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l)omy., japończ:\1kó'v są rii-: 
skie, pr.:rewau:it iędiwpi1:h·o · 
~Ye. Ludzie mówią- że: to z· qba~ 
\YV . przNl trzesi-enien1 ziemi. 
. Rzu~a się w- oezv. nie.sh'('.ha~ 
na ez'ystość. panująca \YS7~· 
dzie.- na,,~et w hajJ)l'.edne.is?"\n:f 

SycyUiski muzykant 

i : .Na Sv.cyl,ii .. prawie \Vszysey 
+ ludzie są muz):kalni. \V· hla.,. 
·: _ E.·lrnch . p9łudniowe~o sło11ca i "'s.zvs.cv doilrn·la gra.ią i sp1e,va-
• j~1. BaTdw · dzi\vn1e wygł.~tdają 
: zawodowi ni1t1zyk~nci sv~:vli1sev t Noszą. o.ni 11.a. .soibie · najrozni.a.,. 
• its1ze i.ustr-umentv i grają jedno 

domli. D.rzwi są szeroko otwar· 
te, odsłaniając wnętrze dom ti: 
na . podłogach leżą smez<no .,. 
białe ma ty; niema ua nich n ni 
pyłl,i.u kurzu .. Do dornu _iQpoil·· 
sQdego Iiiikt ·nie wchodzi w nbu 
\viu.·-. Obuwie· zostawia się za
·wsze przv drzv.'in-ch wejściO
wych. Przed stopniami Ś\viątvń 
luh też n drzw.i demów tow!l-
1·0,vv.ch. stoją za wsze niezlfoz.o 
ne pary trze-w:ików i nig<lv 'iię 
nie zdarza, aby komuś zamie
niono lub skradziono ohuwk. 

\V domu ja1)oil.skim niema 
lakich mehli, .iak nasze. Krze
§-fa i stc,lv są niskie. Japoń<'z.vk 
siedzi „po tureciku" i śpi na po 
-.ilłodz-e, na mata-eh. Na śeia
nach wiszą dr:zeworvtv. a na 
~fażerkac·h · stoją figiurki boż
'kó\v, ·wazy z emaljowanej por
.r,pJanv i rozmaite ;zwierzęt~. 
\-V ie·dnvm kącie p')koj.u stoi 
5-toliczek do berbatv·. Na hono~ 
.rnwem mie.iscu E:tD.i oltarz do
'mowv. nrzed któ.rvm domownt 
cy modła sie tlo hństw i •i n~ 

•chów orzodkó'\.Y. _ . 

Rrl7.l'iuwane drzwi p.rowadzą 
.. 'l ~dnef,.'o po1ko_ju do drugiego. 
Śdan v sa z va1)ieru, rozpiętego 
11.a drewnianych ramach; po 
wi Pksze i częścf są one ruchu::. 

.me. ahv mo·żilla było dowolnle 
zmie11lać kształt i ,wielkość Dg 
t:.oiu. i czt.śnie na _wszvst:kkh. t{ękami 

: gil·aj~1 na ha:rmonji, łokciami Janoi1-czycy luh~ą _zieleń i z + uderzają w bęhe111 przy pouioicy il!a.oałem Dielęg}1ii.i::l ~lw9je o~ ! soec.ia·1nv.ch pafocze.k, nogą dą. f;fródk.i, które Sf-!. ·rzeezyvtifoie . i gną sznureik, do kl6rngo przy~ niezwvkłe -Dre1kne i :orY.:rlna1ne. + moe-01Waue są btlaf;.za.ne „tale- Janoiisik.i ogrodnik -~na naj-

kę, a J)OrUISlZ.e!lliail:rti gfo\Vy wpra W minfafU>l'!Ze WSzystJkie cuda 
wi.ają, w rucli dzwou:oca;k~ przy n~tiurv. Pófrafi o.n na kilku 
mocowaine do ich sz~iczastych kwadratowveh . metrach zTObić 
ka.pel uszy! n! min iatu.rze . górv Himalaje. 

dziewiicz.ą puszczę i wodm;pad 
Nia~ara. Są tam i p·o'a chrvzan 
tem, i·6ż i ~woźd1.1ków. na 
nr:zeslrzeni nie większej od. 
chustlkti do nosa. Gdzieniegdzie 
znaidu.h! się minjatu.rowe śwHt 
tynie. rzeczld, n,os·tv etc. Ń1c 
fam nie razi oka, ho wsz.ystko 
iest do siebie za tosowane. O 
osoh1iwośc.iad1 charakteru ia
ooń·c-zvków pom6,vhnv w n~
ste•ptnvm. r"um-erze „Glosika'$. 

' 
Plaster ·miodu 

Pói<lę dzisiaj w śwaat daleki, 
Tam gdzie stara jest pasieka. 
Za sadzawką, za o~rodem, 
Bo chcę dostać pla1ster mi·odul 
Wiem o ulu malowan:Vm. 
Gdzi.e ten ·pfaster jest schowany 
Schowały g«> do tej skivtk~, . 
Pszc·zółk·i - małe pira-c-0wi.flki. 
A ja -ci.Cho p.rzyjdę s·ohie, . · 
·w· ściankę rnzv trzy poskrobię. 
Pszc1zóllka „ wy }rzy wnet: - ~ a k 
·uku? 
~ Kto tu robi · tyle. stuku? 
A ja pmviem: - Pszie:zóJ!lc o ~s 
na! · · · 
- Daj· mi, pm.się., miodu µla~ 
l-erl · 
,__.;. Tobie to . uie ,z,rohi sZlkodv, 
- A ·ja ehe~ mi:eć plastf!r m~o 
du! . ··· ·-.-
.Tylko n.ad Jem wciiąiż ~. głow 

··ię, 

Co też ps-ziezMka mi odrpowh.~'t 
Mówią~· ·że pod.qhno.: ·pszczoły. 
:Nie są, ~z.ecmne, cihoć .w~ołe. 
l że Je:pieJ z .teJ ;pmv.CzvnY ł 
,Wcś,fo z niiiealli ni-e zac_żynać! 
Że w robocie żąldlo. bY'Wa, 
K<bt.::je gorrrej niż :pokmywyl 
Więc ·mam me ·iść d<». ogrodu' 
A·•· tak chc·ę mieć pla&ter. ;mi;odu t l

+ rze", UiSltami dnią w harmon1 _1~ innieiszvm ka,vałk1u ziemi robi 
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.Ursz•ulka, <lizieek-0 wie~kiego 
miasta, przyj-eehala na wakaeje 
do ciot!k:i, która mieszkała na 
ws-i. Dziiewczynee wszystko bar 
dz-o się podobało, l€cz odczuwa 
Ja brak towarzystwa. Biegała 

p.o les1e, z.rywala lk.wiaty w o
"l'-O<lz·ie, a wko11<m kładła się 
na łąic-e i marzyla o koleżan

kacll. 

tej samej chvdl,i vi1ka pneledSl 
ba tuż obok nie.i. 

- Z rlro.f./iil zawołała 

dziewezvnka w białv<:h spod-

11iach. 

Ur,g,zulka przelękła się. ode
szła na bok i us·ia<lła na .skraju 
łąiki. Było jej hardzo p1'il.'.\'tkro, 

fo obca dziewc:Lynka lak źk Jf\ 

potrakfowała. 
Pewne.gio dnia, leżąic. na łące, 

usłyszała turp.ot nóg koiiskich. Dzieci tymezasem 'vesoło się 
lJ~iadła i ujrzała zdaleka dwa lraw~ły. Nagle zabawa 'Pl'Zerw'l 

konie; na jednym siedz.iał chfo.., la się i Ur&Ziulka sp-0strzeĄrła, 
piec, a na dil."u..giln.1 d;zfowczynka ż.e rodze1'istwo cz<:>rrf)ś s~uka. 
w dłiugich białych spod:ńiaeh. Piłka ~inęla. W pewnei chwiE 
Oboje byl1i trochę starsi od dziewczynka zwroc-il·a sie cło 
nie.i. J~hali w jej stronę; wre- Ursz:u~i: 
s.zeiie · zMiżyli się, min~li Urszul - Czy nie mo0fabyś nam J>O 

kię i w p-0biU.vu zatiJ.·.zyma1i ko- móc .1Zuk.ać pi~i? 

nie. Z1·ęcznie zesk~czyli na zie- Ur&zmiltka rozłiościla s1<:,.-Do 
maę, P•Uśe-ili SWQbodnie k011ie ióli(o mnie potrzebują, a bawlć 
na łiąlkę i zac,zęłi f.{rać. w piłkę. się zł' mn~ nie chcieli. - DO

Urszulka dGmyśłiła slę, że są nwśfała. 
to dziooi właśeiiciela oohli.skiego _ Nie mam ezasu muszę i4ł 
d·woru. o 1M'.órych opowiadała do domu, - mrukneła, ooczNu 
.ie.i cfotlka. D-ziew.czyn.ka cal- wstała i odeszła. 
ki-em iJ.e grała w pi~kę. Urszul-

- Jaka ona ni-eupr·zdma,ka potrafiila - to o wiele le.piej.· 
n-ekła dziewczy.nka. W mieśde, ozęsto ~rała w pil-

- Czv wi-es.z, Halinko,r--odk.ę na pJauc sportowym, w 
s:taf!szymi chłopcami. Jak eh~t.: parł chłopiec, - sadze. że onn 
nie zabawdtaby sirę teraz· z tern.i sie obraziła. 
cfa1ećmL Chdała zwirócił się do - Dla<:zego _miałaby się o-
niicłi, ale ·. niP. miała vdwa~i. 

Wahała siię dOOć dfug<:>. wre-s:z:-
"4ie nie wvtrzymała, "\\'5tała i P-O 

5Zła lk:u: nim, ehcąie zapylać, er.y 
prz,~_jrrną fo do S\Yego !!rana. 'V 

braz· J.ern1ku-? - spytała Ifa 
linka. 

-·- Bo pra ·wdopod-obnie przt·d 
tern. szła do nas, chcąc. się z 11a 
mi hriwif. a fr ·óstro krzvkn~-

w: „z drogi", .iałt-iY da~ _iej 
ao zroromienia, te a.ie ebcemv 
z ni.1 ~rać vt :pil:lk.ę. A terar. 
c:hciałaś, aby szukała z narni za 
~lionej piłki. Miała racie. że 
~i odmówi.fa. 

~fosz rację, - oś\1,riad\.·zv-

ła Halinka. 
\V mikzenhi szukali dalej 

s-we.i p.iłkL którą \vreszcie zna· 
kźli w jakiejś dziurz~. 'i't. no
błiż koni. 

Po kHku dniach Jerzyk i Ha 
linka spostrzegli l"rszuiki; w o
~rod7ie warzvwnvm. Jerzvk 
zbliż;·ł się do ołotu i rzek{: 

- Chddiśmv po,,·it·dz;et'.· cl, 
że dziś po południu ;rn1'>w hl!

dzienw si-r: h~nviH w 1>iłk1: n:1 

l~1ce. Czv nie ma"z odwh ;a
ha wit~ si'f.' z nami? 

Po południu cala tri·· łl ... a w c
snło hawiła sit~ na h~ce. J)Jit·w
czn1ki bardzo sit> noluJ.i{y i 
p.rzł:'z re-sztc> Iata l. r._,zulka ~it! 

ju:i: ni<-' nudziła. 
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Uiv zastanawialiścJe się już szvhllwśd i or.ienłacji„ 
kiedyś: nad -tern, kiedy p1uhltcz„ Có . musi - on umieć! 
nośł~ na wi:elik:iok meciz.ach pił- Jego oczy, nerwv i nmskułv 
ki iiożnej hałasu.ie, klas1lfa ,„ musza o wiele szvbde.i praco
dłon1e: hiib. złowi ·si,~ i wymy- wać ni•ź oczy, nerwy i musku-
śła? l\f:ożfila · fo bardzo · łatwo ły w-szvst'1dch innych 1uc1zd. Ję-
słwJerdiiĆ: :zawsze wtedv. gdy żeli bramkail'z jest p1r~wdzi. 
hira1lllkarz Merze ezvnnv udiiał wvm miistrzem swe~o fachu,. 
W g~·e, Z pÓ.my-śilnym łub ni-eu- w6\VCiZas mUS1i on dzięki zdol
danym re.ziultatem! Gdv bram- noś<.:·iom i \vvćwiiic.zeniu, swoim 
karz wtą.iea się w ~r.ę, staje s-ie „szóstym" zmysłem wyczuć, co 
ona szezegółlilie denerwująca; zamierza zrobJ.,(S przecil•wni!IL W 
Jest on ostatnią nadzieją swej ciągu ułamtka sek'llndy musi· 
drużyny, a czasem nawet swe- on nietyliko zobac;zyć ·co robi 
go całego kira.iu, gdy chodzi o atak, lecz również obillic~yć, w · 
mistrzostwa. 'Vszystko za!ezv krtórą stronę się on uda i fłiks.td 
wtedy od jeg-o wyo.zvnu, którv p:ulniie piłika. I co najw::1.7:pfoj
trwa ułainelk sekundy. od je~o SiZe w- od1powiedrnie.i chwi~i mu- -
& •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Na1ze r IUDC<Zki 

Si>młin~e narysować tego eh rabąs·zcza, nie odrvwa iaic ołów 
ka od pa'j)iern. 

- -I J I 
fi 

si piłikę tę s-chwvtać. 
Jeden ze sław.nvch hi·1unku· 

rzv \'vyjeżdiżal ~zęsto do ias·IJ i 
tam chwytał wiewiórki [.!ołą re 
!ką. O iile ktoś :r. wa'* łięd-de 
m-iał po te:mu sposobuoM, 
uieeh sp:robuje schwytać wie· 
wiórkę! Ruchy tego zwier.ząt:ka 
S?.. tak nie~wvkle szybkie, te 
trzeba wsiadać bajec ... ną SiZvb
kość i pewnosc wieJikicgo 
hnnnJrnrża, aby polów 1-">sfo1 
uwie1iiczonv sikuHdem. 

Przcdewszystkiem bramikan: 
nmsi posiadać wielką. "szyb
kość startu", musi on przv wv 
bieganiu z bramki, znaleźć §i~ 
P!l'ZV niilee szybciej, -niiż nade· 
ra.foey -przeciwnik. Nfo.zbędne 
iest wielkie dośw1iadczeni<.~ 1 
·Pewne oko. 1Mótri>. a:9ws·ze do- -
brw oceni dro~ę piłki. 

Nic sądź.cie jednak, że bram 
ł.atr.z, który stale wybiega z 
bramki, rziuca s.ię pod ·nogii ata 
kującym i k01zfobkuje §iię z ni · 
mi na boi!Sk.u, jest najle1pszy! 
Nfo .iest nim również ten, k.tó
rv stale robi o1hr:zvmie skoki 
WiZWVŻ i zawsze zd;ąiży jeszcze 
schwytać. „chcącą" wledeć do 
hrall.lJki pilikę. Vlszysfłkiie te wy 
<!ą:vnv hardzb ład:nie wy~fąda
ją, leciz są oznaką te~o, że 
bramkarz nie należy do „naj
wyższe.i &ł.a.sv", 

O ile rzeczywiiśde .iest ou 
miistł'zem pił!ki nożnej; ustawia 
się zaws·ze tak, ahv mógł 
iC hwvtaić · pi~ę hHZ dałeikicb 
wypadów i. wysokich skoków. 
S·p~cjałlne rz•ucan1ie się Pr!Zed
wnriikowJ. pod · nogii _jest· lekko-
mvśmą iigtraszk~. z zvciem wła
~uem i żydem nr:zcch-v;n;i1ka. A 
to ni-e ma .il1,ż nic wspólnego 
·' <:nnrteni! 



v;ietrza, które on sobą \VYJ>V- ::=:-::~.;.:;;-
cha. Odda wna znano Już to pra 
wo, w zastosowanilu ~-0 przed =-
mi·otów znajduj·ących s-Lę w \VC\ 

cfaie, ale ni1kt nie wp1d~ jeszc.zt' 
na pum)"sl stosowania tej mą-· 
drości do powie~nza. Dwiałio się 
to z cal!kiiem .prostej przyczynv 
ni,e znano wówiezas nic lżei
szcgo od powiefa·za. 

Wielkie 

Nr. 23 

wyścigi halonów. 

Bracia Montgolfier na pod
stawie zwytklych obserwac_}l-. 
doszli do wniosku, że chmury, 
t. j. para wodna, są Iżejisze od 
11owielliza. P1 óbowal wi~ lek
ka pmvlokę wypełniie parą. wo„ 
dną. ILecz przy ze-bknięcllu z 
z~m.nP powloką lekka para 1.a: 
m-ioenHa się na ciężlką ·wodę, t 

Pi<.:rws:zy balon bra~i Mont.g:Jl · powłoka nl-e chciała u.ni.eść się Gdy w Paryżu dowiedziano 
fim· unosi się w górę. w górę. sie o cem niezwyklem zdarze- • 

Dz1i.ś wydaje się nam caN\:ieiu 
zroo;tuin.1iałe; że czfow1iek rów· 
niież ,tlata" w powietrzu. A tym 
cza~m up;ły'Wa dopie:ro 150 la1 
od . chwil.i, ~Y piierwszv halon 
un~ósł s1ę w górę - i przytem 
nie hyłto w nłm liudza ... 

Pi1irl:~Q cizerwca 1783. roku 
braeia Józef i Stefan Mo111:~01„ 
fi~r ·.na ryn,ikiu w maliem .fran
eu.slkaem miasteczku, Ainnonav „ 
WVP!lłśeHi po raz pierwszv ta
jei1111Uri.eiZv ba.I-On w . powiietrze. 
Obaj braicia od dłluŻis.z-e.go cza 5U 

pracowa~ii ~odtiwie nad „zdoby„ 
eiem" powiebrza. Ponieważ ów 
c:1eśini fiizycy dowiedli w onym 
cmsi.e, żie powie-trze ma okrc-· 
ślon[! · wagę, bracia Monitigolficr 
dosdi do eałlkien1 S·łusznegll 
winit0sk·u, . że jakiś p-rzedmint 
tylko w6w<::zas będziie niógł sie, 
uni·eść w g.óll'ę, ~ gdv · waga je~·a 
hęd:zie n1'111i.ejszRi ni,ż wą~a po -

'Vówczas Jóizefowa l\fontgol- ni{1 na prow:incja; polecono na- •1 
fier wpadło na myśl, że prze- tvehmiast p.rofes-0-rowi fizyki, 
deż dvm unosi się w gÓll'ę. Ro.z Oharles'owi, ahy zajął si.ę przy 
palił on małv ogień pod lekką gotowani·ami do ,,lotu" w Pa
-papierową powłoką, która rze- rvit11. Profesor Charles, tak sa
e•zyw1sc1e unii.osła się w ~órę. mo jak bracia Mon~olfier, zcia 1 
Dzręki temu za.gadinienie było :wać sobie. spr.a wę z tego, że po ..... 
,roz\Vlh'.rZane i źe bracfa po kii!lku w.i.oka balonu mrusi być wypel ł-
miesią~ach przy;got'Owań uka- niona gazem lżej.5zym od ·po-
za.U zdumionym W!Sl>Ółohvwate- "\\rlletrza. Znał on już taki gaz, 
liom bal·on, ·unoszący si'! w no- który jest 14 razy lż,ejszy od • 
wi~fTzu. powietrza; a mianowicie: 'Vt'O- t 

Leez właśeiwii-e nie r-0zumj,eli , dór. Napetnił wi~ balon wodoi • 
oni sanl:i, a raóze.i błędnde ww- rem i w sierpniu 1783 roku ba 
tłumac.zyli sobie rprzve.zynę unie lon profesora Gharles'a uniósł 
sienfa się w ~órię - · ich balonu. .gę w górę. Praw~e dwugodzin-
S:1dzili oni, że uniósł RO dym, na podróż tw.to b.Monu, mlala • 
któiry, wedłu.~ nich, był lżejszy smrntne zaJ1.rnń1ezenie. Op.usze.za : 
od powietfiza, a tymczasem ba- · ią;cv się balon wywołał wri.ell.i-ą ·: 
lon untiósł się w g1Ófrę . dzięki . trwogę wśród miesztkańców wio • 

. wlaśdwośe:i . 'f)owietrza, kt&re ski, zna.ld:ująice_i sięę w pobliżu · ! 
przv o.gnzewaniu r-OiZ.sze.rza się. Pa-ryża; \Vi-eśniiaev '- sądzą.oe, że • 
Ta sama· iilo'ść u-0włetirza za.i-· jest to jakaś· piekielna zjawa. • 
mu.ie wówic-zas 0 wiiele wi·ększą rmdli się z widłami i .szpadla t 
przestrzeń, niż przedtem _ w mi na potwora i rozszarpali ~o i 
st.anie zimnym, przyo.zem nie na· ka \vałld. + 
zmienia ono swe.i w11gi Powie- Balon Charł.es'a jest w każ- + 

· tr·z.e 1 ood początkowo wiotką dnn razie pierwszym p.rawdzS- i 
_'pow1oką balonu, przy og;r:zaniu ·wym p•rz-0dlkiem naszyeh dz1- : 

· ~w,·dvmało ją co:raz więcej i wię &ie_i1szych balonów, kt6re -tak + 
.- „ce:i. aż wreszcie balon zajmo- s.amo jak przed 150 latv - wy : 
;: :c'-vał tvle n1iejsca (wypychał tv- pellnia się· gazem .\zeJszvm od t 

" _ · ·.~le. po"-'"1.0trza), . ż.e waga zam- 1)-0-wfot:rza. 1.'ylko, że dziś za- + 
.:.· ~ ,,: ~·:k,1Xiętego. w ni1i1\ cieułe~o powie miast wodoru_ użvwa sic gaZtU : 

~ .. :---:-: .„ trza razem z J)m.vlotką, ·byla świetlnego, którv". jest ł.3.twiej-. : 
e~5~~~~3~gf~~~~„,~·~·· mniejsza Ód. H"'Vnchi1ł12tego po szv do otrzymywania. : 

wietrza''. Ba;on był .,vi("() ,~H-ej Pierwszv b&łon brad !\-font- • 
Balo1r, -P~lri,iiąc-v - ~łiuwę.: :wyw1a-'" szy ocfµowietr:z.3," i ·mo~i sj_ę 'u:- ~olfier- i balon Charles'a nie po : 
··· dow-c.z{l_ · podezas ·wo .. fnv.·. "- nieść.· :w gó1rę.·:c:. :: siacłalv :iesz-cze gondoli, ale Jut ! 

~ . ··- ••. .· . ·.. •.. < . . . : ·,-·. . ; . . . . . . • . . • „ - . . • .... „ .....••• , ................. „„.„ .. „ .......••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• „, . . ' .. - . ' - . -~ . -· . ' - - :... ,_ - . ~ - - . . ' 



Nr. ~!J 

w ko11.cu roku 1783 odbyły si~ 
piienvsze Hloty" z ludzką zało· 
gą, Przedtem jeszcze tkilkakro
fnie przvtwierdzano do balonu 
(„,·~: l\Iontgolfier klatki z r-oz-
maitemi ptakami i zwiem:ęta-
mi. 

'V ciąiku kilku nastę;pnych lat 
zajmowano się wciąiż ulepsze
niem Lalonu, le-cz mimo to ,Jot 
nictwo" nie robiło postępów» 
~vż nie umiano kier-ować ba
lonem. Był on za,vsze zdany 
cał1rnwfoie na „widzimisię„ \via 
tru. Do kie1rowania balonem ufo 
zbędna był.a maszyna-motor. 
Zdawano sobie z tego sprawę, 
lecz nie umiano tem1u zaradlie, 
~dyż wóiwiczas posiadano tv}Mo 
maszyny parowe, a te były 7łł. 

eię;żikie dla halonów~ 

\V resz-cie w osiemdzfosiątym 
rok u uhiegł·eigo stulooia niemi~. 
Otto, wynalazł motor gazowy. 
a Daimler - motor -benzyno·
wy. Lecz dopiero w nowem stu 
ledu odbyły się pie·rwsze uda
ne . lotv w balonie do kiierowa-
nia·. 

W paździiem~u roku 1901„ 
łirancuz Alberto Santos-Dumont 
w eiią)g;u ·J>Ół godzlin.y objechał 
balonem wieżę Eifol w Paryżv.. 

l 
W rok·u 1924 pierwszy zep. podróż 

zriemL
po wietnz!Ilą dookoła 

pdin ,,Z~ R. 3" „pofrunął" do 
Amell'yki, a w roku 1929 „Hra 
bia Zep.pelin" odbvł .Pierwszą 

A dopiero 150 fat temu ro
bion~ pierwsze próby unfosienia 
się w góry. 

Pierwszy Zeppelin w Nev/ Yorku.· 
, .................................................. . 

· ··iarzon rg g 
Czy możecie sobie- wyobrazić, że 

ryba jest przezięJ>jona. Przecież 

jest ona dla nas aosobieniem zdro 
wia; jest nawet prz:ysł<>wie\: 
,,zdrÓwa, jak rybka". Więc· czy te 
zdrowe rybki mogą mieć kaszel ł 

kaf:łr? 

I 

i 
I 



MOJ GŁOSIB Nr.~ 

........................................................ , ........................... . 

I• Logogryf ł Ił ~~'J.kt o'!r~~1;,,k~~ę Ie~cjp„!~ TrCLede - dru~e do spaniaż~a- l 
(Ul. Wa.inOOr~ i Rotbard) drukt spalenia. 8) Herb Warsza- Jakżeż na nieh noce się dłużą. ! 

i
:_ z poniże.i podanych svlah u- wy. 9) PohHskie miejscowośd. Czwarte mówi si~ bliźniemu,. i 

łożyć 21 wvrazó·w 
0 

podanych 10) Miasto w Estonjii. 11) Cho- Locz nigdy sobie samemu. 
znac

1
zen.ia>ch. Pierwsze litery roba. 12) Modlitwa. 13) Mowa, Gale lubisz tv i bliźni, 

tvch wyrazów, -czytane z 2ó:s·y wygłoszona w kościele. Niechże j-ęz,1k chociaż Hźnie, 
na dół, dadzą imiona i na,zwi- Gdy nie wo!lmo jest mu całych, 
sko powieśdopisa.rza polskie- Przesuwanka P.o nie dla dzded są też ma-
go, a ostatnie, czytane w tvm łvch. 
samym kie:n.mku, tvtuł jego (Uł. S. Tau.bówna). Ja zaś cale taik luhifam, 
powieśc1i. K Że z nich półk: opróżniłam. 

a 0 .1 .r !vfo.i matusi dmgiej, złotej. 

Sylaby 
a, an, ci, cie, ".:za.i, der. dieu, 

dło, dzi, e. e. fe. ga. ~ó, im, in. 
.ia. ka, ko, ik-0, ko, le, li. 1L Ja, 
łom, me, n10, mioł, nu. ny. o. 
p1n~t, ra, rek, rek, rje, rv, ryź. 
r:zee. sa. sen. ser, wa .. wn. '11lllr. 
wis, wv. za. ze. 

Znaczenie wyl'azów 
1) Nowełka Sienkiewfoza. '.~) 

Cizęść twanv; 3) Czaso.m1er~. 
4.) Ludzie wysłllżen:i, pobierają· 
~v dawną pensję ... 5) Wakaejc. 
6) Wwóiz towaru do· k1raiU. 7) 
Mieszlkańcv Zakopanego. 1'i) 
Badae•z dna niors1kie~go. 9) Ba.i· 
kop1isarz. tó)' Ptak nadworlnv. 
11) Pola (ws•pak). 12) Narzę. 
dzie kow:a1sk1e. 13). Rodzaj lr.a. 
szy. 14) Dow:idzeni.a. 15) Kom· 
p,let sfołow.y. 16) Wyrwa w mu 
r.ze. 17) Imię bohatera powieśc1 
Orz·eszkowej. 18) Głos wiłka. 
19) Nacz'vn1ie do PTtivrząd,zania 
her.baty. 20) Mfara (!1ę:żJkoŚd. 
21) Kaleki ,voienhe. · 

laogogryl . n · 
(Uł. L. i H. K1•akowsey) 

Z poniżej. podanych svlah U·· 

łożyć 13 wyraz·óiw o podancm 
zna<!z·eniiiu. Trzecie l&iterv kazde 
g.o słowa, iezyt·ane z J!Óry !Ul 

dóił, dadzą i'lnię i. na-zwi~k-0 f}fJ

etv JJols:kfogo. 

§ylaby 

ca, oienz, du, e, ir. iak, .ie.c, 
ka, tka. kla. kir.a. ko, k•uck, fo111. 
Li. ło. mas .. na, na, U1ie. o, pa, 
pi., piół, po, re. re. sa. sja. iV, 

ter, wel, za. 

Znaczenie wyrazu.w 

1) Rodzaj łódki. 2) Otiwór 
w?łkanu. 3) Dopływ Wiisly. 4-)' 
Mia.sto na Svberji. 5) Pokój. w 

t a r 'k a I miast klapsa, to pies7.czotv 
d a w i n Miała dla nmie, ma kochan~. 
k s a w a Na.hni1e_isza, droga mama . 

k a r s o 
-C h U Q V 

ń om a h 
a br an1 
k a h a n 
e ie o o w 

w e r e j. 

s y r i a 
n o lk a z 

n a g 1 i 

Przestawiać litery dopóty, 
dopóki ś:rodko'we lite rv nowo
pnwsfałych wyrazów, czyfane 
.z ,górv na d6l, nie d.adzą imte
niia j naz'\Vi·ska poetv ooll'k1e
~o. 

· Wizytówki 
(Ul. l\'I. Błu.mchvmt). 

A .. Lotuski. 
Nal. Pa•ke. 
St. C~uchmirk. 
Al. Teirt. 

Układanki ·szarad owe 
(Uł. „N a.sża banda"}. 

Pai1stwo ~-r- rvmnek 
norama. 

- pa-

Pdkufa + spóJ:igłogka +. 
mO!~loska + przyime~ == 
vrawa pr.zez p'll3tyndę. 

Trzewdlk. + z<lr.obniałe 
teńsikie ..:.__ na~zynfo. 

Szarady 
.. (Ul busia Górecka]. 

sa
wy-

imię 

Piie·rwszej "' drru.giej uniikamy, 
·· Rad!Z,j~u1y; ·gdy '.ie.i nie znamy. 

(Uł. Felka Karpówna ). 

PiP:nvsze i pół drugi-ego to ro· 
dza.i · przesvrkL 

Pół drugi.eg.o i trzecie - to 
ilni<ę dzie,vczvnki 

Trzecie czwarte w każdym 
sklep-ie znajdziecie, 

A -całość za wsze z ap.ety tern je
cie. 

{ul. G .. Szczupakówna). 

Pierwsze.i - drugiej, także sa
mo trzeciej - piiątei boją 

się zbrodniarze, 
A specjalnie gdy ich trzecia i 

· i pół czwa·rte.i Ikarze. 
C1. ·warte - piąte to zw1-erzę:ta k

raz gdnące, 
\:V puszczy hiałowieskiei jc~z

cze żyjące. 
Cn:,ość to rysunki ośm;i.eszające 
S3lyrycznie i na wiele sobie p:i 

zwalające. 

nagro~y 
Rozwiązania powyższych rnz

rvwek umvslowvch należy nad
s:v1ać d·o redake.if „M-Ojego Glo

. siku" (Piotrtkow~ka 101) do dn. 
18 czerwca 

Za trafne rozwiązania r.edak-
cja przeznacza trzy nagra.div: 

1) 2 bi;lety do kina. 
2) Grę towarzyską. 

3j Piłkta 



i • • • • 9 
~ • • „ 
+ • 
"' • • i 

• 

„ .• 
' , ................•..................................... ~ 

Rozwić\zania . rozrywek umysłowych 
umłeszcxonych w numerze 21 „Mojego Głosiku" 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU l. Jerzyk, Bilska Stacha, Bielaków-
Jasy:r. Iloraz. kobzy. Radom. al- na Wanda, Baum Tolek Celińska 

kierz, sensacja., zakon, erynje, w°" Zosia, „S. O.", Częstochowska n., 
dór. serso. ka:rtoa. Jda.ndja. Charenówna Franusia, Czamai·sey 
,;J. I. Kraszewski - Rzym za Ne. Litka i Tolek, Czerniakówna Wan· 

zio, Ope.nchowska Zuzia„ Płońska 
Marylka, Płoński Henio, Piotr
kowska Ewunia, Piotrkowska Fetu .. 
sia. Pilecka Bronka. Polanowska 
Irka, Piasecki Władek, Pankowski 
Tadeusz. Przechodzki A. Pikówna 
Saba, Rolnogórski Fredz'io. „Rude 
kuzynki", Roshiska Jadzia. Rab 
Józef; Rauchwerge.równa R., Ru 
dzińska Sła.vi7ka, Roznerówna Lilka 
Rudnicki Tomek~_ Rubinlicht W , 
HF. R'', Sobczak Władek. Szpigel 
Henryk ,,Stokrotka", Salinówna. 
Danusia. .,Siostrzyczki''. Simonowi 
czówna Madzia. Sobmiska Kazia. 
Saiomończykówna Marylli::a) Szczu
pakówna Gucia Sławska Hanh. 
Swiotlh'1skf!. Władka, T'rachtenber
żanka Lucyna, Tepfer Stefan, Trze 
śniewska Karolka, Taubówna s.~ 
Tueholcówna Bronka. Tonderska 
Olesia. „ Urwis",. TJlatowska Jadzia. 
Urbai1ski Mirek Walicka Krysia! 
Warszawski M .. W1·zesiński 'I'., Wił 
ska Antosia. \Vierzbif1ska Lodzia 
W ajnberg· H. i Rotbard S., Wof:ui 
~ka Gienia; Wajnsztajnówna T, 
Wyszeg'!'odzka Bronka. Wajntrete· 
równa, Rachelka, W oźniakówna Zo 
cha'. Zaklikowska Lusfa. Zyrber
hr.rg- .M., Załęska Józia Zaliszew
ska Gnusia, Zawadzki Bolek, Za
lewska _Kry~ia. Żurkowi:;ki. 

rona''. da, Cwajgenberg S, Cudkowska 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU Il; 
Wojciech~ Iljada, linoleum, Jankiel 
Ana.ńke Moza.rt. soliter. ha,glo. 
Annam, kamelje, esperanto, Saloni 
ki. powój.· ub:ranie (wspak). apel: 
rozwój. elida 

,,Wiljf{,m Shakespeare - Hamlet, 
Romeo i Ju1ja". 

Lusia, Cybulski J a,nek, Cederówna 
Lola, Dudzińska Oleńka, Dudzików 
na Izia: D!twidowiczówna Marylka, 
Danielakówua. Zosia, Dźwierzak An 
tek; F.delsztejnówna Różyczka, En. 
glerowie :Mila i Janek, Eliński Ste
fek, Trenklówna Różka, Falkowska 
Zośka, Flumówna Różyczka, Fu
siak Ludwik, Falderówne Zosia i 

ROZWIĄZANIA WIZYTóWEK Ania. Furmański Ja:nek, Gajeków
Kramarz. weterynarz reporter. na Stefanja

1 
Gabryi'1ski Stach. 

marynarz. 

ROZWI AZANJE PRZESUW ANKI 
Maho!1~ sfera banda. karły. pły· 

1a~ orkan, sosna
1 

mnich, kleks. Du
Haj. sekta śnieg. miedż. rewja, śli
wa, du<:hy, wizja.. 
. :·Henryk Sienkiewicz". 

IWZWIĄZANIA UKŁADANEK 

SZARADOWYCH. 
Agat To1stoj Akropol. Parkan. 

- Wiatrak, La8ki, Panorama. 

ROZWIAZANIA SZARAD 
Sa. w~n-na~~ W spół-cl;z.-iel-nie. 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI 

Ginzburżanka Basia, HG. F.", GHks 
manówna Niusia,· Gartow.ska Wi
ktorja. Glildichówna Luba, Górski 
Oleś.. Gliksmanówna tl., Górniclti 
Antoś. Goła.kowsk.i Tadek, Handels 
man6wna Belunia, Horó\vfoz Izio, 
Ho,i·akówna l\~ar~si~, , Henero\~I-
1.:znw1Ht Pola I Kocnauska Hama, 
Henerowicz :Miecio, Holcmanowię 
Jerzyk i H:rnka, „Irka ze \vsi"; Jof 
fowna Lili, Ja1iiakówna Władzia, 
...fanowska. Belunia~ Jakubowski Jó
zio, Jaworska Lenka,~ Jaskólska Ha 
nia, Kryształ Aluś, · Kolasiewiczów 
na Marja, Kostakówna Hania, Kał
mowiczówn::i. Fela, Krucze.wska Ja 
dwiga, Kufeldówne R. i R., Krau

* 
Nagrodv drogą losowania otrzy-

maH: ~ · 
Ul i pszczoły 
Trafne rozwiązanh 

mysłowych z nun:ieru 
Głosiku" nadesiali: 

rozrywek u- ze B 1 Karwo\vska Lili, Kaczorow-
23 ~,:Mojego ski .. Jerzyk~ I.ibowska Aniela,. Lan

1) 2 bilety do kina .- Miooio He
uerowicz 

2) · G-rę towarzyską - Bela Ber
gerówna .. 

Ahramowh~zówna. Tusia, Are.nst.ei 
nówna Zosia. Aclamowiczówna Le 
okadja. Ada~czewski Jurek, „B. 
S." Bergerówna Bela~ Bilewicz Ka
zik, Bomsteinówna · M:, Buldńska. 
Jad:zia, 11 Bert:t'', Balhirska Mary~ 

sia. Bolkowska Olesia. Bamngarten. 

Pliµerc.'nvna i Bidermanóvni.a wz..Y 
wają N Cwili('.ha, S. Gutrajmównę 
S. Cvmerrna;1ówne.· P. Kifferó\"\1ne 
i C.Lederrn:.u1ówn(( aby napisali 11o 
„Głosiku~' ' 

Kozakówna I.unia: \Vcale:sie nie 
gnie.\V:11ll. Pisz wtedy, gdy ruasz 
czas_ N n.zwą :phntzu nie je.st wogó-
1e odpowie(hlim pse1idónimel'n. D:zJe 
wczynki, o które. IJY_tasz, ·. stale ~ą 
ze mną w lrnnta.keie 

},farylka 

dnn Władek. Liński Piotri1ś. Lubli
nerówna Pola, Lukin faio, ·Ła.wry
nowicz Marek, Milewska Hania, Ma 
linowf:ki Stasio. :Markiewicz- Leon. 
:Murnerówna Liza> „nasza banda", 
Nowacka Józia, Neuberżanka Hel-, 
ka, Nowik Władek, 01Jenheimówna 
Ewa i Szczecil'1ska Lili',Osmólska. 
Lodzia, Orbachówna S., Oldak · Jó-

I I ., 

3) Ksią.żkę - Władzia Janiaków 
na~ 

Po odbiór nagród zgłosić się na 
leży do redakcji „Mojego Głosiku" 
(Piotrkowska 101) w sobotę, dnia 
17 czerwca między godz. 4~5 po 
południu . 

I,· 
dobrze zrol~iła; napewno b.ędzies~ i \Vit:un dawną siostrzeniczkę. Czy 
jej za t.o wd;dęczna ... Zdaje się„ że . , . nadal piszesz dziennfoztlk? Prawd.:i 
się już znamy. Clekam na następ;: podobnie wyjadę, ale jeszcze nie 
ny, długi list. wiem kiedy i dokąd.' Czy faz masz 

Rozenowicz · H : Dlaczego prze~ .. jakieś oceny na cenzmkę?. . 
staliście pisać? Jak się cz11je ·twój -,. Szajhównu H. wzywa C Pfefe-
przyja<:iel? Do ktbrrJ kla~y przecho równę. A. Zyngerównę, R Micl1a-
dzieie? . · <: > '. łowiczównę· i •... H. Bzmaragdównę1 

Hozenowicz if: wzy1'ra: Renię Ka aiby napisały '"do „Głosiku"; 
ga.n<':wnt;>, aby ·nipisafa': do ~Głosi·· ~Zl)ig{;'l Henryk; .N'a1e.Zysz· już do 
ku'•. . gr•:ma dziatwy głosfkowej:' Czy ni{' 

Sz:1jh.1(wna JL: Nie gniewa~1· !'i•~ · vdes-~. j;1.ld1~ :;tnp!1h mieć będziesz i 
U66~66$flt''łfo,~\t4ł-••it•it4łłl$································•1t> .......................... 8 



ę,MO.J GŁOSm:tł Nr. W 

„ .... „ ..... ~ .... „ ............................................................... „ . -
na ci~11zurze? J:.d\. będzie~z w redak 
eji, na przyjęcin,. to ci objaśnię, jak 
ódbvwa sie1 loscwanie. 

S~pigel ~Hemyk poleea następu
jące k5iążki · „ Rlęrdtn;J-purpurowy 
~tfatuzalem''- - l\fay'a 1 ,,Klub 
Piekwieka" j „Mala Dorrif' :.,.._ Dic
kensa 

s~czupakt.'Wll<l G.: Przye;..yną 
:'późnionyeh oilpt:.Y'1iedzi jest brak 
mi0j::;.~a i tyczy się ro .rnrÓ"\vno cie 
bie„ jak i innych dzied. Stare nu
mery ,/Ho.:;ilrn'' poshdain w re(fak 
~·ji Przyjęria będą się nadal odby
wały również i latem. Książki po· 
dane h~dę kolrjno polecała. N,t 
1·ozn1:lite t1.1maty. porm;zone w H
~ciP, 110garlarny na przyjęciu 

H.otr.nbr:.rżrrnka Hane<.'zka: Czv 
cznje3~ się już ·zupełnie dobrze'? 
Czy ilogoniłn:3 w szkole czas stra
t'ony-? 
Rotenberżanka Marysia: W cyr

kli.. nit>· hył::tm; wogóle ~yrku .nie lu 
bie ~~gndki; ktc',r~ nadeslałnś, są 
ogr'ilnif' tmme·. Czy już była szkol
na wycieczka ur1d morze? A Jnk 
tam z hh~m· czy zostajesz 1v Lo
dzi? 

Rozenrwa.jg A : Do grona dzia.
twy gt1Jsik!:wrd już należysz~ z roz 
rywek najbardziej p:rżydałyby mi 
się szarady i zagadki. Napisz coś •) 
kółku sportowem i _ pr~yrodniczem 

Rusiecka .Jadzia: Nie sądziłam 
ani na chwilę-; żeś o. mnie. zapomnfo. 
ł:t, jak się udało przedstawienie kół 
ka przyrodnic~ego? Nie byłam n<t 
niem, ~dyż -wyjecl1ałam na ten dzień 
z I~odzi. . O wj;deczce do. Warszawy 
opowiada:ły mi już tWoJe ·koleżanki. 

Opatowska Henia: Cży Mania 
jest twoją siqstrą.? J:)okąd wyjeż
dżasz na lato?' J:ik wygląda pierw
'tiZY num·er gu~etki? . · 

„Nasza banda'': Odpisuję miłej 
~,banilzie" na kilka liścików. O 
sprawie n~desłanych rozrywek Jnż 
mówiłyśmJ:, więcjej wliście nie~po 
ruszam. OieJrnwn,m, · jak· sobie mniei 
wyobrażaci~? ,,Sądzę, że się m.yli· 
cie.; ....:.. fl1ateczkLzawsze .. więdzą. wie 
cej, niż kh njilutkie córeczki, któ
re· je.szcze ńie mą.ją, ż.adnego do
świadcz~nia życióweg<>~ Jak uczci 
lyścit; ,,dzif}Il inatk{;:?. Pytanie na-:
{feszfo- za. późllo,_ Co 'moje'.miłc swa;. 
wolni ce_ b,ędą _ robiły .~ą · ~ r><>pisie? 
tyczę .Wa:zystkim człoiikilliom · „N a 
szej bandy" dt>brych promocji. 
Wierszyki słabe, naleiy unikać ry
mów- ezasownikowych: 
· Szczópakówna poie<'-a. nastę·pu 

iące książki~ Lozińskiego - t,$ai:b 
watażki"~ ·vernego - 11 Walka. pół
nocy z południem", „W pogoni za 
meteorem", ;, W krainie białych 
niedźwiedzi" i „Robinson amery
kański", Karola May'a "Testament 
apasza~'.•· 

,,Frenkenstein dr.": Pseudonim 
ten wcale mi się nie podoba, n10że-: 
hyś go zmienił Co do wieku, to 
mam sporo siostrzenic w twoim 
wieku, a nawet. starszych. Czy w 
,;kąciku'' p\Jdać twoje prawdziwe 
fo1ię i nazwisko? Sądzę, że znajdą: 
:::ię tary; którzy ci odpiszą,. . 

Kling~równa Dziunia: Liśc.ik (nie 
bieski) otrzymałam Przyjdź w so
botę, między. g-odz: 4-5 do -redak
cji~ to porozmawiamy, .bo teraz jll'i 
doprawdy nie. wiem komu wierzyć. 

Wajnsztajnóvvnna T. (z Pabjank) 
Czekam na· obszerny· list. 

Zylberberg M.: Czy wyjeżdżasz 

do krewnych do Radomska.'? Po
proś w t;1kim razje kogoś w domu, 
a.by ci przesyłał „Głosik''. Jak się 
teraz czujesz? Czy to wszystko ·by 
ły komplikacje. g1·ypy? 

w·ajnberg i Rotbaril: Ozy wyjeż~ 
dżacie na tę samą wieś? Sądzę, że 
i z letniska . będzieeie. mogli ko res~ 
pondować ze mną Z okazji urodzin 
pierwszemu z w~t.s serdecznie. win· 
szuję. Dziękuję zą, pamięć i życzę 
wesołych wak~cji! 

„F. R.n, Lubelska E, Koplówna 
M., Poznańska S, Poznąński J., -"Ir 
ka", · Szubelski S. i Rc>zencwajżan 

ka D.: - ·nie byli w -swoim czasie 
umieszczeni na· lią.eie tych, :którzy 
rozwiązali rozrywld, z nr, 14 .. ·Oka.:. 
zało się ż-e listy Z' rozwiązaniami- ~a 
trzymały się w .szparze, de-skiJ do.:. 
piero dziśpdośtały się; do moich rąk: 

Lehow.fozówua Margerytka:. J.Vi..; 
tam nową, s·ostrze1iiezke i pr'ósze ·o 
obBzerny)!.st: · · · 

Lewinó.Wna , Mania: .J=este.m wiel'." . 
l',e rada; ):e dobrże .. się .. czułaś . w 
gronie dziahvy glosHrnwej~ Czy 
już znacie; ;Yi,ynik: konkursu czy::;tÓ-· 
ści? . . . 

Biderman6wna S : -Czy _szkło ni;. 
kogo ni~: ska.leczyło? ·Jak·tamwy"... 
padnie twtij~. ce!lz~łrka, Chdałal)ynl 
abyś się pr~epr~sił_a. z kolezanl{ą„ 
·gdyż nib.Jubię ;kłótni· między ·moje 
·mi siostrzenicami. Czy .. jesteś· . sio·· 
strą Rt-ni? · · -, 

Bidernfanówna S. wzywa M~,Ję 
Ptyzandówµę,_ a.by napisała - do 
„Gł~sikan; 

Kuf e.ldówne R i R.: Odpisuję 
wam jedn na kilka liścików. Sio
strzenica.mi moje-mi już jesteście. 
Czy Rutka już po wakacjach za.. 
cznie chodzić do gimnazjum? Mo, 
żecie przyjść na. przyjęcie redak, 
,~yjne 

Gliklichówna Luba: Na pytania, 
tyczące się. umie~zczenia rozrywek 
nie odpowiadam. Latem dziatwa 
głosikowa również ze. mną lrnre~· 
11onduje Ze wsi można przecież wy 
syła.ć listy pocztą, lub przez oka~
ję, świetlica. została już zamknięta., 

Dobrze, że będziesz na wsi z Lusi~ 
będzie wam C'hyba bardzo miło ra. 
zem. Gdzie byłaś prze.z Zieione 
świą.tki? Pozdrów siostrę; jak sw
dziła. ona 12zas w \Varsrnwie. Wier 
szyk sł;ihy 

Granat Artm: Czy ope·racja, lJy
ła. ho1esn2.-? J:ik. się te.raz czufo~z? 
Dok~d ·wyj1:żd:b.sz. na lato? 

Oa.dówri~t Ruta: Czy i ty brałaś 
udział w ohC'hodzie? Co się dzieje 
z twoją kuzynką, która ze runa ko 
ieiSpondow:tta? .Mam nadzieję~· żf: 
los j dla ciebie bQdzie łaskawy. 

Fuks .M. · Odnisuje ci odrazu na 
kilk!t listów, ~ój ~owy siostrzeń
cze. Do jakiej szkoły chodzisz i 
kto z dziatwy głosikowe.j jest ra
zem z tobą w klasie? Los napewno 
i ciebie obrlarzy nagrodą. Odpowie 
,lzi spóźniają siq wskutek hr!lku 
miejse:l.. 

„Dzieclrn miasta,'': N a . zebraniu 
nie była.ś i wogóle nie dajesz zna.
ku życia. Co się z tobą dzieje, W 
ostatnim liście. wspominahtś coś o 
:te.m, że· źle si~ czujesz. 

. · Ajzenówn::t R wzywa· B. Rozen

.blatównę, I.· W olmanó1" nę , · i R. 
Wajnsztokównę aby napisały do 
,,Głosiku". 

· Tomasze\vska Basia; ·czy wyje, 
dziesz ze s~kołą. na kolo.nje '? Cieszę 
~ię, że renźurk:t tak dobrze wvpa-
dnie. . · 

Kligerówna. P.: Pisz wt.edy, gdy 
będziesz miała· czas i ochotę. Nfo 
_omyliłaś się1 .abonuję ksiąiżki. w 
'Czytelni Popularnej. Artyk.ulilri 
dzia..twy głosik.owej chętnie umiesz 
czam w ,,Głosku", naturalnie jeżeli 
·są; dobre. Listy można wkładać do 
:obu skrzynek na Piotrkowskiej m·. 
101. Przyjdź na przyjęcie, t.-0 się zo 
baczymy. Mani P. dziękuję. 

· Kłigerównai wzywr1. Różę W:!.~ 
sk~ i Dziuni~ Singierówn~ aby nupi 
sały do .,Głosiku''. 




