Łódź.

Niedziela, 25 pazdziernika 1925 r.

Roll VIIL

••~ DODATEK ILU~TROWANY ~

1. . . .

Pierwsze dyplomy członków honorowych Towarz.
Literatów i D2ienniliar2y PolslUch

I

Wręczenie

dyploDl.u honorowego.

Władysławowi

Mickiewiczowi

Wręczył:

wice ·prezes T-wa Liter. i Dzien Polskich p, Konrad
Olchowicz (Stojący posrodku1.
Asystowali: Charge d• Affaires Polski w Pary~u. A Szembek
(po lewej stronie).
i szef prasy i propagandy przy Min. Spr. Zagr minister pełno
mocny Tadeusz Grabowski (po prawej strome).

I

'---------------------------------------------~----~--·--------J

"

G ' f'IS PIOiltSIKI -

1925 r

K':lrawany samochodo"'.e są u n3.s zu.Jelnh niezn1ne, tynczas~ n n'.ł Za::ho:lzie WYiJierają one
p)WJli lońne. N:i zdjęciu naszem w: lzi ny p1grz~ J b. ministra Rz~szy Pr~u.>s1, kt5retp zw io ki spoczywają w ozdobnym karawanie-autJmobilu.
1

Nurek w

•

pełnym

ekwipunku nowoczesnym nie
mikrotelefonu i radioodbiornika .

wyłączając

~ Znany śpiewak
Piccaver ofiarował
wspaniały puhar wę

drowny, o który toczą walkę

drużyny

footbalowe wiedeńskie

Helena Rubinstein, znakomita pię
i wyrocznia mody na obu pół
kulach.

kność

-

25.X. -

l

GŁOS

BOLSIKl -

1925 r.

• 'I .

Tessy Harrison, gwiazd a filmowa
pierwszej wielkości.

Sztuka Daj dorn , Harem" zostala zabroniona w Londynie
p1 zez hypermoralrą rol i cję arg i el~ką . Prucerja brytyj~ka
zezwoliła jedynie na jedro Jitzedstaw ienie wobec zaproszonych gości. Zdjęc i e ras:ze wy c bra7a scenę, która wydala
się~ cenzorowi szcze gólnie niebezpieczną dla obyczajności
publicznej.

Sari Fedak, wschodząca gwiazda kab1retowa, której występy
na cel dobroczynny wzbudziły ogólny zachwyt w Budapeszcie.

Skok ze spadochronem wśród ognia „huraganowego" podczas'
manewrów arm'ji angielskiej.

(

·25.X.

4

„

~GŁOS

J>!OLSKI -

1925 r.

"

Nikt nie Wte o tern, że Jackie Coogan ma braciszka.
Podobno Jackie nosi się z zaUrodził mu się niedawno
miarem uczynienia zeń przyszłej gwiazdy filmowej.

Ogółem przybyło·

a 11 ery km ~k. z których
Stanów Zjednoczonych na rok 1926, nosząc

Dziewięć najpiękniejszych

w Waszyngtonie,fw której ucz.estniczą również delegaci
na konferencję 400 osób, reprezentujących 52 kraje.

Na Helgolandzie prowadzona
nego muru grubości 6 metrów
od kruszenia się nadbrzeżne s
.__!i morskie, które groziły ;

ł'tr. 2~

Gł.OS

POLSKI -

1925 r.

5

dorocznym zwyczaje :n wybrana będzie królowa
przez 12 miesięcy tytuł „Miss America".

' est obecnie budowa potężMur ten będzie chronił
fały, podmywane przez fale
.
cagładą całej wyspie.

1

25.X. -

Miss Iris Tree, znakomita tragiczka amerykańska, odniosła
niebywały sukces w roli zakonnicy w new-yo rskiej kreacji
Maksa Reinhardta „Miracle".

Prace~

przy wydobywaniu amerykańskiej łodzi pod wodnej .~s 51 ", któ~a ~legła ka~astrofie i zat~„
swym kadłubie wielu marynarzy. Na zdjęcm naszem w1dz1my na pierwszym plame
łódź podwodną tego samego typu "S 50", z tyłu zaś okręt ratowniczy z nurkami,

grzebiąc w

nęła

'

~5.X.

-

GLOS POLSKI -

1925

r.

Demonstracja monarchistyczna w Berlinie z okazji odsłonięcia pomnika dla poległych. Okrzyki na
cześć Hohenzollernów odbiły się bardzo przykrym echem w Paryżu i w Londynie.

Delegacja pols.ka w ~ocarno z ministrem spraw zagranicznych p.
skim na czele przed jego wyjazdem do Warszawy.

Skrzyń

Prof. dr. Hubert Grimme i jego
pomocnik dr. Otto Schulze, którzy naskutek odkryć na Górze
Synaj stwierdzili naukowo istnienie
Mojżesza i jego kamiennych tablic.

·-

Ex-król. FerdynJnd bułgarski przy·
na kongres ornitologiczny.

jechał do Berlina

~j

.

25.X. -

GLOS .f<OLSIKI -

1925 r.

I

Świat muzyczny obchodzi obecnie
urodzin pooularnego
kompozytora J. Straussa.

100-ną rocznicę

Sport powoli

wkracza

do gmar.hu sztuki.

Ilustracja nasza przedstawia ko-

pię obrazu znanego malarza Oppenheimera, który utrwalił na płótnie moment
zaciętej

walki na boisku footbalowem.

włościan ammerlandzkich
hołd prezydentowi Hindenbur~owi i ofiarowała mu na znak swej
wiernopoddańczości olbrzymią kiełbasę

Delegacja

złożyła

i potężnych rozmiarów szynkę. ·

Luigi Pirandello, którego tragedja .żywa Miiska" będzie
najbliższą premjerą teatru łód7kiego.

25.X. -

8

DZIAŁ

GŁOS

POLSKI -

ROZRYWEK

KRZYŻÓWKA Nr. 26.

1925 r.

292

UMYSŁOWYCH

Ułożył

ROB.

dowody, jak brać
aktorska pracuje,
I jakie ta żmitvdna piriaca do dzisiaj 11Ylony
Mamy wszak iwielikie

wydała,

Je,ś!li kt01kol1wiek nie wierzyi, niedh do :tea-

tru więdruj1e,

Gdzie 1p oe•tycznym 1swym słowem, rozbrzmi.ewa pirz.e.śHczma cała.
ARYTMOGRAF.
Ułożył Rob.
Gwiazdki i, liciz1by z,astąipione literram.i
utw.orzą 9 wyrazów, zaś ]lit.ery na miejscu
gwiazdek, czyta•ne od ,g óry do .dołu, początkowe i k,ońcowe, dadzą nam imiona
dwóch wie1lkic1h ipoe-tów rw staroiżytnośd.
• 13 18 9 18 3 •
• 18 9 11 23 8 •
* 12 22 9 15 9 •
• 18 21 1~ 18 14 *
• 18 1.2 14 •
* 18 8 213 8 20 •
• 12 4 9 18 8 •
1 24 8 18 13 •
* 6 10 1 13 9 •
Znaczenie wyrazów: 1) Prnwincj1a rzymska, 2) Kiraj w Ame.qr.ce, 3) Postać z mitologji rzyimskiej, 4) Pirzyidomek jedne1g o z
króiliów polskicih (wspak), 5) Materjał rwybuclhowY', 6) Rzeka w Azji, 7) Dwi1e rzeki
w Rosji, 8) Trawa, ruiżywana na CJiPał w
His.zpanji, 9) Imię męskie.
Za trnfoe rozwią:z.anie dwódh z 1powY'Ż
szych mcłlarń ipirzeZ111Ja1czia siię prnez foisow.anie trzy n.agrndy:
I-sza na"!roda: 3 bilety cln kiino-teatrn
,,Reduta".
11-ga nagroda: 2 bilety do kino-teatru
„Li.ma".
Hl-da nagroda: 2 bilety do kino-teatru
„Odeon".
· Wyr81Zy czyta111.e poziomo:
I tów foto1
g raf:1cznyclh, 29) Brzmi,enie. · 30)
Teir min nadsyłania roziwiązań do
2) Miara girua:itu. 4) !Klsięstwo angie1- Pieirwia1stek •c1h emicziny. 31)1 Jerdna z wyiSIP czwarrtk1.11, dnia 29 1b. m., do godz. 7 wie·cz.
skiei. 5) Powieść Zmńjle1wskie1j. 71) Sitara mo- Moliu k1kskiiclh. 32) Pi·er1wi•aste1k chemi1czny.
ROZWtlĄ'7. lł.
i .
. k 8) G
10) P
. k 12) 33) Odd · ł · d
·
·
G
··
· ~NIE ZADAŃ
ID!e at . Ja~ons: a.k.
1a8z. .' k ' r1z3y)i:mz1e k.1- d 34) Z . z1ka )a)zPy .""': sbar~zytneJ
) rzeCJl.
z .dnia 18~go ;piaździ•er.nika b. r.
iP oe a rue!Illl·e•c 1 w
wie u.
a1 11a y 1
aime . 40 1esn zwY'c1,ęs~wa. 43 na.•
!Jeczndic,z;ei.. 17) Imię męslkń1e. 19) IWydziieili1n ny ,.,rOnei-istep'" . 415) Rod'za:j.niik :francuski
KRZYzoWKA. Nr. 25.
Q,g1ruia. 20) Trrzed króU juidzJki. 23) iWykirzyik- 146) Cieimlności. 47) An,giie.J ska mi·ara. 48)
Wyrazy ozyt•a ne poziomo: To, Brokat,
nik. ~4) iNJUfa. 26) ,Zaimek w m. fill!lJOigie,j. Przysłówek. 49) S1Póin~k łacilńiski. 50) Ina- No, Etfoc, ~yza, Kimono, iD.al, A~~· Andy,
28) 1Pi.erwszy iton igamy. 3~) iRel-igja 1P>0spółl1- czeij mętty. 51) Miias.to w Rosji'. 53) P ·r zyi- Me·dh, S01k1, Lee, Alit, Bufa, Ka:ue1e, Sold,
stwa chińskie.go. 32) 1Btjg:irn.i · ~rncka„ 33) me.k. 54) :Wyikrzyknik. 58) Norrwestkii pi- Łąikia, Afbsuir,~, Una:, Gmu, Aair, .Wliino,
Intlę męskie. 35) !Winina szó1stka w daw- sarz w 18 wi1eku. 59) Pseiuidonim wyibitne.go Lord, Usta, Gnl, Len, Kapłan, Olio, Druz,
nyclh ikairtach. 36) Jm.sfrUltllJemt m1111zrycz:ny. szaradziisty poJlskie1go.
Do, Alaryk, Ro.
.
37J Zdrobniale imię iżeńlslkie. 318) Skrólt do
W}"l'aizy czytane p1onoiwo: Ton, Oko,
łaiai.ttiislk.~e1gio „tniie .Z!lJam n.aiziw~slk1a". 39) AniSZiA.RiA:DA.
BU1Tka, Tarrok, Ebonit, .Mekto, Dllmeni,
gieili.ska miara nici. 41) IPrr,zerdimelk !franielUUł . Mo
Nahap, DY'I, Ost\ Dbały, Ekran, Leyda,
sk1. 42) Lifara 1g re·cikia. 43) iM.łla cihwska.
io zy.
- amy.
Edigiar, Aha, Sóll1, Kmidc, Builila,, Raicfila,
44) Część !Pasieki. 46) Oiptiieku1nki sz.t.utki. Cólż .u szóst ego - "k.zeciego„ ·Ot dzieł.o pir.a- Irtysz, Gog, R1lllll, Ikona,. Ende~, Da·r . Oro.
48) Ptrzeczenie. 51()) Rośillina. ·52) Rodz.ruj ma-1
cy i s1ptrytlu,
SZARADA.
łerji niejptrzema1k.a1ne~. 55) Syimlboil 1clh.emi1cz- 1Mamy j1wż 1wysiiłtki rua s~ers.zą modłEf iskro'
Run illa ban _ ki.
ny tnllte11u. 56 Zaimek. 57) IR.ocL:ziai mi1ec1za. ·
!}one,
58) Wyiktrzyknik. 60) S:byruna artyst'kia -Ojpe- Aż pierwsze i piąte tiwa·r ze mająi łodzi.aLAMIGŁó~K.A S~OWA:
cetkowa lluib fi!Jmow1a. 61) 1'0lSttał cyrkiowa.1
nie z zaclhwyitu,
, C}ldze. Cl~WtahC1e, ~ego, rue znac1e, sa62} Puk:ie11.
Tłumy 1zwiedzai1ą tteiatr wziru1&z.one i za- m1 rue wi.e.c1e, co pos1adacLe.
Wyraizy ozyitane pionowo:
ichiwycon1e.
OGóŁEM NADESŁANO 892 ROZWIĄ1) iDro~a z,iierrni dooko1Ła 1słiońc1a. 2} iDo• •
ZANIA.
pływ RodalllU.. 3) ,Płyitk,a z,atoka w His·7J-1 Dziiś nowe pileriwszie
,drtugie na;d Łordzią,
Drogą losowania magrody otnymaU:
painjti. 5) Ceie:bia <:iharakteru. 6) Kraj w Azljd.
irozsi,e wa blLasld,
1) 2 hitle1y do kino-teatru „Re<luta" 8) CzęiŚć ś'wi.afa. 9) lnaazej ,.k.ollief". 11) Zai-j A w .śtwiatfa1cb czwarte i piell1WISZe ciąigną, p. Sabina Wierzbicka, Piotrkowska 16.
mek 12) St.arożytne1 mia1Sto w C!haliclei.
podwozie 1.rydwaniu,
2) 2 ·b ilety do kino-teatru „Luna" - P•
13) Chironiomei zatrnde olowiilem. 14) Pr.zyi Na !którym jiuiż Me1ljpomema, lllllUlza f.e1ahru., N. SalomoDlowicz, Skwerowa 20.
mek. 15) Mairka samochodów. 16) Złiy duah I
swe łlaski
3) 2 bilety do kino~teatru „Odeon" małżeństwa. 118) Podaruje. 211) tNwta. 22) ltni... Rozs~ewa pomiędzy widziów, w1Sze!Dki1ego p. J, Rawski, Wschodnia 74.
stttiumeinrt lliek.ars.ki. 25ł -0,Mziak króllęwski.1
wieiku i11staruw.
Nag.rody rozdane 1 będą we wtorek, dn.
26) Jmię divy fillmowe1t,. 27] Marka apara•
•
•
27 b. m., pomiędzy 6-7 wiecz.
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1

