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Świetni

odtwórcy ról

głównych

w sztuce 11 Mściciel" Stanisława Przy-

byszewskiego, granęj w Teatrze Narodo-

(

..

wvm w

„

Warsżawie.

żałobna

manifestacja.

Miasto Jarocin przez flumną manifesiscją dalo wyraz szczerego ws pól czucia dla pp. Kunzów, dotkniętych ciężką stratą z powodu zgonu Ich
córki Zdzislawy. S. p. Zdzislawa zdradza/a wielki talent muzyczny,a swą uprzejmością i 1vdziękiem ujmowala sobie serca wszy ,fkich.

Dnia 27 marca odbyło się 1v Grocho1vie uroczyste poświęeenie dzwonu
przez ks. kard. Kako1vskiego. Dzwon ofiarował kościolo1vi miejscowemu
Posel Wierzbicki.
'·

Dnia 27 marca odbyła się w Warszawie w sali
Rady Miejskiej uroczysta akademja ku uczczeniu
wielkiego pedagoga Henryka Postalozziego, który
zmarł w )827 roku. Na akademji byli obecni mi•
nister Dobrucki, minister pełnomocny Szwajcarji
de Segesser • Braneck oraz przedstawiciele rady
miejskiej i sfer literackich stolicy.

Okręt

balfycko ,
linji żeg•
ługi, w k I ó r y m
udają się emigran:
ci polscy z Gdań:
ska do Ameryki.
duńskiej

Dnia 27 marca rozpocząl się w U7 ar.szawie dwudniowy z.jazd Rady Na•
czelnej Kola Polek. Zdjęde nasze przedstawia prezydjum zjazdu. Siedzą:
Skotnicka, Szymkowiakówna, łubieńska, Bleszyńska, Czarnecka
Wiszniewska.

Dnia 23 marca poseł Boissier zlożyl wizytę marsz
Ratajowi. Na zdjęciu widoczni są od lewej do
prawej: Stanisław Czosnowski, sekretarz Polskiej
Grupy Parlameniarnej, Leopold Boissier, sekre•
tarz Unji Międzyparlamentarnej, prof. Uniw.
Pozn„ cir. Dembiński, prezes Unji Międzyparla;
mentarnej i marszalek R~taj.

Dnia 25 marca

przybyła do 117arszaivy znana po:
dwiska p. Karin Michaelis, autorka:
„Niebezpiecznego wieku kobiety". Na dworcu p<r.:
witali p. Michaelis (1) radca Wyszyński z M.
S. Z. (2), oraz sekretarz posel.ęfwa duńskiego p.
Carl Gisfaw Worsaaae (3).

'':'ieściopisarka

Zwie rzyn iec

Daniel -

samica z

małemi.

Daniel -

Wars zaws ki.

samiec.

Jedeń

z puszczy

,\flody daniel nie pozwala nikomu
siebie, usilujqc zaraz
swemi rogami.

białowieskiej.

.Viedźwiedż

w klatce. Przypatruje się pilnie
swemu malemu gościowi.

\

Koty króla sjumskiego.

Niedźwiedź

syberyjski w kia/ce .

;"-Ja/pa

Dnia 27 marca 1v Wierzbnie pod

Sowo.

Warszawą odbyty się bie:t
pierwszą nagrodę zdobył

p. Freyer.

afrykańska

przyjaciela -

włosy swe,l!o
dozorcę zwierząt.

ciemnie za

Czlernasfolelnl aliga/or.

Wyniki Il Narodowego Biegu

g; przy udziale 103 zawodników,

zbliżyć się do
a/akowuć

na~przełaj

Moment wręczenia nagrody przez kapitano Kurleltę zwycięz•
cy w Biegu Narodowym p. Freyerowi (Polonia).

Oryginalna

przejażdżka

Kąpielisko

po Alejach.

na

świecie

plaże

i

Ze

Wczesne

rybołówstwo

najpiękniejsze
urządzenia kąpielowe.

Long Beach w Kalifornji posiada

świata

mody.

(most Poniatowskiego).

lli'iosenne modele sukien i okryć na
B•ci Jablkowskic/1.

wysfaivie
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Ci brnk cnorjlji. równowagi,
je?.cli cierpisz mornl11ie i ule zn\\Sz
w>·i6cio. napisz do innic psycho•grll•
fologo Szyllcrn • Szkolnikn. uutora
prac naukowych. rcdok toro r.isma
•. ~wiC. Wiedza rajcrnnn. Nadc.\lij
cl;•r•~lcr pi>ma swój, luh zainlcrc.
•
'owanCJ o,oby. zak omunikuj imię. rok i mic>iąc
urodzenia. otri-vms~z odcmnic ttr\!;tCJ,!i,łows, analizę
charakteru. okre~lcnic załcl. wad. zdolności i prze.
tnuci:cnia. jak równict odpowiedzi nn ~zc:r.er1e Z••
Jane: py1u11ia. Lo• Twój Z•le1y nic tyłku od Twoich
zdolno~ci 1 czynów. lecz i od ludzi, z którymi się
l'lczy~zl Nie licz się z tym. co ludzie łli i 11łupi
m(owiq 1 pisXll o mnie. gdyż ludzie lli!(dy osobiScic
mnie nic zrtul! i nie ~orzystali z moich r.1J. lecz wet
pod uwa11~ posiadane przczcmnic 11rotok6ły i odez•
wy 'I oworzystw Naukowych Wnrsznwy. nujwybib
nicj•zych powng $wiata lckorskiCl?O i poważnej pr••
sy. Wszystkim Czytelnikom ,.N11szcgu Dodntk u liu•
strowancgo„ ntrnlizę wysylnm zuminst zł. 5.-.
tylko ?U 2 tł. Osobiście przyjmuj~ nd '10dz. 12 - 2
i 3 - 7 wiccz. Adresuj do mnie: Warszuwa, Szyllcr•
Szkulmk. l<cdt1kcja ..Swit„. ul. Piękna 25.
Zc~<tyt pism• ..Swit" WicJza Taicmno. oraz ka•
toloit t.i<1w)•ll ! ciekawej trcoci hiqtck. wy~ylam
i:ratis. na przc:ąlkę zal11ezy~ znaczek pocztowy.
l'il•icjszc ogfoszcnic wyci~ć i zaliczyć do listu.

Scen~ z s_klu ł•go „Epokowr wynafazek", farsy B. /Ter/za, wy.
s~a\Vlone1 1v

P. Janina Smolińska występuje ze
znacznem powodzeniem w pierw.
szorzędnych music•hall'ach
paryskich.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!

I

Teat rze Letnim w Warszawie. Skutkiem wykry:

cza snosobu zwracanie zmarłym życia jawią .~ię na scenie
Bismark i Aleksander /I], ci obaj grożą natychmiastowym rozle,
wem krwi Europie. IP rolach głównych występują: Jasińska,
Ro/terowa, Zelwerowicz, Orwid i Granowski.

W11y1tltlm c1ytelnikom „ Nuzcgo Dodatku llua tro•
waneQO" do kddej samówlont! ksiątki dodajemy
druw, , clck1w, I r:otytcczn' ksl111.kę darmo. Z a •
mla1 t Jednej - dwie. dwóch - cztery I t. d .
.,Hypnotyzml Sugcstjal
SZYLLER·SZKOLN IK:
Tcleputjal". „Sito noS7.R wowll11lrz n11s" . Czy chc<:SZ
11by Inni ulc11Rli
Chcesz.
być silnym. energicznym?
twej woli? Chcesi wladnć wielk11 tajemniczą i.ilq?
Podr~cznik słynnego bypnotyzcr11 Szyllora•Szkolnika.
Zawicr• 98 rożdzinlów: ll!stcrja h~·pnotyzmu. Ja~im powinien b)•ć hypnotyzer. Jnkie powinno być
medium. Magnetyczny rozwój o„u. Auto,ugestja.
Wpływ hyp1otyzera na mcdjum. U.;picnie mcdjum.
Sugc~tja podczas ~-nu. Sugcstja nn j a" ie. Obudzenie
mcJjum. Odgadywanie my>li. l'o"odztnit. w miłości.
l cczcnic w&zclkich nolnl!ÓW. Zł. 7.-. W pii;kncj
mocnej oprawie ZI. IO.-.
SZYLLER·SZKOLNIK: .• Praktyczny podri;cznik
chiro1011ncji. fizjognomiki, frenoloj!ji. n~trologji. Nni•
pc"niuj>zy bposóh poznania siebie i innych". Wy.
kwlntne wydunie w piQkncj 1>lóclen11ej, 1łotcmi lite•
rnrni ozdobnej oprawie, z portretem outort1 i z wie•
lu !lustrncjumi w tck$cie. f!cz oprnwy Zł. 4.-, w
oprnwic Zł. i.-.
SZYLLER.SZKOLNIK: •• Zwycli;stwo w miłości".
.lak zdohyć milo~ć ukocbnooj <>sohy. Cury. omule•
t~ i tolizmony storożytno~ci I wickcjw średnich.
Cenne wskuówki, rady i u" J~i. :li. 2.-.
Z. IKR: Tajemnice i .tnga<lniurua cz~rncj nia~ii.
1>pirytprnu. hypnotyzmu i m11,.:nctv1mu. Wicika
k>l~i:a ż ltl!lÓStwc;m ilustracji. Zł. 4.SO.
ST. WOTOWSKl: .. Magia. a c.tary„. - Treść:
Tajemnice magji . M.~gja naturalna. Drogi wtajcmnir

czania •. cercmonjaly i rytuały. Wskrr.cszcnic um•r•
łych. Ewokacje miłości. Lckarzowc rajcmni:c. Opę•
lonic. Czarna malJ.ia. Sabaty i uklęcia szatnna. La•
rwy I demony. Oczarowania i t. p. Księga zawiera
11 or)"11in11lnych i ciekawych r~cin. Cena ZI. 2 50.
„SZOS'I'A l SJODMA KSll•CA MOJżESZA'°.
Mal!iCzno•symr•11.tyczny skarb. Najobszerniejsze w)'.•
donic w dobrci opruw1e, zaopatrzone> plccz<;cidm1.
Około 500 stronic. Cena Zł. IO.-.
MISS CllASSE: Najnowszy sennik naukowy. ulo.
żony na zasadzie rewelacji słynnego mcd/um Miss
llas~o .. Z prz~~~ową SzJłlcra·~zkol!lika. Z . 1.-.
SZ'T l,LER.SZKOLNIK: •.Taicmmcn powodzenia„.
Jak ty.! 1 po~tępowa~. by zdobyć udowolcnic mo•
ralnc i 7.W)•ci~oko przeciwsta" ić się lo~owi. .SO gr.
..S_WIT". P_rc,numcrata na rok 1927. y. Trz.y cenne
premie .wynosi Zł. 10.-. Zeszyt oka•owy i prospek•
ty l!rall~. Na przesyłkę zal11c2yć znaczek pocitowy.
ST. WOTOWSKI: •.Tajemnice tycln i Amicrci"
l'raca naukowa. obejmująca caloksztnlt wicd;oy okuł•
ry,tycmcj i od~laniająca rąbek za11adnicnia hcia
pu1ogrobowtj!O. W siedmiu rozdziolach. Zł.
.. Spot~11owonie
Dr. RADWAN.PRAGtOWSKI:
woli". Najnowsze metody sugestii. Ro1wój zdoi no•
Aci, talentu i usuwanie strnchu i złych pnyzwycza•
jci1. C11 lość 4 tomiki r•ze.m Zł. 1.-.
BOSKO • CZA RNOKSlf;żN IK : „Tysiqco utuk
czarocl1icjskich". Tajemnice m•l!if. Zbiór nojcicknwszyc" sztuk. Zł. 2.-.
l'RA W DZIWY OGNISTY SMOK albo wlodza
nad duchami niebios i piekieł oraz nad mocar&t w~.
ini ziemi i powietrza. 3 zł.
„Tajemnice Mo~oncrji
ST. A. WOTOWSKI:
i Masonów„. Z wiciu ilustracjami. Zł. 2.-.
OR. RAFAEL MABUZE: „Jak zostać nyr;noty•
zerem"? Stercg cennych wskuówck z dziedziny

1.-:

Sp.Akc. Z akł. Graf . • Drukarnia Polska• , W:1rsza wa, Szpitalna 1 2.

I

hypnotyzmu. sugestii i tcl.-patji. l'odręczn1k 1m1kty•
czny. Zł. 2.-.
I.EO: „Najnowszy sennik ilustrowany chald·.:j•lco•
asyryjski, ulo~ony z wróżb i dociekań. najznako•
111itsi)1ch m~c.lrc6w Wschodu, z dodatkiem ró:inych
sposubów wróżenia. Zt. 1.-.
DR. S. HRE.IER: •• Wielki lekarz domowy". Nau•
ko o 7.drowiu. Przyczyny, objawy i leczenie wsze!•
kich chorób zwyk łcmi. Jomowcmi środkami. trawa.
mi i hl'0"1h11mi mcdycznemi. Mnóstwo ilustracji
1 rycin . Cenne w;lrnzówki. jsk zachować młodość.
pii;kno~ć 1 zJrowie. Wfolka ksi<:!l• w bogarej. płó,
cicnnci oprnwic. Ceno Zł. JO.-.
01~ro Mlll.l.J'R: .. Najnowszy lekarz domowy".
Najooi:otsz)· .tbiilr udo:.kooalonych starych i nowych
~rodków domowych przyrodołecznic•)·.:h na w.zcl•
kic chorob)' ..i~u cennych porad ilu.n. Zł. l.~O.
OR. WYROBEK: „Chorob~· wcncrycznu„. Spo'o'
hy leczenia. Z apobiegania. \\ iclka k.ięi:a. Mnóstwo
ifu,tracji. Zł. 5.-.
DR. JONDELOWITZ: •. Poradnik lckouki dlu
mc;?.czyzn 1 kobiet". Choroby weneryczne. Zapohic•
i:11nic. Lccz1>nic. Zł. J.- .
r'ROl7• DJ{. A. f'OREL: „Zagadnicni11 scksu11lnc".
W Awiccie n1111k przyrodniczych, psycholojlji, hy~ic•
ny i socjolon11ji. Dwa tomy. W_ydrrnio nowe. po.
wiQk>.tooc. Z wieloma rycinom!. Zł. 5. -.

Redakcj a „ SWIT"
Wydawnictwo
Warszawa, Piękna 26, m. 12.
Konto P. · K. o. 12454.
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