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Echa

uroczystości

Po przewiezieniu lrumny ze siat ku na

ża1obny

JULJUSZA

SŁOWACKIEGO

lwrawan rozwinql sill w urocz yslei ciszy olbrzymi pochód.

Widać

w Warszawie

dekorac;e przystani i statki,

zapełnione

publicznościq.

o

P. Prezydent Rzeczypospolitej przemawia przed trumnq Slowackief1o u stóp łtolumny Zygmunta. Po prawej stronie marsza/kowie se;mu i senatu, Rata;
i Trqmpczyński.

Uroczysta Koronacja Obrazu N. M. P.
Ostrobrams!<iej w Wilnie

Obraz M. 8. Ostrobramskiej

przed

konserwacjq.

Trumna z prochami wieszcza w katedrze $-tego
Jana w Warszawie.

Wilno -

Ostrabrama.

Na pogrzebie wieszcza wyr6żnil si(f wieniec z
szarfami Kolonii Amerykańskie; w Warszawie.

Estonja -

wieśniaczki

dowych.
Finlandia -

Prezydent Republiki p. Relander.

Obraz M. B. Ostrobramskiej po

skończonej

konser

wacji

Srebrny w1emec od Stowarzyszeń /iferackich
i dziennikarskich i Straży Piśmiennie/wa Polskiego.

w strojach luS/aw11e noże Fińskie w pięknych oprawach.

....
Trzeci lot przez Atlantyk. Trzysilnikowy aparat typu „Fokkera"', na którym znany pilot amerykański Byrd od lecia/ z Ameryki do Europy. W lewym
rogu podobizna Byrda. który stal się g/ośny po dokonaniu zwycięskiego lotu nad Biegunem Pólnocnym.

Oryginalną reklamą zwr6cila na siebie uwagę ;edna z tancerek

nowoiorskich, kt6ra przed rozpoczęciem występów w znanym
tamtejszym Variet~ przez trzy dni z rzędu popisywala się lwrko/omnemi produkcjami na najwyższych wiązaniach wieży antenowej, czem zmusi/a prasę i publiczność do zajęcia się jej
osobą, osiągając w rezultacie pożądany sukces na deskach
scenkowych.

Z

Wyści.g

wyścigów

Week-End! Kiedyż to nasze panie wzorem swych amerykańskich i angielskich koleżanek wyruszać będą na „Koniec tygodnia" z węd ką w ręku,
w skórzanych butach nieprzemakalnych na /ono przyrody? Przy tak modnym obecnie w Ameryce „campingu" t. ;. obozowaniu na wycieczce od soboty do poniedzialku rano w namiotach polowych, sport węd karski ;est
jedną z naimilszych rozrywek.

warszawslUch

wygrywa „Farmazon" słaini „Lubicz" pod żok. Duganem.

Wioślarze

warszawscy w korowodzie wśród rac i świateł :u nocy.

Naipięknieisza kobieta świata, wybrana
piękności, lak zwana ,,Miss Univers" -

na ostatnim konkursie
p. Dorota Brit/on.

Ćwiczenia w skoku. Dwie urocze warszawianki zawzięcie cwiczq się, przygotowując ęię do zawod6w.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
ŻAfJAC BfZPŁPROSPEKTOW. WARSZ..KREDYTOWA 1.

H A P I S Z D O M H I El
Jetell Cl brak eneraJI, ró....,owa•I•
eierples moralnie I nie 1nu1
wyj4cla. naplas do mnie p1ycbo•11ra•
folo11• Ssyllera • Sskololl:a, aotora
pr.e naukowych, red„:tora f.1•m•
„S'Wit". Wiedza tajemna. Nadełłlj
•
charakter plama awóJ, lub ulntore•
aowaoeJ oaoby, ukomunłltoj Imię, r ok I mleal,c
urodzenia. otrsymeu odemnle noseaólow, analls•
cbaralcteru, okro61enlo ulot, wad, sdolnołcl I prse•
snaczcnla, Jale równld odpowiedzi na ucsorse n•
dano pytanie. Lo1 Twój uloty nie tylko od Twoich
sdolno6cl I czynów, lecs I od ludsl. 1 którymi 1h1
1,czya:r.I Nic lics alę s tym, co ludslo tll I 11łupl
mówi ' I piu, o mnie, edyt ludzie nlady oaobłłcle
mnie nie znali I nic korzyatell z moich rod, łecs wet
pod uweaę poaledano pnezemnle protokóły I odes•
wy 1 owarzyatw Neul:owycb Warazawy, oajwyblt•
nlejuyeb pOY•ll 6wlata lekarakleao I powdoej er„
ay. Wozyatldm Czytelnikom „ No1se110 Dodotkn Ilu•
otrowaneso" analizo wyoyłom umJoat si. 5.-.
tylko u 2 sł. Oaoblłclo prsyjmuj41 od 1od1. ll - J
I 3 - 7 wlecs. Adreauj do molo: Worauwa, S1yller•
Sskolnlk, Redakcja „Swlt", ol. Pl~kn• 25.
Zea:ayt plama „$'Wit" Wledsa T ajemna, oras ka•
talo11 olo:cwykle eiekawoJ trdcl kal,iek, wyayla•
gratia, na przeaylkę sal,esyć znaczek pocatowy.
Nlnlejue 011louenle wycl'ć I sałlcsyć do lllł•.
Jełeli

Swietna skrzypaczka p. Eugenja Umińska-Jawor
ska tegoroczna lauretka konserwatorium warszawszawskiego.

Kobiela doktorka Ewa Byron w Pradze Czeskie;,
porwcila praktykę lekarską i przeniosla się na
ekran, jako gwiazda filmowa.

WIEDZ:A OLA WSZYSTKICHl
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...-n)'lltkla ell)'łelnlłoa „ N1He10 Dodatb llaaho•
waoeao" do kałdeJ s&.1116wlontJ bl,tkł dodaJ-1
dn14 , ciekaw, I flotyleesn' bl,tk, dumo. Za•
•loat jednej - dwie. dwóch - c1ter•
, I t. d.
„SWIT": 12 zeszytów z roku 1924•j!O. szereg cennych
artykułów z dziedziny: grafologji. chiromancji. fizjoiino.
miki. frcnologji. hypnotyzmu i $pir)'fyzmu. krótkich po.
wieści. nowel I wierszy mistycznc»nastrojow)'Ch. Rocznik 12 zeszytów tylko Zł. 3.-.
OR. S. BREYER: •. Wiciki lekarz domowy... Nauko
o zdrowiu. Przycz=y. ob,· owy i f11czcnic wszelkich chorób
, ..
zwyklcmi domowcmi środkami, trowarni i sposobami me•
dyczncmi. Mnóstwo ilustraci"i. - Cenne wskazówki, J·al<
znch ownć mlodu~ć. pi~kność i zdrowie. Widkn księga
w bo~ntoJ plócienncj oprawie Zł. IO.-.
SZYl.LER • SZKOL.NIK: ,,llypnoBJzml SunC!!tJal Tcłes
"
wielk11
polja!" ...Siln nas zn wewnątrz nlłs". .hce~z wł.idać
S 11
t
h
'k I
? p d
.
t.JC•nn i C7.I\ s'I
o ręc1n1. s ynnc110 ypno yzcra zy era•
' '.
Szkolniko. zawiera 98 rozdziałów: lłi~rorj1 hypnotyzmu.
Jakim powinien być bypnotyzcr. Jakie winno być mcdjum.
1'1-gncl)'Cln)' rozwój oczu. Auto-.ugc,tjo. \\'plyw hypooty.
zera nn mcdjum. Sugestja podcu„ snu. Sug~,rja na jawie.
Obudzenie mcdjum. Od!!adywanie mv\li. Powodu:nic
w milo~ci. Leczenie wszelkich nalo11ów. zł. 7.-. W pięknej
n.ocncj oprawie Zł. 9.-.
podręcznik".
•. Praktyczn)·
SZYl.tl!R • SZKOLNIK:
Naj~cwnicj~7y sposób poznania sich1c i innych". Zawiera
wyk •d nauk: Chiromancja (łinje r~k). 111.joj!nomlka (ry•
sv twarzy), n•trologjn (nauko o wpływie l(wiuzd na losy).
l<si~gą popularna r dostc;pna dla WbZY•łkich. Dla c~lowieka
obznajomlonc110 i jej treśch\ niema rojcrnnic. - Z wiciu
ilustrncjumi w tekście. Ile:. oprawy Zł. 4.-. w oprawie
Zł. 6.-.
DR. RADWAN • l'RAGLOWSKI: .. r9wodzenic . .lak za
dopil\Ć powod1.cnia' . Zł. 2.-.
pomo•.'l\ tllll'"Ul!Cstji,
.
u
1 .•icrnniee
Z . )K ":
i iagad nic:niu C7nrncj m•Jlii. spiry.
tyzmu. hypnut~ imu i maiinetyirnu . Wicik o ksic;ga z mn(I.

i zjawiska nadpr.tyrndzonc. Ilustrowane licincmi fotogro.
fjami duchów i zjaw. Zł. 2.-.
ST. WOTO WSKI: „Tajemnice tycia i śmierci". Praca
r.~ukowe. obcjmuj4ca całokształt wiedzy okultyMyczncj
i od~laniahca ''bek zagadnienia tycia poza11rohowcgo.
W siedmiu ro:tdzialoch Zł. I.SO.
PROF. DR. A. FOREI..: Zagadnienia sck&ualnc". W ~wie•
rle nauk pnvrodnicz)·ch psychologjl. hy11Jcn)· i socjolonji.
Dwa tomy. \Vydaoic nowe powiększone. Z widoma ryci·
nami Zł. 5.-.
ANIELA OWCZYl'ISKA: •. Zdrowo hnitniczna. os7,cz~·
dna kuchnia". TysiĄce najnowszych sposobów gotow111ia
,,mocznych, zdrowych, oszczędnych obiadów. Pieczenie C•
konf1'tur.
"Umin. cio•t. mazurków. hulek, tortów. Slll"~cr1le
•
"
wódek.
kom"potów, lod'w,
~oków. m11rmclnd. •porz•dzanle
0
u
„
z.1
nono~·ów chlodz~och. Zł. 4.-. w dobrej" Qpro•u1'c
• ..>.-.
"
TOWSKl: „Miłość, n kłnmstwo" i ..Sił•
p OP. ST.
mohb]stwo" w jednej ksiąicc. ZI. 2.-.
ARTUR G,Ol<SKJ: ,,O zmnrlwychwstnn1·u". ZI. J.-.
·• ·i
d
ól
WROżENJE z „ART" s
. zczcg owy po ręc: "'" ' U•
"
• ,,
„
~trowany Zł. 3.-.
UR. RAl'At::L MABUZE: .• Jak zostać h~·pnotyicrem·-.
Podro;cznik praktyczny
llvp~oryzm! Suge!.tjal Telepatja!
ZI. •.-.
DR. GEKl.ING: .. Dziewczyna. której u >.one; hreć ~ię
nic rowinno. Rady i wi;kazówki. 16 llu~trncyJ. Zł. 1.-.
OK. GEKl.ING: ,.Mężczyfoi, którzy na mę<ów się nic
11ndoj11". Porady r wskazówki 26 ilustracyj Zł. 1.WEINIGNER: „Pleć i chnritkler„. Dwn wielkie tomy
Zł. 8.-.
OK. MUi.i.ER: „Najoowszy Jckau domowy". Zbiór
udoskonnlon)•ch sturych i nowych tirouków domowych.
ZI. J.~0.
DR. A. GlJll.LARD: ,.Hygjcnu pic;knoAci„. Jak ucho•
wu~ pi~kność I zdrowie? Zł. l.50.
DR. \.'i'YROUEK: •. Choroby weneryczne". Spo~oby Je,
.
I
~1 6 I
. \11" lk k .
C7cn·a„ z„ oh"1c~on1c.
,,e a · s1~ga. ,. n •wo 1 ustrocyJ.
1 . -.p
Zł. ).-.
DR. JONDEl.OWJTZ: ..Poradnik lcka"~i dla m~i·

DR. BACllE: .• Nowy lekarz dla kobiet I matek". _
Dla rozpoinanla chorób i u:\ytku do§wiadezonycb I bardzo
dobrych lckar~lw i ~rodków domow. Zł. S.-.
DR. STERNBERG: .. Praktyczny lekarz domowy".Cenne rady die kobiet i mlodziczy. Mnóstwo praktycznych
· · Zł . 3.-.
rccep t . z, 1·1 u~ 1rac1em1.
DR. CZ. PENDO: ..Zwi~zly poradnik dla młodych mę•
ciAźa. płodność, poród, oie.
Melżcństwo.
Trc~ć:
latek"
plodno•ć. Sekretne 'posoby OU11żeńsl:ic, piel(gnowenic nic•
mowlqt I t. p. Zł. 2.-.
l.OMBROSO: Psy~holoj!ja pocałunku - gr. 75.
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WILJAM TllACKERAJ: •. Opowic~ci dyskretne". _
ł h) ZI o g5'
(1' Jk 0 dl d
· · ·
n Soros yc
liu
uosc
ton". Jok ~ię zachować
.I ZEWSKI: ..Dobryz ludźmi
,.,. "
wnelkich stanów,
"' toworzl:.twio. Szkoła ~ozycis
w stosun nch ccrcmonje. oych. Zł. 1.-.
SZYttER · SZKOLNIK:..•• Kobieta i kobietka". Myśli
uwai:i i aforyzmy o kobiecie. Chcesz pozo1ć kobietę.
przeez)laj .. l.:obictc; i kobietkę". Zł. I.SO.
PROF. WETERYNARJl HENRYK SZMIDT: „Nasz
weterynarz". Wiciki podręcznik dla wszystkich. W 9•ciu
rozdziałach 7C 100 r)•cioami. Tezy hodowli. ro7.poznania,
zupobici:ania i leczenia wszelkich chorób: koni. b:1:dla,
ow:ec. ~wiń, kóz, psów. kotów i wszelkiego drobiu. Cena
tyl.:o 2,f, 7.· ·
CZARNOKSIĘŻNIK: „T3si11ce sztuk czaro•
BOSJ..:O
Tnjcmniec magji. Zbi r najciekowszycb
dziej&ki;h".
sztuk. Zł. 2.-.
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Redakcja „SWIT"
Wydawnictwo
25, m. 12.
Warszawa, Plakna
...
Konto P. K. O. 12454.
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Sp. Akc. Zakł .. Graf. ..Dwkarnia Polska", Warszawa, Szpitalna 12.

