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OGtO,SZENIA wedle umowy.

Dziennik dLA sJJraw polityczllych, spotecz"yeh

Oóbudowa dzielnicy
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Ulworwny po znanych zsjściarlT listopadowycI! Komilel dla nie;ienia pomocy oHarom
rozruchów i r> bunków w dzielnicy żydowskiej
l. "e Lwowie przepcowadzil szczegółowe docho.J
Ozen·a, aby stwierdzić rodzaj j·:rozrniary szkód
• tam powstałych; Wedle dotychczasowych wyni·
ków tych dochodzeń ustalono szkody npteryal;
ne ogółem na okrągło '103 millonÓw'koron.
Z sumy tej przypMa na szkody, które powstały
w budynkach idomacit, przesdo 6 1/0 mil.'· ~ Ol".
w towar.ach zwyż 55 m l. kor., w warsztatach
przeszło 1 mil. kor., na szkody, które p'o'\iosly
gos~odarstw'a docnowe w pościeli, bieliźnie I
SUKnIach prawie 161{2 mil. IlOf., wmehlachzwy.'"
4 mil. kor. SzkOdY te dOi~llllly na,tllvujące zawody: adwoka'ów, inżynierów. lekarzy/urzędni.
ków publicznych· i pry"atnych, I"ze\llieślników,
kuprów, domokrl\żcÓw tudzież pryw~lpycn'cra'
zem 3620 rodzin z 1337S cdonkamI,.C,
Pier~szą bezpośr~ditfliulgll slarał sl.lliPilY
nieść poszlcoduwdnyrn Komaet raiun((o',VYru:
dziełając w miarll ;lebranyclt środkqvI,dorazlI:J
pomocy w gotów.e,IN Brtykułach'ap:oVllzft,CYJ
nych, w odtieży, obuwiuibiellźnillJu.dzieź.;dp,.
starczając bezdomnym tY,mczasoweg~yom~łlsz,
czenia. Komitet pollląłnadtOlakźeslarilllta,o
umożliwienie pOszl\ódowaaym JaKie~o,t~kiego
zarobkowania, ozabetpiecze\lieopii.kiwych()
wawczej młodÓcianym. ofjać[Jmo",y~h~~lśĆ,
sierotom zabhych lub dZllltwle.bez(l0Noę)Jo·
puszczonej. Dzlękioliarności sp.olecleń.~~\V.a·zy,
dowskiego nielylko~e·ł.;wowJelw,Ga.llcYl ,jecz
i pOza granicami kr~ju. aKcya,idluqkowa żYl!O\V';
ska mote wykazać SIIl dgdl\lm
l edna kowoższkody<są •..........., .
poszkodowanych·taK •znacznaf •. zea~cy'a.ll~mę,
pomocyab~lutl1ie .nieVlY~!llrcz do1zWlgOlllCIa.
roazin wytrąconyc~zrlJV(nog()~pQdar,czeJ
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skulkiemnies~czę~ny~h:l;~lŚĆ'~9.0Yiyc~'.~l)'

nieczna jest tu. zalemak':Yił.czYl1olkÓW pup
nych, akcyaplanowa<. od~utlo\'lY'.
osób posz.,koćo1Nanych•. 'l,'ł\eJllegą.··
że·. obowiązeKtaK.lejod~u~oWYi .cil(
pj)hkim,Obowl~zek:·,ten.l!zniłl

WIllczasowa ... rall~<mJasla LW
w myślwnlosWu,.,

komisyisP'l.cyglrięl

go KomiletuRzij Z\lc.
sprawy. . . c '
, Taka akcya;odhudó""
,,
fiać na i&totneJlrzeszlt0dY. .c.
i . só..vau!tryllci\ic ·Vlf.I~P
odb\!!1owy;ktÓI)'
zał z
fundUSiamilw?: .. ... . ...S2
przy odb~d6\Vie . •• Kiaitlili,. iel
" mentacYjnych na,spraWlenIe_ ..
ronej. ódzieży,bielizny
WI
.
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PfLypuszczał należYi.ie,z~ŚĆJun~\lszólV ..
pOZOStała . przykraJo',VYn:tL}lrz~~z\e9d~\ll\
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ktory nadal .hjnlW1o"1lIe:J;moz~nteza.:"ullle ..... "
•.
tymi funduszami rozporzą4z11c~<Zre5zllł.urzllą, lil n, ,z: .·!lkcYI
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·~~'d'lnie banowiez. Aleksander Rossek, Wla~ysław ]abl~
godz;+ej n01Nski. Stefan Rolterman.
.
.. '
,'stWiliFdzlła :,Na listę P. P. S. wybrani: Norbert Barli
loq~Wntriyma~F.eliksPcrl, Rajmund Jaworski;z}isty narodoWe
fÓ7.044IHosÓ'Ń; żydo;~~~ichN. P rył u ck i, Sam u el Hi r scWj
Na'li~tyży, h o rn, . Ponieważ Pryłucki jest pozbawiony prLi
esz1agłosó"",wawyborczego, W miejsce iego~ wejdzie p.' D i;::
tronnictwae-widRamburg.
,.'
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liriąqy;PaJle>: 'Ni,eważnoić .mandiitu Pryłu~kie~o pptwill\
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·Lasocki,zastępca· ••hr··· Skllrbek.··RobotY:1l1,1
c~ne:. Kędzior, . zastllpca> GłażewSkl, •.•.·l)kll.rlli.
. , . S:tecz~o ..ski, ..zastllPc.aPr9c/Jnicki,:,pś~iata;
Duha'lowicz•....·Zdrowle: . •. l1r~.Mikołalskl •• ~
..• &"()łeczna:QbireK.zaS!ęPC8. dr·Ęlelczyk.
Hausnl)r,zaslfjpca~ryr.P(}cztacltel:graf;.· ..
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,:',Wszyslkie ···p()\V~ż~~f.WYdziąły ur~ędll
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......,'
; •\VydziałY· urz~duląi:e"?1 Krakowie.są .•.

'Grzędzielski,

hr..

p\liące: R.olni~\wo:Bąrdel;/zllsIIlPcaMata

Aprow izacya:.··· Kucharski.,iZąstępcIlGnll~~1
Koleje:•. Sltrzewski·;ąpraWI~~m"Ość:Ptaś,za~
Z...h,(
iclwO: .dr.QllIgtllnd.Przegtysł'J"
del!:'~llltuf"t ~~tllka:. Tetl1)aler~

l

