Nr. 63
lwów, poniedziałek 17. marca 1919.
------------_----:---.:--

PRENUIt'lERATA: •. ' \
Miesięcznie we Lwowle1Ó K.liiiź d~s,tawY .
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OGŁOSZENIA wedle umowy", "',)'1"

REDA,~_CYĄ"Ap~,1ŃI~TRAhy~:/EKS!>EIJYC~~~.

Oziennik dla spraw politycznych, siJoł8c~nycll i KUłtur~~.

o pokój

dla tułaczego ludu;
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lihliour, minister spraw zagranicznych Wiei· ;. udllt~ ą~)!\gb'chHien:! z,ash(J.~~'
,c
. Nie"ż\vl\łplliśmy ' nigdy. ' .
. . ' ..'."
rkiej Brytanii, przemÓwił o syoniźmie. W przed· pie[liszezwillśllll1Y, lego, pgw,ley( f'
,;~' . Njedmik głos. 'ten VI sercachnaszychżil'"
mowie *) do ksiąiki dzialac!a syonistycznego"spraWiedliwie oceliia .{lptilWIl.n .
r~es/
igrałVlip~'enną melodyą';
. ' . . ' ..•.... ~
Sokołowa o .historyl syonizmu· dal Ballour potllznegą naroou w}'Jt>Jąr.zyl b.
·w~s.ercach·
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narodu, który jak żaden inny całą swą duszą
przywiązał się do własnej, ziemi" a kt6remu los

,',\ •. ,••<,..

,.purga,'.la.

rnarc~ 1919.jP
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ziemię tę zabrał. I trzeźNII myślą człowieka 'donosi,: DelegaHa Rady,narod '. ' C '.' '.' .N,'
obcego, który tylko prawdy szuka, analizuje onskich'.złożQnaz.pp,dłodliszew,skiego//Far
dzisiejszy stosunek Żyd6w do otaczających ich l LewiW' I?rzf(\ło.żyła.sWQ;ę;;tąda
~I?ołeczeństw, poznaje .niedorlsg~nla, rozświetla ~ei nocie. :.Wszyscy.Żytlzl'· pols
Ich przyczyn~ I wysnuwa W~loskl.; . .
MI~lL/(lsyn#l(ltoró.w$ązglJ..dnią;oi.
Pr.zysta)e!"~ I w~łu,chu)emy ,Slll w ten głos .. gtamu.Chłetny,' abyn{is/iiqClIl
Jakież lOny dzwlęk. jego od, tego· ch6ru".który .. '
.....
nas otacza! Dokoła głÓW naszych· śzumill i1ylko l
poświsty huraganu. nienawiści, brzllczy .zjadlh'lie i
tylko syk.wzgardy i lekceważenia. rozbrzmiewa
jedynie dzwo.n oskarż\lń i pOJlIpienia. Zew5zeCIJ !.'>łłijrll~,8iW8icllr8~Vl:~{P.Ą.·~.')."
stron uderz31ą w naszą ,łódz samotną nab~z·'~eąąd.zachodWio:ukraln.slliel':ą
mie~nem morfu Iqd~kośc\nllll;lotyqa.lIl;falegnle . dbimo'arst\,vKoalityit/i'~P',ańcyh.'
wu I oburzema, .gro~ą~. nam.z~gład,ą·1 .znlszc.ze. i8tanó\v,ZI(,l,ilrioc 0 flychpyotest i .
óz
mem. A .choć nleu~lllcl staWląllwczoło,rOzk\eł- i:Iemllrkatylriej,,;i:-V9.tllai:t()~ei
zna~ym zywloł0f!l ! celu sw~~ośwlad?lIIi,5ter MI5y~'gen. .elętł'lY'ego;'-1~rą,ncyt
sllme w ręku dZlerzymy, \o)odni\kplerś z·wY· tam,że'!.i
ta .anektowałazlelńhf
./ tężenia wysoko już sillwznosi aduSZ8łak~,e p~1l9ńait\\nle
do
pogody.
"
'. .....•. '.: ..• PO,lako
nIe
Ludźmi jesteśmy. I nie wslydnamprayznsć, lla,śetl l1 ..... .11
że )1łŻ tęskmmy do tego pO,koju z. resztą.., ludz., prawllstallowienia:
.
koseI, klóryby I .nam pozwobł·stanąći~,!~dnym Ukraińcyzg'" ę'.m! tOi'P
z nIą szeregu i laKO rówlJym 7.rÓ~lnYI!1I1tr()·nie;r6Wniez
W\lI e l<ląracy
czyć ku w~p61nei przys.zlośd',ChofslIY n~s~~,j
.
.
''Onosić
cudu boskltgo zfZądzemem wleI,owe prLetrwaw:-.·
szy zapasy, nie osłabły i dodalszyc~
..
gotowe, choć serc nasz~chobraz()
pieilnlezattwaźar jetlfilllt" oko "jdż)Z .
przystani na krańsa~~Rhgłiifnę~o,nic:b
bo celem naszym nie jes\. \VsHta. " ' " : " ' ' '
I chciwie chwyta'~;uchl> te dźwięki<je~zc .
dalekie" . ktÓre 1?0P'2:~zcg~Zltlątl>ur.z",,11
przed,zieraj~ sill dó .na~"nil.lypief'N.Stez\'łI
wiosen\legQ życia.
;l{Ozqml,ewapragilieltlY... l<apry,s~ltI;
pozbawieni .sampdzielnegOl>ytlJ,~źl'ligl\ją<:,q~.I~{y

r..

..'

.•".

c'

j,.',"" .

L

!1
'ł

7

"

'.

B

im si!'; jeszCZe tylko dei1f~m s
jego tarczę, c1ef!!em~kt9rYLc?i'.,
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należy, byspokojil.g0p\~skU:~~ę,przyćn;lle\'!ał!

I szumią. Wichrynadi1llml.,knuczą,purte\'iol<ąt9;
wydaje się Iym. wi,hH~m ,'•.i buuom,ze..
słońca. nasodegnac~"dpłaJIl"."'·' .:,>,;;' <>'
Darerillni' wysiłki \: przetrwalIśmy burze ""le,
ków, . przetrvlamy .i~becne'., tpgeqjli(alTly"llz
~ CIepły powiew sumlema . W~zy'stklóh s~ołecten~t)"
rozegna obłoki,. ktÓre ,przed nam~· oshmalll
wspolne w,szystkim słońc~, l przekona silllud~"
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łączną własność ul'I~~łg
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Plwnicznel11rpki . nąsz~
. nliicenić~Ias
radość budzi w duszach
.eW
nas padający, a plerświllel.apę~!!
czności ku tym, 'CO dla.nasrąpe~\
kich ods'!lj'n;Ji, ".". z' ·..·,/i,.'·.':"
.. "
Nię ,znają, tegq u~zu9ja,'nar,odY,;.~ą
w Świetle,W.9Irib~Ćli",~wi:l~9JlY.;.·
widok naszego, bladegąobll,cZ!lf
Ku temu słońcu, kt6re waz.ak"
nauczyły
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uwiiw dnia Hl. marca 1919.
dowiadujemy si~'1 Polska. artylerya oslrzeliwała ukraińskie gniazdll
Iskiej wyp~dziła karabinów maszynowych.
'{i ego, Arlylerya
Operacye polskich grup od zachodu razwi
Ik~ Bodnar6wk~ jają sl~ pomyślnie. Zaj~ły one ważny punkt
l
loparcia wojsk ukraińskich na południe od toru
ińcy zaatakowali kolejowego. Dalsza akcya postępuje.
.
i Kamieniohród.
.

jliezrłczłiOf( ,.KurJera t'nWj'le.o'~.

W numerle 75 z 16. marca 19190głbsił
.Kurjer Lwowski" arly~uł dra Zdzi~ławaShJsz_
kiewlcza • w sprawie potyczki
rz uS9\,-:e)".
Autor artykułu usiłuje wykazać,
Czka
przymusowa w formie przez mini.s '. . .' . .... \·ro.
j~ktowanej dotkn~laby tylko średnie Jna)UDOŹSze
warstwy społeczeństwa a z sfer
za.
możnych i bogatych tylko tych, K
ają
got6wkll". SIuszne to zapatry'
re mu
Jugosłowianami. Bt:d'ie on miał za zadanie, słu· .Chwila" dała wyraz wartyku
i6'w'rie
Ibinotu.
żyć rozmailemi inform.cyómi odnośnie do lOwa· prawa dla posiadaczy not 'kor
r;~B;
donesi: W ko- rów francuskich i ułatwić ich przywóz do Serbii. z 12.b.m,) zwalcza. sam8,.., . l i r l e i a .
Lwowskiego"'pisiac \v- osolm
u,Cże
)głoska. że na
licznych powo· \'1011'11111111
ftoet'ROIłI!lllill CZ' L
dotknięci pożyczką przymuso~nic
,;"'
I~ł' Ił fi , ~I' Wił.
11 Ił" liie slnlcąoa krótkoterminOwej. " .<>j)rzy,,;,'lr
,łuchowski, l'
musowej, lecz zyskają przez tQ,~ę',zali heFwar,
polska":
Genewa, 12. marca. Dzienniki donoszą z Pa- toś ci banknoty austryackieo
dn!l~:
dobrze <.<>procentowane ..•·papie
"ol~
ii~ w chwili 0lelu. Pogłaska ~~~t!eigr:~~~~:d~udyt~~~%:U~~llb~e~~ec~::o ski ego"; " .•.••..•.•.
.,'
bu piastowców przewodniczącego.misyi koalicyjnej IV Warsza- ·...·'1 WIem dopatrylVanilij
• nie znalazła. wie: Noulensa wywollło w miarodajnych kołach wiele prawdy..
.....'
.
widei, dopro· koalicyi bardzo przykrewratenie•. Nouleńs udo
Cóż, .. kiedysam "Kurier
i, do rezultatu wodnił w tern sprawozdaniu, że Czesi postąpili stQpnemzdaniu degrildujepot
mianowicie, że ,,'obec Polak6w bezprawnie. Sprawoz18l1ie' chara, rÓz g ill a.Z y d6 wpisząc·dosł:.,
. nie może być kteryzuje bardzo ujemnie :I:.chowan,e się Cte zalelną(lr~t~oną zakwe5tyonowa:nejf'"
st kandydatura chów wobec Polak6w~.{
życzkiprzymusowej jesl,~e pp~iąg
W nieklórych m@!!!!!!!!!M!!!!!!!:!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!~~~!! świadczeń na rzecz .. państwa,w,~zy.śJ
,.neutralnych"; którly~it: .•. ~otyc.
andydatura hr.
w krajach każycia żyd, W
.'•.
O.•
04 Spehlienia)igo obowiązkuW
.>, ··.jeśllminisler'.skarb u be4zi
rm, a to ze
iJość.orzeczYI~l1ia>numeru'?Si
, jaką hr, Go
'yackim mini·
I1'olenderslia
organlzacYII ortodókllyjna skiego"zawoJa ·on niezlwódn
q/lIl';;' .
reab.e podsta· »Agudath IsrMI" uohwaUla przyat~pió dowszeob- B .
alnie czy ra- świat8wej, oręanizaoyi ayonistyliznej., ...<>:
ywny rezultat,
Zjazd Zydów angieI8kichprzyją~r(lzoluoye
Ile: tego. że w sprawie Palfstyny zgodne z żądllniamL.\Vszech-'
światowej ot'g'anizltoyi sY0!listyozll?j ... D~apoparoia:
tych żądań wybrano delegaoy~s.kllld"jątią·s.ięzsil'
Samuela, lorda Rotszylda, sir ClllU~śgoM'onteMt'(l;
go i lorda. Sweatlinga.
. .......: .:,.;.,••••.. '.,.,
,\nische Volks
Delegaoya udaje się do Pary~a(gdzi~;pf~po.
si~ olbrzymie wać będzie w porozumieniu zdelegaoy ąc';\śYllnist;y."
politycy przepańsIwa nie· czuą· uillU idacya p'sma ortodoi'l~yjne~;'-IV~/
o· niemieckiej. szawski dziellnGt ortodoksyjny ·.dusJidiszoWort"
nad Renem.
drogą pleb j.
e utworzenia wym właścicielem.
,j.
\li \lIarszawleodbyl si~'ij~:za
rów. W obradaoh braliudzla! lUięi!~y:,JIitiyąii"DI;:
Wasser, dyr. Feldst~itii posetPJ>,lpialllll11d,Za.'
stanawiano się nad ,dek.laraoy~,I<tórą > Ilależai09.Y
przedłożyć rządowi w. imIeniu ,Żydów;-PolaMlV"
dyskusyi uja'lVli.Hasię,zn'aczll!lró:tnioa- ii!a:,i
:.). Donos?:ą międzyWDrem
Wasserellj'lI, zwolennikami P.' F
.
jal roz'OJ'Lą' na, Pierwszy 7. nioh Wyst'liRiłostrop
ia B'nku au- iż osoby,~tórenic nIeńiają'vspólne!,oi
czeskim Ban- wtrąoają się dospraw,'żyd0)V'sk.i,oh; -;;J.6Z!J
~sseU donosi,
wie III .jed.y uylU
. i1;tii,k;
',es ki bez po St we m l I l a ; b y c , / i
Iti
~giersKim.
j e S t, gdy o~~',k ....
..
,
lu dz ie, kt ó l' z y.p-,o,A·w
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Również zaprotesto",,,ł'<lI"

a - na .gruno_ia-,}~ato_~_0'Y~ę_~!_
jednak że niewoIlloig:itor\lwa('w;
tradyoyi ikultnry (nie Il1ówią,Ójui
tl'Zeba ,dla Z-yd'óW·łilda§··.otioKrÓ·
ekone:miGzneg9, - tą

--

wnętrznego

dla 'pielęgJiowani"/~lls
tradyoyi, historyi i religii.
...• ,,:;.
W dyskusy:i uo"elitniozylia.dw:-renson, Kirszt'ot i inili, oraz poseł ·.'Dia
~aszynowych
t w bliskim bec tego, 'że żądania dr. Wasserarile.zostM
Powietrzem nwzględnione, ten olit"tni o pu Śnił z~braniei.·
W rezultacie przyjęto dekI"I:aoY<i'ułQte:ll~
:6remi sIrze·
przez pp. Feldsteina i Kirszrota i.;'po~t"nowiono
przedłożyć ją p~'ellńero-wi_

'1IIlg·f S d'IJl tł • bylo w Warszawie,
1;

iI""

deklaracyj w czasie

KAOf'IKA.

ruo.
Repertuar Teatru Wodowilowego.
Wag
_ W poniedziałek dnia .17, maroa o godz. ~am
'6 wieozór; .Czarodziejski~ skrzypce". operotka z .l
,J. Offeriaaoba; .Replozentant domu Muller i S-ka',
komedya hr. Koziebrodzldogo; .Harakiri", japoń. oy ,
Ika farsa IV pantominie.
binlll telefoniczna mi~dzymin8towll zarz
.prllcrwimll, wskutek czego nie otrzymaliśmy dUlI'
.dllpCHZ lelef(lniezllych.
_
prz)
.
~Z oc?ronkl dla.blednyeh .dzleci. z oKa· ~:~
·zyi śWięta Purlm odbył Się onegdaJ w oohronoe .. .
Koła ~obiet ,żJ;l1... (?ló . Str~leoki _~J,'piękny, pora~ek: ~o~
~-- Lioznie zebram gosOIe (mIędzy Ul mi człouek mlsyl
ameryk. por. Heoker), przeżyli kilka miłych obwil .
w gronie malutklcb wyobowanków ocbronki. Na J,'!o,
program uroczystośoi złdżyły się piękrre deklama- \,;:e
'cye że zrozumieniem i przejęoiem odegl'lI.ua sztu s Ol
"(iZI(a okolicznościowa, wiązanka pieśni hebrajskioh go ,
'.i polsldob. a nawet śliczny, milutki balet. Łatwo
IIIrozumiałe wzruszenie ogarniało sorCIl zebranyob noś c
l1a widok roześndanych twarzyczek uszczęśliwio.ej ezen
dziatwy tej naj biedniejszej z biednych, co kani
wdzieciństwie już poznała' nQdzę i najstrasznjej· nowo

6:0

_sza_.: cierpienia

życia. To te~ - słowa. uznania. i po- jąc
dzięki naieżą się kierowniczoeochronki pani Hal

nauozyoielek. za iob pelną po, gość
ś\vi~cenia, wytężoną praoę wśród niesłyohanie cięż- kną'

'foliowej' i gronu

··,ldoh'warunRów. Osobne podziękowanie należy się
KoliI panien' żyd,. które przygotowawszy bufet dero
.'i.· npomiuki przysporzyło dziatwię,[ kilka - cbwil !i we•
;szczęśoia iradośoi. .
...
'.
włUl
-:- In~Yllierowie zyd. niesamodzie!nie wolno wiki
praktyknjący i absęlwenclwyiazOj szkOły politeohnI!iznej, zjawiąsiQ w lokalu towarzystwa ul. Szo· i uli
,pona7, ,wczwa~.tel, ogod,ziule 5, popoł).ldnin.
bOlO
. ,""." .-,,'.'
'.
. 486 zam
•.....•..• --. Opiir ll~d~iów uli~aińsldcn.WYro~i .s~- klór
dowe wydawane były doty,\hczas w naszcm mleSOIe bow
~WJmienil1Prawa",
Na. mocy arti.2> dekretu, korl
.wyuanego 8diItego b.r.)" przedmioolezmiau w ua I
liri~d'zę_ili~ -.-: wymiaru spr~~!edli~;,~~cL'!JJ·.zaborze znal

. .aust,'yaokim,który to dekret,ogłoszo,!:y.w N.r.ze Piąt
15.diien;praw pań. polskiego; uadszedłdy Lwo- tygc
wa dopleL·o. przed, tygodni!im, 'maja. być odt'ld",y. wan
rokiwydallil"W Imieniu R~pu~JikjPolskiej~- Sę
dzlo.Wieultraińsoy. zatrudnieni;weL",owie,.jak~ię stos
dowiaduje tutejsze Biuro .]:_..Jo\Ve.Polonill\zebra,v- 1,wo
,szysi~ nac'łiJ.radę,po~tilnbwiH nie ogłaszaó:wy:o,
kó'ww.formie· dekret~mllakazanej, .aleda.leJ.Jak: dukj
···.dotyąlio?'us. Ęrezydil~t kraj'stidll ~arneg? . . wyłą,ozy!. Prez
nlll'"zietycbsętlzIÓw'odzasiadania w trybunale mas'
ą.~pl'a",a-Opl'ze.się o "'I,'elacy:ę. .•
...
siebi
.c~,7'Zgromadz.ellle.kandydatow a~ll1?lialury świe
;odby:ło.sJęoheg'daj.)"Iokal~1 IZ?'yadwokatow. N~ tłus,
,wstepięoznajmiłprZewodnlozący :. Dr. S t u p n 1- smal
;(Jl(i';>ż~WYdzia!s.tow ...rzys?,enIa ki!l\dydatów ~dwo odda
"tc ka,tuj',v'PQstan6wi! postarać sIę o :})~zyska?lB od jatki
'Izby/atlwok:ató\Vdopuszezeni~ n~poslOdzeme W!: zaroi
,dzi'lłn~~śprl1wach.k,onoYPIf\l1to"'\ ,reprez!ntacyj
;Stow{IS'tindydatówadwokatiIry. z; głosem . d~rl\d- mysI
[OiYU1;;2),,,aporp.og!z.:!!'lln\lllSZ,U ;(1Ia bezrobotnyo,h ",i~.
....• ·.tl1k~e • dIa.koucypieutówc}J~zz.aJ.ęola;. ·,ą)·WS"OZQOIQ dobl'
. iYW~pi;lllejakcrjż ,istniej~\"f.Jt\ż.;,j1<0mis~ą. dla :d?' clęż~
'Ull)jjUizówallrch";ZlożOtHl:},<~.adwl)kato.~~ 2 kon. Prez
·c· 'pitlittó)\',. ·oele:ucosiąglli\iOilt·· .pod",yżI<I .•.• uz~sk!,lteJ sOWY
,pożyo"lti J QO.OO()K t:,~{>;l<\vot~~J'O<!lIeg:q
ikoroii';4)···.założef.tie .'Yl"lz'zadwol<I\~"l1'l a.l'.eh.·
. . . '. ki:~d~'to\Vego,".I<tiir~bYl1~"ieIało\"s~e
n9Ylliel'~~m~pąży,czl'l<~.5?sZll<"eg' ,o~ :fnllSO
tO)V! <wprakt,\"oznych ~dzlgdzl.nY 'prawllBJ',\'ai:.u
"'( ilJllie. . lotek! i czytolmp!,a'vtltozeJ. .. .'.'. tiiobe
"':".t~l1sfępnie; wygłosił pi': D rat tl e 1" referat,
~1~tÓi;Y;;fom"Mająil s~oso.by,pil!I\?P~Il.\0CY, skre... ~liłzitriśzalożyó .• Się Iililjąoog? .• ·. stow ~'. )(I~edyto.1Jeg~
. .•. " d ' .., 'ł mFpo 200k: l'wsl,a"ll( nU1UOWWos"?d
,z,u zaa . .... ....
' ,.... l"}' 'd t 'znl1ow
.'.... \iplyw!ia<!wok~t91Y.doillnyoh,( Ita lno I .. O}t ~ ".:
··'(.. :g\W,<lyskiJ~Yiha<I tynt .
·llc~?stnJCz~~\
: · . . p.'pll.ttne r Dr: Ro...
,PI,!\,ost
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