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Wyniki wyborów do pariameniu niemieckiego 
DECYDUJĄCE ZWYCIĘSTWO VON PAPENA 

Po rozwiązaniu parlamentu, który wy- 

szedł z wyborów 1 sierpnia r.b. v. Pap п 

nie liczył na uzyskanie większości dia 

swojej partji. Dla swojej partji?— V. Pa 

pen wogóle nie miał partji, sam  przė- 

cież należał niegdyś do katolickiego ten- 

trum, a przez swój związek ze Schlei- 

cherem stał się jakgdyby polityczną eks- 

pozyturą Reichswehry, czyli wojska, — 'i 

cerskiego i podoficerskiego korpusu, a 

nie żadnej partji. (Jak to mówił Marsza- 

łek Piłsudski w wywiadzie „Dno oka: 

— „przepraszam, że doktora ubranego 

w mundur wojskowy porównuję do jakie- 

goś tam fajdana)—Jednakże popierała v. 

Papena bez zastrzeżeń partja niemiėcko- 

narodowa, czyli partja, której motorem 

była szlachta pruska, a ideologją milita- 

rystyczno - imperjalistyczne aspiracje 

Prus. Dla tej partji nie mógł v. Papen 

nawet marzyć o zdobyciu większości i 

o to się nie starał. Nie próbował 

także wywołać rozłamu ani u hitlerow- 

ców, ani wśród centrum, czy też bawa- 

skiej partji ludowej. 

Dlaczego więc piszemy, że v. Papen 

odniósł walne zwycięstwo. A oto dlate- 

go, że z wyborów 1 sierpnia wyszło 230 

hitlerowców i 76 centrowców, czyli że 

przy ogólnej ilości mandatów 607 (w 

Niemczech ilość mandatów jest zmien- 

na, bo uzależniona od ilości głosujących, 

każde 35 oddanych głosów uzyskuje je- 
den mandat) hitlerowcy plus centrum 

  

plus jeszcze bawarska partja ludowa da 

wali zdecydowaną większość. Bawarska 

partja ludowa jest to stronnictwo zupei- 

nie zbliżone do centrum. Zaczęły się na- 

wet rokowania pomiędzy poganinem Hi- 

tlerem a pobożnemi katolikami dla utwo- 

rzenia rządu parlamentarnego. Z tego też 

powodu nie przyjął Hitler oferty, którą 

mu zaproponowali Hindenburg i v. Pa- 
pen, t. j. urzędu wice-kanclerza i kilku 

tek ministerjalnych, żądając dla siebie 

całkiem dyktatorskiego w Niemczech sta- 

nowiska. Sprzeciwił się temu v. Papen, 

rozwiązał przy znanych dramatycznych 

scenach parlament i poszedł na nowe 

wybory. 

Obecnie hitlerowcy plus 

plus bawarzy dają zaledwie 283 

mandaty, czyli nie ma większości przy 

obecnej iiczbie krzeseł: 578. Innemi s:0- 

wy prawica w postaci hitlerowców i kato 

lików, bez poparcia wiernych v. Papeno- 

wi monarchistów niemiecko - narodo- 

wych stworzyć rządu parlamentarnego 

nie jest w stanie. Również nie może tego 

uczynić ani centrum z socjaldemokrata- 

mi, ani nawet socjaldemokraci z  ko- 

munistami. Powstanie rządu parlamentar- 

nego jest niemożliwe. Klucz sytuacji 

znajduje się w rękach marsz. Hindenbur- 
ga. 
Innemi słowy: cel strategiczny, który 0 

stawił sobie v. Papen został osiągnięt:: 

rząd pariamentarny nie jest możliwy do 

centrum 

    

    

utworzenia, prócz wypadku koalicji cen 

trum, hitlerowców i niemiecko - narodo- 

wych pod przewodnictwem Hindenburga, 

ale w takiej roalicji, gdyby się ona u- 

tworzyła kanclerzem również byłby al- 

bo v. Papen, aibo Schlejcher, albo ktoś 

tego samego mniej więcej kierunku. 

Dla osiągnięcia tego celu strategicz- 

nego v. Papen poniósł wielkie ofiary tak 

tyczne. Coś jakby Kutuzow dla strategi- 

cznego zwycięstwa oddając  nieprzyja- 

cielowi Moskwę. Bo oto walkę wyborcza 

toczyły partje prawicowe pomiędzy *o- 

bą. Wygrała na tem lewica, mianowicie 

chlewnia komunistyczna, która zyskała 

11 mandatów. V. Papen prowadził wiec 

swe operacje prawdziwie po kawalery;- 

sku, wśród ogromnego ryzyka, ze wspa- 

niałem dla dobrego żołnierza i dobrego 

polityka rozróżnianiem rzeczy istotnyca 

od nieistotnych. 

Widać v. Papen przewidywał dobre 

rezultaty wyborów skoro już w piątek 

wyciągnął do hitlerowców rękę do zgo- 

dy. Być może po tem wyniku wyborów 

dojdzie do ugody pomiędzy rządem a *'i- 

tlerme. jeśli jej nie będzie v. Papen roz- 
wiąże znów parament i odbędą się nowe 

wybory. Oczywiście, że są także możli- 

we dziesiątki innych wyjść i to właśnie 

stanowi o tem, że dramat niemiecki jest 

dziś najbardziej pasjonującym z tego, co 

się na świecie dzieje. Cat. 

  

Uroczystości otwarcia nowego szlaku 
Worepajewe — Druja 

Nareszcie, po długich latach i Wi- 
leńszczyzna poszczycić się może nową 
linją kolejową — Woropajewo — Druja. 

Mówimy — nareszcie, bowiem o Wi 
leńszczyźnie władze centralne niezaw- 
sze pamiętały tak, jak o niej pamiętać 
należało i niezawsze potrzeby Wileń- 
szczyzny znalazły właściwe zrozumienie 
u czynników decydujących. 

Nie trzeba tu zapominać i co należy 

  

Inż. Kazimierz Falkowski, 
dyrektor P. K. P. w Wilnie. 

podkreślić, że dopiero po 1926 r. poczę 
to o Wileńszczyźnie mówić, interesować 
się jej potrzebami, wnikać w jej niezwy- 
kle trudne warunki komunikacyjne. 

To też każdy, komu wiadomem jest 
upośledzenie kresów wschodnich pod 
względem łączności komunikacyjnej, z 
najżywszą radością powita otwarcie no- 
wego szlaku kolejowego, biegnącego od 
Woropajewa, po przez Szarkowszczy- 
znę, Miory, Pohost — do Drui, aż po 
granicę łotewską. 

Dzień otwarcia, 6-go listopada 1932 

roku, przystroiły promienie słoneczne w 
czarowną szatę, stwarzając jeden z pięk 
nych dni polskiej jesieni. 

Na uroczystości otwarcia z Warsza- 
wy przybyli pp. prezes Rady Ministrów, 
Aleksander Prystor, minister Komunika- 
cji inż. Michał Butkiewicz, wice-mini- 
ster, inż. Jerzy Gallot, dyrektorzy De- 
partamentów M. K., inż.inż. Gronowski, 
Andrzejewski, Uchniał, gen.gen. Litwi- 
nowicz, Konarzewski, Osiński, dyrekta- 
rzy K. P. inż. Zienkiewicz, St. Laguna, 
b. minister prof. Staniewicz, z Wilna pp. 
Prezes Dyr. P. i T., inż. żuchowicz, pre- 
zes Izby Skarbowej, Ratywski, kurator 

Szelągowski, przedstawiciele miejsco- 
wych władz wojskowych, cywilnych, 
nauki, organizacyj wojskowych i społe- 
cznych, prasa i in. in. 

Pociągi nadzwyczajne, wiozące g0- 
ści z Warszawy i Wilna, przybyły na st. 
Woropajewo o godz. 8 m. 30, a o godz. 
8 m. 45 dowódca kompanji honorowej 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowe- 
go złożył p. Premjerowi raport, poczera 
przedstawiciela Rządu powitała specjał- 
na delegacja gm. woropajewskiej. 

O godzinie 9-ej, |. E. Ks. Arcybiskup 
wileński, Romuald Jałbrzykowski, od- 
prawił polową Mszę Świętą, dokonując 
następnie ceremonji poświęcenia nowo- 
wybudowanej linji. 

Po przemówieniu p. Prezesa Dyrek- 
cji K. P., inż. Kazimierza Falkowskie- 
go, p. Premjer Al. Prystor dokonał aktu 
przecięcia wstęgi, ogłaszając linję kole- 
jową Woropajewo — Druja za otwartą. 

Przedwstępne uroczystości otwarcia 
odbyły się w podniosłym nastroju. Szcze 
gólnie podnieść należy pełne powagi po 
witanie Pana Premjera przez delegację 
gminy Woropajewo, którzy rządowi Naj 
jaśniejszej Rzeczypospolitej serdecznie 
dziękowali za wybudowanie nowej linji, 
która umożliwi im komunikację z lud- 

nemi ośrodkami, jak Szarkowszczyzna i 
Miory, przez co i handel i przemysł do- 
zna znacznego ożywienia, zwłaszcza, że 

ku nowej kolei, wioząc Rząd i zaproszo- 
nych gości. : 

Piękny dzień jesienny pozwolił jadą- 
cym podziwiać urocze lasy kresowe, 
przystrojone już w złoto pożółkłych iiści, 
które jasnobronzowemi plamami wisiaiy 
na drzewach. 

Q godzinie 12 m. 20 pociąg przybył 
do Szarkowszczyzny, gdzie delegacia 
miejscowej gminy powitała Szefa Rzadu, 
ofiarowując Mu chleb i sól. 

Takie same akty uroczystego powi- 
tania Rządu odbyły się na st. Pohost o 
godzinie 13 m. 20, na st. Miory 0 godzi- 
nie 14 m. 05 i o godzinie 15-ej na st. 
Drui. 

Wszędzie dziękowano p. Premjerowi 
Prystorowi za zrealizowanie projektu 
budowy tej linji, która, zapomniane do- 
tychczas ośrodki, półączy wreszcie z 
krajem, stając się motorem nowego ży- 
cia gospodarczego dla polskiej ziemi. 
Delegaci gmin jednomyślnie wyrażali 
swoją wdzięcznoć Rządowi Rzplitej za 
wybitne zasługi nad podniesieniem kul- 
tury gospodarczej przez zbudowanie no- 
wej linji kolejowej. 

O godzinie 15 m. 30 nastąpił powrót. 
W drodze powrotnej zatrzymano się 

w Miorach, gdzie, w budynku stacyjnym, 
nader gościnnie podejmował swych go- 
ści obiadem p. Prezes Dyrekcji Kolei 
Państw. w Wilnie, inż. K. Falkowski. W 

    
Fragment toru na szlaku Woropajewo — Druja. 

linja ta prowadzi przez tereny dotych- 
czas jeszcze gospodarczo nie wyzyska- 
ne. 

Po skromnem śniadaniu, o godzinie 
11-ej wyruszył pierwszy pociąg na sz!a- 

miłym nastroju spędzono dwie godziny. 
O godzinie 18-ej z minutami ruszono 

do Woropajewa, a stąd, specjalne pocią- 
gi, odjechały z gośćmi do Wilna i War- 
szawy. A. B. 

Nieoficjalne wyniki wyborów 
BERLIN. PAT. — WEDŁUG OSTAT 

NICH OBLICZEŃ WYNIKI WYBORÓW 
DO REICHSTAGU PRZEDSTAWIAJĄ 
SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

ODDANO GŁOSÓW 35.409.718. 
HITLEROWCY _ OTRZYMALI 

11.712.983 GŁ, 
SOCJ.-DEM. — 7,233,534 GŁ. 
KOMUN. — 5.972,702 GŁ. 
CENTRUM — 4.228,364 GŁ. 
NIEM. NAR. — 2.951,839 GŁ. 
BAWARSKA — 1.080.124 GŁ. 
PARNJIATOD 0.20% 
LUDOWCY — 695,931 GŁ. 
PAŃSTWOWA — 326,805 GŁ. 
CHRZ. SOCJAL. — 402,803 GŁ. 
GOSODARCZA — 110,830 GŁ. + 
LANDVOLK — 169.848 GŁ. 

STRAJK I AKTY SABOTAŻU 
W BERLINIE 

BERLIN. AT. — Strajk komunikacyj 
ny w Berlinie trwa nadal. 

W niedzielę wyborczą zdołano  iru- 
chomić zaledwie znikomą ilość środków 
przewozowych. Ruch ten rozpoczął się 
dopiero około godziny 8-ej rano, aby 
dać wypoczynek przemęczonej policji, 
której znaczna część zajęta była eskorto- 
waniem uruchomionych wozów tramwa- 
jowych i kolei podziemnej. 

W dniu dziesiejszym publiczność rów 
nież nie korzystała z tej komunikacji w 
obawie ekscesów ze strony  strajkują- 
cych. 

W godzinach nocnych wyruszyły na 
miasto kolumny strajkujących z kubła- 
mi gipsu, którym zalewali szyny tram- 
wajowe, przez co uniemożliwiony hył 
wszelki ruch tramwajowy na wielu od- 
cinkach. Policja zdołała aresztować 3 
sprawców tej akcji sabotażu, którym 
grożą poważne kary. Donoszą też o ak- 
tach terroru w dzielnicach robotniczych. 
W kilku miejscach pozrywano przewod- 
niki trattwajowe. Napadano też na kon- 
duktorów, powracających z pracy do do 
mów. 

WYDALANIE ROBOTNIKÓW 
ZA STRAJK 

Niezależne związki zawodowe, sku- 
piające część pracowników,  zatrudaio- 
nych w berlińskiem towarzystwie komu- 
nikacyjnem, wydały ubiegłej nocy nowe 
oświadczenie, stwierdzające, że strajk 
uznają za zlikwidowany z chwilą ogło- 
szenia orzeczenia rozjemczego za obo- 
wiązujące. Opierając się na tem orzecze 
niu, dyrekcja berlińskiego towarzystwa 
komunikacyjnego, zgodnie zresztą z o- 
głoszoną zapowiedzią, przystąpiła do 
wydalania robotników, kontynuujących 
strajk. Dotychczas w ciągu soboty wypo 
wiedziano pracę blisko tysiącowi robut- 
ników. 

HITLEROWCY BIJĄ KOMUNISTÓW, 
REPUBLIKANÓW 

I SOCJALDEMOKRATÓW 

„Według wiadomości, nadchodzących 
z prowincji, podczas dzisiejszych wybe- 
rów w kilku miejscowościach doszło da 
zaburzeń. Zajścia przybrały większe roz 
miary, m. in. w Bremie, gdzie doszio do 
bójki między komunistami a hitlerowca- 
mi. jeden narodowy socjalista został 
ciężko poraniony. Policja aresztowała 
23 osoby, u których znaleziono broń. W 
Brunswiku w czasie awantury jeden na- 
rodowy socjalista odniósł ciężkie rany. 

Do mniejszych starć doszło w Olden- 
burgu między członkami republikańskie- 
go Reihcsbanneru a hitlerowcami. 

W Schwerinie na budynkach rządo- 
wych hitlerowcy wywiesili ilagi partyj- 
ne. 

POZOSTAŁE LISTY ORAZ GŁOSY 
NIEWAŻNE 559,955 GŁ. 

RRZYPUSZCZALNY PODZIAŁ MAN 
DATÓW: ; 

HITLER — 195 (230) 
SOCJAL. - DEM. — 121 (133) 
KOMUN. — 100 (89) 
CENTRUM — 70 (75) 
NIEM. NAR. — 49 (40) 
BAWAR LUD. — 18 (22) 
LUDOWCY — 11 (7) 
PANSTW. — 5 (4) 
CHRZ. SOC]. — 6 (3) 
GOSPODARCZA — 1 (2) 
LANDVOLK — 2 (1). 

W nawiasach podajemy dotychcza- 
sowy stan posiadania. 

W Krefeld ubiegłej nocy między Reich 
sbannerowcami a narodowymi  socjali- 
stami kilku hitlerowców odniosło cież- 
kie rany. : 

O poważniejszych starciach donoszą 
również z Staszfurtu w Saksonji, gdzie 
w bójce między narodowymi socjalista- 
mi a komunistami jedna osoba została 
ciężko ranna, a kilka lżej. 

W wyniku strzelaniny, jaka ubiegłej 
nocy powstała między narodowymi So- 
cjalistami a komunistami w Kamienicy 5 
hitlerowców i 2 komunistów  odwiezio- 
no w ciężkim stanie do szpitala. 

W Berlinie doszło w wigilję wybo- 
rów do licznych starć między socjalde- 
mokratami i hitlerowcami, w których po 
obu stronach byli ranni. 

Policja dokonała wielu aresztowań. 

EC 

BERLIN. PAT. — W czasie niedzielnego 
głosowania w Berlinie jeden z wyborców  u- 
legi w lokalu wyborczym atakowi sercowetuu 
i zmarł, Drugą ofiarą Śmiertelna w czasie wy- 
borów była 65-letnia kobieta w Elblągu, któ- 
ra zmarła na atak sercowy w drodze powrot- 
nej z Iokału wyborczego. 

Z Monachjum donoszą, że w mieście Pas- 
sing hitlerowcy, chcąc uwolnić aresztowanego 
towarzysza, napadli na posterunek policji w 
gmachu ratusza, steroryzowali go i zażądali 
klucze od aresztu, Uwolnieniu aresztowanego 
przeszkodziło nagłe przybycie patrolu żandar- 
merji na motocyklach. 6 napastników areszto- 
wane. 

* * * 

BERLIN. PAT. — Sytuacja straįkowa w 
Berlinie w godzinach wieczornych zaostrzy- 

ła się. Napady strajkujących na jeżdżące po 
mieście tramwaje stały się wyjątkowo gwał- 
towne. Na jednej z ulic tłum, który obrzucał 
kamieniami przejeżdżające wagony, zajął wo- 
bec policji groźną postawę. Policja użyła bro- 
ni palnej, dając sałwę na postrach. Kiłkuna- 
stu pasażerów, jadących tramwajem, zostało 
rannych odłamkami szkła. 

* * * 

BERLIN. PAT. — W ciągu dnia 6 listopa- 
da policja aresztowała do wieczora około 100 
osob, w tem kilkunastu uczestników aktów sa- 
botażowych na tramwajach. Od odłamków 
szyb zdemolowanych wagonów tramwajowych 
1 A uderzeń kamieniami zostało rannych 
1 

TAJNA KOMUNISTYCZNA 
RADJOSTACJA 

BERLIN. PAT. — W ciągu niedzieli wy- 
borczej czynna była w północnej części mia- 
sta potajemna komunistycznt radjostacja na- 
nawcza, prowadząca propagandę bezbożniczą. 
Stacja nadawała przemówienia polityczne z 
ostremi atakami na prezydenta Hindenburga i 
kanclerza Papena. Do wieczora policji nie uda 
ło się wykryć siedziby stacji. 

WZROST GŁOSÓW POLSKICH 
PIŁA, PAT. — W porównaniu z poprzednie 

mi wyborami liczba głosów polskich wzrosła 
w prowincji pogranicznej o 5 proc. do 4.125. 
Największy wzrost polskich głosów wykazuje 
miasto Piła i pow. złotowski. Zwycięstwo to 
zadaje kłam twierdzeniom nacjonalistów  nie- 
mieckich, że mniejszość polska na pograniczu 
gwałtownie topnieje. 

  

Nowy rząd w Jugosławii 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Król podpisał nomi- 

nację Milana Siskica na prezesa rady  mini- 
strów. W nowoutworzonym gabinecie tekę mi- 
nistra spraw zagraniczynch objął Jevticz, mi- 
uistrem spraw wewnętrznych został  Lazitc, 
ministrem finansów  Džordžewicz, ministrem 
wojny i i gen. Stojnovicz, ministrem 
przemysłu i handlu Szumenkovicz. Nowy rząd 

  

jugosłowiański utworzony został po zasięgnię- 
ciu przez króla opinji przewodniczących obu 
izb ustawodawczych i po raz pierwszy ad 6 
stycznia r. b. w porozumieniu z prezesem klu- 
bu parlamentarnego jugosłowiańskiego — Чепю- 

kratyczno - radykalnego stronnictwa  chłop- 

skiego. 

Samobėistwo rejenta w Łodzi 
ŁÓDŹ. AT. — W związku ze śledz- 

twem, prowadzorem przeciwko rejento- 
wi Trojanowskiemu, oskarżoneriu o przy 
właszczenie sobie sum należnych skar- 
bowi państwa, przybył do Łodzi sędzia 
Sądu Apelacyjnego, który w dniu dzisiej 
szym dokonał lustracji kancelarji jedne- 
go z łódzkich rejentów Władysawa Je- 
zewskiego. Stwierdziwszy  niedoktadno- 
ści na szkodę skarbu państwa, sędzia 

połączył się teleionicznie z prokurato- 
rem Sądu Okręgowego Markowskim, 
prosząc go © przybycie. W czasie tej roz 
miowy teleionicznej rejent Ježewski prze 
szedł do sąsiedniego pokoju, gdzie wy- 
strzałem z rewolweru pozbawił się ży- 
cia. Wezwany lekarz stwierdził zgon. 
Kancelarję rejenta Jeżewskiego opieczę- 
towano, 

a sronie 2-ej i 3-ej gr. 40), Za tekstem 15. gr. 

gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 g 

zne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje 788! ё 

ję zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa -—— Ksiegaraja Jazw 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnmia T-wa „Ruch”, 

AJANA — Ksjęgamia Spółdz, Nancz. 
PINSK -- Ksjęgarnja Polska -— St, Bec 
POSTAWY -—— Ksjęgarnia Poiskżej Macierz 
5 PCE — Ksjęzarnia T-wa „Ruch”, 

SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, Gi. M 

NY — M, Lewin —Biuro Gzzetów 

  

   

   Sžiuiaej, 

   

  

   

        

   

WARSZAWA -— 

TELEGRAMY 
STRAJK GÓRNIKÓW 

MORAWSKA OSTRAWA. PAT. W 
zagłębiu węgiowem w pobliżu Brna  wy- 

buchl strajk górników na  zmak protestu 

przeciwko zamierzonej redukcji płac o i 
proc. Strajkowi przewodzą komuniści. W 
2 szybach praca została całkowicie wsirzy- 
mana. 

DEKORACJA PREZYDENTA 
LEBRUNA 

PARYŻ. PAT. Rząd hiszpański posta- 
nowił udekorować prezydenta Francji Le- 
bruna wstęgą orderu Republiki Hiszpań- 
skiej. Premjer Azana przybędzie do Paryża 
specjalnie w celu wręczenia tego odznacze- 
nia prezydentowi Republiki Francuskiej. 

NOWE LOTNISKO W PŁOCKU 

PŁOCK. PAT. Dzisiaj odbyło się tu 
uroczyste poświęcenie i otwarcie nowego 
lotniska. Na uroczystość tę przyleciały 
z Warszawy 22 samoloty wojskowe, tury- 
styczne i pasażerskie. 

Gbchód święta Niepodległości 
Święto odzyskania Niepodległości bę- 

dzie w Warszawie obchodzone uroczyście. 
Stołeczny Komitet Obehodu Rocznicy 11 
listopada wraz z wojskiem onganizuje w 
przeddzień święta, w dniu 10 listopada 
wieczorem capstrzyk orkiestr i pochód 
organizacyj społecznych. Zbiórkę wyzna- 
czono na Pl. Marszałka Piłsudskiego, skąd 
wyruszy pochód do Beliwederu dla złoże- 
nia hołdu Budowniczemu Państwa Mar- 
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

W dniu Święta 11 Listopada odbędzie 
się nabożeństwo w Katedrze i rewja woj- 
skowa na Pl. Marsz. Piłsudskiego. Wie- 
czorem zaś galowe przedstawienie w Te- 
atrze Wielkim. Pozatem Komitet ongani- 
zuje w Warszawie akademje dzielnicowe. 

Dokładny program obchodu podany bę- 
dzie w najbliższych dniach. 

Kenwersja zaległości od požy- 
czek instytucyj kredytu diugo- 

terminowego 
W. związku. - z ogłoszeniem w Dzienniku 

Ustaw (nr. 94 z dnia 29.10 1932 r.) rozpo:zą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o pierw- 
szeństwie hipotecznem i konwersji zaległości 
od pożyczek instytucyj kredytu długotermino- 
wgo u źródeł miarodajnych, uzyskaliśmy nastę 
pujące informacje: 

Rozporządzenie powyższe ma na celu skon- 
wertowanie zaległości (powstałych z tytułu rat 
umorzeniowych, odsetek, opłat administracyj- 
nych itp. od pożyczek, udzielonych przez in- 
stytucje kredytu długoterminowego, a zabezpie 
czających listy zastawne lub obligacje, emito- 
wane przez te instytucje) — na długotermino 
we pożyczki amortyzacyjne nisko oprocento- 
wane. Konwersja ta jednak uzależniona  bę- 

dzie od szeregu warunków, ustalonych przez 
ministerstwo skarbu, przyczem ustalenie to bę- 
dzie dotyczyć przedewszystkiem sum, które 
dłużnik przy dokonywaniu konwersji będzie 
obowiązany zapłacić w gotowiżnie. Konwersja 
zaległości uzyska aprobatę ministerstwa skar- 
bu w tym tylko wypadku, gdy dłużnik część 
swoich zaległłych rat, ustaloną przez  instytu- 
cję kredytu długoterminowego na podstawie 
znajomości sytuacji finansowej każdego dłuż- 
nika, uiści w gotowiźnie. 

„Dekret konwersji zaległości ma na celu 
prócz przyniesienia pomocy dłużnikowi także 
zwiększenie płynności instytucyj kredytu dłu- 
goterminowego oraz uniemożliwienie ściągania 
przez te instytucje bez opóźnień rat bieżących, 
co jest warunkiem normalnego  funkcjonowa- 
nia tych instytucyj. 

  

  

  

Specjalne komisje dia przepro- 
wadzenia oszczędności w gos- 

podarcz samerządów 
OKÓLNIK MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

. Dowiadujemy się, że w myśl rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 paź- 
dziarnika rb. w sprawie obniżenia kosztów ad 
ministracji komunalnej powołane być mają ko- 
misje oszczędnościowe w celu postawienia 
wniosków co do ewentualnego obniżenia kosz- 
tów administracji ogólnej i kosztów administra 
cji przedsiębiorstw komunalnych w poszczegól 
nych związkach komunalnych oraz co do ewen 
tualnego obniżenia kosztów administracji dzia 
łów specjalnych. 

W związku z tem minister spraw wewnytrz 
nych specjalnym okólnikiem zarządził w po- 
rozumieniu z ministrem skarbu, ażeby w cią- 
gu 7 dni od daty otrzymania odpowiedniego 
okólnika przedstawili wojewodowie  minister- 
stwu spraw wewnętrznych po dwóch kandyda- 
tów na przewodniczących wojewódzkich ko- 
misyj oszczędnościowych. 

, Jednocześnie wezwą wojewodowie przewod 
niczących wydziałów powiatowych, aby przed- 
stawili im w terminie 7-dniowym po dwóch kan 
dydatów na przewodniczących powiatowych 
komisyj  oszczędnościowych. Równocześnie 
zwrócą się wojewodowie do prezesów izb skar 
bowych o wyznaczenie delegatów do wojewódz 
kich komisyj oszczędnościowych. 

W terminie 14-dniowym od daty otrzyma- 
nia okólnika min. spr. wewn. powinny wydziały 
wojewódzkie wybrać po 4 przedstawicieli płat 
nikówpodatków do wojewódzkich komisyj c- 
szczędnościowych, zaś wydziały powiatowe — 
po 3 przedstawicieli płatnikw podatków do po 
wiatowych komisyj oszczędnościowych. 

Wszelkie czynności, związane z powołaniem 
do życia wojewódzkich i powiatowych komi- 
syj oszczędnościowych powinny być dokonare 
w takim terminie, aby komisje mogły rozpo- 
cząć swoją działalność około dnia 1-go grud- 
nia r.b. 

Na pierwszem swem posiedzeniu komisje 
oszczędnościowe ustalą kolejność, w jakiej ba 
dana będzie gospodarka poszczególnych zwięz 
ków komunalnych, objętych działalnością ko- 
misji, oraz podział pracy pomiędzy poszczegćl- 
nych członków komisji.



            

Bajka o czerwenem jajku 
Któż nie zna tej historyjki dla dzie- 

ci? Jest to w nieskończoność powtarza 

jąca się ta sama opowieść. Taką bajką 

są w nieskończoność powtarzające się 

genjalne wymysły urzędów podatkowych 

czy też p.p. buchalterów z przyśpiew- 

kiem „wobec wątpliwości w zeznaniu 

pańskiem o dochodzie stosujemy 

miar wedle naszego rozymienia, a całą 

rachunkowość odrzucamy dla tych a tych 

powodów'. Treść zawsze ta sama, bo 

nowet drukowana, jeno powody -5а U- 

rozmaicane i tu podziwiać należy wyso- 

kość napięcia geniusza biurokratycznego, 

szukającego byle pretekstu do uznania 

przedstawionej rachunkowości za nieza- 

sługującej na przyjęcie. 

Co do powodów to zaiste nawet ge- 

njusz nie potrafi wciąż urozmaicać ine- 

nu tych dań, któremi nieszczęsny płat- 

nik jest truty. Dochodzi się do takich za 

rzutów, że już nie gniew, ale Śmiech 

wzbudzają one. 

Leży przed nami taki oto papierek 

zatytułowany „Przewodniczący Komisji 

Szacunkowej podatku dochodowego w 

Lidzie”. Lida dnia 13 października 1932 

roku. Wezwanie. — „Przy badaniu tre- 

ści zeznania, złożonego do wymiaru pań 

stwowego podatku dochodowego ra 

rok 1932 — okres wymiarowy 1932 r. 

nasunęły się następujące wątpliwości: 

Zaofiarowane przez Pana w potwier- 

dzenie cyfr, zawartych w złożonem ze- 

znaniu o dochodzie za rok 1932, księgi 

gospodarcze, zbadane w dniu 6.VII 1932 

roku przez buchaltera skarbowego Ma- 

teraka zawierają następujące braki i u- 

sterki, a mianowicie: 

1) Książka kosztów udoju mleka nie 

zawiera udojów próbnych. 

2) Książki inwentarzowe "majątków 

nie podpisane przez właścicieli. 

3) Książki kosztów najmu podzien- 

nika nie we wszystkich wypadkach za- 

wierają sumowanie dekadowe za najem- 

ną pracę. 

4) Tenuta dzierżawna według uimo- 

wy zł. 2440 — zapisano do ksiąg zł. 

1.610.— 
Następuje szereg artykułów ustawy; 

w ciągu 7 dni ma się ów podatnik zia- 

wić lub piśmiennie wyjaśnić podniesio- 

ne wątpliwości w godz. od 8 do 12 w 

biurze podpisanego (ul. Suwalska). „W 

razie niezłożenia w powyżej wyznaczo- 

nym terminie żądanych wyjaśnień (nie- 

usunięcia braków), lub jeżeli złożone 

wyjaśnienia nie usuną wątpliwości co 

do prawdziwości i dokładności zeznania, 

wówczas bez względu na złożone zezna 

nie, Komisja przy ustalaniu dochodu bę 

dzie się kierować danemi, jakiemi roz- 

porządza. 
Da liegt der Hund begraben! 

Nie uznają tłómaczenia i zastosują 

wysokie normy dochodowości hektara z 

czasów, gdy metr żyta kosztował 42 — 

48, a nawet 60 zł. i określą dochód ko- 

losalny, choć wiedzą aż nadto, że metr 

żyta płaci się loco stodoła 12—14 zł. 

Jak usunąć brak Nr. 1? Jak robić 

próbne udoje w 9 miesięcy po ubiegu 

roku zeznaniowego? Już to jedno nieza- 

spokojenie żądania p. Inspektora wystar 

czy do odrzucenia rzetelnej i z mozołem 

prowadzonej księgowości rolnika. 

A czy wolno spytać urząd, na jakim 

paragrafie prawa osnute jest wymaganie 

wykazów próbnych udoi? Jest księga 

przychodowa mleka, a księga kasowa 

wykazuje, co obora dała w gotówce, zaś 

rzadko które gospodarstwo może sobie 

pozwolić na prowadzenie jeszcze rachun 

ku mleka (tyle wypiły cielęta i tyle ich 

potem zdechło, tyle dano prosiętom, a ty 
le służbie, na stół lub ordynarję, a tyle 

rozlała Marysia, zaś tyle zginęło, gdy 

krowa szkopek kopnęła). Zresztą prze- 

cie nonsensem jest wykazywać, by, 0- 

brót wewnętrzny był przeprowadzany 

gotówkowo z uwzględnieniem wahania 

cen, których Urząd też gotów nie uzna- 

wać. 

Punkt 2. Co komu do tego, czy przed 
stawione przez płatnika księgi inwenta- 
rzowe są przez niego podpisane czy 
nie? Jaka jest różnica księgi podpisanej 

Wy-- 

lub niepodpisanej, jeżeli ją płatnik skta- 
da jako swoją? 

Tu brak może być łatwo naprawio- 
ny: — wziął i podpisał”, ale dla tej czyn 
ności musi pojechać 10 mil po. fatalnej 
drodze, by następnie dowiedzieć się, że 
i z podpisem księga ta „nie wzbudziła 

zaufania”. 

Punkt 3. Gdzie jest przepis prawny, 
by księgi były co dekadę sumowane? 
Każdy sumuje bądź co tydzień — dwa, 
bądź co miesiąc, albo wreszcie ma pra- 
wo sumować choćby raz do roku, tyle 
suma odpowiadała rzeczywistym na ten 
cel wydatków. | 

Takie wymaganie, całkiem niepraw- 
ne, może jednak zadecydować o ruinie 
właściciela warsztatu, bo mu wymierzą 
olbrzymi podatek od fikcyjnego docho- 
du, gdy miał, jak obecni wszyscy rolni- 
cy, kolosalny deficyt. 

Punkt 4. Co do tego punktu odstę- 
pujemy głos 12-letniej Zosi, której od- 
powiedź na ten punkt brzmiała: „pew- 
nie arendarz całej arendy nie zapłacił". 

Czemu więc nieodgadnięcie tej zawi- 
łej kwestji nie udało się ani buchaltero- 
wi Mataczkowi, ani Przewodniczącemu 

Komisji? 
A gdyby płatnik nie był w domu i 7- 

dniowy termin wyjaśnienia i naprawy 
minął, ta jedna nierozwiązana zagadka 
mogłaby płatnika przyprawić o ruinę. 

Czy w takich warunkach można żyć 
i pracować spokojnie? 

A księgi te przeważnie odrzucane dia 
takich oto powodów, jakie nam smutne 
doświadczenie uczy: 

1. Niewykazany rozchód i przychód 
słomy. 

2. Nie wykazano z ilu snopów otrzy- 
mano dany. centnar. 

3. Nie wykazana ilość kop zebranego 
zboża. A co to za miara kopa? jak li- 
czyć kopy żęte, koszone lub maszynowe, 
których nikt na kopy liczyć nie może, Lo 
każdy snop inny. 

4. Nie wykazano, czy pas 
do młockarni, czy do gorzelni. 

5. Nie wykazano, ile rzodkiewek, sa- 
łaty itd. zjadł właściciel. 

6. Buchalter znalazł, że za wiele jest 
koni i ludzi. 

7. Buchalter znalazł, że za intensyw- 
nie karmią inwentarz. 

8. Nie wykazano dochodu z parku i 
kwietników. 

9. Obliczono, że młyn winien dać X 
dochodu, pracując 24 godzin na dobę o- 
krągły rok — a nie cyfrę rzeczywiste- 
go mlewa itd itd. 

Jednem słowem nie ma takiej rachun 
kowości, którejby nie odrzucono z racji 
„wątpliwości*. Cóż pomoże prowadzenie 
najdokładniejsze ksiąg wedle 13 ich wy- 
maganych rodzai? 

Tem gorzej dla płatnika, bo w trzy- 
nastu księgach trzynaście razy łatwiej 
znaleźć „wątpliwości lub braki“, niż w 
2 albo w 3-ch. 

A gdzież jest nakazane przez cyrku- 
larze  ministerjalne przyjmowanie nie 
tylko rachunków, ale prostych zapisek 
gospodarczych? 

To się ignoruje z zasady, bo nie da- 
łyby możności osiągnięcia preliminowane- 
go dochodu w danym okręgu i sprowadzi 
łoby ten okręg do niezajęcia poczesnego 
miejsca w wyścigu uzyskanych sum. Mo- 
żliwość posądzenia o brak gorliwości 
jest nielada bodźcem do szukania dziury 
w całem czyli wzbudzania wątpliwości. 

Że gorliwość nie zna granic oto mały 
a charakterystyczny obrazek: 

Pięciu spadkobierców lasu w Piń- 
szczyźnie, lasu ani podzielonego, ani eks 
ploatowanego, otrzymało przed paru mie- 
siącami nakazy płatnicze na podatek do- 
chodowy z tegoż lasu. Gdy zdumieni wła- 
ściciele zwrócili się do Urzędu w Pińska, 
wytłómaczono im, że wprawdzie las się 
nie eksploatował, ale podatek dochodowy 
musi być pobrany, a więc Urząd obliczył 
przyrost roczny masy drzewnej, ocenił go 
i od tej sumy wymierzył podatek. 

A potem gdy się leśne poręby sprze- 

kupiony 

SŁOWO 

„SIEDEM SPIERAŁO SIĘ MIAST... 
Operujemy wycinkami z prasy Tiumaczy- 

my i zbieramy, ustawiamy w jedno: 
Więc najpierw „Kólnische Zeitung“: 

„Gra ta pochodzić ma z Meksyka, a 
Ściślej z więzienia publicznego w Vera 
Cruz, gdzie rozpowszechnił ją pewien wię- 
zień, mulat. Jego towarzysze celi doląd 
bardzo burzliwie się sprawujący, poczęii 
trenować z zapamiętaniem i spokojem, 
który wydał się podejrzanym  dozoicy. 
Wszedłszy zdziwił się bardzo i zobaczyw- 
szy nieznaną zabawkę, zapytał więźnia, 
jak się ona nazywa. Mulat zfozumiał py- 
tanie jako czy jest ona jego własnością i 
odpowiedział potakująco yo-yo. Stąd na- 
zwa tej meksykańskiej czy może antyi- 
skiej zabawki, kaprysem mody tak się 
rozpowszechniającej...'* 

Ale w kilka dni później stateczna „Ilustra- 
tion* francuska obstawała za inną tezą: 

„Dyrekcja prowincjonalnego muzeum 
w Auxerre ogłasza obecnie urbi et orbi 
sensacyjne „aktualności* swych zbiorów. 
Jest ona posiadaczem portretu delfina, 
późniejszego Ludwika XVII pędzla pani 
Vigóe — Lebrun. Ale nie to jest dziś chlu- 
bą muzeum: oto mały Ludwik bawi się 
mało skomplikowaną zabawką, która jeśli 
się przypatrzeć, okazuje się być  niczem 
innem, jak tak modnem dziś i „nowoczes- 
nem* „yo — yo*. 

Jak więc widzimy choć doszła nas z za 
gtanicy nie jest niczem innem jak starą 

i zapomnianą tylko zabawką francuską..." 

Spór meksykańsko - francuski nie byłby ta 
kim znowu groźnym ewenementem, cóż kie- 
dy z kolei ocknął się dumny Albjon na szpal- 
tach „Daily Chronicle“: 

„„dziš jeszcze każden zwiedzający 
zbiór karykatur politycznych angielskich 
z Britisch Muzeum może oglądać sztych, 
dowodzący o słuszności naszego  twier- 
dzenia, jeśli chodzi o pochodzenie yo—yo. 
Pochodzi on ze schyłku 18-go w., a przed 
stawia wygodnie rozpartego księcia Wa- 
li. późniejszego Jerzego IV, jak z pasją 
godną lepszej sprawy trenuje... „yo—yo”, 

a pani Fitzgeraid oparta 0 jego ramię 
przygląda się tym igraszkom. 

» _ Uszczypliwy napis pod tą ryciną, od- 
noszący się do poważnych zajęć księcia 
i jego kochanki, był nawet przyczyną, że 
za rozpowszechnianie tego sztychu  ska- 
zane wówczas pewnego księgarza lon- 
dyńskniego na chłostę...* 

Tak więc udowodniono czarno na białem, 
że „yo—yo* było w najgorszym razie współ- 
cześnie znane i na dworze potomków Św. Lu- 
dwika i na dworze St. Jamesa. Bawili się nim 

Na Montmartre -     
> 

Józefina Backer, słynna 

obaj następcy tronu: stanowczo jednak prym 
dzierży Londyn. W rękach kilkoletniego delii- 
na yo—yo jest zwykłą zabawką dziecinną, na- 
tomiast w ręku dorosłego księcia Walji jest 
zabawką ludzi dorosłych. Tout comme chez 
nous, 

Niestety w Niemczech rozbrzmiewa 0- 
krzyk „Deutschland erwache*, I obudziły się 
Niemcy: 

„Była to — czytamy — ulubiona roz- 
rywka naszego 18-go wieku i wówczas 
jest już nietylko zabawką dworów, ale 
i powszechnie znaną. Najlepszym tego 
dowodem jest ów epigramat, jaki poświę- 
cit jej Goethe:“ 
Doprawdy nadzwyczajne! Goethe trenujący 

yo—yo. U nas mówi się o idyoyotach, o zyoyo- 
iopieniu ulegających temu nałogowi, a tu dzien 
nikarz niemiecki nietylko udawadnia, że Goethe 
jedną ręką pisząc „Fausta”, drugą trenował 
yo—yo, ale że wręcz tej rozrywce poświęcił 
parę 'stroi. 

Szperam więc za epigramatami poety i 
wynajduję: 

„Welch ein luftiges Spiell Es windet 
am Taden die Scheibe, 

die von der hand entfloh, eilig fich 
wieder herauf! 

Seht, fo fchein* ich mein Herz 
wieder Schónen, bald jener 

zuzuwerjen; doch gleich tehrt es 
Fluge zurūck!“ 

Co na język polski (niechże przypadkiem 
zaawansuję na „Tłumacza Goethego“!) 
brzmiałoby chyba tak: 

„Co za wesoła to gra! Z mej ręki wy- 
puszczam krążek, 

który do niej niebawem na nowo ро- 
słusznie powraca. 

Patrz! Tak serce me 
piękności do drugiej, 

Ale w swym locie wciąż 
mnie nakoniec powraca. 
W sporze o pochodzenie yo—yo Niemcy 

dzierżyłyby niezawodny prym. | niechby nie 
pomogło spóźnione i naciągane wywody wło- 
skiej „La Tribuna* (podajemy za jednem z 
pism warszawskich) : 

„Najpopularniejsza dzisiaj na całym 
świecie gra „amerykańska* — yo-yo, jest 
wynalazkiem włoskim. Dzisiejsze _yo-yo 
było w użyciu na dworze papieża Grzego 
rza XIII, nazywała się ta gra wówczas 
„motopendolo“, t. į. ruchome wahadło, a 
wynalazcą tej zabawki był pewien mnich, 
którego nazwisko pozostało nieznane”. 

Niestety! Ci sami Niemcy, którzy przypom- 
nieli epigramat getowski, przypomnieli i co in 
nego: 

bald 

на 

buja od jednej 

jednak do 

  

murzyńska gwiszda kabaretowa, wzięła udział w zorganizowa- 

nem przez gminę Montmartre, rozdawnictwie darów dla najstarszych mieszkańców tej słyu- 

nej dzielnicy Paryża. 

Jak widzimy, artystka spełnia swe zauanie z wielkim zapałem. 
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Niestety to nie dowcipna anegdota, a- 
le smutny fakt. Czy można jeszcze iść da 
lej w fiskaliźmie, czy zdrowy rozsądek 
nie stanowi zapory dla takiej działalno- 
ści urzędów? Czy obywatel tak traktowa 
ny może, z ufnością w sprawiedliwość, 
poważać urzędy gnębiące go w imię Pań 
stwa? 

Anegdota trwa pomimo, że Polska, 
jak długa i szeroka, rozbrzmiewa pro:e- 
stem przeciw sposobowi wymierzania 
podatku dochodowego. 

Czytamy moc cyrkularzy o liberalnem 

stosowaniu wymiaru na podstawie 7e- 

znań płatników — a urzędy robią swo- 

je. 
A jednak wystarczyłby jeden jedyny 

rozkaz brzmiący mniej więcej tak: „Pod 

da, to po raz drugi tenże urząd dochńd groźbą kar dyscyplinarnych aż do dymi- 

opodatkuje. 

M“ L UP ALL I is a ai PIG 

Przyczyny as języka ojczystego 
u Tatarów 

W „Roczniku Tatarskim' (r. 1932) jest 

artykuł J.E. Hachana S. Szapszala pod ty- 

tułem „O zatraceniu języka ojczystego 

przez Tatairów w Polsce" . 
Sz. autor widzi powód zaginięcia języka 

tatarskiego jeno w związkach małżeńskich, 

zawieranych przez Tatarów z kobietami 

miejscowego pochodzenia i odrzuca myśl p. 

Aleksandrowicza, który, w swej książce. o 

Tatarach litewskich, wskazuje na wojsko- 

wošė i która w swym czasie do tego się 

przyczyniła. Sz. autor mówi, że Karaimi 

też służyli wojskowo, stanowiąc przyboczną 

straż kniaziów litewskich i królów. pol- 

skich, a jednak swego jezyka mie zatracili. 

Ostateczny czas zaginięcia języka p. 

Szapszał określa XVII wiek. 

Pisząc coś o wewnętrznych spra- 

wach narodowości, (trzeba przedewszyst- 

kiem tę marodowość znać, trzeba znać ro- 

dzinne stosunki, charakter, tradycje, dą- 

żenia, podania, legendy tej marodowošci, 

trzeba znać wiele rzeczy, które czasem są 

nieuchwytne dla obcego człowieka. 
Sz. Autor, określając czas utraty  ję- 

zyka, czyni swe wywody ma podstawie zło- 

żonego w Starbulu memorjału przez pe- 
wnego Tatara litewskiego, odbywającego 

pielgrzymkę do Mekki i historyka tureckie- 
go Pieczewi. Aby określić czas zaginięcia 

języka tatarskiego, nie jest potrzebny Piie- 
czewi, mamy bowiem w archiwach dosta- 
tecznie dokumentów, które niezbicie wiska- 
zują stopniowy zanik mowy ojczystej i 
czas ten rzeczywiście można określić koń- 
c em XVI stulecia. 

litewskich 
Nie przecząc bynajmniej, iż ożenki mu- 

zułman z chrześcijankami znacznie przy- 

czyniły się do zaginięcia marodowego ję- 

zyka Tatarów, twierdzę, że były jeszcze 

inne czymniiki, które w tej sprawie swój 

wpływ okazały i które Sz. autor ominął: 
omówiię przeto wszystikio: 

1) Początkiem przesiedlenia Tatarów na 
Litwę trzeba uważać rok 1410, kiedy to 
po bitwie pod Grunwaldem carewicz Dżel- 
el-Eddin, ustępując prośbom W. Ks. L. 
Witolda, pozostawił mu kilka tysięcy do- 
iborowłego wojska tajtamskiego. Od tego 
czasu ii później przy Skirgielle, będąc zwa- 
bieni wieściami o wolnem i spokojnem 
życiu w mowej ojczyźnie, przesiedlają się 
Tatarzy na Litwę po kilka tysięcy naraz, A 
życie to wolnym symom stepów bezdroż- 

mych widocznie zasmakowało, bo gdy męż- 

czyźnij, służąc wojskowjo i uprawiając umi- 

towaną wojenkę, wracali: do domu, to znaj- 

dówali swe matki, żony i dzieci w bezpie- 
czeństwie i spokoju, jaki musiał panować 
pod twardą ręką kmaziów litewskich. Pirze- 

siedlali się Tatarzy ze swemi rodzinanmi Ww 
tych wypadkach, kiedy było to zawczasu 

uplanowiano, albo gdy książęta tatarscy, 
wskutek zamieszek w Ordzie, ratując swe 

życie, musigli uchodzić do Litwy. Inaczej 
rzecz się miała z wiojskiem, wysłanem na. 
pomoc Litwie, część którego pozostawała w 

tym kraju na zawsze. Prawda, żony ich, 
przy pienwszej sposobności w  anbach, 
konno i pieszo śpieszyły do mężów, więk- 
sza jednak część młodzieży była kobiet (po-- 
zbawiona. Książę Witold to rozumiał i, ze 

sji włącznie zabrania się urzędom od-_ INNA HI 
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względów politycznych, dla dobra kraju i 

chcąc Tatarów przywiązać do ziemi, ze- 

zwalił im zawierać związki małżeńskie z 
chrześcijamkami, przyczem dzieci znodzo- 
ne z mieszanych małżeństw hodowały się 
w wierze swych ojców. 

[WI te czasy, kiedy męstwo, postawa i in- 
me zalety rycerskie podbijały serca niewie- 

ście, kobiety chrześcijańskie, przy bliż- 

szej znajomości! i stosunkach m Tatarami, 

łatwio odgadły, że ci bisurmanie, jak je- 

szcze miedawmo świalt zachodni nazywał 

muzułman, mają czułe serce, łagodny cha- 

rakter i w ręku kobiety stają się miękkim 

woskiem. 

Należy jednak pamiętać, że kler kato- 

licki takim związkom wszelkiiemi siły о- 

pierał się i trzeba było każdy raz zwracać 

się do (księca prosząc o jego interwencję, 

a mógł to robić tylko Taltar wyższego sta- 

mu, lub znany osobiście księciu Tatar- 

Ski lud prosty nie miał łatwego dostępu do 

kniazia, a przeto i związki z chrześcijankia- 
mi zawierały się nie w tak wielkiej iloŚci, 

jak to wydaje się teraźniejszym badaczom. 
"Tak, czy inaczej, niewielka ilość Ta- 

tamów rw pierwszym okresie swego przesie- 

dlania,  żŻeniła się z  tatarkami i 

to bezwzględnie wywarło pewien wpływ 
na zaginięcie języka tatarskiego. 

2) Tatarzy przesiediając się ma Litwę i 
olirzymując w ienne władanie ziemi, byli 
obowiązami służyć wojskowo. Czasy były 
miespokojne, wojna właściwie trwała ciąg- 

le, i Tatarzy, stamowiąc straż przednią 

wojska litewskiego, ustawicznie byjli w ро- 

chodach. Po złączeniu się Litwy z Polską, 

oprócz stałych pułków tatarskich, brali 

Tatarzy udział w. pospolitem ruszeniu. Ma- 

rzucanie zeznań płatników i wymierzania 
dowolnych podatków od dochodów 
przez urzędy ustanawiane oprócz wy- 
padków, w których urząd może udowod 
nić, że zeznanie jest rozmyślnie fałszy- 
wie zestawione. 

Jakżeby ludność była wdzięczna te- 
mu ministrowi, któryby podobną zasa- 
dę przeprowadził i jakby prestiż Rządu 
i Państwa na tem zyskał. 

Nic tak nie przywiązuje obywatela 
do Państwa, jak sprawiedliwe z nim po- 
stępowanie. A przywiązanie obywateli 
stanowi o potędze Państwa na zewnątrz, 
spokoju i dobrobycie na wewnątrz. 
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gmaci polscy i litewscy posiadali własne 

siły zbrojne, w skład których wchodziły 

chorągwie tatarskie: 'w nich służyli prze- 
wažnie Taitamzy, którzy nie posiadali zie- 
mi, nie znali! żadnego rzemiosła, i w słu- 
żbie wojskiowej widzieli jedyny sposób 
wolnego życia, pelnego przygód. Kiedyś, 
poświęcając się wojskowości, ludzie służy- 
li do głębokiej starości; chyba rany do- 
kuczały i zdrowie nie dopisywało, rozsta- 
wał się wówiczas Tatar z chorągwią i imał 
się innego zajęcia. W pierwszym okresie 
wojskowości, Tatarzy tworzyli chorągwie, 
składające się z jednych Tatrów, potem 
stamszyzma miała już pachołków chrześci- 
jam. Za Stefana Batorego, we wszystkich 
jego wyprawach w: skład chorągwi wcho- 
dzili już towarzysze, a ci jalk wiadomo sta- 

mowili pierwszy szereg chorągwi, w dru- 

gim zaś szeregu znajdowali się ich gierm- 

kowie, czyli jak ich nazywano pocztowi, 

lub szeregowi. Byli oni chmześcijamie i mo- 

wy tatarskej nie rozumieli, Przeto jasnem 
się staje, że 0 ile z początku w chorągwiach 
tatarskich mogła się podawać komenda w 
języku tatarskim, o tyle później volens - 
nolens trzeba było używać nietylko komen- 
dy, ale i mowy w języku polskim. Ciągłe 
pochody, wspólne obozowanie, bitwy, w któ 
rych wzajemnie wojskowi wspierają się, 
przeżywame miebezpieczeństwa, wszystko 
to wytwarza braterskie stosunki, kitóre u- 
trwalają się i pozostają takiemi na zaw- 
sze. O tem pisze w wieku XIX L. Szumski 
(Wspomnienia o trzecim pułku ułanów, 
Str. 83) *...młodzież ta m krwią tatamską 
w żyłach, wchodziła do pułku, a niektórzy pr 
z nich mieli juź wyższe stopnie oficenskie, 

Byli 'to ogólnie ludzie bardzo zacni, dobrzy 

„W  berlińskiem Kaiser Friedrich Mu- 
zeum — pisze Neue Freie Presse — znaj- 
duje się cenna waza starogrecka z czasów 
Homera z malowidłem na niej przedstawia 
jącem młodego boga, zapewne Apollina, 
zabawiającego się grą, która nie jest ni- 
czem innem, jak dziesiejsze...“ 

Dość, stanowczo dość. Meksykański mulat, 
pani Fitrzherbert, Delfin, Grzegorz XIII, Goe- 
the, Apollo. Okropnie dużo jest pretendentów 
do ojczyzny yo—yo. Kiedyś spierano się tak 
tylko o boskiego Homera i Hellada, która nic 
o nim pewnego powiedzieć nie mogła przeka- 
zala nac z „Iljadą* i taki heksametr: 

„Siedem spierało się miast 
narodzin Homera: 

Smyrna Rodos Koloian Salamina Chios 
Argos Ateny“. 

I pomyśleć, że dziś jest omal to samo... 
0 dwa krążki i kawał sznurka! PREST. 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Jak ZUPU załatwia sprawy 
bezrobotnych 

Kto czyta gazety, musi stwierdzić, iż 
prawie codziennie spotykał się z artyku- 

łami omawiającemi działalność i zała- 
twianiie spraw bezrobotnych pmzez tak о- 

sławiioną instytucję, jaką jest _ ZUPU, 
lecz wszystkio to nie się zdaje ZUPU nadal 
jest 'wszechwładny, z nikim ami: też z mi- 
czem się mie liczy. Chętny jest tylko do 
pobieramia składek, lecz nigdy do wypła- 
cania. Gdyż widocznie uważa, iż w dzi- 
siejszych czasach kryzysowych wypłacać 
komuś piemiądze jest nonsensem i to w 
dodatku wypłacać bezrobotnemu, który 
niietyliko że przestał opłacać składki, lecz u- 
biega się o należny mu zasiłek. 

To nic, że ZUPU został powołany do 

życia, jedynie dla tego, by mieść pomoc w 
powyższych wyjpadkach, tym pracowni- 
kom, którzy mają wymaganą  odnošnemi 
przepisami ilość miesięcy składkowych u- 
prawniających |do pobierania zasiłku — 
— lecz tak mówią przepisy. ZUPU załat- 
wia inaczej, a mianowicie przedstawię 
tutaj jedeni z talkich faktów, jak wyżej 
wspomniany zakład załatwia sprawy: 

I tak ipracowmik złożył w dniu 24 ma- 
ja roszezenie do ZUIPU w (Warszawie, o 
należny mu zasiłek ma wypadek braku 
pracy i dopieno po 3-ch krotnem. upom- 
mieniu się, Zz niadmienieniiem, iż znajduje 
się w krytycznych warunkach, a mawet 
musiał zwrócić się aż do  Miinisterstwa 
Opieki Spolłecznej, by po 3 i pół miesię- 
chch t. j. dnia 2 'wwześnia (roszczenie zło- 
żył dnia 24 maja) otrzymać odpowiedź 
odmowną, umotywowaną tem, iż ZUPU nie 
może wypłacić zasiłku. z powiodu niezgło- 
szenia do ubezpieczenia i mieopłacenia 
składek, lecz że z tego powiodu ma pracow- 
milk dochodzić ma (dnodze sądowej u pra- 
<odawcy. 

Lecz jak się okazało, iż pracodawca 
zgłoszenie o ubezpieczeniu do ZUPU .prze- 
slał jako też i składki! opłacał, na eo po- 

siada potwierdzenie. 
Winilosek 2 tego: iż ZUIPU mie chce wy- 

płacać zasiłku, czy też przynajmniej chce 
odwilee wyplatę takowego, Ibo rwie, że po- 
złożeniu odwolamia do Pama Wojewiody, — 
przejdzie jeszcze 2—3 miesiące, nim 70- 
stamie taklowe rozpatrzone, to w ostateczno 
ścil jeżeli i przyjdzie się wypłacić, to w: ka- 
żdym. bądź razie za: te 6 miesięcy mależne- 
go pracownilkowii zasilku ZUPU zgarnie do 
swojej kasy procenta, które przy przytrzy- 
mywaniu wypłaty 30 — 40 tysięcom pra- 
ceowników, lieząc przeciętnie 50 zł. miesię- 
cznie (pobiemają też daleko więcej) każ- 
demu i liczące od tej sumy odsetki w: wyso- 
kości 10 proc. rocznie, otrzymamy około 75 
— 100 tysięcy zł. miesięcznie odsetek, a 
w ciągu 6 miesięcy 450 — 600 tys., zł., 
jest to ładna sumka, którą pogardzić było- 
by śmiiesznem, e. 

Jak z tego widzimy, iż ZIUPIU stosując 
zmiane każdemu przysłowie: „że co się od- 

"wilecze, to mie uciecze” zupelnie ma tem do- 
brze wychodzi. Że zaś pracownik pozbawio- 
ny pracy, a mie mogący otrzymać w czas 
mależnego mu zasiłku wyzbędzie się naj- 
miezbędmiejszych przedmiotów, mających 
pewną wartość, za kilka złotych by móc 
jalkoś żyć, przecież to mało ZUPU obchodzi, 

Może więc odnośne czynniki, pod któ- 
rych konitrolą znajduje się ZUPU zechcą 
wniknąć w działalność powyższego zakła- 
du ii ukrucić jego samowolę, bo czyż ina= 
czej można coś podobnego mazwiać, y 

Naležy pod mygorem donažnej kary о- 
kreślić maksymalny: czas w którym ZUPU 
winiem. załatwiać sprawy: bezrobotnych. — 
Gdyż traktowanie wi powyższy sposób spira- 

o miejsce 

  

żolnierze, serdeczni koledzy, a nadewszy- 

stkiem kraj, w którym się zrodziłi, miłu- 

jący. W naszym szwadronie było także 

dwóch braci Bielaków, którzy jalko kadeci, 

już po parę lat poprzednio służyli i posu- 

nięci byli na podoficerów, za staraniem 

jednakże przenieśli: się oni teraz wałśnie z 

awansem na oficerów do jazdy iPodlesk. w 

której mieli wielu znajomych ze stron ro- 

dzinnych. Zrobiła się luka, którą z tnudno- 

ścią można było wypełnić, 
W jakim przeto języku mogły być pro- 

wadzone między nimi rozmowy, jak nie w 

polskim. ? 
Argument, że Karaimi służyli wojsko- 

wo: a jednak języka swego mie zapomnieli, 

nie jest przekonywujący, gdyż historycy 
polscy i litewscy, opisując bitwy i pochody, 
© Karaimach nie wspominają, zresztą było 
ich tak mało, że moglii uformować zaledwie 
chyba plutonik, używany do przewożenia 
poczty rządowej, przetio on okazać wpływu 
na swój język nie mógł. 

3) Szlacheckie rody tatarskie otrzymy- 

wały ziemię mie w jednej jakiejś określonej 
miejscowości, a w całej Litwie, i właściwe 

tam „gdzie była naonezas wolna; trzebiły 
się lasy, powstawały dwory, a dokoła nien 

wyrastały mniejsze siedziby, w których w- 

siedlała się czeladź; bezrolmi zaś osiedlali 

w licznych miastach i! miasteczkach, trud- 
niac się rzemiosłem fummanką i ogrodni- 
ctwem. 

(W: miejscowościach w których mieszka- 
ła większa ilość Tatarów, znacznie dłużej 

zechowała: się mowa ojczysta, tak np. w 
Iwju (pod Lidą) jest dzielnica, Muraw- 
szczyzną zwamą, w miej i teraz mieszka 80 

VI ZJAZD FIZYKÓW 
POLSKICH 

W dniach od 29 IX do 2X 1932 r. odbył 
się w Warszawie szósty z kolei zjazd fizyków 
polskich pod przewodnictwem nestora fizykow 
polskich, prof. Wł Natansona, (Kraków). Na 
zjazd przybyło zgórą 300 osób ze wszystkich 
dzielnic Polski. Zjazd obradował bardzo inten- 
sywnie w 3 sekcjach naukowych i 1 dydak- 
tycznej, na których wygłoszono przeszłe 130 
referatów z różnych dziedzin fizyki, wykazu- 
jąc dowodnie żywotność polskich _ pracowni 
naukowych, mimo niezwykle trudnych warun - 
ków, w jakich obecnie zmuszone są pracować 
Nowością w stosunku do dawnych zjazdów 
było wprowadzenie wr. b. odczytów na ple 
num wygłaszanych codziennie przed posiedze- 
niami sekcyjnemi, a mających charakter bz 
dzo ogólny i dostępny nietylko dla specjali- 
stów z danej dziedziny, lecz dla wszystkich fi- 
zyków. Była to bardzo pożądana inowacja, 
która niewątpliwie zostanie utrzymana i na 
przyszłych zjazdach. 

Oto tytuły tych odczytów: 

  

prof. A. Rubinowicz (Lwów) „O losach 
poglądów teoretycznych w fizyce”, 

prof. K. Zakrzewski (Kraków) „O poia- 
ryzacji dielektrycznej pierwiastków *; 

prof. J. Patkowski (Wilno) „Widma pas- 
mowe chlorowcdw““, 

prof. C. Białobrzeski (Warszawa) „Inter- 
pretacja fizyczna mechaniki kwantów”, 

prof. M. Wolfke (Warszawa) „Fizyka a te- 
chnika“, 

prof. Wertenstein (Warszawa) 
fizyki jądra”. 

Ostatni odczyt „O kształceniu nauczycieli 
fizyki w szkołach powszechnych i średnich * 
wygłosili na zaproszenie Komitetu Organizacyj 
nego dyr. A. Dmochowski i dr. Wacław Sta- 
szewski z Wilna, oświetlając z wielu stron ta 

palące zagadnienie i wysuwając sposoby jego 
rozwiązania. 

Uwzględnienie tematu _ dydaktycznego 
przy ustalaniu programu odczytów na plenum, 
wybór do prezydjum Zjazdu przedstawicieli 
nauczycielstwa oraz udział szeregu profesorów 
wyższych uczelni w obradach sekcji dydak- 
tycznej — wszystko to charakteryzowało zbii- 
żenie pomiędzy sekcją dydaktyczną a sekcjani 
naukowemi, którego brak był przykro odczu- 
wany na poprzednich Zjazdach. Za najbardziej 
pomyślny objaw w tym względzie należy uwa 
żać jednogłośne przyjęcie przez zebranie ogól- 
ne następujących tez sekcji dydaktycznej, ma- 
jących na celu podniesienie niezmiernie niskie- 
go poziomu nauczania fizyki w większości na- 
szych szkół: 

1) Zjazd wyraża prośbę, aby Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
umożliwiło nauczycielstwu wypowiedzenie się 
o nowych programach fizyki przed ich ostatc- 
cznem wprowadzeniem. 

2) Zjazd wyraża przekonanie, że uowe 
programy, przed ich obowiązującem dla wszy 
stkich wprowadzeniem w życie, powinny być 
w miarę możności wypróbowane w szetegu 
wybranych szkół. 

3) Nauczanie przyrody martwej w szko- 
łach powszechnych nowego typu powinno od- 
bywać się w ciągu dwóch lat, conajniniej po 
£ godziny tygodniowo. 

4) Zakres programu przyrody martwej nie 
powinien zbyt daleko odbiegać od obecnie obo 
wiązującego dla szkoły powszechnej. 

5) Prawne i finansowe położenie Pracow 
ni Przyrodniczych dla szkół powszechnych wia- 
no być ustalone przez odpowiedni statut. Obo- 
wiązki finansowe władz komunalnych wzgię- 
dem tych pracowni powinny być też ustawo- 
wo ustalone. 

6) Oddziały, liczące ponad 25 dzieci, po- 
winny być dla ćwiczeń w pracowni podziel»- 
ne na 2 grupy, ćwiczące oddzielnie. 

7) Zjazd uważa za konieczne wprowadze 

nie na wszystkich uniwersytetach polskich ob» 
wiązkowych wykładów i ćwiczeń z dydaktyki 

fizyki, conajmniej w zakresie stosowanym na 

Studjum Pedagogicznem Uniwersytetu Jagie!- 
lońskiego. 

8) Zjazd uważa za konieczne skrócenie 

praktyki pedagogicznej tych nauczycieli fizyki, 

którzy ukończyli Studjum Pedagogiczne — do 

11, roku, z tem, aby liczba godzin objętych 
przez praktykanta nie przekraczała pół pełne- 

go etatu, oraz aby zwolnienie od tej prakty<i 
było możliwe tylko. wyjątkowo za każdorazo- 
wem zezwoleniem Ministerstwa W.R. i O. P. 

9) Zjazd uważa za konieczne, aby w kaž- 
dem Kuratorjum był czynny przynajmniej je 

den wizytator, wyszkolony w fizyce, zarówno 
naukowo, jak metodycznie. - 

10) Egzamin maturalny powinien być z 

fizyki obowiązujący, manowicie: a) w gimn. 

mat.-przyrodn. piśmienny i ustny, b) w 
w gimn. inych typów — wyłącznie ustny. 

11) Zjazd zwraca się do Ministerstwa Wy 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

z prośbą, aby 5 proc. z taks administracyjnych 
pozostawało w każdej szkole na potrzeby pra- 

cowni fizycznej i chemicznej, celem  umożli- 

wienia ich należytego funkcjonowania. 7 

Następny Zjazd postanowiono odbyć w 

Krakowie w roku 1934. W. S. 

wy bezrobotnego, który mie ma może co 

jeść, jest mzeczą skandaliiczną. A położenie 

kresu temu domagają się nietyllko ci oby- 

watele, którzy bylii zmuszeni odczuć to na 

własnej skónze, lecz tego domaga się opin- 

ja publiczna, tego wymaga: dobro Państwa. 

O. Paszkiewicz. 

„Postępy 

rodzin tatarskich i to dom przy domie. W 

tem skupieniu w większej czystości prze- 
chował się Islam oraz rozmaite podania na 
modowe, w Suwalszczyźnie zaś, w której za- 
mieszkiwało zaledwie kilka co najprzed- 
niejszych rodzin tatarskich i to wozrzuco- 
nych w kilku powiatach, w: większym stop- 
niu podupadła religja i prawdopodobnie 

wcześniej zaginął język tatamski. 

Jest rzeczą naturalną, że niewielkie gru- 
py narodowościowe, trafiając w obce, zna- 
cznie większe otoczenie, z biegiem czasu 
rozpływają się w niem, tracąc nietylko ję- 

zyk, ale i swą nacjonalnmość: żywy przy- 
kład. dają Stany Zjednoczone, w których 
już drugie pokolenie emigrantów kaleczy 
język ojczysty, a trzecie zupełnie nim nie 
włada. Po wojnie światowej objawił się 
prąd nacjonalmy, starający się temu zapo- 
biec. jedynie narody pochodzenia semickie 
go były dotychczas odporniejsze, ale na 
to skłądają się inne czynniki. 

Jasnem tedy się staje, że rozsiedlenie po 
całej Litwie Tatarów: na język narodowy 
wywarło wpływ ujemny. 

4) Ludność na Wchodzie całe dni spę- 
dza poza domem. Od rama: siedzą mężczyź- 
ni w kawiarniach, ogrodach, ma: ulicy, oma 
wiając sprawy domowe, handlowe, polity- 
czne. Tmd wschodni ekspansywny, towa - 
rzyski, samotności nie lubi. To też i Tata- 

rzy w nowej ojczyźnie mie przesiadywali w 
domu, szukali towarzystwa, łączyli się z 
sąsiadami, bywając u mich na: wszystkcih 
festynach, zapraszając do siebie i częstu- 

jąc gości wschodniemi smakołykami Wszak 
ci sąsiedzi byli często ich majlepszymi 
przyjacielami, z którymi odbywali dalekie 
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PROCES 0 ZABOJSTWO POLITYCZNE 
TAJEMNICA WZGÓRZ BELMONT'J 
WILNO. — Dziś w Sądzie Okręgo- 

wym rozpoznana zostarie sprawa doty- 
cząca zamordowania Jankla  Margolisa, 
którego zwłoki z czterema ranami po- 
strzałowemi znaleziono przed półtora ro 
ku na wzgórzach Belmontu w pobliżu 
majątku Leoniszki. 

Przeprowadzone dochodzenie ustali- 
ło, że Margolis zamordowany został 
przez komunistów z wyroku partyjnego. 

  

KRONIKA 
« ка 
PONIEDZ.     

   
     

Dzis 7 Wszenód stežcs g. 6,21 

a: Zschód słońca g. 15 24 
£ Koronatów 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLOQ- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 7 listopada 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 765. 
Temperatura średnia: +7. 

Temperatura najwyższa: +8. 
"Temperatura najniższa: 5. 

Opad: 0,5. 
Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: chmurno. 

MIEJSKA 
-— Wpływy podatkowe w październi 

%ku. — Według pobieżnych obliczeń do 
kas miejskich wpłynęło w ubiegłym nuie 
siącu zaledwie 45 proc. przewidzianych 
ma ten okres podatków. 

Spadek dochodów miejskich jest wy- 
rażny. 

— Słupy reklamowe — rozsadnikami zara- 
zy. — Pobite i powykręcane boleśnie słupy re- 
klamowe, stojące przy przystankach autobuso- 

wych, zostały zamienione przez stróżów na 

śmietniki. Odpadki łatwognilne wytwarzają nie 
możliwą woń i zatruwają powietrze, więc aż 
dziwne, że władze sanitarne nie zwrócą na 19 

uwagi. 

— jezdnia betonowa. — W dniu dzi- 
siejszym mają być rozpoczęte roboty 
przy układaniu próbnego odcinka jezdni 
na ulicy Wileńskiej. Roboty te prowadzi 
na własne ryzyko związek cementowni 
połskich w celu wykazania trwałości 0- 
ierowanego materjału. 

— Błoto na rynkach. — Rynek Łukiszki w 
dnie słotne jest wprost niedostępny nietylko 
«Па kupujących lecz i dla furmanek, które 
wprost grzęzną w błocie po osie. Czy magi- 
strat nie zamyśla, aby teren rynkowy dopro- 
wadzić da możliwego porządku? 

UNIWERSYTECKA 

-- Nowe władze zrzeszenia asystentów U. 
5. B. — Na onegdajszem dorocznem zgroma- 
dzeniu dokonano wyboru zarządu zrzeszenia 
asystentów USB na rok przyszły. 

Do zarządu weszli pp.: Poczobutt - Odla- 
nicki, Eugenjusz Skorko, W. Nitosławska, S. 
Wysłouch, W. Turczyński, M. Taranowski. 

SZKOLNA 

— Koła Ligi Morskiej w szkołach. — Wła- 
dze szkolne przystąpiły do organizowania na 
tereaie zakładów naukowych Kół Ligi Morskiej 
i Kolonjalnej, które będą miały na celu propa- 
gowanie idei morza wśród młodzieży. 

— Walka z gruźlicą w szkołach. — Akcja 

zwalczania gruźlicy została b. szeroko opraco- 

wana przez władze szkolne. W bież. roku szk. 

niezałeżnie od pogadanek w okresie „Dni Prze- 
siwgružliczych“ odbyte będą konferencje z ro- 

dzicami na ten temat. Ponadto do wypraco- 

wań szkolnych wprowadzone zostaną tematy 

o gruźlicy. 

RÓŻNE 

— Dzień Miłosierdzia  Chrześcijań- 
skiego* w Wilnie. — Wczoraj z racji 
„Dnia Miłosierdzia Chrześcijańskiego* 
we wszystkich kościołach w mieście od- 

SŁOWO 

евснбо 
KU CZCI M. KGNOPNICKIEJ 

Jak się dowiadujemy, w dniu 19 listo- 

pada, odbędzie się w sali Gimnazjum im. 
Lelewela obchód ku czci M. Konopnickiej. 

> a 15 Szkół zbierze się aby w szlachetnym 

Margolisa, podczas gdy inni Sprawcy wwspółzawodnictwie młodocianych talen- 
zbiegli de ZSSR. tów — uczcić pamięć wielkiej poetki i nie- 

Na ławie oskarżonych zasiądą człoón- zastąpionej opiekunki dzieci i młodzieży. 
kowie KPZB Kapłan, Ejngorn i Szer- Będzie to pierwszy wspólny występ mlo- 
man. Sprawa potrwa prawdopodobnie kil dzieży szkolnej nietylko u nas w Wilnie ale 
ka dni i w całej Polsce. 

> Kierownictwo szkół będze miało spo- 

sobność wykazać rezultaty swej pracy nad 
EEE EITI rozwojem estetycznym i artystycznym mio- 

dzieży i wśród tej ostatniej zabłyśnie może 
przyszły talent artystyczny. 

Program obejmuje odczyt o M. Konop- 
nickiej, deklamacje uczenie i uczniów: gim- 
nazjów, obrazki sceniczne z przezroczami, 
wykonane przez wychowanki i wychowan- 

były się nabożeństwa wraz z okoliczno- ków przedszkoli. Chóry, orkiestrę i ewen- 
ściowemi kazaniami. W kościele Św. Ja- tualnie śpiew solowy. 
na uroczyste nabożeństwo celebrował J. Wilno ujrzy więc swoje młode pokole- 
E. ks. Biskup Michalkiewicz, zaś kaza- nie w calej skali produkcji artystycznych 
nie wygłosił ks. suferjor Rzymelka C. M. i naocznie stwierdzi osiągnięte przez nie 
We wszystkich świątyniach odbyły się Rt niestrudzonej pracy. grona 
w ciągu dnia kwesty pieniężne. uv EO 2 

i Śni kici Iniejatywę tego obchodu podjęło Sto- 
O godz. 12 m. 30 w sali Śniadeckich warzyszenie b. wych. Gimn. św. Katarzyny 

U.S.B. miała miejsce uroczysta : akade- w: Petersburgu pod protektoratem p. Kura- 
mja organizowana przez Archidiecezjal- tora Okręgu Szkolnego Wileńskiego i z 
ny Zw. Tow. Dobroczynności „,Caritas*. ezynnem poparciem Koła Dyrektorów szkół 

Po wykonaniu hymnu „Ufajcie'* za- Średnich. Dochód z obchodu przeznaczony 
gaił akademję prezes tow. „Caritas“ jest na pomoc Magistratowi w dożywia- 
рго!. Glaser, poczem przemawiał J. E. niu biednych dzieci szkół powszechnych. 
ks. biskup Michalkiewicz. Każdy Wilmianin powinien odczuwać 

= wdzięczność dla ofiarnej pracy Stowarzy- 
Mec. Szurley wygłosił odczyt R. t. szenia, które, jak nam wiadomo, już w 

„Sprawiedliwość a Miłosierdzie" zaś na ubiegłym roku szkolnym prowadziło bar 
zakończenie chór „Hasło* pod kierowni- dzo energicznie i z pomyślnym skutkiem 
ctwem p. Żebrowskiego wykonał „Zwia- tę dobroczynną akcję. 

stowanie* do słów A. Mickiewicza. ы Nadchodzi zima w czasie której dzieci 

— Uroczysta dekoracja sióstr P. C. K. — ; us przyjdą do szkół zgtodniale 
Dnia 30.10 rb w Szpitalu Wojskowym na An- е а1 dziec i: oi 
tokolu odbyła się uroczysta dekoracja  stóstr Przyjaciele zieci biorąc udział w ob- 
PSK odznakami honorowemi PCK. odzie M. Konopnickiej połączą przyjem- 

Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Okręgu ne z požytecznem: uczczą pamięć genjal- 
ppułk. dr Antoni Kiakszto w obecności człon- nej polskiej poetki, ujrzą zastępy promie- 
ków Zarządu i Komitetu, p. komendanta szpi- niejącej entuzjazmem obiecującej młodzie- 
tala, lekarzy szpitala, wykładowców, oraz ab- ży j przyczynią się do zasilenia funduszów 
solwentek 5-go i 6-go kursu dła sióstr pogo- które dopomogą przetrwać m ciebie 
towia sanitarnego PCK. zimę małym bezbronn: ofi że | si Odznaki honorwe otrzymały za owocną pra + beskobowik: innym. oLia: kryzysu 
cę w szpitalnictwie i formacjach PCK.: Siostra Ž 
przełożona Janina Dutkiewiczówna — II stop- Stańmy wszyscy do apelu. 
nia, siostry: Zofja Jockowska, Teresa  Miecz- 
kowska, Stanisława Szablińska, Halina Gin- TEATR I MUZYKA 
towtówna i Jadwiga Wysocka — IV stopnia. 3 

Teatr Wielki na Pohulance — dziś 7.11 — ZARZĄD RESURSY RZEMIEŚLNI o godzinie 8 propagandowe widowisko Świet- 
QZEJ W WILNIE apeluje do wszystkich nej i arcywesołej komedji H. Morstina „Dzika 
rzemieślników i ich rodzin czeladników i poszczoła”, w doskonałej, premjerowej /obsa- 
terminatorów posiadających odpowiednie dzie. Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. Będzie to 
warunki o zapisywanie Się do chóru rze- już ostatnie przedstawienie tej sztuki. 

mieślniczego, oraz Sekcji Dramatycznej. | pupa Nowa Boca w o Pohulanka.-— 
Zapisy przyjmuje Dyrygent p. Wacław pajnowe Jan Bonecki przygotowuje  preinjerę х > IIB й > najnowszej sztuki Shaw'a „Zbyt prawdziwe, 

Mołodecki w poniedziałki i czwartki w aby było dobre". Współczesność zagadnień, 
godz. od 19.30 — 21-ej w lokalu Resursy imię autora i szereg różnorodnych  opinij eu- 
przy ul. Bakszta Nr. 2. ropejskich o tej sztuce — budzi w mieście wiel 

— Opieka społeczna w powodzi podań. — kie zainteresowanie. Obsadę sztuki Teatr przy 
Miejski wydział opieki społecznej zasypywany Zotowuje pierwszorzędną. Premjera w pierw- 
jest poprostu podaniami o pomoc lub stwier- SZ€i połowie listopada. ; 
dzenie ubóstwa. — Teatr muzyczny „Lutnia”. -— Dziś, w 

Z uwagi na ograniczone możliwości wydzia Poniedziałek, 7.11, dana będzie „Krysia Leśni- 
łu pomoc materjalna udzielana jest tylko w na Czanka”. Przedstawienie to przeznaczone zo- 
prawdę niezbędnych wypadkach co zaś doty- stało na rzecz Kounitetu tygodnia Akademika. 
czy świadectw niezamożności, to liczba pro- Początek o godzinie 8 m. 15. Ceny miejsc nor- 
szących o nie ostatnio wzrosła o 50 proc. malne. 

Są to wszystko oznaki pogłębiającego się —- Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej. kryzysu gospodarczego. skich ZASP w Wilnie. — Dziś w poniedziałek 

PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 
Policji śledczej udało się zatrzymać wraz 
potem trzech członków partji komunisty- 
cznej, którzy brali udział w zabójstwie 

. 7,11, jutro we wtorek 8.11 i w šrodę 9,11 ode- ‚ — Bezrobocie. — Stan bezrobocia na tere- grana będzie w Postawach, Gedokiem i Kró- nie Wilna wynosi obecnie 5.558 osób. W sto- jewszczyźnie Świetna komedja amerykańska > e risgjąda tygodnia bezrobocie wzro- pełna humoru i wdzięku „Roxy“. Dla szkół sło o osób. dane będzie widowisko Józefa Korzeniowskic- 
— Podatki w listopadzie. — W b. m. płat- 80 pt. „Panna Mężatka”. 

ne są podatki: Ž — Tani wtorek. — Kierownictwo Teatru 
Do 15 bm. państwowy podatek przemysio- Muzycznego wprowadza w sezonie bieżącym wy od obrotu, osiągniętego w październiku r. tanie wtorki. Pierwsze tego rodzaju przedsta- b. przez przedsiębiorstwa handlowe I i II ka- Wienie odbędzie się we wtorek 8 bm. Wysta- tegorji i przedsiębiorstwa przemysłowe od I Wioną zostanie po cenach zniżonych operetka do V kategorji, prowadzące prawidłowe księgi Kalmana „Księżniczka czardasza* z udziałem 

handlowe oraz przez przedsiębiorstwa sprawo- Elny Gistedt. zna 
CO GRAJĄ W KINACH» 

zdawcze; ю 
podatek dochodowy od uposażeń  służbo- CASINO—Kurjer syberyjski. 

PAN—Blond Venus. 
wych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pra 

HELIOS — Głos pustyni. 
cę w terminie do dni 7 po dokonaniu potrące- 

HOLLYWOOD: Romanse cygańskie. 

nia podatku; 
w ciągu b. m. nabywanie świadectw prze 

STYLOWY—Na falach namiętności. 
ŚWIATOWID: X—27. 

mysłowych i kart rejestracyjnych na rok 33; 
do 15 bm. zę p Eck na poczet 

nadzwyczajnego podatku od dochodu, osiągnię : 
tego przez notarjuszów (rejentów), ai hi LUX: Sterowiec L. A. 3. 
potecznych, komorników w październiku r. b.; WYPADKI I KRADZIEŻE 

; аоЬЗО bm. Aa S podatku od — OSZUSTWO HANDLOWE. — Jankiel 
nieruchomości za wartał rb., tudzież podat 
ku od lokali i od placów niezabudowanych za EE Dynaburska nr 6) przed kilku IV kwartał rb.; dniami sprzedali nieznanym mu osobnikom par 
sp 15 bm. Il rata państwowego podatku tję towaru, za którą otrzymał 4 czeki na na- 

gruntowego za rok 1932; zwisko znanej w Wilnie osoby, płatne w Bat 
do 30 b. m. opłaty od schowków  (safe- Zarobk е o a 

s'ów) pobrane przez przedsiębiorstwa, dające ku. Spółek owych przy ulicy Mickiewi- 
w najem schowki w miesiącu październiku rb. cza. Kiedy Derewnicki zgłosił się do banku ce 

— Obława. — Ubiegiego wieczoru policja 'm zrealizowania czeków okazało się, że nie 
śledcza przeprowadziła w mieście oblawę, pod mają one pokrycia. Derewnicki udał się wów- 
czas której zatrzymano kilkunastu osobników, czas do tej osoby w czyjem imieniu czeki te 
których osadzono w areszcie centralnym do zostały wystawione i tutaj okazało się, że oso- 
dyspozycji władz prokuratorskich. ba ta tych czeków nie wydawała i, że ma się 

IS ORO OTW III TDS WROCE | danym wypadku do czynienia ze siałszowa- 
pochody, a wspólność poglądów i życie są- 
siedzkie jeszcze więcej ich jednoczyło. O- 
powiadali mi stawcy wiiekowi, jak to kie- 
dyś urządzały się wielkie łowy i bale z po- 
wodu świąt lub imienin kiedy zjeżdżała się 
szlachta okoliczna i hulano po kilka dni z 
rzędu. Dotyczy to prawda połowy XIX 
stulecia, ale przypuszczać trzeba, że tak 
było wcześniej, albowiem Tatarzy byli po- 
wszechnie lubiani i szanowani, przyczem 
religja ich dobrym stosunkom nie stała na 
przeszkodzie. 

Gościmność polsko - litewska łączyła się 
« gościnnością wschodnią, a o niej właśnie 
wiemy, że nawet wróg, przestąpiwszy próg 
doma, stawał się nietykalnym. 

Cheąc obcować z ludnością chrześcijań- 
ską, chcąc być w kursie wszelkich spraw i 
podając się kulturze zachodniej, musieli 
Tatarzy posiąść język powszechnie używa- 
ny robiąc uszczerbek ojczystemu. 

5) O ile w wieku XV był do Litwy sta- 
ły dopływ Tatarów, o tyle później ustał zu- 
pełnie przeciwnie, nastąpiła wielka emigra 
cja; setkami wyjeżdżali Tątamzy do Turcji, 
prawda, pewna ich część mie znalazłszv 
ziemii obiecanej, wracała, lecz wietn z mvrer 
w Turcji pozostało. Przybyszei musieli za- 
stosowywać się do ustalonego już modus 
vivendi i uczyć się nowego języka. 

Oto są przyczyny zaginięcia języka oj- 
czystego pośród Tatarów litewskich. 

Koramy, drukowane w: języku stara tu- 
Teckim ii arabskim wi przechowaniu języ- 
ka zarodowego roli nie odegrały. Zapom- 
niawszy potocznej mowy ojczystej, nie za- 
pomnieli jednak piśmiennictwa arabskie- 
zo i biegli w tem Tatarzy przepisywali 

  

Korany i inne książki religjne, ogarniają- nmi czekami. Oszukany handlarz powiadosnił 

ce tlumaczenie modlitw, opisanie i 4 © oszustwie policję. = 
ków religijnych, podania treści pouczają- — 0 SAMOBÓJSTWIE KACEWA. 
cej, dzieje proroków najczęściej w wier-p] Wczoraj odbył się pogrzeb aplikanta adwoka- 
szach w języku sta rotureckim z tłumacze- ze 2 a Który w nocy z piąt- 
niem na język polski: lub białoruski (lite- niu d-ra p Aaa žycie w mieszka- 

Ass y Wileńskiej nr. 8. rami arabskiemi), Kacew miał trudności przy wstąpieniu do ad- 
Piśmiennictwo to przechowało się do- wokatury gdyż w swoim czasie był zatrzyma- 

tychczas: czytają po arabsku i piszą listy, wej kam ah 8 działalność wywro- 
podpisując nazwiska literami arabskiemi. wincji |" i dziecka, W AA оп па рго- 

Calkowite zaginięcie języka tatarskie- nikt z jego znajomych nie wiedzij > * Ze" 
go nastąpiło w końcu XVI stulecia. — PO DWUTYGODNIOWYCH MĘ- 

Dowodem tego twierdzenia służą pozo- CZARNIACH. — Wczoraj w nocy w 
A ni skintų. Tak np. Ta- szpitalu Sawicz zmarła 25-letnia Mera 

i Wn. 1519, będąc w wyprawie Badauesowa (Bakszta 19), żona handla przeciwiko Krzyżakom, w sprawie nabytej = 2 s 
Soki : a i rza, matka dwojga dzieci, 

przez niego ziemi, pisze do swojej żony w Przed d лНН 
Trockiem w języku polskim, używając jed- DA tyg PREM „Badaueso- 
nak bardzo wielu słów tatarskich. W testa. Wa targnęła się na życie, wypijając więk 
mencie inego Tatara z r. 1585 słów tata r- 528 dozę sublimatu. Trucizna ta ma to 
skich zdarza się mało; kończy się pismo do siebie, że działa powoli i kto ma sil- 
wersetem z Koranu — słowa i litery arab. ne serce podobnie jak Badauesowa, mę- 

W: dokumentach XVII stulecia języka Czy się b. długo. 
tatamskiego mie znaleźć. Zawód życiowy był przyczyną  tar- 

Kończąc niniejszy artykuł muszę zazna- gnięcia się na życie. : 
czyć, że Tatarzy, zamieszkali od wiekėw na — POWIESIŁ SIĘ PO SPRZECZCE Z ŻONĄ. 
Litwie, nazywają się Tatarami ilitewskiemi Wczoraj w nocy powiesił się na klamce od 

Po wojnie światowej zostali oni  po- drzwi Eugenjusz Abramowicz (Plutonowa 9), 
dzieleni na zamieszkałych w Kowieńszczy- z R po paru godzinach, gdy 
źnie, Mińszczyźmie i Polsce. жар 

A więc, gdy się mówi o Tatarach, jako życie było ias > mj o 
9 całej narodowości, to trzeba ich nazywać _ Samobójca wrócił do domu cokolwiek pod- 
Tatarami litewskiemi, gdy zaś wspomina chmielony i po sprzeczce z żoną udał się do 
się np. o kulturze Tatarów, zamieszkałych drugiego pokoju, na co narazie nie zwrócono 
w Polsce, lub w sąsiednich państwach, wó- Nik przekonaniu, że Abramowicz chce się 

wieńszezyzny lub Mifanzpaskiemi, z Ko- "Dopiero dobrze już wieczorem, gdy zajrza- 
2 no do sypialni, okazało się, że Abramowicz 0- 

Stefan Tuham - Baranowski _ debrał sobie życie. 
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JAK MINĘŁA NIEDZIELA SPORTOWA 
Z frontu waik ligowych 

Cracovia znów na czele tabel.—Czarni ratują 
punkty—Sensacyjna porażka Warty 

Wyszkolenie narciarskie 
Wyszkolenie narciarskie zajmuje bar- 

dzo poważną pozycję w programie prae 

Państw. Urzędu W. F. Plan tych prac na 
sezon zimowy 1932—33 został już ustalony 

W głównych zarysach program ten 
przewiduje następujące prace: wyszkole- 
nie kadry instruktorów (od stopnia przo- 

dowaika aż da trenera - specjalisty), pro- 
wadzenie wyszkolenia w ramach hufców 
p. w. (szkolne i pozaszkolne) przeprowa- 

dzenie kursów domowego wyrobu nart i 
propaganda, w najszerszem tego słowa о- 
jęciu, nareiarstwa wśród mas. 

Taki jest program Państwowego U.- 
rzędu w ogólnych zarysach, ciekawe by- 
łoby wiedzieć co będzie miało Wilno? Nie- 
stety, na te pytanie konkretnie jeszcze od- 
powiedzieć nie można. 

Kurs instruktorski, dostępny tylko dla 
narciarzy, posiadających kurs przodowni- 
ków narciarskich ma zorganizować Okrę- 
gowy Ośrodek W. F. w Grodnie. 

Na kurs ten trafi zaledwie dziesięciu 
przodowników. Strasznie mała ilość, je- 
Śli wziąć pod uwagę ogromny brak sił fa- 
chowych  —instruktorskich. A pozatem. 
Gdzie odbywać się będzie ten kuns? Czy 
w Wilnie? 

Pozatem aby raz na zawsze uniemo- 
zuje kursy przodowników. Obliczone na 
20 — 25 uczestników przyczem  przydzie- 
leni do niech zostaną kandydaci, w liczbie 
10 — %), z okręgów nie posiadających wa- 
runków do szkolenia narciarskiego. 

Kursy doskonalące dla: najbardziej za- 
awansowanych w marciarstwie zostaną zor- 
ganizowane jedynie na terenie kilku Okrę- 
gów Korpusów m. in. III w Grodnie. Na 
kursach tych będą przerabiane: metodyka 
zaprawy narciarskiej, chody płaskie, tak- 
tyka biegu, biegi zjazdowe, sędziowanie i 
t. p. 

Absolwenci! tych kursów uzyskają świa- 
dectwo pomocnika trenera narciarskiego. 

iPozatem dla raz na zawsze uniemo- 
żliwić t. zw. „dzikie* nauczanie narciar- 
stwa przez niepowołanych  „instnukto- 
rów” odbędzie się w Zakopanem (26 — 31 
XII) specjalny obóz namciarski, 

Wezmą w nim udział zawodnicy wysła- 
ni przez Okr. Urz. W. F. w porozumieniu 
z Okr. Zw. Narciarskim, 

Akcja wyrobu nart ma być prowadzona 
w postaci kursów organizowanych przy O- 
środkach W. F. oraz przy obwodach p. w. 
Sprzęt narciarski. wyrobiony na nich bę- 
dzie własnością skarbową i będzie zużytko 
wany na kursach. 

W grudniu odbędzie się rozstrzygnięcie 
centralnego konkursu nart. Za najlepsze 
modele i wykonania rozdane będą nagrody 

Wiemy, że grodzieński Okr. Urząd W. 
F., a ściśle jego komendant płk. Frydrych 
specjalną uwagę poświęcił tej akcji co da- 
je gwarancję, że prowadzona ona będzie e- 
nergicznie. 

U nas w Wilnie propaganda narciar- 
stwa wśród społeczeństwa ma być doko- 
mana drogą możliwię dużej ilości popular- 
nych zawodów, mniejszych kursów lokal- 
nych organizowanych przez org. sportowe 
ip. w. odznakę narciarską i t. p. 

Zburzenie skoczni na Antokolu, rzecz 
jasna w znacznym stopniu utrudni pracę 
zmając jednak skalę ogólnego zaintereso- 
wania się narcianstwem (zarówno prakty- 
kujących narciarzy jak i adeptów tego 
sportu) możemy śmiało przewidywać, że 
sezon będzie pracowity i obfity w: plon. 

Ośrodek W. F. w porozumieniu z Og- 
miskiem prowadzi już kurs suchej zaprawy 
narciarskiej, wojskowi przygotowują się 
do sezonu — we własnym zakresie, a po- 
cząłikujący oczekują tylko na śnieg. Osta- 
tecznie obejdzie się jakoś i bez skoczni na 
Antokolu. Jest przecież druga, gorsza 
wprawdzie dla słabszych skoczków,  sil- 
niejsi, zgrupowani w Ognisku wybierają 
się — jak słychać — do Zakopanego. 

Na prowincji obwody p. w. ruszyły 
narciarstwo przed dwoma laty i obecny se- 
zoni będzie bogaty we wszystkich miaste- 
czkach i miastach. 

Aby tylko zima nadeszła. m 

Dwa mecze 
Makabi—Ognisko 3:1 

Ostatnie u schyłku sezonu, mecze pil- 
karskie nie mogą być ciekawemi. Publi- 
czmość orjentuje się doskonale, że klubom 
idzie tylko o kasę, o wyrwanie jeszcze 
bodaj jednej, drugiej setki z kieszeni 
swych najzagorzalszych zwolenników. 

Ww obecnym sezonie Makabi, złym zrzą- 
dzeniem losu zniszczona przez kryzys, 
wszelkiemi siłami stara się przedłużyć se- 
zon organizując po dwa mecze w tygod- 
e 5 T to jej wygrzebač się z 
lugów— to pytanie, ale są i , jest 

ruch na boisku. a 
w sobotę Makabi walczyła z Ogniskiem. 

Drużyny wyszły w pełnych składach, wal- 
czyły ambitnie i w rezultacie zakończyły 

spotkanie przy stanie 3:1 dla Makabi. 
„Wynik zasłużony, a nawet przy więk- 

szej dozie Szczęścia biało - czarni mogli 
zdobyć większą ilość bramek. 

Dla zwycięzców bramki zdobyli: Zaj- del, Jałowcer ; Nadel (z karnego), dla pokonanych Wasilewski. 
Zawody prowadził p. Sznejder. Publi- 

czności jak na listopad sporo. 

Makabi - 6 p. p. Leg. 
Mecz nie został zakończony. Z racji 

nieobecności sędziego, za zgodą obu drużyn 
sędziował ktoś z publiczności, zdaje się 
że gracz ŻAKS'u. 

, Do przerwy wynik bezbramkowy. Nie 
dziwnego, że nie strzelano bramek — gra- 
cze zajęci byli polowaniem ma nogi prze- 
ciwników. Polowanie obnstronne zresztą. 

iPo przerwie sędziowanie objął p. Sznejder. Po kilku wyraźnych faulach p. 
Sznejder zwrócił się do kapitanów drużyn 
domagając się podania: składów. Nastą- piła wyraźna (i doprawdy niczem nieuspra 
wiedliwiona) odmowa wobec czego sędzia: a. » a mecz przerwać. Tak się i stało ku niezadowoleniu 5 i i wstydowi drużyn. (t). p 
AAAA AS AAA KAKA AAAA AAA AKA KAKA AAA AA AAAA AAA 
POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 
TYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

Wczorajsze mecze ligowe przyniosły mo- 
we sensacje. Największą jest chyba po- 
rażka leadera, Warty ze słabą  'Wamsza-- 

wianką. Wymik ten zdegradował Wartę wy- 
suwając na czoło Cracovię, której udało 
się uzyskać w. Siedlcach wynik remisowy 
2:2. Dziś Cracovia i Wanta mają jed- 
nakową ilość punktów przy lepszym stosum- 
ku bramek pierwszej, mającej pozatem do 
rozegrania o jeden mecz więcej. 

Porażka Pogoni przytrzymała ją na 
miejscu odsuwając możność zajęcia tronu. 

Na szarym. końcu tabeli też małe prze- 
sunięcia. Czarni desperackim zrywem roz- 
gromilii Ruch 6:1. Mają teraz 14 punktów 
a więc więcej od; Polonii, ale zato mniej 
meczy do rozegrania. Aż o dwa mniej. 

W tych warunkach trudno jeszcze pro- 
rokować kto pożegna się z Ligą. 22 pułk 
chyba nie bo pmzy pomocy Cracovii zdołał 
zarobić jeden punkt. Ma ich teraz 16. 

W spotkaniu finalistów — kandydatów 
do Ligi, Legja (Poznań) i Podgórze (Kra- 
ków) uzyskano wynik remisowy. Z uwagi 
na to, że mecz odbywał się w Poznaniu 
przypuszczać należy, że ostatecznie zwycię- 
ży Podgórze. 

Zagadki ligowe nie zostały wczoraj od- 
gadnięte. Może nadchodząca niedziela przy 
niesie wyjaśnienie. (t). 

WARSZAWA. PAT. Rozegrany na boi- 
sku Legji mecz o mistrzostwo Ligi między 
'Warszawianką a Wartą zakończył się wiel- 
ką niespodzianką w postaci porażki War- 
ty 1:2 (1:1). Gra interesująca, prowadzo- 
na na śliskiem boisku, wykazała pewną 
przewagę drużyny wanszawskiej. Warsza- 
wianka, w której bramce grał niezawodny 
Domański, uzyskała pierwszą bramkę z 
rzutu Ketza. 

Po kilku minutach udaje się Warcie 
wyrównać z rzutłu Kniela. 

Po zmianie pól ataki Warszawianki 
przynoszą jej drugą bramkę zdobytą po- 
nownie przez Ketza. Mimo wysiłków napa- 
du Warty, Warszawianka potrafiła utrzy- 
mać zwycięstwo. 

Porażka ta grzebie wszystkie nadzieje 
Wanmty na zdobycie tytułu mistrza Ligi. 

* * * = 

SIEDLCE. PAT. Wielkie zainteresowa- 
mie w Siedlcach wywołał mecz o mistrzo- 
stwo Ligi 22 p. p. z Cracovią. Z tych dru- 
żyn wojskowi walczyli o pozostanie w 
Lidze, a Cracovia o zdobycie tytułu mi- 
stmza. 

Wynik cyfrowy 2:2 mie jest właściwym 

miernikiem sił, gdyż zwycięstwo należało. 
się raczej wojskowym. Do przerwy pro- 
wadzili oni 2:1, a po przerwie mieli rów- 
nież przewagę, niewykonzystaną <yfrowo. 
O remis zadecydował rzut karny, przyzna- 
my na korzyść Cracovji. = 

* * * 

KRAKÓW. PAT. Drugi kandydat na 
mistrzostwo Ligi Pogoń lwowska walczyła 
w niedzielę z Wisłą przegrywając 1:2 
(1:1). Wisła: miała przez cały czas silną 
przewagę, a po przerwie nie schodziła zu- 
pełnie z boiska Pogoni. Albański jednak 
wspaniale bronił. Jemu w pierwszym rzę- 
dzie zawdzięcza Pogoń, że przegrała je- 
dynie w tak nieznacznym stosunku. Pierw 
szą bramkę zdobył Zimmer dla Pogoni, 
wyrównał Adamek. Po przerwie Wisła — 
pnzez długi czas nie może sobie poradzić z 
obroną Iwowian. Zaledwie raz Albański 
skapitulował przed Reymanem I. W Pogo- 
ni wyróżmili się, Albański, Kuchar i Szym- 
mer, w Wiśle zaś — Kotlarczykowie i Je- 
zierski. E 

* * * 

LWOW. PAT. Mecz ligowy Czarni — 
Ruch przymiosl wysokie zwyciestwo pierw- 
szym6:1 (3:1). 'Wynik nie odpowiada sto- 
sunkowi sił, gdyż Ruch grał bardzo ładnie 
i przez pierwszych 20 minut miał zdecy- 
dowaną przewagę. [Wyjątkowo słabo gra- 
jący atak ślązaków nie mógł się jednak 
zdecydować na skuteczne strzały pod bram- 
ką przeciwnika. Czamni, których koncerto- 
wo grający atak strzelał często i niebezpie- 
czmie, mieli też dużo szczęścia. Bramkami 
dla zwycięzców podzielili się: Żurkowski 
(3) oraz Makuch, Drzymała i Lemiszko 
(po 1). Jedyny punk dla Ruchu zdobył 
Buchwald. (Widzów około tysiąca, 

* * * 

POZNAN. PAT. Finalowy mecz o wej- 
ście do Ligi pomiędzy miejscową Legją a 
Krakowskiem Podgórzem dał wynik nie- 
rozstrzygnięty 1:1 (1:1). Obie bramki 
padły w iperwszych minutach gry. Widzów 
rekordowa ilość przeszło 8 tysięcy. 

OSTATNIE NOWINKI SPORTOWE 

Dwukrotnie odładany mecz bokserski wi- 
leńskiej Pogoni z Grodnem znów nie odbył zię, 
gdyż Grodno, niemal w ostatniej chwili, na- 
desłało depeszę odwołującą. Jakoby grodnia- 
nie zaproponowali nowy termin, 12 bm.  Na- 
szem zdaniem kierownictwo Pogoni powinno 
dać sobie spokój z Grodnem do czasu aż na- 
myśli się ono ostatecznie. 

* 
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SZACHY 
pod redakcją inż. Jacewicza 

ZADANIE NR. 1 
E. Zakon (Wilno). 
Białe: Kr b 3, H h 1,W £ 6, Sb.5,db, 

pion g 4 (6 bierek) 
Ozarne: Kr e 5, piony d 4, e6 (bierki). 

Mat w 2 posunięciach, 
Rozwiązanie zadania Nr. 1 będzie po- 

dane w następnym numerze „Szachów”. 

PARTJA NR. 1 
Turniej o mistrzostwo m. Wilna 

SYCYLIJSKA. 
Białe Czarne 

R. Galin J. Kowalski 
1e2—e4 c7—c5 
2S8g1—£3 е7 — еб 
За2 — а4 coxd4 
4Sf3xd4 Sg8—£f6 
55b1—C3 d7—d6 

Scherenińgski  warjant _ sycylijskiej 
partji Nazwa mochodzi od turnieju w 
Schereningen w: 1923 r. gdzie ten warjant 
zastosowany był w wielu partjach. 
6Gf1—e2 Gf8—ę7 
70—0. © — © 
8 Се1 — е3 а7 — а6 
эна — @а2 Наз--ет 
10 #2 — #4 Се8 — ат 
11 Wa 1— 21 * № Е8 — с 8 

Lepiej było grać: S b 8 — e 6 
12g2—g4 

Białe nie tracąc czasu energicznie a- 
takują osłabione skrzydło królewskie. 
12 — Lie k ba «Т — & 6 
13 #4 — #5 е 6 — е5 
14f5xg6! hTxg6 

Czarne nie mogą biė zaofianowanego 
skoczka gdyż po 14.... 
e5XG4B5eg6XxE7 +, Kg8xf7 
16 Ge 3 x d'4, białe grożąc 17 в 4 — в5 

sx £ aa х # 6 Се 7 х # 6 18 Wf1 
X 
Kf7x£f619Sc3 —d5+ aj 
15Sd4—b 3 Gd7e6 
RB O B LS Oi a S 

Jeżeli 15 GdTxg4to16Ge2 xg4 
Sf 6 x g417Sc3 —d5H (obojętnie gdzie) 
18 8 а5 — Ъ 6 i wygrywają jakość. 
16Се2 — С 4 Gc6—e8 
17g4—g5 Sf6xe4 
Po 17... H xc418.g5xf6Ge-- 

Т — # 8. 
19. G e 3 — h 6 czarne nie mogą 51е obro- 

nić od mata na g 7. 
18 Gc4xf7 + Ge8xf7 
19Sc3 xe4 d6—d5 
Jeżeli 19..H © 7 xC2tow0Wd1l—el1 
jeżeli 19.. We8—d8to 0.Hd2— £ 2 
Wd8 —f8 21 Hf2 — h4 z silnym atą- 
kiem. = 

20 Wf1x£f7! Kgśxff 
21Hd2xd5 + KfT-g7T 
2SbT-—c5 GeTxc5 
238e4xc5 Hc7—e7 
24Sc5—e6 + Kg7—h7 
5Ge3—c5 SSR © 

Źle było 25 H x e 5 ze względu na. 
25... S b. 8 —„e 6! 
M. sos RER Weśxe5 
26Hd5xc5 He7Txc5 
Ježeli 26... Н x e 6 to 27 He5—c7 + 
Sb 8—d7 K—h8 28 W — а8). 
28Hxd7 + 
2785e6xc5 b7—b6 
28 Sc 5 — d7. Białe mając piona więcej 
oraz lepszą pozycję po kilkunastu ruchach 
wygrywają w końcówce. 

Komentarze do partji napisał R. Galin. 

Turniej e mistrzostwo Warszawy 
Wzorem lat ubiegłych został rozegrany 

w. Warszawie latem r. b. turmiej o mi- 
strzostwo Warszawy. Impreza ta zalicza 
się do najpoważniejszych w Polsce i bio- 
rą w niej udział najpoważniejsi gracze 
"Warszawy. 

Trzeci rok z rzędu mistrzostwo War- 

szawy zdobywa młody utalentowany gracz 
D. P. Frydman, który z 13 punktów, mo- 
žliwych do zdobycia, zdobył 11 i pół pź., 
wyprzedzając swoich przeciwników o 2 i 
pół pkt. Drugie i trzecie miejsce podzielili 
p. p. Gloccer i Łowcki. 

Turniej © mistrzostwo Wiina 
Po czterech rumdach na czoło tabeli 

wysunął się p. R. Galin, zdobywając 3 i 
pół punkty na 4 możliwe, Tuż za nim 
są p. p. Judelewicz i Zakon, którzy zdobyli 
po 3 pumkty i p. Zeff — 2 i pół punkty. 

Mistrz Wilna p. J. Kowalski i p. p. Tir- 
sztein i Gersten mają po 2 punkty. 

Powyższy układ punktów może się nie- 
co zmienić, ponieważ szereg graczy ma 
niektóre partje nie ukończone. 

Bierka 
Nie jeden! szachista po przeczytaniu tre 

ści zadania Nr. 1 zauważy nowe słowo w 
terminologji szachowej „bierka”,  kłtóre 
dopiero w roku bieżącym znalazło się na 
szpaltach prasy szachowej. 

Już w roku 1928 na V Kongresie Mię- 
dzynarodowego Związku Szachowego (F. 
I D. E.) zostały opracowane oficjalne 
przepisy gry szachodwej w języku francu- 
skim. Obecnie przy tłumaczeniu tych 

przepsów na język polski Polski Związek 
Szachowy napotkał się na szereg wyrazów, 
które nie mają odpowiednika w języku 
polskim. Jednym z tych wyrazów jest sło- 
wo oznaczające ogólną nazwę jak fgur, tak 
i pionów. Na podstawie ankiety, przepro- 
wadzonej śród szachistów polskich, uznano - 
za najodpowiedniejsze słowo „bierka”, | 
stóre przed 100 laty szeroko było używane 
jak w literaturze tak i w życiu. 
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grodfięhyka 
— OŚ$WNMADCZENIE. W sprawie arty- 

kału umieszczonego w czasopismie „Grod- 

ner Sztyme“ Nr. 3 z dnia 21 Х — m. b. pod 
tytułem „Chcą się pozbyć ławnika! socjali- 
stycznego* ioraz temu podobnych komenta- 
rzy innych miejscowych czasopism, oświad- 
czam «0 następuje: 

Do miejscowej prasy nie dawałem 
żadnych artykułów, miemam również wpły- 
wu. nai tę prasę. 

Kilkakrotnie umieszczane były notat- 
ki w miejscowej prasie dotyczące mojej o- 
soby, bardzo przykre i nieścisłe, które to 
notatki stanowiły podstawę dla najrozmait- 
szych plotek i pogłosek, jakie krążyły w 

mieście w związku z moim urzędowaniem 

na stanowisku ławnika. 

Notatki te często były obrazą w  sto- 
sunku do mnie jako członka Magistratu, 

a kiedy ja wysłałem s towanie na mo- 

ey przepisów prasowych, to sprostowania 
tego dotychczas nie umieszczono (Wieczor- 

ny Kurjer Grodzieński). 
O ile chodzi o ostatnią notatkę w spra- 

    

KiRA P. T. K. TEL. 214 
RZUZAB TORZE ZOT ROSOTA S T SRITIS 
Początki sern<ów; 18.15, 20.15 | 22.15 

sźwiękowieć 
Kino „POLONIA 

Pocztowa 4. 
Dziś! мАМА НА, IWAN PETRO- 

WiCZ i GEORG ALEXANDER 
w czarującym przeboju diwiękowym 
5 miłości, zdrędzie i pięzuych kcbie- 
tach w siolicy zabaw Wiedulu p. t 

„Bal w operze“ 
Szaleństwo jednej nocy. — Bai ш5- 
szowy. — Namiętne tpajające tango.— 
Miłość mężatki i... ten trzeci. 
Tango „Santa Lncis* i walc angielski 

„Mnzyka taniec i noc". 

wstęp od 80 gr. 

Dźwiękowiac 
Kine „ĄPOLLO* 

Bominik. 26. 
Film, łączący w sobie piękno, przepych, 

erotykę i sensacją 

Maradu 
W roli gł.: Ch, Bichford, R, Hobsrd i 
G. Renavani. Wartość filmu przeszło 
2000000 dolarów. Prawdziwe wybu- 

chy wulkanów. 
Wstęp 70 groszy 

KINO „PALACE“ 
Orzesz4, 12. 

Czarująca SUŁY VERNON, "vbiizy 
tragik Michał BOHNEN i Henry 
STUART w dramacie z życia emi: 
gracji rosyjskiej, otoczonych zdzla cd 
ojczyzny zgrają srzebiegłych szpiegów 

„CZERWÓNY BIES" 
(TAJEMNA NOC) 

Piękna księzniczaa w łapach rozbe- 
stwionege marynarra. Sznszcyjny wy- 

ścig samcelsiu z samochodem. 

_ WSTĘP OD 49 GR. | 

     

      
    

          

        

    

        

    
    

    
    

        

    

        
    

       
        

       

   

      
      

    

s egzystencji. 

wie przekroczeń i nadużyć, to składałem 

Magistratowi m. Grodna moje wnioski i 

interpelacje, ale te nie dotyczyły członków 

obeenego Zarządu Miasta. 
Członkom obecnego Magistratu m. 

Grodna nie stawiałem żadnych zarzutów 

matury moralnej, przekroczeń i nadużyć 

i w tym kierunku złożyłem moje oficjalne 

odnośne oświadczenie na posiedzeniu Ma- 
gistratu w, dniu 3-go listopada 1932 r. 

L. Mazurkiewicz 

powogiodzka 
— WALNE ZEBRANIE NOWOGRÓDZ 

KIEGO TOWARZYSTWIA: POPIERANIA 

PRZEMYSŁU LUDOWEGO. — W dniu 30 

października br. w salonach Ogniska w 

Nowogródku odbyło się pod przewodnic- 

twem p. wieewojewody Fr. Godlewskiego 

walne zebranie nowogródzkiego Towarzy- 

stwa Popierania Przemysłu Ludowego. 

Zebramie zagaił dotychczasowy (prezes 

Towarzystwa, wojewoda wileński p. Z. 

Beczkowicz, prosząc obecnego na zebraniu 

wojewodę nowogródzkiego p. S. Świder- 

skiego o otoczenie opieką Towarzystwa i 

czuwanie nad jego rozwojem — w dalszej 

Charakteryzując działalność 

"Towarzystwa, p. prezes wojewoda Beczko- 

wicz podkreślii, że działalność Towarzyst- 

wa nastawiona jest obecnie głównie w kie- 

runku wynalezienia rynków zbytu, podnie- 

3 sienia ceny i nozpowszechnienia w. powsze 

chnym użytku wyrobów przemysłu ludo- 

„wego, dążąc 'w ten sposób do podniesienia 

dobrobytu lutejszych rolników, dla któ- 

rych sprzedaż wyrabianych tkanin wełnia- 
nych i lnianych, w większości — stanowi 
poważne źródło dochodów, a nieraz i egzy- 
stencji. Te cele Towarzystwo stara się o- 
siągnąć od początku swego powstania, tj. 

od rolku 1928, Poważniejsze wyniki, datują 
się od r. 1931, tj. od momentu największe- 
go natężenia kryzysu gospodarczego, kie- 
dy ogólme hasło samowystarczallności kraju 
— zbiegło się z celami Towarzystwa. Pow- 
stał w Nowogródku bazar przemysłu ludo- 
wego, ześrodkowujący obroty T-wa. Uzy- 
skano dostawy wyrobów przemysłu ludo- 

wego dla. wojska, które przedewszystkiem 
zaczęło popierać działalniość Towarzystwa. 
Uzyskamo kontaktty z placówkami handlo- 
wemi 'w Warszawie i innych większych о- 
środkach (kraju. Ze względu ma kurczenie 
się rynków zbytu dla tkanin barwnych — 
obroty Bazaru opierają. się główmie ma tka 

minach użytkowych, białych (lnianych). 

Obroty te wzrastają. co jest najlepszym 

wskaźnikiem na przyszłość. Powstałe osta- 

DSDRIDSALPI SRS SPAIN SET SIR 

Racjonalnie Ulckowana 
Gotówka 

w dobie kryzysu to wklad 

w KOMUNALNEJ KASIiE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysokie cproczniowaii also 
wiie bezpizczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

SEKMES 

   

    

Paizytak saunič 
6 6. 615, — 8, — 10. KINO 

DŽWIEKOWE 

„ŠVIATGWIO“ 
GZODNO, Brygidzka 2 | 
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WRRECEPOROWEZZEZE TCA 

WACŁAWA WALICKA 

SKLEP RADJOWY „„LÓRREBĘ*” 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 185 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 
— POLECA — 

za 190 Zł. 
s-lampowy odbizrnik radjowy, z lampami (Philips'a), 

głośnikiem akumulstorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

NA 19 MIESIĘCY РО 10 ZŁ. 
  

wstęp ad 75 gr. 
Najmilszy i najwspanielszy fliim sezonw! 

chce się rozwieść 
Figlarna LILJANA HARVEY i Henry Garat 

Wersja frencnika, 
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Na pograniczu 
i tak minęfa jesień i zima — cicho, 

nieznacznie. jedyna nowina w sąsied:- 

twie była ta, że obie młode mężatki by- 

ły przy nadziei — gdzieś po sianoxo- 

sach Oczekiwały rozwiązania. Nie zbli- 

żyło to obu kobiet, bo Matriona ugania- 

ła się za robotnikami, zaniedbana, nie- 

chłujna, postarzała nagle, potwornie 102- 

sadzona w biodrach. Właśnie zakładano 
fundament wielkiego domu na ich ziemi, 
z którego Matriona była bardzo już teraz 
dumna. Marusia cicho krzątała się po 
swem obejściu — mało się zmieniła, czy- 
ściutka zawsze, z twarzą różową i dzizw 
częcą. Mąż w oczy serdecznie jej zaglą- 
dał, babka nieraz po głowie pogłaskała 
swoją ręką sękatą i ciemną. Maruśka 
rękę babczyną łapała w powietrzu i ser- 
decznie całowała. „„Wisz, jak polubiły 
się”, z uśmiechem mówił Mikoła. Raz w 

takiej chwili właśnie dał się słyszeć roz- 

dzierający powietrze ostry krzyk kobie- 

cy. Nie był to krzyk jednorazowy, krzy- 

czała z pasją, sypiąc po kilka wyzwisk 

naraz krzyczała, starając się osiągnąć naj 

wyższe natężenie. Spokój odwieczerza zo 

stał zmącony odrazu. Krzyk ten był nie- 
zrozumiałym dysonansem, wobec milkną- 

cych odgłosów życia w chwili gdy słońce 

zanurzało się powoli w złoto i fiolety 
zachodu. 

EAKUESZSEOWENA 0 EMEKIO OREW WOŚCNIENAYK, 

Słydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Mikoła pierwszy nie wytrzymał: 

„Ależ drze się ta Matriona — zaw- 

sze boję się, że pęknie — taka pękata 

teraz chodzi”. 
Jeszcze nie ustał schrypnięty wresz- 

cie wrzask Matriony, gdy usłyszano pi- 
jacki głos Amerykanina: „Zńowu drzesz 
się — nie podoba się; znaczy się, že ту 
trochę wypili po robocie. Trzęsie się nad 
złotówką każdą — swoje przepijam a 
nie twoje. A jak zechcę i twoje przepi- 
ję, i co mi zrobisz?! Ja nie taki dureń, 
jak ten twój bolszewik Mikoła, za którym 
i teraz oczyma wodzisz... Leć do nie- 
go — ja nie przeszkąadzam — tylko — 
tak myślę — przepędzi on ciebie, jak su- 
kę parszywą* — Zaśmiało się cynicznie 
kilka męskich głosów i ten Śmiech ział 
się z histerycznym wrzaskiem kobiety. 

Zmarszczył groźnie czoło Mikoła: 

„Kiedy dam ja w mordę temu pjanicy -— 

nogami się nakryje! Czego mnie w swo- 
je smuty mieszają i bolszewikiem prze- 

zywają!* „Mikoła, zmiłuj się, nie ruszaj 
ty jego — bieda będzie" — błagały bab- 
ka i Marusia. 

Wczesnym rankiem wyjrzał _ Mikoła 
z izby, bo czegoś psy bardzo ujadały. 
Zły był, bo senny, odrazu jednak zro-- 
zumiał przyczynę ujadania psów — by- 
ła Matriona — zamiast przejść przez fur 
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tnio Towarzystwo Lniarskie ogarnia swą 

działalnością 4 województwa północno- 

wschodnie, gdzie uprawa lnu, ze względów 

klimatycznych i rodzaju gleby, jest najbar- 

dziej rozpowszechnioną. Teraz powstaje 

mowe zadanie: polepszenie i podniesienie 

jakości wyrobów lniarskich tak: białych, 

jak i barwinych, przez umiejętne farbowa- 

nie — by osiągnąć lepsze ceny, i rozszerzyć 

rymki zbytu. 

W końcu (przemówienia p. wojewoda 

Beczkowicz wspomniał o zgonie znąmej i 

pardzo cenionej działaczki spolecznej, pio- 

nierki działalności Towarzystwa, śp. Ja- 

dwigi Łastowskiej, kttórej pamięć zebrani 

uczcili przez powstanie. 
Odpowiadając na jprzemówienie p. wo- 

jewody Beczkowicza, p. wojewoda. Świder- 

ski oświadczył, że docenia wagę istnienia 

4 działalności Towarzystwa i z całą goto- 

wością w dalszej pracy Towarzystwa Ibę- 

dzie udzielał swego poparcia, i pomocy. 

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa 

złożył p. inż. Smólski. Na dzień 1 kwietnia 

br. saldo wynosiło kwotę 2.459 zł. 

iPo odczytaniu przez p. prezesa Woyno 

sprawozdania komisji rewizyjnej — jed- 

mogłośnie uchwialono przyjąč sprawozda- 

mie zarządu z działalności do wiadomości, 

oraz udzielić zarządowi absolutorjum. 

Uchwalony na rok 1932-33 budżet To- 

warzystiwa: zamyka się w dochodach i wy- 

daltikach kwotą 8.449 zł. Główne wydatki 

w budżecie obejmują: utrzymanie instruk- 

tora tkackiego i farbiarskiego, na doświad 

czalnidtwo farbiarskie i propagandę. 

W dyskusji nad budżetem oraz pro- 

gramem działalności Towarzystwa zabie- 

mali głos m. i.: p. starosta Bogatkowski i 

p. Sieczko. Omawiano również sprawę zor- 

ganizowania Bazaru w Lidzie. 

Przed wyborami do zarządu, p. woje- 

wodę Beczikowicza, który zgłosił swe ustą- 

pienie ze stanowiska prezesa zarządu, о- 

raz Jego malżenikę, bardzo czynną człon- 
kinię zarządu Towarzystwa — zebranie po 
wołało ma członków honorowych Towarzy- 

stiwa, wyrażając Im jednocześnie najser- 
deczniejsze podziękowanie za dotychczaso- 

wą pracę, 

Do zarządu powołano: na prezesa p. 

wiieewojewodę Fm. Godlewskiego, zast. pre 

zesa p. inż. SŚmólskiego, na sekretarza p. 
Sieczko, oraz ma członków .pp.: Anielę Go- 
dlewską, Bokumową i Krasowską. Na za- 
stępców: (pip. starostę Bogatkowskiego, pre 
zesa Brochockiego, prezesa inż. Dębickiego 
i prezesa Rostiwonowskiego. Do komisji re- 
wizyjnej pp. prezesa L. Woyno, prezesa K. 
Rdultowskiego i p. Czetwertyńskiego. 

W godzinach popołudniowych odbyło 
się zebranie rady Towarzystwa i zarządu 
Bazaru. 

    
— PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE 

IL WYCHOWANIE FIZYCZNE (W POWIE- 
CIE STOŁPECKIM. Idea: przysposobienia 

wojskowego (w naszym. powiecie posunęła 

się w ostatnim czasie w szybkiem tempie 

mapnzód, zaciągając pod swój sztandar co- 

raz to większą ilość zwolenników, 

Z nastaniem niowego roku wyszkolenžo 
wego 1932—33 wzrosły oddziały p. w. o 100 
proc. Objawi to radosny, gdyż ie tak da- 
wino pewme miejscowości, w powiecie nie 

chciały lo Ziwiązku Stnzeleckim mawet sły- 
szeć, dziś matomiasti miema w powiecie 
oddziałów p. w. poza Związkiem Stnzelec- 

kim, 
W dziedzinie przysposobienia wojsko- 

wego zostało zrobiono dużo, lecz jest to 

wałledwiie cząstka tego, co jeszcze zrobić 
trzeba, aby wychować naszych  junaków 
— strzelców na zdrowych i tęgich obywa- 
teli, którzyby w przyszłości ze zrozumie- 
miem i zaparciem siebie dla maszej Oi- 
czyzmy pracowali, podkreślając i szczy- 
cąc się tem, że są strzelcami. 

Wszczepieniem tych zasad zajęło się 
Grouo Nauczycielskie naszego powiatu w 
tych miejscowościach, gdzie istnieją od- 
działy p. w. mawiolując pnzytem i zachęca- 
jąc do wstępowania w szeregi p. w. tak 
młodzież męską, jak i żeńską, Prziy oka- 

zji stosuje się również apele do społeczeń- 
stwa o przyjście z pomocą moralną i ma- 
terjalną. 

Sprawa propagandy wychownia fizy- 
eznego również nie zawiodła, Nadzieja, że 
powiat stołpecki mie da się innemu wy- 

    RNR 

tę, lazła przez wysoki płot pleciony —- 
lazła od strony swej zagrody — czego? 
Zły jeszce bardziej wyszedł w bieliźnie 
i boso na dziedziniec i krzyknął: „Co 
leziesz, jak złodziej przez płot? potrze- 
ba czego, idź kalitką, jak ludzie, tylko 
psy mi trwožysz!“ 

Matriona brudna, rozczochrana z tru- 
dnością przelazła płot i ciężko zesko- 
czyła na ziemię. Stała teraz w świetle 
wschodzącego słońca w przykrótkiej z, 
przodu spódnicy i w brudnej białej 
bluzce. Zmieszana była czegoś i za- 
częła się tłumaczyć, że kura jej przetru- 
nęła przez płot. „„Gdzież ta kura? Bierz 
ją i idź już kalitką! Aha, przy spo- 
sobności, powiedz swemu pjanicy, żeby 

to 
przy ludziach, bo narwie się — dosta- 
nie po mordzie!“ 

Matriona zrozumiała, że Mikoła sły- 
szał wczorajszą kłótnię. Sponsowiała i 
zmieszała się, ale tem większa złosć ją 
ogarnęła. 

„Bo i prawda, że bolszewik — od 
głodu z bolszewji uciekł — taki dziad! 
I jeszcze dziadówkę - bolszewiczkę za 
żonę sobie wziął, a teraz siedzi na szy: 
babce i objadają staruszkę — jak nie 
wstyd!?“ 

„ Mikoła takiej obelgi nie spodziewał 
się, zacisnął pięści z pasji i zaklął 
brzydko. Pohamował się jednak w czas 
i rzekł tylko: „Poszła won, żeby duchu 
twojego koło naszej chaty nie było, bo 
psami poszczuję'. I poszedł dużemi kro- 
kami do chaty. I stało się, że od tego 
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Drukarnia wydawnictwa: „SŁOWA”, 

Dzis ostatni dzień! 

GŁOS PUSTYNI 
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Pierwszy polski film egzotyczny na tłe powieści Ossendowskiego 
Fiim 
w 
Adzm Brodrisz, Euą. Bodo i W. 

calzowicie zrealizowany w Afryce. 
rol gł. Nors Ney, Mar]a my 

anti 

Jutro pramjera! Nierwykły f lm rewelacyjny głośnego sowieckiego reżysera M. Gerynga 

GEHENNA KOBIETY 
Bohateiką tego niezwykłego arcydzieła jest premjowana gwiezds najsi:kszej wytwórni Paramount šaivia Sidney 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGUIN 
Vielka 47, tel. 15-41 

  

u Gustaw Moalander 

RURJER $YBERSISNE 
Między honorem, miłością do ojczyzny a miłoś.ią braterską. Poświęcenie brzterskie, oto tło tego wielkiego 

realizator tego rewelacyjnego filmu zdobył tem dzielam kiue- 
matogratji złoty madai na rok 1932 dla prod. szwedzkiej. 

(od wrógim Szłaadarom) 

Nad program: Urozmaicone dodatki dźwięzowe Początek o godz. 4, 6 8 i 10.15, w dnie świąt, o godz. ej 

  

Dźwiękowe kina Dziś 

EE „PAŃ 
el 5.28 Wielka 42, t 

  

Dźwiękowe kino 

@ a 

Wielka 42. tel. 528 

i 
którego urok pozostsje nazawsze w duszy WZIUS2cnego widza. Wkrótce na naszym ekrarie 

IARLENA DIET! 

  

ICH 
w superprzeboju <eronu o którym mówi całe Wilno BLOND VENUS 

Cziy Świat pelen jest zachwyin dła feuomenainego rewelacyjnego filmu 

   @У 

  

  

  

  

+ 

Džwiekows kino Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło EGĄKR € G 

HOLLYWOSE muzyczne wszystkich czzsów E 7 AR ZIE 

Mickiewicza 22 W rol. gł. Brigida Heim i Józef Śchiidkraut ora: światowej sławy orkiestra cygańska Rodego 

tel. 15-28 Uwsgal Niektóre romanse będą wykonsne w języku rosyjskim 
> ze Nd program: atrakcje dźwiękowe. Ceny miejs<; Perier od 49 groszy 

! 1210 k se ji Jó: 2 
Dźwięsowy Dzis! Wszechświatowy przebój dżwiękowy reżyse ji ó.efa vom Stereberga 

Kine-Teatr W rol. gł najsłynniejsza gwiazda dcby obecnej 
Marlena Dietrich 

„ŚWIATOWID 
Mickiewicza 9 

i jej partner WICtOr Mac Lagien 
  

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11   

przedzić w. szlachetnej dążności na poiu 

przysposobienia wojskowego i fizycznego 

miodzieży, dodać powinna energji, inicja- 

tywy i ochoty do pracy każdemu obywate- 

lowi tembandziej, że dotychczasowy bilans 

za rdk 1932 tej pracy jest dość pokaźny, a 

możma. wynazić gło w cyfrach następująco: 

Odznak strzeleckich 146, Państwowych 

* Odznak Sportowych z górą 100, Strzelców 
przysposobionych wojskowo — kilkudzie- 

sięciu. 

— PODSTAWOWE KURSY I-GO 
STOPNIA DLA PODOFICERÓW STRA- 
ŻY POŻARNEJ. — Staraniem Okręgowego 

Związku S. IP. powilatu stolpeckiego w u- 

biegłym miesiącu odbyły się dwa: kursy 

podstawowe II-go stopnia dla. podoficerów 
8. P. Kursy № trwały 7 dnii i odbyły się 
w Nowym Swiierżniu i Nialibołkiach. Ukoń- 
czyło kursa: te 28 podoficerów. S. P., po- 
chodzących z okolicznych 9-ciu straży. 

W: bieżącym miesiącu kurs tąki zosta- 
nie zorganizowany w Turcu, pow Ipec 
kiego w dniu 14, oraz w Rubieżewiczach w 

dniu 2 grudnia i w. Mirze wdniu 12 grud- 

nia br. 

      

  

  

— ZORGANIZOWANIE KOMITETU 

BEZROBOTNYCH W LACHOWICZACH. 

W dniu 1 b. m. pod przewodnictwem 

burmistrza. Senkowskiego odbyło się orga- 

nizacyjne zebranie Komitetu niesienia 

pomocy bezrobotnym i biednym. 

Wybrano 16 osób do onganizacyjnego 

Komitetu, poczem zebraniu uchwalili opo- 

datkować się na rzecz bezrobotnych jak 

następuje: urzędnicy 1 proc. od poborów, 

obrońcy sądowi 2 zł. miesięcznie, lekarze 

4 , inne zawody opodatkują się później. 

Zarząd będzie wybrany: na: następnem 

posiedzeniu. 

Zawiadsmiamy Sz Klijentelę, iż Zskład 

Tapicersko Dekoracyjny 

B-cia GAJLEWICZE 
został przeniesiony na ul. WIELKĄ 33. 

Przyjmujemy obstalunki urzeróbki mebli 

pe genach najniższych. 

"YYYYYYYYYYSYYYYYYTYTYTYSYYYYYYYYYYYYYVYVYVY) 

  Ia AZ 

Marušk 

LŽ 

dnia zaczęły spotykać 

  

same 

nieszczęścia w gospodarstwie. Dwie naj 

ładniejsze kury raptem przestały jeść, 

zakręciły się jakoś dziwnie i w oczach 

gospodyni wywróciły się na bok i zde- 

chły. Leżały takie nastraszone Z wycią- 

gniętemi sztywnemi łapami, a Maruška 

stała nad niemi i płakała. Nie mogła 

zrozumieć, co im się stało. Przyszła 

babka, spojrzała tylko, coś szepnęła 

do siebie i poszła, nic nie powiedziaw- 

szy. 
Tw parę dni najładniejsze jagnię, już 

duże takie, bo na Wielkanoc owce się 

okociły, też zdechło z niewiadomej przy- 

czyny na ręku babki. Babka i tak i 

tak próbowała je ratować i nic nie po- 

mogło. aż 

| znowu nic nikomu nie powiedzia- 

ła, tylko poszła z jagnięciem na ręku do 

chaty Matriony. Matriona była sama w 

chacie. Izba była brudna, niewymiecio- 

na, garnki okopcone, niewymyte na sto- 

lei na piecu, roje much brzęczało koło 

garnków i na opstrzonych, brudnych 

oknach, szczelnie zamkniętych. Pachło 

brudnemi ścierkami i kwaśnemi  nieu- 

mytem naczyniem. Matriona tylko w 

koszuli i w narzuconej na to spódnicy, 

rozczochrana i brudna łaziła z 'kąta w 

kąt, izby co robiąc, jednak widoczne by- 

ło, że wszystko z: rąk jej leci. 

Weszła baka. Nie pozdrowiła jej, tyl 

ko, pokazując martwego baranka, rze- 

kła: 
„Matriona, 

takie szkody robić!? 
i nie wstyd ci sąsiadom 

Przecie ja wiem, 

Fi) SIKANIE 

  

- Dziś największa rewelacja produkcji filmowej! 

    

jsdnogłośnie, że 

STEROWIEC L. A. 3 
Nad program: Atrakcie dźwiękowe Porytck sransów 0 g. 46] ost, o g 10.15 w dn. Świąt. o g. 1 ej. 

Radjo wileńskie 
Poniedziałek, 7 listopada 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteorołogicz= 
ny. Czas. 14,55: Program dzienny 15,00: Mu- 
zyka nowoczesna z płyt. 15,10: 
ogród zoologiczny” — reportaż. 15,40: Kom. z lekarska i 
Warsz. 15,50: Muzyka operowa (płyty). 16,00: smetyczne. 
„Słuch i pamięć muzyczna” pogad. 16.15: Lek Przyjm. 11 — 12; 5 — 

Audycja dla dzieci. 6 Wileńska 33 m. 1.— 

17,00: Krótki recital śpiewaczy. i7,20: Traus- Z powodu wyjazdu na 

misja | cz. Akademii ku czci śp. Fr. Sokała i stałe do Warszawy w 
Program na wtorek. grudniu przerwie przy- 

Wileński kom. jęcia. 

cja francuskiego. 16,30: 

Alberta Thomasa. 17,55: 
18,00: Muzyka lekka. 18.45: 
sportowy. 19,00: „Koncepcje Litwinów w spra 
wie Wilna* — odczyt litewski 19,15: „Na wid- 
nokręgu“. 19,30: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45: Skrzynka techn. 20,00: Popularny kon- 
kurs muzyczny. 20,45: Słowo wstępne do kcn 
certu muzyki irlandzkiej. 21,00: Koncert euo- 
pejski Irlandzki z Dublina. 23,30: Muz tanecz. 

| GABINET 
Saejsnainej kosmetyki lecznicze; | 

į 
į 

  

  

*iline, Mickiewicza 33 m. 4. 

zołyśgg kosnerwuje, doskonali, odówiażź, « 
zuwa jej skazy i braki. Masaż kosm 
twyrzy, Masaż ciala, elektryczny, w! 

  

        

        

panie). Natryski „Flormona” wsdłuż 
| ała. Wypadanie włosów, tupiz 

iduainę dobieranie kosmetyków do 
| ry, Ostatnie zdobycze kosmetyki 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10--8. 

WZZĘŁ: 

      
ra 

  
  

Najsspanialszy f:im Świata, o którym prasa wszechświatcwa orzebła 

„ta: iegz filmu [eszcze nie byłe" 
Dramat nadludzkiego bohaterstwa i wielkiej 
miłości. W rol.gł bohaterski Jack Holt, nracze 
Fay Wray i porywający Ralch Grawes 

  

EEST -- pz 

Lekarze ы : 
————— POSZUKUJĄ 
Br, Hanzyłkiewizowa _ FRACY 
Choroby skórne, lecze- 

„Nasz mały nie włosów, kosmetyka "7 ————————————— е= 
operacje ko _ ZREDUKOWANY 

wožny z instytucji u- 
bezpieczeniowej, z do- 
bremi świadectwami — 
młody, żonaty poszuku 
je pracy. Adrejmias ig- 
nacy Koszykowa 38 m. 

CIEŚLA 
prosi 0 udzielenie ja- 
kielkolwiek pzacy. Za 

* rakowski Stanisław —- 
Trakt Batorego 2. + 

<"Lokale 

TPYTTETTYPTTYFEWYTYY 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnia do + ———————— 
wyrsjęcia. Dowi:dzieč KOWAL 
się Białostocka 6 — | znający swój fach po - 
codziennie od 3 prpoł. szykuje pracy najckęt- 

- niej do'majątku, spokoj 
= T ny, pracowity,  Nowo- 
LSKCIE gródzka 10 Marciniak: 

USGKEKE BREWKI Konstanty. 

L*gons 
da franęais 

mótrode fscile, progres 
verta'ms, Montwiłłowski 
zinłek 21 — 3. 

  

PRZYJMIE PRACĘ 
na najskromniejszych - 
warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwaliń -< 
kowany fachowiec. -* 

_ piekarz. Lipowa 26 —* 
Liksza Jan. 

SZEWC 
pozostający bez pracy 
prosi o udzielenie — а- 
kiejkolwiek posady. — 
Kozyrski Leon. Frał 

Bysiomowana 
nsuczycielre muzyki 
uczenira Śliwińskiego 
daje lekcje gry torto 
cjanowej. — Zygmun- 
towska 4 — 10 

  

| Przekzzy pieniežne i przesylki do Z.$.S.R. 
Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomo- 

ści, iż ceny towarów „Torgsinu“ zostały 
Magazyny 

przy „Gosbanku”. Przesyłkami 
wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy* 
feld" Bielańska 5, zaś przesyłkami 

piśmiennych informacyj (cennik i t.p.) po 
pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe ZSSR, War- 
szawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. 

„Torgsinu* rozporządzają dużym 
towarów. Przekazy pieniężne na ,Torgsin* przyjmują nąstę- Е 
pujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udzialo- 
wy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szyo- 
kie załatwienie przekazów. Walutę można również przesyłać 
w listach wartościowych do odnośnych oddziałów „Torgsinu'* 

żywnościowemi 
Bracka 22, 
odzieżowemi „B-cia Jab!- 

kowscy* Bracka 25. Informacyj o przekazach pieniężnych o- 
raz przesyłkach żywnościowych i towarowych 

Batorego 28. 

EEEE CREDO 

TS TURAS 

OSOBA 
INTELIGENTNA 

ślepa i schorowana — 
najzupełniej opuszcze« 
na Żyjąca li tylko z 
łaski uczciwej sługi, 
która ją ze skromrrfte 
swego zarobke uiszy» 
muje, dziś woła 8 po- 
moc. — Proszę o zkłs- 
danie oHar pod liierę 
P. do Redakcii „Siowa“ 

znacznie zniżone. 
asortymentem 

zajmują się 
„B-cia Hirsz- 

jak rowniež 
otrzymaniu znaczka 

  

  
  

że to twoja robota, wiem, czem te dwie 
kury Marusine i baranka ze świata spro 
wadziłaś. 

Słuchaj, Matriona, ty myślisz, że je-- 
stes wiciką czaiownica, że wszys*ko mo- 
żesz, ale pamiętaj, że ja potraię więcej, 
jak zechcę. Tak ci dogodzę, że ucieka” 
będziesz ze wsi w świat szeroki w ko- 
szuli, jak stuisz. Nie chcę tylko, stara 
jestem: już, * Pana Boga nie  <!.се о- 
brażać, ai zgody z tobą chcę — miła 
mi kiedyś byłaś — sama wiesz". 

„Miła byłam, ale już teraz kto inny 
iły —. Marusia milsza — toż widzę: 
Wasz Mikoła psami mię poszczuł i już, 

już bić chciał*, — rzekła ze łzami. 
„Nie leź do niego, nie szczekaj za- 

dużo, a on tobie słowa złego nie powie 
— wiesz sama — spokojny i mądry to 
człowiek. Radzę swego męża lepiej pil- 
nej i o dziecku myśl, co pod sercem 
nosisz. A temi sprawami, co to wiesz, 
lepiej nie zajmuj się, bo grzech, szcze- 
gólnie teraz, kiedy dziecka czekasz. Czy 

wiesz, że żadna wiedźma nawet ziół nie 

zbiera, gdy dziecko pod sercem nosi?!'* 

„Wiem, — nie żyć mnie już, ani dzie 

cku memu, nie mogę patrzeć na szczę- 
ście Marusine — niech popłacze!* 

Babka spojrzała surowo. na Matriosę. 

„Nu, zobaczym jeszcze kto popłacze 

— mnie tak się zdaje, że Marusi ty już 

pic nie zrobisz!” 

Matrioną wstrząsnął nagły dreszcz 

na te słowa — stała blada pośrodku 

izby pozwoliła wyjść babce bez słowa. 

2 

  

IRA T PTE NOTEESEIASES TLS ASS 

I od tego czasu zapanowała jakaś 
martwa cisza w zagrodzie Matriony. Spa 
dały na nią coraz nowe biedy: krowy 
nagle potraciły mleko i chociaż potem 
cdzyskały, ale jedna zdechła; lis wpadł 
do kurnika i prawie cały drób wydasił, 
owce miatrionine z baranem odłączyły 
się od stada i gdzieś tak zaszły, że 
wróciła do domu tylko jedna i ta tak 
pokaleczona, że trzeba było ją zaraz 
zarznąć, Pewnego popołudnia mąż Ma- 
triony upił się z robotnikami przy bu- 
dowli i na drugi dzień nikt do roboty 
nie stanął. Darmo Matriona, czarna ze 
zgryzoty, wiadrami wodę łała na špią- 
cych pokotem w izbie pijaków — zbudzi 
li się tylko poto, żeby zabrać swoje ma- 
natki i pójść dalej pić do żyda w mia- 
steczku, Amerykanin razem z nimi. I nie 
wrócił — Matriona została sama, а го- 
bota koło nowego domu ustała zupełnie. 

W zagrodzie Mikoły było spokojnie 
i pogodnie, bo Marusia nie płakała już 
nigdy. Spokojnie pracowała razem z Mi- 
kołą. Tylko jakoś babka zaczęła częściej 
wychodzić z chaty. Milcząca była jakaś 
i smutna, Na kilka dni przed św Janem 
wyszła z domu i jakoś nie wracała. 
Marusia mastwiła się bardzo, bo właśnie 
spodziewała się lada dzień rozwiązania, 

a tu trzeba kogoś szukać do pomocy w 

gospodarstwie. jednak jakoś prze- 
ciągnęło wszystko, i ciągle jeszcze cho- 
dziła, chociaż już było po Św. Janie. 

(D. C. N.) 
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