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Doiynki u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Spale.

P. Prezydent przyjmuje od delegacji

włościańskich wieńce dożynkowe.

„Dożynki"

u Prezydenta Rzeczypospolitej w Spale

Lud w strojach krakowskich niesie plon
P. Prezydent otrzymuje unemec
p. Prezy denlowi.
z rqk przodownic ślqska Cieszyńskiego.

Ogólny rzul oka na całą defiladę przed ganltiem Spalskim,

P. Prezydent przyjmuje
wieniec dożynkowy z rąk
przedstawiciela ziemi Lubelskiej.

Starosta dożynkowy p.
Solarz wita p, Prezydenta,
;ako gospodarza ziemi
polskiei pr:z.emową.

Swięto straży pożarnej

Defilada

Straży

w

~ar:~awie

0J!n. przed pr<>zydenfem m iGsta

inż. Słomińskim'

Ćwiczenia

na P/11cu Saskim.

przyf!olowawcze.

Napozór ;zwykły krajobrar muny polskiej, przeciętej dwiema
rreczkami - w istocie wielki symbol naszej dziejowej tragedji,
zbieg Czarnej i Białej Przqmszy, gdze stykały się trzy zabory
stąd zwany „Trójkątem Trzech cesarzy".
Widok na ruiny slarożylnego

ramku

w Tyńcu, zdjęły

z Wisty.

N.owy

Samocliodem do Zakopanego.

przyrząd

do regulowania ruchu
Hlicznego w Londynie.

Pot/rei słynnego malarza llama11dzkiego Rubensa {Grawiura
Ponfi11sa), którego 350 rocznfolf urodzin przypadającą w r. b.
obchodzić bildzie uroczyście Antwerpia, a z nią i cafy świat
kulturalny.

Charlie Chaplin, który rozwiódł się
z żoną, podzieliwszy się z nią calym
swoim majqfkfom.

Tall

wygląda

Czemiakowska ulica na okrai11ach
Warszawy.

Żona Charlie
Chaplina {urodzona
Grey) rozwiedziona z mężem przy
podziale ca/ego jego majątku.

P. Niusia Nobisówna, występująca obecnie na scenie „Wodewilu'·
w Warszawie, należy do szeregu artystek, rokujących świetną przyszlość.
Wrodzony wdzięk, oraz kulturalny temperament sceniczny pozwalają przy puszczać, że p. Nobisówna w bardzo prędkim czasie sianie się prawdziwą
ozdobą teatrzyków literackich.
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Nagrodę im. marszallm PilsudsMego
wygra/a osada Warsz. Klubu Wi(J.śfa
rek pod sterem M. Dzi<'wulskiej, J.
Jamnicka, J . Kwaśniewska, M. Gaszczyńska, J. Grabicka.

Konrad Ostro1vski w tańcu
produkowanym na scenie
teatrzyku lii<>rackiego „ Wodewil" .

Jadwigc1 Korczyńska i
„Huśtawka w lesie",

$wi<?lna para taneczna teatrzyku „Wodewil" Nelly
lgnatowslła i Konrad Ostrowski w nowym tańcu
•,Nersepl esfon".
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Gazety i dziecko w kiosku lei?
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Plaszcz, zwany „zebra", przypominajqcy przez pasy czarne i białe 1k6r'l
tego zwierzf:cia.
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NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
ŻNJAĆ BEZPŁPROSPEKTOW. WARSLKREDYTOWA 1.
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Ood• tll'• no•tro•
lh•„lll'la HJłelallloa
W•Hao" do ._a•d•I „at1wl<1eeJ kal 4łk l d11del• •7
dr•n. elek.w, I •oły lHH' kll••k • dera o. Za•
•l&eł l•dn.J - dwie. d w6elll - H t ery I I . d.
„SWJT": 12 scn ytów s roll'u 192ń·ao. ucreg ceanycla
a rtylr.ul6w s dziedziny: grofolu~jl, chlromencJI, ll•l<>tDO•
mllil, frcnolo1JI, bypootyzmu I aplryty1mu, lr.rótklcb powideł. nowel I wierny mbtyczno•DH trOjowych. llocsnlk ll uuytów tyllto Zł. 3.-.
DR S. BRt:YER: „Wiciki lclr.e ra domowy" , Nauka
o adrowlu. Pnycayoy, obj awy I lcc&enlc wnclklch chorób
awykleml domo•eml 6rodltamJ, 're wami I 1pooobamł m• •
dycznvnl. Mnóotwo lluotra..jl. - Cenne w1kuówkl, J1k
Wlcllr. a blę1•
pięlr.nośc I •drowie.
mludolć,
„~boweć
w b~ateJ plóclcnncj oprawie ZI. 18.-.
SZYLLER • SZKOLNIK: „Hypoot_yzml Su,eatJal T el„
patl al", „!>Ile D• n • „.,., n4trz DH ". Chce.z w aJ16 wlelk'
talemolci4 1114? Podręcsnlk 1lynnc110 bypnoryzcra Ssyller••
Ss\olnl ka , aewlora 98 r ozdrialów: Hi•turj a bypoolyamu.
Jalr.lm powfulcu być bypnolyzer, J ekJo winno by~ modjum.
M.eaootycany roswój oesu. Autoaugeatja. Wpływ bypnoty•
aere n• mcdjum. Suacatja podcu1 inu. SuMcstJ • 01 Ji wie.
Powodzenie
Ohudscnlc rucdjum. Odaadywanlc myśli.
w mllo6cl. l.cocnlc wncllr.icb o alo116w. ZI. 7.-. W plęluioJ
mocnej oprawie ZI. 9.-.
podrq_csołk",
„Prelttyuoy
SZYI.LEK • SZKOLNIK:
NajpewnleJuy apooób połoeoia • lcbic I loaycb". Z awiera
•yftlod nauk: CbiromeocJ•. (linJc r4k), fizjognomik a (rl•
•Y twarsy), utrolo111• (ue uke o wt1ly...to 11wl„ d na loey).
1'1lca• popul ar na I dootępne dla wuyerklcb . Dla cslowłeka
Z wlela
llh•n•fomłoncao • Jej tnłcl4 ulem • tejcmnlc. Uu11rocjoml w td:łcle. Bet opra wy ZI. 4.-, w oprawi•
ZI. 6.-.
DR. RADWAN • PRAGLOWSKI: „Powodacnlo. J et u
pomoc4 e utoouautjl. dopi 4ć powodunla" . ZI. 2.-.

Straszna katastrofa koleiowa Expressu pomif:dzy
Folk<>sfoM i Dovre - 12 zabitych i masa rannych.

Z . IKR• Tajemnice I ueadnienla enroej ma 2JI. 1plry•
11wmu, bypnotysmu i m111nctyzmu. Wielki blęa• a mnó•
t twem llu1tracJI Z I. 4.50.
PR ST. WOTOWSICt: „Ouchv I •)•wy", medJumlsm
I zjawłoka nadpr~vrod..,nc. llu.a trowene dcsoęml łotoau•
fjaml duchów I 1Jew. Zł. 3.-..
ST. WU1'0W!)l\.I: „faiemnl~ tycie I 6mlorcl". Prace
ne ulcowa , obcJmuhca c.tokutałt wiedzy olr.ulty1tycsncJ
tycie po:te11roboweao.
I odtl1ol1j4ca r4~k UKadnienh
W 1i~dmlu roadstelacb ZI. 1.50.
PROF. DR. A. FOR EL: Za!!adnleole t ekaueloe" . W 6wło.
tle nauk pnyrodniuych p1ycbulo11Jl. by11Jcny I 1ocJ•lo11Jt.
Owe tomy. Wydanie nowe powlęknooc. Z wiciom • ryci•
nami ZI S.-.
AN IELA OWCZYIQSKA: „ Zdrowa byaienlczna, ouc•ę•
di.a lr.ucbnl1". Ty•i4ee najoownycb 1po1obów gotnw•l\ł•
smacznych. zdrowych. oazczędnycb obled6w, Plccicolc le•
aumln. d„r. mnurków, buick . tortów, emałcole konfitur,
1oków, mermcled, 1port4dunie kom"potów, lodów, wódek,
nepo)ów chlodr.~c:rcb. ZI. 4.-. w dobrej oprewlc Zł. 5.-.
PROP ST. WOTOWSKI: „Miłość, 1 kllllll1two" I „S• ·
mobó)$two" w Jednej bl,tcf'. Zł. 2.-.
AR'l'UR GORSKI: „O zmartwycbwahnlu". ZI. 1.-.
„WROżENIB Z KART". Szczeaólowy podręc~nllr. Ilu•
1trowaoy ZI. 3.-.
OR. RAFAEL MABUZE: „Jelt s09tać bypnotyurem".
Hlpnotyzml Sugutjal Telcpatjal Podręotnlk pr1ktyc1.ny
2.-.
DR. GERLING: „Dziewczyna, której H tonq_ hnć 1lę
nie ~owlnno. Rady I w1kaaówki, 16 llu1trecyJ . ZI. 1.-.
DR. GERLING: „Mdcrytnl. którsy oe m ętów 114 o le
01daj4". Pe.redy I w11t„ówkl 26 llu1trecyj Zł. 1.-.
WEINIGNER: „Pleć I cberaktcr". Dwa wielkie totnf
ZI. 11.-.
DR. MULLER: „Najoowuy lckert domow1". Zbiór
adookonalonycb 1tarycb I uowych hodków domowyeb.

z.

Zł. 1.50.
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DR. A. GUILLARD: „Hygjeoa piękności". lek 1a4o.
I zdrowie? ZI. I.SO.
DR. WYROBEK: „Choroby weneryczne". Spo1oby 1„
czeni a". Zapoblcaaole. Wicika bięga. Moó1two llultraoyj .
ZI. 5.-.
DR. JONOl!LOWITZ: „Poradnik lekeultl d ie m~ł•
er:yzn I kobiet" . Choruby weoeryczoc. Zepoblcaanle. L• •
csenle Zł. 1,- .
DR. BACHE: „Nowy lehrr: dl• kobiet I matek". Dla rosposa 1nla chorób I utytlt<1 dołwledc•ooydt I llud••
dobrych lckautw I łrodków domow. ZI. S.-.
OR. STERNBERG: „Prektyczoy lek• r• doaow1 ".Cennc rady dla kobiet I mlodslcty. Mnóatwo praktyenyM
recept. Z lluelreejaml. Zł. 3.-.
OR. CZ. PBNDO: „Zwlętly poradnik die mlod1elt •••
tltck.". Trdć: Malte61two. e~ta. plodnołć, poród, at„
płodność. Sekretne apoaoby m1Ue61ltie, plelęanowaale .i„
mowl,r I t. p. Zł. 2.-.
LOMBROSO: Peycholoal• pocałunku - ar. 75.
SZYLLER • SZKOLNIK: „Mocmonlh". Ml1trao1hr•
pamięci. Sztuka wyrobienia doalcooalej pamięci. U H wula
roztargnienia. •potęgowanie "'oll, przuwyclęhnłe leol1twa,
wzo„cnlanlo adolnoścl umyalowych. Podręoznłlt p rak tJOtl•
ny ZI. 2.-.
WILJA1't THACKERAJ: „Opowldel d11kra tnt". (Tyli.o dla doroalycb) ZI. 0.85.
M. RO~Cl!>ZEWSKI: „Dobry tou". Jall' etę H oltow„
w towar1.y1twło. Szkoła potycie z ludtml weselkldt 1t u6w,
w 1toau„k• ch ~rcmoojeloych. Zł. 1.-.
wać plęltnoAó

W3i1dawnlctwo I Reda kcj a „SWIT"
W•r•z • w • , Piłakna 25, m. 12.
Konto P . K. o. 12454.
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