NASZ DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 24 KWIETNIA 1927 R..
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PUSZCZY

Pa/ac myiliwskl w Białowieży widoczny
z parku.

-;;.;;d pawilonem uczeslnicy zbierafą się celem wyruszenia na Iowy.

BIAŁOWIESKIEJ

Og6lny widok

Jedna z willi należących do kompleksu zabudowań pałacu myaliwskieto w Białowieży.

Jeden z żubr6w zabitych ;euc:e pr:e: cara Mikołaja Il.

Przed wyruszeniem na polowanie popas pr:y ognisku. Od lewej
do prawe; stoją: Jul/an Ejsmond, min. Belitska, min. Nieiabylrm•sfli. min Miedziliski, p. Izabela i Maria Nierabylowski,
i lir PrHichiecki

Po polowaniu.

pałacu.

Panna Mar/a Niezabyłowska na posterunku.

Uczestnicy polowania

: min. Niezabytowskim

i Miedzińskim na cze/,,. i;poglądajq z zadowoleniem na swoją

zdobycr

Odsłonięcie

sztandaru Kola Sosnowieckiego Z Z. K. w dniu 3 kwietnia r. b.

Dnia 12 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji graniczne; polskoniemieckiej celem ostatecznego ustalenia granic między Polską a Rumun;ą.
Na zdjęciu naszem są widoczni od lew<!j do prawej członkowie delegacji
polskiej: Inż. A. Ziemlęckl, min. L. Wasilewski, radca A. Cybulski, ini.
St. Modyński, oraz nlonkow/11 delegacji niemieckiej radca Janeu Grigoraca,
miR. p11/nomoc~ Jl Ani" pik. szt. ten., J. Dratanes.a i mjr. So1na.

l

W atroju iwiąluznym. Dziewczyna wiejska
z okolic Marburga.

Prezudjum zjazdu Związku Scen Polskich. Sil'dzą: prezes Związku Artystów
Scen Polskich J6zel śliwicki i pro!. Górski Gabr/el, stoją: Bednarczyk
i Janusz.

W Holand/i w dzień Wielkiej Nocy wystawiają dziewczęta przed
tlrzwiami domów naczynia z wodą. Woda ta, wedlut mie/scowyclr
tradycji przynosi dziewczę/om pięknoić.

Wielkanocne echa. Wzory Kraszanek o ludowych motywach.

Dziewczyna wiejska z Jednej z wiosek polonad Menem, w stroju odświętnym.

żonych

W CeHnje po wyjściu r kościoła odbywa się targ ma/żeński. Amatorki zamążpójścia w odświętnych strojach udają się na plac, tdzie się spotykają
z młodzieńcami, poszukującymi żon.
Panie z ary1tokracji hiszpańskie/ w narodowych strojach opuszczają Pa/ac
_
_
Kr6lew!!!.1.!_ po_!wląteczny~ przyJ„ę_cl_u_._ _ _ _ _

K. Libicki, major W. P., dotychczasowy attache wojskowy w Helsing1ors/e,
•osła/ mianowany naczelnikiem wydzio/u prasy I propatandy w centrali.

Wystawa

przemysłu

Kolon/a urrednik6w państwowych na Saskiej Kępie w Warstawie.

St. Kętrryński, dotychczasowy posel
w Moskwie, został mianowany posłem
przy Królowej Ho/Mdvrski1/.

polskieg o w Wiedniu

Sola z kilimami.

Słoń z cyrku przejeżdi:ającego przez Londyn położy/ się pośrodku drogi
i spowodowal wstrzymanie ruchu ulicznego. Dopiero po otrzymaniu cukrt1
zdecydował slq wstać i umożliwić 111znowienie ruchrt ullczneto.

We/icle do pawilonu.

Ot6/na sala wystawowa.

Atrakcją dla zwiedzających ogród zoologiczny w Londynie jest przefoidika

na sloniu, na odbycie której

oczekują

setki

„mi/usińskiclr",

.Pani Katarzyna Hayden osiqgnr:la jedyny w swoim rodzaju rel1ord. Wypiła
ona zawartość 6Q jajek, jedno po drugim, w ciqgu 4() minut.
Pani Dorocie Casey, glośnej tancerce zalecili doktorzy codziennq kqpiel
w m[e!m. Widzimy uroczą tancerlir: podczas napełniania wanny zawartością
30 butelek mlelw, potrzebnych dla kąpieli.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
ŻĄDAĆ BEZ PŁ PROSPEKTÓW.WARSZ .KREDYTOWA 1.

Z zabaw Wielkanocnych

Hie żałllicie 10 gr. na korespondencję
Wszyscy czytelnicy bez wyjątku powinni
do nas o wystanie bezpłatnego
ilustrowanego dziennika przeszło 100 ilustracji) najnowszych wyoahuków i przedmiotów
niezbędnych dla każde$!O i rodziny. Między
innemi przedmiotami polecamy radjo, aparaty
i części, maszyny do szycia, rowery, eufooy,
zegary, zej!arki i wiele innych przedmiotów.
Nasz cennik służy każdemu jednocześnie jako
poradnik. Towary sprzedajemy na naidogodniejszych warunkach na długoterminowe spła
ty nie wyłączając mieszkańców wsi i miast
całej Hzeczypospolitej.

zwrócić się

Zwracał się d o fi rmy M u KOŃ Warszawa,

Zl eln4 11 7 Telef on 121·66. J .

Najmodni<>jsze
spacerowe

sunni~

WIEDZA DLA WSZYSTKIC H !
uytelołli::om •• N„ uao Oodattu llu1t rO•
waocao"' do l atdej umówlon~; bi,tkl dodajemy
druu. ciel••' I 1-otytcctn4 kol,żkę darmo. Z a•
mlHt jed110J - dwie. dwóch - cztery I t . d.
„1-łypnotyzml Sugeatjal
SZYLLER·SZKOLN IK:
TelcpatJ•I'" ...Siła nai.u wcwnątr2 nas··. Czy cheesz
aby Inni ulegali
Chcesz.
cnergicznr,m?
być •lluym.
twej woh? Chce.~2 w •dać wlclk" laJemnicz4 tił,?
Szyllcra•Szkolnlka.
Podręczn1l 1łynno:110 hypnotyzera
Zawiera CJ~ rozdzialów: tłislł:rja h)•pnotyzmu. Ja•
kim powinien być hypnotyzcr. Jakie powinno być
medjurn. Magnetyczny rozwój oczu. Auto~ugestja.
\Vpl)•w hyr.notyzero na mcdJum. Uśpienie rncdjum.
Sugcstja podczas snu. Suuestja na jawie. Obud7.cnie
medjum. Od11adywanie myśli. l'owodzen1e w milołci.
loczcnic wućlkicb naloi1ów. Zł, 7.-. W pięknej
mocnej oprawie Zł. IO.-.
SZYLl.ER.SZKOLN IK: •• rrakt)'czny podręcznik
cbiromancJ1. f1zJog.n omikl. frenologii. utrologjl. NaJ•
pcwn1cJ8>y sposób poznania siebie i mnych"'. Wy•
kwintnc wydanie w pi~k11cj płóciennej. 2łotcml lite.
rami oz.Jobn<:j oprawie, i portretem autora, z wie•
lu ilu~trnc/'aml w tekście. Dcz oprawy Zł. 4.-, w
opuwlc Z . l.-.
SZYLl.ER·SZKOt..N IK: •. Zwyclc:stwo w mllołcl"".
Jak zdob)·ć miłość ukochanej osoby. Cury. amulc•
ty I talizmany surozytno>ci 1 wicków bednlcb.
Cenne wskuówki. rady 1 uwa11i. Zł. 2.-.
Z. IKR: TaJemnicc I 'aga•Jnicrua curncj megfl.
Wiclh
spirytyzmu. h} pnotyzrnu I mo.inctyzmu.
ksi<;~~ ~ m:1~stwcn: iłustracj.I. Zł 4.50. „
SI. WO'l OWS.KJ. .. Ma11111. 1 czary . - Treść:
Tajemnice maajl. M•aia naturaloa. Dro• I wtajcmnl•
w„yukłm

Na;ulubieńsze sq

ludowe hu$tawki.

czan i a. ccremonjaly I rytu ały. · Wakrzcucnle umar.
łych. Ewokacje miłości. IA:karzowe tajemnice. Opę•
tanie. Czarna rna11ja. Sabaty I zaklęcia natan a. La•
rwy i demony. Oczarowania I I. p. Księga uwiera
Il ory11inalnych I ciekawych rycin. Cena l.ł. l :;o.
.•SZOSTA I SJOOMA KSH!GA MOJZESZA"',
Magiczno•symr.atyc zny skarb. Najobszcrniejsie wy•
danie w dohrcj oprawie, i-opatrzone pi c c•ęclaml.
Około 500 'tronie. Cena Zł. IO.-.
MISS Cl-IASSE: Najnowszy acnnilt naukowy, alo•
tony na usadzic rewelacji słynnego medjum Miaa
Hassc. Z pucdmow' Sz7llcra0Szkolnika. ZI. 1.-.
SZYlLER·SZKOLN IK: ..Tajemnica powodzenia'".
Jak tyć i po•t~pować. by zdobyć zadi>wolcnie mo•
ralne i zwycl~sko przeciwstawić ale łlosowl. SO gr.
,.SWIT"'. Prenumerata na rok 1927•y. T rzy cenne
prcmje wynosi Zł. IO.-. Zeszyt okuowy I pro8pck•
ty gratis. Na przesyłkę zal•czyć znaczek pocztowr,.
ST. WOTOWSKI: •.Tajemnice tycia i śmierci·.
Praca naukowa. obejmuj,ca calokut111' wiedzy okuł•
tystyczncj i odsłaniaj,ca r,bck u11adnicnia tycia
pozagrobowcao. W siedmiu rozdziałach. Zł. 1.-.
Dr. RAOWAN·PRAGLO WSK I: .• Spotęaowaola
woli'". Najnowsze metody sugcstjl Rozwój zdolno•
tlci, talentu i usuwanie strachu I złych przyzwycza•
jeń. Caio~d 4 tomiki razem Z I. 1.-.
BOSKO , C7.ARNOKSlrtżNIK: ,.'fysl4cc ntuk
czarodziejskich"'. Tajemnice magli. Zbiór o ajcl"'
kawszych S71uk. Zł. 2.-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK albo władza
nad duchami niebios i piekieł oraz nad mocarstwa•
mi ziemi I powicttza. J zł.
•.Tajemnice MasonerJI
ST. A. WOTOWSKI:
i Masonów"'. Z wiciu ilustracjami. Zł. 2.-.
OR. RAFAEL MABUZE: •• Jak zostać nyJ.lloty•
zerem"? Szcrca cennych wskazówek s d slcdzlny

Sp. Akc Z akł. Orał. , (>r u lu~ml a Polska •, Warsza wa, Szpila Ina 12.

hypnotyt:mu. suaestjl I tel~patjl. Podręcsnlk prakty•
czny. Zł. 2.-.
LEO: •• NaJnowuy sennik Ilustrowany cbaldej , ko.
asyryjski, ułotony z wrótb I dociekań. ntiznako•
milszych mędrców Wschodu, z dodatkiem różny~b
sposobów wrótcnio. Zł. 1.-.
DR. S. BREJeR: ,.Wiciki lekarz domowy"'. N au•
ka o zdrowiu. l'rzyezyny, objawy I leczenie wucł•
kich chorób zwyklcmi. domowemi ~rodkaml. trawa•
ml i sposobami mcdyczncmi. Mnóstwo ilustracji
I rycin. Cenne wskazówki, jak zachować młodość,
piękność i zdrowie. Wicika księga w bogatej. pló·
ciennej oprawie. Cena Zł. IO.-.
OTTO MULLER: .. Najnowszy lekarz domowy'".
Najbogatszy zblllr udoskunolonyrh surych i nowych
środków domowych przyrodoleczniczych na wazel•
kic choroby. 5~0 cennych porad ilustr. Zł. 1.50.
DR. WYROBEK: .. Choroby weneryczne"'. Spoao•
by leczenia. Zapobieeania. Wicika kslęea. Moóstwo
ilustracji. Zł. 5.-.
DR. JONDF.l.OWITZ: •. Poradnik lekarski dla
mętc:oyzn i kobiet'". Choroby weneryczne. Zapobie•
ganie. Leczenie. Zł. l.-.
PROF. DR. A. POREL: •.Zagadnienia ackauałne„.
W świecie nauk przyrodniczych. psychologjl. b ygJc•
ny i socjolongJI. Dwa tomy. \'{ydonic nowe, pOo
wlękston·e. Z wieloma rycinami. Zł. 5.-.

Redakcja „SWIT"
Wydawnictwo
Warsza w a, Ph;kna 26, m . 12.
Konto P . K. o. 12454.
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