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Ozdoba baletu Opery Warszaws kiej primabalerina p.

Szymańska
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Dnia 18. Xll. przybyli do Warszawy zwycięzcy ieźdźcy_ polscy
z Amc>ryki: major Toczek. por. Szosland i rotmistrz Królikiewicz. Ilustracja przedstawia scenę powitania na dworcu glów" ""' «'<rńrl nhecn\lrh widzimv takie altachi amerykański<>go.

Zdjęcie nasze przedstawia majora Toczka (1), rotm. Królikiewicza (2) i por. Szoslanda ( 3), zwycięzców na wyicigach amerykóńsklch, w towarzystwie pik. szt. gen. Zahorskiego, lrzymajqcych puhar Narodów, w jednym z pokoi belwederskich no kilko minut prud przyjęciem przez Marszałka Pilsudskiego.

W niedzielę, 19-go
grudnia, odbyta się
w koszarach )6 p.
p. uroczystosć zaprzysiężenia rekrutów pułku, konsyslujqcych w stolicy. Zdjęcie nasze
przedstawia zaprzyrekrutów
siężenie
artylerii w koszarach 36 p. p. przez
ks. kapelana Mał
ka w obecności dowództwa pułku.

W niedzielę, 19 grudnia, w sali Rody Mie;skiej m. st. Warszawy odbyfa się uroczysta akodemja zorganizowana przez :sekcję
polonistycznq ko/u warszawskiego T. N. S. W. ku czci §. p. Jana Kasprowic:za. Zdjęcie nasze przedstawia moment zagojenia
ahademji przez pro!. Szyszkowskiego (1). Podkreślić należy
z ubolewaniem bojkot akademii przez przedstawicieli wlodz,
o czem świadczq najlepiej szerl!gi pu:stych krze:sel reprezentacyinych. Jedynie w/adze szkolne reprezentował kurator warszawski prof. Zawadzki.

W niedzielę, 19 trudnia, to czyly siq w Warszawie obrady pod
przewodnictwem generala Raszewskiego Rady Naczelnej Organizacji Monarchistycznej. Zdjęcie nasze przedstawia uczestni',„., ku;);t..·W~ •.,„,, prt:lc:,e111 ubiezteTShim,
~„ •
prezesem ol1ręgu warszawskiego Mrozowskim i sekretarzem generalnym J. Robakows~im i naczelnym dyrektorem p. Teofilem
Orzechowskim na czele.
"' '
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Kuliniec ze Lwowa, któw ciqgu czterech miesięcy przeszedł
wzdłuż i wszerz całq Polskę, przebywojqc przesz/o 5000 kilometrów i mojqc w drodze szereg przygód, jak bitwo z wilkami pod Wilnem.
Podchorqży

Kowno - stolica Litwy. Gmach polskiego gimnazjum, które zostalo 19 grudnia na skutek dekretu
r1 "" l'" r:aću prr>!. Waldemarasa ram knięte. Dekr<'I lrn iwiaclczy o wropim sto1mnku nowego rzqdu rewolucyjnego dla mniejszości narodowych.

ry

Kowno - :stolica Litwy. Gmach parlamentu litewskiego, gdzie w niedzielę, 19 grudnia, dokonano
wyboru nowego prezydenta Smetany. Tuloj leż
więzieni byli przez dwa dni członkowie poprzedniego nqdu.

Młodzież

Teatr im. Słowackiego w Krakowie.
Akropolis Wyspiańskleio.
Kassandra - Helena Ha/adńska.

Rozkosze zimy nad strumykiem.

Dzieci

wożą

na sankach swoje mamusie.

uczy

się

sportu

lyżwiarskiego.

Z tegorocznego Salonu w Zochi:cie.
Przy rannej toalecie. - St. Zawadzki.

Pejzaż

zimowy w Norwegjl

Dziecinny sport zimoW)'.

Trzy

niedźwiedzie

z Parku Narodowego w Ameryce podczas

śniadania.

Cichy zakątek nad r.z ekq Nilem. ulubione mi<•jsce plażujących krokodylów.

P. Czernillcówna, mistrzyni
klasycznych.

tańców

Propozycja nadzwyczajn a

Przeznaczemd Światowej sławy
pwchogralolog Szylłer-Szkolmk,
autor prnc naukowych, redaktor
pisma „Świt• (Wiedza Ta1emna).
opowie Cl, kim jesteś, kim być
mo.te~z? Nacleśłlj l·harnkter pisma swój łub zamteresow;ine}
osoby. zakomunikuj tmię, rok,
mresrąc urodten•a, kawaler, tonaty. Otrzyma<>z szcze~olową
analizę ch;irakte· u. okrt.>śleme za et, wad
zdolności, po zetnaczllme, jak równ e.t horosl<0p slyn·
nego medium M-łle Evtgny. Wszystkim czytelnikvm d.:ienntka anallze wysyła s•e pu otuymanm tvlko '}. złotych (zami:1st zł. 5). Osobi ście
przy1mutc od 12 - 7. Pro1okóly oc1ezwy, podzi~ kowania
najwvb1tr11eiszvch osób stolicy
-Na rs „awa, P sycho · Orafoło 1 .izyller•
~zkolni1e, Pif:;kn .a . 5, Q bin et redaktora.
P. S. NinleJSlt! oglo.;z.-nre wyciąć l Zllłączyć
do lt ... ln

Teatr im. Juljusza Slowackicgo w Krakowie. „tveuowe
Kolo", poemat dramtyczny w 5-ciu aktach: Akt 1-szy:
scena mifldzy Czang-Haj/ang (p. J. Hańska), mandarynem Ma (Artur Socha}, a ksiflciem Pao (Tadeusz Burnatowicz).
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W ::»ZYSJ n lCHI

OKULTYZM. WIEDZA TAJEMNA.
Wuyatk1m czytelnikom „Nuze110 Dodatku llu1tro•
•ane110" do kddej umówionej ksiq!k1 duJaicmy
dn11111. cicl..aw11 i poty1~c.tnt1 ksi11!kę darmo.
miast JedneJ - dwie, dwó;;b - cztery 1 t. d.
SZYLl.EK.SZKOLN IK: .. llypnotyzml Suge!>tJ•I Tc•
lc1>•IJ•I". ..Sile '""u wewnątrz na•·. Czy Lhcesz
byó silnym, cner11icznym? (;hces~. aby Inni ulcaali
Twej woli? Cbcc:n wlaJać wiclkĄ ta1cmnlcz11 &i•
Ił? l'odrcczoik dly11nc110 bypnotyzcru !>zylh,ra•
Szt.:olnilta. Z•wiera % rozd.ialów: l11storja b)p•
notyzmu. Jakim powinien być byp1101yzcr. Jatk1e
powinno być medium . Magnetyuny rozwój oczu.
Autoi.ugeslJa. Wply• h)'PROl)'.t<:ra na medium.
U6picnit: medium. Su11at1a podczas snu. Su11e.~1ja
na jawie. Obudzenie medium. Od11adywan1c: my>li.
Powodtenie w m1lośc1. Leczenie ws<tilkich nalo•
gów . ..(.1. 7.-. W p1~kncl mocnei opruwoc zł. 111.-.
SZYLLER·SZKOLN IK: .. 1>rektyczny podr<cznlk chi•
romoncJ1. ł17'JO~nom1kl. frcnologji. astrulo~ji NaJ•
pcwmci•zy sposób puxnarua siebie i lnn~ch". Za•
wn:ra ... ,-~!:J OM.u.k: t.h1romanc1a (linj1 r,k). fiz~o·
gnom1ko '!:.•Y 1watx)·j . •,uolosija (11auka o wply•
wte gwia:td na losy). K~1~ga pupularna I dnslęl'f11l
dla w.iystkich. Ola czlo..,itka ohznaj!Jlluneao
z Jj trc~ci11 niema tajemnic. Wykwintne wydarue
w plQk11c:j. płńcknneJ, zlot em i literami ozdobnej
oprawie. z portrctc:n1 •'!tora I z widu ilustrucjaml
w h:kĄclc. Bc:i opr•w.Y. ZI. 4.-. w oprawie ZI. 7 \-'i·
DR. RAl>WANoPKAC.1 .0WSKI: Powocbcnie, Ja1t
za pomoc11 autosu11e,tji, techniki emocjonalne)
I p~ycbu•analixy dupit1ć powodzenia w tyciu.
Zł. 2.-.
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r Mir I~•. .!111 i11•m Slnwnckil!f!." Ul T(ral,owie. „Kreńowe
Kolo", poemat dramatvczny w 'i-riu afdoch. Akl III-ci:
Sc:dzia Czu-Czu (.Tóuf C.eliwa).
Z. IKR: Tajemnice I zaj!adnlcnla curncj m11jjl. •111•
rytyzmu, hypnotyzmu I m<łgneryzmu. Wil:lka kasę.
ga z mnó•twc:m Ilustracyj. Zł. 4,50.
ST. WOTOWSKI: .. Duchy I z11wy". Z dzicdżlny
medjumixmu I zjawisk oadprzyrodzonycb. llustro•
w•na hczoemi fotogra1Jll011 duchu"' 1 zJa•. ZI. 2.-.
W. POPULAR: .•Ze świata poza~roł-uwcgo" . O du•
chach i curach. Zdurzcnia puwd1iwe. 50 ~r.
PROF. ST. A. WOTOWSKI:
.M·~I• a czary".
Treść: T•Jcmnicc ma11il. MngJa ndurelna. Oroal
wtajcmnlczllnia. ceremonjaly ł n
W skrze•
szenie umnrłych. Ewokacje miło~.;, l.ckarzowc tll<
jemnicc. 011eraoic. Czarna mOiija. Sabaty I H•
klęcia azatana. Larwy i dcm uny. Oczarowanie
I 1. p. ""~I!• uwiera 11 oryi:inalnycb I cieka•
wycb rycin . Cena Zł. 2.50.
STARKE: ..Sf>irytyzm". $wiat nicvndzi1lny, Duchy.
Medja. Stoliki wiruj,ec. Materi•lil•tia. Jak un 11•
duć 'ean•c spirytystyczne. 14 rozdzrnlów. Zł. 1.-.
SZYLl. ER ·SZKOLNIK: •. Co kli>d• p•nna wiedzieć
_powinna" . Juk poznać ~rzyftzlc"o m~h. Zł. 1.-.
SZYLLER•SZKOLN IK: „Co kazd,• młvdzlenlec wie•
dzieć powinien". Jak pornać pr.tyul, tonę. -

'""'Y

ZI. 1.-.

CHEŁMNO:

„Wyrocznia". Spo.6b otrzymania od•
powicdzi na rótne zapytania. Zł. -.50.
„SZOSTA I SIODMA KS111GA MOJżESZA". Ma•
gicznoosymp•lyczny ekarb. Na1ohucrnicj110 WY•
danie w dobrej oprawie, zaopnlr wuc pieczęciami.
Okolo 500 stronic. Cena Zl. IO.-.
ROSKO.<..::tAK,...U!..Sll;żNIK: .. Tysiące aztuk csa•
roJzieJsklcb". Tajemnice magji. Zbiór n aj cieka••
u ych utuli.. Zł. 2.„SENNlK EGIPSKO.ARABSK I" z planetaml. -

Zł. 1.-.
KARTY I KABAŁY. 36 kart I kabały. Zł. I -.
„MUZEUM OSOBLIWYCH LUDZI I CUDNYCH
ZJAWISK NATURY": 92 oadswyczajoycb lak•
tów. Zł 2.LENORMANO: „N auka atawlanla ltabuy a kart".
Spa.oby Lcoormand. Tbebca. Doltladny 1eoolłl:.
48 kul hnplatnlc. ZI. 3.-.
CZARNY KRUK, czyli Mojtcuowy 1karblec ma•
giC1'ny I t ajemnice •nelk1ch hJemolc. Doalo• ole
podług 1rorc~o ręltoj!itu. Zł 3.-.
PRAWDZIWY OG NISTY SMOK. albo władza oad
duchami olchio1 I piekieł oraz nad mocar•t•amł
ziemi I powlc:trza. Zł. 3.-.
SIEDEM RAZY OPIECZĘTOWANA: Księ111 naJ•
trięltuycb taJc:mnłc czyli ma~lcsno-sympatyct.Dy
skarb. Zł . J.-.
ARTUR Gl'IRSK I: .•O amartwychwotanlu" . Zł. 1.-.
DR. RAPAEL MABUZE: .. Jak ll'oatat hypooty•c.
rem"? Szcree cennych •1ku6wek z di1edaloy
bypnotyzmu. 1u11catji i telc:patjl. Podręczo11l prak•
ł)lczny. ZI. 2.-.
PROF. u .• Wl.AO: Sztuki czarodziejskie. Rozrywki
naukowe. Wiciki zbiór pouczaj - cycb I zduml~wa•
j"cycb doh•laddeń z 26 llut1raeJainl. Zł. 2.-.
Wyaylam)' po otr1ymaniu aotówlti. Jak r6wnld aa
zaliczeniem 1-ocztowem. N a wydatki pocztowe, op• •
kowanle. uł11czyć I si. snaczk aml pOC%towyml.

Wydawnlct.A o

Redakcfa ,,SWIT"

Warszawa, Ph;kna 25, m. 12.
Konto P . K. O. 12454.
Ortłe1Hnl•

w7cf1tf I dołłlcz.yt do lbłll.
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