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Lauera.tk a polskiego konkursu hipiczneg o p. Zofja.
prz,,- ulubion,,- rn wierzcho wcu „Medium" .

Kucińska.

Wbijanie gwożdii do nowego sztandaru 28 p. p. Strzl!lców Kaniowskich 11a
pl. Dąbrowskiego w Łodii, w czasie pobylu PrPzydenia RzC?czypospolilej.

Prl!z ydenl RzPczypospo/ilej na pl. Dąbrowskiego w Łodzi, po uczczeniu
sztand"ru 28 p. p. Strzelców Kaniowskich. Po prawej stronie Prezydenta
s1C?dzi wojewoda Jaszczoll .

Dwór w Jarze (nad Ballykiem), gdzie

Kap/. francuski Nungesser, który z kap/.
Colli przedsięwziął śmialy lot z Paryża dn
New - Yorku.

Pociąg

napisał

po-

wieściopisarz Mieczysław Jarosławski swe ostatnie
powieści: .. W mocy Kabba/y", „Jim", „Klub wta-

jemniczonych" i „Taj!'mnic;:y chemik".

linii kolejowej „Missouri Pacifo: line" , kiórl!mu nil! uda/o się przemknąć

śmialy lotnik francuski kap/. Goili, który
wraz z kap. Nungesserem przy przelocie do
Ameryki zaginą/ bez dalszych o nich wieści.

po przez zalane tereny. Lotnicy, którzy oblatują teren wylewu. sposfrz<'-

gli pociąg i przystąpili do alzcji ratowniczej. Posaz erow tego pociągu za pomocą lodzi wywieziono . ku terenom nie zalanym. Linja kolejowa „Missouri Pacific Line'" :zoslala znacznie uszkodzona. Na 7ej przestrzeni utkwi/o przesz/o 50 pociągów :z pasażerami i towarami.

Na wpisy szkolne

dzień

s portowy ,,H.urjera Warszawski e j o"

Pułkownik

Jul/an
Skokowski
d-ca 6 p. s. p. i
d-ca
Garnizonu
Stryja, zos/a/ przeniesiony do Wilna
na stanowisko d-cy
piechoty dywizyj.
nej.

W sztafecie olimpijskiej klub spor/owy „Warszawianka" ustala nowy rekord Polski. Piękną grę
pokaza/ mistrz tenisu p. Klejnadel. W. T . C. na czele z malutkim Wojtusiem Zawadzkim.

Profesor Forosły
na, twórca nowej
opery ukraińskie/.
„Nad Dnieprem'',
której
premjera
odbyta się z powodzeniem w Stry-

fu.

Prl!zyder t Francji Doumergue no przejodice z królem angil!lskim podczas pobytu_w Londynie

Koncert śpiewaków węgierskich ku czci gen. Bema
w Krakowie. Na zdjęciu widzimy czlonk6w clróru
zgromadzonych pod biustem gen. Bema.

J

Dnia 19 maja odbyło się w Warszawie po$ledzenie komitetu budowy pomnika na cześć
poleg/ych lotników.
Zdjęcie przedstawia
członków komitetu. Siedzą od prawej do lewej: wiceprezydent Jankowski, min. Niezabytowski, gen. Konarzewski, gen. Rydz$mig/y, mecenas Lednicki, min. Janicki.

Karol Hassler, dyrektor i wybitny arivsta czeskiego „Diwadla - Variete".
Występy leJ!O zespolu odbywają się w
teatrze „Nowości" w Warszawie.

W dwuchsetnq rocznicę oddania Ogrodu Saskiego do użytku publicznego.

Z

OryJ!inahv ln~trumenat muzyc:nv wvnalnzk11 kobiet
syamskich, klór~ namiętnie uprawiają muzykę. -

,

/

CZĘS TOCHOWY

Przy prowadzeniu rob61 kanalizacyjnych w Częstochowie, natrafiono na
starożytny tunel prowadzący z Jasne;
Góry do Olsztyna.

Z BALU H.ROLEWSH .IEGO

Grupa

zwycięzców

ze strzelania konkursowego Podokr. Ostrowslliego.
Zjedn. Bractw Sirzeleckich.

Zdjęcie

POPIER AJCIE L.

przedstawia Zfedn. Braclw Strzeleckich w Ostrowie Wlkp. 15.5
1927 r. (Podokręg ostrowski).

o.

P. P.

Przed w7borami do Rad7 Miejs kiej w Warszawie.

Zdięcie przedsłowia

rozdawanie ulotek agitacyjnych listy Nr. 12 pruz ucznia
gimnaz;alnego.

Zdjęcie

przedstawia agitalor6w z P. P. S. rozdajqcych odezwy agitacyjne
Nr. 2.

I

Lekcja rytmiki w parku luksenburskim.

P. świderski

zp swoim wynalazkiem
umożliwiajqcym chodunle po wodzie.

Próby odbyty się na Wiśle w Warszawfo.

N A P I S Z D O M N I Et
Jetell Cl bralc energjl. równowagi,
Jdell clerpiss moralnie ł nie snau

w J4cla, na In do mnie psycbO•lfr„

Rosyjska mennica w Modlinie, gdzie Narew spada do Wisły. magazyny wojskowe.

lo~o111 Szy8cra • Szkolnllta. autora
prac naukowych, redaktor• i.tam a
..i:wlt„
Wlcdu tajemna. Nadeślij
•
charakter pt.ma ••ól. lub uintereo
• o"•
ueoby. ultomunlltuj hoł4, rok I miesi••
urodunla, otnyman odemole nczeg61owc analis1:
chara kteru, olcrdlcnlc zalet. wad, sdolnołci I prze.
soauenla, l•k równłct odpowiedzi na nczene U•
dane pytool1. Lo1 Twój ulely nie tylko od T•olcb
sdoloofcl I csynów. leci I od ludzi. z którymi eię
l•czyesl Nie Hes elę s tym, co ludzie tli I 11łupl
mówi c I płuc o mnie. 11dyt ludzie nledy osobl,cio
molo nło &nall I nie korzyetalł z moich red, lecs wet
pod uwagQ poal1d1ne przezemnie protokóły I ode••
wy 1 nw1tzy1tw Naukowych \\'usuwy. n1Jwybit•
nloj •.:ych powae 6wlata lclcankłego I powatnej pra.•
ay. Wazyatkho Czytelnikom .. Naezego Oodatku Ilu.
atrowaneao" analizę wyAyłom umiaat d. S.-.
tylko u 2 li. 0Aoh1Aclc przyjmuję od 11od1. 12 - 2
I 3 - 7 wicca. Adreauj do mnie: W1rauw1, Ssylłer•
Szltolnik. Rcdd :cfa •. Swlt", ul. Pi~koa 2S.
Zeezyt plama „Swlf ' Wiedza Tajemna, oru ir...
tllog niuwyklo ciekawej treAcl kaidełl:. wyaylam
11rat11. na przcayłltę ułccayć J;naczek pocatowy.
l':łntcJ ue ogłoszcołe wyclc6 I uleczyć do llatu.

Obecnie

Oryginalny letni kapelu,;il.· w stylu Melislolelesa, jako ostatni krzyk
mody wywoła/ wielkq
sensac;ę w Londynie.

W biegu na 1000 mtr. zwyclęiyl Malinowski, uzyskąjqc czas 4 m.

WIEDZA DLA WSZYSTKICHI
ł.>uyatli:la eaytelollrom „Nu acao Oodat ka Unatro•
w1U1e10" do lrlłdeJ samówlont~ hlcłkl dodajemy
cha ac. clelr1w- I (,'ołytecan - bl ctkę darmo. Z1•
atut J1dlleJ - dwie, dwóch - cztery I t. d.
szyLLER·SZKOLNJK: •• Hypootyuil Sui eatJal
Telepatjel". „Siła o uaa • own'ltt2 o u ". Csy i:hceaa
by 6 aiłnym, enersicanr,m? Cbcen, a by Ino.I uJesaU
t woi woh? Cbceas w adaó wlelkc t.jcmoic:sc ailc?
Podręcznik elynne~o hypnotyzera S!.yllera.S!.kolnJlta.
Zawlor1 98 rozdziałów: Hłatorja bypooty:tmu. J a•
kim powinien być bypnotyzer. Jaklo powinno być
mcdjum. Maenetyuny rozwój oczu. Autoauacatja.
Wpływ byf;notyzera oa medjum. U'pienie medjum.
Suecatj a podcu• aou. Suecatji 01 jawie. Obudunio
medjum. Odeadywanlc my611. Powodzenie w miloacl.
Leczcnle wnelldcb oaloeów. ZI. 7.-, w płękooj
mocnej oprewlc Zł · Io.-.
SZYLLER•SZKOLNIK : „ P u kl )'CZoy P odrQCSD I"'cbiromaocJI, flsJoenomłkJ. frenolo~JI, u trolo1J1. N 1j•
pewnlojny apo1ób poeoanla ołcblo I looycb". Wy•
kwłntne wydenlo w pięknej płócieooej, doteml hte•
rami ozdobnej oprawlo, li portretem eutou. I • wio•
lu llu1t u c/1ml w tck6ole. Bu opr1wy Zł. •.-. w
oprawi• Z · 1.-.
SZYLLER·SZKOLNJK: „Zwyel41two w m.łlofcl".
J1k sdobyó mllof6 ukocheneJ oooby. Csary, amuł••
t_y I tall•maoy 1tarotytoofcł I wi•k6"' 6rtdlilcb.
Caano walruńwkl. rodv I uwa11I. Zł l.-.
DR. A. BLUMENPET.O: •. Nowoczesne buLU1ia
leczenia choroby kilowcJ" . Zł. 1.-.
PROF. WETtRYNARJI HENRYK SZMJDT:
,.Nan weterynarz„. Wielki podrqcznik dla ws_zyst•
kich. W 9•ciu rozdziałach ze 100 rycinami. Uczy

JO sek.

hodowli. rotpoznania, rapobicgania I leczenia wszel•
kich chorób: koni. bydła. owlec, !wiń. k6z. psów.
kotów i w•zclkic~o drobiu. Cena tylko Zł. 7.-.
DR. llROMUS: .• Zielnik lekarski", Opl• 7.iól leuniczych i •po,obów ich zu1osowani1. Z tablicami
1 ilustucjami. ZI. 3.-.
SZYLLER SZKOl.NIK: .• Mnemonika". Mistrz<>•
siwo r•mięci. Sztuki „-yrobieni1 Joslconalej pamię•
ci. U•uwanic rozt1r11nienia . apotę11ow1nie woli, prze.
twy~iężanic lcnislwa. wzmacnianie zdolności umy•
•/owych. Podręcznik r:r1ktyc2ny. ZI. 2.-.
PR. BILlr;iSKI: „Błędy językowe". Niezb(dna
~•i:itlca dla Polaków i nie Polaków, J,Ucych do po.
rrawncj!o ; bezbłędnego mówienia I piseni1 po poJ.
sku. Zł. I.~.
DR. ZAl.USKl..,Slownik wyruów obcych". Nie•
zb<;dnc w tyciu spolccznem I polłtyczncm. 15.GOO
wyrazćw ohcych z podaniem wymowy. Cena ZI.
4.-. w mocnej op_rnwio 7.1. 5.-.
I'. ZYCHOWSK I: l'odr~cznilc do nauki pi~ania
nodari I pism urzędowych ~ 80 ro~m11itych wzorów.
z1. 2.POLSKI SEKRETARZ OLA WSZYSTKICH.
.• Porndnik i w7,Ór prowadzenia niezhcdnych ksiqg z
wyjo~nicnicm ~posobu prowadzenia buchalterjl. in•
formacji i wzorów wszelkich ll~tów, ofert, pr6Ab,
ogłoszeń, sknr11 sqdowych etc. Dla u2ytku l(ospod••
nu. ncmldlnikn I kupcn. ZI. 2.-.
AR'rYS'rOM . AMATOROM I Mlł.OSNIKOM
SCENY .. ESTRADA" wielki zbiór monologów, 'tar•
t (iw. satyr. aktunlnośol. piosenek, dowclf1ów 1 aneg•
dotck uojwybitnicjszych autorńw. Rc::pcrtunr arty.
st6w: Gcrasiń5kicgo, Tom n, Uraztcine, Jastrzębca,
Hunus71l. Rapackic110. Strońskiej, Madziarówny I
wiciu innych. Calkowity repertuar teatrów „Mirat'',
0

Zł.

'

SZYLLER.SZKOLNIK: .• Kobłet1 i kobietka".
..Czarny Kot". ..Qui Pro Quo". Serja 10 tomów.
My~Ji. uwa11i I aforyzmy o kobiecie. Chccs 7 r.o•nać
kob1ctę, pnec«vt11j „Kobietę i kobietkę". z . 1.50.
M. ROśCISZEWSKI. „Dobr)' ton". Jak się u.
chować "
towarz)•s1wie. Szkoła pot)'cia z ludfml
wstclkich 8tan~w. „tosunkach poufałych ; ceremo.
njalnych. ZI. 1.-.
A . żBJl\.OWSKI: •. Slownik wyrazów obcych".
Nic:zbęJnych w tyciu ~polcc1nem i politycznem.
Z podaniem wymowy. ZI. 1.51).
IR. S. BREJER: •. Wielki leltars domowy„. N au•
ka > zdrowiu. Puyczyny, obj1wy 1 leczenie wase].
kld chorób zwyklcmł. domo•eml 4rodk eml. tr 1w1•
mi I aposobaml medyczneml. Mnó1two lluatracjl
l r<.1cio. Cenne wak„ńwkl. lak ?1chować młodoAć,
plęl·nośó I zdrowie. Wicika błę111 w botateJ, płó~llcr ncj oprawie. Cena ZI. JO.-.
()T'fO uuLLER
N
,.,
: ·· aJnowazy lcurz domowy"·
No;boeatazy
zbińr udoakonalonyrb llarych I nowvcb
'
lk'
d
h
-,
ro. uw omowyc przyrodolccznlczycb na wer.cl•
klo choroby. S~O cennych pored llu1tr. Zł. I.SO.
•R. WYROB!K: ..Cborohy weneryczne". Spo• o•
1:1? leczeni a Z apobiceanla. Włcl'L a kałoaa. Mnó1two
Hur rocjl. Zł 5-.
- iR. JONO!LOWITZ: •. Poradnik lekar1lrl dla
m~lczyzn I kobiet". Choroby weoeryozno. Z apoble•
11cnlo. Lcczcole. Zł. 1.-.
b.•
d
ł R
T

wu'1 awnlctwo

s.-.

eda kc)a „ SWI "
Wars zawa, Pl~kn a 2 5 1 m. 12.
Konto P. K. O. 12464.
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