„.Rozwój' '
N sz·noDATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 9 STYCZNIA 1927 R.
Urocz;:ystości

Noworoczne na Zamku

Pruydent i Marstałek Pifsudski przy;mujq w sali kolumnowej Zamku życun ia od przedstawicieli związków i organizacji społecznych i osób prywatnych.

;

Prezydent i

Marszałek Piłsudski

w otoczeniu Korpusu Dyplomatycznego.

Prezydent przyjmuje życzenia od adiutantury
i urzędników Kancelarii Cywilnej.

Prezydent i

Marszałek Piłsudski

w otoczeniu adiutantury.

Prezydent, Marszałek Piłsudski, gen. Żeligowski, min. Kwiatkowski, min.
Czechowicz, min. Moraczewski i szel protoku/u Przeździecki,

Zdięcie

nasze przedstawia moment wręczania w prywatnych apartamentach nuncjusza Lauriego odznaki kardynalskie
gata papieża Monsignora Karola Chiarle (2), w obecności min. spraw zagr. Zaleskiego (3).

W dniach 28 i 29 grudnia odbył się w Warszawie ogólnopolski
Zjazd związków zawodowych nauczycielskich, poświęconych
omówieniu organizacii szkolnictwa polskiego.

Obecn;y

W
łów

temuż

ostatniemu (J) przez dele-

grudnia 1926 r. odbyła się staraniem grupy emigran·
rosyjskich uroczysta akademia dla uczczenia zeslug ś. p.
M. Pasicza, prezesa Rady Ministrów S. H. S.

końcu

skład Rządu Czechosłowackiego

..•.

1) Jan Czerny, min. spraw wewnętrznych, 2) Dr. M. Holża, min. oświaly, 3) Dr. J. Sromek, min. opieki spolecznej, 4) A. Soch/a, prezes Rady Ministrów,
5) F. Udrżal, min. obrony krajowej, 6) Dr. O. Srdinko, min. rolnictwa, 7) Dr. Fr. Nosek, min. poczt i telegrafów, 8) Dr. J. Kollay, min. dla Slowaczyrny, 9) Dr. Fr. Spina, min. robót publicznych, JO) J. Najman, min. kolei żelaznych, 11) Dr. E. Benesz, mln. spraw zagranicznych, 12) Dr. K. Englisz,
min. skarbu, 13} Dr. Fr. Perontka, min. przemyslu i liandlu, 14) Dr. R. Mayer Harting, min. sprawiedliwości.

Pociąg

miljarderów

Wagon klubowy.

Wagon salonowy

„pociągu

miljarderów".

Lwica morska karmi male.

Przedział ęypialny

w pociągu „miliarderów".

Mirosław Zdziarski, jeden t wybitniejszych członków centralnego komitetu partii komunistycznej, zdoła/ w
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, dzięki niedolęslwu w/adz wię
ziennych uciec z więzienia przy ulicy
Dzielnej.

Purman Kaimierz, /eden z wybitniejszych członków centralnego komitetu
parfji komunistycznej, zdoła{ w pier-

dzień świąt Bożego Narodzenia'
dzięki niedołęstwu wladz więzi1mnych

wszy

uciec z

więzienia

przy ul. Dzielnej.

Nowy wielki piec w Miejskim
w Lublinie.

Zakładzie

Gazowym

Najmodniejszy komplet „dessou1/'
t1klada się z nocnej koszuli ora:e
koszuli dziennej, spinanej u do/u,
wszystko to z „Crepe de Chine",
obszyte wspaniałymi szwajcarskimi
koronkami.
Piękna

grupa baletowa, przedstawiająca powiewność i graci'l plaslycznq.
Pani Anton Poi11nier {Berlin) w narzutce
z l•olo11rs clrifonu koloru cytrynowego z fu.
trzanymi obszyciami.

Propozycja nadzwyczajna
Przeznaczenie! Światowej sławy
psychografolog Szytter-Szkofnlk,
autor prac naukowych, redaktor
pisma "św1t• (Wiedza Tafemna),
opowie Cl, kim jesteś, kim być
możesz? Nadeślij charakter pisma swój lub zainteresowanej
osoby, zakomunlku1 Imię, rok,
miesiąc urodzema, kawaler, żo
naty. Otrzymasz szczegołową
analizę charakte• u, określenie za et, wad, zdolności, przeznaczenie, jak 1ówn • eż horoskop słyn
nego medjum M-lle Evigny. Wszystkim czytel·
nikom dziennika analizę wysyla stę po otr1ymaniu tvlko 2 złotych (zamiast zł. 5). Osobiście
przyjmuje od 12 - 7. Protokóły odezwy, podzl~kowanla
najwybitnlelszvch osób stolicy.
Wa r szawa , Paycho- Qrałolo 9 Szylle r•
Szkolnlk, Pl4łkn d , 5, Q „bi n e t r e d a kto ra.
P. S. Nlniejszt: oglo~zenle wyciąć i załączyć
do li<:lu.
Morska jaszczurka (Amblyrhynchus

crisłatus).

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!
OKULTYZM. WIEDZA TAJEMNA.
Wu yatldm czytelnikom „Naazego Dodatku Uuatro.
wancao" do kddej zamówionej ksi'ltki dodajemy
MUQ'I• ciekaw, I potytcczn' kai'ltkc; darmo. z„
mlaet Jednej - dwie. dwóch - cztery i t. d.
SZYLLER.SZKOLN IK: „Hypootyzml Sug_estjal Te.
lc!iatjal". ,.Siła ouza wewn,trz nas". Czy eh cen
!>,yć ailnym, cncr9icznym? Chcesz, aby inni uleQall
Twej woli? Cbcen władać wielk'I tajemnicz'I • i•
Ił? Podręcznik 1łyonc90 hypnotyzcra Szyllera•
Szkolnlka. Zawiera 98 rozdualów: Historja by~·
ootyzmu. Jaklai r,owinleo być bypootyzer. Jaltte
powinno być med um. Maanetyc:iny rozwój oczu.
Autoau9e1tJ1. Wpływ bypnotyieera na mcdju'!'·
Uśpienie mcdjum. SuacatJa podczas anu. SugestJ•
na jawie. Obudzenie 10cdtum. Odgadywanie myśli.
Powodzenie w miłości.
eczenle wszelkich oało•
ów. Zl.
W plęknoj mocnej oprawie zł. IO,-.
S YLLER.SZKOLNIK: „Praktyczny podręcznik chi•
romancjl. flzJnanomlkl. frenoloAil. IUltrvlogji. N aJ•
pownlojazy opoaób poznania aiebie I innych". Za•
'Wiera wykład nauk: Chiromancja (llnja r11lc), flzJo•
aoomlka (ryay twarzy), aetrolollJa (nauka o '\Vl>IY•
wie awla:r;d na lo1y). K1lę111 popularna I do11tę!lł'•
dla wtzyatlr.lcb. Dla człowieka obznajmloneQO
a jj treści, olema tajemnic. Wykwintne wydanie
w pi~knej, plńclcnncj, zloteml literami ozdobnej
oprawie, z portretem autora I z wielu Ilustracjami
w tekście. Be& 01'••'!.l:' Zł. 4,-, w oprawie Zł. 7.-.
DR. RADWAN·PRAGlOWSKI: Powodzenie. Jak
u
pomoc" auto1ugcotJI, tccholkl emocjonalnej
I paycbo•anallzy doplcć powodzenia w tycio.
Zł. 2,-.

ł

Sp. Akc:.

7.-.

Zakł.

Jedyna jaszczurka na

świecie,

kt6ra

żyje

w morzu.

Z. IKR: Tajemnice I nQadnlenla curnej magjl, opl•
rytyzmu, bypnotyzmu I mcgnctyzmu. Wicika b iQ<
ga z mnóstwem ilustracyj. Zł. 4,SO.
ST. WOTOWSKI: „Duchy I zjawy". Z chiedzlny
medjumlzmu I zjawlak nadpuyrodzonych. lluatrowana liczneml fotoarafjaml duchów I ajaw. Zł.

2,-.

W. POPULAR: „Ze świata pozagrobowego". O da•
chach I czarach. Zdarzenia prawdziwe. 50 ar.
PROP. ST. A. WOTOWSK I: „Maaia a czary".
Trc§ć: Tajemnice magjl. Maa.fa naturalna. DroQI
wtajemniczania , ccrcmonjały I rytuały. Wakrzoe:r:enie umarłych. Ewokacje mlloJcl. Lckarzowe łl•
Jernnice. Opętanie. Czarna maaja. Sabaty I U •
tlc;cla nalana. Larwy I demony. Oczarowanie
I t. p. Kaic:~• zawiera 11 ory9lnalnycb I cieh•
wycb rycin. Cena Zł. 2,50.
STARKE: „Spirytyzm". $wiat niewidzialny. Duchy.
Mcdja. Stollkl wlruJ,ce. Matcrjalbacja. Jalr. urz"•
dzać aeanse aplrytyatyczne. H rozdziałów. Zł. 1,-.
SZYLLER.SZKOLNIK: „Co katda panna wiedzieć
_powinna". Jak poznać ~rzyazlejo męta. Zł. 1,-,
SZYLLER.SZKOLNIK: „Co każdy młodzieniec wie•
dzlcć powinien". J ak poznać przyazl" ton~. Zł. t,-.

CHELMNO: „Wyrocznia". Spo1ób otrzymania od.
powiedz! na różne zapytania. Zł. -.SO.
„SZOSTA I SIODMA KSIĘGA MOJZESZA". Ma•
gicznO•Sympatyczny • karb. Najobazerniejaze wy,
danie w dobrej oprawie. zaopatrzone pieczęciami.
Około 500 atroolc. Cena Zł. IO.-.
ROSKQ.CZAltNOKSIĘżN IK:
„Tyal"ce sztuk c1&•
rodzicJakicb". Tajemnico maQjl. Zbiór najciekaw•
ny<;h aztuk. Zł. 2,-.
„SENNIK EGIPSKO.ARABSKI" " planetami.

Graf. • Drukarnia Polska , Wa1szawa, Szpitalu.i l .!.

Zł. 1.-.
CARTY I KABAtY. 36 kart I kabały. Zł. 1,-,
„MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUDNYCH
ZJAWISK NATUR Y": 92 oadswycsajnycb fak•
łów. Zł. 2.-.
LENORMAND: „Nauka at awlaola kabały a kart".
Spoeoby Leoormaod, Tbcbce. Dokładny 1e1111llr.,
48 kart buplamle. Zł. 3.-.
CZARNY KRUK, cayll Mujtcu owy 1karblec ma•
alczny I tajemolce wazcllr.tcb tajemnic. Doelow nłe
j>odluJ atareao r~lr.09l1u. ZI. 3.-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK, albo władca nad
duchami olcblo• I plcklel oraz nad moc&111twamł
ziemi I powletrsa. ZI. 3,-.
SIEDEM RAZY OPIECZeTOWANA: K1lę9a oaj•
'Wlękuycb t a jemnic czyli maalczno.1ympatycsoy
akarb. Zł. 31;-.
ARTUR GORSK I: •:.O zmartwycbw1tanlo" . Zł. 1,-.
DR. RAPAEL MAuUZE: „Jalr. &ootać hypnotysercm"? SzcreQ cennych •n lr.uó'llclr. z dz1ed•Lny
bypnotyzmu, 1uQc1tjl I telepatjl. Podręczollr. prak•
tyCZD'f-. Zł. 2,-.
PROP. u .•WlAD: Sstulr.I curodclejaklc. Rosrywlr.I
naukowo. Wiciki zblńr poucuhcycb I zdumiewa•
Jccycb doświadczeń a 26 łluotrac)aml. Zł. 2,-.
Wy1ylamy po otnym anlu uotńwlr.I, Jak równlet • •
aaliczenlem i:ocztuwem. Na wydatki pocztowe, upa•
kowanle, zał,cayć I si. zn acslr.aml pocztowymi.

Wyda wnictwo
Redakc ja „ S W IT"
Warszaw a, Pl~kn a 25, m . 12,
Ko nto P . K. O. 12454.
O•łonenJe wycfąt

I

dołączyt

do llahl.

Wszystkie zd1ęc1a z Aiencjl fot .• Światowid'

I

