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stulecie sm1erc1 Beethowe na

Por/rei znakomitego kompoz.vlora i mlslru1 tonów, Ludwika van
Beethovena (zmarl w Wiedniu w ·1827 r.).

fortepian Beet11ovena, należqcy do nie~o ód r. 1796 aż do śmierci, a na•
ofhircnvany przez lrislyfut Coopera p. van Buren, amerykańskiej
arfy.ęce, grającej specjalnie na starych in!l.lrumenfoch.

,jfępnie

Onia 1 kwietnia Morsza(ek Sejmu Rataj wydal bankiet na cześć ombasactora Francji I~aroche i członków grupy po~sko.froncuskiej.
!!.~em są widoc:1.ni: .\farsialek Ruta}, ambasador Larocl1e, sen. Baliński, gen. Chorpy, prof. Stroński, poseł .'l\'icdm1fkowski. poseł
Kiniorski, hr. Prze7dziecki, min. Chądzyński i p. Dwernicki.
~~~~

~~~~~~~~~~~~

Na zdjęciu na•
sen
Daszyński,

Dnia 2 kwietnia otworzono w Zachęcie wystawę obraz6w
sztuki węgierskiej. W uroczystości wzięli udzial m. in. kardy•
na/ Kakowski (1), min. Zaleski (2), poseł węflierski Belitsa (3).

Dnia 2 kwietnia odbyt się w Warszawie zjazd wojewodów poświęcony
omówieniu najważniejszych spraw admini$lracyjnych w gospodarce pańs
stwowej. Dowodem powagi zagadnień jakiemi zajmowali się zgromadzeni
może być fakt, że wśród uczestników zjazdu zjawili się wicepremier Bar•
tel, min. spr. wewn. Składkowski, wiceminister Jaroszyński i I. d.

Dnia 2 i 3 kwietnia odbył się w Warszawie zjazd zarządu
kasy lm. Mianowskiego. Zdjęcie przedstawia prezydjum zjazs
du od lewej do prawej: Koraczewski, przewodniczący zjazdu
Ły1kowski, radca Ruber, prezes kasy Lutostański i sekretarz
zjazdu Konopacki i Krzeczkowski.

Dnia 3 kwietnia zorganizowało warszawskie Tow.
Cyklistów pierwszy wiosenny rajd na Bielany.

Dnia 3 kwietnia odbył się w gimnazjum Giłycklego w Warszawie narodowy bieg dla pań na dysta~sle 1500 m.

Zdjęcie

przedstawia moment startu.

Dnia 3 kwietnia

odbył się

N1t moment przed biegami.
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Do mety przybywa p. Ratniewsko.

Łazienkach

w Warszawie bieg na

przełaj

na dystansie 3 kim.

2Blvodnicy u starta:

z

Wicedyrek tor Bonku Polakiego
d r. Młynarski, k tóry powróci/
z Ameryki, gdzie czynił stara•
nia o uzyskanie po:tyczki.

PUSZCZ AFRYKI•

p„of. Krzyżanowski, który po•
1vr<kil z Ameryki, gdzie czynił
slaronla o uzyskanie po:tyczki.

~pie1vak.

Doniosły wynalazek w lecznictwie
Dr. Phfl. Tadeusz Skalski prof. l
Gimnazjum w Tarnowie dokonał fa•
i.o chemik wynalazku lekarstwu
przeciwko chorobie raka.

De legacja kolejarzy
Górno.§ląskich
wręczyła Prezydentowi Rzplftej 1v
6-ciolelnią
rocznicę plebiscytu
pa•
miąlkową tablicę wykonan4 z metalu,
jako hold wyzwolonych uczniów war•
szla/ów kolejowyc/1 w Kotowlcacl>.

Lubieniecki sekretarz Komitetu Cen;
trafnego (komunista) areszlowony jas
ko 1eden 7 przywódców P. P. K.

Widok z/oźonego spadochronu
wraz z pasem.
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Najlepuą drogą w puszczy jest

~
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Czaszka cielęca nienaturalnej wielka•
~ci znajduje
się w Instytucie
Weterynaryjnym 1i• War.s.tBWie.

rzeka.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
"'I

!NJAĆ BEZPŁPROSPEKTOW. WARSl.KREOYTOWA 1.

-

Kamień o ~rednicy 20 cm. wagi 17
i pól funta, o znaleziony w iol ttdku
keńskim.

Fragment obrazu 7,go arcydziela Ryszarda Wagnera „Parsival", wysfa•
1vionego IV inscen. Ad. Popla1v.~k iego w teatrze \fi ie/kim (Mossakowski,
Micho/owski, Gruszczyński i Bodziszewska).

„Epokowy wynalazek" I/er/za 1w scenie teatru Na rodowef!,o,
Jnrszewski, Lenerówna, Kurnokowicz, Jasińska, Orivid,
Rollerowa, H nydziński i Sz11rkow.~ki.

pr11ją:

Bi11Va w ogrodzie zoologicznym w Los lt ngelos.

. I Gryff,Trzeciecki, znany bas, wys
s:i;;1uje w operze Wari:znwskiej w
,,Fau.ki<t' i w „A idzie".

Olbrzymia. 23000•ś1Vieco1va żarówka
l\?eslinghousc'o służy do oświellania
nocą lotnisk•
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Jeteli Cl brak enerJ!jl, równowagi.
jctcli cierpisz moralni~ 1 nic znas~
wyjścia. napisz Jo mnie psycho.gra•
fnlogu Szyllcra • Szkulnlka. autora
prac: n•ukowych. rcJoktoro f>isma
..Swit". Wiod zn tojcmnn. NuJc~lij
char•ktcr pism• swój. lub zai11tcrc.
•
sowu1.-, O•ohy. :1.akornunikuj in1iQ. rok I miesiąc
urodzenia. otrzymasz oJernnic siczc1161owq analizę
eh•raktcru, określenie zalet. wad. 1.Jolno~ci i prze•
znuczcnła. jak ri>wuiet odpowiedzi no szczerze za•
dane pytania. LOi> Twój zalety nic tylko od Twoich
zdoln~ci i czynów. lecz I od ludzi. z którymi siq
l~CZ)'~zl Nie licz się z tym. co ludzie tli i glupi
mówi~ i piszą o mnie. gdyt ludtic ni11dy o~obiście
mnie nic znali ł nie korzystali z moich rad. lecz wet
pod uwa1tę posiadane przezemnie protokóły I odez•
wy 1 nwarzy~tw Naukowych War~uwy. najwybit•
nioj„ych powag świata lekarskic110 i powdncj pra•
sy. W•zystkim Czytelnikom „N„zcjlo Dodatku Jiu,
'trnwuncgo" analizę wys)'łum zomlost zl. 5.-,
tylko za 2 zł. O•obi~cie p rzyjmuj( od godz. 12 - 2
I 3 - 7 w1ccz. Adresu) do mnk: Wnr~zawa. Szyller•
S1.kulnlk. l{edokcjo „Swit ", ul. l'l~kn a 25.
Zeszyt pism11 ..Swit „ Wiedi11 1·njcmna, oraz ka•
t11IO!I niczwykb ciekawej treści ksi~~ck. wysył11m
~ratls. na przeaylkę załączyć znaczek pocztowy.
Nholcjsze ogłoszenie wyci~ć i nlAczyć do list u.

.Vajmodniejsze suknie wiosenne na ll'yslan>ie Nagazy.,u B·ci
Jablkowskicf1.

WI OZA DLA WSZYSTKICH
„0 111

.„ 1cln1kom „ Nu zciio Dodatku lluatro.

Jo ka i dc j um ńwioM! kslątk l dodajemy
.ie~ .„, 1 1-o:i ytcczn , k1h1tk~ darmo. Z a·
dwie d wóch - cztery I t. d.
·•• 1~ti1 c i
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.,Hypnotyzm l Sugcatjal
SZYLLER.SZKOLNIK:
Tclcpatjal". „Sila nasza wewu•tr~ nas". Czy chcesz
być 'iloym. cocrgiczuym? Chccf.z. aby Inni ulegali
twej woli? Chcesz władać wleli:, tajcmniczq silt1?
l'oJr~cznik ~·~ nncgo bypnotyzcra Siyllcra•S•kolnika.
Zav.icra 98 ro:.d•ial6w: HiNtcrja bypnotyzmu. Ja•
kim powinien być bypnotyzcr. Jakie powinno być
mcJjum. Magnetyczny rozw6j Oc•U. Auto~ugestja.
Wplyw hyr.notyzera na mcdjum. U~pienic mcdjum.
Sugestja podczas snu. Sugcstja na jawie. Obudzenie
111cJ1uu1. OJgaJy"anie myśli. l'o"•>d1c111t w miłości.
Lcctcnic wszelkich nałogów. ZI. 7.-, W pięknej
mocnej uprawie ZI. 10.-.
SZYl.LEK.SZKOLNIK: „Pr;1ktvczny poJr~cznik
c hirom11ncjl, fizjognomiki. frenolo~JI. astrologp. Naj•
r•·wnlcjszy Spllsób poznani n siebie I in nych '. Wy.
l wln tnc W)'donio w pil;knej p łóciennej, zlotemI lite.
rami ozJobncj oprawie. z portrctcll\ outora t z vde•
lu llu~tracjami w tck~eie. Bc1, opr11wy Zł. 4.- w
·
np„wic Zł. i.-.
SZYLLER·SZKOLNIK: •• Zwycięstwo w miłości".
Jak zdobyć milo<ć ukochanej osoby. Cury, amule•
i talizmany ,rarotytności 1 wr~ków .afcdnicb.
Cenne wskuówki. rady 1 uwaiii. Zł. 2.-.
IKR: Tajemnice i LaJla•lnicma curncj rugji,
Wlclh
~piryt)•zmu. hypnot y2ruu I mai:octy,mu.
k~lęga " mnóstwem Ilustracji. Zr. 4.50.
ST. WOTOWSKI: •. MaJIJa, a czary". - Trc>~:
1·1jcmnlce macJi. M2gja naturalna Oroai wt ojc11ini·

tr

z.

---s;.Ak7.

P. Lunia Neslorówno tancerka polska
po powrocie z Ameryki wysfępuje IV
Teatrze Komedja.

czonia. ccremonjaly i rytualy. Wskncszcnlc umar.
lych. Ewok11cjc milo~cj. Lckarzowe t11jcmnb~. OpQ•
Innie. Czorno m ogja. Saboty i zoklęda szutnna. I.a•
rwy I Jc1nony. Oczarowania i I p Ksl~;i11 1.awlcru
11 orY,i!inolnych i ciekawych rł'cin. Ceno ~l . l 50.
„SZ()STA I SIODMA KSll;GĄ MOJ7.ESZA".
Ma~iczno•symr.utyczny skarb. Nujobs1crnioiuc wy.
donic w dnhrcj oprawie. uopotrrnnc piec21;cloml.
l kolo !>OO >tronie. Cena ZI. IO.MISS Cl IASSE: Najnowszy sennik neukowy. uto.
>ony na zn•adzic rewelacji sh·nnc110 met11·um Mbs
ll•>>c. Z przcdmow~ Szyllera.$zLolnika. Z . 1.-.
S:t..YLLER.SZKOLNIK: ..Tajemnica powodzenia"
Jak eyć 1 po>tępov.ać. hy zdobyć 7adowołcnic mO•
rolne I 7wyci1;~ko przcciwsta" ić ,,ę lo,owi. 50 gr.
..~Wl'f"- l'rcnwncrata ns rok 1927·)'· Tny ccunc
rrcmjc wynosi Zł. IO.-. Zcsz) t okaLowy I pro•pck•
I y J!ratis. Na przcsyłk~ zalĄczy~ znacie~ pocztow;i:.
Sr. WOTOWSKI: ..Tajemnice 1)cła i śmierci·.
!'mea naukowa. obcjmuj11ca culok,ztalt wie<.11.y okul•
ty~tyczncj i oJslaniojąca rĄbck zoaudnicnia tycio
p11z1111rohowcJ!o. W siedmiu rozdzialach. ZI. J.-.
. .Spotęgowanie
O r. KAOWAN.PRAGLOWSl{I:
woli". Najnowsze metody sugestii Ro1wó) zdolno•
~ci. talentu i usuwanie strach u I złych przyzwycza•
jcń. Całość 4 tomiki razem Z I. 1.-.
llOSKO • CZAKNOKSIĘżNIK: ,.'J:ysl-cc sztuk
t7arodzicj>kich". Tajemnice magjl. Zbiór najcic•
kawszych ntuk. Zł. 2.-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK albo władza
nad ducha.mi niebios i fiekiel oru naJ mocautw.i.
Uli •1cmi i powietrza. . zł.
. Tajemnice Mdoncrji
ST A. WOTO WSI< I:
- i M•~onów". Z widu ilustracjami. ZI. 2.-.
DR. RAPA~L MABUZE.: •. Jale zostać ayr-noty.
zcrc10'„~ S1.crcg <conych wskuów~k • Jzicdziny

Zakł. Oraf• • D1ultarnla Polska ", W11rsza wa, Szpitalna 1 2.

h)•pnotyzmu. suacstji i tel~parji. Podręcznik prakty•
crny. ZI. 2.-.
I.EO: „Najnowszy $Cnnik ilustrowany chJIJcj,ko•
Myryjsld. ulożony z wrótb i docickM1. nnJzunko•
rnltsiych m~drcńw Wschod u, z dodatkiem ró1nych
spo~ohów

wrc)~t.miu.

ZL

1.-~

DR. S. BRE.IE!~: , Wiciki lckurz doOlowy„. Nau•
ko o zJrowiu. l't7)•czyny. objawy i lccvenle wucl•
kich chorób zwyklcmi, Jomowcmi śroJkaml, trawa•
mi 1 spo,nhumi mcdyczncmi. .Mnóstwo ilust racjl
i rvcin. C1:nnc wskazówki, jak zachować mlodo~ć.
pi~(no'ć i idrowic. Wiclks hi~~" w bogatej, pló•
dennej opra" ie. (cna ZI. IO.-.
OTTO MUl.1.1.R: .. Najnowszv lekarz domowy".
NaJhoj!ab~y zhit'ir uJoskonalon~ch >lur)cb i nowych
\ro,Jk<lw domowych przyrodoleczniczych na w,zc(,
kic <horoby. ;;,(l cennych poraJ ilu,tr. ZI. 1.50.
DR. WYl<OHEK: .. Chorohv weneryczne". Sposo•
hy lcczenio. Zupobiegonia. \Vielks ksi~IJO. Mnóstwo
ilustracji. Zł. 5.-.
OR. JONUELOWITZ: .. Porudnlk lekarski dla
m~~czyzu I kobiet". Choroby weneryczne. Zapo ble•
11111111:. l.i:c,cnic. ZI. 1.-.
!'KOI'. OK. ,\. l'OREL: „Zagadnienia seksualne".
W świecie nauk prnyrodniCZ)'Ch, p~)'choloiiJi, hygjc•
uy i sncjolon11ji. Owa tomy. Wydanie nowe. po•
wi~h2onc. Z '~ieloma rycinami. Zł. 5.-.
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