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1\'iemiec Jałl~ najsia~y giuma 
.styk na świecie. 

. S;m-ty up.rawla 4tiś eała u.ID
dziez, a :naw.et ,i .llUeei. .J~st to 
jui tak rozpow~.zeclu~ione; ·Ze gdy 
1o1knłetuia ńziewceynka jeiili ba· 

' jet>Z1iie na lodzie,, .a mały chł(}piec 
· lmnkursowo pływa, wcale nas to 

nie dziwi. · 
Lecz wcale ·nie wiemy o t~ ~ 
~arty nie są tyłko przywilejem 
młodzieży i dzieci. We wszystkich 

· krajach istnieje iłardzo . WJ.io star 
;s'Eyeh ludzi, którzy ~ąco zajmu

. ią się ~mi i osiąga~ .na tem 
pniu ~s~e wyntkt 

Z ;pDŚród nich wymienimy trzech 
o których c~fo jliszą gazety i 
ksiąiiki ~e~ Pierwszym re-
kcrdzistą na p.Mn sportu w.śród lu 
tlzi starych jest_ bezwątpienia J~n 
DD RDcke!.elie.r, slawny am.erykań„ 
ski bogacz. Po denerwującem ży-

. ci~ poocza~ kt&reg-0 zd.a.ł;ył ha„ 
jec2;ne · bogactwa, przestał za]mo· 
wać się ittteresami. Codzieu.ie gł'a 
99-łetni Rockefeller swoją partję 
golfa. P(}siada on w swej p.osiadI<> 

Łódź, dnia 30 czerwca 1933° r. Rok V 

:set pięłfoe płaee golfO'We i . regular 
· ni~ !'fa w golfa ze swymi gośen1i . 
..Jest to wyczyn, na który mogłoby 
się zdobyć niewielu ludzi, nawet 
gdyby dożyli do tak p@deszłego 
wieku. 

Drngim zapa!onym s1MtDweem 
w podeszłym wieku jest król 
szwedzki Gustaw V, który ma 75 
łat. Pod ~mionimem ,)Mister G." 
król od szeregu lat. bierze u.dział 
we wszystkich naJ~viększych tuł'
niejach · te!luisowych na Rbvie.rze 
·Według poważnych faeh&wców jest 
on jednym z najg01·ętszych przed
stawicieli tennisa na świecie. Zdu
miewające po.prostu· rezulfat.Y osią 

. ga, jeszcze obecnie, sędziwy król 
w grz:e puthvńjnet. MGżna to pojąć 
tylko WÓ\i""l"CUS, gdy się wie, ie 
krót oo· kilbdzieaięciu lat gra regu 
!arriie w tennisa i dzię'.ki temu -za
mwał łwieżoie i 'Zł'<J!~ daf~. 
PoZ9Btał mł&dy! 

Włc1zi $ię to xów.nież ·.na jeg-ą to· 
tt>grałjacb-: g(Jy -ogląda się fotogra
fie ·:z przem łat ~ 1 v-óvmuje śię 
je z, riheen~mi zł]ęciamf, withi Gł~. 
m na ·:F~'.Ydt kril>I wygląda 
&naeznie sł~i~ Sport i:o ~ 
dm. 

1'rzecim feat gimnast)ii: J:ahu, 
niemie~ :który 'nie dawał nigdy pa 
.pierI>wyeh p~isów · gimnasty-cz-

Kr~ szw~ Gustaw· V, upra
wia. muni~tttie irę w ten~ 

-nycłl, . Jemi; ·jo pśttłej starości pflO· 
w::abił .sam· wszełlde ~iezenla' gi
mnastycine i wykonywał . wazyst„ 
kie ·najtrudniejsze figury„ · 

'Przyt.-1ad lycb ·trzec'h ładzi doWO 
· dzł ldezbicie, 'Jakiem 'bk>gosmwłeń• 

stwem dla kamego człO.wieka · )Mt 
sport, kt-Ory rreciywiście .czyn! eu
da. 
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Pan Ptaszuś z panią Ptaszusią. 
było to zgodne i przykładne mał
żeństwo. Nigdy się nie dziobnęli, 
nigdy nie wyrwali so-bie ze Złości 
piórka z ogonka, ani nie sprzątnęlł 
z przed dziobka smaczniejszego 
kęska, Jak to czyni masa innych 
ptasich małżeństw. 

On jej wyśpiewywał, jak umiał 
swoj~ ćwierkającą piosneczkę, ona 
gotowa była słuchać jej całemi go 
dzinami z równym zachwytem. Ni„ 
gdy mu nie powiedziała rozkapry· 
sz.onem · ćwierknięciem, jak to zro„ 
bić potrafią inne panie ptaszkowe: 

- Oj, :cir, przestań jui nareszcie 
powtarzasz w kółko tę samą piosen 
k~ Od początku świata. Zaśpiewa) 
mt co§ nowego! 

·Gniazdko mieli przytulne, do
brze w krzaku ukrife, miękkim 
puszkiem wysłane, a e~płe, a wy„ 
godne, ie niejednemu ezłowiekowł 
chciałoby się mieć takie mieszkan„ 
ko, byle tylko do Wzr09tu odpo„ 
wlednłe. · ;· ~h „~ 

W gniazdku leżały trz.y prześłicz 
ne jajeczka, szaro -.-·błękitne nakra 
piane w ciemne punkciki. Pań· 
stwo Pta:Stl;usiowie ·ogromnie byli 
dumni z tych Jajee~k i z radością 
oczekiwalł dnia, kiedy to ze skoru
pek wyjrzą najpierw maleńkie 
dzióbki, a -~tem łebki, a potem ca 
łe małe ptasząteezka, a potem ro
snąć· będą na pociech~ rodzicom i 
uczyć się ćwierkać i latd ·i łapa6 
111uszki. 

Tymczasem pani P~mszusia pilnie 
wysiadywała w gniazdku, grzejąc 
jajeczka. własną osobą, aby się 
przypadkiem nle zaziębiły, eo nlO
głoby bardzo zaszkodzić pisklę· 
font. Pan Ptaszuś znosił Jej rol}a{!i< 
ki, muszki i inne pta~kowe przy
smaki. 

Dobrze im było razem i radowali 
się eyciem i całym światem. Aż tu 
dnia pewnego przyleciał pan Pta
szuś do gniazdka barclzo podn.ieco 
ny '"'-- a tak prędko chciał się poq 
dzielić Jak~ś wiadomością z panią 
Ptaszusią, że zapomniał, iż niesie 
v;łaśnie dla niej jedzenie, ()tworzył 
dziobek przedwcześnie i wielka tłu 
sta liszka będa na ziemię, nie di.~ 
stawszy się do zgłodniałego dziob 
ka małżonki. 

- Oeh! Co za sz\koda? Takle 

M()J GLOSIK 

I 
pyszne pieczyste na marne! - wy" 
krzyknęła. pani Ptaszusia żał~nie. 

- Ach, wybacż mi, Ptaszuleez
lio, przyniosę ci drugą, równie wy 
pasioną. -=. Ale posłuchaj, dziwne 
rzeczy dzieją sięi dziś w lesie, m6'< 
wią, że wszystkie . gniazdka będzie 
oblatYWał Ptaszek - Nowinkarz t 
ma ,;szystkłm obwie_ścić jakąś wat 
ną rzecz. Niezadługo pewnie i do 
nas zawita. Co on tez może na!)ł 
ogłosić, Jak myślisz, Ptaszusiu? · 

Pani Ptaszusia potarła w zamy· 
śłeniu dziobek 'o gałązkę. 

- A moi.a zwołuje ptaszki na 
wielką naradę, na temat wychowa 
nia dzieci, jak si~ wyklują z Jaje
czek? 

- A . może · chodzi o najm>WSZ) 
i najpraktyczniejszy sposób budo-
wania gniazdek?· 

- A może 0 · najzdrówś~. i nai· 
smaczniejsze obiady z · rMnyeh ga
tunków owadzich? 
Państwo Ptaszusowie gubili się 

w domysłach. cO też. Ptaszek-No
winkarz ma im do ógł~zenia? 

I byliby ,długo ,b,ied~~i, Sobie pie 
rzaste łebkl i . długo prZyPlykali 
ślepki z wielkiego myślowego wy~ 
s~ku, . gdyby· nię nagły . furk.ot 
skrzydełek i oto po. chwili przy„ 
siadł się do nich Pta87.ek „ Nowin· 
karz ·we własnęj <>Młli>łe. 

Obejrzał Śi~ tajemniczo wokoło; 
czy ich kto niepożądany nie p~§_łu 
"huje i w ten się odezwał poćwłrk: 

- Cir, moi mili państwo Ptaszu
siowie! Wielka 'nowina! Ważna no~ 
wiąa! _ Niebezpleezna . nowina! Obla 
tuję wszystkie ·gniazdka ż tą wiei„ 
ką n<>Wirią, wamą nowin~ niebez.. 
pieczną nowirlą! · Wszystkie·. pta~!tł 

Nr.·H 

·······················~ 
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muszą usłyszeć tę wielką nowhlę, 
ważną ·nowinę, niebezpieczną nowi
nę! niebezpieczną nowinę! 

Państwo- Ptaszusiowie · nie mog~i 
się doczekać tej nowiny, ale byli 
tak dobrze wychowani oboje, że O· 
.bawiali się przerwać Ptaszkowl-No 
winkarzowi, któr.y lubował si~ wła 
sną tajemniczą przemową. 

- Otóż, moi mili państwo Pta„ 
szusiowie! Miejcie się na bac~oś
ci! Uważajcie noc ł dzień! Nie od· 
stępujcie od swego gniazdeczka! 
Mam najpewniejszą wiadomość, ze 
imość KUkUłka - Podizucaczka. na 
wiedziła nasz las! A ·wiecie eZem 
to grozi? ·_:_ Wiecie? ---- no to po.. 
słuchajcie! Niedarmo nazwałem Ją 
Podrzucaczką, nie.darmo strzec . ęi~ 
jej należy. Brzydka ta dama. żwy·· 
kła podrzucać jajo swo~ w cud~e 
gniazda. A wiecie co się potem 
dzieje? Wi~.łe? no to posiuchajcie? 
Z jaja faki~go wyłazi · kukuieiił!c~ 
pask1ądny .śtwór.r wlękei)y daleko 
od waszych pisklątek ·i ._PÓ~r.~ 
wszystko cokolwiek · przyniesiecie 
w dziobku waszym rodzonym dz~e
ciom. Rozpiera się nieprzyzwoicie 
w . gniezdzie~ ta~ iż dla nikogo _miej 
sca Już w niem niema, a wjrrzueić 
go nie · spOSób~ bó silńe to i złe. 
Str~żcie się więc, strzeżcie? No, a 
t~~az le~ę daleJ, by. innym opowie:
'dzłeć tę wtelką nowinę, ważną ner 
winę, .. ,nie~i~ą powinę! 

I Pt«szek - Nowinkarz fir! pofru
nął dalej, zaś państwo: Ptaszusf(Ji.i 
wie patrzeli na siebie ze straehem 
w wytrzeszczonych ślepkach .. ·.··. . 

. ·' Pierw$zy ostrz~ł. "sie° .. Ptasitt,f,, 
. machnął · en~rgicznie ·.· ··ogonkiem ! 
· · wykrzyk~ął:. · · · · -

·. · .- . Cirr! A. nied~kanie · Jej, JeJ 
. starej Podrzucac:zkit . · Nieeh sobie 

sama wije gniazdko J' ,hoduje • wła• 
sne d~iect My jeJ nie puścimy ani 
na krok. do naszego gniazdka, 
prawda, · Ftaszusitt? · _ 

Pani · Ptasz:usia · kiwn~a pałę··. ta'." 
· zy łebkiem z oburieniem, poczęnt 
rzekła~ · 

-'-- A Ptaszkowi - Nowłnka·rzmivi 
. za to, z,e był tak uprzejmy · 1 dał 

· nam. znać· o niebezpieczeństwie~ za 
·niesiesz jutro przepysz11ą potrawkę 
z dwuch glist i jednego tłustego 
pędraka!·· · · · 

· 'l tak się też stało. 
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UOJ GLOSH~ 

Kie dr rnaleziono zegar 
Koronlł mechaniki są. bezsprrec:E 

nie zegary, przyxądy o nieocenfo· 
nem wprost znaczeniu w tyciu spo 
łecznem. Narody staroty>tpe, ehal
dejczycy i egipcjanie, posługiwali 
się zegarami słonecznymi, a. . dopie
ró ·później wymyślono zegary wod 
n~ i klepsydry; zna.no jo na 400 la.t 
przed narodzeniem Chrystusa.. 

Słynny ciasomierz, który .cesarz 
Karol Wielki otrzymał w podarun 
ku od kalifa :Bagdadu, był takie 
zegarem wodnym. 

Z dawnych czasomierzy przetrw1t 
ły najdłużej klepsydry; doZiś jesz~ 
l'ze można je spotkać na niektó· 
rych okrętach. 

Pierwszy właściwy zegar wynl\
lazł· arcybiskup włoskiego miasta., 
Werony, Pacyficus, w IX wieku. 
Casomierze staroświeckie były uie 
dokładne i bardzo drogie; posiada
ły je tylko bogate klasztory i koś 
cioły. 

Do najstarszych zegarów miej
skieh należą.: zegar, umieszczony 
w katedrze strassburskiej, w roku 
1532 i zegar, umieszczony w kate
drze w Augsburgu w roku 1364. 

Zegarki kieszonkowe wynalazł 
Piotr Hale w Norymberdze,. około 
roku 1500; były one bardzo drogie 

ciężki<.', ze względu na. ks1śtałt 

nazwano je. norymberskiemi lalka
mi. 

Przez długi ezas regułll.tory w 
zegarkach wagowych robiono w 
kszta.f:cle belki poprzeozn&j i u
mieszczano je nad mechanizmem, 
dopiero gdy: Galileusz,· badająe 
ruch waha.dla uznał, że ·· m1>te ono 
być użyte, jako reguliłtor, zastoso 
wano je do tego celu. 

Zastosowruiia tego . dokonał fi. 
zyk holenderski, Krystjan li()y· 
ghens,. który również wprąwadził 
do mechanizp:m ·zegarków kiesżon• 
kowych spręrlyny spiralne. 

W Anglji wynaleziono zegary bi 
jące i morskie. 

Prawdziwie doskonałem dr.iełen1 
sztuki zegarmistrzowskiej· jest C'Ea 

somierz, umieszczony w katedrze 
strassburskiej, zbudowany przez 

. mistrza Jana Bavtystę Schvilgue. 
Budowa tego zegara trwała prawi& 
5 lat, ale jest . to dzieło nieó&wykle 
pi~lrne i misterne. Zega.r ten próc-i 
godzin pokazuje wszelkie zmiany 
kalendarzowe z niezwykłą dokład
nością. Główny mechanizm nakrę
ca się co 8 dni, a on jut wprawia. 
w ruch pozostałe mechanizmy. 

P1'iy tarczy właściwegQ zegar.a 
~·hajduje się figurka., trzymająca. w 
ręku dzwonek, który wydzwania 
kwadranse. Codziennie, punl{tual-
nie z uderzeniem godziny dw1tna· 

- Co ci nię Śtało w palec, Wład stej, ukaizuje się dwunaśtu aposto· 
ku? _:.. pyta elektrotechnik sweiro łów, którzy defilują. przed p(}wyid 
synka. umieszczoną figurąJ. Chrystusa. W 

- Złapałem pszczołę, a ona nie tym samym czasie z sąsiedniej wie 
była na kot1cu izolowana - 3dpo tyczki Wy-ska~ kołrut, trzepocze 
wfada Władek. skrzyd'ami i pieje. •. „ •••••.•.••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

Oziwny środek loikomooJi, zaopatrzony 
moonfozv. 

w ł.ywy motor po. 

Krysiowe polowania 
Cót to jest „Panie lew"?. 
Zamiast strachem ~rozić krevr, 
Zamiast robić wielki ryk, 
Pan ucieka precg myk-myk? 
Za.darł pan w górę chwost. 
I przed siebie wali. wprost! 
A tynicza.gem dzieluy Kryś, 
Chdał si~ z panem zmierzyć dziś 
A tu za;mii\st przeciwnika, 
Widzi tchórza, co umyka! 
Lew żałuje swojej grzywy; 
Poznał co to ia, myśliwy, 
Pr1śyjrzawszy si~ samej minie, 
Dał drapaka. het w pustynię! 

Bybolóstwo 
pana lgnac110 

Wziął się Ignacy 
Do wielkiej praey;. 

Ząaiadł na kłodzie,. 
Zanurzył w wod'b!.e 

Ogro~filł wędę~ 
Dla. ryb przynętę. 

Teraz. si~ głowi, 
Co tei on złowi? 

Ża.bę czy raka? 
. Czy też szezupaka. 

Co W!fdkę szarple? 
- A moze karpła.? 

A nut węgorza, 
Co lubi morze? 

Panie·. Ignacy, 
Szk!>da twej pr&cy! 

Do rzeki prędko, 
Idź z twoją wędli!ł! 

· Bo. nic nie stwon;y, 
W. wiadrze węgorzy! 

Nic nie wyłowisz, 
Gdyś nic nie włożył! 

•••••••••••••••••••••••• 
MAMUSIU! 

Nie mam Jeslllcll!e le:taczka, kup mi 
:również rower, krokiet I grą Io~ 
warz:raką. Je:i:eli masz mało ple· 

nlądzy, to. kup tylko w 

„RAJU DZIBCl,BYPI" 
Łódź, 34. Narutowicza 34 

telefon 192-55 
gdyi tam dostanleu najmocniej
sze zabawld, hamaki, piłki notńe, 
rakiety, biurka szkolne w nl:lj· 
wl~kazym wyborze po najnltsxych 

oenach. 
Na miejscu klinika lelek I napra

wa wiecznych piór. 

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



(D0t'ku-i1c.zeni.e}. 
Janek i Hania- tynwz21~~m 

~i wzez ulice. trzymając się 
moGJ.o .za rę<:e. Przec.hodzi·li o
hok roz:maffych sklepów, 1m
trząic na wystawy uefue sukieu, 
lamv, porcelanv lub artykułów 
spożvwe.zych, Iooz nigdzie '.sie 
nie zatnzvmVWaiłi. Mali.a kaza-

. ła im pr.zedeż iść . do domu. 
Jamek nie miał poję,da~ ecr my
ślał'ta J>{)d sfowem łtdom0• Pa
miętał ty)kg. wiellł.i oi.rę;f·, któ
ry ieh ur.zvwióizł do tego kraju. 
C~v iistnie_je jes·zeze ten oluft, 
którv za wiezie icli ~ powirołetn 
do ·0 do·IU1U"? Trzeba go w każ
dym raiifo posaUJkaćt Janek 
sz.edł więc narprz6d, f>'rowadzsie 
Ha'!l.ię za r~ę. Oddawna .fui 
stradł kierunelk i nie wi.ed!ziiał 
gdzie się znajduje. Gdy f.rz.eba 

' hylo przejść na drul{a stronę u 
liev. zręcznie nirzem.Vkał się po 
międiv aufołmsrum, P'rawa
dz~1e swą małą si-ostmyezkę, 

Codzinv mijały. Dzieci l>vly 
la-k zmęczoue, Zie nie mt>«lv. 
iść daiłej. Z'aiuważyły jakieś ~z" 
.rokle schody i J)dsrt.anowiłv wv. 
ooząć. Uoodowiły się więc w 

ką;ci1ku i ·siedziały ciiclmtlko. Po 
kitku minuta<.:'h Jan~k spo
s~trzegł, że sehody wi-0dłv w 
dół. jakby wgląib <?.iemi, a koń 
ca foh widać nie było. Bardic> 

: dużo l•ndzi schodziło temi seba 
~ <lami, a z dołu dolatvwał ta-ki 

,,·at sk tam sklep niekarski 
lub rozgrzana kuchnia. Nie za 
stanawiając sil!' dłuic.f, .fanek. 
zaczat sehodz.W w · dót, ciągnąc 
?:.tł Sf;bą ma.łą siostrzyczkę. Ha
nia, nie mogąic pudą.ż~ć. za bra 
tem, uklękła i zaezęla na ~,zwo 
rafkach s~ł:10dzić · ze M!hodów. 
H1ź przv samej pon;,czv. 

Gdy Janek i Hania zna,leźli 
~i~ wresiaeie .na dole„ u.irzeli 
hairdzo duio- ludlzif ale do .i<.„ 
drenia ni-c taau nie hyłfo,. ~le·~ 
k.itórzy l!wbie &tali pr1z.v kiosku. 
z RO.zetami~ illlni spacerowali i 

f(.lZ'IDa wiali~ a wszyscy spo~l:t.· 
dali niecierpliwie w· jedną st.Io 
nę. Nawe zahuczało eoś i nad
Jechal poeią)gi, składająicy się ~ 
wielu wagonów. Pocią;g zatrzy 
ma.ł się; i wsiadło do niego hiiF· 

dw diużo ludzi. Ja.kiś CiZlowit:k 
w czap.ce z-e Z1Hac.zkiem kr.zvk-' 
m}il, ma>Clhlnął pale-cz.ką, da:.zwj 
z.a.trzasnęlv się i pociąg rusz'il; 
Po chwili zniknął w c1Zarnyrp 
ntJ\Y-0rz·e. Ja!llek i Ifanfa: prze~ 
dłuższy czas spnglą<lali na ptrzt;. 
jeżdźa~j,ące pociąJgi, nie mając 
odwa~i na wepchnięcie si~ df) 

jedn-ego z p.nedz.ialów. Zreszt:} 
Janek wiedział, że trzeba mu:ć 
bilet. Nie ehcial ied,nak stać 
wciąi na miejscu i patir:Zeć~ jaik. 
inni jadą. Pragnął sem tez P.ł' · 
snnąć się dalej. 'Wć>w.czas wpa 
dla mu do g;ło\YV ,pewna niv.śl. 
D'.t:reci w tro.ku v;~iąź przysaw;i 
łv się do c1:.mrne~o otworu, . \\" 
krórnn zni~rnlv p.oeią;gi .lanek· 
cbciial udać się za p-odąłi{iern.. 
Zeszedł więc sd10dkami na. szv 
ny l a Ha:nia szvbiko zes.unęJa. 
się. w d.ól na cz w o.rakach„ Ni I; t 
tego nie zauważył, gdyż \VS:L_t" 

scv pabl"zvli w kierunku sikąd 
mfał na.djeehać podą;g. Dz~eó 
więc bez u.rzeszk6d d00:tały su.~ 
da tulł.le1u i nosuwalv &le. na.-· 
przód !ł:,u.ż obok muru. Nin h~1 ~ 
łv się, vdvż co p.arę kroków .ia~ 

l 
ł 

I 
ł 
ł 
t· 

i •lziwnv zapaeh, jakby znu j<lo- - · . + 

•..•.... „ ...........••.•••••.•. „ ..•••••. „ ..•••.• ~······••••••t••·················' 
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śniała duta: fani·pka d"'~ktr-1rc.T~ nik kolejo.wv .pirzv*--oe:zył do 
na. nich i chwycił -0hoje na ręce. 

Na.glie załurezafo coś i dzieci Dz,foci obję.łv go za szyję i roz-
ujrzałv w ~mnym tunelu du~ płakały się ~ośno. Zibaw<!a Jan 
że zielone oilrn,. lrM1re rosło 1 ktf i Ram „odd;ałv ich pod wie· 
wielką s.zyhko§cią. Dzieci przy. ke wiclkiego P@lida!mt.a, i.tóry 
tumv się do ścfanv i dopiero wziąJ: dziew~ę na riąłkę, a 
P·O chwili :ttozumia.łv. ie prze: cllit.opc·u podttł drugą i zapro 
jechał obol{ nich pociąg: w~l .r,odzeństwo -ti'O ·dlf.i-ee~e-' 
Zadowolone~ ·że. Już hvlo Po e~~ fM.·-z.:ytnłku. 

WSilYSilkiemu, poszly spo\ojnie Miła ;pani w bialro1 fartuchu 
da1ei. ;i ~dy JW ra:z .drugi ujrz1 i cze1Jeczku wykąpała dz,iet:i i 
łv zielone .oko, wiedzialv już„ dała im ~naiczn11 .ol~iad. P.onie
co należy uc:Zyni: przvtulał:v wai do wieczora nikt .się łlO 
sie .do ścianv i czekałv„ Dzj.ed nie nie -zgł·ositi, 'Położono Je. 
przybylv wreszcie '.lo nastę~ s.pac· w czyściutki.eh wv~{)d~ 
pnej słacjj, ale pnni.cważ i tu ny~h łóże.ezkacli. Dzieci natv«!h 
im i;fo nie podolJalo, poszły df> rnia'St zat;ąu.rjły :i .<Ś'ł1iłv e mat-ee1~ 
ie1 i wkooeu 13rzvbvłv n.a cen- ce i o dalekim „<fomu'". PoN.tn~· 
trału'\" <hrnrze.c. Ta.in u.i'rzaf jr ne ~zetv puhiiosł'y 09isv kb 
w tuneh.t falki§ ·rob?inik wędrówtki ~sd .· 1':tenii.ą~ ::i ~'ÓW· 
kry;,rknął fa\: ·l}rzeraźlhvie, ż-e czas do·piero <lohi·e siostrv w 
lantik po raz 1Yie-rwszv pr.T.-ern nh:ytujkM< 4i0wi~•ci~ł1-7 s:ił?, ko
ził Śi~ i zaeiząl· plakat. \V Jej go im 1M'iWPT&wftdwno. 
efow:Jli o niał<> eo nie r>rzeie· Ja.nek i ~i:a wstali w pr ly 
cha! malej ·Parki pociąg, lh'.:t tuł.k\.1. f.:{dzie roztoczono !'.llcł 

. w Qstałrfrm mnm~fide robot- dzinćmi senfoc!iną opłelI.c;. 

~ •..• „ ....•....•.•.••. „ ••••••••••••• ,„ •••••• „. 
I 

- Pr:Jszę .lJaU;a · nauczyciela, zie 
mia .się już nie ltr.ęc~ .Boiek skrz;v
wlł oś ziemską.. 

* * * 
Piotrus ·i Pawełcl{ szti kiedyś ze 

Sizk.olr . .w 4mnu. Nagie Ytótr\lś za
czął liny~: · 

· - Wypadł mi . ?.ąbt 
Pawełek roz:eJtuł · ~ię ~~ 

- Nie widzę gD1 
- Bo go połknąłe.W 
- No to przecież wcale nie wy-

padł! 

Dwaj kłantl!f ~adali s<>h~ 
· o sw.eidl przygodach i .. kaidy· · z 

nich cheial zącmić clrugjep" 
KJedyś uwaiano, że ze wszyst- Otói tab··~ po.~~· jajeczek . - Kiedyś udało. mi ·&it. · j»'my/S 

kfoh i~tot zyją.eych, tylko człowiak wygi·zeJ>uje ,4ołek. w piasku,. wpy- iak. wiellq. c~ ~nu ~o~~ potrafi .myśleć, a .zwle.rzęta ~ cha di>" niego swą ·ofiar~ ł do.tek teą teg4l~ ie 'ł!jr.za.łem w~ę, . któr~J 
ci tych· nie posiadają. Dłuższe zasypu.Je. ... '. . · :. . . j~z~e ~ t~a .stop.a. I~ 
obserwacje psów, koni, a przed.~-- :. Wyk&nano 1iasttPującą prp)ę: ~ Co ty mówisz - rzekł .kJigl · 
wszyiG:iem malp11 wykaz:,ały, - :le podłożono osie; która już .zagrzeba· . ..- o ile rzeczywiście b;vłeś w pobli
zwierzęta te m~. i·· .dują p<>dob- ła swą ofiarę, luną ~enicę, r9w- zu tej wyspy, to musiałeś spostrzec 
nie1 lak ługz~„ · Leez iw~ te niez obezwł~ nsa., widząe ta na mej· mały,. ~JMy pttnkt. · 
Sł ~jłmi..iziej ~~ iło istfłł ką samą g11si~·.rów1tiei ją za- - N~turatnie, ie g<> .włełżia&m: 
Wdikidt. Za.stan6'\\'tllf .się, Jak wy· grzebywała. Doświadczenie to p~ · :_ Otóż wyobrai ·~e, że fo 
głąda~ te 'Sprawy lł ~ eał- wtał'Z3.UG kilkakm~flie, . zaw~-ę 'Z Vtiaf;nie byłem ja! ~iadceył 
kiem fizycznie do .człowieka niepo tym :sa~·m rezultatem .. t\Vid<>cinie d.fugi .. 
d.e·B4ycll, .a wyk0ł:1ywuiąe.fdł ~·n· cała u~nnOść osy była inątyn- * * * 
nnośei eel&we i .zł~.. ~ pe- kt~'lla. · 
części CT.VnnQŚei te nwa.ł.:a:.oo za in- - Ile iat ma twój brMiszek? --„ u l1 iycli samych QS zaa.hs.erwuwa- · · · · · 1 

ł 

I 

·~tw&t&wn~. + .t ta.kio.. . f{ł@,re nie .. · pyta Bc..fJby swG.}€g.o priy;~e a,. - ~ ""- ~ .~.., no ··in'1Y ciekawy . WJJladek. Osy · te, 
są~ ui .wymkiem myśłen~ ani * po zagrzebaniu swej ofiary, ubijają ~ ·- R-0k - o<lpowiada Freddy„ i 
są wyuczone, ani wyćwiemne, a w nad niemi źremię przy pom6cy wfa _. Mój pies Hezy 11ół r:~u i bie-
podobnych warunkach zawue ł!lą snyt11 głólv. Otóż pewnego razu za ga 1epiej <>d 111egl(). 
tak samo. wykonywane. mvaźono, .że jakaś osa wzięła. w - To i~ldna sztuka, ma przecież i Istnieje J)e°rielł ~łUldi Oj' 8kła EZ~i mały kamyoek i z <lwa mzy wi~cej nóg. : 

I. 

dający~h swe jajeczka w cialach Jego p~IW>Cif ~ ubijać ziemię. i. 
żywych gąsienic innyeh owadów, C2y os~ ta' była jakiś uzdolnionym. • 
kue wpierw obezwładniają · ittkm- ~<yji!itkiem w · rolizie os? Czy tez ~ ~.~.·~. ~~ ??. . '.. . + 

· eiem ~. z pjee~k tydt ftJZW'i- m&ie .m"rady t-e, kleroW1tfle instyn- ~ ~ ł . · Ja.ją ~ pM.niej Iarw'f, które ·~a ~' 'łl'!afą jednak tr-0-ehę i11teHl;en r./ i łę żywe ciało · sweg-o pspoiańla, ~? 4t 

••titt•tłt-••t-ttf'••~•••••t••••t•••••••ttt•t•••••t•t•H•'ł<t$.t4'•••••+•~··~.+~ 
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'(Uł„ I. Borowlez) 
Z pooitej J>()dany<d\ .sVlalb 11· 

łożvć 12 wyirą.z6'W o podany-eh 
znaczeniach. P.ie·rw$ze litery 
tJ'Ch wyr.a.zów, czytane· z góry 
na dól, dadzą imiq ·i nll!zwisk() 
auf.ora po1*ieR(>, a ostatnie, 
czviame w t.vm· samym· kierun„ 
ktu. tvfułv dW1uch je~o oowi&" 
ścl. 

i!'lalay 
ail, al. han, dak, de, e, giro, 

ha, kan, ki, le. le,. li la, łom., 
ń..ie. or, pan, pełk', · ra, ra„ rat. 
tv, ry, rv, sa, H.i, te, te, tut ._ 
wv, zan. 

Znaczenie wyrazów 
1)' Szła:ndar. 2) Hurr~. 3f 

Piaa:rz. 4) BORinie zems·ty. ó)' 
~z:virzłld myśliwski. 6) Pla• 
ę~i. 1) Termlig muzyc.zny~ 
8)' WYI'.wa .. 9) Zwier.zęita d~1piei 
ne. 10) : Obr.ządek relil{ijny. 11 r 
Ro&'twór cukrn. 12) Pusty.nfa. 

t.agogryt. li 
(uł. F. R.) 

Z poąiiejpodanych sylaib u
ł<>tyć 1& .. wy;r.azów o P<>danych 
znaezeniad1, pie:r:w~n:e i osta
&lie litfJI"V których, c.tvtane z 
1{6ry na dół. dadlzll imiona i 
naz:wiaka dwu.eh · pi•sarzzv pol· 
skfon. 

Sylaby 
a., bel, hi, bo, cu, czyoS, dzo, 

do, ~i, ~asiz, ii, ja, . ja. .ie. ki. 
!foo. ko, kut, le, lek, li, łom„ 
mie<:, ni'łllk', nów, per, ra, ro, 
sa, se . .sięg, u, u. u. wer. wo. 
za, zdfi. 

Zna.cze nie wy.razów. 
1) Mi.aisto w Polsce. 2)" Bie

dny. 3) Gatunek nietoperza. 4} 
Mies21kaniec :p6lnocy. 5) Część 
ciała. 6)· Żołnierz, budująicy n10 
sty. 7) Graniica fa.I radjowych. 
8) Miasto w Serhji. 9) Sizrtaba 
telazna. 10) Tajemnic.za polan 
ka w lesie (wspak). 11) Bęben„ 
12) Dowód ndeoibeooo.ści. 13) 
Przyjezdny z zagranicy. ur 
Na:pój wyslkokowy. 15) Zaba'·· 
wv. 

JIO.J 01.,0SHt •••• 
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W I UMYStO 
\Vlzyf611ki 

(Uł. Daouała Sal:łnówna) 

Belsar Pusłow. 
Ga.sak.i N~cci. 
Arjan ··cz.p~wsld. 

Odczytać z .pÓwy.ższych wizy 
łówek.' IDiiooa · i nazwiska 
fozeeh pit8a'rzv ·pols!fdcih. 

Układanki szaradawa 
(Ul. S •. POZnańska ). 

Drobne kamyki ·!f głos ·kury = sifawnv lotnilk polski. 
Upał ~ z.aimek + liitera fo· 

netycznie ::::: · przyrząd elek• 
trve~ny. 

Zaimek (w IV pr.zyp.) :+ pa.ń 
•·two = kwiat.· 

Ga1woczenie dziecka ·+ zwie• 
rzę domowe = z:wiierzę. 

UIUPBlnianka 
(Ul •. L. I H. Kl'akowsCy} 

1}' Ba . „ 1 p w 

2l o ba o • • I 

3)' • • ba • • • 
4}' r. , • ba • 
5)' • • • • ba • 
6)' • ~-- • ba 

Znae:zenłe wyrazów 
1) Imię ieńiakie. 2)' Schoc:Liw 

z drol(i. 3) KŁópot. 4) Napó,i. ,fi)' 
Pooiąe na · erzęśei,. · 6) . P.óstać 1 
~·· Tiryfo~ji0 Senlkfowic'za. 

Szarady 
(Ul. Irusła Góredta }. 

DrUR·a „ la'.: ecia była płerwszaf 
Tak się mówi, bv nie. p;suć 

wi~rs·za. 
Z J)lierw,s,z·e i w tmeeim - diru * 

gińl, pa111ie_ 
Przvniosłv coś na śniadanie. 
Co tio było Wti·edizieć ch<!e-0ie. 
C-0 w post jedzą po wszem 

św.ieci~. 

Cała była . wlę&c ni•Iaa., 
B:v z.ie14 wuy1łltó. ~ !Wt wJ!=! ...... ,_ 
R~kła :Qtamdl i ~. 
Obd.delila '"'• piea11czocliy. l: te sinaezn~ ·było (łani~, 
Wielka · c&ła była ria. nie. 

(U. - ul. Felka Karpówna);, 
Pierw..sze pr-zyim-ek' w obcYJU 

~yt)łt, 
D.r~ie „ zaimek, .znajdizie8C · 

foh bez liku. 
PlerW:S!Ze -· tvzeeie sposób pisa„ 

nia, 
Lecz w lkzhie · mnQiRiej. 
A cało~ posta·ć z „Pana Tade..

usza", 
KMra nas cza·sem do śmie-0hu 

zmusza. 
(UL F. RoZOOewajżank'a) 

Pierw.sze to wyikru:Y,knitk, alM 
Ut era, 

Pierwsze trzeci~ kaiwałki drze.i 
wa z sobą zwiera. 

Drugie tr.ze~}ie ozda~ia pola i o 
grody, 

Wielce lubiane d:la swej szkaiT 
łatnefurody. 

W szvstko z·aś na lą<liziie i oeza• 
.sem w '1>0(1r6ży, 

Zmę;c,zonvm ludziom do spt)d! 
· c.z~ u słud:y. 

(UL „Młody lotni.k."). 
Pderwsze d.rngie artysta filmo• 

wy,. 
DrURie triie-Oie sprzęt · d-oo'lowy„ 
Całość z ge~aif.ii znacie, 
I w Amerv.Ce spotlkaeie. 

. .. łJagrody 
Rozwiązanla powyf.s.zych rm;„ 

rywek umysłowych. nalei;y DRd" 
syłać do redakcji ~,MojeRci (Ho.; 
siku" · (Piotrlkowska 101} do dn'., 
9 l~ipca. 
· Za trafne rozwiązania r.eds 1i • 
cja brzez.na~ia tnv nagroidv: : 
· · 1) 2 biletv do ki.na. 

2) Jednomie;si~z,ny abona• 
menf · „Czytelni po.pufair.nej''
Ce1<1e1nia.na 18. 

3) Serso. 

Rozwiązania rozrywek umysłowych 
umieszczonych w numerze 25 „Mojego Głosiku'• 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU •· ryż, adieu, serwis, załom, Eli, wp 
Ja.m.ioł, oko, zegarek, emeryci, cie, samowar, korzec. inwalidzi. . 

f!lrje, import, gc)rale, nurek. Ander ,,J" ólzeł Ignacy Kraszewski sin, ~ajka, łany (wspak), kowadfo LokieteK na ło~u śmie:rni". 



MOJ GŁOSDt 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU n. · Datyner Lucek, Edelsztajnówna 
Kajak, krater1 Dunajec, Irkuck, Różyczka, Eliński Stefek, Ekstei

kla.a-a, masło,: popiół, syrena okoli nówna Sabinka, Fajnówna. s., Flu
·Ca, Rewel, epilepsja~ pacierz. ka- mó-wna Różyczka, Falkońska Zoś-
zanie. ka, FurmańŚki Janek, Falde1·ówne 

,,Jan KaSprOwicZ''. Zosia i Ania., Falska Danusia, 
ROZWIĄZANIE PRZESUW ANKI Grynszpan S. z Pabjanfo, Grynsz-

J ajko, krat.a, winda, sakwa1 panówna Marylka z ·Pabjanic, 
ąrok$, duchy, mahoń, br&ma. Han- Grynszpan H., Gajekówna Stefa,, 
ka.. owoce. rewje„ jasyr, zakon, gli- nja, Górski Oleś, Ginzburźanka Ba 
.na. sia, Grossma.nówna ?\fala, Gartow-

„J ~ l{.ochanowsk1H. ska Wiktorja, Golińska Zocha, Go 
ROZWIĄZANIE WIZYTóWEK łakowski Ta.(lek, G:abe:rów11a. Zusfa, 

Okulista. Kapelan. ~ Kuchmistrz. HenerowiC.zóivna Pola,··'. Iiarakówq 
Utera..t. na Marysia, Horowicz Izio, Irka ze 
ROZWIĄZANIE UKŁADANEK wsi, Jaworska' Lena. Jędrzejewski 

SZARADOWYCH Marjan, Jóźwiakówna Zosia, Jaku 
Ęrajobraz·. Karawana. Butelka. bowicz Edek, Jańiakówna Władzia 
R9ZWIĄZANI;E SZARAD J oskowicz-Owna. Irka, Krauze B., 

Ma-:-ry-nai-w.· Qzei-:-ko-lar- Ęałmowiczówna Felusia,· .,,Kwitną;-da, Ka-ryi--kai-tu-ry. ca różyczka", Kaliński Janek, Kan 
• * * torowiczówna Zosia, Kostakó-wna 

Tra.fńe rÓzwią:Lania rozrywęk n~ Hania., Kaczorowski Jerzyk, Kola· 
·mysłowy"ch z numeru 25 „Mojego siewiczówna . Marja, Lijekówna S., 
Głosiku'' nadesłali: Lid·erówna 'E'dżiulka, G. L., LP.wi, 

Adamówna Leokadja, A. T. ~„. Liński Pfotrriś; · Lipowska Aniela, 
Adamczewski Jurek~ Abramowi~ Land&u ·"Władek, Mała czytelnicz
nzówna Tuśka, Albinówria Jadzia, ka, J\1icbalczyk Jariek;. ]\ilichalc~y
Akerberżanka Gutka, Balbirski J,., kówna Jadzia'., Mimoza,· Maliszew
Bilewicz Kazik, A. B. Birnbaumów ski Tadek, Młody lotnik, Milewslrn, 
na R., Biderinanówna S., . Br~t ł Hania, Maliszew~ki Ta.del~,: Margu" 
!iOf!tra, Bielakówlfft Wanda, Bi der- liesówna ~fonia, MalinQwski Stach 
:r.pariówna H:, ::rJiinoweró-wna H., N as~ banda, Nowakowska. Hela, 
Borenszta.jn Benin, Bolkowska Ole N owili Władek, N owako.wska.. !Ie· 
ei~, Bukińska Ja<lzia, Oybulski Ja,.. la, Najberianka Mirka, Nowacka 
nek Cbelemeró-wna Maniusia, Józia,, Orensztajnowna Zosia, Oten 
bhoiiąska. B., Czamarscy Litka i ~ztajnówna Bela, O&mólska Lodzfa. 
~ie.k.'.,. Celińska Zosia, _Czerniaków OrbachóWna S., · Ołdak Jozfo, Opa
JJąi Wandtli, ptwierzak Antek~ ·Drab towsk1 H~nfo, Openchowska, Zuzia, 
kówna · Wi~ia, ))osińska. Ka.zia, Piptrkowsb -Felusfa,, . Piotrkowska 

8yn-Own.a. · p~: Przez_ ·Iato . bibljot@ 
Jia;• emkolria Jest (}hyba niec.zylinai; 
frzeba,. więc ~aabóriowac . kSiążki w· 
iaklej~, ·czyteh~1i:·Głowno r.riam, czy 
i w tym roku tam jedzfosz? Ksi::tż-
1,ti podane poleciły już inne diie-
ł1 . . 

Salinówna Danueia: Odpowiedż 
~dnak wkońću (}trzymałaś. 'Nie na 
leży-się gniewać,. lecz trzeba zasta ... 
nowić się nad przyoz.ynami. Dosta 
ję tyle listów, że ·gdybym chciała 
o'drazu na wszystkie odpowiadać, 
tała ga2:etka byłaby zaję.ta tylko 
odpowiedziami, ą. to p.rze;cież nie 
miałoby sensu. Tera.z . z.rozumiałaś 
chyba przyczyny Ol)ÓŹnionych od- · 
powiedzi i nie będziesz się ·już ·na 
mnie gnie-wała. Dokąd wyjeZdfasz 
n.a wRkacje? · B.nzrywki otrzyrna
łnm . 

Roze.nblumówna E.: Oieszę się, 
te _przybyła mi. jeszc21e ·jedna . sio
strzenica. Pr.z.yjdź kiedykolwiek na. 
prtyjęde; to ·się poznamy •. Nagrodę 
napewno i ty. otrzymasz. Czekam 
na ~,długi'' list. 

Rozenblum6wna Żenła: Wyba
eizam i mam n.a.dzieję, $e jut jesteś 
ea.łkiem z,-Orowa. Czy dogoniłaś 
6zas stracony i· otrzym.ała.ś prom o- · 
c.ję? Do twego rysunku zupełnie 
nie jestem pod)lbna. 

Rozenblumówna. źenia poleua na 
·stępujące ksi_ą.żki: Mortkowiczowej 
,,,'.Anulka'' .1fa.rnowskiej: . "Tajemni
·.·ce. Janki'! Prusa: "Michałko". 

Rakówna. Róźa: Mam o wiele 
atars.Ze od ciebie siostrzeniczki i 
siditi:zeńców ... · Sąd~ę, · ie powinnaś 

· wst~pić do III ··klasy gdyż d.o IV 
~esteś za ml.oda. J\foże in~yjdzie.sz; 

Ewunia, Polanowska Irka, Piasec
ki Władek, Pankowska: Jasia, P9 
znańska Sabina, Rtl:dzińska Sław
ka, . Rude kuzynki, Rozentalówna. 
J., Rosińska Jadzia., Rabinowiczów 
na l\f., .Rudnicki Tomek, Rutkow
ska Helena, Ra.uchwergerówna R., 
F. R. Rozencwajfa.nka D., Rogac
ka Kazia, Rolnogórski Fredzio, 
Siost:rtzyozki, Salinówna Da.nusia, 
Szpigel Henryk, Szereszewski L., 
Sławska Hania, Sobczak Włodek, 
Szpindlerówna Ma<lŁZia, Sobańska 
Kazia,. Tornberg Staś, Trześniew
ska Karolka,, Tónderska Olesia, 
'fepferówna Rita, Tucbolcówna 
Bronka, Ulicka Rysia, Ulatowska 
Jadzia, Urbachówna Rena, W alko
wie z ~enio, Wajsówna Hela z Pa
bjanic, Winogradówna Irka, Wią~ 
zowska R-0inana., Wiąiz-0wski Hen
ryk, Wajnberżallka Belusia, Walic 
ka Krysia, W eis Tnlek, Wilska 
Antosia, Wierzbińska Lodzia, Zda.· 
nowska F., Zylber Henryk, Zamar 
skt Marysia, Zawadzki Bolek, Zyl 
berszacówna Gutka, Zalewska Kry 
aia, żelska Irena. 

Nagrody drogą losowania oti~y
mali: 

1) Dwa:.bilety:::dć)'·'kina .,;;.._ Marja.n 
Jędrzejewski. 

2) Grę towarzyską ~ F. Zdanow 
ska. .. . 

. 3) Piłkę - Basła Ginzburżanka. 
Po odbiór. nagród zgłosić się na 

leży· do redakcji „Mojego Głosiku" 
(Pio~rkowską. 101) . w·, sobotę, dnia 
1 lipca między . godz. 4:--5 pąp. 

SI 
na l)rZYJfiCle redakcyjne .. to Omó
wimy raiżem ·SpraWę wyboru gimna 
zjum. · 

Rena: Bardzo mi pr-z.ykro, że do 
pierd koletanki siostry muszą ci o 
mnie przy:pomina6. Cz,y już 0zęściej 
przechodzisz obok redakcji? Nie 
nadsyłasz rozwiąiz·ań a chciałabyś 
nagrodę., przecież to niemożliwe. 
Myślę, .że mogłabyś się zapisać do 
jakiejś organizacji sportowej. Tro· 
ehę sportu bardzoby ci się przyda 
ło. Mateczce z.a ukłony clzi~kuję-. 

Russakówna Helenk..'\: Dlaczego 
tak uparcie milczysz,? Jak się uda
ło przedstawienie szkolne? 

Płoński Henio: Nagrodę możesz 
dosta.ć; każde dziecko, nadsyła.jąr 
ce rozwiązania, jest kandydatem 
do na.grody-. ,,Głosik" wychodzi ·la 

i. i 
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tem lJez żadnej przerwy. Qzy jui 
jesteś zdrów? 

· Płońs!ra Marylka: Czy rze~zy-
wiście w sierpniu ju~ na stałe wy
je.żdźa.sz z kraju? Pseudonimów 
trni ty, ani Henio nie potrzebuje
de. Tatusiowi za pozdrowienia. 
dziękuję., 

P~oilska l\farylka wzywa Lilkę 
~an~,anówn~, aby Th.'lpi>Sała do ,.,Gło 
siku:. 

Ll$erówna Felka: Czy poraiz. 
pierwszy byłaś w Warsza..wie? W~ 
le się. JJ:ie dz~wie, ie W a:rszarw:.t, cl 
się podobała.;; ·jest to rzeczywiście 
~lic'Zlle,, całkien1 europejsMe m:fa
sto. Czy zostajt.~sz .w Łodzi prze,z 
lato"?, · 

Koplowiczmvna S.: Fil~ ,,Raj 
pmUotkirW-1

' widżwa.m ! bardza mi 
:łię podtJOO.L Uśmiałam· się serdecz
nie na- tej miłej i ~n'frj k01me
djt. Czy d~ wid®a.'ln, :f<"lk wrz1:1ea 
~- l.i6t; jui nie p&.rfętarn~ Motna, 
~z.eeiet nadaył:ie ni~pef•e · t'O·~vfąf 
z:tniai, ~e: dlaezego m:biłab,ym: giię 
gil'dewai, ~ nie rvz,wi~ła,ś -i,Vftzvtó 
we.k. • 

Krelenbaumówna Irka: Kto bę
dlzi~ w · ei:tgu la ta opieio"W'atł się 
waS'zem szkol~em aJ.rwarjum?' Ciy 
g~łb pn~o4irfoi:ł .Ju.t zaezęła 
wychodzić? 

H~wfcz Romek: Wit.arn nowe
go siostr~eńca. . Gzy . Izi0: jest 
~óiln _bnttem? Sądżę; .. te ' twoje 
~a;e !my IJęd~ obszernie~ 
ł\lt P~T'\V'8·ay. 

:Kc:m6wn.1. Irena: Z pra,,wdziwą. . .ra 
dosd'ą, przeczytałan1 twói miły 11-
~. A w~'t' zgo-Cbt za.warfa: nfł§ 
gniewam się z.&; b'ł~k wi:JOO~, 
a ty wyba.czas-a; mi· n~a©śe oo, 
pppisie, temb_ardziej że na. ową 
l'l'ł'edzrelą wy]echa;faru z Łodzi. Zga 

· ćFz:.1'm sfC1 1191 ,,sta~zą sf ostrt={' i 
szczerze deszy nmie twoja sympa 
tja.,. zr~ ea.tk:ii.em wza.jemn.<t. La. 
ureat<>w ko-m.k1msa warszawsldeg-o 
wi<lział~•m; by'h..'l.m M <irngim wie-

. e7orzA„ Pn:--r okazji· o term. pomówi
my. 

Gryuszpa.nównil, M!aeylka z Pa
bjaJ'lie: Listy twe widoezaie zginę
ły, gdyż ja odpisuj~ nru wszystkie 
T1sty, chOć z pewnem opMnieniem, 
s1}owoitowa,nem brakiem mi"ejsca. 

. Win92uję J)rnmoeji tomie f i;.io&trze. 
. Tymczasem. nie wyjeż(i.źa.:m i ;ia.d
nych planów ni13 ma.ro. Mam n.adzie 
.i~, że jednak kiedyś dn V)dzi lJfZY, 
jedziesz i poznamy s.ię osobiście~ 
Pozdrów brata i koleżank<l Helę. 

.Talwhowiczówna ·Franeczka: Dl} 

dziatwy gilosikow&j jut należysz. 
Napisz o~niej i nie czekaj lim 
odpowie~ która n~ sit] spóź
nió.. 

· Gold:enateinówna Ewunia: W ca.
le aię. nie gniewam, be rozumiem, 
ie mogłaś nie: mieć czasu. Jak wy 
padła. eenzurka? Jaki jest Jłl:lmer 
twojej .s:moły?' Kied.y odwiedzisz 
mnie ra.zem z. calem kółkiem przy
rodnieze:p;i? Irenkę pa.mię,ts;m do· 

, skon~e. Chciałabym, abyśeie się 
p1·zeprofiiły t gdyż n.ie lubię g.nie
w4w mil!dzy moj,ełni g.i.~irzeniea
mL Kółko rrdlasł0:rilzia D:l. law pew 
no za,wi~siło s.we cz.y:nności. Na py 
tn.nia, tyczące sią ·na.d~yłanyeh rm 

. rywelr, nie adpawi..ii.da.m.. 
Go1dsteinówllra Ewunia wzywa 

k6łl\.o przyrmd:ni~z~ i. L. Rikude:ra, 
a:by napiSali il~ ~,.Giosiltu'', 

(Jutemian A;=' Wi'tGU11" no'Wego sfo 
strrt.eńca. Knku twoiielił k&Jeg6w o<l 
da:wna. Zł1. 1l1!IU! k~te&pt>młuje. Je
stelr1 pen-i. ie 11oś i. do ciebie by 

· siię n13mie~·hn~, ale· wfrłf?e7.nie jtłż 
z tego Z'r~gaowru$, gd'yż nf.e 
łl:łMył~z j~ ~rąz~tr. Czv 11rm. 
tw©.j jest w tej: siarnnej- kfaste ·co· ty? 
Ks_iiąU:ki p@d:ai,M. J!>fl'fecif y ji17: irmoe 
dzrem. 

Gute1man A. w~ywai. s~ illinca i 
L. Rieznika,. aby ru&Pf.sAfi do hGl1\J
: ~iku ,..._ 
, Fuks· ,J'.'~ S.fus-trzeńc~w, inoiJB jm 
jest.PA Cios.i~ s.iię, z~ luhis.'.t- ;.,Gi0;
sik11. i t~. pilni.~ go cz.yta&.$. Nar~ 
. z.ie. mam wógóle: wielki za:paSI rtn
rywek,.. ewent~ pnydae mi • 
mog~ SZ&My i zagadlQ... • 

Eclefsztajnówna Regin ka: Qzy 
si~_' 6diziat był :iaa wyeie'C2'ee: 
w Iraik~'! Ile :re~ły§ere z· fan 
towei l&terji? · Czy Sznlehwna. kie 
dyś .ze mna.r korespon.clo.wab,. bo 
mfal::i.m siostrzenicę: a tal.;iem nai
z.wfskur 

,, Wilja.m, JDesmondn: Dfacz.ego 
nie podajesz sweg·o. na.zwisim, prze 
dei gd_r~yś ~hciał, 2;.Atehowała.hym 
j~ w ta.jemnie:1~ Ni~ zr~2-mnia:fam., 
cayhn j.tlsteś F>rat:.\:nlrlem?· 
· . Kałfasiewiez&wna · 1farja: Wątpię 
'eiy n:łi t:ikiej grucl1ej wsi dosta~ 
nit"sz ~,Głosik", pOJ?m'Ś kogoś z rff
<fzin:r, a.iy ci go pnBSyłał. Czy hę 
ariesz: tam mfa.ła towarzystwo? Do 
brze, że klllzyn.lnt jedzie razem z 
wami. 

llJrata, nieprawda? Cz,y wyjeidża
Cia na wie!? 

Bioonieldówna Irenk&:. Jak ta;m 
wypadła;, cenzurka? Czy m-0ja no
wa siostrzeniczka jest z niej zado
wolona? Teraz· masz. więcej czasu, 
to możesz na.pisać obiszerniej. 

Borenszta.jnówna. Eda.: :Miałyśmy 
pomówić na pr'Lyjęciu, ale ·nfo prr.y 
szłaś. Sądzę1, te sabie to powetuje
my. Książki, które podałaś, nfo S=ł 
odpowiednie cila dziatwv g.tosiko
weJ. 

Tomaszewska Basia: Od kogo 
dostaj~ rakietę? Czy tam, dokąd 
wyjeżdżt!S'Ą Sij! Vłace tennisowe?. 
Chyba. dmrtałaś po.łó1ykf,:, · bo duża. 
mkieta byłaby dla ciehiie zai cięż
ka. Pozdrów Tolka i żvcze wa.m 
wesołych wuka,cii. ~ 

Neftalin M.: Wiwat! Nareszcie 
~dobyłeś się na. oowa.gę. · Wied'.z o 
tem, że do ©ttw::tźnych ~wfat ·nalie
ży. Wierszyki m&lesz mi p.reys-.,r-

. :tać, o ile ~dą ct!)'fu.re, ebęfn1:e je 
umiiesz:c~. MaryMm r~r.dko pny
eh:~71i Fl:..'l. pil-zy;fęcia.,,. więc nfo wiem 
czy łHt(!~ mia.fai orrazję- ·was z t"i-Obar 
za:p'flz:n~ć„ 

Koplowfrzówna; Lotka: · Wit~:i..m 
n.nwą siosfrzenkę. Ed:ce dziękuję., 
źe tak mile o mnfe mówL J u.Ii;:· przyj 
(ł;JJes~ na rrzyjęcie,. to sf~ potn:.tnr:r. 
Aby& się. tylko nie ruzc~·owafaT .••••••••.• „ .. „ ••.• „ .... ł 
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,_Mam lt.i.t 11, zdałam do II-ej kla. ~ 
sy · szko~y. p. Skrzypkowskiej. Do- ~ 
_tyehczas uczyłam się. w domu. Z zai i 
palem zbieram mark.i i chętnie ro.Zi 43> 
.wiązuję rouywki umysłowe. Lubii! i 
bar,lz-0 kino i kwiaty. Chciał.aby~ 
korespondować z d:z:iewcz.ynk~ Lub 

: ,Qwa.jg.enberżankas Irka: D-0 gra- .chłopcem .w moim ·wieku, lub niecG; t na dziatwy głosikO'Wej, iuż ~ e.tarszym. Listy prO·SZę kieroW~ • 
iys~. Tera.z, gdy ty wyg.ras~ bile- p.od adresem: Georgettka D0:nchi- ~ 
ty do- teatru. lu~ kina,, zabierze~ nówna, Łódź, Piotrkowska 90. : 
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