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chnicznego, inżyniera Schiifera, przedsiębiorcy i Ka
zimierza M. Osińskiego, architekta ze sekcyi archeol.
Tow. Przyj. Nauk, był obecnym także architekt Tad.
Mokłowski, jako delegat grona konserwatorów. Po
stanowiono odbić tynk z malowidłami z r. 1869
wewnątrz synagogi i na nowo ściany otynkować
i pomalować, zatrzymując te same profile gzymsów
i kształt sztukateryi w żebrach sklepień, dalej wy
mienić ramy drewniane w oknach na żelazne, oraz
odbić tynk zewnątrz synagogi, zaś fasady archite
ktoniczne rozwiązać na tle istniejących już pilastrów
w górnej części fasad synagogi. Przed paroma dniami
gmina izrael. otrzymała projekt fasad architekta
Tad. Mokłowskiego, zatwierdzony przez grono kon
serwatorów Galicyi wschodniej, Kouserwacyę gmina
izrael. oddała w przedsiębiorstwo inż. Sal. Schaferowi, zaś grono konserwatorów Galicyi wschodniej
poleciło Kaz. M. Osińskiemu, architekcie, zająć się
dopilnowaniem umiejętnie mającej przeprowadzić się
konserwacyi ze strony sekcyi archeol. Tow. Przyj.
Nauk w Przemyślu.

P r e m io w e s t r z e la n ie lw o w s k ic h
u c z n ió w .
Wprowadzona od kilku lat w naszych szkołach
średnich nauka strzelania budzi z każdym rokiem
coraz więcej zajęcia. W bieżącym roku wprowa
dzono pewną nowość: kierownictwo kursów strze
leckich oddano nauczycielom, będącym oficerami re
zerwowymi, a mającym do tego odpowiednią kwalifikacyę, w szczególności zaś nauczycielowi VII.
gimnazyum p. Drozdowi.

P ię ćd ziesięcio lecie „B ratn iej Pom ocy11 we Lw ow ie: Prezesi „Bratniej Pomocy“ słuchaczów Politechniki lwowskiej,

ośmiu szkół średnich, którzy w ubiegłym roku szkol
nym pobierali naukę.

Strzelanie rozpoczęło się o godzinie 3-ej po po
łudniu w obecności wiceprezydenta Rady Szkolnej

P ięćd ziesięcio lecie „B ratnie] Pom ocy11 we L w ow ie: Członkowie „Bratniej Pomocy11 słuchaczów Politechniki lwowskiej.

W dniu 28. czerwca odbyło się
na wojskowej
Wzięło
w nim udział 9‘J uczniów najwyższych
strzelnicy weLwowiepremiowe strzelanie uczniów klas
podprzewodnictwem profesorów.

Prem iow e strz e la n ie lw ow skich u czniów : Młodzi strzelcy i ich kierownicy na strzelnicy wojskowej.

(Fot. K. Skdrski i L. Wilczyński, Lwów).

krajowej, dra Dembowskiego, wiceprezesa Tow.
zabaw ruchowych dra Hojnackiego, J. E. Andrzeja
ks. Lubomirskiego i wielu innych gości. Ze strony
wojskowości zjawił się jenerał major Szekely de
Buda z pułkownikiem obrony krajowej K. Jenteni
i licznem gronem oficerów.
Uroczystość zaszczycił swem przybyciem także
i namiestnik ekscellencya Korytowski, którego przy
bycie powitała orkiestra wojskowa odegraniem Hymnu
ludów.
Po ukończeniu strzelania, które wypadło pod
każdym względem znakomicie, nastąpiło rozdanie
nagród, których było dwadzieścia kilka, między niemi
niektóre bardzo piękne i cenne. Najpiękniejsza była
darem pana Namiestnika, kilka ofiarował dr. Dem
bowski, sześć wartościowych przedmiotów władza
wojskowa,- reszty dostarczyły zakłady, do których
uczęszczają młodzi strzelcy.
Rozpoczął rozdawanie nagród wiceprezydent dr.
Dembowski przemówieniem, w którem złożył serde
czną podziękę wojskowości za popieranie na każdym
kroku nauki strzelania, poczem zwrócił się do mło
dzieży z wyrazami uznania i zachęty. Następnie p r
mówił pięknie i serdecznie jenerał Szekely, pod.
sząc wartość nauki strzelania i korzyści, jakie oi.
przynosi dla sprawności fizycznej.
Po wspólnem zdjęciu fotograficznem. które d!
uczestników będzie miłą pamiątką, opuściła zadów
łona młodzież strzelnicę i przy dźwiękach włas?
orkiestry powróciła do miasta.
Profesor Adam Drozd, który podjął się żmu
ale wdzięcznej pracy kierowania nauką licznych za-

