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ZJAZD PAN DOMU.
Wczoraj poci protektoratem p. Prezydentowej Mościckiej , został otwarty w Warszawie zjazd Pań Domu, na który przybyło 600 delegatek z całej Polski. Zjazd obracltlje naci sprawami, clotyczącemi gospodarstwa domowego i naci ulepszeniem
metod org::nizacji życia domowego.
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Omach chemji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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MOST NA RZECE STU
DWI POD ŁOWICZEM.
Most ten zbudowany jest przez Ministerst
wo Robót Publicznych. jest to pierwszy
most spawany w Europie, a pierwszy spa
wany most drogowy na świecie. W.szystkie połączenia tego mostu spawane elek
trycznośią 1 me !>OSiiada on ani jedneg-o nitu. -
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Ostatni tragiczny lot statku powietrznego ,R. 101".

I I

Powrót p. minisfra ]anta-Połczyńskiego z
konferencji gospodarczej
w Rzymie. Jak wiadomo konferencja ta odbyła się dla uczczenia 25-cio lecia istnienia
Międzynarodowego Instytutu Rolniczego.
międzynarodowej

Dr. Feliks Hilchen nowomianowany klerownik departamentu morskiego Min:sterstwa Przemysłu i Handlu, w miejsce
ustępującego inż. T. Nosowicza.
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W dniu 22 bm. zostali przyjęci na audjencji u Pana
Prezydenta Rzplitej członkowie Tow. Kurkowego z Mtkułowa (G. śląsk), na której ofiarowali P. Prezydentowi odznakę złotą kurkową. Na zdjęciu, po lewej stronie
obok P. Prezydenta, tegoroczny „król kurkowy" Fr.
Czech.

.)tr. 5

Edmund Rulecki (W. K. S. - Legja) ustanowił nowy rekord polski w strzelanm, wybijając 580 pkt. na 600 możll
wych. Dotychczasowy rekord mjr. Wrzos
ka (579 pkt.) został więc pobity.

Giga .1tycznych rozmiarów statek powietrzny „R. 101" na uw1ttz1, który niedawno uległ katastrofie.
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Dom mieszkalny dla urzędników państwowych, wykoń
czony na Zeliborzu i oddany do użytku w roku bieżącym.
Jest to jeden z serji domów, których budowę zainicjował rząd w celu załagodzenia kryzysu miesz.kaniowego.

George Bancroft.
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KSIĄżE JAPOŃSKI TAKAMATSU
małżanką złożył w dniu ą-go b. m.
wizytę Panu Marszałkowi Piłsudskiemu.
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DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ
PODPISANIA TRAKTATU POKOJOWEGO
Z SOWIETAMI W RYDZE.
Reprodukcja aktu traktatu z tekstem:
„ .. .Sporządzono i podpisano w Rydze
dwunastego października tysiąc dziewięć
set dwudziestego roku''. Ze strony polskiej podpisali: Jan Dąbski, Norbert
Barlicki, Stanisław Grabski, Witold Kamieniecki, Władysław Kiernik, Mieczysław Kuliński gen„ Adam Mieczkowski,
Leon Wasilewski, Ludwik Waszkiewicz,
Michał Wichliński. Jako delegaci sowieccy podpisali: A. J offe, S. Kirow, D. Manuilskij, L. Oboleńskij.
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Rozwiązanie zadań

z Dodatku Ilustrowanego Nr. 42.

REBUSIKI.
Podaniie, Kanada, wóz, zakon.

ZAGADKI.
Kossok, Natan, rty-ytr.

11

SZARADA.
Karabin.

BILETY WIZYTOWE.
kolektor, sukcesor.

Pośrednik,

11

NAGRODY WYLOSOWALI.
2

książki

p. Józef Wojcieszko Rajtera Nr. 41.

książkę

ulica

p. Alfred Tylman na Nr. 29.

ulica

Pięk

2 bilety do „Czarów" p. Henryk Miłecki ulica Piotrkowska Nr. 247.

2 bilety do „Capitolu" p. Stefanja Cichecka, ulica Pomorska Nr. 44.

„f--____ . ._ ZADA•IA DO·

RAGlłODf ~----„

BILETY WIZYTOWE.

Tokarsk~ -K-lu-· t-~-i-~---k_a_ _ _ir_e_c_z_k_a_w_o_k_in,_-=I

Ryta

Cz~fu są te ~nie?
Zagadka obrazkowa.

ZAGADKI.
(Nadesłał

R. K.)

Do redakcji „Hasła" przyszedł pewien pan,
który w przejeździe z Chin do Francji zawitał do Łodzi. Meldując się
wizytówką
następującej treści nie podał swego
zawodu.
Tsyeł

Dyn

Tczenk
Chiny.

Kim

był właściwie

*

*
Co

leży

w

Chińczyk?

*

środku Wisły?

*
Co jest

ten

między

*

*

niebem, a

ziemią

BILETY WIZYTOWE.

E. W azielski
Bytom.

st.
Czem

Radom.

są

SZARADA.

ci panowie?
Za trafne

Pierwsze z drigim instrumenty do grania.
Pierwsze z trzecim jest do lutowania
A wymów całe - będzie okrągłe i małe.

Wydawca: Prasowa Spółka Wydawnicza.

Art. Blitz

AriniU

E. M. S.

-----------------------------=
rozwiązanie redakcja przeznacza
bilety do kin i książki.

Nagrody są do odebrania w adm. „I Jasła"
we wtorek od godz. 5-7 wiecz.

Odbito w drukarni Piotrkowska 15.
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Red. odpow. A. Źuczkiewicz.

