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Jedel! z naibardziei malowniczych fragmentów klasztoru Jasr.ogórskiego, otoczonego powszechną czcią przez colą Polskę.

Uczestnicy kongresu „Pax Romana" na stopniach gmachll Tow.

sztandaru prezesowi Związku podoficerów rezerwy, p. Szmitowi.

wręczenie

Pierwsze posiedzenie Rady

Samorządowej

S:r.tuk

Pięknych

w Warszawie.

Promocja w oficersk:ej s1k0Je

Zjazd podoficerów rezerwy.

Uroczyste

Zachęty

w Warszawk

Jen.

inży nierj i.

Prezydenta Rzplitej pr:r.ypi11a
prymusowi szkoty,
ppor. J. Mazurkiewiczowi.

Osiński. w imieniu P.
szablę honorową

Miejsca w wielu wozach tramwajowych w Warszawie
muszą być silą zdobywane przez publiczność.

Stadnina państwowa w Kozienicach. Klacze w zapru:~gu.

1

\

Pomnik Arcybaszewa na cmentarzu
prawoslawnym w Warszawie, poświę
cony w dn. 14 b. m.
Rzym. Widok na zamek

św.

Michala. W

glębi

kopula bazyliki

św.

Piotra.

Scenka z plaży w Puszczykowie pod
Poznaniem.

Zastosowanie ;e.dnosfronnego ruchu
kolowego w Warszawie. U góry znak
na „;azda", u dołu znak na „stó;".

Ekscentryczna tancerka amerykańska, produku;ąca swe
karkołomne sztuki na dachu „drapacza nieba''.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
mAć BEZPŁPROSPEKTÓW. WARSZ.KREDYTOWA 1.
P. S. Napierkowska porzuciła srebrny
ekran dla malarstwa i rz.eźby.

Z Niebieskiego

Drut kolczasty otacza

M-lle Floriane, fran cuska artystka,
która sprytnie wyprowadzi/a zluu:w/a
w pol<!, oddając mu fałszywe brylanty.

Król angielski na swym ulubionym kucyku jedzie
na polowanie na kuropatwy.

Najpiękniejsza cyganka, ogłoszona
królową cyganów.

Państwa.

koncesję angielską

w Pekir.ie.
Z

międzynarodowych

zawodów kolarskich: Szymczyk, Engel i Stellu.

N A P I S Z DO M N I El
Jałelt Cl Ilia~ uu1111. «N•o•a11.
Jtłell clerplH „ o„lala I al e • •aa•
'ltYJfcla, H~IH do ••I•
lolo•• Sslller• • S•t•l•ll•. •• • ••
re.Ut ·A•
,rar
N•4•1lll
WIM1H taf....,I)•
ł•!t"
•
1w6J, la„ Hiat•••
~ualtte1r
•O••-·• ...obf, uli:oaeili:aj 1a1,, roli I a!Nł••
111od„bla. otuyaan e1dem•I• arno«61_, uall••
ebar&lttera, ouełlr.11• uh1t, •ad, adol.oołcJ I PH••
soocuol1, J•lt 16wa.l1ł odpowledaJ • • ncu•••
dan• PJ'ł&ala. Loa Tw6J Hleły al• t71lto od Twol,łl
adolnokl I u7a6w, IHa I od ledal, • ltt6~ alit
ł4ca111I Nie Ilu •I• a tya. co ladala IU ' 1ląl
•d1ł lmdde • ltdY oeolrUtl•
o
mówi,
111nl1 al• nall I 1111 ltorayetall • aolcll rad . lfftl wał
pod u•au •oaladane pu11-aJa 'rotoltdly I oua„
•y 1owaray•t.,. Nnlrowy~„ War11ewy ••IYJ'lllł•
olejuycb po•tl hrłat• lalraralr le10 I JOYohleJ
1y. Wuyetlrlm C1yl1lolltoa „N1u110 D•..S.tlra li••
analla4 wyayłaa ualut .t, 5,tłro wa n 110"
t)l lto u 2 al . 01ohłłv11 J1HyJ111• I• od 1..t• . 1' AdnHf do •oho: w„IM'lłl •••
wiece
I 3- 7
Sskolnllt. RedahJa .,awlt ", al. Pis„•• is
ou• ka•
Zu1vt ol••• „łwlt" Wledu
talo11 ńlHw"k !~ ciek 1w1J tr•Acl h lV•\ w 111łt•
j!r1tl1 no j'Uto'l'lko ~ał•~d rneeaclt f'ODIO'Wf
Nlnlt)„, oałnu~ol• wycllłf I ułlcay• 4• lian .

..,„o.„,•.

D•• _,.„.

•I""•

Jlf•••

.„

I ,1„, ••I•.

,,„

,u„.t

T•J•„••

' SZYSTKICH ~
uytelalltoa „Na„•ao Doclatka llut.ro•
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etiliw4 I ~ołftH11114 bl4łlt• ••rao. Za.
alaat JweJ - nie. ••dell - Htery I t . d.
•• $WIT"': Il zcnytów s roku 192ó•ao. uere11 cennycll
artyltuló„ z dziedziny: ar•loloaJ I. chlromancJI, llaJoaoo.
mi ki, fronolo~jl. hypnut.)'•mu I •plrytyzmu, krótkich pti•
wideł, oowd i wierny mlatycznO•n01trojowych. Rccu!I< 12 uuytó„ tylko Zł. 3.-.
OR. S. Bl<k. YER: „Wlellcl lekarz domowy··. N auka
o sdrowiu. Przyczyny, objawy I lcczenio wazelklcb chorób
zwylt łcml domoweml 6rodltamł, 'rawaml I epo1obaml Inc•
dvnncml. Mn6atwo ilu1tracjl. - Ccune 'l'lk azó wld. Jak
Wielk• kalę~•
utbuwać młodołć. piękno<ć I zdrowie.
• 1'0.;a1eJ pMciennej opuwlo Zł. 19.-.
'-Z'\ł LER • SZKOLNIK: „liypnotyzml ~ugeatJ •I Tdep• tJ al . „Siła n uza wc•n~trz nu", Chce.u władać wielk t
teJemolc1 \ alla? Podręc10ik elyooeałl hypootyrtra S1yller••
Sz\olnlka. uwiera 9S ro2dzialó..,· llbtorJ• bypnotyzmu.
Jakim powinien hyć hypootyzer Jaklo winno być mtdJum.
.Ma1nctyczny rozwój oc2u. Auto1uae1tja. Wpływ hypnoty•
zera n• 111ed1um. Sui:cati• podczu anu. Suaeatja na jawlo.
Obad•cnle a1edjum. Odaadywanlo myAll. Po•odzenie
w mllo•cl. Leczenie wozelki ch naloallw. Zł. 7.-. W pięknej
mo1m1J 011uwle Zł. 9.-.
podr~1nllt".
„ rr„lttyoaoy
SZYLtER • SZKOLNIK:
Na1p1wok1uy !PO• Gb puZll•nl• a!ehlo I lnaycb". Zawiera
•yU1d łl auk: Chiromancja, ()inie r41t), flzJ011oomlka (ry•
•1 tworry). „1~olui:1 • (nauk• o • pl7wlo Jlwlaad na losy).
Kelo111 popularna I doatępna dla wuy1tklch. Dla cslowieka
ob1oajo111looc10 z jej trdcl4 niema tajemnic. - Z wiel'D
llutracJ1ml w tckłclc. Bez op•••J Zł. 4.-, w oprawi&

WI EDZA O'Wl
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Zł.

6.-.

OR. ltA DWAN • PRA (; t,O WSIU: „ Po„ odzenlo. Ja.lt u
, oaioc1 autooae.,.tJi. dopi-t po• ocbcol1". Zł. 2.-.
Z . ł..lt : T ajemnice I u 11adlllleol a curoeJ m•llJI, 1plry•
r11cn1. by pnotya"'u i maan1ty1au. Wielka kelęaa s mnó•
atw„, 11.,.trecjl Zł. 4. Sł .
Pa. St. WOTOWSICl: „Ducby I aJawy", mcdJumism

'·

1J&Wt•kl ll•UprLyroJzone. lluatrOwanc UCZD~IDI fotoera•
fjaml ducb<>w 1 ~Jaw. Zł. 2.-.
ST. WOTOW!)Kl: „Tajemnic• tycia I śmierci". Praca
naukowa. łlbejmuj,ca ułohzlałt "'lcdzy okulty•tyczncj
l odałanl•J•~• r11belc: zagadnienia tycia pou11robo•e110.
W 1irdn11u rOLdziałach Zt 1.50.
PROl'. OK. A. FOREL: Zagadnienia 1eks11ulnc". W ł.te•
tle nauk pttyrodniczycb p1ycbolo2.JI, hy11Jc11y I so~joloaJl.
o"'. tomy. Wydonle 11owe powlęltozono. z wieloma ryci·
•
nami Zł. S.-.
ANIELA OWCZYNSKA: „Zdrowa hyajenlctna, 01zczo•
dna kuchnia". Ty•i,cc nojnowazycb 1po1obl1w gotowaql•
1mac2uycb, ltdrow)•ch. oszczędnych obiadów. Pieczenie Je,
eumin. cia&t, ruuurl:ów. bułek, tortów, amał~nle konfitur,
• Oków, marmelad. •porzijdzanle kompotów, lodów, '!'ódelc,
napOJÓW chłodz-cycb. Zl. 4.- . w dobrej oprawie ZI. S.-.
J>ROP. ST. WOTOWSKI: „Mił°'ć. • lclan19two" I „S•·
mobójetwo" w Jednej bi,ice. Zł. 2-.
ARTUR GORSKJ: „O zmartwychwatanlu·'. ZI. 1.-.
„\\.k07.Et-;IE Z KART". Szczegółowy podręc~nlk Iła·
•trowany Zł. 3.-.
OR. KAPAEL MABUZB: .,J1lc zoetać bypnntyxercm"
llypnotytml Sueea111I Telepatia! Podręcznik pr„.tyczny
1.:1. 2.-.
OR. GERLING: „Dziewczyna, której ze tonę brać 1lę
nie powinno. Redy I waltuówki, 16 iluatracyj. Zł. 1.-.
OR. GERL ING: „Mężczyfol. którzy 01~ mętów 1lę ole
nadaj'". l'orady i Wllkazówki 26 llultracyJ ZI. 1.-.
WEINlCNER: „Płeć I charakter''. Dwa "'lclkle tomy
,
ZI. 8.-.
DR. MULI.ER: „Najoo'!fHY lclcarz domo•y". Zbiór
udoakonalonych •tarycb I nowych hodków domowych.
Z I. I.SO.
DR. A. GUILLARD: „Hnjena plęlcno•cl". Jak sacho•
wać plękootć I ~drowie? Zł. I.SO.
OR. WYROłU!K: „Choroby weneryczne". Spoeoby le•
crenla'·. Z•pobleganle. Wielka kal ęł•· Mnó•two llu.tracyj.
Zł. S.-.
DR. JONOELOWITZ: „ Poradnik lelt•rakl dl a męt•
c1yso I kobiet". (,ltoroby wcnerycsne. ZapobleaanJc. La•
cacnic ZI. l.-.
I

DR. BACHE: „Nowy leltu:o dla kobiet I matel''': Dla rłlzpoznanl a cboróh I utytk.1 do4wladcaoaych I bar«o
dobrych leklf1tw I hodl:ów domow. Zł ~.-.
DR. STERNBERG: „Pral:tycLny Icka•• i.1011>~1" . Cenne rady dit li:oh1ct I młod•iety • .Mnóatwo puktye1nycb
rt<tJ11. Z ilualracj•ml. Zł. 3.-.
DR. (;Z. ł'ENDO: „Zwiędy poradnik dl• 'hłudyab 1114•
talek". Trdć: Maltct\ot.-o, clĄta, plodno•ć, poród, nie•
plndno~ć. S~irttnc •J'O• oby m.tiet\1kle, J>lelęKnO„anl• 111„
mowlnt I t. (I· Zł. 2-.
l,OM llROliU: l'oycboloJd• pocałunku - er. 75.
M„trao1t'Wo
SZYI.LEK • SZKOLNIK: „Mnernoalka "
P•rni~d. Sztuka W)rob1eoia doelcon •l•J ramlc:cl. Ueowanl•
r<>•tu~nlcnla, a:r.otc~o•anle ""Oli, pr~u•yci~tao•e lł>llletwa.
<umacnianie i olnnt!cl umyalowycb. Poc.r~czoll: pralttyu•
ny ZI 2.- .
WU.JAM TłlACKERAJ: „Opowldcl dyohe1tn1". (Tylko dla doroolycb) Zł. O.SS.
M. RO~C'lSZEWSKl: ,.Dobr> ton". Jak 1lę uchował
w tow„iyatwle Szlola f,otycia : ludtml 'WHclklcb 1tanó• ,
w alo•unkach ccremonja nych. ZI. 1.-.
SZYLLER , Sl.:KOLNllt:,„.Kobleta I kobietka'". Mylll
kobiet•,
po1nać
uwll,lll i aforyiiny o kol:tlecic. Cbcen
pncczyt•J „Kn1'1~tq I kobictlt• ". Zł. 1.50.
PROP. WETERYNARJl HENRYK SZMIDT: „Nau
wetcrynuri". Wlclll JIOdtęcanilt dl• wuy1tltlcb. W 9•cla
rozd,lat1cb u 100 rycinami. To:ay hodowli, ro1po•nanla,
kon.1, bydJa,
np<>bl~g•nla I leczenia wHclltlcb chorób:
owlec, t!wl6, ltós, p1ó•, lto tó• I wazclltlcao drobla. Cene
tylko Zł. 7.-.
BOSKO • CZARNOKSIJ!:tNlJC: „Tyel,eo „tok cHro.
Tajemnico mafjl. Zbiór naJclakawHyołl
diieJskich".
ntulc. Zł. 2.-.

Wydawnictwo I Redak~• „SWIT''
Warazawa, Plttkna 26, m. t.2.
Konto P. K. O. t2454.
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