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Wyniesie nie trumny z katedry
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na ulicach stolicy, w ocze.Kiwa niu
·konduktu żałobnego.
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tnossulsKie

tereny

naftowe

U góry: Eksploatowane pola naftowe w okolicach Mossulu.
Na lewo: Stary meczet arabski w Mossulu.

Królowa belgijska podczas swej ostatniej podróży po
Indjach w rozmowie z wyższym urzędnikiem angfolskim

Spór o Mo~sul, a raczej, o tereny naftowe, na które ostrzy sobie apetyt Anglja, oparł się
o Ligę Narodów, gdzie został obecnie rozstrzygnięty. Rząd turecki czyni rozpaczliwe wysiłki,
aby zatrzymać te bogactwa dla siebie. Na zdjęciu u dołu widzim)' miasto M.ossul i stary
most na Tygrysie.

Sympatyczna fizjogno nja wladey
murzyńskiego z centralnej Aff":1kł.

Nr. :·W-\
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W roku bieżącym jak wiadomo koleje żelazne obchodzą stulecie swego istnienia.
W muzeum w Darlingto·1
(Anglja) ustawiono obecn ie
obok modelu pierwszej lokomotywy z 1825 r. najnowszy typ parowozu, używane
go dzisiaj na kolejach angielskich.

Ciekawe tui macJe p1asK~We w Kanac.lz1e, które znane ::,ą pod nazwą
„fortecy chińskiej" i tworzą pasmo wzgórz nad Milk River.

Typ malarza, jaki spotyka się tylko w Paryżu. Jeden z nieznanych mistrzów sprzedaje swe dzieła na bulwarze Montparnasse.

Olbrzymie megafony zbudowane w Anglji do ce- ·
!ów wojskowych. Potęgują one najdrobńiejsze
dźwięki do uiebywałych
rozmiarów 1 zwiastują
zbliżanie się eskadry nieprzyjacielskiej w razie
wojny

Nowa stolica rządu tureckiego, Angora. nie posiada pięknych gmachów reprezentacyjnych. Na
zdjęciu naszem widzimy nader skromną siedzibę
prezydenta Kemala paszy.

-
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Architektur~ amerykańska upodobała

Kto nie był nigdy za Oceanem wszystko może sobie wyobrazić: i zawrotny ruch
uliczny w New Jorku, , i niezliczone falangi mknących samochodów, i zawrotne
tempo życia amerykański ;go ... Jedno tylko pozostaje dlań do pewnego stopnia zagadką, czego nie można sobie całkowicie
uzmysłowić to owe domy-olbrzymy,
owe kilkudziesięciopiętrowe kolosy z że
ilaza i betonu, wznoszące dumnie swe
szczyty, jakgdyby symbole potęgi i bogactwa Stanów.
- Moje biuro tµieści się na 37:em pię-:
trze· - recytuje bez zająknienia skromna
maszynistka new-jarska.
37-me piętro!!! U nas 7-piętrowy doim
spotyka się dość rzadko, S~mio i 9-piętro-

/

Dzielnica haudlowa New-Yor

~J:'.'s~u :.s;v~ :
~\f_.<:::;

it~;{,

jak powstaje olbrzym żelazo-betonowy
Nowowznoszony drapacz niebios w Chicago
trzy miesiące po rozpoczęciu robót.

Widok na najwytsze drapacze
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niebios.

~obie kilk.udziesięciopiętrowe

budowle.

we gmachy - to curiosum nawet w zachodniej Et11rojpie; tymczasem w Ameryce
buduje 51ę 11 drapacze" coraz wyż,sze i potężniejsze i niema w.p rost granicy, poza
którą Lie poszedłby w swych planach genjalny architekt nowego świata.
Na zdjęciach naszych po.staraliśmy się
dać mniej więcej wyobrażenie imponują
cego widoku_ jaki stwarza las niebosięż
nych budowli, składających się na największe środowisko ludzkie na !kuli ziemskiej. Jedno z naszych zdjęć doskonale
ilustruje powstawanie żelazo-betonowego
koJosa, drugie zaś u~mysławia nowe prą
dy w budownictwie amerykańskiem, które
w coraz harmonijniejszy sposób pnie się
ku obłokom„.

•

rhu widziana. z lotu

ptałia.

Najnowsza architektura

amerykańska.

Projekt nowego gmachu uniwersyteckiego w Pits·
burgu, którego budowa już się rozpoczęłą.

e nieba w centrum miasta.

i
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Jeszcze wygodnielj1Sze są oczyw1sc1e spodenki, zwłaszcza o
ile uprawia się sport narciarsiki. Moda ta wywołała jednak wiele sprzeciwów ze strony „obrażonej moralności", a nadto nie
można jej, ze względów' esteityczn., po1lecać każdej pani. Niektó-re figury, krępe lub zbyt otyłe, wyglądają w takim kos:tjumie
wręcz hulffio.rystycznie.
Jednak dla wiadomości brzydszej połowy naszego świata
sportowego oraz co odważniejszych niewiast podajemy, iż spodnie do zimowego kost·jumu sport-owe·go krojone winny być
podobnie jaik pryczeisy do jazdy konneij; t. zn. od góry szersze,
zwężaiją s i ę lku dołowi, przylegając szczelnie poniżej kolana. Do
tego grube, wełniane pończochy, harmonizujące z kolorem sweatra.
Najpopularniejsza je·dnaik jest kombinacja sweatra ze spódniczką szeroką, pl1sowaną. I tu otwiera się .s zerokie pole dla
fantazji naszych pań. Prze dewszystkiem co do zestawienia
bc:rw, następnie wyboru fasonu i akcesorjów: sweater może być
j.::dnokolorowy - najła·dniej wyg·ląda biały - o brzegach innej
bai-wy, lub w .pasy albo kraty, widzimy sweatry z kołnier~em
zc:w'iniętym , lub zapinanym, jak „gimnastjor'ka", z szalem lttb
bez niego, z paskiem skórzanym i t. d.
Wedle najnowszych wskazań mody, ulkazały się ostatnio
nawet kostiumy sportowe obszyte futrem. Przekonano się
jednak wkrótce, że komb;nacja ta jest niezbyt praktyczna, 2dyż.
w ~niegu futro się moczy i niszczy.
1

Kostiumy do sportów zimowych.
Prawdo1podohnie niewielu z czyteil n;ków zwróciło wwagę
na szczególne znaczenie daty dzisiejszej: oto, dziś w~dle poięć
astronomicznych, .kończy się pora jesienna, od jutra zaś wchodzimy oficjalnie w olk res zimy.
Faktycznie joednak piękna nasza, polsika jesień zaikończyła
się już dość dawno, pozostawiając nam w spadku długi okres
deszczu, pluchy i szarugi, ku zmartwieniu naszych sportowców,
którzy z 'utęsknieniem wy.czeikiwali zimy - ale tej prawdziiwej,
mro. źnej a śnieżnej.
I wrescie nadszedł upragniony moment. Zaroiły się zlizigawki. sztuczne czy naturalne, na krańcach mi·a sta po.wstały pry:mitywne tory saneczkowe, pełno i rojno na „terenach lodowych'•
w Helenowie. To też aktualna stała się obecnie dla naszych pań
kwestja - 'kostjumu sportowego. Zbliżająca się „~wiazdka"
stanowi obecnie doskonałą sposobność skompletowania ewent.
braków, to też nie od rzeczy będzie •zastanowić się i nad tym
działem mody.
Otóż naczelną zasadą ubrania sport.owego powinna być
przedewszystlkiem - wygoda. Trudno siąść na saneczlki w wą
skiej sukience, lub w niej holendrować. Toteż wkrótce prz:ekonano się, że najwygodniejsza i naj•b a·r dziej praktyczna jest szerolka. sp6dniczlka uikłiadana, jaką widzi.my na pierwszej iluistracji.
w !Połączeniu z !białym, wełnianym sweatrem, 0 1blam01wanym w
dowolnym kolorze, oraz czaipecziką w ·tych samych barwadh.
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Walka emancypacyjna w Chinach
przy poparciu Sowietów ma swoje
waniu tubylców przez angielskich
stawia jedną z ziemianek, w której
taciflch

przeciwko anglikom, odbywająca się
usprawiedliwienie w strasznem traktocywilizatorów. Zdjęcie nasze przedzamieszkują robotnicy chińscy na planaMielsklch

Spllszczenie na wodę wielkiego okrętu transatlantyckiego w Hamburgu.

Jarmarki w Chinnch odznaczają sfę wielkiem ożyw1e111em; puµul1:1rne u nas
katarynki i „panoramy" cieszą się i tam wielkiem powodzeniem.

Zinaida J urjewsłiaja

Eksploatacja źródeł nattowycn jt:st dijgle narazana na poza, y, Krvre cu pewien czas zagrażają szybom kopalnianym. Potografja nasza przedstawia
pożar kopalni w okelicach miejscowości Moreni w Rumunji, który trwa
j11.i od czterech tygodni, a straż ogniowa napróżno walczy ze srogim żywiołem:

znana śpiewaczka rosyjska, któ·
rej tajemnicze zniknięcie wywołało wielkie ~rażenie i jest
obecnie największą sensacją
Berlina. Nieszczęśliwy W~'padek,
zbrodnia czy samobójstwo?-oto
-"tagadka, nad którą się biedzi
policja niemiecka.
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Nr. 34K

UMYSŁOWYCHi

Ułożył

--

ROB

DRABINKA LITEROWA
ułożył Rob,
Litery w draibince poprzestawiać w ten.
.sposób, 'Qy otrzymać w czterech szczeblach poziomych draibinki - cztery wyrazy o podaneim znaczeniu, zaś w pierwszym szczeblu pionowym - miejscowość kuracyjną w Niemczech, a w drugim
szczeblu pionowym - miasto w Szweci1.
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Znaczenie wyruów podomych:
1. ,Wys[pa greclka znana z Odys10ejii.

2. Wiatr pustynny.
3. Dopływ Wisły.
4. Gatunelk anltylopy .

•

•

Za trafne rozwiązanie jednego z zadań
przeznacza się przez losowanie trzy na.grody:
I na~roda: 3 b'ile.ty do ikino~teatru „Luna",
II nagroda: 3 bilety do !kino-teatru
„Red Ulta".
III nagroda: 2 bi1lety do kino-teatru
„ 0deon".
Termin nadsyłania roziwiązań - d0
wtórku dn. 28 b. m. do godz. 5 wieczoTem
Wyrazy czytane pooziomo: 1) Część
Wyru.y czytane pionowo: 1) Kawale- dior. mahoanet.,, 4) Rzeka w Ju1gosław;ji,
ROZWIĄZANIE ZADAŃ
7) Duchowny. 8) Sieć na pltalki ~ub ryby. rzysta w dawnem wojsku polskie.m.. 2)
z dnia 13 grudnia b. r.
9) „Były" w 01bcym języku. 11) Postać z Im!ę żeńskie. 3) Łyszczylk. 4) Rura gliniaKrzyżówka.
Peer Gynt'a. 12) Rodnilk clhemicz.ny. 15) na, ściągająca wi'lgoć. 5) Krzylk zwier,zę
Sezam,
7/yrazy czytane poziomo:
Imię żeńskie zdrobniałe. 16) Zaimelk. 17) cia. 6) Przymierze. 8) Wystrzał iednoczes- Aja.iks, Asesor, Le,p, In, S. T., Ser, Ais, KoWołanie. 19 Jedna z maszyn prostych. 21) ny z wielu strzeab. 10) Pieniądz w Anna- meta:, On, Safona, Kab, Ner, Et, Al, Ryt.
Miejscowość !kuracyjna w Niemczech. 23) mie. 10) Owad. 14) Za.imek. 18) Wyraz ła Toledo,, Armja, Numen.
Nazwa wódlki w krajlach Leiwanstu. 25) Ko ciński często 'Spotylkany na !końcu lksiążek.
Wyrazy czytane pionowo: Salamanka,
rab. 27) Miejscowość we Włosze.ch, słyn- 19) Ga,tiunek tytoniu. 20) Postać z 'Je,g endy Zupa, Mais, Arite, Ansa, Serpentyn, S. N.,
na bitwa napoleońska w 1796 r. 28) Pół-: Ma'ha'blhairaty. 22) Osada Leśna,, kuroan: Osm, Ica, Kon, Ona, Twa, Srom, Feta,
ton muzyczny. 29) Przysłówek. 30) Cz:ło- 24) Odrębna, zamknięta w sobie część Oto, Klon, Brom, Ad
:pień hieracchji uneik plemienia berberyjslkiego w pustyni społeczeństwa. 2~
Szarada
·
Saharze. 33) Drogi kamień. 35) Jednostlka rzę-doweij. 31) Japoi}~'.~ forma w'i ersza. 32)
Ra-cła-wi-ce.
. 36l Rzeika w
wojskowa. 37) Wyraz używallly w loterji Miasto w Afryr::e. l4)
Nagrody za rozwiązanie zadań w
·
liczbowej. 38) Mila chińska. 39) Symbol Rosji.
dzisiejszym numerze ,,Gtosu Pols!iiego".
.
.
·
chemiczny barvitu ·
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