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Ulica miliarderów w Nowym Yorku „Park Avenue". Na ulicy tej mieszka przesz/o 1000 najbogatszych ludzi Ameryki. Obliczono. ie sami
lej ulicy wydają na najrozmaitsze rzeczy zbytkowne, ;ak samochody, przed mioty mody i t. p. 250.000.000 dol. rocznie.

mieszkańcy

Dnia S marca odbył się pogrzeb dziekana generalnego wo;sk polskich ś. p.
Antoniego Niewiarowskiego. By/ to pierwszy od wskrzeszenia Polski pogrzeb
duchownego wo;skowego, który mia/ stopień generała brygady.

J/Jnis Tschakste, Prezydent Republiki Łotew
skiej, o którego cl1orobie
doniosły dzienniki.

W poludnie dnia S marca odbył się w Warszawie pogrzeb znakomitego pisarza rosyjskiego Arcybaszewa. Zwłoki wyniesiono z cerkwi prawosławnej na
Podwalu i pochowano je na cmentarzu prawosławnym na Woli.

W niedzielę, 27 z. m. odbyła się w Zgierzu uroczystość wręczenia sztandaru,
daru powiatu Łódzkiego, 31-mu pułkowi Strzelców Kaniowskich. W uroczy.
stości wziq/i też udział pułk. Zahorski i gen. Zeligowski, jako zaslępcy:
pierwszy Prezydenta Rzplitej, drugi zaś min. spr. wojsk. Marszałka Piłsud
skiego. Uroczystość ta była symbolem wspólpracy armji ze społeczeństwem.

Dnia 3 marca zmarł w
Warszawie znany rosyjski pisarz- Miclial Arcybaszew, po ciężkiej chorobie zapalenia mózgu.
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W dn. 3 marca odbyło się w Warszawie w sali Filharmonii powitanie uczestników raidu narciarskiego oraz człon
ków zarządu P. Z. K. i Związku Związków Sportowych.
Na zdjqciu stoją od lewej do prawej: prezes P. Z. N. pik.
Bobkowski, prof. światopełk-Zawadzki (wręcza nagrody),
oraz dr. Orlowicz delegat Zwlqzku Związków sport. i uczestnicy raidu: Kalinowski, Kozlowskl, Pietkiewicz i Lechowski.

W prezydium Rady Ministrów odbyło się posiedzenie, poświęcone zagadnieniom, związanym z reformą rolną i spółdzielczością rolniczą. Zdięcie przedstawia prezydjum konferencji: min. Staniewicz (1 ),
premier Bartel (2) i min. Niezabytowski (3).

W 9-tą rocznicę śmierci prez. J.
Lea poświęcono grobowiec, ufundowany przez gminę m. Krakowa. Pomnill wykonany z kamienia gmin przyłączonych przez

lV Warszawie odbył się zjazd komitetu społecznego Przysposobienia Kobiet do Obrony kraju. Zdjęcie przedslrrwia
uczestniczki obrad. W prezydjum są obecne: prezesowa
lubieńska, Jędrzejowlczowa, przewodnicząca Zjazdu Grocholska, sekretarka Bratkowska, Gebethnerówna i Kobierzycka (ostatnia z ramienia Czerw. Krzyża).

p. prez. J. L. (podgórskiego).
Na czole kilka tarcz z godlami
gmin przyłączonych.

ś.

W Prezydjum Rady Mini.strów odbyto się posiedzenie, poświecone zagadnieniom związanym z reformą rolną i spół
dzielczością rolniczą. W naradzie wzięli udział prócz komitetu ekonomicznego Rady Minislrów również delegaci
kółek rolniczych. Zdjęcie przedstawia uczestników obrad.
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Jenerał Czang -Tso - Lin, wódz wojsk
pekińskich i mandżurskich, przeciwnik

jenerafa

kantońskiego

Oddział

wojsk

doniowa

w

kantońskich, podlegających

jen. Sun· owi.

Czena.

J eneral Wu-Pei-Fu który,
wciąż między

orzyłączyl się

balansując

Pekinem, a Kantonem,
ostatnio do wojsk kantońskich.

Z wystawy 38„ego Salonu
w Paryżu

niezawisłych

B. Czedekowski. Portret p. Woronieckiej,

Kalenba. Portret p. C. J ellenty.

Despujols.

Pani z

błękitnym

serwisem.

Karol Szymanowski, znakomity muzyk
i kompozytor polski, zostaJ mianowa-

ny dyrektorem konserwatorjum warszawskiego.

„Kaligula" K. H. Rostworowskiego w tearze

fińskim

w Helsinglorsie•
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Nowy gmach parla-

Polityka
Angji
w kolonjach
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w

indy/skiego

Delhi,
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podczas
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guracyjnych.
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Książe

i z

świata

Yorku w podróiy po Nowej Zelandii schwyta! na węde
otoczenia zabil harpunem olbrzymiego rekina.

pomocą

Wieczorowa suknia z koroneh.

S z tu k a

ta necz na

Ruth Bayfon, iedna z najpopularniejszych tancerek
murzyńskich.

p·ropozyc)a nadzwyczajna
Pr:i:eznaczeniel Światowej sławy
p ~ychografolog Szyller-Szk-olnik,
autor prac naukowych, redaktor
pisma „Świt• (Wiedza Tajemna),
opowie Ci, kim jesteś, kim być
możesz? Nadeślij charakter pisma swój, lub zamteresowanej
osoby, zakomunikuJ Imię, rok,
miesiąc urodzenia, kawaler, żo
naty. Otrzymasz szczegółową
analizę charakteru, określenie za et, wad, zdolności, przeznaczenie, jak równ•eż horoskop słyn
nego medjum M-Jle Evigny. Wszystkim czytelnikom dziennika analizę wysyła się po otrzymaniu t ylko 2 złotych (zamiast zł. 5). Osobiście
przyjmuje od 12 - 7. Protokóły. odezwy, podziękowania
najwybitnielszvch osób stolicy.

Wa r szawa,

Piękna

grupa baletowa, której cechą charaklerysfyczną jest lekkość i subtelność.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!
OKULTYZM. WIEDZA TAJEMNA
Wuyetklm cr.ytelDilcom „Naszego Dodatku IlustrO•
waDe110" do katdeJ zamówionej ksi'lżki dodajemy
drue,. ciekaw" i (lożyteczn11 książkę darmo. Za.
mlu t jednej - dwie, dwóch - cztery I t. d.
SZYLLBR·SZKOLNIK: „Hypnotyz1nl Sugestjal Te•
lepatjal". „Sile Dasza wewnątrz nas". Czy chce.u
być 1UDym, encrgiczDym? Chcesz, aby inni uleeall
T wej •oli? Cbceu wladoć wielk" tajemniczą • i•
I"? Podręcznlk ałynnego hypnotyzera Sżyllera•
Sskolnlka. Zawiera 911 rozdziałów: Historja hyp•
nctyunu. J.klm powlDicn być óypnotyzer. Jakie
powlDno być medjum. MegDetyczny rozwój oczu.
Auto• u11e1tja. Wpływ hypnotyzera DB medium.
Uśpienie medium. Suge1tja podczas snu . Sugestia
na )• wie. Obudzenie medjum. Odgadywanie myś)i.
Powodzenie w milości. Leczenie wszystkich na1o•
gów. Zł. 7.-. W piękDcj mocnej oprawie zł. IO.-.
SZYLLER.SZKOLNJK: „Praktyczny podręcznik chi·
rom aD~JI. fizJo~nomikl, freDologji, astrologji. Na)•
pewniej ny 1po1ób poznania siebie I innych". Ze•
wlera wykład n auk: Chiromancja (liDja rĄk), flzio•
iin omlka (ry1y twarzy}. astrologja (nauka o wply•
wie l!WiHd Da loay). 'Księga pOf,'u]arna i dostępna
dla wuyatkicb. Dla człowleka obznajmionego
s Jej trcAcl" µiem• tajemnic. Wykwintne wydanie
w plclcDcJ. płóciennej, złoteml literami ozdobnej
oprawie. • portretem autora I z wielu ilustracjami
w tekście. Bez oprawy Zł. 4,-, w oprawie Zł. 7,-.
DR. RADWAN,PRAGLOWSKJ: Powodzenie. Jak
u
pomoce a utoaugeAtji. techniki emocjonalnej
l paycho • an alizy dopł"6 powodzenia w 2yclu.
Zł. 2,-.

P. Bojarska w studjum „Kwiat".

Z. TKR: Tajemnice I za11aduienia czerDej magji. spi•
rytyzmu. hypnotyzmu i magnetyzmu. Wicika księ•
ga z mnóstwem ilustracyj. Zł. 4.50.
ST. WOTOWSKT: „Duchy i zjawy" . Z dziedziDy
mediumizmu i zjawisk nadprzyrodzonych. Jlu3tro•
wana liczneml fotografiami duchów i zjaw. Zł. 2.-.
W. POPULAR: „Ze świata pozagrobowego". O du•
chach i czarach. Zdarzenia prawdziwe. 50 gr.
PROF. ST. A. WOTOWSKI: „Magja a czary".
Treść: TajemDice magji . Mogjo naturalna. Drogi
wtajemniczania, cercmonjsly i rytuały. Wskrzc•
szenie umarłych. Ewokacje miłości. lekarzowe ta•
jemoice. Or;ętaDie. Czarna mogja. Sabaty I ta•
klęcia szatana.
Larwy I demony. Oczorowaale
i t. p. Księ~a zawiera 11 oryginalnych I cieka.
wych rycin. Cena Zł. 2.50.
STARKE: „Spirytyzm". $wiat Diewidzialny. Duchy.
Medja. Stoliki wirujoce. Materjolizncja. Jak urzą•
dzać seanse spirytystyczne. 14 rozdziolów. ZI. 1.-.
SZYLLER.SZKOLNIK: „Co każda panna wiedzieć
powinna". Jak poznać przyszłego mciża. ZI. 1,- .
SZYLLER. SZKOLNIK: •• Co każdy młodzieniec wie•
dzieć powinien". Jak poznać przyszł<1 żonę. Zł. 1.-.
CHELMNO: „Wyrocznia". Sposób otrzymania od·
powiedzi na rćt.ne zapytania. ZI. -.50.
„SZOSTA I S!ODMA KSIĘGA MOJżESZA". Ma·
giczno•sympatyc.zDy skarb. Najobszerniejsze wy•
danie w dobrej oprawie, zaopatuone pieczęciami.
Około 500 stronic. Cena Zł. ·10.-.
BOSKO.CZARNOKSIĘżNTK:
„Tysiące sztuk CZI•
rodziejskicb". Tajemnice mogji. Zbiór najciekaw.
szych sztuk. Zł. 2,-.
„SENNIK EGIPSKO• ARABSKI" z plaDetaml. -

Sp.Akc. Zakł. Graf. • Drukarnia Polska •, Warszawa, Szpita lna 12.

P sycho· Orafolog Szyller•

Szkolnl k, Pl~kn a 2 5, Ga bine t redaktora.
P. S. Niniejsze ogłoszenie wyciąć I załączyć
do listu.

Zł. 1.-.
KARTY I KABAL Y. 36 kart i kabały. Zł. 1.-.
„MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUDNYCH
ZJAWISK NATURY": 92 nadzwyczajnyc'h fak·
tów Zł. 2,-.
LBNORMAND: „Nauka stawiania kabały z kart".
Sposoby Lenormand. Thobes. Dokładny senDik.
48 kart bezr;latnic. Zł. 3,-.
CZARNY KRUK. czyli Mojżeszowy skarbiec magi•
czny i tajemnice wszelkich t.a jcmnlc. Dosłownie
podług sta1ego rękopisu. Zl. 3.-.
PRA WDZfWY OGNISTY SMOK. albo wiedza nad
duchami ojcbios i piekieł oraz nad mocarstwami
ziemi i powietrza. Zł. 3.-.
SIEDEM RAZY OPIECZĘTOWANA: Księga naj•
większych tajemDic czyli magiczno•sympatyczny
skarb Zł. 3,-.
ARTUR GORSKT: ,.O zmartwychwstaniu". Zł. 1.-.
DR. RAFAEL MABUZE: ,,Jak zostać hypDotyzc,
rem"? Szereg cennych wskazówek :.> dziedziny
hypnotyzmu. sugestii i telepatji. Podręcznik prak•
tyc:r:ny. Zł. 2.-.
PROF. u .• WLAD: Sztuki czarodziejskie. Rozrywki
naukowe. Wielki zbiór pouczających I zdumiewa•
jących do$władczcń z 26 ilustracjami Zł. 2.-.
Wysyła.o;iy po otnymaniu gotówki, jak również za
zaliczeDiem pocztowem. Na wydatki pocztowe, opa•
kowauic, załączyć I zł. znaczkami pocztowymi.

Wydawnictwo

Warszawa ,

Redakcj a
Piękna

Konto P. K.
O•łoneale W)'clą~

I

o.

„SWIT"

25, m . 12.
12454.

4ołączyt

do

lłata.

