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Bankiet w Chicago na czesc p. Charles S. Deweja, dowódcy finansowego Rządu Polskiego, który wyjechal do Polski w dniu 7 listopada, dla objęcia
1tanowiska z ramienia bankierów świata, którzy udzielili pożyczki Polsce w sumie 72.000.000 dol. Na zdjęciu widzimy trupę uczestników bankietu,
od lewej: aclw. J. ~mietanke, prez. Union Banka, Bernarda A. Eckharta, linanslstę, U. L. Lettona, viceprezesa G. Lakes, Jusurance Co„ Charle•a
S. Dewey'a, N. L. Piotrowskiego, prezesa kompanii asekuracyjne/ Great Lakes, która wydala przyjęcie, księdza prob. Fr. M. Lojtdlewicza z South
Chicago, oraz siedzącego p. Alberta B. Dewey'a-ojca.

·Fundacia wiosek

Kościuszkowskich

W wioskach kościuszkowskich wychowują się liczne zasti:py młodzieży wśród zamiłowania do pracy i podziwu dla piękna otaczającej przyrody.
Zdjęcia nasze przedstawiają: wieżę wjazdową dawnego krzyżackiego zamku w Rogoźnie, widok gniazda sierocego w Marjanowie, roboty w polu i wycieczkę

wychowanków w urocze okolice Rogoźna.

Tryumf polskiej ekipy na popisach hippicznych w Ameryce

Z Nowego

Sączu

„.'

pomnika no grobach zmarłych legjonistów w Nowym
od lewej: woj. krakowski Darowski, kom, rządu dr.
Sichrawa, d-ca D. O. K. V gen. dyw: Wróblewski, starosta dr:
Duch, d-ca dyw. podk. gen, Przeźdzlt!cki, Adam hr. Stadnicki,
ks. prob. Marak.
Poświlfcenie
Sączu. Stoją

Ppułkownik

Rómmel, kierownik poiskiej ekipy, która na popisach ltippicznych w Ameryce zdobyła puhar
narodów.

Bieg

m9śllcoskl

Nowowybrany burmistrz miasta i letniska Piwnic:..na p. Jan Marciszewski em. insp. P. K. P:

zp. szkol.

Uczestnicy biegu

Warszawa, Plac Trzech

myśliwskiego

Krzyży.

(I)

Starogardzie na Pomorzu
1

z masfer'em p. O. d-cy 8 samoch. brygady kaw. mgr. Jaremem Zapolskim,

Na uroczystości odsłonilfcia pomnika
Kossutha, narodowego bohatera Wlf·
gier, przemawia hrabia Apponyi.

· l~I
Pi'lkna rzeźba, popiersie Siowackiogo,
dluta naszego rodaka p. Blaka, została wystawiona na wystawie w paryskim salonie•

•

Z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Sala parterowa z boiskami lolniczemi.

Pierwszy śnieg w parku Ujazdowskim w Warsznwie, a dziatwa powracająca ze szkól.

.„Hedallle 11111ta1re"

Medal wo;skowy. najwyższe odznrrczenie wojskowe Republiki Francuskiej, /akie marszafek Francji Franchet tf'Esperey wrqczyf dn. 18 listopada Marszałkowi J. Pifsudskiemrr.

Wystawa jubileuszowa Wlastimila Hofmana w Łodzi

Portret

własny

WI. Hofmana.

„Primavera".

TEATR POLSKI
„WOJNA WOJNIE11
Ko med ja A. Nowaczyńskiego.

Krzewiński {Demos) i Pancewictowa

(Miroluba),

Szymbcrl6wna {Doris} i Samborski {Kleon).

DAWNIE./

P. tyczkowsko, jako Lanpito, „delegatka" spartanek.

Klara de Laurer, Jako szatańska syrena o srebrnej łusce w roli tytułowe/,
najnowszego filmu Leonce'a Perre(a.

Stroje zimowe

Teatr Wielki „Uczta Szyderców", opera Umberta Giordona.

li RZADKA OKAZJA li
przez
miesiąc listop ad rozdać
d armo do k up ionego
zegarka trzy 'premje.
1) 1 złoty sygnet
z monogramem.
2) Przybór dog ołenia.
Postanowiliśmy

3) Lańcuszek

.P ła c

ke d'or".
Kupony do wygrania
powyżej wymienionych
~XAW"
przedmiotów, dodaje·
~
my do każdego zegarka.
Wysyłamy za pobraniem pocdowym eleganckie
zegar ki kieszonkowe z ameryk. nowego złota
po 15.50 d„ 2 szt 30 zł„ 3 szt. 44 zł. Budziki
stołowe 13. 15 i 17 zł. Gwarancja za do bry chód
na S lat. Za przesyłkę płaci kupujący. Zegarm.
J AKUBOWICZ Warszawa, skrzynka p ocztowa
M 554/8
Rok założenia 1900
:Ni 1355) Sz.P.I W dniu dxisie)txym otrzymałem zamówiony
pnezemnic w llrmio pnńskioj zejlarok b11dzlk z dtw onkiem,
z którego !ostem zodowolooy w ,zupełności i li\ drog11 okładam
P•nu podzlęliowan.le.
z powata.oiem
POST. .POL. PAN. pocd . Juno
PltU,KONS TAN TY

Czy jesteś już członkiem·
Ligi Obrony Powietrznej Państwa?
WIEDZA DLA WSZYSTKICHI

Scena w więzieniu, akt Ili. P.p. Janowski, Stereszewska, Karwowska, Olgina, Mossakowski, Tokarski

Wszy&tklm csytclnilom „No.sze~o Dodatku Uuatrowane110" do kddej zamówionej kai,łll:I 4od•JemJ
drug,, c'ckaw, i p<ll)'lccm• bi,tk• w mo. z „
mi o.st Jednej - d" ie, Jwócb - cztery I t. cl.
SZYLLl:K·SZl:OLNIK : „llypnotyzmł SugeatJ ał Telep„
tjał" „Siła nasza wcwn•trt nas"
Czy chcesz być 6iłn)m,
c:nergiczn)'tll? Chccs1 aby ooni ul<l!•li twcJ woli? Cbcu&
władać wicłk" lllJClnOiCl.~ 'itq•~ r<>dr(C1.nik tłynnago hYJ>•
notyzera Szyłler•·Szkolnil.a. Zo"icra 98 rozdziałów: Hi•
1t orj a hypnotlzoiu. Jakim powinien być bypootyscr. Ja•
kia winno by mcdjurn. Magnetyczny rozwój oes u. Autoaugutja. Wpływ h)•pootyzcra no medjum. Suautja pod„
eau snu. Sugct•ia na jawie. Obudzenie mcdjum. Odga„
dywanie myśłt. l'owod1cnic w miłości. Leczenie wszelkich
naloaów. Zł. 7. W piqkncj, mocnej oprawie.
Zł. 9.
ST. A. WOTOWSKI: Wicika k6i~ga cudów I taje.mol'
„Cltarna i Biała Magja". Cudotwórcy, mistrzowie i adep.
cl wiedzy tajemnej wuystklch czosów l epok. Ich t„
jemne praktyki. zakł~cia i recepty. Oc„rowania miło.
ano. - Z portretem autora i z wielu tłustracjaml w tekście.
Cena zł. •. w ozdobnej opuwie Z. 5.50.
SZYLLER.SZKOJ.NIK: ,.Zwyci~stwo w mllo6d". Jak
zdobyć miłość ukochanej osoby. Czary, amulety I tall„
many etaro1.~tności i wicków śrcdr1lch. Cenne wokuówld.
rady i uwagi. Zł. 2.P R. SZMURt.O: „Swiot nadzmysłowy I metody Jeao ba-.
dao Io". TrcU: Zdolnoścl nodncmnalne. zjawloka aacbmy„
alowe I oadwrdtlwo,;ć. Omylność zmyslów. Ma.ij\llllizm,
jasnowidscnie. psychomcttja, spot~aowanio ,,..ałlhro•c.t.
hłdryzm I hypnotyzm.
Metody badania pośr•dale I hau
pośrednie. Intuicja, I t. d. Oru11lo, poprawioaa I akorya0oo
Yane wydanie. Zł. 1.SZYLLER.SZKOLN IK: „Mnemonika". Miotrs~.two p ...
mięci.
Sztuka 1Vyroblcnia doskonalej pamlęcL Uauwanie
roztargnienia, ~pot~~ov. anie woli, pr:tuwyclęlaola lenist wa,
Ysmacoianie zdolności umysłowych. Podr~ellllłk prak•
tyczny. Zł. 2.ST. WOTOWSKI: Tajemnice tycia i •micrcl. Prac• oau•
koya obejmuj'" całokształt wie<by okułtyatyuuJ I oct.
elanlaj"" r,\bek uaadnlenia tycia po„arobCrwat e. W alw
miu rozdziałach. Z·I. J..50.
OR. S. BREYER· „Wiciki łekan domowy". Nauka
o zdrowiu. Pu)czyny, obiawy I łcc,cnia wnełltich ehurobzwyklymł domowyll)i ĄroJkami, trawami I apoaeMml m.,.
dyczocmi. .Mn&.two ilustracji i rycin. - Cena. wakd ówltl ,
jak uchować mlodo~ć. piękność I zdrowia. Wldka bięaa
w boaatej, plócicnooj oprawie. Zł. 10.DR. A. KORAB.KORAIJIEWICZ: „Choroby wancryc~
ne". Uleczalność syfilisu I Innych chorób w1ury1m)cb.
Jak zapobiegać zardcnlu tlCł. Podręcznik pr1ktycm1 dla
mętczyzn I kobiet. Zł. I.DR. CZ. PENDO: „Zwięzły poradnik dla mlN ych mciłatck".
TrcU: Malżc(l8two, cl,tJ, plodnośf. poród, nleo
plodo6ć.
Sekretne sposoby małto61klo.
Pldunowanl•
nlemowl,t i t. p. Zł. 2.DR. HROMU S: „Wielki zielnik lokarelr:I". Opia ziol
lecsnlozych s podaniem Ich uprewy ł %Utosowaała. Z tabll•
c.ml Lnlorowłml I d rzeworytami. Zł. 10.PROP. WETERYNARJł HENRYK SZMIDT : „Nu 1 we.
teryners". Wiciki podr~cznlk dla wuyst kieh. 'fi 9·cł•
rosd;rl• a«h '" 11:G rytiDami. Uczy hodowal . :or.pezn ao la,
sapobiefanla I łcctcnia wsxcllclch chorób: koni , bydła.
owlec, wi6, kóz. psów , kotów i wszclkleao rocbaJu drobiu.
Cena tylko Zł. 7.P. OWCZYJllSK A: „Zdrowa, hyglcnlczna, ouesędn~
kuchnia". N1Jłopszy prc«rt dla młodych aoapeclyil. T y•
sl• cc najnowuych spo'!Oh<1w gotowania 1macra1ch, zd r.,..
wycb. O<lltczqdnych obl1dów. Pieczenie> leaumU., d u t, mu
zurków. buick. tortów. 11mdenit konfitur. aoków, lllarmtlad,
aporz'ldsanie kompotów. lodów, wódek chJod1,c1ch. 4 si. vr dobrej oprawie Zł. S.PROP. ST. A. WOTOWSKI: „życie. przyao4ły miloso e1 ltoehankowic CC3arr.owci l:atuzyny li. TreU aiezmiernłe
ciekawa, Tylko dla doro,lyeh. Zł. I.SO.
PAUL 80URGET. „Zudro•ć w miłoJcł".
Z udrn"
unysłowa. Zndro~ć oerco. Zndro66 a mlł°"- Powód;
i istota 11:tdrołci. Llc~no prz)·kl1dy. Z 26 ..,ydula orze.
loty! dr. Orski. Wydanie ei1tet)•czne - miniat urowa. Zł. I.
WEl NINGER: „T1jcmnicc kobiet I męte~u". My!U
I 1postrzetenil tego genjusu co do wzajemnych eto.uu„
l:ów pici obojga. Zł. I.
PROF. ST. WOTOWSKT: „Miłość a Kl&tMtwo" ł „Sa•
mobójetwo" w Jednej ksi111cc. Treść: Klam1twa ...Usyzn:r
I kobiety. Kiedy kłamstwo je•t konieczne. J::oblctJ demonłci:no. Słynni uwodzlclcłe. .Mlłoś6 to wldltlo kłam•
atwo. - Czy samobójstwo jeBt boh1tentwem - UJ przeo
atępstwem. Kluby I ligi 1noiobóJców. Miloł6 • aamobój•
atwo. Najslynniolszc przykłady. Oblcd I 11mobój 1two.
Samobójstwo, " ohłtyzrn. Co się dslel- s 11mob6Jcami P•
• mtorcl? Epidemja anmobójstw. Zł. 2.-

Gruszczyński.

Ze sportu.

„Hanusia" Hauptmana
w teatrze
Odrodzonym na Pradze.

W7da wnict wo i Red a kcja .,ŚWIT''
W ar•zawa. N o w o w iej•k a 3 2 , m. 6 .
Konto P. K . o . 1245 4.

Ex mistrz Wiednia musial uznać wysoki poziom pi/karslwa Polskiego. Bramllarz „Hakoahu" Halinas mia/ ciężką pracę z atakiem Ligi, zwlaszcza w drugiej yo/owie meczu, W biegu naprze/aj o mistrzostwo Polski na 3 kim„ zwyciężył niepokonany dotąd Freyer. Na zdjęciu widzimy mistrza Polski
11a przeszkod zie. Start biegu o mistrzostwo Polski na prze/aj-dystans 9 kim,

Sp. Akc.

Zakł.

Gnf. „Druk.a mia Polaka", Warasawa,

Sqńtalaa

O.łouen.le wn litt 1 dołitnyi do !lata.
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