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Powstanie polskiej floty handlowej

•

1} Poświęcenie bandery na jednym z pięciu nowozak11pionych przez rząd
polski parowców. 2) Grupa osób, ·uczestniczących w uroczystościach gdyń
skich, w środku p. minister Przemysłu i Handlu Kwiatkowski. 3} Z portu
gdyńskiego: nowozbudowany, olbrzymi, nowoczesny dźwig towarowy. 4) Mo·
meni poświęcenia bandery na pokładzie jednego z nowych okrętów . I
S) Fragment budowy portu w Gdyni. 6) Statek „Wilno„ po wyświęceniu
bandery.

Dnia 9 &tycznia odbył 1ię w Warszawie z;azd sędziów i prokuratorów :z cale; Polski. Zdięcie nasze przed1tawia uczednik6w obrad :z minilirem Sprawiedliwości Meysztowiczem na czele w iednej z sal Sądu Najwyższego.

Dnia 9 stycznia odbył się w lokalu Resursy Kupieckiej bankiet, wydany przez Instytut badań
międzynarodowych.
Zdj(fcle nasze przedstawia
moment, kiedy przemawia min. Zaleski. Siedzą na
lewo od ministra: pro!. Kucharzewski, b. premier
W/. Grabski, ks. S<'weryn Czetwertyński, min. Kę
trzyński, min. Bertoni, radca Tarnowski. Z tej
1trony sfofu od l<'wej do prawej: min. Pall!k, lu.
Janusz Radziwill i prof. Bandelsmann.

Dnia 11 stycznia o godz. 9.45 rano pociągiem po-

śpiesznym do Moskwy odjechał min. pełnomocny
i poseł nadzwyczajny Rzplilej w Moskwie p. Stanisław Patek. Zdjęcie nasze przedstawia p. min.
Patka (J) w gronie dyplomatów i wyższych urz(fd-

Dnia 9 stycznia Pr<'zydenl Rzplitej zamianował
senatora Gustawa Dobruckiego ministrem Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Zdjęcie nasze przedstawia nowomianowanego ministra.

Dnia 12, 13, 14 stycznia odbył się w Warszawie og6lno państwowy zjazd
i kupców drzewnych z cale/ Polski. Zdj([Cie nasze przedstawia uczestników obrad wraz z zaproszonymi gośćmi, ministrami PrzeTTL
i Handlu Kwiatkowskim (1) i Niezabylowskim (2).
przemysłowców

Dnia 12 stycznia odbyło si(( w gabinecie Marszafka Sejmu Rataja pod jego
przewodnictwem po1iedz1nie komitetu rozbudowy Iloty narodowej, w którem
wzięli udział: min. Skarbu Czechowicz (J), komisarz morski gen. Zaruski (2),
przewodniczący sejmowej komi1ji morskiej po.el Zaluska (3), marsza/eh Rala/ (4), min. Przem. i Handlu Kwiatkow1ki (5), dyr. departamentu morskieto
lftowdi (6), komandor Pistel. (7 ).

nik6w M. S. Z. na dworcu Warszawa-G/6wna.
m. i. poseł japoński p. Salo (2), poseł auslrjac/U p. Post {3), min. pelnomocny Berloni ( 4).
zast(fpca szela protok6/u dypl. p. Jeleński (5),
radca Szczerbiński (6), pik. szt. gen. Kukowski{1}
I inni.
Stoją

Dnia 8 stycznia odbyt się w lokalu Resursy Kupieckiej bankiet wydany
przez Instytut badali międzynarodowych. Zdjęcie nasze przedstawia moment,
kiedy przemawia prof. Kucharzewski. Siedzą z lewej strony b. premjer
Grabski i ks. Czetwertyński, z prawej min. Zaleski, mln. Staniewicz, b. min.
Gliwic. Z te/ strony slolu, od lewej do prawe/, 1iedzą min. Patek, ks. Janusz
Radziwiłł i prof. Handelsman.

Dnia 14 stycznia w Ministerstwie Reform Rolnych pod przewodnictwem mln.
Staniewicza odbyła si(( konferencja, poświ(fcona sprawie reali%owania reformy
rolne;. W konferencji prócz rzeczonawców wziirli udziaf pr:zedstawicitle zainteresowanych ministerstw. Zdifcie nasze przedstawia uczestników konlerenc/i. Siedzą od lewe/ do prawe;: mecenas Sawicki, radca Pokrzl'._wiń1lri,
l((dzia Sądu Apel. Leiklcwicz, prezei Leszczyński/ min. Relorm Rolnych
Staniewicz, po1el Kowalczyk.

~.

p. Antoni Kamocki,
obywatel ziemski, znany
działacz spoleczny, zmarł
w ma;ąt ku wlasnym Kocierzowy, powiat radomskowski.

Widok zamarzniqtego wodospadu Niagara.

Tor saneczkowy 2 kompanji C. K. M. w Baranowiczach.

Osada pols.kiego emigranta w Andaluzji.

Teatr Cwiklińskie/ i Fertnera - „Mecenas Bolbec i ;ego mąż". Pani Cwiklińska
do swych triumfów dorzuci/a ;eszcze ;eden - niezapomnianą kreaciq roli M ecenasa Bolbeca (kobiety-adwokata) .

Most najnowszej konstrukcji projektu inż. Rechniewskiega
prof. Politechniki Warsz. W. Paszkowskiego - zbudowany
na rzeece Pilicy w Koniecpolu, pow. radomskowski.
Hymaru,

Książq i

ksifżniczka

Yorku opuszczają Angl/ł
1ię w podróż zamorską na

(Portsmoulh), udając
pancernika ,,Renown". Podr6ł. trwać będzie uelć
miesiqcy, maruruta wynosi 34.000 mil.

były

premjer Belgii w karykataru.

Znakomita powielciopisarka szwedzka Karin Michaeli1 wyg/aua w Berlinie odczyt „O ucz11lda
I nienczęlcia w malżeńslwie".

r-
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Scena ze Sketchu „Szeik" z teatru „Perskie Oko".

Hanka Otdon6wna w roli fenomenalnego blaz.n a w Qui Pro Quo.

Na;dluższy

posiada

sznur pereł na świecie
amerykanka Mary Parker.

Propozycja nadzwyczajna

Pies „Terry" odbywa ze swym panem
liczne podróże aeroplanem. Pan jego,\
jeden z gfośnieiszych lofnik6w a111erykańskich,
twierdzi, iż obecność
„Terry" podczas lotu przynosi szczę
ście, jest więc len piesek czemś w rodzafu żywej „mascqfle". Na fotogralji widzimy „Terry" w kompletnym
siroiu dla podróży aeroplanem.
Fot. „Wide World".

Zula Pogorzelska, ulubienica publiczności, utalentowana artystka teatr~ „Perskie Oko"
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WIEDZA DLA
O~ULTYZM,

WSZYST ~

ICHI

W IEDZA TAJEMNA .

WH11tltłm csytclnłltom ,.Naozego Dodatku Duatro.

waa e110"' do tażdoj ~•mówionej ksi,tk1 dodajemJ
dra11, . d rlr.aw' ł potytc<:zn, tai, tkci darmo. Z a•
mlH I Jr dnek - d wie. dwóch - czcery i t. d.
I ZYLLE"R.SZ OLNIK: „Hypnotyzml Sul[ettjal T e•
Je~atJ a l'". ,.Siła oan a wewn,crz nas". Czy chceH
l>yd alłnym, eneralcznym? Chcen. aby inni ule11llłl
T wej "'oll? Chcen władać wielk, tajemnicz' al•
Il? Podrccsnlk 1łynoe110 hrpnotyzera Szyllera•
Sskolnlka. Z owlera 98 ro1dz1alów: Hi1torj1 hytt•
noly1ma. Jak.im powinien być bypnotyzcr. Jakie
po„inoo być medJum. Maunetyczoy rozwój oczu.
Aotoauacotja. Wpływ hrpnotyzera na medjuoi.
Ułplealo wedjum. Suac:ati• podcus snu. Sugc:atia
a a jawie. Obudzenie mcJjum. Odgadywanie myśli.
Powod1cnle w miloAcl. Leczenie wszelldcb nało•
s c')w. Zł. 7,-. W pięknej mocnej oprawie zł. 10.-.
I ZYLLER.SZJ<'Ol.NIK: „Pra ktyczny podrecznik chi •
r omanc/I, flsJoanoailkl, lrenolol!ji. astrologji. NaJ•
pewnie u y opooób po1n1;oia aicbie i innych'". Za•
wlera wy I:. lad nauk: Chl~omancj1 (lin ja rĄk), fizJo•
•noailka (ryoy t•arzy), aotrolo11Ja (nauka o wpły•
w11 awlud na looy). Klię~a popularna I do• tct-ll•
die wn yotklc.b. DJ1 c&lowi..-ka obznajmfune110
s Jj trdcl' nieme tejewolc. Wykwinł,Dc wyd•oJe
w plęltoej. plóclenoej, złotemi literami ozdobooj
Oprawie. s portretem autora I z wielu i!ustraejaml
w teHcle. Bez oprawy ZI. •,-, w oprawie Zł. 7,-.
DR. RADWAN·PRA C LOWSKl: Powodzenie. Jak
• • poo1oc" autoaueeot]i, techniki emocjonalnej
l p1ycho•analizy dopi ,ć powodzenia w iyclu.
Zł. 2.-.

Z . .IKR: Tajemnice I sa11adnienl a cu rnej mag.Ił, apl•
rytyzmu, bypnotyzmu I DM1goety2mu. Wielka bi~·
li• z mnó1twem lluotrlloyj. Zł. 4.SO.
ST. WOTOWSKI: „Duchy I zlawy". Z dzledtinJ
mediumizmu I zJawlok nadprzyrodzonych. llu1tro.
'Wena liczneml foto11rafja01I du~hów I i:jaw. Zł.

2,-.

W. POPULAR: „Ze 'wiata pozaarobowego". O da•
chach I curacb. Zdarzenia pri..,rdziwe. 50 ar.
PROP. ST. A. WOTOWSKI: „MaaJa a czar7"'.
Treść: Tajemnice maeJI. M•al• naturalna. Droal
wtajemolc11nł1 . ceremonjaly I rytuały.
W• kr1e•
n enie umarłych. Ewokacje miłości. Lek arzowe to•
Jemnice. Or~unle. Czarna maaJa. S1baty I H •
klęcia 1zatena. Larwy I demony. Oczaro• anie
I t. p. KalęA• uwiera li ory11inalnych l olelta•
wyeh rycin. Cena Zł. 2.50.
ST ARK E: ..Si-1rytyzm". Swl1t nlewłdzlllłny. Duch7.
.MeJja. Stoliki . wiruj , ce. Materializacja, Jak au,,
dzoć •c•n•• apiry1y1tyczne. 14 rozdzł•lów. Zł. 1.-.
SZYLLER·SZKOLNIK: „Co katd1 panna wledsiu
powinn•"'. Jak pozo1ć przyazleao męh. Zł. 1,-.
SZYLLER-SZKOLNIK: „Co irazdy młodzieniec wie•
d~leć powinien". Jak pozn1ć przyozl• ~onę. Zł .. 1.-.
Cłf~LMNO: ,.Wyroczni a". Spooóh otrzymania od.
powiedzi na rótoe upytania. Zł. -,50.
„SZOSTA I SIODMA KSIĘGA MOJżESZA". Ma•
lliczno•aympatyczny 1karb. Najobozcrnicjaze ._„,
d1nic w dobrej oprowic. zaopatrzone picci~cl•1u.l.
Około 500 otroolc. Cen o Zł. 10.-.
ROSKO.CZARNOKSIF,ZNIK: „Tyal,ce aztuic Oli•
rod%icj1kicb"' . ToJcmołce maajl. Zbiór naJcleltaw•
tzycb aztuk. Zł. 2.-.
„SENNIK EGIPSKO.ARABSKI'" 1 planetami. -

Sp. Akc. Zakł. Graf. . Drukarnia Polska• , WJ.1csiawa, Sz1>1ta Ina 12.

Przeznaczenie! Świa~owej sławy
pc;ychografolog Szyller-SzkoJnik,
autor prac naukowych, redaktor
pisma „Świt• (Wiedza Tajemna),
opow1e Ci, kim jesteś, ki!Q być
motes1? Nadeślij charakter pisma swój. lub zainteresowanej
osoby, zakomunikuj Imię, rok,
miesiąc urodzenia, kawaler, żo
naty. Otrzymasz szczegołową
analizę charakte•u, ok reślenie za et, wad . zdolności, p1zeznaczenie, jak równ·eż horoskop słyn·
nego medjum M-lle Evigny. Wszystkim czytel·
nlkom dziennika analizę wysyła się po otflymaniu tylko 2 złotych (zamiast ' zł. 5). Osobiście
przyimuje od 12 - 7. Protokóły. odezwy, podzl~kowania
najwybitnieiszvch osób stolicy.
W2 r s z a wa, P sych o·O r afoło9 Szyller•
S zkol n l k , Piękn a 2 5, Cl „ b in e t redak tor a .
P. S. Niniejsze ogłoszenie wyciąć I załączyć
do listu.

Zł.

I,-.

~ARTY I KABAt Y.

36 kart I kabały. Z I. 1.- .
„ MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUbNYCll
ZJAW ISK NATURY'" : 9l oadswycu jnych fab
tów. Zł . 2.-.
LENORMAND: „Naalta atawlanla ltabely s kart",
Spoooby Lenormand, T hebe1. Dolr. ładoy aeDAlk,
48 kart berpłatole, Zł. 3.-.
CZARNY KRUK, csyll MojteasowJ altarbleo ma•
11lc1ny I t ajemnice wuellr.icb ta jemnic. Doełownle
_ _padłu.a 1tare•o t(k oplau. Zł . 3,-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK, albo władza oacl
duch ami ntoblne I J>lcltiel or„ oad mocau t waml
sieml I po wlctr aa. Zł. 3,-.
SI EDEM RAZY OPIECZ, TOWANA: Kalęaa na)•
wlęhsycb taJemulo csyll 01a11lcsnO•• Y,D1PalYCSOJ'
1karb. Zł. 3.-.
ARTUR GORSKI: „O 1marłwychwatanlu". Zł. 1.- .
DR. RAFAEL MAłlUZE: ,.Jak so•tać hypnotyH •
rem"'? Sao.rea • • nnycb wa l u ó• elr. s dzlcdslDJ
hypnotyzruu, 1u1eotJI I telepat)I. Podr~cznilr. prak•
tycsby .. Zł. 2,-.
PROF. u .• Wł.AD: Srtnkl curodzłejaltlo. Rosrywkl
naukowe. Wiciki r blór poucaohcych I l<dumlewa•
J,c>ch doh•lodcse6 1 26 llu1Cr ac)a1nl. Zł. 2,-.
Wyo;vlamy po otrsymaolu 1otówU, J1k równleł l i
u lic1colem i.ocstu• •m. Na •ydetkl pocztowe, opa•
lt<1w1nie, sal,csyć 1 si . 1n1calam.I pocztowymi.

Wydawnict•,•O
Pedakcja ,,"'iWIT"
Warsz· w , Pi~kna 2 5 , m. 12.
Konto 'P. K. v . 12454.
o itos:ten •~

wvcląt

I

dołączyt

do lldtG.

I

