,,R OZ WÓ J''

NASZ DODATEK ILUSTROWANY
NIEDZIELA , 30 PAŹDZIERN IKA 1927 r.

Serce Tadeusza Kosciuszki przeniesione z Raperswilu do WarszaWY
/

Od lewe;. Na p!acu Zamkowym w Warszawie na tle kolumny Zygmunta Ili. Oddział szwoleżerów
eskortuje powóz, w którym znajduje ~ię urna z sercem Kośc iuszki. Asystują 4 oficerowie, w tem
2 Polaków i 2 Szwa;carów. Od prawej. Urna z sercem Kościuszki w Kaplicy Zamkowej.

Warszaw a ku czci gen.

Sowińskiego

Dnia 16 b. m. odbyła się na Woli na historycznych szańcach u Mickiewiczowskiej reduty ·„Ordona"
manifestacja Warszawy ku czci generała Sowińskiego. W manifestacji wzięło udział około 10.000 osób.
Stoją prezydent miasta p. S/omińśki, komisarz Rządu Jaroszewicz, przemawia inicjator uroczystości
p. Grzegorz Ciepliński. Na uroczystościach ku czci generała Sowińskiego był też obecny jedyny
żyjący jeszcze obrońca reduty, 123 laf liczący ordynans ~enerala, Micha/ Szurmiński.

W Warszawe w sądzie Okrę$!01vym odbył się obchód dziesięciolecia istnienia sądownictwa polskiego. Wzięli w nim udział minister sprawiedliwości
Meysztowicz, vfce•minisfrowie Car, Siennicki, prezes najwyższej izby kontroli pa1islwa, sędziowie, prokuratorowie, reprezentacja rady adwokackiej i ł. d.

Poseł rumuński p. K. Davfla wraz z dyrektorem prolokdlu
w otoczeniu domu cyw. i wojsk. p. Prezydenta i czlonków
poselstwa po audencji na Zamku.

Pienvszy /tflędzynarodowy Zjazd Komunikacji Miejskiej pod protektora/em p. ministra komun. Romockiego.

EkBpedycjs harcerz11 polskich w Waszyngtonie. Na zdjęciu widzimy posla Rzeczypos.
polltej Pol!ktej p. Ciechanowskiego i prezydenta skautów wauyngtońsklch p. Zneada.

Wycieczka uczestników Zjazdu

tramwajami.

Popis nowych amerykańskich tanków pod Wauyngtonem.

W Piivnlcme/ otwsrty
zestal wielki tartak paro1v.i' posiadający
nader
lioniosle znaczenie gos.
nocla•cze ze względu na
duże rewiry ldne fam
s1e znajdujqce. W uros
czystym otwarciu wzięli
wł;. .al
nrzedstswiciele
Władz i Urzędów, kfós
rych
wls~nie
zdjęcie
przedstawia,

Nowa strzelnica w 1 p.
strzelc61v podhalańskich•
..,, Nowym Sączu.

Z TEATRÓW

Profesor wyższej szkoty nauk po/i•
tycznych w Paryżu p, 1. Błociszewski
wydał Awieżo wielkie dzieło o Polsce
,.La Resfsurafion de Is Pologne et
Is Diplomatle europeenne".

WARSZAWSKICH

,,Pan Damazy" w teatrze Narodowym.

Teatr Praski „Lalka" Audrana

Wykonawcy ról głównych: P. p. Br}'$
giewicz. Szurszewska, Kret.

„Lalka" w teatrze Praskim.

I'. Stanis!ow Trybu/ee, adept szkoty

filmowej „Espefilmu", któremu powierzono jednq z glównr.ch ról dramatu ,,Cle1i czarnej damy' nakręcane•
go przez „Espefilm" w Katowicach.

Teatr w Toruniu: „Głuszec" St. Krzywoszewskiego

Fi11ansisls amerykański Charles
Dewey. zaproszony na doradcę
Banku Polskiego.

PP. Chmurkowski (Doktór), Hermo11owsks, ZIY
rembinll, Leśniewski (Profesor Hilary), Rygier
(Tadeusz), Fiszerówna (Stasia).

Z WYCIECZKI PODOFICEROW ZAW. O. K. 1i 1 DO WIELKOPOLSKI I NA POMORZE

Podoficerowie zawodowi
O. K. N. I w Gnieźnie

Ocljuzd na okręcie R. P.
„gen lloller".
"\

WIEDZA DLA WSZYSTKICHI
·""

Wny1tki01 czytelnikom „Nau„o Dedatko n waneeo" do kddej umówloaej hi,łkl
drU8', c1ekaw' I połytecsD' Ul~4 dana„- t....
mlut jednej - dwie. dwócłi I t. 4

clod.-,•

„..,,

h1•:;;•I T•·di-•
„. . „-.

SZYLLER.SZKOLNIK: „HyJlnotpml
tJal" „Siła nuu wewn,tu DU '. Cs7
enerJllcsnł'm? Cbceaz 1by lnlll uJe1.U twej "' f l ~
wlad16 w1elk'1 t1jemnicz4 all,? Podr4c1nlli ełJDDot•
noty.era Ssyllera•Szltoloika. Z1wlera M r-4slal6wi
etorja hypnot[zmu. Jakim p'owinien by' ll;ppaot7-.
kle winno by medium. Magnetyczny rosY6J
1ugeetja. Wpływ hypnotyzera n• medJum. ..,...,.
uu a11u. Sugctsja na jawie. ObudHDI•
bwanle myśli. Powodzenie w mlloJcl. L"-'•
Hlogów. Zł. 7. W pięknej, mocnej opr„rte.
Sł. ł.

•!

Mnt.iA

•edJ-.

ST. A. WOTOWSK!: Wicika bicia• •d6w I ~
,Csarna i Biała Magja". Cudotwórcy, ałaullOwłe

~

M wiedzy tajemnej wsz1stkich czu6w I epok .

1emno praktyki. zaklęcia I recepty. Oosu.waale ·
ue. - Z portretem autora I s wielu iluetraoj...& w
C"•na si. 4. w ozdobnej oprawie Z. 5.SO.

.

SZYLLER.SZKOLNIK: „Zwycięstwo w alłoMI'~
·
Mobyć miłość ukochanej oaoby. Czary, utwleły ·'
aany atarotytności I wicków łrednlcb. C...e wak
„dy I uwagi. Zł. 2.PR. SZMURł.0: „Swiat nadzmyalowy I ........,.~
"'11•". Treść: Zdolnołcl nadnormalne, aja~J
I nadwratliwość. Omylnołć 1myal&w. Jl,
unowidzenie, paycbometrja, •potęaowaal•
akiryzm I hypnotyzm. Metody badania ~ J
po6rednie. lntui~a, i t. d. Druale, popra,,._. l ~
wane wydanie. zr. 1.' SZYLLER.SZKOLNIK: „Mnemonika". Młaa~J:
ał\CI.
Sztuka wyrobienia doekooałej p..U.a
ro1tu11nlcnia, spotęsowanie woli, pueswy~~
..... _ . . . . ,
wsmacoianie zdolności umy1ło•ycb. l'o41• lt. . . .
tyczny. ZI. 2.ełowe

John Bar~ymore w sensacyjnej scenie polowu wieloryba.

:.!

ST. WOTOWSKI: Tajemnice łyola I UU.& 1HM
litowa obejmuj,c1 całokształt wleday oblttwt> • rł I
1łanlaj,ca r11bek ngadnlenla tycia posatr~ lr
mlu rozdzlalacb. Zł. I.SO.
DR. S. BREYER: „Wielki lekars " - - 7" . .....
• adrowJu. Przyczyny, objawy I lecsenle ,....l\:Mli . . .
swykłyml domowymi środkami, trawutl I •~. W
clycznerni. Mnóstwo ilustracji I rycin. - Cenne ...IL'......,
Jak zachować młodość. plqkrlołć I sdrowi•. Wlellia ..._.
• bogatej, płóciennej oprawie. Zł. IO.-

P. .Merceder Gleiłze (on,
gie/ka) przeplynęła nie.
dawno La Manche.

•==a

DR. A. KORAB.KORABIEWlCZ: „Qaorob,
••". Uleczalność 1yHliau I !onych Glloróll wo•
Jale zapobiegać sardeniu 1lę. Podręcnllt pralt~
aię:!ciyzn i kobiet. ZI. I.DR. CZ. PENDO: „Zwięzły poradnik dla alo4,...._
tatek" . Treść: Matteństwo, cJ,:ta, plodJtooW ......
plodnść. Sel<Tetne 1p'osoby malte61kle.
Pi.i..-alemowl,1 i t. p . Zł. 2.DR. HROMUS: „Wielki slclnilt lelcarakl". O. .aM
~"niczycb z podaniem Jeb upra"'y I 1utoeownłe. ~ uaA.
„ rol lolorowrml I drzeworytami. Zł . IO.-

!

a

Sztuka ogrodnicza szczyci się coraz piękniejszemi i okazalszemi wylwor&mi w dziale warzywniczym. Na zdjęciu widzimy dynie olbrzymy.

PROF . WETERYNARJI HENR) K SZM.1DT1 „NfM cerynut."
Wielki podręcznik dla wasyatlttoll. W
rozdzia • 1·h '<< il)(I rycinami. Uuy boduwJI, ro•pea•
upobiegania i leo.«:nla wnelldcb cbor.6b1 lc•ł.
owiec, świ6, lcóz, psów, kotó• I ••.elki..., rocls<ll•
Cena Lylko ZI. 7.P. O.W CZYl'ISKA. „Zdrowa, llyQl.al....a, 09~
lc.uchnia". Najleps:.y prezent dla mlodyełi ~
t l,cc najnowszych 1poaobów aotowanl•
wycb. os;zczędnycb obiadów. Plecienle le1uaa, ~·
surków, bułek. tortów. 1mdenio konfitur, ~.
1_pon,dnnic kompotów. lodów. wódek all!~ 4
w dobrej oprawie ZI. S.PROP. ST. A. WOTOWSKI: „~ycle, wano4Y .,._.
~ lcocbankowle cesarzowej Katorsyny li. TMQ . i - -....
ciekawa. Tylko dla dorosłych. Zł. Ue.
PAUL BOURCET. „Zudro6e .,. .mllo6cl".
Zt
:_' f
smyslowa. Zazdrość oere&. ZudroU • ......._ ......
I Istota nzdroścl. Liczne pnylrlady. Z 36 ,,,.dania
loty! dr. Orski. Wydania eetetyczne - ałala~ :li. 1.

_._.,ei,

1.t••
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WEINlNGER: „Tajemnice kobiet I ~-"· . . .
I 1postndenla tcao genju11a eo do w~ ......
li6w pici obola• . ZI. L
PROP. ST. WOTOWSKI: „MUoU a u - - I .....
mobójatwo" w J•dnej ltai,łce. Tr.U: "'.........
I kobiety. Kle y klam1h>o J•t konlea-. lletóe7
ałczne. Słynni wwodzłclele. MlloU .Wide
atwo. - Cl)' aamobóJat•o l•t l>ołlat....,,_ - _, " " '
atępstwem. Kluby I 11Qł Maobój..,.., MlhiN • ~
stwo. NaJalynololn• prsyli:ł..S7. Ow..1 I
Samobólatwo, a ołtultysm. Co el• UkJe • _...,...,.
łm.lercl? Bpl.s-Ja Hlllobójety. Sł. 1-
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Wydawnlctwo I aedaaeta .Awaw•
Wa.raza.wa. .Nowowl•ł•ka
Konto P. B. o. 1"1+.
,.._ale97~I

Suknia wieczorowa z biatej
georgelte, wyszyta czarnemi
pailletami.

........

„ ....

Płaszcz

wieczorowy z czarnego
velour,chiffon, rękawy z lamy
zlotej, ręcznie malowanej.

Modny kapelusz jesienny.

NAJLEPSZE KSIĄŻKI!
ZADAĆ 8HPLPROSPEKTOW. WAAS!.KREOYTOWA t

li RZADKA OKAZJA !!
Postanowiliśmy

przez

miesiąc grudzień rozdać

May Mac Avoy i Irena Riche, jako
lady \17indermere i p. Erlynne w zna.
komitym filmie Lubicza ,,Wachlarz
lady
Windermere" zrealizowanym
wedlug glośn~j sztuki Oscara
\17ielde'a.

darmo do kupionego
zegarka trzy premje.
1) 1 złoty sygnet
z monogramem.
2 1Przybór do golenia.
3) Łańcuszek .1-'lacke d'or".
Kupony do wygrania
powyżej wymienionych
przedmio'tów, dodaie·
my do każd~go zegarka.
Wysyłamy za pobraniem poc • lowym eleganckie
z~garki kieszonkowe z ameryk,. nowego złota
po 15.50 d. 2 szt 30 zł.. 3 szt. 44 zł Budziki
stołowe 13. 15 i 17 zl Gwarancja za dobry chód
na 5 lat. Za przesyłkę płaci kupujący Zegarm.
JAKUBOWICZ Warszawa. skrzynka pocztowa
M 554/a
Rok założenia 1900.

Nowy ,,drapacz" w Chicago.
Sp. Akc. Zakł. Graf. „Drukarnia Polska", Warszawa, Szpitalna 12.

