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NASZ DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 21 SIERPNIA 1927

( ·czesfnicy kongresu esperan/ysl6w, zwiedzając Polsk~. od•
dali hold Adamowi Mickiewiczowi, sklBdejqc wienie,· u s/óp
pomnika

Grupn uc7<:S/nikóll' ll'ycieczki 1>0luków z Ameryki, w otoczeniu
11•t/cr11nciw walk ~ r. 1863, puy pomniku ks. Poniatowskiego

Król Egiptu Puad w od1vieclzinech u króla

ltalji

EmanuPla w Rzymie

·

Pot:irzeb znakomilego komedjopis11rz11 de Flers 1v
1v Paryżu

kaściele św.

Franciszkn

.tlmbasudn Stanów Zjedn. f>ó/11. A meryl..'i 1v Paryżu sfrzeionu była przez wojska z obawy przed demonstracją komu•
nistó111 7. powodu zasądzeniu Em11rcht'l1fó11• Sacco i \ł'"lanzetli
na karę śmierci.

i

Polski statek salonowy

„Gdańsk",

l\'owy monoplan, na którym fr11ncu.~cy awiatorzy
Lauche. wmierza.ją przelecieć przez ;l/lanlyk

Tarason

Naj1vięksr.a

samolot

kursujący

mi(łdzy

Gdynią

a Helem

Kapelmistrz
A.
Rodziriski
powodzenie IV A mcryce

osiągną/

„Ta11cerka" piękna rzeźba Sł. Jac.
kowskiego, rostala ustawiona w Parku Skaryszewskim w Ul arszawie.
Oclslonlęcia dokona/ p. prezydent
miastu Slomiński
na

.~1viecie latająca m1ł.vyna,

wojenny

angielski

.Milan Zuna, dyr. opery katowickiej, prowadził z sukcesem
,,Fausta" IV Ir' a1-.~lłlwie

•
•

„Most Pokoju" na Niagarze, uroczyste otwarcie którego

nastąpi/o

w

obecności ksi~cia

Walii,

gen.

Dawe~a

innych znakomitych

gości

P. Janina /t'f adziarówna, ~wietna wy.
konawczyni futuryslycznyah piost?11ek w teatrzyku „W'odewir'

Za sztuczny m zającem, umieszczonym na kółku,
mkną psy do polowania.
Zwycięzca wygrywa
grube nagrody

Lokomocja statkiem między \l7ar~
Płockiem ma wielu z,wolen,
ników

szawq a

Wojna Domowa w Chinach:
Płacą Bolszewicy, a padają ofiarą obywatele chińscy.

ll"ie.S

chińska

Gumowy krokodyl

po zajęciu jej przez wojska czer;wone

nadęty

powietrzem,

służy

;ako punkt oparcia pod-

czas nauki ply1vania

Polacy w B razylji

Piękny gmac11 poselstwa polskiego 1v stolicy Brazylji

Rio

de

Janeiro.

Z

przeglądu mód

w Paryźu. Na uroczystość tę :ebrala się
śmietanka lcxwerzy.shva f)8l'yskiego
·

Modny kapelusik fantszyjnie ubrany
srebrnq plecionkq

'I

I

frr>1>ikslnych rozpoczęto tresowanie
zebry do jor.dy ivierxchowej

Tl7 krajsch

I'. Marjt1 Modzelewska 111 roli „Panny Fliite",
~1· komedj~ grt1nej w Tevlrz<' l'otskim w lVsr•
szm.-IP.

N A. P I S Z DO M .N I EI
JeteU Cl brak uau1JI, r6 ...owa1t,
moralola I ale sau•
do nuile p•JdlO•tr„
foloł• S•yllera • Suololh , Htora
11rao oaukowycb. redalt!~• •ła••
„•wtt". Wledsa talemoa. Na4e•llJ
•
ehuakter pl1ma ewóJ, lab • altattH•
""oby, •altomualkoj lmł,, rok I alNI••
•O••
arodseala, otrsJlllH• odemole 11cse1ólow•
cb auktera, okrd leolo „ iet, wad, adoloo•ot I ffl••
•naclleoł a, Jak ró....,leł odpowłedal 1111 HO&U•• H•
daoo pytania. Lo1 Twój saletr ale tylko od Twololt
sdolno,cl l csyaów, loci I od ladal, s któryał
l4c•y11I Nie llcs tlę 1 tyoa, co lad1l1 •ll I •'••I
mówi• I pin• o mole, tdył ludsle n_l.1lly oeołll„la
mole nl o mall I a le korsy1toll s moich rad, leoa w••
pod uwacą poeladauo prsoumnl• protokółJ I o4„•
wy Towarsy1tw Naukowych Wan„wy, 11aJw1lilt•
nlojuych powa1 łwlata lokar1kle10 I pow„taeJ pH•
• y. Wuyetlr:lm Caytelnllr:om „Na11e20 Oodatka D••
•trowaoego" anall1ę wy1ylam „ mlaot st. !.-1
tylko „ 2 11. OoobHcle JlrsyjmuJę od 1ocl•. 12 - I
I 3 - 7 wł1ca. Adreauj do mnie: WanHwe, lsJllH•
Szkololk, Redo keje „8wlt", al. Pl~lr:na 25.
ZoH yt pl1ma „8•1t" Wled11 Tajemne, orH h•
taloe oleswylr:le olelcawej ••tel h l4telt,
Qrałl1, no prseoyllr:ą Hl•c•y6 zoacselc po01łowy.
Nlnlej1se oglo11enle 'lrycl•' I 111lc1J• •• ll1t11.
l•łeU clerplu
wyjłcla, oaplu

„.n.,

•I•

Chińska

gwiazda

filmawa

Miss

Anna May W'ong

„„,1„

Niebe?;plqp.ne igraw11ki p. Morgaryly Toomey z
tresowanym pylonem

r-

WIEOZC\ DLA WSZYSTKICHl
9nyatkla n,telalk09 „Na1S•to Dodetb D•tłroo
wH•ło" do hłdeJ umówloatJ bl•łkł •odaJ-J
U.", elelr:aw11 l f°'Jł•o•n• blcłk• darao. z.,
alaet Jednej - dwie. dyóoJa - OltetJ I t. d.
„&WIT": 12 seaaytów z roku 1926•110, uerea cennych
1rtykulów s dsleddny: grafoloaJI, chiromancji, fizjoano.
mllr:I, frcuolo11JI, hypaotyamu I aplrytyllmu. lcrótlr:lcb powlcłcl , nowel I wlerssy mlatycaoo•nutrojowych. Rocui.ik 12 scuytów !l!to Zł. 3.-.
DR. S. BREYER: „Wiciki lekarz domowy". Nauka
o zdrowiu. Przyczyny, objawy I leczenie wuełklch chorób
swykłcml domowcml bodkamJ, •nwoml i •P"Mobami me.
dycncml. Moóotwo i1u1tr1cJI. - Cenne wslca:iówlcl, jak
Wielka bięaa
ucbow1ć młodość, piękność I zdrowie.
w bogatej płóciennej oprawie Zł. 18.-.
SZYLLER , SZKOLNIK: ,Jiypootynnl Sugeatjal Tele.
patj al". „Siła nana wcwn,trz ou". Cbcess wladoć włelk11
talem ni cze •il•? Podręcanik 1łyoneao hypnotyzcr• Szyller„
Szltolollca, uwiera 98 ro&dzlalOw : H11tor1a bypootyzmu.
Jakim po•lnlen być bypnotyzer. Jakle •inno być medjum.
Ma11oetyczoy rozwój ociu. Autoaua1U1tja. Wpływ bypooty•
ura na mcdjum. Suge1tja podczu eou. Sugcstja na Jawie.
Obudzenie medjum. Odgadywanie myśli. Powodzenie
w mlloścl. Leczenie wuelklch naloaów. ZI. 7.-. W pięknej
mocnej Ol'!awlo Zł. 9.-.
podr~c:mllc".
„Praktyczny
SZYLt:ER • SZKOLNIK:
NaJpewnloJny 1posób pozo inia 1lebie I Innych". Zawiera
wykład nauk: Chiromancja, (llnje r•k), fizjognomika (r~·
• Y twarzy), aatrologJa (nauka o wpływie gwind 01 lo1y).
K1łq11• populorna I do1tępn1 dla wuy1tklcb. Dla człowieka
obznajomlooego z Joj treści• olema tajemnic. - Z wiciu
llu1lracj1ml w tckłc!c. Bez opuwy Zł. .f.-. w opnwio
Zł. 6.-.
DR. RADWAN • PRAGtOWSKI: „Powodzenie. Jale n
pomoc, auto1u~estjł, dopl •ć powodzeola". ZI. 2.-.
Z. IKR: TaJemaico I zagadnienia czarnej magjl, apizy•
tyzmu, hypootyzmu I maanctyzmu. Wielka kaięll• s mnó•
1twem llu1tucJI Zł . f .SO.
PR. ST. WOTOWSKl: „Oucby i zjawy", medjumlzm

lluatrowane dczoeml fotoar••
fjami duchów I zjaw. ZI. 2.-.
ST. WOTOWSKI: „Tajemnic' tycl1 I śmierci". Praca
naukowa, obcjmuJ~ca całolcszt1łt wiedzy okultyetyczneJ
I odałani•Jcca ••hele ug1dolcnl1 tycia pozogroboweeo.
W aledmiu rolldzialach ZI. UO.
PROF. DR. A. POREL: Z1gadnleoia seksualne". W śwłe•
tło nauk pr:ryrodnlczych psycbologjl, bygjeny i eocjolotji.
Dwa tomy. Wydanie nowo powiększone. Z wiciom• ryci•
oaml Zł. 5.-.
ANIELA OWCZY!QSKA: „Zdrowa hygjeniczoa, ouczq.
dna kuchnia". Ty•i•cc najnowsitycb sposobów 11otowaqia
1macznycb, zdrowych, oszczędnych obiadów. Pieczenie le•
1umin, ciast, mnurków, buick, tortów, amdenie konfitur.
1olr:ów, marmelad, aporzcdunlc kompotów, lodów, wódek,
napojów chlodzcc;rch. ZI. 4.-, '! dobrej oprawie .J1:1. 5.-.
PROF. ST. WOTOWSKI: „Małość, a kl.matwo I „s„
Jednej kel4tce. zr. 2.-.
mobójstwo"
ARTUR GORSKI: „O zmartwychwstaniu". Zł. 1.-.
„WROZENIE Z KART". Szczegółowy podręc~nik ilu•
1trowany ZI. 3.-.
DR. RAFAEL MABUZE: „Jak zosta6 hr,pootyzerem".
Hlpootyzml Sugutjal Telcpatjal Podręczn1lc pralctyc:my
z. 2.-.
DR. GERLING: „Dziewczyna. której za tonę brać 1lą
nic p_owinno. Rady I wskaiówkl, 16 llU8tracyj. ZI. 1.-.
OR. GERLING: „Mętczytnl. którzy oa męt6w tlę ole
nad•J~". Porady l wskazówki 26 ilustracyj Zł. 1.-.
WEINI GNER: „Pleć I charakter". Dwa wielkie tC1my
I zjawiska nadprzyrodzone.

„

Zł.

a.-.

DR. MULLER: . „Nt.jnowszy lekarz domowy". Zbiór
ehrych I nowych środków domowych.
ZI. 1.50.
DR. A. GUILLARD: i.;Hygjcna piękności". Jale ucho•
wać piękność I zdrowie? :t.I. I.SO.
OR. WYROBEK: „Choroby weneryczne". Sposoby leczenia". Zapobieganie. Wicika kelęga. Mnó1two ilu1t racyj.
Zł. 5.-.
OR. JONDELOWITZ: „Poradnllc lekaralcl dla męt•
c:i;yzn I kobiet". Choroby weoeryczoe. Zapobieganie. Le.
cuoie ZI. 1.-.
udoakonałonych

DR. BACllE: „Nowy lokara dla kobiet I matek ". Ola rozpoznania chorób I utytko dośwladczooycła I bu~
dobrych lekcratw I 4rodlców domow. Zł. 5.-.
DR. STERNBERG: „Praktyczny lekara domo'W)'".Conne rady dla kobiet I mlodzlety. Mnóatwo praktycsny.,.
rece)1t. Z ilustucJaml. Zł. 3.-.
DR. CZ. PENDO: „Zwięzły poradolk dla młodych mę•
tatek". Treść: Małteńetwo, c!Ąta, płodnojć, por6d. ole.
plodność. Sekretne epo1oby malteóokio, plelęaoow&Dłe ale•
mowl11t i t. p. z.r. 2.-.
LOMBROSO: P1ycholoi:i• pocaluoku - 1r. 75.
SZYLLER • SZKOi.NiK: „Mncmoolka". Mtttnoatwo
pamięci. Sztuka wyrobienia doskontlej pamięci. Uouwanle
roztarj!nicnia, ~;r.otę11ow1nlc woli, prllellwyciętan!e lenlat..1.
wzmacniania z olnośct umy1łowycb. Podręczolk praktyca•
ny Zł. 2.-.
WlLJAM THACKERAJ: „Opowieści dy1k.retoe". (Tylko dla doroalycb) Zł. 0.85.
M. ROSCISZEWSKI: „Dobry ton". Jak tlą 11chowa6
w towarzystwie. Szkoła y,otycla z ludtmł wuclkJch etanów.
w stosunkach cercmooja nych. ZI. 1.-.
SZYLLER • SZKOLNIK:„„Koblcta ł kobietka". Myłll
uwagi i aforyzmy o kobiecie. Cbceu pować koblet41,
przeczytaj ,\~obleto I kobletk_q". ZI. I.SO.
PROF. wETERYNARJI HENRYK SZMIDT: „Nu1
weterynarz". Wielki podr41czołk dla wazyotkłcb. W 9·ch1
rozdziałach ze IOO r ycinami. Telly hodowli, rozpoananJa,
zapobiegania i leczenia w1zelklcb eborób: kool. bvdla,
owiec, świlt, kóz, psów, kotó'lr I wuelkleao cirobla. C.oa
tylko Zł. 7.-.
BOSKO • CZARNOKSIĘ:l:NIK: „Tyel, ce utok cHro•
Tajemnico maajł. Zbiór oaJołekawuyall
cfziojskich".
Htuk. ZI. 2.-.

Wydawnictwo I RedakcJ• „SWIT"
Warazawa, Phakna 2a, m. 12.
Konto P. K. o. 12454.

Sl>. Akc„ Zakl Graf. .-.Dn1kaimia Polska", Wuszawa, Szpitalna 12.

.,,_„. „„cl,e

1

.„,e1„e •• u....

I

