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Międzynarodowe

zawody narciarskie w Zakopanem
2.

1. Grupa zawodników zagranicznych biorących udział w zawodach: Siedzą od lewej do prawej: Rucareano Joan kapitan rumuński, Lexes Friedrich (Rumunia}, Zaganescu Joan kapit. rum., Gregor Karol kopii. rum, Pugas Milos kapitan czesk~, Stolpe Wilhelm (Szwecja), Carlson Gerhardt (Szwecja).
Sioją w pierwszym rzędzie: Bujak Franciszek, ,R,attay Hans ( Auatrja), Reill Karl (Cz~chy), Woellkess Albert kap. rum., Szesser Bruno kopił. rum.
Ruzsinsky Jan (Czechy), Nowak Wladimir (Czechy), J anwis {Czechy}, Nemetzky Ottokar (Czechy), Siegel Arnas (Czechy}, Lindstroem Ala (Szwecja).
Drugi rząd: Stehlik Władysław (Czechy), Nowak Paweł (HD'fj, H,_ggocz Gi:ta {W ttgry}, 'Bim Józel (Czechy), Bachtik Miroslaw (Czechy}, Helman Bogumił (Czechy), Bierauer Otto (Czechy). W pierwszym rzędzie ·"flUHłzi Ii.Jl.y-Sitffr ~ Aualrji, jqko jedyna kobieta z tego kraju. '2. Janina Loteczkowa
{1} i Elly Sitter (Austrja}. 3. Ela Zientkiewiczowa w biegu pań {7). 4. Mimo zawieruchy inieżnej publiczność wyczekuje wyników biegów u startu.
5.
Czeski atfache pik. Viest z pik. Ulrychem i pik. Zamorskim przyglądają s-ię zawodom.
6. Bujak i Motyka przed startem, hołdują zasadzie „klo
smaruje fen jedzie".
1. Grupa zawodników czeskich: Karo( Gregor {89), Helman Bogumił {99}, Bierauer Otto {105), Siegel Arnas {162). Obok nich
gen. Wróblewski.
~ Grupa rumuńska: Por. Zaganescu Joan {149), Kadet Rucariano Joan (52), Lexes Friedrich (103), kadet Woellkess Albert (94),
kap. Szesser Gruno {41). ~. Grupa polska strzelców podhalańskich, która zdobyła pierwsze miejsce w biega patrolowym: Por. Woydcki {38), Kapral
Wagner {29 ), strzelec Zaydel (27 ) , strzelec Batchelt ( 102).

Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościc ki przyjmuje raport Dow6dcy Kompanjl Honorowej na Dworcu kolejowym w Poznaniu.

25 lutego odbyła siq w Warszawie uroczystość z okazji 96-letniej rocznicy
sanilarjatu wojskowego armii polskiej. Zdjqcie przedstawia moment, kiedy
inspektor sil sanitarnych Rzplitej gen. Rogalski (1), oraz pułkownicy Kollą
faj-Srzednicki {2) i Miszewski {3) wznoszą toast na cześć Prezydenta Rzplitej
i Marszałka Pilsudskiego.

W Warszawie odbyty się obrady państwowej rady rolniczej pod przewodnictwem min. rolnictwa Niezabytowskiego. Zdjqcie przedstawia uczestników
obrad w momencie wygłaszania przemówienia przez min. Niezabytowskiego.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej pro!. Ignacy Mo.~cicki wpisuje swe nazwisko
do Księgi Pamiąl kowej w Ratuszu Poznańskim.

W dn. 25 lutego, jako w 96-letniq rocznicę bitwy pod Grochowem Sanitarjat
wojskowy obchodzi/ uroczyście rocznicę wystąpienia pomocy sanitarnej polskiej. Zdjęcie przedstawia uczestnik6w obiadu żołnierskiego w baonie sanitarnym ńa Powązkach. W obiedzie tym wzięli udział wszyscy oficerowie: oddziałów sanitarnych, konsystujących w Warszawie oraz z Ministerstwa
spr. wojskowych.

Dnia 26 lutego odbyło się posiedzenie państwowej rady emigracyjnej pod
przewodnictwem ministra pracy i opieki spoi. dr. Jurkiewicza. Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji. Siedzą: minister Targowski (1), wiceprezes
Giliczyński (2), min. pracy dr. Jurkiewicz (3), dyr. Kutyłowski (4), dyr. ini.
Gadomski (5). radny Alter (6), radca z min. oświaty Zdrojewski (7), radca
l'migracyjny Dalbor (8), prezes Tow. Emigracyjnego Huzarski (9), prof.
Ludkil'Wic: (JOJ .
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Dnia 23 lutego wyjechała z Warszawy do Francji
grupa parlamentarna polsko - francuska celem nawiązania bliższego kontaktu z parlamentem francuskim. Wycieczka w drodze do Paryża zawita do
Pragi Czeskiej. Zdjqcie nasze przedstawia uczestnik6w wycieczki: prof. Stroński, pos. Chądzyński,
sen. Baliński, sen. Kiniorski, pos. Niedzialkowski,
poseł Thugulł i inni.

Dnia 24 lutego odleciał do Angory w Turcji Azjatyckiej samolot typu Junkersa zbudowany w fabryce A. B. Slygyndustry w Linhann z metalu i posiadający trzy silniki o sile 900 koni a skrzydła o rozpięlości 28 i pól metra.
Waga samolotu wynosi
3600 kg a z ładunkiem i pasażerami 6000 kg. Zdję
cie nasze przedstawia samolot na lotnisku Mokolowskiem przed odlotem.

W ponieclziali!k 21 lutego wybuch/ pożar w depót
lokomotyw Warszawa Gdańska towarowa, wskutek
czego zapali/ się budynek wraz z 5-ciu lokomotywami. Zdjęcie przedstawia ocalałe wiązania budynku oraz jedną ze spalonych lokomotyw. W glqbi
sylwet ki strażaków, oraz lunkcjonarjuuy kolei
w trakcie walki z groinym żywiołem.

•
Typ starej kobiety wiejskiej
w Kaliskil!m.

Billorówna i Koral<>wski mistrze Polski w szluczne;
jeździe na lyżwacli.

Belgijska para królewska na przechadzce w parku
podczas wizyty w Londynie.

Lili

Roslańska występuje

z wielkim po-

wodzeniem w Teatrze Rozmai/ości „Mignon". Szczególnym powodzeniem cieszy się śpiewana przez p. Ros/miską
jej własna piosenka „Ja nie chcę lego"

Margarita Duvinage, gwiazda

Która, czy który

Południowe;

będzie

Ameryki

pierwszy? (Zawody „Allel Klubu" w Anglji}.

P. Marja Lubinka, wiedenka, gwiazda
li/mowa.

Najmniejszy samochód, wykonany w przeciągu 9 miesięcy przez Izydora L11bin'a w Brooklynie. Posiada jeden cylinder, waży 150 lun/ów, rozwiia szybkość 65 kim. na godzinę i zaopatrzony jest w radjo-odbiornik.

Automobil - sanki -

doskonały

do wycieczek na wsi .

•

Pojmany wielki ptak jest znacznie

większy

od murzyna.

Niebezpieczna

zmudna praca kominiarzy.

Wąziutka suknia z szarego weloru pasek z czerwonej skóry - haft również czerwony.

Propozycja nadzwyczajna

Amerykańska

kabaretowa figura geometryczna.

Przeznaczeniel Śwtatowej sławy
psychografolog Szyller-Szkolnik,
autor prac naukowych, redaktor
pisma „Świt„ (Wiedza Tajemna),
opowie Ci, kim jesteś, kim być
motesz? Nadeślij charakter pisma swój. lub zainteresowanej
osoby, zakomunikuj Imię, rok,
miesiąc urodzenia, kawaler, tonaty. Otrzymasz szczegółową
ana11zę charakteru, określenie za et, wad, zdolności, przeznaczenie, jak również horoskop słyn
ne[O medjum M-Ue Evlgny. Wszystkim czytelnikom dziennika analizę wysyła się po otrzymaniu tylko 2 złotych (zamiast zł. 6). Osobtście
przyjmuje od 12 - 7. Protokóły. odezwy, podziękowania
najwybitniejszych osób stolicy.
Warszawa, Psycho·Grafolog Szyller•
S zkolnlk, Ph;kna 25, Gabinet redaktora.
P. S. Niniejsze ogłoszenie wyciąć I załączyć
do li~tu.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!

Z. JKR: Tajemnice i zagad~ienia czarnej magji, spl•
Zł. 1.-.
rytyzmu. hypnotyzmu i magnetyzmu. Wielka księ•
KARTY I KABALY. 36 kart i kobały. Zl. 1.-.
OKUL TYZftj, WIEDZA TAJEMNA
ga z mnóstwem ilustracyj. Zł. 4.50.
„MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUDNYCH
Wasy• tkho czytelnikom „Naszego Dodatku !lustro•
ST. WOTOWSKI: „Duchy -i zjawy" . Z dziedziny
ZJAWISK NATURY": 92 nadzwyczajnych fak•
weneeo" do kaidei zamówionej książki dodajemy
medjumizrou i zjawisk nadprzyrodzonych. llustro•
tóW Zł. 2.-.
drug,, ciekaw• i i.·ożyteczn11 ksi11żki; darmo. Za.
wana UczoemJ fotografiami duchów i zi•Vf· LENORMAND: „Nauka stawiania kabały z kart".
midt jednej - dwie, dwóch - cztery i t. d.
Zł. 2,-.
Sposoby Lcnormond, Thobcs. Dokładny sennik.
SZYLLER.SZKOLNIK: .• Hypootyzrol Sugestjal Teo
W. POPULAR: •• Ze świata pozagrobowego". O du•
48 kart bezr;latnic. Zł. 3,-.
lepatjal". „Sila nasza wewnątrz nas". C,;;y chcesz
chach i czarach. Zdarzenia prawdziwe. 50 gr.
CZARNY KRUK. czyli Mojżeszowy skarbiec magi•
być eiloym, energicznym? Chcesz, aby inni ulegali
PROF. ST. A . WOTOWSKJ: „Magia a czary".
czny i tajemnice wszelkich tajemnic. Dosłownie
Twej woli? Chcesz wladać wielk11 tajemnicz11 si•
Treść: Tajemnice magj!. Magja oatura!Jla. Drogi
podług staaego r~kopisu. Zł. 3,-.
I"? Podręcznik słynnego hypnotyzera Szyllera•
wtajemniczania, cercmonjaly I rytualy. Wskrze•
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK. albo wiedza nad
Szltololka. Zawiera 98 •Ozdzialów: Historja hyp•
szenie Ulllar lycb. Ewokacje miłości. Lekarzowe ta•
duchami niebioJ I piekieł oraz nad mocarstwami
notyzmu. Jakim powioieo być hypnotyzer. Jakie
jcmnicc. O(iętaoic. Czarna magja. Sabaty i za•
z\cmi i powietrza. Zł. 3,-.
powinno być medjum. Magnetyczny rozwój oczu.
klęcia szatana.
Larwy i demony. Oczarowanie
SIEI)EM RAZY OPIECZĘTOWANA: Księga oai•
Autoeuge,etja. Wpływ hypnotyzcro. na medjum.
i t. p. Księga zawiera 11 oryginalnych i ciek••
większ~ch tajemnic czyll magicznO•Sympatyczny
Uśpicole medjum. Sugestja podczas Sl)u. Sugestja
w,ych rycin. Cena Zł. 2.50.
skarb Zł. 3.-.
D • Jawie. Obudzenie medjum. Odgadywanie myśli.
STARKE: „Spirytyzm". świat oiewidzlaloy. Duchy.
ARTUR GORSKl: •. O zmartwychwstaniu". Zł. 1.-.
Powodzenie w miloAci. Leczenie wszystkich naJo,
Medja. Stoliki wiruj11ce. Matcrjalizacja. Jak urzą•
DR. RAFAEL MABUZE: „Jak zost11ć bypnotyzc•
ów. Zł. 7.-. W pięknćj mocnej oprawie zł. 10.-.
d1'ać seanse spirytystyczne. 14 rozdziałów. Zł. 1,-.
rem"? Szereg cennych wskazówek z dziedziny
S YLLER.SZKOLNIK: „Praktyczny podręczDik chi•
SZYLLER· SZKOLNIK: „Co każda peona wiedzieć
hypnotyzmu, sugcstji i tclcpatji. Podręcznik prak•
romancjl, fi:tio11oomiki, frcoologji. astrologii. NaJ•
powinna". Jak poznać przyszłego męta. Zł. 1.-.
tyczny. Zł. 2,-.
powniejuy sposób poznania siebie i innych". Za•
SZYLLER.SZKOLNIK: „Co każdy młodzieniec wl""
PROF. U„Wł.AD: Sztuki czarodziejskie. Rozrywki
wlor• wykład nauk: Chiromancja (linja rąk), flzJo•
dzicć powinien". Jak poznać przyszl'I tonę. 11nukowe. Wielki zbiór t>Ouczającycb I zdUIJliewa.
llDOlDlka (rY•Y twarzy), astrologja (nauka o wply•
Zł. 1.-.
jących doświadczeń z 26 ilustracjami. Zł. 2.-.
wio ewlud na losy). Księga pOf,'ularna i dostępna
CHELMNO: „Wyrocznia''. Sposób otrzymania od•
Wysyłamy po otrzymaniu gotówki. jak również za
dla wazyatklch. Ola człowieka obznajmionego
powiedzi oa róine upytanin. Zł. -.50.
zaliczeniem pocztowcm. Na wydatki pocztowe, opa.
„SZóSTA I SlóDMA KSIĘGA MOJŻESZA". Ma•
lcowanic, zal~czyć 1 zł. znaczkami pocztowymi.
• Jej trdcl" niema tajemnic. Wykwintne wydanie
w pięknej , płóciennej, zlotemi literami ozdobnej
giczno•sympatyczny skarb. Najobszerniejsze wy•
opr...·io, :t portretem autora i z wiciu ilustracjami
danie w dobrej oprawie, zaopatrzone pieczęciami.
Wydawnictwo I Redakcja „SWIT"
w tekście. Be:t oprawy Zł. 4,-, w oprawie Zł. 7.~.
Okolo 500 stronic. Cena Zł. IO.-.
W
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DR. RADWAN.PRAGLOWSKI: Powodzenie. Jak
BOSKO·CZARNOKSIĘżNIK: „Tysiące sztuk cza•
arszaU!a,
ę na
' m.
•
sa pomoc11 eutosugestjl. techniki emoejooalncj
rodziejskich". Tajcmoloo magji. Zbiór najciekaw•
Konto P. K. O. 12454.
I paycho • llDalizy dopiąć powodzenia w życiu.
szych sztuk. Zł. 2.-.
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