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Ćwiczenia międzyd7wizyjne w Biedrusku

Dsca jednej strony gen.
bryg, Kędzierski.

Kierownictwo ćwiczeń z kierownikiem ge'ł. dyw. Dzierżsno1v.
skim i szefem sztabu pplk. Kaweckim.

D•cB strony drugiej gen.
bryg, Jasiński.

1) Budowa mostu na pontonach niemieckich. 2) Służba lqczności. 3) Szef sztabu pplk. S. G. Rowecki wyrusza na obserwację ćwiczeń.

4) Gniazdo karabina maszynowego. 5) Pionierzy.
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P1.tłtol

kawaler yjski,

Przeprawa po klsdce.

Otwarcie zjazdu chemików w obecności p. Prezydenta Rzplilej.

Cukrownie/wo polskie obchodzllo uroczyfoie wielkim zjazdem w Warszawie stulecie swego istnienia - rocznicę zalożenla pierwszej cukrowni. Na
fotografii widzimy inauguracyine 11osiedzenie z/azd11 111 obecności Prezydenta w Wielkiej Sali Slow. Techników.

H. a tas t ro fa po w od z i w

Na

zdjęciar;h

naszych wie/zimy: z lewej strony zrujnowany przez

l•y porofjolny zjazd Ligi kslolick.
Czerniakowie, przemawia J. E.
Kordynul Kukowski.

most

między

Samborem a Stryjem, z prawej:

lfl ycieczka kolo im. H. Sienkiewicza

Po/.ęk •

w

Chiny dosfsrczają światu coraz to nowych
sensucjf: zdjęcie przedslswlo oksz ludzki,
podobniejszy jednak do malpy czy pss.

wodę potężny

Mało p o

.Macierzy Szkolnej na Skalce
w Krakowie.

Tydzień lo/niczy w Warszawie. Najmłodszy arna.
wrażeń bierze udział w puszczaniu się w balonie na uwięzi (Captiv).

tor

Is ce.

zalaną wioskę

w okolicach Przemyśla.

Nu olwarc:iu J ur1!c>w U7schodnic11
we Lwowie przez p. Minislru Kwia/1
kowskiego. pr:u:mmvial min. Komu•
nikacji p, Romocki.

Słynny bankier amerykański, Lewin, k/(j.
ry wyeksploslowal Cl1omberlin'a, szuka
nowych ofiar „uciekając" z l'aryia, gdzie
niedano mu zrobil! dobrych interesów.

Polska ~wiazcla kinematograficzna Igo Sym, który grai
obecnie do clwuch filmów wyświetlanych w Wiedniu.

Wiera Rychter, ZIVyciężyla w /urnie•
)u tenisowym \fi. K. S. w Worsza.
wie.

.

Mistrzyni świata w rzucie dyskiem p. Konopacka,
pobita ponownie wszy si kie rekordy, osiqga/qc
39 metrów, 16 cm.

Pani Jadwiga Smosarska, popularna orfyslktt ,... roli
Stefci w filmie „1 ri;Juwala„, osnutym nu Ile znanej
powieści Heleny Mniszków11y.

Ru/ft Weyer, jedna z najbardziej wysporlowa.
nych gwiazd f ilmowycl1 podczas rannego /renin.
gu w boksie.

Davis Dawson, czolo1Va artystka komedyjek Al.
Christic'go w rannej luolecic.

ćwiczenia

na boisku. -

Obóz Sokolic
Niemnem.

w

Orandzlcsclt nad

znany
Zych/iński,
~. p. Kazimierz
działacz Polon/i amerykańskiej, za•
•• Sokola" amery•
łożyciel i prezes
końskiego. Prezes Związku N arodo•
wego w Chicago zmarł niedawno w
Iem

mieście.

Obóz Sokolic w Orondzlcocl1 nad Niemnem. Lekcja rytmiki.

,,Balladyna" w tealrze im. Slowackie~o w Krakowie. Obraz 2). Nad Go•
płem: Starska (Goplana) Karczewski (Grabica).

,,Batladyna" w teatrze im. Slo1vackiego w Krakowie. Obraz 4). $mierć
Aliny: Rozmarynowski, Niedźwiecki, Krasnowicki.
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lf7yścigi

konne w

Warszawie. Konie w chwili dobiegu do
mety.
~

A P I S Z DO M N I El

Je•.U Cl btek uor,JI, r•waowaaJ,
olcrpln moralol• I al• .....
•:rJfcla, oaplu do cole J•J•llo••r••
lolo•• Sayncra • Sskolelh, aaton
proc n1ultow7cła, recbtr:t.ora ......
„•wlt". Wledaa t1Jomoa, N..,_IHJ
•
cberal-ter pl1m1 swój, l•ll H l • t ..aoby, a1loia•olltuf l•I•, rclt ł .i..t4•
uod„nl1, oftsJ••n od1mole 11caeJólow" ...U..
cb1ralttora, oltrdl1ola aelet, wad, adoloolei I Jr...
1n1c&enl1, jak równi„ odpowlcdcł ••
cbnc pytonie. Los Twój 11ld7 nie t7llto oil Twel;:Ji
sdoloo6cl I csynów, lecs I od ludał, 11 lt~r)'lal •I•
l4csyul Nie lica •I• • t7c, 10 ladale łU ~
mówl4 I pl114 o •ole, 1dył lod1l• nl•d1 _.łJele
mnie nie snall I ole kor1y1tall a moich red, I•" we•
pod uwag4 po1l1dao1 ,raesc111.11łe protok61J I ...._,
„J...,,Mt.
wy 1ow1n71tw NHltowycb
nlo)tzycb powa• lwl.t1 lolt1tsll:le1a I ,owataef ff„
ey. Wuyotklm c.,..talltom „Nuseao Oodallta ll••
stro„ueao" ao1lla4 wy17lam umłeat a'I, 5.tyllto 11 2 al. 0111blAcl1 .Prsyjmaję od aotla. 13 I 3 - 7 wleu. Adresu) do ••le: W1r1u'Wa, l1:rller•
Sakolnllt, Red1lteJ1 „Swlt"••1. Pl.!kDI 25.
Zeuył pisma „Swlt" Wtedu Ta)••••· eru lt„
teloe •l••wykl• ciekawej trełcl hl1łełt, w79Jł11Ta!l1, Dl prauylltę uł4C1yd so1csek ,oHłAIW'J.
NlnłeJ11e oglnuenl• wycl1i I 1dlca1• ,,. llan.
f~hll

ao"•·
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angieli;ki M. Toy demonstrował niedawno wobec grona specjoli1
stów I marynarzy własnego pomysłu łódź nie/onącą. Jest ona skonslrlfl
owann 1v ten sposób, że w razie potrzeby zamyka się hermetycznie, i nie
dopuszcza wewnqtrz wody. Próby, jak donoszą dzienniki, wypadły zu•
Inżynier

pełnie pomy~lnie.

I

WIEDZ" DLA W5ZYSTKICHI
W.a,,.l&t.al e1711tatt.- „Neueau 004łatl• u.er„
tło ~a ...•J •-6wtoad hł4lkl •o4eJ-:r
•l•lt1w4 I •oł7t1aa4 bl4łlt• iumo. z.,
elut l•„al - tlwl1 dw61łl - Hl«J I t
„IWTT": 12 acu:rtów 1 rolla 192111·10. 1ure1 OIODJU
artyltułów a dslcdslo7: 11r&folotJI, cblromenc)I, fbjoro0o
clłtł. frcnolo1JI, bypnotysmo I 1plryty%1Du, ltrótlr.lcb poo
wldcl. raowel I wierny mlatycaoO•Ootro)owycb. RocSDllt U seosytów tylko Zł. 3.-.
OR. S. BREYER: „Wlclltl lck1rs domowy", Nnb
o adtowla. Prayu.yoy, objawy I leczcolo wuclklch choróll
1w7ltłcml domowcml bodltemł, trawami I apoeoblllDI m"
dycsoeml. Mnó•t"'o tlastracjl. - Ce011c wokuówlil, Jako
1acbowa6 młodol~. plękoo4ć I adrowlo. Wicllt1 kilu•
w bosatef plóclconcJ oprawie Zł. 19.-.
SZYLLER , SZKOLNłK: „Hypoołyaml Su11estJ1I Tel"
p1tJ1l". „Siie oau• wew114tra 011". Cbccu wl1d1~ wlelłt"
teJ•mnlu4 sll4? Podr4caollt elyoacao bypnotyzer• S17llera•
Sa'\ołollte, aewler• 98 rosdsl1lów: HlstorJ• bypootpm•.
Jet-Im po..,lolco być bypnotyser. Jakle winno być medJam.
M1•netyc1oy roawój oesu. Autoeu9cstj1, Wpływ bypooty•
Hłl na medjuro. Su11estja podcu1 oou. SugcatJ• n• f•wle.
Obodsoolo medJum. Odaadywaolo myśli. Powodseol•
w mllo,oł. Lcosoolo woaelklcb oalogów. ZI. 7.-. W pl~ltn•J
mocnej OJ>łlwle Z I. 9.-.
podręclRlllt".
„Praktycso1
SZYLLER , SZKOLNIK:
NajpewolejHJ ~oaób posoaola 1leblo I loaycb''. Zawiera
wykl1d neult: Cblrom100J1, (lloJo r4k), flsJogoomlh (r;r•
•Y twarsf), &1troło11J1 (nauka o wpływie 11wlezd H loey).
l:sh11• popularna I do1tępn• dla w11y1tklcb. Dla csłowlełt.1
oba111fomloocao • fol trdcl4 ołcm1 t1Jomolc. - Z wiei•
Uutracfl.IDI w teUcło. Bes opraWJ Zł. 4.-, w oprawi•
Zł. 6.-.
DR. itADWAN , PRAGI.OWSKI: „Powodscole. Jak u
,omoc" 1utoeaaeeł)ł, dopl"6 powoduola". ZI. 2.-.
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Eurnpeizacja okolic podmiej•
skich. Wnętrze wagonu kolej•
ki e/ekfycznej na linji Waruawo • Grodzisk.

Z. JICR: T1Jcmolc:e I „a1dolcol1 curnoJ mstJI, 1pltJ•
ty1m11, hypnot1smu I m11oet7&811. Wldtr:. blęga • mnó.o
atwam lluotttcJI Zł. 4.5e.
Pil. ST. WOTOWSK1: „D11elly I •)ewy", mad)a1Dh:m
I •Jawł1k1 01dpuyrodsone. flutroweno deso-i fotOIH•
fJeml duchów I aJ1w. Zł. 2 ST. WOTOWSKI: „Tajcmnlc:e łyda I •mlerd'" i'rece
oeukow1. obcjmuj1c1 cololtntalt wlcday okultJ" j'c1111j
I odalanla)aca r4bclt u111dnl~l• łJcła po...ro.' .)W„o.
W 1icdmia rosdal1l1cll Zł. l.~.
PROP. DR. A. POREL: Za1adolcol1 acltoualoo". \ 1
tle nauk prsyrodolcsycb paycbołoaJt, bnJeoy I •o ,:JłoaJL
Owe tomy. W7denlo oowo powlękasono. Z wlełOll.3 ryci.
ooml Zr. 5.-.
ANIEi.A OWCZYIQSKA: „Zdrowe by11jcnlcso1, ~n=o•
dna kuchnie". Tyal4cc 01joow11ych 1poeob6w 110 '.OOFIUU.•
sm1csoycb, sdrowych. onc11ędayclt. obiadów. Pieca :::le
11umlo, d 11t, maaurków, bułek, tortów, 1matenło •==>fitu,
1ołtów, marmolad, 1pou4duol1 lioaiP.Otów. lodów, Qódek,
napojów cbloda, c:rch. zr. 4.-. w dobre) oprawie ~;,, 5.-.
PROP. ST. WOTOWSKI: „Mll°'6, • ltl1.1D1two" il „S..
mobóJetwo" w fcdnej ltet,łce. Zł. 2.-.
ARTUR GORSKI: „O smartwycbwlł1ola". Zł. i!.-.
„WROżENIE Z KART". Sscsc116lo"'y podtęcr:i!lr U..
lłrowany Zt 3.-.
DR. RAPAEL MABUZE: „Jalt coet1d bypool:J!.:cr-",
H7.pootysml SuaeatJal TelepetJ•I Podr~NDllt prał t7csnf
2.-.
DR. GERLING: „Oalewcs7na, której se tooę_ b ~.:d al"
nie ~owiano. Redy I wd:uówltl, 16 lluatrecyJ. Zł. li.-.
DR. GERLING: „Męłoay•ot, lttórsy oe mętów r;i~ a.le
oadaj4". Porody I w1kaaówld 26 llu1ttac7J Zł. 1.-.
WEINIGNER: „Pleć l charelttor". Dwa wlelkli ~1

•wt„

r„

z.

Zł. 8~.

OR. MULLl!R: „NaJno„1sy lehrt domoW'J"· ;.'?;btór
odoekon1looycb 1tarych I oowycb "odltów dom , tlYdl.
Zł. l.SO.

DR. A. GUJLLARD: ;,iHy11Jcn1 plęłtno6cl". Jak „~„
wat piękno'ć I adrowlc? kl. I.SO.
DR. WYROBl!K: „Choroby wcneryc„no". Spo.ob7 1„
01enla". Z1pobte111nle. Wielki k1ię111. Moóotwo lluttacJI.
Zł. S.-.
DR. JONOELOWlTZ: „Poradnik lcltaroltl die ••
csyso i kobiet''. Choroby wencrycaoo. Z1pobtc11ant.. La.
cacnlo Zł. 1.-.
DR. BACHE: „Nowy lclt1tc die kobiet I aatelt". Dla rospo1nenla chorób I utytku dolwladcaoo1clt I
dobrych łcku1tw I łrodków domow. Zł. S.-.
OR. STERNBERG: .,Pra1ttr,cso7 lcłtan domoW'J".Ccnoc radJ dla kobiet I mlods dy. Mnó1two ,rut1••1•
recc]1t. Z Uustucjeml. Zł. 3.-.
DR. CZ. PENDO: „Zwlęały poradnik dla młod1e•
łatek". Trdć: Maltc6atwo, c"ta, plodoo•d, poród, .i„
plodncńć. Scltrctoo 1poeoby meltcó.lilc, plelęaraowule U..
mowl4t I t. p. ZI. 2.-.
LOMBROSO: P1ycbolotJ1 pocaluolia - er. 75.
SZYLLl!R • SZKOLNIK: „Moemonłb". Mlatr-twe
pamięci. Satult1 wyrobienia doekon1loJ plHDlcicł. Ue•waale
roster11otenl1, apotęaow1nlo woU. przcawycłętenle l111l1tw"
"'1m1cnlanlo 1doloołcł umyalowycll. Podręcaolłt ,„ktyny zr. 2.-.
WILJAM THACKERAJ: „Opowlcłoł dy11tteto1", (Tylko dla doroelycb) Zł. 0.85.
M. k08Cl~ZEWSKJ: „Dobr7 ton". Jale al4 111uow„
w towarzyetwlo. Sakoł1 potycl1 c ludłml •Hol.Ir.Ida
w atosua.ltecb cercmonJeloycb. Zł. 1.-.
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Wydawnictwo I Redakcja „SWIT"
Warazawa, Pl~kna 26, m. 12.
Konto P. K. o. 12454..
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