemi
pod ciężarem niewypowiedzianej nędzy. Na
Do Hąbimy jakoteż do dwueh innych te
czała więc. utopijne, romantyczne pojęcie tym przesmutnym grancie wyrastają dziwne
żydowskich w Charkowie i Mińsku nie
samotnej jednostki, budząc szlachetne po kwiaty legend i snów, osnute na tle onych 0- atrów
pozostajemy w żadnym stosunku, przyznaje
czucie, iż każdy człowiek jest dzieckiem powiadań legendowych, babe — masofch, Granowśki. Do chwili stworzenia naszego stu
i sługą całej ludzkości.
w których czai się przepaścista tęsknota za, dio . nie zajmowałemsię Wogóle teatrem ży
Lecz właśnie w tym poglądzie na-sztu nie tyle innem iycKm, co życiem wogóle. Ta dowskim. Z objęęfem teatru żydowskiego mu
kę, jako produkt'z zapoznaniem jej znacze tęsknota wywabia naszych rycerzy goluso- siałem oczywiście pracować w materiale ży
nia jako cz^nika twórczego, leży błąd wych na wędrówkę dp Erie, która nie trwa dowskim w imię mojej zasady o jednolitości i
Taine'a i dlatego poglądy jego zarzucono długo i kończy się .tragicznie, bo powrotem zwartości stylowej. Nie zadawalam się tylko
dzisiaj powszechnie. Umiał OIL wprawdzie pod skrzydła opiekuńcze i rózgi ich energicz rozwiązaniem kwestji koatjumu i języka, ca
w swych- pismach krytycznychwczuć się nych połowic. Ale tą łjfótka droga pasyjna na ła atmosfera utworu scenicznego musi być od
intuicyjnie w dtfcha epoki, lecz równocze szych Donkienotów jest więcej aniżeli obra dana z możliwą precyzją i prawdziwością.
śnie był fanatykiem naukowej, historycz zem, jest wiqą bytowania i psychiki ludu^ ży
Z autorów żydowskich gramy według Pe
nej prawdy. To też badając stosunki, "wa dowskiego, wizją, przeprowadzoną tak 7kapi reca, Szaloma Alejchema, Abramowicza a na
talnie
i
z
takim
impetów
arfystcznym,
ze
wi
wet i' Gołdfadena. Rzecz dajemy we własnem
runki, związki- i przyczyny krąży .około
dzieła sżtukij jako osi, nie docierając do dowisko było głębokiem przeżyciem nie tylko opracowaniu, tworząc dramat, komedję lub
dla dotkniętych do'J^wegp widzów żydow operetkę, co zależy od wysunięcia tego lub in
właściwej jego istoty.
skich, ale także dla publiczności materji żgoł3 nego elementu scenicznego na pierwszy plan.
Dzieła Taine'a, - pisane z młodzieńczą obcej.
Od autora bierzemy tylko surowy materjał,
siłą słowa-i w -wielkim stylu, mają jednak
Twórcą, kierownikiem i niejako centralą nadając mu nasz własny kierunek i formę. Uwielkie znaczenie dla-historii kultury, jako motoryczną tego njąjróylsfego 'teatru j<^t A- trudnia to oczywiście pracę, ale nie mamy je
poważny przyczynek do badań nad zbioro leksis GranowakL
reżysera- i insceniza szcze autorów dramatycznych piszącyh dla
wą psychologią wszelkich epok.
cji jest wiedzą — opowiada genjalny reżyser „czystego teatru*Va innego nie uznajemy, Zaprzygotowujący
obszerne dzieło o me rzocają .nam brak duszy .i"idei, tak z prawej
todach sc«nyt które ukaże się w jesieni t. r. jak i z lewej strony.koóczy Granowśki z sar•
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,CHWILA", niedziela, 29 kwietnia 1923.
kastycznym uśmiechem, pocieszam się w tym
punkcie nadzieją na przyszłość, nowoczesny
teatr; oczekuje z utęsknieniem swego autora.
Teatr Akademicki jest sceną oficjalną i
należy obok teatru Tairowa, Stanisławskiego
i teatrów Wielkiego i Małego w Moskwie, do
związku teatrów akademickich, stąd jego na
zwa. Pierwsze to tournee, obliczone ha jakich
10 miesięcy, oprowadzi ten oryginalny zespół
po całej Europie, zapewne także i Polska uj
rzy ten pod każdym względem wybitny teatr.
Dorian Scheininger.

HORACY SAFRIN.

osobowe* ciężarowe, autobusowe

JEDYNE NA ZŁE DROGI

ekonomiczne, trwale, luksusowe.

(Fragment piąty).
TVzTHszasz ramiony — przeświadczon. że
tchórzę"?.
Ponoś Elizap wybąknąl: Azasię
bezwład na twoim krzepił się kosturze,
zbir się ostawał w zbożnym t.wym szałasie,
łotra dźwigałeś z bezimiennych błotnisk
budującemi pojednania słowy:
a ninie Pański druzgoce cię pocisk,
a dziś truchlejesz przed pejczem Jehowy?...
Kędyś jest duchu płomiennych pomazań,
prawd wiekuistych dowodzący różnie? —
Zaiste bliźnim nie szczędziłeś kazań,
a sam utwierdzasz bezdenną ich próżnię!...
Przyczyny pytasz? Ażaliś nie świadom —
odkąd przyziemne u snuły się węgły —
i żeśmy pastwą aienasytnym gadom,
iż się żywioły przeciwko nam sprzęgły?
Przecz więc. kajdaniarz chłopięcej omamy,
w bezmiary miotasz świętokradzki dziryt?
Zali chcesz zmącić niebotyczne chramy,
żali słoneczny ugasić chcesz piryt?
Odzew posyłasz?... Ażali odpowie-ć,
ażali stanie przed doczesnym sądem?...
iże ci przyszło w popiele osowieć,
iże twój kadłub zalatuje trądem,
lżysz?!...
Ja bynajmniej morałem nie trącę,
wtórując jeno odpowiem ci wiernie:
kędy złoczyńcę widziałem orzące,
tam zagarnęli posiewów swych ścierni.
A ty w złorzeczeń karczemnych powodzi
jużeś przepomnieć i zaprzeczyć gotów,
iże się człowiek do nieszczęścia rodzi
jako cheruby do podniebnych lotów?!.-.
A ku mnie wieść się widzeniem jutrznianem
zakradła świetlna — (nie ozwarłem
powiek):
Czyliż się Adam ostoi przed Panem,
czyli od Boga sprawiedliwszy człowiek?
Wszakoż służalczych nie szczędzi aniołów,
onych, Edenu błogich arcymistrzy —
a człek, mieszkaniec grobowych rozdołów,
przewin nieświadom — ażali jest czystszy?
Któż li zarzewie świadomości nieci,
' do kogo korna ucieka się dziatwa —
kło chytrych wikła we własnej ich sieci,
babełflkie mędrków przedsięwzięcia
gmatwa?...
Nawróć się Jobie, zaklinam cię oto
na ból mój 6rogi i na pierś twą ranną:
a wargi twoje, dyszące sromotą,
zabrzmią, pokrótce radosną hozjanną!...

PROTOKÓŁ Z 16-go KONGRESU SJON.
W dniach najbliższych ukażą się w dru
ku protokoły 15-go kongresu sjonistycznego. Pomimo trudności udało się Egz. Org.
SHonistycznej w Londynie, w stosunkowo
krótlom czasie, uporządkować materjaiy.
Nawiązując do tradycyjnych wzorów wy
dawnictw tego rodzaju, ostatnie protokoły
jjgtareit gnaw»

Bibliografia.

OTWARCIE WYST. SZTUKI WSCHODNIEJ.
W niedzielę dnia 29 bm. nastąpi o godz.
JOSEPH CONBAD WŚRÓD PK^DÓW.
(Plantator z Malaty. Wspólnik. Gospoda pod 11-tej otwarcie wystawy, która przez nie
zwykłość
swoją będzie senzacją artystyczną
dwiema wiedźmami. Z powodu dolarów).
Przełożyła Teresa Tatarkiewiczowa. Warsza Lwowa. Towarzystwo Przyj. Sztuk Pięknych
wa 1928. str. 232. zł. 6. — Wydawnictwo Do łącznie z Muzeum Przemysłu Artystycznego
zorganizowało wystawę przedmiotów sztuki
mu Książki Polskiej.
Przed trzema miesącajpi Dom Książki Pol stosowanej przedewszystkiem antycznych ko
skiej zapowiedział, iż prz^&tępuje do zbioro bierców, które jako wysoce artystyczny wyrób
wego wydania dzieł Josepha Conrada (Józefa mają ustaloną sławę światową. Przedmioty te
Konrada Korzeniowskiego) w tłómaczeniach po większej części zostały wypożyczone ze
polskich. Wydanie zbiorowe obejmuje wszyst zbiorów prywatnych, w które Lwów jest wy
ko, cokolwiek wyszło z pod pióra Conrada, a jątkowo bogaty, częściowo zaś pochodzą ze
więc 26 dzieł, z których wszystkie prawie są zbiorów publicznych. Wystawa ta mieści się
już wyczerpane. — Otrzymamy zatem 18 dzieł w lokalu Tow. Przyj. Sztuk Pięknych, powięk
tłómaczonych po raz pierwszy i 10 dzieł w wy szonym o jedną dużą salę Muzeum Przemysłu
Artystycznego. Wejście na wystawę przez bra
daniach wznowionych.
W myśl zapowiedzi ukazał się przed mie mę od ul. Dzieduszyckich II p. Wstęp 1 zł.
siącem T. XXIV Pism zbiór. Conrada pt. Otwarta codziennie od 10 — lo-tej.
.Opowieści zasłyszane" ( w tłómaczeniu Te
resy X. Sapieżyny i St. Wyrzykowskiego), obecnie zaś ukazał się tom XVII (pisma zbio
NADESŁANE.
rowe nie będą wychodziły w porządku chro
nologicznym) p. t. „Wśród prądów".
R
Tom ten zawiera cztery dłuższe opowia
dania, wymienione w nagłówku niniejszego
po uzupełnienia etadjów zagranicą ordynuje
sprawozdania, których akcja toczy się na da
jak zwykle
lekich lądach i morzach, pełna egzotyki i nie
samowitych, wstrząsających do głębi, zdarzeń.
Opowiadania Conrada są tak bogate, iż ma
się wrażenie przeżywania tych przygód bez
pośrednio, a więc za bohaterów opowiadań
6
zaŁład-eczki, mereżki, cudel itd. wyko
czytelnik cierpi, kocha, ratuje zgufoionych lub Pisy, hafty,nuje
starannie, szybko i tanio.
5122
nienawidzi.
Wydanie zbiorowe pism Conrada ma
pierwszorzędne znaczenie dla naszej literatu
ry. Czem jest Conrad wśród tych, w których
języku pisał, najlepiej nam o tem mówi fakt,
iż dzieła jego są obowiązkową lekturą w szko
B. lekarz Szp. Państw, we Lwowie, elew
łach średnich i wyższych Stanów Zjednoczo
nych Ameryki Północnej. Miejmy nadzieję, że klinik we Wiedniu, powrócił i ordynuje
jak w ubiegłym sezonie
Polska nie potraktuje gorzej własnego rodaka.
„NASZ DOM". Szkic informacyjny o za w Iwoniczu we willi p. PapferkowSklago
kładzie wychowawczym w Pruszkowie, opra
cowała Marja Rogowska - Falska, wstęp Janu
sza Korczaka. Nakł. Tow. „Nasz Dom", War
szawa, Jasna 11. Cena 1 zł. Mała broszura ta
wzbudzić powinna ogromne zainteresowanie
wszystkich Najmujących się żywo dzieckiem.
Rewolucjonizuje ona poglądy 'na wychowanie
dzieci, gdyż obala ona tradycyjne pojmowanie
dziecka jako istoty nieodpowiedzialnej i na
iwnej.
JÓZEF HARTBLAJ: JEHOSZUA, powieść
Warszawa 1928. Nakładem M. J. Freiela i Ski.
Jest to powieść młodego autora na tle życia
pionierów żydowskich w Palestynie. Pisana
żywo i barwnie.
Mateusz Mie*es: „Paychołagische Rudimente" (Głossen zar Kenntms der Einzel- und Mas&enseefe) Benjamin Harz —
Verlag Berlin, Wień.
X. Dr. Andrzej Krzetmiki: „Niezwy
kłe dzieje Teresy Neumann z Konnersreuth". Nakładem „Domu Książki Polskiej'
Warszawa 1927.
hzj
„Nauka Talmudu". Pierwszy okres i
zatw. Hislst tfir. 1065.
pierwsza Epoka. Wypracował i ułożył rab.
Do nabyci* we wsxyrtkich aptekach.
Jakób Avigdor, Drohobycz lttóS.
BAfff%»STWO NA MAŁOP.r ĄPT. ETTHiGŁRĄ,
LWÓW, — COCA ri. 2.60.

D Zjfgisst Wallach

IWONICZ willa „Bazar".

„LA DAME" Kościuszki
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^CHWILA", niedziela, 29 kwietnia 1928,

po ścisłym kursie dziennym kupuje i sprzedaje
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Kantor Wymiany, Kanner i Ska, Lifi*, UgiOBiv 27

D O Ł A R Ó W K I za gotówkę lub n a raty z natychraiastowem
PRAWEM. GRY. — Zamówienia z prowincji wykonuje się odwrotnie za zaliczeniem poczto wem.
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BERLIN, 26. Ł <ŻAT.) W ostatnich
dniach odbyła się w Berlinie narada człon
ków Egzekutywy „Rady Obrony żydow
skich praw mniejszościowych", która zo
stała wybrana podczas zurychskiej konfe
rencji w m. sierpniu r. ub. Na naradzie, zwo
łanej z inicjatywy pp. Sokołowa i Motzkina byli obecni: p. Leo ilotzkin, prof. Szy
mon Dubnow, poseł Izaak Grynbaum (z ra
mienia prezydjum), jak również poseł H.
Farbstein z Warszawy, dr. E. Marguljes
(Czechosłowacja), poseł dr. Leon Reich
(Lwów) jako członkowie Egzekutywy, na
stępnie przedstawiciel amerykansk. człoków Egzekutywy, dr. N. Goldmann (Ber
lin), przedstawiciel Egzekutywy w Gene
wie p. Z. Aberson, oraz dr. N. Feinberg
(Genewa). Prezes Egzekutywy p. Nahum
Sokołow, który nio miał możności wziąć udział osobiście w naradzie, przesłał w ser
decznym telegramie powitalnym swoje
wnioski i wyraził swoją solidarność z na
radą egzekutywy.
Prof. Dubnow zainaugurował posie
dzenie i wskazał na dniosłość tej pierwszej

H. O. WELLS.

PIERWSZORZĘDNY PENSJONAT

ZALESIE—Z A C I S Z E

D-nitj
Zofii Walłachowei
znany ze swojej wykwintnej kuchni zupełnie odno

wiony,- poleca słoneczno pokoje (takie s plecami),
światło elektryczne, tarasy słoneczne.
Przyjmuje również dzieci szkolne. Opieka le
karska: Dr. Zygmunt Wallach, Plac zabawowy dla
dzieci.
Zamówienia przyjmuje Zarząd pensjonatu

IM nii
III KII i KI

O d d seiś

IWONICZ-ZDRÓJ

Zalesie — Zacisze.

99

4559

PoficzoEłii Minzera

z gwarancja trwale
<|^
narady, zwołanej od czasu historycznej
i -najtaniej I
konferencji zurychskiej w celu przystąpie
nia do realizacji uchwał i wszelkich celów zacyjnej i politycznej organizacji obranej
konferencji zurychskiej. Po uczczeniu pa w Zurychu, referuje o różnych ^akcjach,
mięci 2 zmarłych wybitnych członków podjętych przez biuro paryske, szczególnie
Egzekutywy i Rady obranej w Zurychu, co do Rumunji, oraz o pracach przygoto
nadrabina prof. Chajesa i Wł. Tiomkina, wawczych żydowskich stowarzyszeń przy
przewodnictwo objął członek prezydjura, jaciół Ligi Narodów (udział w konferencji
poseł Izaak Grynbaum.
brukselskiej), o współpracy międzynaro
PRACE POLITYCZNE.
dowej Egzekutywy mniejszości, oraz o sto
Z powodu nieobecności prezesa p. Na- sunku do innych międzynarodowych orgahuma Sokołowa i amerykańskich człon nizacyj i instytucyj.
ków Egzekutywy, dra Wisea i G. B. Ri
Odnośnie do Rumunji biuro paryskie
ch ardsa, oraz 2 innych członków Egzekuty zebrało wiele ważnych materjałów i wysia
wy, p. J. Efrojkina z Paryża i dra J. Robin ło specjalnego delegata do Rumunji, który
sona z Kowna, posiedzenie, na wniosek p. przeprowadził na miejscu szczegółową anr
Motzkina ogłosiło się za prowizoryczne. — kictę i zebrał dużo materjałów.
Uchwały tego posiedzenia mają być ważne
Na podstawie zgromadzonych materja
tylko do następnego posiedzenia plenarne łów opracowany został szczegółowy memogo, które ma się odbyć w lecie r. b. W mię rjał, przedstawiony przez delegatów ży
dzyczasie uehwały te mają być ratyfiko dowskich na ostatniej konferencji związku
wane na dalszem , posiedzeniu w Paryżu, towarzystw Przyjaciół Ligi Narodów w
pod przewodnictwem p. Nahuma Sokołowa. Brukseli. Treść tego memorjału będzie ro :•
P. Motzkin składa następnie szczegó patrzona na przyszłem posiedzeniu związłowe sprawozdanie z ogólnej pracy organi- ku tow. Przyjaciół Ligi Narodów w Hadze.
40)

(Przedruk wzbroniony). nie była go w stanie otworzyć.
Był to gruby list, solidny list, ważący
więcej niż dwie uncje z 5 i pół pensową
marką, którego zawartość miała jej obja
wić coś — coś czego nigdy przedtem nie.
Miałem sen, śmieszny sen: śniło mi I tak dużo myślałem o tem, do czego zdążam doznała — całą umysłową stroną Filipa,
się, że zostałem odrodzony, święta fontan sam, że może odniosę korzyść dowiadując stosownie do jego obietnicy. Miała się o
na namiętności.
się, do czego dążą inni i dlaczego nikt nie nim dowiedzieć nowych, ważnych rzeczy.
Zdawał się przypominać sobie o obec zdaje się dążyć do jedynej rzeczy, która Miała wejrzeć tak głęboko w jego inteli
ności panny Fenimore i poniechał tego, co podług mnie, nadaje wartość życiu. Tak — gencję, jak nigdy przedtem.
mogło się stać świeżem zwierzeniem.
kombinował — stworzyć Cywilizację świa
Jakiż się ten list okaże? Doznała
— Nie wiem, czy ludzie mego typu bę tową. To mi właśnie powiedziała lady Ka mglistego uczucia strachu. Rzeczy powie
dą się musieli zamienić sami w ludzi-czy tarzyna. Pani swemi pytaniami ponawia dziane mogą pójść w niepamięć. Albo też
nu, czy też będą musieli przekazać wszjr- wyzwanie.. Ciekaw jestem, czy w gruncie można sobie przypomnieć sposób, w jaki
stko, co przemyśleli i wypracowali ludziom rzeczy i uczony i filozof nie są z natury były wypowiedziane i przestawić niezbyt
czynu. Młody człowiek taki jak Filip, po gnuśnymi niedbalcami. Pracują — zga szczęśliwe wyrazy. Rzeczy rzucone na pa
ciąga mnie właśnie dlatego, że zdaje się dzam się na to — bezustannie — ale jak pier biją w oczy i powtarzają się nieubła
posiadać wszystko: dzielność, elastyczność że potrafią się zabezpieczyć przeciwko ganie. Wypisana niezręczność przybiera
i agresywność, jakich brak takiemu czło trudnościom, niepowodzeniom, ciosom ży monstrualne kształty. Jak dotąd nie dosta
wiekowi jak ja, typowi sceptyka, — z na ciowym?
wała od Filipa więcej ponad krótkie listy,
tury. Nie wiesm. Chciałbym wiedzieć. I oto
Pani Rylands odniosła wrażenie, że dobrze opracowane pod względem stylu,
mam tu panią. Obawiam się, że nie odpo myśli jego zmieniły nagle kierunek.
ale dziwne w sposobie wyrażania czułości..
wiedziałem wyczerpująco na pani pytanie,
— Zasadniczo — rzekł — muszą po Filip będzie Filipem. Wzięła na odwagę i
pani Rylands.
zostać bezżenni.
rozerwała wypchaną kopertę.
Zdawało się, że skończył, ale ciągnął
Sempack doszedł do końca swych me
Znalazła pół tuzina zwitków oddziel
dalej:
dytacji.
nie pospinanych. Nie było to wszystko, ści
— Może być, że ta konkretna koncep
Pani domu i panna Fenimore powie śle biorąc, ani listem, ani właściwym ma
cja ludzkiego postępu czeka na swoją fi działy mu dobranoc i pozostawiły samego. nuskryptem, ale zato w stylu Filipa. Pa
lozofuję i swoją religję. Idea musi się wcie Wypił tedy dwie szklanki naparu jęczmień pier był różnych gatunków, niektóre arku
lić w wolę. Nowa cywilizacja będzie się nego i pogasił światła.
siki z ich domu na South Street, inne z Re
domagała poświęceń — czegoś więcej niż
10. Picrwsjcy rzeczowy Ust Filipa.
form Clubu, inne jeszcze od Brooksa, nie
niekrępowauej swobody i słowa pisanego.
Pierwszy rzeczowy list Filipa, jak go lięząc kilku linjowanych arkuszy niezna
Może zażąda męczenników, jak również sam nazwał, przyszedł w dzień wyjazdu nego pochodzenia, starannie poprzedzierapustelników. I przywódców tak samo jak Sempacka do Anglji. Miała już uprzednio nych na połówki, celem wygodnego rozło
proroków.
telegram z Londynu, że przybył szczęśli żenia na rozpostartym papierze listowym.
Stanął przed ogniem, a jego wielka, wie i ołówkową bazgraninę serdecznych
Zdobył gdzieś niebieski ołówek i po
niekształtna postać rzuciła olbrzymią ka „głupstw" (według jego określenia) pełną numerował zwitki wielkiemi cyframi, podrykaturę cienia na przeciwległą ścianę.
pieszczotliwych, tajemnych i szczególnych kreślonemi za pomocą kółek.
— Myślę, że. pojadę do Anglji za ja epitetów, którą wysłał z Paryża. To było
Zwitek numer pierwszy był zatytuło
ka dzień — dwa — w każdym razie — poprostu zwykłe utrzymanie kontaktu. ' wany, jak następuje:
choćby tylko dlatego, aby zobaczyć, jak
Tym razem wszakże poczuła, że to
„Ogólno instrukcje dla małej Cynthii
ludzie mogą walczyć z taką odwagą i na- było coś doniosłego. Odebrała list w chwili, co do przewertowania tych bazgrot".
mięfcnością dla celów, które z mego punk gdy odpoczywała na swera łóżku, zdjęta
Bazgrot?
tu widzenia, nie zdają się mięć żadnego zwykłem lenistwem I odniosła momentalnie
:(C. d. n.).
związku z Cywilizacją świata. Aż dotąd tak fiiłne wrażenie, ie
pewien czas
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I. GILIfEIEL.
Sykstus)
TELEFON 37*25.
Teatr żydowski frr. i U. Olspil
GOŚCINNE WYSTĘPY SUBRETKI RÓŻY FUKS
om komika LEONA FUKSA.
Sobota 28. kwietnia br. godr. 8 vriecx.
Premiera. 20 Nrów śpiewu. Nowość poraź pitrwtzy

DZIEWCZĘ z KABARETU,

operetka w 3 aktach, w 4 odsłonach Goldberga
W ROLI TYTUŁ. RÓŻA FUKS.
Sobota 28. kwietnia br. o godr. 3.30 popołudniu
po zniżonych cenach
WZNOWIENIE!
WZNOWIENIE!
WESOŁY PTASZEK
operetka w 4 aktach Sigłs, wrołityŁ LEON FUKS.
Niedziela 29. kwietnia br. o gcdz. 8 wiecx. .
DHEWCZĘ g KABAHETA.

Ze sportu.

Tydzień ligowy.

LWÓW, 28. kwietnia.
(F. K.) Ligowe zespoły Lwowa znajdują
się w niewygodnej sytuacji. Przewlekły spo
czynek zimowy opłaciły klęskę w kilku spot
kaniach obecnie zaś wszystkiemi siłami gonią
za punktami, by jako tako ufundować swą egzystencję ligową. Popełniają z tej okazji dal
szy błąd, dając się opanować zdenerwowaniu,
które w najrzadszych wypadkach okazuje po-,
moc w osiągnięciu zamierzonego celu. Nie ma
jednak złego, któreby na dobre nie, wyszło.
Kluby lwowskie, które latami calemi leżały
sobie we włosach, najbardziej błahą przyczy
nę wykorzystując dla zerwania wiecznie na
piętych stosunków „dyplomatycznych", w
biedzie uczuły pewien pociąg do siebie, i o ile
tego wymaga interes własny, niedawnemu
adwersarzowi całem sercem życzą powodzenia.
Jedno niemniej jest pewne, zdenerwowanie i
smutek stanowczo przedwcześnie owładnął le
aderów, kibiców i graczy, kampania ligowa
bowiem trwać jeszcze będzie foezmała siedem
miesięcy, a w tym czasie - niejedno się łatwo
zmienić może. Drużyny lwowskie mogą się
czegoś nauczyć, zamiejscowe zaś ze swych umiejętności nieco postradać, i zonwu nastąpi
„wyrównanie klasy" dzięki któremu bohater
ski Lwów z boską pomocą utrzyma sie w lidze.
A tó chyba jest najważniejsze. O rozwoju pra
wdziwego sportu zaś, nietrudno sie będzie cze
goś dowiedzieć z racji n. p. Olimpjady w Am
sterdamie. '
We Lwowie gości jutro Ł. K. S, —- Curri
culum vitae Łodzian: 3 punkty i dziesiąte miej
see w tabeli, w roku ub. zaś z Czarnymi remis
2:2 i zwycięstwo 4:0. Obecnie zaś trudno o
nich coś nowego powiedzieć. Nie sprawpi do
tej pory wiele pociechy swoim bardzo licznym
zwolennikom, jak nie uczyniła tego zresztą i
pozostała szóstka tworząca drugą połowę w
tabeli. Czarni zaś, jeszcze gorzej chwilowo za
pisani, dyszą stuprocentową chęcią zwycięstwa
i jeżeli zapał starczy na dziewięćdziesiąt mi
nut, a Ł. K. S. większej nie będzie robił opo
zycji, zwyciężą poraź pierwszy w sezonie. Tyl
ko dlaczego panowie z ul. Rutowskiego nie
przysyłają komunikatów i podobnie jak nie
którzy ich sąsiedzi ligowi uważają, że recen
zent za cenę dwóch biletów wstępu, bliżs
dane co do miejsca i pory zawodów koniecznie
czerpać musi z afiszów ulicznych, to już ich
tajemnica. A możeby tak wspólnie sprowadzić
trenera dla sekretarzy?
. >'.
Pogoń rewizytuje Łodzian, tylko, me fc.
K. S. lecz Turystów. Gniewała się na nas V
zeszłym roku Pogoń i to bardzo, , żeśmy ją
ochrzcili kolosem na glinianych nogach i na-wet na jubileuszowym bankiecie z żalem i go
ryczą o łatce tej wspominano, że nie byliśmy
bez racji, tego dowodzą jermjady, które się obecnie codziennie na szpaltach innego pisma
czyta. Niechaj jednak żywi nie traćą^ nadzieji.
Ostanie się Pogoń w lidze, a to w pierwszym
rzędzie dlatego, że znajdą się'jesa^ gófsi ód
niej. & takich właśnie
Tnryśćf,'chóć
grać z nupi w Łodzi nie należy do przyjemno
ści. W'dodatku Pogoń do Łodzi nie ma szczę
ścia, a z dwóch spotkań w roku ub, zaledwie

jeden punkt stamtąd wywiozła. Kie wyklucza
to jednak możliwości/że mimo wszytko jutro
będzie inaczej. A czas ku temu byłby naj-

NEKROLOGIA.

Hasmonea zwyciężyła w roku ub. Wartę
w Poznaniu, wynik który przekreślił wszelkie
papierowe obliczenia, w zupełności zaś nie był
do pomyślenia przy wyobrażeniu jakie mie
liśmy o krewkich /Poznaniakach. Czy koniecz
zmarła po krótkich a ciężkich cierpie
nie wobec tegolHąsmonea jutro przegrać mu
niach, przeżywszy lat 64.
si w Katowicach? Wedle tabeli, wyników ze
szłorocznych i różnicy w kondycji tak, biorąc
Na pogrzeb, który odbędzie się w
jednak i w rachubę te wszystkie uboczne oko
niedzielę 29. bm. z hali cer emonjalnej
liczności, które niejednokrotnie decyduję o wy
o godz. 11 zaprasza meutuloaawżalu
nik piłkarskiego^spotkania, może Hasmonea
RODZINA.
powtórzyć niespodziankę, jaką raz już zgoto
Uprasza się o nśeskładanie wizyt kondolen
wać umiała: Ze do tego konieczny jest nad
cyjnych.
miar woli i energji," z tego zawodnicy Hasmonei prawdopodobnie sobie zdają sprawę, podo
Program europefąklch
bnie jak niezawodnie są świadomi, że ew. klę
radjofonów.
ska zwiększyłaby jeszcze depresję panującą w
NIEDZIELA, 29 kwietnia.
obozie białoniebieskim po porażce z Polon ją.
WARSZAWA (1111) 12.10 Transmisja po
A to przed spotkaniem z Ł. K. S. i Wartą
ranku muzycznego z Filharmonji warszawskiej,
zgoła nie jest konieczne.
Po klęsce w Krakowie jedzie Warta do To i W programie utwory Ryszarda Wagnera. Wy
runia, gdzie przypuszczalnie bez bolu zabierze konawcy: Orkiestra symfoniczna i Matylda PoT. K S-owi oba pijnkty. Rutyna Cracovii być łiriska-Lewicka (sopran). 15.15 Koncert symfo
może wystarczy, abysię nie dać zaskoczyć wy niczni--; Dyr. Nonna Oteseu. CK Christecu
(fortepian). 19.10. Odczyt
padami Warszawianki, Polonja zaś na śląsku i (skrzypce), H. Cohen
4
walczyć-będzie ze śląskiem, gdzie równie ła pt. „Jugosławia' . 20.00—20.30 Odczyt pt „Oty
two może zwyciężyć jak i przegrać. Bo Górno łość i smiikłość" wygłosi dr.. Fruchtmann.-20.30
j Koncert wspólny ze stacja krakowską. Wykoślązacy to typowe „pierony".
jnawcy: Chór mieszany, orkiestra. 22.00 Komu] _ '.. . ;'JS" \
jnikaty. 22.30 Transmisja muzreki tanecznej. —
NAJBLIŻSZE ZAWODY PIŁKARSKIE.
POZNAN (344) KATOWICE (422) WILNO
Rekord — Lechja. — Tow. — Sobota, go (•135) KRAKÓW (506) 20.30 Koncert wspólny
dzina -i-ta, boisko Rekordu.
stacji krakowskiej i warszawskiej. 22.30 Mu
Jutrzenka II. — Lwowianka II. — Mistrz, zyka taneczna,
kl. G. — Niedziela 9-ta. — Boisko Rekordu.
KRÓLEWIEC (329) 20.30 Koncert skrzyp
Bar Koc liba — Grażyna. — Mistrz, kl. C. cowy Henryka Marteau (Bach. Mozart MarNiedziela 10.30. — Boisko Rekordu.
icau). J9tS0 Muzyka lekka. LIPSK (366) 15.30
. Rew era — Pogoń I. 15. — Mistrz, kl. A. — Transmisja z stad jonu w Wrocławiu. Roz
Niedziela li-ta, boisko Pogoni.
grywki w piłce nożnej o mistrzostwo Niemiec.
Jutrzenka — Lwowiauka. — Mistrz, kl. B. 19.-30 Koncert solistów. 2L15 Koncert orkiestry
Niedziela 12-ta, boisko świtezi.
wojskowej. STUTTGART (3€0) 20.00 Koncert
Hasmonea I. B. — Janina (Złoczów). — kozaków (śpiew c-horalny). FRANKFURT
(42S)
19.00 „Fidolio" opera w 2 aktach BeethoMistrz, kl. A. — Niedziela 4.1-5; boisko Hasmo19.30 ..Gejsza" operetka Yonesa.22.30-Dancing.
nei. —
BERLIN (4S4) 20.30—0.30 Wieczór pośw. mu
zyce lekkiej i tanecznej. WIEDEŃ' (517) 18.45
Muzyka kameralna (Kwartet smyczkowy)*
T

Dr. S. LANES
ordynuje od lat dwudziestusiedmiu

obecnie w Zakładce, willą

Lampy kwarcowe - •*

„STARY PAŁAC.

Sollus

Elektryczność. lekarzowi chorób skórnych w Stryju, śle tą
drogą serdecznę podziękowanie za wyle
czenie miiie z ciężkiej skórnej choroby.
Wdzięczna pacjentka w Stryju. 5201
Nowości

Jut nadeszły Ostatnie
na WIOSNĘ i LATO do

Firmy

Podziękowanie.

Antoni Uwiera
Lwów, ul. Halicka l. 10.

Do Fiji wTarnopoIu.Drohobyczu. Stryju,
Tarnowie również.
LEKARZ CHORÓB KOBIECYCH

Dr.
EDGAR ZWIILING
powrócił i ordynuje. KRASZEWSKIEGO. 1 od 3-5.
.;

\ LECZEIKE DIATERMIĄ:

3040

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI DLA
RYTUAŁU STOŁOWANIA ŻYDOWSKICH CHORYCH -W-Powsz. szpitalu we Lwowie dziękuje, ser
decznie .Bssan. Erezydjnm Kahału oraz PP. Radnym
za piękną eabweccję dla .Zwiozło;, która w tak Jśytycznymęząsie dopomogła doprowadzenia akcji sto
łowania chorych, podczas' świąt"Pesach we; wszyst
- kich srniłalacłi we Lwowie
ZARZĄD.

ELEGANCKIE
KAPELUSZE
na sezon.wiosenny — poleca

S. Gepert* Akademicka 12

—

GgNV UMWRKOWANE

Od 16 lat cierpiałem na chorobę oczu, Z któ
rej mnie żaden lekarz nie mógł wyleczyć. Dopiero
JWiel Pan. Dr. A. Herscltendorfer, oku
lista, we Lwowie, uL .PIŁSUDSKIEGO . 3 wybawił
mnię z tego cierpienia, przez umiejętnie przepro
wadzoną operację, przywracając mi "z powrotem
wzrok i poprawiając zarazem zeszpecony wyraz twa
rzy.'. Za znpełne wyleczenie•; i zą treskliwą opiekę
po operacji wyrażam Mu pnbliczhie serdeczne po
dziękowanie.
5193
.
SALOMON ROSENFELD.

CHWILA", niedziąM,

V;Str. U •

.JgsBBHMŁ--.
i .wojskowe przybyły tui miejsce zbrodni.

Wdrożone/przez nadkomisarza,. Parylewićza 1 kom.. Konarskiego dochodzenia
pierwiastkowe ujawniły fakty wyżej na
prowadzone.• " •
—
. . POTWORNY OBRAZ.

...

' ' Spełniając ciężki obowiązek . dzienni
karski udaliśmy .się o godzinie 6-tej rano
na miejisce okropnej zKrbdni. Przed je^ną
z reainólą. położonych przy ul. Sakramen
tek, tuż u -wylotu ul. Piekarskiej leżą

Szczegóły okropne! zbrodni prasy ul. Sakramentek.
ny- 7-mej Zaleski usiłował popełnić samo ZMASAKROWANE ZWŁOKI MŁODEJ
~„ i •
Lwów, 28. kwietnia.
.
DZIEWCZYNY. .
(Sch.) W dniu wczorajszym Lwów od bójstwo przez nucenie się zdrugiegO pię Twarzą obrócone
ku ziemi, lewa ręka' zaci
najwcześniejszych godzin porannych zae- tra na bruk.
'W ostatniej niemal chwili zamiar tćn śnięta dokoła glowy. Widocznie ofiara bro
lejitryzQwany żostał dwiema sprawami. —
niąc się i zasłaniając; ręką głowę w tym
Pierwsza '^"to tajemnicza powłoka bru udaremniono, a porucznik Z. uzbrójońy w właśnie momencie otrzymała
"
natnego tufu, jakim pokryte były domy szablę wyszedł zdenerwowany do miasta.
ŚMIERTELNY CIOS.
i płace, druga — to ohydne morderstwo
POTWORNY PLAN.
przy ul.-Sakramentek. Obie sprawy trzy
Porucznik Załęski najprawdopodobniej Dokoła kałuża jeszcze niezakrzepłej krwi
mały w" nagięciu ludność Lwowa i były te owładnięty myślą, że narzeczona zerwała grozą przejmuje widzów, przypatrujących
matem rozmów przez cały dzień.
ż nim. z inicjatywy jakiegoś nieznanego .się temu potwbrnemu obrazowi. Ruchńa "u_ \V szczególności potworna zbrodnią mu człowieka, powziął plan zemsty. Plan licach wzmaga się, a policja z wiełkimwysiłkiem powstrzymuje tłumy przybyłe * na
przy ul. Sakramentełc.przedstawia się na zgładzenia narzeczonej.
miejsce, zaalarmowane okropną wieścią.
stępująco:
OSTATNIE SPOTKANIE, :
Młodzież śpiesząca do szkół zatrzymuje
ROMANS.
Około godz. 9-iej wieczorem Załęski się. Co się w.ich duszach dzieje, rozprawia
.W realności przy ul. Sakramentek przez posłańca poprosił Iżewska na ulicę jąc o wypadku nie wiadomo
pewnem
Kr. 4 na drugiem piętrze w małem ale i tu, po usilnych prośbach, zdołał ją skło jest tylko, że dla młodych, bez skazy umy
schłudnem mieszkanku od kilku lat zamie nić, by się z pim.udala na przechadzkę. — słów podobne wypadki są trucizną.. To też
szkiwała przy rodzinie niejaka Józefa Iże Twierdził, że zamierza wszystko wyjaśnić na uwagę kilku poważnych osób jakiś są
wska, która wśród okolicznych mieszkań i rozprószyć jej wątpliwości. W. rezultacie siad ofiarował prześcieradło, którem okry
ców, a także i wśród znajomj'ch uchodziła udali się oboje do kawiarni ^Centralnej", to zwłoki nieszczęśliwej ofiary. Ną miejsce
za niepospolita 25-letnią piękność. Z za przy pl. Halickim, gdzie przebywali do zjeżdża komisja sądowo - lekarska, spisa
wodu krawczyjii, zarabiała na życie. Przed godziny 3-ciej nad raneiji. Fakt ten nie no protokół, poczem na polecenie lekarza
kilku miesiącami Iżewska poznała w towa jest ustalony, wedle krążących bowiem po dra Jaszczurowskiego zwłoki odstawiono
rzystwie m. i. młodegoi, bo 26-letniego po głosek mieli oni przebywać w jakimś in do instytutu medycyny:sądowej; Na miej
rucznika 5-go pułku artyłerji polnej Anto nym lokalu nocnym... Po godz. 3-ciej nad scu zostały tłumy ludzi, komentujących- w
niego Załęskiego, który nawiązał z nią ranem — widocznie nie pojednani — wra różny sposób tło zajścia.
bliższą znajomość która przeobraziła się w cali ulicą 'Piekarską w kierunku ul. Sa
A na krytycznem miejscu w którem
czuły romans, a w rezultacie Iżewska są kramentek, gdzie — jak wspomniano
dramat się rozegrał widnieje kałuża krwi.
dząc, że ma do czynienia z człowiekiem o Iżewska mieszkała. W czasie powrotu do Zjawia się zamiatacz ulic. Zgarbiony "sta
nieskazitelnym charakterze i pozbawio szło między nimi
rowina niesie szuflę i miotłę. Idżie śpęlriić
nym wszelakich wad została jego narze
swój obowiązek. Zamieść ulicę i wraz z da
DO OSTREJ WYMIANY ZDAŃ,
czoną.
lekich
brzegów mprża Egejskiego siłą wia
tak dalece, że zwróciło to uwagę patrolu
ROZCZAROWANIE.
tru przyniesionym tu pyłem zmiata do
'•
:v * "
Od pewnego czasu Iżewska, która do jącego w ulicy Piekarskiej.posterunkowe rynsztoków... krew....
go Sudoła. Ten ostatni w przypuszczeniach
tąd wiodła życie spokojne, z przerażeniem swoich,
ŚLEDZTWO.
że zachodzi tu jakaś nieczysta spra
stwierdziła, że w nadziejach swoich co do
W międzyczasie po przeprowadzeniu
się z chwilą, gdy porucznik
współżycia z wybrankiem srodze się za wio wa, utwierdził
dochodzeń przez policję porucznika Załę
dła. Na całej linji się rozczarowała. Z przy Załęski
Zi kilkakrotnie
^ !»się
^ odwracał
. w
V jego skiego oddano władzom wojskowym. Prze
krością z dniem każdym przychodziła harbar kierunku, prawdopodobnie dla stwierdze- wieziono go do wojskowego więzienia śled
dziej do przekonania, że porucznik Załę nia, czy posterunkowy go nie śledzi. Poste czego przy ul. Zamarstynowskiej, a spra
runkowy Sudoł wezwał tedy drugiego peł
ski ją zaniedbuje, oddając się pijaństwu
niącego tam służbę posterunkowego Kmie wą zajął się prokurator wojskowy, śledz
i hołdując nocnym eskapadom. Postanowi
cia i od tej chwili nie spuszczali z oka kłó two, które trzymane jest w tajemnicy, to
ła więc zerwać węzły łączące ją z Zale
cącej siępary. U wylotu ulicy Sakramentek czy się w przyśpieszonem tempie.
skim i o decyzji swej temu ostatniemu bez
O strasznej zbrodni, która nie tylko
i Piekarskiej rozległ się nagle*
ogródek powiedziała. Załęski lekceważył
wśród ludności, ale i wśród korpusu oficer
KRZYK KOBIECY.
sbl>ie
skiego naszego miasta zrobiła piorunują
KRWAWY DRAMAT.
BUNT ZRANIONEJ DUMY DZIEWce wrażenie — powiadomiono telegraficz
Obaj posterunkowi na odgłos prze nie ministerstwo spraw wojskowych.
I
CZĘCEJ

i w dalszym ciągu wobec znajomych, krew raźliwego okrzyku czemprędzej podążyli
nych żyrawał się jako narzeczony Iżew- na ulicę Sakramentek. Zanim jednak do
biegli do tragicznego miejsca
skiej. Czynił to jednak uprawiając
LOS IŻEWSKIEJ BYŁ JUŻ PRZESĄ
DWUUCOWĄ GRĘ.
DZONY.
W rzeczywistości jednak miało dojść do uPorucznik Załęski szablą ciął Iżewską
szU Iżewskięj, że Załęski miał się wyrazić
OSTRZEM W GŁOWĘ
niejednokrotnie* że się z nią nie ożeni.
tak silnie, że dokoła rozprysł się mózg. —
REAKCJA.
Gdy nieszczęśliwa leżałai już na ziemi bez
; Gdy Iżewska spostrzegła, że w kręgu życia, Załęski siekł jeszcze
3*ej znajomych na temat jej stosunku do leń czym zapędzie ciało młodego dziewczę
porucznika Załęskiego pojawiać się za cia, dokoła którego momentąlnje utworzy
czynają bądźto dyskretne drwinki, bądźteż ła się czerwona kałuża.
Posterunkowi starali się porucznika Z.
wyrazy politowania, postanowiła ostatecz
nie sprawę zakończyć. Onegdaj więc napi ubezwładnie, tenże jednak bronił się, przysała do narzeczonego liąt, w którym mu o- czem posterunkowego Sudoła
znajmia, że z powodu jego zachowania się
CIĄŁ SZABLĄ W R|KĘ
,
nie chce go więcej znać i zrywa s nim . na zaś posterunkowego Kmiecia
W TWARZ I LEWĄ R£K£.
USIŁOWAŃE SAMOBÓJSTWO POR. ZA Jeden z funkcjctnairjuszy policyjnych do
ŁUSKIEGO.
był rewolweru służbowego z którego za
Po odczytaniu krytycznego listu poru mierzał zrobić użytek, rewolwer jednak za
cznik Załęski kilkakrotnie starał się Iżew- ciął się i nie wypalił. Dopiero przy pomocy
- skiej wyperswadować, że żywi wobec niej zaalarmowanych gwizdkiem ijthycH poste
poważne zamiaiy i pragnie z nią wejść w runkowych zdołaitfo porucznika Załęslaego
związek małżeński. Iżewska pozostała nie rozbroić i
wzruszona. Wobec tego porucznik Załęski
ZAKUĆ W KAJPANKI.
POWZIĄŁ PLAN SAMOBÓJSTWA,
Natychmiast przewieziono f d do komisa
który we czwartek -wieczorem postanowił riatu V-gó przy uL Jachowicza, zaś pawia
zrealizować/Rzeczywiście też okpło *od*iwypadku władza policyjne

V '-i

; V' jl.-
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CO MÓWI OFICER PERSONALNY
5 P. A. P.

Wczoraj wieczorem zasiągnęliśmy o
por. Zaleskim informacyj w dowództwie
5 p. a. p. Oficer personalny pułku p. kpt.
Romański, pełniący służbę inspekcyjną, udziela nam chętnie opmji o por. Z.
Stwierdza z naciskiem, że por. Załę
ski, który przybył do o p/ą. p. przed dwo
ma laty z Torunia, jako elew Oficerskiej
Szkoły Artyłerji, cieazyłsię Wśród .oficerów

i podwładnych jaknajlepszą opinją. Cenio
no go jako zdolnego młodego oficera, pun
ktualnego w służbie, koleżeńskiego. Nie pił
nie grał w karty, a czyn, którego się por. Z.
dopuścił, jest dla korpusu oficerskiego
wprost zagadką. Niewątpliwie — mojem
zdaniem—- mówi nasz informator — wina
nie leży wyłącznie po stronie Załęskiego.

Ponieważ śledztwo osłonięte jest ści
słą tajemnicą, przeto dalsze szczegóły co
do tła zbrodni są narążie nieznane. Z obo
wiązku. dziennikarskiego zanitować, "mu
simy i „odwrotną stronę jniedalu". Otóż
wedle krążących wereyj -— zaznaczamy
niestwierdzonych ~śpi Iżewska miała "w
ostatnich czasach dać asumpt ^pór.ZżIęsideimu «tó"pęrfej"^ewą^jajej... Tematu te
go nie poruszamy błiiejr wychodząc z żałożenia, *źe „<le - mortuisnihil nisi bene'"v..
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Kronika
TEATR WIELKI
Sobota 28. bm. o 3 pop. „Hamlet" •—
przedstaw, dla młodzieży szkolnej.
Sobota 28. bm. 6 7.S0 wiecz. „Opowie
ści Hoffmana", ost. wyst. Dygasa.
TEATR NOWOŚClT0
Sobota 28. bm. o 8 wiecz. „Łady Ghie"
TEATR MAŁY.
Sobota 28-go g. 7.30 wiecz. „Mamusia".
Z udz. J. Werniczówny.
REPERTUAR GOŚCINNYCH WYSTĘPÓW
I/IDJI POTOCKIEJ NA PROWINCJI.
28 bm. Stanisławów — „Z tamtego świata".
29 bm. Stanisławów — „Romans".

•ML

* -

— „PRĄDY IDEOLOGICZNE WŚRÓD
ŻYDOWSKIEJ MŁODZIEŻY". Odczyt na

zwolniło się obecnie kilka miejsc. Stała opieka le temat powyższy wygłosi star. tow. „Cejrej
karska. Lampa kwarcowa. Stacją kolejowa w miej Jehuda" red. in i. J. Teitelbaum w sobotę,
TEATR ŹYDOWSKL~
scu. Ceny przystępne. Zgłoszenia: Komitet „Dębi
Sobota, 23 b. m.. godz. s wieczór — pre na", Lwów, ui. Mickiewicza 4, w podwórzu, II. pię 28 bm. o godz. 7 wieczorem w lokalu stow.
Ahawath Zion", pas. Hausmana 7, II. p.
miera: „Dziewczę z kabaretu"; w roli tytuło
tro w godzinach przedpołudniowych.

Obecność członków obowiązkowa. Goście
wej p. Róża Fuchs, operetka w 3 aktach (4
mile widziani.
odsłony) Goldberga.
— EMUNAH! Dziś w sobotę o godz. 8
Sobota, 28 b. ul, godz. 3.30 popoŁ: „We najlepszej jakości dostarcza szł-fiernia szkła i wy
wieczorem wygłosi AH. Dr. Rosenkranz
soły ptaszek"; w roli głównej p. Leon Fuchs —
twórnia luster
trzeci z cyklu referatów na temat „Po
kom. operetka w 4 aktach M. Sigla.
wstania Emunyh". Obecność wszystkich
REPERTUAR GOSC. WYSTĘPÓW RE Pracowniom i składom meblowym odpowiedni rabat. B. B. A. H. wymagana.
— DZJES ARTYSTY, LITERATA I INTE
GINY ZUCKER — Sala Domu Narodnegoi
— „W POSZUKIWANIU DROGI". LIGENTA ŻYDOWSKIEGO, proklamowany
Sobota 28. bm., 3.80 pop. po cenach zniżonych
Kilka uwag o sjoniźmie; broszura b. sen. przed kilku laty przez artystów i literatów w
,jidales Bar*Micweh".
Sobta 28. ban., 8.15 wiecz. „Die jidisze Ssakse". dra Juljusza Wurzla — do nabycia w Ad Palestynie obchodzić będzie w tym roku in
KINOTEATRY.
ministracji i Kantorze „Chwili". — Cena teligencja żydowska Małopolski wschodniej
NOWOŚCI: Nędznicy", dwie ser je razem. 70 groszy.
na szeroką skalę. We Lwowie Komitet Obywa
APOLLO: „Huragan".
telski pod kierownictwem najwybitniejszych
PALACE: „Pani ministrowa".
— KOMUNIKAT Z. T. S. Ł. i SR. WE artystów i literatów przygotowuje wielką
LEW: Huragan.
LWOWIE. Zgłtszenia osobiste i pisemne do i piękną imprezę.
KOPERNIK: „Josefina Baker" oraz „Miasto egzaminu wstępnego do klas I.—IV. prywat
W niedzielę, dnia 29. bm. o godz. 11-tej
tysiąca, wiech".
MARYSIEŃKA: „Joeefśna Bałfer" oraz „Mia nych hebrajskich kursów seminaryjnych Ż. przedpołudniem odbędzie się posiedzenie de
T. S.L. i Sr. we Lwowie, przyjmuje kierownic legatów wszystkich organizacyj w lokalu K.
sto tysiąca uciech".
AVENUE: „Chiny w ogniu rewolucji" czyli two od dnia 1-go do 15-go maja br. w godzi K. L., zaś o godz. 11.80 Komitetu Obywatel
„Pokusa".
nach popołudniowych.
skiego dla „Dnia Inteligenta".
CASINO „Siódme Niefco".
—o(n) KASTETOWY PROCES. W dniu wczo
CHIMERA: „Kabaret".
MAGISTRAT KRÓL. STOŁ. M. LWOWA. rajszym stanął w S. III. przed sędzią dr. SanFATAMORGANA: Tańczący Wiedeń.
L.
M.
30.569/28
W.
II.
derem
b. red. „Słowa Polskiego" dr. Włady
LUNA. „W szponach Indjan" 5i 6 serja.
We Lwowie, d. 24 kwietnia 1928. sław świrski pod zarzutem przechowywania
UCIECHA. „Lukrecja Borgja".
niedozwolonej broni (kastety). Jak wiadomo,
OGŁOSZENIE.
zakwestionowano w lokalu wyborczym „24ki"DLA CIERP IĄCYCH NA NO Ol
Magistrat król. stoł. miasta Lwowa po wiązankę kastetów, którymi się zazwyczaj po
wykonuje OBUWIE ORTOPED.!
sługują
bojówkarze. Jako odpowiedzialnego za
daje do powszechnej wiadomości, że na
Liii, SMitp
podstawie uchwał Rady przybocznej z dnia lokal ten pociągnięto do odpowiedzialności
naprzeciw Gł. Poczty. — Telef. 8-25. 29 marca i 19 kwietnia 1928 r. Tymczasowy dra świrskiego. Wczoraj odbyła się rozprawa.
W charakterze oskarżonego wystąpił dr. Św.,
PONIEWAŻ STWIERDZILIŚMY, że Zarząd Gminy miasta Lwowa przedłużył który się wyparł wszelkiej winy. Tłómaczył
dział ogłoszeń przy Polskiej AgencjiTele- pobór komunalnego podatku od zbytku się, że kastety przyniosła jakaś nieznana oso
graficznej oblicza ogłoszenia, dotyczące mieszkaniowego na rzecz Gminy za rok bu ba; że w celu ukrycia ich przed młodzieżą, po- ,
wpisu i wypisu finn spółdzielni niezależnie dżetowy 1928/29 według dotychczas obo lecił je urzędniczce schować. Sędzia dał wiarę
od wysokości naszej taryfy po 35 gr. od wiązującego statutu podwyższył zarazem obwinionemu i wydał wyrok uwalniający.
słowa, zmuszeni jesteśmy, począwszy od określoną w par. 5-tym tegoż Statutu staw
(n) § 58 n. k. Proces przeciwko 15-ta ucz
dnia dzisiejszego obliczać te ogłoszenia kę podatkową o 100 proc. tj. z 4 proc. ko niom gimnazjalnym, oskarżonym o zdradę głó
tak stronom jak i Polskiej Agencji Tele mornego z czerwca 1914 r. względnie takiej wną, posuwa się szybko naprzód. Obwinieni /«••
wartości czynszowej całego mieszkania za prezentują typy prawdziwie „uczniowskie",
graficznej po 35 gr. od słowa.
każdy zbędny pokój na 8 procent.
•
którym daleko od wszelkiego „bohaterstwa".
Po myśli par. 93 ustęp 2. statutu dla Niektórzy z nich wręcz czynią wrażenie ucz
TARYFA ogłoszeń dotyczących wpisu
i wypisu firm spółdzielni 36 gr. od słowa. miasta Lwowa przysługuje odnośnie do po niów przed zdawką. Oskarżony Pik np. w pe
wyższego każdemu członkowi Gminy pra wnym momencie rozpłakał się. Kolega zaś jego
wo wniesienia uwag do Protokołu podaw- Gorjuk, tak się przeraził odpowiedzialności, ie
czego Magistratu (Ratusz, parter, .drzwi podczas przesłuchiwania zemdlał. Dzisiaj roz
Nr. 27), a to w terminie 8-dniowym po ogło poczną zeznawać świadkowie. Rozprawę ponie
działkową wypełnią przemówienia 6tron, zai
przemysłu krajowego. szeniu tj. od dnia 30 kwietnia do dnia 7 ma we wtorek najprawdopodobn. zapadnie wyrok.
ja 19&8 włącznie, któfe przedłożone zosta
Znana zaszczytnie w stcroldch kołach Hijęnteną przy zasięganitfwyższego zatwierdzenia
]i, jakoteź w aferach kupieckich firma szkltnka
Z Kina „LEW". ,.Huragan". Nareszcie docze
Władzy nadzorczej.
kaliśmy się fiłmu polskiego na przeciętnym pozio
Komisarz Rządu
mie. Dlatego z czyatem sumieniem można powie
p. o. Prezydenta miasta dzieć,
„Huragan" to najlepszy f3m poteri. Tra
urcchomiła w waratatach swych w dniu dzasiejs-.yjn
giczne smagania sig garstki zapaleńców w r. 1863
5360
Jan Strzelecki
rfifieraif
ssfcła oraz fabrykę lurter pędzony spe

LUSTRA BELGIJSKIE
\WW isieraa, lvii, JagUlliiska tła.

Nowosad,

6,

Nowa placówka

cjalnym motorem wdoskonalonym według najnow
szych wymagań techniki. Jesfcto nowy dowód, ie w
Polsce kupiecfcwo nasze stale dąsy do uniezależnie
ni* się, od zagranicy. Do pionierów przemysłu
sridanlriego należy beaspraecznie znany przemysło
wiec p. Oetetsnaa, fcbóry przez nowo założoną pla
cówkę przemyca krajowego wysoko dzierży sztan
dar zaszczytnie zoaaego w Polsce i zagranic* atanu

fciileetom IwuwAletu.

0MM,

— REŁIGJOZNAWSTWO Prof. ZIE
LIŃSKIEGO W ŚWIETLE NAUKI. Refe
rat pod tym tytułem wygłosi p. Mateusz
Mieses, w niedzielę, dnia 29-go bm., o godz.
8-mej wieczorem, w sali Instytutu Techno
logicznego, Bourlarda 5, staraniem Tow.
Żyd. Stud. Filozofji U. J. K.

* rosbeatwionem iołdactwem moskiewskiem ukazu
je nam reżyser w obrazach artystycznie ujętych 1
akcji rozwijającej się z prawdziwie kinowem napię
ciem. Przedewszystkiem silne wrażenie wywierają
sceny, wzorowane na obrazach Grottgera, a odtwo
rzone z nieawykJą dofcfcdnofcią i zachowujące właściwą tobie siłę ekłpwejŁ Następnie sceny batali
styczne, rzucona z szalonym rozmachem i realiz
mem, są bez zaraniu. Podkreślić należy piękne za
kończenie, harmoniaujące z nastrojem całego filmu,
który gorąco można polecić najszerszym-warstwom
*
......
270$
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sokośei 5,998.000'— zł., Da co złożyły
trzy formy tego kredytu, a mianowicie wek
slowy w wysokości 3,056.000 zł., w rachun
kach bieżących 2,199.000 zŁ i w kredycie ter
minowym 743.000. zł.," zaś Bank Polski udzielił
kredytu dyskontowego w wysokości 3,800.000
zŁ Pozatem udzieliło Ministerstwo Rolnictwa
kredytów obrotowych w wysokości około
40.000.000 zł., a Ministerstwo Komunikacji na
bieżącą kampanję dostawę podkładów kolejo
wych przyznało kredyty w wysok. 10.000.000
zł. w formie zaliczki.
Zaznaczyć jednak należy, że o ile kredyty
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowe
go i Bank Polski są kredytami przyzhawańęmi w rzeczywistości przemysłowi drzewc,
dla wzmożenia procesów przetwórczych, o ty
le kredyty, przyznawane przez Min. Rolnic
twa w formie prolongowania należności za za
kupiony surowiec, oraz przez Min. Komunika
cji w postaci zaliczek na dostawę podkładów
kolejowych — nie mogą być zaliczane do kategoryj kredytów przemysłowych.
(B).
KURS RYSUNKOWY DLA STOLA
RZY. Instytut Przemysłowy dla Małopol
ski wschodniej rozpoczyna z dniem 7. maja
br. 10-tygodnowy wieczorny za wodow odokształcający kurs konstrukcyjnych ry
sunków dla stolarzy. Bliższych wyjaśnieii
udziela i wpisy do dnia 5. maja br. ńa kurs
przyjmuje Instytut Przemysłowy, ul. Bourlarda 5, II. p., codziennie od godz. 9-tej do
2-giej.
ORZECZNICTWO CYWILNE SĄDU
NAJWYŻSZEGO. Ad § 1008 nc. Upoważ
nienie pełnomocnika do załatwienia spora
w drodze polubownej uprawnia pełnomoc
nika do zeznania zapisu na Sąd polubowny.
(Orz. S. N. z 27 kwietnia 1927 r„ III. Rw.
2078-26).
Ad § 1008 pc. Pełnomocnictwo proce
sowe nie upoważnia do zastępowania mo
codawcy przed Sądem polubownym, ani do
odebrania za mocodawcę wyroku polubow
nego. (Orzeczenie S. N. z 3 marca 1927, IIL
Rw. 2192-26).
Odsetki prawne. Rozporządzenie Pre
zydenta Rzp. P. o odsetkach prawnych sto
suje się także do wierzytelności w walucie
zagranicznej. (Orz. S. N. z 27 kwietnia 1927.
HI. Rw. 2049-26)..— (Orzeczene najwyższe
polega na uchwale plenarnej Sądu Najwyż
szego z 2. kwietnia 1927, w.sprawie Rw.
1149-26. Uchwałą tą Sąd Najwyższy odstą
pił od swej dawniejszej odmierinej prak
tyki).
•«
POMORSKA WYSTAWA OGRODNI
CZO - PRZEMYSŁOWA W TORUNIU.
Po raz pierwszy po swójem zorganizowa
niu ozy ni Pomorski Związek Ogrodników
Produkujących z siedzibą w Toruniu, przy
pomocy miasta Torunia, przygotowania do
pierwszej trwałej „Pomorskiej Wystawy
ogrodniczo-przemysłowej", mającej si§ od
być od dnia 28. lipca do 4. października
1928 r. w Tornpiu. Mimo nadsrwyczaj tru
dnych warunków; gospodarczych, odcza
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Z okazji zaręczyn wiceprezesa p. Herma
na Speiera z p. Pepą Propstówng, serdeczne
gratulacje składa
Ż. K. S. „Bar-Kochlia"' we Lwowie.

KORESPONDENCJA

Najlepszy
zegarek szwajcarski

PrecyiyjnyI

Elegancki!

wykonuje

E. KIK, Lwów,

Żółkiewska I. 17.

Uskutecznia się wszelkie
naprawy i wymiany. - -

PRYWATNA

PAN, który podczas' meetińgu* odbytym w niedzielę
w Jad C-Jiaruzim zrobił miejsce pani'i zwrócił uwagę, żeby nie palić papierosów zechce przyjść
w. sobotę o godzinie pół no 7 koło Teatru Wiel
kiego.
5192

WDOWIEC lat 53,. urzędnik .państwowy w Krako
wie z uniwersyteckiem wykształceniem, w V ran
dze zaślubi wdowę, mało młodszą od niego, mo
żliwie bezdzietną, sympatyczną, gospodarną, o
wielkich zaletach serca i umysłu. Skromny posag
.wymagany. Listy. z fotograf ją, za której zwrot
natychmiastowy ręczę słowem honoru, przesłać
Administracji „Chwili", pod .Fortuna 12".

WOLNE POSADY
POSZUKIWANY agent, handlowiec posiadający
pierwszorzędne referencje. Łaskawe zgłoszenia
pisemne -z podaniem życiorysu i fotografj: do Re
prezentacji Hartwig, Kantorowicz. Nast. Tow.
Ake., Lwów, Sykituęka 19.
'
515S
APTEKA LWOWSKA poszukuje od zaraz Magistra
bez pięciolecia lub asystenta rutynowanego. —
Zgłoszenia do Administracji pod „APTEKA".
TECHNIK dentystyczny, biegły w operatywie do
samodzielnego prowadzenia zakładu we wiefcszem mieście prov2ncjonalnem od 1. maja poszu
kiwany. Listy pod ,.Zakład lekarski" do Admini
stracji.
•
5152
CHŁOPCA do nauki poszukuje odlewnia Hak, Ko
pernika 17.
• 51S3
DOM dla sierót żydowskich w Jarosławia uoszakuje
NAUCZYCIELKI ZAKŁADOWEJ. Zakład utrzy
muje około 30 sierót, z których większa część
uczęszcza do szkół publicznych, r^-szta zaś pra
cuje u majstrów. Do obowiązków nauczycielki
należy, ogólny nadzór nad wszystkiemi wychowan
kami, a w szczególności przygotowanie dzieci do
szkół uczęszczających.-Nauczycielka zakładowa otrzymuje. pomieszkanie i utrzymanie w zakładzie
i wynagrodzenie wedle umovy." Zgłoszenia z za
podaniem dokładnego curriculum vitae" i przedło
żeniem świadectw kwalifikacyjnych należy wy
słać pod adresem p. Juljusza Strisowera w-Jaro
sławiu.
.
. 5079
INTELIGENTNA wychowawczyni żyd. dobrem;
świadectwami do dwóch chłopczyków poszukiwa
na. Wiadomość: w księgarni PI. JIarjacki S.
WPROWADZONY ajent branży perfum eryjno - kosmetyczno' - chemicznej poszukiwany. Zgłoszenia
Administracja „Chwili" „Perfumeria".
5197
STENOTYPISTKI polsko - niemieckiej poszukuje
się. Ze znajomością języka francuskiego mają
pierwszeństwo. Zgłoszenia z podaniem warunków
pod„Stenotypistka"'do Admin. "
. 519$
POSZUKUJĘ ini. panienki umiejącej szyć, do dzie
ci. Miinzer, Jabłonowskich 32, II. p. Oficyny 1—i.
SPRZEDAWCZYNIĘ gamodzielną-.w sprzedaży ka
peluszy damskich przyjmę. Gerber, Lwów, Ry
nek 19.
5202
POWAŻNE Towarzystwo ubezpieczeń poszukuje
zdolnych reprezentantów i zastępców na terenie
całej Małopolski Wschodniej. Zgłoszenia listow
ne: Lnów, Skrytka pocztowa 72. '
• ; S2Ał
POSZUKUJĘ lepszej inteligentnej Panny Żyd. do
trzyletniego dziecka oraz ; pomocy w gospodar
stwie. Zgłoszenie w niedzielę popoł. Marc!, Lwów
Kazimtcręowifka 17. .
5217
INŻYNIER mierniczy przysięgły poszukuje asysten
ta z praktjiR. Zgłoszenia pod'„Inżynier" do Ad
ministracji „Chwili".
5226
KIEROWNIK i zecerzy do większej drukarni po
szukiwani. Zgłoszenia pod „Zecei- - KaIkulant"'do
Administracji-pisma.
5224
AGENTÓW do sprzedaży płótna na raty poszuku
ję. Wiadomość: Biuro dzienników, Hetmańska 22
RUTYNOWANEGO uczciwego subjekta. do maga
zynu i-na posyłki poszukuje biuro handlowe. —Zgłoszenia % odpisami świadectw i referencjami
do Administracji pod „Srce żonaty4*. •
5£42
LEKARSKI instytut diagnostyczny (chemia, bakterjoiogja, histologia) przyjmie Asystenta (Dr.
Hed)/z komp2etnem" wykształceniem chemięznem
i bakteriolog. ew. histologirznesą.' Zgłoszenia pi
semne zawierające curizulum vitae, odpisy świa
dectw i warunki do Nowej Rękłamy, Lwów, Ba
torego 2ópcd„Ffl ja" dBa okaziciela kwitu inserat.

' i • i m —
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GARDEROBA DLA DZIECI- PŁASZCZYKI

,/FRYKOT", Łwów,.ul. Halicka 21 (Dom IWP. Oenćr. Dr. BaMatia). ;:

KORESPONDENT <KA) POLSKO - NIEMIECKI
SIŁA PIERWSZORZĘDNA SAMODZIELNA PISZA CA BIEGLE NA MASZYNIE POSZUKIWA
NA NATYCHMIAST. OFERTY POD SZYFRA
LŹ A."- DO „CHWILI".
5261
FABRYŁA, Słoneczna 84 poszukuje siły biurowej.
• v-Pisanie maszynowe i: ładne "pisanie ręcżne wy• vmagane.. • ...... 5252
MAGISTRA FARMAGJI lub asystenta poszukuje
sezon Apteka Tepy w Krynicy.
.
5
POSZUKUJĘ panny do sklepu kolonialnego. Sygal,
Koićiuszki 6. . . ..
- 5943

PENSJONATY.
WILLA W Tatarowie w najlepszem płożeniu przy
głównym gościńcu, otoczona lasem szpilkowym i
rzeką Prutem, z placem na tenis, z leżakami, o 16
urządzonych pokojach, jednej dażej kuchni, wiel
kiej hali jadalnej, powierzchni 100 m3, nadającej
się na przedstawienia teatralne, zabawy, tańce itd.
do wynajęcia na sezon tegoroczny wraz z konce
sją na pensjonat. M.' Schorr, Stanisławów, Kar
pińskiego 10.
5160

Od U£ 20-— w ogromnym
— wyborze poleca firma —

-—

Telefon 26- 88.

PARCELE budowlane przy ulicy Romanowlcra do SPECJALISTA buchalter w poważnem przedsiębior
sprzedania.
Wiadomość u wlaScifetela plac A- --stwie wyucza bucha Iterji podwójnej" amerykańkadeęalcki 1 — god*. 3—i. 'A';
5096 i sklej, racbunkowolci oraz korespondencji hah1
- ..
...
.. dlowej w 6-ściu tygodniach pod gwarancją. ZgłoKLUBÓWY garnitur skórzany, modna sypialnia wie-' * szenia.do Adm. „Chwili" pod „Perfect,".
485T
deńska jasna, druga tańszą okazyjnie do sprzedani a. "Wiadomość: Rynek 42, firma Markiewicz PROFESORKA gimnazjalna przygotowują do egzaminovr
sklen korzenny.
5166ze wszystkicn «das gimnazjalnyćh oraz u~
"
dzieła leko.j'i'ogólnego wykształcenia. Wiadomość
ZEGARKI „Zffnith", „LongiW oral b:iDterje
P°d ..PEWNOŚĆ" do Administracji „Chwffi".
własnego wyrobu poleca DABROWSKI-ROZWARZEWSKI, Lwów, (Hotel Georgea), DOGODNE
WARUNKI.

MIESZKANIA I LOKALE

LODOWNIE CZESKIE, GDAŃSKIE, — RENT- 2 lub 3-pokojowe mieszkanie z komfortem za 3-let
SCHNER, Legjonowv 37.
4615
nim czynszem 'z góry poszukiwane. Okolica ,ohoj«na. Listy'pod „J. K.. Pokoje słoneczne" do Ad
PENSJONATY! ŁÓŻKA, UMYWALNIE, NACZY
ministracji „Chwili".
"
*' 5106
NIA EMALJÓWANE oraz wszelkie inne artyku
ły żelazne, poleca RENTSCHNER, Legjonów 37. ZARZĄD REALNOŚCI, Lwów, Na Błonie 3. ma do
wynajęcia cały szereg ubikacyj nadających się na:
składy, magazyny, fabrykę itp. Do dyspozycji tor
DŁUGOLETNI, dobrze wprowadzony interes w
przemysłowy- - Wiadomość" tamże do. godz.. czter
większem mieście prowincjonalnem z powodów
nastej. Telefon 8-5S.
. 513-2
familijnych do sprzedania. Potrzebny kapitał 3—
4000 dolarów. Zgłoszenia pod „Intratny 89" do LOKAL fabryczny albo do innego cela z podwórzem
Administracji.
5058
i dwoma małymi pokojami do wynajęcia. Mączna
20, I. piętro.
5206

„MONIUSZKO"

LETNISKO TUCHLA w skolskich Karpatach na li
KOLO akademickie poszufkaje pokoju na godziny
nii Skole — Ławoczite w pięknej lesistej okołicy
wieczorne. Zgłoszenia do Adininistr, pod'„Koło".
. nad oporem otwarte od 15 maja. Pokoje słonecz LWÓW, UL. ZIMOROWICZA L. 10 poleca
ne z werandami. Wycieczki w góry i kąpiele w OINTELIGENTNA panienka poszukuje taniego' po
FORTEPIANY
PIA.NINA
porze. Kuchnia wykwintna- na żądanie jarska.
koju z obiadami. Szczegółowe oferty nadsyłać:
4229
Stacja kolejowa I poczta w miejscu. Zgłoszenia do w w:e!kim%wyborze od 1000 zł.
Jlandel, Bema 15.
*5222
Zarządu letniska w Tuchli. Osobiście: we Lwowie
ul. Murarska 48, II. p., drzwi na lewo.
4556 PAMIĘTAJ!
że kapelusz wyrobu fabryki

RUDOLFA NEUWEŁTA

JAREMCZE

Pensjonat „Steni a"
znany od szeregu lat szerokiej Publiczno
ści poleca się na sezon letni.
Otwarty od 10/5. Światło elektryczne, wła
sny kort tenisowy, kuchnia wykwintna." —
Zgłoszenia do 3/3, ul. CHODKIEWICZA 8
II. p. St. SADLIŃSKA.

jest w gatunku najlepszy, najtrwalszy w noszeniu DWA wielkie lokale w mezaninie na przedsiębior
i najtańszy w eenie. Kupujcie i noście ze składnic:
stwo h»b magazyn, 2 ubikacje na kancelarję w
PL. MARJACKI 3,
KAZIMIERZOWSKA 25,
Rynku natychmiast do wynajęcia. Zgłoszenia:
GRÓDECKA 72,
KRAKOWSKA 25.
Kancelarja adwokata Dra Lublinera, Lwów, Czar
nieckiego 8 od 4—6 pop.
5233
POŃCZOCHY, rękawiczki, skarpetki, reformy w
wielkim wyborze, najtaniej Piepes — Lwów, Boi- KRYNICA ZDBój. Koncesjonowane biuro informa
mów 7.
. 5221
cyjne SŁŁifAUEBA naprzeciw dworca kolejo
wego, telefon 35, przyjmuje zamówienia na
SAMOCHÓD „DODGĘ" otwarty, używany, w do
mieszkania w pensjonatach i t d.
525S
brym stanie, zdatny na dalsze tury sprzedam. —
Lwów, Lelewela 5, biuro, telefon 1-69.
5218

„HALICKI MAGAZYN

5238 OKULARY, owikiery, termometry oraz reperacje
najtaniej. Optyk Brandeis, Sykstoska 9.
3338
NOWOŚCI"

RUTYNOWANY, samodzielny buchalter, znakomity
Lwów, uL Halicka 15
korespondent, polsko - niemiecki, przyjmie zaję
ma do sprzedania:
cie popołudniowe. — Znoszenia pod „Tanlo"^ do
po zł. 6.50
Administracji.
5165 1C00 kocyków dziecin.
500 koców flanelowych
po zł. 12.00
po zł. 6.50
ZDOLNY BUCHALTER - BILANSISTA, korespon 500 pledów wełnianych
po rf. 6.50
dent polsko - niemiecki anieni posadę ^ ewent. 500 kap pikowych na łóżka
zł. 1.00
na prowincję. „Zaufany" Biuro dzienników Het 2000 serwetek 3 sztuki za
po zł. 7.50
mańska 22.
502S 500 obrusów odpasowanych
1000 ręczników kąpielowych
po zł. 3.00
KONCYPIENT z ukończoną praktyką sądową i kil- '2000 prześcieradeł
po zł. 4.50
komiesięczną praktyką adwokacką przyjmie po 1500 chusteczek na głowy
od zł. 1.30
sady w prowincjonalnej kańcelarji adwokackiej. 1500 chustek do nosa
po zł. 0.50
Zgłoszenia pod „Zdolny 112" dó Administer.
500 mt. szewiotów na mundiff. t
po zł. 4.{
1000 mt. pepito półwelniar.e
po zł. 2.50
MŁODY męaczyana poszukuje posady inkasenta w 2000 mt. Oifordów na fartuszki
po zł. 1.30
poważnem przedsiębior^wie. Może dożyć poważ 2000 rat. płótna bułgarskiego
po zł. 1.80
ną kaucje. Zgłoszenia listowne pod „30 doi." biu- 5000 rat. zefirów na koszulo
po zł. 2.00
- ro ogłoszeń Brucka, Kościuszki 2.
5240 2000 rat. damastu na obrusy
po zł. 5.50
2000 rat. płótna ręcznikowego
po zł. 1.20
2500 mt. firanek na metry
po xl. 1.10
POMOC LEKARSKA
*— Woale, Krepony, Muśliny
od zł. 1.80
Zamówienia z prowincji załatwiamy odwrotnie.
SPECJALISTA chor. wen er. i ekóm. i kosmet.
KAMIENICĘ dwupiętrowa, komfort, 3 pokoje z przy
należyto£ciami wolne, ul. Potockiego — sprzeda
„Celeritas"' Jagiellońska 17.
5250
b. lekarz (aśyśt.) kliniki dermatolog, w- Berlinie
Pradze I Wiedniu, wrócił z zagr. i ord. od 9-1, 3-7
- PŁAC MAHJACK1 lO. II. piętro - MICHELIN nowy typ wzmocnionych opon poleca
drugie wejście* ul- Sobieskiego 2. Tel. 51-ftS
WITOLD TRANDA, Lwów, Podleskiego 2.
śmt'..
Poczekalnie separntkowe.

Dr.

Hill

Spund-Fiseher

Dr. med.
Wilhelm
Grob
LEGJONÓW
T«L«F.
29.
29-91.
SPECJALISTA chor. wener. i skóra, i kosmet.

PRZECIW WŁAMANIU

Friinkeł, Lwów, Szpi

5150

MAGISTRA farmacji poszukuje dzierżawy apteki.
Oferty pod „Farmakon" kierować do Administra-,
cjr „Chwili".
47774
GARCONKI letnie, Cardigans, Trotteurs, Kupferberg, Wybranowskiego 3. Telefon 42-23.
5199

ARTYSTYCZNA PRACOWNIA
sudskiego 6. Telefon 55-33.

abażurów, u!. P35273

NATAN Schaff er unieważnia zgubioną książeczkę
wojskową wydaną przez'P, K. Ui Gródek Jag.
PRACOWNIA mechaniczna r^obrze. yr^-owadzona o
trzech ubikacjach, kómpltftń>Tji"ifĄiizeniem:" to
karniami, maszynami do pisania," wielka ilość eśę- -ści składowych, przyborów, telefonem ewentuał. nie koncesją sprzedam Kolesza. Sykstnska 10.

PRz,yt>TĄPIĘ jako spólnik do solidnego przedsię
biorstwa przemysłowego lub harfdlowego z kapi
tałem 15.000 dolarów. Łask. oferty pod „Solidny"
. do biura ogłoszeń Buchsbaumowej, Hetmańska 22

OGŁOSZENIA.

NAUKA I WYCHOWANIE —
%£

•

na wakacyjny kurs

fw SE9 S
pieckiej i bankowe}
przyjmują KUKSY HANDLOWE

Sennensieb-Kleinera

Lwów, ul. NIECAŁA 6 (bocina Krasickich)

^^Sx^TYTę^S^nowtścTpo^^Sa^n3tiSzyci UCZELNIA pisania na, maszynach. Kura 5-ciotygopoleca „The" Gentleman" Lwów, Plac Halicki 12.

AUTOGENOWE spawanie pękniętych części ma
szynowych przyjmuje Zaks, Łyczakowska 132.
POWRÓCIWSZY z zagranicy przywiozłam ostatnie
nowości z zakresu kosmetyki, farbowania, on<?ulacji fryzur, farbowania brwi na stałe. Najnowsze
systemy masażów, okłady wszelkiego rodzaju,
maski przeciw zmarszczkom, najnowsze aparaty
i manicur, BERTA THIEL — Lwów, pl. TRYBU
NALSKI 1, I. P.

i STROJENIE i naprawę fortepianów przyjmuje: Ar_tur Smutny, Chmielowskiego 5, Telefon 1S-98.

zamki pancerne „ARX",
IU|tf BWjlBftl)# Księgowości kuplac Marjacki 7„ schody główne, TeL 30-02.

DACHÓWCZARKl Z podkładkami do wyrobu dachówek cementowych modetle falcówka i karpiówki sprzeda okazyjnie Kle inmann i Jassy, Mielec.

PRZEPISYWANIE i powielanie pism. R. Ost. Pa
saż Mikolascha.
. 4791

INTERESA HANDLOWE

KUPNO — SPRZEDAŻ
CHODNIKI, portjery, materje meblowe,, najtaniej
WANK, pl. Marjaeki'5, L piętro.
6401

WŁOSIEŃ NA MATERACE
talna. 10.

ROŻNE

niczny sprzedam, Rynek -40; piętro.

POSAD POSZUKUJĄ

tbiiowy zł. 15. MichaMri, Lwów- Sobieskiego 12.:

-Hurt

OelaH

Tennisiści!!
Rakiety, piłki, meszty i prżybóiy sportowe
kupuje się najtaniej u firmy

JAKÓB ROSENM; N

Lwów, AKADEMICKA 26. Tel. 19-61
miiti

były współpracownik

llJHN j flrmy.PiTOŁCJA,
Źiwtadasmam P. T. Klijentelt, o otwarciu r!asnego
i:

zakładu fryzjerskiego dla Pań, .

UL. ŁYC25AKOWSKA 20. —

BIELIZNĘ rjnin

ą I damską — ładną I po zadziwiająco nizklch cenach,
wytwarza — takie z dostarczonych niaterjalów
pod kierownictwem wybitnych i doświadczonych sil

buuFiirimii nnoniniw
By umożliwić WPanom ubezpieczenie się od cywilnej odpowiedzialności (HaftpfUcht)
zawiadamia podpisade Biuro, ii obniiyto stawki i udziela bardzo dogodnych waranków zapłaty

Biuro Asekuracyjne Robert Grebel

we Lwowie, Akademicka 20. — Telef. 3-83 t «2.

Dr. Luis J. Berkman HAFTY, plisowania,

radca prawny Poselstwa Polskiego w Bue mereżki, endeł, zakładki, dzierzganie dziurek i t. p
nos - Aires, Calle Viamonte 1332, przepro
wykonuje w krótkim czasie i po cenach kon
kurencyjnych
wadza WSZELKIE SPRAWY w zakres
adwokatury wchodzące W ARGENTYNIE
ZAKŁAD HAFTÓW I PLISOWANIA

I CAŁEJ POŁUDNIOWEJ AMERYCE, —

oraz wygotowuje i sprowadza dokumenty
z całej Ameryki, Afryki i Australji.
Własny oddział informacyjno - handlowy.
Korespondencja we wszystkich językach.
Bliższych informacji udziela:

H. SEEMANN, córka Mflilera
LWÓW, KOPERNIKA 17.

w Pruianie

possaifeuje na rok sifc. 1928/29

nauczycieli

z pełnozm kwalifikacjami, ewent. z zezwoleniem na
nauczanie do: 1) matematyki i liryki, 2) do jęz.
angiebkiego z łaciną lub innym przedmiotem po
bocznym.
5234

KRYNICA

,Aetnl«anka"

przy u!.. Puławskiego blisko nowych łazienek, poleca |
pokoje słoneczne z balkonami i werandami. Utrzy
mania pierwszorzędne. Zgłoszenia do 10. maja br..
WlTTLINOWA, Lwów, ZYBLIK1EW1CZA 16, I. p.,
Tełefan 34-91, później Krynica.
4644

Złotych 250.000

Depilator
„Garconne".
DO NABYCIA WSZĘDZIE. CENA zŁ ZSO
Skład wyiylkowy: APTEKA pod iw. Anną
LWÓW, JANOWSKA 52.

4233

NOWO OTWARTE ZAKŁADY

•

BEGDMOVABIA iVDLKAIIIZAUI|
iii.Jizeli Ziffa.isLiaiie.Słnsuii 441
OPON SAMOCHODOWYCH

{

przyjmują opony do nakładaniapro- |
tektorów oraz wszelkich napraw. *
SIŁY FACHOWE Z PARYŻA.

Kupuje się używane opony.
-- Telefon Nr. 47-53. --

•

j
J

DACHÓWKĘ

Dr. W. BERLSTEIN, — WE LWOWIE,
UL. KRASICKICH 18,
4335
[ llW
W
[jedyna istniejąca niedoici[gniona marka światowa,
udowodniona zupełna
gwara ncfa zakażdą szłuke.
Ceny sprzedaży detalicz
nej za tnzin: Nr. 1303

na rękach, nogach, pod pachą i t. p. —
•suwa radykalnie

TKANE i PLfCIONF
BKZ KONKURENCJI
PR7.EMVSL DRUCIANY

W
SC H
OD i ;
H Z Ić I I
Ż.YWH.C .

/A

meritową i SZKLANA.
oraz CEGŁĘ SZAMOTOWĄ, i PŁYTY PIEKAR
SKIE dostarczają najtaniej HORSZOWSK1 I SKA.
SKŁAD MATERJAŁOW BUDOWLANYCH. LWÓW
UL. BOURLARDA L. 3 (boczna Batorego). Telef.
Nr. 17-^4.
520B

BRZUCHOWICE

ŁADNA WILLA z dużym ogrodem DO SPRZEDA
NIA. Pisemne zapytania pod J. M. bioro ogłoszeń
Bracka, I/wów, Kościuszki 2.
5241

LnHzift przenośne składane

na Pomorza zdatne do
ruchu i do rozbudowy
z obszerną klientelą w
okolicy obfitującej w
dobre zboża
Romanowicza 9. Telefon 20-01.
za nadwyczajnie niską
cenę i na bardzo dogo
dnych warunkach spłaty
Uprasza się o ofer
ty o ile moiliwe w nie
Pensjonat „HERA"
mieckim języka. HUGO
w prześlicznem położeniu wśród lasu, kilka minut DAMRATH, BERLIN do Zdroju, poleca pokoje z utrzymaniem. Kuchnia FRIEDENAU. Kaisersolidna, wykwintna.
aBee 67.
Zgłoszenia: uł. Lenartowicza 11 a, U. p., —drzwi 11.
5117

rTn
. jedno i dwu- osobowe (16
i 25 klg). Składaki Faltboote) prowadzi

CYCŁECAH, Lwów,

Autobusy
marki

Pożyczki gotówkowej na 2 lata poszt&uje dobrse
prosperująca fabryka artykułów budowlanych (na
prowincji Kongresówki) pod zabezpieczenie na
pierwszym numerze hypoteki objektu wielkiej war
tości. Oprocentowanie: 10 proc. w etos, rocznym
i odział w zyakaeh. Pośrednicy wykluczeni.
Oferty do Biura Ogłoszeń „Par" w Katowicach
uL Poprzeczna 8 rab: INTRATNY INTERES.

OTWARTY PRZEZ CAŁY ROK

poleca na sezon letni pokoje z komfortem. Wyśmie
nita kadmia rytualna, na żądanie dyjetetyczsa.
BADfCI A n'esPc^na jeden mórg, frontu
Ir HHwLIill 95 metrów, przystanek tram
wajowy, przy brukowanej udicy Janowskiej, na
tychmiast do sprzedania. Nadaie się szczególnie na
CELE PRZEMYSŁOWE pon /aż przylega z tyłu
do toru kolejowego. Zgłoszenia na adres: Skrytka
pocztowa 75, Lwów.
5148

H«kted«m Spółki Wydawniczej „Chwila"
Spółki z ogr. poręką.

