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Kardynał lłlond, podczcu pobyła w Watykanie, by/ kll·
ldrotnte pr:y/cfy przu Ojca Sw. I azy•ko/ blotoslawleń·
1two paplulrte,

Tonnlson, tw6rca noweao
ro Estonii.

rządv

Piński premier
uSlfł.pil ze $Wym

Amerykańskie
zwróciły się do

miloslerdrlo
1io•try
prezydenla Coolldt•
z prośbą o datek w celu urządzenia
„1w1azdki" dla biednych dzieci.

Tanner
gsbine•

Iem.

I

:~

Komlł/o łn•ch. Jrt6ra z pOZ.c1nta Ligi Narod6w badała stan granicy pol1ko-1Uewskle/: pik. Sztabu Gen. R oatta, włoski altach' 1110/1ło111y, płk. Fanza, pruwodmcz;;;;:czlond Francuskie/ Misji wo/skow•I w Polsce i pplk. Bridae, angielski ottoch4 wojskowy.

Dr. J a1ttnlon Seredy[ {43 lat),
ł„ r ialtona został prymasem
Węgier.

W1tllat lnt•nc/l autora p, St. Jackow•
1ltłefo, pro/eltlowany pomnik zawiera.„„„ ..1.11rc11. Ko,ciuukL miolQY stanął

Min. peln. Brazylii w Polsce,
Alcybiades Pecanha natrodzony
wielką wstęgą orderu ,.Polonio
Rutitata".

P. Grazia Deledda, Wlonka, autorka,
otrzymała w roku bieiąc:ym literacka
nagrodę Nobla.

„Lohengrin" w Teatrze Wielkim. Wrogo - kr6l Henryk, Lipowska Lohengrin.
i Brabantu, W ilińakl -

Elza

Znany pablieyata roayf rki Wio·
dzimierz Burcew, przybył do
W orszawy % oJczytaml.

Delegat Chin p. Chant Lo, przewodni•
cząc:y ostatni•/ Rody LitL

Stara11iem

Kola

Nar.

Ort.

Kobiet

w Tar11owskich Górach, wfadze wofe•

w6dikle iorga11izowaly Kur.y Pracy
Ręczne/ Kobiet. Kursy le otwarte w lu·
tym r. b. - przed kilku dniami święciły
aue zakończenie wystawą prac.

Dztal haltu I u ycia azat

kościelnych

sztandarów.

Gimnazfum męskie w Tarnowskich Górach - fednoczdnie siedziba Kursów.

Dział ubrań

dziecinnych.

Model 1uknl balowe/ z
1tyczni1 wydłużonym

Szkoci bardzo uroczyscre obchodzą
corocznie lwlęto św. Andrzeja. Oto
łragment takiego obchodu, urządzoneio w londytisklm hotelu „Savoy".

charakt~
tyłem.

Na ulicach Londynu wre życie i ruch przed lwiętami .Bożego Narodzenia. Oto grupa młodych antielek, opuszczająca sklep z zabawkami,
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Wi1czór willll/ny pr:yno11l dzieciom
1p1lnl1•I• caloroc1~cł man••·

'\

W dobrym powigili/nym humorze, młodzieńcy odpoczywa/q
pasterJl4 - na stosie nierozprzedanych choinelt.

IP

drodze no

Jeden z londyńskich cuklernlk6ol
przyozdobi/ przedświqtecrnq W)'llfawt
w łWolm aklepie frad ycyfnvm tort1m
wagi prz:eulo 300 illo.

!
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P. Tulli F.-rtll. zostala obwołana kró·
lowq mody na pokazie berlińskim.

Olbrzy mie §niegl w Angl/i. Na zd/ęciu
widzimy grubą
śniegu
_.„„,_ warstwę
,. . __ ;,..__
... . . na ka•

WIEDZA DLA WSlYSTKICHI

Teatr Polski ,,Aby ł.yć" komedja w 3-aktach
Kazimierza WroczyńsK.iego

Wnyotkrm caytelnlkom •.Nuaeao Dodolko Ou•tn.
woneio'' do katdcj aam6wloaeJ h•••kl dodoJ-1
„ruu. c'chw, I potytecao, h1,ak, darmo
miut Jednej - dwie, dw6di - Ht••J I t. 4.

ze.

SZYLLER·SZKOLNIK. „Hy\'noti.1ml Sua„tJ•I lelcpoo
tl•I" „su. nona WCWD~tr· nu • C•r cbceH b1t allay-.
ener1tunrm? C:hccu aby lnal ules•I twej woli? Cbcwlodot w1clk11 l•J"mnlu, tli'? Podręc1nlk elynncao bypo
Z1wlero 9ł rosdalolów: Hl#
11ułyHra Sayllcn•S•kolnih
atorjo bypnułlimu. Jokim powml•n byO loypootyHr. J„
winno by mtdJum. MagnotycanJ roswój ocau. Aut„
euattt)• . Wpływ b)•pnotynro no medJuai. Suae•tjo pocloo
esu onu Su~ctsjo u jawie. ObudHnl• medjum. Ods•
„ywanle m}'ill. Powodzenie w mllo•cl. Lec„nle wonlkl•
Zł. t.
••loaów. Zł. 7. W pięknej, mocnej 9'1rawle.
ST. A. WOTOWSK I: Wleli<& h•ę•• nd6w I toJ-.i..
„Cu me I Bi ała Moai•" . Cudotwórcy, mltłuowie I a.tą.
Ida sł wlcdsy łoJcmncj wuyatkicb cau ów I opok.
Jcmne puktykl, uklęc10 I t«ccpły. Ocurowanle mil•
ene. - Z portretem outou I a widu lluetrooJaal w
C.no al. f, w oadobnoj oprewle Z. S.~.

•1•

tu••

SZYLLER.SZKOLNI": •.Zwyel~atwo w alloffł". Joli
adobyc! milo'c! ukocbanoJ oeoby CaarJ. •mulety I tall„
wo1Lu6wkł.
mony ttarotr.tnołcl I wicków hc411ldi.
rady I uwaa . ZI. 2-PR. SZMURt.O: „Swlat HdllllytlO"'l' I metMJ J110
dani•". Trdc!: Zdolno41cl udnormolne. ajowloko aodaa„
tlow• I oodwrdliwośt. OmylDoU amyo16w. Medjumls-.
apotc•owonla wrdllwo6...
u nowidacnio. p&ycbomotrja.
aldryam I bypnotyiun. Metody bodanl• ,ałrednle I Met
•oprawloae I ekorn•
Drual•,
tL
ł.
I
p ohednie. lńtuicja,
wana wydania. Zł. 1' SZYLLER.SZKOLNIK: •.Mnemonika". Mlttnoorwo ,..
Satuko wyrobienia 4mkonalaj .... 1,d. Uouwoale
„lęcl.
rosuranlcnle, tpotęaowuu• woli. ,, usw yclęłaala Ir.a lat•„
""•m•cnionio adolDołd _,ytlOWJdi. PiNr•csallL ,,_..
tycinJ. Zł. 2.ST WOTOWSKI: TaJcmDI„ ty.te I hał•r.._ l'raao • kow• obejmuJ11c• ulokHt•lł wlcd17 11Lulłyatyc1a1J I odo
• lonlahco r~bek ••Jl•dnicnia tycio poH1robo••llO. W ....
mlu roidzlalacb. Zł. J~.
DR. S. BREYER: „Wielld lolrors olomowy". Noub
o sdrowlu. Puycsyny, obi••y I locaeole w11elklc'b ell0t611i1
sw yklyml domowymi łrodkoml, trowoml I opoeoboal m•
dyc~ncml. Mnó•two iluetrocjl I rycin, - C.uo ••ko:&ó•łtl.
J•k u chowo6 młodo~. piękno•c! I &drowie. Wielka bi"•
w b09otcj. pl6cleanej oprawia. ZI. IO.DR. A. KORAB·KORABIEWICZ: „Choroby wenerye11o
ee„. Uleculnoś6 ayfilisa I lnnycb choróll wencrycsay.,._
Jak upoblegoc! uroteniu •h1. Poclręcanlk •raktycnJ di.
mętczy:ro I kobiet. Zł. 1.DR. CZ. PENDO: ,.:Zwlęaly porodnllt "1• mloclycb • •
TrcU: Malteństwo, d,la, plod11~,_ por6d, DIOf
łotok".
l'lclęaAow ....
apoeobJ malłoó.tklo.
plodnłt. Sekretne
alemowl\t I t. p. Zł. 2.DR . HROMUS: „Wielki aieliilk lelror11łtlw. Ople
loeanlc1ycb a podaDlcm lcb UP•••f I •u1ooowaala. Z tawa.
„ „1 loloruw~ml I „ncworytaal. Zł. Ił.PROF. WETERYNARJI HENRYK llZMIDTr ••Na„ tcrynera". Wiciki podręcnllL die wuyotklcll. VI llocł9
ro•dzla a• h te lllCi rydnaml. Uuy hoJuwd. r<>sruuonl„
H pnblef•nl• I lcucnla wezclklcb chor6b1 kool, llydl1o
owlec, wiń, lt6•:. p..;v;, ltot6w I weulkl110 ro4uJa drobw.
1::eno tylko ZI. 1.P . OWCZYIQSKA: „Zdrowo, bytlenlcne. OHCIMIW
kuchnio". Nojlepny prueot dlo mlndycb 1oepod76. Tr
al,cc 11ajnowuycb eposohów ao1ow•oło •m•c111ydi. adtoe
wycb . oszczędnycb obiodów. Piectcnl1 lcaumla. ciut, mao
surków. bułek. tortów. omałcnlc konfitur, oolt6w. m11acle4
•pon \ daanlc kompotów, locl6w, w64clt .Weda,cJdi. • .i. w dobrej oprawie Zł. sPROI'. ST. A. WOTOWSICT: „tyde, tt•YllodJ a l i i kochankowie caaraowcj Kotars~n, li. TrcU alelllDlvalol
dekowa. Tylko c!Jo dorosłych. Zł. I.Sł.
ZOldroff
PAUL BOU RGET. „Zudro•t w mllofcl".
smy1lowo. Zudrośc! eerca. ZardroU • a11"'4. 10W'6'
I latoh 1udrojcl. Liczne prayklady. Z li\ •yJocle _p.rlotyl dr. Orski. Wydanie utctycne - •lal•l•N••· Zl. L
WEININGER: •• Tajemnico kobiet I męłe1yra". Myłl
I opo..tnetenia tego feojuua oo 4o wuJemAJU lloo...,
k6w piel obojlla. Zł. .
PROP. ST. WOTOWSKI: „Mllołd • li:tamotwo" I ,,SO.
aobC\Jatwo" w J•dncj bi,tce. Trd~: Klamołwo m~łosym1
I kobiety. Kle y ltlamatwo Jul ko11lec1De. ltebł ety demoo
alcane. SlvnDI uwod:rlcicle. .MlloU - to widkle kl.ma
11wo. - C"1y 11mobójt1wo Jut bobatenł••„ - ery prtlępołwc:m. Kluby I llal u mobójc6w. MlloU • umobó)o
etwo. NohlynalejHI pnyklodJ. Obl•d I tomobóJ•tw-.
SamobóJttwo. • okultysm. Co • I\ doleje • . . .ob6Jc&al M
""lcrcl? EpldemJo aamobój•tw, U. 2..-

c..„

*

Akt li:

Scena kulminacyjna

1

aparatem rad/owym

aa

Faturystyczn• mor1on•tltl 11 nowocznnef nopc•
1wojq up•tołq budzą wi•k~~q troz~ m.~ p<1przedn!~
widywan• przez na1 „d/iJbly , „Ami•rcit i „H11rody

Wyda wnłcłwo I RedałlcJa „ŚWlT"
\Varezawa. Nowo-••ł•ka ISS, m. 6t
Konto P. K. o. Is+:,+.
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._...„„. •1d4• ' •. „ u...
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Ciekawy popis akrobaty Urbanisa na
glowie 13•letniego chłopca.

NAPISZ

OO MNIE!

Jetth C1 1>1 ak cner~I, ..._
wnowag1, ieteh cierpisz ~
ralntt t " ' ' znasz wy1łcl1, ,,...
pin do mnlt psycho-11rafol~
ga Szyllcra Szkolnika autora
prac naullowych. redaktora
pisma „świt" Wtedu lljemna.
N1ddll1 charakter pisma sw6',
lub uinteresowane1 osoby.
ukomun1ku1 1m1ę, roll 1 mia.
utrzymasz odcmnłe uciegółow•
charakteru, ollrdlente ulet, wid, idolnołct
J przeznaczeni•. 1•11 rówmet odpowiedzi na azcHru udane r,vtan•a. Los Twó1 zaldJ nletylko o4
Twoich zdo noścf I czynów, lecz 1 od łudzi, 1 kt6rym1 stę ł4czyszl Nie licz się 1 tym, co ludzie U.
11ac

urod%t'n11 1

1n1hzę

I głupi mów111 i
01oblścle mnie

.,We1olych $wlqt" - oto .tyczenia tych ma„ych an·
fielaikch raaowych uczentqt.

f

Czy

jesteś członkiem

Posiadacz na/wtęksugo psa na awi•·
cie (mieRzanina wilka polarnego i dofa) p. Bill Strother, z którym odbywa
tournee po Ameryce.

L „„.,

p11z11 o mnie, gdvt ludzie

C1

nigdy

nie znah • nit korzystali z mol~
rad, leez wet pod uwagę posiadane przezemale
'rotokuły 1 odezwy Towarzystw Naukowych Waruawv. najwybitniejszych uow111 świata lek1rsktege
I powltnej presy. Wszystkim Czvtrlntkom „Nasi„
go Dodatku llustrowanejlO" analizę wyiył1m U•
miast 6.-. tylko ia 2 Ił. 01ob1śclt przvjmu1ę o4
fOdz: 12-2 I 8-7 wlecz. Adruut et.o mnlt. WuH1w1, Szv ller-Sz:kolnłlt, Red1kc11 „Swlt„ al Ne>o
wowlejsk1 82, mlesz:ll. 6.
Zesivt 1tl1m1 ~w1t• Wledu T1je11tna, oraa

katalog niezwykle clebwtJ tltkt klł4tek. •Y•Yła9

1r1tb, Iła przesyłkę 11ł4cayt 1n1c1tk pocrtowy
Ntntelszt oełoszenłe wyc••ł 1 ul4cayt do hlłu.

