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NASZ -DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 14 SIERPNIA 1927

Odsłonięcie

poDlnika Henryka Sienkiewicza w

Bydg~szczy

Moment, gdy w chwilę po opadTJięciu zasłon, ob-ecni oddaiq cichy hold nie śmiertelnemu twórcy .,Trylogji".

Major Walker przeprowadza Komandora Byrda przez
New „ Yorku, po powrocie z lotu przez Atlantyk.

ulice

Przy;a:r:d Weteranów Wojny

ś.

światowe; z Ameryki do Warszawy. Płk.
mińskiego i delegatów pokrewnych

p. ks. pralai Skimborowicz, kap/an i publicysta
zmarl dn. 29 lipca r. b.

•

inż. Sło

Zaslużony premjer francuski Rajmund Poincartl, który ostatnio ze swym ga binelem koalicyjnym uratowal finanse Francji, obchodził w lyclz dniach 40-lecie pracy parlamentarne;,

Sceny

4

dr. Starzyński na Dworcu Głównym, w otoczeniu p. pre:r:ydenta miasta
organi:r:acji: Hal{erczyk6w i Dowborc:r:y ków.

tańca

gre ckiego

W Oyster Boy urzqdzono wi<lowisko na wzór widowisk anlycznych, które wypad/o bardzo udatnie .

Regat7 w B7dgoszcz7

Zwycięska

osada Warstawskiego Klubu Wioślarelz, kt6ra zajęla pierwsze miejsce na międzynarodo
wych regatach w Brdyuiściu. Regaty zaszczycone były obec11ościq p. Prezy denła Mościckiego.
P. Ludwik Lawiń:;ki, którego niemal cocala Polska, przemawiającego
prze z radjo.

dzień słyszy

Królowa „Corneuaillas" we Francji
na czel e b<>zlroski•go pochodu r:od
czas fodow1ch zabaw.

Kosljum spacerowy z białego szcwioh, odznaczvny
na wystawie mody w Brooklinie.

M -Ile Lorens, hiszpańs ka fanc<>rka.
której nowy sposób tańczenia cliarlc>stona w spokojnym rytmie, przypadł
do gustu Madrytowi.

Kos/jum wieczorowy przybrany

aplikac;ą.
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Tysiące ciekawych ogląda w Saskim
Ogrodzie w Warszawie kwiat agawy,
wystrzelający raz na sto laf.

Powitanie kapitana Byrda po powrocie z lotu
do New - Yorku.

„Vagobond" - ostatni paryski model
kapelusika filcowego.

przez Al/antyk

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
ŻĄDAĆ BEZPŁPROSPEKTÓW. WARSZ.•KREDYTOWA t.

N A P I S Z DO M N I E l
Jetclł Cl brak eHtlJI, r6 ... owe1I,
ł•hlł clerplu moralni• I al e n a11
•yfłcla, naplH do t011l1 t•Y•~O•lt••

folo1a Sayllera • S• kololka, nton
,„o oaull:owycb, redaktota
.Swlt„. Wledaa hJ.a1oa. N a.&aeUJ
ebarall:ter pl •ma awóJ. l•b aaU.ta„,
•
..oob1. aakomnolkaJ Lmt,, rok l llllMI••
&O••
urodsenla, otuymata odelDJll• ucactólow• ualla•
charaktero, okrdlcołe aalet, wad , adolno4cl I
soaczeola, jak tó'll'nlet odpo•ledal aa 11cHrat
dano pytania. Loa Twój aalety ni• t7lko od Twolałl
J1doln0Act I c1ynó•. lcca I od lodllł, a któryal al•
l• csyHI Nl a lica 114 a tym, co ladala •U I 11•.,t
mówi• I piu• o molo, ad7t lodsla ot1d1 oeobteałe
molo nic sn all I nla korsyotałl a moich tad, lacs we•
pod owa1111 poaladana prsoaemnle protok61y I o' "•
wy 1 owarsyotw N aukowych War11a w7. aaJw1łllt•
nłejazycb powaa ••lata lokaraltle10 I powało-.!
•Y· Wasy1tklm Csytołnlkom „N„ seso Dodat h 11„
anowaneao" an allsci wyayłam aamla1t al. ! .- ,
tylko u 2 al. Oaobl6cłe prayJmoJę od l od• . 12 - 2
I 3 - 7 wleca. Adre•oJ do molo: Wanaawa ta1U••
Sskolnłk, Redakcła •• Swlt", al. Pl.!h• 2!. '
Zcnyt pl•ma „Swlt" Wledaa T aJemH , otH k„
talo1 aleawykle clekawaJ tro4cl bl•ł•k,
aralia. oa pueaylkę aał,csyd an acselt pooatow7.
Ninlej11e 011łouonło wyol • t I aallca1• •• ll8hl.
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Pomnik „Potop" w Bydgoszczy, jed11a z pozasfaiych pamiątek po Niemcach.

WIEDZA DLA WSZYSTKICH!
H 1t• lelll:oa „NHHIO Oodalt• Ua1tro.
•••J•U:la
waH10" do kałdeJ u mówlou J h l• tkl dodaJ- J

.„„.
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elahw• I 11>'0t1taGao• li:al•łk• c1&„o. Za•
•latł Jodn t l - dwla. dwńc„ - cat•rJ I t . d .
.,śWlT": 12 zcuytó'll' s roku 1926•110. azcrca cennfch
artykułó'll' z dziedziny: grafoloajl. chiromancji, fi1Jo11no•
miki, frenoloaJI. hypnotyamu I spirytyzmu, krótkich po.
wideł , nowel i wierszy mlatycznomastrojowycb. Rocznik 12 zeuytów t}'lko Zł. 3.-.
DR. S. BREYER: „Wiciki lekarz domoYJ"· Nauka
o zdrowiu. Przycayny. objawy t leczenie wuelkicb chorób
swykleml domowcml środkami. trawami I apoaobaml me•
dycsocml. Mn68two ilustracji. - Cenne wakazówkl, jale
zachować młodość. piękność I zdrowie. Wicika uię11a
w boj!atcj płócienne! oprawie Zł. 19.-.
SZYLLER • SZJ(OLNIK: ••Hypnotyzml Sugestjal Telepatjal".••Siła nuza wcwn•lrz n„". Chcesz władać wlelk•
tajemnłcz• all~? Podręcznik alynoc110 hypnotyzcra Szyllera•
Szkolnlka. zawiera 98 rozdziałów: Hłatorja hypnotyzmti.
Jakim powinien być hypnotyzer. Jaklo winno być medjum.
Maanetyczny rozwój oczu. Autoaugestja. Wpływ b,ypnoty•
sera na medjum. SugcstJa podczas snu. Sugcstja na Jawie.
Obudzenie medjum. Odgadywanie myśli. Powocłzcnio
.,. miłości. Leczenie wazclklcb naln11ów. Zł. 7.-. W pięknej
mocnej 011rawle Zł. 9.-.
podręcznik".
„Praktyczny
• SZYLlER , SZKOLNIK:
N ajpewnlcjny ~osób poznania alcble i innych". Zawiera
wykład naulc: Chiromancja, (llnjo r,k). fizjognomika (ty•
ay twarzy), aatrolo~ja (nauka o wpływie gwiazd oa losy).
K1lę11a popularna l dostępna dla waiyetkich. Dla człowieka
obznajomionego li jej treści• niema tajemnic. - Z wiciu
lluotracjaml w tck6cio. Bez oprawy Zł. 4.-, 'li' oprawlo
Zł. 6.-.
DR. RADWAN • PRAGtOWSKI: „Powodzenie. Jak u
pomoc1 autosu"estjł, dopl'cl powodzenia". Zł. 2.-.
Z. KR: Tajemnice I zaAadnienla czarnej magji, 1piry•
tyrmu, hypnotftzmu i m1gnctyzmu. Wielka księga s mnó•
• .
at wem 1·1 uat rac i zr . •·
PR. ST. \\iOTOWSKl: •• Duchy I zjawy", mediumizm

so

I zjawiska nadprzyrodzone. Ilustrowano llczn=I fotoara•
fJami duchów I zjaw. Zł. 2.-.
ST. WOTOWSK I: „Tajemniu tycia I 4mlorci". Praca
naukowa, oboJmuj,ca calolcształt wiedzy okultyatycznoJ
I odslanlaJ•ca r•bok naadnicnla tycia pozagroboweao.
W ałedmlu rozdziałach ZI. 1.50.
PROP. DR. A. FOREL: Zagadnienia acksualno". W 6wletło nauk puyrodniczych paycbologjł. hygjcny I aocjoloaJI.
Dwa tomy. Wydanlo nowe pnwlęknone. Z wieloma ryci•
nami ZI. S.-.
ANIELA OWCZYNSKA: .• Zdrowa bygjcniczna, oazcz~·
dna kuchnia". Tyat,ce najnowszych sposnbów gotowa~i•
amacznych, zdrowych. onczędnycb obiadów. Pieczenie legumin, ciast. ma:tt1rków, buick. tortów, smdenie konfitur,
aokó'll', marmelad, apon,dzanle lconipotów, lodó'll', wódek,
napojów chlodz,cycb. Zł. 4.-. w dobrej oprawie Zł. S.-.
PROP. ST. WOTOWSKI: .,Miłość. • kłamstwo" I •.S••
mobójstwo" w Jednej kel•ice. Zł. 2.-.
ARTUR GORSKJ: „O zmartwychwatanlu". Zł. 1.-.
,.\YROZENIE Z KART". Szcze11ólowy podręci.nik Uu•
atrowany Zł. 3.-.
DR. RAPAEL MABUZE: „Jak zostać bypnotyzcrcm".
Hr.pnotyzml Suacatjal Tclcpatjal Podręcznik praktyczny

Z . 2.-.

DR. GERLING: „Dziewczyna, której u tonę brać ale;
nic flOWinno. Rady I wakuówlcł, 16 llu•tracyj. Zł. 1.-.
DR. GERLING: .,Męiczyfol, któny na mętów 1111 nlo
nadaj~"· Porady I welcuówkl 26 lluatracyj Zł. 1.-.
WElNIGNER: „Pleć I charakter". Dwa wlellcfo tomy
Zł. 8.-.
DR. MULLER: „Najoowuy Jekan domowy". Zbiór
udo1konalonycb atarych i nowych środków domowych.
Zł. l.50.
DR. A. GUJLLARD: cHygjcna piękności". Jak zacho•
wać plęlcno~ć I zdrowie? :lol. f.50.
DR. WYROBEK: „Choroby weneryczne". Sposoby le·
crenia". Zapobieaante. Wicika kalęaa. Mnóstwo ilustracyj.

Zł. 5.-.

DR. JONDELOWJTZ: „Poradnik lekarski dla m~t.
'
czyzn ł a.obi et". c horoby weneryczne. :la pobieganie. Le,
nenio Zł l

•
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DR. BACH.E: „Nowy lekarz dla kobiet I mat ek", Dla rozpoznania chorób I utytku doświadcsonych I bard i o
dobrych lekarstw I łrodków doooow. Zł. 5.-.
OR. STERNBERG: „Praktyczny lckart domowr" Cenne rady dla kobiet I mlodsldy. Mnóatwo praktycm j ch
recept. Z ilustracJamJ. Zł. 3.-.
D~; CZ. PENOO: „Zwięzły poradnik dla młodych • o•
tatek . Trdć: Malteń•two, c~ta. płodność, poród, nlcplodno§ć; Sekretne apo•oby malte61klo, płelęanowanle n1„
mowl4t 1 t. p. Zł. 2.-.
LOMBROSO: P1ycboloaJa pocałunku - ar. 75.
S2YLLER • SZKOLNIK: „Mnemonik• ". Mlltrsoehro
pamięci. Sztuka wyrobienia d09ll:onałeJ pamięci. UHwanle
roztargnienia, spotęgowanie woli. przezwycłętanle lcolatwa.
wzmacnianie zdolaołci um)lllłowych. Podręcznik pralt:tycs.
ny Zł. 2.-.
WTLJAM THACKERAJ: „Opowłc.tcJ d)'11luetoo". (Tylko dla doroalycb) Zł. O.SS.
M. ROSCISZEWSK J: „Dobry ton". Jak alei sacbowa4
w towarzystwie. Szkoła poiycla z ludttnł wnelklcb ttanów,
w stosunkach cercmonjalnycb. Zł. 1.-.
SZYLI.ER • SZKOLNIK:„„Koblota I kobietka". My4ll
uwagi i aforyzmy o kobiecie. Ch«az po1nać kobieto,
przeczytaj „Kobietę. I kobietkę". Zł. l.50.
PROF. WETERYNARII HENRYK SZMIDT· , N au
weterynarz". Wielki podręcznik dla wezyatklch. ·w' 9•CID
rozdziałach ze 100 rycinami. Tezy hodowli, rozpoao anla
zapobio;gonia I leczenia wnelkicb chorób: koni. b~dla:
owiec. świń, kóz, psów, kotów I wazclklego drobin. Cona
tylko Zł. 7.-.
BOSKO • CZARNOKSIĘZNIK: „Tyałl\ce u tuk e uro•
Tajemnico maaJI. Zbiór najcloh•HJ Cla
dziejskich''.
sztuk. Zł. 2.-.
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Re d a k cla „SWIT"
Wydawn ictwo
Wa r sza1Ua , Plłłkn a 26, m. 12.
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Sp. Alec.
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