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Bandera Polska dumnie powiewa na morzach. Flotylla polska złożona z kontrtorpedowców „Komendant
i „General Haller" w porćie Kopenhaskim podczas składania wizyty duńskie; marynarce.

Piłsudski"

Mjędzynarodowy

Ferdy(łand Karo, walc!rar1 1863 r.,
wychowaniec Szkoly G/ówne;, niedawno zakoriczyl sw6i pP/en poświęcenia i zasługi żywot.

$. p.

in s tytut cukrowniczy.

Zdięcie

przadstawia członków międzynarodowego Instytutu
Cukrowniczego, wybranego na zjeździe w Rzymie.

$. p. por. pil. Berski Leon.

Z G e newy
D7p1oma ta agitatorem

Au•ograf p. Prez) denta przeznaczony
dla mlodzieży ok< demickiej w Paryżu
do . Jednodniówki". poświęconej pamięci Wł. Mickiewicza.
Min. Sokal.

Dzwon Zwycięstwa, jaki zawiśnie na
kostnicy, na !orcie Donaumont, pod
Verdun.

Propa ganda

P. Pulawska, kandydatka lotu balonem kulistym wraz z kopił.
Konarskim przed odlotem. Z powodu złych warunków atmosferycznych w/adze woiskowe zabronily wzlotu.

Ambasador sowiet6w w Paryżu Rakowski, którego występy w roli agitatora partyjnego zmusily rząd francuski do żqdania od Moskwy odwołania go.

L. O. P .

Balon kulisty „Kraków", który odleciał do Grodna w celu propagandy
z eskadrą, zlożor.ą z 3-ch oficerów.

P.~

Maior Markiewicz, dowódca eskadry balonów kulistych przed
odlotem do Grodna.

W Warszawie odbył się ziazd sodalicyj męskich

w soli Theologicum. Na zdjęciu naszem w grupie rycerzy Marji, znajduje się ęfosunkowo
znaczna liczba olicer6w.

Doroczne zawody sportowe Policji

Po

wręczeniu

Państwowe).

nagród zwycięzcom w konkursie hippicznym przez
gen. Sklad kowskiego.

Defifada zawodników po biegu szosowym na 50 kim.

pilotka rosyjska p. Kuiniecow, pracująca
dla lotnictwa amerykańskiego, której wyczyny
w dziedzinie lotnictwa są szeroko komentowane na
lamach prasy fachowe/.
Młoda

Raid samochodowy

pań

Warszawa -

Poznań.

P. Dorolhy Severs. odważna dozorczyni oddziału kobiecego, w sfynnem
więzieniu „Sing • Sing". Niedawno
przeszkodzi/a ona ucieczce planowanej przez dwie zbrodniarki.
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Z!. t.50.
DR. A. GUILLARD: „Hy11Jen1 płąkno,cl". JU: ••ello.
••ć plękno•ć I zdrowie? Zł. l.50.
DR. WYROBEK: „Choroby wcneryc:iile". Spoeoby 1„
enola". Zapobleaanłe. Wielka kalą&•· Moóatwo lloatraeyJ,
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plodnołC. Sekrctoo 1p0toby malt~klo, plcląaoo•aal• ..._
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Zawody lekkooiletyczne policji pańsf1uowej Skok
Józef Rokick!, przodownik z Warszawy.

wzwyż

Kobiet;y w sporcie.
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Panna Gladys Roy, czlonkini omerykariskiE"go
• Aeroklubu, zamierza w najbliższych dniach pokusił
się o zaszczytny tytul „Pierwszej zwyciężczyni
przestworza", lecąc z Ameryki do Europy.
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War.z•w•, Nowowiejska 32, m. 6.
Konto P. K. O. 12454.
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Bieg

pań

na 60 metrów. P. Augustynowic:i6wno
osiąga melq.
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Bieg kolarski

pań

na prze/aj.

Zdjęcia na prawo i na lewo przedstawiają naszą rodaczkę Marjq Michalską- Gildę Gray, znaną tancerkę i artyst~ę
Tilmową, podczas poranneJ!o trenint11 we wszystkich rodzajach sportu. Trening len obowiązuje dziś wszystkie

gwiazdy lilmowe, kt6re też należą do najbardziej wysportowanych kobiet świata.

Czy

jesteś członkiem

L. O. P. P.?

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
mAĆ BEZPŁPROSPp<TOW. W
ARSLKRID<TUWA 1.

