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Ogród Saski w Wa.rsz~wie widzian7 z kolumnad,,- Pałacu Saskiego

'

Zdjęcie z pogrzebu ti. p pp/11. Zych - Plocłow~kiego. Pogrzeb.
odbył się z kościoła św. Krzyża r1a cmentarz Powązkowski
Na czele konduktu szedł J. E. lis. biskup Gall za lrumnq generalicja, z gen. Konarzewskim, gen. W roblewskim na c:ele. oraz

W dn. 11 maja o godz. 9.20 rano wydarzy/a się katastrofa lotnicza, której ofiarą pad/ pplk. Zycli-P/odowski, ponosząc śmierć.
Zdjęcie przed!;taw/a zdruzgotany samolot.

tłumy

Płoc/owskl,

który zgipodczas katastrofy samolotowej.

Pp/k. Zych -

publicwo§ci.

ną/ tragiczną śmiercią

„Zwycięstwo".
pomnika
Fragment
ruiba Edwarda Wittiga.

Edward Wittig ur. w r. 187/, rzei- -..,;.;.~Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę pomnrwa J aaeusza Kościuszki w Łodzi. J. Em. ks. biskup dr. Tymleniecki wygłasza okolicznościowe
biarz, mianowany cz{onkiem Akadem/i
~-1'!!'" przemówienie z okazji poświęcenia kamil!nla węgielnego pod budoU!ę pomnika.
francuskiej.

Kardynał

Bourne przybył

do

Polski z Londynu,

udziela bierzmowania. w Łowiczu.

Kobiety - bohaterki, które poniosły śmierć dla ojczyzny w czasie wojny polsko - ukraińskiej, spoczę/y na cmentarzu obrońców Lwowa. Przemówienie
wyglosi{a p. Kaczorowska.

Sztandar 28 p. p„ poświęcenie
którego odbylo się w d. 15 b. m.
w ob<'cności p. Prezydenta Mościckiego, u dołu dowMca pulku pplk. Órirwicz w Łodzi .

Początek

tradycyjnej procesji w

Wycieczka

młodzieży

dzień św. Stanisława

w Łowiczu.

polski<'j z Bułgar/i na grobie cesarzowej
Eudoksji w Bo1ano.

' Cmentarz wojenny

W Stryju

Obraz historycrno • ludowy w 8-i11 odslonac/1, napisany przez Korzeniowskiego. Akt IV: Austriacy
na ry11k11 krakowskim 20 lutego 1846 rolw. Scena,
w M6rej córka 11więtio11ego restauratora Fochta
Bogusia. (E. Drabikówna), na klęczkach prosi majora uon V orgtberg o wypuszcze11ie ojca i reszty
z wieiy (major: J 6zef
uwięzionych spiskówców
Le/iwa).

W spoina mogila tolnierzy polskich,
po/ctlych UJ wojnie polsko - ukraiń
sl1;<!j 1u olt0licoch Stryia w r. 1918- 19.

Akcja ratunkowa Ogniowe; Stra:>' 1uarszaw1Uei
przy pożarze Io/niska wojskowego w Mokoto1uie
w Warszawie.

Brama we1ściowa cm<!n/arza wojenn2zbudowana przez
go w Stryju,
A11slrjaków i Niemców w 1917 r.

Dnia 13 maja spalily się na Dworcu Warszawa
Wschodnia warsztaty kolejowi>. Straty wynoszq
o ,ofo miljona złotych. Zdiec:ie przedstawia miejsce
spal<!nia.

Otwarcit sezora11 kolarskiego LwowskieJlo T-wa
Kolarzy i mnlor:y$fów. Rajd po glównych 11/icach
Lwowa.

,

I

b_
W jednym z kabaretów poznatiskich
popisuje się trupa karl6w. złożona
z samych Po!nków. Zdjqcie przed
Teatrem Wi<!lllim w Poznaniu.

P. Balci>rkiewiczówna podoba łiię niefylko Junoszy - Stepows '. iemu. Starsi
i m/od si panowie pożerajq jq wzrokiem na ekranie.

Bik Mohan iwany „księdi> m kupców bawi w Lond ynie ze zbiorami k le/110tów, wartości 500,000 lunt6w ang.

świl'tna

śpie<vaczka

która
sci>nach
zagranicznych śpiewała z 11ie:ciuykll'm
powodzeniem na koncercie w kon1<!r·
Ksiqie Walji w Tablada na olwarciu nowej
watorjum w Warszawie.
Ada Sari,

odnosiła wielkie sukci>sy na

hiszpańskiej

lin/i lotnicuj: Sewil

la.- Lizbona -

Madryt.

Rajmund Duncan, nowator i fi lozof, dyrektor uspolu tealraln~go, który występuje w „Nowościach" w Warszawie.

Kapitan Schneider, słynny pogromca lwów, wśród swoich pupili.

Struś zamiast konia w zaprzflgu. Przyslowiowa szybkość strusi poslużyla do
wykorzystania ich ;oko sily pociągowej. W Ameryce popularnością cieszą 1i4
urządzane specjalnie wyścigi pojazdów, ciągnionych przez strusie.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!

tĄDAĆ BEZ PŁ PROSPCKTOW.WARSZ..KREDYTOWA 1.

4-l<!lni llo z Tokio, japońskie cudowne
dziecko, które iui biegle czyta i pisze,
choć /aporiska pisownia jesf ogromnie
skomplikowana.
Mala sportsmenka amerylwńska nie zaniedbuje codziennej kąpieli.

lschu Sumike, pifllmość

;apońska,

zosiala zaangażo
wa11q do amery·
końskiej wytwórni
filmowej.
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Jetell Ci brak cocrgjl. równowagi.
łdeli cierpisz moralnie I nie znaas
wy i•cia. napi•z do mnie p9ycbo.gre•
toloaa Szyllera • Szkolnika. autora
prac naukowych. rcdoktora s-i oma
Wiedza tajemna. Nadt:Alij
.•~wit""
charakter pisma 1wcH1 lub zainterc•
•
.... vby. zakomunikuj Imię. rok l mlC3l11c
10....
urodLcn1a, otnym1u odemnle uczc~ólow11 analizę
charakteru, okrdlcnle zalet. wad, zdolności i prze•
znaczenia. Jak rownid odpowledLI na szczerze za,
dane pytania. Lo• Twój zalely nie tylko od Twoich
~dolno~cl I czynów. lecr. I od ludzi. z którymi ale
l•czyul Nie lin olę z tym. co ludzie tli I 11lupl
mówi11 i rl~z11 o mnie, Rdyt ludzie nigdy o~obUcie
mnie nie znali i noc korzy.rali z moich rad. lecz wet
pod uwagę posiadane 11rz1:1cmnle protol..óly l odu•
wy 1 owarzyotw Naukowych Warszawy, najwybit•
nleJ•zych powaa Awido lcl<araklcgo i powdnej pn•
1y. W8t)'Alkim C'z)·tc:lnlkom .. Nnst.cgo Dodatku Ilu•
s trowancgo" an alh~ wy~ylun1 zamiesi zl. 5.-.
t)lko •• 2 zł . (1,vh14clt przyjmuję od godż. 12 - 2
I 3 - 1 w1c~z. Aclrc:euj do mnie: Warnawa. Szyllcr•
Szkutnik. lłcd•kcJ• „~wlt", ul. Piękna 2S.
Zeszyt pisma „Swlt" Wiedza Tajemna. oru ka •
talog niczw)·~I' ciekawej trdcl kalątek, wysyłam
~ratis, na rne.•ylkc załtczyć znaczek pocztowy.
l':i11icj110 oalo•t.eole wycltć I zallczyć do ll1tu.

---- ~ -

L<'lnia

pnpo/u -łriowa

sul:r.ia z crcpe de salin.

Shae Bush i jej partnerka w lilmie: „Kobiela z miljonami.

MY

ZŁA WOLA I ŻYWIOŁ!

Postawmy sprawę zasadniczo : Klo zawarł umoz losem, iż dobytek jego nic ulegnie pożarowi?
Kto wszedł w porozu mienie z cechem złodziejskim
kradzieży?
porozum iem~, zabezpieczające go od
Kto nie wysyła lransporlów, lub bagaży, mogących
ulec czc:ściowej, lub ca ł kowite j utracie, czy zniszczeniu? Kto ma pewność, iż grad ominie jego pola?
Kto„. Lecz dość. Jcdnem słowem, klo posiadł gwarancję, strzegącą go od zlej woli, żywiołu, czy przypadku? A jednak większo:ić, olbrzymia większość
ludzi, dodajemy niestety, tylko już w Polsce, żyje
i postępuje tak, jak gdyby umowy takie zostały zawarte, jak !!dyby gwurancja laka była ich szczęśli
wym udziałem
Weimy najpobieżniejsze cyfry, za okres jednego
roku - rolrn 1924 naprzyl<lad. W roliu tym dokonano na terenach Rzeczypospolitej 1.770.000 przelak, miljon siedemsel siedemdziesiąt tystępstw sięcy zarejcstrow1,111ych przejawów zlej woli. W lej
liczbie rabunków, rozbojów, podpaleń j kradziety
z włamaniem, a więc poważniejszych przestępstw
było 28 tysięcy. Podpale1\ było 3 tysiące. Domo,~ych
kradzieży z włamaniem było w roku 1921-35 tysię
cy, w roku 1922 - 38 tysięcy, w roku 1924 - 23
tysiące - z tej liczby wykryto 50 proc.
wę

,,li

A jednak, większość, przygniatająca większość
ludzi, - już tylko w Polsce, - żyje lak, jak gdyby
nie czytała gazel, jak gdyby sądziła, iż żyje w arkadyjskich czasach powszechnej, idealnej uczciwości, w epoce króla ćwieczka, kiedy lo można było wór zlola bezkarnie na drodze publicznej porzucić, wiedząc, że nikt go nie dotknie.
Dzieje społeczeństw - lo wyzwalanie się z pod
przemocy wypadku - z poddaństwa żywiołowi z uległości zlej woli.
żywioł został spętany - ale nie ubezwładniony.
Zia wola? Trochę jej zapobiegamy, czc:ściej u.legamy. Sfera wypadkuzwężona, ale nie wyelimfoowana,
karzemy za jej przejawy, - uniemożliwić jej działalność ani zdotaliśmy, ani kiedykolwiek zdołamy.
żywioł i wypadek Jeżeli jednak zła wola pozoslnły, choć skrępowanym już nieco, lecz niemniej potężnym wrogiem naszego dobrobytu i spokoj n, - jeżeli ani umysł nasz, ani instynkt, nie są
zdolne zapobiedz zlu, przez nie wytwarzanemu, organizacja nasza znalazła niezawodny środek unicestwienia materjalnych jego naslępslw. Środkiem
tym są ubezpieczenia.
Niewielka kwota, wliczona do budżetu domowego, czy handlowej kalkulacji, a przeznaczona na
ubezpieczenie mienia, ma większy walor od najpotężniejszych kas pancernych, najlepszych sikawek,

.:)p:J\k'c. 7 • 1Cł, l)nł. • Druto.•nla J'ol•k • ·, Wann1ra, STpH a ln a

od najmocniejszych zamków; jak i one bowiem, nie
ustrzeże od kradzieży, czy ognia - lecz wzamia.n
zapewnia całkowity zwrot poniesionej siraty.
Jak poinformowało nas łaskawie Towarzystwo
Ubezpieczeń „Przezorność",, Sp. Akc., oplaty za
ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży z włama.
niem nie przekraczają paru złotych miesięcznie od
tysiąca zabezpieczonej sumy, dając jednocześnie
pe'ną gwarancję całości dobytku.
lo nie ostrożność - to
Ubezpieczenie mienia
najzwyklejszy odruch zdrowego rozsądku, nakazujący zapewnić swój dobrobyt przed złą wolą, ży
wiołem, czy przypadkiem.
T-\Y/O UBEZP. „PRZEZORNOść", S. A.
Dyrekcja: Warszawa, Plac Małachowskiego 4.
Oddziały:

Warszawa, Plac Małachowskiego 4, Katowice, Warszawska 25 (dom wł.), Lwów, Rutowskiego 8, Pozna.ń, Pl. Wolności 14, Idom wl.). Łódt, Piotrkowska 102, Piotrków, Sienkiewicza 14, Wilno, Mickiewicza 24.
Jenerafne reprezentacje:
W Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy i Kielcach,
Ajenci i ajentury w kaidem większem miasteczku
Rzeczypospolitej.
1?.

