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zy idziemy D przod?'
Aktywne i hamuj ce' aynniki iyc:ia

InlllU1111Di11 Bod Idpllll NOBIll

. gospodaraego.
Biadanie i n rzekanie ,w Polsce nato 'si Amerykl nle jelerpl pop.er.nll Imeryk.6sklch, wywrotowc6w przez Komlntem

. powszechne, jak powszechn jest bie- WY 0 K D . . k ' k _

w kt6r wtr cilo nas przcsilenie gospo- . NO . JR... ZlenUl I, ame ..w J ce, sie Pl'z iwko oJJecnemu porzqdlco wnvch dzienn: 6w londvtisikieh pOOk,.'
J Bo ze bieda jest _ temu zaprze- skle zattlleszcza na naczelnem mleJscu wi spolecznemu'l ustrolowl poU y Zt1e- slaj . iz zdecvdowanv. Mielscainl Da":"

,r ze.. 5' s6b treS6 nob' protestacyJueJ rzqdu SL 11..mu SL ZJedn. Dzienni,k podkresla; it ostry ton notv amerykansldeJ WYWor.l

N?:eto dn k jest wazne, czy jest. ezy' wreczoneJ przez.aD1basadora Bulllta' w nastroie .lu nosei. 'amerykanskiej daj w szerokleh kolach oPinii St. ZJeda....
ema biedy. OczywiScie wszyscy wole1i- Moskwle.. W 'artvkulach. zaopatrZQ. JtWaranCJe. ze kazdy zclecYdowany krok wne za.skoczenie. polaczone lednakz
smy, aby wr6cily dawne przedkryzyso' nveh w kJlkuszpaltowe tvtulv. plSll! nlldu SL ZJedn. wobec Moskwy sporka calkowata aprobata kroku ,rzadu.,
czasy, kt6re Jla niejednego obywatela wskazuJa na nasteP5twa. Jakie poeta_ &Ie z pel m POPareiem ealego narodu Waszvn2:tonski korespondent dziQrr

daj si dzis wzorem doskonaloki i do- a;na6 mqie za sob. kontynuowanle wy . lQIIerykansklwo. nika ..Mornjn Post" podkresla. iz w,a

bytu. Z dobrobytu do biedy Moina wrotoweJ dzlafatnosel, komunistyez; eJ LO YN. ZdeeYdow nY ton n v merV'kanskich kotach politveznvch. do
'r. tak samo szybko, jak szybko dojic na terenie SL Z n .z0nYcb. . amerykanskieJ. re zO'l1eJ Y' o kw e, brze zorientcwanvch w svtuaeii, 11 ..t,
ina z biedy do pieni dzv. Wa'inem .,New York TImes, pod'kresla elcba znalazl rozwazan ac dZle.nm 0"Y o rzadu amervkanskje o poieta iest, jako
c jest to, czy idziemy naprzod, czy td zKode rzadu sowiecklego n.. prowad O: rannveh z w oddzwlek. DOD1esle, :a wvra,zna. dvplomatvcznemi zwrotami
amy si ? Czy w sytU3rji obecneJ istnie- ne pod lego bokiePi knowania. zwra\<a waszvngtonsklch korespondent6w j{.0- ledwie ,przvstonieta. aroiba pod alke

i :;i jr ;:i: b w ki=rp e:::: 7= (0 zapowledzial ambasador amerykaiiski w 110s_wie semK = t: t ..Times'a" zaznacza.
es kod? . ' ,. .' . . MOSKWA. Ambasador amerykaiiski, po- g/&ee wynikw!C, 0 iIeby rZ1id sowiecki nie ii. wedlu opinji k6t miarodalnvch. I.a"

Nle Iega w tp1awosel, ze w zyelu gos- wolujl}C sie'na poprz.ednie dyskusje z komi- cheial, Iub nie magi zastosowaC odpowiednich lezy sie liczvc z bliska moiliwoScia zero

arczem Polski sarzem spraw ZIIgranieZnych co do pogwal- srodk6w w eeiu zapobietenia na przysdooc wania stosunk6w dyplomatyezlIycb IDle
czyniki aktywne dzialaj cenia wspomnianych zobowil!Z&li, stwierdza, ezynom, sprzeeznym z uroczystem zobowi/i- dzv Sowletaml I rzadem SL ZJeda.

ezuje jaknajsilndeJ ZIIAie Dl .., dzielonem.. doWi amerYka skie
tytut Badanj " .Ko.nj ; Gos #te-,nar6d
._fsJamerykaijski
4Q i"J.ZII
ia si, wjegoowe trzne mu.;,:",o;, "';"'}",c .. ".'

ch i Cen st""ierdza w swem osta.tnJelD.spr wy Ze strout, obcycl1., kraj6w.n.i za !hi . baea4orlmer k4f1sk:i, do aje. ii jest
awozdaniu, :,prCldukcj., prz myslo,a oGlIItoty, ;.1u ewentil&)nych wynikow tego dJa}i't,6dlem' uboI.ewania 'fakt, Zewdzi.
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ekraczaj c w ten spos6b poziom z ostatR q ame!-,ykaliski uwaia Bciste p trze przyjaznycn stosunk6w miedzy, narodami ro
spec. chulCjb dziecl ych
" 0 0 kwartalu 193:4 r. i stan"wi 1; najwyz ganie zo wiQzan G; nieroieszaniu si za za- syj&kim i amerykaiiskim 'dzie niecbybnie
. liadniq;y warllnek przedws pny utrzymywa- wykIuczony w razie kontynuowan.ja na tery
, dot'ld punkt w okresie od osi:}gni cia nia normaiuyeh i przy,jaznych stosunkow St. torjum zwi zku sowieckiego w,pogwaleeniu
RYGA. Z Moskw:v donosz : Protest
I kryzysu w latach 1932 - 1933. Zjednoczonycb, ze" ZwiQzkiem Sowie!:kim. obietnie 1'ZI!du ZSRR., dzialalnosci, IM;d/icej S1. Zied, ';zonvch przeclwko peWIt)...
Czynnikiem wzrostu - pisze Instytut RZI!d amerykaliski \Iwata, ii post!tpUby nie- mieszaniem sie w sprawy wewn4;trzne na wystqpieniom na odbytym ostatnio tOIl
jest nadal rozw6j dzialalnoi.:i inwesty- szczerze, nie stwierdzaj e atwarcie,it prze- rodu amerykaiiskiego.
Kresie komlntemu. wvwolal w kolaa
.1ej, nabieraj cej obecnie, charakteru bar- widuje najpow&zniejsze konsekwencje, mo
ej wszechstronnego. Drobne budowni

'0 utracilo poprzednie dominuJ:}ce zna
nie, zacz lo si natomiast rozwi) c bu

sowieckich sHne wrazenie. Nota. kt6ra
doreczvl ambasador amervkatiski Ballit
zastepcv bawiacel{o obecnie w Marien
badzie komisarza Litwinowa. Krestin- ,

Wlelkle manewr, w'oskle skiemu. 'stwie'rdza. iz rzad sowleckl "Ie

'nictwo ' dom6w czyns2.owych, zwi k
g; no dlugo odkladane inwestycje przemy
dotrzymal swwo Pl'Zyrzeczenia.. zawar
;sl We oraz inwestycje koleJowe.
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iej wazna. Tak sil jest m. in. 'nadzwy

manewr6w POiecono doprowadzi6 do tvch manewr6w. ", nyeb .sL ZJednix:zODyeb I do nJetQIeto
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R6wnJet JaponJa protestuJet
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Itw i przeusi bior tw doprowdza sw,
POdarkfi do jakiej takiej r6wnowagi;
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I dZisiaj nie Jest uk trudno przeprowa
To ., tc ezynniki, wyplywaji\ce z daZcj darczego. ezcrpi,cychaWce sj z ':d,uiej 00 minternu. .laponJa zamlerza wntoSOwaO
h selekcj'i jednoste zdrowych. i e  idolnoSci przystosowawczeJ polskitgo or- pornoki spoleaenstwa i, wprr pr);ezwyci . do rzadu Z. S. S. R. orotest przeciwko
. Zdrowe trzeba popierac, mozna 1m ganizmQ. gospo arezego, kt6re zenia trudno ci wydajesi l:)y4 a*leko wi; PI'Owadzeniu lH'OP8Iandy ant"'"
Ie ulgi i pomoc, aby mogly rozwijac
pOdtrzymuj, nasz, 'aktywnoU. kszy, anizeli rola cz, n k whljnuj,eych. skleJ i niekt6rvm Dostanowieniom, ftUCi'
rl)Zszerzac sw produkej i zatrudnie
dZYnarod6wki komunistyczneJ. , '
Cho rym trzeba pozwolic spokojnie
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nych przywilej6w -' nie zdolaj, si
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Jednocze'nic twofZ, si jednostki no
. Produkeja przcsuwia liS na prace,
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oa. . ,

zagrania;, k,t re. tale mt&SiJ y przc!amy- or zwalc anie i uS\p\i flie 1:zynoik6w a terenie St. Zjednoczonycb. 1\Iiano"'IOie....
wac, zbyt "'ysokf Jeszczc Udzla1 budZetow mUJ,c)"ch Jeszcze rozw6) gospodarczy, Jest Gbozem 8 korpusu krW' 81mo1oto _nr..
publicznychw' og61nym dochodzie spoie- to udanie, kt6rcgo YJ'elnit ieJ1!. polit¥ka ameryka1iskich. nie poaiad.Jtc;V jell_Iii..
cznl..m.' , " gospodarcza , Panstwa,.',b dzle SI ' musla1a nleb innych zna:k6w roapOll1awcarcb. ....
'Trudnolcl It (bSd, zelamywanic zaj,6 ze zdwojon, , ergJ' po akon zo'
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.zaehisci, biorqcy udzial w turniej" _cho
.vym rozegrali 13 rund!;, w ktOrej druiyna
IJol8ka tlpotkala ait a najlUniojlZYJII. NSPO
'em tlU'nieju, druzynf! s.zwed IJ' I>otychcza
I!owy wynik spotkania druiyny szwed 1dej z,

Pol.k, wynoli Uti: dla druiyny poi.klej.
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J..t watne dla zdrowla. '

izystk? to dZ!eJe '1' Da r!,nle w ? p.o 1 u. ., . . ablotach bOgatego muzeum. Tam jej wlfgad

zie 51' do nlega pr DUeJ8COw08el lOewy- P1'Z mlnam 80111e. BCellt. f zelltaw1a PI ie i _ bezape1aeyJniej!
. e . Z1I'aeb. .0 Dlepo QCmych nazwaeh. pamlQCl zpodobneml lICenaml ogll!d:a n . em1 11& K.mieniemilez,. Mowi, tylka ozasem sZIl'I
,wet Jezeb Kandrzla (K,dzlerlyn) przemaluje mnym kramll RZCllzy - w 0 I SIt Y n 1 e. d:v 0 nazwillkaeh niewlitpliwlI'ch. Na wlfwiesz
kac:h j.dtodajni czerwieni si<: jakby nigdy nie:
"kiolbasa _ W ksicdze telefoniemej roi si<: od
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prowadza ponadIG do organ......

n."dn18Jaze ekt.dnlldod.,...
cze I wit....ln' w ekoncen.....

nazwisk - palskieh!

wanel latwoatrawne, ........

W szystko to. scisn<:la zelazn. obr<:c:z i kaie

milezee. Surowe mi.sto, gdzie gatyk pomiesz.!
si z przemll'slem, zagarn<:lo wszystko., co mu
nie sda na r<:k,. FI.gi na dworcu, przemarsze
adqzialow Hitler Jugend, ryki megafanow, na
d.jllcych krzepillce przemowienia. Dzisiaj przy
iiwi<:c:ie 1JJCieka Wroelaw ku kolisku ltadjonu
Herm.nna Goering.. godnego. Olimpjady. Pu

OVOMALTYNA RA IIMNO

.to i przewiewnie jest przy DGrothenkirehe,
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zynne IIklepienie podnosi wzrok i sidla pomi<:d7.y

groznemi machni<:ciami lukow gotyckich. Ale
juz plae abOk kloci si<: gotykiem. Jest pusty
i zamiatany wiatrem. Przypomina pole dl. pa
r.d wGjllkowlI'eh, czy moze bardziej - dziedzi
niec koszar. Pomnik Bliiehera. Zamek przero

Tsk - poskrObK. n.wet nieduio, & Z pod j<:zyka'l Moze dl.tego., Ze n. SIIlSku jest wiele biony na SehJos.muzeum. Pazs. Bztywnemi drze
'U, z pod obieia wyehadzi trzon jeBzcze eJementu inn ego., mowa niemiecka wyeho.dzi wami wysterki haszt i wiez. Zimne i surowe.
owy. Skajarzeniem my li wid,z<: zar.z ha- tak ezll'lto!
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mowlte rzeczy. . . . , karzem pulkowym o az z t. zw. rozdzka- uo Imeszkama. ,," . : a:y na zej cie prze iedzial tam 24 g

I\'a rtosl
rz dzonlJ

le po rod karabi.now ustawjonych w kozly, gO przypuszczcil, p r ol11ienie ksiczyca OG. mlody spokojny uc'zen gimnazjawy. ktOrY no. , .

odze Ii e
Kara kc

ekarz udal Sl "atychml st, na m,lelsce; z m.na te!en, na kt YnI f!WCJ !lOcy m, - "Wywolywaczem smlerci Jak go W d in dop6ki gO nie dkryto i nie uratowa
;tdZle ooozowala ta kompama I stwlerdl' sCII SiC oboz kompanJI, pOlllewaz wedle J miedzyczasie zdolano przezw . okazal Sl!: z Y. 0

bladza iolnierze, wymawiajac jakies 'ode.'. rizialywuia tylko wowczas na IlIdzi. gdy by I rekonwalescentem PO grypie mozgowej Jakkolwiek przyczyny lunatyzmu 11,I S
wane niedokonczonezdania i wykonuj1jc pod niemi, to jest pod ziemia na ktorejsp )- Tym razem wyl 00 na dachu wlasnego du- wyjaMilone. to iednak. latwo sprowadzl g
dziwaczne ruchy. Poczatkowo przypa- czypwaja. znajduja sic zloia metalu wzg:. niu, poniewai nastepnej 'IlOCY umarl. cIo granie nieszkodliwych. a ostatnio pro:

zczal lekarz, ze zolnierze S<\ pljani, wobec arterJe wody podskornej. Istotnie pod zi - leczenia pr..zez oddzia'ywanie Da psych",

czego staral sie kilku z nich wezwac di> mia znajdowala sie woda, kt6ra plyncla pud Wydarzenia POdobae. chorego, daly doskonale rezultaty.
ilorzadku, 'otrzymywal jednak odpowiedzi powierzchni1\ ziemi. wlasnie przez miejsc , Podobny wypadek zdauyl sie w mle

ozbawione sensu i zwiazku, gazje spata kompanja. sele Aquila w Abruzzach., Mloda w40 w a
a;otyckim, wykonany zostal wedle pomyslu Jana Ma
,;ejki. Ponizej niego podobizna sw. Cecylji, patronki
muzyki.
NajwiCiksz:t jednak ch1ub:t Koseiola Marjackiego,
a, zarazem najwspanialszem dzielem snycerskiem w ca
lej Polsce, jest

tryptyk Wit a Stwosza

mieszcz:tcy 'd«i w wiclkim oltarzu. Pracowal nad tern
dzielem najwiCikszy mistrz sztuki rzezbiarskiej w Polsce
ai 12lat, bo od 1477 do 1489 roku.
W srodkowej wnecce tryptyku widzimyscencc za

'niCicia Matki Boskiej w otoczeniu 12 Aposto16w. 
OmdlewaJ c "Matke; Bosk:J podtrzymuje sw. Jak6b,
'w. Piotr odczytuje modlitwy za konaj:}cych,asw. Jan
krajem szaty oeiera lzy. Realistyczne ujeceie postaei, 
zreszt ze wzglCidu na' ogrom kokiola wykonanych w
nadnaturalne; wielkoSci, - niezwykla sila wyrazu spra
.iaj , ze dzielo Win Stwosza nie ustccpuje pod wzglCi
demekspresji artystycznej najwiCikszynt rzezbom mi
ItrzOw wloskich z epoki renesansu.
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czem charakterystycz e dla Wita Stwosza barwy: bl
kit i zloto, sprawiaj, wraienie nieslychanego bogactW
co zftakolnicie odczul i 1'1 spos6b mistrzowski kom
zyck wlamc; polichromji z dzidcm WitaStwosza sh

monizowal Jan Matejka. '

. 'N.". "6wn, oddziela ad prezbiterjum wy k
rozpi'ita t 'i c z a z olbrzymim" staroiymym krzyze
kt6ryjeUi nie 'jest cb:ietem samcgo Wita Stwosza,.o
1'1 kaidym razic pochodziz pracowni jego ucznl
Ow, krucyfiks, wspany na gotyckicj betce. podtrzyl1l
j, anioly z hcrbami Polski i Litwy, r6wniez pamy
Jana Matejki. kt6ry na 'cianach pod oknami nawy
wnej poumieszczat medaljony z godlami cech w, A"
demji Umiejcctnc»ci i cztercch falkutet6w Unlwersyl
tu JagieUo6skiego, . ftad gl6wnym ch6rem z org ane ,

Rzeczypospolitej. '.
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mefttem, , ozdobione medaljonami z alabastru, d: bi
Jana Muji Padovano z ,,1555 roku., W staU ch. rze, at
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W,.iebowst:Jpienie' i Zeslanie Duchu Swicctego.

, i Na 'zewnCjtrznej powierzchni obu ruchomych

ic!.w6ch nieruchomych skrzydel tryptyku znajduj:t siC
z6woiciplaskorzezby przedstawiaj1ice w 12 obrazach

IccnyziyeiaMatkiBoskiej i MCCki Chrystusa.W go
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wanie brne wladz skarbowych. . ioJr"unic. clowodow.. Rozs_trZYlni ie. ....spiawy. ;;;: . o:3"awr::t:l o ; J:

,l

wanie przeS pstw skl!.rbowych, pTze- Wladza. . ak!irbowa ,wzlfWa obwinionego'4o Wladze . skar we. ocem..JIi moe dQwod0w.1i 1. ojciec. matka, malionek, b...t .siot"",, 1u1t

Yi,y ycb ustawlik&lmli skl!.l"boW4, naleiy p r s e Blue h...,."':!..... wezwanie to winno by4 zebranych 8l'Qdko dowodowych na pIIdstawle dzieeko stron)'biorliCej udJ.ial w spone.

' szystkiem do wladz' .kI!.l"bowych, dlOi dortczon,e ... . NO rllk. I..nych.. Niestawie - swobodneg u nama z tern jeclftak . ogr...icze- 2: adwokat, 0 ile jest stalym rad p )'m
h . przez ewe organy wykana.wcze. Poll. nictwo obw 10n opocl,ga lOa IOq w)'dame .dem, ie rodki d?"odowe, k rych tre6ei n e PNlcodawc6w 100' Btowarzyszen,ia ZJwoctoweJlt,

'fCY two_ cbial.. tutaj tyl o zaattllC. zo i zaoeznegoo ia.!'lbo dzenie przY;DI;u- przedatawlono obwlnionemu, nl mOl'. c kwrego strona_ bior,cauftial w sporse, jeat
P je:r.G bo jedYllue w razie :JloIeobeen cl or- 80wego deproWadgnla obwllll0nego. ObWllllO- s awy orze ze . Orzec.zenl wydaJe I\\ na. cMonkiem. ',' . . ._'

c

.,o nsl>";boWych. lime wldze c yto pai1s o- nemu naleiy J'rit przesh aniu P?dac, 0 j..ki pl8mle, a powlllno ono za lerac .o reilenl za,- 3. przedstawiciel stowarayszeniaza"O(10:-v e 

oW samol"Zlidowe, ooowi4 z ane ., udzlela6 czyn jellt pIIs.thonYj obwlnlony Zll!! moze usta- r uc?nego czynu, orzeczem 0 w!.tne, k nflska- go, ktOrego strona procesowa jestczblon1delll o

' narjus m akarbowym pIImoe , gdyby nowie iIobleobronet 100 pelnomocnika. 'Osoba Cle : k?sztaeh po powan a, a wre8 ele uza- iIe jest upowazniony p stowanyalenie do
k me natrafily n.. slad popeunel1la prze- wezwall& prus wladr4 IkarOOw, w charakterze sadmeme ol' eezema. Odpls orzec kame: wys pow.nia przed S,dem I'racy.

a a .karbowego, obowi/izane ., doniese 0 swladka, oOOwi'z.... j",t staw(t aie i zlozye ze- go dOl' e a Sl do rl!k wlasnyeh O'QWlmonemu 1 4. dzialajliCY w zas pst\Vie pracodawey, kie

ps d : wladz akarbowych i pocz ie z:-rz ze- z?A. nla , hybt." is ho.dz, o.Ir.QI.icznoki apraw- stronom mteresowanym. rownik 1ub 'funkcjonarjusz zakladu praCY, W

., Iron.ieeme .dobowa
abe7lplecze!l1a
po. - nlaJ!!Ce
J4 do odmawlenla
'EWi n. Wladzaktosku- Srodki
P rawne.
kwrym pracownikjest
zatrudniony..
I,jakie
'a karnego.
mote rownici
wezwae
rze cl ozuwe6w,
5. kazdy
adwokat
w sprawach
rozstrzyca

wa nl rzeprowadzenia pIIsl4powania i. roz- rzy &ldadaj, aw, opink do Bl'Otok61u lub na. pi- Wladza, ktOra orzeezenie wy4Jala. nie mote nych J\& skutek skarg apelacyjnyeh przez .,d:r

ia SPfILWY powola.na jest wladza skllr- smie. ., sarna go zmienie. Zmiana orzeezenia dopu- okregowe w kwrych wartoBC przedmiotu Spo.na

j go okr\\gu, w ktol'ym przestepstwo pII- ZloZerile przed wladzl! skal'bow, falszywych 5 zalna jest tylko w drodze srodk?w pr wnY,ch przewyzs kwo 300 Motycb, alba w sprawaeh
· o' w tym zas okreg u wladza skarbowa zeznan w char rze swiadka luib rzoozoznaw- ustaw!! pl'zewidzianyeh, ktore maJl! bye wme- wniesienia kasacji do S!!du Najwyzszego (w tym
1:;:Zej instancji. jezeli najwyisza kara pie- cy ulega kar,ze! przewid ia.nej a zloz ni? fal- sione w d3gU 7 dni od dllia dorecze ia 0fZ€cze: ostatnim wypadku zas pstwo adwokata jest II&
groot,ca. za dane przestcpstwo, nie prze- szywych zeznan w s/ldzle. SWllulkowle 1 rze- nia. Orz.eezenie wladzy skarboweJ moze bye wet obowilizkowe.
:Z cO do katdego Z obwLnionych I!umy 1000 e oznawcy ?trzymujl! ,zlldanie, wy agl'odze- zaczepione z a i a I e n i e Ul, na Uloey ktorego 0 ile strona procesowa WY6 puje pr.zed 811
tveh; po".>em powolane 5/i wladze .karbowe me stoso le do przeplsow ob oW1 l!ZUJ3 e ych W skarbowa instaneja odwolawcza moze o zecze- rem bez adwokata, winien jej slid praey udzie

gid Instaneji. postvpowall1u 5lidowem. czenia zatwierdzie lub je zmienic, nigdy Jednak lie wskaz6wek 0 terminach czynnosci proc_
W drozenie post powani:1.

W razie wykrycia pl1ZelltVPStwa ekarbowego

Zljdza si\\ przeciw obwiniOJlemu protokot

na niekol'zysc zall!cego si . nnym sr.odkiem wych, a wydajl!c orzeczenie 0 termini., i warua..

Dobrowolne poddanie si karze. pl'awnym jest p 0 s taw 1 e n 1 e w n 1 0 sku kach wniesienia odwol&nia 011 wydanego w7
Osoba obwinona 0 popelnienie przestePstwa 0 p r z e k a z a II i e s p raw d () po s e - roku, oraz 0 skutkach zaniechania tego.

skal'bowego, moze wniesc prosb" 0 zezwolenie, pOw ani a s I! d 0 w e g, 0, wowe s bOWlem -000

;y, jezeli d o inion j,est. nieO'bec y hllb jej na do b row 0 I n e poddanie si" karze, je-! sprawa przeka,zanl! zostaJe do wY.dzlalu skarbo

Jl8I1Y. sporz!!dza Sl\\ domesleme kame 1 prze zeli ofiarowuje kare pienivznli przewidzian!! w' wego w Sl!dZlC okr<;gowym, ktory orze.ka w

Obowiqzek ubezpie[zeala
pra[ownikl

I: si<; je do wldciwej wladzy pierwszej m ustawie za dane przestepstwo, uznaje konfiska- skladze 3 s<;d iow,
ncji, Odebrane obwinionemu przedmioty od tl} przedmiotu przestcpstwa i rzyjmuje O' owil!- O ,o zeczen .."'iadz skal'bo ych ,wYd nyeb .w
je sj na przechowan1e najblii&zemu urz\\dowi zek dodatkowego zaplacenia uszczuploneJ nale- drugleJ mstancJI wskut.ek zaz lem.a, Die sluzy
rbowi)mU lub zwierzehnosci gmil1Jl1ej, obwi zytosei skarbowej, oraz zrzeka si" wydania jej Zaden srodek odwolawczy, a l. tez s arga do
nego, zas 0 iIe nie maZe bye poz.os wiOflY formalnego orzeczenia karnego. Pl'osb\\ tak!! Najwyzszego Trybunalu AdmIDistracy]nego.
Ministerstwo Opieki Spolecznej wyjdnIlo, II
wolnej etopie, omtawia sie natyehmlast do wnosi sie na pismie do wladzy skal'bowej pierw- Orzeczenia kame wladz skarbowyoch stajl! w wypadkach, gdy umowa 0 pracl} ZIIstala roz
jbliiszego s gro kiego lub s\\dziego sled szej instancji, a zarazem naleiy zlozye cale si wyk<Jnalne po up 1 y w i e 14 d n i 0 d wi!!zana przedterminowo lub bez ustawowego
ego W razie niebezpieezenstwa udaremnie kwoty powyiej wymienione. c h \V i 1 i u p raw 0 m 0 c n i e n i a s i e. Pra wypowiedzenia albo gdy praeownik lostat wy
W przyszlosci sei!!gni<;cia kar pienieznyeh
Dobrowolne poddanie siC karze dopuszezalne WOnlocne orzeczen;a kame majl! tos mo znaeze dalonv bez wainej prz)'ez)"ny i we wszystkich
b kosztow postePowamia, maze wladza zarz!!
tveh -wypad'kach otrzymuje wynagrodzenie ad
'c ich za'bezpieewnie na maj!!tku O'bwdnione jest tylko wtedy, gdy popelmone przest<;pstwo nie i poci'!gaj,! za soh'! tesame_ Skut l, co prawo: s kodowawcze, - to 011 takiego wynagrodaenia
nie jest w ustawie zagrozone kar!! pozbawienia mocny wyrok I!dowy. WykOname ol'z czen nie powinno sif pobierae skladek ubezpieemio
wo1noscij jezeli obwiniony 0 przestepstwo 5kar- skal'bowych nalezy do wladz sk rbowyeh plerw
wych. Obowi;!zek ubezpieczenia istnieje jednak
Zaj cie przedmiotow przest pstwa. bowe pozostaje pod opiek!! lub kUl',atel , wow- szej inst ncji. !,rzedmioty zaJet.e w toku ,P w wypadku, gdy pracodawca za,powiada tyl o
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::II. przechowame UI'Ze dowe , IU'b tez w mny sp dzy ktOra ma wydac orzeczenie karne' 0 ze- tosci wyplacone swiadkom i znawcom, koszty wania jego zaj .
rl" b zabezpieC2 c, be wzgl d,u ns. to. cZ nz - zwo'leniu tern zawiadamia siV obwi.nio ego, a uhzYnl nia i prz€chowania zajetyeh przedmio
Iln J SI'" !>oslad,a lu obW,lDlOnego, zy ic nIu 10 Cl1 w il, df,lrec enia mu tego pisma, zezwolenie tow, 0 ile nie orzeezono ich konfiskaty" a wres
Iud 6b, Jezeh ob I lony ml szka !lg, an. Ij,....; stajc' sie prawomoene i ma ten skutek, co orze- cie koszt.y spowodowane sI1rowad D1em ObWl
)0,ma ,staleg;o
mleJ
amleszkama,,1p?z
.1! czenie kai'ne. ' ' nionego lub zaj tych przednliotow.
za b,zpJeezeme
grozQceJ
muakary
PlemezneJ 1
'rotu kosztow post",powania zajQc wszelkie
zedmioty znajduj,ce si" w jego wladaniu, 0
, jego wlasnosei,!. Sprzedaz zaj",tych przed
,0tD\\' nastepuje na podstawie prawomocnego
eczenia karnegoj gdy'by jednak dluzsze prze
owanie lub utrzymanie przedmiotiiw spown
umow" po r c zen i a zobowi,!zuie cenie takie w braku odmiennej umowy, zl1aezy
ac mialo niestosunkowe trudnosci lub kosz si\\ Przez
poreczyciel wzgl dem wierzycle1a do wyko. tyle, co POI:",czenie, Kazda umowa pOI',?czenia po
albo tei; grozilo' z.epsuciem lub obnizeniem nania zobowi,zania dluznika na wypadck, gdyby wilma bye stwietdzona pismem.
h wartosci, wowczas moie Ich sprzedaz bye
rz dzonQ wczesniej. Spr.zedat odbywa sil} w dluznik zoOOwi,!zania nie wykonal. Kto pOI'<:cz ' ,TezeH dlu'inik nie zaplaci dlugu w umowio
za dlug niewainy, winien wykonac zobowi,!za- nym t€rminie, powinien wierzyciel zawiadomie
odze 1 icy t a c j i pub I i c z n e j.
nie, jeteli w czasie poreczenia w!edzial 0 tej nie- o'tem porfczycieta, a tep ma wykonac zobowi,!
Kara konfiskaty orzeczona bye moze takze wainosci. Taki wypadek niewaznosci dlugu mo- zanie za ktol'e pOI'<;czyl, w ciQgu tygodnia od
z l'ownoezesnego uznania czyjejkolwiek winy, ze zachodzie np. wtedy. gdy zobowil}zywal si<; chwili zawiadomienia go. JeZeli termin platoo
Ij'lko pod tym warunkiem, ze stwiel'dzony ma1oletni, ktoremu nie pl'zysluguje prawo do gei dlugn l1ie jest OZl1aCZOl1Y, to poreczycie1 mo

Por czeDie wedle kodeksu zobowi zali

Komu przysluluje praw.
do renly in\yllldzkiejl

W mysl art. 153 ustawy 0 ubezpieczeniu spo
lecznem przysluguje prawo do renty inwalicl&
kiej ubezpieczonemu, 0 iIe zachodzl! dwa wa
runki a mianowicie 0 He dana osoba jest inwa.

lidli rozumieniu tej ustawy, oraz 0 ile prH
bvla w ubrzpieezeniu 200 tygodni sklallkow,.
ktiire powinny przypadae na okres ostatnich

10 lat pr.zed powstaniem inwalidztwa, z czego
przynajmniej 50 t)'godni Bkla ow)' h n okre.
ost.atnieh 3 lat przed pIIwBtamem mwal1dztwa.
Inwalid, jest ten, kto: 1) wskutek choroby,
fizycznej a1bo umyslowej, a100 tat
'I dostatecznie sam fakt pope1nienia prze samodzielnego zacil!gania zobowil}zan; jezeH ie z,!dae po uplywie 6 miesi<;cy od chwili po ulomnoSci
wskutek
upadku sil fzycmyeh lub umyslowych
p,twa zapomoclj, tego przedmiotu.
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rno tego, ii ten rnaloletni nie bedzie odpowia- poreczyciel zwolniony od pOI'<;czenia.
osoba w petni sit fizycznych i Itmyalowych .
Organy IIkarbowe uprawnione S4 do PNepro.

Idzania r e w i z y j d 0 mow y c h, a w razie

podobnem wyksztalceniu i. u dolnieniu; ) k

IfdmiotOw przestepstwa albo tez zebrania do.
Idow winy. Rewizje osobiste kobiet mog4 bye
kon 'wane tylko przez kobiety w nieobecno8ci

pelni .it fizycznych i umyslowych 0 podobnem
wyksztalceniu I uzdo1nieniu, jeieli praebyt w
libelpieczeniu 600 typdni skladkowyeh, " elego
przynajnmiej 50 tygodni powinno praypadae n.
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21 przyezyn pow)..zej w)>n11emonych stame II'
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Ol'gan pNeprowadzaj,cy rewlzj\\, obowi,za
jest przedstawie osobie, u kt6rej rewizja ma
C dokonana, pis em n e up 0 wa z n i e n i e,

!dane przez Izh\' Skarbow,; w wypadkaeh

ierpil!cyeh zwloki moze wyue plsemne upo
lini nie do przeprowadzenia rewizji ins p 9 k

okres ostat,nich 4 lat; 3) kto ukonclyl 65 lat
tyeia, lub ukonczyt 60 lat .yeia i przebyt w u..

bezpieczeniu 750 tygodni skladkowyeh. .
Tygodniami skladkowenli lit te tylodnle. ..
niowe.
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Zatrzymanie obwinionego. '
?atrzY'manie obwinionego mote nasl'4pie tyl
IV nastQPuj4cych przypadkach: jeZeIi obwi
I ny przy wykryciu przestl}pstwa atawlat op6r

uBIIowat Zblec, jeieli obwiniony mieszka
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,to ucieczkl albo uzasadnionl,. obawa, ze obwd.
10ny PDzostawiony na wolnoisel bedzie, sl\! po.
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sobie H udallie. ajszerszego u&w:adoill:a. oJ:l&a'l\i acii. znaiduillce.i 1M: na tere/lie !J'1m: godz. J.J.30 w wyiej WYIII, lokalu.

nla mas Dttwa. by w dniu. 8 wrzesn!ii wyb0!"Cz o nr. 9 i no z ei za zCQ:Y.tny tyM W KatowlQacb dz. II (Bocuc\ce) dnia 4 wrze-,
sta 1 al1JIe, 11 1Irny w or<:zel. Nad ca!1\ orogall\zaCII IIrO!zadowc]. Otwar<:!a Wleca. doko' snia br. a godz, 9 w sali Zakladu llIl. ks,,> Mat
ta m:ach:na orcz,a powlatu c:zuwa Zarzad na b. pOsel lechoczek. pOoWOOrjIl 1I;a przew . kielti przy ul. Leopolda 1, Ogledziny odbedaslt

torem elr. PaVlek:ein . i b. pOs/em Piechoczk!em NChZP p. Brannego. Wiec zaszczyd SWq 0- sail "

na clele. : eizajllCym obiawem iest 'ald, t,e becnokia wlodarz 1M)wiatu P. s1arosta Wygol ;1" " . ,

widcsu c:tU6 oDozNIl POW. rybni iego. :1:0 da PrzemawlaU kaooydaci na 116s16'W do SI:!- . Katnicaell ciz, II (Z wodzie) dnIa 4 wn:e
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(XIwledliaia branle udzialu w nadchoozllCy.,h WOO'zis/a.wia i Herok z JlI'Dkowk:. Zkolei ub-al (\ Wy ,prz.y ul, K!a:kowsKlel. Ogii;dzmy od ,d

) Wystawa Budowlana w MYllowlcach.
r61nydl
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W¥bOr . QljtJ$COwciSlach
,I0Il. . C«I . ',zle . 6 . powiatu
odb .. Y'Waia
Sk: w pOS7JC
e.. liDS . p. zebranY£h.
starosta , WWlenda.
UCZI\\,ym.
. lc l s:c:,
Pod protektlrratem SI,skieiO Towarzystwol czewl,l!ClI. u6\Viada.mja! c prey udzlaIe b, pos!a .jtG(iemi cztoDkarni swolell 0rtranizacYli i roazi-t W Katowlc:ab Dz, III (Dab) dnia 7 wrzuni::
'stall' i Propagandy odbedzie sle Z pOI;z,tkiem Pi oc:Jfla I kaoQda16w na posl6w dO' S,:.,i.uu naml do wyiborow. Burn OkJa.sk6w bY'la 04- br. 0 godz. 11 w sa Ii Piotra Kosza przy ul. D . ,
II przyszlego otwarcie Wystawy Budowlanei $il$(citllo.' ' powiedtziq na patri()tyczne przem6wienle P. s.a-I bowej 65, Ogledziny cdbeda sie dnia 14 wrze
MyslowlCach na terenaQh Szeklewicza. Z In;
Dida Z3 , 04bY' sle w WOdzltlawlll I!a rQSty WyglendY. Ostatlll zabral glos b. POselj inia br. II' godz, 11 w wriei wym, sali.
tywy prywatnej zostanie wybudowanych oN sali hotelll"plast., wlee mf0t;macy,juy dla zar l\- PI h?Cz , ktory w n_Y£h slowach stw,-:r: i W Katowlcach dz. III (Zalcle) dnla: 7wrz&.
!ei partii 15 domk6w, z tern, te PO ukoill:ze
d6w
W'SZys* organlza.QY!I Iprorzqdowych. - dtz!f, ze tyJlko ZI a wspMpraca ealego Sl1)l ' nia br. 0 godz., 12 w sali P. f.blowej Anny prZi
wyslaWy mogq ie nabye prywatni nabywCV
dogodnych warunkach. Iniciatywa ta znaia znaid1d, 51' natereme okrOKu wY'l:!orc elto czenstwa mote Ste przyczYDi6 d lI'J(rontowama 1111, WoiciechowSK' gO 106. Ogledziny odbed;&

nr.' o S.eJma Slaskl o. Przy w}"Pe!nloneJ l1'J mocarstwowogl PaJistwa p(t151negQ, .Ta z o- s; dnia 14 wrzesnia br 0 Kedz. Il w WJ"zoj Wj

peIne zrozumienie p. Woiewody 1 wladt
Sail. fnauIWrac]1 wleC1l dokonaJ pr&7eS duq w!ij)6l,pracc powinOO Qale spoleczet\stwo II'Jenionei saIi '
':e:zdmich, Domki zostanq wy,budowane' ua brz.ec1
Pow. K te1u Wyborczcgo P. dr. Paw i . wy.kazacw dni'l1 8 wrzeAnia u umy wYborcz ;'1 ' :. . . .
II I dwie rodziny wtaz z ogr6dkami. Teren NastOPUie "rzem '\Vlaij b posel Prokop. kan.iy- Haslem naczelnem bidego Pc.laka. stwier.JzJ Z r ca Sl wage, ze .na eZY T6WD\ez Oj
zeklewiznie doskonale nadaie sie na rozb:i
daot na POsla do Sediriu iaskiego,. g6rnik zZZZ mOWICa. powlnno byc "Dobro Olczym '''. Pt' stawlC ,1 t dZlec d? szcze lema, dotycheza Ole \
\\ domkow Indywid,ualnych.
p Z.t 1 b. pOSel Pieclloczek. M6wcy ziodnie Iywel dJ"S USii ,prezwod'l\:cz,acy lamknal W!cc. sz ze?lOn1'ch. ktor,ych rodzl e Ole otr ah we
stwlerdtll';'!o '1f6wnem datenrem'.calego &Pole- apelujl\c leszeze raz cJi) zebrUlych, by w dna:, 8 zwama. z rze.du, W cl:asie szczePlenla GIiPY..
) Zebranie lniormaeyjne.
W ub,eglij niedziele. w sali Domu Ludow";) cze6s.twa powinlio.bft, by we lWOIeczeilstwo. wI'Ultni.,wszJSCY pasdi do wybor6w. :Sebe:ri:Ci \r :: r a ft: P t :i : ::
brio s,\:, zcbraitle inforlllacyjne. Na zebrau e
ciwblonicznego doprowadz.ic ,inoina nietylk...
zybyii przedstawicieleokoJicznyeh 'gmiD. Ce
wezwane dz:eci, ale rownie! i inne w wieklld
I zclJrania bylo poinforrnowalue 0 znaczen.a
cia jJruc przyszlego seimu. Zebranie zagall,
6-ciu lat.
tajilc przy'bylych P. burmlstrz dr, Karczews,".
CDo.

' dzinach iak \VyZei lIo,dano, Do szcz ienia prze

Slclad prllm,con,ch narkatrk6.
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i tawody modeli latahlCych. wykonanyca Rydutt6w i Melena Szeliianka z Cho SZym cia u dochodzen ustalilv. ze tvml wlatll Pszcz}'nskiego. NiePGgoda ograniczyla 'i'

\C;z 1 d I: f i: a ;: ; :: . e o::. rzowa II. W lipcu ub. roku strai. gra- ..maJomvm narzeczonel[o" bvl wlasn!e czbe, uezest lk . gloszon :ch na PfZrzl

skhly wyniki, ktore swiadczq chlubnle 0 praCl nicz a przeDrowa zila re'Voi je u S e1i: J6zef. Jarvszek. zawodowv przel!l,vtni!;, I ft d:ie a:e z rew: o::I 1:f: ;:;e a : =I':
zJo:nosclach tamtejszei mlodziety ! naog61 i.ankl. na POdstawle anommowel[O dJ kokamv. On tei razem z Szehzaakl\:1Oieszczen i wlc:ksz.osc musiala poz.ostac na de
lC\\yzszyly znacznle wynikl uzyskane w ma- niesienia. kt6re m6wilo. ie Drzechow'.l- zostal pocialmietv do odpowiedziahw- szczu. W czeSci oficialnei Zjazdu. otwartel prze&
na woiewodzkilll k\fnkursle modelarskim. - je ona U siebie narkotyki. Rewizia 1)';- sci. Rozprawe jednak odroczono. p<l!i.e IIrezesa pO\yiatowego P., aszyne nastQpitoP:I
aiplGkn:ei zaprezentowaly sie modele typ!: twierdzilatrd6 doniesienia: znaleziullo wai. Jarvszek nie zjawil sie na sali roz- p zem6wiemu pr,zedstawlclela ZOIrzu,d!l <?,krccu

: t z /:2{:cll1 J:; n6 : kfi lq
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!la rynKU W Nlkiszoweu. Inne wynikl nie w e' kokainv. W czasie docbodzefl Szeliia " pn, rozprawe bedzie prZymusoWo d.)- leltitymacii. PrzClllowiellle poswieeooe bylo te
5; od tego roznilY Po skoilczonyrn konku: ka zmieniala kilkakrotnie zeznania. _ prOWadZODY. wSpOmlllelila pietllastei rocz icy WYbuC 1l U '
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Czcg6inij uwan zasluiu)i\ wynikl w modeiar- CItorz6w. 71. '3. dowem tempie. ,Prezvdent .Orzestk Il- mi wspomnienlami.

Wie I wyszkolenle pilot6w szybowl:owYQh. . Miasto Chorz6w przystl\oilo w tv.: zyskal na to pow.iednie fllnd.usle. d ,; (p) 81ultkliazelY 00 ........... '. "
\) CZYiby osZustW'O? dn!ach do przebudowama ul.. Bvt.>m k! k 6rvm urzvstaDlono obecme do LI Onegdal iedllaz ulic Mikoto.wa ,stala sic W.",
P\salislllY iut. it swwo czasu mleszkan:a sklef. laczaceJBvtom z Katowlcami. - mecla brak6w. bedacvch ,POzostalo ..l 40wnia nieszczQsllwego wypadk spOwbllowa.
) Wa We w Myslowicach odwiedzallaki8 agellt Stan tej ulicv bvl nadflr oolakanv i !11- zczas6w I[ospodarki niemieckiej. Uhca nelta nieostroin, lazdq pijanego S,zofer.. StIPG"
i "!I ,jq>: zam6wicnle I iednoQldnie pobleral,,; dno nie skaplla cierpkich UWag pud Bvtomska orzvbierze europelski wyglt\d Qh6ci klerowany przez .Brode. .mlcszkal1ca SO!"
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nW!dawnictwa. W zwiazku Z pOwyiszym Ie' rz6wa'przez.D. prez'Vdenta Orzesika, c,vGh robotni 6w Awiadeza 0' tem. Jt.e powainie uszkodzona. a wolnica doznatlj(W

'sta ' l z o a ll i y nte n r a eS z G a w m a 6 n w Y l ,c e h n ' lu zw po r6 zo cl s l ta S w " lon \)O em d a p d rz r e e . spta:wa POsun la s.ie, uaPtz6d w reKCJr- DraCe stana wkr6toe 1.Ikol\czone. lZychotcaleczet\ flowy.' Nieostroiny $lofer ..

:,nta. List wr6eU z adnotacla pOcltowa, It ta- :
, , wYdawnictwa nle ma; ZachodzL podelrze- '
:i1 j z agent sfalslowat flrtne, a Iprzedai jOiU

a ,kcy Ina. '

M) I(radziet W ItraDley DI'Q 1"Wit.
a o stratnicy, na 5tawach w Janowle, dzler
I '.ony ch przez, RaQzka Mermana. lairadll Sl
e leJe, skl\d skradli strzelby. ,arderobe i .n
o robiazgl. Naskutck dochodzonia \)Ohc:yln\:

" $PrawcQ kradziety 'schwg no Okalal 'I'

. Alojzy Mareol z. Myslow:c. od kt6reioskra
'la5 crJ iOty odebrano 1.od DO prawecnll
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beQn QiSkr.alllioD.Q11II Je) $Zkod4;skrz¥1li &

bieli'D.."'artojQ.l1,'iOOzI;OpOPCJnienillw .

oonejltrallzleiY .1!t>deJraaDY. lest. brat pOszlt
waDeJ.Jd6rll'mie :&Kalrazem z siostr. i &I\YI)'"
tlnelIodnla. znilO;

, tR}'
....W..tlkoui'bt Vi r)'bDlc..... ...Itd.1e IIiIOW.
,'NastroJeantyiYdo\Vskie iakie. 04 dJutszCIIO

Ciasll dam sie lauwaiycna terenie Rybnika. :
IIOwiatll :ole dslraeily dotad lJa slle. W lib.. o:e
dzielewe wczesnych godzinach rannych wybr,'
gieznalli sprawcy. w' oknic wystawowym 'irmy

1\\'ohlo Wod (wlasnosc Brauera Leteraz Ryb

,,'. ZenJ
WllCZ,a,lJolna.S7
. s:. I dzleiohardtbedz,
ledCze, o' .oWJada
w.dniu25.bm.,Trunkrekq.. ....1diedzv<iDlIendWicfO]f:qmie
.Docho
przecJwko. .wvc:la\Ve
Z,!Olnel t p,{-lI1vbvl
W sprawe. re . Tru khardta iS
tY'bniCkieJ gazetv .......Kat'hohscheVOlks .,'R6wno. . JedowJaduJemv.' Sh-;% mogl znalet6 WYJAcla z tel SytuaCji ..1

.z itun ".. Ar ro}Vi TrullkhardtowLzo- Wilcz;v Dolnei '. W pow. rV'bnickim.' . ze . Pakt tenJ>Odzialal',Qa i

stah' dQ'kOliczone. .. rolnik JozefWiciok. znanyz szere/.tu takprzygn biaiaco.te Wczorajrel(

Niemala . . sensacia dla'. ry- proces6w. popelnil samobOjstwo.. J>Opelnil saJ11Ob6istwo 'przez Po\Vie '!
bniczan bvlouwolnienie .Tmnkhardt.1:t: . Ostatnio Wiciok zawiklal sie W pr:>- nie na strvchu swego domu. . z
wiezienia ledczego Ita polecenie se" cesy; zktorych niemoglwvj$c obron:lil,. Rodzill1a Wicioka. pr ypadko\Vo
daiac
sieiuzt:vlko
ua strvch.martwe
odkrvlazwloki.
tragedi 1!
zastala
.

[lliloporanloRa przez< szaleocz,w,bryl rOWeR,S"
Plekary.21.
' Uik i doznata
wstrz1lsu
m6zgu. tak. i
W ub. uiedziele Wlellde
w WIelkich"
Piel;:a-8wstauIe
bardzo cIczkim
przewiezioTl'>

rach wydarzvl .sie fatalny wvpadek ia do szpttala powIato\Ve o w ,Szarlej,r

J1i1 a), szybe wieJkosei ZXZ.50 m, Powslalas'IJtu' przejechania przez ..lekkomyslllelo::o r(j- Rowerzysta. widzijc skutkI sweF SzaleJi

dawynosiprzeszlo 400 zl. Za' sprawealllt . po:.!
cia wszezda energiezne dochodzenia.

Z.....LubUnle kiego

werzvste. czei alopadv zbiegl. Jednakze na poj
Na przcchodzqcq przez jezdnie Ma' stawie opisuprzechodniow. zostal niGh r

rjt; Pietrkowa z W. Pickar wpadt z .:;:- po paru odziuach. Jest uIm 15-I tl1i
Ivm imputcm .iadacv nadmiernie szvbko mIesl'kaniec W. Pickar. Alfrcd Br<JDZC!:

mlodv rowerzvsta. Pietrkowa, uderzo" zostanie on pocia iet:v do odpowicdzial
Dllia 14 bill. odbyla sie eksporlaeia zwlo],: na przeduiem kolcm, upadta. tvtel11 U3 noscI karnej za ciezkie uszkodz;:.a e
dl> kOStiola garnizollowego. NaboienslwG hl') asfalt uHcy. uderzyta glow1l 0 krawe7' ciala.

(L) . Z.oa $p. mlJoroweJ KoSc:ldsldeJ.

tine odprawil ks, mir. Szymala, 0 godz, 17 nasl'l

pilaeksPGrlaeja zwlok lIa dworzee kolei, skiJ
»rzewiviollozwloki do Brzowa w woiew. Iwo
wsklem, gdzie zoslanot zloione w grobaeh ro
dZillllyeh.. p, lIIalorowa Koscinska cicszylas,e

Nawy sezon rozPoczyna Teatrnasz iak I
wsze utworem polskim, tymrazem wesQli\ kQ

JUCod4 iednega z najwybitnieiszycb Pi-sarzy sc

nicznych u nas. miitnowicie ..Krewniakami" ,
ohata BatlJIoklego. ,,Krewniaki" oznaczaji\'
zwartlt budowlt scenicznq, wY!IGrnie zaobse
wowanemi z mles..czanskiego swiata flgur
zaimuJltcq, :rorowli tendenclq oSmieszenia sI

wat kt6rym podbiial i tlumy widz6wscii\

wieku.
..Kre>wniaM" W<l1t w Katowicach pierwszy ;
wyslawione. ObCl'k swiet.' apra'wy pendzla p. J

nutowskiego. utwor len otrzyrnal najdDboro\\'
szq obsade pod niezawodnll oowiem rezyserj
P. Mariana Godlewskiega, wysrepuilt tacy art
Sci w ..Krewniakach' iak PP. I:lsner6vo'11a, Ro

wrac!1 74 PP.. rodziny wolsk.. Twa Polek. Twa

sw, Wlnccntego a Paulo I Innych towarlystw.
Obecny by I rowniez zast, starosty P. Dlik,

Killo Rialto: "lch noee" '.

cia Te<l.tru zaprasza l Pu;bliczn()sc

Repcrtuar kinotcatr6w w Katowicach
Kino CAPU'OL ..Pogrome)" Indjao".
Kloo CAS1NO "W po..uklwanlu mllo&cl".
Kino COLOSEUM ..Na dnle Oeeanu".

lewskim.

Kloo RIALTO ..Oatalnla mllo&c". 

W drodze powr ' llel z zalllkll 00

gO Zofnlerza. Moment ten przed

stawia g6rne zd,jecie.
Na z(J,j ciu dolnelm: min. CoIJm

Sroda 28 sicrpnia
MIKOLOW. Zehranle mlealQCloe Tow.. Glmn. So

w malej .aU lIelelu Pol.klego; Z uwasl ae. wain
epraw. u411a1 wa.)'alklch ulonkO.. na lem ..bro nl
obowlllCkowy.

Relestrac)a bezdlmn,ch w [harzlwle
W zwlllzku z budowli ba rak6w w Maclelkowlcaob.

Kalendarzvk zebrali N. elL Z. P.
Sroda Z8 sicrpnia
BZOPIENtCB: 0 so4l. 18 w ..Bro",arle" lobr.
WEI..NOWIEC, 0 So4l. U w Jakalu p, Paldll e

p..o4wyborcze,

p. prezvdcnta Grzcslka u Pal1a Woiewj

Ilarnlt sie do ma istratu, celem zarei - . . .' G'

dv Dr. Grazvnskiello. kt6rv na eel ten strowania sie. Mieszkancv wspomni;,- PoslcdzcolC Zantdu Towanyst e.
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przvste,puje'do budowv barak6w, Bam' kiem i matka. wodocialli. kanal zac!c. !t 1 ';,3 J':: :'I . z r:l\ ra :::r ;r 7'bar4

ehalkowlcami. 0 . ,. I

la"'lnaj...,..e alor". Iwle4zojl\eycb tombard.lel,

SOWO - autobusowe . Chorzowem i Mi" a
Odpowiedzi redak.ci
, .. ' .;' ". ....,. '. ..' . ..,' ..110/0'" Clle,.rdw. Z paa411arnlb 1922 rotu 1 f
Z ... a. d'
a ' ... .1...'. ......,
.. i . OW8
. b .'
. ' 'rad
' . , la ' '.........
pod ,9' '"
a SUl
ole 0,31 al.l000
:" 1''
UII....;
:.,' . Z"'.,
.......14
.....e ..rClem
: I rek
: oleml....kteh
::: :::: ::::rilwoaj"
: : II';,":I
:,fT"' 'fi.:i
W okolicv Zawicrcia dpk'Obano I)n - ikastrzat.6w .wlich kiefUlnku.; Drabk6 '!1a : e :: :II nika 1i 8 k I a p:a :.. . : ,

$td j . wstrzasalaCe!(O Ordef;$twa:'. W ra- 1,*'.. t pem na mlelseu.. a Kaczmarc \' k :::: : '. b

k h 8. B : ' n a e u t;o 1:al 'r6.- n

CaJaCV zodpustuzClegOW!C mles '< .1'zostat cletko rannyW twarz. Kaczmar-: ale okofo 3,20 al,'- , . '. ,ju4l1.1

e:; : a :': :jI\M ':.VO::g:o::r e a niee Zawicreia.ZYlmuntKaozmarc Yk ezyk.procz/lc; kr la,.. o.statnim. W SI:' 1 II\ ka'ia::"; i:ic.,:)' .e I ::b 1: r:I.JUUu"
, '.' J:I :len:J::U :{ I::d:,:e I:/rt /e:o : : 'i.I: razem z o now", Dl'abk6wna," ZO l,alkiem do\V16kl sit;' do nalblltszelO ,po,-LI8 1 .36ivo".'''O'O: 'Wnob)' pOPloro o l'odlelpb J
11111/1111\, obeenle. lalll..6 eh tDreh pabrwo.0W..I Wlal ' na,pad11iety prztz nleznanego osobnll\a. sterunkupolicll, ktara natYChnuilst ,dODIU. . Wfaok", 01'1IIot lowfcbp04.k"iIl.
.JillI. IOP.IIlar)'lJ»J, IJOttlio .' ' . -. "..'"

>;.",\ :\nwrotu
1 d(jmo sl -.sp

1:.. W lIr (

-!:).{'.

W dniach 0
.-i1,) - UHm.pj

; 2;: i;
l r \ \ 'g t ;

: t \\\ : a

Sl'rqt IpOrtoW)' na XV Mildzynarodo ki te stanQ na tercnie Maciejkowic i da watlo elektrvc.tne oraz pot/lczelIJe s o walDo Ipraw)'. 0ll8eo0l4 0 /oDk6w ObOWI"" O : 4.
dz pomieszczcnia 500 bezdomnVID. W
wyc:b Tarpc:h Wschodnich.
Po a eaiYm aurellam artykul6w . rololez)'eh I zwI/lzku z zamierzona. budowli.rozpc:

konalj. ,oarelarakl' I '. wiele pokrewo)'eh.
",rl,,1Iul)' te olew\\/pUwlo' laln/eraaujl\ :1I,k kupiec

i:' l';:onc('rt ,.

Kalendarzyk . zebran

jestraell. bezdomm przvJeh z naJwlt:k" branleprre4")'borcle, " I
.luna wybary w Polsce. "dyz z Polski spodzie' nia bezdomnvm mleszkania.. w schlu
r::'" 20 w lJIkalu p. Bt uo " cIa
wany lest lIuiy naplyw gO'seL Trzeeia roeznie.l bnvch mieszkalliaclt. Dzieki" interwclIcji S radosciQ i zadowoleniem i tlunm!e I br ?

....IJ I..lkl, .lenntaowy, luezolozy. mY Uwlkl. ja.dY

'c){ 1 t;

'-'a irngmel1

ft;\;
\nata V

niety zostal wyjqtkowo a ieden tydzien ze wzgll:

:W.o; ..au_tom oldie, - - D'lotoc,klei - - rowf.iry. _ IprzQt rYbnckl.

:

.,) l\.mAnik

\;11,. O:lO r
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Kino UNION ..TaJfun u .

pose,Jstwap,()sel ArgcDilyny dCJzyl
piokny wieniec na grobie Niezna'lJe'

(C) Teaoroczne uroczntoki w Clerllcku
Chorz6w. 21. 9.
czeto W dniu wczoraiszvm reiestracie ka (WrObla) zohranle prao4W)'borCI'"
Komltet budowy pamnika Zwirki i Wigury .
Jak jUz donosilismv. magistrat miasta bezdomnveh i przebvwaiQcvclt w n! - Czwartck 29 sicrpnia.
Cie(Iicku postanowil urzadzic uroczyslo ci I 0
\atii 3 rocznlr.8' slIlierci lotni'kow w dniu ?Z Chorzowa przvstapil enerllicznie do U. hhdenicznvch mieszkaniach. azebv ich J!I L8Z0WICE: 01041, 18 Ua aall p. Wezkl ze
wrzeinia. W tyrn rok-u terrnin roeznicy przeu sllniecia brakll miesz>kan i do umozHw;" przenie, c do barak,6w. W}a otno c. o. rl;'- a.ep * o4l. '16 w Joblu p. SlewclI'kB

ml, z40bye aml na tem pOlu, Dzlal. ten nbejlnle I11IQ
01" Inna...1 JJaltQpUjllce artykul,,:. Jotnlczo.ozYbewce,

.. _ ]1opro

,:! ,,; ;

l okazii otwarcla nowego sezonuteatraln

gO'. odbedzie Sle w SQbO'I , dnia 31 sier,,"ia
godz. 9 rallo w kDSeiele Garnizanowym(ul. K
pernika) urQCzysla Msza sw.. na k ora Dyrei

Iz¥ch obraien, Rannych odWleziono pogatowlelll

dllloh,zorl!aollowaD)' loalal nil tyeh Tarl!ach dltal

!'e:a. 18.15

w .,Orbisie", uHea PocZtOW3 I.

lIel, Skutkiem tego Gabrysiak doznal zlamanla bres, wplsujqcy sle do ksiegi .,a
oogi i pokaleczenia glawy, a Kala doznal liei rnilltkowei.

JrraJti:we. j,ak - I ztlgranlczne udo.konalono.- n_sJnowHZ,(!.

1;l : ;: l:;

godz 18-20-ei.
Frzedsprzooai bilet6w odbywa sie row'1i

Qworzec kolelowy i powiekszyc go 0 jedno pi;
tro. KOllli la ta pedniosla prolekt utworzenia w
jJrzyszlosCipodwoinego peronu i tunelu pod to , Nawy posel uadzwyezajny i
.rami. lrazumial<1 lest kweslia lIaprawy dworc uister pelnolDJocny Argentyny P.
ral iego rozbudowy ze wzglc:du I]a duiy ruch Ednardo CoJombres zilo-iyl oneg-laj
osabowy i wycieczkowy araz silny handel, roz swe lis-tv uwlerzytellliaj<1ce Pa,r.u
'winiete kupiectwo i przemysl samego Biclska i Prezyde ltawi Rze.czYPol>palite,j I1a
..kolicy.
uroczysteJ audieneii na lamku Kr j

AlPrzetucaportowelo, ktilr)" Lbejmle zar6wno wyrobY

( ;::r d:
;-: _ "Legan

Td«:JII K, Boliczy - Tomaszewskiego.
Kasa Tealm Polskiego czynna iuZ od 110
niooziatku, dnia 26 sierpma od godz. 10-14 i

dynku dworca osobowego. W zwillzku z tem,
\;amisja postanowila przebudawac osoOOwy

::::TJ, 0: ehxv"t6 :Q4 y: ::: eh r; I! :I\ *=: ::

- Irn.!'t 'cz e

..MoniulSzki I." Roid,zien - SZOIPlenice. pod

(8) Rozbudowa dworca koJejQwe&o w Blelsku.
W tydl dniach zjechala sic: do Bie!ska konll
lia krakowskiei' Dyrekcji Kolclowel, ktora Po'
dakonaniu lustracli terenu dworca przysl<1'pii
do nowych prolektow. I:sletyczna i praklyczna
1Imiana PO wykonczeniu prae wstc:pnych na pla
u . Iwr6cila uwage na zly wygl<1d samego bu

pomn!ka na wielseu kalastroly w lesie Qierlicki'tU

- Q.tOWUl'owej

Podczas przedstawienia przygrywae bed'
w antraklach ork:estra mandoUnistow TOil"

Kino Mieiskie: ,Pow rot Frankensteina"

wat ma byc palaczona z otwarciem mauloleum,
't6re loslalo zbudowanc puez komitet budo\V;

1I

wadowska. Kownacka, Sierska. W:e.rzeisk

Z Bielskiego

bcdtle . Qbehodzona specialnie uroezy cic, pOllle

w pu.er"

Walterowna. Brandt. Godlewski, Karasilisk'
Kostrzewski. Marlyka. Przebinski. Winraszkl
wiez I Wasilewski
Premiera a zarazem inaUguracja sczonu
be4zie sle w niOOziele. dnia 1 wrz nia 0 &0
dzinie 8 wiecz6..

(8) Repertuar kin:
Kino Apollo: "Zyd Siissi"

Z Cieszyliskiego

.J(rewnlakl". . ,

do lealru i klory gO tlasow.ll na naiweselsleg
pisarza dramatYCzilego na kODou ubiegl

I1USU. podalic. i iolnie.rzy, bawilicegG l1a mane..

ratunkowem do szpitala powslechnego w Ble,
.u, zas Gabrysiak PO zaopatrzeniu ran 10st.iI
%wolniony. Wypadek nastllpil wskutek szybk;ci
. ilieostroinej' lazdy motocyklisty Gabrys!aka,

';di.wka IlpQ.

Repertuar:
NiOOziela. dnia 1 wrzesnia "Krewniaki"i!!
a.uguracyjne prze<islawienie w sezonie 1935,
o gooz. 20.

zr6wnaDym humorem, w kt6r 'm Baluckicei

Slclery ial i smutck widoczllY na twarzach u
czestnikow pogrzebu, jakotei 13 wiencow' Uli:
"ionych w czasie konduktu po"grzebowego, W
kondukcie wziely rownid udzial delegacie ko 

janiu)urmanki na slup kolei eiekuyez

;:.\TOWICE.

bostek ludzklch. orzOOewszystkiem iOOnak n'

ogolnll sYIIlPatiot z racU swych zalet osobistyco.
Zmarla byla vrzewodniczlleq sekcii praey rodz:
ny..woiskowei, NaHepszym dowodern syrnpatj.
byl liczny udzial publicznosci w pogrzebie oraz

1B) Pelnym guem wlechall Da slup.
Dnia Z4 bill, I) godz, 17.15 wiechal kierowe1
moioey'kla l, 5297 Anloni Gabrysiak I Myslo
'\Vie iadllcy razem z Allredem Kalil z Kalow.e
w' Kamienicy obok labryki Molendy przy wyml'

Teatr I,estrlda
TEATR POLSKI W KATOWICACII

kt6ry z niewielkleJ odleglo ci oddat' ki!." sz zelaP9$cig zl'ID,orderca.. .. CtIal.'

t \;tl',

