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J. Watra honorowa
lł7ar~zawy,

Nowowybudowany

11• czasie defilady mlodzieży po fell'ej dowborczycy, po prBll'CJ li' glębi hallerczycy.
2. f)efilodo mlod1ieży. 3. Rada m ~1.
4. ,,Rodzino ll'Ojskoll'a" i inll'Blidzi Frey i T.ewental. przybyli ze I wowo celem złożenia hordu i\'ieznanemu żolni<:rzo1vi. 5. '!$1t1
7olobno na cmentarzu rw Poll'.~7knch.

pomnik /egjonisfów 1v Nowym S11cw, którego
dn. 6 b. m. 11• obecności mi'?. Slawoi•Skludkoll'sk1ego.

poś1vięcenie odbyło się

Pałac

królewski w Buku.
jest centrum uwa•
!Ji całego świata.
Na
zdjęciu widzimy premjero Bratianu ks. Kuro/a
konspirującego 1v P11ryi:11,
królowę Marję z wnukiem malutkim królem
Michalem. Oto postacie
główne walki o 1vlodzę,
którą obecnie podjql ks.
Karol.
c~szc'e

Pogrzeb
zmarłego we
twowie $. p. gen. Tlwlie,
oręzak
pogrzebowy na
cmentarzu
•. Obrońców
Lwowa".

J. M. ks. dr. Józef

Kruszyński, rek/or Uniwersytetu lubelskiego
1v swoim gabinecie. No zdjęciu widać bibljotekę, dar ś. p. Józefa
Smółki. który osia/nie lala swego życia wykladal no tej wszechnicy

Grupa

P. Prezydent wraz z gen. Zarzyckim 11· otoczeniu oficerów,
pracowników war.~ztatów ll}czności w 117arszawie.

kiego

Z w7s"'awy w

Karol Soranka. Fontanna.

Gujski.

esperanlyslów

przybyla do

Dąbrowy

z

Zaglębia

i Sląska. na powitanie dwóch l'odakóiv,esperan/yslów z Czes:

Pałacu

Arfurowa hr. Potocka.

Sztuki.

Sląska

na

naukę

dó Szkoty Górniczc, flutniczej
roivie.

IV

Dtt/J-

(Kraków)

T. Rygier. „Lenartowicz".

/I. Kurzawa. Genjusz

zrywający pęta.

(

„Amalien-Bad",

największy zakład kąpie/01Vy IV świecie.

„Zew Morza"

'

Tak wygląda/ 12000 tonnowy paroiviec wioski ,,Principessa Mafalda",
który zatonął oko/o Bahic 1v Brazylji. Z pośród 1300 zalogi
i pasażerów, niemal wszystkich uratpwano.

Najnowsz7 film polski

L
Oryginalnie ujęta scena przy toalecie W roli pokojówki p. Nina
Swierczewska.

Jedna z najpiękniejszych artystek · polskich p. Malicka, nie ustępująca
wdziękiem gwiazdom filmów amerykańskich.

„Ziemia Obiecana"

Wł.

Reymonta jako wielki obraz filmowy.

WIEDZA Ot_ I\ W SZYSTl(ltHI
U)lch11~u10 „Nu1c110 Dodatku U..tro.
do kddej umówłoocj b l,tkl cloc!aJe.y
d<ug,. c'ekaw, I pot)'tec10' bl,tłt• dumo.- Za·
miast jednej - dwie. dwóch - eatary I t. L
SZYLLER·SZt.:OlNIK: „Hypnotys ml Sua11tJal Te&er>•·
c .y cbce11 lóy4 1U.ym
tl ał" „Siła nasza WCWll~ln nas"
•ncr11icznym ? Chcesz aby inni ulrgołl twoi wolll' CltNe•
1łyn11e110 lin·
roolręcznlk
sil11?
cr.q
i
taj~mn
•ladać wiclk~
notyzero Szyllera•Szkolnika. Zawiera 9d ro1d•l1l6w: Hl•
J••
byr11otyaer.
byd
etorjo bypnotyzmu. Jakim powinien
1
Aato.
~ le winno być medium. Magnetyczny ro•w6
•U8C1tj1. Wpływ llypnotyzera na medjum. S.,•łJa poci.
uu snu. Sugct$jo no jawie. Obud.unia mac!Jum. Ods"'
.iywonie myśli. Powodzenie w milołcl. Leczenia wuelltldi
Zł . t.
„ rogów. ZI. 7. W pi~knej, mocnej oprawia.

\hzysrk 1m
waoe~o"

„„.

ST. A. WOTOWSKI: Wielka kole&• oudów I t.Jemal~
„Caarna i Biała Magja" . Cudotwórcy, 10l1tr1owla I . 11 wiedzy tajemnej wszystkich czuów I epok. leli t;i.
!omne J>rnktykl. iaklQcia I recepty. Oo111owanla l!lUO.
• ••· - Z portretem autora I :z wiciu llu1tr10JUDI w teklcł•.
~no zł. 4, w ozdobnej oprawie Z. 5 ..50.
SZYLLER·SZKOLNIK: „Zwycięstwo w mll.,.cl". lali
Cury, amulety I tallaadobyć miłość ukochanej osoby.
"'aoy starotytno~ci I •ick ów średnich. Cenna wakaaówld ,
11dy i uwagi. Zł. 2.PR SZJllU Rl.O : „ Swiat nadzmysłowy I metod7 J„o i...
dan ia". Treść: ZJoln~ci nadnormolne. 1J1wl1ka nadam)'•
• 'owe i nadwra>li" n> ć. Omylność smyalów. Medj_I_,
spotcRnwanle wrołlhroMl,
.anowidzcnic. ps yd>ometrja,
aldryzm i hypnotyz1n. Metody bad•m• połrednla I i.a..
Intuicja, I t. d. Drugie, poprowlon• I oko1 y1.,.
pn~rednic.
"'•ne wydnnic. ZI. 1.SZYLLER.SZKOtNIK: •• Mnemonika". Mlotuoetwo pa.
Sztuka wyrobienia doakonolcj pamlęoł. U a11w..nla
a.lęci.
roltargnienia. spot~~owanic woli. puezw~clęł anla len l1tw1,
.,. imacnianie zdoi „,,ci umysłowych. Poclręonlk prd•
tyczny. Zł. 2 ST. WOTOW$ 1d: r a,emnice tycia I łmlercl. Puca ua•
kow• obejmuj'\GO ułokotalt wied:zy oltultyatycmoJ I
1l1niajqca r11bck UJ!•dnienio tycio pougrobo•a10. W
111iu rozdiialach. Zł. I.SO.
DR. S. BREYER: „Wielki lekan domowy''. Nauka
o zdrowiu. Pr~yczyny, objawy i leczenie w11J1lklch c.hor6łl
iwyklymi d<>mowyrnl środkemi. trawami I 1ro1ohoml m„
dyc~nemi. J\\nó~two llustr•cji i r ycin. - Cen na w1karł •kl,
J• k zocbowar mlodo~ć. p1~Lność i sdrowla. Wlolka hł„a
' bogatej, płóciennej oprowic. Zł. IO.DR. A. KORAB.KORABlEWICZ: „Cborobf wenwyoao
ne". Uleczalność syfihsu i Innych chorób weoaryesa~
Jak zapobiel!IĆ uratcniu oię. Podtęe1nlk proktycm1 dla
111~•czyzn i kobiet. Zł. I.OR. CZ. PENDO: ,.Zwięzły poradnik dla młodyd• • •
totek". Treść: Maltcństwo, cl,ta, plodno4ć, poród, tli„
Pltlęano• ..,i.
Sekretne sposoby molteńsk Io.
plodnść.
nic·mowląt i t . p . Zł. 2.DR. HROMUS: „Wielki sleloilt. lek.rok i". Oe_llo 8ół
leczniczych z podaniem ich uprawy I 111toeowanl1. Z h bll·
comi l tilorowrmi I drzeworytami. Zł. IO.PROF. WETERYNARJI HENRYK SZMIDT: „N u1 w„
Wiciki podr(cznik dl a wny11klcll. W Io-al•
t rr)'no1 t"'
r01dz.i• •· h ~·· illG ry<i1.ami. Uczy boJ11w1l roarosnaalo,
Hpobirgania i lecłcnlo wszelkich chorób: koe l, bfdla.,
owiec, świń, kóz. p•ów, kotów I wnclklcgo rodaaJu drOblu
Ceno tylko Zł. 7.P. OWCZY~SKA. „Zdrow a. byaicoloana. ooao~O
kuchnia". Najlepszy prezent dla młodych 1oopodr.· T-,.
al~ce najnowszych sposohów gOtowonl o 1mac1nyo , sdr•
wych, oszcz(dn)•ch ohi•dów. Pitcunic legumin . ciut, - .
• urków, buick. tortów smdenit konfit ur. 1ok6 • marmelod.
• JH>rz,dzanie knmrntń", lodów, wódek cblod1,cycll. 4 .i.-·
• Jobrej oprawie ZI. S.PROf. ST. A. WOTOWSKI: „:tyci e, pray1od1 mil_.
I kMhaokowic cc•orzowej Katarzyny li. Trd~ elesmlenik
cirko•""· Tylko dla dorosłych. ZI. 1.50.
Zudroś~
PAUL BOURCET. „Zazd<ość w mlto•ct"
%my•lowa. Zazdrość aecca. Zudro•6 a a lloU. P_..
I Istota :zazdrości. Liczne przykłady. Z l6 wydani• J na•
łot:o>ł dr. Orski. W1•d11nic estctyc~no- miniaturowa. Zl . I.
WEININGER: „Tajemnice kobiet I '°•*••:rao". My.al
I apostrzeienia teAO geniusza c.o do w ra)aaa7ałl •t„aalt c\w pici obojga, Zł. l ,
rROP. ST. WOTOWSKI: „MlloU 1 1Cloro1two" I
mobójstwo" w ednej k1!-żce. TreJt: Kłamotwe ••ł09'D'
I kobiety. Kic y kłamstwo j c1t konieczna. l'..W9łf
ulct ne. Slvnnl uwodziciele. Miło~ - te Yklltłe llłam.
otwo. - C-zy samobójstwo j..st boboterotwe• - ea:y
1t~pstwcm. Kluby I ligi 11mob6Jc4w. MlloU a 111aoh6J•
•two. Najsłynniejsze przykłady. Obł•d I aa111ob6J1twe.
Somobólstwo, a okulryzrn. Co •I• dalola 1 N•ob6Jcaml ,..
<•nlerci? Epidcmjo 11mob6j1tw. Zł. 2,...

l
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Ili' salonach wielkiego przemyslo1vca l ódikiego.
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powiett "-u·

Niezwykły

kierowca.
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Pojedynek o ty/ul „króla po1Vietrza", kl6ry odbyl
Franooz Doux
berfińskiem.
zwycię7yl niemca Fieselera.

srę nad lotniskiem

,\faszyna o sp1?cj11/11ym systemie prowadzenia, kló•
ra 11możlill'i11 jł.zdę beznogiemu i jednorękiemu
p • .4udy Crumscha1V'owi.

w,,.dawnictwo i Redakcja „ŚWIT-'
Warszawa, Nowo-leJella as, sa. .._
Konto P. K. O. IS4.J+.
OiłetHD.łe 'lfJ'd'ł I '-ł'cął

„ ......

Kie żo:uI~ie 10 gr. na korespondenc!e
szyscy czytelnicy bez wyjątku powinni
do nas o wysłanie bezpłatnego
1l11slrow anego cennika (przeszło 100 ilustra·
r:ji J nainowszych wynalazków i przedmiotów
n t e1..będnych dla każdego i rodziny. Między
innemi przedmiotami polecamy radjo, aparaty
i c:ięści, maszyny do uycia, rowery, eufony
z._,g;.ry, zegarki i wiele innych przedmiotów.
Na:.2 cennik służy każdemu jednocześn1e jako
poradnik. Towa ry sprzedajemy na najdogod·
niejszych warunkach na długoterminowe spła
miast
ty nie wyłączając mieszkańców wsi
całel Rezczypospolitej
Zwraut się do firmy M. OKOŃ Warszawa.
Z ie lna 11/7 Te1efon 121-66. J.
\~

twrócić się

Kllpelr1sze trójkątne .,l)ick Turpein"
stają się zndw modne.

Okrycie zimc>1Ve w
sezonie jesienno ,
zimowym,

}\' ajmoclniejsze ucze.rnnre
a la gar.~onne.

głowy

Sp Akc Z akł. Graf. „Drokaro1a Polska". Warauwa, ~zp1taU;„ ,J

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
1/llJAt 8CIPlf'ftOSPCKIOW. WMSlKR!DYIOWA \.

