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Dziecko Lindbergha zamordowane. 
Zwłoki znaleziono w pobliżu Hoppeville. 

Lekarze stwierdzili strzaskanie czaszki. 
Lindberghowa wkrótce ma zostać matką. 

NOWY JORK, 18. o. - Wszystkie 
rozgłośoie amerykańskie zawiadomiły 
wczoraj słuchaczów o znalezieniu zwłok 
dziecka Lindbergha. 

Zwłoki znaleziono w miejscowości 
Engelwood, odległej o kiJka kilometr6w 
od Hoppeyille, gdzie zamieszkuj'l Lind
bergbowie' Smutne odkrycie dokonali 
wieśniacy w lesie. Zwłoki leżały pod 
stosem zwiędłych liści. Wystawała 
tylko głewka z raną na skrooi. Ponie
waż dziell niki podały dokladny rysopilI 
porwanego dziecka, zrodziło się odra
zu przypuszezeoie, iż jest to synek 
Lindberghów. 

Po zbadaniu sukienki i koszulki, 
na której widnial .. monogram, stwier
dzono bez żadnych ' w/łtpliwości, kim 
Jest zamordowane thiecko. Co do rall 
na głowie. to poczłtkowo przypuszcza
no, że złoczyńcy strzelili chłopczyko
wi w skroń. Jednakte z orzeczenia le
karzy wynika, it. rana zadana była 
tępem n"rzędziem. Siloe uderzenie 
strzaskało CZlłszkll. 

Wobec tego, te obecnie żadne wzglę
dy nie krępują już działań policji, 
przystąpiono do je8zcze energiczoiej
szego śledztwa. Śl&dy prowadzą do 
Pensylwanji, gdZie wczoraj aresztowa
no kilku notorycznych przestępców . 

NOWY JORK, 13. 5. - Z oględzin 
zwłok wynika, że mord był dokonany 
przed kilkoma tygodniami. 

W doili tragicznego odkrycia w lesie 
ED&'el wood, Lindberghowie nie byli o
becni w swej willi: Pułkownik Lind
bergh znajdował się na pOkładZie jach
tu, zamierzajĄc porozumieć si~ raz je
szcze z bandytami, którzy ponownie 
zażądali okupu. Lindberghowa przeby
wa w jednej z klinik nowojorskich, 
gdyż lada dziel ma zostać matką. 

CZ\lsto ponawiane komunikaty rad
jowe o znalezieniu dziecka dodyszał 
płk. Liodbergh. Skierował wi~c natych
miast jacht do brzegn i zatelefonował 
do władz nowojorskich z prośbą, by nie 
zawiadamiano jego ż'1oy o strasznym 
odkryciu. 

NOWY JORK, 13. S. - Według 
przypuszczeń policji nowojorskiej, 
Lindbe rgh był jednocześnie szantato
wany conajmniej prze~ dwie bandy. 
ZłoczyJ1cy, którzy wyznaczyli mu 
wczoraj spotkanie na jachcie uie Sił 
prawdopodobnie sprawcami porwaoia. 

NOWY JORK, 13. 5. Zwłoki dzie
cka Lindbergha znaletli dW8j dostaw
cy mleka, którzy przejeżdżali samo
chodem ciężarowym drogą le ŚDą 'lbok 
miejscowości Engelwood. - Zatrzy
mawszy sill przypadkowo wskutek u
szkodzenia motoru, udali się na poszu
kiwanie wod,.. i wtedy to murzyn-kie
rowca, nazwiskiłjm William Allel!, na
trafił na zwłoki. Zamordowane dziecA 
letało pod stosem liści, było pozatelll 
przykryte gał~liami. Murzyn zaalar
lUk ował właśc iciela auta, A. G. WilRona, 
,;6ry natychmiast dał znać policji w 
Blount R'08e. 
k Według ostatnich przypuszczeń dziec
o zostało zamordowane wkrótce po 

porwaniu. Zwłoki w rozkładzie były o
kryte resztkami ubranka i koszuli. Płk. 
Lindbergh przybył do Hoppeville i stwier
dził, że ubranko jest identyczne z tem, 
które miał na sobie jego synek w chwi
li porwania. 

Wedlug ostatnich wiadomości, Lind
berghowa dowiedziała się już o tragicz
nem odkryciu. Stan jej pogorszyl się 
%Racznie. 

NOWY JORK 13. 5. Gubernator sta
nu New Jersey, Moore, potwierdza ofi
cjalnie wiadomość o znalezieniu zwłok 
syna Lindbergha. 

Wiceprezydent policji Schwarzkopf 
oświadczył przedstawicielom prasy, że 
prokurator je \t w posiadaniu pisma ban
dytów z żlldaniem okupu. List ten po
zwoli zidentyfikować przestępców. U
dzielenia dalszych szczegółów Schwuz
kopf odmówił. 

Miejsce, w które m znaleziono zwłoki 
znajduje się w odległości 5 klm. na pół
noco-zachód od willi Lindberahów. 

N. JORK 18.5. (PAT) Państwo Lind
bergh nie chcll zobaczyć zwłok swego 
dziecka, %najdujlłcych się przedsiębior-

stwie pogrzebowem, w oczekiwaniu po
grzebu. 

Całe Stany Zjednoczone wstrzllśnięte 
Sil do głębi ohydnIl zbrodniII. 

Prezydent Hoower polecił władzom 
policyjnym, aby nie zaniechano poszuki
wań za zbrodniarzami i aby uczyniono 
wszystko, co tylko jest możliwe, aby do
prowadzić do ujęcia ich i oddania w 
ręce sprawiedliwości. 

NEW YERSEY 13. 5. (PAT) Władze 
wydały zezwolenie na spalenie zwłok 
dziecka Lindberaha. 

~--------""---,------------------------~----~ 
rezydent~ Douinerą 
był na usługach bolszewików. 

Sensacyjne rewelacje czechów i ukraińców. 
PARYŻ, 13. V. (PAT) - Dziennik 

rosyjski, .Pasliednija Nowosti", wycho
dzący \II Paryżu, puolikuje depeszę od 
swego londyńskiego korespondenta, za
wierajllclI sensacyjne oświadczenie syM 
prezydenta republiki czechosłowackiej 
i ministra pełnomocnego Czechosłowa
cji w Londynie, Jana Massaryka, złożo
ne przedstawicielom kolonji rosyjskiej 
w Londynie. 

Według tego oświadczenia - policja 
w Pradze jest w posiadaniu niezbitych 
dowodów, stwierdzających udzial Gorgu
łowa w sowieckiej partji komunistycznej. 
W ostatnich latach, według tego oświad- ' 
czenia, Gorgulow dwukrotnie wyjeżdżał 
do Rosii. 

P. Massaryk podkreślił, iż oświad
czenie jego może być opublikowane 
i zaopatrzone jego nazwiskiem. 

LWÓW, 13. V. (PAT) - Dzisiejsze 
ukraińskie .DHo· przynosi wiadomość 
pod tytułem: .Kto to taki Gorgułow, 
morderca prezydenta francji", komuni
kujlIc, iż w środę, dnia 11 b., do posła I 
Stefana Bilaka, adwokata w Gródku Ja
giellońskim, zgłosił się b. członek ukra
ińskiej armji galicyjskiej, Stefan feren-

.................. -------
Wielka audycja radjostacji 

Watykańskiej 
w pierwszy dzień Zlellnych Swiąt.. 

CITTA dei Vaticano 13.5. (PAT) 
W niedzielę, pierwszy dzień Zielonych 
Swiąt, o godzinie 11 rano, radjosta
cja watykańska nadawać będzie pisma 
apostolskie. Pisma odczytane zostaną 
w 24 językach. 

Długość fali, na której nadana bę
dzie wspomniana audycja, ustalono na 
50.26 m. 

czuk, z Mokrzan (w pobliżu SlIdowej 
Wiszni) i oświadczył, ze w fotografii 
Gorgułowa, spostrzeżonej wjednem 
z pism, poznal bolszewickieRo czekistę, 
który w r. 1920 przeprowadzał w Ode
sie aresztowania wśród Ukraińców, a m. I 

in. własnoręcznie zastrzelił atamana 
Horbaczewskiego (Horbacz). 

Zeznanie to, ujęte w formę pro toku
łu, przesłane zostało do ambasady 
francuskiej w Warszawie. 

Za wysokie gaże dyrektorskie 
członków zarządów w przemyśle. 

Klub B. B. obraduje nad memorjalem łódzkich zw. zaw' 
WARSZAWA 13. 5. (tel. wł.)

W dniu wczorajszym obraiował klub 
BB. nad szeregiem aktualnych spraw 
bieżących M. in. omawiano prawę 
wysokich plac dyrektorskich i zarzą
dów w ' przemyśle. 

Powodem znalezienia się tej spra
wy na porządku obrad była ostra in-

terwencja posłów robotniczych BB., a 
m. in. złożony memorjal przez łódzkie 
związki zaw., obszernie omawiający 

sytuację· 
W godzinach wiecz. w prywatnych 

apartamentach premjera odbyła się 

herbatka przy udziale posłów i zapro
szonych działaczy politycznych. 

Dziś wznowleme procesu Gorgonowej. 
Wyrok oczekiwany jest w godzinach wieczorowych. 
LWÓW, 13. V. (PAT) - W sobotę 

rano wznowiona zostanie przed lwow
skim sIldem przysięgłych rozprawa w -----................... --
Związki Niemcow zagrani
cznych obradują w Gdańsku 

GDANSK 13. 5. (PAT). Prasa tutej
sza donosi, że dla przewie~ienia uczest
ników zjazdu Zwillzku Niemców Zagrani
Cll - uruchomiono w Prusach Wschod
nich szereg pocillgów specjalnych. 

Już wczoraj przybyło z Niemiec do 
Elbląga, przez Malborg, ponad 2 tysillce 
uczestników zjazdu. 

głośnej sprawie' Rity Gorgonowej. 
Jak wiadomo - proces został od

roczony z powodu konieczności prze
prowadzenia nowej ekspertyzy śladów 
krwi przez Państwowy Instytut Higjeny 
w Warszawie. 

O ile obrona i prokurator, nle wy
stil pili z wnioskami, które będll doty
czyły przewleczenia procesu, a które 
byłyby przyjęte przez slld - naldy 
oczekiwać, ił postępowanie dowodowe 
zostanie zamknięte już około południa, 
laś wyrok zapaśćby mógł jut w godzi· 
nacll wieczorowych. 
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Rząd, generalskie. 
Utrącenie (iroenera • pIerwszym krokiem do upadku Briininga. 

BERLIN, 13.5. - Dwa wydarzenia 
dnia wczorajszego o których wczoraj 
donosił ,Dziennik' w depeszacb cha
rakteryzujq dobitnie wewnętrzno-poli
tycznq sytuację Niemiec. Generał Groe
ner zgtasza dymisję, ze sIanowiska mi, 
nistra Reichswehry, sesja Reichstaiu zO' 
staje storpedowana awanturami narodo
wych socjalistów, które doprowadzajl! 
do obławy policyjnej wewnl!trz gmachu 
parlamentu. 

Pierwszorzędne znaczeni e polityczne 
posiada oczywiście dymisja generała 
Groenera w charakterze ministra Reichs
wehry. Formalnie sprawa ta załatwiona 
zostanie po Zielonych SWiqtkach, ponie
wat Hindenburg wyjechał wczoraj do 
swej posiadłości Neudeck w Prusach 
Wschodnich, skqd powraca w nadcho
dZl!cy czwartek. Nie ulega \Aol!tpliwości, 
że dymisja Groenera zostanie przyjęta. 
Natomiast pozostanie on w gabinecie 
Briininga w charakterze ministra spraw 
wewnętrznych Rzeszy. 

Decyzja Gronera zapadła w ostatniej I 
chwi li. Jeszcze we ' wtorek po swojej 
nieudałe : mowie w Reichstagu Groener 
nie myślał wcale ulec wpływom, które 
już od dłuższego czasu pracowały za 
kulisami przeciw niemu. Gdy jednak 
generałowie Schleicher, Hammerstein 
i szef marynarki admirał Raeder podjęli 
kroki u kanclerza, oświadczajqc mu, że 
minister Groener po swojej mowie 
wtorkowej nie posiada więcej zaufania 
wojska, klamka decyzji zapadła. 

Jasnem jest, że kanclerz decyduiqc 
się na poparc,e dymisji Groenera, dzia
łał pod presję generałów. 

Tem samem autorytet Briininga zo
staje podważony w sposób oczywisty. 

Nie będziemy, zdaje się, dalecy od 
prawdy, twierdzqc, że następujqca pod 
naclskiem kamarylli generałów dymisja 
Groenera jest pierwszym krokiem do 
zlikwidowania rzqdów Briininga wogóle. 

Trzeba uświadomić sobie, że kolizja 

generałów z Groenerem była wynikiem 
rozbieżności polityki, repreze.towanej 
przez koła wojskowe z kursem Briininlla. 

Utrącenie Groenera stworzyć ma 
sytuację, w której niema parlamentarnie 
odpowiedzialnego szefa Siły zbrojnej. 
Zkolei usunięty zostanie rzqd Briininga, 
którego rozlecenie się Rtichstagu ura
towało przed rozczłonkowaniem . Na
stqpiło to, Vdyby wczoraj doszło do 
ełosowania nad wnioskami nieufności 
dla poszczególnych ministrów. 

Okoliczność, że prowizorycznym kie
rownikiem mininisterstwa Reichswehry 

mianowany został szef floty admirał 
Raeder, nie zaś generał Schleicher, jest 
wskazówkq, że generał ten, uchodzqcy 
za głównI! sprężynę kliki przy Bendler
strasse, trzyma się w rezerwie dla za
dań . wyższego rzędu. Na widowni poli
tycznej Niemiec zarysowujq się coraz 
wyraźniej kontury gabinetu wojskowego, 
rzqdzącego w oparciu o autorytet Hin
denburga. 

Według planu, przypisywanego Schlei
cherowi, gabinet ten przyjmie egzekuty
wę policyjnq i wymiar sprawiedliwości, 
będące w rękach krajów Rzeszy. Po 

takie m o~raniczeniu kompetencji rzqdów 
krajowych dopuszczenie w nich do wła
dzy narodowych socjalistów nie będzie 
przedstawiało większego niebezpieczeń
stwa. 

LONDYN, 13. 5. - Korespondet ber
liński ,Times'a' pisze, Iż wpłwywowe 
niemieckie koła polityczne forsują ge
nerała Schleichera na stanowisko kan
clerza, a Briininga na natlowisko .mini
stra spraw zagranicznych. 

Krwawe porachunki niemieckie 
Smiertelne walki pomiędzy hitlerowcami a komuni
stami. - Sąd nad sprawcam.i zajść w Reichstagu. 

BERLI~ 13.5. (PAT.) - Na 
przed m ieściu Berlina doszlo no krwa
wego zaJscla, sprawcami kt6rego są 
naj prawdopodobniej komuniści. 

Przez okno jednej z piwiarń, w 
której zbierają się zazwyczaj nllrodo
wi socjaliści, posypały ię na salę kn
le rewolwerowe. Og6łem oddano kil
kanaście strzał6w. Jeden narodowy 
socjalista poni6sł śmierć na mIeJ cu, 
czterej inni odnie li po kilka ran i w 
stanie ciężkim przewiezieni zostali do 
szpitala. 

Sprawców strzelaniny nic."': wy
kryto. 

MONACHJUM, 13.ó. (PAT). -
Og6lne oburmnie wywolały umieSZ- l 
czone w pra ie monachijskiej wiado
mości o morderstwach politycznych, 

jakie dokonane zo tały w ostatnich 
dniach w Palatynacie W miasteczku 
Ramsen, liczącem 1400 mie'zkańc6w 
zamordowany został przez młodocia
nego hitlerowca w bestialski spos6b 
weterau wojenny Auf,chneidel', zato 
że stawał w obronie bonoru prezy
denta Riudenburga. Zwłoki ofiary 
zmasakrowane do niepoznania znale
ziono w polili kim lesie. Sprawca 
zbrodni, sprowadzony przez policję 
do zwłok ofiary nie okazał żadnej 
skruchy, wznosząc jedynie okrzyk: 
.Rei! Ritlel·". 

O podobnych mordach politycz
nych donoszą r6wnież z Oberhausen-
Dl1fchroth oraz z Landau. I 

. BERLIN, 13. 5. (PAT) Posel narodo
wo-socjalistyczny, Strasler oskarżony o 

udział we wc~orajszym napadzie na dr. 
Klotza, zostal aresztowauy dziś rano na 
dworcu w chwili, kiedy wsiadał do wago
nu pOCiUn, odjetdtajllcego do Monacbjum. 

Strasser, oraz ujęci wczoraj : Reines 
skazany już w 8woim czasie za morder
stwo na pięć lat więzienia). Weitzel (ska
zany na 3 lata więzienia za współudział 
w niedozwolouycb operMjach i z&klócenia 
porzl\dku) oraz Stegman, stanęli dzisiaj 
po południu przed ~dem, który przepro
wadza rozprawę w trybie doraźnym. 

Należy zainaczyć, iż w ~scy oskarże
ni byli jnż pozatem karani za przestęp
stwa polityczne i wykroczenia przeciw 
porZĄdkowi publicznemu. 

Prokurator w przemówieniu swojem 
domagał li, ukarania Weitzla dwomie
sięcznem więzieniem i skazania Strll8sera 
na óOO marek grzywny'. 

Rozprawa trwa. 

----------------------------------------------------------------Studenci demonstrują 
przeciw podwyżce czesnego, 

WARSZAWA, 13.5. - Sródmieście Wówczas studenci chodnikami udali 
Warszawy było dziś terenem demon- się w stronę Alei Szucha, gdzie usiło
stracyj studenckich. Wczoraj już na wali dostać się do gmachu Min. Oświa' 
Politechnice ukazała się odezwa komi- ty. I tutaj policja rozpędziła demon
tetu akademickiego powołanego do wal- sIrantów. Wówczas udali się oni zno
ki z podwyżką czesnego, wzywajqca do wu bocznemi ulicami na Marszałkowską, 
pochodu przez ulice miasta. Dziś o g. gdzie ostatecznie policja zlikwidowała 
11 rano przed Politechnikq zebrało się pochód. 
500 studentów, którzy rozwinęli trans- Za studentami, którzy wznosili okrzy
parenty i ruszyli KoszykOWI! w stronę ki przeciw czesnemu, przeciw służbie 
ul. Marszałkowskiej . Ponieważ władze wojskowej w okresie studjów jechały 
nie udzieliły zezwolenia na pochód, dwa samochody policji i dwa motocykle. 
policja pochód rozpędziła. 

Bolączki sowieckiego "raju" 
w świetle oficjalnej rezolucji, 

Dzisiai ogłoszono rezolucje 9-go Wi~kszość rezolucyj kategorycznie 
wsz~chzwiązkowego zjazdu sowieckJch domaga si~ polepszenia warunków a
związków zawodowyr.h. prowizacyjnych, mieszkaniowych, odzie-

Na wBt9pie rezolucje charakteryzuią Mwych i kultnralnych warstw pracu
w tonie oticjalnego optymizmu dotych- jllcych, zapowiadając jaknajostrzejszą 
czasowy stan gospodarki ZSRR, po- walke z biurokratycznem lekceważe
ezem przecBodzą do bol,czek, za jakie niem klasy robotniczej. 
uwa~ają przede wszystkie m opor~unizm Rezolucje konstatujII, te do fabryk 
i wynikający z niego biurokratyczny i instytucyj sowieckich przedostało sill 
.tosunek do potrzeb robotniczych, uda· wiele wrogów klasowyoh, dezorganizu
nłlo gorliwość i fabrykowanie kłam li- jących pracę, wreSzcie z powodu rze
wych cyfrowych danych statystycz- komego zagrotenia wojennego ZSRR, 
nycb. zjazd nakazuje czlollkom związków za-

Zjazd wypowiad~ się :III jaknaJ8zer- wodowycb masowy udział w pracacb 
~em ~ykorzysta~lem pracy specja- przysposebienia wojskowego i wzywa 
listów I domaga Slę właśCiwej polityki wkońcu do mobilizacji wszystkicll. sił 
w spra~ie zrótnicz"owania pł~c i pre- w: c~lu ~koflcz~nia pierwszego planu 
mjowanla wzorowycb pracowników. pięcioletnIego l wykonania drugiej 

Zjazd t,da Jalmajszerszego stosowa- .piatiletki'. 
nia systemu akordowego jako daj,cego CZ4JŚĆ rezolUCji w ~prawie poprawy 
warstwom robetniczym moinoM po- bym I zwalt)l&nla biurokratyzmu nale
prawy byto. Naleły aalaaozy6, te t.y uwat.ać, jak na tutej ... wal'1lnlr.i 
tenle system akordowy jest usilnie za zredqowane w niezwykle ostry~ 
zwalOZaDY przez parije komunistyozne 'onie. 
na zaebodsie. 

Katastrofa samochodowa w Kaliszu. 
KALISZ, 13. V. (PAT) - Dzisiaj, 

o godz. U'ej na naj ruch Iiwszej ulicy 
Kalisza Piłsudskiego koło I mostu, wy----Napad bandycki. 

KALISZ, 13. V. (PAT) - Wczoraj 
wieczorem dwóch uzbrojonych osobni
ków weszło do sklepu Luzera Weissa 
przy ul. Legjonów 34 i steroryzowawszy 
Weissa oraz jego żonę zrabowali z sza
fy 260 d. ogtówkq oraz towarów warto' 
ści 200 zł. 

Policja wszczęła energiczne docho' 
dzenie. 

darzył się straszny wypadek. Mianowi
cie auto prywatne właściciela hurtowni 
tytuniowej pod Podolanowem Paluszkie
wic za, prowadzone przez szofera Felik
sa Zielezińskiego, chcqc wyminqć wó
zek; nagle zahamował i wpadł na chod
nik, czyni~c masakrę wśród przechod
niów. Ciężko ranni sq: Miksztacka, Ma
rja Galant i Aronowicz, których w sta
nie poważnym przewieziono do szpital". 

Policja szofera aresztowała . 

------------------------------------------------Nastroje w Tokio. 
Jak podniecony nastrój panuje obe

cnie w J aponji, świadczy ciekawy, au
tentyczlly obraz, nakreglony przez ko
respondenta jednego z dzienników 
francu~kicb, przebywajlłcego stale w 
Tokio. 

Japonja jest krainą i rajem dzieci. 
Nic wi~c dZiwnego, iż w kaidem mie
lcie japońskiem, a :lwlaszeza w TOkio, 
istnieje niezliczona ilość sklepów z 
zabawkami. I oto rzecz charaktery
styczna - obecnie w sklepach tych 
widzi się niemal wyłqcznie zabawki o 
charakterze militarnym. 

Wchodzimy do takiego sklepu. 
N a stołach piętrz, się sporz,dzone 

z blachy.stalowe" hełmy dla chłopców, 
malutkie armaty z drzewa, blacliy i 
d~tej stali, czołgi, okręty wojenne, sa
moloty wojskowe, tornistry, szable, kil
rabi)!1, całe uniformy wojskowe i t. d. 
Słowem - nie brak niczego dla dzie
ci4)cej ubawy w woJlko. Dawne "spo
kojne" zabawki po .. ,drowały do aa-

gazynów i stoją zakurzone i zapomnia
ne. Dzieci nie zwracaj~ na nie uwagi, 
owiane 81\ one obecnie duchem woj
skowym. 

']-'en nastrój militarystyczny panuje 
nie tylko w zakresie zabawek dziecię
cych. Na kaMy m kroku widzimy za' 
interesowanie się ,sprawami wojskowe· 
mi oraz wybitne nastawienie patrjo
tycznomilitarystyczn8. Spójrzmy n8 
Iklep z obrazami - widzimy tutaj o 
brazy, fotograf je, 8ztychy, pocltówki, a 
wszystko jest osnute na tle tematów 
wojennych. Sztandar narodowy po' 
wiewa wszędzie na tych obrazach . 
wszędzie widzimy żołnierzy, zasie 
kolczaste. czołgi, armaty i ~. d. 

To s am o przebija w prasie, kt6r 
niclem innem nie interesuje się, o ni 
czem innem nie pisze. 

Również na ulicy, w do ... czy te 
w lokalach pabLiolnycla, te.atea rOI 
mów Jest przewat.o.ie. .. Wojna, woja 
i je8l018 ru woJnL •. 
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"Naszym celem jest 
objęcie rządów 

w Niemczech •.• Ił 
Co m6wi teoretyk hitlerowc6w 

dl'. Kube. 

W wywiadzie udzielonym 'przed
stawicielowi dziennika duaskiego . Po
litiken", dr. Kube, zajmujący czołowe 
stanowisko teoretyka partji bitlerow
skiej, zadefinjowal obecną taktykę na
rodowych so~alistów wobec rządu 
prlJskiego po sukcesach wyborczych. 

Dr. W. Kube, należący d() skrzy
dła umiarkowanego, przeciwnik poli
tyki Strassera i Goebelsa, stwierdza 
na samym wstępie, iż Hitlerowcy nie 
podejmą inicjatywy, a zajmą stal owi
sko wyczekujące wobec gabinetu Bra
una, który dotychczas rządził w Pru
sach. Taktyka narodowych socjalistów 
ma polegać na zmuszeni n Brauna 
dl> ustąpienia przy użyciu środków 
legalnej obstrukcji w sejmie pruskim 
przez opozycję hitlerowską. 

.Naszym celem - mówi dr. Ku
be - jest objęcie rządów w Prllsach 
a potem i w Rzeszy. Nie kryjemy 
się z tern wcale. Dążymy do tego ce
lu, nie po to, by wypowiedzieć wojnę 
komukolwiek, ani też, by odrestauro
W!lĆ w Niemczech monarchję, lecz by 
zreorganizować administrację w kraju, 
system szkolny, uporządkować nasze 
finan e i system podatkowy". 

Na uwagę rzUCOD!~ przez intenvie
wera, iż hitlerowcy nie posiadają jed
nak w sejmie pruskim bezwzględnej 
większości, dr. Kube odparł: 

• Tak, to racja, ale nic nie stoi 
na przeszkoozie temu, byśmy wspól
nie z komnnistami przegłosowali uch 
walę przywracającą dawny paragraf 
ustawy o większości względnej, a gdy 
to zostanie zrobione, będziemy mieli 
wolną rękę w obiorze partji, z którą, 
idąc wspólnie, stworzymy wiYmaganą 

większość względną w sejmie pruskim. 
Wydaje mi się też względnie łatwą 
rzeczą dojście do porozumienia z Cen
trum. Dr. Briining jest w Reichsta
gu zależny od s , cjaldemokratów, ale 
wystarczy, cy rozwiązał Reichstag i 
zarządził nowe wybory, a wówczas 
nalodowi socjaliści uzyskają conaj
mniej 200 ma ndatów, co wystarczy 
zupełnie wrr.z z siłami Centrum do 
stworzenia większości rządowej i do 
zastąpienia socjaldemokratów ' . 

Rola narodowych socj alistów przy 
t akim układzie sił na terenie parla
mentarnym byłaby bardzo r rosta, zda
n iem dr. Kube. ' Większość decydują
cych stanowisk rz,dowych musiałaby 
zostać obsadzona ·prZllZ hitlerowców. 
Centrowcy wahaliby się długo - przy 
znaje dr. Kube - ale musieliby w 
koilcu ustąpić. 

- - Czy Hitler zgodziłby się ob
aąć tekę premjera w gabinecie pru
skim? 

• Nie, nie zgodziłby się, opowiada 
ar. Kube. Odpowiedział odmownie na 
moj, w tym względzie propozycję. 
Następc, Brauna będzie z. pewności, 
hitlerowiec, ale nie Hitler. Prócz te
ki premjera żądamy również tek mi
nistra spraw wewnętrznych (obecnie 
Senring , sprawiedliwości i ośw iaty. 
Jeśli Braun i jego gabinet . zachowaj, 
się przyzwoicie i ustllpi, z widowni 
d.obrowolnie, nie będziemy szykano
wać ani prześladować ich zwolenni
ków '(socjaldemokratów), choćby dla
tego tylko, aby nie stwarZB)Ó męczen
nikllw socjalistycznych. P rtedewszyst 
kiem zaś będziemy dążyć do zdoby 
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CELE • I ZADANIA POLSKI 
w sprawach morskich i kolonjalnych. 

Interesujący wywiad z p. starostą Rżewskim, 
na temat zagadnień naszej ekspansji państwowej. 

W zwillZku z niedawno odbytą. kon
ferencj. w sprawach morskich i kolo
nialnych w Urzędzie Wojewódzkim 
przedstawicieli społeczeństwa łódzkiego, 
OB której przewodniczył starosta Aleksy 
Rtewski, zwróciliśmy się do ni~go z 
prośbl;! o udzielenie garśei informacji w 
tej sprawie, z które:ni to dzielimy alę z 
tzytelnikami naszego pisma. 

- Czy istuieje jakakolwiek . bl;!dź 
mo:Uiwość praktyczuego zainteresowania 
społeczeństwa łódzkiego sprawami ko
lonjalneml? 

- Każde przeobrażenie gospodarczo
spoleczne zanim stanie się rzeczy",-isto
ścią, musi sie przedtem przełamać w my
'li i woli szerokkh sfer społeczeństwa, 
musi dojrzeć w ieb umYRłach, musi na
prętyć wolę do zorganizowanego działa
nia. Przemiany prawne, gospodarcze i 
ustrojowe w społeczeństwie są rezulta
tem długotrwałej i systematycznej pra
cy wielkIej masy ludzi ożywionych am
bicj/ł zbiorOWI} lnb państWOWI;!. 

Kolonjalnl} polityką. nazywamy cało
ksztalt zagadniefi państwowyeb, związa
nych z uzyskaniem kolonji i rządzeniem 
uiemi. 

W momencie, kiedy pojemność ryn
ku wewnętrznego z powodu kryzysu w 
rolnictwie maleje, należy zwrócić uwagę 
na te miejscowości na drugiej półkuli, 
gdzie ludność polska g~sto osiadła na 
danycb teren ac b może bye odbioreami 
naszych towarów. Wychod:itwo polskie 
wiuno być c,ynnikiem twórczym w na
szej ekspansji gospodarczej. 

Rozwój polskiego osadnictwa na te
renach zamorskich powinieu jednocze
śnie oznaczać rozwój bezpośrednich sto
sunków gospodarczych Polski z temi te
renami. 

Rozbudowa naszej żeglugi mQr8kiej, 
rozbudowa Ullletyta naszego wybrzeża, 
a tern samem dróg na morzach i ocea
nach, jakie niezbędne SI} dla każdego 

gospodarstwa narodowego - idzie w 
parze z ekspansjI} ludzklł i ekonomiczn/}o 
Wychodźtwo polskie, stając się pionie
rem ekspansji ekonomicznej kraju ojczy
stego, poprawi nietylko warunki własne
go bytowania, ale przyczyni się takźe 
do rozkwitu gospodarczego macierzy. 

Każdy przedmIot wyrabiany w Pol
Ice, a nabyty za morzem przez emigran
ta-daje zarobek krajowi, a tern samem 
daje mu średki na zakup u tegot emi
granta jego produktów kolonjalnych. 

Polityka emigracyjna i kolonjalna 
musi być celowa i jednolita. 

Nadmiar naszej ludności musi być 
kierowany w zwartych malach na tere
ny osadnicze, zwillzane lei śle z intere
umi gospodarczemi Polski . 

- Jaka organizacja na terenie Ło
dzi i państwa realizuje te zamierzenia? 

- Liga Morska i Kolonjalna. Jeat to 
orranizacja bezpartyjna, w której gru
pują się obywatele polscy bez różnicy 
przekonań i wyznania nie tylko w kraju 
ale i poza granicami państwa. 

Na terenie Ligi Morskiej i Kolonjal
nej Inajszersze warstwy społeczeństwa 
majl\ możność wypowiedzenia i wykaza
nia swych dą1.eń w stosunku do wszy
stkich spraW związanych z wybrzeżem 
morskiem i jego obroną, morzem, porta· 
mi, żeglugą, regulacją rzek, budową ka· 
nałów, ektpansjl} zamorskl\, kolonizllcj,\, 
życiem Polaków za oceanem, handlem 
zamorskim, sprawami kolonjalnemi. Po' 
iadamy przy zarządzie głównym sekcje: 
ekonomiczną, mandatOWI}, badań tereno
wj'cb, higjeny tropikalnej, prawul} oraz 
popularyzacji haseł kolonjalnych. 

- Jakie są najbliższe zadania Pa
nów Uli. przyszlogó? 

- 1) Koncentracja wychodźtwa pol
skiego na obczyźnie, 2) utrzymanie 'łącz
~1O'ci gospodarczej wychodźtwa z kraju, 
3) kierowanie wycllodźtwa na tereny, 
Da których będzie ono mogło swobodnie 

si~ rozwijać rasowo, kulturalnie i eko
nomiczuie, 4) popieranie polskiej eks
pansji handlowej na rynki zamorskie, 
5) dążeuie do bezpośredniego zaopatry
wania się w potrzebne surowce i pro
dukty kolonjalne z ul"l'zgll}duieniem pra
wa pierwszeństwa dla artykułów wy
produkowanycb przez polskich koloni
stów. 

Dla spopnlaryzowania tych zagad
nień na terenie Łodzi przybywa dnia 
22 maja r. b. generał Orlicz-Drelzer, 
który wygłosi odczyt w .Scali", ulica 
Sródmiejska, o godz. 2 po poł., którym 
zapozna zebranych z całokształtem za
mierzeń morskich i kolonjalnych. 

- Czy nie Sił to zbyt wielkie, jak 
na zrzeszenie społeczne, plany? 

- Wielu w Polsce obywateli jest 
zdania, że wszystkiemi trudnemi kwe
stjami należy obarczyć rząd tylko. Jest 
to szkodliwy etatyzm myślowy i leni
stwo. W nowoczesuem społeczeństwie 
ścisła współpraca organizacji społecznych 
z rządem i . czynnikami gospodarezemi 
jest koniecznością dla dźwignięcia cało
kształtu machiny państwowej. Zróżnicz
kowane gospodarstwo nowo~ytnt!go pań· 
stwa wymaga bowiem wielkiego wysiłku 
l inicjatywy, które uzu pełniają pracę 
kierujących nawl} państWOWI). 

Zaden rząd na świecie nie byłby w 
stanie prowadzić państwa, gdyby prze
stały dzillłać wszystkie stowllrzyszenia 
społeczne, obejmujące sWII praclI i ini
cjatywą niejednokrotnie najważniejsze 
działy naszego życia państwowego. 

Niechaj prasa lódzk .. uzupełni naSZli 
działalność propagandową i wychowaw-
czą, a wtedy spełnimy rzecz pomyślnIl 
dla przemy~łu, handlu, osadnictwa pla
nowego, aktywności naszego billmsll han
dlowego I państwa . Temi słowy zakoń
czył Pan Starosta Aleksy Rżewski sw6j 
ciekawy i oryginalny wywiad. 

----------------,-------------------------------------E t et! 

Rocznica urodzin największego dobroczyńcy dzieci. 
Idea fryderyka froebIa i jej realizacja. 

Zwykło się m6wić w gwarze o rze
czach dob rycb, że są .ef-el, co nie
kt6rym zastę puje przymiotniki: .znako
mity", .świetny" i . pierwszego gatun
ki". Są ludzie, co określają takiem la
konicznem . el- ef" zalety pięknej ko
biety, konia, samochodu, lub znakomitej 
potrawy. 

Jak widać - takie dwie litery moż
na przyczepić człowiekowi, jako dowód 
uznania , bez obrazy dla kogokolwiek. 
Zdarza się to czasem, że ktoś już od 
urodzenia jest .ef- ef" . Taki wypadek 
miał miejsce przed 150 laty w Blanken
berg, gdzie staremu Froeblowi przyszedł 
na świat syn Fryderyk. Ten - pozor
nie zwykły - wypadek zawałył p6źniej 
w życiu szkolnem mJljon6w dzieci na 
całym Świecie; bo gdyby stary Froebel 

---1-----------------cia młodzieży niemieckiej, co jest na
'Bzem głównem zadaniem" . 

Jak wynika z oświadczeil dr. Ku
be narodowi socjaliści mają wcale nie
zły apetyi. Proponują oni Briiningo
wi, aby się dał zjeść im na surowo. 
Aspiracje hitlerowców sięgaj, daleko 
i dążą oni do objęcia całej władzy w 
Niemczech i do wygryzienia W8 · yst
kich konkurentów i przeciwników ze 
stanowisk rządowych. Czy im się to 
uda, pokaże przyszłośll najbJiżs~. 

E. R. 

nie miał byt syna fryderyka - niktby 
nie wynalazł szkoły freblowskiej, dzieci 
nie robiłyby robótek freblowskich, nie 
byłoby . freblanek", poszukiwanych w 
drobnych ogłoszeniach, ani ogr6d k6w 
t11a dzieci, na wz6r załotonego .kinder
gartenu' poraz pie rwszy w roku 11532 w 
Blankenberg właśnie przez Froebla. Bo 
komu przyszłoby do głowy zakładanie 
frebl6wek, gdyby nie wied~i8no, że był 
froebel , człowiek właśnie .ef- ef" (Fry
deryk Froebel), tw6rca znakomitego sy
stemu szkolneao, zwolennik otoczenia 
wlększ'ł opieką i uwag'ł dziecka w naj
młodszym wieku szkolnym. 

Więcej światła, powietrza, ruchu, 
swobody dziecku najmłodszemul - '1'0" 

łał Fryderyk Froebel. 
Zamiast przeci"żania młodziutkiego 

umysłu suchemi naukami. 

O tych zasługach Froebla przypo
minały sobie w porę radjostacje zagra
niczne; niedawno bowiem nadano w 
Europie zachodniej wiecz6r ku uczcze
niu 1SO-lecla urodzin Froebla. Przy tej 
sposobności przypomnieli sobie ludzie. 
że gdy w roku 1832 Froebeł wysun'łł 
ideę relormy w nauczaniu i wychowaniu 
szkolnem w kierunku większego zwr6ce
nla uwalZi na rozw6j fizyczny i rozw6j 
charakterów, władze i t. zw. oplnja w 
ojczyźnie Froebla, potępiły jego myśl. 

Znakomity wychowawca był zdecy" 
dowanym przeciwnikiem mechanicznego 
tłoczenia nauk w młodziutkie umysły. 
Froebel zaproponował raczej odclllżenle 
w naukach przy jednoczesnem zwr6ce
niw uwaai na rozwój intelektu dziecka 

przez rozszerzenie czasu rozrywek re 
kreacyjnych: zabaw, gier i robótek -
według zamiłowań dziecka. Tego wła
śn ie wówczas wcale nie znano. 

W państwie surowych obyczaj6w 
krzywe m okiem patrzono na reformy 
froeblowskie; rZlld pruski robił trudności 
W wprowadzeniu do szkół: .rewolucyj
nego ducha" [ Iroeblowskiego i dopiero 
w roku 1836 udało się Froeblowl prze" 
łamać lody i załotyć pierwszy .klnder
garten". Jak wiadomo, pói niej poszło 
gładko, gdy przekonano się, że nietylko 
suche nauki i kary cielesne robili ludzi 
w szkołach pruskich. Metodę Froebla 
przyjęto następnie w szkolnictwie nie" 
maI całego świata . .............. ~ .. -------
Pokój 

przy rodzinie do wynajęcia w cenie 30 zł. 
miesięcznie. Wiadomość: ul. W61czańska 
Nr. 139, m. 16 od 10--6 wiecz. --..... , .................. ... 

Od 

II 
Administracji. 
P. T_ Czytelników na

szych prosimy uprzejmie 
o niezwłoczne informowa
nie nas o nieregulamem, 
wzg. opóźnionem dorecza
niu pisma. Piotrkowska 84-
Telefon li 101-99. 
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II • •• I • ••• Dokończenie. 

Potem opowiedziała szybko 
zmyśloną historję o diagramie i ofia
rowała się powiedzieć Rexowi, żeby 
nam to przywiózł. I myśmy słuchali 
spokojnie, jak ona posyłała brata na 
śmierć. Jej zachowanie się podcza~ 
zwiedzania giełdy powinno mi było 
dać do myślenia, ale jakoś tego dnia 
byłem ślepy. Pamiętacie, j aka ona 
była zdenerwowana? Na wiadomość 
o śmierci Ren, wybuchła płaczem. 
Łzy jej były zczere, tylko miały 
swe źródło nie w żalu , a w rozprę
żeniu po strasznem napięciu. 

- Zaczynam rozumieć, dlaczego 
nikt na górze nie u łyszał strzału -
rzekł ~[arkham. - Stłumity go grube 
ściany. Ale j ednak Sproot - na dole 
- usłyszał? 

- Przypominasz sobie ten komi-
nek w bawialni, bezpośrednio pod ko
minkiem Ady, o którym Chester mó
wił, że rzadko się w nim pali? Otóż 
echo wystrzału poszło wdót kanałem 
i dlatego Sproot usłyszał go, chociaż 
był na dole. 

- Powiedział pan przed chwilą, 
że Rex mógł podejrzewać matkę -
rzekł Heath. - Dlaczegóż więc rzu
cił podejrzenie na Von Blona? 

- Może, po pierwsze, dlatego, że 
bronił się instynktownie przed posą
dzaniem matki. A po drugie, prze
ląkł się, gdyś go pan zapytał o re
wolwer, że na niego padło podejrze
nie i usiłował je zwalić na kogo in-' 
nego. Von Blon dobrze się zorjento
wał w jego nastroju. 

- Skończ wreszcie z t ą Adą -
wtrącit niecierpliwie Markham. 

- Dobrze. A więc Ada podsłu
chiwała pod drzwiami bibljoteki , gdyś
my Itam poszli zrobie rewizję. Do
myśliła się, żeśmy znaleźli ksi ążki 
i kalosze i musiała dzi.ałać z pośpie
ehem. Opowiedziała więc nam dra
matyczną historję, że widziała matkę 

w nocy w hallu, co było nieprawdą,. 

Przeglądała dzieła o paraliżn i za
czerpnęła z nich pomysł skierowania 
podejrzeń na przybranllr matkę, bę
d~ głównym przedmiotem jej niena
wiści. Von Blon mówił, że dzieła te 
nie traktujllr o paraliżu histerycznym, 
ale Dapewno zawier ją jakieś wzmianki 
i o takim paraliżu. Przypu zczam, 
:te Ada zamierzała zabić pani, Greene 
na kODcu i nadać temu zabójstwu po
zory samobójstwa morderczyni. Ale 
wiadomość o zapowiedzianej wizycie 
doktora Oppenheimera w połączeniu 
z tem, co nam powiedziała o nocnym 

spacerze matki, zmusiła ją do zmiany 
planu. Stara dręczycielka musiała 
umrzeć - przed wizytą Oppenhei
mera. Wpierw jednak Ada zażyła 
samą morfinę. Bała się poczęstować 
matkę strychniną .odrazu z rana, żeby 
nie obudzić podejrzeil .. . 

- Dlatego ona czytała książki 
o truciznach! - wykrzyknął Heath. 
- Niczego nie robiła naoślep. 

- Wla ' nie. Zażyła tylko tyle 

mienia, że to ona chodziła w nocy 
po hallu. 

Twarz Vance'a okryła się cie-
niem. 

- Mam wrażenie - rzekł smut
nie - że zaczęła podejrzewać córkę. 
Znała straszne dzieje jej ·ojca. i mogła 
się lękać , że w dziewczynie odezwllr 
się dziedziczne instynkty. 

Zapanowało krótkie milczenie. 
\hzyscy myśleli o tem samem. 
Wkońcu Vance rzekł : mortiny - prawdopodobnie około 

dwóch granów - żeby stracić przy
tomność. Połknąwszy truciznę, po- --: Po śmierci pani Greene pozo
czekala dopóki jej nie ogarnęła sen- stała do uprzątnięcia już tylko jedna 
ność, pociągnęła za sznur od dzwo9ka, Sibella i cel byłby osiągnięty. I sama 
zahaczyła frendzel o zęby pie ka Si- Sibella poddała Adzie sposób zreali
belli i pocożyła się. Obecność tego zowania tego ostatniego mordu. Pa
pieska spowodowała alarm i rzucała miętacie przejażdżkę samochodem nad 
podejrzenie na Sibellę. Ada natural- rzekę i zjadliwy żart SibelIi o zwa
Rie udała częściowo przelotną, cho- leniu samochodu w przepaść razem 
robę. Ale Drnmm, choćby nawet był z ofiarą,? Ada podchwyciła to wlot. 
takim wielkim lekarzem, za janego Gdyby jej się ta okropność udała, ze
się uważa, nie odkryłby tej symu- znałaby prawdopodobnie, że tiibelIa 
lacji, bo począ,tkowe symptomaty przy chciała ją, zamordować, lecz, że ona 
otruciu morfiną są jednakowe, bez spostrzegła się w porę i zdążyła wy
względu na wielkość dawki. Przy- skoczyć z samochodu. Ze Si bella tle 
szedłszy do siebie, Ada poczekała się obliczyła z szybkością maszyny i 
tylko na możność dania strychniny runęła w przepaść. Fakt, że Von 

. G BIon, ja i Van słyszeliśmy żart Si-paD! reene .. . 
_ Nieprawdopodobnie,zimna krew belli, nadałby kłam twu Ady cechę 

_ mruknął Markham. prawdopodobieństwa. Byłby to rze-
_ Kryminalistyka zna dużo ana- czywu';cie wya:arzony koniec morder

logicznych przykładów. Zimna krew? czej 'kampanji : Sibella, morderczyni, 
Tak! Chociaż w wypadku Ady wcho- poniosłaby zasłnioną, karę, sprawa 
dziła również w grę namiętność. upadłaby sama przez się i Ada zosta
Trzeba piekielnie gorącego płomienia, łaby panią siebie i dziedziczką miljo
abu ludzkie serce wytrzymało taką nów. I mało brakowało, żeby się tak 
Getsemanję, przez jaką ona przeszła. nie sta10. 
Okazja do otrucia pani Greene nada- Vance westchnął, sięgnął po ka
rzyła się po jedenastej wieczorem, I rafkę, napełnił nam szklanki i oparł 
gdy pielęgniarka po zła na górę. Nie się z posępną twarzą o poręcz to
dowiemy się nigdy, czy Ada zapl'opo- telu. 
no wała matc1 cytrokarbonat, czy też - Ciekaw jestem, od jak dawna 
dała go jej na jej żądanie. Prędzej ona przygotowywała tę straszną heka
to pierwsze, bo zawsze dawała go jej tombę; Tego się nigdy nie dowiemy. 
wieczorem. Pielęgniarka zastała już Może całe lata. Nie śpieszyła się, 
Adę w łóżku, pozornie uśpioną i ani . wypracowywała starannie plan i cze
jej przez myśl nie przeszło, że jej pa- kała na pomyślne okazje. Skoro 
cjentka kona za ścianą - otruta. udało jej się zawładnąć rewolwerem, 

- Raport post mortem Doremusa musiała tylko zaczekać na obfity 

śnieg. Tak, najistotniejszym warun
kiem jej planu był śnieg... Zdumie
wające! 

Mało już jest do dodania. Roz
wiązanie sprawy nie zostało podane 
do wiadomości publicznej i cała rzecz 
poszła ad acta. W następnym roku 
sąd najwyższy obalił klauzulę testa
mentu Tobjasza Greene'a, dotyczącą 
dwudziestu pięciu lat zamieszkania 
rodziny pod wspólnym dachem i Si
bella weszła w posiadanie całego ma
jątku. Wkrótce potem stara rezy
dencja uległa zburzeniu, a plac prze
szedł w obce ręce. 

Mannheimowa, nieszczęśliwa i zła
mana śmiercillr córki, zażądała swego 
zapisu, (który hojna Sibella podwoiła) 
i powróciła do Niemiec, do swoich 
siostrzenic i siostrzeilców, z którymi 
stale korespondowała. Sproot wyniósł 
się do Anglji. Przed odjazdem zwie
rzył się Vance'owi, że dawno marzył 

o dworku w Surrey i o wytchnieniu 
po długich latach służby . • Pewnie 
tam teraz próżnuje I zaczytuje się 
w Martialu. 

Doktorostwo 'Von Blonowie wyje
chali zaraz po d,ecyzji Rądu na Ri
vierę , gdzie spędzili spóźniony miesiąc 
miodowy. Obecnie miesźkają w Wie
dniu. Doktór wykłada na uniwersy
tecie, Alma Mater swego ojca, i zdo
bywa sobie powoli sławę powagi 
w dziedzinie neul'ologji. 

Majowy zeszyt 
paryskiego żurnalu mód 

"Paris Mode" 
już nadszedł 

Do nabycia w administracji 

Dziennika Łódzkiego 
w cenie po zł. 2.-

UL. PIOTRKOWSKA Nr. 86. 

musiał przerazić Adę - zauważył -,--------------o.II! 
Markham. 

- Tak, bo zniweczył jej kalku
lacje. Możecie sobie wyobrazić, co się 
z nią działo, gdy się dowiedziała, że 
lIani Greene nie mogla chodzić. Ale 
wyplątała się jakoś z niebezpieczeń
stwa i wykorzystała śliski szczegół 
ze wschodnim szalem przeciwko Si
belli. 

- Mannheimowa dziwnie się za
chowała w czasie tego badania - za
uważył Markham. - Dała do zrozu· 

Od Wydawniqtwa. 
Na zyoh P. T. Czytelników i Klientów ogłoszeniowych zawiada

miamy, iż Marjan SloJkowski, inkasent naszego wydawnictwa, przestał u 
nas pracować z dniem 18 b. m. i tem samem nie jest uprawniony ~o 
przyjmowania żadnych zleceń dla Wydawnictwa, ani tet inkasowama 
naletnośoi. 

Wydana temut w Iwoim czasie legitymacja została unieważniona. 

Wydawniotwo 

,,01- :mnik Łódzki". 
l 
~!.. 
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Kalendarzyk. 
M aj 

DZIŚ; BonHacego M. 
JUTRO: Z.Ił. Ducha .... 

-:::-

W lohód oIońoa 3.ł6. 

Zaohód lł.ń.a 19.1 • 14 W.chód biętyca 12.00. 

Soboła 
Zaohód koięłyoa 1.53. 

Długo_ć dnia 15.27 
Przybyło dnia 8.00 

I 
IIUZ8UK I(ISJSKI8 hiltorJi i .. tuki Im. , 
J. I R. Barto ...... i •• ów (plao Wolnośoi l) 
.twart.... środy, lob.ty i nl.d,I.I. od 
10--18. 

Dyżuryaptek. 
·Ozi' w nocr dy!uruiq n.stępuj~ce AP' 

teki. S •. Jankie ewic.a, (Stary Rynek 9) -
L. Steckla (Limanowskiego 37), B. Głu
chowskiego (Narutowic~a 6), St. tlambur
g. (Gł6wna 60) L. ·Pawlowskiego (Piotr
kowska S07), A. Piotrowskiego (Pomorska 91) 

Będzie susza 
w Europie .. 

Kilku meteorologów europejskich o
głosiło w tych dniach niezbyt wesołe 
prognostyki na najbliższe miesilłce. 

Zdaniem ich, w całej Europie Srod · 
kowej nastlłpi wkrótce susza, która od
bije się fatalnie na zbiorach tegorocz
nych. Ta przeraźliwie smutna przepo
wiednia byłaby kamieniem grobowym 
dla i tak już niezbyt wesołych warun
ków, w jakich tyjemy w chwili obec
nej. 

Znany uczony dr. franciszek Baur z 
frankfurtu nad Menem poddaje tę pro
!Znozę ŚCisłej krytyce i wywodzi, że rze
czywlicle w roku bieilłcym, tak jak to 
się działo w latach 1899, 1911 i 1921, 
moina przewidywać niezmiernie suche 
lato. IJ powainiaj" do takiego twierdze
nia niezwykle duże w tym roku plamy 
na słońcu, które, jak wiadomo, zawsze 
wywołuj" suszę. 

Czy to mniemanie jest już naprawdę 
ostatecznie ugruntowane? " 

Pomimo, że meteorologja ma już za 
sob" 250 lat praktyki, niemniej sk"dinlłd 
mamy .powody do twierdzenia, te w ro
ku bież"cym pogoda nie będzie zupeł
nie taka, jak to przepowiadajlł owi me
teorologowie. Są bowiem wypadki, któ
re wpływajll decyduj liCO na pewne zmia
ny w przyrodzie, jeżeli chodzi o pogodę. 
One to mogli powstrzymać działanie 
promieni słonecznych. 

Na pierwszym planie wypadkiem ta
kim 511 wybuchy wulkanów w Ameryce. 

Wybuchy te wyr7.uciły w przestrze
nie straszliwe masy pyłu i popioły 
wulkanicznego, co stanowczo osłabi 
działanie promieni słonecznych. Jui 
więc chociaiby z tego powodu musi na
stlłpić pewna zmiana w przepowiada
nych wypadkach suszy. Zachodzi teraz 
tylko jedno pytanie: jak daleko i jak 
wysoko doszły masy popiołu wyrzuco
nego z wulkanów I czy odegrajll one 
rolę decydujllclI dla zmiany proanosty
ków meteorologów. 

Drullie pytanie powstaje, gdy będzie
my chcieli stwierdzić,~ czy te masy po
piołu wogóle minIł . ocean i oddziałajll w 
Europie. A jeżeli dotrll. do Europy, to 
w jakim s tanie, jeżeli chodzi o siłę ich 
działania i czy przejdll w kierunku pół
kuli północnej. Północna półkula wy
syła zazwyczaj daleko więcej fal zimna 
do półkuli południowej , nii. ich stamtlld 
otrzymuje. Możliwe jest więc, te zmia
ny pogody nie zamaczlI się u nas z ta
ką siłą, jak np. w Ameryce. 

A więc niebezpieczeństwo suszy dla 
Europy jest Wcilli jeszcze groźnlł aktu
alnością, choclat można m leć nadzieję, 
że wybuchy wulkanów zrobią swoje i 
pozwolą nam uniknąć kl~ski suszy. 

Mlldry człowiek powinien 'być zawsze 
Przygotowany na wszelkie nieszczęścia, 
Spadajlłce nań ze wszystkich stron. Je
leli jest o nich uprzedzony, może się 
łatwo wyzwolić z ich pęt. Nie trzeba 
tylko lekceważyć niebezpieczeństwa. 

---------------------lir Pal i tądaj tylko gilzy ~ 

"L E G J O N O W I (tf 
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Sytuacja w przemyśle łódzkim w świetle cyfr. 
Rok 1928 był okresem przemysłowym. 

Na podstawie zebranych przez miej
ski wydział slatystyczny materjałów, 
inspekcji pracy, podać możemy slereg 
Interesujlłcych danych, obrazujących głę
bokie zmiany, zachodzlłce od kilku lat 
w stanie przemysłu łódzkiego. 

Zmiany te idll w ki<runku stopnio
wego lecz stałego zmniejszania się licz
by wielkich i średnich przedsiębiorstw 
małych, przy równoczesnym stałym spad
ku ogólnej liczby zatrudnionych w tych 
zakładach robotników. 

Ten proces datuje się od 1929 roku. 

I 
Jeszcze w 1928 roku wraz ze wzrostem 
liczby zakładów przemysłowych zauwa
żamy równiet wzrost ogólnej liczby ~a-

I trudniollych robotników, jednakze jut 
w tym roku dają się spo~trzec pierwsze 
oznaki zbliżającej się zmiany. W roku 
1928 było zarejestrowanych na terenie 
miasta ogółem 1202 zakładów przemy
słowych, zatrudniajlłcych ogółem 112,ł43 
robotników. Otóż w porównaniu z ro
kiem poprzednim (1927) liczba zakła" 
dów przemysłowych wzrosła o 5 proc. , 
podczas lidy ogólna liczba zatrudnionych 
w tych zakładach robotników wykazy
wała niespełna 1 proc. przyrostu_ 

W roku 1929 nastIIPił w tym stanie 
zwrot bardziej wyratny: liczba zakładów 
przemysłowych wzrosła do 1373, zaś 
liczba robotników zmniejszyła się ze 

---------------------------------------------
Oczy Bielska zwrócone na ' Łódź. 

Robotnicy bielskiego okręgu 
przyłączą się do akcji sirajkowej, 

przemysIowego 

Jak wiadomo - w bielskim prze· 
myśle włókienniczym wypowiedziano 
umowę wcześniej, aniżeli w Łodzi, 
wobec czego wcześniej również przy
stąpiono tam do oficjalnego obniżania 
płac . 

Obecnie, w wyniku parokrotnie 
przeprowadzonych pertraktacyj ze 
zwil\zklmi zawodowemi, u~yskarlo za
ledw ie tyle, iż przemysłowcy zgodzili 
się na zawieranie umów, lecz nie 
zbiorowo, a indywidualnie, na terenie 
każdej fabryki odrębnych. 

Robotnicy w zasadzie nie godzl\ 
się na takie załatwienie sprawy, nie 
chcl\c j~nak rozpraszać sił na od
osobnioną , a zatem nie rokującą. wi
doków powodzenia, akcję, oczekuj 1\, 
aż sytuacja IV Uldzi dojrzeje do pod-

jęcia zdecydowanej akcji strajkowej, 
.do której Zgł02ZI\ solidarnie akced. 

Na zajęcie takiego właŚnie stano
wiska wpływa pl'zedewszystkiem fakt, 
iż w Biel ku bardzo znaczna liczba 
robotników jest pozbawioną pracy, a 
pozatem znaczny procent zatrudnio
nych pracuje przez cały tydzień, co 
powoduje, iż szerokie warstwy robot
nicze żyją w skrajnej nędzy. Wzglą.rl 
ten przedewszystkiem odstrasza od 
podejmowania samoistnej akcji straj
kowej . 

Jak wynika z otrzymanych przez 
łódzkie zwil\zki robotnicze doniesień Z 

Bie!dka - ogól robotników tamtej
szych jest zdania, iż drogl\ wspólnej' 
akcji strajkowej , w okręgu łódzkim, 
bielskim i białostockim, osiągnie się 
niewą.tpliwie odpowiedni sukces. (p) 

"KowalU zawinił, 
"ślusarzom" połamano żebra 

Krwawy przebieg eksmisji. 
Wlaściciel domu zbiegI, Hum zlynczowal - tragarzy. 

a) W domu przy ul. Gnieźnieńskiej 
20 zajmowała jednopokojowe mieszka
nie rodzina Skrzeszowskich, składająca 
się 4 osób. . 

Poniewa? Skrze'szowski zalegał w 
płaceniu komornego i nie mógł w ża
den sposób za leg/ości wyrównać, wła
ściciel domu Grzeszowski skierował 
sprawę do sądu i po otrzymaniu wyroku 
zaslldzającego eksmisję Skrzeuowskich, 
onegdaj przeprowadził eksmisję. 

Po usunięciu Skrzeszowskich przez 
komornika z mieszkania, w chwili gdy 
policja wraz z komornikiem orldaliła się 
na podwórzu zebrał się tłum zwolenni
ków Skrzeszowskiego z bratem wyeks
mitowanego Walentym Skrzeszowskim 
na czele. 

Podburzony tłum postanowił siłą 
wprowadzić Skrzeszowskiego do opróż
nionego przed chwilą mieszkania. 

Grzeszowskl usiłował przeciwstawić 
się temu, wzywajlIC do pomocy dwóch 
robotników wynajętych w celu przepro
wadzenia eksmisji, a mianowicie 22-let
niego Władysława Drewnowicza, zamie
szkałego przy ul. Lutomierskiej 75 , i 
25-lrtniego Józefa Kapuścińskiego, za
mieszkałego przy ul. Gnieźnieńskiej ~6. 
Gdy Grzeszowski wraz z pomocnikami 
stawił opór tłum rzucił się na nich. 
Grzeszowski widzlłC, że nie oprze się 
przemocy, ralował się ucieczkll, nato
miast dwaj iego pomocnicy dostali się 
w ręce napastników, którzy Ich ciężko 

I na widok której awanturnicy rozpierzchli 
się · 

Przybyły lekarz pogotowia opatrzył 
rannych i przywi6zł Kapuścińskiego w 
stanie groźnym do szpitala św. Józefa. 

Równocześnie policja wdrotyła do
chodzenie, w toku którego ustalono, źe 
krwawej masakry dokonali brat Skrze
szowskiego, Walenty 'oraz Jan f.lipiak, 
zamieszkały przy ul. Wrześnieńskiej 20. 
filipiaka aresztowano i osadzono do 
dyspozycji slldu, natomiast Skrzeszow
ski zbiegł i wszczęto za nim poszuki
wania . 

Ponadto zatrzymano również 6 in
nych osób, które stawiły opór policji. 

Wycieczka łowickich 
strażaków w Łodzi. 

Wczoraj przybyła do Łodzi wyciecz
ka 150 strataków łowickich, zdlliających I 
na rowerach w kierunku Częstochowy. 

Na lIranicy miasta koło Juljanowa 
wycieczkę powitały delegacje straty 
łódzkiej poczem wycieczkę podt jmowa
no w 5 oddziale łódzkiej straty ognio
wej ochotniczej. 

Następnie odbyły się na dziedzińcu 
5 oddziału straży ćwiczenia szkolne. 

Zkolei dr. Grohmann przyjął wycie z
kę herbatkIl, poczem odbyło się rozwili
zanie zadania alarmowego taktycznego, 
na Księżym Młynie, w przędzalni fabry
ki K. Scheiblera 

W dniu dzisiejszym wycieczka stra
żaków łowickich opuszcza Łódt . . (p) 

112,443 w roku poprzednim do 97:630 
osób. . 

W roku 1930 zauwatamy daluy 
wrrost liczby zakładów przemysłowych 
do 1654 przy równoc1esnym spadku 
liczby zatrudnionych robotników do 
93,463. 

Wreszcie według stanu na dzień 
31 grudnia 19:51 r., na terenie Łodzi 
było zarejestrowanych przez inspekcję 
pracy 1769 zakładów przemysłowych, 
zatrudniajllcych 82,064 robotników. 

Widzimy zatem, że jak i w poprzed
nich latach, tak i w rollu 1931 daje się 
zauważyć dalszy wzrost liczby zakfadów 
przemysłowych przy równoczesnym spad
ku ogólnej liczby zatrudnionych w tych 
zakładach robotników. 

Biorąc za podstawę porównania rok 
1928, w który", liczba zatrudnionych 
robotników doszła do punktu kulmina
cyjnego, stwierdzamy, że w cillgu czte
rolecia 1928 - 1931 liczba zakładów 
przemysłow}ch w Łodzi wzrosła o 46~, 
gdy tymczasem liczba zatrudnionych 
w tych zakładach robotników zmniej
szyła się w tym czasie o 27 proc. 

Zasługuje również na uwagę omó
wienie zmian, jakie zaszły pod wzglę
dem liczby zakładów i zatrudnionych 
w nich robotników w rozpatrywanym 
czasokresie w ważniejszych działach 
przemysłu łódzkiego_ W przemyśle 
włókienniczym, na który-jak wIemy
składa się lwia 'tzęść przemysłu łod,.
kiego, zjawisko rozdrobnienia zakładów 
i spadku ogólnej liczby zatrudnionych 
robotników występuje w sposób najbar
dziej wyrazisty i stały_ 

W roku 1928 było 872 zakładów 
włókienniczych; liczba ta wzrastała 
stopniowo, dochodząc do 1000 w roku 
1931, a równocześnie liczba robotników, 
których w tym przemyśle w roku 1\)28 
było zgórll 96 tysięcy, spadła poniżej 
65 tysięcy w roku 1931. 

Podobne zmiany stwierdzamy w prze
my&!e maszynowym i elektrotechnicz
nym, który w roku 1928 liczył 77 za
kładów i 3647 robotników, natomiast w 
1931 roku liczba zakładów wzrosła do 
160, zaś liczba robotników uległa zmniej
szeniu do 2362 osób. W przemyśle 
spożywczym liczba zakładów zwiększyła 
się z 42 do 163, a więc blisko cztero
krotnie, zaś liczba zatrudnionych robot
ników zwiększyła się o 2103 do 2717, 
a więc zaledwie o jednll trzeciII. 

We wszystkich pozostałych grupach 
przemysłu na ogół daje się stwierdzić 
w mniejszej lub większej mierze wzrost 
liczby zakładów przy równoczesnem 
absolutnem lub stosunkowem zmniejsze
niu liczby zatrudnionjch robotników. 

Wyjątek pod tym względem stanowi 
przemysł chemiczny, z kt6rym liczba 
zakładów w omawianem czteroleciu 
wzrosła z 23 do 47, a więc dwukrotnie, 
a jednocześnie wzrosła także liczba za
trudnionych robotników z 1441 do 3078 
osób, o więc więcej niż dwukrotnie. 

Wspomnieć jeszcze należy o podzia
le zatrudnionych robotników według 
płci z uwzględnieniem robotników mło
docianych. 

W roku 1928 w og4lnej liczb i .. 
112,443 robotników zatrudnionych w 
przemyśle było 50,1 proc. dorosłych 
mężczyzn, 44,4 proc. dorosłych kobiet 
oraz 5,5 proc. młodocianych, w tern: 
2,8 proc. chłopców i 2,7 proc. dziew
cZllt. 

W roku 1931 przy ogólnej liczbie 
82,064 zatrudnianych robotników było 
dorosłych mężczyzn 52,1 proc. doro
słych kobiet, 45,0 proc. oraz młodocia
nych 2,9 proc., wtem: chłopc6w 1,9 
proc. i dziewcz,!t 1,0 proc. 

Jak widzimy, procent zatrudnionych 
robotników dorosłych, zarówno męż
czyzn, jak i kobiet, zwiększył się kosz
tem młodocianych robotników, zllrówno 
chłopców, Jak i dziewczllt, których pro" 
cent w stosunku do ogółu zatrudnio
nych w przemyśle zmniejszył się w roz
patrywanym czasokresie blisko d ... ukrot
nie . 

wytwórni .ŚWIATOWID" .:' 

ŁODt, Ceiielnian. 19, tel. 1M-86. 

poranili. Kapuściński doznał złamonla 
kilku żeber, łopatki, rany głowy i całe
go ciała. Również Drewnowlcz odniósł 

, złamanie ręki, okaleczenie głowy i ciała. 
I Na miejsce awantury przybyła policja, 
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.. 1II1_lBn_ui' Sprzedajny sekwestrator skarbowy 
TUTR JIllIJSKI: Godz. 4 po pol. ,Dybuk", 

wlecz. "Alet· . 
l'IIATR KAIOIRA.LNY: Godz. 6 po pol. ,Omal 

nie noe poślubna" , wlecz .• Poproaiu tru
teń'. 

TBATR POPULARNY: Godz. ł po pol. ,Przy
jaciele", wlocz. ,Droga do Bueno. AIres' 

TBATR SCALA: ,Oul Pro Ouo·-.Na calego". 
TIIoLTR RBWJ[ ,KOKUS": .0,lIczw Momu.lo". 

APOLLO: oUwledllona'. 
aAJL\: ,J.j Blucelencja MiłoŚć". 
CA.PITOL: .Bomby nad Monte Carlo' . 
OASINO: .Śpiewak nieznany'. 
CZARY: I. .Hieny nocy'. II .• Spelunka· 
CORSO: I. ,Saary dom'.II.,IOmlnut atrachu'. 
DOK LUDOWY: ,CI.bie tylko kocbałem' . 
GRAND KINO: ,Csarujł\cy ohloplec". 
LUNA: .Fllrty pięknej pani". 
VIKOZA: I .• Kawiarenka". II_ ,W tajemniczym 

w~wozie·. 

ODBON: .Tancerka Cilil·. 
OŚWIATOWY: J •• Vlodość na bezdroiu· . 

II. ,Groz& śmieroi' • 
PALica, • Waterloo bridg .. •. 
PJtZllDWIOŚN[R: ,X-21'_ 
UBUR8A: "Graj cnanie" • 
ItA.KIBTA. .Dawid Golder". 
8PLBNDID: ,Siertant X". 
WODBWIL: ,Buster na tronelo' 
ZA.OHJI'I'A: I. oKonI •• 8wlata". II. oLaurel i 

I Kardy la kratamI'. 

Tean MiejskI. 
(ul. C.gl.lnlana ]i 27). 

kij w .obotę o godz. i-.J po pol. po raz 
t."wIslędnie oatatnl ,Dybuk' po cenach naj
nlillJch o. 00 gr. do S sI. 

lIslś .... I.clor.m oral w nled.zlelę osods. 
A po pol., reporta' r .... olucyjnT ,Azet'. C.ny .--ru. ulio" • . 

W nl ••• lelę wiocz. oras w ponledzlalek 
o ,od •. ł po pol. po cenacb zna .. nlo znlto
lIJ'cb bawlł\ca aWII blYlkotllwośclll, śwl.tnym 
~WDo .. m i clęŁł\ .. tyr" wybor ... komedja R. 
&bawa .Rodzlce I dllecl". 

Wpr6bach tenS&cyjna komedja -Verneull'a 
Bank N.mo" le znakomitym gołclem war

;,"w.klm Jenlm Lo .. czyńaklm w roll popl
..,....j. 
Tray występy wauZ8wakiego .. aui~ 

P,o-Ouo" w Teatrae Miejskim. 
We wtorok, 6rodę I .... czwartek i .... letn. 

warnawlk.l. ,0nJ-Pro.()uo· pod. dlr. p. Boel-
lIo .... ki.go ..... )'.tllpl z wiolkIl zupelllle IlOWł\ 
...... j, w 26 obra.acb w wykonaniu naJ bar
dalej Clolo,,)'cb .11 tego .ympatycznego ze
IIpOla. 

Teatr Kameralny. 
(ni. Traugutta ]i 1). 

Dlli I jutro o g. 6-.j popoI. lekka pi
kantna .Omal nlo noc poŚlubna". CeD)' IDI-

10noDZIŚ i dni na.tępnycb wlooz. arcywelola, 
Wlryczna komodja B. Wlnawera .Poproatu 
Truteń'. 

Wkrótce lenl&eyjne ekaporyment)' do
.wl .... elll •• I dlled.IDr poycbologJI Dr. A. K. 
"anSIMJ'&. 

Teatr Popularny. 
(Ogrodowa ]i. 111 t.l. 178-00). 

DII~ [ ul na.tępnycb o godz. 8.15 wieol. 
słoua .. tuka Karen.a p. t .Droga do Bue
net A.lr •• " w 8 akt. SoneacyJna ta ntuka 
S"'~ byla .... Warua"lo 300 razy z rzędu 
liny wypełni onej wido_nl. . 

&leoz rozgrywa .Ię w Bueno. AJre. w 910-
dowllku bandlarzy ływym towarem. 

Znakomita reł,.lOrja K. Tatarklewloza. 

Praedatawienie dla młodzieży szkolnej. 
Dal6 ..... obotę dn. Ił maja o g. ł po pol. 

" .. tr Popularny pr.y ul. Ogrodowej 18 uUII
daa dla ucml średnich zakład6w naukowyob 
JllWŃ8tawlenle Al. hr. Fredr)' p. t •• Przyjaclele·. 

Teatr SCllla. 
(or6dmlejlka 16) 

.Na calego"_ 
Drup I kolei rewja p. t. ,Na calego" 

ponowule 016nlla Udi. tak doborowym pro
p&IIJom I liwletn)'m wykonaniem calego ze
apolu. jak I IW" melodYjnościII. przebogatl\ 
wyeta .... " ko.tjum6w I d.koracyj. Gwllzdy 
I gwlaldeczkl .Oui-rro-Quo· Nina Grudzlń.ka. 
JanIna Wi.nl.r.ka I ZolJa Terne za.lułenle 
.blorał)' brawa. liczni. .apelnlajllcej ealę 
publiczności. 

Z ze apolu mę.kl.go, aClkolwiek na krótko 
pokazally wido .... nl. na wyr6łnlenl •• a.luguje 
p. W. RycbŁer w plolonc •• Santa LucJa'. 

Teatr lite r.-art .• Mom"s". 
(Zsloraka 17). 

Dziś, w aobotę. nled,lolę I poniedzialek 
teatr IIt.-art. ,Momus' po. kIerunkiem Je
.. ego Taurld.lr.logo wy.tawla 29 p .. eboJowlI 
rowJę p. t . • Orllol w Komusle ' .... 2 clęśclacb 
20 od.lonach pl6ra n.jwybltnlejszycb art. 
• "eR warszawskioh . 

Rucbliwy ten teattlyk .. angażował na 
kilka gOŚCillllycb .... y.tęp6w ulublenca .cen 
Itoleomycb Kazimierza Orlicza, który z mlej
lea zach .... ycl pUbliczno'ć ł6dzkł\. 

skazany na rok więzienia. 
p) w je ieni r. ub. gło nem e· 

chem odbiła się w Łodzi . en acyjna 
sprawa o niezwykly wprost wypadek 
przeprowadzenia szeregu machinacyj, 
o zustw przez niejakiego Krawczyń
skiego Wacława. 

Podłoże sprawy puedstawialo się 
w6wczas jak następuje: 

Jan i Oskar bracia Weis ig i A.
leksander-Włodzimierz Pilc zawarli z 
niejakim Wacławem Krawczyńskim 
sp6łkę pod firmą • W. Krawczyń ki i 
S-ka· , warsztaty samochodowe, przy 
ul. Piotrkowskiej 287. 

KrawC2yńlki jnż od pierwszej 
chwili zawarcia spółki starał się od
sunąć współwłaścicieli firmy od inka
sowania pieniędzy przedewszystkiem, a 
uastępnie od wpływu na działalność 
przedsiębiorstwa . Mimo,!iż firma roz
wijała się bardzo pomyślnie, pl'zyczem 
dochody były powatne i wzrasta.ły z. 
mIeSiąca na lDleSII\C, Krawczyński 
nigdy nie miał pieuiędzy dla wspól
nik6w. 

W rezultacie przeprowadził Kraw
czyilski uUliejętną machinację, w re
zultacie kt6rej sprzedał przez licyta
cję cały majątek firmy za dzie iąt/\ 
część wartości. 

W wyniku dwudniowPj rozprawy 
Krawczyński skazany został na l rok 
więzien i a. 

Zarówno z zeznań świadk6w,'prze
słuchanych podczas proce u w liczbie 
80 osób, jak i z doniesień Ils6b po
stronnych wysnuć należało iwuio ek, 
iż Krawczytlskiemu cała machinacja 
powiodła się tak doldadnie tylko dla
tego, it zdołał on pozyskać sobie cał
kowite oddanie sekwestratora VI u
rzędu skarbowego, Czesława Kaczo
rowskiego. 

W związkn z tem Kaczorowski 
stanął w dniu wczorajszym przed Sl\
Iłem okręgowym. 

Rozprawa potwierdz i ła całkowicie 
wiuę oskarżonego. 

Okazało się mianowicie, iż Kraw
C2yński, chcąc za wszelką cenę do
prowadzić do licytacji urzl\dzetl spółki, 
zabiegał parokrotuie u naczelnika VI 
urzędu skarbowego o możliwie rychłe 
przeprowadzenie licytacji, albow 'em do 
fu-my rOSLczą pretensje r6wniet osoby 
prywatne, a jeśfi komornik, naskutek I 
tych preteusyj, pierwszy przeprowadził 
licytację, wówczas Skarb Państwa 

pozbawiony będzie możności ściągnię
cia zaleg 'ości podatkowych w kwocie 
1,600 złotych. 

Naczelnik VI urzędu skarbowego, 
zdziwiouy tą .lojalnością· Krawczyń
skiego wob c intere 6w Skarbu Patl-
8twa, oświadczył, it do Iii cytacji do
puścić nie może, albowiem posiada 
wyraźnie instrukcje, że nie wolno m~ 
sprzedawac tych objekt6w w przediię
biorstwie, kt6re SI\ związane z dzia
łalnością firmy, a więc przedewszyat
krem warsztat6w pracy. 

iezrażouy tem Krawczyński wszedł 
w porozumienie z sekwe9tratoremlKa
czorowskim, którego zdołał .przeko
nać" o konieczności przeprowadzenia 
licytacji i uzyskał tyle, iż Kaczoraw
ski termin licytacji wyznaczył :na 26 
sierpnia r. ub. 

Krawczyńsk i nakłaniał niejakiego 
Krukowskiego. aby wystąpił na licy
tacji w roli nabywcy, za powierzo
ne mu przez :Kl'awczyiskiego pien 'ą
dze. Krnkowski, który pracowalI w 
przedsiębior twie spóŁki jako monter, 
oświadczył, iż to jest łajdactwo i na 
taką kombinację nie pójdzie. 

Wobec tego Krawczyflski podsta
wił swego kuzyna i innych oscbników, 
którzy nabywali 26 sierpnia r. ub. 
ruchomości firmy za dziesiątą czę ć 
ich wartości rzeczywistej . 

'V trakcie przeprowadzenia licyta
cji przez Kaczorowskiego-przybył na 
miejsce komornik Rafał Sakkiłari. 
który również miał dokouać licytacji 
w tymże dnin. Wolec tego, iż urząd 
skarbowy nprzedził go jnż, do czego 
nie miał prawa, a również nie miał 
prawa Kaczorowski sprzedawać rucho
mości, zaopatrzonych w pieczęcie ko
mornika, p. Sakkiłsri zakomunikował 
telefonicznie naczelnikowi urzędn skar
bowego o bezprawin, jakiego dopnścił 
sit: sekwestrator. 

Jeden ze świadk6w zeznał na roz
prawie, iż słyszał, jak Kaczorowski 
przyszedłszy do Krawczyńskiego, żą
dał 300 złotych za dokonanie licyta
cji. Otrzymał wówczas 50 zł. Na
zajutrz otrzymał sto zł. PoteUl przy
chodził jeszcze parokrotnie po resztę 
pieniędzy. 

Sąd , wobec stwierdzenia. iż Ka
cZJrow<ki całkowicie ponosi winę bez
prawnego przeprowadzenia licytarji, 
wzięcia łapówki od Krawczyńskiego, 
którego był biernem narzędziem i do-

~-------------------------------..... ------~ 

Administracja "Dziennika Łódzkieg.o" 
jest czynna w lokalu wlasnym ul_ Piotrkowska Nr_ 86_ 

7 el. 101 ~99. - od godz. 8~ej rano do 8-ej wiecz. 

Redakcja dzienna: ul. Piotrkowska Nr. 86, tel. 101~99. 

nocna: ul. Cegielniana Nr. 19, tel_ lJ4~86. 

Pozatem udział wezmłt nowozaaUt;&towanl 
artyści,. osobacb p. Erki MUlZkl, Lusl Pra
gierówny orał lubianelo Bronisława Nowin· 
Ikiego, I udziałem całego tupołu .Momusa li 

p. N. Dubrow.klej. I. Kobulankl. Z. Kalinow· 
skiej. pp. J . Taurydzkiego. R. S,remskiego, 
B. Rewsklego I momusllltek giri.. Orkiestra 
pod kior. S. Eatrelcha . 

Pocz"tek o god •. 7.30 9.30. W niedzielę 
I ponied •. o 6.30 7.30 9.30. Ceny miejsc od 
60 gr. do 2 zł. 

Komunikat. 
Celem zapoznania się z eksponatami 

nowoczesnej szluki IIraficznej, wy~tawio
nemi na Wystawie Graficznej w Muzeum 
Nauki i Sztuki. Zarzlld ZwillIku Druka
rzy organizuje wycieczkę zbiorową no 
dzień 16·go b. m.. o godz. 12 w poło 
Zbiórka w lokalu Związku. 

puszczenia się nadużyć łużbowycll.
skazał go na l rok więzienia. 
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. Łódź 

SOBOTA, dnia Ił maja 1932 r. 
Il.ł~-I 1.6~ Prz.gllld dzlslaj •• eJ Pra.y PolIk . 

(lr. z W-wy). 
11.68-12.10 Sygnal czalu • W-wY. bejnal 

z Wlaży !Larjacklej w Krakowi a. odc. y
tanie programu na dzlei: bleż"cy. 

1 2.1O-1 2.4~ Poranek szkolny ze Lwowa. 
12.ł6-13.20 Płyty gramofonowe. 
1320-16.26 Przerw .... 
15.25-15.ł5 Odczyt ze Lwowa p. l .Stanillaw 

August, jako .bl_racz· - "'ygl. dr. lilie
czyslaw Gębarowicz. 

16.00-16.10 Plyty aramotonow •• W-wy. 
16.10-16.30 Radjokronika - wygI. dr. MerJall 

Stępow.kl (tr .• W-wy). 
16 SO-16.M .0 planecie Wenus ' - wygI. dr. 

FeUks Burdecki (tr. z W-wy). 
16.65-17.20 Transmisja z. Lwowa sluch. dla 

dzieci p. t .• W kwitnIlcym sad.la·. 
17.20-[7.55 .[nstrumenty i glos ludzki w JJlU

zyce" - wygi. dr. AliCJa Slmonówna 
(tr. z W-w7). 

18.00-19.00 Transmisja Naboże .. twl Kajowe
go • Ostrej Bramy w WHnie. 

J9.00-19.20 Rozmaitości. 
19.20-19.40 Odczytanie programu na dzt.a 

nast .• komun. Izby Prz_m. l!andl. w Ło
d'i. kalendarzyk fIlmo"y i repertuar te
atr6w. 

1940-19.45 Wiadomości aportowe (tr.1 W-wy) 
19.{ó-20.00 PriSlwy Dziennik RadJow,. , 

Warszawy. 
20.00-20.15 .Na widnokręau' (tr. z W-wy). 
20.15-21.56 Koncert muzyki lekkIej. Wyko
. nawcy: Orko P. R. pod dyr. Stanlsła .... a 

Nawrota, Ola Obar.ka (pIosankI), Antoni 
Gdesz (cytra). Akomp. L. Urateln 
(li. , W-wy). 

21.55-22.10 Feljetou p t . ."t>omylkl lIteraokI.' 
wygI. p. Mi eczy.law Smolarskl(tr. z W-wl) . 

22.10-22.40 Chopin: 'rrlo na torteplan, skrzyp
ce I wiolonczelę - odegraJII pp. Jerzy 
Leleld (lort.), J6zet Kamióskl (sku.) i Ka
rja Neutach (wiolonczela) (tr. z W-wy). 

22.40-22.60 Dodatek do Praaowego Dziennika 
RadJoweao I komun. meteoroloa .• W-wy. 

22.50- Koncert i,czcil z plyt gramot. 

Łódź 
NIEDZIELA,d.nla 16 maja 1932 r. 

10.00-11.46 Transmisja Nabożeństwa za Lwowa 
11.58-12.15 Sygnal eza.u z Warszawy. hejnal 

z Wiety Marjacklej w Krakowie, odczy
tanie programu na dzień bletllcy 
I komunikat meteorolog. z Warszawy. 

12 15-14.00 Poranek Symloniczny z Fllbarm 
Warsz. Wykonawcy: Orko Fllbarm. po 
dyr. Jó .. t" Ozimlń.klego, Anna Blit 
(ś pi ew) I Nadzieja Padlewska (lort.) 

I. St. Moniuszko: Uwertura do op. ,Filo ' 
2. P. Ka.zyńskl: Nokturn. 
3. Pieśni. . 
~. L. van Betboven: Konce,·t tortepla 

nowy RI· dur. 
14.00-15 00 Przerwa. 
15.00-[5.55 MUlyka ludow .. z Warszawy_ 
16.p5-IO 20 Program dla dzieci: 

l) ,Co się dzieje na świecie" - radjoty 
godnlk w opracowaniu J . ~ll1elVskjego 

2) Wesol,. leljelon dla dzieci p. l .J .. 
zielono' - wygi. p. Henryk Ładosz 

(tr. z W-wy). 
16.20-16.66 Transmiaja spotkania tenniaoweg 

o pubar Davlla - Polska- Holandja 
(t,. zW·wy). 

16.56-17.10 .Zlelone Śwllltki - Iwlęto wio 
senne' - wygi. dr. Kazimiera Zawlsto 
wicz (tr. z W-wy). 

17.10-1730 Plyty gramol. z W-wy. 
17.30-17.46 .Panl Relorondarz"wa' (s.kl · 

obycujowy) - wygI. pro!. Adam Czart , 
kow.kl (tr. z W-wy). 

17.46-18.00 ,Kllelk językowy' (tr. z W-wy) 
18.00-19.00 Koncert popołudniowy. Wyk. 

nawcy: Orkieslra P. R. pod dyr. Ja 
na D\vorakowsklego. Lucjan Budklewl. 
(wiolone • . ) I L. Urstein(akom.) (tr.z W-wy) 

19 00-19.20 Rozmaitości. I 
.19.20-19.30 Komunikat sportowy 16dzlrl. 

19.30-10.45 Kalendarzyk mOlowy. repertua 
t.atró,.. odczytanie programu na dz,e 
następny. 

19.46-20.16 SluchoNisko p. t. .Bluro kOj8 
rzenia malteństw--J. Nell. (tr. z W-wy 

20.15-21.1i5 Koncert populal'ny. Wykonawc) 
Orkiestra P. R. pod dyr. Stani.I .... a Na 
wrota, Łucja Czecbowie,ówna .(msopr: 
BronisłaWA Marwld6wna (sopr.) l Ludw, 
Ur.tein (aktmp.) (tr .• Wwy). 

21.5~-2210 Kwadrana lllerackl. - .rierws. 
pokusa' - Irgm. z powieści M. Ru.ink 
p. i. ,Bu .. a nRd brukiem' (tr. z W-wy 

22.10-22.40 Konoert lolist6w z Warszawy. 
22.40-22.65 Komunikat meteorologic"ny p 

llcyJny j wiad. sportowe z W-wy. 
23.00-24.00 Iduzyka taneczna z W-wy. 
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Krwawa tragedja miłosna. 

Tancerka Z · "Louvre'u" zamordowana 
przez narzeczonego. 

Morderca przy zwłokach ofiary strzelił sobie w skroń. 

Wczoraj, w godzinach rannych, 
dom przy ul. Sienkiewicza 29 był wi
downit" krwawej tragedji miłosnej, 
która rozegrała ię w jednopokojowem 
mieszkanku, odnajmowanem przez tan
(lerkę Annę Przydworską, u właścicieli 
kilkopokojowego mieszkania na trze
dem piętrze. 

Około godziny B-ej nad ranem 
włBiŚcicielka mieszkania zaalarmowana 
została odgłosem dwu tuż po sobie 
następujl!.cych strzałów, które roz
brzmiały w pokoiu Przydworskiej . 
Zanim właścicielka mieszkania wstała 
z łóżka i narzuciwszy na siebie szla
frok dobiegła do tlrzwi pokoju artystki 
- rozległ się odgłos jeszcze jednego 
strzałn. 

Gdy weszła do pokoju - oczom 
jej przedstawił się okropny widok. 
Mianowicie na łóżku spoczywała w bie
liźnie brocząca krwią Przydworska, 
przy niej zaś klęczał na podłodze, 
młody mężczyzna, z którego skroni 
sl!.czyła się krew. 

Zatrwożona właścicielka mijlszka
nia bezzwłocznie powiadomiła dozorcę, 
kŁóry zawezwał z mieszczącego się na 
parterze składu aptecznego, pogotowie 
ratunkowe i zawiadomił telefonem 
komisarjat policji. 

Lekarz pogotowia, przybyły na 
miejsce, stwierdził zgon Przydworskiej 
i ciężki stan bezprzytomnego zabójcy. 
Wobec tego zwłoki zamordowanej tan
cerki pozostawiono na miejscu do zej
ścia władz śledczych , zaś ciężko ran
nego knlą w skroit mężczyznę prze
wieziono do szpitala przy ul. Drew
nowskiej, gdzie - ze względu na nie
bezpieczny stan - nie można było 
chwilowo przystIlpić do operacji. 

Badanie zabitej kobiety wykazało, 
iż odniosła jedną ranę postrzalową 
w rękę, drugą zaś - w serce. Drugi 
strzał wywołał natychmiastowy zgon. 

Na miejsce morderstwa i samobój
stwa przybyły władze policyjne, sę
dzia śledczy i podprokurator. 

Przeprowadzone dochodzenie wy
kazało co następuje: 

22-1etnia Anna Przydworska, mie
szkanka Sochaczewa, zawodowa tan
eerka-solistka, przybyła do Łodzi w 
drugiej połowie marca r. b. Z dniem 
l-go kwietnia zaangażowanI!. zoshJa 
do restauracji "Louvre" jako fordan
serka, gdzie występowała do dnia 
30 kwietnia r . b. Od paru dni była 
bez "engagement", nawiązując kon
takt z poszczeg61nemi zakładami roz
rywkowemi. 

Podczas występ6w w restauracji 
" Louvre" Przydworska poznała l!7-
letniego Ksawereg9 Kowalskiego, pod
majstrzego tkackiego, zamieszkałego 
w Rndzie Pabjanickiej, przy ul. Le
gj9n6w 3. 

Między Kowalskim i Przydworsk, 
nawil\Zany został bliższy stosunek, 
przyczem podmajstrzy przedstawiał 
tancerkę jako SWIl narzeczonll, zapew
niajllc Przydworską, iż jll poślubi. 

Kowalski był jednak przez dłuż
szy czas bez pracy i dlatego pozosta
wał w bardzo ciężkich warunkach 

Podłożem tragedji -- zazdrość. 
materjalnych, co uniemożliwiało za
warcie związków małżeńskich z Przy
dworską. 

Onegdaj zego wieczoru Przydwor
ska przybyła do mieszkania w Łowa-

rzystwie Kowal kiego. Oboje spędzili 
noc wspólnie. 

Opierając się na wynikach docho
dzeit - odtworzono przebieg tragedji 
następująco: 

Systematyczny wyzysk. 
Bałamutne ~ezwania pod adresem robotnik6w. 

Inspekcja pracy zajmie się likwidacją 
3-miesięcznego strajku w Kaliszu. 

Towarzystwo Akcyjne Pluszu i Manu
faktury ,Edmund Gaede', w Kaliszu, 
przy ul. Tureckiej 2, zatrudniało jeszcze 
przed paru miesilIcami około tysiąca ro' 
botników. Następnie , po przeprowadze
niu redukcji, pozostało w pracy jedynie 
czterystu robotnikow. Mima to firma u' 
chodzi za naj poważniejszą i najzamoż
niejszlI w Kaliszu. 

Przed trzema miesiącami administra
cja firmy zapro.ponowała robotnikom da
lekoidllcą obniżkę płac. Przy sposobno
ści przeprowadzania redukcji robotników 
zarobki już zostały zmniejszone o 20 
proc., na co robotnicy zgodzili się, z o
bawy przed całkowitem utraceniem pra-

I cy, wobec nowego posunięcia firmy zgło
sili jednak gwałtowny sprzeciw, a gdy 
to nieposkutkowało, podjęli strajk. 

Strajk ten trwa już od 11 tygodnI. 
Administracja firmy wywiesiła na mu

rach fabryki wezwania robotników do 
pracy oznajmiajlIc, iż zarobki obniżone 
będll tylko o 10 proc. 

tidy jednak do administracji fabryki 
zgłosili się przedstawiciele ZWillZków ro
botniczych ustalili, iż zarobki obniżone 
być majll od 30 do 50 proc. Wobec te
go do żadnego porozumienia nie doszło 
i zatarg skierowany został do okręgowe
go inspektora pracy, celem przeprowa-
dzenia ,pertraktacyj z firmą . (p) 

Szajka włamywaczy przed sądem .. 
Jak wykorzystano niezamieszkany pok6j, ' 

W nocy z 26 na 27 września do skle
pu z wyrobami tytoniowego. należlIcego 
do niejakiego Mielnika (Południowa 11) 
zakradli się włamywacze, którzy zabrali 
większll ilo ść tytoniu, papierosów i blan
kietów wekslowych, opiewajllcych na su
mę kilku tysięcy złotych . 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 
iż włamywacze już około godziny 3 po 
południu w dniu 26 września r. ub, we
szli do opróżnionego mieszkania na I p. 
nad sklepem Mielnika i, zamknąwszy się, 
przystlIpili do wyłamywania podłogi. 
,Pracę' swoją skończyli około godziny 
g-ej wieczór, poczem opuścili sie po li
nie, przez otwór w 'Jrodłodze, do sklepu 
i tli samll drogll wynieśli łup. 

Na podstawie zgromadzonych posz
lak aresztowano: 25-letniego Michała 
Waliszewskiego i 25-letniego Wacława 
Stasiaka (obydwaj zamieszkali Południo
wa 11 ), 22-letniego SI. Ciesielskiego, 
2*·letniego Stefana Gorzkiewicza, 28-
letni ello Marjana Matuszewskiego, 31-
letniego Piotra Sztrucha, 28-letniego Jó
zefa Różyckiego i 32-letnill prostytutkę, 
Wandę Lange. 

Wszyscy ośmioro oskarżeni stanęli 
wczoraj przed slIdem okręgowym w Ło
dzi. 

Wedle aktu oskarżenia - właŚCiwymi 
sprawcami włamania byli Waliszewski i 
Stasiak, którzy. po wyniesieniu towaru 
ze sklepu do pustego mieszkania, oba
wiali się wynieść łup nazewnlltrz, bo
wiem zamieszkiwali w tymże domu j 

mogli być łatwo rozpoznani. Wobec te
go udali śię oni do Ciesielskiego, na ul. 
Zawadzkll, który przy pomocy Gorzkie
wicza zabrał skradzione tO\łary, które 
ukryto w mieszkaniu Gorzkiewicza (Ze
romskiego 8). W cillgu paru dni nastę
pnych po dokonaniu włamania skradzio
ne papierosy były rozsprzedawane po 
cenach zniżonych przez szereg osób, 
które - jako współwinne, znalazły się 
wczoraj przed slIdem. 

W wyniku długotrwałej rozprawy -
slld skazał: Michała Waliszewskiego, Wa
cława Stasiaka, Stanisława Ciesielskie-

go, po półtora rOKU więzienia, Stefana 
Gorzkiewicza na pół roku więzienia, zaś 
pozostałych uniewinnił. (p) 

Bezpłatne szczepienia 
ospy ochronnej. 

w dniach: 14, ~17, 19, ' 20 i 21 
maja rb., przeprowadzona zostanie ak
cja bezpłatnych szczepień ospy ochron
nej dZieciom , urod:>:onym w 1931 r. 
orAZ dzieciom, które do tej pory nie 
były jeszcze szczepione. 

Szczepienia dokonywane blldl\ w 
godzinach od 8, do lO-ej rano, codzien
nie w następujących ośmiu dozorach 
sanitarnych : 

1 - dozór sanitarny, ul. B. Lima
nowskiego 37. 

2 - dozór sanitarny, ul. Piramo
wicza 10. 

3 - dozór sanitarny, ul. Zerom
skiego 4. 

4 - dGzór sanitarny, ul. Koperni-
ka 19. 

5 - dozór sanitarny, ul. Przejazd 86 
6 - dozór sanitarny, ul. Sosnowa 1 
7 - dozór sanitarny, ul. Wólezail-

ska 251. 
8 - dozór sanitarny, ul. Bazarna 4. 
Sprawdzanie, czy ospa się przyjęła, 

odbywać się bl)dzie w tych samych 
lok8lac~ i godzinach, w duiach: 23, 24, 
25, 27 l 28 maja rb. 

Uchylenie sil) od obowiązku szcze
pienia pocil\ga za sobą. karę grzywny 
do 200 zł. lub karę aresztu do dni 14 
na zasadzie art. 9 ustawy z dn. 19-9o 
lipca 1919 r. o przymusowe;;t";sczepie
niu ochronnem przeciwko ospie. 

Udziełam lekcji 

gry na skrzypcach 
oraZ korepetycji. 

Wiadomość: ul. Wólczllńska N 139 
lewa ofic. m, 16. 

Zrana, kiedy Kowalski już wstał 
i był ubrany, a; tancerka pozostawała 
.ieiZcze w ł6żku, między obojgiem wy
nikł4 kł6tnia, naj prawdopodobniej na 
tle zazdrości , przyczem Kowalski, pod 
wpływem uuiesienia, wydobył rewol
wer i strzelił dwukrotnie do narzeczo
nej, trafiając w rękę a następnym 

strzałem-w serce dziewczyny. 
Jak tego dowodzą. ślady (zlana 

wodą bielizna i pościel) Kowalski po
śpieszył narzeczonej z pomocą, chcąc 

przywr6cić ją do przytowności. Gdy 
jednak ustalił, iż strzały jego były aż 
nazbyt celne, zrezygnował z dalszych 
zabiegów i ukląkłszy przy ł6żku-Ie
wą ręką objął kibić narzeczonej , a 
prawą wymierzył sobie w skroit i wy
strzelił. 

Stan Kowalskiego jest bardzo cięż
ki i zachodzi obawa, że nie uda się 
go utrzymać przy życiu. 

W torebce Przydworskiei znalezio
no 105 zł. Przy Kowalskim znalezio
no zaledwie 37 groszy. 

Jak się dowiadujemy - Kowal ki 
jest synem zamożnego przedsiębiorcy 
budowlanego. W rodzinie Kowalskich 
panowały od pewnego czasu nieporo
zumienia wobec zamierzonego zwillZku 
małżeńskiego Ksawerego K. z tancer-
ką. (p) 

- -: :" ,~.<."':_ Irn 

Statystyka upadłości i nad
zorów. 

W miesilICU kwietniu r. b. zgłoszono 
do 511du Handlowego 7 podań o ogło
szenie upadłości, z których 5 firm mia
ło siedzibę w Łodzi. l w Aleksandrowie 
i 1 w Rudzie Pabjanickiej. Ogłosił zaś 
6 upadłości. 

Wpływ ten równa się wpłYWOWi z 
miesilIca marca r. b. 

Podań o odroczenie wypłat wpłynę
ło tylko jedno, natomiast udzielił SlId 
czterem firmom łódzkim nadzoru, które 
to firmy ubiegały się w poprzednich 
miesilIcach o nadzór. W porównaniu z 
marcem r. b. wpływ" ,podań o nadzór 
znacznie się zmniejszył gdyż w marcu 
wpłynęły 4 podania i w 4 wypadkach 
udzielono nadzoru. 

Sulejów zbankrutował. 
Magistrat Sulejowa od dłuższello już 

czasu borykał się z trudnościami finan
sowemi i wreszcie na pokrycie bieżll
cyc h wydatków wystawił więbzll Ilość 
weksli, liczlIc na jakllś pożyczkę, dzięki 
której mógłby weksle te wykupić u wie
rzycieli. 

Tymczasem z pożyczki nic nie wy
szło, weksle zostały zaprotestowane i 
onegdaj komornik na moćy klauzul wek
slowych opieczętował wszystkie rucho' 
mości miejskie, wyznaczajlIc termin pu-
blicznej licytacji. (p) 

Inkasent 
potrzebny natychmiast z 
kaucją 400 - 500 zL 

Oferty składać do administracji .DzieD
nika. Łódzkiego·, nI. Piotrkowska Dr. 86 

pod .Inkasent". 



Iłtr. 8. . DZIENNIK ŁODZn" 14.V.82. Nr. 133 

Swięta W urzędach 
i inst~ tucjach. 

w niedzielę i poniedziałek, 15 i 16 
bm., praca w poszczeg6lnych urzędach 
i instytucjach odbywać się będzie na
stępuj'lco: 

Po katastrofie lo~n iczej w Lublińku. 

W pierwszy dzień świ'lt wszystkie 
urzędy państwowe i instytucje będ'l 
całkowicie nieczynne. 

Komisja instytutu lotniczego na miejscu katastrofy_ 

W drugi dzień świl!t, w poniedzialek. 
16 bm., od godz. 9 do 11 rano odby
wać się będzie urzędowanie na poczcie 
gł6wnej przy ul. Przejazd 38. R6wnież 
w tym dniu nast"pi rozniesienie kore
spondencji przez Iistonosz6w (jednora
"owo). 

'rtamwaje będą w obydwa dni §wi"t 
uruchomione normalnie, jak katdej in
nej ni edzieli. 

W Kasie Chorych punkty lekarskie, 
biura centrali i lecznice będl! przez 
dwa dni świl!t nieczynne. Uruchomio
ne będl! tylko dyżury w lecznicach. 

We wszystkich urzędach państwo
wych praca przerwana będzie w sobotę, 
w godzinach popołudniowych, jak w 
każdl! inn'l sobotę i następnie podjęta 
będzie we wtorek, normalnie w godzi
nach rannych. 

Nadawanie i odbieranie depesz do
konywane być moi; ;:nei ,.ly okres J 
św1'lt bez przerwy. (p) . - . 
Pobór )"ócznika 1911. 

W dniu 2 maja rb. rozpocz~ł się na 
terenie m. Łodzi pob6r rocznika 1911. 

D"iś, w sobotę, dnia 14 maja rb., 
powinni się stawić przed komisjlł po-

. borOWI! Nr. 1 (ul. Narutowicza 75) męż
czyźni rocznika 1911, zamieszkali na 
terenie 3 komisarjatu p. p., kt6rych na
zwiska rozpoczynajl! się od liter: E, P'

j Przed komisją poborową , Ni 2 (ul. 
Ogrodowa 34) powinni się stawić męż
czyźni rocznika 1911, zamieszkali na 
terenie 4 kom. p. p., kt6rych nazwiska 
rozpoczynają się od liter: E, F, l, J, 
M, N. 

Przed komisją poborową Nii 3 (Al. 
Kościuszki 21 ) powinni się stawić męż
czyźni rocznika 1910, zam. na terenie 
9 kom. p. p., kt6rych nazwiska rozpo
czynają się 

na wszystkie litery. 
Poborowi winni stanl!ć przed komisj" 

poborOWI! z dowodami osobistemi lub 
zaświadczeniami, wydane mi przez kom. 
policji państwowej, stwIerdzające toż
samość osoby, posiadanemi kartami od
roczeń służby wojskowej z zaświadcze
niami rejestracyjne mi, wystawionemi 
przez magistrat m. Łodzi oraz dowoda
mi, stwierdzaj"cemi ich zaw6d i wy
kształcenie (szkolne). 

Obowi"z"k pOSiadania zaświadczeń 
tożsamości dotyczy r6wnież poborowych 
kat B, kt6rzy takie zaświadczenie na 
komisji poborowej złożyli w latach po
pn:ednich. 

Likwidacja przedsiębiorstw. 
Według danych, posiadanych przez 

u rz"d przemysłowy l-ej instancji przy 
magistracie m. Łodzi - w miesi"cu 
kwietniu rb. zostało zlikwidowanych 6 
pozedsiębio1'Stw przemysłowych i 14 -
hand lowych. 

Jak już donosiliśmy-w czwartek 
wydarzyła się na lotoiiku w Lublin
ku, pod Łodzią, btastrofa alilolotowa, 
ofiar, której starszy siertant Karlill-

ki Antoni i plutonowy Jan J Pa ie
czyflski. 

\II wyn iku przeprowadzonych do
chodzeń odtworzouo szczeg6łowy prze-

----------------------------Nowe bu dynki dla szkół. 
w tro ce o istotną realizację przymusu szk<Jlnego. 

Poza wynajętemi już w roku bież,,
cym na cele szkolne nowowybudowanemi 
budynkami przy ulicy Grabowej Nr. 10, 
przy ulicy Składowej Nr. 13 i ulicy Ma
gistrackiej Nr. 6 - Magistrat postanowił 
wynajll'Ć r6wnież na cele szkolne budyn
ki przy ulicy Mazowieckiej Nr. 43, Sa
zarnej N. 5 i Alei l-go Maja Nr. 87. 
Domy te, przeznaczone wyłącznie na 
szkoły, zostan" wykończone odpowied
nio do wymog6w szkolnych na podsta
wię wskaz6wek Wydział\! Oświaty i Kul· 

tury oraz Oddziału Architektonicznego 
Wydziału Budownictwa. 

Budynek przy ulicy Mazowieckiej Nr. 
43 posiada 8 sal wykładowych, budynek 
przy ulicy Bazarnej Nr. 5 - 16 sal wy
kładov.ych, zaŚ budyn;ek przy Alei l-go 
Maja Nr. 87-24 sale wykładowe. Poza 
tem wszystkie te trzy budynki posiadają I 
odpowiednie pomieszczenia na pracow
nie, kancelarje i pokoje naUCZYCielSkie. , 

Budynki te oddane zostanI! do użyt
ku z poczl!tkiem roku szkolnego 1932/83. 

Życie i statystyka . 
Konieczność podjęcia enero-icznej walki z drożyzną, 

Ze wszystkich zak"tk6w kraju dono
sz" o wyścigu drożyzny, kt6ra - nie 
Iicz"c się z og61nem zubożeniem lud
ności - z wiosennym a więc zniżko ' 
wym sezonem, sadzi bez przeszk6d ol
brzymiemi krokami naprzód. 

Drożeje nabia!, drotej6 miłka , chleb 
i t. d . 

Zanim rot~ęd ten przybierze groźne 
rozmiary - wladze nasze powinny zba
dać przyczyny tego nieoczekiwanego 
zjawiska. 

Na razie wstrzymujemy się z poda
waniem płynności wiosennej cen, pozo
stawiaj"c pole tym, kt6rzy mogIł prze
ciwstawić się fali. 

Zubożałe, wynędzniałe społeczeństwo 
oczekuje jakiejś widocznej akcji. 

C6ż z tego, że oficjalny organ Mini-

sterstwa Przemysłu i Handlu " Polska 
Gospodarcza" (Nii 19 z dnia 7 maja rb.) 
w uwagach o ruchu cen podkreśla, te 
od.marca 1931 roku do marca 1932 ro
ku ruch cen • wykazał zniżkę og61nego 
poziomu cen o 17 proc." - skoro życie 
przeczy temu naj boleśniej . 

C6ż z tego, te urzędowy wskaźnik 
.obnitył się" w marcu w stosunku do 
lutego z 79,3 na 18,9 - skoro rynek 
zwłaszcza żywnościowy robi do tej urzę
d6wki niedwuznaczny grymas. 

Więc .statystyka" niech spoczywa w 
spokoju na papierze a życie domaga się 
interwencji. 

Rewizja kalkulacji młyn6 w, kontrola 
rynk6w mięsnych, zniżka cen cukru, wę
gla, tytoniu i t. d. to konieczności, nad 
kt6remi trzeba się poważnie zastanowić. 

Wybuch i likwidacja 
s t rajku w ., Widzewskiej Manufakturze". 

Postulaty strajkujących. 
Jak już donosiliśmy-w poniedziałek 

ubiegły wybuchł strajk robotnik6w w 
• Widzewskiej Manufakturze" wobec nie
wypłacania zaległych zarobk6w. 

W rezultacie pertraktacyj firma wy
płaciła jednej zmianie robotnik6w wszy
stkie zaległości, zapewniając, iż drugiej 
zmianie wypłaci wszystko w czwartek, 
12 b. m. 

Mimo to firma w czwartek pieniędzy 
nie wypłaciła, wobec czego tegoż dnia 
robotnicy w liczbie 4.000 os6b porzucili 
pracę· 

Wczoraj odbył się na terenie fabryki 

burzliwy wiec strajkujących, na kt6rym 
powzięto uchwałę domagaj"c" się bez
zwłocznego wypłacenia należnych a za
ległych oddawna zarobk6w, następnie 
wypowiedziano się przeciwko wypłacaniu 
robotnikom zarobk6w kartkami do .Kon
sumu·, albowiem sklep lO Widzewskiej" 
nie dysponuje wszystkiemi towara mi, 
kt6rych robotnik potrzebuje, a za kt6re 
musi płacić got6wką. 

Zgromadzeni wybrali delegację, kt6-
ra zgłosiła się do zarzl!du fabryki, za
rząd jednak nie chciał pertraktować z 
delegatami ~robotnik6w, wobec czego 
zwr6cono się o i nterwencję do ZZZ. 

--------------------------------------------
Ostatecznie między firm" a strajku

jllcymi doszło do porozumienia, wobec 
czego strajkujl!cy postanowili przyst"pić 
do pracy. Robotnicy bezrobotni w Zduńskiej Woli 

zglaszają szereg postulatów pod 
Ildresem wlad~ centralnych. 

W czwartek ubiegły odbyło alę w 
Zduńskiej Woli zebranie ogólne robot
ników zatrudnionych w przemyśle wł6-
kiennlczym i robotnik6w sezonowych. 

Na zebraniu tem stwierdzono z na
ciskiem fakt, iż gdy płace we włókien
nictwie Zduńskiej Woli były zawsze nił
aze, niż w jakiemkolwiek innem mieście 
w okręgu przemysłowym ł6dzkim , to 0-

becnie zostały one jeszcze obniłone 
dość znacznie, a jeśli zwstyć, iż robot
nicy utrudniani 11'1 na dwa i trzy dni .. 
tygodniu dojść należy do wniosku, Iż 
sytuacja . pracujących· w przemyśle' ro
botnlk6w jest daleko gorsz" od sytuacji 
bezrobotnych, otrzymujl!cych zapomogi 
z funduszu bezrobocia. 

W zwll!zku z tem postanowiono wy
stosować do ministerstwa pracy zbioro
WI! skargę domagając s ię zrewidowania 

taryly zarobków, stosowanych przez prze
mysł w Zduńskiej WolI. 

Obecnie na wiecu robotnicy sezono
wi podkreślili , Iż położenie ich w r. b. 
jest 4Jczególnle krytyczne z tego wzglę
du, Ił roboty publiczne w Zduńskiej 
Woli są prowadzone w minimalnym za
kresie, mimo wyaiłk6w magistratu, kt6ry 
- nie dysponujlIc odpowledniemi środ
kami materjalnemi - nie mot e zatrud
nić nawet połowy bezrobotnych sezo
nowc6w, a ci, kt6rzy otrzymaU zatrud~ 
nienie, pracuj" na dwa i trzy dni w ty
godniu. Zgromadzeni uważali, Iż winę 
ponosi urzlld wojew6dzkl, wobec nie
przyznania odpowiednich kredyt6w, wo
bec czego postanowiono zr6clć się z 
interwencją do władz centralnych w 
w Warszawie. (p) 

Robotnicy otrzymali zapewnienie, ii 
sprawa kartek do .Konsumu" Toostanie 
w dniach naj bliższych przez za rz"d lir-
my rozpatrzona. (p) 

Otwarcie wystawy okrężnej 
dziel Artura Szyka. 

W niedzielę , dnia 16 b. m. o godzi
nie 11 rano, nastrapi wlok.lu puterowym 
przy ulicy Piotrkows kiej Nr. 74, otwar
cie zbiorowej wystawy dzieł Artura S zy
ka, który przybył dziś z Paryża do na
szego miasta. Wystawa odbywa się pod 
protektoratem mln. spraw zagr. P . Zale- . 
s kiego i obejmuje około 150 najcenniej
szych dzieł mistrza sp6łczesnej ilumina
cji artys tycznej. 

Niew"tpliwie cała kulturalna Ł6dt 
złoży dowody swej sympatjl znakomitemu 
łodzianinowi , uczestnicząc w akcji otwar
cia wystawy, kt6ra otwarta będz ie co
dziennie od godziny l O-ej rano do !Iodz. 
1 O-ej wie~z. 

bieg katastrofy, &ustalając co nastę
puje: 

Komenda lotniska nie ' ponosi winy 
wypadku, albowiem pęknięcie f jednego 
z przewodów beuzynowych, prowadz,
cych do zbiornika, było wypadkiem, 
którego nie mógł nikt przewidzieć . 

Samolot stanął w płomieuiach na 
wysokosci 70 ~etr6w nad ziemią 

Obaj podoficerowie zdawali sobie 
dokładnie sprawę z grozy sytnacji, 
bowiem starszy sierżant, Karliński, 
podczas opadania samolotu, zdołał 
jedzcze zawołać: .Na Boga, ratujcie", 
w chwilę potem aeroplan zarył się 
spodem w bagnie, na oczach tłumu 
ludzi, przyglądajl\cych ię startowi 
samolotów. 

Mimo, iż w bezpośredniem niema! 
pobliżn płonącego samolotu znajdowa· 
ła się więk za liczba ludzi, wtem 
kilku ~trażaków, nieszczęśliwym lot
nikom nie można pod"żyć z pomocą 
wobec braku t. zw. bosaka, przy po
mocy którego można byłoby wydobyć 
poparzonych podoficerów. Tak więc 
nie3zczęśliwi lotnicy smarzyli się for
malnie w obecności bezradnego tłumu, 
stojącego w odległości ok. 15 krokłw 
od dopalającego się samolotu. 

Płatowiec zarył się tak głęboko w 
błoto bagienka, mimo upadku z nieznacz
nej stosunk'!łwo wysokości, iż żołnie· 
rze mlłsieli wtoczyć w bagno beczki, 
na których ustawiono dźwigi dla wy
dobycia niedopalonych resztek apa
ratu .! 

Jak ustalono-obydwaj lotnicy, 
którzy bawili w Lodzi już od kilku 
dni, w przeddzielI katastrofy odbyli 
około 60 lotów, o przebiegu normal· 
nym. W aparatach nie zauważono 
żadnych defektów. WiZy tkie części 
motorów działały sprawnie i bez za· 
rzutu, co jest jednym więcej dowodem, 
że katastrofa wynikła z defektlI, ktc>
remu zapobiec nie było można. 

Starszy sierżant Karliński, pocho
dzący z Poznania, osierocił żonę i 
dwoje nieletnich dzieci, które -wobec 
śmierci Karliflskiego-znalazły się bej 
środków do życia. 

Zwłoki st. sierżanta Karlińskiegt 
będą odwiezione do Poznania. Eks
portacja zwłok zLodzi nast!\pi dziś 
w godzinach rannych. Bezpośrednio 
po przybyci n szczątków zmartego do 
Poznania - odbędzie się pogrzeb. 

Zwłoki plntonowego Pasieczyńkie
go, który · był kawalerem. pochowane 
będą dzisiaj na cm~ntarzll w Łodzi, 
ze wszystltiemi honorami wojsko
wemi. 

W dniu wczorajszym przybyta na 
miejsce wypadku komisja. delegowana 
z instytntu techuicznego lotnictwa, 
która przystąpiła do zbadania pray
czyn katastrofy. 

Ponadto przybyli również prze 
sławiciele a i ł pułku wojsk lotni 
czych. Komisja, po przeprowadzeni 
odnośnych badań, stwierdziła ostatec 
nie, że przyczyn, wypadkn był defe 
motom, przyczem trudno było wyl 
dować w wamnkach podobnych, 
nszkodzenia maszyoy. 

Komisja po zbadaniu podpisała 
stateczny protok6ł l;kwidacyjny, 
czem przyst,piono do usunięcia i ladó 
katastrofy. 
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