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rumuńsko „ polski Ratyfikacja

·
• w Pols c e
o sweJ• wizycie
Minister M1ronescu

nastąpi

traktatu watykańskiego

dopiero w końcu maja r. b.

RZYM, 1. IV. Wobec rozpuszczonych
zyta w Polsce miała oznaczać zapocząt nogłosek, jak6by ratyfikacja traktatu z
kowanie dążenia do nowego ugrupowa- Watykanem miała nastąpić mt pierwszem
nia, obejmującego Polskę 1 Węgry i Ru- posiedzeniu nowego parlamentu, rn.ozna
munję.
już dziś Zf~1c,7nić, że pogłoski te są bezObecny rząd rumuński pozo,staje cał podstawne.
Pierwsze posiedzenie, które się odbę
kowicie· wierny Małej Entencie, wierząc,
iż wierność ta da siP, doskonale pogodzić dzie w dniu 21 kwietnia, będzie poświęco
ne całkowicie mowie tronowej.
z sojuszem z Polską.
Następne posiedzenie :zajmą: wybory
Jedyne nowe kombinacie polityczne, przewodniczącego i prezydjum„ weryfika
rumuńsko-p.Plskiego.
Zbytecznem jest:, ~aznaczył mihister, o których może być mowa, miałyby na lJ& mandatów, odpowiedź na mowę tropodkreślać bezpodstawność pewnych fan- względzie rozszerzenie Małej Ententy w r ową.
S1mtwy te zajmą tydzień.
tastycznych informacyj wedle których, wi- kierunku Polski. PAT.
PARYŻ, 1.4. -

Bawiący

w Paryżu
rumuński minister Spraw Zagranicznych
Mironescu udzielił prasie wywiadu, w któ•
rym przedstawił obecne wyty-czne polltyki rumuńskiej.
Mówiąc o stosunkach Rutnunji z Polską mini9ł:er oświadczył, iż niedawna jego
podróz dq Warszawy pozwoliła raz jeszcze stwierdzić istniehie węzł6w sojuszu

Bezpośrednia komunika~ja

telefonicżna

Warszawa-Stokhołm
WARSZAWA, 1. IV. W dniu dzisiej~
szyh1 odbyła się inauguracja bezpośred·
n~ej komunikacji telefonicz ej Warszawa
- Sztokholm. Pierwsza rozmowa miała
miejsce między szwedzkiem tnimster-

Korespondent. PAT. dowiaduje się \..,,
kołach watykańskich, że liczą się one z
tLm, iż ratyfikacja traktatów nastąpi w
l'ońcu maja.
Upadają przeto pogłoski o opuszczl
niu Watykanu prze.z papieża 9 maja.
Pierwszy wyja'!:d papieża odbędzie s1 ..
do Lateranu dopiero w końcu czerwca.
Ojciec święty otrzYJ}1ał już zaproszc
nia z 9-cin krajów. Wątpliwe jest jednal
c~.y w tym roku papież skorzysta więc<
i. iż z jednego zaproszenia, udać się ma bt
·mem na wywczasy letnie zapewne doc,,
f,tell Gand0lffo. PAT,

okumenty · ratyfikow~nia
protokołu

moskiewskiego przez

Polskę

i

Rumunię

stwem poczt i telegrafów a posłem szwedz
zostały wr~czone rządowi
S. R. R.
\im w War&zawie, oraz pomiędzy posłem
Rzplitej w Sztokholmie p. Rozwadowskim
MOSKWA, l. IV. W dniu 30 bm. pol- czył rządowi Z. S. R. R. dokumenty :re.tyi nacz wydziału MSZ. ,. Tarnowskim.
ski charge d'affaires p. Zieleziński wi-ę- flkowania przez Polskę, a także w imieruu
PAT.
rządu rumuńskiego, dokumenty ratyfi1to'Nan:ia. przez Rumunję protokułu moskiew
!1kiego, dotyczącego przyśpieszenia wejścia w tycie pąktu Kelloga. Protokuł o

z.
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.Krwawa zbrodn1a przy u . ons an .ows IeJ ~::~:n/~!':~~~ Li=~rJf!
Mąż zamordówAI
dziecko
,..._ Żon~
-,; I• 9~miesi~~zne
~~

. .
U
d
·Zbrodniarza okutego w kajdany przew1ez1ono do rzę u
W dniu wczorajszym przy ul. Konstantynowskiej 75 rozegrała się krwaw~\
. ~agedja rodzinna.
W domu tym w jednej z suteryn zamieszkiwał Feliks Graczyk, wraz z żoną.
Zofją i dwojgiem dzieci: 3-letnią córeczl·ą i 9-miesięcznym synkiem.
Feliks Graczyk, z zawodu robotnik

ka uderzeń żonie, kalecząc przy tej spof:obności i dziecko.
Gdy po pewnym czasie do mieszkania
Grac,zykó.w wszedł zaala.:rmowany w międzyczasie policjant, ujrr.'.lł na podłodze
pławiące się we krw: ciało kobiety i dziecka, zaś Graczyk spożywał najspokojniej
~'-ólację.

zu c h w a Iy

Śl

d

e czego

z~ń~~~iT·1.
4 ffASS~.
piszą: Wobec ratyf1kowama

„Izwiestia•

protokułu

moskiewskiego przez Polskę i Rruntmję,
protokuł wszedł w życie. Ważny ten akł
przyczyni się w znacznej mierze do pacy-~
fikacji stosunków międzynarodowych.
Oznacza on nietylko zobowiązanie się 1
stron do niewypowiada11ia sobie wojny..·
lecz takze zrzeczenia się przygotowań w-0jennych, oraz wszelkich agrupowań i sojuszów międey państwami, które podpisały

. .
.
. .
. Z wiellum trudem udało się pohcJantow1 obezwładnić Graczyka, poc~em przy po
moc~ uiwezwanej z IV ~om.isarjatu od~taw10no zalratego zbrodmarza d.o urzędn
sledczego.
.
Przy?yły .lekarz st~ier.dz1ł skon _Grai-zykoweJ. pziecko odwieziono do sZ?itala, protokuł.
gdzie wkrotce zmarło.
Przypomniawszy, że opinia publiczna

~brn4w~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nałogowo, przepijając niejednokrotme ca

il'ą tygodniówkę...

Na tern tle POil'}iędzy żoną i mężem

powstawały kłótliie. kończące się z"'ykle

na Ba·łutach

tójką, i Graczyk niejednokrotnie odgra.
żał się żonie, że ją

i dzieci pozabija.
W dniu wczorajszym wieczorem Grat·zykowie zasiedli do kolacji. Gra~yk, jak
mvykle, był podchmielony. W pewnej chwi
li na jal,\:ąś ostrzejszą uwagę żony, że ·prze
pija cały zarobek, schwyci łtasak i zadał
iej kilka uderzeń w głowę.
Graczykowa, trzymając na ręku synlta, osunęła się n.a ziemię, wzywając pomocy. Nikt jednak z sąsiadów nie ważył
.się wejść do mieszkania Graczyka.
Tymczasem Graczyk zadał jeszcze kil-

Katastrofa

w kopalni

poniosło śmierc
HASSELA, 1.4• ..._ Z powodu wybu~
chu gazów w kopalni w Waterschei 25
górników poniosło śmierć a 3-ch zostało
ciężko ranionych. W czasie prowadzenia
akcji ;atun_kowej nas~ąpiło częściowe zawaleme się kopalni. 2 osoby % pośród
niosących pomoc poniosło śmierć, 8 zaś
odniosło rany. p AT.
•
•
•
•

25 górników

I

n ap a d b a n d y c k I•

Łupem zbrodniarzy padło 12000 złotych
Jednego ze złoczyńców policja aresztowała
Przy ulicy Zgierskiej 42, zamieszkiwał
'Nłaścidel tejże posesji Mojżesz Lewkowicz, który w ubiegły piątek ze sprzedaży
farbiarni otrzymał 12.000 zł. gotówk~.
Sumę tę zatrzymał w domu.
w nocy z pjątku na sobotę obudzi~ się
i, zapaliwszy swiatło elektryczne, UJrzał
ku swemu przerażenitf stojących obok jego łóżka trzech mężczyzn z których jeden
z rewolwerem w ręku, pod groźbą śmie1·ci,rozkazał mu zachować ciszę, oraz 'WY·
i
,
·a · · t'owk ę. . . .
aac zna) UJ~cą się
Le~kowic~ zadosc uczymł zą~a~m
bandyt<;>w,. ktorzy, otrzymawszy piemą·dze, zbiegli przez okno.
. .
: Ochłonąwszy z prz~raz~ma, Le:;vko
wicz udał się do III korn.1s~rJa~u P. ~. .
W t~ _samym m~ieJw~ęceJ czasie. patrol pohcyJnY zauwazył, ze przy zbiegu
ulic Zgierskiej i Krótkiej, jak jakiś osobnik usiłuje przedostać się przez parkan.

.iedneg~ z bandytów, którym okazał się

:many złodziej Lejz.or Moszkowicz.
Zrabowanych pieniędzy Mo$Zkówic'l
nie miał przy sobie, twierdząc, że zab.r ali
j~ jego wspólnicy, których nie zna z nazwiska.
p 0 spisaniu protokułu Lejzora Mosz·
kowicza odprowadzono pod silną eskortą
<lo urzędu śledczego, gdzie wszczę~o dal, 7 e dochodzenie.

Okazało się, że Lejzor Moszkowirz
jest niebezpiecznym złoczyńcą, który za
podobne napady bandyckie i włamania z
bronią. w ręku był już karany dwukrotnie
przez sąd okręg·owy w Łodzi. Niedalej jak
w ubiegłym tygodniu wypuszczony z wię
zienia, otrtymał 6-nuesięczny urlop za
nienaganne zachowahie się podczas odsia"'""ania kary z telń, że ó ile w ciągu
""
h
Trz~s1en1e z1em1
i.rzech tygodni najbliższyc
nie zakłóci
'"li
~pokoju w mieście, pozostała do odsiadyW AusłrJ•i
Wywiadowcy rozkazali mu zatrzyrn.ać wania kara więzienia zostaje mu darowaf\ię, na co osobnik oddał w ich st:ronę kilWIEDEN, L IV. W miejscowości ka strzałów i począł uciekać.
na.
'Schwadorff w pierwszy diień świąt o goAtoli wywiadowcy schwycili uciekają,Po uzupełnieniu śledztwa przez urząd
1izinie 6.30 miało miejsce rano trzęsienie rego mę2czyznę i odprowadzili do III ko- ~ledczy został on osadzony w więzieniu
ziemi, które powtc>rzyło się 0 godz. 20 . misarjatu P. P.
do dyspozycji s~dzieg·o śledczego.
Zarysowało się kilka domów. Wśród mieW oia,sie badania do komisatjatu przy
U1·zą.d śledczy wszczął energiczne posr.kańców wybuchła szalona panika. PA'I'. J1.ył Lewkowicz i pot.nał w zatrzymanym ~:!Ukiwania za pozostałymi bandytami.

g?,

do protokułu, "Izwiestja' zaznaczają, te
pozostaje on zawsze dostępnym dla tych
wszys~ich, którzy pragną doń przystąpić
i · nadać mu w ten sposób większe zna·
czenie.

Przywrócenie· komunikacji
telefonicznej między RumunjĄ

a Węgrami
Budapeszt. 1. 4 Komunikacja telefonicz·
na między Rumunją a Węgrami, przerwa·
na podczas przystąpienia Rumunji do woj·
ny światowej, a więc od zgóry 13-tu la:
zostaje .Przywrócona w dniu 1-ym kwietnia r. b.
Z tej okazji odbyła się już wstępna
rozmowa telefoniczna między dyrektorem
generalnym poczt Rumunii i dyrektorero
generalnym poczt na W~ech,

25-lecie entente ·cordiale
PARYź, 1. IV. Z okatrj.i 25-lecia entente cordiale Briand wydał odezwę, w któ ....
"ej stwierdza, że wypadki history~e do.wiodły, jak wielkie znaczenie posiadała
entente'a która dała jasktawy dow()d woli pokojowej.
Przeżycia wo-jenne w7..moeniły zaufa.nie i współpracę anglo-francuską w kie!·tmku utrwalenia pokoju.
Wzajemne zrozumienie pomiędzy obu
narodruni istniejące, wsp.ólność poglądów'
obu rządów stanowią o trwałości entente'y, której 50-lecia rn.ogą śmiało oczekj,.;
wać nasi spadkobiercy, a którą Briand
proponuje nazwać ,,entente :traterneHe„.

•

PAT.
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Strach ma wielkie oczy

KlłOllKA,

Kino DOM LUDOWY
PRZEJAZD 34

Rzekomy napad bandycki

KWIECIEŃ

na

2

Urząd

/
W spanłaly program

Pocztowy w Łodzi .

P•

W dniu wczorajszym około godziny Lijać się do zamkniętych drzwi urzęd11
fi. ej wieczorem przechodnie na ul. Prze- fJOcztowego.
Kołatanie w drzwi usłyszał znajdują
Jazd przy rogu Kilińskiego zostali zaalarWTOREK
:rnowani kilkoma strzałami, następującemi LY się w lokalu cennych przesyłek i kasy,
Franciszka, Pawła
~eden po drugim.
nyżurny urzędnik, który, sądząc ze wzglęJednocześnie ze schodków, prowadzą- du na późną porę, że jest to napad bancych do głównego urzędu pocztowego, ze- 1ycki, począł strzelać przez drzwi do nieTEATRY: ·
.
szedł jakiś człowiek, który zatarzymał się znajomego.
Teatr Miejski - „Dwaj panowie B'•.
Na szczęście jednak strzały nie były
'l'eatr Kameralny - Panna Maliczewska. npodal.
Przybyły natychmiast na miejsce, peł· telne i chybiły i dzięki temu tylko inte'Teatr Popularny „Ali ~Baba".
pjący przy zbiegu tych ulich służbę poste resant uniknął śmierci.
runkowy, stwierdził co następuje:
CO GRAJĄ DZiś W KINACH:
Do głównego urzędu pocztowego zgłoPodejrzanego o napad bandycki przy1.pollo W obliczu śmierci.
d się jakiś spóźniony interesant, który trzymano i powiadomiono o tern urząd
· '.""ljka - Czer:wony Bies.
w bardzo pilnej sprawie chciał nadać list śledczy, który natychmiast wszczął w tej
Cnsino - Rasputin i kobiety.
;iieniężny do swego brata w: Paryżu, a to Eprawie .dochodzenie. W trakcie dochodze
Capitol - Cyrk Wolfsona.
aa skutek depeszy, jaką otrzymał dnia p1 nia wyszło na jaw, że przed gmachem
Corso - Tom Mix.
przedniego.
głów_nego _urzędu poczt~we~o miało miej
CZary - Tajemniczy obrońca.
· W tym celu interesant usiłował dostat~ ::::ce Jedynie meporozumieme.
:Oom Ludowy - Podczepty Demona.
tie do gmachu pocztowego i według wska
Zatrzymanym okazał się znany w Ło
Era - żywot Chrystusa.
zówek przygodnego informatora, który" dzi in~ynier P .•. którego. natychmiast P'J
Grand-Kino - Całuje twoją dłoń - Ma- ·twierdził, że urząd jest czynny, począł do ''-'Ylegitymowanm zwolmono.
·
dame.
·
Luno - świat dla kobiety.
t·Uejski Kino Oświatowe - NieborQ.c;-; _;~
Mimoza - Ramona.
Odeon - Rilf i Ralf.
Pałace Shańbiona.
• •
Resursa - Amor na nartach.
młodzieniec pozbawił si~
Spółdzielnia W wirze Paryża.
W dniu wczorajszym przy ul. Krzy- mowników, zamknął się w pokoju, a n~
Słońce Wyjęty z pod prawa.
Nr. 5 przy Górnym Rynku miał miej- dępnie wystrzałem z floweru, skierowawej
Victoria - Nowoczesny Casanow~.
wypadek
samobójstwa, który do głę nym w usta, odebrał sobie życie.
sce
Wodewil - Panna szofer.
!'li wstrząsnął mieszkańcami tego domu.
Zachęta - Tańczący Wiedeń.
W godzinę później młodzieńca znaleW domu tym od dłuższego czasu zamie- ziono w kałuży krwi, nie dającego żad
r:zkiwał 20-letni Tadeusz Rogowski, któ- nych oznak życia.
ry wczoraj do samego rana wraz z koleWezwany lekarz pogptowia stwierdził
podpułkownik ałicki gami raczył się wódką.
Po południu Rogowski, pożegnawszy zgon. Trupa zabezpieczono na miejscu. Po
urzędnikiem Kolei Do.ie.~dow. kolegów, powrócił do swego mieszkania, viadorniona o powyższym wypadku poliEl~kłr. Łódzkich
i tutaj, skorzystawszy z nieobecnośc: do- Qa wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

Wystrzałem z

floweru
zyc1a

20-letni

P.

W

Jak się dowiadujemy, w dniu wczora~
dotychczasowy dowódca komendy
m. Lodzi p. podpułkown!k Walicki został
mianowany naczelnikiem kolei do3azdoJakie podatki płacimy w kwietnia
wych elektrycznych . łódzkich na linji
t6dź Ruda - Pabjanice. DotychczaJak nas informuje izba skarbowa w
Do 1 maja wpłata państwowego po•;owy naczelnik wyżej wspomnianej stacji ?.odzi, w kwietniu płatne są następująci~ d4tku dochodowego w wysokości połowy
iej kwoty, która przypada od wykazane'· l\'I9rawski Feliks, który pe1nił obowiąz.. podatki bezpośrednie:
kwietnia
wpłata
państwowego
go w zeznaniu dochodu, osiągniętego w
.
Do
15
1h naczelnika w przeciągu. 10-ciu lat, zopodatku przemysłowego od obrotu, osią· roku 1928, względnie połowy podatku, wy
stał :PNolniony.
miętego w marcu r. b. przez przedsiębio:· mierzonego za ubiegły rok podatkowy, o
stwa handlowe I i II kategorji i przemy- lle zeznanie o dochodzie nie zostało zło
słowe I-V: kategorji, prow.adzące prawi- icne w terminie.
l 1 łowe księgi handlowe, oraz przez przedW ciągu 7 dni po potrąceniu, podatek
siębiorstwa sprawozdawcze.
~ochodowy od uposażeń służbowy.eh, emeOd 15 kwietnia - wpłata państwo- rytur i wynagrodzeń za najemną prac~
lNego podatku przemysłowego od obrotu
Nadto w ciągu miesiąca płatne są zaW dniu wezot-a.jszym centrala. stł"ażv :ta rok 1928 przez wszystkie przedsiębior- ległości z tytułu podatku majątkowego.
~&Wej została powiadomiona o poż;_ i:;twa handlowe i przemysłowe, oraz zaję„. oraz podatki, na które płatnicy otrzymali
:'7Je, jati wybuchł przy ul. Kątnej Nr. 19 da przemysłowe w wysokości kwot wr· 1nakazy płatnicze, tudzież kwoty odroczow fabry~e Alłarla. Na miejsce wypadku "!!lienionych w doręczonych nakazach pła· ne i rozłożone na raty i z terminem płat- '
tniczych.
ności w bieżącym miesiącu.
~ały II i IV oddziały straży ogniowej.
.
J81f sit okazało, w ogniu stały warsztaty ślusarshi~ tej fabryki. Po p6łgoclzinnei
akcji :rat.Qwniczej 08-ień zdołano zlokalizo.

Baczność

:.::~ ym.

podatnicy!

Pożar w fabryce
Ałla.rta.

~ ać. Przyczyną po~rtt było nieo~tl ~. ~ne
óbcliodzenie się z ogniem.

· Zamach
W dniu

~mobójczy

WCZOl'aj~ym

przechodnie ul.
Zgierskiej wbr amie domu Nr. 18 zauwa;'y'fi wijącego się w bo!ach człowieka.
Jak ·się okazało, był to 60-letni Józef
.Kokosu, bezrobotny i bezdomny. Wezware pogoto;wie stwi~c;Tziło otrucie jodyną
: w stanie groźnym przewiozło desperata
'.o 's zpitala w Radogoszczu.

· No~ne dy~1;1l-y ·aptek

WOLNE POSADY
Kto chce

otrzymać pracę

.

Państwowy urząd pośrednictwa.

niech

iaię żgłosi

do P. U. p. p.

prac:r dowlach mieszkalnych oraz fab~znych,

w Ło~zi, Kilińskie~ ~2, poszu~~ kan- 1-go inżyniera ~ie:micz~o ~ kilkuletnią

dydatow z dobrem1 swiadectwam1 I refe„ .p:raktyką w proJektowamu 1 przepro.wa~en~jami do obsadzenia następującyeh po dzani:U rob?t meljoracyj?y~h, 2 stenot:Y:
~a{ł.
p1stk1, znaJ2!Ce poprawme Język połski r
NA MIEJSCU:
steno~afj~, 4-ch instr~k!<>rów rolnych,
W oddziale dla służby domowej: 10 l-n,_ f>1~rahstkę, o~znaJm10ną z rachunkoc;
służących.
wosCią 1 buchalter:i.ą.
W oddziale dla robotników i rzemieśli. ików: 5-ciu wykwalifikowanych f.aehow('')w walizkarskich, 4-ch kierowr,'-f-_
l{ÓW st,u<'niarskich.
NA WYJAZD W KRAJU:

Arcydzieło

filmo:ve wielkich

wzruszeń,

słonecznego śmiechu.

W roli głównej król aktorów i aktor krotów

CHARLIE CHAPLIN.
Ceny miejsc: W dni powszednie na wszystkie
seanse, :taś w soboty, niedziele i święta od
godz. 1-3 pp. I m. 75 gr., II 40 gr., III 30 gr.
W soboty, niedziele i święta od godz. 3 pp.
I miejsce 90 gr., II m. 50 gr. III m. 40 &T•
W poniedziałki kino czynne.

Sprostowanie
W związku z notatką p. t. „Urzędnicz·
ka magistratu sprzenie'"fierzyła większą
sumę pieniędzy", zamies:?;czoną w Nr. 85
, Hasła Łódzkiego„ z d.nia 27 b. ro„ magistrat m. Łodzi - na podstawie art. 30
i 32 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej
o prawie prasowem („ Dz. Ustaw R. P."
Nr. 1-1928, p9z. 1) - uprasza o publikowanie następujące~ sprostowania:
Nieprawdą jest, jakoby jedna z urzęd
:.>iczek wydziału oświaty i kultury dokonała defraudacji na sumę 3.000 złotyćh,
a następnie zbiegła w niewiadomym kie··
.i'Unku.
Prawdą natomiast jest, że p. Ada Sko
1 asińska, b. urzędniczka wydziału oświa-.
ty i kultury, pobrała zaliczkę na poczet
i•ensyj koleżanek na sumę około 400 zło
tych, z czego część za zezwoleniem zainteresowany-eh; pieniądze te zwróciła jed··
nak niezwłocznie komu należało w dniu
wypłaty poborów personelowi wydziału.
Przeprowadzone doraźnie przez wydzh1ł
oświaty i kultury dochodzenie nie wykazało nadużyć, które powodowały stratę
'!laterjalną dla magistratu lub kogokolwiek z praeowników. P. Skorasińska zło
żyła prośbę o zwolnienie jej z zajmowa.nego stanowiska, która została już uwzglę
dniona przez prezydjum magistratu. Jei:nocześnie wydane zostały odpowiednie zarządzenia, celem zapobieżenia podobnym
ykroczeniom na przyszłość.
1
\,

*

*

*

Powyższą wiadotność rozesłała

redak·

-::jom agencja „Polpress"•

CO US&9'SZ.-Ą~ DZlj
PlłZEZ lłADIO
WTOREK, 2 KWIETNIA 1929 R.
11.56. Sygnał czasu i hejnał.
! 2.10 - 13.00. Mu.zyka płyt gramoibnowych.
i5.10. Odczyt p. t. „Polska a Kozaczyzna„„
15.35. Odczyt p. t. „Parlamentaryzm 8łl~
giełski".

15.00. „Chwilka lotnicza".
'
l6.15. Program dla dzieci.
ł7.00. Odczyt p. t. „Międzynarodowr,
sport strzelecki••.
;.:7.25. Transmisja odczytu z Katowic.
11"7.55. Koncert orkiestry P. R. pod eyr.
Józefa Ozffi?.ińskiego.
·
18.35. RecybteJa poetycka.
·
18.50. Rozmaitości.
20:30„ Transmisja koncertu międzynaro•
dowego z Berlina. W przerwie kom
'.Uea~ów Miejs!dch. Po transmisji ko·:
mumkaty lotniczo - meteorologiczny
policyjny, sportowy, nadpr. komum'k
P. A. T„ oraz retrasmis:je ze stacyj zagranicznych •

18,671 bezrobotnych na terenie-Łodzi
Z zasiłków korzystało 14,410 osób

W oddziale dla robotników i rzemieśl. ,

N~ terenie państwowe~o

?tzędu

P<>:

·'

bezroh?cia i 429 bezrobotnych. braio za·

Dziś w nocy dyżur.ują. ' następujące mków: 3-ch tok~rzy w drzewte. 1-go sto„ ~redn~ctwa I?rac:y w L?d~1 (m1a~o Łotlz pomog1 ze skarbu państwa.
W samej Łodzi brało zasiłki 14.410,
:lp~eki: S-rów Wójcickiego (Napiórkow- .' arza modelarza, 3-ch kołodzie~. 1-g-o ma- I P?w1aty). _łod~k1, ła~k1, s1eradzk1, łęczyc-·

nk1eg'o 27), W. Danieleckiego (Piotrkow
~ka 127}, P. Ilnickiego i .J. CJmera (Wólernńska 37), S-rów Leinwebra (Pl. Wolltl')ŚCi 2), S-rów Hartmana (Młynarska 1),
.T. K4hana (Aleksandrowska 81).
P~zatem stale dyżurują następujące
~pteki: A. Sadowskiej (Zgierska 57), H .
.)utkiewi~za (Zgierską 97), Z. Gorczyckie
gó (PrzeJazd 59), A. Szymańskiego (Przę
d7alniana 75), A. Bussego (Rzgowska
Nr. 59).

&:.ynistę

do motoru „Terkan" oraz do trak
tora „Gramsa", 15 wolnych miejsc dla
1;o!icji państwowej, 1-go dru"kai·za z .:lh.<goletnią praktyką, 2-ch elektromonterów,
ltórzyby jednocześnie samodz~7 1 n.ie mogli
dokonywać :reparacji maszyn cło pisania
wszystkich systemów, 3-eh int·ro~igato
rów.
W oddziale dla pracowników umysło
wych: 2-ch agronomów rejonowych, 1-gc·
t~chnika meljoracyjnego, 1-go architekta
bud~wlanego z kilkuletnią praktyką w bu-

I

t •. ,,CYllłK''

niezmąconej pogody i

.

I

iwiątee:nrył

z

brzezn~sk1 ~ dmu _29 marca 1929 r. <'Zego 14.14;5 z funduszu bezrobocia i 265
było w ewidencJ1 zareJestrowanych bez- ?.apomqgi ze skarbu państwa.
:·obotnych 26.7_12,. w tern w samej ~zi:·
PracoWników umysłowych brało zasił~

k1

J

i

8.671, w PabJamcach 2.196, w Zgierzu Yi doraźne 130.

~·~55, w Zduńskiej-Woli 861, w To!Ilasz~W u~ieg~· tygodni.u , straciło pra~
·11e-Maz. 1.919,_ w KonstantY?-ow1e _11 ! , na tereme Łodzi 562 bezrobotnych, otrzj'•
W: ~leksandrow1e 171, w Rudzie-Pa-bJaru~ mało pracę 840, wysrano. ·a.o pracy 92.

k1e;i 322.. ,
.
U~ząd rozpo;ządza 95 wolnemi miej.
Z. zas1łkow korzystało w ubiegłym ty- E'carm dla robotników różnych zawodów.
. 6-ciu bezrobot!1ych otrzymało w ciąg1 1
,godmu 18.793,. w. tern 18.364 bezrobot-r:ych brało zasiłki ustawowe z fuduszu ub1e~łego tygodma zniżki kolejowe na
prze}azd kolejami państwowemi.
/
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„HASŁO"

/

A
Zawo_dy

międz yna:ro .

.·

V a&as (&tdapeszt}

6:!ł

wojskowych odnio-

Sła w zupełności zasłużone zwycięstwo nad
ii•tną drużyną węgierską V asas.
Bramłci uzyskali: St-eurman 3, Łańko

i Ciszewski

2'

1.

P,olonja - Vasas (Budapeszt).
Warszawa.
Z trudem uzyskała Polon.ja wynik remidzięki świetnej gTZe K-e łera w
ce.
r
Bramki zdobyli dla Polonji, Ałaszew
~ KT<iegier, Puchnia.-z i Loth.

.s: 2

.

12: 1 (3 : O)

-

4:

o)

Tabelka

a

Mistrzostwo klasy A
7: 1 (4: 1)

3: 1 (1: 1)

(d : 2) i 4 : l (2 : Oł

Zawody te jak przewidywano zakońDz.is o godz. 11 rano odbył się me".z czyły się wspaniałem zwycięstwe"Il bial<>Poznań.
czarnych, dJ.a których bramki zdobyli
Dosk<>nała druzy.na niemiecka uległa o mistrzostwo klasy A. między benjamin~
Herbstrich 4, Królik 2 i Pogodziński.
d~h spotkaniach z doskonałe grają.., kiem klasy A. „Burzą" a Orkanem,
t?\ W.tą..
Mecz był do.syć interesujący ze 'W'Zglę
<lu :na to, że „Burza "'uehodzi na sw-oim
boisku m niepokonaną, zwana kiedy8 Pe.bjanreką Barceloną. Akcja prowamona w
~-ywem tempie, ponieważ boisko, mimo nic
Zupełnie załużenie zwyciężył f.ktkoah
. ~aków. - A-8sl:ł'ta mdemonstr-owała r-ogody, było bardzo dobre.
wzmocniony już importowanymi gra.czarny.
~ową gr.ę, jakiej dawao nie widzieBramki dia Orka.nu strzelili Pawlak
pe> J r~gromiła Crac~, bijąc ją w sfo- ·2 i Lewandowski 1. Orkan wystąpił z
~ 6 ~ 2.
.gr,acze:m. II drlłżym.y Lewandowskim na
e
• •
- Dl-00
-eerodku .ataku. ~tóry okazał się dość doil:Jcyn'I. kierownikiem napadu. N'
• ,}
·
· lo
k.t-.
~x...- , •
•
•
·~~
d -· _,
1eposzczęsctto
się
zie nym
orzy
. L"·~uosei_, mmio mepogvuy,, O S.Y(; wystąpili w osłabionym składzie, to też
~
rłuzo.
:ulegli wojskowym, krórzy mieli bezwględSędml p.. Pi:etcli 008'€ dobry.
ną przewagę.

„

Austria -

M cz

Ao K. S.

Breslauer Sp. V Orkan-Burza
G

' zwolen

Benjaminek ligowy odniósł wspaniale
Katowice. - Jak z Cracovią tak i z zwycięstwo nad niemiecką drużyną z Biel- Wi„sł~
I. F. C. załatwiła się Austria, b!jąc zupeł ska (Sląsk) rozgramiając ją w znacznie
&&.
wyższym stosunku niż ubiegłej niedzieli
nie lekko katowiczan w stosunku 7 : 2.
Cracovia 7 : 1.
Widać z powyższego, że Garbarnia
Jedyny mecz ligowy roze r y podczas
jest w świetnej formie i może przynieść świąt przyniósł zasłuźone ZVf ięstWo mi'Hertha (Wiedeń)
wiele niespodzianek w grach ligowych.
-strzowi -Polski.
Bramkami się podzieiili: Joks:i: (daw2 (2 :
niej Fablok, Chrzanów) 7, Pazurek i Smoczek po 2 i Kpmiak
gi.
pmikt
~ Warta
1
2
~ L K. S.
1
....., 2
3) Wisła
1 ' 4 ~ 2
2
4i) Ruch
1
2
2 : t
.5} Legi.a
1
1 : 2
6;) VI at"SZawiaEb 1
2:4
1
2: 4
Ł.T„S.G.
SOKÓŁ (Z~erz) 7) Polonja
1 : 7
at Twyśei
1

1-.

4:4 (1:2)

\łaria -

kw= spht•

nikom sportu, gdyż ś•.vięta ro ·.y wraże
nie świąt Bożego N(l.!"od .c1ia, tak że
wsutek fatalnego stanu b. "ska, b ze
wszechmiar sense.eyjne zswo 1y ~<iły
odwołane .

pomyś~nie

dla Polski

7: 2 (4: 2)

'Warszawa

o e t.p~:~·

Austria - I. F. C. Garbarnia - B.B.SV.

(2.:2)

Stołeczna drużyna

Str. 3

1

· wypadły naogół
,ł.egja

z dnia Z kwietnia 1929 :roku.

Hakoah -

Cracovia

G.

8 :.4 (4: l)'

. s.

•••
•

-..-------cmicm;s:2;!111D11E:::m1111C1111-•
K 1• n 0 „ -La~ · o „ CE"
ni. ł'łapł6rkowakicp 28 (dawn. St.~-!Mlłaa)
Dojazd tramwafmni Mr. 3 i 4.

6:2 (5:1)

W K S

Cyrle

I

świeła

+

U •

6 : O (4 : O)

IPWO•TEATlł #,ZACHlfłTA"*'
ul. Zgierska 26, pny Placu Kos!cielnymo

--llllCll!--•

Sensacyj-ny dramz.t cow\?YSH
z addałem ntQlepszego ~źdica Am~
króla eowboyów RICHARDA ARLENA.
' Niebyw. tricki. Szczyt v.apięci :i. Do 1k n. L g ra
~J~Ą:;i::ID"~

Początek

llee.nsów o godz. f~"i•
godz. 5-ej pp., ~ ni~ielę o

+

'le': b~ •

i

-·~'· ·

Dziś ·

Dziś i dni następnych! ·-------

olśniewające arcyc!z!eła FRANKA BORZA.GB'A twórcy „Siódinego Nieba"

"

I

ja-t Gg Vliftr i Charles f

''

rolach głównych:
arr-ełl
Ka!geDjitłaiei- para artystów
u"
ta; ·-~
'Pr~ Medtr.rch lńe5t:c~ślil~h dziewcząt.
Groźne momentu dla Sl>ałeC'Zeństwa.
Niidz-a matek proetytucji.

w

·

- BDEJSKI

-~
w0on RYNU:
(toóz Roeidń*ieł ,

·,Ś'W1ĄTłiC.~

PROGRAM Nr. XI

AROLD LLOYD

"

N"'t t! pny
prog;am:

?t1

„li-i.

'

•

---- ----

Pocz..1tck seansów dl a dorosłych o g. 18.45
i 21, w sobot y i niedziele 16.45, 'R.45 i Zl .
Początek seans6w dla młodzie ży o g. 15-ej
i 17, w soboty i niedziele o 13 i 15 ej.

,,HASLO" z dnia 2 kwfetnia 1929 rokr1.

Str. 4

Nr. 89

Złwłszy22

(Bałuty)

I
Od niedzieli 31 marca i dni

nastrępnych !

Najpotęźniejsze arcydzieło

świąteczny

Uroczysty

I

1

program

sezonu, chluba naszego tegorocznego reper uaru !

·:· ·:·

~~· ~~·

• •

św~t~~J:fhsł!~;~t~~r JOHN BARRYMORE

li~~~~~!z~1~1!~":lący

w

CAMMILLY HORN

Wielka orkiestra pod kierunkiem p. ESTREICHA.
Ilustracja . muzyczna

składająca się

z pereł muzyki rosyjskiej, ściśle dostosowana do firnu.

Do obrazu śpiewać będzie
wielki artystyczny mieszany
UWA(;A, z polfodu wielkich koGztów obrazu i chóru

C H OR

składający się

z 10 osób
pod bat. p. LEWITINA.

ceny miejsc nieznacznie podwyższone.
• Passe • partout ł •olne wejścia
Ceny miejsc na pierwsze seansy w święta od godziny 12,30 i w dni powszednie od g. 4 po południu : prócz urzędowych i prasowych
zniżone : po 30, 50 i 60 gr.
•
bezwględnie nie ważne •

•

I

Kino-Teatr

IMOZA" i

„ł
ul.

PROGRAM ŚWIĄTECZNY!

NASTĘPNY

Dziś i dni następnych wiącznie do niedzieli dnia 7-go kwietnia Mistrz maski,
niezróW!lany .EMIL JANNINGS w swoim drugim pźzebojowym arcyfilr1iłe pod tyt.i

1)

PROGRAM:

„Spowiedź

Szesnastoletniej 4'

· ,,OST A.TNI ROZKAZ''

I

Kilińskiego 118.

PROGRAM ŚWIĄTECZNY!

z słynną GERDI GERDT.

2)

"OSTATNI ROZKkZ" to najciekawszy film obecnego sezonu"
Partnerką JANNINGSA boska EWEL YNA BRENT.

„Swawole
Hrabianki"

~•Bmm••••mmmm s n&•••&RE&ma

8

Magazyn 1"Pr acown1a
•
m
li

•

I

I :
I I
I
1
I :=
I

EIUlłlA
Kilińskiego

męskiego

=

z.a~patrują się

Damskiego,
i dziecinnego
wykonywa po cenach przystępnych
obuwie najnowszych fasonów. Na 11
I! składzie zawsze wielki wybór go- •
llil towego obuwia oraz obuwia wysor- SI

i

świątecznył

arry Liedtke

=

1uz na sezon

A1nor na nartach II

Romantyczna eskapada książęcej kochanki, z udziałem
w jednej z ról popisowych

I
I

CHRISTY TORDY

Szereg doskonale przeprowadzonych pomysłów sytuacyjnych.

łłrobne

w wiosenne palta

i z. GLIKSMAN,

płniżo.ch TEi«
ł.ÓDŻ
=
ul. Kilińskiego Nr. 160~ I

tn;q:

Ogłoszenia

J>ANIE!

Student

w magazynie wykwintnej
konfekcji damski J

Sprzedaż

•
Firma istnieje od r. 1906.
=
I l•n•••••••••••••••a•••••m

jako

H~=~omL:!d::~

:

llll

Nr. 123

Wspaniały pr-0gram

Obuwia

ELEGANCKIE

Zakład

Nasiona

wyższego

semestru
udziela lekcji i korepetycji. Starszym
i zapóżnionym me-

Główna 1 (ró~
Piotrkowskiej)

todą

gotówkę!

na raty i za

803

Biiulerję

HAIE

k upuję, pełną wartość płacę. Solidne

traktowanie. „Pre.
ciosa" Piot rk owska
123, w podwórzu.

ul. Piotrkowska 100, tel. 25-35
Najlepiej wykonywa reperację najrozmaitszych zegarów biurowych fabrycz:nych, elektrycznych, kontrolnych, antyków, wieżowych (nowe
wstawia) jak również zegarki bijące
chronometry, chrol\ogrdy, sztopery
i wszelkie najprecyzniejsze zeg-arki
damskie, szybko, tanio i solidnie
na każde żądanie we własnej nracowni pod osobistem nadzo.rem
Firma egzystuje od 1912 r.

Warzywne, pastewne i Kwiatów
pierwszorzędnych firm krajowych
i zagranicznych pierwszej - jakości
do nabycia w składzie aptecznym

1

Biżuterja
zegarki na raty, ceny gotówkowe „Preciosa". Piotrkowska
123, w podwórzu.

I
I Sprzedaz

Dr. med.

lłÓŻAlllllł

Potrzebni
chłopcy do termino z dobrej

Dzielna 9, tel. 28-98

Choroby

skórne

weneryczne

czopłciowe.

ul. Zawadzka Nr. 1

Poradnia dentystyczna i wenerologiczna

3

'::t.ynna od 8 rano do 9 wiecz. dla chor. skramych, weneryczzł
nych i niemocy płciowej
•
r.· niedz iele i święta 9 - 2 pp.
>d 11 - 12 i 2 - 3 pp. przyjmuje kobieta lekarz
cczenie chorób wenerycznych
ll'..:oo:topłciowych i skómych
.:idanie k:-v;i i wydzielin na_ Dlł• HEl.Llłlł
syfilis i tryper
Choroby skórne ł wener.
h~moc płciowa i Konsultacje
ul. Nawrot 2. Tel. 79-89
z neurulogiem i urulogiem
r. i 4-8 w. Dla pań spcci'alne
: . iuet Światło-Leczniczy Do 103-S
po poł., w niedz. od 11-2 PP·
godz.
Kosmetyka lekarska

aaa.•a:aaaamm

O,~rł::Hn::i

poczekalnia dla kobiet

PORADA 3 zł.

Dla niezamożnych ceny lecznic.

-.~..,m.a-.:o~~~

• •...~•raiimlgggaa·

~yrobn laboratorjum przy aptece ,
ST. H~.MBURGA i S-ki, w Łodzi,

ul.

Główna

Wszelkie

Zioła

lecznicze

poleca APTEKA

50.

Wystrzegać się naśladownictw.

telefon 49-91.
UW AGA: Apteka pn:yimuje mocz
do analizy.

ul. Andrzeja S, tel. 59-40

MaJS
• t er s'Iusarsk•I

Choroby skórne, weneryczne, moczopłciowe i niemoc płciowa
Elektryzacja. Naświetlanie lampą
kwarcową. Badanie krwi i wydzielin.
p
rzyjmuje od 8-10 r. i od 5-9 w.
w niedziele i święta od 9-1 r,
Dla pań oddzielna poczekalnia.

Potzebny

Zęby

·sztuczne

na dogodnych warunkach. Gwarancje za
dobry materjał i solidne wykonanie. Laboratorjum zębów sztucznych, ?iotr•
kowska 99.

a&GDflfloD•m~Glf

D-ra Farm,

Rembielińskiego
w ŁODZI, ul. Andrzeja Nr, 28
·

B.

Dr. med. Niewiażski

starych gatet po
cenach konkuren•
cyjnych, Trompkowski, Składowa 23.
799

mo- rodziny, ul. Mie- czeladnik stolarski.
dziana 4.
1585 Wróbla 10.
803

Przyjmuje od 8-10 i od 5-8. Leczenie
lampą kwarcową. Oddzielna poczekalriia
dla pań. Dla pań od 3-5 pp.
1449

Poradnia ·
Wenerologiczna
.Lekarzy Specjalistów

i

skróconą.

Przygotowuje
do
egzaminów. Ratuje
zagrożone
promocje.
Gdnńska 23,
m. 2, front, I pii:tro.

Zegarmistrzowsko,
Jubilerski

JAll

„

SKŁAD

APTECZNY
i PERFUMERJA

LUCJANA DRYLA

ŁÓDŹ
Pomorska 31. Tel. 9.4-1
D o f abryk"I rowerow
•
tr
b
po ze ny Poleca. po najniższych cenach ma•
od zaraz.
terjały apteczne i kosmetykę
Oferty sub. zdolny do adm.

mam....mammmt11~=m:a-=--• „Hasła".

naGUDDl•DDaac;

CENY PRENUMERATY:
<=-----------------------------..-----------------------------------------..------------·----------------------------------------------------CENY OGŁOSZEŃ MIEJSCOWYCH
Ogłoszenia firm zamiej11cow,ych, chociażby posiadających filje
1

Lodzi z nied zielnym dodatkiem ilustrowanym· mies. zł. 4.10

rwicjs cowa

granic zna

„

łnoszenie

do domu

omun l!ratę

„
•I

•

„

"'

5."8.-

" 0.40
moina przerwać tylko l ·i 15 kaidego miesiąca

K onto czekowe w P. K. O. Nr. 65,210
Redaktor naczelny: Stanisław Paciorkowski.

Na I-ej str~nie 50 gr. za wiersz milimetr. 1 łam (strona 4 łamy)
W tekście
40 "
~
„
1 „
„ 4 „
Za tekstem
30 "
1 „
„ 4
Nekrologi
30 „
,.
„ 1 „
„ 4 „
Zwyczajne
8 „
„
„
1 „
.,(10 łamów)
Drobne 10 gr., poszukiwani e pracy 5 g r. za wyraź. Najmniejsze
ogłoszenie 50 gr. Ogłoszenia nade słane po godz. 7 wiecz. 30 proc.
drożej. O>tłoszenia w czerwonym kolo r ze 30 procent drozej.
Ogłoszenia akcydensowe 30 procent drożej.

Wydawca: Towarzystwo Rzemieślni cze „Resursa" w Łodzi.

Odbito--w.-drnkarni własnej, Piotr~b.:.. !S.

w Łodzi, a :entrałe gdzieindziej, o 50 proc. drozej od cen miejscowych. Firmy zagraniczne o 100 procent drożej, Każda nowa
podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia do zmiany
cen bez uprzedniego zawiadomienia. Za terminowy druk ogłoszen,
komunikatów i ofiar administracja nie odpowiada.
Ariykuły, nadesłanci bez oznacżenia honorarjum, uwał1111e S\
za bezpłatne.
,
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzucony:>h redakcja
nie zwraca.

·Redaktor odpowiedzialny: Adam Żuczkiewiez.
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