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AL LEL UJA !
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Aleksander święlochowslli, laureat naarody literaclllci m. Łodzi.

Otwarcie zjazdu delegatów zrzeszeń pracowników samorządowych miejskich
we Lwowie. Na zdjęciu posiedzenie w sali Muzeum przemysłowego we
Lwowie.

Przedświąteczne

przygotowania na wielkanocny stól .

Król Ferd7nand

W Poznaniu odbyto

się śniadanie wydane priez D-cę O. K. VII gen. Dzierżanowskiego na cześć ustępującego aftache wojskowego dmbasady angielskiej pik. Claytona i jego następcy
pik. Bridge.

Ks. dr. Slanis/aw Rospond, (KrallOWianln), rektor seminarfum
duchownego w Krakowie, został mianowany biskupem su/rag.
arcybiskupstwa krakowskiego.

Wycieczka sportowców górnośląskich we Lwowie zloiyla w1enrec na cmentarzu Obrońców Lwowa. Imieniem związku Powsfnńc6w przemawia/ czlonek
zarządu p. B. Działach. Na zd;(!ciu grupa ślqzal16w
Obr. Lwowa przed
kapliczką cmentarną.

Na Zoliborzu wojskowym odbyło się w dn, 6 kwietnia w godzinach rannych
uroczyste sadzenie drzewek. Uroczystość samą poprzedzi/o odprawienie
mszy polowej, na której byli obecni prezes Najwyższego Sądu wojskowego
.
i en. Krzemiński, posel Kościalkowski I in.

Z ~w,,-staw,,- węgierskiej

Król Ferdynand rumuński, którego stan zdrowia od dłuższego czasu jest tak zly, że lekarze uważają go za beznadziejny.

„Matka z dzieckiem", Oskara Glatza.

„Pożeananie",

rzeiba w drzewie Jana Paszłora

Zgromadzenie sufrażystek japońskich t. tw. „nowych kobiet"'.

Fałszerze dwuzlot6wek: Eljasz
Prasa z Dąbrowy, Icek Jakubo·

wicz z lodzi, Icek Rosenblum
z Tomaszowa i Malka Sara
Przeczysta z Będzina,

„Królowa

p1'1kności"

Czarnego

Jedno z sui słynnej Jaskini gry

[qdu.

Ma/pa, mieszkanka jednego z ogrodów zoologicznych, korzysta
ze świetnego środka lokomocji, jakim jest row<rr.

Z zawod6w sportowych Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Kapitan
Hut z karabinem w ręku prowadzi szermierkę z p. Morasińskim (z szablą).
W głębi sędzia major Nussbaum.

w Sopotoch.

Fabryka lalszywych dwuz/ot6wek w Będzinie przy
ul. Furmańskiej Nr. 20.

Elc!gantka murzyńska, o wzglę
dy której napr6żno ubiegają się
sl!t Ili czarnych Don J uan6w.

Kalifornia szczyci sill największymi olbrzymami leśnymi. Na zd/'lciu widzimy
właśnie takiego olbrzyma leśneto przed jedną z ferm . kalifornijskich.

Dnia 7 kwietnia w lokalu Warszawskiego Tow. Wioślarskiego odbyt siq pokaz
gimnastyki i sportu członków Towarzystwa . Zdjęcie nasze przedstawia człon
ków sekcji sportowej w trakcie odbywania ćwiczeń gimnastycznych.

Koza „Peggy" zapragnęła nauczyć się
palenia papierosów, jak Io zrl.'szta
„wspólczesnej" kozie przystało.

O/ivq Borden, glosna gwiazda filmowa, podczas lrl.'ningu codziPnnego.

Ze

świata

Leokadja Grelofl, artystka baletu opery poznańskiej, świetna odtw6rczyni
lańc6w charakterystycznych.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!

mody.
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Hie żałujcie 10 gr. na korespondencję
f
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Najmodnil.'jszy model kapelusza, który
ostatnio /es( noszony przez wszystkie
elegantki paryskie.

Wszyscy czytelnicy bez wyjątku powinni
zwrócić się do nas o wysłanie bezp łatnego
ilustrowanego dziennika przeszło 100 ilustracji) najnowszych wynalazków i przedmiol6w
niezbędnych dla każ.dego i rodziny. Między
inncmi przedmiotami polecamy radjo, aparaty
i części, maszyny do szycia, rowery, eufony,
zegary, zegarki i wiele innych przedmiot.Ow,
Nasz cennik służy każdemu jednocześnie jako
poradnik. Towary sprzedajemy na najdogodniejszych warunkach na długoterminowe spła
ty nie wyłączając mieszkańców wsi i miast
całej lfaeczypospolitej.
Z wrac ać się_do fir my IV\ OKON Warszawa,
Zielna 111 7 Telefon 121·66. J .

KapPlusik z różnw<'i słomki. Z kapp/usikiem tym
harmonizuje sznur perl.'/ na szyi.

czania, eercmoojaly I rytualy. Wskrzeszenie umar.
łych. l~wokacje miłości. Lck.arzowc tajemni:c. Opę•
tanie. Czarno magja. Sabaty i zaklęcia autnna. La•
rwy I demony. Oczarowania i t. p K&ięan zawiera
Il OrY,~inalnycb I ciekawych rtcln. Ceno :li. 1 !iO.
„SZOSTA I SlóDMA KSll·GA MOJżESZA".
Mn11lczno•symr.1ttyczny skarb. Najobszerniejsze wy.
donic w dobrej oprawie, zaopatrzone plecięclai:nl.
Około 50~ htronic. Cena Zł. IO.-.
·MISS ClłASSE: Najnowszy sennik naukowy. ulO•
:l.ony na zosadzic rewelacji slynncl(c> mcdl'um Miss
llasse. Z przedmową Szyllcra•Szkolnika. Z . 1.-.
SZYLLER.SZKOLNlK: ••Tajemnica powodzenia"
Jak tyć I po~tępować, by zdobyć udowoleoic mO•
ralne I 7wycięsko przeciwstawić się lo•owi. 50 11r.
„~WIT". Prenumerata na rok ł927·Y· Trzy cenne
prcmjc wyn081 Zł. IO.-. Zeszyt okuowy I pr~pek•
ty grali~. Na przesyłkę załączyć znaclck pocztowx.
ST. WOTOWSKT: „Tajemnice tycia I fmicrci •.
Praca naukowa. obejmująca całok&ztałt wiedzy oku!•
tystyczncj i odsłaniahca r~bck zagadnienia tycia
pozagrobowego. W siedmiu rozdziałach. Zł. 1.-.
Or. RADWAN·PRACLOWSKI: .. Spotęaowaołe
woli". Najnowsze metody su ges tj i. Rozwój tdolno•
ścl. talentu i usuwanie stuchu I złych przyzwycu•
Jeń. Całość 4 tomiki razem Zł. 1.-.
BOSKO • CZARNOKSIĘżNIK: „'fysl11cc sztuk
czarodziejskich". Tajemnice magji. Zbiór najcie•
kawsiych sztuk. Zł. 2.-.
PRA WDZ!WY OGNISTY SMOK albo władza
nad duchami niebios i piekieł oraz nad mocarstwa.
mi ziemi i powictria. 3 zł.
•.Tajemnice Masonerii
ST. A. WOTOWSKI:
I Masonów". Z wielu ilustracjami. Zł. 2.-.
OR. RAFAEL ,\tABUZE: „Jak zostać nyr.·ooty•
'lcrcm"? Szereg cennych wskazówek z dziedziny

WIEDZA DLA WSZYSTKICH
Wu y• U:lm c1y1el.olkom „Naueeo Dodatku lluotro•
••oceo" do katdej zamówlont! k31,tki dodajemy
drug11. cl ekaw11 I i.otyteczo11 klłą*kę dermo. Z a•
mia" Jednej - dwie. dwóch - cztery I t. d.
•• ll ypnotyiml Sugcstjal
SZYLl.ER·SZKOLNIK:
Telcpatjal" ...Silu nasza wcwn11tri na~". Czy chcesz
aby Inni ulegali
Chcesz,
energicznym?
hilnym,
hyć
t\vcj woli? Chcesz władać wiclkq tajemniczą silą?
Podr~cznik ,lynnego hypnotyzcra Szyllcra.Szkolnika.
Zawiera 98 rozdziałów: tlistcrja hypnotyzmu. Ja.
kim powinien być hypnotyzer. Jakie powinno być
mcdjum. Magnetyczny rozwój ociu, Autosugcstja.
Wpływ hn.notyzc:rs na medjum. U~picnic mcdjum.
Suiicstja podczas snu. Suaestja na jawie. Obudzenie
mcdJum. Odgadywonic myśli. Powodicnae w miłości.
Leczenie ws•clkicb nałogów Zł. 7.-, W pięknej
mocnej oprawie Zł. IO.-.
SZYl.LER.SZKOLNIK: „Prakt)'czny 11odr~cznik
chiromancji, fi2'jogoomiki. frenolol!Ji, astrologji. Naj•
pewniejszy sposób pozuania siebie I Innych". Wy.
kwlnt11c wydanie w pięknej płóciennej, zlotem! lite•
romi ozdobnej oprawie. z portretem autora i z wie•
lu ilustrnci'aml w tekście. Bez opr11wy Zł. 4.-, w
oprawie Z . 7.-.
SZYLLER.SZKOLNIK: „Zwycięstwo w milo! ci".
Jak. zdobyć miłość ukochanej osoby. Czary. amule•
Do i talizmany starożytności ł wid;6w średnich.
Cenne wskazówki, rady i uwa~I. Zł. 2.-.
Z. 1.-R: Tajemnice I ~agatJnienia cz•rnej ma(!ii,
aplryty•mu, hypnoty:r.mu i ma>!ncty•mu. Wielka
księga z m;ióstwc:m ilustracji. Zł. 4.50.
ST. WOTOWSKI: •. Magja, a czary". - Treść:
Tajemnice macji Msgja naturalna. Oroei wtajemni•

S p. A.kc.

Zakł.

Graf.• Drukarnia Polska •, Warszawa, Szpitalna 12.

hypnotyzmu, ~ugestji i tel~patji. Podr~cznik pukty•
er.ny. Zł. 2.- .
I.EO: „Najnowszy sennik ilustrowany chaldej•ko•
ai.yryjskl. ulożony z wróżb i docickn(1, nojzuoko•
mitbl.)Ch mQdrc<>w Wschodu. z• dodotkicm rótny~h
sposob6w wrótcnln. Zł. 1.-.
DR. S. llKl~Jl~R: ,.Wielki lckorz domowy". Nau•
ko o 1drowiu. Przyczyny. objawy i leczenie wszcl•
kich chor<>b •wyklcmi, domowcmi środkami, traw••
mi I sposobami medycznemi. Mnt.stwo Ilustracji
I r)•cin. Cenne \\Skazówki. jak zachować n1lodość.
piękno~ć i 1dro\\k Wielka ksi~ga w bogatej, pł6t
cicnncj oprawie. Cena Zł. IO.-.
OTTO Mt..;Ll.ER: .• Najnowszy lekarz domowy"
Najbogahzy 1.bi<lr udru;k<.1nalonych starych I nowych
hodków domowych przyrodoleczniczych na wazel•
kic cborob>'· 550 cennych porad ilustr. Zł. 1.50.
OR. WYROUEK: .. Choroby weneryczne". Sp080by lec1cn1a. Zupobicflanh1. Wicika księga. Mn6Htwo
ilustracji. Zł. 5.-.
OR. JONDELOWl'fZ: „Poradnik lckQrakl dla
mę~czyzn i kobiet". Choroby wooerycznc. ZQpOhic•
ganie. Lec;cnic. Zł. 1.-.
l'RO(', OR. A. l'OREL: „Zagadnienia ackaualne".
W Awicclc nuuk przyrodniczych. psychologjl. bygJe•
ny I socjolon11jl. Dwn tomy. Wydonic nowo, po•
więkozone. Z wieloma rycinami. Zł. 5.-.

Reda k cj a „SWIT"
2 5 , m. 12.
Konto P . K. o. 12 454.
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