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Wieci& za1)ewne, te i:niejr.cR, 
gdzie są. zebrane razem różne dzi
kie zwit<rz~t.a nazywają. się zwie
rzyńcami lub tet ogrodami zoolo. 
giczn_ymi. Ale to. ostatnie okreśfo-
nie jest zbyt . długie i trudn~, to 
też- n:ajrzęWiej skraca. się je na 
Zoo 
J~dnem z- najciekawszych młe.jse 

w Zoo jest d,o.llu~k 1~a.łp. Bardzo 
zabawnie wdrapują. . się na . gałę7fo 
drzew zasadz'<foyeh w ~latkach hnś 
ta;ją na Iinhc1l, lub gonią jedna 
d.rug~. . - -

A jak hlj:iczywie ·chwytają rzu
e.one im oriechy lub sfodyąe! I na 
tychmiast pn .sch.rupani:u · foh wy
eiąga.J~ łap~i~. · pt_osząd ·o -następne! 

Mru1:ty są .ze -wszystkich zwierząt . 
na.jbar.dzieJ '(l{) 'ludzi podobne, jed
nakże różnią .. się. ~od nas· bard1.~1. 
Tak więe ni~ją.·c~t.ery ręce, a nie 
dwie- - i i 'tej racji mogą. bardzu 
1,:ręeznie łazić. pe drz:ewae.h. Za.to 
nri.sze stouy są o wiele. odpowie- . 
~niej,sze do ehodz-enia, i małpy nfo 

W ni~dzielę, dnia 4 h. m. ~ 
~- U min. 4i w Teatr.ze 
Mie)dt,im odibęd.zie się 
WIELKA REWJA DZIECIĘCA 
~·- · uez.czenia 

TYGODNIA DZIECKA. 

mogą chodzić tak vxo.s.to jak my. 
Małpy nie mogą. a.ni. tak myśleć, 

ani tak czuć jak my. Są dość 
sprytne Il3' to, itby w.tiąe ktuńień, 
rozbić nim twa'.tdy orzech, by wy
brać zei1 jądro, alu nigdy nie po
trafią zrobić· su.me jakiegoś na.rz.ę
dzia, nie umiej~ nic wynaJe-ić. ani 
wymyśleć. 

Tnk samo rzecz sj;ę ma z ogniem. 
Kiedyś podró'lnicy w Afryce poz3 
shwili po 3ohie t.lejące ognisk.). 
Gdy wrócili po pewnym czasie„ za 
st:1.1i ra.łą rodzinę małpiąt grzeją
cych :;ię wokół ogniska, ale gd.y 
jll'i; ~ał~zie się w ypalily, żadnej z 
rna.lp nie przyszło na -myśl <lorzu
cić drrwek do -ognia~ by nie zgast 
Ze wszystkich śtwurz0f1 jedynie 
r7łowiPk potrafi się obchQdzić z · 
or.;ni1:-m. przenosić go z miejEca na 
miP-j~f·e i rozprJać rrA no-\\'O, gdy 

- zgaśnie. 
Pozaten1 ma1py nie ma.ją. swego 

ję-yka, .prÓ{'Z . paru dziw.aeznyeh 
dźwięków. · 

· W głęhi Afryki dot.ąi<1 jeszcze 
wj„•rz!\ murzvni~. ze wielka ma.łpa 
goryl· jest ~a.,:niwdę człowiekiem, 
nu~ynem, takięi ja.k: oni, i ~o ni
gdy nie mówi Bie dla.tego- ,że nie 
potĄafi, tylko z ob.a.wy, ?Je jeśli za
'3Znie mówić, to 7..aprzęgn~ go do 
pracy. 

· Pewien pan miał młodego o:ran
gntanga.. Dał mu. r.a.z połowę poma
rańe:;,,y, a. drugą, połowę połOO.ył 
wysok-0 na.· sra.fic, gtm6 jej małpa. 
dojr7A?Ć nie mogła. Potem poł<>Zył 
się na. ka.na.pie, uda.ląc łe zasypia.. 
Małpka zblft'yła. się doń l\strożnie, 
by się prze-koo.a.t ezy śpi~ poo.zem 
wdrapafa się- na. szalę, ·~jadła pół 
poma.ranczi, staranni:e uk:riła. łu._. 
piny pod · popiołem. w kem.inku, 
spoljr.zał& new ~nie n& 
~Cetu P-, W~ ~oiyłA 
8fę SMn~ jnby nigdy nie. 

Małpki .łatwo dają. się nauczyć. 
róin:ych sztuczek i w dużych mia
stach motna spotltnd· całe tea.t:ry 
małpił'. W każdym. cyrku są t~i 
małpy1 kMrt- umieją. jeździć konno~ 
skakać przez koła„ grać na forte·· 
11fanie · i dufo innych rzeczy. 

Niektóre osoby lubią sobie. ho
<lować małpki w domu. Ale niera.z 

· nia.ją, z niemi mnóstwo kłopotu, bo 
małpki lubią naśladować wszystko 
co ·widzą. I z tej ra.eji nazywa się 
to małpowaniem. 

Ra.z.. pcwńa m;i.łpa. podcięła so
bie. gardło brzytwą, widząc jak jej 
r:1ll się golił. Inna poparzyła się 
telazkiem od pra:;nvania., inna jesz 
cze. narobiła. ·.mnóstwo szkody od
kręc-ajł1C · ~v łazience kurki z wodą. 
l'rLv1uu ~a tł< ~c obrażliwe i łn,tw.1 
p:u~iętają~ ·jt"śli jt:, ktoś oszuka. 

Pewna pani przywiozła. ze sobą 
z i:ndji śllt>zną, małpeczkę, niezupeł 
nie. jesz.cze oswojoną. Gdy małpk:t 
pora.z · pierwszy zał>a.czyła !ust.er
ko, hardzD ją to za.jęł<>. Zaezęła 
robić · mihkii wdzięczyć się prz.ed 
niem, bo myślała, że ma d-0· czynie 
nia z drugą małpką·. Ale gdy łapką 
wyma~ała, ~e niema nikogo za.. lu
strem1 wydało jej się widać~ te to 
joj pani oszukała .ją. w brzydki spo 
sób. Wpadła w straszną. wście
kło~ć i rzuciła się na pa.nią., chcąc 
j~ pcdrapać. Pani udało się uciec, 
ale nigdy już małpka nie crulifa 
się. z nią. jak dawniej. 

Inna Spł'ytna. małpa., . chcąc wy~ 
ciągnąć gorące ka.sztany z pieca., 
ehwyciła. kota. za łapkę i jego ła.p
ką próbowała to zrobić, by eię 
eJłlnej nie opa.rzyc. 

Mrr.6na.by opowiadać· mnóstwo lłi
storji o małpkaclt, tyle· jest o nich 
tl.o powiedzenia.. A m&~e i wy zna.
.eie jakie ~awne zda.nenia, w kM 
re-m główną rolę gra. malpk:.t? Pny 
śHjcif>· mi je w takim ra.riP 
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-~ zdajdowałiśmy,·:sifł we wschod · tu.ziem~ów. Wediug jego .w~azó
·aUe:J e~:·Afryki; ;,w:-,·dziewiczych wek "wakua" wyk-0pali kilka głę
.IM,flcb. w P.c>błiżu lGlimandżar,o, - ~i~h- d~ó-w,_ k~óre· ~tały polery. 
op&wiadał • doktór· Steł~S-- --.wolm te. «.~łę7.iaąii._:, .W. . g'łęziac~ _tych 
prjy)adołom. :__ _ i;>ewąeg.> ·;dnia tkw,iłf 7.ałtufa. dzida; i gdy słoń 
cutnd: )~cy poWiedżiełi ·· ~m, itąp~e :na gałęzie,_ spadnie w dół_ ł 

- _a: w \okolicy znajd:.iJe się ~ ząfr;łh\ ·dzida zrani g~; .. trucizna 
~iwy_ --~M,~/~Jący· _sa.Dątqi.. Jt.i~,-~ile .. go, .. ~I~ całkiem ·sparaii· 
-~ ten -WY#ądZił -Jui·:du~ ~o- ~11~~-;'fuhika zape,wJ.llał _Wiłkensa,. 
c!y dnewoai paJmowym, __ które.· nut- 'naą~Inika __ ~sz~j ek~~cji my-
t~ acJna.Jar i _ zbłęralą "_.Sók ·Jeb śUwsląeJ, ·że J te~'.l słOti będzie łff.ał 
ł!ó zawiestOOych łupin „ orzeelrów pn;ec( n_łmi n~ z~i... . . . . . . . 
kokosowych. Sok ten w podzWl'otnł . )'Jehika był d~ielnym · my~łiW.yn1, 
M~ym __ upale ~yl>ko :1~nne11tuje_ i al~ miał jednł wi~lką wadę. 0tt a· ; łoStarcza , czarnym i~załaniia)ące. '. merykańskich . myśliwych - nauczył . 
go 'rtapoj~ · . si~<pie whi_sky i: wymówił so~e, 

Pewnego dnia „szary ·:pan'" jak . :re.~ ci.ęść-_ naleźn~i będzie OO. : nas -
murzyni· nazywau-:tego sł0nia; na~ ofrzytnyw,ł w P<istaci trunków. W· 
dział na kieł dwnch czarnych, któ-- dnie. pQtowań· nie. dostawał jednak · rzy · znałe~m -się na jego dr<>dże. Mu : ani kr0pli. Z tego· · p<)wodu był on . 
rzyni uważali fo mebeipieezne . wielce . niezado)Vólo~y, . b<>w~ : 
,z-wierzę . za .. zł-ęgo ducha, któremu twierdził,· 'ze przed polowaniem . na . 
trzeba schodzi~ . z dr~.· Doradżali : sło,nie ·_musi~ napić . się· ·whisky dla · 
nam, abyśiny · unikali_ ··spotkania 11 wzm~nłenła. -
nim. Lecz Tuhika, kierownik na- · . Usad&Wiłi'1iy się w zaroślach :na 
szych m«h ·czarnych · „wakua" . atr0mem ·zboezu -1· ·c~kal~my·· -na" 
(myśliwy). wy~rniewał się ze słów znak Tuhiki,· który sam. udał się· 

na zwiady. Dwa strzały znaczyły: 
słoń jest w pułapce. A cztery strza 
ły -Tuhiki miały oznaczać: słoń 
przedarł się w naszą stronę, gdzie 
skalisty grunt nie zezwalał na' . ~0-
p~nie jam. Tyn~czasem... nie ża· 
brxrni~ł' wogóle ani jeden · strz.a.U 
Była · noc, po_ ~iemku nie mogliśmy 
nic przeds_ięwziąć. Dopiero gdy 
g"Wiazdy zbladły, ruszyliśmy na
przód. Była cisza, nie . ruszał się 
nawet najmniejszy wiaterek. Po u
pływie. pół godziny natrafiliś~y 
na. ślady . wielkich·~ ·łap ·zwierzęcych 
:i '_odciski. Śtóp · _Judz_k~ch~ Nasi ~r
. nf myśliwi wrmiereyli śtady . ręka. 
in~' pow~chai_i je, poez,~in . __ :oś.wiąd
c.z~1H: „Tembo" (słoi) i ·„f'uhiłiał'. 
i ·bronią goto~ą do .strzału pusu
'valiśłny · si~ naprzód. -Nagłe _~_en 
i. murzynów cic.hutko skocz.yFw 
tył i szepnął ,,Chui" (uwaga). Przez 
szparę między. drzewami błysnęło 
c~ś· białego ~ · kły słonia, i ujrze.. 
Jiśmy coś, co rzadko ujruć . m~ 
myśliwy w .dziewiczych- lasach. :Ql
brzymi słoń spoczywał całkiem nie 
ruchomo na ziemi, . z łbem _o.partym 
o drzewo. Donośne chrapanię_ wydo 

. bywało się z . jego paszczy. Sp,$1l. 
Nagłe Wilkens, który patrzał 

przez lornetę p~lową„ wskazał na 
grupę .drzew, _oddaloną od nas.Qi .Ja 
kieś trzydzieści metrów.. Pr~ 
_ liśmy. się.' ~~wątpienia roZegrała 
się tu już śmiertelna wałka._ Bo-
wiem tam, pod palmami, leżał czar 
uy, nieruchomy.„. nieływy. 
Nagłe usunął się potrącony _przez 

nas kamie.d, który pociągnął va 
sobą inne; olbrzymi słoń z~4z.ir 
si~. Z podniesioną w górę trąbą 
wydał z . siebię przeraźliwy {)ł{rzyk 
wojenny. Pędził wprost na nąs; .. na 
chwilę osłupieli~my ł ~- moze. na 
sźczęście - nie wystrzełiliśniy .. Jlo 

Pód palmami _st~ły sk9r~py_-orze· 
chów kókO:SOWych, do_ których sę- . i 

~ył · 8ię. sok. : 

• 
i•••················································································· 
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Jask le ka 
Przyleciałam dzisiaj ben, z za. mo-

tak _ jestf'm zmęczona, 
!ł:e aż_ strach. 
Chcę z.runieszkać przy wa.s 

· gniazdko moje prienieśe 
pod· wasz dach. -·· · · . 

jeśli 

można 

Takie małe gniazdko, całe z gliny, 
, będą w nieu1 pisklttta. -
. pięć, -lub sześć~ . . . 
~ędę .m~ała dużo lataniny 1 

żebj im . :µastarczyć 
i;tosic -jeść. · 
Tui' nad.- Zosi oJPsn.em . chcę za.mies~ 

~--· l}ę({ę· -- Zosię · ]}lfo~i'ć 
k&ó. 

jikoro świt. · . > iestem m3.ła, c~arna. jaskółoozka., 
·. i)oshi_chaj. mnie, Zosiu'..;_· 

. Słoń całkiem nieruchomo teźał· pod pa1mami. 

' wi4mi w odległości pięciu „ metrów 
od nas, odwrócił się 'w· bok ł ry
eźąc wpadł w gesty dziewiczy las. 

· Wówczas popędziliśmy -w· stronę le 
Ząeego na . ziemi Tuhiki. · 

: Ku naszemu zdumieniu, leł..ący 
· murzyn zerwał się z dzikim krzy· 
"kiem,: :Pobiegł · naprwd i nagle w 
:il~seych Oczach zniktiął, jakby g.o 
·:ziemia pochłonęła. 

'"_ . 'Okazało Si~ że tak właśnie się 
' : - .· .- ~ . ~. -- . . - - . -

stało. Bowiem Tuhika _ wpadł de 
pułapki, wykopanej przez Jego lu· 

- dzi dla Słonia; . na SZcZęście. -nie tra 
. m na zatrutą dzidę~ .. 

Gdy wreszcie z · wielkim' trudem 
wyciągnęliś~y murzyna" z - Jamy, 

. wyjaśniła się cała_ historia! 
Wino palmowe odurzyło słonia 

_i na~go Tuhikę. Opróżnili. ws~y
. atkifl orzechy kosowe w pobliżu~ 

: ·ruhika· ~róbował illóiti~ murzy
-il~ni, ~tórży go wyśmiew.al_i,: ~ ten 

• „ '_: ~ _„.,Ż_8.rCiki.::· . : !łpń -J~stt •. ~ape'Y!~~ zł~~n(~~c'1Jł.~-~~t--
.. - ' · 1ąąc~J .. -o w~~Y~t:~J>. uy Się .ii e:· ~a-

:f · s:.:K~1rlfa. c-0 t-o za wOdrifatv ło ..• kc~ ńturzynf<teraz·„.w:.lit~: iile 
~=pt:frl? ·>~-~ ' -· ·· ·: _ .. '. -~i~rzyu. -Pila.nf)too niK.tiditwat 
· · ,_,. 2- Rósoł, panie' kapifan1e~„ · · ·- -~-~i iw jłi1U .. <J:~c;-~~~- ·'ut~jf ~~o-

Itm/hrri -. ·. "'" !IlóWi)rnpifafi .ma ł,ą,. -~-!~ryczną -- ~l~~ertkę, ·.~ąi!~~za
'hńarkt ·:....:. \v _takim i-azie. od'\hvu : : Jącą · 'J'uhik~ Jrtórą·· śpiewali )vie'~zo 
:··µziestl( lat,_ ~iy-wani, po' „. idsole' i .·'rein "'przy; ogni~kti~· (}d" tę~ą·'.czasu 

fit.: fit1' f~t! ~- ' 

--zaua 81 

:··wcale· o teifl :nie wiedzialen).'. : .. M(lrzyni_ zaws~]\yra~ałf~fę_.:'it~"·Tu 
!i,.''~':'." . ' * hi~i. w•';taętępuiłey sposób{;~o"wieł '!'.:-.·:, -\i c,.,;,,;;·, ;ć;;,+:'fi';',';,'. ·-:' ,, ;-

~~:;-;.. ·· · Dł ·-~; . i - · · dł ~ 1 ·e~jii,firiy'::~.~#ł~)ow~((~!~~i~\~'.;:·~ B* . ;Bo .. lóst r .b t. fł~za 

:r.:~;.:'1._ •.•. o.-_ •. ';··.~_r .... ~a~--·~-'f ... „'.••.'·.~:. i.··-·,n-~.m .. _·_ e_ .. ;P, :_". :.·. :r. a:.~--~_·1.·._a. ~: • ~~ i~ ~~~;;;.;~" ·~~~~~tt'.:'•ei:ara . . - .-w:ieżQwf.go. ,,.;:._. 
:i''~r~; :,·g~*" _clJ-~ił!fom, ilrzej~<Vna> dru Nagle:;;wotp.;~ Bifu:•·•· 

;~·····.~~~",J~!o~~?:..Jk. ·~,~]~~~~~~%(}l4i)i: >! 

a,··'1ftfn·yi: . : "f! i) 

---Mtfrzyni spfowaJ~;:<. piosenkę <>:·ru- .. .„ 
„ ; ~·/l9: kt~r_et, ąję )~~k!B-c1ą:_)?~.~:n,ią§z_~· _ . ... . . . . ~~e~. , •. „ _,. ... j , : 

~ -. •. „. ". . .. , . „ .... '·'' + 
it•ttt•tt•HtttHtttHt•tttttHttH•ottttttiłH~~··~•tHtH ••t+Ot++• ..... #+tiłtt•ttY.~i 
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Krowy cały dzień spędzają na Ją ce i tam są dojone. 

Na załąemnym obrazku widzicie 
krowy na łąee. Parobek doi spokoj 
Rie sł<tilącą kro-w<;, która wcale nie 
:c..astanawia się nad te.m, co się sta 
aie z jej, tłus~ białego mleka, 
ki.frr. pieai się w kuble. Parobek 
zaś ma swoje kłopety. Wóz z mle
kiem musi pojechać do zakła
d~w mleezarsłdch, które dostarcza 
ją sery ,do pobliskłep miasta. Mle 
ko przechodzi .rozmaite k<>Ieje, za 
nim w postaci sera holenderskiego 
w.zwajearskiego lub tyliyckiego 
lpoeznie w plasterkach na chlebie. 

Miły w&lnica zabiera nas do za· 
kładu mlecZarskiego. Wszystkie iz . 
by są wyłożone kaflami, wszysev 

ludŁre noszą białe fartuchy i czap
ki, a szumiące maszyay lśnią cz~'
s tośdą. Zarządzający zakładu abja 
śnia nam całą ,,drogę mleka'' któ
ra wiedzie z baniek przez chłodni
cę do włelkieg.o zbiornika, w któ
rym mleko warzy się i pGtem z:ami~ 
nia w ser. 

- To będzie ser z mleka pelno
tlustego - mówł kierownik- i do 
wiadujemy . się, ie ser robi Się z 
rozmaitych gatunków mleka. Sły, 
szeliśmy już, że niektóre sery 1 o
bi się z mleka koziego, ale że fran 
cuski . mquefort robi się z mleka 
owczego- i ie się tfo, nieg-0 wrzuca 
kawałki zapleśniałeg'() chleba - o 

Jfr .• 

tem dOwiaiłujemy się od kierow.ni
ka. Potem pokazuje on nam r~i 
te pbmki mleka! pełnotlusk, tłu
-Bte i ebade. Pytamy w Jaki ~b 
pnyg-etowuje się gęstą masę &ero· 
wą, która stoi w zbiorniku prr.erl 
nami. Pokazują nam proszek, wy
rabiany z iołądków cieląt„ który 
bardzo szynko d0:p:rowadza m1eko 
dG warzenia. . Zastygły Hll'nwiec 
sera fachowiee nazywa eiastem. 
Cia&te. owe prasuje się:, formuje i 
soli, czasem JJBSypuje się j2 knL'"n· 
ki em lułJ inną Zapł'awą l set Jest 
gotów. 

Pral>ujemy kawałek sera ł o
~wiaclczamy, że nie ma on właści
wego smaku. 

- Ser mnsi dojrzeć - odpow_ia 
da kierownik i prowadzi nas ao 
wielkiej sklepionej phn1icy. Tu le 
7.ą stosy serbw, w na.~ro-zmaHszyc!1 
formach i czaseni upływają dług1e 
1ygf:dnie, a nawet tniesiąee, zaniłł1 
set- jest dojrzały i zdatny do ui:yt 
ku. 

Codzień robi się próby mleka z ro2 
maitych gospodarst-ni . 
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Gigantyczna plantacja trufli pod ulicą jubilerów 
. w Paryżu 

Głęboko w ziemi, pod jedną. z 
najelegantszych dzielnic Paryża, o 
100 stóp poniżej poziomu ulicy de 
la Paix i placu Joanny d'Arc, znaj 
duje się ,~miasto grzybów~'. Miasto 
to nie jest oznaczone na i'adnym 
planie Paryża, który można nabyc 
na dwrnreu kolejowym, lub w kio 
sku z gazetami. Na tert>nie tego 
podziemnego miasta znajdują sit~ 
phmtacjc gTzylJów, wysoko cenio· 
nych przez sm~1koszy całego śvda.
ta. 

,.~liasto ~rzyhów~• jest jeduem z 
Jl[ljwit~kszyeh najdzhnłfojszyth 
mfr1.r:;t podzie.mnyeh na Ś'.Yiecie. Po 
sbda ono szt•rnkie uliee. prz€ema
jące wzdłn:i. i . wszerz . plantaejCl~ 
wylu1tł> z tego samPgo kamienia~ 
z którego zhndowana jest wi~k
szo3e g·ma«hó;y pnliliczny«11 Pary· 
za. \VzrHuż: 1·11odi1ików potlzh'm
nyeh ei~!gną ~ię rury z 'Yu11ą, da-
1n·ow:u1zaną dl;1 zra!>zania planbt 
cji. Poc1zit·H1i<t są znnkomkie wen
tylowane i tak ohszel'ne. że w ra. 
·de homii~udovtani~ stolicv. lub 

. Maln1 gazow(~gn, mogłoby ",~r nie}'. 

cz 
l\fahlki siadły do O·b1adu. 
Lecz nie bierzcie z nich przykładu: 

Tkają w pyszczki wielkie kęsy, 
Hans! łykaią chciwie mieSo-. 

Senvet nie uznaia wcale. 
Wylizuia z sosu ta?erz~ 

Ta sąsiadce kotlet kradnies 
Ta wykrzywia się szkaradnie. 

Ta karto.nem aż sic dławi. 
Tamta obrus przedziuravda. 

rnaleźć schronienie setJd tysięcy 
ludzi. 

Właścicielem ,~miasta grzybów" 
jest rzą{L który wydzierżawia pla»i~ 
tac je hodo~vcom grzybów. · łfocfo
wla, wymaga wielkich starań i z3..· 
chodów, ponieważ grzyoy uleg·a.ją, 
często po<kzas '\vzrostu różnym 
thorobom. Przeglądu zbiorów do
Jrnn ywa :;\11e<~jalny kontroler . sani
tarnv i gdy tylko zauważ-y. że 
cz{~~6 gr;,yl)ÓW ~je.st zepsuta,· 'cRh 
grządka, na którnj rosły, zostaje 
zni;:;z~zon:l. a na je.i miejsce założo
na nmva. 

,).Hasto grzyb6w" pod Paryż·~m 
jf~f't n:i.jwit;kszem ccntrnm hoct~· 
"·li grzvbów na świecie. Codziennie 
o 5-ej r;rno, przy świetle lamp ace 
tyk·ncwyd1~ . 7.hiera siQ trufle, a na· 
sit,ąmie p[1lrnje '"" kosze. C!lłe rano 
11!icc„ miasta p·.1dzicmnego roz
hrzmiP\vają diwiękarni trąbek wiel 
kil·h ~~1H10ehodów citziarmvych~ na 
ktlir\'~·b przewoż011c sn tr~i.nsporty 
grzyhów na ryne·k pary::;ki; oral 
n:t Jhnirce kolejovi'L', skąd· ekspor
tuje sfr,: je zagranir1;. 

śpieszą jakby ·je kto gonił, 
Lyżką po talerzu dzwonią! 

Oblizują się z hałasem, 
Palce '''sadzą w zup-ę czasem. 

t 7. jedzenia rade wielce, 
Wybijają tak widelcem.· 

Tamte znów z okropnym piskiem 
R7.ueają się na półmiski 

Trouhę humoru 

Mateczka: Pawełku, 11ie brzdąkaj 
n:i fortepianie t.emi brudnemi palcit 
mi. 

Pil.w elek: Uderzam przecież tv1· 
ko w f·tz:1rnP. klawisze. 

* 

~· Wyohraź sobie - mówi pan 
Wesołowski do przyjaciela,- dziś 
Lył w tramwaju taki ścis1-~ ie 
przez całą drogę musiałem sta<~ na 
jednej nodze! 

- Jak mog·łeś wyt.rzymać? 
pyta przyjacirJ. 

- Bo na szczę8cie ta noga nie 
należała <lo nmie, - odpowiada 
pan W esołowflki. 

* 

ł 
i 
ł 
1 : 

Kazio przygląda Bię, jak matecz- : 
ka oliwi wózw~~ek jego małego + 
hracisz.ka, p~niewu~ kółka stra.sz- t 
nie skrzypią.. : 

Ta znów inną bije, drę.czy~ Gdy nazajutrz ma,Jec zacz:ynn + 

i 
Wyrwała Jej włooów pęczek! plaka<\ Kazio mówi: ! 

Co za rwetes.. co za skandaU - Mogłabyś naoliwić również J :.i -:: 

: J•kaz brzydka małpia banda! i':i:l, :1:1y prz1'sh1.ł piszeze<St ; 

•••••••••••••••••••••••••••• „ ............................................. „ ...... ~ 



Logogryfy: 
LOGOGRYF I. 

(uł. F. R.) 
Z 1Poniżej pod~nvch sylab u-· 

łQ!ŻyĆ 12 wyrazów o p-Odanyeh. 
znaczeniach. · 

Pierwsze litery tych wyrazów 
czytane z góry na dół, dadzą 
pierwsze litery imion i nazwi• 
siko. pisarza „ J>Olskiego, a ostat
nie~ c·zyłaue w tvm samvm kie 
runku· tVtuł. jego' powieśei. 

§ylaby 
al, cja. dja, · dom, dór, ·e, i, ir, 

ja, kar, kierz .. kob, kori~ Ian, lo, 
n.ie, ta, raz: --ry, sa, ser, ren, śo·, 
SYif, ton. wo, za, zv. 

Znaczenie wy~azów . 
1) Niewola tiltars•ka. 2)Ter

min ary:tmetyczny. 3) Instru' 
mentv góraJ.slkie. 4) Miasto w 
Polsee. · 5) :Alkowa.· 6). Niezwy
kłe zdarzenie~ 7} Zwi~ek du
chowny. 8)_ Boginie zemsty. 
9} Pierwiastek · 'vehodzącv w 
skład powietiza; 19} Gra. 11) 
Twairdv j)a:pie:~-. 12} Pańshvo 
w Euiroipie. 

HOJ GŁOSIK 

I 
Wizytówki 
(Uł. Jt)(ref Rab). 

Czem są ci panowie? 
Mark Raz. 
Z. Werr - Ateny. 
Or. Te.per.r. 
Zan Rymar. 

Przesuwanka 
fuł. G. Szezupakó~nal. 

M:hnao 
~ r s e f 
d a a n b 
v a r ł k 
ł y t a p 
n o r k a 
o a. n s s 
cinihn 
s e !. k k 
udn.ju 
a k s .e· t 
w i ś p e 
d ź i e m 
w a j e r 
w i a 1 ś 
cud v·h 

Pff .• 

{uł. B. Handclsmanówna). 
Ogród + przyimek (wspak) 

= ogrodzenie. 
Prąd powietr~ + sam~lo

ska + spół~o-ska = młyn. 
Bó.r + spół~foska + samo

głoska = kije. 
Męż~zyzna + .samogłosdra +. 

oprawa = kra.)obraz. 

szarady 
(I --_- uł. L. i H. Krak.owsey. 
Pierwszy - d:ri~i wszystkim 

znany 
.Polski artysta filmowy. 
Dwa· i trzy ...:__ ,:s.przęt" 
_ używany 

P.rze-z tego, co chee by.ć 
zdrowy. 

W' Si. Vśtko zaś - to obra.z 
stepowy. 

(Ił - uł. Felka Kar.pówna ). 

Pól vie-rwszego - to dwie 
spół~łoski, 

Zaś druga tego połowa -
ezęścią _jest eałości, 

Trzecia to tryb rozka.7ujący 
A ostatnia to znak przeczący'!'
Całóść osz·~zędza kupująl"!yeh 

mienie, 
Bo jest to sklepów 

z_lednoozaire. · 

Zągadlłi 
{Uł. Irusia Górecka\. 

· · Dziw1fv jakiś ;,doni„, 
Znany ludZłkim . ·stion1, 

. Lokatoró~ . n1a ty~iąc" 

. "Mogłabvrii · fia _· fo · prz}"~ffą:c. 
A co n.a.idziwnie.isze„ 
Ż~ od ludzi mnie.ls-ze, 
Miino t<> nauką, 
I ,\rspółżvda sztuką, 

. , .. Mogą wzorem by~. 
. . 

-_nagrody 

+ ·,· • 

I : : 
·_: /: 



MOJ GUlSI~ 

„~~~~~ ... „„„„~~~Hł, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ 
Rozwiązania rozrywek umysłowych. 

umieszczonych w numerze 19 „Mojego Głosiku" 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. 
Nasturcja, urna, (wspak). Parys 

ornat .. losowanie. emir. owal. nerki 
brokat. okaz, Nikodem akrobaty
ka pastor. a.nanke. rekin. twaróg, 
Erato. . 

>,Napoleon .. Bonapar~e - Aust8r
li~z, Marengo''. 
ROZWIAZANIE LOGOGRYFU U. 

· Anatoi, ii~uzyna., Emanuel;· kana · 
rek subordynacja, anarchja, Nan-. 
kin. Dzidzi~ . Erynje... rywal. gacek, 
ławra. Olaf. .. wódka. . ambasador. 
c"!ll~ie:i;nia, . Kolorądo. I~dosta'.n 

,,Aleksander Głowacki - Lalka. 
·.A~idka. Far:ion. · 

RoiwiĄZANIE LOGOGRYFU .. m. 
Wilno. lalka (wspak), lot()B, ele-

mentarz, ruchy. Ńaricy (wspak) 
pająk, ranga, zoolog radny (wspak) 
bog~ctw(>, o"'·oc. rejwach. Osló. W a 
cław.. _sza.hi.s. komik. intuicja 

:,Wafo.ry ·Przyborowski ..:_ Olszyn 
ka G1~ochowska". 

-~ ·ROZWIĄZANIA SZARAD 
Man.. -~ do - li - na .. Ka -- pi 

- tan. 
ROZWIĄZANIE ZAGADEK, 

Wille . . 
„. * • 

Tra.fne rozwiązania, rozrywek u
myslowych z numeru 21 ;,Moje.go 
Głosiku?' nadesłali: 

Altmanówna Salusia, A. F .. F., . 
.Agranowiczówna_ Jasia. Aleksan
drowska Józia, Albinówna Jadzia, 
Abramsonówna Mira, Adamczewski 
Jurek, Biedermanówna Renia, Bie 
derman.ówna Salusia, Biedermanów 
na Ht:wia, ;Bilewie,z Kazik, . Berge
:r~wna .·Bela, . J31umówna · Map.i,a. · Ber 
ger Ę~, Barabakó"'.11ą .M., ,,Bratnie 
dil.sze'' BraueróWria Emma .. Berma-. , . ::-. ·. .• - , . ~ - ' 

nówna Hela, A. B., Bolkowska 
Olesia, Bi}:'nbaumów_na Różyczka 
Bukiń·ska . Jadzia, Częstocl1owska 
H., Częstochow-ski S., Cheleme.rów
na Maniusia., Czerniakówna W an
da. · Ohasilewówna Dorka, Caryski 
.J ., Cwajgenberg S., Cukrowski Mi 
rek, Cybulski Janek. Dudzińska 
Oleńka. Duc1elczyków11a .. Dziunia. 
Drabkówna Wisia. Dosińska. Kazia 
Dtwierzak. A~t~k,: ·Ęliński_ Stefek, 
Fusiak· Lud'Yik, . G. ·. F., Flumówna 
Różyc;~ka, Falko.ń,ska ZoŚka.. Fal- · 
8ka Danusia, Gutei'baumówna Lo 
nia, Gabryński Stach, Gliklichó,v- . 
na L11ba, Guterman A.. Guterman 
F. Gartows1d· Wiktorja, Grosman. 
S., Różvczka G. Górecka !rusi.a: 
Grynsz1;anówna Mania, Gołakow
ski Tadek, Grynbaumówna Zosia, 
Grudzińska J ~dzia; Górski Oleś. 
Holcmanmvie 'Jerzyk i Hanka~ He- · 
nerowiczó,·foa '•p: i Kochańska H., 
Henerowicz Mietek,· Horowicz. Izio: 
Horowicz Romek, Hehviża.nka luka 
Handelsmanówna Belunia, Hara.
kówna Irka, Irka ze wsi, Jaskól
ska Hania, Joff6w'na· Lili. Janow 
ska, Relunia. Ja1n1b°'viczówna Bro 
neczka. JÓźwiakówna Zocha, Ja
worska Lenkii, Kali11ski Janek, Sa 
lomón K .. Kotlicki. s.; Krauze Il. 
Kozakówna ,Tosia: Kostakówna Ha 

· nhi~: Kufeldównei R~ i R.. · Kołaśfo
wiezówna · Marja. Kupęr"herż"anka 
Fela, Kruczewska -Jad,viga, Kaczo 
rowski J erzvk, Liderówna EdZhtlka 
:'r,ipowsl{a Aniela, .. Lewandowski Ja 
nek, Lipszycówna Mania,• Lewinów 
na: . _Ala . Lę~ka Halszka, L.as,~a,. Zo-
8ia, Marguliesówna Ada; Mała . ~zy
_telnicczka, 1\fal!szewski .Tade,f,~· Na 
sza banda, Neuh.a.uą Henio;. Nain,l+i- · 
nówna 'Marysia, Nowicka Litka 

I 

Nowik Władek, N ow:ikowska Hela 
Eda Op. i Tadzik Sap., Orensztaj
nówna Bela, Orensztajnówna Zo 
sia. Openchowska Zuz,ia, Orbaehów 
na· S. Przechadzki A., Płońska Ma.
:rylka. Płoński Henio, Pan Tadeusz 
Piotrowska Ewunia, Pilecka Bron
ka~ Pankowska Jasia. . Preisówna 
Helenka. Pola.nowska Irka. · Pasz-· 
kiewiczÓwna l\farja, Piasecki Wła- · 
dek, Rosińska,' Jadzia. Rubinlicht 
W. Richter L. Rózenblumówna An 
dzia, Rofoog.órski Fre:dzio, ·Rusiec
ka J!ldzfa: Rudnicki ·Tomek. Rud 
nicka· Sławka. Sobczak Włodek. 
Sła"7ska Hania.- : Simonowkzów1ia 
łradzfa„· S:w~'volnica., Salomonczy
kówna Maryla. Stokrotka. Sio
strzyczki,. Sokołowska Stasia, Sz11i_ 
gęl ·Henryk. Szennan' L·utek. świe~ 
tlińska Władka:~ · Trachtei:ibe1·tanka 
Lucyna. Tomaszewska Basfa. Trże
śniewska Karolka~ Tandetnik- ·;Ja 
kub, Teper :Mv'' Tonderska. Olesia. 
'I'auhówną )3aJusja .• :.T(}bolska .Ja~ 
~zi~,. · Ulat~wst~a· J~d~i,a. · Ulin,J>,we 
równ:ą ~· :ą Ulicka,; -~ysfa, .. w lł·ji;the~:g 
H .. i. R0toa.rd S .. · Walicka· Krvsia 
Wiei:~bi1is]ra Lodżia~ ... 'Vaj_sma~ó:W . 
na .. Edzia. Wrze,sh'1ski T. ·Wilska An 
tosia .. K.' . Z. .. id.ano wska, .. Zali~zew· 
ska Gnusi:.l. Zajączkowska l\Hi:>c.iai · 
Zalewska'. Krysia~ z~.łeska Jóiia~ ... · . . ~. •. . . 

. Nagrody drogą losowania otrzy· 
ma.li: 

1) Miesięczny abonament „Czy
telni Popularnej~' .Cegielniana 18 -
M. Tępe·r~ ; 

· 2)- Dwa bilety •lo .kina · -· T. 
W r~esiński. .. 
. 3~ . .Grę, Jowarzyską. ·~ LiIL:Jdf6w 

na.I .... 
Po odMór nagr-Od zgłosić :Się•. na 

leiy,-do. redakcji ,,Mojego .-G-łoąiku". 
(Piotrkówska 101) w sobotę, , ~~fa 
8 czerwca, ·międ~y: god?I~ · ·4_5 po 
poł~~ni11: 

Perelman Józió: Wita.ń1· nowego· . Dembowiczówna Gutka, _Grynber . jej milutkiej si-Os.trzenicy. Pozdrów· 
siostr-ZBńca. Przyjażf1 . jut.· zawar- · żanka · Estusia," . $.wi~ci~ka. Jd~rja, . serdecznie mateczkę. 
ta. Do ułożonych rozryw·ek należy. J~oszu~Ę:a ·Zofja,. Adlerirwna. >~~~ . D. ~·S.:" Ń:ię· mogę odczytać. nie-
załąc.zyć rozwiązanfa. ·Na przyjęciu d~ia., KoplQwiczówń.a ·Lilka, .Rob1i-. wyraźnie . _· napisahego · naz"7i,ska. · 
:redaRłyjnem ··lJędz.iesz mile widzia- · eka Adela:· Cytrynówna F~: ·Wasze. Uty już· ,dóbrze ,się ·czujesz?:, M~m . 
fi)1'.' · · . . pra.ce na . ,·,dzień ·matki"' - przyszły · nadżieję,, że jes~eś ju?J zdrowa i ju- : 

. ·Perelma1i. Józio• ·wzywa. -Ewusię : ~~- póino·. Sr.howa.ni· je -na: Pastę.pńy .. tio. ~Q-baczymy_.~Hę na p~yj~ęiu. ·· 

i
• Salómonowiczównę,. Dorkę Grajce- rók.. · · · · Hechtgwna_ E~tusia: · Cieszę się;. 

· : :równę, Zosię Orbachównę„ Mietka . . Góre.cka · Irusia = ·Twoje · i'ale są ie· przybywa mi j~sz~e ; jedil!t, 'nO-
- :_.· Sztajnboka.i M;. ·Neftalina, ·aby napi . nfosłuszne, · Irusiu;' p:rzeciei. na .. ;w2 . wa. ·sfosfrzenica: ~Napif!i óbSi.ernie. o · 

. Moli do :„G.łosiku''. dy. li_st: ci .odpis.uję. W dniu _tw~go : sobie. · · · · · . , ·.· · · · · · 

i Nusskier· Kubn!: Jak. -~ie. mm~ - pOpi~u hyfa.m.·· akµrat_ 'Y. W~rliizaWie. . Zylbersztajnón:a,EsttIBia: · Nadzie- · 
• jesz? Czekam na o~iecane liety. i iilateg<>:ni~ mogłam p~dziwiać ·mo. ]i ck. i1ie· 7:1.wi.orlb._:· jł1~. naletyez . : 

!e tH•H H•t ••t••••tt•tt•t t ••••••••••• t••ttt łitt•H H t•••· •tł• tłtłłłH •••Ht••••'•••.·-~· 
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do grona dziatwy głosik.owej. <n.;, 
chodzisz do tej samej sz.k.ołyt eo 
Estusia. 

Charenówna Franusia.: Loa na.
pewno przychyli się do twej proś
by. Wier'iizyk nie<Lbyt udany; nale
i'y unikać rymów czasownikowyeh. 

Częstochowski J.: Brakujące ei 
numery „Głosiku'', moitsz dostać 
podczas przyjęcia, tylko musisz mi 
o tem pryzpomnieć. Czy już wyszła 
gazetka klasowa.rjum? Twój kole
ga już do mnie napisał. 
Złotowska Różvczka.: We.ale sie 

nie gniewam i WJ-~b.aczani. Na. pyta~ 
nia, tvcza1?.e sie nadesłanvch roz
ry1vek. u~ysłowyeh nie ~dpowia
dam. 

Barobokówna M. poleca: następu 
ją.ee ksiązki:: Rognszówny: „Piel'
ścień i Róża.!' i K.a.rQla May'a: „Ab
dan EfendP1, ,,.Nar monu faraona'\ 
,,Król naftowy", „Hadżi Halef O
mar'' "Ocalone miljony?' i ,:Syn 
niedźwiednika". 

Rarendorfówna G.: Książki" do 
czytania. poleeają. st.ale ezytelniczki 
i czytelnicy ·;,GłoSika" - możesz 
sobie z· tych · ksiąi:ek ·zawsze c.oś wv 
brać.·· Ciy abonujesz ksi~ki 1~ 
czytehii? J*Ii chodzisz do_ szkoły, 
to mas,; przecrei koleżanki. Moi'es?. 
chodZió ·do parku ·Poniatowskiego. 
masz· .do niego przecież niedaleko. 
Ozy na. wieś wyjeżdi'asz z rOdz.ica
mi~ ezy -też masz jeclmć do pensjo. 
na.tu?. 

Rzeszkowska L~: . Przyczyną sp6ź 
nio:llych ·odpowiedzi jest brak miej
sca. Napisż obszerniej. 

święta.rska An~zka.: Lfutem „Gło 
sik" wychodzi bez pnerwy, dzieci 
pli!zą. listy i odbywają. się przyję
cia. Si-Ostrzyctl.ę moż-esz z sobą. za 
brać na przyjęcie. 
Bromberżanka. Tysia.: Wit.am no

wą siostrzeniczkę. Ba~o aię cie
szę: łeś si~ przezwyci~yb. i. napisa 
!.a do mnie. Rebus mo-żesz nade
słać. 

W r<>cławfłka Pola,: Opowiadanie 
nie na.daje ~ię do druku. N a.piez mi 
coś o sobie. 

Hamermeszówna Bela.: Cie87.ę się 
te doorze się czułaś na. przyjęciu i 
dziękuję z& słowa sympatji. Za.ga-d
ka, którą. · mtdesłała.ś, jest ogólnie 
2na.1m. Wiersz.yk nieba.~ ~ 11 
dał. 

Tropówna. Hela.: Siostnenią mo 
Ją jut jeste!§. Ozeka.m na. ~y 
list. 

Bac~erown.a. G.łeniusi&: ~m 
ns. ohł~eany list o;l nowej siostrze 

nicy. P~yjdź n& prz.yjęeie, to ~ 
poznamy. 

G.erszenowi~ówna. 8.: Se~ 
nie dziękuję z.a. milutki liścik i sł<>
wa. szczerej sympatji. Nietylko zga. 
dzam się, ale na.wet proszę o czę
ste wiadomości. Listy od milej dzia. 
twy głosik.owej nigdy mnie ni& nu 
dzą. Przyję~ia. są. wt.edy, kiedy roz 
daję nagrOdy, a o t.em zawsze mo 
iesz się dowiedzieć z „Gł~ika" 

Zaklikuwska Bronka: Cj;y jut do 
goniłaś klasę i jak tam wypadnie 
ostatnia cenzurka. ·Ela i Gienia. o
sta tnio do- mnie nie piszą. Dziew..,. 
ezynki, o kt.órą pytasz. we.ale nie 
pamiętam. Pozdrów siostry. 

Handelsmanówna Behmia.: Je-
stem wdzieczna :Marvlce. że dodała 
ci odwagi -do napis;nia 'listu. moja. 
nowa siostrzeniczko. Na listy bę
dziesz zawsze otrzymyw:iła. odpo
wiedzi. 

~,Stokrotka'~: Proś.be z chęei~ 
sp~'łniam. N ~stępny liflcik możesz 
już napisać do 11 eiocr·. KakY.Ły pn 
dać równiei' nazwisko. gd.yż j:i. 
znać je muszę. Odpowiedzi spóźnia, 
ją się, wskutek braku miejsca. 

Klngmanównn. Helka ~ Brawo, je
stC'ś dzielną. dziewczynkq. Na naj
hiiższem przy jęciu podejdź do mnie 
i przedshtw si~~ gdyż eię nie parni11 
tam. Słowa ,.aniołknwank:' nie 
rvzumiem. Czv twoja sio:-tra t<'i 
ze mną koresponklnjf'.\. „Ciekawe" 
są dla nmie wszystkie moj~ sil1-' 
strzeniee-! 

·~A.la. i HanBczka:': Od pcrwiedź 
na poprzedni list. jut dawno otrzy
małyście. Mam nadzieję. *e Ala. 
jest już zdrowa, a. Haneczke nie bo 
li jat. ręka. Chyba zob.a.ezymy się 
na przy jęeiu. 

Rraunówna Celinka: Czy w tym 
roku chod~sz już. do szkoły. Przy
.jęeie jest jutro. A pozatem przyje 
cia odbywają. się wtedy, kiedy ~ 
dftję nagrody, a, o- te możesz się 
dowiedzieć z „Głosika.". 

Zyloorówna Gieniusia: Rozrywki 
moi'esz nadesłać. Lect; poniewa.t 
wca.le cię nie znam, wolałabym, 
aby-ś na.pisała coś o so.bie. 
. Dębińska. Teresa: W cale się nie 
gniewa.m i wit.a.m dawną si05tn;e
nfoę. Wierszyk ·nieudany. 

I.„ewkowfozówna Helenka: Sło-
!trzenicą. moj~ jut jesteś, możen 
pnyjść jutro na. przyjcie. 

Rozenfełd M.: Wie:r'BZyli nieud.
ny do druliu ~ięt nie na.da.je. Mtmt 
nadUe.fę te -mimo t.o ~~y 
p~iMmi. 
· T,ondon S.: WybAtcłmm. i ~ 

Hr. 

pewna., *8 106 o tobie nie u.pomni. 
~Y byłeś w Wa-rsuwie s wyciec& 
k~ i f'AY pC>rM; pierwMy? Wy~ 
żarn. 1obie, jak ei się podob&ł ogród 
7.0ologi~y. Co jeszcze z~iłeś1 

London s. pol~ dziatwie głom 
kowej nMtępuj~ ksiątki: Julju
sza. Vernego ~ ;,PodrM• po<biemn&" 
„Piętnast-01etni kapita.n" i „ Ta.jool
niczy pilo·f'. 

Lcndon. S. wzyw-a, M. W a.nu;w
skiego, C. Berliń5kieg-0, A@t& i My
dlarza., a.by na.pisali do „Głosikat9. 

Prnfiinowska Ala.: Si03trzeni~ 
moją już jesteś, ale niestety, wsku 
tek braku miejsca życzeni& twego 
spełnić nie. mogę. Musisz cierpliwie 
tak jak pozostała dziatwa głosik::>
wa. czekać cierpliwie na odpo
wiedź. 

Rozencw~1ji:anka. G.: Czy już na.-
1wwno nie wyjeżdżasz na wieś? 
Zresztą w J,odzi, w ~ntmie miłych 
kole-fanek, te-ź mo·i'na. dobrze spę· 
dzM czas. Pra.cę możesz przysłać. 
Troszkę- eierpliwo.ści. a log napew-
no i do eiehie się u~mieelmie. Wszy 
stldeh nadsyłanych rozrywek nmie 
ścić nie mog-t:i, więc nie ~ądź. że s... 
knrat spt>cjnlnie nie irnnP.-;riram 
twoich. Na. liśeie nie fig:urowałaś, 
~dyż: rozwiązania, nades6ły za pói
fi(}. 

)fagierów1m Halinka: Z ehęi:·itl 
odnowfo znajomość z dawna, sfo
stru•nic°ą. Czekam na ohiecane li· 
~dki. 

Da.jczówna. E.: ~fam niepłonną 
n:v.lziej~, że będziesz zadowolona 
z korespondc•ncji ,-,e mną i znaJ
iłziesz w niej to, c-z-ego szukas~. 
Więcej ra.do~ci i ufności. a. wszvst
ko bę<lzfo dobrze.. Dttrnna. jest,p~ z 
tvtułu. którv mi na.dałaś„ A wiec 
e'zeka~ na.. ·szczery, długi list.. '" 

Za.romb R.: Czy ma.sz ~zklany 
słói? Mó2'łhvś sobie nrzadzić ma
łe Lakwa~jnn;: parę rybek i ślima.
ków_ Doknd jedziesz na. kolonje? 
Czy w szk.ole wa.szej istnieje kółko 
przyrodnicze? 

Zylberberżanka Maniusia poleca. 
dziatwie głosikowej powieści Ro· 
dziewiczówny: „Ona.'t „Magnat'' 
i "Klejnot". 

W ajnberg- H.: Artykulik o eskl
mOłłt\ch należyłoby obszl\rniej (}pr~ 
cowa.6. Temat o wiośnie jest jut 
spóźniony. 

Wa.jnberg H. poleca. nas~pują-Cfł 
książki: Vernego:- Przygody chfop
t'.a ok~wego; Kra.8-z6W15kiego.: 
Oh&t& za. wsią; Copem: Osta.tnł 
Mohikanin; Ma.ra.: Ognista ręka.; 
ł Przygody w Afery~e południowej. .„.: ......... „ ••••••••••••••••••••• „ ••..•.•.. „ ..• „ ...•....•.•.•........•••.•.•.• 




