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Z odiwiernego do najw:Ytsz;ych stanowisk
państwowych

•

W Warszawie odbyło

Rufus Izaak

lord Reading , wicekról lndji, obchodzi
swej działalności politycznej.

jubileusz

Bajończ7c7

Niez

.....
Pobór rocznika 1905-go

Bajończycy obchodzili rocznicę bitwy pod

Kandydaci

na wojaków

czekają

na swą

poborową

kolejkę

pr zed

komisją

-wieniec

na grobie

Nieznanego żołnierzan
· placu Saskim
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Demon 'jtracje ant,,-br7t,,-jsk.ie

artystów scen polskich.
dziewczynki.

w

Indjach

Numery

,

Grupa demonstrantów hinduskich, domag1jącycli
Indji z pod panowania Ani;!lji

się

wyzwolenia

Żołnierzowi

Radio powinno

uczestników
przedstawia

święta złożyła
delegację na

b7ć

w

każd7m

domu

Wóz propagandowy Polskiego Towarzystwa Radiofonicznego z od·
biornikami i głośnikami.
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Ślizgowiec komunikacyjny

I

..

Przy naszej roz,gałięz~one•j sieci rzecznej oraz pr1zy sk:,pej si,eci kc-lejowej i dróg
bitych szczególnego znaczenia nabiera w
Polsce komunikacja wodna.
Niestety,

rze'ki nasze są tylko w minimalnej cz.ięści
cl.o-statecznie ure1g ulowane i uspławnione
bv że1glug•a mogła się na nich odbywać w
miesią.cach letnich, g·dziie liczne mielizny
uniemożliwiają komunikację
nawet statkami płaskodennymi. Wobe,c te-g o do komunikacH nadają się' u nas szczegól!nie ło
dzie i shtki o szerokiem,, zupełnie plaskiem dnie, poruszane śmi1głami awjacyjnemi. ohrac.anemi przez silniki lotnicze.
Są to ślizgowce, t. zw. „buijdroglissery",
które zagranicą rozpowszechniły się bardzo szeroko. Szybko1ść {do 100 i więcej
kJ!m. na •godzinę), i .mOIŻność por.uszania się
na płytkich wodach (wła.ściwie - ślizga
cia się po powierzchni) - czynią ze śliz
go~ców nader dogodny środek komunikacy.iny,

Bieg młodocianych w.n~ rał Szmurlo w czaEie 9,8 sekund II) Knnopczyński; III) Młodi1anowski.
Od lewej ku prawej stoją:
I) Kossakowski, l 1) S111.t rło, III) Konopcz}·ński, IV) Mlódz :unowski.

Zawody _lekko~tletyczne W. O. Z. L. A dla niestowarzyszoFmał biegu na 100 metrów. I) Kalinowski, czas i9.1
sek.; Il) Odyja; III) Krupa.

r1ych.

Pięciolet~ia akto~.ka Ń_i;col~t \\ystąpiła w

senty-

mentaln~J ~om~dJ! ang1elsk1ej na jednej ze scen
londynsktch 1 wywołała zachwyt publkzności,

Ze

świata.

Najmłodsi

niemieccy

artyści

filmowi.

P. Stern, gwiazda paryskiego teatrzyku .Paradis•

w „tańcu

zako11nicy" .

•

Piękność

egipska.

•••„.

Węgierko
wystąpią

i Malicka znakomici artyści teatrów warazawskicb
w dniach naf blihzych w jednym z filmów polskich„

Ze sportu.

Wykład

Pierwsze powiewy wiosny

przynoszą

ze

sobą

o konstrukcji kara

zew z obezów letnich„.

Moment z meczu Polonja-Warszawianka 6: 4,

Moment popularnego w

Znakomici

·Moment z meczu Poloala-W arszawianka 6 : 4.
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pięściarze

polscy.

1i muzynowego w obozach.

)

Zwycięzcy biegów uczniowskich w stolicy.

Hockey na trawie zfednał sobie na Zachodzie licznych zwolenników wśród pań.
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Z WARSZAWKI.

Teatr Narodowy w Warszawie wysławił ostatnio znakomity dramat Morstina p. t. 11 W cichym dworze".
. sztuki zapewniło jej miejsce w repertuarze na dłutszy czas.

japodski w otoczeniu kobiet, trudni,cych się poławianiem pereł,
Zawód nurków perłowych należał do pewnego czasu wył,cznie do mętczyzn.
Przedsiębiorca
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Niebywałe

powodzenie

Apollon z żon•·
francuz Ludwik Uni zwany Apollonem, uchodzi
za naf1ilniejszego człowieka na globie.

