Ł6di,

Karolina

Lubień!lka,

Niedziela 7-go czerwca 1931 r.

artystka teatru łódzkiego w ubiegłym sezonie, próbuje swych
i wystąpi w nowym dźwiękowcu polskim.

zdolności

'

na filmie
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wynik

wzlotu wprzeUwona belgijski ego
pruf. Pj[[ard'a
Okolica w której
balon po kilkunastogodzinnem locie
. na wys 16 km. o
siadł na tafli zlodowaciałego śniegu.

Na lewo poniżej:
Prof.Piccard wsiada
o świcie do kuli·
gondoli przed samym startem.

Poniżej:

Balon mknie po starcie.
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ENSJONAT "TEODOR'Y'"

Willa p. Szwajcera w klimatycznej
Teodory odległej o trzy
klm. od Lasku w stronę Piotrkowa.
miejscowości

Konkurs filmowy dzieci w parku helenowskim.

Na prawo:
Popularny amant filmowy Witold
eonti przyjmuje członkostwo honorowe Polskiego Amatorskiego Klubu
Filmowegow Lodzi. Na zdjęciu Wi told
eonti, retyser filmowy Waszyński
i prez. Klubu Film. Edw. Kowalski.

Upalne dni
w Łodzi

Kąpiel dzieci na
płaty Polesia Kon-

stantynowskiego.
Wycieczka oficerów generalnego
inspektoratu armjl
pod przewodnictwem gen.Burhardt·
Bukackiego zwiedzała zakłady przemysłowe" Widzewskiej Manufaktury"'. Wycieczkę oprowadzał konsul
dyr. Maks Kon.
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Fragment wystawy w Los Angeles
zorganizowanej z okazji 150-tej rocznicy
załotenia miasta.

Piękny

model paryski z domu mód Maggy Rouff
w kolorze czarno-białym.

Prof. Wegener w stroju eskimosów i europ. znany
badacz podbiegunowy, wybrał się Tok temu w g~b
Grenlandjl, obecnie został przez ekspcdycię ramnkowł\ znaleziony nietywym.

G·L

o s

Na prawo:
Czarna muka piękności. Elektryczna maska, nowoś6 Instytutu Piękności w Berlinie,
1lauwa w ciągu b. krótkiego czasu wszystkie
zmarszczki i _kazy Skóry twarzy.

~uta

rakietowe Haylandt'a osiągnęło w ostat-

mm rekordowym biegu 146 km. na

godzinę.

PORANNY
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·Novvy dźvviąkovviec polski

D I NOL PROJZEK

ub.

cbem. DINOL

Warszawa.

Sa lewo: Adam Brodzisz

Na prawo:
Józef Węgrzyn i Karolina Lubieńska.

Na lewo:
Adam Brodzisz, Bogusław Samborski i Zofja
Batycka.

"Dziesięciu z
w rety" Ryszarda

Pawiaka"
Ordyńskiego

realizowany przez wytw. "Blok"
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Na lewo:
W Bedfordshire pod Londynem istnieje największy ogród zoologiczny świata, w którym
zwierzęta żyją na wolności. Oto słoń wypnczywa
tu,t koło dróżki którą ludzie spacerufą.

Na prawo: Korso kwiatowe w dniu "Święta wiosny" w Japonji na jednym z placów Tokio.
Poniżej: Pierwsze wyścigi konne bez jeźdźców w mieści~
Meksyku. Konie zdają się doskonale rozumieć (i) co właści
wie chodzi.

G
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Sport

łód, zki

Raiq motocyklowy
, ' dookoła Polski

"

Team CWS-ów, polskich maszyn,
które po ra7. pierwszy startowały
w tak wielkiej imprezie.
Na prawo:
Grupa motorzystów na mecie w Ło
dzi po przebyciu naj trudniejszego
odcinka raidu Zakopane-Łódź.

Bieg sztafetowy

Zwycięska sztafeta ŁKS. Od lewej stoją:
kierownik sekcji p. Lity(lski, Wróblewski Wł., Kler, Freitag, Berłowski, Hajek, Wróblewski Waci., Janiszewski ·
i p. Merle .

•

Na prawo powyżej:
Janiszewski (ŁKS) pierwszy przybywa
do mety na Chojnach.
Na prawo:
Ogólnopolski drużynowy bieg naprzełaj
dla pat\. na dystansie 1000 metrów
zorganizowany przez Hakoab łódzki.
NUładem

.W08Q Pol'llllilelO" w

ŁodzI

-

Rotocrawtan

Drakanll NarodoweJ w Krakowie, WoJaka 19.

