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NASZ DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA, 4 WRZEŚNIA 1927

Lato w Hohywood. Urocza Laura La P1a11te, jedna z riajjafoiej błyszczących gw;azd Filmowych zażywa
orzeźwiającej kqp;eli w sztucznym jezior/w w dzielnicy artystów w Hollywood.

Z

uroc zystości

w K artuzach.

Pi~l~~zymk~ ~chodźt~a ~o/skiego

w Lour~es, zorganizowana przez Rektora
M1s/1 Polsk1e1 w Paryzu Ks. Sambora, Udz1a{ w pielgrzymce bro{a poslanka
z Łodzi p. Wanda Ładzina, . która wyglana obecnie we Francji odczyty
o Lourdes i Częstochowie, Zdięcie zrobione przed kościolem Róimica św.
w Lourdes.

Fi~ura

Mat hi

Mauzoleum Twórcy '„Snu olS~padzie„ w

Bożej,

ufundowana

przez

Związek Wojollów

Kaszubskich.

Nałęczowie.
- - .- ·1

Płaskorzeźba

- portret

$. p. Stefana

Żeromskiego,

„. . -

Mauzoleum ku czci Slefana Żeromskiego.

Chała,

w której mieszka/

W ł.ucku poświęcono lodzie miejscowego klubu wioślarskiego.
Tradycyjnego spryskania winem lodzi dokonali: wice-wojewodo
Gruber-Dziewaltowski i p. Szprude/.

Grudziądz

obchodzi/ przed paru dniami podniosłą uroczystość. Oto na otwarcie i poświęcenie nowego domu strzeleckiego zjechały z ca/ej Polski delegacje bractw str;;e/eckich. Zdjęcie przedstawia senjorów i królów kurkowych.

Ż eromski.

'•

Vanzetti i Sacco, strareni dn. 22-go
sierpnia r. b., po siedmiu lalach oczekiwania na wykonani!! wyroku.

Gubernator Ful/ar, który zatwierdził 1uykonanie
wyroku śmierci na Sacco i Vanzetti.

De Va/era, przywódca sinnfoinist6w irlandzkich,
ma z/ożyć przysiqgę na wierność Anglji.

Jacki<! Coogan, slawny na cafy świat
artysta lilmowy ma obecnie nowego
groinego konkurenta. Jest nim młod
szy braciszek, który posiada wybitne
zdolności aktorskie.

W. Rychter, mistrz Polski

Warszawy no mofoc;, k lu.

't
Zawody eliminacyjne w piqcioboju w skoku w dal:
t) Lenża11ka (A. Z. S. Po%11ań) i 2) Freiwaldówna
(Makabi - Kraków}.
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Modne Tasonv torebek

dam.ęf..irh .

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
Niedzielna uczta na świeżem powietrzu na przedmieściu Warszawy.

Kapelusz z lilcu rói <>WP(!O, przybrany
aksamitkami.

ŻMAĆ BEZPŁPROSPOOOW. WARSZ.KREDYTOWA 1.

P. Joanna Zajączkowska zcJoby/d l-szą nagrod ę
w konkursie strzeleckim w Warszawie.

A ngielka Florence Smith entuz;astyc;:nie przyjmowana w Madrycie. Była kiedyś rob łnicq w przędzalni bawełny w
Lancashire. Obecnie uryskala szalone powodzenie, jako /ancerka w Madrycie.
Król i królowa Hiszpańscy podziwiali jej
popisy laneczne. (Keystone View Co).

W pięcioboju lekkoallelycznym zawodniczek polskich zwycięży/a p. H. Konopacka. Zwyciężczyni
należy do grona przyszłych uczestniczclt Olimpiady.
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Nowa pochodnia elektryczna cJo re1ulowania ruchu ulicznego w Paryżu.
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Jncli Cl brał. e.oettJI, rO•••"•P•
tdell elerplu morelnl• I •I• nan
1ąJłcl1, n•plH do 111tola ,.,„~•·••••
tutoaa SayOer1 , s,~ol1>1ka, „ren
•••o oaotowy•h. rad•h•„
,awtt"
Wtad•• l•l~•H
N•,...~ł
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„.by. 11koaD<likoJ 11111,, rol I lllllf"lt
o~odaot1la, ott»y111„1 adeaa•I• HOHfólow• -~
cboraktora, okrołl„te ulet wad, adołaoh.c I fi ~„
1n1czc.nł1, Jak rówr.łd odpowitd11 aa Hottrcrt ••
daoo pytania. Loa Twe\) aaleay 1\ła LJ'lto osi Twol,;li
zdolnołcl I c1yn6• , loca i od hadJJI, • ltt6,.,.,.. 11•
l~Cl'.1'111 Nie Ila. •I• t 1ym, oo h11l1łt łll I łlllpl
m6wl4 I pln4 o aoJe, 1.!1t lodJJlt 11l14J' ..-1„1„
molo ol.e 1oall I ale konyttall 1 111oicll ,.., , I - •d
pod uwa14 pooladane pro~ca>11I• prot,,..,..., I ~ ·
wy 10„auyet„ N•ll••ycb WarH oWJ ••J•7łltt•
nloJtzycb po••łł łwl ato lali:orokłe&o I p.,,•łlloaf ~,•.
1y. Wu;yttltlm C..,-t.lnlk- „r-i„„so D...t.th ?1:1•
•trowaaego" „.n~
111
tylko l i 1 Sł. 0•t.fłołtl.Ul'j•aję (Id ...... U - .»
I 3 - 7 W'I- AdtMllj " ••le: w.....„a. e-..,,..,.
Szltolallt, 1'.... hl• „łwlt", •I. Pl~lna 1'.
Zt11<yt ,.,••• „~wlt" W'\edu Tajt._., • • ka.
taloa al11r1Pyk~ al1k1••l tr•••I laldelt.
11roti•. na pru17lk4 ul,rsyt soacult poco"'"'7·
Nlnłelu• oalouonl• •yclct I sal6os,.. n W.łłl.

.,i-•

.,,„1.aa .,...i-r

Cliitis'f-n Joanna d·Arc Parmu Nadi11a Hwong, w wieczorowej sukni i modnie uczesana na jednym z oficjalnych przyjęć.
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9 "„tkla „„r.inU.:oa „ Nu„10 Dodatka lluho•
4 o k.a t4e J · - • •loa•J hl ełli:I 4od•J-r
olaŁ•w4 I ~OS'.fłHHa bl4łk4 d a„o.
•l11t J•chi•J - dwie. dw1hlli: - t atarJ' I t. L
.,f '\\' JT„: l.t 1.t..•.tyto•

z.,

•

roku J'łth•tiu.

• .1.crcu cc,nnycłł

artyl,,ulów :i d•1cd•ioy: 11r•lul„~ji. cbi romancJI. f1Llo100•
111lkl. frenolu11jl, b}pnotytmu i •plryty~1nu, k16tklcb po•
w1dcl,
I wierny ml1tyc2no•na1tro1owycb. Rocz,ollr. 12 i•u:> 111„ tyl~o L.I. 3.-.
OK. S. SKI.-.' P.R: „Wltlkl lchrs domowy'.'· N aab
o ,„rowiu. P1~yc„yny. ohiav.y l lccze nle wnellocb c~orób
l'nllrml domo•cmJ &rodl<•ml. •ra,..oml I •J>Oooh•m1 me.
d)unen1i
Mnńotwo łlu•łra•JI. - Cc11s:ie ""~e:tówkl. Jak
sacbM• 1 ć mluduAć. pięlr.nu,e I zdroww. W1ellr.1 hl~ga
"' bu ·•rej pl1>e1cnnej orn„ic ZI. 1&.·
i.z\1.LER • 51,i.;01,r-.JK, , HY'(lnótytml Su~eotJal Tole•
p1tJ1I"...~Ila ndta we•o4trz n••", ( hen właJoć wldłt'I
talcmolc:•4 1ila? Pn.trcunlL oly1 „eeo bvpnot,,.cra Szyllcr••
5ł\olnlko. a„lcra 98 ro1dŁialnw: tl •lorJ1 bypnoty~mu.
Jakim pnwitlicn być hyrnut) '"" Jolh· winno być medium.
1'\aanetyc:my hM•ó) ncxu. AutO•u~vt)a .. Wplyw by1>noty•
l:~ro u• m.UJum. Su11e1lJ• ,„„Jezu •11u Suce•ll• oa Jawie,
Obnd•cnle nwJ.Jum. (Jd~adywanlc: myśli
Po"odunlo
1111fu4~1. Lcctcule w11'clkicb ualo11ów Zł. 7.-. W pięknej
mocucJ opr""''c ZI. 9.-.
,
SZYl,LER , SZKOLNTK:
„Praktyc:tn;y
podręctoik'.
Na)pc"' (llCJfll)' •poaób puznaol• olch!< I lnoycb".
wyllaJ naulc: ('bJrumancjo , (linie r4ld, fizjoaoom1ka (rl•
~)' tworty), u!rolo2i• (nauka o wpl~ wie gwla:td oa loay).
J1;1lęa1 popul11oa I do1t~pn1 dla waz) •I kicb. Dla cdowlelta
oballo)omloncao " Jej lrcAcla niem• t1Jcmnlc. - Z wiciu
Unotncjami w tekłcie. Bci; oprawy ZI. 4.-, w oprawie
ZI. ó.-.
DR. RADWAN , PRAGt.OWSKl: „Powodzenlo. J ak se
pomoc4 auto1uecetjl, dopi'ć powod~onia". ZI. 2.-.
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Chiriska Joanna d'Arc P. Nadina Hwong w mundurze pulkownilw armii marsz. Tczan-Tso-Lina.

Z. JKR: Tajemnice I zagadnienia curoej magli. aplry•
tyHua. bypnoty •mu i moaoctyuou. Włellta ksi~ga a mnó•
uwem 11... tracJi Zł. 4.50.
Pl. S'I WOTOWSK1: „Duchv I zjawy", medjomlno
l sjaw·i•łt• natłflr''' ""'ł •nn,..
lluauowane atc:ineml tut<>Jta"
fjami ducbów I sjaw. ZI. 2 ST. W\JI UWi:>"-1: „ I •J•rnnicc; tycia i 6mlercł". Praca
naukowa, obeimuj~c• c1lc1ksztalt wi edzy okultyaty.:soej
I od1la,ni1j~c• rebek ugadnienir. tycia poZ1e~obowo110.
W aledmiu ~ozd~illłach Zł. 1.50.
PROF. DR. /\. FOREL: Z•l!•dnłenia 1cksual11e". W ••le•
tle nauk przyrodniczych p•ychologii. hygjcny I 1ocjologjl.
Dwa tomy. Wyd1mic nowe powl~ku:one. Z wieloma ryci•
oami Zł. 5.-.
ANI.ELA OWCZYNSl<A: „Zdrowa bygjeniczua, ouc~ą·
dna kuchola". Ty~i4cc najnows~ycb !posobów 1intowaql1
1macznycb, zdrowych, O•zczędoycb obiadów. Pieczenie Io•
QUmin, Cllll, m.zurków, buick.. tortów, li;ndenfc konfitur,
•okńw , marmcl•d. •J>Or:i;'d~•n lc kompotów, lod(lw, wódek,
uapoiów chlodt(cycb. Zł. 4.-, w tluhrcj nprawic Zl. 5.-.
PkOI'. ST. W<>TOWSKI. „Miłość. 1 ld11aatwo" I „Sa•
mobój.iwo" w- jednej bl<1tce. Zł. 2.AR'rL.R GOR~KI: •. O zm•rtw~·•h•.ianlu". ZI. 1.-.
,. WRO?.liNIE Z KART". Szczeeólow)' podręc~nllt lin•
atruwan y Zł. 3.-.
O~. RAFA rL M.ABLlZE: „Jak ?ostać hypnotyzercm",
H[p11utyuul Sugc.tjal Tclcpatja! Podr~oznik prohycHy
z. 2.-.
DR. GERLING : „Piiewczyna której z~ ton'L bt•Ć 1lę
nic powinno. R.Jy I w1kasńwki, 16 i(u,trocyj. Zl. I.-.
OR. GERLlNG: „Mężczyfai, któuy na mętów •IO nit
oadaj4". Porady i wskazowkJ 26 lluotracyj Zł. 1.-.
WEJNIGNER: „Pleć I cbaraktur". Dwa wielldo tomy

DR. Ą, GUIT, LARO: •. Ay~jena
wić piokno~ć I r.drowlc? Zł. UO

piękooścl",

J1k sacho.

DR. WYROBEK: „Choroby weneryczne" , Spooohy Io•
czcoia". Zapobh;ganio. Wicika ksi~ga. Mn61two ilu11racyj.
Zł. S.-.
DR. JONOELOWJ'rZ: „Poradnik lekarski dla met•
czy zn i kobiet„. Choroby wcnory<:z.ne. Zspobleaanlo. Le.
caenlo Zł. 1,-.
DR. BAc'::HE: „Nowy Icku~ dla kllhiet I matek" Dla rozpoznonla chorób i utytltot doh•i1dc1onyclt I b11d10
dobrych ł~k H~tw I •rodków domow. Zł. ~.-.
OR. STcRNBERG: •. Praktyczny tel u~ dom.cnry".Ccnnc rady dla kobiet l młoJdd:f. Mnóotwo 1;1.Utycaaych
recept. Z iluolracJ1mL ZI. 3.-.
DR. CZ. l'ENDO: „Zwi~zly poradnik dla mlod}'cli 111~·
tatek". Trdć: Małt.ol\atwo, c\~h. rłodnotć, poród, nic•
plodno§6. Sekretne apoaoby m•l~ofi•kie, p1eluaowaola at„
mowl~t I I. p. Zł. 2.-.
LOMBROSO: P1ycholo11i• pocalunlr.u - er. 7S.
SZYLLEl:t , SZKOL.NIK:
.Mnemonika··. Ml1t1~.t•o
pamiqci . !'ztulra wyrobier.la rłoa~unolcj pamlqcl. U1uwaolo
ruzlugnicnia, epotęgowanlo „o!i, przcswyclcttan!o l1111hl"'S.
wzm!łcnianle 1dol.oo•c1 umy•lowych. I'odrqcr.rlłk pakty„„
ny ZI. 2.-.
WILJAM THACKERAJ: „Opowietcl dy1krotne". (Tyl~<> dla. doroołychl Zł. o.as.
M. ROSCISZEWSKI: „Dobry ton". Jak alq nc:howd
" towanrtwlc. St:koła poiyoia z ludfml wuclklch 1tanów,
" 6tu~1u.uch ceremonjałoycb. Zl. 1.-.

Zł.11--

DR. MULI.ER: „Najnowszy lekarz domowy". Zbló~
odoakonalonych atarych I nowych 6rodlt.~w domowych.
Zł. 1.50.

Sp, Akc. Zakl. Graf. ..Dn1karna

s.-.

Pobka", Warszawa, Szpitt.l.na 12

W~dawnlctwo

I Redakcja „SWIT"
W•rszawa, Pl~ kna 26, m. 12.
Konto P. K. O, 12464.
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