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NOWA RADJOFONICZNA STACJA w : wARSZAWIE

pobudowana na terenie fortu Mokotowskiego

Zdjęcie przedstawia jedną z wież anteno.wych oraz część rusztowania drugiej wieży.

Hala mas:yn i przetw6rnie.

Amplifikatornia czyli urządzenie wzmacniające prąd,
Przy aparacie p. M. Kempińaki, wybitny rad/o-technik.

Zdjęcie

Dyrektor techniczny polskiego radia
inż. Wladyslaw Haller.

Urządzenie służące

do regulacji

długości

fali.

Studio czyli lokal, w k tórym odbywają się koncerty, wykłady i t. p.
Stoją: p. S:torripkówna i p. Bocheń·
ski, których dobrze :rnamy prze: rad/o, /ako apeaktrów.

daje pojęrie o zawrotnej wysokości
wież antenowych.

Główna tablica rozdzielcza.

Oscylator lampowy, wytwarzający prąd zdolny do wypromieniowywania w przestrzeń energ/i elektrycznej.

Arcybiskup Hryniewicz udaje się do
Palestyny. Zdjęcie przedsłowia arcyb.
Hryniewieckiego, b. biskupa wileń
skiego, wypędzonego w swoim c:msie
z Wilna przez Moskali, a udajqcego
się po raz 14-ty do Palestyny, mimo
swoich lal 86-citt.

W dniu 2 lutego odbylo się poświ11cenie pierwszej karetki Slrainicy lekarskiej, instytucji przeznaczonej do przewożenia chorych w granicach Rzeczypospolite;. Zdjęcie nasze przedstawia ów moment. Stojq: prezes towa.rzystwa dr. Czechowski J) dr. Puchalski, 2) dr. ksiqdz Kowalski i prol. dr.
C:yiewicz 4).

Dnia 3 lutego odbyło się posiedzenie komisji ankietowe; pod przewodnictwem prol. Rolterta. Zdi11cie nasze przedstawia uczestników obrad z prezesem prol. Roller/em (1) i wiceprezesem prol. Jastrzębskim (2) na czele.

Ksiqdz Arcybiskup Teodorowicz ze
Lwowa obchodzi! dn. 2 lutego r. b.
25-cio lecie konsekracji przez Stolicę
Apostolskq.

Przyjazd nowego posła polskiego do Rzymu. Min. Knoll, wsiada do automobilu. Towarzyszą mu pp. Leon Chrzanowski, przedstawiciel P. A. T.,
radca handl. B. Mikulski, radca WI. Giinther.

Na konkursie lwlilwskim nogrodron•
projekt pomnika Juljusza S/oworkiego,
wykonany
przez
wybitnego
rzeźbiarza, artystę dramatycznego i
malarza, Jónla Chmieliń1kieao.
P. Jacqueline Chall, laureatka ostatniego konkursu filmowego, urządzo
nego przez amerykanki we Francji na
„najpiękiniejsze

Ratusz w Poznaniu (sztuka odrodzenia}.

dziewczę Paryża",

Z Republiki Nikaragua. Brama powitalna na cześć wkraczających oddziałów amerykańskich,
gl6wn~/ ulicy miasta Managua, stolicy Republiki Nikaragua.

na

Ekspedyc/a Harcerzy Polskich samochodem Naokoło Swiafa byla przy/l(ła
w styczniu na audencji w Budapeszcie u gubernatora Leyier Mikołaja
Horthy'ego na Zamku Królewskim. P. gub. Horthy ogląda jeden z karabink6w wyrobu polskiego.

Zawody sportowe na Dynasach. Widok walczą
cych ze sobą drużyn, hockeyowskich A. Z. S.

Pani Aniela Bogucka, lauretka konkursu piękności lilmowych w Polsce, udaje się na ogólnoeuropejski konkurs
piękności, kt6ry się odbędzie w Wiedniu. Na tym konkursie z pośr6d JO przedstawicielek najrozmaitszych
narodowości zostanie wybrana jedni'!, kt6ra otrzyma
engagement do Hollywood.

Mistrz pl(dzla ,jako myśliwy. St. żukowski na
polowaniu w lasach północnych.

Zawody pływackie w Warszawie. Trattow•
Apolonia w momencie wyjścia z wody.

Zawody plywackie w Warszawie. Znani pływacy
Pęci/ol Kazimierz i Chomenlowski Józef w momencie skoku do wody.
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Granica

Uzdrowiska w Polsce. Og6lny widok Helenowa
pod Warszawą.

Weteran ppor. Michał Szermińskl,
urodzony w 1804 r., liczy lal 123 i jut
najslaruym obywatelem.

meksykańsko-amerykańska

Tla-J uana.

Tr:ylełni

Mario Conłaris, najmlods:y motocyklista świata, na rower:e
spec;alnfo dlań skonstruowanym, na ulicy Reims.

Mr. Juw1 Wenlworth z. ł.,,hicago z dwoma ulubionymi gepardami na lawce
w lasku bulońskim w Paryżu.

Samojedka ze swem

..

Typy

wieśniaków

z

północnych

krajów Rosji.

Jedna : nafbard:iej popularnych tancerek amerykańskich
Sara Jane Heliker zawzięcie się ćwiczy w lańcu. Na loiotrafji widzimy uroczą kapłankę Terpsychory podczas
iwiczenia się w lrudnem „pasu". Jako punkt oparcia
wykorzysta/a ona palmę.

Wlc.OZA DLA

Z . IKR: Tajemnico I uaadnieol1 curnoj magjl , spl•
rytyamu, bypootynou I m<1goetyzmu. Wicika kil••
a• z moó1twcm lluatracyj. Zł. ł,SO.
ST. WOTOWSKI: ..Duchy I zjawy". Z dzlcdaln7
mcdJumizmu I 1Jawi1lt nadprzyrodzonych. lluatro.
wona llcznoml fotoarafJaml duch6w I
Zł. 2.-.
W. POPULAR: 1.Ze h•l•ll pouaroboweao". O d1•
chich i curecn. Zderscola prawdziwe. SO 8r.
PROP. ST. A. WOTOWSKI: „Maa!• 1 cury".
Trd6: T ajemnice marli. Maa.Ja ooturaloa. Dro1ł
wteJcmolcaaol a, ceremoojały I rytu.ty Wekrat•
ncoio umerlycb. !wclt:acJo miłości. Lck1uow1 I••
Jcmoito. Opętanie. C1 u o1 m• aJ•. S1b1t7 I
klęcia 111taoa. L1nr7 I demony. Oca11owaola
I t . p. K 1lęa1 11wler • Jl oryainaloycb I clelt:„
wych rycin. Ccoo Zł. l,SO.
STARKI!: „Sp1ryty1m". łwlot olowldzlalo7. Oacl17.
Medja. Stollkl wlrohco. MatcrJaliucja. J ok ara'•
d„~ 1eao1e 1plr yty1t7cme. Ił roadaialów . Zł l ,-.
SZYLLER.SZKOLNlK: „Co lr.dda panna wled1le4
owiona"'. Jak po1oa6 1>r•y•sleao męh. ZI. 1,-.
SłYLLER·SZK.OLNIK: ••Co koidy mlodslooleo wt„
d1led powlaJen". Jak po101ć prsyul, łoo,. ZI. 1.-.
CHELMNO: „Wyrocsnl•"· Spo16b otraymanla o4'
powled1t oa r6łn1 Hpytenla. ZI. -.50.
„szoSTA I SIOO MA KSIĘGA MOJZESZA". M„
NeJMiuerole)H•
łlCIDO••YGlP•l:JCSnJ olub.
deni• w dohreJ oprawi•. „ opetr1C1ne p1ecsąclaaL
Około SOO atroaJo. Ceno ZL IO,-.
„T71i, ce tatul
l.OSKO.CZAkNOKSIĘ ZNIK:
rod1lej1lr.tc.ll". Tejeealce lllla.fL Zbiór o.aJclebw•
H)'ch oatuk. Zł. J,-.
,.SENNIK l!GIPSIW-A.RABSU" a planet.aa!.

\N~ZYSTł\ICHI

01.ULTYZM, Wll!D'l.A TAJEMNA.
YHJttlda 1&7t1lnttom .,N u1cuo Dodatku lluotro.
· won••o"' do ktJdeJ aamó wloocl kel11tld dod1jcm7
11„", 1ł1k1w' I potytccan, kol ,:!kę darmo. Z a•
al11t J1dn1J - dwie, dwóob - cztery I I . d.
IZYLLlłl.SZlOLNIK : „ Hypnotyzml SugeetJ•I Tt•
,,Siła nHll wcw n,tra oH". Czy cbceaa
l11>1tj1l
alla7a, eoet•lc1n7m? Cbccos. oby Inni uleual.I
Twej woli? Cbec111 wl1d1d wiclk11 t1iemoic1' tł•
Il? Podr•canlk tlyoocwo bypnoty:ter• Szyller„
l1ltolnlłt1. Z owt•ra 08 ro1dliel6w: HlotorJa hyp•
auł71aa. Jalt ta powinien byt bypooty:ter. Jaklo
, owln•o b,6 medjoa. M11oetyczny rozwój ocau.
A1toH111tJa. Wpl:J• h,-pnotyzero 01 medJum.
U6,l1al1 aedJ-. SuautJ• podczu •nu. SuaeatJ•
•• J••ł• Ob1d11aJ1 mcdJum. Od111dyw1ol11 my.U.
Powod1nl1 w mllołcł. Lccscnle wnelklcb nalo.
_ i6w. ZI. 7,-. W płęlta1J moc:ocJ oprowlc al. IO.-.
IZYLLll·SZl: OLN IK. : „Prokt)lczny podręnollr. cbJ,
roaan.JI. flaJofnomltl, lrenoloajl, u troloQJI. NaJ•
•••nltJHJ 1pve6b poan1ol1 ole ble I Innych". Z a•
wler1 w7ltled naelr : Chiromancj a (lloje r41lr.). fl•jo•
1•o•llr.1 (łJ'IJ twua7), utroloaJa (n1ulr1 o wp y•
wt• 1wl11d na loa7). K11cia• populeroa I doatąl''n•
lila wu71tklcb. Dla calowlek • obznajmlooc10
1 JJ tre6cl, alem• tajemolo. Wykwlotno wydanie
w •ląlto.eJ , ,roclenooj, aloteml lhcr1ml ozdobnej
o,rowle, a , ortzetem autora I a wiciu l!uatracJamł
w teUcJe. Be1 011rawy Z·I. ł,-, w oprowio Zl."7,-.
Dl. IADWAN·PRAGLOWSK I: Powodzenie. Jak
,0•004 aatoaaa•tJI, tocbolkl emoeJ001Jo.eJ
N
l „,dio.onoJJ.,. dopl, 6 powodscal1 w łyoła.
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Sp.Akc:.

Zakł. Orał •• Drukarnia

Polska", Wu1Z1wa, Szpitalna 12.

niemowlęciem.

Propozycja nadzwyczajna
Przeznaczenlel Światowej sławy
pwchografolog Szylter-Szkolnlk,
autor prac naukowych, redaktor
pisma ~Świt• (Wiedza Tajemna),
opowie Ci, kim jesteś, kim być
motesz? Nadeślij charakter pisma swój lub zamteresowanej
osoby, zakomunikuj imię, rok,
miesiąc urodzenia, kawaler, tonaty. Otrzymasz szczegółową
analizę charakte•u, określenie za et, wad. zdolności, przewaczente, jak równ•et horoskop słyn·
nego medjum M-lle Evigny. Wszystkim czytelnikom dziennika analizę wysyla się po otr1ymanl11 tylko 2 złotych (zamiast zł. 5). Osobiście
przyjmuje od 12 - 7. Prolokóły odezwy, ponajwybitnieiszvch osób stoi icy
dzl~kowania
Warszawa, Psycho-Grafoloą Szyller•
Szkolnlk, Ph;kna 2 5, G „ blnet redaktora.
P. S. Niniejsze ogłosz~nle wyciąć I załączyć
do listu.

Zł. l ,-.
&:ARTY 1 &:ABAł. Y. '6 kat I t1hal7. Zł. 11.7.
„ MUZ!UM OSOBLIWYCH LUDZI 1 CUDNYCll
ZJAWIS&: NATURY": 9l nad•wycaaJnycll tak•
tow. Zł. ~1-.
LENORMAND: „Naalt:a 1tawlanl1 lt1baly 1 kart".
Spoooby Leoormaod, Tbebeo. Doltlodoy eennlt.
48 kort btaplotaJe. Zł. 3,-.
CZARNY Ir.RUI., HJll M0Jłe11ow7 1lcarbłeo •••
glc1n7 I t1Jemnlc1 w1111łlr.lcll tajemnic. Dotlownle
podluJ •ter•JO r:,ko.P_l.ta. ZI. 3,-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOi:, albo wladH nad
duchami olobloe I plclclel orH 1t1d mocu1tw1•l
alcmł

I

1>owł1traa. Zł.

3,-.

SIEDEM RAZY oracziTOWANA: &:ot~•· H)•
aaalcano„ympetycan7
włęluqch t aJaaalo
1lt1rb. ZI. 3.-.
ARTUR GORSU: „O amartw7chwattnla". Zł. 1,-.
DR. RAPA.EL MAllUZI!: „Jak 1oata6 hypoot71„
rem"? Saett• eeDD:JCb Wtkuówck I d1led1ln7
h7poot71mu, oa1Mtll I t1l1patJI. Podręcanllc pro.le•
tycao.:r. Zł. 2.-.
PROP. u ..Wł.AD: Santi caarod1loJ1ltle. Roar.:J•tl
noutowe Wleltl ablór _p oac11J,cych I adumlew„
J,cycb do6wledo1d • 26 U•1lrocJ1ml. Zł. 2,-.
Wy1yloa1y po otn)'••nlo 1ot Owkl, Jak ró wnie• u
1ollc1eolem 1;001tow1m. Na w7d•łlcl poo1towe, OPi•
lco wanle, aal,011• I st anocakelDI pocatow7ml.
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W•rszawa, Plt;kna 26, m. 12.
Konto "p , K. o. 12484.
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