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NASZ DODATEK ILUSTROW
NIEDZIELA, J. MAJA 1927 R.

Z KRAJU, GDZIE WRE WOJNA DOMOWA

Grupko mlorlocianych obywateli m Pekinu, któr ych minki nie -zdrodzo;q :łJyfnieao pr:ajęcia się sprawflmi polityki wewnętrz n ej „Ni11biesk1eao Pań•twa".

•

Zjazd Hercerstwa Polskiego w Warszawie.

Znakomity pisarz W aclaw Sieroszewski, laureat nagrody lite·
rackie/ miasta Warszawy,

Dnia 23 kwietnia rozpoczął się zjazd Harcerstwa polskiego uroWzięli w nim
czystem posiedzeniem w sali Politechniki.
udział: Prezydent Rzeczypospolitej, p. Mościcki (1), b. Prezydent Ruczypospolilej, p. Wojciechowski {2}, gen. J. Haller {3},
gem. Konarzewski (4) i inni.

zblr6w,
przez
Zamordowany
prezydent miasta Łodzi, i. p.
Jlarjan Cynariki,

Vallina dla nowego posła polBnr1kiet wydany przez posła hiszpańskitzgo
skiego w Hiszpanii p. Perłowskiego; siedzą od lewej do_prawef: S. E. M.
Queredo, Madame Perłowska, S. E. M. Zalewski, C-sse Walewska, M. Jeleński, M. Munis, C-u Rzyszewski, Madame Jeleńska, S. E. M, Vallin, Madame Zalewska, S. E. M. Per/owski, Madame Munis.

Wycieczka młodzieży kaszubskie/ na rynku Starego Miasta,
w czasie zwiedzania pamiątek w Warszawie.

Dnia 22 kwietnia odbył się w holelu Europejskim bankiet, wydany na cześć
Konstantyna Ba/mon/a, piwrza rosyjskiego przez Zarząd P. E. N. Klubu.
Na zdjęciu widzimy Balmonla w chwili wpisywania swego nazwiska w ksiq·
tł pamiątkową P. E, N. Klubu. Oprócz niego widoczni na zdjqciu: Boyteleńslli (1), Sieroszewski (2), Strut (3), Pani Ba/mon/ (4) i inni.

Na zapros::l'nii> Polskiego Instytutu Prawa Administracyjnego przybyli do
Warszawy profesorowie Paweł Nc>gufosco i Hannibal Teodoresco (piastujący
godność mera Bukaresztu}. Profesorowie rumuńscy wygłoszą w Warazawie
ueret odczytów. Na zdjęciu widzimy gości rumuńskich w chwili przybycia
do Warszawy na Dworzec Główny.

W podziemiach stolicy.

Budowa najwyższego wqzla pod ul. Krasińskiego.
on odciążyć kolektor bielański.

Ma

Wejicie do jednego z kolektorów widziane z dołu.

A.2, zdjęcie pod filarami kolei obwodowe/. W irodku stoi kierownik budowy, inż. Skoroszewski.

Kanał

Fabryka

Fabryka dzisiejsza.

przyszłości.

Cracovia O: O, 2: 2
Match Vasas
Zaslawniak II (Cracovia) wybija Takacowi pilkq z przed n6t}.

i J : 1.

Młodzi Chińczycy z armji Czang-T110-Lina,
walczą przeciwko bolszewikom.

Dolly R obbin1, wschodząca
lilmu ant iellkieao.

twlozda

k tórzy

Znany poskromiciel lwów John Conprimer, obecnie polkramia krokodyle.

Najm/odsl iolnierze Czang-Tso-Lina.

Wycieczka młodzieży polskie/ szkól średnich do Bulgarji i Turcji, zorganizowana przu Dyrekcję Gimnazjum Państwowych. Podczas wycieczki odb4dą ai4 popisy w strojach ludowych.

Trener Robertson, który ćwiczy amerykanów, mających brać udział w J.
arzyskach Olimpijskich w roku 1928.

- ..

Kierowanie samolotem za pomocą lal rad/owych.

Widok 1zybu w Mons (Belgja) po wybuchu gazu.

Widok londyńskiego Hyde-Parku, szczelnie zapeł
nionego podczas dni Wielkanocnych, hl6re w Lon<fynie odznaczyfy się niezwyhfem cfopfem i po~odą.

Gdy u nas wiosna obfituje w ppchmurne dnie, na plaży w Palm Beatch (Ameryka},
panuje niezwykle gorąco. Urocze „girls" przy pief'wszem śniadaniu w wodzie.

Najmodniejsze suknie wiosenne znajdujqce się na wystawie B-ci Jabfkowskich.

N A P l _S Z D O M N I El
Jeteli Cl brak enerajl. równowagi.
cierpisz moralnie I ole znasz

jeżeli

wyjścia, na iaz do mnie psycho•gra•

fologa SzytYera • Szkolnika, autora
prac naukowych. redaktora f,'iama
„świt'•.
Wiedza tafemna. Nadeślij
charakter pisma swój. lub zaintere•
aowaneJ oaoby, zakomunikuj Imię. rok I mies!'lC
urodzenia, otrzymasz odemnle azczct1ółow'l analizę
charakteru. określenie nlet, wad, zdolności I prze.
znaczenia, jak równid odpowiedzi na azczerze za•
dane pytania. Los Twój zalety nie tylko od Twol<:h
zdolności i czynów. lecz i od ludzi. z kt~ryml s•~
łJłczyszl Nie licz sic; z tym, co ludzie th I ~łupi
mówiii i pisz4 o mnie. gdyt ludzie nigdy osob1śc1e
mnie nie znali I nie korzystali z moich ud. lecz wet
pod uwagę posiadane przczcmni~ protokóły I. od~z·
wy 1 owarzystw Naukowych V. arsie wy, neiwyb1t.
nlcj•zych powag świata lekarskiego I powdncj pra•
sy. Wszystkim Czytelnikom .. Naszc110 Dodatku lłu•
8trowancgo" analizę wyAyłom iamlcst zł. 5.-.
tylko u 2 zł. O<obiście przyjmuję od godz. Sl2 - 2
I 3 - 7 wiecz. Adresuj do mnie: Warszawa, zy1ter•
Szkolnik. Redakcja •.świt", ul. Ph:kna 25.
Zeszyt pisma „świt" Wiedza Tajemna, oraz lca.
talo11 niezwyl.I~ ciekawej treści lctl11ielc. wyayłam
Gratis. n& pnesylkę ul11czyć znaczek pocztowy ..
Niniejsze ogłoszenie wyci11ć I zallczyć do listu.
,

,
Urocza nimfa wodna w Chiswich (Ang/ja) woli skakać niż kąpać sii:
w zimnej jeszcze wodzie.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH l
W11y1tlchn csyte\nlkom „Naazcao Dodatku Jluatro.
waneao" do lcatdej zamówloo~1 kal11tkl dodajemy
drua,. clelcaw11 l i;otyłeczn, k1ł11żkę daru:i&. Za·
mlaat jednej - dwie, dwóch - cztery I t. d.
SZYLLER.;sZKOLNIK: „llypootyzrol Suaeotjal
Telcpatjal". „Siła nasza wown~trz nas", Czy cbceez
być silnym, energicznym? Chcesz. aby Inni ulegali
twej woli? Chcesz władać wielką taJemnlczl\ silą?
Podręcznik ołynncgo bypnotyzera Siyllcra•Szkolnilca.
Zawiera 98 rozdziałów: llistorja hypnotyzmu. Jo•
kim powinien być hypnotyzcr. Jakie powinno być
mcdjuro. Magnetyczny rcnwój oczu. Autosugestja.
Wpływ hyr-notyzera na meJjum. Ułpienic medjum.
Sugestja podczos snu. Sugestja na jawie. Obudzenie
medjum. Odgadywanie myśli. l'owod;tenae w milo~c:i.
Leczenie wszelkich oaloaów. Zł. 7.-. W pięknej
mocnej oprawie Zł. IO.-.
SZYLLER·SZKOLNIK: ,.Prakt>:czny podr~cznl~
chiromancji, lizjoanomlki, (renoloaJi, 11trolo11/l. NaJ•
pcwnlojszy sposób poznania siebie I Innych '. Wy.
kwlntne wydanie w piqknoj plócicnnoj, zlotem! lite•
rllDtl oadobnt>J oprawie, z portretem autora I z wie•
lu ilustracjami w tekście. Buz oprawy Zł. ł.-, w
oprewio Zł. 1.-.
SZYLLER.SZKOLNIK: „Zwyclqstwo w mllości".
Jak zdobyd mlloić ukochanoJ o&oby. Cury. amule·
t)' I hllsmaoy atarołytnołcl I włoków łredalcb.
Ceaoo wsknówkł. rady i uwaaJ. Zł. 2.-.
IKR: Tajemnice i u11adnleo1a eurae4 masii .
spirytyzmu, bypnotyzmu I mar,netysmu. WioJta
!Ulęga s mnóatwem ilustracji. Z • ~..SO.
ST. WOTO WSKI, ••Magja, a czary". - Trdć:
T1Jenuilc. masjl. Masje naturalna. Orosi wtaJ•JDJti•

z.

-

Anna Hicksfson z baletu królewskiego w Sztokholmie, wyslepuje obecnie w Paryżu, skqd uda się
na występy do Ameryki.
eunia, ceremonjały I rytuały. Welcrzeucnle umar.
łych. Ewokacje miłości. L·e karzowe tajemnice. Opę•
tanie. Czarna megja. Sabaty l uklęela azatana. La•
rwy i demony. Oczarowania I t. p. Keięaa zawiera
Il or;t~inalnych i ciekawych r~cln. Cena Zł. 2 !iO.
„SZOSTA I SfóDMA KSIF,CA MO.JZESZA".
MaglcznO•liymr;atyczny skarb. Najobszernicjezc wy•
donic w dobrej oprawie. zaopatrzono pleoaęolaml.
Około 500 stronic. Cena Zł. JO.-.
MJSS CHASSE: Najnowszy eennlk naukowy, uło·
tony na z""adzie rewelacji sl.ynnego medJum Mln
Hassc. Z przedmow11 SzyUera.Szkolnlka. Zł. 1.-.
SZYLLER·SZKOLNIK: „Tajemnie& powodzenia".
Jak tyć i postępować. by zdobyć udowoleoic mO•
ulne I zwycięsko przeciwstawić elę losowi. 50 11r.
„SWJT". Prenumerata na rok 1927.y. Tny cenne
premje wynosi Zł. 10.-. Zeszyt okuowy I proapek•
ty gratia. Na przesyllcę zal11czyć znaczek poczto'!X.
ST. WOTOWSKI: „Tajemnico tycia I śmierci '.
Prac. naukowa, obejmuj11ca całohztalt wiedzy olrul•
tystycznej I odsłaniająca r11hek zagadnienia tycia
pozaaroboweeo. W 1iedmlu rozdziałach. Zł. 1.-.
Dr. RADWAN·PRACtOWSKI: •. Spotęsowanle
woli". Najnowsze metody 1uacstjl, .ltozwój adolno•
fol, talentu I usuwa.n ic strachu I złych pu yzwyeH•
jo6. Cało6ć 'i tomJki razem Zł. 1.-.
BOSKO • CZARNOKSl.ĘZNIK: „ty1l11oe eztuk
ozcrod:iieJaklch". Taj omolco m18JI. Zbiór aajole•
kawuych eztulc. Zł. 2.-.
PRAWDZIWY OGNISTY SMOK albo władu
a.d duchami olebl~ I ptekiel oru łl&d moe&nt wa•
ml ziemi I po•ietru. 3 sl
ST. A. WOTOWSKI:
„Ta,cmnlce M&Joaoajl
I Masonów". Z widu Uuatracjam • Zł. 2.-.
DR. RAPAEL MABUZE: 1,Jak zoatać DYf>'llOły•
zerem"? S1:ere11 CC411)'ch wn:uówok s daledllfAy

Sp.Alle. Z11d. Oraf. •Drukami• Polska•, Wu suwa, Szpitalna 12.

bypnotyzmu. augest;l I tel~patJI. Podręcznlk prakt y•
czny. Zł. 2.-.
LEO: „Najnowszy sennik Ilustrowany chaldcj elco.
asyryjski. ułotooy z wróżb I dociek a6, nejzn•ko.
mitszych mędrców Wschodu, z dodatkiem rótoych
sposobów wróżenia. Zł. 1.-.
DR. S. BKEJER: „Wielki leka.r:r; domowy". Nau•
ka o zdrowiu. Przyczyny, objawy I leczenie wazel•
kich chorób zwykłem!, domowemi środkami. trawa•
ml I 1posobami medyczneml. Mnóstwo Ilustracji
I rycin. Cenne wskazówki. Jak uchować młodość,
piękność i zdrowie. Wielka księga w bogatej, pló•
clenncj opr&•ic. Cena Zł. IO.-.
OTTO MULLER: .• Najnowny lekerz domowy".
Najboaatny zbiór udoskonalooyrh etarycb I nowych
środków domowych przyrodoleczniczych na wtzd•
kic choroby. 5~ cennych porad ilustr. Zł. 1~.
DR. WYROBEK: „Choroby weneryczne". Spoao.
by lec1:enia. Zapobiegania. Wielka kslęaa. Moóttwo
Ilustracji. Zł. 5.-.
DR. JONDELOWITZ: „Poradnik lokarskl dla
mętczyzn I kobiet". Choroby weocrycZ110. Zapobic•
eauło. Leczenie. Zł. 1.-.
PROP. DR. A. POREL: „Zagadnienia eokt ualne".
W łwlocłc nauk przyrodniczych, psychololJI, byajo•
ny l aocjolouaJI. Dwa tomy. Wydanie oowe , po•
wlqknooo. Z wieloma rycinami. Zł. S.-.

Widawnlctwo
Redakcja „SWIT"
Wa r•zawa, Pltłkna 25, m. 12.
Konto P. K. O. 12454.
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