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Gen. Rydz Śmigły .
na

poświęceniu

sztandaru
Legji Inwalidów W. P. im. gen. Sowińskiego

w·Łodzi

Gen. Rydz Śmigły, -wraz z gen
Małachowskim i p. wojewodą
Jaszczołtem przed frontem kompanii honorowej.
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Sztandar Legji Inwalidów W. P. im. gen. Sowińskiego w Łodzi,
poświęcenie odbył.o się w ubiegłą niedzi:elę

którego uroczyste
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Dnia 2-go listopada 1930 roku.
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Znako~ita _ drużyna_ kobieca

japońska

w grze bassehal.

Olbrzymi samolot niemiecki D. X.
przyl!:otowuje się clo lotu przez Atlantyk.

Największy

dworzec kolejowy w Europie
Manie niebawem w Medjolanil'. Rzut
oka na lrndowę.

'''· 44
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Personel Kasy Chorych w Wieluniu przy
żarnowskim

pracy z komisarzem p.
na czele.

Widok ogólny gmachu Powiatowej Kasy

Chorych

w

Włauysławem

Wieluniu.
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Sanatorjum w Aix les Bains (Południowa Fran<:ja1
Podziwu godna budowa tego sanatorjmn jest dziełem
francuskiego· architekta Fanla.

-

+>mzJlli::ilitrit·:~t:::,::,:·::,::::::,:::;:::::.:,::f::::::::::::::::::'r;:::::::::::::rm:rr:::m

W niedzielę odbyło się uroczyste poświęcenie nowego
gmachu Banku Gcspodarstwa Krajowego w Gdyni.
W uroczystości
wzięli udział gen. Gó:reckl, min.
Strasburger, komandor Unrug.

Jedna z

głównych

u.He Rio

dę.....Ja.nei'ro, stolic~

która

: tr. 5
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Feliks

Brazylji, gdzie jak doniosłydepesze
tała krwawo stłumiona.

wybuchła

kontrrewolucja,
•

.J

Nowy

Więc-ek

jeden z

najłeps'Zych

kolarzy polskich.

gmach B. G. K. w Gdyni j·e st wzniesiony pg.
projektu inż K. Jakimowicza.
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czele z zarządem: ob. prezesem
Kowalczykiem, skarbnikiem JózeAntonim Manią.

Członkowie Związku Strzeleckiego w Czas tarach na
Jędraszkiem, sekretarzem Maksymiljanern

Antondm

fem Stankiem i komendantem

1------ ----1
Czołowe

gwiazdy wytwórni filmowej „Paramountu"

George Bancroft,
w czterech odbiciach.

Maurice Chevalier,
król piosenki.

-Marcia Manners zwana

„ Venus

z Milo".

Nr. 44

Dnia 26

października

1930 roku.
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Wyuczona

służąca.

Jak pozbyć się w krótkim czasie ńiepożądanych gości.
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Rozwiązanie zadań

z Dodatku Ilustrow anego Nr. 43.

BILETY WIZYTOWE.
Arystokratka.
Okulistka. Kierowniczka.

11

SZARADA.
cy - try - na

;

1)

Technik

ZAGADKI.
dentystyczny,
3) litera a.

2)

litera

s,

Obywatel

BILETY WIZYTOWE.
ziemski, administrator,
mistrz.

balet-

NAGRODY WYLOSOWAL I.
2 książki -

p. Zygmunt Woliński, ulica
Limanowskieg o 16.

2 bilety do

„Pałace"

książkę

- p. Janina Anielska
ul. Brajera 30.

„ ___ _

~

p. S. Raclzynerówna
rotka".

-

„Sza-

2 bilety do „Capitolu" - p. Tadeusz
Marchwicki, Magistracka 24.

ZADAl llA DO

llAGlłOD9 ~----„

REBUSIKI.

( uł.

Wł.

Jarosz)
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KLE PIE

ZAGADKI I

ZAGADKA OBRAZKOWA .

(uł. Wł.

Jest jedna strona, prz
Uciekaj od niego -
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SZARADA.
Pierwsze

wprost

użytt'

-

to
[Jitera.

niej produlvt
[z mleka
pięścią na Cię
[czeka

którą allahet gre<·ki w łonie swem

rzawit'ra.
bóstwo Egiptu, napPwno j1•

Drugie -

[znac·ił'.

*

*

znajdziecie, jeśli
[„poszpera('i•·"l
Trzerie w książkach greckich szukając
[znajdzie<·ie.
bo i to litera, jeśli wiedziec:
[chcerie,
Czwarte wspak - przyimek w martwym
(w

Pierwsze i trzecie sp 0 rtowcom znane
Orugie i trzecie w lombardzie brane
A nad całością nikt się nie biedzi
Bo on dziś w Brześciu spokojnie siedzi.

*

*

*

[języku,

Gdy przed pierwiastkiem, duebowny
Rzeką się nazwać

*

to musi

*

jeśli

I będzie
wszędzie

*

stoi

w

zaś

mów

-

Wydawnicza.

zaraz,

to ('enny

Egipcie,

*

Za trafne rozwiązanie redakcja przeznacza
bil~ty do kin i książki.

Spółka

wiesz,

Całość

Wprost część riała z tern się wiąże
Wspak zaś legendarny księże.

Wyda ~ca: Prasowa

mitologji

miły

[Czytelniku.
zabytek

rprz!'szłoś!'i,

t>Omnik

to

rstarożytno,;,.;,

*

*

11 Nagrody

s·ą do odebrania w adm. „Hasła"
we ~t~rek od godz. 5-7 wiecz.

Odbito w drukarni Piotrkowska 15.

Red. odpow. A. Źuczk-iewicz,

