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„Radowice". FraJ!,menf widowislw 11rzqdzonego w Wilnie, podczas

uroczystości

koronacyjnych.

a powtarzaneJ!o

dwukrotnie w Warszawie> w

łazienkach .

'

Lindberg, powil!frzny

zwycięzca

oceanu,

by/

ent uz jastycznie witany przez rodakć-w. Powrarajqcel!,o l otnika
rzadowych i yachtów prywalnyc/1.

wiła/a

ria morzach ameryl101isliich cala Iloty/la olirqf6w '

Przenoszenie zwloll żołnierzy Francuskich, polew Polsce, do wspólnej mogily na Powq:kach.

głych

P. Prezydent Mościcki przyjmuje dC'filadt? w Wilnie, podczas uroczystości
koronacyjnych.

Cudowny obraz Malki Boskiej Kodeńskiej.

P. Prezydent w otoczeniu członków rządu i przedstawicieli społeczeń
stwa, zwiedza/ ruiny zamku Gedymina w Trokach.

Najwyiszy minaret Tirany ( Albanja).

B. Szańkowski, znakomity portrecista zagranicznych dornów
panujących, bawi obecnie w
Warszawie.

J. Strzelecka,

wystąpi/a gościn
„żydówka".

nie w operze

Na najruchliwszych ulicach Warszawy
dla pieszych zaznaczane fest
biafemi pasami !arby.

przejście

Koło sportowr. uc zenie Gimnazju m Żeńskiego w Kielcach

•

Zasff?p

łuczniczek.

f

\

· -~

--l

P. Marczewski, zdobywca lylulu
Mislr=a Tennisu oficerów rezerwy.

Moda na

p~aży.

Kosfjum

kąpielowy, złożony

i kolorowego fryhotu ;edwabnego.

z

białego

Pierwszy nieufny wysllfp bobasków na plaży.

Modo w teatrze. Wieczorowa suknia z białego jedwabiu ze srebrnemi aplikacjami.

I ,.. )

I

Tommy Milligon, cht7"1pion boksu.

Karawana wielbłqd6w pod wodzą mlofjych nubijczyk6w.

Mickey Walker, champion boksu
światowej sławy.

Na pias/w.

J .•

Waller - polo. Zespól drnżyny Va~souia.
. - - - - - - - „. „Ponialów/m" plaża warszaw~lm, obok mostu
Ks. J . Poniatowskiego.
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H A P I S Z D O M N I El
Jetell Cl brak. ener1JI, r6WDowaal,
tetełl clcrplu moralnie I nla snua
...,Hele, neplu do mnie p17cll0<t 1• •
foloa• Ssyflera • Saltolnlb, autora
prac naultowycb, rede lttora f>11111•
„$wił".
Wledu t a l emo o. Nadołllj
•
cb.1r1kter plamo ewój, lub aaloter„
oowa , oooby, 11.ltomuolltuJ lml~. rclt I al• I• •
orodunl a. otrsymau odemnle u c sea61o•• anall„
cbauktcro, otrdleole ułet. we d, adolno'cl I pra „
m1c:tenla. J•k równfd odpowiedzi 11a ucaer11
dane pytania Loo Twój uldy ole tylko od Twolc•
.,.A"lnn4('!ł ł f"•'-'f'tł\ w łc-cs f nd lod•I
• \.ł~„....,_1 1 h1
r,c:iyuf Nie łlcs ale 1 tym, co lodalt tli I 1lepl
mńw• - I "'"" o ronu:, itdyt luddo 111~dy oaoblicl•
mnie nie rnell I 11łc korry1tall r molcb rui. 1„cs wd
pnd uwoQ~ pnol1dane prz10zcmnl ~ prntnltólt I odea'
wy 'I nwu1y•lw Nauko•vch Woron• v oafWJblł•
nieJ•Lycb pnw1a ~wlat1 lckor•klcgo I po•doet pre•
ey. \Vuyotklm rryteln ł kom ,,Na1tcao Oodotn Da•
1trowanc10" enalbe 1'y1ylam u.mlut 11. 5.tyli(o "' 2 d . 01nhlAcle przyjn1ufc od cods. U - il
ł 3 - 7 „1~~•· Adretul do mnlo: Waruewa, s.,,11„,
Szkolnllc, Rtrl1~cJ1 „~wlt", ul. Płołrn1 n.
Zcuvt pl1m1 .Swlt" Wiedza Tajemne oru lt••
talo11 nletw)"~I• clckowej trdcl lttl"tełr , WJ9Jł1•
11ratia, na 11uc•vlk~ ul"czy~ znaczelt pocl!OWJ.
Nlnicj11~ 011loncnlc wyct, t I ullcrf~ do U.ta
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i ;ijawi•l.1 n1tdprryr<'J„1nc. ll11~trowanc • J.iczncnii fotogra•
Fjllm1 Juchllw i daw. ZI. 2.-:-.
1'
ST. WOTOW:-f.:I· •. 'l'u ' cnH11cci łvcla i śn'lłcr<i" Praca
naukowa. ohcjmujqc.1 • ··~łok-1t•lr \.ieJ,y okulłptyczncj
i oJslaniając" r~!>d;
1p~a1łnlcnlo •Yd• poz•~··~wcgo.
W siedmiu rozdz!Bluch Zł l .!>O.
•
PROJ.<'. DR. A„ rOREI..· z-"adnicnia .•ck•~alne". W .:.IY\e•
tle nauk pr1-.odnit7.)'I h p•y,~1C1lo~ji. hy~j('ny, i socjnfof.!jt.
Dwa tomy. Wydanie nowe powiększone. Z "·{eloma ryei~
numl 7.1. 5.-.
•
ANIELA OWCZY:\:SJ;'.1\: „Zdrowa hyi:jcniczno. 011-i.cz,„ .',
dn~ .l .uchnia".
Tysi~r1· nłljnowuych
~posohll'\\- i:11~owatjla
Mnacznych. zJrow ych. o.•xc•ędnych. obiad,\"" Picc1'<'11ic, lć.
gumln. ciAsl, mazurkhw, hukk. IMtów, Mnażcnic klonfhur.
soków. n111rrnclnJ, apor1~d1onle kom'potów, l<!dów. wódek.
napojów chlndt.~cycli. 7.1. 4.-. w dobrej oprewic Zł. 'S.-.
PROF. ST. WOTOW<;J.:I: „Miło~!!. 11 kłnm•two" i ..So•
mobój,two" w ieJncj k.'ittł•c. Zł. 2.-.
AR.TUR GóRSKI: „U tmartwychwstaniu". ZI. L...o.
„WR/!?.E:'\JF. Z KART". s·,c,cgółowy pdil;".;c..„;k~;(u:
0

I

1·

DR. R:\('lłF.: .Sowy te kor• dla kobiet I matd;". nta rn2p1>tnani1 chorflb I utytku du~windczony<b I bardzo

,„

btrownt;y Zł. ,'\.. .
' '
„;., '" ft:
DR. Ra~ \fil MA!lt)ZF· „.t„L 70\lać h}'p110tyzoren1::.
U,·photyzm! Su~c~tinl 'tolcpnlJ/il Podr!;cz111' nrakt,·czny ~.
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• 'Jii(.W6J::l\l.!N<;~ ll'f)1k:Wt.ft)ł'il· której zn :!onł. brp6 siQ
..,l>ic.:Bkii'.
'~•.!f.o. RoJy, 1 \Wik1t)6'„J{i,~J6 ilu•trncyj. 71 ~1}.-'.
. f •, ~t}{.. . ~H;l.l}llQt f~fg,t.c?y;•h · ~7.Y Ull mę~ 'iii< nic

•°t'l.~'i'.ff..r m1d)' ·~;_ ~~~wkl~26

1 \!l!~~"j

7Jl. l"'r. , ;
. •, ''WłtlNl.<Y~~~'.'fł"4 i , ~lrot<1~l11rl.~ Dwu wi~lkie' tomy
z . 8.-. •
,
.
11„'f'!.•
•
l;)R. Mt U.fil{: „NęJnow~zYJ: l~'l.11-tl. . d omowy". Zbiór
!!Jo~k!'n~l•>.nych
stor) •h I tH•WYW ._łrQ'~l<•):w domowych.

1

at, J.:.o. ·

•.

DR. A. GtlLt..'\Rf): „lly1tlćn11 pi~kności". Juk zacho.
I zdr.iwie? ZI. UO.
DR. WYROlltl.:: „Chornh~ wcncryc<nc" $pn.oby te.
~7•mw". Żllf'ob<c~anic Wicika k~i(~a. i\lnó&two ilustracyj.
wać 'pi(kno~ć

Z) . .5.-.

I
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DR. JO~D.El.OWl'rZ: „l'oradnik kkar•ki dla męt.
czyai i kobiet", Choroby "cnt:ry~•nc. Zupobi~ganic. L.c.
c1enic Zł. t -

Jobrych kkarstv. i środi.ów dumov.-. Zł. 5.-.
UR. s·1 LR:\UFRr! : „l'raktvciny łck1t7 domowy".Ccnn" ra<I)' dlo kohiel I mlodz1ci.~'. Mnfl~two praktycznych
rcccl'f , Z 1lu,1racl•n1i. Zł. 3.-.
UR. CZ. l'~;'\l)O : , .:t.„ięiły poradnik dla młodych mę•
żstck". 'rrc~ć: l•lal~1·i1s1wo, ci11>.1, plodno§~. poród, nie.o
plodno{ć. s.lrdnc 'l'"'"b)· malicńskic:, picl(~nowanie pic.
mnwl~t i ł. r Zł. 2.-,
J.O,\lllROSO: r,ychnloitiu pucalunku - er. 75.
SZYl.1.liR
SZKOi.NiK: „Mnemonika". MiMriostwo
pami~ci. S<tul1 wyrobienia do,konalej paml~ci. t:•uwanie
roztłlrl!nicnia. 'rnt~·iowanic woli. priczwycięt.anic lenistwa
wzrr1e<niA11ic zdolności umy•łowych. Podrt;ctnik praktyc,..
ny Zł. 2.- .
Włl..JA,\\ Tlft\Cf;'.ERAJ:
„Opnwle~ci
dyskrctn<'". (T)ll.o dla Jorc-'l)<h) Zł. 0.!15.
M. RO!>CISZFWSKI: „Dohry ton", Jak •ie uchować
w 1ownr1y~t" ie. SLkofa r,o>yclu ludźmi w•zclkil'h atanów,
w &rosu11korh ccrcmon ju,IJ)'Ch. Zł. 1.-.
SZY!.IER , :-.ZKOl.NłK:„„Koblctn i kobietka"
Myśli
uw•!!i i ,,J.„vimy o koł>lecic. Chct•r. poznM kobietę,
prz<'c7.ytnj „1.'.ohkt~ i k.obictkq", ZI. UO •
!'ROI'. WP.'l'hKYNAIUl llENRYI.: SZMIDT· „Nas„
wctcrynnr~". Wldkl fl'oJr~cznlk dln ws7ystklch. W· 9•ciu
rozd1.i11łnch ze 100 rycinom!. 'l'c1.y hnJowli, rovpoznanło,
1.opohlc111111i11 I f<'~enh1 w~iclklch chnr6b: lconl. bydła,
owiec. ;wili, kóz. p•ów, kotów I ws1.dkicnn drobiu. Cena
tylk<l ZI. 7.·
ROSKO , CZARNOKSfl~7.NlK: „Tysi<1cc •lluk czaro•
Llż1cj<.kich".
Tnjcmn'icu m~gji. Zbihr naJcichwnych
s~tuk. Zł. 2.- .
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WJ1dawnlctwo
Redakcła „S WJT"
Warszawa, Ptękna 25, m. 12.
Konto P. K. o. 124&4.
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