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Pr:y/aid Marual ka J .
Ptl.ad1il1i o i Gen e""Y
(w cyunln1m ubraniu}.
Nagrody :dobyte przez naszych znakomitych kawalerzy• .6w na konkursach
hippicznych w Nowym Jorku.

Dnia 4 b. m. zmarła w 65 roku życio
znana beletrystka ś. p. Helena Pa/·
zdersko (Ha/oto)

Z wystawy Warsz;.wskiej w Zachęcie Sztuk Pięknych.

Z Dziennikarstwa.

Wł. Ludwik Ew1rl, znany literat, /e·
d en z ""Ybltnlejuych publicyatów, powołany zo1tal z dn. 1 grudnia r. b.

"°

odpowl~iialne 1tanowldo redaktora NacielnefO ,.Polski Zbro/nej" or f(lnu wolska polskiego,

P111mje1 lltewdl Wald11ma1a1, rosianin, nlemiec, obecnie kowieński lanieprujednany przeciwnik
n ysta,
Polski,

Mar/a

Kośnlewska.

Stanisław Niesiołowski.

Hiszpanka.

Tradycyjny obchód •w. Mikołaja. Na zdięcia widać przygolo""Ywanla podarunkowe.

Z Londynu
Bank An11iei11ki i Gie/da.
B. Tower Bridte.

Portr11t p. mjr. Jachowskie/.

Prol. Niewiadom•ki, znany muzykolog, obchodził 40-ltcif pracy artystyczne/.

•1
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Pomysłowość

Anglii. Uliczna zbiórka oliar na sieroty, które w specjalnych wózkach wożone są po ulicach Londynu.

.

•,

wygląda

la/na torzelnia na •• eksport", wykryta w lasach nad tranicq.

„

,

Transportowanie niemieckiego
iownika powietrznego przez
Berlina.

Tak

ł

.j
krą·

Popisy

ulice
Ponte del Caballo w

słynnej

cyrku

Algier:~

trupy

Baranowa, w

Berlińskim.

1

Zima w Nicei.

Gra w hokeja

drużyny

hoke;owe; A.

Publiczność ucieka/ąca

z bulwarów przed ataki"m
burzliwego morza.

z. S., która wyjeżdża na objazd Europy.

Kandydatki oraz kandydaci no Olimp/adę ćwiczą
trenera p. Klumberga.

się

pod czu;nem okiem

Cwiczenia gimnastyczne uprawiane prze-z prababkt.
babkę, matkę i dzieci.

·-

Z Teatru Na.rodowego „Dziady''
Ada.ma Mickiewicza..
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TYGODNIK
ILUSTROWANY
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Pod kierowntctwem naczelnem:

STEFANA
KRZYWOSZE WSKIEGO
Wykonawcy: Kotarbiński (Senator), W. Majchrzycka (Księżna) .
Zejdowski (BaJkow).

Węgrzyn

(Końrad).

Just/an

(Myśliwy

I

Czarny).

Współpracownictwo

najwybitniej-

szych pisarzy polskich. Zdjęcia
fotograficzne z całej kuli ziemskiej.

Rysunki

oryginalne najartystów pols-

znakomitszych

Każde

kich i obcych.

ważniej

sze wydarzenie polityczne, gospodarcze, naukowe, llterackie,
artystyczne

cz y

obyczajowe

I

znajduje się na szpa ltach „Świa
ta"; niezwłoczne fachowe omó·
oświetlenif!.

wienie

dział powieściowy

ny.

Obecnie

powieść

,,Uczta

„Świat"

•
Vajnowuy

łyp

maski przy grze w
piłkę.

Najmlodszy narcmrz
Angl/i.

w

drukuje

1\ndrzeja Struga p. t,
zwycięstwa'' ,

oraz

J.

Makuszyń

Conrada „Wspólnik'·,
skiego,

Bogaty

i nowelistycz-

Perzyńskiego ,

Grubiń·

skiego i innych. Staranne ilustracje. Jako premjum, prenumeratorzy ,,Świata" otrzymują ilustro-

Tegoroczna moda zimowa nakazu/•
noszenie r6żnych kombinacyj lutrza• nych.
Przestriegać tego motą U1
pierwszym rzędzie dobrze zarabiając•
gwiazdy filmowe.

waną

Encyk l opedję

(Trzaska,
zniżonych

Evert I Michalski) po
ce nach.

XXI Rok Istnienia.

•

Prenumerata
na prowincji:
Miesięcznie Zł

kwartalnie
Prenumeratę

Zł.

•

5.15.-

przyjmuje

w Warszawie
1\dministracja

„ Świata"

ul. Szpitalna 12.
Konto czekowe P. K. O.
Nr. 3755.
Numer

·I
Stad1ncka wycieczka amerykańda, na pamiąt~ zwiedzania otrodu zoologicznego w Bloomintton.
kazała aię slotogrolować w· klatkach, przeznaczonych dla dzikich zwierząt.
Sp Altc

Zakł.

Graf „Orukanlia Polaka", WarM&wa.,
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pojedyńczy

Zt 1.20.
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