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Pani A 1t>hrn11dra Szalrarisl<a, utalentowana śpiewacz .:·a opl!rowa obdarzona przepiqknym mezzosopranem o niskich toriach posiada bogaty repertuar
oprm1wy t CarmM Mignon, Amnoris, Dalilą i lollą, na czeli!. Ta pi<>śniarka posiada nie wiele równ ych sobie w Polsce. Fa chowa ltrytylm nie szczę
dzi slów uznania dla jej kultury śpiewaczej. inlerprclacji, oraz 11cwcia jakie artystka ta wlewa w każdą śpiewa11q pieśń. Arl}•.~lka zamierza urządzić
sureg koncertów w róinyr:h mia~lach Polski, krzewiąc ft>m samem kulturę muzyczną.

Oficerowie węgierscy, podczas pobytu
w Warszawie, złożyli
wieniec przed pomnikiem jen. Józela Bema.

Inauguracja wykopa 1isk w Herkulanum. Król wioski (I) daje pierwsze
udPrzenie oskardem, obok kr6/ci wysołu komisarz r:ądu Coslelli.

D. 9 czerwca obchodzono w Warszawie
25-lecie biskupstwa kap/ana patrjoty
J.. E. metropolity arcybiskupa mohylowskiego ks. Edwarda Roppa.

Kurs sanitarny w Stryju. Grupa fr Pkwc>nlanlek
7. wykladowc:ami.

P. posel Rzplilei Polskfoi w Bukareszcie Jan
Szembek w otoczeniu czlonków poselstwa wraz
z adjutaniem królewskim po złożeniu listów uwierzylelniających królowi rumutiskiemu.

Zwycięzca

nagrody Prezydenta ,.Forlard" si p. Grzybow
skiego, p. Mościcki osobiści!' przypina wst(lgę.

W idok fasady zniszczonej przez niemcrów a odnowionej ostatnio z pomocą
Rock/el/era katedry w Rheims.

Wobec zbliiającej się rocznicy śmierci ś. p. Wladyslawa Mickiewicza, odbylo się w tych dniach zebranie konwentu korporacyjnego „Filaretia" w szkole
Batignolskiej w Paryżu. Zebranie poslanowilo wydać w rocznicę śmivrci swego honorowego lilistra artystycrnie opracowaną jl!dnodni6wkę.

Kap. Lindbergh na przy1ęc11•
u marszalł1a Focha.

Zniszczone baraki amunicyjne prochowni w Krakowie.

Zabójca posla Borys Kowerda.

Posel sowieclti Piolr Wojkow.

Kobiela

strażakiem.

Na zdjęciu widzimy czlonkinie
ogniowej w Los Angelos podczas ćwiczeń.

Bus/er Kealen w najnowszym filmie
występuje jako loolbolisla.

straży

~----------

Występy

p. Lady Halama cieszq się
w „Perskiem Oku" nieslabnqcetłr powodzeniem.

Znakomita tancerka rosyjska p. Tal/ana Ka/Jarowa.

Najmodniejsza

•

--

-------~

lelma popoludniowa
suknia.

Premjera w Operze Warszawskiej
opera j apońska „ Megae"

„V ictoria regia" -

Opera „M egae", lina/ boi111I Qua non ( p. Dygas) w
i Megae.

otoczeniu

największa roślina

swobodnie

na świecie. Na jej „platku
stać dziewczynka.

moie

zupełnie

ka planek

Wielbląd

w niewoli.

HA PIS Z D O M N I El
JeteU Cl brak eocreJI, t ówoowacl,
Jetell clcrpiH moralnie I ole lloau
wyjłcl a, oapi n do mole poycbo•era•
fologa Ssyllcra • Szk.ololko . autora
proc na ukowych, rcdaltrora f.11ma
„$wlt " . Wiedza tajemna. N addlij
charakter ploma owój, lub solotere•
•
oowa. '-J ot oby, u ltomuolltuj lmlą, roll: I mlcol, c
urodzenia, otr„ymau odelDJll c azc„eeólow' ao 1llsą
ch arakteru. okrołlonlo ulct. wad, zdoloołcl I pr•e•
znaczenia. jale rówald odpowlcd;i:i na u cserite H•
daoe pytania, Loa T wój u ld y 1110 t ylko od Twoich
sdoloości I czynów, locs I od Judzi, s którymi alą
1,czyul Nio Ucs 110 a tym. co lud;i:lo fil I elupl
mllwi• i piu, o mole, edyt lud%lo nledy oaobl• cle
moie nie ;i:n1ll I ole ltorzyat11l " moich rad, lee• wd
pod uwaeci poal1daoe pr:tezemole protokóły I odes•
wy 'I owarzyah r N aukowych 'W aros1wy, najwyblt.
olejnych po..,ae łwl1t1 lelraralcleeo I powd oej ~ra·
oy. Wuyatltlm Czylelolkom „Nu zego Dodatku Jiu•
arrowaneeo" 1n aH:tę wyayl1m :taml dt al. 5.-,
tylko ZI 2 si. Oaoblłolo przyjmuję od eoda. 12 - 2
l 3 - 7 wlecs. Adre.uj do mnie: W1razaYa, SayUet •
Szkolni I<, Redakcja „$wił", ul. Pl~ltna 25.
Z eaiyt pl ami „Swlt " Wiedza Taj emna, oru b•
talog nlezwylde ciekawej treści koi, tck, wyayl1m
eratl a, na prze.y łkę :tał ,cii:yć soaczelc poc&to wy.
N!nlcjn:e oałoueol e wycl, I! I załłcr:y6 do U1tu,

Czerwonoskóra
księżniczka

Teała

poetka
dekla-

mująca swój poemat „Księżyc zachodzący''.

Górnośląska wycieczka na polskie wybrzeie morskie. Wzięło w nil!j udzial 1.200 osób.
Uczestnicy wycieczki wsiadają na siatek Lwów, celem przyjazdu na pólwysep Hel.

WI u Z a.. DL.A W SZYSTKICHJ
Wuy•tlrlm n yt elollrom „ N111e10 Dodat lco lloat ro•
w1ne10" do ka łdeJ samówloo~~ ltel, t ltl dodajemy
drue, . ciekaw, I s-ot:ytccs n, bj,tlcę darmo. Z a•
a lu t Jednej - d wie, d wócb - cst cry I t , d.
„Hypnoty:rml SucearJal
SZYLLER·SZKOLNlK:
Telcp atjal". „Sile o n • • we...n, tr:r Od ". Csy chccaa
być 1Unym. cnerelunym? Cbcesz, aby lno l uleeall
twej woU? Cbccn władać wieli<, t ajemnlcz, all,?
Podręcznik 1ly1>ncgo bypootyzera Szyllera•Szlcolol lta.
Z awiera 98 1ozdz!116w: Hl1torja bypnotysmu. Ja.
kim powinien być bypnotyzer. J ak ie •powlooo b>'d
medjum. Maenetyc1ny r ozwój oczu. Auto• ueeatJ•·
Wpływ byr.11otyt:era 01 mcdjum. U6pieole mcdjum.
Suacatj a podc1u aou. Suae1tja oa Jawie. Obudseol•
mcdjum. OdQadyw1nle myłU. Powodzenie w mllo• cl.
Leczenie wucllrlch naloaów. ZI. 7.-, W pięknej
mocnej opr1wle ZI. 10.-.
SZYLLER.SZKOLN IK: „Pralct1.csny podręcsllłlt
cbiromancjl, flzJoanomlltl. freooloeJI. u troloa/1. NaJ •
pewniejny apoaób poznania aleble I Innych '. Wy•
lr wintne wydanie w pięknej plócleonej, slotem! ut„
rami ozdobnej oprawie, • p ortretem autor• I • wł"
lu lluatr1cj aml w tekłclo. Bas opnwy Zł. 4.-, w
·
oprawie ZI. 1.-.
SZYLLER.SZKOLNlK: „Zwycl4atwo w mllołcl".
Jak &doby6 mllołd ulrocbm ej 01oby. Cu ry, aroul„
i, I talizmany 1tarołytnołcl I wlolt6Y h edalell.
Caane walt asó wltl . r1dv I uwa.fl. ZI 2-.
DR. A. BLUMENPELD: „Nowoczesne b1da.ola
I leczenia choroby ltllowej". ZI. 1.-.
PROP. WETERYNARJI HENR'IK SZMIDT:
„Nasz welcryoarz". Wiciki podr~cznlk dla w•zy• t•
kich. W 9.ciu rozdziałach ze 100 rycinami. UclrJ

hodowli. rozpoznania.. zapobiegania i lc~enla wnel•
kich chorób: koni. bydła , owlec, śwl6, kóz, p1ów,
kotów i wszelkiego drobiu. Cena tylko Zł. 7.- .
DR. HROMUS: „Zielnik lekerski''. Ople ziół le•
czolciych i sposobó w Ich zastosowmia. Z tablic.ami
I Ilustracjami. Zł. 3.-.
SZYLLER. SZKOJ,NIK: „M.nemonika". Mlatn;o1two pamięci. S2tuka wyrobienia doskonalej pamlę•
cl, Us uwanie roztare nieni1 . spotęgowanie woli. prze•
zwyclęhnie lenistwa, wzmacnianie zdolności umy•
slowych. Podręcznik f..raktyczny. Z I. 2.-.
PR. BJL11'l5KJ: „Błędy językowe". Nlcabędo a
hlą~ka dla Polaków i nic Polaków, dążaeycb do poprawnego i be2blqdnc110 mówicnja I pisania po polo
aku. Zł. 1.50.
DR. ZALUSKl. „Słownik wyrazów obcych". Nie.
15.000
zbędne w tyciu spolccznem I politycznem.
wyrazćw obcych z podaniem wymowy. Ceni ZI.
5.-zł.
oprawie
4.-. w mocnej
P ZYCHOWSKJ: Podręcznik do nauki pisania
podań i pism urzędowych SO rozmaitych wzorów.
ZI. 2.POLSKl SEKRETARZ DLA WSZYSTKTCH.
„Poradnik i wzór prowadzenia niczbędnycb koi, e a
wyjaśnieniem spooobu prowadzcnlJ buchalterjl, Io•
formacji i wzorów wnclklch listów, ofert. próśb,
ogłoszeń. skarg s~dowych eto. Dla utytku aoapoda•
rze, rzemieślnika I kupca. ZI. 2.-.
ARTYSTOM. AMATOROM I MllOśNlKOM
SCENY „ESTRADA" wielki zbiór monoloaów, taf#
tńw. satyr. aktuolno§cl, piOllcnek. dowciJoÓY I anca•
dotck najwybitnlejnych autoró w. Repertuar erty.
atów : Gcresióskiel(o, Toma. Ut'łJ:łein a. Jdtr~bca.
Hanusza. Rapackiego. Strońskiej. Madzierówny I
wielu innych. Całkowity repertuar teatrów „M.lut",
Zł. 5.-.

• Sp. Akc. ZakJ. Graf. ,,Dn1kamia Polska", Warszawa,

SZYl.LER·SZKOLN IK : „Kobieta i lcobleth".
„Czarny Kot". „Qui Pro Quo". Seri• 10 t omów.
Myśli, uwcgi I aforyzmy o kobiecie. Cbceu r.0 101.ó
koł>lctę. przeczytaj „Kobietę I kobietkę". Z . 1.SO.
M. ROSCISZEWSK I. „Dobry ton". J 11t al o 11•
chow1ć w towany1twic. Szkole pofyci1 z ludf ml
wszelkich stan~. atosunkach poufałych I ceremo.
nj1lnych. Zł. 1.-.
A. żBIKOWSKI: „Słownik wyrazów obcych".
Nkzbqdnych w tyciu apołecznem i poUtycsn cm.
Z podaniem wymowy. ZI. 1.5-0.
1 •R. S. BREJER: „Wi ciki lekarz domo..y". Nea•
i:o > idrowlu. Przyczyny, obj1wy I lcczeole wuel•
kieł· chorób xwylcleml, domowcml Arodlteml , tra•••
m\ I aposobami medyczneml. Mnó1two lluatraoJI
I r;cłn Ccooe w1kazówkl, Jak uchow1ć mlodołd,
pl<:I· ność I zdrowie. Wicika hlęe1 w ho••tej, ,111,
.:!er ncj oprawie. Cco1 Zł. IO.-.
1 >TTO MULLER: „N1joow11y lclt o.rs domowy".
No. boeatuy zbiór udot lton1looych atuych I oo...,. cłl
łr0<lltów domowyci- prz_yrodolcc:tniczycb na w11el•
lttc choroby. 550 cennych porad lluatr. Zł . 1.50.
IR. WYROB! K: „Choroby wcn«yczne". llpoaa.
I- łccEenl a. Z apobleaanla. Wlelli:a ltli112•· Moó1two
11•11 racji . ZI s-.
IR. JOND! LOWITZ: „Poradnik leltaultl dla
e>-. c5yu1 I ltobiet". Choroby • eneryeaoe. Z apobl"
f r.nie. L~c:unio. ZI. 1.-.
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