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Pod

hłękitnem

niebem Kalifornii

„

(

Klimat Kalifornji, ciepły i łagodny sprawia, iż plaże tamtejsze siajq się niejako „salonem" wytwornego towarzystwa, wśród którego bohaterowie i bohaterki ekranu zajmujq poczesne miejsce. Na zdjęciu naszem urocza Sally O'Neil, jedna z najwybitniejszych artystek filmowych, w chwili odpoczynku
na slaży Santa - Monica.

Dyplomacja w

gościni e!

u p . P r e zydenta Rzeczypos poli t ej.

Pan Pre;,.ydrnf Rzrczypospolilej i pani Pre:ydenfowa Mościcka, wydali przyjęcie w pałacu w Spale dla członków korp11s11 dyp/omalycznego. ora: zaproszonych goici z pośród towarzystwa wars:awskicgo Po południu goście P Prezydenla odbyli spacer w lasach spals flich.

Chang - Tsu - Lla11g. S,}'n marsza/ka Chang - TsoLina i gen. Connel , b. lnslruktor armji chińskie;.

ś. p. hr. Marł.ic>wiczowa, jedna z rmfuzjostyc:nych
przewódców ruchu wolnoślfiowego u.• Irlandii.
zmor/a w Dublinie.

Zgon króla Rumunji

Re TOlucja w Wiedniu

Kawalerja na placu przed parlamentem po odparciu atal:u komunislycznego.

n~rykady

Mr. James Barton, sehr<!fari GMcralny LeJtji Amez żoną do Paryża, celem organizowania przyjęcia przybywajqcych we wrześniu
r. b. do Francji 30.000 /egjonisl6w am<!rykańskich.

rykańskiej, przybył

przed operq

wiedeńskq.

Król Rumunii Ferdy11a11d I zmarł po
dlllfief chrmJbie dn. 14 lipca r. b.

Fragment „Steeple chas'u" o nagrodq 2.500 z/. Zawr>dnirv biorq r61u - na przodzie: „Dola", Nim/a", .,Cezar" (skacze), „Gwałt„ . „Czeczuga"
nno Romanelli''.
~ ··-:_„_~

„Sig110-

D:iewnefa norweskie w ~wiqfrc:nycli
strojach narodowych.

Józef i j ego ma/żonka
Anna, propaJ!ajq narodowe stroje wqgierskie.

Arcyk~rqż'l

Van Doug1m. Porlrc>I.

Na ko11/1ursic! w Brooklinie, pierwsze dwie nagrody zdoczfernas fomi esiqczna Marcia Pinke/feld, fłl6ra jak
zadecydowali doktorzy - specjalnie odznacza siq wszelkiemi warunkami, aby być uważanq za najzdrowsze i najstaranniej utrzymane dziecko.

była

Klara Rindsor, nowa gwia::da filmowa
i jej przyjaciel, a zarazem partner
Rambler.

'/.nakomite

.z międzynarodowych konikursów.

Theo Rasche
lotniczki:
i Elliot Lyn (angielka).

Praca
śród

Gmach Ligi Na-

wyróżniona
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Prcjd;t architektów: H. Nenot [Pary':) i J. Flegfnhci-:;fr (Geneu"i}.
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z po-

nadesłanych

jektów.

rodów w Genewie.

(niemka)

pro-

Z M 1 ĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY MUZYCZNEJ WE FRANKFURCIE

Ogólny widok wystawy.

Z eksponaf6w polskich: psalm Mikola;a Gomófki
(wł. bibliot. Ja11i1•llońslliei).
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~Powrót

I

szy

krynoliny. Naipięlwi •.i·
w)lwolo/ zachwyt w

mod~l
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1fyścig n:otocy '-i liMów nn Dyna~nch 111 Wars rowie, moment mi·
/anitl p. ChmiPlt>w., b,, .l!O na proElej .

Paryżu.

N A P I S Z DO M N I EI
Jctełl Cl bcalt aner1Jt, r6woowaal,
moralnie I nie attu•
ietełl cltrplu
do mnie p1yd10•1ra•
•yjłcla, naplu

Oswo/ony

sloń

oluQa Szyllcra • Sskololl.a. Htore
„tama
" ac naukowych, redaltou
Wiedza tajemna. Nad1&UJ
.~ ...lt".
cb ara.ktcr pl ema 1wój, lab aalnter„
•
• UbJ , HkomunllruJ lml11, rolr I ala11,.
10•
urodzoo1a, otuyma11 odcmnle H cscJ6low' anałi••
charalrtcrn , o lr.rdlcnle salct, wad, sdolno•cl I prn•
znaczenia, J•k równlcł odpowledcl 111 11csers1 H•
da ne pytania. Lo1 T wój Hldy nie tylko od Twolcłl
sdnlnoścl I csynów, !ces I od ludsl, • Jcłóryiat •I•
l4csynl ł\Jtc lłca 1!11 • tym, co ludsłe •li I t l•pl
111owi4 I l"U' o m11ic, Qdyt ludalc nl11d1 oeobUcl1
mnie ole so1łl I nie korsy1tall " moich rad, laca we t
pod uwaaą po1ladaoc pncsemolo protoli:.óly I odH•
wy 1 owartyot w N aulr. owycb Warnawy, najwyblł•
nleJnych powaa •wiata lekarakleao I powdn•J
ay. Wezyetklm C zyteln ikom „N ancao Dodatha Ilu•
1trowaneao" analls11 wyaylam zamiast sł. 5.-,
tylko u 2 si. Oooblłcle przyjmują od 1od1. Il - 3
I 3 - 7 w łecs Adn1uJ do mnie: Warosawa, ll•yll11•
Szl:olnlk. Rcd1lrcJa „Swlt". ol. Pl~kna a5.
ZcH)'I pl •ma „8wlt" Wlcdsa Tajemna, oras lt••
taloa niezwykli: ciekawej treści bl,tek, wy1ylaa
arati1, na pnoo)'łkę zal'c"yó :snacseli:. poc1towy.
NlnleJne oaloncnlo wyc:l•6 I aalłcsył Illo !lata.

az;atycki.

.
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NAJLEPSZE KSIĄZKI!
ŻĄDAĆ BEZPŁPROSPEKTOW. WARSZ.•KREDYTOWA 1.
firor1.i1J a no p/oiv "'"' •·rw,J.111

Wl ... C:.ZA OLA WSZY STKICI-~ :
•uy11lrla Hytolnlkom .• N1n«10 Dodotk a llo1t co•
wooaao"' do kałdoJ 11mó wluot J k1l 4łlr. I JoJ aJ<:":>J
~r•s-. cł1k 1•4 I ~otyte<10 4 hl4tk ę d er-•><•
dwie. dwócb - cst1~y I I d.

~•

•l„t Jccln1J -

nercg cennych
artykułów :r; driedziny: grafologji, chiromancji. fizjogoO•
miki, frcnoloiijl, hypnotyzmu i spirytyzmu. krótkich po•
wicś~'i. nowel i wierny mi~tyczno.nastrojowych. Rccmlk 12 zeszytów trlko ZI. 3.-.
DR. S. BREYER: „Wiciki lekarz domowy". Nauka
o zdrowiu. Przyczyny, objawy I leczenie wszelkich chorób
swyklcmi domowcmi środkami, trawami I sposobami me.
dyczneml. Mnfl1two llu~tracji. - Cenne wskazówki. jak
Wielka .księga
pi~kno~ć I zdrowie.
mlodoSć.
zachować
w bo;iatcj płóciennej llprnwic ZI. 10.-.
SZYLLF.R • SZKOi.NiK: „llypnot_yzml Sugestia! Tcle•
patjal" ...Siła nas1n we;wn11trt na•"'. Chcesz władać wiclk11
t•)emnicz11 silą? l'odr~cznik słynnego hypnotyzcra Szyllcra.
Szkolnika. zawiera 98 rozdziałów: lii~torja hypnotyzmu.
Jakim powinien być bypnotyzcr. Jakie winno być medjum.
Moitnetyczny rozwflj ocz11 . Autosugestja. Wpływ bypnoty•
zem nn mcdjum. Sul(cslj11 podczo" snu. Sugcstja na jawie.
Obucl;enic m<·djum. Od11ndywonic my§li. Powodzenie
w miłości. Leczenie wsz„Jkich nnlog6w. Zł. 7.-. W pięknej
n1ocnej oprawie Zł. 9.-.
podr~cznik".
„l'ruktyczny
SZYl.LER • SZKOLNIK:
Najpewnicj~zy l!JlOAób J>Oznanłn slehic i innych„. Zawiera
'ł'YU•d nauk: Chiromancja. {linjc r~k). fizjognomika (ry•
SJ tworzy). n'trologjo (nauka o wpływie gwiazd na losy).
Księg• popularna i dC>Rl~JI"" d ie wszy8tkich. Din człowieka
ob1naj1•mionego z Jul trdclą niema tajemnic. - Z wielu
ilu&tracjaml w lokacie. Bez oprawy Zł. 4.-. w oprawie
Zł. 6.-.
OR. RADWAN • l'RAGLOWSKI: „Powodzen,ie. Jalr u.
pomoc" autosuj!cstji. dOJ>i~ć powodzenie"'. Zł. 2.-.
Z . IKR: Tajemnice I 1~gadnienie czarnej magJi. spiry•
tyl'.mu, bypnotyzmu i magnetyzmu. Wielka ksi~ga z mnó•
atwem i1111tracJi ZI. 4.50.
PR. S'f. WOTO WSK I: •• Duchy i zjawy", mcdjumizm
. ~WIT„:

I.<

n~zytów

z roku 1926.go.

111

słońcu 11pcowem.

Ilustrowane aiczncmi fotogra•
fjami duchów i zjaw. ZI. 2.-.
ST. WOTOWSKI: „Tajemnice tycia I śmierci„. Praca
naukowa, obcjmuj11c• eałoksitałt wiedzy okultystycznej
i odsłaniaj11ca r~bck ug1dnicnia tycia pozagrobowego.
W siedmiu rozdt.ialach Zł. 1.50.
PROF. DR. A. FOREI.: Zagadnienia seksualne". W świc•
tle naul: przvrodnlczych p•ycbologji. bygjcny I socjologji.
Owa tomy. Wydanie nowe powiększone. Z wieloma ryci•
nami Zł. S.-.
ANIELA OWCZYl'<SKA: „Zdrowa bygjcnicma, oszczę,
dna kuchnia". Tysiące najnowszych 'PO•ob6w gotowaqia
smacznych, :r:drowych. ouczędnych obiadów. Pieczenie Je.
iiumin, ciast, mazurków, hulek. tortów, smażenie konfitur,
soków, roarmclad. spor7.qdzanic kompotów. lodów. wódek.
napojów chlodz11cvch. ZI. 4.-. w dobrej orrnwle Zł. 5.-.
PROF. ST. WOTOWSKI: „Miło~ć. a kłamstwo" i •.Sa·
mobójstwo" w jednej ksiqtcc. ZI. 2.-.
ARTUR GORSKJ: „O zmartwychwstaniu". Zł. 1.-.
•. \VRO?:ENIE Z KART". Szczegółowy podręc:.nlk ilu•
•trowony ZI. 3.- .
DR. RAl'AEI. MABUZE: „Jnk zostnć hypnotyzcrem"'.
llyJ>nOtyzml Sui:cstjnl Telcpaljal Podręcznik praktyczny
Zł. 2.- .
DR. GERl.INO: „ł)zlcwcz)'n•. której za żonę brać •ię
nie l'_Owinno. Rady i wskuzówki. 16 łluątrncyj. ZI. 1.-.
DR. Gl::RJ,ING: „M~tczytnl. którzy nn mężów •ię nie
nodnjq". Porody i w~kQzówkl 26 ilustrooyj Zł. 1.-.
WEINIGNER: „Pleć i churnkter". Dw11 wielkie tomy
I zjawiska nadprzyrodzone.

Zł.

8.-.

OR. MULLER: „Najnowszy lekarz domowy". Zbiór
udoskonalonych starych i nowych środk.ów domowych.
Zł. I.SO.
OR. A. GUILLARD: .. HnJcna piękności"'. Jak zacho•
wać piękność I zdrowie? Zł. 1.50.
DR. WYROBEK: •• Choroby wcncrycxne„. Sposoby le•
cienia". ?:apobieaa nlc. Wicika księga. Mnóstwo ilustracyj.
Z·I. .5.-.
OR. JONDELOWITZ: „Poradnik lekarski dla męt.
czyzn i kobiet". Choroby weneryczne. Zapobieganie. Le•
czenie Zł. 1.-.

DR. BAC'llE: .. NM ,. I< kari dla kobiet I matelr". Ola rozpoznania choróh · 1 u1)"tk11 do•wlack•onych I bardzo
d obrych lekarstw i <rodk6w domow. Zł. ~ -·.
11R. STERNBtRG: „l'uktyciny lekarz domowy".Ccnnc rady dla kobiet I mlodzlcty. Mnóstwo prak tyczoych
recept . Z ilustracjami. Zł. 3.-.
JJR. CZ. l'ENDO: •. Zwięzły poradnik dla młodych m~
iatck". Trdć: Malteństwo. ciAb. plodno~ć. poród. nle•
rlodno~ć Sekretne epoitoby malieńsklc, pielęgnowanie n iemo wląl i t. p. Zł. 2.-.
LOMBROSO: Psycholo11ja pocałunku - gr. 75.
SZYLI. ER • SZKOLNIK: „Mnemonika". Mistrzoanro
pamięci. Sztuka wyrobienia doskonalej pamięci. Uouwanie
roztargnienia, ~pot~gowanlc woli. pr:tezwyciętanie lcoistira,
wzmacnianie zdolnoJci umysłowych. Podręcznik praltycz•
ny ZI 2.-.
\V!LJAM THt\CKERAJ: .,OpowicAcl dy1kretoe". (Tylko dl• dorosłych) Zł. O.SS.
M. ROSCłSZEWSIO: „Ool>ry ton". Jak się uchować
w towarzystwie. Szkoła po~ycla z ludłmi wszelkich stanów,
w stnsunkach cercmonjalnych. Zł. 1.- .
SZYl.LER • SZKOLNIK:„ .. Kobiclo i kobietka". Myśli
uwt1gi i aforyzmy o kobiecie. Chcesz poznać kobietą,
przeczytaj „Kobictq . I kohlctkQ", ZI. 1.50.
l'ROJ'. WETERYNARJI HENRYK SZMlDT: „Nan
weterynarz". Wiciki podręcznik dlu wsz)ll<tkicb. W 9•ciu
rozdziułnch ze 100 rycln11ml. Te:ty hodowli, rozpoznania,
zapobicgonla I leczenia wszclklch chor6h: kon1. bydla,
owiec, Ąwiń, kóz. psów, kotów I wszclkicco drobiu. Cena
tylko Zł. 7.-.
BOSKO , CZARNOKSll)ZNIK: „Tysiące ntuk czaro.
Tajemnice anagji. Zbiór najclelrawazyoh
dziejskich".
sztuk. Zł. 2.-.

Redakcja „SWIT"
Wydawnictwo
Warszawa, Pl~kna 25, m. 12.
Konto P. K.• o. 12464.
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