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DODATEK -TYGODłłHIWY „GłafJSU PDRlłłłłłEIHJ" DhR łłAIZłU DZIATWY 

Łódź, dnia 25 maja 1933 r. 

I Do mateczki 
(nap. Imsia Górec;ka). 

Moja, ty, matefrko, 
Pov,dem ci na usz.ko, -
Ż.e,ś &l1odka przedziwnie, 
DO'bre masz serduszlko. 
I że cie tak kocham. 
Jak nil~ogo w śvdccie 
I życ;ie twe cak 
Uśddę d kw'.eci:~m. 
[ ehdałahyni sz<.:7.erze, 

:Nie mal'tw~.; cię nigdy 
I dla cie \V oficTZe. 
'rh11mić Żal za krzydy. 

Rok V 

Boś ty, ~ ma najdrożs,z.a, 
Ty.ś ma u!koehana. 
Dl.a deb:i1e o zdrowie, 
l\Iodlę się co rana. 
A twoją pieszczotę, 
Tak mocno ja cenię, 
Że za skarby świata, 
Na nic .ie.i nie zmi·euii;. 

święto fłlatKł 
JY.,t;iś, dnia 2t'l-j~:) ma ~a, .k··ł Podzit~kujcic dziś make ja- (Nap. M. Rm:e11bergJ. 

&&ień Matki. Hziś każde z nas kimś di•obnym darem. Itfo--ł-e to ·Dziś jest ,_,Dzień Matki" - r-re--
ma w j~kikoh~;iekbądź s1msób być bukieeUi. 1:mluyeh kwiatów kłem do mamy, 
1mkazać matce, jak bardzu j~i hm zakładka do książki, którą A matki, my dzieci, najbardziej 

kochamy. km;Lae l\i. :-cie clff\\'k~.§ć jej, że sami zrobiU~foie~ - ale dm.·em . Czynię dziś to, co wszystkie dziatki 
n.i~ na darmo troszczy się ona t:rm dacie matce dowód pamię I u stóp twych kładę kwiatki... 
o was p1•zez dłu~ie Iata, łata ~J. i uw~i. Przytem powiedz- Kwiatki wdzi~nośei. 
wasime podarte ubrania, etm1.ie . -eie mate.e, jak .łumlzo ją koc.ba Choeiaz wiem, 7..e to jest bardzo 
tMmezoeily, szykuje smakołyki, de -:.d gdyż to wszystkie ma,tki - mało, · Przyjm. droga matko, co ci dziec· smami-e niezikz.one Hośei bule słuchają 'jaknakh~tniej. ko dało. 
ttiek i robi dfa was tysiące rz,e •t•t•ttłłłłłł•Uł.++..... Dziś .test twól dzień, na świe{!ie • 
e-..1:y'} z kt6eych :nawet nie zda„ wiosenka, + 
jecie s-Obie sprawy, gtłyż . one . P1·zez faki ł · lasy płynie dziatek : 
wyda.1ą słę wam sa:mo pr~~ Płynie ~1ieprzer~a11ie. piosen

1

!a. 
&i~ ~zumiałe. Dziś jest wielkie święto radości, 

Ale r~ jeden .zastauówe.ie Niech miłoM do sierotek w sercach 
tłię Bad tem! Czy w,ieeie, ile zagości, 
mi~i i siły i oddania truba · Bo one, Opuszczone, wygł~te, 
do spełnieiłiia wszysłkkh eo-- Zapłakane, 
d.deinny-ch ł powszednicli źle odziane, . i 
spraw„ zawsze z tą samą spo-- Nie radują siłę. żal mi tych dziatek, i i kojm1 troskilwo8<>ią? G,._,,, n;e mają one matek. i 

·~······~·······························„···········.,.., ............................ . 



Lekarz wszedł właśnie do poko
ju mateczki, który już od ośmiu 
dni jest dla dzieci nied<IBt.ępny. 
Elżunia i Kazia wsuwają się na 
pale.ach do wielkiej sieni i ukryte 
za portjerą., czekają strwwone. aż 
lekarz wyjdzie z pokoju matki. 

- Mój BÓź'e, co. on też powie? 
Wreszęie doktór wychodzi wraz 

z ojcem dziewczynek. Minę ma. wiel 
ce zakłopotaną; ujllluje w obie rUo 
nie ręce pana Łaskiego. 

- Odwagi, przyjacielu! 
- A więc, dokt<m.~··· mów pan 

·- mówił Laski zmienionym gło. 
sem. 

- Według wszelkieg& prawdopo 
l1ieństwa ·około ·. północy nastą.pi 
prze.silenie; jeZt>li chora wytrzyma 
ałik, jest ocalona. Ale chyba trze,.. 
baby cudu! 

- To być. nie mote! - szepcze 
pan Laski z rozpaczą;.·- Moja dro 
ga tona., moje biedne dzieici: 

- Od.wagi! - powt.a,r74'. doktór 
odchodzl. 
Pan La.ski usuwa. efo na krzesło 

i nie morl'e powstrzyi{iać łez, pły
ną-0ych mu ~ oozu. Dziewczynki 
nigdy jeszcze nie widziały ojca 
płaczącego. Stoją driące za portje. 
rą. Elżunia. tuli młods~ą. od siebie, 
Ka.-zię, w objęcia.eh. 

Wreszcie _pan Łaski opanował 
·aie~ ot.a.rł ocz.y, przybrał, o ile moz. 
n<>ści, spokojny· wyra.z twarzy i 
wszedł d-0 pokoju żony~ 

Elżuna .i Kazia ze ściśniętem ser„ 
ceru patrzą na drzwi, znowu dl& 
nich zamknif;!te. Czeka.ją jeszczę 
chwilę, ale nikt nie wychod~i. , nic 
nawe.t nie słychać. EWunia tnynia 
:r.a. rękę si0t;trę, wchod~ do sal<>:
niku. Starsza· siada w fotelu, młod:.. 
sza klęcząc opiera. się o jej kolana 
i ohie wybucha.ją, serdecznym pła
(:;z:em. 

Więc mateczka, ich, droga, uko
chana mateczka opuści swe dzieci! 
Stracą. matkę! · 

Elżunia i Kazia widziały już nie
raz sieroty; słyszały, jak wszyscy : 
litowali się .nad niemi. I one zo~t.a 
ną sierotami. To niemożliwe. Elżu
nia przypomina sobie. że w ze
szłym roku spędziła dwa. tygodnie 
u cioci na wsi. :Bawiła sie fam ·do. 
skonale. Ciocia. taka dobr~ i tak 
kocha. Eliunię. -Kuzynkowie i ku· 
'.i._vnee2ki hy1i r1b niej grzecznl. 

MÓJ Gł..OSIK 

nsłui'ni i nie wiedzieli wprost, co 
wymyśleć, aby jej sprawić przyje, 
mnoM. Urządza.no podwieczorki na 
tra1Vie.„ tańce, konne wycieczki. A 
jednak brakowało jeJ mateczki i 
pośród tych Yvmystkich rozrywek 
Elżunia. cieszyła się najbardziej 
myślą. o tern, jak w ona mateczce 
o wszystkiem opowie, jak razem 
śmiać się· będą z różnych zabaw
nych wydarzeń. Dwa tygodnie wy
dawały się jej rokieim; a. cói: to 
znaczy wobec grOŻącego im · r{}zł%
c.zeni&! 

-· Nie widzieć już nigdy matecz 
ki! . _:_ szepce. wśród łkan. 

-- Nigdy, nigdy! ·- potarza. Ka
~ia z rozpaczą .. ~ I pomyśleć, i:e 
w wigilję · dnia, w kterym ma..teuzka 
zachorowała, ja byłam dla niej 
niedobra, nie.godziwa 

- Niegodziwa? - pyta zdziwió 
na Elżunia. 

-0, tak! 
- I cóż~ zawiniła, droga moja? 
Starsza. siostra zapomina o włas 

nym smutku; głaszcze złotą głów
kę Kazi. i radaby j~ pocieszv<t 

-.--- Pan Bóg chce mnie ciężko u;; 
ka.ra..ć i chce zabrać mi moją. ma~ 
teczkę. O! Jeżeli mi ją zostawi; 
pr~yrzekam, ~ zawsze będę po
słuszna i g:rucz.na, będę pilnie się 
uczyć, a przedewszystkiem nigdy 
nie powiem· tak, jak wówczas ..• 

- Ale cóz po1'iedz.iałaś? - nale 
ga Eli.unia.. 

- Wiesz dobrze, że nie umiałam 
kiedyś, m<Yl.'e tydzień temu 
przed - przed samą chorobą ma
te~,zki, - żadnych lekcji i wyśmie 
walam się z nauczycielki. N atural 
nie dostałam zły stopie:ń. Matecz
ka nie chcfała pocałować mnie na 
dobranor ! a ja odpowiedziałnm 
jej .. _ 
~ Co odpowiedziałaś, koehauie? 
- że; że mi jest wszystko jedno, 

i:e mnie to wcale nie obchodzi i. .. 
i€ mate~zkn, mJże juz nigdy nie 
całować mnie na dobranoc - szep 
ńęlą, Kazfa, wybucha.jąe płacr.em i 
opui'_\zczają.c główkę na kofann. sio 
stry„ 

- Ale w tem nie było .słowa. 
prawdy. Byłam w duszv bardzo 
nieszczę:§liwa~ przez całą -noc pła.
kalam, tak mi 7:al śdskał serce. 
.fakja, mogła.1i1 powiedzieć coś po 
dobnego! A te.raz nie v;olno mi po
hfor ił.o JlOkojit . mateczkj, rzHciĆ 

N'r. n 

się jej do kolan prwpr•>Bieo 
Ona myśli: że JeJ nie kol'ham! i 
tą myślą, pójdzie dn B:.1ga~ 

- Sluch1i moia drof!R siostrzy~ 
ko~ - rzekła poważ.nie Eliuuitt -
doktór powiedział. że- trzebabv eu· 
du, a cuda moi:e czynić tylko~ Bóg. 
Prośmy go więc o życie dh na~wj 
drogiej mateczki! 

Elżunia. uk:lt:kła. obok Kazi. 
-- O mój dobry Boże - rzekła 

głoŚno. - ocal ja, zostaw ja, w8ród 
nas! 

Dziewczynki długo klęczały i 
błagały Boga w go!'ących i se.rdee1; 
nych słowach, aby nie zabierał im 
ukochanej m&tki. PowoH salonik 
pogrąi'.ał się w mrol~u. Goi'b:ina1 • 

kt-Orej zwykle dziewczyuki kładły, 
się spać przeszła. ale nikt o te. 
nie prz.ynomniał. l;iltuma. inów •· 
sfadła w fotelu, a Kazi:i. wtuliła 
się w kącik i przyc im<ił:t się do si& 
stry. Siedzą cichutk.J i nadsłucl111-
ją. Doktór powiedział: - Tej U@ci 

ey! - Chcą, c-zuwać chcą. zobaezyó 
cud, ho są. prawie pewne. ie Bńl 
UC7.yni cud; inaczej być nie moto. 

Alei zaledwie zegar wybił dzi~ 
t.-1, Kazia pochyliła senną. główkę 
na. ramię siostry i zasnęła.. 

- Biedactwo kochanel - sz&P.-' 
<'7e Elżunia. Ona myśli, te molł:ll 
czuwać w nocy. Takie dziecko. 

Przez pół godziny jeszGze d~ 
nastoletnia. dorosła osoba walczyłli 
ze snem: wkońeu poszła za. p1~1"' 
kładem siostry. 

Cisza. głębok& ,;aległa saJon.iłq 
głychać tylko monotonne tyka.nie 
zegara. 

W pokoju chorej nocna lampk& 
pali się niepewnym płomykiem, 
nucając blade światło na ł{y&eit 
z któreg-o od czasu do czasu. d-o 
t1ochodi1 jęki Pan Laski st~i w 
milczeniu przy chorej; opodal clok 
t6r bezradny i drzemiaca na krze
śle znużon~ pielęgnia;ka. · Półnoo 
już bliskt1. Nieszczęśliwa . kobieta 
·walczy ze śmiercią. Co to· będzie, 
mó_j Bo7:e? 

}\fin!'7ło jeszcz0 kilka. długich gł)
dzin, które dfa:, cztnvajaeych '"yd& 
ji.J, się wieldi::m, ale db, . śNąeych 
dziewczynek - j1·tłną drwilą. Sła.· 
by promiei1 ~lrn'i:•:t nrzeciska sią 
przez z;:pn".'zr·~:nrw rc,h·ty w saloni· 
ku. 

~ ~ ........ „ •••••••••• „ ..................................................... ~········' 
. ~ . . . . 
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.......• „ •• „ ......... „„„ •••• „ ... ~··············································~ ł Drzwi otwier:tją. sit; cicho. . -
'ł' - Otóż i one1 Biedne dzied, 
:. niP. kładłv si~ wcale: nikt o nich 
: nie pomyślał. 

i P:m Łaski całuje w czoło swoje 
uśpione córe.czki. Dzie,yczvnki bu-

: <b.ą się i rozglądają się ze. zdumie-
i niem dokoła. N aQ:le Eli'unia przy-

! pomina sobie wszystko. 

. 
- :Mateczka! Co si~· dzieje z ma 

· te,c:zką.? i . - Mie_j~Y i;a_dziefo, drogie , dzie-

ł 
e1 _- m.· ovi'1 OJmec, gładząc 3e po 
główka.eh 

Ale straszny ten tydzień rozpa.
ozy i lJe.zsenności wyczerpał jego 

+ siły~ Siada w fotelu wybucha 
• gwałtownem łkaniem. 

Dzisiaj, w dniu 25 maja, przy
pada „święto 1\fatki", matki, któ
ra dla każdego dziecka jest na). 
iJ.roższą na ·świecie osobą. Gdy 
dziecko ma jakieś zmartwienie, 
~pieszy do. matki, aby się użaUć. 
Ni~~ bowiem tak, jak matka, nie 
zrozumie go. i nie pocieszy. 

Pomyślcie tylko,. ile no-cy bez
sennych przesiedziała matka przy 
waszem łlóżeezku ·gdy łe?Jeliścle 
złożeni niemocą i gorączką. Przy
pomnijcie 8obie wierszyk Asnyka, 
rozpoczynający się &d słów: 

- -·Kto nad moją kolebką 
Czuwał zawsze w noc ciemną„. ~ •...... „ .•.......••••• ·i Płacz_ ojca przeraził· d-ziewczynki. 

· Elżunfa szlochając, rzuca się ojć-u 
· na· szyję, a Kazia stoi blada,· drżą I pomyślcie ile trosk, chcąco i 
· ca) przekonana, xe niema juz mat- n~echcątco, S\t'>rawiliście swej· uko- .Balia 

kt chanej. mateczce. (nap. Estusia Litwakówna). 
. ..,..._':Nie, moje dzie-ci,_ nie! Matka 

jest . óealona. Atak. zapowiedźiany 
przez· : doktora, miną.I szczęśliwie. 
Ądatką. . jest przytomna · 1 chce was 
·UściśkM. 

.Eltunia. i Ka.da wchódza cichut.
.io- dą: poko.iti chorej. Zbliżają się 
:le· wzruszeniem do łó?Jka i całują 
·l~i rę~e.· · . 
'fw~ przez.roczysta prawie, 

blad~„ imieniona tak bardw, że 
itiięwczynkf po7tnająi ją tylko . po 
dodl\.i:m -. serdecznym uśmioohu. 
· - ~ Moje dzieci, ·- mówi ·. ch<>ra,, 
-~ując. swoje córeczki. 

Sta.rsi nie pozwalają. pozostać 
im dłuż·ej w pokoju.. Odchodzą 
•ięe: z-··xalem, rączką posyłają; mat
-- od -progu całusy. · „ 

_ - Dziękujemy· ci,_ Boże, że zacho 
:W'ałeś~·nam mateczkę! ~ mówi El
hnia.(wyciągająe rą;czki do·_ nieba. 

Pamiętajcie więe o tern, . ~ mat• 
ce nie należy sprawiać zmartwień 
i J>rzykrośei, nietylko dziś, w dniu 
jej święt_a, lecz w ciągu . całeg<> ro
ku. A · dziś, w diiiu .. ·jej święta, 
sprawcie jeJ jakąś przyjemn~ 
podarujcie jej Jakąś drobnostkę, 
która·· ją ucieszy i podziękujcie 
serdećznie drogiej Jnateezee za tru 
dy ł pracę, jakie ona dla was po-
nosi. · 

Niech -przez cały 1'9k. w pamięca 
wa~zeJ tkWią _hasła, które odświe. 
in w was święto Matki! 

(Nap.· Fred Zajbert). 

Płatka do dziecka· 

Pamiętam, a było to uawnc, 
Pamiętam ją Y' słonecznym blasku, 
Gdy lepiła ze mną babki z piasku. 
Pamiętam· błękitne fale~ 

Co w lipcowym upale, 
. Pieściły mnie i ją. 
Chąć quża, . jednak. tak.a dziewczęca 

Bawi się i do zabaw zachęca. 
Skinęła ręką! 

·Biegnę i proszę: 

- Pobaw się ze mną, śliczna 

. . panienko, 
Dawno to było. Szereg pejzaży 
I szereg twarzy, · 
Przesunął się . na. marzeń tle, 
.We wspomnień mgle ••• 

Tyś aniGłem moim,. dziecię! I· tylko nić, 
Tyś me szezęście, moje zyeie; t.ącząca nić, 
Całkowicie tobą żyję, · 
W twoich . oczach słooycz p~ję. Poćzęła drżeć! 
CZegOż ja dla ciebie pragn~ •• · Wtedy nie wiediiałam, 
Zda się, że świat· cały nagn~ że jest wielką i sławmi-

i 
1 

I 
·. ·;._..;;·Dziękuję ci, Boże, - dodaje 
~icho· Kazia, - źe będę mogła oka 
uó ·Jej taf za; popełnioną winę i o
ka-zać ]ej moją miłość. 

·····················•••Ht 
By ci życie ze.szło mile. . W Królestwie świateł i szat.. 
Ciesz. się,_pracuj,. ma dziecino, Jedwabi .szmat . 

Aby twe o.słOdzić chwne, Królewną! I 
Niech _·dni twoje błogo płyną, _-; ·' ł d Ila'" hif Niech cię strzeże palec ooskf; Otula ią żwiewnQ. 

~1· DB o wszvs nlC H Nie znaj nigdy żadnej troski. Gdy ją pierwszy raz na scenie : 

.
·•. · ·Chyba. wszystkim ~aleły, by dzieci KNwitnij .w zdrowb ht _tak._jakhró~ ujrzałam, .: 

)yły umysłowo. dobrze roswinięie. iech ci nfo c wil nie zac murza; Była taką ma~ą dziewczynk~ + 
KąpuJmy · zatem wszyscy Zabawki, Niechaj szczęście cię oplata I 

tlrJ' ·t~warzyakle 1 zajęcia freblow- w jak najdłuższe twoje fata... z 'tą samą słodką minką, 
sk:le w Na}taAuem Źródle Zabawek D!ld • -l!Ul.P"e ·h 0 • łotk · Su_ kfonkę _m_ iała do_ kolan,·· krótk~-

~:„ - -U"f z ł'.,.. ... 1 c ą, ll1 .Je z . (} -r .: ...,.. j if!C g" t bądź wdzięczną,· ma pieszcwtk°' Siedziałam cieh~tko, 
H W dzieezn~ć bo wtem, wiedzieć Tylko w. sercu waliło. 
Łódi, 34 Narutowicza 34 · rtrzeba_, 

telefon 192-55 1. P<>zrtałam? · Poznałam! 
: UWAGA: Na miejscu klinika łałek. Wiedzie prosto w bramy nieba. i 
: i&ii N;; W:@!IY>k U J · C. . + 
• •• „ .•••••••...........••••.• „ ••• „ ..•.•.•.•••..•..•••••...••.•..•.•...•••••••• „ •••.. 
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•• „.„ ............................................................................. . 
: . i . ~ : 
•1 Umysł Judzki stworzył jut ~ż<' Uzi podwodnej w jej obecnej po- ną z s:brnel!o u•Jlll<"tu. obserwu•mć t„1• 

rzc.czy cudownych i osobliwych. staei. Dzisiejsza łódź podwodna ma powie';.zchnl,G ~10rza. Przy da.łM~)m 
Poezatkowo od\V~l:ina nrvśl powsta.~ kształt pod(llJny do ryby, zamyka opuszczm1iu sit~ łodzi w głębiny 
je w. głowie jakiejś zd~lnej jedno- się hermetycznie. t. zn., i'e ani po · morskie. peryskop zo~taje wciąguię ł 

: stki, lecz myśl tę trzeba opracowac wietrze z niej wydosbć się~ ani ty do .łodzi (chowa się, jak ~H- i 

i przeprowadzić· długotrwałe i mozol woda do niej dostać się nie mogą mak swo,Je rogi) i wszelki kotu- ._ 
ne lrndani:i i doś·wiadczeni;a.. d(lf- może downlnie opu~zezać się· t•-łkt ze ;;;,„+1tr1m zr-wn..,trznvm ~o- :!: 

.A póki z ic1ri postanie dzieło ..:_ \YY w!!'lab \vodv. W tvm cełu napu- st.a.je 1m~rw:111y. śi~pą ,, .Mdt pory- ·1.,..._ 

...,... -i1abz0k. s;,-~z.;, sie ~ode ~do specjalnvch wają zdradzie~kie odnH;ty. Ale i tu 
ł O fruwaniu człowiek marzył od ,.komór irnrko,~ych'' dzięki cz;nm w d<'binad1 łódź może dowolnie • 
i niepamiQtnych czasów. Legenda ;.'.,vieksza sic cieżar łodzi. i s~~o"uodnie porm~zae się i zmie-
: gredrn opovdacfa o chłopcu Ikarze~ D:.-,póki łÓdź . znajduje się tut niać kierunek. za.kinie od woli ko- t 
i: który otrzymał od s1vegoj ojca pod powierzchni;~ wody. komcn· mend:inta~ gdyż· śruby jej porusztt t 
; skrzydła i przymocował je do da.ut i oficerov,cie mogą przez pe.- ją. . w6wezas motory elektryczne>, 'ęi'" 
ł S\vych plt't'.ów woskiem. Ikar pofru ry~lrnp t. j. długą lunett:~ wysm·:a- kMrP ezrirpfa. JJr:ld z wielkiej b3-t~- i 
i
; nąl w górę. lecz zbliiyl sią zabar- .. .. - . - , - - :: 

dz.o do słoi1ca. i jego gorące pro- ;:::---~~_ze _ 
.......--- ~--ze 
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I 
Jak tu dzisia.i jest inaczej 
.iak. tu dzisiaj ładnie, miło 
takie.i liczne.i 1n1bliezności 
jeszeze ni~dy tu uie było, 
Tego Święta dzisiejs:ze~o~ 
żadne· słowo nie wysłowi, 
przysl.lH do nas dziwni ~ośete 
e..ałlde:m inni. Ndkieirn nowi. 
Zaszedł tu \V:YJmdek .iaki:-1' 
nadzwyezajny i na<lrzmlki 
same mamy i mamusie 
~ame n1!1.meie, s~1u:1e nrnfld. 
\V n 1g .z..a.if.'ły '~ szysHdt• 

·mkJsca 
·wszvstkic krzesła i i:oktt~ 
wid~iał kto coś 1rndobucgu 
Il< łt ide, 11airz;cia', Jak ich. '1:iele 
Zal'az sobie ra.lem siadły 
z n mą dt.:nuną, u.śmi~chniet:1. 
bo to Jl!'Z~:l'ież wszystko 

dla nieb 
tu .,Dzień llfaUd"" to ieh ~hvi~lo 
Całe 1niasto. jest z<hnnim.1c 
niesł,r·eim.nie, Boże„ . Hoże! 
w:rs1n.zedano, '''yku11forw 
par-te?·, balkm1~ m~\vt~t loże. 
A ulicą \virść 1nzefo.ia 
wieść 1•adosna, wieść zdysz.ana 
"To ,,Dzimi Matki" 1n•osz.ę pan,i 
fo „Qzień l\fa.tkiii'. proszę pana'ii 
Tłustym (lruid.em na plakatach 
na afiszach i w gazecie 
woła napis "Dziś Dzie1i Matki 
lud.zie, ludzie! czy wY wiecie"? 

• 
I 

\Yi~:-c eh.dałabym, by dziś 
- matki 

:mi.lały i'adość i uciecl1ę, 
ehefałab:nn. .te witać tuta.i 
sam.em s.zezę!Sciem i u.śmiechem 
Każda sb.•oika nieeh się zmieni 
'" 11romień słońca. depłe zł-Oto 
kaida zwrnfka niechaj będzie 
z pocałunków i 1>iesz.ezot:y. 
Nieeb na zaws:z:e d6hn~ oezy 
na zn1ęrzonc wasze rt:c.e 
s111łyna sł<H'.'a i·ze'''ne, tklhve, 
w łzach wdzit~cznośei i 1>otlzięec 
Całkien1 nowe dziwne rzeczy 
zobaezyde in~ ~c.ł sc.e111ie, 
dziś \YyshU}i sama dobroć, 
snma 1aifość i wzruszenie. 
I nic IH;dzie tu sfałystó\v 
ról imtfrzeduyeh w tym zes110le 
wszystkie nmtki, ·wszystkie 

matki 
b~dą mhd, równe re-Ie. 
l)ziś .ie-st wdzięezność 

i·eż:rserł•n1 
udział \11·szyscy dziś wziąć 

musiZ~! 

każdy zagn1, kto .sw~1 mamę 
kocim mocno~ całą duszą. 

Nawet strażak i bHe~er~ 
kas.ier, stróż z ~arderobhmą 

. oni także p1·zeeież maja 
swo.ią mamę ukochaną. 

1111 

I 
Nie :pob·zeba i.n.spie.\enta, 
dekonrn.łi, i•ek 'Wizytów ~ 
cały teatI' łu~<lzfo pełen 
i oklasków i zaehwytów. 
Nie 11otrz~ba muu w~~fawy; 
reflektorów, ś'viateł cłziwnyeY1, 
oczy matek blaskiem błysną 
oczy mm.li•e, e:t.:arne, 1rhv:nie. 
Ohe.t«lzic się bez m·klesr;\' 
i bez mu1a tl.:n·ygenf a~ 
dość melmUi jt.•st '"' km 

st~rcn 

eo o J.:nak·e swej 1>~Uuięta. 
Snflt1W też jest uit.'J)Ofrzebny. 
Tremu? an.i mi to '" ~łowie, 
san.1a miłośe eoś nmu sz'4..•pnie" 
smnu 1n.Hrn;ć nm:n 11odpowie. 
Nie huim.y si(; 1•eel~n.zK 
nu.wet Je.i nf.c 11rzee,zytam:y, 
J:o kh~ 1.noże- z fol h1 io•vać 
. ~ak 1rnleży kodrnć nim:nt:! 
'\V JJ:e•ze1·wi~ .zkei ·deszt·.z 

k\viatow,:r, 
fio~łki, bzy, ki:m.w:dje, bNdki. 
zleci de§zez wiosenny q won.ny, 
w lHJ:darunku dla \Va..~, matki! 
Niech na oścież się otwo.r-zą 
wszystkie sere.ą, .ialw b1•amy 
i . niech wszyscy 1:azem. krzykną 
\.viwat, niech nam żyją mamy: 

A. E. 

i 

• • i • i „ 
• • • : • : • • • i • + • • • • • fi> „ 
i „ 
i 
i 

Co? Pan te~o nie 1·ozu.!llie? :; 
Pani dziwi się~ uie ,vierzy? + 

· ows.zem, ff\YśzenJ. prosze i 
państwa t 

matkom łwłd sit~ dziś należy. .; 
. Urządza si~ weiąż 11arndy, i 
.sto ohe.h.odów, 1•óżne ~vięta + 
to dfaczegGby o matkach, t 
nie miałoby si~ t pami~fać. :· 
Dosyć było .iuż dotychczas i 
jubilató,v, jubilatek, 
to dłaeze~o, mó~ ·cie sami, 
nie miauoby ue:zdć matek. ! 
Aranżuie sie ·1·oczniec~ :; 
mani:fe~ty, demon:Sh·a~je, i 
a ją, mamę, 1n·zemikz.amy, t 
pomi.iamy. Co, mam ra.c_ię? ~ 
Ona za-wsz,e je.st efohutka ; 
.zawsze ski•mnna i ta saum + 
taka zwykła, mała słodka :, 
ukochana, d1·o~a mam.a. • 

+ Ona wei.ąż pońezoehy łafa :_ i i wciąż szyje nam ubi•anka, t 
+ wciąi ceru.ie, 11ieeze, smaży . + 
A.. • d" .,.~ l!.. • V } nn !:} Je nmn SUHl{~HU~a. • ~ ~ .. . . 

. . . 
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LOGOGRYF I. 

( Uł. Eda Op .i Tadzik Sap.). 
Z poniżej podanych sylab u

fożyć 17 wyrazów o p-0danych 
znacz.eniach. Pierwsze liitery 
tych wyrazów, <}zytane zgóry 
na dó:l, dadzą_ aktualne zda
rz,enie,- a ostatnie, czytane w 
tym samym kierunkl~, tytuł i 
nazwisko wy!konawey. 

§ylaby 

a, . ar, at-r, ci11. ehi, eze, d1, 
dyk, e, fus, gaj, g:elll, gon, ka, 
ka, karz, ka, ku, ku, lk.up, le, 
li, Ii, na, na, na, nik, o, pa, po, 
po, poo, ra, ros, rz·ecz, rv, ry, 
ry, ski, so, syn, ta, te, tent, tu, 
ty, ty,. waii, za. za. 

1) Sędzia handlowy. 2) Ry
sunek ośmfoszająiey .. 3) Zatpłata 
za zwolnierrie. 4) Sędzia trnr.ec
lk\i. 5) Dyplom. 6) Ustrój paii 
Sitwowy. 7) Część poJ.a. 8) Bo
żiek girncki. 9) Młody las. 10) 
Paf1S!two · w Aill1e:r-y<!e. 11) Lo
kal rozrywkowy. 12) Doktór. 
13) Imi:ę męskie: 14) Miasto na 
IKaulkazie: 15} Cho·roiba„ 16) 
lP·taki domowe ( w~palk). 17) 
Szy])lkohiegaez polski. 

LOGOGRYF II. 
(uł. B. Krauze). 

Z następ.ują,eych sylab ulo
żyć 10 wyrnzów o p-0danem 
znaczeniu, któryich początko.we 
łi!f:ery, czytane zgóry na dół, 
dadizą ·· aikhrn.lne rozwiązanie . 

. Sylaby 

a, cja~ da, da, do, djo, es, 
gła, i. ig, .iak, ka, ka, la, li,. la, 
ma, na, nas, nas, niic~ ta,. ta, ta, 
ti, t:ur, pa, r.ia. za, zv. 

Znaczenie wyrazów .· 
· 1) NilZina w górach. 2) Zni • 

szc!Zenie. 3) GłUJpiee. 4} Wy•pra 
wa. 5)„ Kwi.a.ł. · 6) Choroba. 7)' 
Imi,ę męskie.. S) Okr~, który, 
zatonął. 9) Łódka. 10) Pirzy
nąd k:ra \vieeski. . 

LOGOGRYF III. 
(nad. M .. Rosenber~J. 

. Z POtUi~-ej podanych sylab u· 
łorżyć .. 10 wyrazów o podanem 
znaczenia. Ostatinie litery tych 
W}Tazów~ ezytrune ~óry na dół 
dadzą nanvisko pi;sarkiy a 

llOJ GŁOSU~ 

pie1~wsze, czytane w tym sa
mym kierunku, dadzą tytuty 
dwrnch jej utwoi·ów. 

~vlaby 

a, a, be, c-0, chew. dar, darz, 
der, do, fa, ga, har. ig, ko, fo, 
mi, 1110, na, nal, nik, ob, ra, 
raż, l'!Zą. nze, ren, rzys, szyj, ta, 
tus, wa. 

Znaczenie wyrazów 
1) -Rzeka w Ameryce. 2) Nie 

J)orzadelk. 3) Wiejski szynkarz 
4) Wielkie zbiorowisko w'l()dy. 
5) Ozłowi,e1k · źle ubrany. 6f 
Sehronienie dla aut. 7) Kolja. 
8) Zawody sP-Orfowe .. 9) Duża 
ły.żka drewniana. 10) Człowiek 
niepiśmienny. 

Szarady 
(I - uł. E. Piołrko'•,·ska~. 

Pierwsze - czwarte składnie, 
Imię żeiiskie - tkt-0 z;gadrie. 
Drugie zaś i czwarte w rzędzie 
Reiliigją imuc!Zej będzie. 
Trzecie zaś i pół C'iZWart.ego, 
Da nazwę zwierzęcia 

wymierającego. 
Całości w instrumencie 

szukajcie, 
Ot i rozwiązanie mi dajcie. 

Nr. M 

le<::z wy~az.em Jest niooługim: 
gdyś niciponiem. co broń Boże, 
t-0 cię pier,v.sza s-µotkać. może; 

drugie· czyni człowiek 
glodnv -

sposób stary, zawsze „1nodny'ł; 
trzecie - bóstwo praeg.ipskie 
byto słoń<m barda;o hli;s;kie. 
Do eałośd szeześcia trzeba, 
nie każdemu ,~;pada z nieba". 

Zagadlla 
{Ul Irtisia Górecka). 

Komorne~o on nie płaci, 
Poż.y1teeznv mamie, tacie, 
Co ja mówię, t-0 zbyt mało, 
Szanuje go ludzlkość cala. 
On wtSkaźnilkiem, co i kiedy. 
Czynić trzeba - aby wszędy.
Lad, ponądek był wzorowy. 
„On" nie traci niigdy głowy. 

łtagrody 
Rozwiązania powyższych ro• 

rvv»ek umvsłowyeh na1eżv na~ 
syłać do redakcii „Mojego Gło
siku" (Piotr1lmw-ska 101) do dn• 
4 czevwea. 

Za trafne rozwiązania :reda~ 
cja przeznacza trzy na.f;!rooy'! 

{U - ul H. i L. Kr!tthtwsey). 1) 2 bilety do kna. 
Pierwsza, ehoć w fH1ZJ11Padku 2) Grę towarzyską. 

dTugim 3} Ksiąilkę. 
~QQQQ~e~ 

Rozwiązania rozrywek umysłowych 
umieszczonych w numerze 19 „Mojego Głosiku" 

·ROZWIĄZANIE . LOGOGRYFU. I. fa, arytmograf, fasola. mandolin& 
Mirty, Ikar1 banie (wspak), sago, taksówka.. 

zegar. karczoch .. odnoo •. pod~iw„ 
iluminacja., łame ·(wspak), rwetoo, 
wakacje, szakal. zero. baby (wspak} 

~.Mieszko Pierwszy - Bolesław 
Chrohry". · · 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I!. 
Rota, Or - Ot, dyplom, Zula~ n0t

źyczki (wspak). epopea, Władysław 
irysy, czyx, zielony, oranguta.n. 
wydra. nakoniec. Allah. 

„Rodziewfozów~na - Atma. Na 
w)~żynach". ' 

ROZWIĄZANIA WIZYTóWEK 
Kamerdvner. Pianiśta.. Stomatq. 

log. Dentysta.. . · 

ROZWIĄZANI.A UKŁADANEK 
SZARADOWYOH. 

Paderewski, palisada; katastro::. 

ROZWIĄZANIA SZARAD 
Cytryna. 

ROZWIĄZANIE ZAGADEK 
SZARAD-OWYCH. 

Bar-w-a. P0-krzvwa. Po-
żar, Se!l---ee. · 

Trafne rozwią.zania rozrywek • 
mysłowych z numeru 20 ,,Mojego 
Głosiku:' nadesJali: 

.Aleksandrowska. Józia. Adamów 
na Józia, Adamówna. · Leokadja, 
.Altmanówna Salusia. Ahramsonów 
na Mira, Adamczeweki~ Borychow 
ska Łucja, Blumówna l\fania, Bilew 
wicz Kazik, Bursztajnówna. E. i 
Brajtma.nówna T.. Bilska Stasia, 
Bermanówna Hela.~ Brauerówna 

I 
t 

• • 
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·: Emn!a., Binenfeldówna S., Biderma sia, 11 ~!·ka ze wsi'', Jakubowfozów- Fredzio.li Rutko\vska Helena, Sob- ! 
i nównt1 S., Bidennanówna H. i Uli- na Broneczka, Janowska Felka, czak Włodek, Synówna P., „Sto- f 

: nowe równa H., Berger ł„., "Bratnie Janowska, Relunia, . Józwiakówńa krotka" Sokołowska. i;tasia, SobtJ>eo . 
dusze", Eergerówna Bela. Buk.iii Zocha, K1iperberi'anka. Fela, Kir~ · kówna Marja, Szpigiel H., Sławska + 

I 
I „ 

-ska .Jadzia, Blumenfeldówna Danu- E>zenberźa.nka Felka, Kruczew&ka Ha:nia, Sobańska. Kazia.., świetliń- i 
sia .. Bolkowska Olesia. Częstochow Jadwiga, Kostakó,vna Hania, Ko· ska 'Władka., •robolska Jadzia., i 
ski S. Czesfochowsk; H.. O-eden· plowiczówna S., Kligerówna . Pola, Trachtenber~anka Lucyna„ Ten en".' 
b_aumówn2, · E., Cwajgenberg s:, · Koplówna M., Krauze R, Kufer- hi:\,umówna Luba~ · Tepfer Stefan, . 
Czama.rscy Lit.ka i Tolek, Cheleme -d6wna.. R(>żka., Kołasiewiczówna 'fonderska. Olesia, Torol'wżykówna 
równii Maniusia: „Córka Wichrun, l\farja, Kaczorowski Jerzyk, „L. i Henia, Taubówna S., Trześniewska 
Cukiermanówna Ewusia, Czernia· E"', Lederma.nówna _Helenka, Lewi- ·Ka.ro.lka, Tandetnik Jakób, Tarłow 
kó\rna Wanda·, Cybuisl{i ·Janek, nów1v1 Ala., Lubelska E., Lubelski ~ki Sławek, Ulatowska Jadzia, Ulic 
„Dziecko mfa.śta", Dosińska ·Kazia, S., Liderówna Edziulka, Lewinów~ ka ·Rysia, Wajsmanówna Edzia, 
·Danielakówria· Zosia, Drabkówna ·n:i Manius~a, .Liński Piotruś, Lipow Wrzesiłiski T., Wiązowska Homa
Wisia. Dżwierzak Antek. Edelszt.'i.j -ska Aniela. I!Hihlsteinówna Ka2~~'\, nu, Wilsk"a, Antosia, Wajnberi'anka 
nówna Reginka.· Erlich ·ltt, · Edel- ·l\faliszewski ·Tadek, „Mała czytel~ Oleczka., Wa.jnberżanka. Belusia, 
sztajnówna, R.óżyczka, Englerowie niczka.''., Milewska. Hania; Narndyr- Wyszegrodzki E., Wierzbh'iska Lo 
Janek i Mila, Faktorówna Różycz- fówna Henryka., Nowicka Lidja, dzia., Wiene1·ówna Renia., Zarzew
ka.. Faktor I.~ Feldmanówna ·Renia. Neuhaus Henio. Najmanówna. lfa~ ska G., Zylberszta.jn Kazimierz., Za 
Fuks l\J., Fajgenbaumówne Gut.ka rysia,· „Nasza bunda,'\ Nowacka marska :Marysia., Zylberszacówna 
i Dosfo,. Falkonska Zóśka, Flumów- ,Józia, Nowik Władek, Openchow- Ryśka, Załtiska Józia. Zawadzki 
na Róż~yczka, Furmai'1ski Janek, ·ska. Zuzia, Orenszfajnówria . Zosia, Bolek, Zalewska Krysia., żukówna, 
Grosman S., Glicklichówna Luba, Orensztajnówna Bela, Osiecka .Jadzia. 
Gartowska Wiktorj<L Goldenste.i,. Anna, Orbach6wna S., Piasecki Nagrody drogą lowwania otrzy 
nówna Ewunia, Gini.hurżanka Ba· Władek„ Paszkiewiczówna :Marja. 1 
sia. Gutemian F., Gutermau A. G~t Preisó,vna Helenka, Pło11.ska 'Mary] 
br1~i1ski Sta,rh, Grynszpanówna Ma ka., Płoński. Heniutek, Preksler{n~
nia. Grudzii1ska J a.dzia. Grynbau- na lfarja, Piotrowska Evmnia. Po
mównn. Lonia, Gajekówna ~Stefa- Janowska, Irka, Pankowska Jasia, 
nja, Gnesinówna Helenka, Goldber Rotbal'd S._ Rozenbluniówna żenia, 
sztówne H. i G., Gołakowski 'I'a- Rab Józef;' Roz~mowie G. i A., Rud 

ma. i: 
1) 2 bilety do kina - S. Ham-

met·. 
2) Grę· towarzyską. - Biderma:

nówna · H. i Ulinowerówna H. 
3) Ksią.żkę - Renia Feldmanów 

dek, Gurlandówna S., Handelsma- nicki Tomek, Ro.zenblumówna An- na. 
nówna Belunia, Helwiżanka Irusia, dzia., Roz.enbe.rż·anka Tosia, Rubin- Po· odbiór nag;ród 2'.g·łosić się na~ 
Hammer S., Henerowiczówna Pola licht W., Reszke B., Rosińska Ja- Ie&.-y do redakcji „Mojego Głosiku" 
i Koehańska. Hania, Henerowfoz M:., dzia, Rudzińska Sławka, Rozen- (Piotrkowska 101) w sobotę dnia 
Horowirz Izfo,. Harakówna Mary.,. cwajg D., ,,.F, R.", Rolnogórskł H czerwca między godz. 4 - 5 pp. 

Zomerfeldówna BeJa: Skomuni 
Jiuj się ze mną, koniecznie dziś albo 
jutro, 

. Dajtelewajżanka Polusia: Przez 
eały cza.S interesuję się prrebie
riem twej choroby i bardio' ,się cie 
tzę. i:e wkrótce już wrócis.z do do 
mu~ Czy masz jakie ksią!Zkj do czy 
~nia? Mam nadzieję, ze jeswze cię 
Zobacze przed wyjazdem. Za ·liścik 
dzięku}ę. Czy juil spacerujesz p-0 
szpitalu? 

R<1dacka R.: Gdzie był wyświe
tlany obraz p. t. „Indje"? Bardzo 
żałuję, . źe go . nie widziałam, gdyż: 
lubię ·takie obrazy. Mój adre-s p:i;y
watny je.st ci chyba do niczetro nie 
P,Otrzebny. 

-Rodacka R. wzywa Rodackiego 
8. i Milroclówne L. a.lw. na.pisali do 
,,Głosiku". · - -

'Rozenówna Gieniusia: Ozy jui; 
jesteś całkiem zdrowa? Twoja kole 
tanka i jej siostra już do mnie. na-

I 
pisały. o ile chcesz mnie pozna.<'!. 
przyjdź kiedvś na ~rzyjęcie redak
c:;yjne. Lo3 nawepno i cieibie 4łh<fa.
r'l.y nagroda .. 

Ro2enówna G. wzywa Gienię By 
kowską., aby napisała do „Głosiku'• 

Rózenkrancówna Barbara: Nigdy 
nie . gniewaj się na Dmie z powodu 
spóźniony cli odp<rwiedzi, . gdy7J to 
nie. ja jestem wjn,Ila, a tyll~o ·brak 
mieji:;ca. Czekam na obszerniejszn 
wfad omnśt>i. 

Pra.jsówna Saba: Odpisu~ ci jed 
JJoczeanie. na kilka liścików. Jakie 
:książki prze.czytałaś w ciągu świat? 
Czy jeszcze nie wyjaśniła się spra 
wa tego no-cnego stukania? nn
już byłyście w Warszawie? N a 
przedstawieniu kółka przyrodnicze 
go nie byłam, gdy21 w - niedziele i 
poniedz. byłam poza Łodzią. Jak 
się udał obchód w dniu trzeclJi, 
ma.ja? P-0dobno do Częstoehbwv 
nie poje.dziecie, gdyż za, nrnJo si~ 

z-głosiło kandyda,tek. ~y była jut 
wycieczka do Tuszyna,? 

Orba!'hówna S.: Ciesz~, 2:6 jednak 
zdobyłaś się na list. Czekam na 
obszerniejsze. wiadomo~ct 

Orbachówna S. wzywa R. Rauch- · 
wergerównę aby napisała da .,Glo
sikn'' ~ 

Konówna Irena: Bardzo się cie
~zę, że cię poznałam. Najprawdopo-
1fobniej ·w niedziełę się zobaczymy. 
Wpadnij od czasu do czasu na 
przyjęcie redakcyjne~ to zawsze so 
bie trochę pogadamy. Zda.je się. 2:0 
dobrze się czułaś. w gronie moich 
miłych dziecfak.ów. 

Herszkowicz Lolek: Przyjdź na 
przyjęcie, od soboty za tydzień, a 
przygotuję ci te numery ·,,Głosiku\ 
w których· piszesz w liście. 

· HeTszkowiczówna Mirka: Witam 
nową siostrzeniczkę i proszę o 
obszerniejsze wiadomości. Ozy· LO
Je.k je~t twoim H:r<łtt>m? 

i • : 
i 
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O wycieczee do \\larszawy sama 
mi opowiad:tła.5. Cieszę się, ;;e wy
!.liee.zka. się udahL. Jak na jeden 
dzieii. <lużo widziałyście. Czy fan
towa loterja. już się skończyła? 
W sprawie nagród, jeste.m tego sa 
mego z1fania, co ty. Satyra dosyć 
<loweipnn. Chory ząb najlopfoj wy
rwrr( gtlył h•;dzie ei stale doku
cz[it je•:i.eli wyleczyć go ju:i. nie 
możn:L „.:VIój Głosik" jest dodat
kiem do ,.Głosu" i oddzielnie g~ 
się l!ic sprzedaje. 

Na pI"z(;';l;t;iwfonin ni'l 
gdyż wyjechałam :r. ł,odzi. 

hyłam, : I,~czycki Janek: Czy w szkol-
: riym ogrodzie uczniowie majł~ wła.s 
; ne g-rzadki? ,Takie kwiatki zasadzi-
• łeś 'i'ia balkonie? Dokąd wyjetllżasz 
'* na wakacje? i ł.cczvck1 .Janek ,..,.7.ywa Stefrma t Oli, ·aby n~wba.ł uo ,,Głosiku''. 
; Piot.rkow~ka, Ewunia: Odpisuj·~ 
+ d jcdnoczdnie mi, t.rzy liściki. Bar 
i il.zo się cieszę, 71e tak gowi,eo zain-
+ 1eresow:tłnś sin ,,Głosikiem" i za-i częh~ ~c run~ .korcspon1fowa?· \Vo 
+ lę, aby:,; rozw1ązywah sam;i, 1 nad-
: ~·yłah niepc:lne rozwiązania„ z cza 
: sem wpnnnsz się i b1:dziesz roz-
+ wiązywała wsz. rozrywki. Art.yknf, 
• ] tł' " „ "I .,. o \: orym wsiwmma~z, nap1sa1a. oso 
+ ha dorosła. Czv umv,szew ro1;rYw· i ki. czy nie :_ sama nie ,i~·rn. 
'ł Wsz.ys.t.kid1 . r.·ozrywek n.mieszi.;z<H: 
i nie rnogi.:. gd~·ż ntrzymuję ich zbyt 
+ wid~. 
; Lejzn·zon(iwn:i Luba: Czekaj \'for 
+ pliwfo; jestem p;;wmi„. te log i o 

t.o'bie nie za11omni. W Hkole, .Jo 
której e.hodzisz, mam dtl'i:Q miłvc.h 
siostrzc.niezek. Oo i;ict sta.ło 1-0j ~lp;t 
rznnej dziewczynce. Czy już ma się 
(•na całkiem <lobrze? Cz:trnieelrn 
Górę znam dobr:rn. jest tam bardz~ 
ładnie. 

Lipska Bela: Od dłuż8zrg·o czasll 
1iie nadsyłasz rozwiązań, a prosisz 
i; nagrodę; przecie7: to niemo.żliwe. 
Tego, o czem piszesz, nie zauwa
żyłam; przy okazji pomówię o tem, 
z <Iwą dziewc1.ynką. Czy czujesz 
f,ię już zupełnie dobrze. Wierszyk 
nirzhyt mhny, urnie~cir go nie mo
g·ę, 

Lassówna, Hanusia: Wit<un iior 
wą siostrzrnie:z.k~. „~ast~pnego'• 
listu jakoś nie wida(~. A dlacze.!!,"'o 
nie na.dsył:tsz rlllZwiąza.ń? 

Klingsheri;;mkti Edzia: Nicwy, 
mnwnic i:;ie ciesze. :i:e wa.0:7.a. kia;;:i. 
żyjf! z sobą w fak wit•lkiej zgodzie. 
W takich wanrnkad1 prz.yj•~nrniG 
jest uczy<; się i prarow;i.ć. Czy do 
kółka. przyrodniezrgo nalri:ą. uc1.e 
nice z roznmitych klas? PÓnlrów 
wszvstkie koleżanki. 

Karpówn:t Felka: Czy już były 
jakie rrpetyeje i czy ju?; wief'.Z 
jak wypadnie c@zurka:? Ws1,yst.
kich nadsvłanvch rozrvwek ni~ 
mogę umi;!~(·ie. :i: powod1i hraku 
mi('jsea.. 

Karpówna FraukR: Zd;uzenie M 
storye.zne, o którem wspo'lllinasz, 
pamiętam doskoMle. Czy m.asz z 
historJ1 dobry stopień? Cz.y lubisz 

· również czyia6 k~1ią-i.ki historyczne 'ł 
Jakubowiczówna, R: Odpisuję ci 

j1>dnoczrśnie nit kiłkit liścików. 

J;i.kuhowiczfrwna R. wzywa L, 
Gntt.r:•,rn,n6wnę, E. Hasklewiczów
nę. P. Danc;ygerówn~, S. Niero
slawJk<} i D. Rochwe.rgerównę, a.by 
nar1s iiy do „ Cłosiku''. 

.' ak11huwh:z\1wna J. J.iOl•cmt na.st~ 
J.Ja.ią.-e K:.ią?.ki: \V,1.lter:i. .,Frank 
Osh:1hlistm1'', Hnk:;bwity „Prz•.'d 
hurzą" i Pnylior•'w,;kh·<'o „ll•·k 
krwi i 1.iPiłol;;, ". 

Heiii:an{1w1rn. Inka: )fa twoje pro 
po;i;yeje w sprn.wif' zwięk,;zenfa. il:i
lici odp,>wil'•lzi. zgudz.ió si1:i nie mo 
gę. Zdaje si~, że byłaś na i>r1.yjędu 
na. którem hyfa o tf'm mowa. O wy 
ciecue do '.Varszawy opowia<lał<i 
mi jut jedna z twoiell kole~a.w'l\. 

Hazenber7..&nka Jn.d7,ia.: (}&y jnł 
macie a.kwarjum? żabę i skl"L6k 
kupcfo; ~ecie mogły obserwo
wać jej rozwój. Jrude ma..'l!Z oceny 
na ostał.ni kw1u·t11,ł? Cnś kupił!\ łnt 
zynee~ 

Hazenberankl!. Jadzia w'l.ywa L. 
Groi;ównę, aby mi;pis:ih oo „GłO!ri 
ku''~ 

(}rodzeńsk& Żtmusi:-.: Czy '™1jeu 
się te:raz całkiem dob1"Z&? Dlaczego 
nie piszesi>? lliy dobn:~ grMr, w 
temliM? 

G:rodzeirnka. ż. poleca. na.'>t.ępu~ 
ce ki:;iąli:ki: St. Kocha .. 7.uch dr.iew 
czymi." i Tomasr~i>z:i „W K.ru
ezewskim dworze". 

Grcdzel1«ka ż. wzyw:i ~fary6~ 
Pikówm} i Fr'.Lnkę Tatakowskł'P 
;ihy :uapif:ałv i!n .,Głosiku''. 

Frenk16wu:i R.: Szkocfa. '.i:e :r..mi&-
nitt::.z s1.k>1l;;; •h tych kole7,anelt 
jm;teś już przyzwycrn.inna i z ni1F c 

któr<'mi S(T<ke-,J:th' si;; za.pnyłati 
niłaś. Let:z ma.m nailzi•·k· 'le i W' 

nowej ezkolf' zn:i.jdzi•'S·~ mile gl.'OilO 
dziewczynek. 
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