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Wodospad pod Warsrawq w parku Marymonckim .

W

dziesiątą rocznicę

H r echowiec

Jrneralic/i. dowództwo pulku i Oficerowie - Krecliowiacy przyjmujq defilad(! I-go pułku ułanów Krechowieckich.

,
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Pośwl(fcenie

Naw!!/

#

plyika woda w dni upalne neci

-zmęczonych

pólko/onji Lijti Szkolnej Pr:eciwgruilicz"i 11a Ochocie.

Wars:aw10ków.

•

•

Królowa ltfarja, wdowa po kró/11 Ferdynandzie, obj(!/a r:qdy w Rumunji.

Micha/,

obecny król Rumunji, -za którego
pełnić będzie rada regency;na.

rządy

Ks. Karol, b. następca tronu,
wydziedziczony -z praw do korony rumuńskiej.

.... '

W Brzozlr!, malownicze; miejscowości,

polożone; w

Scena :e sztuki Krzywoszewskiego
„Aktorki" granej w Warszawie w Teatru Narodowym .

okolicach Bydgoszczy, wznosi się
kom wa/Il z t. 1919.

piękny

PośWiifcenie

al 111

f

nastrojowy pomnik, wystawiony powstailcom i uczestni-

kamienia węgielnego pod nową E/c>ktrownię Mie1skq
w Ostrowie Wlkp. w dn. 16.Vll 1927.

.rf

Ruiny meczetu na Górze Oliwnej.

Ulica w Ram/eh, pod

Jerozolimą,

zawalona gruzami.

Splaw drzewa z biegiem

Wisełki.

Z za kulis filmu: moment nagrywania obrazu filmowego.

-·

Johnny Hines w nowym filmie „White
Panis Willi11".
Oryginalny kancer/ dzieci paryskich, z których najstarsze liczy lat 6,
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Chór Bazyliki w Limie.

Porta/es de Boloneros.

WIEDZA DLA WSZYSTKICHf
1t••:r-tkta tsJłeloltoa „NuHłO Doclatn Dutzo.
wn••o" do kałdej H•ówlont J bt,ttl •oclaJ-J
ciekaw, ł „OłJtacm• bl •łk• danao. Z.•
atut J•duJ - dwJ•. dwóoll - oałer1 I t . • ·
„SWIT": 12 :teszytów s roku 1926.go. uerea ce1111ych
artykułów z dziedziny: grafolog)!. chiromancji, fl:ojoano.
miki, frenolog)!, bypnpty:miu i aplrytyzmu, krótkich po.
wieści, nowel I wierszy mlstyczno•nutro)owych. Rocznik 12 zeszytów ty_lko Zł. 3.--'.'
OR. S. BREYER: „Wielki lekan domowy". N auka
o zdrowiu. Przyczyny, objawy I leczenie wszelkich chorób
swykleml domowemi środkami, trawami I eposobami medyc:tncml. Mnóstwo Ilustracji. - Cenne wskuówki, Jak
s.achowaó mlodośó, piękność I zdrowie. Wielka bię11a
w bogatej płóciennej oprawie ZI. IO.-.
SZYLI.ER • SZKOLNIK: „Hypnot_yz-ml Sugestjal Tele.
pa tj al". „Sile ouza weW1111trz nu". Chcesz wladać wlelk11
taJemnicz11 1il11? Podręcznik alynaeao bypnotyzera SzyUcra•
Ss'kolnik&, zawiera 98 rozdziałów : HlotorJa bypootyzmu.
Jakim powinien być hypnotyzcr. Jakle winno być medjum.
Magnetyczny rozwój oczu. Autoaugutja. Wpływ hypnoty•
Hra na medjum. Sugestja podczas ftnu. Sugcstja na jawie.
Powodzenie
O'llldzenle mcdjum. Odgadywanie myśli.
w miłości. Leczenie wazelklcb nałogów. Zł. 7.-. W pięknej
mocnej oprawie Zł. 9.-.
podręcznik".
„Prak t yczny
SZYLLER • SZKOLNlK:
N aJpcwnlejny !_Po16b poznania aleblc I Innych". Zawleu
a (r~„
fizjognomik
•lik).
(lioje
wyklad nauk: Chiromancja,
oy Iwany), astrologja (nauka o wp'ływio gwiazd na losy) .
Kalęaa popularna I dostępna dla wo:tyatkicb. Dla człowieka
obzo ajomlonceo :t jej trdci'I niema tajemnic. - Z wielu
Uuatracjaml w tekście. Bez oprawy Zł. 4.-. w opr.wio
ZI. 6.-.
DR. RADWAN • PRAGLOWSKI: „Powod:tcnle. J ak :oa
pomoc, autosugestjl. dopi11ć powodzenia", Zł. 2.-.
Z. KR: Tajemnice i ugadnlenl• czarnej magjl. apiry•
t1smu, hypnoty1.mu I magnetyzmu. Wielka kaięga a mn6'
ohrem lluotracjl Zł. 4.50.
PR. ST. WOTOWSKl: „Duchy I zja"''Y", medjumimi

.,.„,

I

I

I zjawiBka nadprzyrodzone. Iluatrowano alczneml fotot1„
fjaml duchów i zjaw. Zł. 2.-.
ST. WOTOWSKl: „Tajci:onlce tycia I 4mlercl". Pnca
naukowa, obejmujl!Ca całokształt wiedzy okultyatyc1Joej
i odslanlaj11ca r11bek ugadnienla tycia poza11robowcao,
W aledmlu rozdziałach ZI. 1.50.
PROP. DR. A. FOREL: Zagadnienia eeksualne". W łwle.
tle ooult prz)'rodn!czych psycbologjl, hygJcny I socjoloaJI.
Dwa tomy. Wydanie nowe powiększone. Z wieloma ryci.
nami Zł. 5.-.
ANIELA OW CZY?'!SKA: „Zdrowa bygJcnlczna, oHcaę•
dna kuchnia". Tyel'lce najnowszych sp'osobów gotowaqia
amaczoych, zdr owych, oszczędnych obiadów. Pieczenie Io.
gumln, ciast, mazurków, buick, tortów, smatenle konfitur,
• Oków, marmclad, sporz11dzaole lcoaipotów. lodów, wódek ,
napojów cblodz'IC}'ch. Zł. 4.-, w dobrej oprawie Zł. 5.-.
PROF. ST. WOTOWSKI: „MiloJć, a kłamstwo" I •.S••
mobójstwo" w jednej ksi11tce. Zł. 2.-.
ARTUR GORSKJ : „O zmartwycbwatanlu". Zł. t ~.
„WROżENIE Z KART„. Szcze116lowy podręcuilk Uu•
atrowany Zł. 3.-.
DR. RAPAEL MABUZE: •• Jak zc»tać hypnotyzerem".
Hlpnotyzml Sugeatjal Tclepatjal Podręcznik praktyczny
2.-.
DR. GERLING: „D2iewczyna, której u tonę_ brać 1Ję
nie powinno. Rady i wskuówkl, 16 Ilustracyj. Zł. 1.-.
DR. GERLING: „Mężczyźni, którsy na mętów tlą nie
nadaJ'I"· Porady I wskazówki 26 ilustracyj Zł. 1.-.
WEINIGNER: „Pleć I charakter". Dwa wielkie tomy
ZI. 8.-.
DR. MULLER: „Najoowsi:y le>karz domowy". Zbiór
ud08konalooych atarych i nowych 4rodków domowych.
Zł. I.SO.
DR. A. GUJLLARD: „Hygjcna piękności". Jak zac:bo.
wać piękności I zdrowie? Zł. I.SO.
DR. WYROBEK: „Choroby weneryczne". Sposoby le.
crenla". Zapobieganie. Wicika księga. Mo6atwo lluatracyj.
ZI. S.-.
DR. JONDELOWITZ: „Poradnik lckarakl dla męł•
czyzn I kobiet". Choroby wcneryc:<oe. ZapobleQanle. Le•
c:tcnie> Zł. 1.-.

Sp. Alce.

z.

Zakł.

Gr&ł.

DR. BACHE: •. Nowy lekarz dla kobiet I motet" Dla rozpoznania chorób i utytl::u dośwladccoo1cll I b.;cbo
dobrych lekarstw I środków domow. Zł. S.-.
DR. STERNBERG: „Praktyczny lekan: domoWJ".Cenne rady dl a kobiet I młodziofy. Mnóatwo praktycm 1oh
recept. Z Uuatracjaml. Zł. 3.-.
OR. CZ. PENDO: „Zwlę:dy poradnik dla młodych mą•
tatek". Treść: Maltc6atwo, c~ta, płodność, poród, ole.
płodność. Sekretne sposoby małte6ekle, plelęanowaole ni.,.
mowl~t I t. p. Zł. 2.-.
LOMBROSO: Poycbologja pocałunku - 11r. 75.
SZYLLER • SZKOLNIK: „Mnem oni ka". Mlatraoetwo
pamięci. Sztuka wyrobienia doekonoloj pamięci. Uauwaol•
roztargnienia, spotęgowanie woli, przcr.wyclętanlo lonletwa,
wzmacnianie zdolności umytlowych. Podręcznik pratt yc1•
ny Zł. 2.-.
WILJAM T H ACKERAJ: „Opowidcl dyakretne". (Tylko dla doroolych) Zł. 0.115.
M. ROSCISZEWSKI: „Dobry ton". J ot 01, uch-•6
w towarzyatwle. S:tkoła potycia z ludłml wuelklcll 1tan6w,
w stosunkach ceremonj alnyCb. Zł. J.-.
SZYLLER • SZKOI.NIK:„„Kobieta I kobietka" . MyłU
uw&41i I aforyzmy o kobiecie. Chceaz posoać kobiet•,
puccz_ytaj „Kobiet1; . I kobietkę_'.'._. ZI. I.SO.
PROF. WETERYNAR JI HENRYK SZMIDT : „ Nan
weterynarz". Wielki _podręcznik dla wazyeU:.ich. W 9·cla
ro:tdzialach &o 100 rycinami. Tezy hodowlJ, roapomanla,
zapobiegani a i leczenia wu clkich chorób: t oni, bydła,
owiec, świń, kóz. psów, kotów I wazelkieao drobla. Cena
tylko Zł. 7.-.
BOSKO • CZARNOKSJSżNJK : „T-y1l11co ntut cHro.
Ta jemnico magjl. Z bl6r najele.kawnyell
dzlejsklcb".
utuk. Zł. 2.-.

Redakcja „SWIT"
W»dawnldwo
Warazawa, Plfłkn• 25, m. 12.
Konto P. K. o. 12454.
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