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Z obchodu Trzeciego Maja.

Defilada piechoty przed Prezydentem Rzeczypospotej, Rządem i korpusem dyplomatycznym .

Ogólny widok placu Saskiego zapełnionego oddzill·
/ami wojska.

Prezydent Rzeczypospoli/ej wraz z otoczeniem
przl!clrndzi przed frontem kompanji honorowe;
policji państwowej.

1-szy pułk. szwoleżerów im. marsza/ka Polski defiluje przed Prezydentem
Rzeczypospolilej.

Prezydent Rzeczypqspolitej odbiera
raport od dowódcy D. O. K. Warszawa
gen. Wróblewskiego. W glqbi stoją
kom. K. Jaroszewicz, szef kanc. cyw.
Dtiqciolowski i gen. Konarzewski.

Oddzial Soko/ów loruńskich przesiał przez swego
preusa Maksymiljana Gordona pięknie wykonany
adres dla Prezydenta Rzeczypospolitej. Zdjęcie
przedstawia p. Gordona przed aeroplanem, którym
przyleciał z Torunia•

•
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Prezydent Rzeczypospolitej wraz z gen. Konarzewskim i dyr. Dzięciolowski:m pruchodzq przed frontem straży celni>j.

Na czele 1 pulka szwoleżerów za pulk. Wieniawą Długoszowskim jechali rolm. Szostak
i kap. rum. szt. gen. Lupesko (X). bawiący w Warszawie na wyszkoleniu.

Przyjazd rodaków z emigracji do Warszawy.

Wycieczka polaków z Ameryki składa wieniec na
grobie Nieznanego Żołnierza.

Nowy biskup sufragan poznań
ski J. E. ks. Kar ol Jasieńczyk
Radoń ski.

Dni(l S maja przybyli uczestnicy wycieczki Polonii amerykań
skiej do Zamku, gdzie zostali przyjęci przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Zdjęcie przedstawia Prezydenta w otoczeniu uczestnik6w wycieczki.

J. E. ks. biskup Okoniewski
z Peplina, pierwS%y biskup polak na Pomorzu, odbyt ingres
dnia I maja.

Wycieczka Zjednoczonych P. R. K. t Ameryki w Gdyni.

IV. Wysta wa L.otnicz:i L. O.
f

' „-

P.~P.
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Samolot polskiej konstrukcji pomyslu

inż.

Zalewskiego.

Ogólny widok wystawy w „Łobzowiance" .

•

Zebranie komitetu organizacyjnego Międzynarodowych konkursów hippiczny eh

w

salach

Kasyna garnizonowego.

Królowa holenderska ze swą c6rką
która w dn. 30-go kwietnin
r. b. doszla do pelnolefnoścl (18 lat) .

Julianą,

Wieś grecka.
wieśniaczki w

Smaczny, pożywny chleb wypiekają
prymitywnych piecach, urządzonych
na świeżem powietrzu.

Zawody międzyuczelniane A.Z.S. Finaliści biegu 110 m. przez plotki.

'

Pola Negri. po raz trzeci, czy dziesią
ty zaręczona. Obecnie z księciem Serg;uszem Diuani.

Strażnicy

Walji i książę Jerzy (angielscy) w parku Alkasar w Sewilli.

Ksiqię

celni Sneca Jan

i Kokowski Walenty, któ-

rzy ujęli mordercę kuratora lwowskiego Sobińskiego.

Niedawno rozwiedziona ma/żonka Kemala paszy. która była pit>rw.uq kobietą furechą. czlonkiniq Parlamentu,
i która słoi obecnie na czele ruchu feministycznego nowej Turcji.

Grecja. Woda do picia zostaje do domów dowoiona z odleglych studni, przy pomocy specjalnych
beczek, kt6re dźwigane są przez osiołki i muły.

Taniec angielski „Sword Danees", wykonany przez zespól ang/i Mw przed
u:i'lą Bel/en w Bayonne ( His:panja).

,,Egzeku cja ciemnoty "
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Dnia 8 maja Warszawa by/a widownią fantastycznego pochodu, urządzonego
przez Komitet Propagandy Czytelnictwa p. t. „Egzekucja ciemnoty". Pochód
by/ utrzymany w charakterze pól grotes/,owym. Inscenizowany przez
uczniów szkoły sztuk pięknych. Plan pochodu by/ następujący: Orkiestra
(dobosz z werblem), 2 sędziów w czarnych togach z werdyktem śmierci,
książka w postaci bóżka. Ciemnota w postaci matolka-maszkary, pluton egzekucyjny w postaci 9 książek z karabinami i z napisami: książka zabija ciemnotę i 6 maszkar-kukieł z charakterystycznemi napisami: np. malpa w okularach. Kominiarz: Nasze miolly wymiatają sadze z kominów - dobre książki wymiatają plewy z g/6w" i t. d.

Zawody o mistrzostwo armji. Str. sierżant Koza
Zagadzki.

sir.

sierżant

Ogólny widok pochodu.

Srodek pochodu.
Od lewej sł. sierż. Koza, rotm. Setda
i str. sierżant Zagadzki.

U BEZPIECZEŃ

T OW ARZYS TW O

„P RZ EZ ORNO ŚĆ"
SPÓT.KA AKCYJNA
zalotone w roku 1892
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UBEZPIECZENIE JEST OSTOJ.'\

BYTU ROl>ZlNY, BOWIEM:

Naimodnie/sza suknia
spacerowa.

ONO TYLKO zapewnia najlalwiejsze zebranie kapitalu
na staro$~.
ONO TYLKO zabezpiec<a byt rodziny w razie przed·
wciesncj śmierci tywicicla.
ONO TYLKO zopewoia zebranie posagu dla c6relc l ka·
pitalu na wandal pracy dla aynów.
Przedwczesna łmier~ unicestwia niejeden byt - Ubczpieczen.i e niwecLy materjalne skutki przedwc,esncj śmierci.

Koniec pochodu.

UBEZPIECZE:>JIE JEST

OOBUOflYTU,

HA PIS Z DO

MN I El

Jetcll Cl brak energii, równowagi,
jdcli cic:rplu moraln;e i nic znasz
sychO•RU•
wyjścia, na In do mnie
fologa Szy8cra • Szkolni~•· autor•
prac n1ul<owycb. redaktora i;lama
Wiedza taicmna. NadeAliJ
„świt"
charakter pisma swój. lub zainrcrc•
•
1 0"' •• ,, .... oby. zakomunlk uj Imię. rok i mlctil"c
urodzenia, otreyman odcmllie uc:tcgólow11 anolizę
charakteru, określenie zn let, wad. zdolno~cl I prze•
7.naczcnia. jak rńwnid odpowiedzi na szczerze za•
dane pytRoia. Los Twńj ulcty nie tylko od Twolcb
zdolności i cz1n6w, lc:cz I od ludzi. z ktńryml się
1,cz)•UI Nic licz aię :z tym, co ludzie tli I 11lupi
mówi" I pisz" o mnie. j!dyt ludzie nigdy osobi~cic
mnie nic znali i nic kor2ys111ł z moich rad. lecz wet
pod uwagę posiadane przucmn1e protokóły I odez•
wy 1oworeystw Naukowych Warszawy, najwyblt•
olejnych powag świata lekarskiego i powdnej pra•
ay. Wszyetk1m Ci;ytclnikom „Naszego Dodatku Ilu•
strowancgo" analizę wy•ylam zamiast %1. S.-.
tylko •• 2 zł. o-obiście pnyjmujq od sodz. 12 - 2
I 3 - 7 w1ccx. Adresuj do mnie: Worszawa, Siyller•
Szkolnik. l<edak cje „Swlt", ul. Pis.ina 25.
Zeszyt pisma „Swit" Wiedza 1 ajemna, oraz ka•
talo11 niczwykh cickaw,ej trdci hi~tek. wy•ylom
aratia. na przesyłkę zal"c&yć znaczek poutowy.
l'llnicjsze oglosunic wycl"ć I :zallczyć do !la tu.

Hie żałujcie 10 gr. na korespondencję
Wszyscy czytelnicy bez wyiąlku powinni
zwrócić się do nas o wysłanie bezpłatnego
ilustrowanego cennika 1 przeszło 100 ilustracji) najnowszych wynalazków i przedmiotów
niezbędnych dla każdego i rodziny. Między
innemi przedmiotami polecamy radio. aparat)'
i części, maszyny do szycia, rowery, eufony,
:zegary, zej!arki i wiele innych przedmiotów,
Nasz cennik słuty każdemu jednocześnie jako
poradnik. Towary sprzedajemy na na1dogodnieiszych warun~acb na długoterminowe spła
ty nie wyłączając mieszkańców wsi i miast
całej Rzeczypospolitej.
Zwracać się d o firmy li\ O KOŃ War szawa,
Zielna 1117 Telefon 121-66. J .

OSTOJĄ

BOWIEM:

ONO TYLKO zabc•piccu dobytek od ol!oło i kradziety
z wlamonlcm
ONO TYLKO zabezpiecio transporty
Strat ogniowa uga•i pło011eń . policja odnuka zlodziei ani stral ogniowa jednak. ani policja nie zwróci wartości
spalonego czy skradzione~o
TOWARlYSTWO UBEZPCECZEŃ „PRZEZORNOŚĆ" S.A.
jest obecnie 1rze·nonc L n:"tjpolę~nie:jn.ą w1zet~b~wiatow
inilylul' i1 ubeLpiecieniowa.

„THE PRUDENTIAL ASSUR\NCE CO'-'t'ANY LIMITED"
Hołborn Bnrs London E C. I. z rol<U 18111
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O D DZ I AŁY:

Warszawa, P lac Małach owskleg„ 4, Kato"' lce, • usza ws ca 25 d m ..,, ), Lwów, Nutowskiego 8. Po ·n 1ń, Pl W'> lnoścl 14 (Dom
wl.), Łódf , Pl t kows•a 102 Piotrków, Slen·
klewlcza 14, ..vltn o, Mlekie w cza 24J E "I ERĄL NE

REPREZEN i ACJ E:
Krako wi e, Byd goszczy i Klel·
cach. AJe nd 1 afentury w k arde:n w1f1 tcszem
miast ec zku Rzeczyoospoll tej .
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