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Za_bójstwo dyrektora 
... Ryszarda -Kanenberga. 
Robotnik oddaje 5 strzałów. l{ule przeszyły 
płuco, żołądek, wątrobę i nogę. Śmierć 

z powodu upływu krwi. 
W ubiegłą środę, dnia 29 maia 

r. b. dyr. administracyiny firmy Kru
sche i Ender p. Ryszard Kanenberg 
o godz. 8 rano wyszedł z domu przy 
ul. Zamkowej do pracy w towarzy
stwie urz((dnika Hrmy p. Bor'.<owskiego. 

Gdy dyr. Kanenberg mijał cu
kiernię Piątkowskiejfo z bramy wy
skoczył niejaki Józef Tysiak i oddał 
z tyłu do dyr. Kanenberga 5 strza
łów. 

Strzały następowały po sobie 
z taką szybk.o!cią, iż robiły wrażenie 
jednej salwy. 

Ugodzony kulami dyr. Kanen
berg schronił si(( za słup reklamowy. 

Cic:cźko ranny dyr. Kanenberg, 
zbieraiąc resztki sił, począł biec cho
dnikiem w kie"tunku u\. Pi\sudskiego. 
Za nim bieg z bronią w ręki morder
ca i próbował ieszcze dwukrotnie 
strzelić, lecz\ rewolwer zaciął si(( i 
uniemożliwił repetowanie w przeciw
nym ra'zie padłyby dalsze strzały. 

Dyr. Kanenberg dobieg do por
tierni, gdzie w bramie upadł. 

Pierwszej pomocy udzielił mu 
portjer, który zaalarmował policje; j. we
zwał lekarzy. Natychmiast przy by lip. dr. 
Borkowski, p. dr. E.ichler i p. dr. Mani
tius. Po stwierdzeniu groźnego stanu, 
rannego przeniesiono na noszach do 
szpitala Ubezpie<'zaJni przy ul. Ze
romskiego i wezwano z Lodzi dr. 
Wattena, dr. Schichta, dr. Tomasze 
w i cza. 

Operacja. 
Wszyscy wymienieni chirurdzy 

przy ud~iale dr. E.chlera i dr, Mani
tiusa natychmiast przystąpiłi ·· dó ~pe
racji. 

Akademja żałoby w Kinie 

Miejskiem odwołana. 

. Jak się dowiadujemy akademja 
załobna ku czci ś. p. Pierws:tago Mar
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
która się miała odbyć w niedzielę, 
dnia 2 czerwca r. b. w sali Kina Miej· 
skiego została odwołana. 

Stało siec to naskutek wezwania 
ogólno-polskiego komitetu dla uczcze
nia pamiccci Zmarłego Wodza Narodu, 
aby poszczególne miasta pm.:.rstrzyma
ły się od urządzania jakichkolwiek 
obchodów do czasu· ustalenia właści
wych form tych obchodów przez ko
mitet naczelny. 

Operacja trwała 1 godzinę i 15 
minut. Stan operowanego pogarsz<.1ł 
si(( z minuty na minut((. Wkrótce po 
dokonanej operacji dyr. Kanenberg 
zmarł z powodu upływu krv.i pora
zenia serca. 

Tak przy operacji, jak i przy 
se kc ii zw łuk stwierdzono nast<cpujące 
rany: jedna kula przeszyła płuca 
i złamda żebro, druga żołądek i wą· 
trobę, trzecia pachwin(( i czwarta nogę. 

Tło zbrodni. 
Zabójca ś. p. dyr. K:inenberg-a 

Jóief Tysiak rat 31, zamieszkały przy 
ulic:y Łąkowej 43, pracował szereg 
lat w firm:e Krusche i Ender. Przed 
dwoma i pó.ł laty został zredukowany 
bowiem maszynę. którą obsługiwał 
zamieniono na inną, nowego tvp11, 
przy której nie bylo pracy dla Ty
siaka. 'lona Tysiaka, pracująca rów
nież w tej samej fabryce została zre
dukowana, lecz po wyczerpaniu za
pomogi ponownie przyjt(to ją do 
pracy. W mittdzyczasie Tysiak zaczął 
prow,a-dzić <łetaliczną sprzedaż węgla, 
jed 'nakże przed paru miesiącami skład 
sprzedał swemu bratu; a sam ponow
nie rozpoczął starania o uzyskanie 
pracy w firmie Krusche i Ender. 

S. p. dyr. Kanenberg obiecywał 
zatrudnić go, o ile tylko będzie miał 
dla Tysiaka odpowiednie zajęcie. 
I gdy sprawa przeciąi;ała si(( zabójca 
zaczął agresywnie występować i od
grażać siti dyr. Kanenbergowi. 

Morderca przygotował się 
do zbrodni. 

Tysia)c posiadał nielegalnie _ broń 
która iednak została mu zabrana. · 
Prżed kilku dniami kupił za 30 zł. 

··.rew.olwer i około 30 nab.oi, .z których 
' część zużył na ćwiczenie s ·ę w strze

laniu, bowiem w wojsku ··· nie służył, 
nie umiał wittc obchodzić się z bronią. 

Krytycznego dnia Tysiak wstał 
póżniej od Żony, która już o 5-ej 
udała si<c do pracy w fabryce Krusclie 
i E:ider, odprowadził synka do siostry 
żony niejakiej Ciepłowskiej, napisał 
do Żony kartkę, Że zapewne nie wróci 
już i udał się na ulicę Zamkową, 
gdzie czatował na ś. p. dyr. Kanen
berga. 

Po dokonaniu zbrodni, trzymając 
w rctku rewol-Ner, Tysiak szedł w 
kierunku placu Dąbrowskiego. Przed 
Magistratem zatrzymał go posterun
kowy i odprowadził go do komisar
jatu, gdzie natychmiast przystąpiono 
do przesłuchania go. 

We czwartek Tysiaka prze1.de
ziono do Łodzi i osadzono w wict· 
zieniu do dyspozycii władz sądowych. 

Przegląd prasy. 
Gra przedwyborcza rozpoczęta. 
„Dziś" w numerze 118 z dn. 28 

maja r.b. omawia cały szereg kuncep-· 
cyj, dotyczących nowego ukształtowa
nia się życia politycznego Polski. 

„Ruch polityczny, objawiający się 
w szeregu toczących się za kulisami 
rozmów, rosn1e z dnia na dzień. 
Każda chwila przynosi nowe wiado
mosc1 o projektach zreformowa.nia 
istniE>jących ugrupowań politycznych 
i tworzenia nowych partyj na ich 
gruzach. 

Ostatnio bardzo siinie lansowana 
jest pogłoska o utwor.teniu wspólneRo 
bloku socjalistycznego przez połącze· 

nie grup pp. Moraczewskiego (ZZZ) 
i Jaworowskiel!"O (t. zw. popularnie 
BBS) z PPS. CKW. 

Pogłoska ta j t> st up orczywie 
propagowana przez osoby bliskie p. 
Moraczewskiemu. 

PPS. jednak, jak z a pewniaią jej 
czyn niki miarodajne, jest. zasadniczo 
pn:eriwna tej koncepej•. 

Druga pogłoska mówi o pról.iach 
zorganizowania „Związku Solidary· 
stów" - organizacji, przy~tosowanej 

do ram nowej ordynacii, i której celem 
byłoby korporacyjne przegrupowanie 
społeczeństw a. 

K_qmbinacja ta je~t wysuw'ana 
przez ·secesje dawnej „Partji Pracy" 
oraz niektóre związki Federacji. Głów
nym propag-atorem tei idei ma być 
b. ambasador Filipowicz. 

Trzecia wersja mówi o utworze
niu „b 1 ok u niepodległóściowego", 
któryby objął związki legjonistów, 
POW, lewicę BB i część ludowców. 

Jednocześnie, w związku z przy
puszczalnem zwołaniem sesji nadzwy
czajneji zarysowuje . się stosunek po
szczególnych stronnictw do przyszłych 
~yborów. 

Chociaż ostateczna taktyka par
tyj zależeć b<cdzie od przebiegu sesji 
-tern niemniej już dzisiaj zanotować 
można poszczególne deklaraeje. 

Z mniejszości narodowych, wy
powiedzięli sict nkraińcy, ogłaszając 
w ostrych rezolucjach bojkot wyborów. 

Jeżeli chodzi o stronnictwa pol
skie, to PPS podjęła szeroko zak.r_o
joną kampanję przeciw systemowi 
korporacyjnemu i faszyzmowi, w któ
rej zdecydowanie zwalcza nową or
dynację. 

· Prasa ludowców (głównie „Pia· 
sŁa") nawołuje do abstynencji wybor;;. 
czej. 

Endecja wysun~ła wprawdzie ca
ły szereg zastrzeżeń przeciw nowej 
ordynacji, lecz nie wypowiedziała się 
jeszcze ostatecznie i zajmuje stanowi
sko raczej wyczekujące. 

· Najbliższe dni przyniosą roz
wiązanie ty ch wszystkich zagadnień, 
rozwiązanie obf i tujące, jak już dziś 
sądzić możemy, w szereg sensacyjnych 
niespodzianek. 

Ku uwadze ubezpieczonych. 
Zbyt częste renq~anizacje, pro-, 

wadzone na terenie ubezpieczeń spo
łecznych powodują w s 1erokich ma
sach Swiata Pra<'y -chaos i całkowitą 
dezorjentację. Wiadomo bowiem, iż 
jakkolwiek ubezpieczenia społec,zne 
istnieją tylko dla ludzi pracujących, 
to jednak - jak wykazafa prakt-yka 
- bardzo mało osób interesuje sit( 
tym działem. Zainteresowanie to za-

. czyna bowiem wzrastać dopiero w 
o.kresie, kiedy zachodzi moment · ko
rzystania' z nabytych uprawnień. Do· 
hrze jest; jeśJi jesz.czę zaintetes'owani 
ZWiracają sic; bezpośrednio do Ubez
p.ieczalni. Chociaż i tut<1j często się 
trafia, Że urzę~nicy prŻeciążenj pracą, 
nie wysłuchawszy dokładnie · całości 
sprawy, odsyłają zain.teresowanego do 
niewłaściwych działów, ,powodując 
przez to wielkie rozgoryczenie i na
rzekania na całość ubezpieczeń sp ·>
łecznych. Gorzej natomiast przedsta
wia się spraw-a, jeżeli zai_ł'tteresowani 
zamiast bezpośrednio, zw·~cają się za 
pośrednictwem pokątnycfi doradców, 
którzy podejmują się pośrednictw~, 
wmawiają zainteresowal\ym, Że tylko 
tą drogą mogą spraw(( załatwić, wza
mian za co pobierają „słone" wyna
grodzenie; 

' W ten sposób zainteresowani. 
nie zn'ają ostatecznie swoich u pra

_wnień, stają się :rup-ełnie niepotrze
bnie źródłem eksploatowania przez 
nieuczciwych. pośredników. 

Jedynem ro:zwil\zaniem tej spra• 

wy winno być uświadomienie Swiata 
Praey co do korzyści, jakie dają 
ubezpieczenia społeczne, przez two
rzenie odpowiednich poradni, które 
by miały za zadanie szczegółowe i do
kładne informowanie ubezpieczonych. 

W docenianiu tych ważnych za
dań, istniejący na terenie m. Pabianic 
Oddział Zjednoczonego Związku Za
wodowego Pracowników Ubezpieczeń 
Społecznych, otwiera z dniem 1 czer
wca r. b. w lokalu własnym przy ul. 
Traugutta 8 Bezpłatną poradnię, któ
ra ma za zadanie informowanie ubez
pieczonych o wszelkich sprawach, 
wchodzących w zakres ubezpieczeń 
społecznych. 

Poradnia ta czynna będzie w 
każdą środę w godz. od 18 - 20. 

Wycieczka. ~o Krakowa. 
Zw. Pracy Obyw. K0biet orga

nizuje w dniu 15 i 16 czerwca b. r. 
wycieczkc; do Krakowa w celu zło
żenia hołdu Zwłokom Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego. 

W wycieczce mogą brać udział 
członkinie i sympatycy Związku. 
Koszta wycieczki zależne od uzyska
nej zniżki kolejowej. 

Zgłoszenia przyjmuje Zw. Pracy 
Obyw. Kobiet, ul. Rocha 19 w po· 
niedziałek 24, wtorek 25 i środę 26 
maja od godz. 5-6. 
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W dniu 29-ym maja r. b. zginął śmiercią tragiczną nasz długoletni współpracownik 

ś:tp. 

Ryszard Kanenberg. 
porucznik Rez. W. P., odznaczony Złotyn1 Krzyżem Zasługi i Krzyżem „lnteralies", 

Dyrektor Administracji naszych zakładów. 

Z głębokim żalem żegnamy tragicznie Zmarłego, w którym straciliśmy szczerze oddanego firmie i nie

strudzonego Towarzysza Pracy o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, spełniającego z poświęceniem i zapar

ciem siebie swoje ciężkie obowiązki do ostatniej chwili. 

Cześć Jego pamięci ! 

Zarząd Spółki Akcyjnej 
Pabjanickich fab ryk Wyrobów Bawełnianych 

,,KRUSCHE i ENDER''· 

. · ; · ~ . : · _. :· ·, . _ _ · r . · ·. - . n · 

__ -· _:_, •::- ·-.;~ -~-.~-- --.:_·-:. -··._ .· 

W dniu 29-ym maja 1935 roku zmarł tragiczną śmiercią, przeżywszy lat 43, nasz najukochańszy nieod-

żałowany mąż i · ojciec 

.śt'p. 

Ryszard Kanenberg 
Porucznik Rezerwy Wojsk Polskich 

odzn.aczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem „Interalies", 

Dyrektor administracyjny S. A. „Krosche i Ender", 
Prezes Związku Oficerów Rezerwy Koła Powiatowego w Pabjanicach, Komendant Ochotni
czej Stt·aży Pożarnej, Założyciel i Patron To·w. Spo1·towego Pracowników Firmy "Krusche i En
der", Prezes Honorowy Łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego, Wiceprzewodniczący 
Europejskiego Związku w. F. „YMCA", członek wielu organizacyj społecznych J dobroczynnych. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia .31-go maja r. b. o godzinie 6-ei po -południu z mauzoleum przy cmen

tarzu ewangelickim w Pabjanicach, o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu 

żona, synowie i rodzina • 

.!. 
ś. ' P· 

RYSZARD KANENBERG 
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabjanicach, 

·~· 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem "Interalies" 

zmarł śmiercią tragiczną w środę, · dnia 29-go maja 1935 roku, przeżywszy lat 43. 

~Pogrzeb odbęd~ie się w piątek, dnia 31-go maja r. b. o godzinie 6-ej po południu z mauzoleum przy cmen

tarzu ewangelickim w Pabjanicach. 

Cześć Ci Druhu Komendancie I 

_ Z~~~ąd i Komenda 
Pabjanickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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W środę, dnia 29-go maja 1935 r., zginął śmiercią tragiczną, jak 

żołnierz na posterunku, człowiek niespożytej energji 

I 
••• ś. f P· 

RYSZARD KANENBERG 
por. rez. W. P. i Prezes z. O. R. 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem "Interalles". 

Żegnamy Cię z prawdziwym żalem, Zacny Kolego, i Niezmordo

wany Prezesie. 

Niech Ci ziemia lekką będzie! 

ZW. OFICERÓW REZERWY 
Kolo Pow. w Pabjaoicach. 

. - - : . - _. ' - . ~-: -- '. . :. - .:=--- ~-· • 
Przed pogrzebem serca 

Polskę oczekuje jeszcze jedna 
uroczystość żałobna. 

Będzie nią pogrzeb serca Mar
szałka Piłsudskiego. 

chodzi o sumienie narodowe, nader 
głębokiego i przepięknego szczegółu. 

Józef Piłsudski całem swojem 
Życiem stwierdził, iż nigdy nie potra
fił być uległym. Zawsze powodował 

się tylko własną wolą. Dopiero w 
godzi.11ie śmierci-dowiedziała się. Pol- -
ska, iż był jednak ktoś, komu ulegał 
w :1.updności i wobec kogo korzył 

się z największem oddaniem i najbar
dziej czułą miłością. To była-Jego 
Matka! 

Dotychczas nie oznaczono daty 
tej uroczystości, gdyi zależna jest 
ona od przywiezienia do Polski pro
chów Matki Józefa Piłsudskiego. Do
piern, gdy trumna ze szczątkami ś. p. 
Marji Piłsudskiej znajdzie się na wolnej 
Ziemi Polskiej, aby mogła spocząc w 
Wilnie, serce zmarłego Wodza Armii 
Rzplitej, będzie mogło, w myśl Jego 
życzeń, znaleźć się u stóp Matczyne- l jeśli w chwili zgonu Marszałka 
go sarkofagu. lózefa Piłsudskiego Naród Polski źa-

Uroczystość pośmiertnego po- luje Go tak serdecznie, tak głęboko 
łączenia Szczątków doc'l.esnych Tej, i tak boleśnie, to z tern wiekszą ra~ 

Która da/a Polsce takiel(O Syna, jakim dością dowiaduje si({ o przedziwnie 

był Józef Piłsudski i Jego, Który Ją wzruszającej miłości Syna do Matki. 

tak pięknie umiał umiłować, nasuwa Dlatego uroczystość tego przepięk
refleksje podniosłe. neg" połączenia prochów Marji Pił-

Nawet najwięksi tego świata, sudskiej z sercem Józefa PiłsudskiPgo, 

nie zaws-ze za życia bywają rozumieni. nie będzie miała tylko ż11łobnego <·ha

Niezawsze też czyny lub ich decyzje w rakteru. Będzie równiei wiełki"t' m 
danej chwili powzięte, znajdują zro- świętem tej -cnoty narodowej, · którą 

z.umienie lub aprobatę. Nie wszyscy przek~z_ały. n~m wie~i. . którą tak 

w Narodzie Polskim i nie zawsze zga- przep1ęk01e 1 uroczysc1e 1eszcze raz 

dzali się z ich p<1lityką wewn"hz'l'lą i . zm.arły Wódz swego Narodu potwier

zewn~trzną. Każdy wielki człowiek dz1ł. 
Uroczystość spotkania zwłok 

wyrastający ponad przeciętność spo
tyka się z opozycją i rozdraini.ony 
dochodzi do niejednego konfliktu 
z własnem społeczeństwem. Dopiero 
historia regu\uje te sprawy. Dopiero 
ona wyznaczna mu właściwe miejsce. 

P„grzeb ś. p. Józefa Piłsudskiego 
już tego dokonał. 

Pierwszy Wódz źesp.olonej Armji 
ziednoczonej Rzplitej, stając przed 
Tronem Pana nad Pany, miał tę świa
domość, ie dobrze sil( i lepiej niź 

ktokolwiek inny Narodowi swemu 
zasłużył. Historja wysunęła Go na 
iedno z pierwszych miejsc. 

Te fi.ikty nie umniejsz;iją jedn11k 
historycznie mniejszego, lecz jeśli 

Matki z sercem Syna będzie miała 

chuakter ścisle rodzinny. Słusznie I 
Nie należy zakłócać pięknej chwili, 
w której dwie najbliższe sobie istoty 
łączyć się będą na wieki. Niechże w 
owym kościele wileńskim, w którym 
dokona si({ ów wielki fakt będzie 

cichr·, bardzo cich0. Niech żaden 

s1.ell"'st nie spłoszy Duchów, któr"' 
tam i wtedy spotkają się ze sobą I 
Zarazem jednak niech w tym dniu 
cała Polska, jak długa i szeroka, wgłę
bi się w siebie i zdobęd:1.ie się na 
westchnienie gorące i szczere: -Po
kój wieczny i pokój szczt:;śliwy racz 
lm dać Panie! 

]. P. 

Wystawa Przemysłowo-Rzemieślnicza 
w Gdyni~ 

Wystawa Przemysłowo - Rzemie
ślnicza w Gdyni (29 czerwca - 1 
września 1935 r.) ma już rozg-łos ca
łej Polski i zag-ranicą - na obu pół
kulach, wszędzie o niej piszą, zewsząd 
napływają zapowiedzi przybycia osób 
zainteresowanych i licznych wycie
czek. 

Pomorski Instytut Rzemieślniczy 

w Grudziądzu zgromadzi na Wystawie 
okazy tych wytworów, które dotąd 

wysyła sie głównie do Anglji, z dąż
nością aby znalazły one rynek zbytu 
także w innych krajach, - są to: 
wzorowo urządzone szafy kuchenne, 
pomysłowo składane, szafki waliz-

... „„„ ... „ ...... „ ...... 

zy jesteś już tzłonkiem 
L. O. P. P. 

ki do podróży. wogóle, a do morskich 
w szczególności, wyroby tokarskie -
lampy elektryczne (podstawy drew
niane) stoliczki do papierosów i t. p. 
kart do gry i szereg innych artyku
łów, które niewątpliwie zainteresują 
odbiorców zagranicznych. 

Z Lubelskiego będą wystawione ' 
słynne a tanie półkożuszki z baranów 
Z Wileńszczyzny - futra, galantnja 
skórzana i znane chlubnie wędliny 

suszone. 
Zajmowanie stoisk przez poszcze

gólne firmy postępuje szybko naprzód, 
miejsc wolnych pozostało bardzo nie
wiele, co najlepiej świadczy, Że Wys
tawa Przemysłowo - Rzemidlnicza 
będzie obesłana należycie. 

lnformatjami w sprawie Wysta
wy służy To\Varzystwo Wystaw i Tar
g"ÓW w Gdyni, Sp. z ogr. 0dp. ul. Ki
lińskiego 12, telefon 12-73. 

_„ 
W środę, dnia 29-go maja 1935 r., śmierć nieubłagana wydarła 

nam nagle wysoce przez wszystkich cenionego 
I 

·'· ś. f P· 

RYSZARDA KAN EN BERGA 
Porucznika Rezel'wy W. P., odznaczonego Złotym Kr.i yzem 

Zasługi I Kr.Łyżem "Interalies", 
Dyrektora Administracyjnego Sp. Akc. "Krusche i Euder", 
Założyciela, Patt•ona oraz CzłonkoHonor.naszegoTowarzystwo. 

Zmarły położył dla naszego Towarzystwa olbrzymie zasługi, istuie
nie którego i rozwój zawdzięczamy Jego niezmordowanej pracy i nie
spożytej energji. 

Przedwczesna śmierć Jego pozostawia u y;·szystkich głęboki żal 

i nigdy niezatarte wspomnienie. 

Cześć Jego pamięci! 
TOWARZYSTWO SPORTOWE 

Pracown. Firmy „KRUSCRE i ENDER" 

I w Pabjanteaeh. 

l-------------------------~-;... ____________________ .;.. __ ~~--~ 
. . : . ·- ·. , , . . . '. -.t -, 

„_ 
ś. p. Ryszard 
Urodził się 31-go października 

1891 r. w Pabj:inicach. W roku J 909 
ukońc:1.ył Szkołę Handlową w Pabja
nicach. Służbę wojskową odbywał 

w armji rosyjskiej w Lejb Gwardji 
Grenadjerskim Pułku w Petersburgu. 

W czasie wojny ukończył szkołę 
ofk_erską. 

Jako ranny dostaje się do nie
woli niemieckiej. 

.- W roku 1919 zostaje przyjęty 

do armji polskiej w rnndze podpo
rucźnika i w tymże roku władze wy
syłają go na Kurs Gimnastyczno-Spor
towy do Warszawy, a następnie d.> 
Francji do wojskowej szkoły Wycho
wania Fizycznego. Po ukc ń.:zeniu stu
djów pracuj~ na polu wychowania 
fizycznego. 

W roku 1922 występuje z wf'j
sk11 w ran<lze porunnika i obPjmuje 
posadę w f.rmie Krusche i E.nder 
w Pahjanicach. 

Tutaj daje się poz , 1ać jako wiel
ld propagator i zna\~ ca sportu: Orga
nizuje sportowy klub robotniczy, pra
cuje na polu wychowania fi7.ycznc>go 
nietylko w Okręgu Łódzkim, lecz 
i w całej Polsce. Bierze równ1ez 
udział w różnych imprezach i zja
zdach sportowych zagranicą. 

Dzięki Jego usilnym staraniom 
w r. 1927 firma Krusche i Ender od-

Kanenber.g. 
daje do dyspozycji klubu robotnicze
go duży teren przy ul„ Zamkowej, na 
którym powstaje piękny stadjon. 

Oprócz pracy na polu sporto
wem, gdzie zajmuje szereg wybitnych 
stanowisk, ś. p. dyr. Kanenberg pra
cuje i na polu społecznem. 

W roku 1934 zostaje prezesem 
Związku Oficerów Rezerwy, Komen
dantem Straży Pożarnej, ·należy do 
wielu towar1ystw, bierze Ż) wy udział 

w każdej akcji doniźnej. 

Za pracę nad rozwojem sportu 
zostaje odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi. Posiada również szereg in· 
nych odznaczeń jak: Francuski Krzyż 

za wojnę światowa,, Medal ia wojnę, 
Merla! 10-lecia pracy państwowej, 

Medal 3-go maja, Odznakę byłych 
więźniów politycznych, Złotą Odzna
ką Honorową Polskiego Związku Bo
kserskiego. Honorowy <iyplom Pol
skiego Zw. Zw. Sport., Dyplom Uzna
nia Okręgowego Związku Oficerów 
Rezerwy, 

Dokonana zbrodnia na osobie 
ś. p. dyr. Kanenber!(a wywołała wiel· 
kie poruszenie w sferach społecznych 
n as z ego miasta. 

Zbrodniczy nyn Tysiaka powi
nien być powszechnie potępiony. 

Pretensje osobiste nie mogą być 
na tej drodze załatwiene. 

Z Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W bieżącym roku Tych.it•ń PCK 

odbędzie się od 1-!!0 10-J.?o czerwc-a 
Zarząd Oddz. ułożył bar.Jzo bogaty 
progr;,m, aby wzl-:udzić ogólne zain
teresowanie społeczeństwa pracą cl.t>r· 

wonokrzyską. 

Ciężka żałoba, w jakiej znajduje 
się -obecnie cała Polska po strade 
ukochanego Wodza, spowodowała 

zmianę początkowych planów. W ty
gCJdniu PCK odbt(dzie się tylko zbiór
ka uliczna i na listy; propaganda 
ograniczy się tylko do oświetlenia 

działalności i rnzwoju Polskiego Czer
wonego Krzyża. 

, Zarząd Oddz. PCK w Pabjani
cach na zebraniu żałobnem 14 maja 
postanowił uczcić pamięć ś.·p. Mar
szałka J. Piłsudskiego przez wytężo
ną pracę społeczną dla dobra orga
nizacji, którą kieruje. W myśl tego 
postanowienia Zarząd Oddz w ciągu 
całego roku będzie się starał włożyć 

w pracę jaknajwi~cej energji, aby 
osiągnąć rezultaty, przewyższające 

dotychczasowe wyniki. W szczegól
ności Zarząd Oddz. dołoży wszelkich 
starań, aby zamierzony budżet, pomi
mo niepomyślnych okoliczności w r.b. 
nie ule~ł zmniejszeniu; w dalszym 
ciągu Zarząd Oddzi<łu będzie orR'a
ni zował drużyny ratownicze PCK, 
oprócz tego będą organizowane kursy 
ratownict~a ogólneg-o dla młodzieży 

szkolnej oraz w razie putrzeby kursy 
sanit<lrne dla niższej służby sanitarnej. 

W związku z powiększeniem 

ilośri drużyn ratowniczy<'h Z;irząd 
Oddz. będzie dążył do powiększenia 
ilości kompletów ekwipu11k11. Propa
ganda idei czerwonokrzyskiej, og-ra
nicMjl\ca się dotychczAs clo podawa
nia informacyj w miejscowej prasie, 
bęCJzie w r. b. rozszerzona przez or
ganizow1wie odczylów propa~ando

wych, oraz przez wyświetlanie filmów 
czerwonokrzyskich. 

Wkońcu Zarz. Oddz., jak do
tychczas, będzie współpracował z in" 
nemi odnośnemi miejscowościami or
ganizacyjnemi nad przygotowaniem 
obrony ratownictwa ludnośd cywilnej 
od strasznych skutków napadów ga
·wwych. 

We wszelkich doraźnvch potrze
bach, nie przewicfzianych ogólnym pla
nem pracy, miejscowe społeczeństwo 

znajdzie w Pol. Czerw. Krzyżu za
wsze chętną pomoc. 

Oto plan działalności, jaką sobie 
Oddz. zakreślił, dołoży starań, aby 
był wykonany w całości. 

„„„„„„„„„„ ..... 
Zapisujcie się <lo 

Oddz. Żeńskiego 

Zw. Strzeleckiego 
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N ie sztuka umrzeć 
Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek środa. 

sztuka żyć! 

. ! o ,... 
11.=- w 
o .!r I li il 

- 'N 

~~ Q 

G. Cooper, F. March i M„ Hopkins w niezwykle oryginal·1ym pięknym filmie 

S Z ·y UK A · -. ż Y CI A , 
-z Dramat kobiety, która kochała prawdzi~ie szczerze jednocześnie dwuch Iilt(Żczyzn. 

' 

Pogrzeb · ś. p. dyr. R. Kanenberga. 
We czwartek o godzinie 19-ej 

nastąpiło wyprowadzenie zwłok ś. p'. 
dyr. Karienberga ze szpitala Ubez
pieczalni do mauzeolum przy cmen
tarzy ewangelickim. · 

W eksportacji oprócz rodziny 
i krewoych zmarłego wzięła udział 
Straż Pożarna, Związek Oficerów 
Rezerwy, Towarzystwo Sportowe Kru 
schender i wielu przedstawicieli miej
scowych organizacyj, w których zmarły 
pracował. 

Chodniki ulic, któremi postępo
wał kondukt żałobny, zaległy tłumy 
publiczności. 

Przed placem strażackim usta
wiono cały tabor strażacki. Straż Po
żarna oddawała ostatnie honory swe-

mu komendantowi: gdy trumna ze 
zwłokami komendanta zatrzymała się 
przed pochylonym sztandarem stra
żackim, rozległy się z wieży strażac- · 
kiej żałosne dźwięki hejnału, a na
stępnie ryk syren strażackich i syreny 
fabryki Krusche i Ender. 

Kondukt ruszył w dalszą drogę. 
Przy trumnie oficerowie koled'zy 

zmarłego i Straż Pożarna wystawili 
wart<( honorową. 

Wyprowadzenie zwłok na cmen
tarz nastąpi w piątek o godz. 17-ej. 

W ostatniej chwili dowiadujemy 
sił(, iż w pogrzebie ś. p. dyr. Kanen
berga weżmie udział generał L.angner 
Dowódca D.O.K. Łodź 

Posiedzenie 
Kom. Obchodów Państwowo-Narodowych. 

W ubiegłą środę odbyło się po
sied~enie Komitetn Obchodów Pań
stwo-Narodowych. Przed przystąpie
niem do porządku dziennego prezes Ko
mitetu p. dr. Eichler powiadomił ze
branych o tragicznej śmierci ś: p. Ka
nenberga, którego pamięć zebrani 
uczcili przez powstanie. 

S. p. dyr. Kanenberir wchodził 
w skład Komitetu, jako pn~zes Zw. 
Oficerów Rezerwy. 

Dalszy ciąg posiedzenia poświę-

eony był sprawie budowy w Pabjani
cach trwałego pomnika ku czci ś. p. 
Marszałka Piłsudskiego w postaci 
domu, przeznaczonego na siedzibę 
organizacyj wojskowych. . 

Ze wzglitdu jednak na zalecenie 
Ogólno Polskiego Komitetu nie roz
drabniania akcji, postanowiono pod
porządkować sił( tym zaleceniom 
i zaczekać do czasu otrzymania dy-
rektyw. · 

„„„„„„„ ... „„ ...... „.„„„EBllllll!„ ... „„r.ilBI„ 

KR·O•IKA. 
Pielgrzymka do Krakowa. 

Nil posiedzeniu Komitetu Ob
chodów postanowiono zorganizować 
pielgrzymkę do Krakowa dla wszyst
kich organizacyj, wchodzących w skład 
Komitetu. Wyłoniono Komisję z 5 
osób, która zajmie się zorganizowa
niem pielgrzymki. 

Szczegóły podamy w następnym 
numerze. 

Ze Zw. Podofieerów Rez. 
Dnia 28 maja r.p. omawiał cały 

szereg bieżących spraw oraz spraw<( 
poświęcenia uf1.1ndowania sztandaru. 

Ustalono termin tej uroczystości 
na dzień 28 czerwca b. r. Prezes p. 
Maciszewski wraz z zarządem dokłada 
stara1i, aby uroczystość poświęcenia 
sztandaru wypadła jak najokazalej. 

Z Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej. 

Zarząd Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Pal>janicach w celu ucz
czenia pamięci ukochanego Wodza 
Narodu postanowił zakupić do bibljo
teki zbiór pism Marszał~a J. Piłsud
skiego p. t. „Pisma, mowy i rozkazy", 
oraz wyasygnował 50 zł. na budowę 
kopca Marszałka J. Piłsudskiego w 
Krakowie. 

Komunikat Zw~Leglonistów 
Polskich. 

Zarząd Okręgu Zw. Legjonistów 
w Łodzi organizuje w dniach 22 i 23 
czerwca r.b. Pielgrzymkę do Krakowa 
na Wawd dla oddania boldu u trum
ny Komen<;łanta. Pielgrzymka w dniu 
22 czerwca weim'ie udział w sypaniu 
Kopca Marszałka na Sowińcu w Kra
kowie. Pozatem w progrlimie Piel
grzymki przewidziane jest zwiedzan~ 
Krakowa (Wawelu, Muzeum Narodu-, 
wego i t. p. ·_ 

Legjonistów -wra·z z rodzinami _ 
w1ywa się ni11iejszem do zgłaszania 
się na wyjazd do dnia 4 czerwca rb. 
u sekretarza oddziału Zw. Le~. w Pa
bjanicach, ob. Staszewskiego Z. (Czy
telni a Miejska, codziennie od godz. 
10-12 i od 15-20, ul.Kościuazki 7. 

Koszta wycieczki: przejazcł w 
obie strony, kwatery i bilety wejścio
we do Muzeum, na Wawel i t.p. wy
noszą sumę zł. 15.-. 

* * • W duiu 25 maja r.b. na odbytem 
Uroczystem Walnem Zebraniu człon
ków, poświęconem Pamięci Komen
danta Pierwszego Marszałka Polski 
ś.p. Józefa Piłsudskiego, zebrani le
gjoniści złożyli uroczyste ślubowanie, 
Że zawsze po ostatnie chwile życia 
swego stać bł(dą na straży zasad, 
wskazań i idei Komendanta, a takowe 

godnie przekażą nasŁt(pnym pokole
niom ku Chwale Wielkiej Mocar
stwowej Rzeczypospolitt-j Polskiej. 

Komunikat. 
Dyrekcja Państwowego Gimna

zjum im. król. Jadwigi podaje do 
wiadomości osób zainteresowanych, 
Że podania dla nowowstitpujących 
uczenie przyjmuje się do dnia 10-go 
czerwca r. b. 

Egzaminy wstitpne rozpoczną się 
dn. 17 czerwca r.b. o godz. 8 rano. 

Zwrot w dochodzeniu przeciwko 
p. Westerskiemu. 

W edlug- posiadanych przez nas 
informacyj, na skutek prowadzonego 
dodatkowego dochodzenia po doko· 
nanej przez Ministerjalną Komisjł( lu
stracji stacji kolejowej w Pabianicach 
p. \Y/esterski, b. zawiadowca tej stacji 
został przed paru dniami aresztowany 
-i osadzony w wił(zieniu śledczem w 
Łodzi. 

Porywająca prawda dziejowa 30 lat 
walki o niepodległość · w filmie 
p. t. „SZTANDAR WOLNOSCI". 

Dochodziły nas od czasu do cza
su słuchy, że wiele pozostało cennych 
zdjęć z ostatniego okresu dziejów 
Polski, tak zdjitć filmowych jak foto
graficznych. Ze mnóstwo jest pomię
tych ulotek, pism, i Że to wszystko 
w najbliższ • j przyszłości przestanie 
istnieć. 

I oto realizatorzy „Sdandaru 
Wolności" wpadli na pomysł, aby 
uratować co się da jeszcze, i aby 

z tych najautentyczniejszych . doku
mentów odtworzyć powiązawszy je 
w chronologiczną ciągłość cały okres 
dziejów Polski od 1905 r. do chwili 
bieżącej. 

I spełnili zadanie. 
Na ekranie zjawią się kolejno 

przed nami mary przeszłości chlubnej 
i tragicznej walki konspiracy\nej, 
ciężkie trudy pracy taj11ej - a potem 
wybuch wojny - Marszał'ek na czele 
Pierwszej Kadrowej - a dalej zwy
cięski pochód armji polskiej. 

Chwile triumfu jak wzięcie Wil
na, Lwowa - tworzenie polskiego 
parlc.mentaryzmu, zd(ibycze nasze na 
polu gospodarczem. I wreszcie naród 
w żałobie odprowadzający na wieczny 
spoczynek prochy Ukochanego Wodza. 

Ne1 marginesie „Sztand'!\r Wol
ności", który od 6 czerwca r. b. wy 
świetla kino·te&tr „Luna". 

Wodę . sodową 

i limoniadę 

pijci'e jedynie w butelkach 

z banderolką 

KUNERTA. 
Gmino Miejsko Pabianice. 

MIEJSKI ZĄKLAD ELEKTRYCZNY w PABJANICACH 
ul. Gdańska Nr. 6, tel. 217. 

Ogłoszenie. 
Mji.jski Zakład Elektryczny podaje do wiadomości P. T. Abo

nentów, Że od dnia 1-go czerwca 1935 r. należności za dostarczony 
prąd elektryczny niezapłacone bezpośrednio inkasentom na miejscu 
wpłacać należy wyłącznie do Kasy Miejskiego Zak~a~.u Elektrycznego 
ul. Gdańska Nr. 6. 

. Kasa Zakładu czynna w dni powszednie od godz. 8.30-13; 
w soboty od godz. 8 30-12. 

Miejski Zakład ~Blektryczny 
w Pabjanicach. 

OGŁOSZENIE. 
Ubezpieczalnia Społeczna w Pabjanicach podaje do wia

domości ubezpieczonych, iż lekarz domowy li dzielnicy, Dr. 

MAGALIF JAKÓB, od dnia 27-go maja r. b. przyjmuje cho

rych ze swojej dzielnicy w gabinecie prywatnym przy ul. War

szawskiej Nr. 18. 

Godziny przyjęć od 8 do 10 rano I od 3 do 4 
po południu. 

Naczelny lekarz Dyrektor 

(-) Dr. W. Eichler. (-) P. Goliński. 

• „1111:!1„„„„„„„„ ... „ ...... „I„„„„„„„„„„„. 
Redaktor wydawca w nmemu Komitetu: Józef Saida. 11 Nasia Drukarnia• sp. i o. Q w Pabianicach. ul. Kościuszki 14, tel. 67, 




