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Wódz plemienia „sluxów"

ukońc:zyl

kursy kierowców samochodowych i zamiast konno
po szosach.

uganiać się

po niezmierzonych prerjach,

Jeździe

„Fordem"

Poseł Knoll przed weiściem do swej willi wraz z czlonkami poselstwa. Radca
handl. Mikulski, sekr. Mycielski, radca Giintber, konsul Tomaszewski. sekr.
Chalupczyński, sekr. Siemiradzki.

Wręczenie listów uwierzytelniających przez Ministra Pełnomocnego Holandjr
Prezydentowi Rzeczypospolitej. Poseł Holandii Wb. •• EngelbrPcht, Racica
Dyr. Protokulu Dyplomatycznego hr. PrzeździeckL
poselstwa Van Son,
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Odbyła się

w gmachu Ministerstwa Spr. Zagr. wymiana dollUmentów ratylikacy;nych konwencji polsko-rumuńskiej o wzajemnej nieagresji. W uroczystości wzięli udzia/ min. spr. zagr.
Zaleski, minister pe/nomocny Króla Rumunii Jacovaky oraz
szereg wyższych urzędników ministerstwa spr. zagr. Zdj{[cie
nasze przedstawia ministrów Jacovakiego i Zaleskiego w momencie podpisywania pro/oku/u o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Członkowie

W dn. 12 b. m. zmarł
Biskup St. Zdzitowiecki,
bojownik swobody kościoła i narodu.

*

Delegacji Polskiej po podpisaniu umowy polsko-

gdańsko-niemieckiej w sprawie rer<'rw 11bezplecze'ń socjalnych-

Siedzq od lewej do prawej: b. dyrektor D<'partamentu Min. Kol.
'tel. dr. Wróbel, radca stanu Claassen (Gdańszczanin) trzyma•
w r'[Ce dokument Układu wręczony mu przez pełnomocnika
Polskiego, Pełnomocnik Rzqdu Polskiegn dr Witold Prądzyński, radca Legacyjny M. S. Z. dr. Marchlewski.

I

lluslracia przecjstawia model pomnika T. Kościuszki d.zielo artysty, który nie podaje swego nazwiska. Model ten
otrzyma/ pierwszq nagrodę.

Trz(>ciq nagrodi: otrzyma/ model
pomnilm Kościuszki, dziefo Aleksandra Jackowski(>go.

Drugą nagrodę

otrzyma/ model pomnika Kościuszki~
wykonany przez Franciszka Rotha.
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Monitory marynarki wojennej na rzece Pinie, na Pol esiu.

Lichtugi w Ujściu Wisły przed wyjściem na otwarte morze.
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Z .TURNIEJU ZAPASNICZEGO

Zdjęcie

W CYRH;U

WARSZAWSKIM

przedstawia wszystkich uczestników zawodu w momencie wyjścia na arenę: na przedzie jeden z sędziów p. Arnold.

Zdjęcie

przedstawia słynnego siłacza Tompsona, murzyna
z A/ryki i znanego siłacza z Bułgarii Ferestanowa.

Bekker-Szczerbiński

w walce z Jakóbem Weiszem (Węgry). Fotografowi naszemu uda/o się zdjąc w momencie I. zw. chwyłJJ
„podwójny most".

WOJNA DOMOWA W CHINACH

Przed okienkami „Wkłady oszczędnościowe" w P.
K. O. jest coraz rojniej.
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W sztabie

chińskich

wofsk r4wolucyjnych. ~
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„Potasz 'i Perlmutłer w leofrze C1111 klińshiej 'i F,rtnera.
Arlyści: Chaveau, Łuszczewski, Fertner, Skoneczny i Gella

Przenośne

W cyrku londyńskim popisuje się jazdą na rowerze słoń Jumbo.
te cieszą się niezwyklem powodzeniem.

bulcciki w Zakopanem dla narciarzy.

Wyslępy

Charlie Chaplin i Cyrkówka w obrazie „Cyrk".

Propozycja nadzwyczajna

'Kosztowny jedwabny szal o barwach nlezmternle delikatnych, najmodniejszy slr6/ kobiecy.

Kalifornijska cyganka
lestona.

tańcząca

Przeznaczenlel Światowej sławy
psychografolog Szyller-Szkolnik,
autor prac naukowych, redaktor
pisma „śww (Wiedza Tajemna),
opowie Cl, kim jesteś, kim być
motesz? Nadeślij ·charakter pisma swój, lub zainteresowanej
osoby, zakomunikuj Imię, rok,
miesiąc urodzenia, kawaler, tonaty. Otrzymasz szczegółową
analizę charakte•u, określenie za et, wad, zdolności, przeznaczenie, jak równ•et horoskop slyn·
nego medfum M-lle Evlgny. Wszystkim czytelnikom dziennika analizę wysyła się po otr1ymanlu tylko 2 złotych (zamiast zł. 5). Osobiście
przyjmuje od 12 - 7. Prolokóły . odezwy, podzh:kowanla najwybltnletszvch osób stolicy.

char-

Warszawa, Psycho-Orafolo9 Szyller•
Szkolnlk, P l~ kna 2 5, Oiabine t redaktora.
P. S. Niniejsze ogłoszenie wyciąć I za łączy~
do listu.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!

Z. IKR: Tajemnico I H ll• dolenla curn•J ma11JI, IJI•
lytysmu. bypooty.ama I m.gnctyzmo. Wielka lttl••
11• a mo61twcm Ua• tracyJ. Zł. ł,SO.
ST. WOTOWSKJ: „Dachy I zJewy". Z cbledalllJ
mcdjumlama I ajawł1k nadprayrodsooycb. lla1tro.
wana lluocml fotoerafjamł ducbów I • Jaw. Z I. 2,-.
W. POPULAR: „Ze iwlata pou11robowc110". O d„
ch ocb I curacb. Zd aneola prawd&lwe. SO fr.
PROP. ST. A . WOTOWSKI: „Matla a cur1 ".
Tre(ł: T atemolce ••Ili. .M.a9ja naturalna. Oro•I
wtaJcmolcsaola, ceremooJ oly I rytaaly. W11tra„
u cole nmarlJcla. l.wokecje mllo6cl. Lclr enow1 ł••
Je mnice. Opętaole. Caaroa m18Ja. Sabat1 I H•
klęcia uałaDI . Larw1 I demony. Oc11rd'wanla
I t . p. K1lęaa aawlcre Il orygloaloycb I cieka•
wycb rycin. C1D1 ZI. 2.SO.
STARKE: „Ss-1 rJłJam' '. twlet olewldsl1loy. Dacla7.
Medj o. Stollkl wlrahc• . Matcrjallu cja. Jalt
duł 1ean11 tplryty1t1eaoa. H rosdzl al6w. ZI . 1,-.
SZYLLER.SZKOLNllt: „Co kaida panna wledał„
JIO•lnoa". Jall: po1od 11nyasle.110 męta. Zł. 1,-.
SZYLLER·SZKOLNJIC • „Co ludy mlodslenleo wl„
dslcć powlolaa.". lak po11116 prsyasł, łooe. -

O~ULTYZM, WIEDZA TMEMNA.

Y1sy1Utla HJUlolko• „N111c10 Dodatku nu1tro•
' wau1 0" do kaJdoJ 1am6wloncJ koi, tld dodajemJ
" • "· oł1kaw' I połyhcon' k11,tkę darmo. Z a.•
alaol ltdoel - dwie , d wóch - cttcry I t ..d.
IZYLLll·SZlOLNllC: „tłypnotysm l Sua_catJ al Te•
l•••tJal". „Słla 01111 wewn , tra nu". Cr.y chce„
~· 111•,a tD1rlluo1mt Cbccn, oby Inni ulee.U
Twej wollt Cbcttl wlodat wlclk ' tajcmoics, tł•
Ut Pe>M,11otk t lyooe10 bypnotyzcra Szyllera•
lall:ol1tka. Zawiera '~ ro1drlal6w: Hl1tC1rJa byp•
aot1•••· 1okl• powloltn byt bypootyl<cr. Jakle
, owl••O ~t•
M11nctycsny rozw6J ocaa.
A•łOOIHIJI. Wpływ bypnotyzcra na mcdjum.
Utpl11te a1dl ••· Sa1tttJ1 podcut aou. SuecatJa
•• j1wt1. Ob1d11ol1 eadJum. Odaad ywanle mym.
r owod1tal1 w ałlotcl. Lec senle wnclklcb Hlo.
Zł. 7.-. W l•koel mocnej opraw10 si. IO,-.
PTLLIJl,IZl.OLN IC : „flraktycsny podręczolk chi•
roaao•J'· . 1laJ01noalltl, lreooloaJt, ••troloaJI. N1J•
111 1poe6b poao1ol1 1lcblo I Innych". Za•
wian wJkl•d 01111:: Cblrom1ncj1 (lloJ a ,,lt), fl•fO•
f•o•lk• (rJtJ twaraJ) , HtroloQJa (nouka o wp J•
wie 1wla1d 01 1011). ICtlc•• popularn 1 I dott<;S-ll•
iii• w117ttklcb. Dla calowlclca ob101Jmlooeao
• JJ tr•••I• alem• tajemolo. Wykwintne wydonle
w ,1,ko•J, fl6olenoeJ , aloteml literami ozdobne)
°'rewie, 1 JIOrtretem auto ra I • wiciu l!u1tracJaml
w tekłde. Ilu opraw:y ZI. f ,-, w oprewlo Zł. 1.-.
Dit. lADWAN·PRAGł.OWSKI : Powoduole. Jall:
M
• o• oc, aatoea1tttJI, tccbnlkl -ocJoo•IHJ
I „,cbo•aulJ•J dopl,6 powod&ellla w tyola.
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Zł.

Zł. 1.-.
CHEł.MNO:

„WJtOHDla". Sposób otn1manla O'powledsl na r6tn1 sapy taola. ZI. -.SO.
„SZOSTA I SIOOMA KSIP;GA M OJżESZA", Ma•
CICIDO••ymp•łJOIDJ •karb.
NaJobHcroleJ•H
danie w dobrej oprawie, aaopatraooe plcca~olaal.
Około SOO •Ironio. Cen a Z I. JO,-.
ltOS>;O.CZARNOltSI P;~NIK: „Ty1l,ce astat 1111
r od1lej1ltlcb". Tajamoloe ••all. Zbl6.r naJct.ka,...
uycb 11tuk. Zł . ~-.
,,SENNIK EGIPSl.v·ARABSICJ" • płaoetaal,
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Sp.Akc.

Zakł.

Graf. .Drukami• Polska• , Warszawa, Szpitalna 12.

Zł. IJ::-•
l:ARTT I l:ABAt Y. S6 kart I ltabtlJ. ZI. 1,-.
„MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUDNYCJI
ZJAWISIC NATURY": 92 aadaw1caaJn1cla lak•
t 6w. Zł. 2,-..
LENORMANO: „Naalta 1t1włanla ltabal1 a kart".
Spoeoby Leoora aodl.. T laeb„. DokladJlJ Hoołk.
48 kert baaplatole. ~I. S,-.
CZARNY UlU lt:, uyll MoJłHIOWJ 1karbleo
11lc101 I taJaaalce w1Hlklcla tajemnic. DoalowoJ•
Jlodla.t ttareio r~ll:opha. Zł. S,-,
PRAWDZIWY OGN ISTY SMOi., albo władH ul
docb aml olebloa I .Pl•klel oru oad moc1utwaal
alcml I powlatrH. ZI. 3,-.
SIEDEM RAZY OPllCZ,TOWANA: KtlQQa oaJ•
wl~keSJch t•J•••l• cayll aa1l c1110•1ymp1t1cm1
1kerb. zr. )i:-·
ARTUR GO~l.I: „O smart...,cbw1taolu". Zł. 1,-.
DR. RAFAEL MAllUZI!:: „Jak aoatać bypoot11„
rem"? Ssor•• eaon1ch wtkaa6wek • daledalnJ
bypnotysma, HłNIJI I tel111atJI. PolllQcsnllc pralt•
ty.caof._ ZI 2,-.
PROP. u .•Wł..AD: Sitaki oHrodaleJtkle. Roar1wkl
naukowe. Wlaltl abl6t /oaoaaj,oycb I adumle•••
J,oycb dołwladoaai • 2 l111t1acJaml. Zł. 2.-.
Wy1yl1m1 po otray•aola 1ot6w kl , Jak r6wnleł 11
llllcaeolem Jt"Ocotowaa. Na wydatki pocatowe, opa•
kowanle. Hl'°''' 1 al. Haoakaal pocatow1ml.
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Wydawnictwo I Redakcja „SWIT"
Warszawa, Pl~kna 25, m. 12.
Konto P. K. o. 12454.
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