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ZEZNANIE PANETTY. 

WIEDEŃ 4PAT) — Po ponownem otwarcia 
Į brawy nastapiło przesłuchanie oskarżonego 

Ay, który zaprzeczył jakoby rozmyślnie 
rzelął do kanclerza Dollfussa. Oskarżony о- 

bowiąda, że po oddaniu strzałów zapytał kan- 
ezy został trafiony, kanelerz odpowiedział, 

mie wie. Panetta zawołał żeby wstał, na to 
Odpowiedział że nie może. Panetta dopiere wte- 
ay zauważył krew poczem wyszedł z pokoju 

ził opatrunek dła kanclerza. W końcu 
oskarżony oświadczył że uważa to co się stało 

d i żałuje, że zabił kanclerza Dollfussa. 

   

{4 DRUGI OSKARŽONY. 

ŻW dalszym ciągu został przesłuchany drugi 
uakarŻony Holzweber, który oświadczył, że po- 
du a się do winy o tyle, że wtargnął do urzę- 
ta erskiego. Nie popełnił żadnego gwał- 
S Powiedziano mu, że rząd już został utworzo- 
Y pod kierownictwem Rintelena. Oskarżony 

Tokai“: že min. Fey wiedzial, przeprowadzajac 
je Wania z terorystami, że kanclerz Dollfuss 

t ranny, gdyż o godz. 14.30 telefonował do 
ministerstwa spraw wojskowych, że Dollfus jest 

c; ający. Min. Fey oświadczył wtedy, że ży- 
zeniem kanclerza jest, aby sprawy załatwiono 

drodze pokojowej. Min. Fey dał słowo żoł. 
nierskie, że wolny odmarsz będzie napastnikowi 
Przyznany. 

SŁowo POWINNO BYĆ DOTRZY- 

MANE. 

b, Następnie wśród wielkiego naprężenia prze- 
alchany został min. Fey, który przedstawił zaj- 

daje z dnia 25 lipca. „Musieliśmy wszyscy sie- 
Z spokojnie z obawy przed atakami tero- 

„słów, Przyrzeczenia nie dałem lecz inni z 
czeni rz. Jestem jednak zdania, skoro przyrze- 

Na € zostało dane, powinno być dotrzymane*. 
stań, e obrońców czy dał słowo, że pow- 
cy CY będą wypuszczeni woino, przewodniczą- 

% ©dpowiedzi nie dopuścił 

ša inister Fey oświadczył wówczas: „Nie mam 
nie CEO powodu nie odpowiadać na to pyta. 
к Sprawie tej umowy nie dałem ani jedne- 
żadn wa żołnierskiego, ani nie przyjmowałem 
Wąpij R zobowiązań, gdyż umowa została za- 

między min. Neustaedter - Stuermem'em 
„tańcami, występowałem jedynie jako po- 

zapytyw Oskarżeni względnie inni przywódcy 
Wali mnie czy mogą być pewni, że u- 

dzie dotrzymana. Na to odpowiedzia- 
mojem zdaniem mogą być pewni. OŚ- 

ko jeszcze raz, że osobistych przyrzeczeń 
ałem, ponieważ dawać nie mogłem. 

” INNI ŚWIADKOWIE. 
kowię ministrze Fey'u zeznawali jako świad- 

Br SE Karwinsky i min. Neustaedter-Stu- 
wierali Aj zeznawali, że umowa, którą za- 

iż 2 powstańcami, zawierała postanowienia; 
ie nieważna o ile któryś z członków rzą 

dze zabity. 
© 

‚ cz 2 
tdzją 

! 
lu ъ 

> 15 w nocy oświadezyli obaj obroń- 
powodu przemęczenia, nie. mogą brać 

w dalszej rozprawie. 

  

NALEZNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM 

Wilno, Środa 1 Sierpnia 1934 r. 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

zbroi się. 

Przewodniczący wohec tego odroczył rozpra- 
wę do godz. 9-ej rano. 

WIEDEŃ (PAT) — W: dalszym ciągu roz- 
prawy, proees przed sądem wojen. przeciwko 2 
głównym uczestnikom napadu na urząd kan. 
ctlerski, rozpoczął się o godz. 9.15. Przesłuchany 
został jako ostatni świadek urzędnik polieyj- 
ny Steinberger. Rozprawa trwa dalej. 

RZECZOZNAWCY. 
WIEDEŃ (PAT) — W. dalszym ciągu: roz- 

prawy © zamach w pałacu kanclerskim po prze- 
słuchaniu świadków, wydali orzeczenie rzeczo- 
znawcy rusznikarze i lekarze. Docent Szekej 
oświadczył, że gdyby udało się załamować krew 
płynącą z rany kanclerza, można mu było tylko 

na krótki czas przedłużyć życie. Obrońcy po- 
stawili wniosek aby ze wzgłędu na przyrzecze- 

nie dane spiskowcom zosiali oni uwolnieni. 
Trybunał wniosek odrzucił. 

WYROK ŚMIERCI. 
ł' WIEDEŃ (PAT) — O godz. 1.35 wydał sąd 
wojskowy wyrok skazujący obu oskarżonych 
na śmierć przez powieszenie. Jeżeli prezydent 
związkowy nie skorzysta ze swego prawa łaski 
wówczas będzie najprzód powieszony oskarżo- 
ny Holzweber a następnie zaś morderca Doll- 
fussa Panetla. 

WYKONANIE WYROKU. 
WIEDEŃ (PAT) — Obaj zasądzeni o zamor- 

dowanie kancierza Dollfussa Panetta i Holzwe- 
ber zostali straceni o godzinie 16.35. Pierwszy 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. 

został powieszony Holzweber, drugi Pancita. 
Skazańey w ostatniej chwili zachowywał 

spokojnie. Przed śmiercią obaj wznieśli okrz, 
„Heil Hitler". 

Jeszeze na rozprawie Paneita oświadczył, że 
nie jest tehórzliwym prdercą i że nie miał 
istotnie zamiaru zabijania kanclerza Dollfussa. 
Jako człowiek ubolewa nad swoim czynem i 
prosi małżonkę kanclerza Dollfussa o przeba- 
czenie. 

Holzweber oświadczył, że nie przypnszezał 
że dojdzie do rozkewu krwi. Spodziewał się. że 
za zamachoweami przybędzie do urzędu kon- 
clerskiego von Rintelen. Działał z miłości da 
ajezyzny. 

WIEDEŃ (PAT) — Naoczni świadkowie eg- 
zekucji morderców S. p. kanelerza Dollfussa 
opowiadają, że skazańcom pozwolóno się po- 
żegnać z żonami, poczemi przyjęli oni pociechę 
religijną, każdy od duchownego swego wyzna- 
na. Panetta był katolikiem, Holzweber prote- 
„stantem. Piewszy zawisł Holzweber. Śmierć 
uastapiła po 12 minutach. 

NA INNYCH WYROKI PÓŹNIEJ. 
BERŁIN (PAT) — Wedle doniesień z Wie- 

dnia wyroki na pozostałych oskarżonych © za- 
mach na urząd kanclerski zapadną dopiero w 
przyszłym tygodniu. Dzisiejszy wyrok nie s107 
uerażie w żadnym związku ż óświadczeniem о 
przyczynach oraz o bezpośrednich wypadkuch 
buntu. Wydany w dniu dzisiejszym wyrok da 
tyczy jedynie dwuch oskarżonych o morderstwo 
kanclerza Dollfussa. 

Z WARSZAWY. 

   

    

  

  

Dziś exposć premiera Kozłowskiego 
Dzisiaj odbędzie się posiedzenie klu 

bu parlamentarnego BBWR. na któ- 

rem premjer Kozłowski wygłosi expo- 

sė, oczekiwane z dużem zainteresowa- 

niem przez koła polityczne. 

W przemówieniu swem p. premjer 

zająć się ma niemal wyłącznie sprawa- 

Wicemin. Starzyński 

Mianowany wczoraj przez Radę Mi- 
nistrów tymczasowy prezydent m. War- 
szawy wicemin. Starzyński obejmie u 

„Tzędowanie dzisiaj o godz. 10 rano. U- 
rzędowanie obejmie z rąk wiceprezyden 
ta Ołpińskiego. 

'W kołach politycznych fakt miano- 

Pół miljona więcej na 
Rada Ministrów postanowiła podwyższyć 

kredyt w budżecie Opieki Społecznej w dziale 
„opieka nad inwalidami wojennymi* o 500 tys. 
złotych. 

mi gospodarczemi, wbrew doniesieniom ' 

prasy opozycyjnej, że expose poświęco 

ne ma być raczej sprawom politycznym 

ze zmianą ustroju państwa na czele. 

'Przemówienie p. premjera dotyczyć 

będzie przedewszystkiem aktualnej spra 

wy oddłużenia rolnictwa. 

obejmuje 
` 

dziš prezydenturę Warszawy 
   wania wicem. Starzyńskiego prezyd 

tem Warszawy łączą z szybką realiza- 
cją projektu zmiany ustroju stolicy. W 
związku z tem należy się spodziewać, że 

wybory do rady miejskiej, odroczone na 
razie na 6 miesięcy, odsunięte zostaną 

na termin znacznie dalszy. 

zaopatrzenia inwalidzkie 
Suma ta zostanie użyta na zaopatrzenie 

wdów po inwalidach, które od 1 kwietnia rb. 
pozbawione zostały renty. 

KOLEJOWE BILETY TURYSTYCZNE 
Ministerstwo Komunikacji postanowiło wpro- 

wadzić z dniem i sierpnia 7 wažnošcią do 31 
spaździernika specjalne ulgi turystyczne. Miano- 
wcie koleje wydawać będą bilety 1000 kilome- 
trowe i 2500 kiłometrowe. Ten rodzaj biletów 
upoważniać będzie do przejazdów między wię- 
kszemi miastami a miejscowościami o znaczeniu 
turystycznem i. wycieczkowem, aż do wyczer- 
pania ilości kilometrów. ‚ 

  

iPrawo otrzymywania tych biletów będą mie- 
li członkowie T-wa Tatrzańskiego, Beskiden- 
vereinu i Pol. Zw. Narciarskiego. Bilety te_bę- 
dą ważne tylko na pociągi osobowe. 

Jednocześnie od 1 sierpnia kolej wprowadza 
ulgi przy transportach motocyklów sportowych 
praz łodzi — dla członków towarzystw wioślar. 
skich. 

Dalsza zwyżka cen zboża 
, WARSZAWA. Pat. — Na giełdach 
zbożowych. warszawskiej i „poznańskiej 

m ciągu trwa tendencja mocna 
i ich przetworów. Na giełdzie 

warszawskiej notowano dziś m. in. za 
100 kg. w zł. (w nawiasach notowania 

    

wczorajsze): żyto stare i nowe 16 i. pół 
— 17 (16—16.i pół), pszenica jednolita 
28 — 23 i pół (22 i pół — 23), pszenica 
zbierana 22 i pół — 23 (22 — 22 i pėli, 
owies jednolity 17 i pół — 18 (17 — 17 
i pół). 

Cena i5 groszy 

URJER WILEŃSKI 

  

Niemcy a zamach w Austrji. — Rok pomocy powodzianom. — Anglja 
— Świat się zmienił. — Co pisał „Kurjer Litewski“ w sierp- 

niu 1914 r. — Anglicy wygrali w Wimbledon — DZIAŁ PRAWNICZY. 
UTE TT OST S NOT TNT TT TTE STT 

ie chcieli, lecz zamordowali 
Panetta i Holzweber skazani na śmierć 

Normalna służba w S.A. 
BERLIN. Pat. — Szef szłiabu oddzia 

łów szturmowych wydał dziś w związ- 

ku z kończącym się okresem  urlopo- 

mówek, których zawiadamia e normal- 

nem przywróceniu służby i upoważnie 

wym S. A. odezwę do członków sztur- 

niu do przywdziania brunatnych koszuł 

Sejmik w Kłajpedzie 
nierozwiązany 

BERLIN. Pat. — Donoszą z Kowna, 

Litewska agencja telegraficzna ošwiad- 

еха że wszelkie pogłoski o rozwiązaniu 

sejmu kłajpedzkiego pozbawione są tał 

kowieie prawdy. 
—000— 

Jeszcze rok trzeba 
pomagać powodzianom 

WARSZAWA. Pat. — Dziś wieczo- 

rem odbyło się konstytucyjne zebranie 

komitetu propagandy przy ogólnopol- 

skim komitecie pomocy ofiarom powo- 

dzi. Na posiedzeniu wygłosił przemó- 

wienie prezes b. min. Hubicki. Z prze- 

mówienia tego wynika, że akcja pomo- 

cy powodzianom prowadzona będzie do 

końca lipca przyszłego roku. Prezes Hu 

bicki zaznaczył, że, jak dotychczas, 0- 

fiarność społeczeństwa na rzecz powo. 

dzian jest wielka i już w chwili obecnej 

na konto komitetu pomocy ofiarom po- 

wodzi złożono w gotówce zł. 1.300.000. 

Zjazd wojewodów 

z terenu powodzi 
WARSZAWA. Pat. — Dnia 31 lipca 

r. b. pod przewodnictwem , ministra 

spraw wewnętrznych Marjana Zyndram 

Kościałkowskiego odbył się zjazd woje- 

wodów z terenów dotkniętych powo- 

dzią, celem ustalenia rozmiarów klęski. 

W konferencji wzięli ponadto u- 

dział minister opieki społecznej Pacior- 

kowski, przewodniczący ogólnopolskie- 

go komitetu pomocy ofiarom powodzi 

Hubicki i podsekretarz stanu w mini- 

sterstwie opieki społecznej Piestrzyńskł 

—000— 

Francja jednomyślna 
z Włochami 

RZYM. Pat. — Franeuski charge d'a- 
ffaires zakomunikował urzędowo pod- 
sekretarzowi stanu spraw zagranicz 
nych Suvich'owi stanowisko rządu fran 
cuskiego wobec ostatnich wypadków w 
Austrji. Stanowisko to da się ująć jak 
następuje: Francja stojąc niezłomnie 
na gruncie deklaracji mocarstw z dn. 12 
lutego, z zadowoleniem powitała ener- 
giczne stanowisko Włoch, zajęte w zwią 
zku z ostatniemi wydarzeniami w Aus- 
trji. : 
  

Ksiąžka — to chleb powszedni — 
Karmi rozum, uczucie i fantazję. 

NOWA 

Wypożyczalnia Książek 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

D-r KOWARSKI 
ptzeprowadził się 

przy ul, Jakóba Jasińskiego 6 m. |. 
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WIEDEN. Pat. — Komisarz propa- 
gandy płk. Adam ogłosił przez radjo 
wiedeńskie dokument, który dowodzi, 
że ostatni zamach stanu w Wiedniu zo 
stał przygotowany ze strony niemiec- 
kiej. 

W dokumencie tym powiedziane jest 
że w razie ustąpienia lub usunięcia kan 
clerza Dolifussa organizacje narodowa 
socjalistyczne, po otrzymaniu hasła 
„Sommerfest* mają rozpocząć inten- 
sywną propagandę i obsadzić budynki 
rządowe. Gdy władze będą stawiały 0- 
pór, wówczas z hasłem Preisschiessen 
mit italienischer Macht — ma się roz- 
począć zbrojna akcja, przedewszyst- 
kiem w krajach związkowych a nastę- 
pnie w samym Wiedniu. Organizacje na 
rodowo-socjalistyczne mają wyzyskać 
okres, kiedy władze wykonawcze, po u- 
sunięciu kanclerza, nie będą jeszcze wie 

  

Testament Dolifussa 
PARYŽ. Pat. — „L'lntrasigeant“ do 

nosi z Wiednia że znaleziono testament 
polityczny kanelerza Dolifussa. W doku 
mencie tym, wielkiego znaczenia dla 0- 
beenej sytuacji politycznej w Austrji, 
kanclerz wskazuje swoich następców 
na wypadek swojej śmierci, mianowicie 
przewiduje jako przywódcę polityczne - 
go Austrji Schuschnigga, a jako przy- 
wódcę wojskowego ks. Starhemberga. 

Pani Dollfussowa 
w Riccione 

RZYM (PAT) — Małżonka 4. p. kanclerza 
Dollfussa przył dziś do Riccione wprost z 
Wiednia w towarzystwie funkcjonarjusza 

štrjackiego. Pani Rachela Mussolini w tows 
stwie dwojga dzieci kanclerza Dollfussa prz y 
wała cały czas w Riccione. Dziś wieczorem ma 
przybyć do Riccione premjer Mussolini. 

Aresztów bez liku 
WIEDEŃ (PAT) — Z kół socjal-demokratycz 

nych donoszą, że byly kanelerz Renner został 
aresztowany przez Heimwehrę. W ostatnich 
dniach policja aresztowała około 3 tys. socjal- 
<emokratów i komunistów. Do obozu koncen- 
tracyjoego wysłano 400 socjal-demokratów. 

Papen otrzyma 
agrement 

BERLIN (PAT) — Jak donosi niemieckie 
biuro informacyjne z dobrze poinformowanego 
$ródła, rząd austrjacki udzieli agrement von 
Papenowi w bieżącym tygodniu, w środę lub 
czwartek. 
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Zawody sportowe 
"Polaków z zagranicy 
(WARSZAWA. Pat. — W Środę, 1 sier 

pnia, na stadjonie wojska polskiego w 
Warszawie rozpoczną się pierwsze ig- 
rzyska Polaków z zagranicy. Pierwszy 
dzień zawodów zapowiada się wpro: 
sensacy jnie. 

Po otwarciu igrzysk i defiladzie w o 
becności Prezydenta Rzeczypospolitej 
odbędą się zawody lekkoatletyczne, w 
ramach których Kusociński zaatakuje 
rekordy światowe na 2 mile angielskie i 
na 3 km .oraz odbędzie się eliminacyj- 
ny mecz piłki nożnej między reprezen- 
taljami wychodźtwa francuskiego i ru- 
muńskiego. 

W igrzyskach startuje 388 zawodn. 

Anglja zwyciężyła 
w Wimbledon 

LONDYN (PAT) — Dziś w Wimbledonie od- 
był się finał spotkania tennisowego o puhar Da- 
visa, 

   

Pierwsze spotkanie Anglika Perry'ego z A- 
merykaninem Schieldaem zakończyło się zwy- 
<ięstwem Perry ego w 4-ch setach 6:4, 4:6, 6:2 
A 15.13 . 

Drugie spotkanie wygrał również Anglik 
Austin, który zwyciężył Amerykanina Wooda 
również w 4.ch setach 6:4, 6:0, 6:8 i 6:3. 

Giełda warszawska 
WARSZAWA (PAT) — GIEŁDA: Waluty: 

Berlin 206.00 — 204.00. Londyn 26.81 — 2655 
Kabel 5.29*/4 — 5.3234 — 5,26*/4. Paryż 34.99. 
34:81 Szwajearja 173.10 — 172.24, Rubel zło- 
ty: 4,58 i 4.60. E 

  

„KURJER* z dnia 1-go sierpnia 1934 r. 

Niemcy przygotowały 
zamach stanu w Austrii: 

działy, po czyjej stanąć stroni Legjon 
austrjacki z Bawarji ma być wysłany 
natychmiast do Wiednia. Wszyscy jeń- 
cy mają być uwolnieni. Wobec soeljal- 
demokratów ma być zachowana  neu- 
talność, jeżeli ci zachowają się spokoj- 
nie. 

   

  

Dokument ów wspomniana osoba 
miała przewieźć do Wiednia. Komisarz 
Adam, przedstawiwszy ten dokument, 
stwierdził, że dowodzi on niezbicie, że 
zamach wiedeński był zgóry przygote 
wany przez oficjalne czynniki niemiec- 
kie. 

Ostatnie gniazdo hitlerowców 
rozbite 

  

WIEDEŃ. Pat. — Ostatnie gniazdo na 
rodowo-socjalistyczne w Karyntji zo- 
stało wczoraj przez wojsko i Heim- 
wehrę rozbite. 

Mianowicie w pobliżu Lavamuna 
nad granicą jugosłowiańską, na górze 
Rabenstein, usypał szańce oddział na- 
rodowo-socjalistyczny złożony z 3% 
ludzi. Wojsko tu nie mogło uczynić uży 
ku z broni palnej z obawy, że poci 
trafiačby mogły jugosłowiańskich straż 
ników celnych i żołnierzy jugosłowiań- 

    

Pogrzeb 

Dollfussa 

Kondukt żałobny ze 

zwłokami kanclerza 

Dollfussa na ulicach 

Wiednia   

skieh, stojących nad granicą. Musiano 
wtedy przeprowadzić rokowania dy- 
plomatyczne z Białogrodem, by skłonić 
władze jugosłowiańskie do czasowego 
wycofania żołnierzy z nad granicy. 
„Neue Freie Presse* podkreśla, że lud- 
ność po stronie jugosłowiańskiej sym- 
patyzowała z powstańcami i dostarcza- 

  

  

  

  

    Powstańcy, osaczeni ze wszystkich 
stron, zdecydowali się przejść granicę 
jugosłowiańską i złożyć broń. 

  

Prezydent Hindenburg chory 
BERLIN. Pat. — Z rezydeneji let- 

niej prezydenta Hindenburga (Prusy 
Wschodnie) donoszą, że w ciągu ostat- 
niej nocy stan zdrowia prezydenta zna- 
cznie się pogorszył. 

Wydany w południe komunikat za 
znacza, że sędziwy wiek prezydenta 
Rzeszy uzasadnia poważne obawy, za- 
powiadając dalsze wydawanie  biule- 

tynu. Prezydent Hindenburg ma 87 lat. 
od dłuższego czasu choruje na zapalenie 
pęcherza. Ostatnio stan zdrowia prezy- 
denta poprawił się i  samopoczu- 
cie było o tyle dobre, że wczoraj odbie- 
rał sprawozdanie o sytuacji politycznej. 

Przy prezydencie przebywają 4 lekarze 
sprowadzeni z Berlina, oraz płk. Oskar 
von Hindenburg syn feldmarszałka. 

Granica Anglji nad Renem 
Debaty nad rozbudową lotnictwa 

LONDYN. Pat. — Baldwin omawia- 
jąc w Izbie Gmin dla uzasadnienia rzą - 
dowego programu rozbudowy lotnictwa 
w zakończeniu powiedział: 

„Od chwili powstania lotnictwa zni- 
knęły dawne granice. Kiedy mowa jest 
o obronie Anglji nie myślimy już o ska 
łach Tuwru a przychodzi nam na myśl 
Ren, gdzie się znajduje nasza dzisiejsza 
graniea. Miałem na względzie obecne 
okoliczności, mające związek z naszą 
własną pozycją i pozycją innych kra- 
jów. Brałem pod uwagę tendeneje poli 
tyczne dzisiejszej Europy. Z całym zau- 
faniem zwracam się do Izby o zatwier- 
dzenie tego co jest bezwzględnie konie- 
czne. 

W czasie debaty omawiano że Niem 
cy utworzyli lotnictwo wojskowe z po- 
gwałceniem zobowiązań nałożonych 
przez traktaty. 

Co się tyczy lotnictwa cywilnego, to 
aparaty niemieckie są umyślnie tak 
zbudowane aby można było przekształ- 
cić je szybko na samoloty wojskowe, co 
stanowi wielkie niebezpieczeństwo. 

* * * 

„Paris Soir“ zaznacza, že ostatnia deklaracja 
wicepremjera Baldwina warta jest więcej niż 
\10 pergaminów. Na to, by Anglicy doszli tego 
zapatrywania, potrzeba było, pisze dziennik, 15 
lat gwałcenia traktatów przez Niemcy, potrzeba 
było wydarzeń 30 czerwca i ostatniego zama- 
chu w Wiedniu. 

Kronika telegraficzi 
— OPERACJA SERCA. Do kliniki we WS 

dzimierzu przywiezionego rannego  człowi 

a b przed pół godziną nożem 
iej бг Orłow 

jednak ope serca jedwab 
Operacja się udała. Chory powraca 

ierce funkcjonuje dobrze. 
BELGIJSKI w z małżonką uć 

się dziś samolotem w podróż do Szwecji. 
— LOTNICY SOWIECCY WYSTARTOW. 

dziś rano do Dęblina, gdzie zwiedzili centri 
wyszkolenia łotniczego. Powrót lotników 
Wars 
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koło mostu Kierbedzia wynosił dziś o godz. 
347 cm. to jest 247 cm ponad poziom normalń 

- TRZECH POLAKÓW ZASYPANYCH. 
Metzu, w kopalni rudy ż nej w Angerville 
ohsuwająca się ściana p nej galerji £ 
sypala 4 górników, między którymi było 3 P 
laków. Jednego* górnika wydobyto i ten zmał 
w szpitalu, pozostałych jeszcze niz odkopam 

— NOWA SOWIECKA WYPRAWA POLA 
N amacz lodów „Sadko*, który przed 
laty onął i został wydobyty dopiero ma j 
ni r. ub. wyrusza niebawem na wyprawę a 
tyczną. Wyprawa pod kierownictwem zastę 
szefa Administracji Północnych D Morskie 
Joffego będzie miała na celu zbadanie waruśj 
ków hydrologicznych i stanu lodów w cieśn 
nie Szokalskiego. 3 

— Aeroklub szwajcarski zgłosił ostateczni 
dwa balony do zawodów 0 puhar Gordon-Bel 
neta, które odbędą się we wrześniu w Warsz 

у Jeden z balonów Zurich 3, będzie zmontć 
w Polsce i startować będzie po raz pie 

    

   
     

  

       
   

    

    

   

  

   
— Bandyci mandżurscy wykoleili pociąg K 

lei wschodnio-chińskiej wpobliżu stacji Inonpó 
i5 wagonów spadło z nasy 
dołano ustalić liczby pa 

   

   

  

   
znaczna 

  

Nowe książeczki 
oszczędnościowe P.K.0. 

m 

wy nastąpi dziś o godz. 16-ej c 

— STAN WODY NA WIŚLE w Warszawj 

Г 

   

bitych i rannych. Liczba ofiar jednak j ® 

A
a
a
 

Dowiadujemy się, iż w sierpniu r. b. ukażą 
się nowe książeczki oszczędnościowe Polskiej 
Kasy Oszczędnościowej. 

Prolongata należności 
sądowych 

Władze sądowe wyjaśniły, iż osoby skazane 
przez sądy na grzywny i koszta sądow» w ra- 
zie niezamożności mogą otrzymać dłuższą pro- 
longatę należności. Wpłata może być odłożona 

    

  

(do lat 10 t.zn. aż do chwili, gdy skazany uzyska | 
posadę, spadek lub t. p. 

    

  

Jugosławji nowe prawo, doty 

Wyszła z druku powieść zn. aut. wileńskiej „į 
Wandy Dobaczewskiej 

Г 

  

ZWYCIĘSTWO JÓŻEFA ŻOŁĄDZIA | 
osnuta na tle stosunków miejscowych, poru- 
szająca współczesne problemy społeczne. 
Nakład księgarni Józefa Zawadzkiego. 
  

Świadectwo zdrowia 
dla nowożeńców w Jugosławii 

W lipcu r. b. zaczęło obowiązywać w całe: 

  

   
wstępujących w stan małżeński. 

Według tego prawa każdy mężczyzna winien 
przed zawarciem małżeństwa przedstawić świa 
dectwo lekarskie o stanie swego zdrowia. 

Choroba nieuleczalnia może być powodem 
niedopuszczającym małżeństwa, choroba ule* 
czalna przyczyną zwłoki udzielenia pozwolenia 
na małżeństwo. 

Zastosowanie tego nowego prawa w życiu 
budzi ogólne zainteresowanie. 

ce obywateli +



    

  

„KURJER* z dni: 

  

-g0 sierpnia 1934 r. 
  

  

„ŚWIAT SIĘ ZM 
20 lat temu. w dniu 1 sierpnia 191+ 

roku świat wsts pił w nowy okres swo: 
ich dziejów. 1-go sierpnia 1914 r., dzień 
wypowiedzenia wojny Rosji przez Niem 
cy z całą słusznością uważać można za 

datę przełomową. 

Dziś, patrz z perspektywy dzie- 
jów, widzimy. że wojna byla przesądzo 
па znacznie wcześniej, że cały splot 
warunków nie pozwalał powstrzymać 
burzy, którą rozpętało zabójstwo aus- 
trjackiego następcy tronu. Lecz wów 
czas, 20 lat temu, Świat mógł się łudzić 
— i łudził, że burza będzie zażegnana, 

že konflikt zostanie zalagodzony, że 
skończy się na jeszcze jednej konfereu- 
cji. 

Gdy jednak gruchnęła wieść o wy- 
powiedzeniu wojny przez Niemcy Ro- 
sji, stało się jasnem że pożoga obejmie 

całą Europę. Zaczęła się Wielka Wojna 
* Europejska. 

Różnie ją spotkano. My z radością. 
2 nadzieją na ziszczenie się marzeń wie 
lu pokoleń. — Toć przecie długo ocze- 
kiwana, utęskniona „wojna ludów". 

I ci, co wojny pragnęli, i ci co się 
jej obawiali, i ci. co odnosili się do niej 

obojętnie, nikt nie zdawał sobie 

sprawy, jak zaważy ona na losach lu- 
dów — i jednostek — jak głębokie prze 
obrażenia spowoduje. 

Dopiero po wojnie spostrzeglišmy., 
Jak wielki wpływ wywarła ona na 

cie całego Świata. Nadzieje na to, że 

nastąpi powrót do poprzednich stosun- 

  

  

    

      

  

ków, do poprzedniego trybu życia, ry- 
chło prysły. Świat się zmienił, to się 
odczuwało na każdym kroku. 

Dziś, w perspektywie 20 lat, widzi- 
My jak głęboko sięgnęły te zmiany. We 

wszystkich dziedzinach. Od polityki po 
<zynając, kończąc na modzie. A w dzie- 
dzinie społecznej, w dziedzinie obycza- 
jowości! Świat jest nie do poznania. 

W czasie wojny już, pewna dama w 
Krakowie mówiła mi, że córka jej ni- 
gdy nie wychodzi z domu sama. 

A do uniwersytetu? — pytam. 
Córka bowiem była słuchaczką filozof ji. 

— Do uniwersytetu odprowadza ją 

służąca. 

Gdy opowiadałem o tej rozmowie 
moje; młodej przyjaciółce, słuchaczce 
USB —nie chciała mi uwierzyć. Nie me 
gło się jej zmieścić w pięknej główce, 
że dorosłą panienkę może odprowadzać 
do uniwersytetu —służąca. 

Coraz więcej się zapomina, jak iwy- 
Slądał świat przed wojną, coraz mniej 
Tozumie młodzież, czem on był. Świat 
Się zmienił nie do poznania. 

'To co piszę, jest truizmem. Są to rze 

czy, których nie warto powtarzać. Raczej 
— hie warto byłoby, gdyby... 

Gdyby, nie to, że wiele pozostało z te 
50 dawnego, przeżytego świata, i nie chce 
zrozumieć głębokich zmian, które zaszły, 
nie chce do nich się przystosować. 

Mamy cały kierunek polityczny, któ- 

_ Gdy wieści z wiehrami 

  

wchodziły 
Wypadki z przed 20-tu lat na 
Szpaltach „Kurjera Litewskiego" 

„Kurjer Litewski“ z dnia 28 czerwca 
4 roku (a więc drukowany w nocy 

227 na 28 czerwca) nie przyniósł jesz- 
Cze wcale wiadomości o zamordowaniu 
Austrjackiego następcy tronu z malžon 

4 w Sarajewie. 
W artykule wstępnym J. Hł(asko) 

aje odprawę J. Clemensowi, informalo 

„owi „Rieczy“ w sprawach polskich. 
£M ostatni w Nr. 158 wspomnianego 

Sde? informował społeczeństwo rosyj- 
sę. że Polska jedna już nie istnieje, że 

fana natomiast trzy Polski, jeśli za 
mentum divisionis weźmiemy za- 

M Polityczne, a dwie. jeżeli dzielić 
ed ziemy według orjentacyj politycz- 

nych społeczeństwa. 

„Polska jedna w trzech zaborach, — 
Pisał J. Clemens — w trzech państwach 
Miala jąko fikcja raison d'ėtre, była 
Prawdą polityczną przed rozkwitem ka 
Pitalistycznym Polski „Tosyjskiej, żywią- 

ry swą wartość pokłada w tem, że miał 
on rację (we własnem mniemaniu) 
przed wojną. Starsza generacja endeków 
dotyche ага W Swe przedwo- 
jenne bc Dmowskiego. Dotych- 
czas nie może się zdobyć na nic innego, 
jak powtarzanie własnych przestarzałych 
formułek. 

Mamy warstwy społeczne, które do- 
tychczas, pomimo 20 lat, nie mogą pogo- 
dzić się z nowym układem stosunków. 
Które uważają się za strasznie pokrzyw 

  

  

   

      

  

dzone, jeśli nie są uprzywilejowane i do- 
magają się wysuwania ich interesów na 

  

pierwszy plan. 

  

IENIŁ 
Mamy ludzi, którzy ciągle jeszcze zy- 

ja tem, co było, ciągle nie mogą zrozu 
mieć, że odpływająca fala zabrała ich ze 
sobą wraz z ich zabawkami. 

To, co tkwi jeszcze w przedwojen- 
ności, co pomimo upływu tych 20 lał. 

jeszcze nie przysłtosowz ało się do nowe- 
go świała — słanowi tylko zawadę, po- 
winno być usunięte. 

Rzuci ając okiem na drogę, którą о4- 
PO przez 20 lat, widzimy, jak by- 
ła długa. Lecz przed sobą nie widzimy 
kresu. Świat się zmienił, i będzie się 
zmieniał nadal. Trzeba z tego wyci 
gać konsekwencje. W-ski 

  

     

  

   

  

  

    

  

lil-ci Walny Zjazd Związku Rezerwistów 

  

  

Będziemy wierni 
Marszałkowi Piłsudskiemu! 

Po walnym Zjeździe 

Pojęcie „rezerwisty“ jest stosunko 
wo młode. Liczy bowiem ledwo 127 lat. 
Przed wojnami napoleońskiemi, a wła- 
ściwie przed bitwą pod Jeną było nie- 
znane. W roku tym Napoleon rozgromił 
Prusy, by przeciągnąwszy przez całe 
dzisiejsze Niemcy ruszyć przez Poznań 
do Warszawy i stworzyć tu Księstwo. 
Pobitym Prusom postawił Napoleon w 

pokoju w Tylży ten warunek, który w 
r. 1919 postawiono Niemcom: .armja 
pruska została liczebnie ograniczona 
Wtedy wpadł pruski generał Scharn- 
horst na pomysł: żołnierz służyć będzie 
w szeregach czas krótki, kilka lat zaled 
мо — dotychczas służył dożywotnio — 
a potem przejdzie do... rezerwy. W ten 

cej się rynkami Rosji, przed demokra- 
tyzacją Austrji, przed organicznem z%- 
korzenieniem się Niemców w Polsce 
poznańskiej, przed tem skomplikowa- 
niem i pogmatwaniem życia w miljo- 
nach węzłów gordyjskich, / których 
przedtem nie było*. 

„Przychodzi na myśl wiele artyku- 
łów pism polskich o różniczkowaniu się 

polskich typów. według granic państwo 
wych, o ich wzajemnej nieznajomości 
i obcości, o braku istotnych interesów 
wspólnych i związków między prowin- 
cjami polskiemi, o braku poczucia ich 

jedności. 
"Trzy typy polske, trzy polskie kie- 

runki polityczne, trzy czy też dwie or- 

jentacje w polityce zewnętrznej, trzy 
Polski, trzy ciała? — Oto jakie pytania 

ponure i dręczące, zgubne dla idei na- 
rodowej unoszą się nad głowami myśli- 

cieli Polski*. 
Słowa charakterystyczne  rosyjskie- 

go publiczysty malują dosadnie, że spra 
wa polska naonczas potrzebowała wiel- 
kiej wojny, jak wysuszona spiekotą zie 
mia dżdżu. 

Ten sam numer „Kurjera* przyno- 
sił wiadomość o zaognieniu stosunków 
austrjacko-serbskich, wskutek zawarcia 
przez serbję konkordatu z Watykanem. 

\ 

Związku Rezerwistów 

sposób w społeczeństwie nagromadzi 
się coraz większy rezerwoar sił wyćwi- 
czonych... Pomysł ten Scharnhorsta, u- 
tworzenia rezerw, stał się przełomowym 

dla wojskowości wogóle. Powstała zeń 
koncepcja powczechnej służby wojske- 
wej, zamiast dotychczasowych  syste- 
mów wojsk werbunkowych i zacięż- 
nych, zamiast rekrutacji na całe życie. 

Ewolucja XIX-go stulecia przyznała 
rację pomysłowi Scharnhorsta. System 
powszechnej służby wojskowej przyjął 
się na całym Świecie. Coraz potężniej- 
sze rezerwy były następstwem tego sy- 
stemu. W miarę upływu czasu coraz 
też krócej przebywał żołnierz w kosza- 
rach, w służbie czynnej. Z 5-ciu lat ze- 

Austrja straciła pretekst do mieszania 
się w wewnętrzne sprawy Serbji, opiekę 
nad katolikami serbskimi objął bezpo- 
średnio papież. Ponadto Austrja w ten 
sposób utraciła jęden z atutów w sto- 
sunkach swych ze Stolicą: „Apostolską. 

Następny numer „Kurjera* przy- 
niósł już wstępny artykuł p. t. „Zamor- 
dowanie austrjackiego następcy tronu”. 
J. Hł. pisał: „Trudno na razie ocenić 
polityczne skutki niespodziewanego zgo 
nu arcyksięcia. To tylko powiedzieć 
można, że monarchja Habsburska prze 
żywa obecnie bardzo krytyczną chwilę 
dziejową. Nawewnątrz państwa widzi- 
my cały szereg sił odśrodkowych, dążą- 
cych do jego rozsadzenia. nazewnątrz 

przybywa coraz więcej wrogów, czyha 
jacych tylko na sposobną chwilę, by 
słarodawnę monarchję Habsburgów z 
karty Europy wymazać. 

Na zewnątrz panują wielce naprężo- 
"ne stosunki z Rosją, Serbją i Rumunją. 
Jedynem oparciem mońarchji na wypa- 
dek wojny są dwaj sprzymierzeńcy: 

Niemcy i Włochy, ale jakże niepewni 

to sprzymierzeńcy. 
„Włochy miałyby wielką ochotę na 

niektóre prowincje austrjackie, włoskie 

lub nawpół włoskie. 
„Naród niemiecki nie może się wy- 

szedł na 3, potem na 2, wreszcie na kil- 
kanaście miesięcy. 

I tak też jest obecnie. 
nie pojęcie rezerw wzrosło 
miego znaczenia. 

Ale jednocześ 
do olbrzy- 

— Współczesne warunki 
ekonomiczne. tłumaczył: 

gałom Związku Rezerwistow, reprezen- 
tujących 250.000 byłych wojskowych 
pierwszy dowódca Pierwszej Kompanji 
Kandrowej Legjonów i obecny pierw- 
szy wiceminister spraw wojskowych 
gen. Kasprzycki — narzuciły krótki о- 
kres służby wojskowej+w czasie poko- 
jowym, okres tak krótki, że zaledwie 

wystarcza na opanowanie rzemiosłą wo- 
jennego. Na wysiłek urabiania ducha 
żołnierza polskiego, czasu jest zbył ma 
ło. To też praca nad przyszłą obroną 

kraju jest rzeczą ważną i praca ta, u- 
stać nie może i trzeba rozwijać wartoś- 
c! moralne żołnierza. 

Ostatni zjazd polskich rezerwistów, 
odbyty w stolicy państwa w 20-lecie wy- 
buchu wojny, a zarazem 20-lecie wskrze 
szenia w Legjonach siły zbrojnej polskiej, 
był wyrazem bardzo podniosłych manife 
stacyj. Kulminowaly one w uroczystym 
akcie ślubowania na wierność Twróey 
Niepodległości. 

— Jak niegdyś przedkowie nasi — 

ślubowali rezerwiści — husarze i pan- 
cerni rycerze, wodzom swym i hetmanom 
wierni byli,tak my. rezerwiści, Wodzowi 
naszemu, Marszałkowi Józefowi Piłsud- 
skiemu, do końca naszych _ żywotów 
wierni będziemy! 

* Jakie zadanie mają do spełnienia re- 
zerwiści. Bardzo głęboko ujął to przed- 
sławiciel rządu, minister spraw wewnę- 

trznych, a równocześnie jeden z wetera- 
nów walk niepodległościowych i prezes 
Związku Rezerwistów, Marjan Kościał- 
kowski. 

-— „W armji czynnej — tłumaczył 
on przedstawicielom /ćwierćmiljonowej 
rzeszy rezerwistów — służyliście bezinte- 
resownie honorowi Polski... teraz w sze- 
regach Związku  Rezerwistów: 
przedłużyć tę służbę w codziennym sza- 
rym dniu pracy, a przerwać ją może je- 
dynie śmierć *. 

Jakże trafne, a zarazem wyczerpu-- 

jące w swej zwięzłości jest to określenie! 
„Przedłużyć służbę w codziennym sza 
rym dniu pracy'. O to, i nic innego prze 
cież chodzi. O to, aby były wojskowy, sta 
jąc na posterunku pracy zawodowej, czy 
to jako rolnik, czy robotnik, kupiec czy 
rzemieślnik, czy urzędnik, przedłużał w 
„codziennym szarym dniu pracy* tę: 
szczytną służbę obrońcy Ojczyzny. „jaką. 
pełnił, nosząc karabin na ramieniu i ba- 
gnet u boku. Aby stale i zawsze czuł się 
żołnierzem, a więc rycerzem niepodległoś 
ci i szermierzem wolności Polski, aby 
stale czuł się organizacyjnie związany 
obowiązkiem  przodowania w ofiarnej,. 

bezinteresownej służbie dla dobra pań-- 
stwa. 

250.000 rezerwistów złożyło takie ślu- 
by. Stanęło karnie u boku Józefa Piłsud- 
skiego jako wodza narodu 1 organizatora 
państwa. Była to manifestacja podniosła 
i krzepiąca ducha. M. 

socjalne i 
2000 dele- 

przec myśli zjednoczenia 
ziem niemieckich, a więc 
kich". 

Przewidywaniom tym nie można od 
mówić przenikliwości. Nietylko możli. 
wość samej wojny została przewidzia- 

wszystkich 
i austrjac- 

na, lecz i jej możliwy przebieg. Okreš.. 
lenie stanowiska Wloch calkowicie się 
sprawdziło, a gdy chodzi o anschlusowe 
dążenia Niemiec do dziś są aktualne. 

W następnym numerze W. B-ski w 
artykule „Sytuacja Austrji* pisał: „Nie 
dzielna tragedja w Serajewie, to wszak 
wymowne memento. Wygląda ona ni- 
by początek katastrofy*. Autor jednak 
miał na myśli tylko katastrofę Austrji, 
którą, jego zdaniem czeka los Polski: 
rozbiory. 

" . Jednocześnie zostały zanotowane w 
kronice wieści o zatargach austrjacko- 
rumuńskich 0 taryfę kolejową oraz 
niemiecko-rosyjskich o podatki, ściąga- 
ne z obywateli rosyjskich. 

Numer z dnia 3 lipca przynosi wia- 
domość o zamierzonej podróży prezy- 
denta Francji Poincarego do Rosji. 
Wiadomość bez komentarzy. 

Dnia 4 lipca czytelnicy dowiedzieli 
się, że Hr. Batianyi w wywiadzie z pra- 

macie 

cownikiem Birżewych Wiedomošci, oš- 
wiadczył: „Przedewszystkiem my, W4-



4 

, 
Wyobrażamy sobie zwykle Turcję, jako kraj 

łeniwych ludzi Wschodu, siedzących w  ku- 
cki przed swojemi domami i spoglądających 
sennem okiem na przechodniów. Jako kraj, nad 
którym „Się unosi wonny PE narekile i roz- 

Kraj, 
pr: jębiorczym 

i tyłko Siro jezyk. "wyzyskujacy lenistwo 
krajowca. 

Wyobrażenia nasze o Turcji, 
podstawie powieści 
rea, albo rozmaitych - filmów 
są przestarzałe, są już dziś nieaktualne. 
po wojnie światowej przeży 
w Turcji odbyła się rewolucja, która nie tylko 
zmieniła formę rządu, lecz przeorała całą psy- 
ehikę społeczeństwa. 

Współczesny władca Turcji, Kemal Pasza, 
pchnął ją na drogę rozwoju. Zmusza on swój 
kraj do dópędzenia Europy i osiąga znakomite 
wyniki. 

  

    

wyrabiane na 
Lołiego czy Claude Farrė- 

„wsehodnieh* 
Turcja 

      

TURECKI „TRUST MÓZGÓW* 

Z niesłabnącą ani na chwiłę energją, pomi- 
mo piętrzących się trudności, z iście amerykań 
skim rozmachem realizowany jest 5-letni pro- 
gram uprzemysłow Turcji. Iniejatorem i 
duszą wszystkiego jest nal Pasza. Intensyw- 
ność wysiłków i szybkie tempo realizacji jest 
tembardziej zdumiewające, że obok dyktatora 
grupują się ludzi o najrozmaitszych poglądach 
i koncepejach, które on harmonizuje i godzi. 

Jednem z głównych zagadnień które obec- 
mie zaprzątają kjireeki „trust mózgów, jest 
kwestja jak daleko posunąć się ma etatyzaeja 
przy rozbudowie przemysłu tureckiego. Rady- 
kalne skrzydło kemalowskiej Pagtji Ludowej, 
złożone z wybitnych teoretyków — intelektua 
listów, reprezentuje zasadę całkowitego upań- 
stwowienia przemysłu. Poglądy te wypowiada- 
ne są na łamach organu grupy „Kadra”. Ture 

        

ja powinna, jak pisze „Kadra, uczynić jaknaj. 
większe wysiłki, aby szybko stanąć w szeregu 
nowoczesnych państw przemysłowych. Przemysł 
prywatny ani będzie chciał, ani będzie mógł 
podjąć się realizacji o gigantycznych zamierzeń 
w tak szybkiem tempie. Dlatego też grupa ta 
dąży do przeforsowania zasady socjalizmu pań 
stwowego, któryby objął niemal wszystkie dzie 
dziny życia gospodarczego. 

Koncepcja ta zwalczana jest niezwykle ener 
gieznie przez prawe skrzydło partji, hołdujące 
zasadom liberalizmu gospodarczego. Główny 

ośrodek ten grupy stanowi Ish Bank, jedna z 
najbardziej wpływowych  instytueyj  finanso- 
wych. Walki obu tych grup znajdują tylko bar 
dzo słabe echo w pismach codziennych, jakkoł 
wiek wszystkie dzienniki należą do członków 
partji lub posłów parlamentu. 

Poza temi dwoma wymienionemi grupami w 
łonie partji ugruntowała dość silne wpływy trze 
cia grupa, na czele której stoi premjer turecki 
Ismet Pasza. Grupa ta reprezentuje teorję zło- 
tego środka pomiędzy dwoma skrajnemi daże- 
miami. W tych warunkach rola Kemala Paszy, 
jako czynnika decydującego, jest dość trudna 
i przyznać trzeba, że potrafi on bardzo umie- 
jętnie godzić rozbieżne poglądy i opinje swych 
bliskich i wiernych przyjaciół Polityka rządu 
jest więc bardzo giętka i niezwykle ostrożna. 
Poza 5-cu fabrykami włókienniczemi oraz fa- 
jbryk ąobuwia, przewidzianemi w planie 5 let- 
mim, nie realizuje się żadnych eksperymentów 
w' szerszym zakresie. 

  

NAMACALNE REZULTATY. 

"Ale to, co się robi, robi się dobrze. Prze- 
mysł turecki, który przed wojną nie istniał, o- 
becnie doskonale się rozwija. 

Przykładem świetnego rozwoju przemysłu 
tureckiego jest przemysł tekstylny, który swy- 
mi wyrobami bawełnianymi pokrywa obecnie 
wkoło 40/0 zapotrzebowania rynku  wewnętrz- 
mego, wyrobami wełnianemi większy  jeszeze 
procent, wyrobami jedwabnemi jest w stanie po 
kryć dziś całkowite zapotrzebowanie rynku. 

"Oto kilka cyfr ilustrujących doskonałe roz 

grzy, musimy uwolnić się od wpływów 
decydujących Wiednia, działającego pa 
dług zleceń z Berlina, a w tym celu 
zwróciliśmy się w stronę Rosji”. 

5 lipca wydrukowano opis czułego 
i uroczystego pożegnania floty angiel- 
skiej przez Mikołaja II, gdy ta opusz- 
czała Kronsztadt po złożonej wizycie. 
Ponadto podano pogłoski krążące na 
dworze wiedeńskim, że genezy zbrodni 

, sarajewskiej należy szukać w Rosji. W 
, odpowiedzi na to „Wieczernieje Wre- 
mia“ inspiratorów mordu poleciło szu- 
kać na dworze wiedeńskim. Tegoż dnia 
pizytoczono pierwszy głos prasy na 
terenie monarchji habsburskiej, opo- 

wiadający się stanowczo za wojną. Mia 
nowicie pismo „Magyar Hirlapie* w ar- 
tykule „Armaty i brauningi* wołało: 
„Trzeba dowieść z bronią w ręku, że nie 
wolno bezkarnie na terytorjum Austrji 
mordować jej monarchów*. 

Dalej przez parę tygodni notowano 
różne niepokojące wieści, których wa-, 
ga, z natury nikła, wyrastała na skutek 
naprężonej sytuacji. A więc: stwierdzo- 

no serbskie pochodzenie bomby; wykry 
to łączność spiskowców z Białogrodem; 
stwierdzono łączność organizacji terro- 
rystycznej z ideologją wielkoserbską 
sfer rządzących w Białogrodzie; zarzą- 

„KURJER* z dnia 1-go sierpnia 1334 r. 

TURECKA „PIATILETKA* 
    

  

! W roku 1923 importo 
w; i ji 20.500 tonn wyrobów bawelnia 
nych, wyprodukowano w kraju z przędzy im- 
portowanych 3.000 tonn, z przędzy krajowej 

700 tonn. 

W roku 1932 przywóz wyrobów bawełnia- 
nych spadł do 13.432 tonn, przyczem w kraju 
wyprodukowano z przędzy importowanej 2.415 
toenn wyrobów bawełnianych, z przędzy krajo- 
wej 6.640 tonn. 

'To samo zjawisko zaobserwować się daje w 
dziale wyrobów wełnianych: w roku 1923 im- 
portowała Tureja 1.242 tonn wyrobów welnia- 

     nych, wyprodukowała Śś w kraju zaledwie 

400 tonn, w roku 1932 sprowadziła już tyłko 
452 tonny wyrobów wełnianych z zagranicy, 

wyprodukowała w kraju 1.694 tonn. 

Podobnie jak w przemyśle włókienniczym 
poważnyn: derobkiem poszczycić się może Tur 
cja w przemyśle cukrowniczym, dawniej w 

Es 

  

Turcji upełnie nieistniejącym, skórzanym, 
młynarskim, cementowym, mydłarskim, drzew- 

nym i wiełu inn. 

    

OPOZYCJA JEGO KEMALOWSKIEJ. MOŚCI. 

W dążeniu do zapoznania się z tem, co 0- 
aju o jego poczynaniach myśli, zarzą- 

Kemal, aby spośród 320 członków Zgroma 
azenia Narodowego 25 wchodziło do parlamentu 
z wolnego wyboru przez głosowanie, podczas 
gdy reszta składałaby się wyłącznie z członków 

. Tym 25 deputowanym z wyboru 
itował Kemal całkowitą swobodę Sło- 

wszystkich 
będą one 

eń antyrządowych o 

  

      
     

   

  

   
   

  

    
   

   

   ły na celu żadnych dą 
charakterze rewolucyjnym. 

Jest to ciekawy eksperyment tworz 

  

struowanej opozy 
ko tubą, przez któ! 

łego kraju. 

ą się wypowiada opinja ca- 
EM. 

  

Wspaniały połów 
  

    
Ta mała dziewczynka podziwia nadzwyczajną zdobycz rybaka, A niewątpliwie jest rów 

nież bardzo zadowolony. 

dzono represje w stosunku do Bosnji i 
Hercegowiny; Paul Doumergue gorąco 
popiera projekt podróży Poincarego do 
Petersburga; „„Wiecz. Wremia* publiku 
je tajny traktat austrjacko-niemiee 
skierowany przeciw Rosji i Francj:; 

(15-VII) Poincare jedzie wreszcie do Pe 
tersburga; (17-VII) we Włoszech powo- 
łano pod broń 120.000 rezerwistów; a w 
Rosji dokonano zamachu na Griszkę 
Rasputina; prasa serbska i austrjacka 
pisze dużo o rosnącem naprężeniu sto- 
sunków w ich krajach; gazety niemiec- 
kie niepokoją się z powodu konwencji 
morskiej rosyjsko-angielskiej i przygo- 
towań wojennych we Francji; wodzem 

  

naczelnym w Austrji zostaje ks. Ferdy-. 
nand, który dotychczas przebywał w 
Berlinie i był w bliskich stosunkach z* 
sztabem niemieckim; (21-VII) Poincare 
jest podejmowany uroczyście i serdecz- 
nie przez Mikołaja II, (25-VII) Austrja 
wysyła Serbji ultimatum; (28-VII) An- 
glja i Francja nie kwapią się z wystą- 
pieniami zbrojnemi; Rosja też nie chce 
wojny, jednak oświadcza, iż nie dopu- 
ści do pogromu Serbji; Belgja ogłosiła 
mobilizację; na terenie Serbji w pobli- 
żu Semendrji doszło do pierwszej utarcz 
ki patroli i polała się pierwsza krew; w 
międzyczasie umiera Hartwig, poseł ro- 

syjski w Białogrodzie; opinja o śmierć 
jego oskarża posła niemieckiego i zmu- 
sza tego ostatniego do udzielania w tej 
sprawie wyjaśnień i usprawiedliwień; 
wszystkie państwa czynią przygotowa- 

nia wojenne. 

Dzień 30 lipca przynosi wiadomość 
o manifeście Józefa Franciszka i wkro- 
czeniu armij austrjackich do Serbji. 

Numer z dnia 31 lipca przynosi prze- 
gląd prasy polskiej w kwestji stanowiska 
Polaków w wojnie austrjacko-serbskiej 
i w ewentualnych dalszych powikła- 
niach. Przytoczone są głosy „„Čzasu“; 
prasy poznańskiej i „Gazety Warszaw- 
skiej”, poczem takie jest tych głosów pod 
sumowanie: „Tak samo mniej więcej z 
nawoływaniem do równowagi i zimnej 

krwi wystąpiły inne pisma, które wogó- 

le głos w tej sprawie zabierały”. 

2 sierpnia czytamy: „Amabasador nie 

miecki w Petersburgu wręczył rosyjskie- 

mu ministrowi spraw zagranicznych w 
imieniu swego rządu wypowiedzenie woj 

ny Rosji“. 

We Francji przed dwoma dniami 0g 
łoszono mobilizację. 

3 sierpnia „Kurjer* na naczelnem 
miejscu podaje „najwyższy manifest" w 

sprawie wojny z Niemcami. 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 
  

Ponure dowcipy K. A.P. 
Wezoraj 

mianowi- 

Prawo serji widocznie obowiązuje. 

mówiło się na tem miejscu o agencji, 

   cie o Polskiej Agencji Tel icznej, dziś sko- 

lei wprasza się tulaj Katolicka Agencja Praso- 

wa. Podała ona ostatnio taką wiadomość: 

  

   

  

ydowska 
z a następu а, 
łach naukowych z żywem zaintercsowa 
niem. oczekują nominacji nowego prze 
wodniczącego papieskiej akademji nau- 
kowej ną miejsce zmarłego niedawno Giu 
seppe Gianfranceschi. ę dowiaduje 
rzymski korespondent 7 1ej, w kołach 

ch pomimo ewentualnych za- 
zasadniczych, bierze się pod u- 

wagę kandydaturę itnego fizyka ży- 

zna ro 
V ko-      

      

   

    

   

  

       

  

dowskiego prof. Levi a na to stano- 
wisko. Prof. Levi- się wiel- 
kiem uznaniem Papieża Piusa XI Ostatnio 

  

powierzono mu zreferowanie ieżowi 
prac naukowych, które miały uzys 
grody , „Pontificia Accademia della 
ze“ 

To podawszy , Kat. 

nawia się, czy informacje 4:dowskie „ma 

ważne podstawy”, 

   

  

     

Agencja Prasowa zasta- 

  

ą po- 

a doszedłszy do wniosku, że 

tych podstaw nie mają, pozwala sobie 

ki komentarz: 

na ta- 

Z treści tego groteskowego komunikatu 
wynika, że ŻAT raczej forsuje swe do- 

mysły, lub. po drodze 
r owi. Rozt 

jająca jest ta żydowska zarozumiał 
chęć współzawodniczenia z Towarzyst- 
wem Jezusowem na terenie Watykanu. 

      

   
    

  

To ostatnie, to miał być dowcip. 

dowcip ponury, no i niczbyt mądry. 

miniemy nawet fakt, 

Jest to 

Jeżeli po- 
że traktowanie Watyka 

nu jako insłytucji, gdzie mogą rywalizować o 

wpływy Yżydzi. z Towarzystwem Jezusowem, 

obraża i Watykan i uczucia dobrzgo katolika, 

to trzeba stwierdzić, że robienie komuś zarzutu, 

że stara się o wpływy gdziekolwiek nie jest 

żadnym zarzutem, gdyż 

jest zawsze korzystne. 

uzyskanie wpływów 

Jeżeli już Katolicka Agencja Prasowa uwa- 

ża, że musi robić dowcipy, to należało raczej 

wyrazić podejrzenie, że widocznie ci Żydzi, któ- 

rzy tak interesują się Watykanem chcą zapew- 

ne prze na katolicyzm, 

ju. 

  

albo coś w tym rodza 

Ale lepiej by K. A. P nie występowała w ro- 

li dowcipnisia. Wstyd się przyznać, ale wolę 

dowcipy żydowskie. Wel. 

Ф оОо— 

Curie-Sktodowska 
a prawa ryborcze 

dla. kobiet 
Zmarła w Paryżu Curie-Skłodowska nie 

brała udziału w życiu politycznem, ani w pu- 
blicznych dyskusjach. Niemniej imię jej pa- 
dło na posiedzeniu iraneuskiego senatu, dnia 
7 lipca 1932 roku. Podezas dyskusji nad pra- 
wem wyborczem dla kobiet, ktoś odezwał się, 
że pani Curie-Skłodowska jest przeciwniczką 
nadania kobietom praw. politycznych. 

Odpowiedź nie dała na siebie: długo cze- 
Kkać. Nazajutrz w prasie ukazał się list otwarty 
p. Curie-Skłodowskiej, którego ustęp końcowy 
brzmiał: „Nie wdająe się w rozważania w jaki 
sposób ma być przeprowadzone nadanie kobie 
tom praw politycznych, uważam samą zasadę 
za najzupełniej słuszną*, Wybitna uczona nie 
doczekała się jednak przyznania praw poli- 
tycznych kobietom we Francji. 

4 sierpnia. Na czele numeru położo- 
no artykulik: „Bądźmy odważni”, zakoń 
czony tak: 

„W niedzielę, w katedrze wileńskiej 
pochylił się kornie, jak łan dojrzałego 
zboża pod tchnieniem nagłego wichru, 
tłum jasnych głów naszych rezerwistów. 
Z ust kapłana padły gorące słowa pocie- 
chy, pod stropy świątyni wdarła się bła- 
galna pieśń: „Święty Boże*! Przestałv 
bić serca, jeno w głębi duszy targnal 
szloch ofiarnego ludu, idącego dopełnić 
swego przeznaczenia... Bądźmy jednak 
odważni jak ów siermiężny, biedny nasz 
lud, kornie chylący swe jasne głowy pod 
błogosławieństwem ostatniej może pocie 
chy. 

I gdyby nawet nawiększe gromy ud:- 
rzyły bądźmy odważni, gdyż na tajemni- 
czej karcie, którą odwrócił genjusz histo- 
rjf nie może brakować naszego imienia. 
Nie zmiecie nas ten wicher, nie zatopi 
najsilniejsza fala". 

Historja zaczęła pisać odpowiedź ro- 
syjskim i niemieckim publicystom i dy- 
plomatom w sprawach wołających o po 
mstę do nieba, m. in. i w sprawie pol- 
skiej. Na miejsce trzech Polsk nadcią- 
gała ku podwojom dziejów jedna, nie- 
podzielna Polska, omyta z letargu w 
falach nowej krwi ofiarnej. War. 

.



      

    
— „KURJER“ z dnia 1-g0 sierpnia 1934 r. 

2 wędrówki po Wileńszczyźnie 
  

Woźniea nasz kląt nieprzystojnie, i 
okładał batem + pinę, która z trudem 
dawała radę ciężkiemu wozowi na wy 

  

х boistej; nierównej drodze. Kołysało jak 

‚ 

w łódce, stojącej bokiem do dużej fali. 
Ghwytał się człowiek drabinki to z pra 
Wej, to z lewej strony, trzymał bagaż, 
Podciągał brzuch w obawie przed mor- 
ską chorobą, wreszcie zrezygnowany i 
Zmęczony złaził i szedł obok, aby odpo 
Cząć i nabrać sił do dalszej podróży. 
Taka to była droga z Kobylnika do wsi 
Rybki nad jeziorem Miadzioł. 

, Krajobraz ubogi. Zawsze te same ni- 
skie chałupiny, kryte nawpół zgniłą sło- 
mą. Małe pola, pokryte żółcizną dojrze 
Wającego zboża — też n świadczą o za 
możności pobliskich wsi i folwarków. 

W Kusiewszczyźnie piliśmy wodę. — 
Właściciel studno wyszedł, przecierając 
Zaspane oczy i drapiąc nielitościwie wło 
chatą pierś. 

— Spał? 

— A niema co robić, panoczki, to i 
Spał.., 

— Jak urodz 
— Dobre. Chwalić Boga. Lepsze niż 

W.roku ubiegłym. Spoczątku było bar 
40 sucho. Błoto nawet od spiekoty wy 

Sehto į popękało: spać na niem można 
było. A teraz po deszczach poprawiło się 
R ogrodach dobrze wszystko poszło w 
SOrę. Nie można narzekać. 

|, Zaspany podarz rozmawia chętnie. 
Wieś Kusiewszczyzna ma dziś 16 gospo- 
3). Każdy pos ada przeciętnie po 2,3 
Bao 4 ha ziemi. Kilku ma do 10 ha. Nao- 
$ół we wsi panuje bieda. Na wiosnę nie 
Wystarczą już własnego chleba i rozpo- 
czynają się wędrówki do gminy z proś 
»ami o zapomogę. : 
у Gospodarz opowiada dalej, že przed 
ilkudziesięciu laty, we wsi Kusiew- 

SZezyzna mieszkało tylko ezterech go: 
„podarzy. Posiadali po 20-30 ha ziemi. 

nowie ich podzielili jednak ojeowiz- 
hę. Potem skolei do podziału przystąpi- 
4 wnukowie. Dziś we wsi egzysłtują już 
"Wuhektarowe gospodarstwa, które cze- 
ają na podział. 

    

  

  

  

  

je?...     
  

    

  

  

  

  

— Do czegóż dojdzie? _ Podzielicie 
£lemię między synami na tak dobne ka 
Wałki, że wyżyć nie będą mogli. Co wte 

Y poczną. Na żebry pójdą? 
- A co robić panie” Każdy żyć 

€hce, każdy weźmie ią część ziemi. któ- 
Ta mu się należy. Lepiej posiadać coś, 
MIŻ nie. Go wart chłop bez ziemi. Do 
Miasta chyba pójdzie na robotnika do 
taptyki, ale pan lepiej wie, že w Polsce 
"DTyk nie jest zbyt wiele. Wiemy do- 
Tze, że i w mieście teraz ciężko. 

    

  

W Kusiewszczyźnie jest jedna go 
Spodarka dwuhektarowa, której spadko 
lercy nie cheą już dzielić. Zrozumieli, 
6 zrujnowaliby siebie. Więc jeden ‚ 

Traci pozostał na roli, a drugi poszedł 

»W ludzi* — t. j. pracuje w majątkach, 
Po miasteczkach, a gdy chwilowo utra- 
«l pacę, wraca do brała, który uprawia 
Jego hektar ziemi. I tak żyją jakoś — 
epiej, niż oddzielnie każdy na hektarze. 

0 Wnętrze izby* chłopskiej jest tu u- 
šie. Ławki, stół, drewniane łóżka —- 

9 całość. Dobrze, jeżeli jest w chacie 
R dłoga drewniana. Często zaś tylko 

ita ziemia. 

„ITtak jest wszędzie na drodze, po któ 
s jechaliśmy. To samo można posły- 

266 j zobaczyć w Łyżyczach, Pisz. 
“Zach i Niekraszach. Wszędzie z bie- 
Slem lat dzielą ziemię; maleją jednostki 
Bospodarcze. Ubożeje coraz bardziej 
„ Nętrze chaty naszego rolnika. Wraca 

i 3 + adj Poe ręczne żarna — chłop je bez 

   

  

  

wię drodze 

Siąt Jat. 

„Chcesz, powróżę, panoczku, za kii 
STOszy, na papierosa. 
„ A gdzie tabor twój, babulo? 

twarz Sak: zwróciła pomarszczoną 
_ “ Na południe i westchnęła: 

Gdzieś na Polesiu, siedzi w bło- 

spotkaliśmy 
że ma przeszło osiemdzie- 

ką 

tach. 

7— Czemu nie jesteś z nimi? 
— Ciężko im panoczku. Wyżyć sami 
mogą. Więc poszłam sobie w ludzi, 

hie 

    

cygankę. 

na chleb łaskawy i jakoś idzie. Daj pa- 
pierosa, powróżę. ы 

Suche, wykrzywione palce cyganki 
zręcznie rzucały na trawę tłuste placki 
kart. Otoczyła nas zaciekawiona wiej- 
ska gromada. 

— Źle jest na wsi, gdy nawet cyga- 
nom trudno jest wyżyć razem w kilk 
nastu ludzi — rzekł jakiś gospodarz. 

— A widać źle. 
— Myślimy tu sobie, że 

przyjdzie nam z pomocą. 

— Jak pan rozumie tę pomoc? 
— Ot, żeby było więcej miejsc, gdzie 

by można zarobić. Poszedłbym na robot 
nika do jakiejś fabryki; pójdę do dwo- 
ru kosić, gnój wozić — pójdę na cały 
vok za parobka. wezmę każdą pracę. 
Tylko niema jej u nas na wsi. Ludzi 
corąz więcej, pracy coraz mniej. Ot że- 

by ziemia tak się rodziła, jak rodzą się 
ludzie! 

Wieczorem dojechaliśmy do Rybek. 
Wieś ta ma kilka chałup. Położona na 
brzegu jeziora Miadzioła; ma wszelkie 
warunki na rozkwit rybołóstwa. Tym- 
czasem tylko dwóch gospodarzy posia- 
da łodzie i siecie. Reszta uprawia ziemię 
i zupełnie nie interesuje się bogactwem 
wód jeziora. Dlaczego tak jest? Oloż 
niema rynku zbytu na ryby. Do miaste- 
czka od jeziora jest dość dalego. Nikt 
ryby nie powiezie — szkoda czasu. Na- 
tomiast Żyd-pośrednik odwiedza wieś 
bardzo rzadko i kupuje niewiele. Przy- 
chodzi z niedużym koszem na plecach 
i bierze półkilowe szczupaki po 50 gro- 
szy za kilogram. 

Rybacy nad Miadziołem nie mają 
dogodnych warunków na zbyt połowu i 

  

       

miasto 

  

     

   

dlatego rybołóstwo traktują jako pobo- 
czne zajęcie. Uważają się za rolników. 

1 dlatego nad Miadziołem również spra 
wa postępującego rozdrabniania się go- 
spodarstw rolnych jest palącą i donios- 
łą. Również i tu podział ziemi między 
spadkobiercami zaczyna sprowadzać roi 
ną jednostkę gospodarczą do absurdal- 
nie małych rozmiarów. Ziemia nie jest 
w stanie wyżywić nawet swoich gospo 
darzy. Nad Naroczą, Miadziołem, Mia- 
strem, a sądzę, że i nad innemi jeziora- 
mj Wileńszczyzny, budżet drobnych 
rolników reperuje do pewnego stopnia 
rybołóstwo. Jeżeli niema rynków zbytu 
na ryby, a wiemy, że sprawa racjonai- 
nej eksploatacji bogactw naszych je- 
zior jest w wielkiem zaniedbaniu, to 
rolnik-rybak wyjeżdża na jezioro, aby 
nałapać ryby dla siebie. I to ratuje 

przed skrajną nędzą zoejednego mało: 
rolnego mieszkańca brzegów jezior. 

Jedziemy dalej. Przez Skory, Mia- 
dzioł, koło jezior Miastro i Batoryno. 

po beznadziejnych piaskach przez sła 
bo zamieszkałą okolicę, przez lasy pań 

stwowe — do dużych wsi na pograniczu 
powiatów postawskiego i wilejskiego. 
— Nawr, Swatek i Horodyszcza. Droga 
wszędzie jednakowa — zła. Wszędzie 

to samo zagadnienie — brak ziemi. 
Nawry. Swatki i Horodyszcze są pu 

komasacji. Chłopi są zadowoleni, że 
państwo złączyło dotychczasowe niewy 
godne i niezbyt wydajne „sznury* w ca 
łość, w „chutory* i z energją wnoszą 
nowe budynki, albo przenoszą stare ze 
wsi na wyznaczony kawał ziemi. 

— Miałem przedtem coś z dziesięć 
sznurów, opowiadał mi pewier 
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Przylot lotników sowieckich | 

  

  

W sobotę dnia 28 lipca o godz. 16 wylądo- 
wała na lotnisku w Okęciu pod Warszawą es- 
kadra samolotów sowieckich. Na zdjęciu wi- 
dzimy jeden z tych samolotów — olbrzymi czte 
romotorowy  jednopłatowiec, niżej zaś grupę 

  

lotników sowieckich z zastępcą szefa sztabu 
głównego armji czerwonej Mezeninowem i sze- 
fem sztabu lotnictwa Anweltem na czele. Lot. 
nikom towarzyszy ambasador Z. S. R. R. Daw 
tjan. 

Uniks 

  

Egzamin praktyczny na sekretarzy gminnych 
Usława samorządowa, jak i oparte na niej 

10zporządzenia ustalają, że sekretarzami gmin 
zbiorowych mogą być osoby: 

a) posiadającz wykształcenie w zakresie co- 
najmniej gimnazjum nowego typu, lub 6 klas 
szkoły średniej dawnego typu, 

b) 3-chletnią praktykę na stanowisku, do 
którego są przywiązane czynności referendar- 
skie, i 

c) złożony egzamin z zakresu wymagań fa. 
chowych i umiejętności praktycznych. 

Żeby więc zostać sekretarzem gminy należy 
poza wymaganem wykształceniem i 8-letnią 

   

„praktyką złożyć egzamin praktyczny przed po 
wołaną przez p. Ministra Spraw Wewnętrznych, 
wojewódzką komisją egzaminacy jną. 

Egzamin będzie się odbywał z następujących 
15 przedmiotów: 

1) konstytucji, 2) przepisów o organizacji 
władz admipistracji ogólnej, 3) ustroju samo- 
rządu terytorjalnego ze szczególnem uwzględ- 

  

nieniem ustroju gminy wiejskiej, 4, zadań i 
obowiązków hamorządu gminnego, 5) prawa 
administracyjnego ze szczególnem uwzgęldnie- 
niem postępowania administracyjnego, 6) ogól 
nych zasad 'skarbowości publicznej, 7) skarbo- 
wości samorządowej, 8) prawa budżetowego, 9) 
rachunkowości samorządowej, 10)' przepisów 
kaneelaryjnych, ponadto w zakresie, jakiego 
znajomość konieczna jest do sprawowania sta- 
nowiska sekrelarza gminnego, z następujących 
przedmiotów, 11) prawa karnego, 12) prawa o 
wykroczeniąch, 18) przepisów o póstępowaniu 
karnem i karno - administracyjnem oraz 14) 
prawa cywilnego i 15) przepisów postępowa- 
nia cywilnego. 

Centralny Zarząd Związku Pracowników Sa 
morządu Terytorjalnego, Warszawa, ul. Kró- 
lewska 23, pragnąc ułatwić kandydatom na se- 
kretarzy gminnych przygotowanie się do tego 
egzaminu wydał broszurę p. t. „Program Egza- 
minu Praktycznego kandydatów na sekretarzy 
gminniych*, 

Praca polskich kolei państwowych 
Według ostatnich zestawień, praca polskich 

kolei państwowych wyrażała się w I półroczu 
r. b. liczbą 10,405 wagonów 15-tonnowych prze 
ciętnie dziennie. 

W kraju ładowano przeciętnie dziennie 9,322 
wagonów, w tem 7,014 do przewozą wewnętrz 

nego, oraz 2,308 do wywozu zagranicę. 
W, obrębie w. m. Gdańska ładowano prze- 

ciętnie dziennie 132 wagony, od kolei zagranicz 
nych przyjmowano 141 wagonów, wreszcie tran 
zytem przez Polskę szło przeciętnie dziennie 
810 wagonów. 

„Ziemia nie rodzi się jak ludzie” 
chłop — rozrzuconych na dużej prze- 
strzeni. Ciężko było uprawiać. Teraz 
mam wszystko w jednym kawałku. 
Dwie dziesięciny ziemi! Wygodnie, 
wszystko razem. Ale cóż panie, z ziemi 
tej wyżyć nie mogę. Muszę dorabiać na 
„stronie. A gdy zarobku niema, dzieci 
siedzą głodne. Szczególnie na wiosnę. 
Ciężko wtedy *) 

Mówi to każdy małorolny, któremu 
ostatnio skomasowano. Jest zadowoło- 
ny wprawdzie, lecz komasacja nie r02- 
wiązała zagadnienia braku ziemi. Tem- 
bardziej, że wiele „chutorów** w czasie 
najbliższym ulegnie znowu podziałowi, 
bo spadkobiercy — dwaj czy trzej syno 
wie — nie chcą mieszkać razem. Każ- 
dy woli siedzieć na małej, lecz wyłącz- 
nie swej gospodarce. 

Jak wygląda taki „chutor'*? Ubogo. 
Mowa tu oczywiście o przeciętnym 
„chutorze*. Niezbyt daleko od nasze- 
go namiotu na polu stoi jedyna, mała 
chałupina, o kilkaset kroków od nie) 
druga — nie mająca również wokół sie 
bie żadnych zabudowań. To „chutor“, 
podzielony już przez spadkobierców. W 
jednej z chałup mieszka absolwent 
szkoły powszechnej w Swatkach — а 
więc chłop o pewnym „poziomie, co 
widać po jego zewnętrznym wyglądzie. 
Ma żonę i dziecko. Chałupina wielkoś- 
ci 5 na 5 mtr., niema podłogi, jest bar- 

dzo ciemna i brudna. Koń poniewiera 
się gdzieś u teścia, krowę w dnie słot- 
ne wprowadza się do chaty. Chłop nie 

ma pieniędzy, ani możliwości na wznie 
sienie nowych budynków. Będzie więe 
mieszkał w tych warunkach przez czas 
dłuższy. 

Nędza jest w Swatkach, Nawiach, 
Horodyszczu i w każdej wsi pobliskiej. 
Więcej nędzy i bólu stańoawczo, niż do- 
brobytu i spokoju. Bliżej kolei w Mie- 
kiewiczach, Kniahininie i Wąsiałkach 
sytuacja podobna. Brak ziemi — zadu- 
żo rąk i żołądków. Z Wyhołowicz na ra 
boty polne do Łotwy poszło 100 osób. 
Nie mogły tu wytrzymać na głodowych 
skrawkach ziemi. Wielu rzuciło żony, 
dzieci, a część wyruszyła z rodzinami. 
Na nieznane, w obcy kraj — po chleb. 
Piszą teraz listy do krewnych. Są za- 
dowoleni z warunków, niektórzy piszą — 
nawet z entuzjazmem, a jednak w każ- 
dym liście przebija tęsknota za własną, 
porzuconą ziemią — za własnym, choć 
czerstwym i ze słomą zmieszanym nie 
raz chlebem. I ludność pozostała choć 
czyta, że na Łotwie robotnicy sezonowi 
jedzą biały chleb z kiełbasą i jajami. 
woli jednakże własny, czerstwy, czarny 
chleb, wyrosły na własnej ziemi, choć- 
by jej było bardzo mało, choćby tyle, 
aby postawić chałupę i zasiać żytem 
kilkaset kwadratowych kroków. 

— Niema nic droższego na Świecie 
ponad ziemię — dowodził mi z entuz- 
jazmem pewien chłop, posiadacz jedne- 
go ha. — Mam niewiele, lecz mam. 
Mam własną chałupę, gdzie mogę prze 
spać się, gdzie żona moja może czekać 
na mnie, gdy wyruszę w świat na za 
robki, gdzie mogą mieszkać moje dzie- 
BE . 

Każdy chłop zdaje sobie sprawę, że 
przez podział spadkowy maleją gospo- 
darstwa i stają się samoniewystarczal- 
ne. Wie lecz miłość do ziemi przezwy- 
cięża u niego wszystko. 

Pięciu braci podzieli pięć hektarów 
ojcowizny, wiedząc, że razem wyżyją, 

a w pojedynkę mogą zginąć. A skolei 

i ich synowie podzielą i ten hektar. 

Nie są to teoretyczne rozważania. Przy 

rost ludności na wsi nie zważa na wa- 

runki ekonomiczne. Na wsi niema _ „ро- 

radni świadomego macierzyństwa. 
Przyszłość wsi wileńskiej na drodze, 

którą przejechaliśmy, nie przedstawia 
się wesoło. Ludzi rodzi się coraz więcej, 
a ilość ziemi pozostaje ta sama —. ty!- 
ko dzieli się ją na coraz mniejsze skra- 
weczki na głodowe gospodarstwa 
rolne. 

*, Chciałbym zaznaczyć, że rozmówcy mol 
odpowiadali mi gwarą białoruską. Nie chcąc 
jednak męczyć czytelnika, podaję rozmowy w 
tłumaczeniu. FSE; ud



  

„KU JRJER* z « z dnia 1-go sierpnia 1934 r. 
  

wedrówki po szpaltach 
NAD TRUMNĄ KANCEERZA 

DOLLFUSSA. 

Zgon: .„„małego kanclerza. zwrócił 
uwagę wszystkich, niemal mocarstw na 
Austrję, Nie, doceniano dotychcz: 

znaczenia: w sprawach pokoju. 
(Nr; 2 pisze: 
„(Wi kilka minut po nadejściu wiadomości o 
zamachu na Dollfussa wyszły rozkazy kon- 
centracji wojsk włoskich na granicy austrjac- 
kiej. "Te dwa „korpusy, które tam ściągnięto 

przemówiły i do nazistów austrjackich i do 
Berlina znacznie wymowniej, niż wszystkie ar- 
tykuły prasy europejskiej i ułatwiły rządowi 

austrjackiemu opanowanie sytuacji. 

A jednak: ** 
«Nie potrzeba 'czytać pomiędzy wierszami, by 

się. dowiedzieć co się stanie, kiedy Włochy 
Erzez wypadki. austra, je zostaną zmuszone 

do wysłania istotnie swoich kórpusów do Au- 
śttji! Początek, jaki” zrobią nad Dunajem bę- 
dzie sięgał znacznie dalej niż wydaje się tym, 
kiórzy, chcieliby z "Włoch zrobić żandarma ma- 

łej koalicji. 
Opinja francuska wysuwa jako ratunek о- 

kupację włośko i- czeską, Nie potrzebujemy do- 
ch, u. Po cofnięciu jej 

y tylko ną sile. Propozyej a 
st oczywiście dykto- 

W pda, ių Włochy same, nie zagospoda- 
towały” się mad: Dunajem na niekorzyść małej 
koalicji, .Przecićż: je: 
$ Pay tam 

теат! ` dia, " 
s aa: Prgli L 

"Aldnėm. dowėem“ wyrasia zagadnie 
Rie: „kryzys aush'jacki czy kryzys mię- 
ūžynarodowy““: Pod takim tytułem 

  

   

   

  

      

     

      

    

    

   agūnia kasztanów z 0g- 

4Czaus (Nr! 305) zamieścił na po 
Hastepujące uwagi: 

- Analogja pomiędzy zamotdówaniem 5. p.   

kanclerza .Dolifussa a morden: sarajewskim z 
przed 20 łaty jest zbyt uderzająca, by nie wy- 
woływać refleksyj na cały cie. Ówczesny 
mord był rezultatem agitacji zmierzającej do 
oderwania od przedwojennej Austrji pewnych 
prowincyj, obeeny mord jest wynikiem akcji, 
która zmierza do wykreślenia definitywnego 

Austr. karty Europy. Ówczesny mord wywo- 
łał najżywsze zaniepokojenie 'w Berlinie, gdzie 
obawiano się rozkładu Austeji. Dzisiejszy mord 

w, wołuję niepokój we w kich stolicach, 
że utrzymanie niepodległości Au- 

1 jest żadantem niemal ponad ludzkie s 

utaj: otwiera! się cała gama  móżliwości 
Rząd włoski, w którego rękach leży iniejatywa, 
możę się ograniczyć: do groźny: ch deklaracyj, do 
sry ; do manitfestacyjnego zbliżenia z 
r łe może pójść dalej. 
wne nie jest prawdopodobna, ałe jest nie- 

stety, możliwa, 

        

    

   

      

          

     

       

"A więc warunkiem koniecznym po- 
koju'w Europie jest zachowanie nieza- 
leżności: Austrji. Zdały sobie sprawę z 

tego: czynniki obee,! zrozumieli. to 
równićż i sami Austrjacy, jak tego do: 
wodzą” przemówienia "nad grobem po- 
leglego kanelerza. Przyłacza je „Gazela 

Polska (Nr. 204) w artykule Karab- 
Kucharskiego „Dynamiczna żałoba”. 
'"+„OQddamy ziemi najlepszego z Austrjaków i 
prawdopodobnie jednego z.najlepszych europej- 
czyków — mówił prezydent Republiki Miklas— 
Ćheiał on Austrji narodowej i niepodległej, wie- 
dząedóbrze, że taka właśnie Austrja jest nieod- 
zowiym warunkiem pokoju europejskiego. Ma- 
ułóż jeden tylko sposób zapewnienia cznego 
[poczynku tej wielkiej duszy chrześcijańskiej, 

F mianowicie wchłaniając w siebie jej wolę 
1 wykonując ją niezłomnie. Jest to naszym świę- 
tym obowiązkiem wobec niego, wobec Austrji, 
wobec pokoju Świata”. 

  

    
  MON E iążę Starhemberg, w swoją Ко- 

lej. zabierając. głos, wyprężony po żoł 

mad, trumną, przytwierdził: 
„Mi na zabić człowieka, ale nie myśl jego, 

której triamt staje się tem pewniejszy po zbro- 
dni. Ta Śmierć wzmaenia młodą  austrjaeką 
świadomość : niepodległości. . Męczeństwo kan- 
«lerza Dollfussa zdobyło ostatecznie w oczach 
ludu naszego i całego Świata nienaruszalne pra 
wo do austrjackiej wolności!” 

" Zagadiiienia wojny i pokoju skupiły 
się” dokoła Austrji po raz drugi. Niepo: 
wrolnie minęły czasy, których dewizą 

było: „Bella gerant alii, fu felix 
Austrja nubė“. ‚ 

SŁOWA, PRAWDY Z UST DZIAŁACZA 
«150 Stronnictwa Ludowego. 

„Kurjer Poranny* (Nr. 210) zamie- 
szeża wywiad z b. posłem „Wyzwole 
niać, / obecnie: czynnym  « działaczem. 
Stronnictwa Ludowego, które powstało 
Ha gruncie dawnych ugrupowań „Piast 

GWyzwolenie* i « „Strońietwo Chłop- 
skie*:: Pod adresent owego. stronnictwa 
p. posel' wypowiada b. cierpkie uwagi: 
*——: Formalnie. Stronnictwo Ludowe: istnieje 

już 'jakd jednolita organizacja polityczna z gó- 
rą trzy, kata, wszakże jest to zespół ludzi za. 
i gryzących się między sobą niewiadomo 
0 eo. 

Wpływu na rządy ludzie ci nie mają żadne- 
go i zdaje się, że nawet nie chcą go mieć. Przy- 
najmniej nazewnątrz róbią taką minę. Ale za to 
wewnątrz organizacje żrą się między m w 

  

      

straszay sposób i to nie © ideały. Broń Boże — 
nie © kierunek linji politycznej, nie o taktykę 
w stosunku do rządu, a o rzeczy, na które czę- 
stokroć nawet splunąć nie warto, jak naprzy- 
kład, czy w Pipidówce ma być prezesem Rar- 
tlomiej, Wojciech. I tu widać całe ideowe 
Bankructwa Stronnictwa Ludowego. 

  

Natomiast zamierzeniom rządowym 
odaje p. poseł zupełną sprawiedliwość: 

Hasło „frontem do małego rolnika* rzuco 
ne obecnie przez sfery prorządowe, może w bar- 
dzo dużym stopniu zniszczyć nasiroje opozycyj 
ne w masach chłopskich, o ile będzie energicz- 
nie i rzetelnie realizowane. den najbardziej 
opozycyjnie nastawiony poseł Stronnictwa Lu. 
dowego nie będzie w stanie w takiej atmosfe- 
rze uprawiać agitacji opozycyjnej. Chłop jesi 
elementem trzeźwym i praktycznym i idzie za 
tym, kto mu korzy: niesie — lecz nie korzyść 
doraźną dla jednostki, a korzyść dla ogółu. Prze 

doraźne świadczenia dla jednostek wy- 
u pozostałych zazdrość i niechęć. 

Chłop jest z natury czynnikiem praworzą- 

    

   

  

   

  

   

    

dnym i posłusznym władzy, on władzy zasadni- 
czo wićrzy. Pod tym wziędem w sterach ludow- 
ców żywi się duże nadzieje co do osoby min. 
Kościałkowskiego. Choć dawno już bo w 1%: 
roku, wystąpił on z „Wyzwolenia”, to nie mniej 
chłopi ludowcy z dawnego „Wyzwołęnia” i 
Stronnictwa Chłopskiego uważają go za czło- 
wieka duchowo sobie bliskiego, eo więcej za 
człowieka, który za krzywdą chłopską się uj- 
mie, a to jest duży kapitał zaufania. 

Minister Poniatwoski ma wogóle wśród chło 
pów dobre imię, a wśród dawnych „Wyzwoleń- 
eów* i dawnych członków Stronnictwa Chłop- 
skiego w szczególności. Bądźcobądź i jedni i 
drudzy uważają go za człowieka, który szeze- 
rze pójdzie na sanowanie stosunków gospodar- 
czych wsi, znają go bowiem jako człowieka .głę_ 
bokich i niewzruszonych zasad. Chodzi tylko 
© to, jaki będzie jego program i skąd weźmie 
pieniądze. 

Tak — grunt to czyn i realne pod- 
stawy. 

   

    

   

     

  

War. 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy J. Kulczyckiej i R. Petera 

Dziś o godz. 8 30 wiecz. 

KATIA "TANCERKA 
ceny zniżone 

Wzrost zbrojeń 
i eksport broni 

„Giornale d'ltalia* podaje cyfry, 
wie których wynika, 
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na podsta 

že eksport broni i amu- 

nicji z głównęch państw przemysłowych wyka 

w latach 1931—1932 i 0 

12 proc. w latach 1932—33. W ciągu pierwsze 

go kwartału roku bieżącego eksport granatów 

z fabryk francuskich wzrósł o 100 proce., a ae- 

roplanów o 29 proc. Eksport broni z Auglji 

wzrósł o 43 proc. w pierwszym kwartale r. b. 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Maksimum 

wzrostu wykazuje eksport broni z Czechosło- 

zał wzrost o 8 proc. 

    

    

wacji, skąd wyeksportowano jej za I półrocze 

r. b. o 500 proc., a amunicji o 300 proc. 

niż za ten sam czas w roku ubiegłym. 
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Ś. p. Marszałek Lyautey na łożu śmierci 

7 : ЗЕ 

+ 

Tan, którego zwano stróżem: pokoju Marokka,nie żyje. 

  
Kilkudniowa choroba 

zione do Nandy. 
zmogła go. 

  

Zwłoki Ś. p. marsz. Lyautey'a będą przewie- 

Pogrzeb marszałka Lyautey'a 
` Kondolencje Marszałka Piłsudskiego 

PARYŻ. Pat. — Pogrzeb marszałka 
Lyauteya ódbędzie się we czwartek w 

Nancy. Rząd francuski reprezentowany 

będzie przez ministrów Barthou i mar- 

szałka Petaina. W uroczystości żałobnej 

weźmie udział ambasador Rzeczypospo 

litej Chłapowski oraz przebywający we 

Francji oficerowie polscy. 

Dzisiejsza prasa francuska ogłasza 

teksty depesz wymienionych między 

marszałkiem Piłsudskim a marszałkiem 

Petainem. 

Marszałek Piłsudski przesłał następu 

jacą depeszę: 

Z powodu żałoby, jaka okryła Franeję i jej 
armję śmierć marszałka Lyautey'a, proszę przy- 

jać serdeczne kondolencje, jakie przesyłam w 

imieniu własnem i armji polskiej. 

Na depeszę tę marszałek Petain od- 

powiedział: 
Wielce wzruszony kondolenejami, jakie Wa- 

sza Ekscelencja przesłał w imieniu Własnem i 

armji polskiej, proszę przyjąć i przekazać armji 

polskiej podziękowania moje i armji francuskiej 

zawsze czujnej na dowody braterstwa nadcho- 

dzące z Polski, 

Subsydjowana przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

najstarsza na ziemiach północno-wschodnich —założ. w 1916 r—jedyna w Wilnie 

4-letnia Męska Szkoła Handlowa 
STOWARZYSZENIA KUPCÓW 1 PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 

z prawami szkół państwowych 
UPRAWNIA DO 

DAJE ULGI W OPŁACIE 
PRZYJMUJE ZAPISY 
INFORMUJE CODZIENNIE 

odroczenia służby wojsk., wstępu do szkoły podchor. reż., 
zajmowania w służbie państwowej stanowisk Il-ej kategorii. 

czesnego uczniom pilnym a niezamożnym. 

kandydatów do wszystkich 4 klad, 

od godz 9-ej do 14-ej w lokalu Szkoły. 

UL. BISKUPIA Nr. 4, Telefon 4-23. 

  

Dziesięcioro przykazań 
małżeńskich 

Wśród wielu rekordów, jakiemi szezyci się 
Ameryka Północna, niemałym rozgłosem cieszy 
się rekord rozwodów, a wśród miast gwiaździ- 

stej republiki pierwsze miejsce pod tym wzglę 
«em zajmuje Chieago. W mieście tem jeden tyl 
ko sędzia, niejaki Joseph Samath, rozpatrzył 
dotychezas 40,000 procesów rozwodowych, z 
czego tylko w 2,000 wypadków udało mu się 
pogodzić zwaśnione strony. Pozostałe 38.000 par 

zostały przez sędziego Sabatha rozwiedzione. — 
Nie więc dziwnego, że po wysłuchaniu skarg 
tylu niezgodnych małżeństw, sędzia mógł wys 
nuć w konsekwencji całą teorję małżeńską, któ 
rą streścił w poniższych 10 przykazaniach ma- 
jacych w jego przeświadczeniu zapobiegać roz 
wodom: 

1) Uzbrójcie się wzajemnie w cierpliwość, 
2) Pracujcie i korzystajcie z rozrywek razem, 
3) Nie unoście się gniewem, wypowiadając 
sprzeczne zdania, 4) Rozstrząsajcie wszystko 

w spokoju, unikając t. mw. ostatniego słowa, 
5) Bądźcie szczerzy względem siebie, 6) Pamię- 
tajcie o tem, że wzajemna sympatja jest парер 
szym fundamentem spokoju domowego, 7) Ra 
dosne „dzieńdobry” i i przyjacielskie „dobra- 
noe* czynią cuda, 8) Dzłelcie się odpowiedzial 

nością, 8) Niech dom wasz należy do was, a 
nie do waszych przyjaciół, 10) Niech nigdy nie 
zaskoczy was zachód słońca, gdy jesteście po- 
różnieni, 
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į MIEJSKI TEATR LETNI 
w Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś o g. 8.30 w. 

ŻYCIE JEST 
SKOMPLIKOWANE 
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Od redakcji 
Na każdym kroku spotykamy się 

   
zagadnieniami prawnemi. 

kąś 

Kupuj 

rzecz,  wynajmijąc mieszkanie, 

czy 

wchodzimy w stosunki umowne. 

przyjmując posadę, pracownika, 

które 

pociągają za sobą pewne konsekwencje 

Prawne. Musimy przestrzegać rozporzą- 

dzenia administracyjne płacimy po- 

datki, przez prawe przepisane. Znajo- 

mość przepisów prawnych przynaj 

«mniej ogólna. konieczna jest dla każ- 

dego. 

Dążąc do tego, by dać czytelnikom 

ńaszym jaknajdokładniesze informacje 

ze wszystkich dziedzin nie możemy po- 

minąć prawnych. zagadnień Z tego 

względu wprowadzamy w piśmie na- 

szem specjalny dział prawniczy. 

W dziale tym będziemy omawiali o- 

bowiązujące ustawy i rozporządzenia 

óraz podawali. miarodajne wyjaśnienia 

Sądu Najwyższego i Najwyższego Try- 

bunału Administracyjnego. Pozatem na 

łamach działu prawniczego / będziemy 

udzielali naszym czytelnikom  wyjaś- 
nień w interesujących ich  kwestjach 
prawnych. Odpowiedzi zapytania 

<zytelników redagowane będą przez do- 

Świadczonego prawnika, po zasiągnię- 

еа opinji, w razie potrzeby, wybitnych 

specjalistów w danej dziedzinie prawa. 

na 

Zapytania kierować należy pod ad- 

resem: Redakcja „Kurjera Wileńskiego 

Dział Prawniczy — Wiłno, Biskupia t. 

Spodziewamy się, że ta inowacja zo- 

Stanie spotkana przychylnie przez na- 

szych czytelników. 

R 

„KURJER*%* z dnia 1-go sierpnia 1334 r. 

DZIAŁ PRAWNICZY 

Z dniem 1 lipca r. b. wszedł w życie 
nowy kodeks zobowiązań. Kodeks ten re 
guluje między innemi kwestję najmu lo- 
kali. W tej dziedzinie kodeks wprowadza 
cały szereg zmian, które mieć na wzglę- 
dzie powinni zarówno właściciele domów 
jak i lokatorzy przy regulowaniu swoich 
stosunków. 

Przepisy kodeksu zobowiązań nie u- 
chylają ustawy o ochronie lokatorów, od 
wrotnie, art. III, p. 3 przepisów wprowa 
dzających kodeks zobowiązań wyraźnie 
ustawę tę utrzymuje w mocy. Jednakże 
pomimo tego przepisy kodeksu zobow 
zań będą miały zastosowanie do' umów, 
najmu, mianowicie co do kwestyj przez 
ustawę o ochronie lokatorów nie uregu- 
lowanych. Jeszcze większe znaczenie ma 
kodeks zobowiązań dla najmu lokali, 

których ustawa o ochronie lokatorów nie 
dotyczy (tak zw. niedekretowych), gdyż 
w tym wypadku stosunki są regulowane 
wyłącznie przez przepisy kodeksu. 

Przepisy kodeksu zobowiązań nie od 
razu mają zastosowanie do wszystkich 
umów. Umowy najmu zawarte po wejś- 
ciu w życie kodeksu, to jest po 1 lipcz r 
b., regulowane są przez ten kodeks. Na- 
tomiast w stosunku do umów, zawartych 
przed tą datą, obowiązują przepisy do- 
tychczasowe, jeszcze w ciągu roku. Do- 
piero po upływie roku to jest od 1 lipca 
1935 roku w myśl art. III przepisów 
wprowadzających kodeks zobowiązań, 
przepisy tego kodeksu stosuje się do już 
istniejących umów, (tak samo do umów 

dzierżawnych i o pracę). 
Ten ogólny przepis posiada wyjątki. 

Mianowicie przepisy nowego kodeksu sto 
suje się już obecnie co do skutków nie- 
wykonania zobowiązań. Dotyczy to na- 
przykład prawa zastawu właściciela do- 
mu na rzecz lokatora (co omówimy ni- 
žej). 

Również według przepisów nowego 
kodeksu ocenia się skutki prawne zda- 

   

  

Może nie być eksmisji 
pomimo zalegania Z komornem 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Naj 

Wyższego z dnia 11 sierpnia 1933 r. w 
sprawie Nr. I: C. 1660/32 Sąd orzekają- 
ty władny jest odmówić * rozwiązania 

owy najmu, pomimo zalegania przez 
łokątora z zapłatą dwóch rat komorne- 
80, o ile w związku z. okolicznościami 
sprawy uzna, iż takie zaleganie jest tyl 

0 czasowe. : : 
Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, ani art. 

1705 t. X cz. I zw. pr., nakładający na 
dzierżawcę obowiązek płacenia umó- 
wionej dzierżawy, ani art. 11 ustawy 0 

ochronie lokatorów, uznający zaleganie 

2 zapłatą przez lokatora,2-ch dat komor 
nego za ważną przyczynę rozwiązywa- 
nia umowy najmu nie pozbawiają Sądu 
prawa uznania, iż czasowe zaleganie 
przez lokatora z zapłatą dwóch rat ko- 

mornego nie stanowi w, konkretnym 
przypadku dostatecznie ważnej przy: 
czyny rozwiązania najmu. 

W rozpatrywanej sprawie, lokator 
zalegający z komornem za 2 miesiące, 
po wytoczeniu powództwa zapłacił ko- 
morne zaległe i nadal płacił regularnie. 
Z tego względu sąd odmówił żądaniu 
eksmisji. " (eh). 

Praca nie może być bezpłatna 
W dniu 5 grudnia 1933 r. Sąd Naj- 

Wyższy, rozpoznając skargę kasacyjną 
hrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 

W Słonimie na wyrok Sądu Okręgowe- 
80 w Grodnie z dnia 5 maja 1933 roku 
W sprawie z powództwa Jadwigi Miko- 

łajewskiej o 700 zł., rozważał kwestję 
ezpłatnej pracy pracowników umysło- 

Wych po okresie próbnym. Sąd Najwyż- 
Szy uznał, iż zgodnie z art. 7 rozp. Pr. 
Rz, z 16 marca 1928 r. o umowie o pra- 
©6 pracowników umysłowych, okres pra 

| próbnej może trwać najwyżej trzy 
nię jące i takowy nawet za zgodą stron 
mi Może być przedłużony, gdyż porozu 
dac takie, jako niekorzystne dla pra 
woła” sprzeciwiałoby się art. 1 po- 
byłop 89 rozporządzenia, a tem samem 

Y nieważne. ; 
ш_ар"дсоааи'са po okresie próbnym ma 

. AWO prącownika zwolnić, jeżeli ato- 
ь koń nie zwalnia, tylko choćby bez bliž 
aa $0 porozumienia zatrzymuje па tem 
ži mem lub innem stanowisku, związuje 
Ri him przez samo dopuszczenie go 
ka lalszej pracy, stosunek pracy może 

wiem powstać nietylko na podstawie 

umowy, ale także w sposób dorozumia- 
ny, stwierdzający niewątpliwą wolę pra 
codawcy zawiązania stosunku pracy 7 
pracownikiem, a za taką wolę należy u: 
ważać dopuszczenie pracownika do pra 

cy. 
„Z istoty umowy o pracę wynika — 

głosi orzeczenie Sądu Najwyższego — 
że za każdą pracę w braku wyraźnej u- 
mowy przeciwnej należy się stosowne 
wynagrodzenie, wobec czego  na- 
leży przyjąć, że jeżeli pracodawca 
dopuszcza pracownika do pracy, to tem 
samem godzi się na zapłatę wynagro- 
dzenia, które w braku oznaczenia usta- 
la się w myśl art. 8 powołanego wyżej 
rozporządzenia. * 

Według art. 8 rozp. Pr. Rz. z 16 ma 
ca 1928 r. O ile nie umówiono się wy- 
raźnie o wynagrodzenie, należy w tym 
względzie stosować zawartą dla dane- 
go obszaru umowę zbiorową lub też zwy 
czaj miejscowy, przyjęty w danej gałę- 
zi pracy. W braku takiego zwyczaju 
żądać można takiego wynagrodze- 

nia, jakie w danych okolicznościach 

przedstawia się jako odpowiednie. eh. 

    
  

  

rzeń, zaszłych po wejściu w życie kodek 
su, a nie związanych z istotą umowy. 
Więc np. przepisy o prawie wypowiedze- 
nia Tokalu przez rodzinę zmarłego loka- 
tora ma zastosowanie już obecnie (art. XL 
p. 3i 1 przep. wpr. k. z.). 

Trzeba zaznaczyć, że według art. 
XLVI. przep. wprow. K. Z. wrazie wąt- 
pliwości, czy ma być stosowane prawo 
dotychczasowe, czy też kodeks zobo- 
wiązań, stosuje się kodeks zobowiązań 

is ten ma doniosłe znaczenie, gdyż 
ywiście, pomiędzy stronami może być 

spór, jak nałeży rozumieć przepisy wpro 
wadzające, czy w danym konkretnym 
wypadku należy uznać np., że zdarzenie 
jest związane z istotą umowy, czy też 
nie. W takich wypadkach ustawa daje 
przewagę kodeksowi zobowiązań, co jesz 
cze zwiększa jego znaczenie. Wiele kwe 
słyj jednak będzie jeszeze długo spor- 

nych, dopóki nie wyjaśni ich Sąd Naj- 
wyższy. ” 

Z pośród przepisów kodeksu zobowią 
zań co do najmu, trzeba zaznaczyć nastę 
pujące: 

1. Wynajmujący (właściciel domu) 
obowiązany jest utrzymywać lokal w 
stanie zdatnym do użytku, więc na nim 
ciąży obowiązek remontu. natomiast dro 
bne naprawy obciążają lokatora (art. 373 
$1i2). Np. naprawa pieca stanowi obo 
wiązek gospodarza. Jeśli zachodzi potrze 
ba remontu, lokator musi zawiadomić go 
spodarza, a o ile ten remontu nie dokona 
we właściwym czasie, lokator może ga 
dokonać na koszt gospodarza (art. 374 
K. Z.). Jeżeli zachodzi potrzeba napra- 
wy, lokator obowiązany jest zawiadomić 
gospodarza niezwłocznie, w przeciwnym 
razie odpowiada za szkody (art. 380, $ 2 
K. Z.). Np. zaczyna przeciekać dach — 
lokator nie żąda naprawy i wkońcu za- 
wali się sufit. Reperacja dachu robi się 
kosztem gospodarza „ale za koszta napra 
wy sufitu odpowiada lokator, jeśli nie żą 
dał naprawy dachu w swoim czasie, gdyż 
przez wcześniejszą naprawę dachu moż- 
na było zapobiec zawaleniu się sufitu. Jeś 

  

  

li natomiast lokator zażąda reperacji da ° 
chu, a gospodarz tego nie uczyni, lokator 
ma prawo zreperować dach kosztem gos 
podarza. 

Bardzo ważny jest przepis, że lokator 
może zmniejszyć komorne, jeśli lokal jest 
częściowo niezdatny do użytku, lub wo- 
góle użyteczność jego jest zmniejszona, 
albo utrudniona. Np. w jednym pokoju 
zawali się piec i pokój ten nie nadaje 
się do zamieszkiwania, — lokator może 
odpowiednio zmniejszyć komorne. 

Przepisy te, według naszego zdania, 
mają zastosowanie tylko przy umowach 
zawartych po 1 lipca r. b., do: wszyst- 
kich umów będą miały zastosowanie do 
piero po roku. Według przepisów dotych 
czasowych lokator może żądać tylko na- 
prawy, komornego zaś zmniejszać nie 
może. 

2. Lokator powinien płacić komorne 
w terminie umówionym, jeśli nie jest u- 
mówione, w jakich terminach ma płacić 
— ta miesięcznie zgóry. : 

Gospodarz ma prawo zastawu na ru 
chomościach lokatora i członków jego 
rodziny z nim razem mieszkających, na 
zabezpieczenie czynszu zalegającego nie 
dłużej niż rok, (art. 386 K. Z.). Prawo 
zastawu wygasa, gdy rzeczy zostaną z 
lokalu wyniesione, ale gospodarz może 
zatrzymać rzeczy, dopóki komorne nie 
będzie zapłacone, lub w inny sposób za- 
bezpieczone (art. 387, $ 1 i 2 K. Z.). Więc 
jeśli lokator zalegający z komornem ze- 
chce się wyprowadzić, gospodarz może 
bez sądu zatrzymać rzeczy jego i jego ro 
dziny (żony, dzieci), ale nie wszystkie, 
a tyle tylko, żeby wartość ich stanowiła 
zaległe komorne, i to nie więcej niż za 
rok. Jeśli lokator zalega za dłuższy czas 
nik rok, mimo to gospodarz może zatrzy 
mać rzeczy tylko na pokrycie rocznego 
komornego. 

Rzeczy zatrzymanych gospodarz sprze 
dawać niema prawa, ale musi podać !o- 
katora do Sądu o komorne i po uzyska 

niu wyroku może wystawiać te rzeczy na 

licytację zwykłym trybem. Oczywiście, 
dochodzić komornego gospodarz może 

„Najem lokali a nowy kodeks zobowiązań 
nietylko rocznego, lecz za cały czas. 

Należy uważać, że przepis ten ma 
zastosowanie już obecnie, ale tylko co 
do komornego zaległego po 1 lipca r. b., 
więc gospodarz ma prawo do zatrzyma- 
nia takiej ilości rzeczy, która pokrywa 
wartość komornego, zaległego po 1-ym 
lipca. 

Jeśli rzeczy mają być wyniesione 
skutkiem zarządzenia władzy (np. gdy 
dom grozi zawaleniem się i policja usu- 
wa lokatorów) gospodarz musi zgłosić 
się do tej władzy w ciągu trzech dni i 
wówczas może zatrzymać rzeczy (att. 
387 par. 3 K. Z.) 

3. Gospodarz może eksmitować lo- 
katora, jeśli nie zapłaci on komornega 
za dwa okresy (miesiąc, kwartały i t. p. 
— art. 388 K. Z.). Przepis ten obowiązy- 
wał i dotychczas, ale tylko w stosunku 
do mieszkań dekretowych. Obecnie ko- 
deks zobowiązań wprowadził to dla 
wszystkich mieszkań. 

Wszystkich przepisów kodeksu zce- 
bowiązań co do najmu w krótkim arty- 
kule wyczerpać niepodobna.  Poda- 
liśmy tylko najważniejsze, które wpro- 
wadzają zmiany w stosunku do dotych- 
czasowego stanu rzeczy. 

4. W razie śmierci lokatora rodzina 
jego, mieszkająca z nim razem, może 

pozostać w mieszkaniu, na mocy daw- 
nej umowy, ale może też wypowiedzieć 
najem (art. 391 K. Z.). Więc chociażby | 
zawarta była umowa na piśmie na ok- 
reślony termin, a lokator umarł przed 
wygaśnięciem umowy, rodzina może 
wyprowadzić się i za komorne nie od- 
powiada. Wypowiedzenie musi nastą- 
pić: jeśli komorne płacone jest miesięcz 
nie na miesiąc naprzód (za ten miesiące 
rodzina musi zapłacić), jeżeli kwartal- 
nie lub w ratach większych — na kwar- 
tał naprzód (art. 390 K. Z.). Wypowie- 
dzenie obowiązuje z końcem miesiąca 
kalendarzowego lub kwartału, więc je- 
Śli najem będzie wypowiedziany w środ 
ku miesiąca, gospodarz ma prawo żą- 
dać komornego za bieżący miesiąc i ca- 
ły następny, a wyprowadzenie się mu- 
si nastąpić przed końcem tego, następ- 
nego miesiąca. Przepis ten ma zastoso- 
wanie już obecnie do wszystkich umów. 

5. Tak samo urzędnicy państwowi i 
samorządowi mogą w razie przeniesie- 
nia do innej miejscowości wypowie- 
dzieć mieszkanie .w tychże terminach, 
chociażby zawarli umowę na czas dłuż- 
szy( art. 392 K. Z.). 

6. Jeśli lokator wprowadzi w mie- 
szkaniu pewne ulepszenia, np. zapro- 
wadzi elektryczność, gospodarz może te 
ulepszenia zatrzymać za zapłatą warto 
ści albo żądać, żeby lokator je zabrał 
(art. 396 K. Z.). Więc lokator nie może 
zmusić gospodarza, żeby zapłacił mu 
za zaprowadzoną instalację elektryczną, 
jeśli gospodarz zatrzymywać jej nie 
chce. Gospodarz nie jest zobowiązany 
zwracać kosztów wyłożonych przez lo- 
katora, tylko wartość instalacji w chwi- 
li wyprowadzania się, która może być 
mniejsza, niż wyłożone na nią w swoim 

czasie koszta. 

7. W razie sprzedaży domu nabywca 
może wypowiedzieć lokatorom mieszka- 
nia, na miesiąc lub kwartał naprzód — 
zależnie od tego, jak jest płacone ko- 
morne. Ale jeżeli umowa jest zawarta 
na piśmie z urzędowem  poświadcze- 
niem daty, nabywca domu wypowie- 
dzieć mieszkania nie może( art. 399 K. 

Z.). Nabywcę domu obowiązuje komor- 
ne, zapłacone tylko za jeden okres (mie- 
siąc, kwartał i t. p., jak się płaci nor- 
malnie — art. 401 K. Z.). Więc jeśli 
lokator, który płaci komorne miesięcz- 
nie zapłaci gospodarzowi za kilka mie- 
sięcy, a gospodarz dom sprzeda, to no- 
wy gospodarz może od lokatora docho- 
dzić komornego już za następny mie- 
siąc po kupnie domu. Lokator w tym 
wypadku może żądać zwrotu zapłaco- 
nego komornego od gospodarza dawne- 
go. Ten przepis również ma zastosowa- 
mie już obecnie. i 

Dr. Jur.
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„KURJER* z dnia 1-go sierpnia 1934 r. 
  

Wieści i obrazki z kraju 
Sprzedał syna Krzyż ku czci 

W. Ks. Lit. Witolda 
W Widugirach oddział iLitewskiegc 

T-wa Św. Kazimierza ufundował pom- 
nik - krzyż ku uczczeniu pamięci W. Ks 

Lit. Witolda. Kamienny krzyż ma 
metrów „wysokości z wyrytą na nim je- 
dną tylko datą „1934“. (w). 

Nowo -Swięciany 
Przez kilka ostatnich lat masz 

Straż Pożarna była w stanie dezorganiz 
tenrznem osobistych tarć, wskutek czego 
le wartościowych jednostek z niej się wy 
fało. Na ostalniem walnem zebraniu komendan 
tem Straży Pożarnej został wybrany b. długo- 
letni prezes i dożywotny członek p. Piotr Po- 
miatowski, znany działacz społeczny. P. Po. 
niatowski po objęciu kierownictwa po- 
żarnej, energicznie przystąpił do j reorga- 

mizacji, nie zapominając również o stronie kul- 
turalno - ośwatowej. Rozumiejąc zadania str. 
poż. wciąga do współpracy jak najszersze rze- 
sze. Jednym z pierwszych jego posun jest 
mprowadzenie sobėtsk. Taka sobótka odbyła się 
już w dniu 28 lipca r. b. Własna sala, która 
dotychczas miała wygląd obskurny, w przecią- 
gu jednego dnia, przy wspólnej pracy członków. 
przeobraziła się w bardzo miły, o domowym wy 
tgladzie —salonik. (P. Poniatowski dołożył ws: 
kich starań,ażeby sobótka wypadła bez zarzu- 
tu, co się też w zupełności udało. i y 
tem ogólne zadowolenie uczestników zabawy 
W. zrozumieniu palącej potrzeby pomo 
rom powodzi w Małopolsce, mimo dużych po- 
trzeb straży poż. prezes przeznaczył na ten cel 

czysty zysk. 
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Sala wypełniła się po brzegi i przy dźwię- 
kach własnej orkiestry, ochoczo bawiono się 
do ranka. W czasie odbywającej się zabawy p. 
Poniatowski chcąc powiększyć „ urządził 

na sali doraźną zbiórkę na powodzian, która 
dała kwotę 22 zł. Jak dalece miejscowe społe- 
czeństwo gotowe jest pośpieszyć z pomocą nie- 
szczęśliwym, niech świadczy drobny fakt, że 

właści majątku Grzyby p. W. Osiński, za- 
miast biletu wejścia nadesłał na ręce p. Ponia 
towskiego kwotę 10 zł. 

Ogólny zysk w kwocie zł. 36 został przekaza 
ny na conto powodzian. Miejscowy. 

   
    

      

ZERWANO PLAKATY „KUR. WILEŃSKIEGO". 

W Nowo-Święcianąch, inw. woj. p. Borowik 

posiada na Placu Kolejowym  kjosk ulicznej 
sprzedaży wyrobów tytoniowych i gazet. 

Przed paru dniami otrzymał on z admini 
stracji „Kurjera Wileńskiego* afisze reklamowe 
do rozklejenia i otóż co się okazało. Na drugi 

dzień po rozklejeniu, nie pozosta.o z nich ani 
śladu — zostały zerwane. 

Czy komuś na tem zależało? 

Jeżeli tak, to ten ktoś grubo się myli, jeżelj 
myśli, że w ten sposób wpłynie na zmniejsze 
nie się liczby czytelników „Kurjera*, Fakt ten 
w każdym razie, jak na stosunki Nowo-Świę- 
ciaūskie jest charakterystyczny. Obserwator. 

  

Gier + KOP ŚPIESZY Z POMOCĄ. 

Wi nocy z 27 na 28 lipca r. b. wybuchł po- 
żar w zabudowaniach Wiktora Jurkiewicza, we 
wsi Meżanele, pow. święciańskiego, 

  

Pierwszymi, którzy zjawili się na miejsce 
pożaru byli źołnierze KOP-u z Nowo-Śyjęcian, 
którzy rozpoczęli akcję ratowniczą. Po zaałar- 

mowanju N.-Święcian, niezwłocznie wyjechała 
Ochotnicza Straż Pożarna, która ogień zlokali- 
zowała i uratowała budynki mieszkalne. Spali- 
ła się stodoła pełna siana i koniczyny. Straty wy 
m6szą 500 zł. Powód pożaru —nieostrożne ob- 
chodzenie się z ogniem, 
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Związek аОГ ОМ 
Przekład autoryzowany z angielskiego 

Ogólnie wiadomo, że Londyn „siedzi 
w kucki*, Nowy York „strzela w chmu- 
ry', Paryż — przynajmniej w środko- 
wych dzielnicach — rozkłada się z fran- 
cuskim wdziękiem, a Berlin, mówiąc bez 

ogródek, rozwala. Turysta, zwiedzający 
go pierwszy raz, ma wrażenie, że ulice są 
nieskończone i nie prowadzą poprostu 
migdzie. Wrażenie to jest szczególnie 511- 
ne, gdy wjeżdża się do miasta pociągiem, 
który zatacza wielki łuk przez środek 
miasta, zatrzymując się co chwila na 
wielkim dworcu. Anglik. przyzwyczajo- 
ny do rozkładu Londynu, nie przecięte 
go przez centrum żadną główną linją ko- 
lejową, wpada w trakcie ostatniego eta- 

pu podróży do Berlina, w nastrój nudy 
i znużenia. Gdy pociąg stanął na dworcu 
koło Ogrodu Zoologicznego, Djana my- 
ślała, że to już koniec podróży. Wstała 

więc i zaczęła zbierać rzeczy. Właśnie 

  

    

a ochotnicza 

Na dworcu w Lidzie zatrzymano 9-letniego 

I Aleksandrowicza ze Słonima, k „na gapę* 
usiłował dostać się do Wilna. Jak się okazało, 
chłopak zbiegł jakiemuś rzemieślnikowi z Li- 

dy, który miał go nabyć od ojca. , 
Dochodzenie w tej sprawie ustaliło, iż i- 

stotnie wdowiec ze Słonima Michał Aleksandro_ 

Zemdlała z głodu 

  

     

wiez, będąc w beznadziejnej sytuacji materjal- 
nej oddał za 30 zł. syna jakiemuś rzemieślnikowi 
w Lidzie, zrzekając się wszelkich do niego praw, 
ponieważ ów rzemieślnik stosował wobee chłop 
ca cięgi, Aleksandrowicz zbiegł. 

Chłopca skierowano do Słonima, gdzie zosta 

nie oddany do sierocińca. 

  

mając skarb w zanadrzu 
Na terenie gminy janowskiej wpobliżu wsi 

Marcinowce posterunkowy policji znalazł w ro- 
wie nieprzytomną kobietę nazwiskiem Kubacze 
wiezową Jadwigę, ze wsi Umbry gminy janow- 

  

skiej, która z wycieńczenia i głodu zemdlała. 
Okazało się, że jest ona żebraczką. Podczas 

rewizji znaleziono u niej zaszyte w spódnicy 
500 dolarów amerykańskieh i 150 rb. w złocie. 

Zlikwidowanie bandy przemytniczej 
Na terenie pow. święciańskiego została zlik- 

widowana banda przemytnicza, grasująca w re- 
jonie Kołtynian. Aresztowano 5 osób na czele 
ze znanym przemytnikiem Janem Kulbueiem. 

Bandzie odebrano kilkadziesiąt kilogramów 
sacharyny, tytoniu oraz przedmiotów galanteryj 
nych i jedwabiu. 

Burza nad pow. dziśnieńskim i brasławskim 
Nad powiatami brasławskim i dziśnieńskim 

przeszła wczoraj wielka burza, połączona z ude- 
rzeniami piorunów. Deszcz lat około godziny i 
skutkiem tego w szeregu zaścianków i wsi wo- 
da powdzierała się do zabudowań gospodarczych 

Zarabiali na 
Na granicy połsko-sowieckiej w rejonie Ra 

kowa i Iwieńca zlikwidowano szajkę przemytni 
czą, tradniącą się rzekomo przemycaniem Ży- 
dów do Birobidżanu. Przemytnicy, korzystając z 
konjunktury przyrzekali chętnym przemycenie 
ich zagranicę, przyczem pobierali wysokie sta 

i mieszkalnych.. 
W związku z obfitemi opadami donoszą z 

prowincji o niezwykle utrudnonym zbiorze 
ta. Podobno również gniją kartofle. 

Birobidżanie 
wki „na koszty własne”. A gdy już pieniądze 
mie w kieszeni, wyprowadzali ofiary w pole i 
lasy i puszezali na łaskę losu. 

Według pierwiastkowego dochodzenia usta- 
lono, iż ofiarami oszustów padło około 70 Ży- 
dów. Aresztowano 11 osób, z tego 3 z Wilna. 

   

  

Akcja pomocy powodzianom 
w pow. grodzieńskim 

Grodzieński powiatowy komitet po- 
mocy ofiarom powodzi przystąpił do 
przeprowadzenia na terenie miasta i po 
wiatu zbiórki pieniężnej na listy, ofiar, 
które właścicielom domów w Grodnie 
zostały doręczone przez listonoszów. Po 
wypełnieniu listy przez lokatorów i sub 
likatorów oraz złożenia dobrowolnych 
ofiar, listy wraz z gotówką zostaną prze 
kazane komitetowi w terenie do dnia 
10 sierpnia r. b. iPozatem przewidziana 
jest zbiórka ofiar w naturze a przede- 
wszystkiem odzieży i obuwia. Do cen- 
trali przekazano już ponad 1000 zł. 

  

UWADZE FIRM 

Gminy w pow. nieświeskim 
na rzecz powodzian 

Ogół pracowników gmin wiejskich 
i miejskich powiatu nieświeskiego zło- 
żył jednorazową ofiarę na powodzian 

w Małopolsce w wysokości 2 proc. mie- 
sięcznych poborów, co stanowi sumę 
około 500 zł. 

Polsko-łotewska konferencja 
graniczna 

W rejonie Brasławia odbyła się polsko łotew 
ska konferencja graniczna, poświęcona sprawie 
uregulowania połowu ryb na rzekach granicz- 
uych i jeziorach. Kwestje sporne zostały pomyśl 
nie załatwione. 

KAPA KR МАГИ ЯЕПРОГОСИРООСС ЛОВО 

в'оп.ипс:о-"' 
HANDLOWO- 
PRZEMYSŁOWYCH m 8 © 

Każda firma powinna zamieścić swe ogłoszenie w Przewodniku I Spisie Wy- 

stawców I-ch Ogólnoposkich Targów Futrzarskich, które odbędą się w Wilnie od 

18.VIII. — 9.IX. 1934 r. 
Wydawnictwo to będzie cennym informatorem dla każdego kupca i prze- 

mysłowca. Z ogłoszeniami nie zwlekać. Ogłoszenia artykuły opisowe firm, przed- 

siębiorstw, fabryk i t. d. przyjmuje Dyrekcja Targów oraz wyłączne zastępstwo wydaw- 

nictwa Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego w Wilnie, Garbarska 1, a tskże Biuro 

Ogłoszeń J. Karlina, Wilno, Niemiecka 35 i upoważnione osoby. Równocześnie nad- 

mienia się, że mogące się ukazać w okresle Targów Futrzarskich wydawnictwa o po- 

dobnem brzmieniu, nic wspólnego z powyższem wydawnictwem nie mają. 

Wydawnictwo Przewodnika I Spisu Wystawców |. 
1-ch Ogólnopolskich Targów Futrzarskich w Wiinie 

p TTT iai iii i iii i 

sięgała po walizkę, gdy usłyszała głos 

swego Niemca: 
— Pani daruje, ale o ile się nie my- 

lę, pani ma wysiąść na dworcu na 

Friedrichstrasse? 

Djana odwróciła się zdumiona. 

— Nie rozumiem? — rzuciła ostrym 

tonem. 

— To jeszcze nie ten dworzec — ob- 
jaśnił potulnie Niemiec. 

— Ja tu wysiadam. 

Djana powstrzymała się z trudem, że 

by nie rąbnąć po pensjonarsku: 

—- Jaki mi troskliwy! Proszę pilno- 

wać swojego nosa! 

Przypomniała sobie z żalem, że nie 
ma już piętnastu lat. 

— Pani wysiądzie na trzecim dwot- 
cu — dodał Niemiec kładąc kapelusz. 

Podziękowała mu i usiadła. On zab- 

rał płaszcz i walizkę i wyszedł ciężko na 
korytarz. Wstała, żeby zatrzasnąć za 
nim drzwi, kiedy odwócił się i spojzał jej 

posto w oczy: 

— Przykro mi, jeżeli dokuczyłe'a 
pani swoje towarzystwem Za imperty- 
nencje przepraszam. Ale ponieważ się 
już rozstajemy i pani nie potrzebuje 

4 w о 

się więcej obawiać mojej natarczywości, 
powtórzę, żeśmy się niedawno spotkali 
— i to bardzo niedawno. 

Poruszył prawą ręką, jakby chcąc 
sięgnąć do kapelusza, lecz uprzytomni- 
wszy sobie, że ma obydwie ręce zajęte, 
zgiął się w ukłonie i oddalił w głąb ko- 
rytarza. 

Djana popatrzyła za nim ze zmar- 
szczonem czołem. Do tej chwili za bar 
dzo była zirytowana jego wyglądem, za- 
czepnošcią i chrapaniem, żeby się nad 
nim zastanowić objektywnie, Teraz, 
wolna od zmory jego fizycznej obecno- 
ści odzyskała spokój. Patrząc jak znika 
niezgrabnie w tłumie na peronie, przy- 

znała wbrew samej sobie, że w wyglą- 

dzie tego człowieka od tyłu było coś nie 

pokojąco znajomego. Musiała go już 

gdzieś widz,ieć. Czyżby Kazimierz Dol- 

ski kazał ją śledzić w Londynie i to był 

właśnie jego wywiadowca, który tak się 

jej nasuwał na ocz że go mimowoli 
zapamiętała? Chociaż może i nie... Po- 
ciąg ruszył tak niespodziewanie, że o 
mało nie upadła. Ale nie było się co za- 
stanawiać. Narazie sytuacja wymagała 

nie spekulacji, a praktycznego, zdrowe 

go rozsądku. Za chwilę miała się spot- 

    

    

As na letnisku 
przedstawiciel wy: 

  

Ašs-= żlego rodu 

chał ze swym chlebodawcą na wieś, by ra 

Ё To tež 

  

  z nim wypoc 

począł używa 

bodnie i bezpiecznie, gdyż wiejskie chuderlaki 

powietr. 

  

zerpnź        

    

kundle omijały go o trzy mile, a koty wdra- 

pywały się na drzewa lub dac 

  

„ siedząc nieru 

chomo przez całe nieraz godziny. 

iPo kilku dniach pobytu na*wsi, As poczuł 

wielki sentyment do kurcz 

po: 

   ków. Najwidoczniej 
  szedł w ślady swego pana, wielkiego amato- 

ra świeżynek. Pewnego razu urządził sobie ma- 

łe polowanko. Poszło mu to łatwo, udusił coś 

ze cztery kurczak 

Powtórzyło się to parę razy. 

Baby łaj jastrzębie, wrony, bociany, wresz 

koty. Postanowiły jednak rz: zbadać. Pil- 

nowały, dyżurowały aż przyłapały Asa. Awantu 

ra i As powędrował do szopy. Ale zdarzyło się 

   i. Miał też ucztę co się zowie. 

  

     

że jakimś trafem znowu znalazł się na wol 

i znowu zginęło małe kurczątko. Złapano 

Asa jednak na gorącym 

ti 

uczynku spożywania 

smakołyku i przetrącono mu nogę. Kulej 

wrócił do swego pana i znów trafił do szopy. 

Ponieważ z 

  

   
  

  wył niemiłosiernie. 

ąd widzi cuda wie, 

azano go 

, lecz Inia 

‚ Uja 

teraz poskromione psisko przez dnie i 

łe, wyczekując jednej z dwóch ewentu- 

albo urwania się sznurka, albo wyjaz- 

J. Hopko. 

Wysiedlenie 
Starosta šwieciaūiski wysiedlil na przeeiag 

trzech łat ze stałego miejsca zamieszkania 2-ch 
mieszkańców wsi Wajszniuny, gm. daugelis- 
kiej: sekretarza Lit. T-wa Św. Kazimierza i wi- 
ee-prezesa T-wa „Rytas* Onufrego Rukszena- 
sa i członka T-wa św. Kazimierza Rukszenasa. 

Obaj mają zamieszkać w miejscowości 0d- 
dalonej o 30 klm. od granicy polsko-litewskiej. 

    
da więc 

    

noce c 

almości 

du do miasta. 

  

Komunikat radjowy na str. 9e-j 

  

— Co ty tu robisz? r 
— Odbywam podróż poślubną. 
— A gdzie jest twoja żona? 
— Ona musiała zostać w domu, aby pilno- 

wać przedsiębiorstwa. ' 

  

kač z Dolskim. Naležalo 

o toalecie. 

Rada była, że tego nie zaniadbała, 
gdyż pierwszą osobą, jaką zobaczyła na 
Friedrichstrassenbanhof był on we wła 
snej osobie. Stał na skraju - peronu, 
wsparty niedbale na ciężkiej lasce, po- 
dobnej do kuli, trzymając w palcach 
prawej ręki długie, cienkie cygaro. Mo- 
gło się zdawać, że czekał w tej pozie od 
tygodnia, lecz ladwie Djana zdążyła ze 
skoczyć na peron, rzucił cygaro i po- 
śpieszył ej na spotkanie. 

-— Cieszę się, że panią widzę. 
pani miała wygodną podróż? 

— Dziękuję. Owszem. 

— No, to Świetnie 
Skądciś wyłonił się barczysty słu- 

żący 0 żołnierskich ruchach, ' wbiegł 

zgrabnie do wagonu i ukazał się zpo- 

wrotem z jej walizką w ręku. 

— Sądzę, że chciałaby się pani wy- 

kąpać i przebrać przed obiadem rzekł 

Dolski. — Wobec tego pojedziemy pro- 

sto do mnie. 
Wydostali się za barjerę, zeszli na- 

dół po rozległych kamiennych scho- 

dach i przeszli przez ogromne, echowe 

hale dworca, który zrobił na Djanie 

więc pomyśleć 

Czy. 
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Na powodzian 
— WILEŃSKI WOJEWÓDZKI KOMITET 

POMOCY OFIAROM POWODZI KOMUNIKUJE, 
že w dniu 30 lipca w Wileńskim Prywatnym 
Bnaku Handlowym pod przewodnictwem p. dy 
rektora Jana Brzozowskiego i prz - 
ie skarbnika p. dyr. Tadeusza Miśkiewicza od- 
było się posiedzenie Sekcji Finansowej Wileń- 
skiego Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofia- 
rom Powodzi, na którem zostało postanowione: 

1) rozesłanie list ofiar do organizacyj i in- 
stytucyj; 

2i rozesłanie 
į prywainych 

nie pań z rodzin: wojskowej, po- 

zej oraz przedstawicielek ko 
biecych organizacyj społecznych m. Wilna w 
celu zorganizowania zbiórki ulicznej i urządze- 
nia loterji fantowej. 

Pozatem na posiedzeniu ukonstytuowała się 
podsekcja rachunkowo-kontrolna. 

Jednocześnie p. dyr. T. Miśkiewicz zrefero- 

wał stan rachunku Wileńskiego Komitetu Wo- 
jewódzkiego Pomocy Ofiarom Powodzi w Wi- 
leūskim Prywatnym Banku Handlowym, na któ 

ry z tytułu ofiar dotychczas wpłynęło zł. 2.090 
gr. 88, podkreślając, że niezależnie od of 

które w dalszym ciągu mają wpływać na kon- 
to Nr. 15.555 w PKO., wpłaty można uskutecz- 
niać również na rachunek Nr, 1354 Wileński 
go Wojew. Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi 
w Wileńskim Prywatnym Banku Handlowym, 
który ze swej strony będzie je podawał do wia- 
domości za pośrednictwem miejscowej prasy, 
w następującym dziennikach: Kurjer Wileński, 
P. A. T. Słowo, Dziennik Wileński i Cajt. 

— PRACOWNICY WIL SIEGO OKRĘ- 
GOWEGO I MIEJSCOWEGO URZĘDÓW MIAR 

'w Wilnie postanowili: opodatkow: ię na wv- 
mieniony cel na okres 3-c hmiesi 

nając od dnia 1 sierpnia b. r. w wysokości 10/9 
od pobieranego uposażenia służbowego  wed- 
ług up. łącznie z dodatkami wyrównawczym i 

   

    

   
rbonek do urzędów i in- 

  

      

   

    

    

  

    

     

  

funkcyjnym. 
— PRACOWNICY URZĘDU CELNEGO w 

Wilnie uchwalili opodatkować się na rzecz 0- 

fiar powodzi w wysokości 1—20/9 od poborów 
brutto. 

— TEATR EKSPERYMENTALNY w Wii- 
nie, łącząc się w ogólnym apelu do społeczeń- 

stwa uprasza wszystkich swoich sympatyków i 
bywalców Stralla na Koncert-Rewję, który się 
odbędzie w piątek 3 sierpnia 0 godzinie 8-ej 

wieczorem, w ogródku czerwonego Sztralla, a 

w razie niepogody w lokalu. 
Wstęp w dniu tym do ogródka lub lokalu na 

koncert wynosić będzie tylko 40 groszy. Nader 
miłą niespodziankę dla Wilnian będzie łaskawy 
„współudział znakomitej śpiewaczki wileńskiej 
p. Janiny Pławskiej, która w dniu tym ze wzglę 
du na cel wyjątkowo wystąpi w repertuarze 

lekkim. > 
Pozatem udział w koncercie wezmą: pp. Le- 

tonard L (piosenkarz. autor i 
społu), Lili Ziemska, Bohdan Aduro 

     

Harny oraz zespół teatru przy współudziale ate 
skonałej orkiestry pod kierownictwem p. Wła- 
dysiawa Lidauera i S. Milejkowskiego. 

W programie: fragmenty z własnych ope- 
wetek, morskiej i letniczej utwory rewjowe wła- 
sne i kompozycje p. Lidauera. 

A więc Wilniane! 3 sierpnia wszyscy do 
Sztralła!!! Opłacając skromny wstęp będziecie 
va miłym koncercie, a jednocześnie Wasze 40 

groszy powędruje do tych nieszczęśliwych, któ 
rzy dziś naszej pomocy tak potrzebują. 

Stoliki zamawiać można wcześniej 
BSS 

DRUKARNIA i NNTAOLIGKTORNI 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

wrażenie jałowej przestrzeni i ogromu 
bez godności. Przed dworcem czekał du 
ży, czerwony Benz. Wsiedli i pomknęli 
przez Friedrichstrasse. Skręcili na Un- 
ter den Linden, przebyli Pariserplatz, 
przejechali Brandenburger Tor i skręci 
li do Tiergartenu. 

Dolski mieszkał w dużym, ponurym 
domu, wychodzącym na Tiergarten. Du 
ży i równie ponury ogród dzielił dom 
©d Tiergartenstrasse. Na tej ulicy kon- 
sulatów ten jeden dom nie miał nad 
frontowem wejściem tabliczki z koio- 
rowem godłem państwowem. 

AEG stanęło, ale Djana siedziała jak 
Skąmieniała. Kazimierz dotknął jej ra- 
mienia. 

— Czy pani się tu nie podoba? — 
Zapytał — Zobaczy pani, że wnętrze 
lepsze od zewnętrznych pozorów. Archi 

teki umarł jeszcze przed mojem urodze 
niem, ale wnętrze to ja sam urządziłem. 

, Djana roześmiała się i wysiadła. W 
€] chwili żelazna, ażurowa brama do 
ogrodu otworzyła się sama. Djana drgę с 
a, naco roześmiał się Dolski. 

— Mój wynalazek — rzekł. — Nic 
<udownego. Prosta rzecz. Służba wyglą 
Ча па mój powrót i tę bramę można o 

  

„KURJER* z dnia 1-go sierpnia 1934 r. 

KURJER SPORTOWY 
Dzielny rowerzysta 

Wczoraj złożył wizytę w naszej redak 
cji członek Radomskiego Koła Sporto- 
wego Aleksander Przybytniewski. Od 
był on wycieczkę turystyczno-krajozna 
wczą "na rowerze dookoła północno- 
wschodniej części Rzeczypospolitej na 
trasie Radom—Brześć nad Bugiem 
Białowieża — Nowogródek — Wilno — 
Grodno Augustów Mława — Cheł 
mża — Toruń — Łódź — Warszawa — 

  

    

  

Radom — ogóełm 2300 klm. 
Wyjazd z Radomia nastąpił 21 lipca 

— powrót do Radomia przewidywany 
jest 19 sierpnia. Przybył do Wilna 30 
Radom — ogółem 2300 klm. 

Dzielny podróżnik zwierzał się nam, 
że pobyt na naszych ziemiach zaliczać 
będzie do najlepszych swych wspom- 
nień. Nowogródczyzna i Wileńsze 
wywierają na nim niezatarte wraż 

   

    

  

Niefortunny działacz z pod znaku 
„narodowego' osiądzie w więzieniu 

Wezoraj w jednej z sal Sądu Grodzkiego 
rozpatrywapa była sprawa Jana  Balsewicza, 
działacza młodzieży „narodowej. 

Balsewiez stanął przed sądem jako oskaržo- 
ny © dwa odrębne przestępstwa: © zwykłą kra- 
dzież złotego zegarka ze sklepu Dyakowskiego 
przy ul. Zamkowej oraz o dokonanie zamachu 
witriolejowego. 

Z akt sprawy wynika, że młodzieniec ten, 
znany był już ze swych awantur ulicznych na 
Wołyniu, skąd musiał emigrować, gdyż krewni 
u których się wychowywał, nie chcieli go dalej 
utrzymywać. 

Po przybyciu do Wilna Balsewicz odrazu za- 
angażował się do pracy w Związku Młodzi 
Narodowej. Cieszył się on specjalnemi wzglę- 

  

   

dami kierownika sekcji robotniczej „Koła 
Młodych. 

Zdemaskowanie Balsewicza jako złodzieja 
spowodowało wydalenie go z partji, Jednocześ- 
nie wyszła najaw druga sprawa — sprawa do 

konania napadu witriolejowego na ul. Jagielloń 
skiej. Napad był dokonany na niejaką Syez- 
Doktorowiczową, której napastnik  poparzył 
twarz. 

W areszcie w czasie przesłuchiwania Bal- 
sewicza w związku z kradzieżą policja zwró- 
cila uwagę na tę okoliczność, że rysopis Bal. 
sewieza zgadzał się całkowicie z rysopis nie- 
znanego witriolejarza, podanym przez Doktoro 
wiezową 

W sprawie kradzieży Balsewiez przyznał się 
do popełnionege czynu (zresztą przyłapano go 
na gorącym uczynku), eo się zaś tyczy napadu 
witriolejowego, uporczywie twierdził, że jest 
niewinny. 

Przebieg rozprawy: sądowej potwierdził dane 
uzyskane w śledztwie. 

Sąd grodzki skazał Balsewicza za kradzież 

zegarka na 6 miesiecy więzienia. 
W drugiej sprawie wyrok ogłoszony zosta- 

nie we środę . 

    

    

„Pieniądze leżą na ulicy"... 
Krakowskiemu „bankowi* powinęła się noga w Wilnie 

Przed kilku miesiącami całą Polskę obiegła - 
wiadomość o wykryciu szeroko rakrojonej a- 
fery oszukańczej w Grodnie. Jak czytelnicy 
przypominają, chodzi o zdemaskowanie oszu- 
kańczej działalności Grodzieńskiego Towarzy- 
stwa Bankowego, które zorganizowało na sze- 
тоКа skalę sprzedaż na raty obligacyj dola- 
rówkowych, których wcale nie posiadało. W 
aferze tej setki wilnian poniosło znaczne straty. 

Grodzieński Walberg nie był jedynym spry- 
<iarzem w tej branży. Znaleźli się i naśladowcy. 

Wśród szeregu zakładów kredytowych w Ma 
łopolsce, które przy pomocy agentów sprze- 
dawały dolarówki w całej Polsce znalazły się 
również dwie spółdzielnie kredytowo_bankowe 
w Krakowie. Sprzedały one w Wilnie cały sze- 
reg obligacyj. 

M. in. nabył również dolarówkę niejakj Gi- 
szyński. Nabywca otrzymał prowizoryczny blan 
kiet z numerem nabytej dolarówki i od tego 
czasu regularnie spłacał w ciągu trzech lat ja- 
kieś raty. Zapłacił za dolarówkę trzy razy po- 
nad nominalną wartość, a gdy mimo to dola- 

" inny 

rówki nie otrzymał, zwrócił się do policji. 
Policja interwenjowała w Krakowie. ' 
Po upływie kilku dni od tej interwencji G. 

istotnie otrzymał obligację dołarówkową, lecz 
ze zdziwieniem stwierdził, że dołarówka posiada 

numer, 
O spostrzeženiu G. zameldowat polieji, kto- 

rej sprawa ta wydała się podejrzaną. Łatwo 
się nasuwał wniosek, że spółdzielnia krakowska 
sprzedawała fikcyjne dołarówki, i dopiero z 
chwilą kiedy przyparta do muru zmuszona była 
nadesłać klijentowi obligację, kupowała dola- 
rówkę gdzieindziej. Oczywiście, że numer mu- 
siał być przypadkowy. 

wileńska powiadomiła o swoich po- 
dejrzeaiach Kraków i wczoraj otrzymała powia 
domienie z Krakowa, że podejrzenia jej oka- 
zały się słuszne. Z polecenia sędzie śledczego 
oszukańczą spółdzielnię zamknięto. 

Jak się dowiadujemy, policja wileńska od- 
nalazła również identyczne materjały, co do 
działalności drugiej spółdzielni w Krakowie. 

Polieja rejestruje obecnie poszkodowanych 

  

Serce nie sługa... 
Ciekawą historję opowiada kierownik ży- 

dowskiego Domu Starców. 

Niejaka panna Puzyryska była niegdyś (do- 

brych kilkadziesiąt lat temu) zamożną niewiastą 

i kochała się wtedy w pewnym lekarzu. Krótko 

przed ślubem narzeczony zmarł. Puzyryska przy 

sięgała sobie, że nigdy żamąż nie wyjdzie. Mi- 

nęło dużo lat, majątki Puzyryskiej stopniały, 

rodzina odumarła i wierna pani musiała 

udać się pod opiekę domu starców. Upłynęło 

dużo lat. Pewnego razu już 90-letnia panna 

na przechadzkach w ogrodzie poznała również 

pensjonarjusza z tego zakładu 75-letniego Lip- 

tworzyć z mieszkania. 
Poszli razem ścieżką. 
— Dlaczego pan pytał w depeszy, 

czy lubię koty? — rzekła nagle Djana. 
Kazimierz wetknął laskę pod lewą 

pachę i zaczął zdejmować rękawiczki. 
— Zaraz pani zobaczy. 

Do drzwi frontowych prowadziło 
pięć kamiennych stopni. I te drzwi ot. 
worzyły się szybko i cicho jak brana, 
z tą różnicą, że w progu stanął żywy 

sprawca tego cudu w postaci jasnowło 
sego, barczystego, wywatowanego loka 
ja, który kłaniając się, odebrał od Ka- 
zimierza laskę, kapelusz i rękawiczki. I 
on miał sztywne, nagłe ruchy żołnierza. 

Gdy drzwi się zamknęły, Djana dozna- 
ła przyśpieszonego bicia serca. Zdawa- 
ło jej się że odcięto ją od dotychczaso- 
wego świata raz na zawsze. Hall był 
wysoki, wąski i ciemny. Nagle Kazi- 
mierz przekręcił wyłącznik, w mroku 

zabłysły trzy lampki i Djana wydała 
cichy okrzyk miłego zdziwienia. 

— O. teraz rozumiem! 
Na przeciwległej ścianie hallu wisiał 

obraz, oświetlony niewidzialnie od do- 
łu i przedsławiający dwa koty siamskie 
z profilu, obok siebie, jak głowy króla 

skiego, przebywającego też w stanie kawaler- 

skim. 

Staruszkowie spotykali się często, razem 

siadywali na ławce i opowiadali sobie o plotecz 

kach z przed kilkudziesięciu lat. Po trochu 

przyjaźń starców przerodziła się w gorącą mi- 

łość, aż w rezultacie p. Lipski zgłosił się do 

kierownictwa domu starców z prośbą o zez- 

wolenie mu na ślub z panną Puzyryską. 

Lecz i młodzi nie rozumieją starych. Odmó- 

wiono. Oburzony narzeczony oświadczył, że nie 

daje jeszcze za wygraną. (e). 

9 

Orleta Strzeleckie 
powodzianom 
KOMUNIKAT Nr. 8 

31 b. m. wysłaliśmy szóstą skolei paczkę na 
imię Powiatowego Komitetu Pomocy Powodzia 
nom w Nowym.Sączu zawierającą: groch, mą 
kę i su są to dary Orląt Bartla Tadeusza 

lat 9 i Jasińskiego Ignacego lat 12. 
Orlęta! Baczność! 
Przygotowujemy widowisko (przedstawienie) 

pod goełm niebem. Dochód z tego widowiska 
przezn ny na rzecz bracis. y z Małopol- 
ski dotkniętych klęską powodzi. 

W widowisku według przygotowanego pro- 
gramu ma wziąć udział, jako wykonawcy, 120 
Orląt. 

e na wykonawców widowiska przyjma 
* będzie dyżurny do sobosy (4 serpnia) w ło 

2 codziennie od 

   

    
      

    wa 

  

kalu przy ulicy Wielkiej 68 m. 
9 do 12-tej. 

Orlęta! 
Przypominam że 

cy Końskiej odb, 
nie 

   

  

zbiórki na boisku przy uli 
+ się codziennie punktuał 

o godz. 14 ej popołudniu). 

Komendant St. Bartel Pdchr. Z. 5. 

Protesty weksli 
na Wileńszczyźnie 

W ubiegłym miesiącu na terenie Wileńszczyz 
protestowano ogółem 34.256 weksli na sumę 

34 zł. Suma protestów w Wilnie sięga 
532.546 zł. + 

W porównaniu z poprzednim miesiącem ilość 
protestowanych weksli. zmniejszyła się o sume 
39.654 zł. 

WILNO. 

ŚRODA, dnia 1 sierpnia 1934 r. 
6,30: Pieśń. 6,35: Muzyka. 6,38: Gimnastyka. 

*,05: Dziennik poranny. 7,10: Muzyka. 7,20: 
Chwilka pań domu. 25: Program dzienny. 
7,30: pa aż Czas. 12,00: Hejnał. 
12,03: Kom. met. 12,05: Przegląd prasy. 12,10: 
Muzyka a 13,00: Dziennik poł. 13,05: 
Koncert. 14,0! 
Giełda rolnicza. 16,00: Transm. otwarcia Igrzysk 
Sportowych. 16,20: Koncert z Ciechocinka. — 
17,00: Audycja dła dzieci. Koncert soli- 
stów. 18,00: „Książka i wiedza”. 18,15: Audy 
cja z cyklu „Wędrówki mikrofonu“. 18,35: Mu 
zyka operetkowa (plytyj. 18,45: „O kulturze 
dnia powszedniego“ — pog. 18,55: Program na 
czwartek i rozmaitości. 19,05: Przegląd litew- 
ski. 19.15: Recital skrzypcowy. 19,40: Muzyka 
operetkowa (płyty). 19,50: Wiadomości sporto- 
we. 19,55: Wil. Kom. Sport. 20,00: Myśli wybra 
ne. 20. Feljeton aktualny. 20,12: Recital fort. 
Fanni Krewer. 20,40: Muzyka operetkowa (pły- 
ty). 20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: Trąbka 

si capstirzyk z Gdyni. 21.02:Codzienny odcinek 
21,12: Koncert. 22,00: Kwadrans literacki. 

    

  

   

    

    

  

   
    

  

pov 
22,15: Rozwiązanie legogryfu muz. 23,00: Kom. 
met. 23,05: Polacy z zagr., uczestnicy Zjazdu 
przemawiają do swoich rodzin na obczyźnie. 

CZWARTEK, dnia 2 sierpnia 19384 r. 

6.30: Pieśń; Muzyka; 6.38: Gimnastyka; 
Muzyka; 7.05: Dziennik poranny; 7.10: 

Muzyka; 7.20: Chwilka pań domu; 7.25: Prog- 
ram dzienny; 7.30: Rozmaiłości; 11.57: Czas; 
12.00: Hejnał; 12.03: Kom. met.; 12.05: Przegąld 
prasy; 12.10: Koncert: 13.00: Dziennik połudna 
wy; 13.05: Audycja dla dzieci; 13.20: Utwory 
Mozarta (płyty); 14.00: Wiadomości eksporto- 
we; 14.05: Giełda rolnicza; 16.00: Reportaż mu. 
zyczny; 17.00: „Wyprawa na łodzi Pickwick*; 
17.15: Wesoła audycja muzyczna; 18.00: „O za- 
burzeniach jelitowych u dzieci w lecie'* — od- 
czyt; 18.15: Słuchowisko; 19.00: Rezerwa; 19.15: 
Muzyka taneczna; 19.50: Wiadomości sportowi 
19.55: Wileński komunikat sportowy; 20.00: My 
śli wybrane; 20.02: Wileńskie wiadomości kole 
jowe; 20.12: Muzyka lekka; 20.50: Dziennik wie 
czorny; 21.00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni; 21.02: 
Codzienny odcinek powieściowy; 21.12: Koncert 
popularny; 22.00: „Złoto Baltyku“, 22.15: Mu- 
zyka taneczna z Ciechocinka; 23.00: Kom. met.; 
23.05: Polacy z zagranicy, uczęstnicy Zjazdu 

    

  

    
     

  
  

  

i królowej na monetach, podobne nie- 
tyle do żywych kotów, ile do tych św:ę 
tych egipskich, których mumje można 
oglądać w Muzeum Brytyjskiem i tak 
samo niešmiertelnieę znikowe. 

— Podoba się to pani? — zapytał 
zdawkowo gospodarz. — Moje nieżyją- 
ce już faworyty, Antonjusz i Kleopatra. 
Na szczęście zdążyłem namówić Fouji- 
tę, że mi je sportretował. On, jedyny z 
artystów, zna się na kotach. 

Podszedł do obrazu, a Djana za nim. 
— Piękne to — rzekła — ale... 
— Ale okrutne — dokończył Kazi- 

mierz. — Czy pani widziała kiedy sia:a 
skiego kota? 

Potrząsnęła głową. 
— Chyba pani przyzna — ciągnął 

Dolski — że Foujita umie malować. 
— Nie chce mi się wierzyć, żeby pan 

depeszował do mnie z powodu tego ©- 
brazu? ой 

— To dopiero wstęp. Teraz pokażę 
pani gabinet, w którym pani będzie pra 

cowała. 
Otworzył ciężkie podwójne drzwi i 

poprosił Djanę za sobą. 
Znalazła się w pokoju tak samo wy 

sokim jak hal, lecz jasnym i bardze 

: Wiadomości eksportowe. 14,05: 

   

przestronnym, bo ciągnącym się przez - 
całą szerokość domu. Trzy okna wycho 
dziły na ogród, umeblowanie było nad 
zwyczaj komfortowe. Ozdoby  biało- 
czarne wskazywały na kombinację este 
tyki z praktycznością. Na podłodze le- 
żał czarny włochaty dywan, a przed 
kominkiem skóra białego niedźwiedzia. 
Meble były czarne, przeważnie chińskie, 
bardzo ciężkie, rzeźbione. Pod dwoma 
oknami stało wielkie biurko z szuflada 
mi z jednej strony. Po obu stronach ko- 
minka — po trzy wysokie, czarne półki 
z książkami. Dalej trzy krzesła o pros- 
tych oparciach, sofa zarzucona białemi, 
jedwabnemi poduszkami, zahaftowane- 
mi w czarne smoki i ogromny fotel, obi 
ty czarnym jedwabiem i wysłany takie 
mi samemi poduszkami, jak sofa. Fi- 
ranki i tapety były białe. Z sufitu zwie- 
szała się alabastrowa ampla. U głów so 
fy stała zwykła, czarna, lakierowana 
lampa z abażurem z białego pergamiau. 

— Muszę się wytłumaczyć z. tego 
fotelu — rzekł Kazimierz. — Wiem, że 
on tu nie na miejscu, ale nie jestem już 
młody, lubię wygody i miękkie panto- 
fle. 

(D. c. n.) :
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  Dziś: Piotra Ap. w Okowach 

« Środa || jaro: N.M.P. Anielskiej. Stefana 

1 Wschód słońca — godz. 3 m. 29 
SIER Zachód atahcw ада а19 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S$. B. 

w Wilnie z dnia 31/VI1 — 1934 roku. 

Ciśnienie 755 

Temperatura średnia -- 17 

Temperatura naj 

Temperatura najni 

: Opady 144 

Wiatry poludn. zach. 

Tendencja: bez zmian 
Uwagi: Przelotne opady. 

   

  

20 

sza + 11 

kład p. 
niu wewn 

ność z obow 
ktora Pracy 
na widoc 
zapewni 
wolny w ty 

miasta czły 
kierunku uzy 

na miejscu, czynne zazwyczaj 
mniej 
cowników najemnych, winny obowiązkowo po 
siadać dwie zmiany pracowników, których roz- 

cy musi być ujawniony w obwieszcze- 

  

b godzi 

  

   

    

nem 

          

   

każdemu z pracowników jeden d 
godniu. Niesłosowanie się do pow 

szych przepisów pociągnie za sobą kary: g 
wny od 200 do 1000 złotych lub bezwzględn 
aresztu na czas do 3 miesięcy, nakładane prz 

Inspektora Pracy w 

  

KA 
w ciągu conaj- 

n na dobę, o ile zatrudniają pra- 

  

nem, poświadczonem za  zgod- 
emi przepisami pr Inspe- 

  

eszonem w lokalu zakładu 
miejscu. Rozkład ten powin    

  

    

drodze administracyjnej. 

MIEJSKA 
— Miasto stara się © nową pożyczkę. Zarząd 

    

starania u władz c 

   

    

atralnych w 
yczki w wysokości 400   ania poż, 

  

   Przepowiednia pogody według PIM'a. tys. zł. zeprowadzenie inwe у) miejs- 
Pogoda słoneczna i bardzo ciepła, przy sła- kich oraz dokończenia budowy Ośrodka Zdro- 

wia w Wilnie. bych wiatrach miejscovdych. 

OSOBISTA 
— Wczoraj w godzinach popołudnio 

wych odwiedził naszą redakcję bawią - 
cy obecnie w Wilnie wybitny szwedzki 
polityk p. senator Karol Lindhagen. 

szcie do 

płotu w Cielętniku od strony ul. Królewskiej. Na 
miejscu usuniętego parkanu wzniesione zostaną 
sztachety żelazne. 

ROBOTY 

GÓRZE ZAMKOWEJ postępują szybko naprzód 
Zmierzają one do odsłonięcia dolnych kondy- 

gnacyj Zamku i zrekonstruowania wieży zam- 
kowej 

ADMINISTRACYJNA 
— W ZAKŁADACH SPOŻYWCZYCH MU- 

SZĄ BYĆ DWIE ZMIANY PRACOWNIKÓW. 
Inspektor Pracy na m. Wilno przypomina, że 
w myśl przepisów ustawy o czasie pracy wszel- 
kiego rodzaju jadłodajnie, jako to: restauracje, 
kawiarnie, cukiernie, mleczarnie, herbaciarnie, 
piwiarnie, owocarnie itp. zakłady ze spożyciem 

  

ZEWN 

PA | 
cza Wynne Gibson. 

nowej, w najnowszym 
emocjonującym filmie 

  

Dziś sensacyjna program! 

SPRAWCA NIEZNANY 
Niezwykle frapująca akcja, tajemniczość i napięcie przykuwają wzrok 

— URLOPY 
Wczoraj powrócił 
naczelnik wydziału drogowego 
kiego inż. Wątorski, 1 
rozpoczyna urlop wypoczynkowy za 

rownika tegoż wydziału inż. Puński. 

ЛЕ 
Uw: 

— NARESZC 

  

Sprawa, 

W ZARZĄDZIE MIEJSKIM. 
z urlopu wypoczynkowego 

7 ądu miejs- 

h dniach 
tępca kie- 

  

   
W najbli 

      Zarz. miejski przystąpił wre 
ania drewnianego spróchniałego 

KONSERWATORSKIE NA 

która przypominazproces Gorgo- 
w roli 
gł. uro- 

widza do ekranu od początku do ostatniej sceny, przynoszącej pełne rozwiązanie zagmatwanego 
śledztwa. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Ceny od 25 gr. 
  

Kino -Rewja 
„COLOSSEUM“   

  

Janowski 

Dziś! Ceny od 25 gr. „CO MOŻE PARYŻ* (Noce Paryskie). 
NA SCENIE: SZCZĘŚCIE W KOSZU operetka w 1 akcie ze špiewami 
i tańcami. Obsada: |. Grzybowska, L. Szeli, Wł. Orsza-Bojarski, St. 

in. Il. Irena Grzybowska wyk, „Tata tańczy z Mamusią". III. 
SKI NAD SALOMONEN arcyzabawna komedja w 1 akcie. (Grzybowska, 

į kaszewicz. IV oraz gościnne występy Wł. Orszy-Bojarskiego, 

SĄD AMERYKAŃ- 
Bojarski, Wąsowicz i Łu- 

który wykona TILI-BOM, 
  

HELIOS 
  | Przyj 

twozny Adolf MENJOU: 100% mężczyzna Lanzes OLIVIER. 

Dziś! Najpotęż- 
niejszy dramat 
miłosny p. t. 

  OGNISKO 

NAD PROGRAM: 

Pokonani zw 
W tolach głównych: George Bancroft i Wynne Gibson. 
Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o g. Ó-ej, w dnie świąt.o 4-ej pp. 

DZIŚ! Wspaniały film erotyczny 

aciele i kochankowie 
według głośnej noweli M. Dekobra „Sfinks przemówił* w rel. gł, urocza LIIi DAMITA, wy- 

Ceny letnie-popularne od 25 gr. 

ycięzcy 
  

Z dniem 1 sierpnia 

Firma 

В „, 
Telefon 20-16 

port i Mizyka 
została przeniesiona z ul. Niemieckiej 10, do nowego 

powiększonego lokalu przy 

ul. Wielkiej 
(vis-a-vis Dow. 1 Dywizji piech. 34 
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ORYGINALNE PROSZKI 
„MIGREMO-HERVOSIN 

AAA) 

Ze PUL 
ŚRODKIEM 

KOJĄCYM BÓLE © ORNE. 
BÓLE GŁOWY 

MIGRENA NEWRALGJA 

BÓLE ZĘBÓW. 

  

  

RZĄDCA DOMU 
poszukuje posady 

tylko za mieszkanie w domach prywatnych lub rząd. 
(Oferty do Administracji „Kurjera Wileńskiego" 

pod „Rządca domu“ 

  

GRYPA, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 

STAWOWE KOSTNE iT.P 

ŁĄDAJCIE W APTEKACH PROSZKÓW 
AA LL KALLLALI 
w ORYGINALNEŃ OPAKO: 
po 5 PROS2K 

  

  
  

URJER* z dnia 1- go sierpnia 1934 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie informacyjne dla kupców i prze 

niysłoweów. Dzisiaj, 1 sierpnia o godz. 
sali Stowarzyszenia Kup. i Przem. C 
Wilnie, ul. Bakszta 11 odbędzie się 

informacyjne dla kupców i przemysłowców w 
zku z nowoobowiązującym od 1 lipca r. b. 

Kodeksem Handlowym. 
Na zebraniu będzie poruszonych szereg bar 

dzo aktualnych d kupiectwa zagadnień — 
przybycie więc wszystkich jest bardzo pożąda- 
ne. 

   
   

  

   

   
  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
— Federacja PZOO na rzecz głodującej 

leńszczyzny. W związku z pro dzoną a 
niesienia pomocy na rzecz ludno 
klęską nieurodzaju Federacja przeka- 
zała w dniu 26 lipca rb. kwotę złotych 393, gr. 
93 na rę j i Komitetu Pomocy 
głodującej ludności na Wileńszczyź 

Wymieniona kwota powstała z o 

nych na ręce Wojewódzkiego Zarządu 
PZOO. przez: Federację PZOO. w a 

    
          

   

    
     

     

  

    
zł. 90.00, Og. Zw. Podoficerów Rez. Rz. P. 
tząd Koła w Wierzbniku 73.93, Z k Rezer 

  

wistów Koło w Pionkach k. Radomia 229,00. 

"SPRAWY LITEWSKIE 
— Litwini wezmą udział w kongresie mniej 

   

nie oddział położniczo-ginekologiczny 

        

Jakóba. W związku z tem chorzy ze szpiłz 
Jakóba przetransportowani zostaną do szpitala 
żydowskieg 

Zamknięcie oddziału ginekologicznego w szpi 
talu św. Jakóba związane jest z remontem 10- 
kalu. 

Teatr i muzyka 
— Teatr Muzyczny „Łatnia*. Katia tancer- 

ka. Występy J. Kulczyckiej i J. Petera. Dziś po 
raz dziesiąty pełna wytwornego humoru, posia- 
dająca piękne melodje or oryginalną treść, 
barwna operetka Gilberta 

    

  

  

    

       

  

    

  

ra zdobyła sobie ogólne u 
w łach głównych primadonna teatrów war 

ch J. Kulczycka, oraz zaszczytnie znany 
artysta operowy R. Peter imiotem co 
dziennych owacyj. Cały 
kero i 

    
   

            

     

        nietwem 

  

— „Ptasznik z Tyrolu* w Lutni. Jedną z naj- 
piękniej ch operetek „Ptasznik z olu“ Zol- 
lera ujrzymy niebawem na scenie „Lutni* w 
opracowaniu reżyserskiem M. Domosławskiego 
z udziałem K. Dembow 

   

      

się 10 międzynarodowy 
szości narodowych, na który 
nież przedstawiciele mniejszoś 

Jak 
iem rozważana jest 

winów polskich w kongr 
nie został jeszcze ustalony. 

    

i 

       

   

— Wycieczka do Łotwy. 
dniach sierpnia r. b. wyjeżdża 
gacja z Izby Przemysłowo-Handl 
niczej celem nawiązania kontal 
słowcami i rolnikami Łotwy. 

    

— ODDZIAŁY POŁOŻNICZO-GINEKOOGI- 
CZNE. Z dniem 1 sierpnia uruchomiony zosta- 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru IX-go Wia- 

sław Matuchniak, zamieszkały w Wilnie przy ul. Zygmuntow- 
ska 4 m. 6, na zasadzie art. 602 
sierpnia 1934 r. od godz, 10-ej 
odbędzie się publiczna licytacja 
tepjan czarny „Błńtszera* w *d 
łączną sumę zł. 1.0000, który można oglądać w dniu licytacji na 
miejscu sprzedaży, w czasie wy: 

Wilno, dn. 27 lipca 1934 r. 

Na początku bież. miesiąca w Bernie od 

   

  

w miejscowem społeczeń 
2 sprawa 

kongres mniej 
bierają się rów 
w Polsce 

    

   
    

     

  

   

  

„Cudze dz 

Do akt Nr. Km. 264/34. 

  K. P. C. ogłasza, że w dniu 3-go 
w Wilnie, przy ul. Sosnow 
ruchomości, a mianowicie: 
obrym stanie,  oszacowan 

  

   

  

na 

żej oznaczonym. 

Komornik W, Matuchniak. 
  

Zawiadomienie 
Okręgowy Urząd Budownict 

że w dniu 11 sierpnia 1934 r. w 
Nr, 8 w Grodnie — odbędzie się 
konanie dostawy i zmontowanie 

1) silnika bezsprężarkoweg« 
o mocy 75 KM. do Postaw, 

2) prądnicy trójfazowej o 
1000/obr./min. 50 okr./sek. do P. 
oraz wykonanie robót budowlanych w Grodnie i Pohulance. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu ukaże się w „Wiłeń- 
skim Dzienniku Wojewódzkim* 
„Kurjerze Porannym* w Warszawie, 
Codziennym* w Krakowie oraz Magistratach wymienionych wy- 
żej miast, 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III 

Nr. 850/Bud. T. z 28 VII. 34 r. 

wa Nr. III Grodno zawiadamia, 
lokalu Urzędu przy ul. 3 Maja 
przetarg nieograniczony na wy- 

5 pionowego systemu „Diesela* 

mocy ok. 60 KVA 400/231 V, 
ostaw, 

w Wilnie, „Polsce Zbrojnej”, 
„Ilustrowanym Kurjerze 

  

GRODNO. 

  

Sprzedaje się plac 
przy ul.. Bobrujskiej i Subocz. 
©О warunkach dowiedzieć się w 
majątku Markucie, tel. 16-48 

Okazyjnie 

motocyk! angiels. 
z wózkiem 

Skład Broni — Wileń 

Okazyjnie kupię 

rówer (balony 
za gotówkę używany 

Oferty do Administracji 
„K. W.“ pod „Rower“ 

В. NAUCZYCIEL GIMN. 
udziela lekcje i korepetycje w 
zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich. przedmiotów. Spec- 
jalność matematyka, fizyka, 

jęz. polski. Łaskąwe zgłoszenia 
do administracji „Kurj. Wil" 

  

ka 10     

  

  pod b. nauczyciel. 

  

OBICIA (Tapety) 
wielki wybór. nowe су- 
sunki od 1.20 za rolkę. 
wyprzedaż resztek po 
bardzo niskich cenach 

D/H K. Rymkiewicz 
Wilno, ul. Mickiewicza 9 

EST NTT PPS TASTE KC, 

DO WYNAJĘCIA 

mieszkanie 
3 pokoje, kuchnia, łazienka 

wszelkie wygody 
ul. Tartaki Nr. 34 a. 

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam b. ta- 

nio. O warunkach dowiedzieć 
się w Administracji „Kur. Wił* 

Buchalter-bilans. 
włada jęz. niem. i ang. 

poszukuje odpowiedniej Pracy, 
Administracja „Kurjera Wil." 

    

wa, odegra najnowsze 
iecko' 

racje i rekwizyty. 

    Dla Daniela. 

kiego, który po powro- 
cie z urlopu wystąpi po raz pierwszy w tej war- 
tościowej operetce. 

jski Teatr Letni w ogrodzie po Ber- 
im. Dziś, we środę, dn. 1 VIII. o godz. 

    

  

     

   

  

   

   

  

    

  

Ca 1 e i w. powtórzenie šwietnej komedji St. 
Skład dele. е ie. kiego w 3-ch aktach „Ż jest skom 

з która na 
cz *j premjerze była gorąco p W 

> rola »wnych: pp. T. Suchecka, M. Sierska, 
ROŻNE. w. »elt, WI. Ścibor i J. Wasilews 

W pierwszych — Gościnne występy Teatru Ros iego. Ju- 
do Łotwy dele- tro we czwartek, o godz. 8,30 w. Ro У i Teatr 
owej i Izby Rol Artystyczny pod kierownictwem artysty Teat- 
ktu z przemy- 1u nisławskiego w Moskwie ilj    

sztukę z 

W. Szkwarkina. Własne deko- 

  

DOKTÓR 

Lgomni Kudrewic 
powrócił 

Choroby weneryczne, skórne 
i moczopłciowe 

ul. Zamkowa 15 telefon 19-60: 
Przyjmuję od godz. 8—1 i 3—8. 
——-—21])]Ū1] 

DOKTOR 
= 

D. Zeldowicz 
Choroby, skórne, weneryczne. 

narządów moczowych. 
od godz. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skėrne, we- 
neryczne, narządów moczowych: 
od godz. 12—2 i 4—6 wiecz. 
ul. Wileńska 28, tel. 2-77 

  

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczoplciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 
Niedziela, 9—1. 

Dr. Ginsberg 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe 
ul. Wileńska 3, tel. 5-67 

Przyjm. od 8—1 pp. i 4—8 w. 

3—7. 

    

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wieca. 

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—20 

róg Ofiarnej (obok Sądu). 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyczny, 
usuwa zmarszczki, brodawki, 

kurzajki i wągry. 

    

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza ' Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27. 

TTT TENS) BOA EEE RRODE TOWORECOCZOSTZO TAROTA TOS WERET ONE TCZOSY TOT TZOC) 
REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje ód godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł: 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1— 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,— 31/, i 7 — 9 wiecz- 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. ; 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową ijdodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz 
milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w. numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 6-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Za numer dowodowy 15 gr 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. * Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


