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ŻAŁOBA NAUKI POLSKIEJ

Sportsmenka nie 
przestaje być kobietą
Nie zapomina o tem, że

Krem 
Sportowy 
M. MALINOWSKIEGO
Winien być używany przy wszel

kiego rodzaju sportach na po

wietrzu, gdyż przeciwdziała 

wszelkim podrażnieniom naskór
ka, jego ściqganiu się i pękaniu 

Warszawa
ApUka, ul. Nowy świat 31 

Laboratorium Cham. Farm, 

ul. Chmielna 4

GUMA 0Q ŻUCIASSBe.WEDEL
DBAJMY O ZĘBY!

D E N T O L I N
KARPIŃSKIEGO

JEST NAJLEPSZĄ Z PAST, 
BO NIE ZAWIERA MYDŁA.

Śmierć zabrała najwybitniejszą 
Polkę wszystkich czasów. To trzeba 
sobie uprzytomnić bez żadnej 
egzaltacji. Drugiej kobiety tej 
miary nie wydala Polska nigdy. 
Szukając wśród Polaków uczonych 
tego pokroju, myśl biegnie ku Ko
pernikowi, który inaczej ukształ
tował wszechświat. Obok niego po
stawić można Marję Skłodowską- 
Curie, która w materji dojrzała siłą 
swego genjuszu nowe, niezbadane 
pierwiastki.

Mar ja Skłodowska - Curie była 
kobietą genjalną. Sceptycyzm co do 
Jej samodzielności naukowej, który 
tu i owdzie wyrażały zaścianki do
póki żył i pracował mąż Jej, Piotr 
Curie, — ten ciasny sceptycyzm 
doznał bezapelacyjnej porażki, gdy 
nagrodę Nobla przyznano wielkiej 
uczonej powtórnie — już za pra
ce dokonane bez udziału małżon
ka, po jego zgonie. Była ona jedy
nym człowiekiem nauki, dwukro
tnie odznaczanym najwyższą na

grodą, jaką świat złożyć może u 
stóp uczonego — nagrodą Nobla.

Schodzi do grobu symbol naj
wyższy potęgi duchowej Polski. 
Odeszła kobieta, która, życie całe 
oddała ludzkości, nie biorąc nic 
wzamian- Przestał działać genjal- 
ny mózg, który dał światu poza in- 
nemi cennemi odkryciami — mo
żność walczenia z najstraszliwszem 
cierpieniem ludzkości — z rakiem. 
Ale dzieło Jej nie zginie. Instytuty 
Radowe pracować będą nadal, kon
tynuując badania i zastosowanie 
praktyczne Jej odkryć. Przed In
stytutem Radowym Jej imienia w 
Warszawie stoi to samo zadanie. 
Cała Polska winna teraz skupić się 
w hołdzie dla wielkiej uczonej. In
nego wyrazu dla naszych uczuć 
niema: stworzyć trwałe podstawy 
egzystencji i działalności dla In
stytutu Radowego, im. Marji 
Curie - Skłodowskiej w Warsza
wie — oto jedyna forma w jakiej 
naród wyrazić może wdzięczność 
swą cieniom wielkiej Zmarłej.
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