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Pan Prezydent Rzpltej w chwili wygłaszania przemówienia przez radjo w dniu »Święta morza*.

redakcji „RA" z dopiskiem — „Roz
rywki Umysłowe".

Dokuczliwe
upały

NAGRODA KWARTALNA (piąta) w
postaci ipowieści Karola Dickensa —
„Mala Dorrit" (w 8 oprawnych to
mach) przyznana zostanie Czytelniko
wi działu, który rozwiąże największą
ilość zadań zamieszczonych w „RA"
w ciągu bieżącego kwartału, t. j.
w lipcu, sierpniu i wrześniu 1933 r.
w nr. 27—39; w wypadku równej ilo
ści rozwiązanych
zadań przez kilku
uczestników „konkursu wytrwałości"
decydować będzie dokładniejsza se
lekcja, ewentualnie losowanie.

powoduję częstokroć
mocne bóle głowy.
Dobrym lekiem oka
zuję
się
wówczas
tabletki Aspirin.
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49/124. LOGOGRYF RYSUNKOWY.
W podaną na końcu działu figurę
należy wpisać dośrodkowo szesnaście
siedmio]i terowych wyrazów o znacze
niach jak niżej. Początek każdych
dwóch wyrazów stanowi rysunek o
trójliterowem znaczeniu. Litery w oznaczonych kółkami kratkach, czyta
ne po obwodzie w kierunku „zegaro
wym", dadzą rozwiązanie zasadnicze—
przysłowie polskie.
Znaczenie wyrazów dośrodkowych:
1. Gra szachownicowa w bierki. 2. Olcoliczność, kondycja. 3. Kadzić woko
ło! 4. Pokaźny, wspaniały. 5. Maszyna
do zaklapywania. 6. Związki chemicz
ne zawierające grupę ON. 7. Znakomi
ty rycerz towarzyszący panującemu.
8. Właściwość łatwego spalania się.
9. Uporządkowanie, uzdrowotnienie.
10. Szlichtada. 11. Stan kawalerski.
12. Uroczyste i okazałe odprawianie
jakiego obrzędu kościelnego. 13. Tor
biele zrośnięte z sobą. 14. Przeprowa
dzać, otwierać sobie drogę! 15. Spaz
matyczny, uporczywy kaszel. 16. Mu
szla, koncha.
Inż. Eug. Wieliczko (Pińsk).

50/125. SZARAJBKA.
Gdy się wspak trzecie —
—dwa—szóste w chmurę
Kurzawy rumak
i w dal się toczy,
W ślad złorzeczenia
ślesz mu ponure,
Bo pełne pyłu
masz dwa—siedm, oczy.
Raz—trzy—sześć jeździec
ów, mknąc w obłoku
Szarym, nie zważa
na twe grymasy.
Może dwa—siedm—sześć
rekord? Na oku
Ma jeno wyczyn,
co po wsze czasy
Urbi et orbi
może go wsławi?
Lecz, gdy z piechura
zrobi ofiarę,
Żadne raz—szóste—
—pięć go nie zbawi

I zasłużoną
poniesie karę.
Raz—dwa—trzy pędzi
z chyżością strzały...
Wspak cztery—wspak trzy—
-—raz się w -szal pani,
Bo chłód... Zamienił
się we wzrok cały.
On i raz—dwa—trzy
są dobrze zgrani!
„Estezet" (Warszawa).
51/126.

ZAGADKA,

Do jakiego kwiatu polnego dodać
należy żydowskie imię, aby otrzymać
wioską narodową potrawę?
„Jagri" (Warszawa).
71L* /i.
Za rozwiązanie wszystkich lub jed
nego z powyższych zadań przeznacza
redakcja w drodze losowania nagrodę
książkow T ą (Mar ja Kuncewiczowa —
„Miłość panieńska"). Termin nadsyła
nia rozwiązań zadań z numeru niniej
szego upływa 31 lipca 1933. Rozwią
zania należy nadsyła? ipod adresem

SPROSTOWANIE. W
„Wizytów
kach" (47/132) zamieszczonych w nr.
27 „RA" pod literą a) powinno być —
R. Kolniezykowski, a nie — R. Kolnierzykowski, co niniejszem prostuje
my.

ODPOWIEDZI.
{971). Żebrowski J. — Warszawa.
Istotnie, oba błędy są namacalne,
ale — sądzimy — nieszkodliwe. Kar
totekę prowadzimy i odpowiedź w spra
wie rozwiązań nie byłaby trudną, gdy
by zadania rozwiązywały trzy osoby,
albo gdybyśmy mieli do swego rozpo
rządzenia
przynajmniej
kilkanaście
szpalt „RA"; pozatem toby podzia
łało deprymująco na otoczenie. Za ży
czenia i pozdrowienia serdecznie dzię
kujemy.
(972). Ustaszewski W. — Rember
tów. W związku z ostatniem pismem
przejrzeliśmy po raz drugi Pańskie
rozwiązania z ubiegłego kwartału i
stwierdziliśmy po raz drugi brak wy
razu ósmego w „Krzyżownicy" (20/95),
stąd mała awarja i niesłuszny żal. Do
„Rebusu makabrycznego" szykujemy
sos pojaśnieniowy, ale... co to będzie,
co to będzie?!...
J. A'.
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przyjmowana tylko
na pełne okresy kalendarzowe, wynosi: mie
sięcznie zł. 2.25, kwartalnie zł. 6.50, roczni*
zł. 25. Zagranicq w Europie zł. 3.50 miesięcznie.
Za zaliczeniem pisma n i e w y s y ł a m y .

Telef.: Redakcja 8.66-17, Administracja 8.66-21,
Dyrekcja 8.66-21 (dodat.).
Udzielanie porad technicznych w Redakcji tylkoi
we wtorki od 16 do 17, w soboty od 15 do 16.
Rękopisów niezamówionych Redakcja nie zwraca
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PRZEMÓWIENIE PANA PREZYDENTA PRZEZ RADJO
W

K

ulminacyjnym momenlem wśród
licznych transmisyj, jakie prze
prowadziło „Polskie Radjo" pod
czas uroczystości „Święta morza" by
ło niewątpliwie przemówienie p. Pre
zydenta Rzplitej nadane z Zaniku
warszawskiego w dn. 29 czerwca.
Przemówienia tego, za pośrednictwem
radja słuchały miljony obywateli w
ąłym kraju, jednocząc się w tym mo
dlicie sercem i myślami z głębokiepełnemi niezwykle trafnych spoeżeń słowami, które wypowiedział
przed mikrofonem pierwszy Obywatel
Rzplitej.
Mikrofony zainstalowano we wschodniem skrzydle Zaniku, V dawnej sy
pialni króla Stanisława-Augusta.
W oczekiwaniu na przybycie Głowy
Państwa, w sali tej zgromadzili się:
przedstawiciele Komitetu Wykonaw
czego „Święta Morza" w osobach gen.
Orlicz-Dreszera, b. ministra Kożuchowskiego, sekr. iKom. Gł. mjr. M.
Fularskiego, dyr. Czerwińskiego i red.
J. I. Targa, oraz reprezentanci „Pol
skiego Radja".
Punktualnie o godz. 12 min. 3 przy
był na salę p. Prezydent Rzplitej prof,
dr. Ignacy Mościcki w towarzystwie
szefa kancelarji cywilnej dr. HełczyńVskiego, szefa gabinetu wojskowego
płk. Głogowskiego oraz członków Do
mu cywilnego i wojskowego. Po przy
witaniu się z obecnymi, p. Prezydent
Rzplitej wygłosił następujące przemó
wienie:
„iNiema sprawy, dla której^serca pol
skie biłyby mocniej i zgodniej niż dla
sprawy morza. Stała się ona (nieustan
ną troską Rządu i przedmiotem ży
wego zainteresowania społeczeństwa.
Rzeczpospolita nasza po kilku zaledwie
latach pracy może poszczycić się
wzniesieniem Gdyni, rozwojem portu
gdańskiego, budową kilku przystani
rybackich w zatoce puckiej i na pełnem morzu, zapoczątkowaniem floty
handlowej polskiej i marynarki wo
jennej.
Ale najgorliwsze wysiłki Rządu nie
odniosłyby skutku, gdyby Naród we

DNIU »Ś W I Ę T A M O R Z A«
wszystkich swoich warstwach nie miał
dla nich zrozumienia i nie dawał im
poparcia. iZarówno bowiem do założe
nia i obsługi portów, jak i do urucho
mienia okrętów potrzebne są nietyLko
wielkie fundusze, ale jeszcze bardziej
potrzebni są ludzie chętni, wyszkoleni,
obyci z morzeni i z jego technicznemi
urządzeniami.
Z
radością
trzeba
stwierdzić, że coraz więcej Polaków
garnie się do służby w marynarce, in
teresuje się handlem zamorskim, wa
ży się na szukanie pola do pracy, a
nawet osiedlanie się na stałe w dale
kich krainach i na obcych lądach.
W ten sposób rozszerzamy granice
naszego państwa, obnosimy banderę
polską po świecie, przysparzamy Pol
sce bogactw i wzmagamy Jej zna
czenie.
Zadomowieni, zasiedziali
Polacy,
którzy dzielnie pracowali na roli i
bronili każdej piędzi swej ziemi, lecz
niechętnie wyglądali poza opłotki oj
cowizny, nabierają dzisiaj ducha pod
różniczego, przedsiębiorczego. Przy
czynia się do tego niemało uprawianie
sportów wodnych i turystyki wodnej,
do której tak żywo garnie się ostatnio
młodzież.
Wiadomo, że najlepszymi maryna
rzami są mieszkańcy wybrzeży.
Ale
wybrzeże morza polskiego jest szczu
płe i nie jest w stanie zapewnić do
statecznego dopływu elementu ludz
kiego do rozwijającej się marynarki
handlowej i wojennej. Posiadamy za
to liczne żeglowne rzeki i jeziora, na
których równie dobrze można oswoić
się z potężnym i wspaniałym żywio
łem, jakim jest woda, aby przygoto
wać się do pracy na morzu.
Ten wielki korowód statków, łodzi,
kajaków i żaglówek, który widziałem
wczoraj na Wiśle, świadczy, że zrobi
liśmy w lej dziedzinie wielkie postępy
w ciągu kilkunastu lat ostatnich, że
rozumiemy zadania, jakie nas czekają
na morzu i że planowo i masowo spo
sobimy się do nich.
Dzisiejsza
manifestacja
tak
po
wszechna i zgodna, obejmująca nietylko
wszystkie
dzielnice Polski,
wszystkie jej miasta, wsie i osiedla,

ale sięgająca także w najdalsze krań
ce świata, gdziekolwiek znajdzie się
grupa naszych rodaków, a choćby sa
motnie rzucony losem Polak, stano
wi nowy dowód przywiązania do mo
rza.
iNasze myśli, dążenia i plany kieru
ją się dziś ku Bałtykowi. iStamtąd
czerpiemy siły i tani widzimy ostoję
i gwarancję mocarstwowego rozwoju.
Linja naszego wybrzeża — to granica
nasza z tenii wszystkiemi państwami,
z któremi nie mamy bezpośredniej
granicy lądowej. Jest ona bramą otwartą na świat, bramą, dającą nam
wolność utrzymywania stosunków z
kim chcemy. Jest ona tym najcen
niejszym klejnotem Rzeczypospolitej,
którego każdy Polak gotów jest za
wsze, bez wahania, cznjnie strzec i
bronić nieugięcie.
Jesteśmy i pozostaniemy nazawsze
nad naszem polskiem morzem, będzie
ono trwałym pomostem między Pol
ską a światem. iNiech ta myśl, która
przenika dzisiaj nas wszystkich w dniu
Święta, ożywia też cały Naród i
w każdy dzień powszedni".
Słowa p. Prezydenta Rzplitej wy
rzeczone w dniu „Święta Morza" win
ny nazawsze utrwalić się nam w pa
mięci. Myślą przewodnią ich jest, że
tylko Naród zgodnym wysiłkiem, ofiarną, systematyczną pracą zdoła roz
winąć ekspansję morską, umocnić na
szą pozycję nad Bałtykiem, dając swą
postawą najlepszy dowód, że wybrze
że
jest „najcenniejszym klejnotem
Rzplitej, którego każdy polak jest go
tów zawsze bronić nieugięcie".
Rezultaty dotychczasowych naszych
poczynań nad Bałtykiem, świetny roz
wój Gdyni i marynarki handlowej, za
początkowanie budowy nowoczesnej
floty wojennej a zwłaszcza tak po
wszechnie dziś w całym społeczeń
stwie zrozumienie znaczenia morza,
pozwalają ufać, że potrafimy ustrzedz
się błędów przeszłości, że nic nigdy
nie zdoła nas powstrzymać od pracy
na morzu i dla morza, albowiem...:
„niema sprawy dla której serca pol
skie biłyby mocniej i zgodniej niż dla
sprawy morza".
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TYDZIEŃ LITERACKI POLSKIEGO RADJA

D

nia 15 lipca, 523 lata temu, roze
grała się dziejowego dla Polski
znaczenia bitwa pod Grunwal
dem. Dla przypomnienia radjosłuchaczom tego wiekopomnego wydarzenia
w historji naszego narodu, 15 lipca
r.b., jako kwadrans literacki, odczyta
ny zostanie w skróceniu opis stawnej
bitwy z Niemcami, którą Sienkiewicz
kończy swą słynną powieść historycz
ną „Krzyżacy".
Któż z czytelników Sienkiewicza nie
przejmował się losami głównych po
staci tej jego powieści? Czyż trzeba
przypominać potężnego Juranda
ze
Spychowa i
jego córkę Danusię,
Zbyszka i Maćka z Bogdańca, polskich
rycerzy i krzyżackich komturów, mu
ry warowne Szczytna i Malborga?
Te dzieje sienkiewiczowskich boha
terów rozgrywają się na tle ustawicz
nej, to jawnej, to ukrytej walki Pol
ski zarania XV wieku z potężnym za
chłannym zakonem krzyżackim — by
osiągnąć finał jednego
jej okresu
dziejowego na polach Grunwaldu i
Tanenbergu. Sparły się tu najlepsze
siły polskiego i litewsko-ruskiego ry
cerstwa z kwiatem rycerstwa krzy
żackiego, wspomaganego przez zagra
nicznych gości Zakonu, z zachodniej
Europy. Zwycięstwo armji, skupionej
pod wodzą
króla Władysława Ja
giełły i wielkiego księcia litewskiego
Witolda, nie przyszło łatwo. Sienkie
wicz w swym opisie zmagań bojowych,
zakończonych wreszcie pogromem za
stępów krzyżackich i śmiercią Wiel
kiego Mistrza, nie ukrywa, że szala
zwycięstwa polskiego długi czas prze
chylała się raczej na stronę wroga w
batalji, która zaczęła się niepomyślnie
— rozbiciem wojsk litewskich pod
pierwszym impetem lepiej uzbrojonych
i wytrawniejszycli w boju wręcz za
stępów niemieckich. Ale w ostatniej
fazie bitwy oddziały litewskie, narazić
'rozproszone przewagą rycerzy w stal
zakutych, lecz nie zwyciężone, po
nowiłem skupieniem się i natarciem
walnie
przyczyniły się do zwy
cięstwa.
Autor poza ogólną atmosferą bitwy
o gigantycznych, jak na owe czasy
rozmiarach, ukazał czytelnikowi po
szczególne „wyczyny" bojowe, sław
nych rycerzy z obu stron. Z naszej
ukazuje się tu, jak błyskawica śmierć
siejąca, „najstraszniejszy ze wszyst
kich Polaków", Zawisza Czarny her
bu Sulima, od czarnej z.broi tak prze
zwany, nadludzką siłą obdarzony Po
wała z Taczewa, Paszko Złodziej
z Biskupic, ów Dobko z Olesznicy,
który poznał Wielkiego Mistrza po
wielkim relikwiarzu na piersiach, i
choć miał go w zasięgu swej kopji,
„nie śmiał uderzyć polski rycerz w re
likwiarz, choć niezmiernie siłą Mistrza
przewyższał".
A
przedewszystkiem
wódz
naczelny polskich zastępów,
Zyndram z Maszkowic, obok wodza
sił litewsko - ruskich, kniazia Witol
da, który autorowi jawi się w grun

waldzkiej wizji „bez lielmu na gło
wie, w świetnej zbroi, podobny do
złowrogiej gwiazdy lub do gnanego
wichrem płomienia"—wizja niewątpli
wie ukształtowana pod wpływem po
staci Witolda z „Grunwaldu" Matejki.
Spotykamy w zamęcie bitewnym
i
bohaterów powieści, Zbyszka i stare
go Maćka z Bogdańca.
Myśląc o tem, warto przypomnieć
sobie piękny, plastyczny obraz, któ
rym twórca „Krzyżaków" po opisie
bitwy grunwaldzkiej, jakgdyby pointą
historyczną dzieło swe kończy, rozsta
jąc się zarazem z bohaterami powieści:
„Maćko i Zbyszko wrócili do Bog
dańca. Stary rycerz żył jeszcze długo,
a Zbyszko doczekał się w zdrowiu i
sile tej szczęsnej chwili, w której jed
ną bramą wyjeżdżał z Malborga ze
łzami w oczach Mistrz krzyżacki, dru
gą wjeżdżał na czele wojsk polski wo
jewoda, aby w imieniu króla i kró
lestwa objąć w posiadanie miasto i
całą krainę aż po siwe fale Bałtyku."
W cyklu literacko - krytycznym
„Szlakiem powieści polskiej"
znany
prelegent, dr. Stanisław Adamczewski
w feljetonie, wyznaczonym na dz. 10
b. m. omówi szczegółowo dwie no
wości beletrystyczne, powieści: Anato
la Sterna „Namiętny pielgrzym" i Ar
tura Schroedera „W latarni". O po
wieści Sterna i jego autorze wspomi
naliśmy z okazji odczytania fragmen
tu z „Namiętnego pielgrzyma", pod
czas kwadransa literackiego w dn. 25
kwietnia r. b. Z prozą Schroedera za
poznali się radjosłuchacze niedawno,

P. Konrad Żelechowski — utalento
wani/ śpiewak, laureat zeszłoroczne
go konkursu w Wiedniu, śpiewać bę
dzie w Stud jo P. R. w czwartek, dn.
13 lipca o g. 20.00.

2ll czerwca, gdy czytano przed mikro
fonem Polskiego Radja nowelę jego
p. t. „/Najpiękniejszy prezent" ze zbio
ru opowiadań „Światła na wodzie".
Kwadrans literacki w dn. 12 b. m.
przynosi debiut literacki. Odczytana
zostanie nowela p. t. „Karuzela" ze
świeżo wydanego tomu iPoli Gojawi
czyńskiej
„Powszedni dzień". Po
Gustawie Morcinku Śląsk wprowadza
do literatury polskiej nowy talent, nie
tak jeszcze, jako talent zdecydowa
ny, ale niewątpliwy. Przedmowę do tej
książki napisał... b. minister skarbu,
ekonomista .i publicysta, Ignacy Ma
tuszewski, skromnie się ze swej „niespecjalności" tłumacząc. Otóż, ktokol
wiek czytuje artykuły min. Matuszew
skiego, a ma wyczucie dobrego pi
sarstwa, musiał zauważyć, że syn
odziedziczył wyraźnie talent po pió
rze po swym ojcu, znakomitym kryty
ku i estetyku Ignacym Matuszewskim.
Bez komplementów stwierdzamy, że
przedmowa do „Powszedniego dnia"
jest napisana doskonale i plastycznie
pokazuje nam sylwetkę autorki, któ
rej nowela „Maryjka"
(jedna ze
zbioru) całkiem słusznie przykuła do
siebie uwagę ministra - skarbu, gdy
znalazła się na jego biurku. Charakte
ryzując przenikliwie stosunek autor
do tematów, postaci i formy swy
utworów, pisze słusznie autor przeumowy: „Ta postawa — rzadka w lite
raturze — stanowi może najbardziej
własny urok opowiadań Gojawiczyń
skiej. Dzięki owej skromności, dzięki
ciągłemu
odsuwaniu
się
autorki
w cień, na bok, na stronę zostajemy
jakgdyby sam na sam z postaciami,
które żyją, bez ekranu ironji, pobła
żania, uwielbienia, zakochania, zjadliwości, sarkazmu czy tęsknoty między
niemi i nami. Nawet współczucie, naj
mocniej przebijające poprzez słowa
autorki, czasem też umie zniknąć w ja
kiejś wstydliwej skromności, kryjącej
nieśmiało łzy — i wtedy wędrujemy
poprzez wsie i miasta, poprzez dole
i niedole, poprzez młodość i dojrza
łość, poprzez miłość i zapomnienie —
naprawdę sam na sam z „Maryjką..."
Niedzielne słuchowisko, 9 b. m. ty
godz. 19.00, wypełni zradjofonizowana
nowela G. K. Chestertona p. t. „Gdzłe
jest Mister Lampkę?". Ten żart zna
komitego pisarza angielskiego, dobrze
znanego polskiej publiczności, ma w
sobie swoiste cechy humoru raczej
sytuacyjnego niż słownego, co ude
rzało
już w dawnych utworach
Chestertona,
takich jak „Napoleon
z Nolting Hill" lub „Ten, który się
zwał Czwartek". Ulubiony motyw sa
tyry tego pisarza, detektywiczny, wy
stępuje i w noweli o nieistniejącym
Mr. Lampkę, wytworze bujnej wy
obraźni sąsiadów młodzieńca, ćwiczą
cego się do popisów w roli... brzuchomówcy i kuglarza. W grotesce tej
ukazuje się postać Ojca Browna,
księdza, bohatera,
niedawno
wy
danej po polsku powieści Chestertona.
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200-na rocznica beatyfikacji O. Jana z Dukli,
Patrona Polski
W pierwszych dniach lipca b. r. od
bywają się we Lwowie oraz w Dukli
uroczystości jubileuszowe ku uczcze
niu 200-nej rocznicy beatyfikacji O.
Jana z Dukli, kapłana Zakonu O.O.
Bernardynów, którego relikwie spo
czywają we wspaniałym kościele OO.
Bernardynów we Lwowie.
Jest to jeden z najstarszych kościo
łów lwowskich. Już w r. 14f>0 stal

Dostojny patron tego kościoła Bł.
Jan urodził się na początku XV w.
w Dukli, w Małopolsce, miasteczku
położonem u wejścia do przełęczy te
go samego imienia. Ongiś była to
mieścina stosunkowo bogata, z racji
swego położenia przy głównym trak
cie handlowym z Polski do Węgier.
Po odbytych studjach w Krakowie bł.
Jan spędziwszy pewien czas na pu-

Kościólek Blog. Jana w Dukli.
szczy Dukielskiej wstąpił do zakonu
OO.
Franciszkanów,
zdumiewając
wówczas świętością życia i poboż
nością.
Tymczasem w miastach Polski za
czął się szerzyć zakon Bernardynów,
zaproszonych do Polski przez króla
Kazimierza Wielkiego. Byli oni ulu
bieńcami społeczeństwa polskiego dla
swej prostoty, zapału i gorącego umi
łowania idei apostolskiej. Wpływom
tym uległ również bł. Jan, który prze
szedł do zakonu OO. Bernardynów,
zaczynając nowy okres owocnej dzia
łalności misjonarskiej, oraz zdobywa
jąc zaszczytny przydomek „Apostoła
Czerwonej Rusi".
Dla niezwykłych cnót, papież Kle
mens XII zezwolił w r. 1733 oddawać
mu cześć Błogosławionego, a w sześć
lat później mianował go patronem
całej Polski.
W związku z temi uroczystościami,
Rozgłośnia transmitować będzie dn.
9.IV na wszystkie stacje nabożeństwo
poranne i nieszpory z kościoła O.O.
Bernardynów.
Srebrna trumienka z Relikwjami BI.
Jana.

Ołtarz Bł. Jana we Lwowie, w ołtarzu
trumienka z Relikwjami Błogosławio
nego.
tu drewniany kościółek fundowany
przez Andrzeja Odrowąża. Obecny
kościół zbudowany został głównie sta
raniem wojewody
sandomierskiego
Jerzego iMniszcha, w r. 1600. Wł. Ło
ziński pisze o nim: „Lwowianie po
wykończeniu kościoła byli z niego
mm, uważając. go
w mieście.
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a soborze powszechnym w Kon
stancji, w r. 1414—1418, a więc
przed pól tysiącem lal
zgórą, roztrząsana była — obok spraw
religijnych — sprawa czysto politycz
na stosunku Polski do zakonu krzy
żowego oraz związana z nią bezpo
średnio sprawa unji polsko-litewskiej,
przeciw której zakon wytoczył swój
sprzeciw, długotrwały i niezmiernie
zawiły.
By móc zorjentować się w debatach,
toczących się na soborze konstancjeńskim, zważyć należy na niezmiernie
szeroko rozpowszechnioną w średnio
wieczu ideę uniwersalizmu. Wyłoniła
się ona początkowo z istotnej wszech
władzy cesarstwa rzymskiego, które
w początkach naszej ery panowało
rzeczywiście nad całym światem cywi
lizowanym. Rzym starożytny wpraw
dzie padł pod naporem ludów barba
rzyńskich, jakie napływać poczęły od
wschodu, ale tradycję władztwa nad
światem przejął z jednej strony ko
ściół chrześcijański,
personifowany
przez papieża, — z drugiej zaś —
święte imperjum rzymskie narodu nie
mieckiego, wskrzeszone przez następ
ców genjalnego króla Franków, Ka
rola Wielkiego. Po okresie wielkiej
zawieruchy dziejowej, jaką była wiel
ka wędrówka narodów, zrozumiałą
być mogła nawet tęsknota do dawne
go,
prawdziwie
jedynego
państwa
rzymskiego,
zapewniającego podda
nym swym
błogosławiony „pokój
rzymski" — „pax romana", jakiego
średniowiecze zazdrości czasem staro
żytnym. Już wszakże wielki wyznaw
ca idei uniwersalizmu, pragnący gorą-

Śmierć Wielkiego Mistrza.

Książę Witold
( p o d ł u g s t a r e j pieczęci).

co monarchji powszechnej, jakim był
największy genjusz poetycki Włoch,
Dante, zwraca się energicznie przeciw
cesarzowi Albrechtowi, potępiając go
za to, że zanadto był Niemcem i tro
szczył się jedynie o sprawy niemieckie.
Jak z jednej strony będzie rzeczą
zupełnie zrozumiałą, że idea uniwersa
lizmu, piastowana przez cesarstwo nie
mieckie, prowadziła w praktyce do
wyniesienia żywiołu niemieckiego po
nad wszystkie inne — tak zkolei zro
zumieć łatwo, że już w średniowieczu
tworzyć się mogła reakcja przeciw
uniwersalizmowi politycznemu, pro
wadząca do wzrostu idei suwerenno
ści poszczególnych państw narodo
wych.
Obie te idee właśnie zarysowują się
w przemówieniach rzeczników obu
stron, Polski i zakonu na soborze w
Konstancji. Rzecznikiem naszym jest

doktór praw, rektor uniwersytetu kra
kowskiego, mistrz Paweł Włodkowic
z Brudzenia, stający na gruncie zupeł
nej niezależności Polski od cesarstwa
niemieckiego. Przyznaje on, iż byłoby
niewątpliwie najlepiej, gdyby był je
den monarcha i jedno tylko państwo
na ziemi, — podkreśla wszakże, iż monarchja powszechna istnieć w praktyce
nie może, a więc lepiej byłoby, gdyby
przestała również istnieć w 7 teorji.
Niezmiernie cenne są też — jeśli
chodzi o poznanie umysłowości pol
skiej, zawsze tej samej na przestrzeni
tysiącleci — poglądy Włodkowica w
sprawie wojen. — Wojna jest słusz
na — mówi on — gdy toczy się ją o
odzyskanie rzeczy zabranej lub w obronie ojczyzny; a konieczną stać się
może, jeśli drogą walki zdobywa się
pokój. N'ie może być natomiast po
dejmowana wojna pod wpływem nie-
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cza najzupełniej, by wojna była słusz
ną; nadto wojna jest słuszną — jak
twierdzi rzecznik krzyżacki, — gdy
prowadzona jest z rozkazu cesarza.
W ten sposób tendencje zaborcze ży
wiołu niemieckiego, podstawione pod
dawną ideę uniwersalizmu, podniesio
ne zostały do wysokości obowiązują
cej zasady.
Wyraziście zwłaszcza rysują się te
tendencje, jeśli chodzi o stosunek za
konu do państw pogańskich. Niewier
ni, nie uznający imperjum rzymskie
go, nie mają — jak twierdzi Falkenberg — żadnych praw do ziem, będą
cych w ich posiadaniu; nieprawne po
siadanie tych ziem jest wręcz grabie
żą, dokonaną na szkodę cesarza.
Przeciwstawiając się dalej tezie
Włodkowica, jakoby nawracanie po
gan miało być pozostawione ich swo
bodnej' decyzji, — twierdzi Falkenberg, iż dozwolony tu jest przymus,
rzecz prosta w interesie samych na
wracanych, a prawo wykonywania te
go przymusu przysługuje głowie świa
ta w sprawach doczesnych, a więc ce
sarzowi. Może też cesarz odbierać zie
mię wszelkim wogóle poganom i da
wać ją tym, którzy służą prawdziwe
mu Bogu.
Tezy, wyłuszczone w piśmie rzecz
nika krzyżackiego, służyć miały spra
wie obrony całej dotychczasowej poli
tyki zakonnej, —- polityki, której za
sadą naczelną była zaborczość. Jej to
przede wszystkiem przeciwstawiły się
zjednoczone siły Polski i Litwy, które
materjalnie skruszyły potęgę państwa
zakonnego na polach Grunwaldu, któ
rego echem na polu międzynarodowoprawnem była polemika polsko-krzyżacka na soborze k o n s t a 11c j e ń s k i m.
Ona to właśnie jest znakomitą ilustra
cją dwu różnych najzupełniej świato
poglądów, których żywiołowem star
ciem się była bitwa grunwaldzka.
O rocznicy jej, przypadającej w naj
bliższym tygodniu, przypomni nam
(Dalszy ciąg na str. 11-ej).

V".

Kazimierz, książę Szczeciński i Jakub Skarbek.

nawiści, zemsty lub chciwości, a wal
ka mająca na celu zdobycz jest —
zdaniem
Włodkowica — grzechem.
Wreszcie, ziemie, zdobyte siłą oręża,
nie stają się własnością zdobywców —
jak twierdził to mistrz Paweł, — tembardziej, gdy brak było wyżej poda
nych warunków, by wojna była
słuszna.
Tezom, wyłuszczonyrn przez Włod
kowica, przeciwstawiało się pismo Ja
na Falkenberga, którego punktem wyj
ścia jest uznanie uniwersalnej władzy
cesarza oraz jego wyższości w rze
czach świeckich nad władzą papieską.
Wychodząc z założenia, że Rzymianie

za zasługi swe otrzymali od Boga wła
dzę nad innemi narodami, a nie od
różniając przytem dawnego imperjuni
rzymskiego od średniowiecznego ce
sarstwa rzymsko-niemieckiego, Falkenberg przyznaje prawo zaborów za
równo cesarstwu jak i tym wszystkim,
którzy posiadają za sobą autorytet i
poparcie cesarskie i działają w imie
niu cesarza.
Biegunowo sprzeczne są też poglądy
Falkenberga i Włodkowica na sprawę
słuszności wojen. Rzecznik zakonu
zajmuje w danym wypadku stanowi
sko czysto formalne, uznając, iż ofi
cjalne wypowiedzenie wojny wystar

Władysław Jagiełło.
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MAJORKA-WYSPA SPOKOJU
cuzi, bo blisko a taniej niż we Fran
cji, Amerykanie — bo egzotycznie,
Anglicy — bo to zaczyna być modne,
„biedni" Niemcy wreszcie, bo tych
wogóle wszędzie pełno zagranicą...
Jakżeby się pomiędzy tymi z całego
świata przybyłymi turystami nie miał
znaleźć Polak. — Toć przecie Polaka
spotkać można wszędzie na kuli ziem
skiej: od bieguna północnego po bie
gun południowy.
W danym wypadku jednak Polaka
reprezentuje
Polka, p. Ludomira
Missiuiro,
sympatyczna
prelegentka
radjowa i ceniona w naszej prasie ty
godniowej feljetonistka, która w dn.
11 b. m. o godz. 17-tej podzieli się ze
słuchaczami Polskiego Radja szere
giem wrażeń z największej z wysp
Balearskich — Majorki.

— Noc zaledwie jazdy morzem 5.
hiszpańskiej Barcelony i oto jesteśmy
na połowie drogi pomiędzy Europą a
Afryką. Jak w zasadzkę chwyta nas
Majorka, otwierając półkolem białe
ramiona palmijskiogo portu. Poprzez
maszty okrętów strzela w górę gotyc
ka katedra, rysując się na niebie
konturem smukłych wież. Wysoki
mur o<ł strony morza nadje jej cha
rakter fortecy. Pierzaste głowy palm,
wyrosłych wzdłuż brzegu, wyglądają
jakby sprawowały wartę. Morze jest
gładkie jak lustrzana tafla.
— Takie są pierwsze wrażenia tu
rystki z portu. Ale wysiądźmy wraz
z nią na ląd. Rozejrzyjmy się 'wraz z
nią dokoła. — Długim pasem nad
brzeżnym ciągną się białe wille i ho
tele, oplątane w sieć pnących róż i

Droga z Dei do Walldemosy.

G

łębokie przemiany, jakie pocią
gają za sobą ciężkie niedomaga
nia gospodarcze, objęte ogólną
nazwą kryzysu, wyrażają się niejedno
krotnie w formie dość nieoczekiwanej.
Zjeżdża np. pewna białowłosa i dziew
częco smukła obywatelka
Stanów
Zjednoczonych na wyspę Majorkę,
gdzie dwa domki — jeden nad mo
rzem, a drugi w miasteczku — kosz
tują ją mniej, niżeli telefon w ro
dzinnym (Bostonie. Pewien dziennikarz
amerykański zwinął własną agencję
publicystyczną w Nowym Jorku, wy
najął — na tejże Majorce — pewien
cudnie położony domek i już drugi
rok pije z rybakami, by sobie wy
nagrodzić twardy ;post za czasów, gdy
Stany Zjednoczone były „suche".
Przyjeżdżają więc na Majorkę Fran-

Pinia w San Vicente.

glicynij. Niektóre z nich, rzucone na
cypel skalny i otoczone murem, wy
glądają jak niedostępne zamki. iNie
brak i wielkich hoteli: dancing,
cocktai;l-bar —• o międzynarodowym,
obojętnym wyrazie.
Ale to mniej nęci wędrowca, który
przybył tu w poszukiwaniu swoistego
egzotyzmu. W splątanej gmatwaninie
uliczek, małych, ciasnych i wąskich,
odnaleźć można jedyny zachowany za
bytek po Arabach, którzy po 400 la
tach •władania wyspą zostali z niej wy
gnani w Xliii wieku Są to łaźnie,
ukryte w ogródku, przesyconym aro
matami mięty, piołunu i heljotropów—
mała, czworokątna sala, w górze nakry
ta kopułą, podtrzymywaną przez ko
lumny.
Styl maurytański zachował się rów
nież, mimo licznych przeróbek, w pa
łacu Almudena, dawnej rezydencji
królów arabskich, położonym w poFragment klasztoru Kartuzów w Walldemozie.

(Dalszy ciąg na str. 12-ej).
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Dwie jednoaktówki Moniuszki
(Transmisja „Verbum Nobile i „Flisa" — ze studja rozgłośni warszawskiej. Dnia 10 lipca o godz. 20.00).

M

oniuszko pisze operetki!
Dla
dzisiejszego radjosłuchaoza to
zdanie brzmi nieprawdopodo
bnie. A przecie małe jednoaktówki,
które organista wileński pisa! po po
wrocie z Berlina, nazywano w tych
czasach operetkami. Operetka nie zna
czyła nic więcej jak tylko: mała ope
ra, więc — drobiazg operowy. [Dopie
ro później, w polowie XIX-go wieku,
w Paryżu, za czasów Offenbacha sło

dzie, z siłami po części amatorskiemi,
w wersji pierwotnej t.j. dwuaktowej,
miała przecie od samego początku cha
rakter utworu wyjątkowego. Była ope
rą poważną i pozostała poniekąd
dziełem wyjątkowem w twórczości
Moniuszki. W Dziesięć lat po pre
mierze wileńskiej, „Halka" wchodzi
na scenę warszawską, Moniuszko osia
da w Warszawie,
zostaje kapel
mistrzem Opery warszawskiej.

Verbum Nobile" akt 1-szg

wo „operetka" nabrało cech i zna
czeń frywolnych, oznaczało scenę lek
kiej zuchwałości, albo wręcz sarkazmu
i politycznego przytyku. Sam Offen
bach jeszcze za młodu pisze operetki,
które niczem innem inie były jak tyl
ko minjaturowemi operami komicznemi.
Czemże były opery komiczne? —
Gatunkiem, stylem operowym, pro
duktem historycznego narastania —
czemś, co umyka przed definicją.
Młody Moniuszko znał ten rodzaj sce
ny, widział go w odmianie niemiec
kiej, zapewne widywał na scenach
Berlina opery Lortzinga. Z francus
kich oper komicznych znał zapewne
Gretryego, Boieldieugo, Aubera. W
Polsce, jedynie w Warszawie istniał
operowy teatr stały, większy, mogący
przystępować do ważniejszego reper
tuaru europejskiego. 'W Wilnie i
Mińsku grywał teatr Schmidkoffa,
wędrująca trupa, dla której pisywał
pan Stanisław nietrudne drobiazgi
operowe. Już „Halka" napisana była
dla opery — właściwie nieistniejącej.
Wykonana po raz pierwszy na estra

tylko typy rodzajowe. Fryzjer Jakób
jest tylko dalekim kuzynem wielu ob
rotnych balwierzy i cyrulików, którzy
tak często wprowadzali ruch, barwę,
zmienność komicznych sytuacyj. -Za
pewne, godne uwagi jest, że Moniusz
ko nie .miał w tekście Bogusławskiego
operowych gondoljerów tylko flisa
ków polskich, postaci —• już od cza
sów Klonowicza —• podniesionych do
godności literackiej. Ale historyjka
„Flisa" jest skromnym odblaskiem
typowych tematów komiczno - opero
wych.
(Zabrał się jednak Moniuszko do
pracy z zapałem. Dowodem tego za
pału jest świeża, płynna i wdzięczna
uwertura — klejnot partytury! Kiedy
przyszło Moniuszce pisać śpiewy sa
mej opery, zaznaczyła mu się banal
ność tekstu i wiotkość fabuły. Wdzięk
ma przecie kilka numerów śpiewa
nych. Ładnym pomysłem melodyjnym
jest modlitwa po burzy: „Dzięki Ci
przedwieczny Panie", nie bez powabu
jest dumka Zosi (Nr. 2). Do konwe
nansowej włoszczyzny skłania się duet
Zosi i Szostaka. Przy słowach „ustą
pić musim, bo będzie się bał", Szo
stak uderza w akcent sarmacki. Sce
na i arietta fryzjera Jakóba („Biedna
dziewczyna") odznacza się łagodnym
humorem. Ghór flisaków jest swoistą
„barkarolą na Wiśle"; w scenie Fran
ka kujawiak z chórem i na końcu
opery zespołowy krakowiak — są
utrzymane w duchu ludowym.
Pierwsze wykonanie „Flisa" odbyło
się w roku premiery „Halki" -—
1858-m, we wrześniu. Zosią była też

F L I S
Odrazu po zwycięstwie „Halki" bu
dzi się w Moniuszce dawna pasja do
lekkiej sceny operowej. Z pomocą fi
nansową 5.000 rubli, którą otrzymał
od swej protektorki, szlachetnej pani
Marji Muchanow - Kalergis, wybiera
się Moniuszko do Paryża, zabierając
ze sobą tekst małej opery jednoaktowej, pióra Stanisława Bogusławskie
go p. t. „Flis". W czasie skwarnego
lata 1858-go ,r. w Paryżu, w przeciągu
kilku dni ukończył Moniuszko szkic
dziełka. Nie miało ono być sążnistą
operą. Raczej przygodnie zerwanym
kwiatem na świeżo zakwitłej niwie
opery polskiej.
A więc powrót do dawnej, wileń
skiej operetki? Poniekąd tak, ale ta
„operetka" jest teraz dziełem wyraź
niejszej polskości. Pozatem dziełem
majstra, który już w „Halce" pokazał
nielada szpony. Libretto „Flisa" coprawda nie dało kompozytorowi wie
le sposobności okazania dramatyczne
go pazura. Niema w niem ani waż
nych ani jednorazowych postaci, są

Scena z aktu II „Verbum Nobile".
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Paulina Rivoli, (pierwsza Halka war
szawska!), Szostaka śpiewał Wilhelm
Troszel, Jakó,ba — Alojzy Żółtowski,
Franka — Juljan Dobrski, Antonie
go —- Jan .Stysiński. Po premierze pi
sał „Kurjer Warszawski": „Wczoraj
przedstawiono w Teatrze Wielkim
zdawna oczekiwaną operę w jednym
akcie z muzyką (St. Moniuszki p. n.
„Flis". Powodzenie tej opery było zu
pełne. Publiczność przyjęła ją z serdecznem
zadowoleniem, jakiego po
winniśmy się byli spodziewać licząc
na znakomity talent twórcy „Halki".
Muzyka śliczna, niektóre numera po
wtórzono na żądanie, a ciągłe oklaski
towarzyszyły aż do końca przedsta
wienia. Operę wyuczył i dyrygował
sam Moniuszko. ;Skoro się więc uka
zał w orkiestrze, powitała go publicz
ność hucznym, a przeciągłym grzmo
tem oklasków...."
Treść „Flisa": Rzecz dzie się w nie
dawnej przeszłości, przed domem An
toniego nad Wisłą. •—• Dwaj bracia,
sieroty, chowali się oddzielnie. Fra
nek, pod opieką starego flisaka wy
rósł na dzielnego żeglarza na Wiśle,
podczas gdy Jakób praktykował jako
fryzjer w mieście i stał się miejskim
szarmantem. Długo nie wiedzieli o so
bie, aż, zdarzyło się, że obaj raz za
biegali o względy tejsamej panienki —
Zosi, córki bogatego gospodarza An
toniego. Szczęście zdaje się sprzyjać
Jakóbowi, któremu też stary Antoni
przyrzekł rękę Zosi, obojętny na
serce córki, kochającej flisaka-Franka.
Daremnie 'W sprawie zakochanej pary
stara się pośredniczyć stary żołnierz
Szostak. Antoni uparł się jednak, aby
dotrzymać ohietnicy, którą dał Jakó
bowi. Zrozpaczony Franek, widząc, że
nie przełamie postanowienia starego
Antoniego, c.lice już ruszać w świat.
Zosia już tonie we łzach. Więc Fra
nek pojedzie, nie zobaczy już nigdy
Zosi, nie odszuka już zaginionego bra
ta... Nie wie bowiem Franek, że jego
rywalem jest właśnie ten zaginiony je
go brat Jakób. Aż w rozmowie obaj
poznają się jako bracia. Odnaleźli się
wreszcie! W radości tej Jakób rezyg
nuje z zamiarów względem iZosi, i bę
dzie trwał dalej w stanie bezżeństwa,
który ostatecznie w jego miejskim za
wodzie przedstawia pewne korzyści.

VERBUM NOBILE
W T e „Flisie" stary gospodarz Anto
ni przyrzekł rękę córki Jakóbowi.
Szczęśliwe niedotrzymanie przyrzecze
nia ułatwiła mu sama sytuacja. Jnaczej przedstawia się konflikt sumie
nia u pana Serwacego, który dał ver
bum nobile, że Zuzia będzie żoną Pa
na Marcinowego syna — Michała. Tu
już nie braterska rezygnacja, ale toż
samość osoby Michała i rzekomego
„Stanisława" rozwiązuje grę intrygi
komedyjnej.
Akcja toczy się na poziomie wyż
szym, w sferze .stanowego honoru i
manier szlacheckich: dwaj szlachcice,
przyjaciele, Serwacy i Marcin, posta
nowili, że ich dzieci się pobiorą. Mło
dzi o tem nic nie wiedzą, poznali się
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przypadkiem, wzajemnie wyznali so
bie miłość. Ale młodzieniec nie wyja
wia swego prawdziwego imienia i na
zwiska. Ojciec panny, Serwacy pod
słuchał gruchanie młodej pary, posta
wił swe veto. Ale otóż i .stary przy
jaciel Marcin przybywa do dworku
pana Serwacego. Oczywiście, dawnym
zwyczajem komedji i opery komicznej,
dwie osoby amanta — okazują się
tylko dwoma imionami tejsamej oso
by. Tożsamość osoby — nie po raz
pierwszy — odgrywa rolę opatrzności.
Racja serca i verbum nobile — spla
tają się w unisono...
Szablon? tekst konwenansowy? —
Tak, ale tym razem nie chodzi tyle o
fabułę ile o środowisko, o ton sar
macki i atmosferę sielsko polską. Szaraczkowa komedyjka, sama dla sie
bie mało interesująca, w muzyce Mo
niuszki zaczyna kwitnąć. Już pier
wszy chór „Jak lilija, co rozwija
z wiosną świeży kwiat..." tchnie siel
ską poezją; duet -Stanisława z Zuzią,

R

T u r y s t y k a
ozpoczął się już wreszcie — tak
dawno oczekiwany — okres ur
lopów
biurowych
i
wakacyj
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szkolnych. W każdym z was odzywa
się ze zdwojoną siłą duch włóczęgi i
gra owa „żyłka podróżnicza", o której
tak ładnie prawił nam Pagnol w swym
„Marjuszu" na deskach teatru Polskie
go. Dziewczętom, do niedawna jeszcze
schylonym nad zeszytami szkolnemi,
śnią się kwiaty i słońce; chłopcom —
niezwykłe przygody żeglarskie. Piękna
pani marzy o Biarritz i Deauville. Pan
X. chciałby polecieć do :Ziem>i Świętej.
Pan Z., gdyby mógł, objechałby Azję
dokoła. Panu Y. wystarcza—Europa...
„Marzyciele" Reymonta—rzuca pod
ich adresem, zlekka zaprawne ironją,
słowa p. Janina Wyczółkowska - Surynowa, której feljeton p. t. „Turysty
ka a kryzys" nadaje Polskie Radjo w
d. 13 b. m. o godz. 19-tej min. 40. —
Ludzie, którzy śnią, marzą i żyją wy
obraźnią wielkich podróży i.... zostają
zawsze na tej samej stacyjce kolejo
wej — aż do samej śmierci.
Czemu ?
Bo — przecież — dziś, w czasach
kryzysu, nikt w Polsce nie ma pienię
dzy. A bez pieniędzy nikt w Polsce
nie umie podróżować, chyba jeden
Umiński w swych książkach dla mło
dzieży.

mimo pewnej jednostajności rytmu,
jest uczuciem świeży; oracja pana
Marcina jest bodaj najlepszym przy
kładem komedyjnie zaperzonego sarmatyzmu jaki z.na muzyka polska.
Sielski wdzięk z szaraczkową komedją, liryzm serca i przytupliwość
szlagonów — oto świat postaci Mo
niuszki, jego właściwa sfera. W niej
udają mu się jego najlepsze postacie.
Między „Hrabiną" a „Strasznym Dwo
rem" perełka sceniczna „Verbum" —
stanowi łącznik, znaczy -w dziele Mo
niuszki: znalezienie ostateczne środo
wiska staropolskiego, świata z gawę
dy szlacheckiej, i podanie go w po
staci komedji muzycznej. Oto droga
jaką przebywa operowość Moniuszki:
od operetek, t.j. małych oper komicz
nych, poprzez dramatyczną „Halkę"
do komedyj muzycznych o charakterze
polskim i specjalnie staropolskim. Od
środowisk nieokreślonych bliżej, do
środowiska szlacheckiej komedji mu
zycznej.

a

k r y z y s

Uwaga prelegentki jest postokroć
słuszna. Tylko my, Polacy, nie umie
my podróżować bez pieniędzy, bo we
Francji, w iNiemczech, w Czechach i
w Anglji ludzie umieją sobie mimo
kryzysu —. i tani przecież, równie jak
i u nas odczuwanego — dawać sobie
„jakoś" radę... Jeżdżą pomysłowo,
tanio, redukują swoje wymagania, idą
na kompromisy, wreszcie... poprostu
chodzą. —• Tylko snobizm i sybarytyzm polski nie lubi rezygnować ze
sleepingów, wagonów restauracyjnych,
pierwszorzędnych hoteli i pensjona
tów. Nie lubi ograniczać „ilości" prze
jechanych kilometrów i „wysokości"
dawanych „pourboire'ów" .. Nazywano
nas przecież zawsze zagranicą krajem
„duc'ów" i „comte'ów".
„Wolę zostać w Warszawie, niż
mam jechać trzecią klasą" — mówi
pan X. i gra w bridge'a przez cały li
piec przy otwarłem oknie na Kruczej
ulicy.
„Wolę zostać w Warszawie niż je
chać do Wawra, Ząbek czy Jabłonny"
.— i piękna pani przez cały sierpień
wysiaduje w cukierni Dakowskiego.
— A we Francji?
A we Francji monsieur Muguet,
właściciel sklepiku kolonjalnego w
Viroflay pod Paryżem, bardzo wyrze
ka na konjunktury gospodarcze, złą
wypłacalność klienteli, brak kredytu,
podatki... Ale gdy przyszło lato —
wstawia ławki do swego ciężarowego
samochodu i zabiera całą rodzinę do
Vichy na niedzielę lub do Monte Ca
rlo na cały tydzień. Oświetlone okna
kasyna wabią do wnętrza. Monsieur
Muguet uśmiecha się, ale do kasyna
nie wchodzi: nie
wierzy w „ślepy
traf"; woli pójść wieczorem do musichallu na miejsca stojące po 7 fran
ków.
A w Warszawie...?
Ale to już powie nam p. Wyczół
kowska - Surynowa.
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W jednym z kinematografów stoli
cy mieliśmy sposobność oglądać przez
paru miesiącami film jednego z naj
świetniejszych reżyserów, wsławione
go lakierni arcydziełami ekranu, jak
„Miljon" lub „Niech żyje wolność",
Rene Clair'a. Film, nazwany w orygi
nale „Le 14 ,1 uillet" — o którym tu
mowa — mniejszem się cieszył na na
szym gruncie powodzeniem, aniżeli
poprzednie filmy Clair'a. Rzecz to
zrozumiała zresztą o tyle, że przed
stawiał na Paryż i życie paryskie nie
od strony kosmopolitycznych Wiel
kich Bulwarów, wielkich teatrów re•wj owych dzielnicy Montmartru, czy
wreszcie najwspanialszej architektoniki świata, zawartej pomiędzy Las
kiem Bulońskim a Luwrem — lecz
właśnie od strony szarej, zwykłej, co
dziennej, jeśli się tak wolno wyrazić,
ulicy paryskiej, o której najrzadziej
stosunkowo wspominają opisy Pary
ża. iDopiero ci, którzy spędzili czas
dłuższy w nadsekwańskiej stolicy, a
nie mieszkali w wielkich, luksuso
wych uroczystych hotelach najwykwintniej.szych dzielnic — ale, „idąc
tam, gdzie taniej", dotarli na ulicę
„Końskiej Podkowy" lub „Pękniętego
Garnka" — ci dopiero wczuć się mo
gli i smakować do syta ów film,
drgający życiem mas, życiem zwy
kłego, szarego człowieka.
Bowiem
jakiż
jest mieszkaniec
wielkiego, luksusowego hotelu w Pa
ryżu czy w Londynie, w Nem-Jorku
czy w Buenos-Aires? Ubrany w gar
nitur z n a j'w y k w i n t n i ejs zeg o angiel
skiego imaterjałui, wygolony „na ar
tłas", z pełnym zawsze portfelem wysokowartościowych banknotów — za
tracił wszystko, co jest kolorytem da
nego kraju czy miasta. Taki nato
miast szofer paryskiej taksówki, ja
kiego poznaliśmy w ostatnim filmie
Rene Clair'a, każdym swym gestem,
uśmiechem, każdęm gwarowem sło
wem przekona nas zawsze, że jest
paryskim właśnie, a nie nowojor
skim czy kalkuckim szoferem, — że
będzie wprawdzie upominał się z ca
łą energją o zwyczajowy napiwek,
ale gdy inu się ulubiony pies zawie
ruszy, z całą gallińską niefrasobliwo
ścią każe pasażerowi szukać psa na
przód, nim ruszy, choćby się owemu
pasażerowi śpieszyło na pociąg i choć
by sadzić miał wszystkich piorunami.
Jest bowiem w naturze Francuza —
jakże różnego od nas, choć nazywają
nas podobno Francuzami północy —
odrębność i odmienność zasadnicza.
Francuz jest człowiekiem sumiennej,
rzetelnej i bardzo wartościowej pra
cy — na codzień. Wie, że pracą tyl
ko — i tylko ciężką pracą — dobić
się może w życiu zawsze niezmiennie
wytkniętego celu, którym nieodmien
nie jest uzbieranie kapitału,
jakiby pozwolił wycofać się z życia i zo
stać na starość rentjerem. Pracuje
więc nie na żarty i świętuje nierów

nie rzadziej, niż my, Francuzi półno
cy... Ale za to, gdy już świętuje, to
budzi się w nim taka żywiołowa nie
frasobliwość, taka potrzeba serdecz
nego, i — jakby to nazwać? — bez
interesownego śmiechu, śmiechu bez
powodu i śmiechu dla śmiechu — że
wesołością swą przewyższa nas nie
skończenie.
Gdy więc nadchodzi doroczne świę
to narodowe Francji, cała stolica, ca
ły kraj bawi się wówczas tak, że na
nas przybyszów z nierównie chłod
niejszej północy — tłumy paryskie
czy francuskie wogóle robią wrażenie
gromad rozbrykanych, rozhukanych
w swej wesołości dzieciaków. Jak Pa
ryż długi i szeroki, wszędzie na pla
cach, na placykach, na ulicach, przy
dźwiękach orkiestr zorganizowanych
lub improwizowanych tańczy cała
ludność, wszyscy, kto żyje. Gdzie tyl
ko znalazł się kawałek wolnego miej
sca, ustawiono karuzele, „manlagnes
russes", beczki czy labirynty śmie
chu, strzelnice, budy wędrownych ku
glarzy, „muzea" figur woskowych czy
„kobiet bez tułowia i nóg" —i i wszę
dzie tłoczy się ciżba ludzka, żądają
ca od wszystkich „przekupni cudów"
jednej, jedynej tylko rzeczy — śmie
chu i znajdująca nieprzebrane tego
śmiechu zasoby przedewszystkiem w
samej sobie i bez żadnej podniety.
Taki jest dzień 14 lipca, dzień
święta narodowego Francji, któremu
Polskie Radjo poświęca specjalną au
dycję, o jakiej powiedzą nam bliżej
programy. — Ale nazajutrz już, choć
by hasało się do późna w noc — bo
w przeddzień tańczy się niejednokrot
nie do świtu — nazajutrz już cały
Paryż stanął do ciężkiej, codziennej
pracy — bo życie krótkie, a całe ży
cie pracować nie można! trzeba prze
cież na starość móc zostać rentje
rem.
Nie chcielibyśmy, by luźne te na
sze uwagi wywrzeć miały na czytel
niku wrażenie, iż wszystkie pochwa
ły skierowujemy pod adresem zagra
nicy, dla samych siebie zostawiając
jedynie naganę. Tak bynajmniej nie
jest, — przeciwnie, z całą dumą,
z całą najgłębszą, najszczerszą rado
ścią każdy z nas chlubi się ogromem
pracy już dokonanej przez Polskę
odrodzoną, widząc w tem lepszą i
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wielką przyszłość kraju. Ale gdy się
ma pewne zamiłowanie do podpatry
wania życia, stwierdza się mimowoli
pewną niejednolitość w poszczegól
nych dzielnicach, jakie jeszcze nie
całkiem zrosły się z sobą. Im dalej
ku wschodowi, tem wyraźniejszy się
staje pewien osad, jaki pozostawia po
sobie panowanie wschodniego zabor
cy, gdzie na dnie charakteru tkwił
orjentalny fatalizm obok orjentalnego lenistwa. Ten osad znika zresztą
i — dobrze, że znika.
Polska odrodzona pracuje prze
cież — mimo owe resztki pozosta
łych po zaborcach osadów —• i pra
cuje wydatnie. Jakże niedawno, zale
dwie przed piętnastu laty objęliśmy
po okupantach koleje w stanie najzupelniejszej dewastacji i jakież chlub
ne osiągnęliśmy dzisiej wyniki. Wa
gony naszej konstrukcji w pociągach
dalekobieżnych budzą na terenie za
granicznym szczere i zasłużone uzna
nie, a parowozy, zbudowane w pol
skich fabrykach, rękoma polskiego
robotnika, nabywane są już przez za
granicę, gdzie kolejnictwo polskie
wyrobiło sobie jaknajlepszą opinję.
Zresztą o sprawach tych poinformuje
nas obszerniej odczyt dr. Feliksa Burdeckiego „Budujemy parowozy", za
powiedziany na dz. 14 b. m. o g. 18
min. 16.
Eksport naszych parowozów 7 jed
nak, o którym wspomnieliśmy mimo
chodem, jest tylko jednym z przykła
dów, jak rozwijają się stosunki han
dlowe Polski ze światem. W dziedzi
nie tej napotykała Polska w zaraniu
swego istnienia same tylko przeszko
dy. Nastawiona przed wojną w za
kresie eksportu i importu na kieru
nek poziomy, zachodnio - wschodni,
znalazła się w otoczeniu sąsiadów, z
których jeden nic od niej kupować nie
mógł z uwagi na przeobrażenia go
spodarcze wewnętrzne; gdy drugi nic
od niej kupować nie chce, wypowie
dziawszy jej wojnę ekonomiczną. Do
piero przestawiony na kierunek pionow T y, południkowy, handel nasz roz
wija się stale i wzrasta szybciej, ni
żeli handel innych państw, jak to
podkreśla p. Wacław Jastrzębowski
w odczycie swym o „Stosunkach han
dlowych Polski ze światem", o jakim
wspominają programy radjowe na dz.

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
D-ra TARNAWSKIEGO
W Kosowie k. Kołomyji (Młp.)
760

CENY PONOWNIE ZNIŻONE

Otwarty od 1 maja do listopada.
Cierpienia chroniczne, przemiany
m a t e r j i , t r a w i e n i a , n e r w o w e i t. p .
Wskazówki jak żyć należy.

Południe Polski.

—

Wiosna piękna.
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11 b. m. o godz. 18 min. 16. — Jest
to —• jak podkreśla prelegent—spraw
dzianem siły państwa, bo handel za
graniczny, zakrojony na szeroką ska
lę, prowadzić mogą jedynie państwa
samodzielne i gospodarczo potężne.
Nie jest to zresztą jedyny znowu

M

przykład pracy rąk polskich. Dr. Ta
deusz Pilch, mówiąc w dn. 10 b, m.
o godz. 18 min. 15 o „Formach od
działywania na poziom cen rolni
czych", stwierdza, że dochód spo
łeczny rolnictwa wzrasta rocznie o
kilkaset miljonów złotych, przez co
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zwiększa się jego zdolność nabyw
cza, mimo więc wszystkie narzekania
na przeżywany przez świat cały okr-es depresji gospodarczej — dostrzec
można dodatnie w T yniki naszej pracy
dotychczasowej i czerpać z nich otu
chę na przyszłość.

RadJo d z i e c i o m I m ł o d z i e ż y

imo kanikuły i zmniejszenia licz
by audycyj dla dzieci, które
podczas letnich feryj wolą zaba
wy na świeżem powietrzu, niż słu
chanie radja — tygodnik: „Co się
dzieje na świecie" bez przerwy w każ
dą niedzielę nowiny komunikować bę
dzie. Jest to tern konieczniejsze, że
.znaczna część pism dla młodzieży la
tem świętuje, a i wydawnictwa dla
dorosłych nie wszędzie dotrzeć mogą
tam, dokąd uciekają z murów miej
skich radjoabonenci. Pozatem w obec
nych czasach tyle ciekawych rzeczy
się dzieje, tak szybko następują po
sobie odkrycia, wynalazki, zdumiewa
jące rekordy myśli i pracy ludzkiej,
że trudno nie informować o nich. A
właśnie obecny redaktor radjotygodnika p. Bruno Winawer, na wiadomoś
ciach z tej dziedziny główny kładzie
inacisk, w słusznem przeświadczeniu,
iż są one dla młodzieży najpotrzeb
niejsze.
To też audycję niedzielną, d. 9. Viii,
(g. 16.00'—'16.30) rozpocznie, jak zwy
kle, kolejny numer radjotygodnika.
Drugą część programu wypełni po
gadanka p. J. Misiewicza, p. t. „Czego
się Janek i Franek dowiedzieli o po
licji". Służba policyjna nie jest wśród
naszej dziatwy popularna. INie tylko
nie docenia ciężkiej i niebezpiecznej
pracy policjanta,
ale
odnosi
się
do niej z pewnem uprzedzeniem.
Łatwo w tern domyślić się następstwa
stosunków przedwojennych. 'Rodzice
obecnej młodzieży widzieli w policji
narzędzie wrogiej nam władzy .najezdniczej. „Stójkowy" był tym najbliż
szym ogółowi przedstawicielem niena
wistnego cara, czy kajzera, obrońcą
praw, narzucanych społeczeństwu siłą
w interesie zaborców. — Jakkolwiek
dziś >rola policji zupełnie się zmieni
ła, stosunek do iniej ogółu wciąż za
chowuje pierwiastki nieufności, a na
wet niechęci. Sama nazwa „policjant",
którą starsze pokolenie przywykła wy
powiadać z pogardą, źle usposabia do

Ii A M 1* Y

\A L V ©
to dopiero
prawdziwa

naszych stróżów ładu i bezpieczeń
stwa.
7. tem nastawieniem publiczności na
leży walczyć. Zawód, nie cieszący się
szacunkiem, z nielada trudem wypełnia
swoje kadry odpowiednimi ludźmi.
Jeżeli tak dużo się słyszy o uczciwości
i sprawności uprzejmych policeman'ow
angielskich, to przedewszystkiem dla
tego, że tamtejsza opinja publiczna
uważa stanowisko policjanta za wyso
ce zaszczytne. To samo i u nas być
powinno. A będzie dopiero wtedy,
gdy .przezwyciężymy dawne wspom
nienia i gdy ogólnie będzie rozumiane
znaczenie służby policyjnej, tudzież
ofiarność, jakiej ona wymaga.
Był czas, kiedy dzieci straszono —

Nasz korespondent donosi...
Z KRAKOWA
KONCERTY .KRAKOWSKIE
NA WSZYSTKICH FAŁACH
JPOLSKICH.
iStudjo krakowskie transmituje w
bieżącym tygodniu trzy koncerty na
wszystkich falach polskich: w niedzie
lę d. 9 b. m. koncert popularny o g.
1.5.05, którego program wypełnią: p-na
Elza Sekarówna śpiewaczka o bardzo
miłym altowym głosie (wykona trzy
pieśni Meyerholda i szereg pieśni
Galla, Niewiadomskiego, Szop.skiego i
in.) oraz znane trio, złożone z p.p.
Róży Greundlichowej (fort.), A. Opo
czyńskiego (skrz.! i Boi. 'Skarżyń
skiego (wiol.), które wykona szereg
krakowiaków, tańców góralskich i in.
W piątek 14 b. m. i w sobotę 1'5
b. m. o g. 17.>1(5 nadane będą z Krako
wa koncerty solistów.
W piątkowym koncercie świetna
sopranistka operowa Franciszka (Platówna odśpiewa szereg pieśni oraz
aryj operowych przy akomp. dyr. Wa
lewskiego;
w .sobotnim koncercie
.usłyszymy p. Celinę Nadi, sopranistkę,
laureatkę konkursu radjowego w Kra
kowie, która wykona szereg pieśni i
aryj, oraz wybitnego skrzypka Stefana
Schleilchkorna
(Hammer
„Sonata
g-dur", utwory na altówkę Handla,
Hubaya i in.).
ODCZYTY SPECJALISTÓW NA TE
MATY AKTUALNE.
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kominiarzem. Aż wreszcie zwrócił ktoś
uwagę na niewłaściwość tego postę
powania. I kominiarz ze „straszydła''
zamienił się w opinji na pożytecznego
pracownika. Podobnie dziś trzeba
zmienić stosunek do policjanta. Akcję
w tym duchu zapoczątkuje właśnie
pogadanka p. Misiewicza.
Na czwartek, d. 13. VII (g. 16.00)
przygotowała stacja lwowska słucho
wisko p. t. „Matka", w opracowaniu
doświadczonej
radjoautorki,
p. M.
Sterbówny.
Idea macierzyństwa
potraktowana
jest tu w sposób wysoce oryginalny i
efektowny. (Ilustruje ją bowiem wyda
rzenie z epoki średniowiecznego ry
cerstwa.

W bieżącym tygodniu kilku wybit
nych specjalistów zabierze głos przed
mikrofonem krakowskim, omawiając
tematy wielce aktualne ze względu na
sezon letni.

Profesor Uniw. Jagiell. dr. K. Rou.ppert będzie we środę d. łi2 lipca mó
wił o grzybach jadalnych i trujących.
Również we środę o g. ,22, Kraków oraz stacja Warszawska nadadzą odczyt
prof. Rudolfa Wacka „o polowaniach
w .Polsce w lecie", który w języku
esperanckim odczyta p. T. Hodakowski.
We czwartek 13 b. m. o g. 18.16
asystent Uniw. dr. Boi. Skarżyński,
ceniony przez słuchaczy prelegent-popularyzator, wygłosi odczyt, transmi
towany przez wszystkie stacje: „Wę
że jadowite i ochrona przed niemi".
iPoza temi aktualnemi i transmitowanemi odczytami zanotować jeszcze
należy w poniedziałek 10 b. m. lokalny
odczyt red. K. Miillera: „Refleksje na
temat polskiego filmu", we wtorek d-ra
J. Dobrzyckiego przechadzkę po .sta
rym Krakowie, a w piątek dy.r. J.
Friedberga „Rys dziejów Wołochów".
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Z POZNANIA
AUDYCJE MUZYCZNE.
iNajszcrszą skalę upodobań muzycz
nych zadowoli urozmaicony program
audycji wtorkowej. Usłyszymy kon
cert popularny w wykonaniu orkiestry
7 p. strzelców konnych pod dyrekcją
p. Renza, poczem art. op. p. Roy od
śpiewa szereg najpiękniejszych pieśni
polskich Galla, Karłowicza, Moniuszki
i in. Dalej wystąpią jako .soliści p.
Irena Wojciechowska (sopran) i p.
Mieczysław Paszki et (skrzypce): usły
szymy utwory Chopina, Albeniza,
Kreislera i in. Soliści poznańscy wy
stąpią również w koncercie czwartko
wym: usłyszymy p. Józefa Madeję
(klarnet), oraz p. G. Krygier-Bernacką
(.sopran), dr. W. Roessler-iStokowską
(mezzo) i Karola Urbanowicza (bas).
Wreszcie mamy jeszcze w tym ty
godniu audycję wokalną p. Marji Po
morskiej (piątek) z programem aryj
i pieśni francuskich, oraz interludjum
sobotnie, w którem usłyszymy dosko
nałą pianistkę p. Marję Szczerbińską
oraz dr. Wiatr-Łackiego (bas).
CIEKAWE ODCZYTY.
W dobie, gdy cała Polska staje
„frontem ku morzu", uświadamiając
sobie doskonale życiową, ekonomiczną
i dziejową konieczność wolnego i nie
skrępowanego dostępu do morza, war
to będzie posłuchać, co prof. Płończak powie nam o
„Kulturalnej
przeszłości polskiego Pomorza" (śro
da). Dowiemy się, jak to w glebie po
morskiej, mimo wpływów niemieckich,
popieranych brutalną przemocą, wy
rastał i krzewił się niezwalczony pęd
ku własnemu życiu kulturalnemu, jak
uciskana i niepokojona od zachodu
ludnoiść zawsze była nosicielką włas
nej i rodzimej kultury.
„Suwalszczyzna, kraj jezior i la
sów", będzie przedmiotem ciekawej
jak zwykle pogawędki z cyklu „Facecyj przyrodniczych" d-ra iRzóski (po
niedziałek). W dobie wyjazdów na
letniska i gwałtownego „opalania się"
na słońcu dla wielu pań bardzo poży
teczny i ciekawy będzie artykuł p.
mgr. Kunzówny o pielęgnacji cery p.
t. „Kosmetyka w życiu codziennem"
(niedziela).

ZE LWOWA
„MATKA"
CIEKAWE SŁUCHOWISKO DLA
MŁODZIEŻY.
W czwartek o g. 16 Rozgłośnia
Lwowska nadaje na wszystkie stacje
P. R. słuchowisko dla młodzieży opra
cowane przez p. M. Sterbównę, na tle
szwedzkiej ballady. Przyznać trzeba,
że fabuła ballady jest świetna. Prze
ciwieństwa charakterów i sytuacyj —
wyborne. Nałożenie jest jednak pro
ste. Młody, pyszałkowaty rycerzyk z
książęcego zamku jedzie w odwiedzi
ny do matki, i roi sobie fanfarowe
powitanie w tryumfalnych bramach.
A tam w ciemnem dworzyszczu, w
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blasku jednej świeczki wita go mateńka
stęskniona i kochająca, ofiarowując
tylko ciepło serdecznej matczynej mi
łości. Obruszył się nicpoń-rycerzyk,
pogniewał i wraca na salony książę
ce. Po pełnej przygód, widziadeł i mar
podróży po ciemnym borze, sprowa
dza go jednak dobry duch do matki,
która przebaczając synowi stwierdza
wiekuistą prawdę, że wszystko inne

zawiedzie cię na świecie, tylko nie
serce matki.
Słuchowisko jest tem więcej godne
uwagi, że w roli matki wystąpi i od
tworzy ją z właściwą sobie maestrją,
największa z naszych artystek drama
tycznych p. Wanda Siemaszkowa. W
dalszych rolach usłyszymy pp. Jam-*
polską, Wajdę, Budzyńskiego, Wieszcz
ka i Bieleckiego.

Święto pułku Radiotelegraficznego
Stacjonowany w Warszawie, I pułk
Radjotelegraficzny obchodził w dn.
29 czerwca swe „Święto Pułkowe",
które starannie przygotowane wypa
dło imponująco,
W przededniu właściwych uroczy
stości, a więc dn. 28 ub. m. odbyły
się o godz. 8-ej rano w obozie na Po
wązkach zawody lekkoatletyczne międzybaonowe. O godz. 4-ej po poł. do
wódca pułku, pułk. inż. KaraffaKraeuterkraft wygłosił przed mikro
fonem Rozgłośni Warszawskiej spe
cjalne przemówienie, w którem scha
rakteryzował dotychczasową działal
ność pułku, obrazując rezultaty i kie
runki prac. Popołudniu o godz, 4-ej
min. 30 odbył się mecz piłkarski mię
dzy reprezentacjami pułku i 7 baonu
telegraficznego z Poznania, Po pięk
nej i emocjonującej walce zwyciężyła

G r u n w a 1 d
(dokończenie ze str. 5-ej).

odczyt red. Władysława Ludwika Everta, zapowiedziany na dz. .15 b. m.
o godz. 18-tej min. ló, gdzie świetny
publicysta podkreśli stosunek wzajem
ny sil, zarówno materjalnych, jak i
duchowych, który nie uprawniał by
najmniej do przypuszczeń, by zwycię
stwo przypaść miało Polsce. Wszyst
kie bowiem czynniki przewagi — jak
o tem wspomina p. Evert w swym od
czycie —• były po stronie zakonu krzy
żackiego: stała za nim opinja świato
wa, wspierał go potężny czynnik reli
gijny i jednolitość interesów wraz z
jednolitością dowództwa, jednolitością
kulturalną, a wreszcie jednolitością
uzbrojenia, gdy przeciwnie po stronie
polskiej widzimy szereg braków do
tkliwych.
Niemniej zwycięstwo w bitwie grun
waldzkiej przypadło Polsce.
Rozstrzygnęła o niem wola narodu.
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drużyna I p. radjotelegr. w stosunku
4:2.
Przed wieczorem odbyły się walne
zgromadzenia członków koła oficerów
rezerwy i członków Tow. Przyjaciół
Pułku.
Kulminacyjnym momentem uroczy
stości w dn. 28 czerwca, był uroczysty
apel poległych na placu alarmowym
0 godz, 20-ej min. 30.
Wobec zgromadzonych oddziałów
odczytano nazwiska poległych ofice
rów, podoficerów i szeregowych, po
czem nastąpił capstrzyk i przemarsz
oddziałów po ulicach obozu i mia
steczka Pow T ązki,
przy
dźwiękach
„Pierwszej Brygady" i „Marsza Pułko
wego". Całością dowodził mjr. Wł.
Malinowski, zast, dowódcy pułku.
Po skończonym capstrzyku odbyła
się wspólna kolacja koleżeńska ofice
rów służby czynnej, rezerwy i b. ofi
cerów pułku. Na przyjęciu tem obecny
był między innemi mjr. Krzyczkowski, dyr. depart, techniczn. Min. Poczt
1 Telegrafu.
Właściwe uroczystości święta puł
kowego, rozpoczęła w dn. 29 czerwca
o godz. 6-ej r. uroczysta pobudka.
O godz. 10-ej przybył w imieniu do
wódcy O. K. Nr. 1 pułk. Parafiński,
który odebrał raport i dokonał prze
glądu zgromadzonych na placu alar
mowym oddziałów, poczem ks. biskup
polowy Gawlina odprawił uroczystą
mszę św.
Po nabożeństwie nastąpiło rozdanie
odznaki pułkowej, poczem odbyła się
defilada oddziałów przed pułk. Parafińskim, komendantem miasta pułk.
Szajewskim, ks. biskupem Gawliną,
dowódcą pułku radjotelegr. pułk. Karaffa-Kraeuterkraftem i zgromadzony
mi gośćmi:
Następnie podoficerowie, podejmo
wali obecnych śniadaniem w kasynie
podoficerskim, które obchodziło tego
dnia 5-lecie swego istnienia,
iZ kolei odbyła się uroczystość
chrztu radjostacyj pułkowych, które
otrzymały imiona nadane im przez
obsługę. Matką chrzestną była puł
kownikowa Karaffa-iKraeuterkraf towa.
Godziny południowe wypełnił inte
resujący pokaz gimnastyczny oraz uroczystość rozdania nagród za zawo
dy techniczne, lekkoatletyczne i spor
towe oraz P. O. S.
Po wspólnym obiedzie żołnierskim,
w czasie którego przemawiali: pułk.
Karaffa-iKraeulerkraft, pułk. Parafiń
ski, ks. biskup Gawlina, dowódca 30
p. p. pułk. Grzędziński i kom, centrum
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wyszkolenia łączności w iZegrzu pułk.
Cepa, odbyła się o godz. 14 30 audy
cja z radjostacji krótkofalowej pułku,
o godz. 5-ej p. poł. zaś festyn żołnier
ski w parku.
Wieczorem o godz. 22-ej odbyła się
w kasynie oficerskim zabawa tanecz
na.
Uroczystości pułkowe odbyły się
również w Benjaminowie, gdzie sta
cjonuje Il-baon detaszow T any. Nie
zmiernie
efektownie
wypadł tam
zwłaszcza apel poległych, gdzie pod
czas jednominutowej ciszy rozległy
się w sąsiednim lasku słynnym z bi
twy jaka się rozegrała w r. 1930. Ka
rabinowe strzały mające symbolizo
wać walkę jaką w tem miejscu sto
czono.
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GIMNASTYKA

LEKCJA PIĄTA
pod kierunkiem kpt. Wł. Dobrowolskiego

Fig. 28.
Siad na krześle — jedno ra
mię wbok drugie na biodrze —
i skłony w lewo i prawo z za
machem odpowiedniego ramie
nia.

Fig. 27.
Rozkrok — opad wprzód, ra
miona wbok i skręty tułowia
W prawo i lewo.

Majorka —
wyspa Spokoju
(dokończenie ze str. 6-ej).
bliżu katedry—pozatem w - Lonji, sta
rej giełdzie, przerobionej obecnie na
muzeum.
Naogół wszakże architektura Major
ki jest jakby odzwierciedleniem na
stępujących po sobie kultur — od ru
in teatru rzymskiego, odkopanego ko
ło Alkudji, dawnej stolicy wyspy, aż
do czystej sztuki katalońskiej. Wpływ
stylu arabskiego, elementy gotyckie,
przewaga baroku lub renesansu. Stare
domy patrycjuszów zaglądają sobie
niemal do wnętrz ślicznemi ventanas
coronellas —• oknami z kolumnami,
które są naleciałością włoską; z katalońskiego patio prowadzą na piętro
schody z kutego żelaza, wycyzelowa
ne z renesansowem bogactwem. Cicho 1
jest przed temi domami, jakby je za
mieszkiwały duchy, nie ludzie; tylko
koty wygrzewają się w loggias — du
żych wnękach w murze — i zielenią
się kwiaty w doniczkach, ustawione
w patio.
...Oto garść pierwszych wrażeń z
Majorki, którą zechcemy zapewne
zwiedzić całą
za przewodnictwem
sympatycznej feljetonistki.

Kpt. Władysław Dobrowolski.
Znany szermierz prowadzi lekcje gim
nastyki porannej przez radjo.

Prawidłowa postawa: 1. stojąc, II. siedząc, III. leżąc, IV. klęcząc, V. przysiad.

Powtórzenie z le'kcji czwartej figur: 18, 19, 21, 22, 25 i 26,

WYJAŚNIENIE POSTAW
Skłon — oznacza, że tułów przechyla się wprzód, wtył, lub w bok, i że ruch odbywa
się we wszystkich stawach kręgowych. Skręt— oznacza silny zwrot tułowia w lewo lub
w prawo. Siad plaski — oznacza zwykły siad na ziemi z wyciągniętemi nogami wprzód.
Krok rozkroczny — oznacza kolano od kolana oddalone w kierunku bocznym o mniejwięcej 40 cm. Ramiona skurczone — oznacza, że ramiona są ugięte w łokciach i palce
rąk dotykają barków. Różnostronnie — oznacza, że jedno ramię wykonuje inny ruch

niż

drugie.

!

Na różnych falach
DRAMATYCZNE KOMUNIKATY.
W ubiegłym .tygodniu rozgłośnia ir
landzka nadała komunikat, jeden z
rzadszych w hi.storji radjofonji. Oto
w pewnej chwili rozległ się głos spea
kera spokojny i opanowany, ale dziw
nie szybki i stanowczy: „Panie i pano
wie, w tej chwili miasto nasze nawie
dzone
zostało
trzęsienie
ziemi.
Pierwszy wstrząs zanotował sejsmo
graf stacji meteorologicznej, oczekuje
my dalszych, które mogą być groźne.
Uwaga, baczność, proszę wychodzić z
domów, bezpieczniej jest na otwartej
przestrzeni, trzymać się jaknajdalej od
budynków!"
Wszyscy mieszkańcy Reykjawiku
wylegli na ulicę, speaker 'i cała obsłu
ga techniczna radjostacji pozostali na
stanowisku, pomimo coraz gwałtow
niejszych wstrząsów, zagrażających
zniszczeniem radjostacji. Sipeaker na
dawał w dalszym ciągu komunikaty,
coraz groźniejsze. „Słacja meteorolo

giczna unieruchomiona wskutek w&trząśnienia, wychodzić z domów, wycho
dzić prędzej i wszyscy 1" Pomimo groź
nej treści swych przemówień i niebez
pieczeństwa, dzielny speaker nie stra
cił zimnej krwi i dodawał słuchaczom
odwagi, nawet w chwili gdy maszty
anten i mury radjostaci zachwiały się,
grożąc lada chwila zawaleniem.
Po
dłuższym czasie sipeaker oznajmił ra
dośnie: „trzęsienie ziemi cichnie, szczę
ściem miasto uniknęło wielkiej katatrofy, kilka małych domków zrujno
wanych, ofiar w ludziach niema".
RADJO WIEŻA BABEL.
Radjo czeskosłowackie jest „najróżnojęzyczniejszem" na całym świecie.
Praga nadaje w językach: czeskim,
niemieckim, francuskim, rosyjskim,
angielskim, ipolskim i serbskim. Braitisława po słowacku, po węgiersku i po
niemiecku, pomniejsze rozgłośnie rów
nież uwzględniają te języki, z dodat
kiem jeszcze rusińs,kiego.
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WZOROWY ODBIORNIK KRÓTKOFALOWCA

Zainteresowanie, jakie dla dziedziny
fal krótkich zaczęło ponownie rosnąć
wśród naszych radioamatorów nic
trudno
wytłumaczyć.
Wspomnijmy
tylko odległe już czasy, w których
każdy nowy układ odhiorczy, publi
kowany na łamach pism fachowych,
budził w nas, początkujących wów
czas radjoamatorach, nowy dreszcz
zainteresowania, kryjąc w swej mniej
łub więcej tajemniczej nazwie i nie
dla każdego zrozumiałym schemacie
szereg tajemnic, które należało dopie
ro opanować i zgłębić. Śmiało rzec
można, że właśnie ta tajemniczość i
dążenie do ustawicznych ulepszeń by
ła najsilniejszym bodźcem rozwijają
cego się radjoamatorstwa. Dziś czasy
uległy kardynalnej zmianie: w radjofonji doszliśmy do pewinego punktu,
w którym już (przynajmniej w chwili
obecnej) trudno spodziewać isię jakichś
przewrotów i epokowych udoskona
leń. Nie stanęliśmy wprawdzie zupeł
nie na miejscu, jednakże kroki, jakiemi zmierza radjolechnika doby obec
nej do wytkniętego celu, stają się co
raz drobniejsze, nowe konstrukcje i
ulepszenia dotyczą już tylko pewnych
szczegółów, nie naruszając bynajmniej
znanych już nam dobrze zasad. Z te
go też względu montaż tego czy owe
go odbiornika nie daje nam, "wpraw
nym radjoamatorom tych emocyj co
dawniej. Dziś spojrzawszy na schemat
z góry możemy sobie zdać sprawę,
czego możemy się po takim aparacie
spodziewać i jakie trudności nastręczą
nam się przy jego wykonaniu.
Zupełnie inaczej przedstawia się
sprawa odbioru i nadawania na falach
krótkich. Dziedzina ta, opanowana do
tychczas przez -stosunkowo szczupłe
grono radjoamaitorów, stanowi dla
wielu szerokie i ciekawe pole do pra
cy. Nawet stary i doświadczony średniofalowiec, podejmując budowę od
biornika czy nadajnika krótkofalowe
go, stanie niewątpliwie wobec całego
szeregu zjawisk i objawów nowej,
nieznanej mu dotychczas natury.
Idąc po linji tego na nowo budzą
cego się zainteresowania, jakie wywo
łały w ostatnich czasach fale krótkie,
zamieściłem już swego czasu na łamach
Ra szereg artykułów ujętych w cykil
„Pracownia radjoamatara Krótkofa
lowca" (iNrjNr. 41, 42 i 47/19S1 oraz
6/1932). Obecnie zamierzam podać opis budowy wzorowego odbiornika
krótkofalowego typu 1—V—łl, który
oprócz tego może nam również służyć
i do odbioru fal średnich i długich.
Zastosowanie odbiorników średnio i

długofalowych do odbioru fal krót
kich drogą użycia w nich przełączni
ków lub oddzielnych przystawek nie
można uważać za celowe. Specjalne
właściwości fal krótkich wymagają
ich uwzględnienia w całej konstrukcji
odbiornika, który winien być ad hoc
do tego celu zbudowany. Nie przesądza
to jednak kwestji, że odbiornik taki,

szej lampy. Obwód siatkowy pierw
szej lampy jest utworzony przez opór
stały Ra rzędu około 20.000 omów i
pracuje aperjodycznie wzmacniając i
podając na siatkę detektora wszyst
kie, nadchodzące z anteny prądy szybkozmienne. Selekcja tych drgań na
stępuje dopiero w obwodzie anodo
wym przez użycie cewki i kondensa•0*120

O +«

Schemat

teoretyczny

Rys. 1.
drogą prostej wymiany cewek, względ
nie organów strojenia, może być rów
nież z dobrym skutkiem użyty do od
bioru fal średnich i długich.
UKŁA JD.

Schemat opisanego poniżej odbior
nika widzimy na rys. 1. Jesf to od
biornik trzylampowy z lampą ekrano
wą, detektorem i transformatorowo
sprzężoną lampą superdyirekcyjną ja
ko stopniem końcowym. Sercem całe
go układu jest lampa detekcyjna, pra
cująca ze sprzężeniem
zwrotnem.
Lampy pierwsza i trzecia służą wy
łącznie jako wzmacniacze wielkiej i
małej częstotliwości, mając prócz te
go na celu uniezależnienie lampy de
tekcyjnej od wszelkich wpływów na
tury zewnętrznej jak rodzaj i długość
użytej anteny oraz opór omowy ob
wodu wyjściowego. Antena jest przy
łączana bezpośrednio do siatki pierw

Konitrukcja cewkt
kieri/ntk rrawhjfC/a LaiLr -odwrotny
Rys. 2.

tora zmiennego C. Schemat może pod
tym względem okazać się na pierwszy
rzut oka cokolwiek niezrozumiały, po
nieważ cewka anodowa La włączona
jest między anodę pierwszej lampy a
dodatni biegun napięcia anodowego,
podczas gdy kondensator C włączony
jest pomiędzy anodę a wspólny mi
nus odbiornika.
Konieczność stosowania takiego układu połączeń dyktują nam względy
konstrukcyjne, gdyż dzięki temu ro
tory obu kondensatorów zmiennych
C i Cr mogą leżeć wspólnie na ma
sie odbiornika (konstrukcja całkowi
cie metalowa), co zapewnia nam zu
pełny brak wpływu pojemnościowego
ręki przy strojeniu. Pod względem elektrycznym jednak układ taki nie
różni się od normalnego (gdzie kon
densator włączony jest równolegle do
cewki anodowej), gdyż zarówno plus
anody, jak i wspólny minus odbiorni
ka wykazują ten sam potencjał wiel
kiej częstotliwości. Prócz tego kon
densator blokowy Cb łączący plus anody z minusem, tworzy dla prądów
wielkiej częstotliwości doskonały most,
nie zmuszając ich do obrania nieco
długiej drogi poprzez źródło napięcia
anodowego.
Podczas gdy lampa pierwsza unie
zależnia nam obwód siatkowy detek
tora od przyłączonej do odbiornika
anteny, lampa trzecia zapobiega wszel-
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Rys. 3a, b i c.

kim wpływom zewnętrznym od stro
ny obwodu anodowego. I tak np. wie
my z praktyki, że słuchając odbioru
fal krótkich na aparacie jednolampowym, wystarczy dotknąć ręką do
sznura od słuchawek, lub też użyć
innej- -pary słuchawek o dłuższym
sznurze albo innym oporze, aby spo
wodować zmianę dostrojenia odbior
nika. Przy korespondencji krótkofalo
wej natomiast ważną jest bardzo rze
czą możność skalowania aparatu. Od
biornik, uniezależniony od wpływów
zewnętrznych pozwoli nam zawsze od
szukać każdą stację dokładnie na tem
samem miejscu, co ogromnie uprasz
cza sprawę przy korespondencji z kil
koma stacjami równocześnie i szybkiem przerzucaniu się na odbiór to

tej to innej stacji. Czynnik ten na
biera lem większego znaczenia, że
dziś marny już bardzo wiele stacyj o
stabilizacji kwarcowej, które występo
wać muszą z natury rzeczy zawsze na
tej samej ipodziałce kondensatora.
Ponieważ dla osiągnięcia możliwie
jaknajwiększej dokładności strojenia
kondensator obwodu anodowego po
siada pojemność zaledwie aO cm,
przeto użycie naszego odbiornika i do
odbioru fal długich wymagałoby za
stosowania niezliczonej ilości cewek
wymiennych. Aby temu zapobiec za
stosowałem równolegle do kondensa
tora C o małej pojemności drugi
kondensator zmienny C2 o pojemno
ści 500 cm, który może być dołącza
ny przy odbiorze fal długich przy po
mocy jednofoiegunowego przełącznika.
Ponieważ rotor tego kondensatora le
ży również na masie odbiornika, prze
to w pozycji odłączonej, kondensator
ten
pozostaje
bez
jakiegokolwiek
wpływu na skalę kondensatora C nie
przeszkadzając zupełnie w wycechowaniu tej skali.
Wzmacniacz
małej częstotliwości
sprzężony jest z detektorem transformatorowo przy pomocy transformato-
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Schemat rr,onta.7.0 vuu-widok z. dolo

Rys. Ab.
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Schemat mon/aŻony- tvit/olk x ęosy
it-c/o blacfyy.
Rys. Aa.

ra o przekładni 1 : 5 i wyposażony
w
silną
lampę
superdyrekcyjną.
Wprawdzie tak zmontowany odbior
nik pozwoli nam na głośnikowy od
biór nie wszystkich stacyj, gdyż więk
szość nadajników małej mocy sły
szalna będzie na słuchawki, to jed
nak .szkopuł ten nie posiada większe
go znaczenia, gdyż zasadniczo odbiór
krótkofalowy, zwłaszcza telegraficzny,
odbieramy z zasady przy pomocy słu
chawek, gdyż odseparowanie uszu od
szmerów i rozmów, prowadzonych w
naszem otoczeniu, pozwala na znacz
nie lepsze skoncentrowanie uwagi na
prowadzonym nasłuchu.
Komu zależałoby na powiększeniu
siły odbioru np. przy wyjątkowo nie
korzystnych warunkach antenowych,
ten może oczywiście bez większych
trudności zastosować w opisanym układzie wzmacniacz dwulampowy, np.

•MBBSSa

Rys. 56.

Rys. 5a.

poszczególnych pasów oraz sposobu
wykonania cewek.
Sposób wykonania cewek oraz po
łączenia ich końcówek z poszczegól
ne mi wtyczkami cokołu widać jasno
na rys. 2, przyczem zaznaczyć nale
ży, że kierunek nawinięcia cewki ano
dowej i reakcyjnej winien być wzglę
dem siebie odwrotny. Dokładny opis
wykonania cewek tego rodzaju, który
mógłby być użyteczny amatorom nie
mającym zupełnie doświadczenia na
tem polu zamieściłem w numerze 42
tygodnika Radjo z r. 1931, wobec cze
go nie będę go tu powtarzać. Zazna
czę tylko, że cewka na pas 80-o me
trowy nie da się nawinąć bezpośred
nio na cokole lampy, gdyż ilość* po
trzebnych zwojów jest na to zbyt
wielka, wobec czego należy na cokół
nasunąć cylinder preszpanowy odpo
wiednich wymiarów i umocować go
dwiema śrubkami do cokoła. W od
biorniku modelowym cewka ta wyko
nana była na dużym typie cokołu od
lampy głośnikowej dużej mocy (śred
nica cokołu 40 mm), na który nasu
nięto rurkę preszpanową o średnicy
zewnętrznej 45 mm i długości 10 mm,
przyczem dla wypełnienia luzu pomię
dzy cokołem a wewnętrzną średnicą
cylindra, cokół oklejony został uprzed
nio kilkoma warstwami papieru.

transformatorowo-oporowy, co jednak
w większości wypadków uważać nale
ży za zbędne.
CEWKI.
Pokrycie całego zakresu fail od
10—-100 m jest przy odbiorze stacyj
amatorskich zupełnie zbyteczne, po
nieważ wszystkie te stacje rozmiesz
czone są jedynie na pewnych wąskich
zresztą wycinkach powyższego zakre
su. Wycinki te noszą nazwę pasów i
tak mamy pas lO-o metrowy w grani
cach od 10.00—10,71 m (28.00—30.00
kc), dalej pas 20-o metrowy, .rozcią
gający się od 20,83—2'1,43 m (14.000
— 11.400 kc), bodaj że najpopularniej
szy pas 40-o metrowy od 41,1 do
42,9 m (7.000 do 7.300 kc). Niemniej
często używanym jest pas 8<D-o me
trowy, zawarty w granicach od 75.00
do 85,7 m (3500 do 4000 kc), a wresz
cie najdłuższy pas 150-0 metrowy, ograniczony zakresem od 150 — 175 m
(1715 — 2000 kc). Z powyższych pa
sów największem stosunkowo wzię
ciem cieszą się trzy pasy środkowe,
t. j. pas 20-O metrowy dla dalekiej
komunikacji w dzień, pas 40-o me
trowy dla komunikacji na delekie dy
stanse w nocy oraz pas 80-o metrowy
dla komunikacji na średnie odległości
•zarówno w dzień jak i w nocy.
Z powyższych względów dla pokry
cia powyższych trzech najważniej
szych pasów wystarczą nam najzupeł
niej trzy cewki krótkofalowe, które
wykonamy jako uzwojenia cylindrycz
ne na cokołach od starych lamp radjowych. Poniższa tabelka zawiera
bliższe dane co do ilości zwojów dla
P A S

Ilość zwojów

.

. .

Drut

20

40

80

I-i

4

11

20

U

3

5

1 mm

Odstęp cewek . . .
Średnica cewki .

MONTAŻ.

Cały odbiornik wykonany jest na
metałowem „chassis" wykonanem z
1,5 mm blachy aluminjowej o wymia
rach podanych na rys. 3a. Z przodu
przykręcona jest płyta czołowa (rys.
3b) z grubej, 3 mm blachy aluminjo-

.

.

m

6

0,4 mm

3

„

4

>,

34

„

34

„

0,3 izol. 2 X bawełna
5 mm
45 „

wej, a tuż za nią umocowany jest za
równo do płyty czołowej, jak i do
chassis, mostek, wygięty również z
1,5 mm blachy aluminjowej (rys. 3c).
Mostek ten osłania nam kondensatory
przed zakurzeniem, jak również two
rzy podstawę dla gniazda cewek wy
miennych, które skutkiem tego umie
szczone są zdała od szkodliwego od
działywania metalu, a zarazem po
zwalają dogodnie się wymieniać. Ca
ły odbiornik możemy oczywiście wsta
wić w drewnianą skrzynkę, w której
wieku wyciąć należy otwór tej śred
nicy, aby mimo zamkniętego wieka
można było swobodnie wymieniać
cewki. Od strony tylnej do chassis
przykręcona jest płytka bakelitowa,
na której montujemy tulejkę anteny
oraz gniazdka słuchawek, a oprócz
tego przez otwór, wywiercony po
środku, przepuszczamy na zewnątrz
sznury bateryjne. Szczegółowy plan
montażowy (rys. 4), jak również za
łączone zdjęcia fotograficzne (rys. 5)
są tak jasne, że bliższe omawianie bu
dowy możemy pominąć, gdyż nie na
stręczy nam ona żadnych trudności.
Poniżej zamieszczam jeszcze na za
kończenie spis materjałów, potrzeb
nych do wykonania powyższego od
biornika:
1 kondensator strojeniowy C (neutrodon 50 cm),
1 kondensator strojeniowy C2 z die
lektrykiem stałym 500 cm,
1 kondensator reakcyjny Cr z die
lektrykiem stałym 500 cm,
1 skala mikrometryczna do konden
satora C.
2 gałki do kondensatorów C2 i Cr,
3 cewki według opisu powyżej,
2 kondensatory blokowe Cb i Cb1
po 0,1 [*• F,
1 kondensator stały Cs 150—200 cm,
1 opór redukcyjny Re 0,2 megoma,
1 opór Ra 20.000 omów,
1 opór Rs. 0,1 — 2 meg. zależnie od
lampy detekcyjnej,
1 dławik wielkiej częstotliwości D
(Gryf),
1 transformator małej częstotliwości
o przekładni 1:5 (Polton),
3 podstawki do lamp 4-o wtyczko
wych,
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1 podstawka do lamp 5-0 wtyczko
wych,
blacha aluminjowa na chassis i mo
stek 1,5 — 2,0 mm wg. podanych wy
miarów,
blacha aluminjowa na płytę czoło
wą 3,0 m,m wg. podanych wymiarów,

1 płytka bakelitowa 2(>0X60X3 mm,
5 wyłączniki żarzenia dowolnego
typu,
1 potencjometr stały P 1000 omów,
kabel bateryjny, wtyczki, śrubki z
nakrętkami, drut montażowy, rurka
izolacyjna i inne dro-bne materjały,
3 lampy S 406, LD 410 i PP 415
Tungsram lub A 442, A 415 i B 443
Philipsa.

OBSŁUGA.
Odbiornik pracuje doskonale bez
jakiegokolwiek uziemienia, nie wyka
zując przytem najmniejszej wrażliwo
ści na pojemność ręki. Antena mo:że
być dowolnego typu. W dobrych wa
runkach wystarczy zupełnie kilkometrowa antena pokojowa lub świetlna.
Obsługa aparatu nie różni się zupełnie
od obsługi jakiegokolwiek odbiornika
reakcyjnego.
Drogą doboru odpowiedniego oporu
siatkowego oraz ustalenia najkorzyst
niejszego położenia suwaka potencjo
metru (bliżej minusa!) należy posta
rać się osiągnąć jaknajmię.kszą reak
cję. Nie bez wpływu pozostaje tu rów
nież i dobór najwłaściwszego napięcia
anodowego dla lampy detektorowej.

Przez zastosowanie cewek maso
wych o odpowiednio dużej ilości zwo
jów (ca 200 w cewce anodowej i 10©
w reakcyjnej) możemy nasz odbiornik
przystosować również i do odbioru
stacji warszawskiej, pamiętając o do
łączeniu kondensatora pomocniczego
C2. Fale zakresu 200—600 m mażemy
odbierać, stosując cewki masowe ca
100 zwojów w uzwojeniu anodowem
oraz 70 w reakcyjnem. Cewki te mo
żemy nawinąć na wiertarce przy za
stosowaniu jaknajmniejszej śred-nicy
wewnętrznej. Wykonując je odpowied
nio cienkim drutem (ca 0,15—0,2 mm)
będziemy mogli umieścić je we wnę
trzu cokołu,
Włodzimierz Junosza Stępowski.

LAMPY PROSTOWNICZE PODWAJAJĄCE NAPIĘCIE SIECI
Dotychczasowe lampy prostownicze
o podgrzewanej katodzie, żarzone całkowitem napięciem sieci i używane

Obecnie, jak
informuje tygodnik
Funk nr. 24-I1933, przemysł lampowy
wypuścił serję nowych lamp prostow
niczych pośrednio żarzonych używa
nych bez transformatora sieciowego i
mogących w odpowiednim układzie
podwajać napięcie sieci.
Układ takiej lampy jest schema
tycznie pokazany na rys. 1.

20000SŹ
*

Rys. 1.
bez transformatora sieciowego, miały
tę wadę, iż dostarczane przez nie na
pięcie wyprostowane mogło być w idealnym wypadku rzędu napięcia sie
ci. Dlatego nadawały się one tylko do
małych aparatów prostowniczych, za
silających najmniejsze typy odbiorni
ków radjoifonicznych, gdyż silniejsze
np. lampy głośnikowe, przystosowane
do napięć 250—,300 V nie mogły być
należycie wykorzystane, chyba, że mię
dzy lampą prostowniczą a siecią prze-
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Rys. 3
Wewnątrz bańki szklanej mieszczą
się dwa systemy, prostujące przeciwsobnie, lak jak ,np. prostowniki sele
nowe lub kuprytowe w układzie Greinacher'a. W każdym okresie prądu
zmiennego poszczególne systemy pra
cują 11a zmianę. Anoda jednego syste

isk rooi,
o

roooosi

t T W,T

$500^

J

mu łączy się z katodą drugiego. Jeden
system ładuje kondensator Ci, drugi—
kondensator C2. Obiegi prądu w ob
wodach obu systemów są znakowane
strzałkami. iNa okładkach kondensato
ra C3, a więc w punktach a i 6, wy
stępuje
napięcie,
stanowiące
sumę
chwilowych napięć na kondensatorach
Ci i Ge.

to 20 JO

Podczas pracy jałowej, czyli bez
obciążenia, układ prostowniczy daje
napięcie wyprostowane okrągło 3,8 ra
zy większe, od doprowadzanego na
pięcia zmiennego (napięcia sieci).
Wykres, podany na r y s . 2, przed
stawia zależność dostarczanych przez

WYSOKĄ JAKOŚCIĄ TOWARU PRZY NAJNIŻSZYCH
CENACH ZDOBYŁA SOBIE POPULARNOŚĆ FIRMA

bo so fiA

R y s . 2.
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widziano autotransformator, podwyż
szający odpowiednio napięcie sieci.
Oczywiście, że takie postawienie spra
wy jest równoznaczne pod względem
kosztów z urządzeniem o normalnej
lampie prostowniczej i transformato
rze sieciowym, a zatem lampa pro
stownicza, żarzona pośrednio pełnem
napięciem sieci, jako lampa zbyt jed
nostronna, nie mogła liczyć na szersze
jej stosowanie.

Inductor Dynamic-Chassis „Membra"
29.— zł.
„
„
„
„
w orzechowej skrzynce. 35.— zł.
Transformatory sieciowe do 2-3 I. aparatów . . . . 12.50 zł.
„
niskiej częst. od 1 :3 — 1:10 .
.
.
6.50 zł.

Dla p. monterów uniwersalny przyrząd pomiarowy „Pifco" —Neubergera (pomiary napięć 8 v i 240 v i miliamperomierz do 40 m A.) oraz
sprawdzanie lamp i wszelkich obwodów elektrycznych, w bakelitowej
oprawie Zł. 24.50. Porto Zł. 2. 802

Cenniki I prospekty wysyłamy gratis.

Zamówisz raz — będziesz naszym stałym klijentem.

tego rodzaju lampy napięć wyprosto
wanych od napięć sieci i obciążenia.
Z charakterystyki np. dla 120-woltowej lampy prostowniczej widzimy, że
lampa taka przy obciążeniu 20 miliamperami pozwala osiągnąć bez trans
formatora sieciowego napięcie wypro
stowane 250 V przy obciążeniu 30
mA •—• 210 V, iprzy 4-0 m/A —, 180 V.
Cokół lampy (rys. A) posiada 5 wty
czek. (Napięcie żarzenia o wysokości
napięcia sieci dochodzi do wtyczek
ŻŻ. (Pomiędzy wtyczki G i K oraz K
i A są włączone kondensatory Ci i Ca
po 4 mikrofarady każdy, badane na
przebicie napięciem conajimniej 700 V.

Wyprostowane napięcie pobiera się
z wtyczek G i A, przyczem A jest bie
gunem ujemnym, G —< biegunem do
datnim układu. Kondensator C3 jest
również o pojemności 4 mikrofaradów.
Na rys. 3 widzimy aparat anodowy,
w którym pracuje nowa lampa pro
stownicza, obywająca się bez trans
formatora sieciowego. Jest to aparat
większego typu, mogący zasilać od
biorniki nawet do 6 lamp włącznie.
Dostarcza on 4 różne napięcia anodo
we, ,z tego jedno regulowane oraz 3
napięcia siatkowe — oba regulowane.
Ujemny przewód układu jest wzglę
dem ziemi zablokowany kondensato
rem o pojemności 0,5 mikrofarada.
Jedna z tej serji nowych lamp pro
stowniczych (VG i5) o prostowaniu
obustronnem, zasilana pełnem napię
ciem sieci 230-woltowej daje przy ob
ciążeniu 40 rnA jeszcze 216 V. Lampa
ta jest przeznaczona dla aparatów,
w których chodzi o mały ciężar i nie
znaczne wymiary (zbędność transfor
matora sieciowego i najprostszy filtr),
np. dla przenośnych odbiorników, falomierzy, małych przenośnych nadaj
ników, oscylatorów i t. p.
Bardzo dobrze nadaje się ona do
prostowników, zasilających głośniki elektrodynamiczne, w których może
być stosowaną bez (żadnego filtru.
Jakkolwiek wprowadza ona prosto
tę w budowie aparatów, gdyż znacz
nie ją upraszcza, należy pamiętać, iż
aparat z omówioną lamjpą prostowni
czą łączy się wprost z siecią, a za
tem obowiązują tu wszelkie środki ostrożności, przepisane dla odbiorni
ków, zasilanych z sieci prądu stałego
(kondensator w doprowadzeniu uzie
mienia, transformator wyjściowy, bez
pieczniki).

F. Schoen.

PORADNIK RADJOAMATORA
WIAHANilA SIŁY ODBIORU
W APARATACH iSIIBClIOWYGH.
Wl odbiornikach zasilanych z sieci
oświetleniowej częstokroć ida ją się za
uważyć silne wahania natężenia audy
cji, które występują w sposób raptow
ny, Nie może tu być mowa o "t. tsw.
fadingu czyli zanikaniu fał, gdyż izjjawisko (to występnie w sposób ciągły
t. j. zmiany siły odbioru występują
progresywnie gdy tymczasem W wy
padku tu traktowanymi siła głosu ma
leje momentalnie aby znów tak samo
naigle powrócić do dawnej nortmy —
inneirii słowy — odibiór jest albo ci
chy albo głośny, iprzyozem nierzadko
zmiamy te połączone są z słlnemi
trzaskami,
Powody tego izjawisika mogą być
różnorakie. Jeśli odbiornik zaopatrzo
ny jest w lampy z podgrzewanemi ka
todami, wówczas błąd może leżeć w
niepewnym- foontafocie między katodą
(warstwą emituijącą) a doprowadze
niem do niej. Ma to częstokroć miej
sce w lamjpach ekranowanych. Dalej
poiważnem źródłem .zakłóceń mogą
być przeciążone oporniki redukcyjne
w (przewodach anodowych (poszczegól
nych laimtp. Dla zbadania czy tu (kry
je się przyczyna błędów należy bez
pośrednio ipo wyłączeniu odbiornika
(wyjąć dla (bezpieczeństwa również
wtyczikę ścienną) zbadać wszystkie
oporniki na rozgrzanie,. Jeśli któryś z
nich wykazuje znaczną temperaturę

POLTON
to gwarancja jakości
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należy go zastąpić innym opornikiem
o tej samej oporności ale o większej
obciążalności. Dalszą przyczyną niedomagań aparatu mogą ibyć przełącz
niki cewikowe, 00 możemy stwierdzić
przełączając feilka'krotnie silnie tam i
z powrotem. Jeśli przy tej manipulacji
występują siline trzasiki, to przyczyna
zakłóceń leży bezwzględnie iw prze
łączniku. (Wreszcie w odbiornikach
sieciowych 'konstrukcji fabrycznej gor
szego gatunku źródłem poważnych (za
burzeń mogą być wydłużenia cieplne
materjałów izolacyjnych, na których
zmontowane są części, Witedy to
wskutek silniejszego rozgrzewania się
aparatu podczas pracy może mlieć
miejsce zmiana dobroci styku, która
poiwodulje trzaski. Jeśli więc zakłóce
nia odbioru występują dopiero po pe
wnym czasie pracy odbiornika, a więc
dopiero wówiozas, gdy się on zdoła na
grzać, wówczas 'błąd pochodzi iz ostat
niej przyczyny. Usunięcie błędu naj
lepiej powierzyć firmie, która wypro
dukowała odbiornik.

W-wa vl.Puiawska.3S tfcl.8"V2"70
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N O W O S C !
Transf. do szem. Loftin - Band 3 — RA Nr. 17/33
Transf. wyjściowy WDM2 — uniwersalny RA Nr. 5/33
Transf. do taniej dwójki sieciowej typ JAŻ 30030 —
RA Nr. 21/33
CENY R E W E L A C Y J N E
Nowe cennił l i Ułapełnienla Ich na roK 1938
bezpłatnie.

PRZYRZĄDY„GRYF"
NIEZBĘDNE DLA DOBREGO ODBIORU.

Nawet najlepszy aparat nie jest idealnym i odbiór zawsze można znacznie polepszyć,
stosując te proste, a jednak skuteczne przyrządy.

FILTR REZONANSOWY
Którago zasada działania opisana zo
stała w 15 i 23 Nr. RA-djo, usuwa
gwizd interferencyjny stacji o fali
zbliżonej do słnchanej.

REŻEKTOR

Do odbiorników siecio
wych, usuwa wszelkie
przeszkody w audycji
(trzaski, warkot i t. p.),
pochodzące z sieci.

ELIMINATOR
DOM

RA.DJO WYSYŁKO WY

„METRON"

Warszawa 21, Ustronie2
tel. 11.78.58, P.K O. 22.970
Wysyłka na prowincję za pobraniem pocztowem '(należność pobiera listonosz przy
doręczeniu paczki).

Na kr.lub dł.
fale, dzięki
specj. ukła
dowi elimi
nuje st a c ję
miejscową,
nie zciszając
odbioru.
803

^"techniczne
WARUNKI UDZIELANIA PORAD
TECHNICZNYCH PODAJEMY W
PROGRAMACH NA STR. II
(2 RZYMSKIEJ).
9712. W, Markiewicz, Jarosław.
W1 celu przystosowania odbiornika
do zakresu długofalowego należy za
stosować cewkę o większej ilości zwo
jów. Prosimy o przysłanie schematu
ideowego — poradzimy.
9713. „Legjonowo J. K."
Odbiornik Pana, zasilany dotych
czas bat erj ami, można przystosować
do zasilania z sieci prądu zmiennego
o napięciu 220 V. Odpowiedni zasi
lacz anodowo-żarzeniowy, zastępujący
akumulator żarzeniowy i baterję ano
dową opisaliśmy w Nr. 28 RA/31, Po
nieważ zaznacza Pan w liście, że lam
py są już stare, przeto lepiej byłoby
zbudować nowy odbiornik sieciowy,
wykorzystując niektóre części z od
biornika bateryjnego. Z układów dwulampowych możemy polecić Panu
dwójkę, opisaną w Nr. 21 RA/33, bo
wiem koszt nowych lamp i zasilacza
z Nr. 28 RA/31 wyniesie prawie tyle,
co budowa wymienionej dwójki.
9714. „Farad''.
1) Zasięg odbiornika powinien być
b, duży. Przypuszczamy, że słaby od
biór stacyj jest spowodawny tylko
nieodpowiedniem ustawieniem kon
densatora C2. W celu otrzymania du
żej siły odbioru należy Ca ustawić na
maksimum pojemności. 2) Jeżeli reak
cja zrywa się gwałtownie, to należy
usunąć dławik Dh i kondensator C».
Dławik Dłi nie ma wpływu na jakość
reakcji. Ilość zwojowi cewki reakcyj
nej jest zamała i dlatego zmuszony
jest Pan przyłączać kondensator do
datkowy równolegle do Cs. 3) Jeżeli
do budowy odbiornika użył Pan trans
formator m, cz. odimiennego typu niż
podany w opisie, to należy reakcję
wyregulować doświadczalnie, stosując
dławiki m. cz. bądź je usuwając,
zwiększając ilość zwojów cewki reak
cyjnej i t. p. Poza tem bardzo waiżne
jest zastosowanie w odbiorniku odpo
wiedniej lampy detekcyjnej.
9715. L. Gerasimow-Wolanow, Ra
dom.
1} Dobroć odbiornika nie polega na
dużej sile odbioru, bowiem zawsze
można ją otrzymać przez użycie lam
py głośnikowej większej mocy, lecz
na selektywności (zdolności wyodręb
niania stacyj), zasięgu i czystości od
bioru. Jeżeli odbiornik Pana nie za
dawala pod względem siły odbioru,
to należy rozbudować wzmacniacz
m. cz. do dwóch stopni, bądź zasto
REDAKTOR NACZELNY I ODPOWIEDZlALNYi

sować na ostatnienł miejscu silniejszą
lampę głośnikową, np. pentodę. 2) Po
dwóch lampach odbiór na głośnik jest
niemożliwy, bowiem nie ma wzmoc
nienia m, cz. Jeżeli zależy Panu na
odbiorze głośnikowym Warszawy, to
należy antenę przyłączyć do statora
drugiego kondensatora strojeniowego
przez kondensator o pojemności IOO—
150 cm. W tym- wypadku lampę ekra
nowaną można usunąć z odbiornika.
3) Powodem odbioru małej ilości sta
cyj na falach średnich jest nie tylko
wadliwa instalacja antenowa, lecz i
niesprzyjające warunki lokalne. 4) Od
biór stacyj' długofalowych podczas
pracy stacji warszawskiej jest możli
wy tylko po zastosowaniu eliminato
ra. Kilka schematów eliminatorów
znajdzie Pan w Nr. 26 RA/32. 5) Opis
wzmacniacza dwulampowego m. cz.
(transformatorowo - oporowego) wyśle
Panu Administracja naszego pisma po
otrzymaniu 80 gr.
9716. W. Jaksa-Rożen, Zakopane.
1) Opis aparatu jednolampowego z
pentodą znajdzie Pan w Nr. 53 RA/29.
2) Schemat załączony do listu Pana
nie jest układem negadynowym, lecz
zwykłym układem detekcyjnym' z lam
pą dwusiatkową (bez reakcji). 3)
Wizmacniaciz sieciowy m. cz. z lampą
dwusiatkową, żarzoną bezpośrednio,
nie da dobrego wyniku. W celu 0łrzymania audycji na głośnik radzimy
do odbiornika dołączyć wzmacniacz
sieciowy z lampą głośnikową, zbudo
wany według NT. 14 lub 28 RA/32.
9717. G, Fichtel, Tarnów,
1) Cewkę głośnikową można nawi
nąć drutem 0,1 mim. Ilość zwojów nie
zmieni się. 2) Sposób umocowania
mechanizmu głośnikowego na ekranie
wyjaśnia rys. 7 (Nr. 11 RA/33). Ścian
ka, do której przymocowano mecha
nizm, będzie stanowić pułkę przykrę
coną do ekranu.
9718. J. S„ Toruń.
I)1 Radzimy zbudować czwórkę z
Nr. 16 RA/33, wprowadzając zmiany
w układzie, wymienione w liście Pa
na. 2) Należy zastosować dwa prze
łączniki falowie na wspólnej osi. Cew
ki długofalowe mogą być zwierane,
bądź przełączane, jak w czwórce z
Nr. 512 RA/312. 3)1 Selektodyna ;z Nr. 46
RA/32 jest odbiornikiem nowocześ
niejszym niż trójka opisana w Nr. 19
RA/32, bowiem posiada nową lampę
ekranowaną — seleiktodę.
9719. „El-Es", Poznań.
Obliczenie cewki wzbudzającej jest
prawidłowe. Ze względu jednak na
niekorzystny kształt cewki należy
zmniejszyć jej długość w takim sto
sunku, aby cewka w przekroju po
dłużnym miała kształt kwadratu lub
b. zbliżony do niego. W tym wypad
ku zmienią się wymiary jarzma elek
tromagnesu. 3) Wymiary membrany
mogą być zwiększone o 90 mm
9720. „Radjoamator — Toruń".
1) Ponieważ antenę sprzęga Pan zapomocą kondensatora z obwodem
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siatkowym pierwszej lampy, a kon
densatory strojeniowe są umocowane
na wspólnej1 osi, przeto taki układ nie
może pracować zadowalająco, bo
wiem antena ma znaczny wpływ na
zestrojenie obwodów. Jest to również
powodem odbierania małej ilości sta
cyj i to tylko silniejszych. Radzimy
zastosować w. odbiorniku cewki takie
go typu, jak w Loftin-Band 3 z Nr. 17
RA/33. Dokładność zestrojenia obwo
dów przy lampie E 455 umożliwi od
biór kilku stacyj w godzinach popo
łudniowych. 2)i Lampy opisane w
Nr. 26 i 27 RA/33 należą do najnow
szych. Zastosowanie ich w odbior
nikach opisanych już w RA wymaga
łoby przebudowy aparatów. Obecnie
rozpoczęliśmy już opracowywanie no
wych układów odbiorczych z uwzględ
nieniem najnowszych typów lampOdbiorniki te będą opisane na ła
mach RA w zbliżającym' się sezonie
jesiennym b. r. Przyrząd pomiarowy,
o którym pisze Pan w liście, nie na
daje się do pomiarów napięć apara
tów sieciowych, bowiem posiada ma
ły opór.
9721. M, Muszyński, Łódź.
1) W schematach czwórki z Nr. 24
RA/33 nie ma błędów. Przy ustawie
niu przełącznika na kontakty 3 i 6
(odbiór fal od 200—450 młr.)1 pozo
stałe cewki są zwarte i uziemione.
Podobny wypadek ma miejsce pTzy
odbiorze zakresu 400—950 mitr. Czy
to dla Pana jest niejasne. Zwykle
zwieranie cewek niedzynnych. 2) Je
żeli buduje Pan odbiornik z obwodem
uselektywniającyim, to opór na 500.000
omów, jest niezbędny. Opory tego ro
dzaju nabędzie Pan w firmie Rosengarten, ul. Żalbia 1, lub C. E. R., ud..
Elektoralna 30 w Warszawie.
9723. Kpt. M. Kilian, Oświęcim.
1) Powodem występowania sprzę
żeń między obw,odami jest prawdopo
dobnie
nieumiejętne
prowadzenie
przewodów połączeniowych oraz brak
zaekranowania przewodów biegną
cych do anod pierwszej i drugiej lam
py. Opór RK dla lamlpy E 455 powi
nien Wynosić 400 omów. 2} Lampa
detekcyjna jest nieodpowiednia. W
układzie Loftin-Band lampa detekcyj
na praduje pTzy małem stosunkowo
napięciu anodowem, przeto ujemne
napięcie siatki kierującej powinno być
b. małe. Główną przyczyną wadliwe
go działania odbiornika są często nie
odpowiednie opory, których wartości
nominalne nie zgadzają się z warto
ściami rzeczywiatemi. W celu unik
nięcia zawodu radzimy wielkość każ
dego oporu stosowanego do montażu
odbiornika sprawdzić na mostku
Wheatstone'a.
Sposób
wykonania
mostka sposobem radioamatorskim opisaliśmy w (Nr. 50 RA/312. 3)' W .mie
siącach letnich odbiór jest znacznie
gorszy niż w zimie. Poza tem duże
znaczenie ma stan atmosfery, zmienia
jący się raptownie w okresie kilku
ostatnich tygodni.
Wydawca:
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