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agad:nieui-a ': ustrolowe
MDnteskJusz, m6wll' Ietylko

.0 podzlale wl'adZ '

W ciagu szeregu'lat. gdy u nas to.c Z yl:1
oiywiooa. debata ustrojowa. przygOU

Kr610wa Belgji zginel8;
w wypadku samochodowym

LUCERNA, Na drodze Kussnaeht-Lu
iiawa wyborczego . - bardzo czesto ze cerna wydarzyJa si katastrofa a\<tomobi
ronY opoiyeji powolywalJ,o sie na autory' Iowa w kt6rej utracila iycie krolowa bel
t s!ynneg teoretyka prawa.i znawcy za gijska. W ehwili gdy wydarzy!a si kata
dnieii prawno-publicmych z pierwszt') strofa, samoch6d by! prowadzony przez
loWY XVIII-go stulecia, Karola Ludwika
La Brede i de MO'I1tesquieu. nanego u kr61a. Szofer znajdowaJ si na tylnem sie
}"\Vano zreby. nowej onstytueii i now e 6 o

dzeniu. Z powod6w dotyehczas niewyja
snionyeh krol utraeil kontrol nad kiero_
wniq i samoeh6d pod zyl w kierunku ie.
ziora. Kr610wa w ehwili zderzepia samo.

s W skrocie. jako Mo.nteskjusza. Zwlas: '

wieziono do willi krolewskiej. Lekarze u-'

laty z Monteskjusza stanowily w ustacb
zeciwnikow nowei Konstytucji czesty are

I ,,'}-padku,
QZlelili pierwszej
pomocy krolowi
na miejscII .
nakladajl!C
opatrunek.

ment.

Nie pofrzebujemy dodawac. ze miedzv
ncepcjami Monteskjusza z przed 200 lat
doh a dziisejsia jest Jdeboka przepasc, z
as i rozwoj struktury spolecznej dokonaf
Ie zasadniezy.ch zmian, iz poglady two 
..Ducha Draw" maja dzis raczej histor)'
ne, nii praktycme maczenie.

Przebieg katastrofy.
LUCERNA. Przypuszczalny przebieg ka.
tastrofy byl nast pujl!cy: Krol na zakrQCie,

ktory zresztl! nie mial zb -t ostrej krzywi
&ny, nie ,zdolal prz 'wrocic samochodowi wl.- '

5c wego kierunku, wskutek czego nastl!pilo
zaerzellie wozu z drzewem. Swfer samocho- .
du, ktory jechal z tylu, wy.szedl z katastrofY'
calo. Wypadek mial miejsce okolo godz. Ie

Niemniej przeto w p}smach tOI'O znak\J
'tego teorety aza:ga:dtJ1ief1 uSfr jowYch
aiduie sie' tY'le. spostr :ezen i'stwierdzefr
f,ry\:h nie zdolal naru iy6 zl!ib czasu - 'z
wsze z pozytkiem .sil;gnae moz.na do jeg,)

r n<u:.""...", ..... ... '.. ,.

. . - 'Zaloba '.w Bru1:se1i:"
BRUKSELA. Pierwsza wiadomoSC () ka

tas\.r fie. w kt.6rej qalazla smiere kr610wa
A6trid, nadeszla do Brukseli prze:& radjo.

jet.

e
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LUCER A. Para krolewska Belgji.od

pewnego czasu mieszka!a w. willi Hasliborn
w pobliZu Lucerny. Zwloki krolowej prze..

a gdy . ehod2i1o 0 kwestie "podzialu

ladz" i O' stosunek panstwa do obvwate1..t,

n

z wyznania ewangelickiego na 'W3-oznanie,
rz 'ms.ko-katolickie., Kr61estwo Belgji Maj.

trcJe dzieci: S-letnil! c6rk i 6-letniego na
stf<pC tronu i kiikunastomiesi cznego AI.
berta. Po tragicznej smierci kr61a Belg6w
ch04u z drzew z05tala,zabita na miej. Alberta, s 'n Leopold III i kr6lowa Alltrid
scu. Krol jest lekko'ranny.
wstl!pili na tron belgijski w roku 1934.

JeSH wiec przeciwtJ1iCY naSi z rotnycn

(jala ludnoSc wsk.zl!sni ta jest do glQbi.

rt!'j w swej argumentaeii szermuja .tak

eS!O przyJdadami z Monteskjusza (prze

Pl"Zed redakcjami pism gromad siQ grupY'
ludzi, dopytujl!C si () szczeg6ly katastrofy i

,zej posfuguia sie kilkoma zdaniami. m.l

oCZEokuj/lC na dodatki nadzwyczajne. Na bu

inie zreszta bez ezytania jego dziel, ..

w cusie pobytu w Sztokho1mie na Ufoczystosdach ZA
emi jeszcze obieg na swiecie i bezkry. Nit obrazku kr61ewska para belgijska
Ingrid z nast pcll t,'Oonu dunskiego Fryderykiem. Na obrazku
czme powtarzanemi) - to podeimijmy siubin ksi niczkikrszwedzkiej
lewska para belgijska w towarzystwie kr61a S wecji Gustawa.

\niei. probe {)parcia sie 0 autorytet tw6 
,.Ducha praw" i wydbycia z jego dZlel

ci 'nkach panstwow 'ch powiewajl! spowite
kir-em chorl!gwie, OpUS1.CZOlle do polowy
ma!;ztu. Z posrod czlonkow rodzin - krolew.

skiej niema obecnie w Bru eli nikogo. Brat
hola Karol odbywa podroz zagrani .Mat

zaprzatajace
umysfy. na
A zobaczymy
wypadku
kr6J belgijWARSZAWA.
Krolowa
Belgow Astrid
're?;u
poglad6w
zagadni wtc
nia.BRUKSELA.
wciat zy PPokni
ie czaszki.
I Krolowa
Belg6w
Astrid.

Jt:a krolowa Elzbieta ju od dluzsze,go czaBI

J:uebywa u corki ksi znej Piemontu.
,ie Monteskjusz ujmuje szereg zagad- ski byl uk przygnccbiony, ze nie magi u- ur<.dzila siQ w roku 1905 w Sztokholmie, ja
Kondoleneje posla R. P.
n w takim duchu. kt6ty DO dzien dzis.ej. dzielic nanzie 'zadn y ch dokladn y eh infor. ko ksiQzniczka szwedzka. Jest ona trzecil!
BRUKSELA. W godzinach popoludnio
'1I!osci. Ba. co w;ecej: Monteskjusz wy. macyj 0 katastrofie. Kr6I odnios! lekkie cor 1I1Qcia I ar R; sz e?zkiego, i k. iQz wych zebrala si rada ministrow celem \\"y
wiada takie wla nie zasady. kt6re lie- any w glowCC, ktore jak donosz nie s J1lczk. Ingeborg . KS1 :imcz"a Astnd otrzy naDia zarz,!dzen, pozostajllcych w zwiQzku ze
o sobie zapamiQta6 powinnl w swycb riiebez p ieezne. Krolowa zmarla na miejscu mala wychowame now{)czesne. P zeszla kuys sm:ercil! krolowej. Krol po\\"raca do stoliey
y aeb 01 u au, pod plaszcz)'klem W5 utck.. PSk IWCI. ez szkl. Zmar a rolo- I.,gniarstwa i przez . miNI praktykowa dzis, zas dzieci powr6cily jui wC1.Oraj. Na
' zuaw c6w zasad moat05kJu&zowsld"b wa belg.Jska Jc,st trZecl e6rk k 'cocia Ka- fa jako zwykla pielQiniarka w szpitalu. W wi2domo8C 0 Zgonie kr610wej posel R. P.
alczalt nowy ustr6J. JakI w Polsce WPl'O- rola szwedzkiego, brata Gustawa, Krolo- wku 1926 ksi zniczka Astrid poznala siQ :r.e Jat'kowski udalsi na zamek, by zloi kon
zanlY. wa Astrid osierocila dwoje dzieci. swym przyszlym malZonkiem, nas PCl! tro c10iencje na r wielkiego marszalka dworu.
Potel Jackowski zlozyl nas pnie kondolen

\ nic nie uronil ze swelto znaezenia i aK- k k' 1
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C,)e premjerowi Zeelalldowi. Poselstwa i kon

to. Co sic .chee. W Danstwie. to naClY LUCERNA. S wajca.rska agencja tete- rue zar czyn. 4 Iistopadal9;'.6 r. oc:l'byl siQ suldy pa1\stw obcych opusctly na snak ia
(s,oolecznoscl, w ktorej sa prawa, WOI. grsficzna donosi, ie kr610wa Astrid przed w Sztokholmie slub cywilny,a 10 listopada !oby flagi do polowy masztu. Przebieg cere.
C.I!10ie polegac iedynie na tem, aby mac smlerci4. przy.jQla z rllk proboszcza z Kiiss- tego roku uroczysty slub kolicielny \V kate .oc..jalu pogr:r.ebowego nie zoshll dot.Qd lista
.nlC to, czego sie powinno ehciec, a nt n&('h osta n_ie namaszczenie olejami. arze w Brukseli. W oku 19!J0 pr:r.eszla ona lon '. .
c Zlnll zonym czynic tego. czego sie n;
,nllo -.:heiec... WolnoSc. jest to prawo
; ellia tego, na i:O ustawy pozwalaja:
\' zaS !ed.en obvwatel mod czynic tr"
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stwo demoknitycroe ehce wlasnie unilmac: I jeszcze jed,na aktualna,dzi wskazow. stfimYod tel atmoslery iyclapllbUozneao.

jakie zdecydowanie wystepuje Montes
Z przeciw przerostom parlamootaryz.
kUrz.eciw temu. co u nas zwie sie '"sej
/aCJ,,"1 Dobrze. aby nasi zwolefln:C.l
I.a.tnentu w perma,nencji", parlament'l,
n:J cego sobie uprawnienia "wsp6Irzi\

despotyzm., ka. Jakze sle nasia O-pozycja boczyfa ml w kt6i'eJ sh;.nny myjllclellrltQCUSkl'wySftU
A teraz kiJkOJ wypowiedzen Monteskiu' przepis ,nowej ordynll,cjl wyborezej, kt6ry wal swe sPGstrzezenla I ukuwal waIo5kL
sza na temat. w tel chwili nas obchodzll.cy: w miejsce partyinycb "lI1umti'r6w" kate wy- NI. mamy tet POwodl1 anektowanla MOIl

Iud - wybory, rola indywidualnego stosun boreom gtosowac na 'znanyeh im z Ilazwi- tesklusza na. rzecz AwlatoPOlllldu, kt6r,
ku obyw!ltela do pal\stwa. ezfowlek w po- ska I zawodu i zastugillldzil JaUe obrusza. reallzowa. bedzlemy w ustroJu naszea.
jedynke ..... a iego' reprezentacja parlam..n' no sie u nas w kofach. t,:ozyeyjnych. gdy padstwa. Ale Ifill tw6rca "Ducha praw"
z jednej strol1Y, a wladza wykonaw- nowa lI1.asz.a o.rdyttacja umotliwila przed sluiy6 ma przeclwnlkom nowel nuzel
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PALERMO. Na pokladzie M!S'"Pilsu
ski", ktOry jak wiadomo wyplynie z Tries:
do Gdyni, odbyl 8i 28 wieczorem pier",!
roczysty obiad na pe1nem morzu. WSZy<

pasaierowie okrQtu zjawili siQ w stro'j;'
wieczorowych. Kapitan Stankie\vicz w.i g !

,vj{}ska nie zaj!raza ani bezPosrednio am

eii przem6wienie powitalne w imieniu i
posrednio interesom imperium brytvf Zmarla tragieznie kr610wa. belgijaka osierocila troje dzieci, a mia.nowicie ksio:cia. Alberta. 001 stra
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:Ostatecznem 'ilre ulowaniu ubezpieczen dzwiedzie 1>Opetniafa samobOjstwo przez Idc smierc, nit zginflc z r<tk mysIi skJ. Gdyby rabin nie uez il zadosc temu
stanowieniu, btdzie musial zrelygnowac z g
'IJrackicb i utworzeniu Kasv Bratniel utopienie sie. co zdai!\ sie 1>Otwierdzac wycb.
nMei nbinaekiej.
a lebia D browskie o. opowiadania Iicznv<:b nIysliwych. kt6

Art. S. .

idziane o
'u dopusci

owania lu'l

.rll.I.
Illr.
, PoW'ie'H.
!TAN WlKTOR.

11) (Ci g. dalszy).
Szczepek !1abral. tchu i ehrz kn 1 dumnie:

B d mial skok6wki.

- Ty? skok6wki?
Juz nikt nie zwazal na narty Alojza. Ktoby pa
trzal na takie deehy. Na lawee jezdzic to samo. Mali
nowskiego zabolaly drwiny. Nie wiedzial. co odpowie
Idziee. Stal pogn"biony i upokorzony, przekladaj e
:tr: ki do rlikiwzgal'dzone eudo. Nadrabial min" ale.
CZl1l,ze narazil si na smiesznosc wobee tylu towarzy-'
lZy.' Wydarl im.
--To nie patrz. nie kazuj ei. Scepw b dzio mial,

.liokowki, iak Briarka furnie do g6ry, 0 han.Wisz.
..... d mial.
; Nie wiem sk d?
-Sk,d1'/ezm . to wezm , ale b d mial-. dJugo.
nukal . odpowiedniego .slowa, az wykrzykn,l. ucieszO'

Alojz, gdzieby darowal zniewagli i upokorzenie,
pognal za uciekaj eym, zabiegl mu drogCi. Stanlili na
przeciw . spr zeni do waJki. dwa koguty zadzierzyste.
nieust pliwe.

- Ja ci dam.

Jednako silinienawidzili szezeg61nie za Hanili TO'
malankCi. Musieli. wywrzee zemst . Przypadli do siebie.
Starli si .

. . Kilku chlopak6w' 'pierzehn"lo, zoddali 'ledz e
'b6jk ,paru stalo na bok", gotowi po'pieszyc z po-'

moe, zwyeilizey. JudziUobydw6ch do walki. Kazdy
znich' chcial bye s dzi, i obronc . Alojz sam sobie da.. .
wal. rad". Po kr6tkiem szamotaniu cisn 1 przeciwnih
naziemi", az hukn"lo iJuisiedzial na jego gnataeh.
Chwycil gadd,.. pod grdyk , . aby grzac. Podni6s1 rlik
i wydyszal groznie..

.Kto dziad? ....

.Siezepek, widz e palaJ e twarz, oezy msdwe;
akrzywil eociesznie paszez k i bekn l,

7Juz nigdy.Alojzk sarno z g bywylecialo. jo
incnakzc 'pas6w,pus6m ie - skamlal, buezal skla
snanym, plaezem,
la il. .i, PO . .' cUi . zywai. Mokre 'lepia
''''rplywaly
mu na..VflerzelL
:. '. A10jz poezul pod koI.nem teh6rzliwy dygot i po

111>,'lal z pogard,. . '. . .

bicnik. . . " . ·

l.ykJamstwem. maj cem pogntbie wroga - tata mi.. , .' . . _ Zdechlina. a si bi6. nie umie, ino beezy i za,:,
zrC)bi,;. .
1'01 mueiurkozOcz6w. wu z mego szezoch, a ni
.....Aumie?
. " . .- Jakb dzie cheial... to.b dzie . umial. a1bo sobie

'.Upl . ........ . .' ......... ..' ,

'.'; - Sk,a nabierzesz tylo pieni dzy? Wiesz, ne ko..

*JUj,? ........ .. .... . .... ., .' ....... .

/.':- JaAietakidZiad, ;ale ty.
'. .'- .!ttt» dziad?...

..../.7.Tyfkropia . iabol- Wt'ZasRil.SZCHaek....

..,iOdl. 1 ZRUatai CO sit "ROJadt.i. . .'

. .' Gdyby Szczepek usito'wal walezycz«ibami;pazu

riini, chlopsk zawzi to'ci" coby byla ucieeha. Ale
.z takim'mamlakiem? Nie honor. I opadJa tlikapod
niesionl' do ciosUo

. '- 'Wyn si , . 'Ty' do,iero dziad. i maStaIe. Je"

tICZIQ1ci, lUe t1md, a juZ II' maZesz. Toru ci daru.k; .

. .razb.dziesz
. Jllnie
.jlk
SzCzepek
zennllitdemi 1,rzezywal.to",
zmiatal .qd. K.iedr.

byl juz na progu swego domu, J!Odrzudl kapot!;,
pi,1 porezlita.

- Tyle ei si boj«i. Tu mi pogadaj. Czekaj,

wiem Hance, ty dziadu.

06ydwaj jednakowo na siebie spojrzeli i ich

jeszeze raz splonCily nienawiki, weale nie dziec1C:

aIe ludzk" mogle, u'miereic.

A10jz rzucil si w pogon. Zaraz przy plocie stan

.bo Szezepek znikn 1 W' sieni, zatrzaskuj e za so
drzwi.

- E. z takim paskudl zaezynac.
- Jak mama przyjdzie, to ci da.
Grozba poskutkowala. A10jz zawr6c:il i roz noSl

ny gniewem, pod :i:yl 'piesznie do przerwancj pra
Z pod podartyeh ehmur slonee raz za raze nl ,
blyskiwalo, 'lizgalo si po kaluiaeh i zmywalo n
okazujle czarn\ ziemi . Na ten widok gint:1v U lllle
dzied, jak topniej,ee wysepki bialego. wesefa.

-Zeby padalo,.dzi',jutro, pojutrze.

d winien
' ia,i< ca.

Art. 9. 
re pozh.

zech mie
re dodatl
ndat6w '
!to vraw;

, I 1\staw(
lecznycl
asu od ro

2. W r

'enia wol

d lUoie (]
aw vwblic

IVU do dzil

3. Kari
: utrate
Vtll1CgO i

Szelkich c

Nogi iCh zatCisknily do nart, cialo do p du. du 1Z4dowycb,
40 upragnionej zimy.
Veb. uraw
Mojz dZwigai kamienie na' skoczni . z zapa!e telskioll
czem' .' opowiadaj e, jednak wspomnienie . b6Jkl
i.ut.rate t
Szezepancm psulo mu zabaw . .' Nadrabial. mJnll:
Veh. adwo
OW nastroju poialowania godnym. Dodawalsob!e.. Ie zdolno ci
'",agi, mimo to dreszez hasal po waIeeznem dele I n l ) ZUaczony'
. nie eheial za rzesJae harc6w. Z goryeil y al 0 J11;a , 4.Kar
Szezepka. Wledzlal, co go czw. . ROZSlerdzon a . la. nfzewil
wpadnie z kijem, viygrzmoci go po miejseu, kt re 6
n!awach ka
najniewinniejsze i zadnego zgola udzialu nigdy nl C
!a. do przt:

10 w gorszleych zajkiach. .' .., . n
_ Nikogo si nic hok. Za CO taki .rajdus na. nt
dziadu? Clego zc mn, z.czyna? Zawdy nt mlue

ongazeiaiaja cbiacL
. . .., i).
(a. datszy. nast4P 1
..... .. UIrIII ... . __ ".wu ". LW°"-'

tilnieiszem ]

" Art. 10.
reslonYch
lest karalne

Art. 11,

'rZe\Vidziall

Rozpol'zlidzenlePreQdenta . RZ...... P,llteJ z .dnla 12 OWrzeinla ...'930 roku
vnikI. dos(jw
nia przvw:vh rach do
trzechrzedawnia'sie'po
odich 'j)QPefnienia.
.... .'zuiiLceiustawvkarnefz1852r;
J\rt.
--K o.bezprawniewplvwa
dzerJIu
upl:vwie
Jat l J\rt. l3.Na obszarze mo przestep
yoboWi

,w II lubSenatu... w szczeg61noSci: '. 2. Terminy oodwoine. okrdJone w. stwa,przewidziane w ni'J1ieiszem . rozpo'
" sporzildza liste losui"cvch z po- art." 68 ,p; 2i3Kodeksu Karnegoz roku rzadzeniu Sit wvste:Pkami.zamiast wi!f
eciem ,uvrawnionych Jub wpisaniem I OJ obUczasie w'stosunku do terminu zienia orzeka sieScisly ares t.

upraWlllonvch. . . .., " oznac nego w j 1.. . .. Art.. 14. Do rozpoznawania sprawo

b) lliywa ,podst ;cele m Dl prawl . t,12. Urzedmklem. w . rozumle!1lu oprzestepstwa okres'looe w niniejszem

we!!O sporzadzema hstv IdoSUJ c:vch. m le Z go,. rozPOrza zema . Jest k z a rozPOrzadzeniu wlaseiwv ie'sf .Sitdokre
cJ uszkadza.. ukrYw . przerabla lub o ba. petmaca funkcJe putbhczne w Iml.e gowv. Postepowanie w tv.chsprawach
ra b1a protokol:v IUlb mne dokumenty mu,PaQst\?a lub sa ,?rzadu: Za urzedm- odibvwa sie wedlugpostanowiefi kodek- Zamoroo,\Vanyp",e baridyt6w chIiiskich

_ OO . .

owania. ..... . ,k6w,. u'Y azac , r6wmez lJ1alezy czlonk6w su postepowania karnego. skJ d ienrtikarz Gareth Jc.nes w rozmowie z

ad) sklada glos. me bedae do tego u- ikomlsvl, w:v,borczvch. m MMgoJ i przed ego rezydeni: ,. 
e) dopuszcza ... sie . nad zycia przy

vitUoWamu lub obhczamu dos6w U.
a karzewiezienia do lat oieciu.
Art. 2. - Kto przemOCij. grozbij bel:'
wna IUD podstepem przeszkadza:
a) odbvciu zgfomadzenia, poprzcdza
ceg o dosowanie.

b) swobodnemu wykonvwaniu pra

IJ..I':I..fe.' .cpaldf :,..,, ,
8ezpieczenstwoi higjena Da robotach publiCZDycti
Iy usuniC(te przez wydanie rozporz dzcni

Spraw WewnC(trznych i Opieki
a1101
'iU lub obHczaniu
gtos6w.
robl?tac.h
bu owlanych,
t6re spraZ l I11Z
b dowlmnych
nemi nieyr
tpliwie
!lieJedn
j st go
szy,
c arze wiezienia
do lat pieciu.
naturyNasweJ,
l11e ,ezplecznym,
d alem
dZlalach
pracy
.kze
Z Ministr6w
Spolecznej z dnia 23 maja 1935 r., kt6re
eArt. 3. _ Kto uzvwa przemocy. groi cy, zachodZl dos.c znaczna .110sc wypa.d- uwag na ,szczuply personel 1I1spekC)1 pra okreila wsposob szczegolcwy i jednolity,
rawnej lub. podstepu,celem wr k6 , co wskazuJe na to, ze sta,l b zp!e- cy, .me mogl o by dost sow ny do. te.go dla calego panstwa normy bezpieczenstw.

r :P wplvwu na S1Jos6b j;tlosowania czeQstw na t ch ro otac pozos a.wla Je- wyzszego. st pma mebezpleczenstwa, Jakim i higjeny robot budowlanych.
bV uprawnionei lub eel em powstrzy- szcze Wiele do zyczel11a. WladomoSCI 0 w - odznaczaJ SIC( roboty budowlan . Pon dto
Ministerstwo opieki spolecznej polecil
, 'ej od j;tlosowania. ulega karze pad a , na tych robotach wy,,:olUH sam charakter rob6t budowlany<;h, Jako
n; edia do lat pieciu., w: srod : bezkrytyc ny h .ma spoleczenstwa wykonywanych poza zakladam! pracy, inspektorom pracy zwr6cenie szczegolne).
uwagi
na to, aby przepisy tego rozport:!
eArt. 4. _ Kto udziela luh obiecuje u- l11e az falszyyre Y'raz le, Jakoby z.naczna c C(s o przy z cznem rozpros el1l robot
'elic korzvsci majatkowei luh osobi- c£C(sc odpowieduainosci za..wyp dkl spada n!k:o . 1 w mleJscac ? utrudl1lon J omu dzenia byly moiliwie $eiSle wprowadzon
;j uprawnionemu do losowania luh Ia a wlad e na orcze. Bhzsze J dnak ba- I1lkacJI byl. czynl1lkJem ko ph uHCY w ":iycie. Calkowite zwalczenie wypadkO<

nej oSO'bie celem wYwarcia wplvwu aa lla okohcz OS 1 tych wypadko wska- wykonywal1le nadzoru. Z dal1l mspekCJI wosci przy robotach budowlanych ora.
sPo56b glos'Owania osobv uprawnio. zUJ na, to,ze lch pr ycz!.n s . prz de- przy. nadzor e n d o tl1l a.ml bud wla zaspokojenie wymagan higjeny wymaga&.
beedzie niew tpliwie dluzszego czasu i odpo!
j lub celem powstrzvmania jej od glo wszys k em brak, orgal1lzacJI bezplecze st. neml utrud?lal r wl1lez Istl1leHcy dO lJeda wiednich
warunkow, wiroo kt6rych nie-oI
\Vania,
ulej;ta
karze
wiezienia
do
lat
wa
wsrod
czynl1lk6w
poleczn>:c
dZla
u
wna,
brak.
Jednohtych
dla
calego
,Panstwa,
, ' budowlanego, brak nalezytego uswladomle dostateczl1le nowoczesnych przepIs6w bez mal rol odgrywa rozwoj spoIecznej or";
e ;, 5. _ Kto. b dac uprawnionv do ni: zar6wno przed i biorc6w. jak i robot" piecze,ns wa i h!gje y. rob6t budowlanych, ganizacji bezpieczenstwa. Jednak ju:i sam
losowania. za j;tlosowanie w spos6b u- kow, co do za razaJ cych, przy robot c w ktoreJ t'! d le zml . wla ze mu zone dokladne przestrzeganie wskazan technik"
awionv lub powstrzvmanie sie od lo budowlanyc,h. mebe plec enstw oraz mskJ byly. oslug},,:,ac Slee l11eJednohteI?lJ, mel?el
wania przvimuje lub zada korzvsci sttan techl1lkl bezpleczenstwa tych rob6t: ne.ml I C C(SCIOWO przestarzalem przepIsa w tpienia w znacznym stopniu do podnie
bezpieczenstwa
i higjeny przyczyni
be
stanu bezpieczenstwa
i higjeny siee
robOt,
r aiatkowei lub osobistei dla siebie luh Nadz6r organ6w pracy nad robotaml ml b. panstw zaborczych. Brakl te zosta sienia
budowlanych.
oe] osobv. ulej;ta karze wiezje.nia do
t Dieciu.

Art. 6. - Kto za wvwarcie wp:vwu' S . . t I k Ul · b 6 I I ·

'IJos6b gloso ania uprawnione o I b '.. anow SOD W sprawle wy or w g osowanla
aarzvimuie
lJowstrz:vmanle
j;t'O od losowama I Ok d . . ..
iub zada korzvsci majatk'O- reeg owa . Ra . Zawodowa Z Z. na I glos oddadz godl1l ze SWOlm suml.emem,

ei iub osobistej dla siebie ruh illnei '0.1 S.l sku. na posledz mu. swem '! dnm 19 mteresem Panstwa 1 warstw pracuJ cych.
by. ulega karze wif;ziema do lat pie-' slerpma br.. powzlC(la }ednomysln'1 u hwa-I. W Ok eegach, w kt6rych ZZZ me po

iu. lee w spraWle stanowls a ZZZ, n Sl sku s'ada. na. hstach swych kandydat6":,, pozo
Art. 7. _ Kto przv Iosowaniu taj- wob c wybor6w do SeJmu R. P. I SeJmu &tawla SIC( cz!onk.o Z?Z calkow1t wo
em zapoznaJe sie w spos6b bezprawny Sl sklego. bodC( przy spelmemu lch obywatelsklego

Obowlllzek ubezpleczenla

pO otrz,manlu odprawr..
emerytalneJ
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych zaj=4'
siee ostatnio wyjasnieniem ciekawego zaga",

dnienia prawnego a mianowicie, czy praJ

trescia cudzego j;tlosu. ulega karze a- Uchwala ta zobowi:tzuje i wzywa obowi z u.. .

sztu do roku tub grzvwnv d'O 5000 zl. wszys.tkich czlonk6w ZZZ do stawienia si odaJ c p wyzsze, tanow'sko ZZZ do wodu otrzymal z Z. u. P. U. jednoraww,
Art. 8. _ Jezeli przestepstwa prze- w dmu 8 wrzeinia br. do urn wyboi'czych pubhczne) wladomoscl, OkrC(g wa Ra odprawee emerytaln:t, bC(dzie ponownie
obowi
zkowi
idzianej;to w niniejszem rozporz<ldze- i do oddania swych glos6w na kandydat6w Zawod,owa. ZZZ a. S! sku stwlerdza, ze legal
utraty
zdolno$ei
doubezpieczenia
w y . konywaniaemery
Zil , . .
cownik iumyslowy,
tr a
iu dopuscH sie urzed,nik podczas urze" ZZZ. . wszelkle wladomoscl Jakoby wladze. ZZZ. lej
talnego
na wypadekkt6ry
brakuspowodu
pracy w my
Owania llJ1lb w zwiazku z urzedowaniem Co do oddania drugiego glosu. do kt6- nakazaly swym czlonkom oddawam tyl
d winien okolie nosc te uznac Za ob- rego uprawniony jest ka:idy wyborca. 0- ko jednego .gl.osu s:t sprz.ecz.ne z treScI=4 po niu pracownik6w umyslowych, jeicli

j iai'lca. kreegowa Rada Zawodowa ZZZ. nie wska- danych wyzeJ uchwall mezgodne z pra
Art. 9. - 1. W razie skazania na zuj nazwiska drugiego kandydata pozo- wd .
an; pozbawienia wol.nosci powvzei stawla swym czlonkom calkowit swobo- Okr gowa Rada Zawodowa Z. Z. Z.

)C rzech miesiecv. sad mote orzec iak() dee, wyrazaj c przekonanie, :ie drugi sw6j na SI=4 sku .
are dodatkowij utrate piastowanvch
andat6w 'Oraz utrate czynnego i bier
In eRo 'Prawa wY'borczeloto do wszelkich
,0 'at ustawodawczvch. samorzadowych.
Dotccznvch lub zawodow:vch na okres
zasu od rom do lat piei:iu.
S 2. W razie skazania na kar\; pozba
ISZ illnia wolnoSci powyzej jednego raku
d tnoze orzoo kare dodatkow'l 'utratv

10 lodzln w londoll balonu "Polonla II".

bejmie
zatrudnienie.
ce obowi,S
rozp. Prez.
Rzplitej zuzasadniaj
1927 r. 0 ubezPiecz

zek ub . ezpieczenia.
Pa zanalizowaniu
wiednich
przepis6w
Zaklad Ubez..
Spolecznych wyjasnil w tej kwestji pism
z dnia 2 ie'rpnia 1935 r. L. 23-122+8iO, it(
pracownik umyslowy, b6ry otrzymal' juit
raz jednorazow=4 odErawcc, bCC dzie ty
w6wczas podlegal ponownie obowi\Zkowil '

ubezpieczenia emerytalnegci i na wypa '
braku pracy, jezeli badanie lekarskie W}'-)

hie, ie jest on zdplny do wykonywam.

tago zawodu, w kt6rym zacz=41 ,.
po otrzymaniu odprawy, OczywiScie okrelf

aw 'Pwblicznvch na okres CzaSU od lat

poprzedniego
ubezpieczenia,
gl..dnio-\
ny.jui przy wyplade
odprawy, unie
bccdziel.
policzalny . i pracownik rozpocznie ubez.t
pieaenie na nowo.

IVU do dziesieciu.

3. Kara wymienlona w 2 obejmu

: utrate piastowanvcb mandat6w.

Zvnne,go i biernej;to prawa wv'boru do
Szelkich ciat l.Istawodawczych. samo
rl dowYch. sPOleozn:vch hllb zawodo
vch. 'Urawa sprawowania funkcyj oby
\'utclskioh w wvmiarze s1>rawledliwo
lei, ut.rate urzed6w I stanowlsk 1>ulblicz'
,vel!.
adwokatury, I notariatu oraz utra
e zdolnoScI do Ich uzvskania przez czas
Oln czony w wyroku na podsta wie 2. '
, 4, Karv dodatkowe i Sikutki skaza

niem 0 umorzeniu zaleglych skladek z t!j
tutu ubezpieczenia chorobowego. wokl'l
gtt . ubezpleczalni spotecznej w Sosnowc

I ' przewidziane w 1>ow zechnvch u'
ft' Wach karnvch. nie maia zastosowa

...towlll

Umorzenlesktedkl
W zwi=4zku z wydanemrozporz

uMorzone. zostaly sldaclki na sum9 M*.I!'\

d. Z . umorzen skorzfstal przedewszy -\

kiem przemysl i' kupiectwo. ..

Wporr. ,chOn.......

ft!a, do il>rzeste.ostw przewidzianycb w
Ihieiszem rozporzadzeniu.

. W dniach 31 . sierpl . nia i" 2: wt'ZeInia . .' . '. ..' ... . ... . . . .. . ·

k rt. 10. Usilowanie przeste'Pstw 0

r.....aiczychi niC&Jdaw. .... ............. ...

SI karalne. '

eslonvch w ninieiszem rozporzadzeniu:

Art. 11. 5 1. $ciganie przestePstw
DrzeWidzianych w. ninieJszem roz\>Or2;q,'

Fabrycc Zw¥t6w Azoto '''' ........... '. . ...., . ....

:'''I . p,olonli - ,od 1eweJ: kpt. BU4'IJI1akI" por.W1800 I,p. .

,odb«I>
.. ",_ do ...
....
'tem cztcrX rOboUUCZC.1
... ..,..,

. Wi . .e.. ZOstalo,postl!ionych . .., II . . . ' . u. . \ . _ . .. . . . . . .. j . . . :

. ;,

.- - - - ------ '-.-,

'__---- ___---;__ _-,_.,:

- '---. -, :_-_
- . -__:__:--.___
_.' -. - - . -__-- - -_ -- ,-' C_:__'.- - --_._.___
- - . > ;:,,:.-._._-_-.-.

lId"cI8'kobl8t
..,..,..d1 tN..-..

&,orakle,alcatdOwolenlel OA, . .,$1Ije.i, ' aibll

Wi 'ie6, U'Jtolliet.t;'tlrJl!6Icae,.. ..p. i ."Inll.do. P9kollJ'W.ni. i'. t:rclowta.
6w bO, IU,19.ao,..I;W&: ..oskiego e Duch c. . dlilJej tv. '1riad0moiC1
aitllieO:to mi ch04&I.. tDa A. jedftak- powlektoi .:... II' kot.leti. itaN

!JtItlia, .111#. 41&, koblel;" "...lJUh jeidt, w pr...iatach Q1a ko1ii....i_..tiGI _
!tie lInYJdzie. it to_ DiIllllOClae.
'14" mOHO i..... 141D._ ,*-kit p .'" m"lNo,Ileaiekomlerayk6w
ulillllbiaaeh 1In\

Jeklwo ..J..... al....... . NieaaOdDe ;..- t, Jllil

nIet., ..J..clOaf4e . p itJ6.. . m.... ai, ob8cnie jest tet aiemoctne.A.jedukSaa.
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SZOPIENICE. ZebraD!e mleslllCzne grup,. Zw.
wstadc6w 81. 0 godz 17 odbe;dzie ale w sail browa

Spr&wy wYborcze I, weryClkaojl. ,,'

Niedziela 1 wrzeSnia.

,.lld2Y InDeml aprawy "ybor6w do Sejmu War.zaw
ties.... J .do Sejmu. Slq.klego. RefereDt przyb dzle.
apralza 11t.Ji wszystklcb aktywnych dotychcZ8e ,e
""Ie Dt.e. Z organtzowao)"ch uczel!tntk6w bytej ArmJl
ro1akieJ we Franc}', na powyzeJ _ w8pomnial\e zebra

Pried meczem boksers:dm Polska - Nlemcy

&ie. celem _ zarejostrowanla sh: do mlejacowej - p1acow

'i. Stow. \\roter. b. -Armji Polek.- we FraocH.
Nad.cJ](}dzace spotkanie bokserskie Pol&ka 
g'Oszenla- na cztonk6w przyjmujc Sekretarjat p1a Niemcy. ktore Odbp.dzie sie W lIie<lziele. na Sta
, -6wJ(l, ktol':r 8ie: mtescl - Cborz6w 1. Pl'ZY ul. Ltgota d'iollie »Vojska Polski ego W WaTsza:wie. bwdzi

a:tcJa 40. - Kaczmarek .Adolf.

B3ctnosc Podoficerowie Rez. Kol
powiatu katowickiego.

CRORZ6W. Zebranle ZwlllZku Powsta1\c6w J. In!
py Zabrskiej 0 godzlnle 14.30 odbedzle .Ie u p. Clm.

ul. WoJp.o cl 4. Na porz dku dziennym waine spr
wy. Oba.noM CZlODk6k obowillzkowa.

s22a:e t ; a.w'Wa a :j ch ma! ts ;:b Kalendarzyk zcbran N. Ch. Z. P.
wag szanse nasze. nieeo sie zmniejszli. Da powlat Katowice.
W . wadze lekkiej - Sipinski spotka sie ze .. Pi=!tek 30 sierpnia.

olbrZ};mie zainteresmvanie. Sprzedaz biletow znakomitym Niemeem Sehmed'esern z Dortmulll- BYIWWINA.' 0 godz. 16 na sail p. Podle';aego z
znakkl"ie sie w pelnym bie.gu. Warto nadmie
od trzech lat mistrzem Rzeszy Niemieekiej. braule przedwyborcze.
nit. ze ty'l11 razem nasi bokserzy stana wobec du, W
wadze piilsredniej _ Mislurewicz walczyc lWCHLOWICE. 0 godz. 19 na sa1\ p. Rekusa z
odm!odzonej dmzyny n:em!eckie-j. bez starych berlzie
z lewor kim Muraehem. braule ,przedwYboreze.

nia 1 9. 1935 r. po:;wl ca Koto Konr,z :ce no,,"'y wyg .ringowych: Z:,g]ars.kiego.. Ja,kU'bowskie.go,
,....;] 8ztandar. wobee tego Komenda Powiatowa za Campe.go. BernlOhra ild.

-Saldza, aby zarzi\dy RbI wyslaH swych czlonk6w jak
\aJUc-zniej na t uroczY8to C. zbl6rka w Konczycach
/ lodz. 8.30 ZitS odjazd kolejl\ z Katowtc nasll\pi 0
1M.. 7.3 . ,

Personalna obsada meczu Polska 

rlru n;a : i: :le

:::zrie a:

Sobota 31 sierpnia.

szym naszym zawodnikiem MaJehrzyckim. Stein prz

:;c. . godz. 14 na sa1\ 1'.. Sauera

trzeeili ez sc swy.eh dotychezasowych walk roz- NIKISZOWIEC. 0 !,cdz. 16 DB sa1\ "Cechowai"

S irzygntl1 przez k. o. ..' . branle przedwybor<ze. .

Niemcy.
Najslabiej pod wzg!edem szans naszych G1szO\ c. 0 godz. 18.30 Dalt a1\ p. Heczkl
W wadze mllszej - wielokrotny repreze 
Taksamo w tymt.e dnfu obchodzl Koto Bvtk6w
.«nje 10-]ccitt 8wego tstntt'nJa, uroczyste otwarcie te tant Polski Rotholc spotka si z obeenym mi rreze.ntti:j siQ obie w-agi ci k .. SZYD1: Ta w t.ra: sl o z: z. 20 W ,Domu LUdowym U z
blstor)'cz-nego dnia rozpo(;znie sle 0 godz. 14 me strz£m Rzeszy Ferberem z Augsburga. Ten wadze polciezkiej spotka sie z Jasbersem; Jest braule przedwybnrcze.
'.em p lki nozm>j -mh;:dzy 'drut. Dytk6w O. Z.- P. -R. i

'\iemtanowi(",e O. Z. P. R. apclujf: do cztonk6w Kot cstatni ma za sob m. in. zwyeiQstwa. nad W 
.U\._-powhitu 0 "zi ci6 udzlalu i w tejic uroczysto6cl. gram!: Szabo i Enekesem II.

W wadze koguciej - Krzeminski walezyc
Srecjaln4\ Jcdnak 1Iwagt: zwracam _ sportowcom Of
anizacji nal!'tE'j. na - 'diaji\cy o(lby Bi 1tjec pilki rio b dzie ze znanym teehnikiem niemieckim Rapp
silberem.
lRej t. dzy druzynamj O. Z. 1". R. tut. JI,owlatu.
GalSZcZYK l;'omcndant Pow. OZPR.

;t y ;is ::,d fd: :: ec ::r e : Sij Niedziela 1 wrzdnia.

ad posiadacza. eficj!;.lnego tytuJu. mistrzewskie- TOWICIi!. 0 ...as. 12 " poIudnle odb.,szl.

zentaeji. ' . , .. .: waay.tklch "rgaDln."j prerz.,dow,ch.

,. W. wadze piiirkowej._ Polus, .znajdujlicy aie ". Wr-e 1;eie \V, wad c:ie kiejrilat.",:ale1; . :::; ie :aoc1z.,I ....lnkalo: p. Bmia ze ra
cbeenie W doskonald formie, potka 'si na rin dZle z Rungem, kt6ry JUZ raz zWycl-ezyl Pllata, PRZELAJKA I BA G6W. 0 godz. 19 w Jokala
skorew"wyznaezony,
so . stat
do rep . reI n , a .w
"ynku
w Kamwl1:ach
...Ie , puedwYborcze.
Jka' manUeeto.c!a wi.co
agowPietoks,
roku ub.
Essen pokonat
Krenes..
Bubaly
Ba1\gowle
zebranle
u z Wl'oclawianinel11 Biittnerem.
Maglf;trat Iiasta Myslowlc og!a za

od 30 VIII. 35.1
MLODE ORLY

Bobby Cox. J. Vance. C. Dixon

KOIIKU..

na stanowlsko Jekarza mlejsklego.
hko Tt'fereta f;Cinlfarnego -dla cnl<?ksztattu mtejskich
praw sallitarn 'ch, _a mianowlclc_ z znkresu opiekl za
f)oblegnwczej; prz)'chodni pl'zeclwgruillczej t eugent
C7.nej, oplel,t nad matkq I dzteckiem, opleki Jekarakiej
w szkoluch mlejsktch, opteki lekarsklej nad biedneml

I t. d.

MOSKIEWSKIE NOCE

Anna Bella, Harry Ballr
SPRZEDANY fiLOS
Jozef Schmidt
W ALC DLA ClEO IE
Camilla Horn. LOlli.s Graveure

IUNO UNION NlfWOLNICA Z lItANDALAY

3 Mata 25 Kay fra.ncis, R. Corto'z. W. Oland

KINO D BINA
Dab

Kdndrda t nn Etnnowts1tO musZlf poslada :

1} ob,,'watelstwo po1skle.

2) uregulowltny stoBunek do slutby wOjskowej,
) 'UkOllczone 6tud um na W'ydztale Medycyny tTot
wersytct u,

4) prawo wykOD)'Wania praktykl leknrsklej.
5) nleprzeluoczol1Y 40 rok zycla.'
Prz)'j cle nastl\Pl w charaktE.'rte urz.-.::dntko. kon..

traktowcgo.
Pobor)' wedlug umo,,')".

Zgloszenla z t)'cloJaf'senl I odpillami dokumentOw
J'lalezy prze!;)'lac do dnla 1 wrzesnla 1935 r. do tut.
11aglstratu.

Alyalowlce. dnla 26 elerpnla 1935 r.
MaSI.trat.

Dr. Karc,.wokl, burml.ln.

t
PoszukuJe sl od zata! panny do
dzieci ze znajDmo cia szycia. Zglosz.

Katowice, utMarszatka PiI'&uds.kiego
4.
m. 8.. . ," (l911ja)

I POSAD PCSZUKt)J6...,

t'I
IRiynler. kopupletnie zrwi'l1o'wa.ny tra
gedja rodzinn , pierws-z.orz4:dny Drga
nizator. kuplec.. przyjirlie na!'IIiebez

ip'ecznieJ,sza.' wz.glednie '. n<l'id}'skret
nie.ysza prace:. Do dyspoZ}'Cj.! sHnll.

wola. energJa, przedsiCbiorczo c mro
wcza praca.'Ofert3/' do Administracii
Polski Zachodniej pod;,Bis dat, qui I

tt
to dat".. .'. (1997)

- Pokoiu urneblowaneio dla dw6ch 0
sob. motllwle II tJtY'wa3no&ci kuchni
I laz.ienkl pOSZiu.kuJI\. Zgto'szenia do
Ad'ministracH Polski Zachodniej pod

"Urzedniczoki lIaJ\stwDwe". (1998)

Pok61 u'I11e'!>:lowany Z osobne1U wej"

ciem od 1. wrmnia do wynaiecla.

Katowice II, Kra:ko\\-'Ska 22 m. i )

roz

