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Rok XXV.____ Kraków, piątek 6 lipca 1934. Nr. 185.

Zgon wielkiej uczonej polskiej
Marji Curie-Skłodowskiej.

(Telegram własny „llustr. Kuryera Codziennego").

YALENCE NAD RODANEM, 4 lipca. Pani M. CURIE SKŁODOWSKA, znakomita
uczona polska, odkrywczym

Paryż, 4 lipca (PAT). Słynna uczona 
przybyła do sanatorjum Sancellemoz 
27 czerwca po 5-tygodniowej kuracji w 
jednej z klinik paryskich. Śmierć nastą
piła z wycieńczenia, spowodowanego 
długotrwającą złośliwą anemją, połą
czoną ze stanem gorączkowym. Pielę
gnujący ją do ostatnich chwil lekarze 
oświadczają, że bezpośrednią przyczyną

Kraków, 5 lipca.
Marja ze Skłodowskich 

Curie zmarła przeżywszy lat 67. 
Była w naszej dobie jedną z najsław
niejszych kobiet w świecie, a może naj
sławniejszą. Znaczenie jej leży nie tyl
ko w dziedzinie nauki, w której zapi
sała się swą odkrywczą pracą po wszy
stkie czasy. Imię Marji Curie-Skło- 
dowskiej było dla kobiet współczesnych 
Walczących o równouprawnienie z męż
czyzną symbolem. Imię to wymawiane 
było z dumą, jako dowód, iż kobieta 
może dorównać mężczyźnie na polu ba
dawczej pracy ściśle naukowej, że może 
być godną towarzyszką i pomocnicą 
Swego męża, jeżeli wspólność zaintere
sowań i równy zasób wiedzy uzdalnia
ją małżonków do współpracy i czynią 
ją owocną także w laboratorjum uni- 
wersyteckiem. Małżeństwo Curie było 
szczęśliwie dobrane; mąż i żona, jak 
kolega z kolegą, jak badacz z bada
czem, wspólnie i zgodnie podejmowali 
żmudne wyprawy w dziedziny niezba
dane i dzielili się wiekopomną sławą. 
[Wspólnie badając rozkład pierwiast
ków promieniotwórczych odkrywają 
rad, a Mar ja Curie dokonywa zkolei 
odkrycia pierwiastku polonu.

Przez małżeństwo stała się obywa
telką Francji — i Francja chlubi się 
pią jako swoją wielkością i sławą.

Francja powierzyła jej katedrę fizy
ki w Sorbonie, stworzyła dla niej in
stytut radowy. Ale Marja Curie nigdy 
nie zerwała związku z Polską, nie za
pomniała, że jest Polką i „polonem” 
nazwała odkryty przez siebie element, 
aby udokumentować w .ten sposob 
przed całym światem swoje pochodze
nie. Polska na równi z Francją dumna

Dlaczego dzień 30-ty czerwca 
iest data przełomową?

Po dnia 30 czerwca Trzecia Rzesza, 
jako totalne państwo nacjonal-socjali
fatyczne i nacjonalsocjalizm, jako ruch

radu, zmarła przeżywszy 67
śmierci wielkiej uczonej były zmiany, 
które zaszły w organizmie z powodu 
działania promieni radu.

Ostatnie chwile minęły bez cierpień; 
wielka uczona bez bólu zakończyła ży
wot. Wbrew przypuszczeniom, stwier
dzono, że chora nie cierpiała na gruźli
cę. Córki zmarłej, Ewa i pani Jolliot, 
były przy łożu konającej.

jest z tej wielkiej kobiety i boleje nad 1 ska i Francja jednoczą się w żałobie, 
jej trumną. Zmarła wielka Polka- Pol-1 (życiorys Zmarłej yodajemy wewnątrz nru).

masowy stanowiły jedno i to samo po
jęcie.

Pnia 30 czerwca, w którym-kanclerz

lat.
Chora do ostatnich chwil zachowywa

ła przytomność umysłu, a podczas dłu
giej choroby dawała wskazówki swoim 
bezpośrednim współpracownikom. Stan 
choroby pogarszał się stale. Przed ty
godniem konsyłjum, złożone z 12-tu le
karzy, bezskutecznie czyniło wysiłki, 
aby uratować życie uczonej.

■Rzeszy Hitler zadał druzgocący cios 
wodzom buntującej się brunatnej armji 
rozdzielił wyraźnie dwa pojęcia: hitle-
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ryzmu, jako reżimu i hitleryzmu jako 
ruchu masoweg-o. Opinja. zgodna, jest 
naogół z tem, że utrzymaniu się Hitlera 
przy władzy bezpośrednio nie zagraża 
poważne niebezpieczeństwo. Inną jest 
natomiast kwestja zagrożenia hitlery
zmu jako mchu masowego, jako zjawi
ska socjologicznego, obliczonego na 
długą metę. Tu zyskuje ostatnio na si
le przekonanie, że niebezpieczeństwo 
grożące nacjonalsocjalizmowi jest zna
cznie wiąksze. W poniżej zamieszczo
nym artykule, autor .podejmuje próbę 
udzielenia odpowiedzi na to pytanie, 
przy pomocy analizy masowego ruchu 
hitlerowskiego i jego dynamiki.

Red.
Kraków, 5 lipia.

Ostatnie wydarzenia w Niemczech są 
niesłychanie pouczającą ilustracją do 
socjologii ruchów masowych. Dają one 
doskonalą sposobność do wniknięcia w 
istotę hitleryzmu, jako ruchu masowego 
i nakreślenia jego dynamiki i perspek
tyw rozwojowych na przyszłość.

Hitleryzm jest typowym ruchem ma
sowym. Wypłynął on z dołu a nie zgóry. 
Niesiony był nietylko przez warstwy, 
najniższe, ale i przez elementy najniższe, 
zdeklasowane w tych warstwach. Był ru
chem w swem nastawieniu antyintelek- 
tualnym i pozbawionym inteligencji. In
teligencja w tym ruchu nie brała w jego 
fazie rozwojowej żadnego udziału. Tego 
rodzaju ruch wytwarza stan trwałej bez- 
ideowości i bezprogramowości, która 
kończy się rozczarowaniem. Ruch taki
mołe rozwijać sic <uiho wszerz, 

a nie wgłąb.
Gdy rozwój wszerz osiągnął maksimum, 
rozpoczyna się rozkład. Hitleryzm jako 
dynamiczny ruch masowy skończył się, 
bo jako bezideowy nie jest zdolny do roz
woju wewnętrznego, rozwój zewnętrzny 
zaś został zakończony z chwilą liczbowe
go, niemal maksymalnego zwycięstwa.

Ta niezdolność do dalszego rozwoju 
jest głównym zawiązkiem tragedji hitle
ryzmu. Hitleryzm jako ruch romantyki 
nie może stać na miejscu. Musi wykazać 
dynamikę, musi karmić swych zwolenni
ków wciąż nowym żerem przemawiają
cym do ich wyobraźni. Taki masowy 
ruch romantyki, o ile się rozwija, unie
możliwia stabilizację państwa, a o ile 
przestaje się rozwijać, automatycznie gi
nie. Oto jest dylemat Niemiec współ
czesnych: zagrożenie pań
stwa hitlerowskiego, albo zagro
żenie ruchu hitlerowskiego. — 
Hitler zdaje się wybierać tę drugą drogę.

Hitleryzm jest ruchem, który dojrzał 
do władzy zaledwie w ciągu paru lat 
swego istnienia. Jego zwycięski pochód 
przypada na 4 lata kryzysu od r. 1929 do 
r. 19?3. Jest to ruch okolicznościowy, po
zbawiony tradycji, niewrośnięty w glebę. 
Powstał na tle pewnej konjunktnry po
litycznej, społecznej i gospodarczej i na 
tle odmiennej konjunktury może zniknąć 
bez reszty. Ruch, który dojrzewa do wła
dzy w ciągu paru lat, pozbawiony jest

SZCZAWNICA
Zdrojowisko i Stacja Klimatyczna o klimacie 

podalpejskim 50(1 m. n. p. m.
Szczawy alkaliczno-stone. wskazane 

w chorobach:
dróg oddechowych — narządów trawienia — 
dróg moczowych — przemiany materji — 

choroby krwi i nerwów.
Siedem źródeł wody kruszcowej. — Nowa 

pijalnia wód.
Sezon letni od 1-go maja do 30-go września. 
Sezon zimowy od IS-go grudnia do 19 marca. 

Autobusy P. K. P. tak z Nowego Targu, lak I z No 
wego wzgledn. Starego Sarza. Urzędowy rozkład jaz 
dy zoslal przez Oyrekeie Kolelnwe wydany. 3016k
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Rok XXV. Kraków, sobota 7 lipca 1934. Nr. 186,

igcn wielkiej Polki, dcbc odziejki ludzkości.

VTYA OOAV FRZYSZfeA HA ŚWIAT 
ONlA 7*« USTOPAPA OSO

UfftORO

Polki Marji Curie-Sklodowskiej okrył żałoba, nietylko Polskę i cały świat nauki, lecz także krocie tysięcy ludzi, którym, 
ność powrotu do zdrowia. Podajemy powyżej cykl fotografij związany ch treścią z życiem i działalnością naszej wielkiej 
iwiająca w auli uniwersytetu w Warszawie w r.1925, omach, Instytutu łiadowego w Warszawie z napisem „Marii ( 

dom przy ul. Freta l. 16 w Warszawie, w którym się urodziła. >wj.wji v

floiwaltis polskie nMóstn morskie!
Znakomite dorsze mrożone 

sprzedaje w dowolnych ilościach po cenie 
60 groszy za 1 kg.

bez głów i wnętrzności, loco Hala Rybna 
PIERWSZA I JEDYNA POLSKA SPÓŁDZIELNIA

RYBACKA 2977k

ODYMIA Teł.

Kf©

tciso iifsd Rzeszq
widziana z Parni®.

Pogłoski, ploiki g sensacje.
(Oryginalna korespondencja „Ihisłrcwanegc Kuryera Codziennego**),

liie nabył dotychczas losu do I. klasy, może stratę 
powetować — jeżeli zakupi natychmiast los do 

II. klasy w najszczęśliwszej kolekturze

Bracia Saiicr, Kraków, Rynek Gł. 6
Ceny losów do II klasy: 336415

gwiartka zł. 20, połówka zł. 4 Oj cały los z{, 80.

Paryż, w lipcu. 
Wieść o zaburzeniach i krwawych

egzekucjach w Niemczech sprawiła efekt 
bomby w Paryżu. Myśl ludzka była nie
zmiernie daleko od możliwości podob
nych, chociaż, prawdę mówiąc, nie bra
kowało sensacji -— dość -wspomnieć re

welacje Wickhama Steed‘a o wojnie bak
teriologicznej i opowieść tygodnika „Le 
Vendemiaire“ o tern, jak to Hitler chciał 
ponoć zbombardować Paryż dnia 15 lip
ca, a Mussolini odradził mu ten krok ry
zykowny.

Notujmy, co się mówi jy Paryżu, 'A

plotek i ploteczek mnóstwo krąży woko» 
lo. W niejednej bajce tkwi ostre żądło 
prawdy... Nie zapominajmy o tern, snin 
J<4c

najfantastyczniejsze przypuszczenia.
Postarajmy się coś zrozumieć w powQs
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go jest czemś naturalnem, ale widok czło
wieka młodego, ułomnego, sprawia depre 
MC psychiczną.

Rozproszeni po wielkich miastach chorzy 
gubią się wśród zdrowych. Skupieni po u- 
zdrowiskach potęgują swą liczbą wrażenio 
nieszczęścia. Wszyscy oni zwracają oczy na 
jod iwonicki, który przyniesie im ulgę, a 
bardzo wielu podniesienia nogi i przywróci 
zupełnie zdrowie.

A jod to potężny, mający właściwości 
znacznej przyswajalności t. j. wnikania nez 
reszty w tkanki organizmu. Ta łatwa i zu
pełna przyswajał ność jodu iwonickiego jest 
przyczyną tych rozlicznych uzdrowień, ja
kie co roku należą w tem zdrojowisku do 
reguły. Jod działa w. ogólnej przemianie 
materji, czyli w ustawicznej odnowie orga
nizmu, jaka następuję zarówno u zdrowego, 
jak też i u chorego. Jest jasne, że odnowa 
ta tem wiecej jest potrzebna w organizmie 
nawiedzonym chorobą... Dr. S. P®L

jR dnfct.
Mister ja pe^negc 
dewedu esebisłege

Nasz czytelnik z Korca (na .Wołyniu), p. 
Ł. pisze nam:

Kochany Kuryerkuf
Chciałbym ci opisać bardzo ciekawą, 

choć niezbyt romantyczną historię mojego 
dowodu osobistego. A było to tak:

Będąc uczestnikiem spływu „Cała Pol
ska do morza", urządzonego przez L. M. i 
K., musze wyrobie sobie dowód osobisty 
(jako uczeń dotąd go nie potrzebowałem). 
Udaję się więc do magistratu, gdzie zapew
niono mnie, że to jest drobnostka i że po 
złożeniu podania, załączeniu metryki uro
dzin i dwóch fotografii, dostane w kilka 
dni dowód.

Zrobiłem to.
Po kilku dniach udaję się po tak cenny 

dokument jak dowód osobisty i tu — o roz
paczy! — dowiaduję się, że go nie dostanę, 
gdyż... rzekomo nie mam obywatelstwa, bo 
ojciec, mający je już od 1923 r. i mieszka
jąc tu na miejscu, nie jest wpisany do re
jestru Nr. 1. Wobec tego więc muszę po
danie wycofać i udać sie w tej sprawie do 
starostwa. ,, , T

Zrezygnowany wyszedłem z urzędu. Lecz 
nagle wpadła mi myśl, że przecież do roku 
1926 mieszkaliśmy na wsi i ojciec musi fi
gurować w tymże rejestrze Nr. 1 w gmi
nie. , ,

Bez namysłu udaję sie do gminy i po 
przeglądnięciu grubej księgi, wykrzykuję 
radośnie: „Eureka"!

Proszę więc o dowód, lecz... tu nie mogą 
mi wydać, bo jestem mieszkańcem miasta: 
po dowód muszę się zwrócić do magistra
tu.

Przedstawiłem sprawę. Gmina, łaskawie 
wysłuchawszy, daje mi za oplata paru zło
tych oświadczenie, że ojciec mój jest zapi
sany jako obywatel w rejestrze Nr. 1.

Biorę zaświadczenie i idę znów, pełen na
dziei, do magistratu. Przedstawiam zaświad 
czernie. Ale po długich dyskusjach z bur
mistrzem, sekretarzem i urzędniczką — 
najpierw osobno, a potem ze wszystkimi

— „Dostanie pan dowód, gdy jeszcze 
przedstawi pan z gminy zaświadczenie, że 
jest pan synem tegoż obywatela, wpisane
go w tym a w tym rejestrze".

Wyciągam metrykę, która w połączeniu 
a zaświadczeniem już otrzymanem mówi 
to samo;

— „To mało!" — słyszę , ,
Pal sześć! Idę do gminy i tu znowu nie 

chca mi takiego zaświadczenia wydać, bo 
przecież jest metryka. Po długich perswa
zjach dostaję zaświadczenie na podstawie 
metryki, (która nie wystarczała), ze je
stem synem tego a tego.

Ze zwydezka mina przedstawiam za
świadczenie w magistracie I znowu — po 
odczytaniu tego aktu ze wszystkimi do
stojnikami i omówieniu sprawy — otrzy
muję do wypełnienia kartę.

— A teraz za kilka dni dostanie pan już 
dowód! — powiedziała mi przytem łaska
wie urzędniczka.

Mam nadzieję, że na tem skończą się już 
moje peregrynacje za dowodem osobi- 
styin... # .

Opisana przez naszego Czytelnika histo- 
rja wskazuje, że w procedurach biurokra
tycznych przy załatwianiu podobnych 
spraw wiele, ale to naprawdę wiele — wy
maga natychmiastowej naprawy!.,.

EKPRES5
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Niezwykła skromność - oto główna cecha
charakteru śp. Marii Carle-Skłodowskiej.

Co opowiada JeS Buign, dr Siaotenbach?
Kraków, 6 lipca.

(t) Przypadkiem dowiedzieliśmy się, że 
w Krakowie mieszka kuzyn zmarłej wiel
kiej uczonej, Curie-Skłodowskiej. Jest nim 
lekarz-ginekolog dr Jan Szancenbach. oże
niony z bratanicą zmarłej, p. Marją Skło
dowską. Współpracownik nasz uzyskał od 
dra Szancenbacha kilka interesujących 
szczegółów, odnoszących się do rodziny Cu
rie-Skłodowskiej, pozwalających bliżej po
znać jej charakter.

?fi ■ "

Córki ś. p. filarii Curie-Skłodowskiej.
Irena Curie, córka ś. p. Marji Curie-Sklo- Ewa Curie, córka ś. p. Marji Curie-Skło- 
dowskiej, która poszła w ślady matki i wy- dowskiej, która poświęciła się muzyce i jako 
robiła sobie już wybitne nazwisko w świe- pianistka odniosła już niejeden sukces na 
cie nauki, odzie jest znana pod nazwiskiem wielkich estradach,

męża Jolliot.
Rodzeństwo śp. Curie-Skłodowskiej skła

da sie z brata i dwóch sióstr. Brat dr Józef 
Skłodowski jest lekarzem w Warszawie, je
dna siostra dr Bronisława wyszła, za zna
nego w swoim czasie właściciela wielkiego 
sanatorium w Zakopanem Dłuskiego, dru
ga siostra Helena pracuje na polu pedago
gii.

INSTITUT DO RADIUM

aJy _

/fy~ ____  --1

Fotograf ja autogramu Marji Curie-Skłodowskiej, zawierającego jej wzniosły pogląd 
na świat, napisanego przez naszą wielka u czona w Paryżu w r. 1928 specjalnie dla, wy

dawnictwa J., K, C. p.t. „Dziesięciolecie Polski Odrodzonej",
Między rodzeństwem panowała wielka 

barn onja i miłość. Najlepszym tego dowo- 
de-i jest że siostry wzajemnie bardzo so
bie pomagały. Ś. P- Curie jest najmłodszą 
córką i jej siostry, które już były na sta; 
ncwiskacb, posyłały jej do Paryża środki 
pieniężne na studja.

Curie-Skłodowska była kobietą niezmicr- 
nie skromną. Unikała hołdów, owacyj, któ 
re zamiast sprawiać jej przyjemność, ra- 
czoj wprawiały ja w zakłopotanie, lo tes 
nic dziwnego, że np. gdy w swoim czasie 
przybyła do Danji i na dworcu kopeina- 
skim oczekiwały ją ogromne tłumy, spo- 
kojnie i niespostrzeżenie wyszła j ukryła 
się w hotelu. Również bardzo nie lubiła się 
fotografować. Podczas jednego z pobytów 
w Warszawie rodzina uprosiła ją, ażeby 
pozwoliła się zdjąć przez jednego z człon
ków rodziny.

— Dobrze — powiedziała — ale tylko raz.
Gdy później udano się na spacer, ów 

członek rodziny po raz drugi nastawi] na 
nią obiektyw, nie będąc widocznie pewnym 
ezy pierwsze zdjęcie się udało. Wówczas 
Skłodowska rozgniewała się zupełnie na

Zainteresowanie do wiedzy ścisłej może 
do pewnego stopnia było u niej dziedziczne. 
Jej wuj dr. Józef Bognski to znakomity 
chemik, który przed kilku laty otrzymał

l pobyto Marii (arie Skłodowskiejw Sircalfowie.
W związku ze zgonem wielkiej na

szej rodaczki, Marji Curie-Skłodow
skiej, prof. O. Bujwid nadsyła nam na

doktorat honorowy Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Otóż ten wuj był pierwszym 
przewodnikiem Marji Skłodowskiej w dzia
dzinie wiedzy chemicznej.

Pomimo wytężającej pracy naukowej śp. 
Curie-Skłodowska poświęcała wiele czasu 
na wychowanie córek, oraz na zajęcia do
mowe. Lubiła przytem bardzo dużo czy
tać. Pomnik jej, który znajduje sie w war
szawskim Instytucie radowym, przedstawia 
ją siedzącą z książką w reku.

Pięknym momentem w życiu Curłe- 
Skłodowskiej było otwarcie w r. 1932 Insty
tutu Radowego w Warszawie. Instytut len 
powstał przeważnie ze składek prywatnych 
przyczepi jeden gram radu wartości ponwd 
pół niiljona złotych, otrzymany od przy
jaciół, Marja Skłodowska przekazała na 
rzecz Instytutu warszawskiego.

FACULTŚ DES SCIENCES DE PARIS

Od dwóch tygodni Skłodowska przebywa- 
ła w sanatorium sabaudzkiem, złożona 
chorobą anemji złośliwej. Czuwała przy 
mej jej siostra dr Dłuska.

Pomimo stałego przebywania we Fran
cji, pomimo małżeństwa z Francuzem, po
mimo zajmowania posady rządowej na 
Sorbonie, p. Curie ani na chwilę nie prze
stawała być Polką. Gdy jeden z lekarzy 
odwiedził ją _w Paryżu przed kilku laty i 
usprawiedliwiał się, że nie mówi po fran
cusku dość biegle, Skłodowska przerwała 
mu żywo:

— A jakimże jeżykiem mają mówić Po
lacy, jeżeli nie polskim?

...
Warto jeszcze dodać, że pierwszą pracą 

naukową, jaką wydała Skłodowska, było 
dzieło o własnościach magnetycznych stali.

Piękną karta w jej życiu był okres wojen
ny. Podczas wojny Marja Curie stwarza 
automobilowe ambulanse radiologiczne, 
które sama prowadzi na front. Własnemi 
rękami montuje szereg tych ambulansów 
i organizuje oddziały rentgenologiczne w 
szpitalach w pobliżu frontu. Wraz z córką 
uczy lekarzy i personel pomocniczy, sama 
osobiście bada przeszło tysiąc rannych. W 
drugiej połowie .wojny tworzy w Paryżu 
szkołę radiologiczną, która dostarczyła 
szpitalom 180 pomocniczych sił kobiecych.

stępujące wspomnienie o jej pobycie w 
Krakowie:

W krótkim życiorysie, jaki przeczytałem

w ostanim n-rze „Kuryera*1, nie znalazłem 
żadnej wzmianki o tem, że zmarła wielka 
uczona polska spędziła pewien czas w Kra
kowie, jako pracownica w Zakładzie prof. 
Witkowskiego, gdzie chciała zostać asy
stentką, w czem zresztą była popieraną 
przez naszego znanego znakomitego profe
sora. Niestety, ówczesne ustawy austriackie 
nie dopuszczały kobiet nawet do studjów, 
cóż mówić o asystenturze przy katedrze fi
zyki w Uniwersytecie!

.Przypominam tę chwilę, gdy panna Ma
rja Skłodowska przyszła do mojej żony Ka
zimiery z wiadomością odmowną, jaką o- 
trzymała od prof. Witkowskiego. Czterdzie
ści lat temu, a moment ten utkwił mi w pa
mięci, jakgdyby przed niedawnym czasem 
przeżyty.
.Stoi zalana łzami, opowiadając o tym 

ciosie, jaki ją spotkał.
.Obie młode kobiety poruszono do głębi 

niesprawiedliwym stosunkiem władz oświa
towych do kobiety, która ehee pracować i 
ujawnia zdolności przecież nie niższe od 
przeciętnego mężczyzny.

— Niech się Pani nie martwi, panno Ma- 
rjo! — mówiliśmy. — Niech pani jedzie do 
Paryża, tam Pani więcej osiągnie i będzie 
dobrze pracować dla nauki. A my tymcza
sem postaramy się, ażeby kobiety polskie 
uzyskały to, co im się należy. I zostało 
wkrótce otwarte pierwsze gimnazjum żeń
skie dla kobiet, a cztery pierwsze farma- 
ceutki zostały dopuszczone do studjów, któ
re chlubnie ukończyły.

A Skłodowska? Wierny, jak potrafiła roz
sławić imię swoje i dodać chluby krajowi, 
który musiała opuścić i szukać uznania u 
obcych.

O. Bujwid.

INFORMATOR
9la przyjeżdżających

DO KRAKOWA
Hotele, Restaur. i Kawiarnie.
HOTEL Pod RÓŻĄ, Floriańska, bież, ciepła, zimna woda, 
H. MONOPOL, Gertrud, 5, cen(r„ pok. wykwint, od 4 tl. 
Słynna Restaur. „Hawelka" Sale Tetmajera. Dancing. 
Cukiernia Maurlzlo, Rynek 88, doskonale lody, kawa, ciastka

Nowości dla Pani i Pana.
GORSETY tylko na miarę. Haeckerowa, Rynek 30 
KUFRY, walizy, torebki, FRONCZ, Florjańska 17,

Różne.
PRALNIĄ chem. F. Bębenka wykonywa powie

rzone prace w 6 godz. 10 filij w Krakowie.

Co dzień Biesie?
Piątek

Łucji m., Roniula bp. 
Słowiański: Chocicbora 
Ewangelicki: Goara 
Grecko-kat.: 23 Ahrypiny
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9000 młodzieńców znalazło pracę 
w obozach pracy.

2 Warszawy donosi (A): Stów, opieki nad nie- 
zatrudnioną młodzieżą, które prowadzi organi* 
zację t. zw. obozów pracy z ramienia Funduszu 
Pracy, zakończyło akcję rekrutacji ochotników,

W obozach w caiej Polsce znalazło zatrudnie
nie 9.000 osób. Wśród „junaków" przeważa mło
dzież w wieku lat 18—10.

Według raportów nadesłanych Funduszowi Pra. 
cy, wypadki dezercji z obozów obecnie już się 
prawie nie zdarzają. Młodzież, która w pierw
szych tygodniach opuściła obozy, zgłosiła się o 
ponowne przyjęcie.

Obecnie obozy są przepełnione i dalsza re
krutacja jest niemożliwa wobec wyczerpania 
kredytów na ten cel,
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„WianeK i przgwloneK',
Rzymianka wychodząca zamąż dostawała 

posag, „dos", t, j. przysporzenie majątkowe 
a konto przyszłych wydatków męża. Prawo 
średniowieczne tępo nie znało Kobieta wy
chodząca zamąż dostawała wyprawę, tak, 
jak i dziś. Tylko, że ta wyprawa była obli
czona na całe życie — poprostu, aby ulżyć 
mężowi w kupnie potrzebnych jej rzeczy. 
Nie tak dawno jeszcze nasze babki i matki 
wychodząc zamąż dostawały pełne kufry 
płócien, które jeszcze przerabiały i znasza
ły córki i wnnezki. Jak dziś wyprawa wy
siądą, wiemy dobrze. Da ona się cała zam
knąć w małym kufereczku. O przerobieniu 
mierna mowy, a o pozostawieniu pokoleniu 
tembardziej.

Drugą częścią majątku żony w czasach 
średniowieczmych była „oprawa14 — mają
tek wyznaczony jej przez męża na wypa
dek wdowieństwa. Natomiast trzecią czę
ścią jej majątku było „wiano" — wynagro
dzenie męża za posag. Początkowo była to 
cena kupna żony wypłacona rodzicom. — 
W Polsce obok nazwy „wianka" spotyka
my sie z „przywiankiem14, była to suma 
pieniędzy ofiarowana przez nieża żonie za 
utracony „wianek". Zwyczaj ten sięga bar
dzo dawnych czasów i oznaczał przejście 
żony pod władze męża. Zwyczaj ten łączył 
sie z ucinaniem włosów kobiecie.

Jak wiec widzimy, kobietę wychodząca 
zamąż zabezpieczała majątkowo rodzina 
przez wyprawę i posag — ale i mąz czul Sie 
w obowiązku oprócz utrzymania,. które 
musiał dawać — zabezpieczyć ja życiowo 
na wypadek jego śmierci. .

„Wianków" i „przywiankow dzisiaj nie
ma. Kobieta ucina, włosy znacznie wcze
śniej, jeszcze przed ślubem, a gdyby to ro
biła, jako mężatka, da sobie to zrobić fry
zjerowi odpowiednio do twarzy i buntuje 
się przeciw jakimkolwiek objawom władzy 
mężowskiej.

Nie wnosi przeważnie posagu, a wypra
wa po dwóch latach się rozlatuje, albo, co 
gorsza, wychodzi z mody. Mężczyzna, bio- 
rąc ten słodki ciężar, musi go utrzymywać. 
Trudna rada. Tak zawsze było, jest i be; 
dzie. Natomiast mądry mężczyzna, robi 
jeszcze co innego. Nie ucina jej włosów na 
znak żałoby, nie da je „wiana" i „przywian- 
ka“. bo zwykle.nie ma z czego, może nato
miast przy niskiej, ale stałej pensji, zagwa
rantować jej przyszłość. Droga do tego jest 
całkiem prosta. Ubezpiecza sie na życie w 
P. K. O. Ubezpieczenie takie jest bardzo 
ułatwione, albowiem każdy urząd poczto
wy przyjmuje wkładki ubezpieczeniowe i 
chętnie udziela wszelkich wyjaśnień.

Rzadki okaz
przetihisiorijaiiel ceramiki.
W Dalowicacb koło Proszowic w czasie 

ostatnio prowadzonych z ramienia Muzeum 
Ach. P. A. U. badań arcbeol. odkryte zo
stało nowe stanowisko przedhistoryczne. 
Mianowicie okazało sie, że na wiosnę w o- 
grodzie Wincentego Nowaka przy sadze

niu wierzb natrafiono na całe duże naczy
nie przedhistoryczne, wysokie na 40 cm. 
‘Jakkolwiek naczynie przy wydobyciu roz
sypało się, jednak syn gospodarza, który w 
■ub. r. był zatrudniony przy robotach tere
nowych archeologicznych, uchronił mate- 
rjał od zagłady i przechował go aż do 
przyjazdu archeologa z Krakowa. Naczy
nie. którego podobiznę tutaj reprodukuje
my, przedstawia rzadki okaz przedhisto
rycznej ceramiki, nie mającej dotąd bliż
szych analogij.

Wyprawa archeologiczna
będzie badała stolicę królowej Saby

Donosiliśmy już przed dwoma miesiąca
mi o odkryciu przez wyprawę samolotową, 
w której brał udział literat francuski Mal- 
taux, stolicy królowej Saby w głębi Jeme
nu, stolicy Arabji. Dzieło Malrauxa będzie 
obecnie kontynuował archeolog hrabia By
ron de Prorok. Otrzymawszy od Malrauxa 
wszystkie potrzebne informacje, wyjechał 
Prorok w towarzystwie 6-ciu studentów, 
studiujących archeologie, oraz operatora 
filmowego do Hedżasu, celem przygotowa
nia wyprawy. Wyprawa ta bedzie sie wła
dała z 60 wielbłądów i z silnej wojskowej 
eskorty. Zabierze ona dostateczną ilość za
pasu wody, ażeby umożliwić przebycie 
1800 km, dzielących miasto królowej Laby 
od wybrzeża.

Prorok oświadczył przed wyjazdem 
przedtsawicielowi „Un. Press", że . tyśl 
bliższego zbadania tych ruin pochodzi od 
władcy Abisynji, który jest osobiście za
interesowany w bliższem poznaniu tego 
legendarnego miasta. Wedle mnieman A- 
bisyńezyków negusi abisyńscy pochodzą 
bezpośrednio od króla Salomona.

Prorok ostatnio bawił właśnie w Abi- 
eynji, gdzie miał odkryć kopalnie Salo
mona.

Pożar trwający dwa lata - sam się ugasił.
Z Bukaresztu donosi (Rg): Jak już kil

kakrotnie donosiliśmy w pobliżu miejsco
wości Medias, w środkowe! Rumunji. nali- 
ły sie od przeszło dwóch łat źródła naftowe, 
przyczem spaliły sie już dotychczas miljony 
hektolitrów ropy.

Pożaru wytryskującej w olbrzymim stru
mieniu z ziemi nafty, nie zdołano ugasić

U/ONFIS** Wspaniale widowisko filmowe.W HU UH Arcydzieło, które wszystkich olśni i zachwyci.Dziś iu mnoieairze dzwitfouiym

PRZYGODA O PÓŁNOCY
Porywająca potęga wrażeń, mocą nieokiełznanych namiętności, epopea miłości i zbrodni. — W rolach głów
nych: przepiękna LORETTA YOUNG, 100% RICARDO CORTEZ, oraz FRANCHOT TONĘ, partner Joan Crawford 
w filine: „Tańcząca Wenus0. — Ponadto w programie dodatki dźwiękowe i najnowszy tygodnik ,.FOXA“.
W sobotę, dn. 7 bm. o g. 3 pop. — W niedzielę, dn. 8 bm. o g. 10 i 12 przedpoł. PORANKI FILMOWE — 
NOCNY LOT. — W gł- rolach: Lionel i John Barry moro wie, Helen Hayea i Clark Gable. Ceny miejsc od 50 gr.

Syjamu w BerSśnie.

Bawiący obecnie w Berlinie król Sjamu Praiadhipok złożył wraz z swa małżonka wi
zytę w zarządzie miasta Berlina. Na zdjęciu król Paradliipok wpisujący sie do księ
gi pamiątkowej; za nim jego małżonka, na środku nadburmistrz Berlina dr. Sahm.

Geniusz Marii Skłodowskiej
przeczy twierdzeniom o nietwórczym umyśle kobiet.

?amięci Marji Skłodowskie! poświęca ob- 
srny artykuł w „Pester Lloydzie węgier- 
i uczony prof. Jeno Wigner, wykładający 

uniwersytecie Princeton w Ameryce. 
?rzedstawiwszy kar jer e i zasługi nauko- 
, Marji Skłodowskiej, zastosowanie radu
lecznictwie, omawia znaczenie tego p ,
astka w technice. _
,W technice użycie radjo-aktywnychtea 
tychezas jest bardzo ograniczone. U j 
> ich np. do zegarów świecących, dzięKi 
i własności pobudzania innych ciał no 
ieeenia. Obecnie jednak jest coraz Sil- 
jjsza nadzieja, że będziemy .mosu stoso- 
ić sztuczna przemianę pierwiastków iauo 
idła energii. Że podczas radjo-aktywnycn 
ocesów przemieniają sie olbrzymie doset 
ergji, wynika już z faktu, iż produkty 
spadowe ciał radjo-aktywnych są wyrzu- 
ne z olbrzymią szybkością. Liczbowo nowe 
idła energii mają sie do starych w na- 
■pującym stosunku: jeżeli spalimy gram 
sgla powstaje 7 kalorii, czyli jednostek 
ergji. Gdyby sie jednakowoż udało ..spa- 
“ gram sodu, jednego z głównych skład- 
iów soli na magnez uzyskałoby sie 7 mi
mów kolaryi. A możliwość ta nie leży w 
i bardzo wielkiej odległości. Można ora- 
e powiedzieć, że znacznie trudniej jest 
ać sobie sprawę ze wszystkich możliwości 
'zyskania radio-aktywnych procesów dla 
ów gospodarki energetycznej, jak urzó- 
i-wistnienie tej idei. W dzień .śmierci od- 
ywczyni radu, zaczynamy dopiero zdawać 
iiie sprawę ze znaczenia jej dzieła". 
iV dalszym ciągu autor snuje następują

Słowacu plętnnKi h olnmnf af or$H ą
Kompanie oniypolshą na Slowaczgżnie.

Z Bratistawy donosi (A): Dziennik ks. Winki, 
„Slotak". zareagował w ostry sposób przeciwko 
antypolskiemu artykułowi ,,SIovenskego Dennika", 
pisząc, że twierdzenie tego pisma eo do rzeko
mych zaborczych zamiarów Polski, są zupełnym 
wymysłem ludzi, którzy nie mogą znieść, że w sto
sunkach pomiędzy Słowakami a Polakami panuje 
szczerość i serdeczność.

Ludzie ci pragnęliby skłonić Słowaków do wstą
pienia do obozu antypolskiego i dla osiągnięcia 
tego celu nie wahają się posługiwać fałszem... — 
Drażni ich potężna i świadoma swego znaczenia 
Polska i pragnęliby widzieć ją słabą i pokorną. 
Słowacy nie dają się jednak wciągnąć do obozu 
antypolskiego — bez względu na to, jak się będą

mimo energicznych wysiłków całej armji 
techników i fachowców, którzy przybyli na
wet z zagranicy, aby zmierzyć swe siły z 
niszczycielskim żywiołem.

Z biegiem czasu dokoła płonącego źródła 
utworzył sie potężny krater, z którego 
dniem i nocą buchały bezustannie olbrzymie 
płomienie.

ce ogólne uwagi w związku z faktem przy
należności tego wielkiego uczonego do świa
ta kobiet:

„Pod jednym względem p. Curie zajmuje 
jedyne stanowisko wśród przyrodników: 
była pomiędzy nimi jedyną naprawdę wiel
ką kobieca osobistością. Ile razy porówna
my uzdolnienia nieżezyzn i kobiet w ścisłej 
wiedzy, sztuce i polityce, tyle razy słyszy
my zdanie, że kobiety posiada’- wprawdzie 
nadzwyczajne uzdolnienie artystyczne i kry- 
tyczno-reproduktywne, że mogą również u- 
trzymać się i w świecie nauki o ile ich spe
cjalność wymaga od nich tylko pamięci — 
że jednak płeć piękna zawodzi tam, gdzie 
jest potrzebne zszeregowanie logicznych 
wniosków, gdzie wymaga sie oryginalności 
i wynalazczości. Rzekomo i w praktyce 
nauczania ten fakt stwierdzamy.

Przeciwnicy tego, poglądu przytaczają 
prawie zawsze Sonie Kowalewską, słynną 
matematyczke, oraz p. Curie jako jaskrawe 
dowody na to, że kobiety moea utrzymać sie 
też i w tych dziedzinach, gdzie jest nie
zbędna inwencja i ścisła logika. Ostatecznie 
pytanie to, ozy istotnie zachodzi tego ro
dzaju rozmaitość uzdolnienia u obu płci, nie 
da sie jeszcze dzisiaj , rozstrzygnąć. Do
świadczenie z uczonemi kobietami na polu 
matematyki, fizyki i cbemji są narazie je
szcze dosyć skąpe. Jest jednakowoż już rze
czą godną uwagi, że w każdym razie moż
na przytoczyć te dwa wyjątki na obronę te
zy o uzdolnieniach kobiecych w wiedzy 
ścisłej".

kształtowały stosunki czesko-polskie. Nie leży w 
interesie republiki czeskosłowaekiej, by pomiędzy 
Słowakami i Polakami istniały nieporozumienia. 
Interes republiki czechosłowackiej wymaga w 

pierwszym rzędzie, by został należycie uregulo
wany stosunek słowacko-czeski, a dopiero potem 
wspólnemi siłami będzie można łatwo rozwiązać 
kwest ję stosunków polsko-czeskich, względnie 
polsko-czesko-słowackicb. Słowacy i ich kraj od
grywają w tego rodzaju kwestjach szczególnie 
ważną rolę, co stwierdził również z naciskiem 
min. Benesz, nazywając swego czasu Słowację 
„złotym mostem republiki".

Pismo przypomina dalej, że podobną napaść na 
Polskę zamieści! w „Sloyeuskym Denniku44 win.

Ubiegłej nocy Jeden brzeg krateru zawalił 
sie wśród ogłuszającego huku. Wielkie ma
sy ziemi runęły w ogień i płomienie w. cią
gu niespełna godziny zostały całkowicie u- 
gaszone. Obecnie bedzie można, przystąpić 
do eksploatacji tego obfitego źródła ropy.

Hodża w r. 1920. Również wtedy zatrzuty te były 
zupełnym wymysłem i nie posiadały najmniejszej 
podstawy. Jedynym celem tego rodzaju napaści 
jest osiągnięcie chwilowego efektu polityczne
go w odnesieniu do Słowaków. Autorowie takich 
kalumnij nie zdają sobie widocznie sprawy, jak 
wielką szkodę wyrządzają przez to państwu.

Polacy nigdy nie działali na szko
dę na rodu słowackiego. Interesom jego 
szkodzili przedewszystkiem jego właśni synowie, 
którzy wskazywali raz na straszaka polskiego, in
nym razem na węgierskiego w tym celu, by mo
gli w kraju bez przeszkody osiągnąć zamierzone 
cele i doprowadzę Słowację lam, gdzie się obec
nie znajduje, to jest do krańcowego niezadowo
lenia z panujących stosunków. Słowacy zdają to
bie dokładnie sprawę z tego, że zarzuty, czynione 
Polsce przez jej nieprzyjaciół — są nieprawdzi
we, I wierzą, że najlepszą gwarancją 
bezpieczeństwa dla nich i republi
ki czechosłowackiej jest oparcie 
się o bratni naród polski, na który 
Słowacy w razie potrzeby będą li
czyć.

Horszyn rozMownle sic.
Z Morszyna donoszą nam:
Niezwykle szybki rozwój, szczególnie w osta

tnich dwóch latach Morszyna-Zdroju, tego „pol
skiego Karlsbadu", a najsilniejszego w świecie 
zdrojowiska z gorzkieml wodami, postępuje da
lej i zmienia całkowicie jego oblicze.

W bieżącym roku ma się rozpocząć budowa 
okazałego gmachu domu zdrojowego z restau
racją, kawiarnią, salonami klubowemi, wielką 
salą koncertowo-balową 1 kilkudziesięcioma po
kojami hotelowemi. Obecnie przygotowuje się 
budowę deptaków krytych, nowych łazienek 
borowinowych z najnowszemi urządzeniami i 
mechanicznemi, nową elektrownię przeznaczoną 
da całej miejscowości i in. Nic więc dziwnego, 
że frekwencja gości zwiększa się wybitnie z roku 
na rok.

Widzi się to także obecnie. Za zarządem zdro
jowym idzie inicjatywa prywatna, a czynem jej 
jest otwarcie z początkiem sezonu szesnastu 
wielkich pensjonatów, oprócz kilku jeszcze nie 
wykończonych. Rozpoczynają się też przygotowa
nia do budowy wielkiego domu zdrowia dla woj
skowości.

Ręka w rękę z Zarządem zdrojowym idzie Ko
misja Zdrojowa z starostą Harmatą ze Stryja 
na czele. Z jej inicjatywy asfaltuje się kilometr 
drogi, stanowiącej obecnie główną arterję zdro
jowiska, a nowocześnie przygotowuje się inne 
ulice.

Z wybitniejszych osobistości przebywających 
tutaj należy wymienić ks. arcybiskupa Galla, 
marszałkowa Raczkiewiczową, dyr. Szumskiego, 
kilku profesorów uniwersytetów i t. d.

Obrabowanie cudownej Madonny 
w Splicie.

(z) W kościele franciszkańskim w Spli
cie, w JugosJuwji, wykryto w tych dniach 
wielką kradzież.

Z przed obrazu cudownej Madonny, do
której od 140 lat odbywały sie pielgrzymki 
chorych, błagających o wyzdrowienie, — 
skradziono złoty kosztownemi kamieniami 
wysadzany . krzyż, tudzież drugi krzyż, 
mniejszy, również złoty, ozdobiony brylan- 
tonii,. jakoteż wiele innych wotów, które 
pobożni składali u stóp obrazu Matki Bo
skiej w ciągu lat, prosząc Ją o zdrowie, 
lub dziękując za doznane łaski.

Skradzione przedmioty przedstawiają 
nuljonową wartość. Zuehwałe świętokradz
two wywołało tern większe przygnębienie 
u OO. Franciszkanów, iż właśnie niebawem 
zamierzali oni urządzić uroczystości dla 
uczczenia rocznicy pierwszego cudu, jaki 
dokonał się n stóp obrazu Najświętszej 
Panny w Splicie.______

„Czarna wdowa" 
niepokoi Kalifornie.

(U. P.) Z Sacramento donoszą: Wśród ludno
ści kalifornijskiej wywołało zaniepokojenie ma
sowe ukazywanie stę jadowitego pataka, którego 
ukąszenie jest w wielu wypadkach śmiertelne. 
Pająk ten nosi nazwę „czarnej wdowy". Orygi
nalna ta nazwa pochodzi stąd, że „czarna wdowa" 
podobnie zresztą jak i inne gatunki pająków, ma 
zwyczaj pożerać swoich samców.

Jest to szkaradne stworzenie, o czarnem świe- 
cącem ciele, wyglądające jak czarny guzik, spo
czywający na 5-centymetrowych nogach. Na spo
dzie ciała znajduje się czerwona plama, która jest 
najlepszą cechą rozpoznawczą „czariej wdowy". 
Ukąszenie tego pająka powoduje bóle w miej
scu ukąszenia, rozszerzające się na cale ciało. Od
dychanie staje się coraz trudniejsze, ciało pokry
wa zimny pot i wkońcu następuje, o ile organizm 
nie jest dostatecznie odporny, śmierć w ciągu 
32-ch godzin.

Przyczyną tego tak wybitnego rozmnożenia stę 
„czarnej, wdowy" jest prawdopodobnie bardzo ła
godna zima i wybitna posucha. W ostatnim ty
godniu zanotowano kilka wypadków śmiertel
nych wskutek ukąszenia tego pająka. Władze roz
poczęty kampanję przeciwko temu niebezpiecz
nemu owadowi, polegającą na wlewaniu do 
szczelin murów i podłóg oleju skalnego lub kreo
zotu.
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rozpoczęła się
senzacyjna wyprzedaż

posezonowa
obuwia i pończoch

rabczański używany w postaci gorących 
okładów do leczenia miejscowego, solankę 
jodobromową we flaszkach (na eksport), 
no i oczywiście przetrawioną na cennej 
solance rabczańską borowinę.

Do niedawna Rabka słynęła jako
„królestwo dzieci",

jako zdrojowisko przeznaczone wyłącznie 
dla leczenia chorób właściwych młodemu 
wiekowi. Charakter ten oczywiście Rabka 
utrzymała, gdyż pod tym względem jest 
istotnie bezkonkurencyjna. Ale w miarę 
pracy zdrojowiska okazało się, że także

i osoby starsze znaleźć tu mogą 
wielką pomoc

w swych dolegliwościach. Dziś też Rab
ka jest uzdrowiskiem ogólnem, a świa
domość tego stanu rzeczy staje się w spo
łeczeństwie coraz powszechniejsza, jedna
jąc ęo roku coraz liczniejsze zastępy zwo
lenników tego cennego zdroju.

W najcięższym nawet czasie kryzysowym

Rabka ani przez chwilę nie ustawała w u- 
stawicznej rozbudowie i ciągłych inwesty
cjach. Dzięki temu też zdrojowisko należy 
dziś bezsprzecznie do najlepiej urządzo
nych i wyposażonych stacyj leczniczych 
w Polsce. Zdrój zajmuje ogromną prze
strzeń i niema skupień budowlanych, 
wskutek czego

charakter ogrodowy
miejscowości został w pełni utrzymany. 
Nie brak jednak wielkich., pięknie urządzo
nych gmachów, sanatorjów, will, pensjo, 
natów, a przedewszystkiem nowoczesnych 
budynków z urządzeniami leczniczemi.

Rabczański sezon należy stale do wyjąt
kowo ożywionych. Ozdobą jego są tłumy 
dzieci, które w tem zdrojowisku bądź to w 
kolonjach, bądź pod opieką rodziców spę
dzają swe wolne od nauki chwile, czerpiąc 
w tym dziecięcym raju zdrowie i pokrze
pienie sił. Rabczańska kuracja to .najlep
szy fundament na przyszłość, a świado
mość o tem zyskuje sobie coraz szersze 
kręgi społeczeństwa.

Słynna ze swej dobroci

jest cenna odżywka S218h

gdyż łączy pożywne kakao 
z wzmacniającym nerwy Cllkrem.

STOMATOLOG 38«
Dr med. ST. PODWIŃSKI
wyjechał na urlop i ordynuje w chorobach jamy ustnej i zębów

RABKA — Willa „Warszawa*1

Do nabycia we wszystkich filjach. S253k

•wisk, które władze yrezelkiemi siłami po-
P Jak przeszkoda ta była istotną, — okaza
ło się od pierwszej pamiętnej chwili odzy
skania niepodległości. Siedmiomilowemi 
krokami poszedł wtedy naprzód rozwój 
Rabki. Frekwencja wzrosła i wzrasta stałe 
co roku, wysuwając pod tym względem 
rabczańskie zdrojowisko na jedno z naczel
nych miejsc w Polsce. Zarówno w zakresie

'Kościółek z XVII w. w Rabce, cenny zaby
tek budownictwa drewnianego.

rozbudowy will i pensjonatów, jak też w 
kierunku zwiększania możliwości leczni
czych, ich nowoczesnego wyposażenia i t. p., 
Rabka ma do zapisania re tym okresie 
szczególne sukcesy. .

Wybitnem jest niewątpliwie
dzisiejsze stanowisko Rabki 
w polskiem zdrojownictwie.

Zawdzięcza to ona głównym czynnikom 
leczniczym, które podzielić można na dwie 
grupy, a mianowicie na źródła solankowe 
jodobromowe z całym zespołem środków 
pomocniczych, oraz na błogosławione dzia
łanie górskiego, szczególnie wartościowe
go klimatn. Są to czynniki, które wzajem 
się uzupełniają i potęgują swą skuteczność.

Klimat rabczański ma — jak wyżej po
wiedzieliśmy — poważne znaczenie leczni
cze. Z charakteru swego — jest to klimat 
podgórski, wynikający z położenia miej
scowości 450—540 m n. p. E?. Ud poi nQ£7 j®&t 
Rabka zasłonięta pasmami Beskidu Wyspo
wego, przekraczaj ącemi 1000 metrów, od 
wschodu zaś nieco niższemi grzbietami, 
stanowiącemi jednak doskonałą osłonę. — 
Gęste lasy pokrywają oba te pasma, co do
datnio wpływa na jakość powietrza. Nato
miast od południa i od południowego zacho
du Rabka jest odsłonięta, dzięki czemu ma 
wspaniałe nasłonecznienie, przy równo
czesnym rozległym widoku.

Lekarze, na podstawie długoletniej prak- 
tylki twierdzą, że , .

łagodny klimat rabczański, 
pozbawiony zimnych wiatrów, przy miernej 
ilości opadów, a dużem nasłonecznieniu —- 
działa silnie pobudzająco. Są to warunki 
zapewniające Rabce słuszne miano stacji 
klimatycznej, dającej w wyniku wzmoże
nie i poprawę przemiany, materji i uodpor
nienie. Już sam dla siebie klimat ten sta
nowiłby wystarczający tytuł do uznania 
Rabki za pierwszorzędną stację, leczniczą, 
a przecież poza tern Rabka posiada, inne 
wielkie skarby, przedewszystkiem zaś swo
je sławne w Polsce i zagranicą wody mine
ralne.

Rabczańska woda mineralna,
czerpana z kilkunastu źródeł —- jest, solan
ką jodo-bromową o bogatym, składzie che- 
niiczuym. Używa się jej zarowno do picia, 
3ak i do kąpieli, przyczem oba te sposoby 
leczenia przynoszą wybitnie, a efektowne 
Wyniki. Źródła rabczańskie są stale pomna
żane, gdyż ciągle dokonuje się nowych 
‘Wierceń, tak, że zdrojowisko rozporządza 
Wielką obfitością tego cennego środka lecz
niczego i obsłużyć może łatwo znacznie 
Większą niż obecnie — dziś rekordową — 
frekwencję.
. Z produktów mineralnych używanych do; 
datkowo dla celów leczniczych wymienić
Wypada sól rabczańską, mnl solankowy

Jak Mada Curie-Skłodowska
dokonała swego wielkiego odkrycia?

Kraków, 8 lipca-
Nazwisko naszej Wielkiej Rodacz

ki, Marji Curie-Skłodowskiej, zapisane zo
stało po wieczne czasy złotemi głoskami w 
wielkiej historji odkryć ludzkości. Rodacz
ka nasza po wieczne czasy swem odkryciem 
rozjaśniła sławę nauki polskiej i francus
kiej. » * •

W t. 1895 odkrył dr. Roentgen, 
profesor fizyki w Wiirzburgu, tajemnicze 
promienie, które nazwał promieniami X. 
Odkrycie to było przypadkowe. Skromny 
fizyk niemiecki zajmował się badaniem 
przechodzenia prądu elektrycznego o Wy
sokiem napięciu przez rozrzedzone powie
trze. W tym celu przepuszczał prąd elek
tryczny przez szklane butle, z których wy
pompowano powietrze. Taka ampułka 
szklana wydawała w czasie przechodzenia 
przez nią prądu elektrycznego, niesamowity 
blask: Chcąc uchronić oczy przed tem nie- 
rnilem światłem — zasłonił Roentgen am
pułkę czarnym, nieprzejrzystym papierem. 
Jakież było jego zdumienie, gdy

w ciemnym pokoju rozbłysła po 
chwili leżąca przypadkiem na stole 

płyta
pokryta platynocjankiem barn — wyraź- 
nem światłem. Światło to znikało z chwilą 
wyłączenia prądu, przebiegającego przez 
ampułkę. Widocznie więc ampułka była 
przyczyną tajemniczego rozbłyśnięcia pły
ty. Ampułka szklana wydawała więc pod 
wpływem przechodzenia przez nią prądu e- 
lektrycznego, jakieś nieznane promienie, 
które przechodziły przez . gruby ezarny 
papier i powodowały zjawisko świecenia 
płyty, pokrytej wrażliwą substancją che
miczną.

Promienie te nazwał Roentgen 
promieniami X.

Okazało się, że przechodzą one przez przed
mioty grube, nieprzejrzyste, jak: tektura,

Atmosfera gornczkowgcli poszukiwań.
Odkrycie Roentgena wywarło olbrzymie 
rażenie w całym świccie lekarskim.. Z po- 
ątku pokpiwano wprawdzie z tajemni- 
ych promieni i uważano Roentgena za 
epoważnego fantastę — wkrótce jednak

Córka śp. Curie-Skiodowskiej, Ewa, znana 
pianistka.

przekonał się świat naukowy dowodnie o 
prawdziwości spostrzeżeń niemieckiego n- 
czonego. Rezerwa, z jaką odnoszono się do 
promieni X. ustąpiła miejsca gorączkowym 
poszukiwaniom za tak eudownemi. promie
niami. Wszędzie dopatrywano się istnienia 
tajemniczych promieni, niewidzialnych dla 
oka ludzkiego, a przechodzących przez drze
wo, mor lub ciało ludzkie.

drzewo, ściany etc. i że działają na płytę 
fotograficzną. Metalowy klucz, położony na 
zamkniętej kasecie pozostawiał pod wpły-

Marja Curie-Skłodowska.
wem działania tych promieni swą „fotogra- 
fję“ na zamkniętej szczelnie w kasecie pły
cie fotograficznej...

W tej atmosferze gorączkowych poszuki
wań dokonał wiekopomnego odkrycia wiel
ki fizyk francuski Henryk BecąuerelL

Rodzina Beeąuerellów jest znaną rodziną 
fizyków, która

od czterech pokoleń zajmuje 
w Paryżu katedrę fizyki

w Muzeum Historji Naturalnej. Wieko-

Cego odkrycia dokonał „Hanryk III 
ierełl', jakbyśmy go mogli nazwać. 
Był on bowiem nietylko synem wielkiego 

fizyka, prof. Becquerelle‘a, ale również i 
wnukiem tegoż nazwiska profesora fizyki 
w Muzeum Historji Naturalnej. Nawiasem 
tylko wspomnimy, że syn owego wielkiego 
Becquerelle‘a jest również profesorem fi
zyki w temże Muzeum Historji Naturalnej 
w Paryżu...

Było to w lutym 1896 roku. Wielki fizyk
Becąuerell wykombinował sobie dość skom
plikowaną i — jak się później okazało — 
zupełnie fałszywą teorję, na podstawie któ

wspaniale odhryclePiarfi Cnrie-SModowskiel,
która przekonała sie, że istnieje substancja 
chemiczna wiele miljonów razy silniejsza, 
niż uran. Jeżeli promieniowanie, jakie wy
da je uran, wyobrazimy sobie jak laskę dłu
gości metra — to promieniowanie substan
cji, wykrytej przez naszą Rodaczkę, wyra- 
zićby trzeba kijem, przewyższającym swą 
długością najwyższe szczyty Himalajów.

Piotr Curie i elektroskop.
Uważać możemy za bardzo szczęśliwy 

zbieg okoliczności, że panna Marja Skło
dowska poznała poważnego profesora fi
zyki, Piotra Curie.

P. Curie nie był wcale profesorem uni
wersytetu — był on skromnym profesorem 
średniej szkoły fizyki i chemji w Pa
ryżu (jakby np. naszej przemysłów- 
k i). Był jednak pierwszorzędnym fizy

rej dokonał jednak —. wielkiego odkrycia. 
Przekonał się mianowicie, że

sole uranu wydzielają „promienie 
Roentgena",

a płyta, pokryta substancją wrażliwą, np. 
siarczkiem barytu i umieszczona w ciemno; 
ści w pobliżu soli uranu, zaczyna wydawać 
tajemnicze światło — zupełnie podobnie, 
jak pod wpływem działania lampy Roent
gena. . .

Wkrótce przekonał się.jednak sam Be
cąuerell, że promieniowanie soli uranowych 
niema wiele wspólnego z 
lampą Roentgenowską. . Pro
mienie Roentgena, odkryte przez fizyka 
wurzburskiego są takiem samem zjawi
skiem fizycznem, jak zwyczajne światło sło
neczne. Są to fale elektro- ma
gnetyczne, a zatem drgania niema; 
terjalne. Jeżeli fale te posiadają długość 
4—8 stutysięcznych części centymetra,. to 
wywołują w naszem oku wrażenie świa
tła. Te same fale, jeżeli posiadają długość 
kilkuset metrów — służą człowiekowi do 
przenoszenia muzyki radjowej. Te same 
wreszcie fale, jeżeli posiadają długość 109 
tysięcy razy mniejszą, niż fale świetlne — 
zamieniają się na gromienie Roentgena. .

A zatem promienie Roentgena nie są ni- 
czem innem, jak tylko rodzajem f a l 
świetlnych. Tymczasem promienio
wanie uranu —■ a zatem promienie, wykry
te przez fizyka Becquerelle‘a są natury zu
pełnie odmiennej.

Promieniowanie soli uranowych 
jest mieszaniną różnych „promieni",
Okazuje się, że sole uranowe wydzielają 

wprawdzie promienie „Roentgena", ale z 
tą różnicą, że te promienie są jeszcze kilka 
tysięcy razy od promieni Roentgena krót
sze. Poza tem jednak wydziela uran czą
stki materjalne: a zatem nie 
„promienie", nie podobnego do fal świetl
nych lub promieni Roentgena — lecz po- 
prostu zwyczajne cząstki materjalne.

Wyobrazić sobie to możemy w ten spo
sób, jakgdyby w uranie ukryte były kara
biny maszynowe, które z olbrzymią szyb
kością bombardują otoczenie masywnemi 
cząstkami materjalnemi. Jedną część tych 
cząstek stanowią rozerwane cząstki atomów, 
helu o podwójnym dodatnim ładunku elek
trycznym. Inna część zawiera cząstki tak 
małe, jakich sobie umysł ludzki wogóle 
wyobrazić nie jest w stanie. Są one 1800 
razy mniejsze od atomu wodoru i zawiera
ją elektryczny ładunek ujemny.

Odkrycie Becąuerelle‘a posiada znaczenie 
epokowe.

Łatwo zrozumieć, jakie wrażenie wywo
łały w świecie naukowym publikacje spo
strzeżeń słynnego fizyka francuskiego. I 
teraz

zaczęły się sypać odkrycia dalsze,
jedne po drugich.

Przekonano sie, że nietylko uran posiada 
takie cudowne własności promieniotwórcze. 
Kilku uczonych (widnieje miedzy niemi 
już nazwisko naszej Wielkiej Rodaczki) 
przekonano sie, że inne substancje chemicz
ne, np. tor, posiadają również tajemnicze 
własności promieniowania.

Koroną jeduak tego wyścigu pracy było

kiem.. który już wówczas mógł był śmiał 
I objąć katedrę na każdym uniwersyteci 
w Europie.

Niezwykle skromny Monsieur Curie mia 
jedną pasję. Był nią elektroskoj

.Dotychczasowe sposoby stwierdzania ra 
djoaktywności ciał były bardzo prymityw 
ne: Ot, próbowano wywołać niemi „świe 
cenie" płyty, pokrytej np. siarczkiem ba 
ru. Można też by) o spróbować, czy dan; 
minerał będzie działał na płytę fotografi 
czną. Ze względu jednak na minimalną za 
wartość snbstancyj radjoaktywnych w ba 
danych minerałach, wyniki tego rodzaji 
prób były bardzo powierzchowne. Do wy 
wołania, zmian w płycie fotograficznej, ozj 
też „zaświecenia" ekranu, pokrytego wra 
źliwą substancją chemiczną, trzeba jn: 
bardzo, ale to bardzo znacznych ilości sub
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staneyj promieniotwórczych. Trzeba wiec 
było posłużyć się metodą deli
katniejszą, pozwalającą wykryć 
promienie w ilościach mniejszych..

Przyrządem tym okazał się właśnie ele
ktroskop. Elektroskop, naładowany elek
trycznością, pozostaje bez zmiany tak dłu

Cór/co. śp. Curie-Skłodowskiej, Irena, 
dziedziczka zamiłowań naukowych Matki.
go, jak długo znajduje się w normalnem 
suchem powietrzu. Powietrze, jak każdy 
gaz, jest bowiem złym przewod
nikiem elektryczności. Z
chwilą, gdy powietrze udałoby się nam za
mienić na dobrego przewodnika elektry
czności — elektroskop w y ł a d o> w a ł- 
b y s i ę natychmiast, tak samo jak wy
ładowalibyśmy go, umieszczając między 
jego naładowanemi elektrycznością listka
mi jakikolwiek przewodnik elektryczności, 
np. drucik metalowy.

Otóż w zwyczajnych warunkach po
wietrze jest złym przewodnikiem ele
ktryczności. Wystarczy jednak obecność 
substancji radioaktywnej, by 
powietrze zamienić . na dobry prze
wodnik elektryczności. W powietrzu, 
jak w każdym gazie, znajdują się krążące 
wolno atomy. Otóż promienie rozbijają ją
dra tych atomów i wyrywają elektrony, 
zamieniając w ten sposób 
powietrze na dobry prze
wodnik e 1 e k t r y c z n o ś.ci. Nie 
wszystkie atomy zostają oczywiście rozbi
te — jeden na sto tysięcy, może jeden na 
miijon ulega rozerwaniu: wystarcza to 
już jednak, aby ów gaz zamienić, na prze
wodnik elektryczności. Przewodnictwo ta
kiego gazu jest bardzo słabe i nie może 
być porównane do przewodnictwa np. dru
cika metalowego — mimo to jednak prze
wodnictwo to wystarcza już do

wyładowania elektroskopu, 
co natychmiast notuje duża wskazówka 
na odpowiednio oznaczonej tablicy. Spo
sób ten jest tak czuły, że zaliczyć go moż
ną do jednego z najczulszych i najdokład
niejszych w fizyce.

To też olbrzymim postępem w badaniach 
radioaktywności był fakt wprowadzenia 
elektrometru do badań nad wydzielaniem 
tajemniczych promieni. Można było bo
wiem w ten sposób stwierdzić obecność 
minimalnych ilości promieni. Poza tem 
można już było porównawczo oznaczać 
stopień ich siły,

I dlatego bardzo dobrze się złożyło, że 
panna Skłodowska, którfa wpadła na tak 
szczęśliwy pomysł zastosowania elektro
skopu do wykrywania minimalnych śla
dów obecności substancyj promieniotwór
czych — miała szczęście znaleźć doskona
łego współpracownika w swym mężu, pa
nu Curie, który okazał sie bezkonkuren
cyjnym znawca elektroskopu.

Z pracowni Bocquerelle‘a przeniosła się 
nasza uczona do prymitywnej budy drew
nianej, stojącej skromnie w kącie wielkie
go dziedzińca miejskiej średniej szkoły 
fizyki i cbemji, gdzie Piotr Curie spełniał 
swe funkcje dydaktyczne i szkolił mło
dych zawodowców francuskich.

Jak to się często zdarza —
największe odkrycie wyszło nie 

z luksusowego laboratorjum, lecz ze 
skromnej budy drewnianej.

Do wielkich odkryć potrzebne są bowiem dy.

Tajemnicze minerały, które bombardują powietrze.
I teraz przekonała się ze zdumieniem 

Curie-Skłodowska, że istnieją takie mine
rały, które wydzielają miijon razy 
silniejsze promienie, niż 
uran. Przedewszystkiem t. zw. pech- 
b 1 e n d a z Joachimstalu (w Czechach), 
poza tem zaś minerał, zwany C a r no
ty t e m, — wydalają takie olbrzymie 
ilości promieni.

Niedługo spostrzeżono fakt jeszcze bar
dziej zdumiewający: Okazało się, że 
tylko naturalny Carnotyt i 
naturalna pechblenda posiadają takie cu
downe działanie. Te same sub
stancje, sporządzone, sztu
cznie w pracowni chemicz
nej, tego cudownego dzia
ła ni a n i e posiadają.

Niewątpliwie zatem minerały te zawie
rają w stanie naturalnym jakąś dodat
kową substancję chemi
czną, która posiada własność promienio
wania

miljony razy silniejszą niż uran.
W pierwszym momencie radości, zdawa

ło się, że ta substancją jest źródłem pier- 
wotnem promieniowania — i dlatego Cu
rie Skłodowska, która zawsze pamiętała 
o tem, że jest Polką, nazwała tę tajemni
czą substancję, na cześć Polski

polonem.
Okazało się jednak później, że polon jest 

dziwnym pierwiastkiem chemicznym. Ist
nienie jego jest bowiem bardzo krót
kotrwałe. Polon „ży je" tylko 
sześć miesięc y... p o c z e m g i- 
n i e, zamieniając się na inne pierwiastki. 
W toku dalszych badań okazało się. że 
znacznie „solidniejszym" od polonu jest

rad,
któryżyje dwa t ysiące i czte
ry s t a 1 a t ..., . „

Innemi słowy, nasz wspaniały Iństytnit 
radowy Warszawie, który dzięki wielko
duszności Marji Curie-Skłodowsfciej posia
da cały gram radu — straci swój skarb za

marginesie.

Byk—Maczuga i... policja.
Byk i Maczuga. Słowa te stały się po

strachem ludności w kilku środkowych 
powiatach małopolskich. Dwaj bandyci, 
noszący te wymowne nazwiska, teroryzują 
ludność, napadają na dwory, plebanje i 
domy nauczycieli, a więc wszędzie tam, 
gdzie spodziewają się znaleźć choć kilka 
groszy — a policja miejscowa nie zdołała 
dotąd zaradzić nieszczęściu. Wyznaczono 
nagrodę za ujęcie łotrów, podniesiono ją 
nawet na 2000 zł, ale te półśrodki nie pro
wadzą do celu. Afisze wyznaczające na
grodę wiszą na. urzędach gminnych i szko
łach, a bandyci hulają. Ostatnio znowu 
napadli i zniewolili nauczycielkę.

Nie chcemy bynajmniej oskarżać poli
cji o świadome zaniedbanie. Wiemy nawet, 
że w powiatach' tych ze względu na ze
szłoroczne zajścia chłopskie., stan bezpie
czeństwa nie może być świetny, a sto
sunek między wielu chłopami a policją 
pozostawia wiele do życzenie., co policji 
zadania nie ułatwia. Niemniej jednak nie 
możemy zrozumieć, dlaczego komenda wo- 
jewódzka P. P. we Lwowie widząc co się 
dzieje,, nie zarządziła generalnej obławy, 
zadowalając się wyznaczeniem nagrody, 
której efekt jest tem mniejszy, im więk
szy teror obaj bandyci szerzą w zagrożo
nych powiatach.

Pierwszym prymitywnym obowiązkiem 
państwa jest zapewnienie obywatelom bez

Skradziony małżonek
Nowy Jork, w lipcu. 

(s) Sporo lat temu Ryszard Greiber wy
emigrował z Niemiec do Ameryki, aby w 
Stanach Zjednoczonych szukać .pracy. Żo
nę swoją Marję Annę pozostawił w domu, 
przyrzekł jej jednak, że w najkrótszym 
czasie sprowadzi ją do siebie. Ale lata mi
jały, a Greiber przepadł jak kamień w wo
dzie. Konsul niemiecki w Nowym Jorku nie 
mógł udzielić żadnych informącyj, tak iż 
p. Greiberowa wreszcie przekonana była*

OCMEMBWANiC OD TAK DAWNA

Błony i płyty fotograficzne 
są do nabycia w składach fotograficznych 
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nie luksus i marmury, lecz prosty rozum 
i pracowitość. A pani Skłodowska z jasnym i 
wielkim umysłem łączyła się zupełnie nie
spotykaną pracowitość. Marja Skłodowska 
umiała pracować dniami i nocami, szuka- 
jąo rozwiązania wielkich tajemnic przyro

lat dwa i pół tysiąca, tracąc tem samem 
cały swój majątek... I

Przez całe swoje życie wydala rad nie- 
tylko ciepło, ale przedewszystkiem moc 
najrozmaitszych promieni, z których naj
ważniejsze są promienie analogiczne do 
promieni świetlnych i do promieni Roent
gena, z tą różnicą, że są kilka tysięcy razy 
krótsze od roemtgenowskich. Poza tem 
bombarduje, rad z niesłychaną siłą całe 
swe otoczenie cząstkami materjalnemi, zu
pełnie analogicznie do uranu, tylko miljo
ny razy silniej. * * •

Można sobie wyobrazić
wrażenie, jakie odkrycie pani Curie
Skłodowskiej wywołało w świecie

naukowym.
Najcudaczniejsze wytwory naszej fantazji 
bledną wobec niespodzianek, jakie odkrył 
przed nami genjusz uczonej polskiej.

Odkrycie radu pozostało jednak dla u- 
mysłu ludzkiego niewyjaśnioną zagadką 
na wiele, wiele lat Dopiero Ernest 
R u t h e f o r d, młody, bp dopiero pięć- 
dziesięcio-kilkuletni fizyk z Nowej Zelan- 
dji, piastujący obecnie godność profesora 
w Cambridge, rozjaśnił wiele tajemnic i 
wątpliwości i uporządkował tro
chę tę wspaniałą, nową gałąź wiedzy ludz
kiej. Wyjaśnił on i wytłumaczył wiele ta
jemnic w tej dziedzinie — i wreszcie w 
genjalnym eksperymencie pokazał, że 
przez, bombardowanie obojętnych gazów 
promieniami ciał radioaktywnych roze
rwać można atomy gazu, zamieniając je 
na... ciało promieniotwórcze. 
Przepuszczając przez azot „naboje radowe", 
czyli, promieniowanie radu naładowane do- 
datniemi ładunkami elektryczności, roz
szarpał atomyazotui wydobył 
z nich... wodór.

Wielkie odkrycie Marji Curie-Skłodow- 
skiej otworzyło nauce nowe, niezbadane je-: 
szcze drogi, poźWalająe wznieść się ducbó-f 
,wi .ludzkiemu na wyżyny, których w tej 
Chwili jeszcze objąć nie jest w stanie.

L. G.

pieczeństwa. Policja zaś jest organem, któ
ry ma to bezpieczeństwo gwarantować. Je
żeli w obywatelu Zachwieje się wiara w 
skuteczność obronnej akcji państwa, sama 
idea państwowa poniesie wielką i niepowe
towaną szkodę. Trudno żądać od ludności, 
by... okupywała się bandytom. Ksiądz, czy 
nauczyciel ma chyba prawo, aby po cięż-

Byk. Maczuga.

kiej pracy odpoczął bezpieczny przed 
bandytami. Apelujemy tedy tą drogą do 
naszych władz policyjnych w państwie, a- 
by na sprawę Byka i Maczugi specjalną 
zwróciły uwagę. Nie wolno bowiem nara
żać na szwank autorytetu władzy i pań
stwa!

iż mąż jej zmarł za oceanem.
Tem większa była jej radość, gdy dnia

pewnego otrzymała list od zaginionego 
małżonka, który jej donosił, iż bardzo do
brze mu się powodzi. Do listu dołączona 
była większa kwota dolarów — i p. Marja 
Anna wsiadła ezemprędzej na statek, aby 
połączyć sie ze swym mężem w Ameryce. 
Zaspała chwilę lądowania.
Podczas przeprawy poznała na okręcie

Trzej polscy zdobywcy Oceanu.

Bracia Benjamin i Józef Adamowicze i kpi, 
pilot Stanisław Skarżyński.

sympatyczną damę, która się jej przedsta* 
wiła jako Irmgarda Flar. Panie zaprzyj 
jaźniły sie rychło i p. Greiberowa opowie- 
działa nowej znajomej całą swoją historję, 
pokazała jej także fotografie małżonka.

Gdy statek już dopływał do Nowego J.cr- 
ku, p. Greiberowa uczuła sie nagle dziw? 
nie znużoną i postanowiła godzinę lubi 
dwie wypocząć w kabinie. Pani Irmgarda 
Flax czuwała nad nią przez, godzinę, a gdy 
przekonała sie, iż przyjaciółka śpi snenii 
twardym — opuściła kabinę i szybko spa- 
kowala swoje rzeczy.

Gdy okręt zarzucił już u brzegu kotwic^ 
i pasażerowie wśród zgiełku i tłoku zączę- 
li wysiadać, ponad hałas wybił sie dźwięcz* 
ny głos kobiecy, wywołujący imię Ryszar
da Greibera. W kilka chwil potem stęsknio
na para padła sobie w objęcia. Greiberowi 
wydała się wprawdzie małżonka bardzo 
zmienioną, ale od chwili rozłąki upłynęła 
przecież już tyle lat, że zmianie zbyt dzi
wić się nie należało.

W kilka godzin później steward, który 
chcial sprzątać w kabinie, znalazł w niej 
śpiącą kobietę. Zbudził ją i zawiadomił, że 
statek już od dawna wpłynął do portu no
wojorskiego. Z przerażeniem zerwała się p. 
Greiberowa z łóżka: zaspała chwilę lądo
wania i nie spotkała się z mężem! Natural
nie nie znalazła już nikogo na brzegu. Ale 
ponieważ było jej wiadome, że mr. Grei
ber mieszka w hotelu Wellington, kazała 
sie tam. natychmiast zawieźć. Fortjer o- 
znajmił jej. że.mr. Greiber wyszedł na mia
sto. Pani Greiber, wciąż jeszcze znużona, 
położyła sie znowu spać i obudziła się do
piero wieczorem. Ale i wtedy nio zastała 
męża w pokoju.

Nieoczekiwane spotkanie.
Zeszła wtedy do restaurąejŁ I tam uj

rzała swoją dobrą przyjaciółkę Irmgardę 
Flax w towarzysiwie starszego pana, w 
którym w tej chwili poznała swojego mał
żonka! Na widok Marii Anny przyjaciółka 
zerwała się z krzesła i ncickła.

Pani Greiberowa doszła do swego mał
żonka i nastąpiła scena zarówno radosne
go, jak niespodziewanego powitania. Pa a 
Greiber opowiedział, w jaki sposób zuchwa
ła oszustka wzięła go na kawał. Przez kil
ka godzin odgrywała istotnie rolę czułej 
małżonki. Już jednak z pierwszych godzin, 
spędzonych razem, skorzystała, aby szczę
śliwego małżonka skłonie do sprawienia jej 
kilkn eleganckich toalet i uzyskać odeń 
poważną sumkę na wydatki. Spodziewała 
się, że prawowita żona pod wpływem za
danego jej środka nasennego przynaj
mniej do następnego dnia będzie uśpiona, 
a ona tymczasem potrafi dobrze oskubać 
łatwowiernego pseudo-małżonka.

Policja jednak bardzo, szybko wyśledziła 
chytrą Irmgardę i udzieliła jej... gościny 
za kratkami Okazało sie, że Irmgarda Fiax 
ma dobrze zapisany rejestr karny i była 
już kilkakrotnie skazywaną na wiezienie 
za oszustwo.. I tym razem, poniosła dotkli
wą karę kilkuletniego więzienia, poczerń 
zostanie z Ameryki wydaloną.

młnjałurowy, niezwykłe precyzyjny 
aparat fotograficzny

o najwyższej -gotowości do-zdjęć i najbar
dziej wszechstronnych możliwościach stoso

wania!
I Flffl Ideąlna kamera zawodowca, Ll.lvn naukowca, technika i amatora! 
Do nabycia w składnicach fotograficznych!
Żądajcie bezpłatnych obszernych katalogów 

i wyczerpujących opisów użycial

ERNST LEITZ,Zakłady Optyczne
w Wetzlar.
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