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P rz y s z ła siedziba U n iw ersy tetu lw ow skiego:
Projekt architekta Tadeusza Obmińskiego ze Lwowa.
(Fot. M. Miinz, Lwów).
Projekt architekta Kazimierza Wyczyuskiego i Ludwika Wojtyczki z Krakowa.

Program tego kursu różnił się tem od innych
tego rodzaju kursów w kraju, w ostatnich czasach
urządzanych, że miał spełnić podwójne zadanie.
Z jednej strony miał zaznajomić uczestników kursu
z ratownictwem, a z drugiej wprawić
kobiety w służbę pielęgniarską, męż
czyzn zaś przygotować do sanitarnej
służby polowej. Prócz wykładów teore
tycznych i częstych praktycznych ćwi
czeń odbyto na zakończenie praktyczny
egzamin na polach pod Sokalem, gdzie
zaimprowizowano ambulans i prowizo
ryczny szpital połowy.
Iłlustracya przedstawia właśnie
grupę uczestników po skończonych
ćwiczeniach w polu.

S ta r o ż y t n a s y n a g o g a
w P r z e m y ś lu .
Jednym z najstarszych zabytków
Przemyśla jest żydowska synagoga
z r. 1579, która obecnie będzie restauro
wana. W tym celu utworzył się specyalny komitet, który przystępuje do
odnowienia tego historycznego za
bytku.

Rzut świątyni jest prostokątny, zaś w środku
cztery słupy dźwigają dziewięć sklepień krzyżowych.
Ołtarz główny ma rozwiązanie architektoniczne to
skańskie, ołtarz zaś środkowy znajduje się między
trzema słupami korynckimi na pod
wyższemu. Wokoło świątyni wewnątrz
ściany są rozwiązane architektonicznie.
Cała świątynia jest polichromowaną
malowidłami o motywach wschodnich
z roku 1869. Do świątyni głównej
przytykają sale modlitewne w dwu pię
trach, przeznaczone dla kobiet. Sale te,
mające okna półpełne, o większym łuku
od głównej świątyni, posiadają bogate
sztukaterye na suficie, zwłaszcza w li
niach żebrowych sklepień. Bogate
sztukaterye znajdują się także na liniach
żebrowych sklepień w głównej sali świą
tyni. Obecnie, gdy gmina izraelicka przy
stąpiła do konserwacyi, staraniem se
kcyi archeologicznej Tow. Przyj. Nauk
w Przemyślu zajęło się synagogą i gro
no konserwatorów Galicyi wschodniej.
Niedawno odbyła się w synagodze komisya budowlana, na której oprócz
delegatów gminy izraelickiej, wice
burmistrza dra Smulnego, asesora
Scheinbacha, dra Smolarskiago, in
Adolfa Szyszko-Bohusza
żyniera Baranieckiego z Biura te(Fot. M. Miinz, Lwów).

Synagoga stoi przy ul. Jagiellońskiej, a budo
wana była prawdopodobnie przez budowniczego Bononiusza, który w XVI. w. przebywał w]; Przemyślu.
Jest ona cennym zabytkiem renesansu polskiego.

P rz y szła sied zib a U n iw ersy tetu lw ow skiego: Projekt architekta
i Maksymiliana Burstina ze Lwowa.
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S iaro ży in a synagoga w P rz e m y ślu : W nętrze synagogi.

