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JAPO·NKI W ŻYCIU DOMO WEM
...
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Wizyta .

Wystawa w spół
czesnej grafiki
polskiej w Tokio
Otwarcie wystawy
grafiki polskiej w
Tokio w obecności
członków domu panującego

Hołd

rządu .

Kościuszce

Kapitan i oficerolinji
wie okrętu
Gdynia - Ameryka
„K ościuszko" skła
dają wieniec u stóp
pomnika Kościuszki w Chicago.

l

SUKCES RAKIETY POLSKIEJ

W kościele Wszystkich świętych w
Warszawie odnaleziony został obraz ,
przypisywany Rembrandtowi, a którego wartość oceniona jest na 1.000.000

Gościł w Warszawie świetny tłumacz dziel Sienkiewicza na język czeski
Vaclav Kredba. Złożył on wieniec na grobie Sienkiewicza w podziemiach

złotych.

Z POW. RAWICKIEGO

Samolot bez silnika .

katedry

św.

Jana.

ZGON PINKERTONA

„Karkołomn a ''

Mistrzyni polska Jędrzejowska zdoi sławę w tennisie świa
towym przez swe zwycięstwo w Meranie.

była rozgłos

MODELARSt WO. LOTNICZE

gimnastyka na czół n ie.

.„
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Modele nowych pawilonów Politechni' ki, pawilony elekfrotechniki i tech nologii eh miczne;.
Prąjektował te nowe, mające powstać
gmachy, prof. arch.
Przybylski.
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Miejsce wygnanego prezydenta Ar.genfyny brigoye.na zajął generał
Uriburu (X).
'

Na~tępca

tronu hiszpańskiego J. K. M. ks. Asturji
z ks. Esperanzq de Bo'urbon.

zaręczył się

A_rtyści. lilmowi przedm~ot~m

uwagi kró_lów. Szwa-

gz~r .. Mzkada ks. ~saka~ (i prawej strony) rozmawza1ący

z Mary Pzcklo ~ d ·i Fairbanksem w Holly woo1d.

NAUKA O" SłlONCU

I''

ł : . ',

Manja rekordów amerykańskich. Kpt.
Jack Evens zgodził
się
na zakopanie
na przeciąg 10 dni
bez pożywienia i
wody. W miejscu
zakopania dyżuru
ie komi ;a kontrolujqe,a. Na zdjęciu
panie dra ż nig, zakopane~o

serdel ~

ki em.

FragmPnt wielkiego solarjum„ zbudowanego w Aix'les-Bazns. Olbrzymia w zt?za może
się ob racać w kierunku słońca.

n1

--

~„

Zbieranie kauczuku (żyw ica drzewa gumowego) w Afryce.

".

'f·„

„Sen wschodni'' z ostatniej serji w teatrze

„Morskie Oko" w Warszawie.
Szalka służąca do sprawdzania w odnych znaków na cze k ach i bankn otach.
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Niebezpieczne karesy dwóch lwic.

LATAJĄ

I

I GROŻĄ •..

powinna być cera kobiety. Można to
osi~gnąć przez stałe używanie mydła
Favorit.
Daje ono nie -

·...

zwy kfe obfit~ ł

'

.

defikatnę pianę.
I

TANIE

MYDŁO .

LUKS

OWE
~.

WARSZAWA,
Kred7to w a 1.

lc::©=Jl01c::©=JI
Nowy olbrzymi samolot niemiecki
2400 H. P.

Junkera

g. 38,

o sile

„,
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Karuar z lndyj Wschodnich zamiest kuje
obecnie londyński ogród zoologiczny.

Indyjski kondor przygląda się podejrzanem
okiem fotografowi .

S,,.

A.ł&c. Zakł.

Graf. „Druk.amia

PE>ł.aka",

Warszawa, SE.pitalrua 12.

Panna J. Vesly, „Rigoulot w spódnicy", unosi
iednq ręllq 40 rkg., dwiema 60 kg.
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