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Nr. Łódź, dnia 1 września 1933 r. Rok V 

dostał się w ·młodym··• wieku .;między malarzy 
Czv słyszeliście juz o Janu 

'Matejce? Jest to jed·en z naj
wi~ksiych malarzv polskich; 
urodz.ił się w r. 1838. umarł w 
r. 1393. 

Cżv wiecie, ile lat miał Jan, 
a raezej. Jaś Matejko, gdv zo
stał nagrodzony pierwszy r1u 
'" swem żyeiu w czasie konkur 
su malarskiego? 

Sześć) dosłownie: sześć! 
·\V _jednym ze starych do~ 

.mów p·rzy ul. Flor_jańsikie.i w 
Krakowie w dziecinriym poko
ju długi stół: ·obsiada liczna grn 
madka dzieci; kilku ehłopców 
i dwie ~hiewczynki. Na stole 
roznucone ołówki, papiery, 
gumy, farby i pendzellki -
·każde z dzieci ma przed sobą 
ć.wi<tlrtkę papie1 u, na które.i l 

wielką mvagą coś rysuje. 
- No nie zaglądaj! --. wofa 

Franfo, zastaniają:e pa pi er ohn 
ri;.kon1a. 

- Ooo!. dopiero to! . ..:..._ drwi 
Zygmnś. ;\.rcyd.zieło narysowa
ieś. 

_:_-L.ep~ze niż ty. Pokażt 
-· A·ni myślę! Noo! oddaj! 
- Nie sprzecza.]Cie sif! _. 

napomińa Marynia, rozbraja„ 
· jąc chłopców. - Patrzcie. Jaś 
talki m~ly, a najgrzeDzniej~zy 

rnwal tak -pitnie, że aż złotawe 
ikęd-ziory na·. stole lczałv. Por.: 
wfił sie :.. z zaiskr.Żoncmi oczy-
ma. 

-·To· jeszcze zobaczymy! -
wola rozdraźniony - zobae17.y
my. kto · najlepiej narysuje! 

- O! takiś mi rycerz! -
drwi Kazio, - a kto to w nocy 
ncfoka ze swego łóżka do mo
jego, bo się boi? 

-- ·• Bo ... bo„. ---. jąlka zafra.so 
wa nv Jaś ~ ho mnie coś stra-
8.ily .„ okl'oonie straszy. Widzia 
lem - dodaje tajemnfozo ·
takiego potwcna... n wczorn..j 

·.!!n6w smoka. 
··- Ha, ha, ha, _;... 'rozęśmiali 

się chórem bracia - patrz.cie, 
jaki bohater! No, pokaż coś 
tam namazał? ' 

I hurmem ruszyli·ku' mako-
. wi, lktóry cofnął._ się ku ścianie, 
tuymając rysunek ża sobą. · 
. -- A to .eo? Co si~ tli dzieje? 

... „ zabr.zmiał od pro~u łagodny 
głos matki. - Co. to za krzy
ki, co za szarpanina, · rmśćcie 
go! 

Chłopcy odst~pili zmi~s~ani, 
pus.zczająe Jasia, który:. wnet 

. 'f>l'Zypadl do matki,. ch(}waJąic 
1lV fałdy jej sulkni złotą .głów.: 
kę i swąij ocalony skarb. 

z was i pilnie lJracu_ie. 

i 
-O co ~hodzi? - zagadnę· 

-·- Fiuul co on tam może zro ła teraz pani Matejkowa. 
bić, fald smyk sześcioletni.I -
wola Kazio. '-- Więe to tak?. _:_. · ;podkła, t - On się nie rachuje..;._ wy· wysłuchawszy relacji -061rki ·--

• rokuje Adolfek. zatem ogłaszam konlkurs i ra 

W'>łają malcy, klaszcz~1c w :rę
ce. - Dale.i, dalej do roboty t . 

Zapanowała żgoda i cisza. 
Kazdv. pochylu:.ty nad swoim 
rysunkiem, pracuje gorliwie. 
Małv Jaś ai usta przygryza z 
wielkiego natężenia i uwagi. 
W eiszę t<aJ dziecięcej p1'a('o
wni wpadają od ezasu do cza
su odlegle, pr•zeciągłe <lźwięld 
skrzypiec. To ojciec tej licznej 
gromadki,. pan ;Francis;zek Ma
tejk<', muzyk i nauczydel mu
zyki, przv ulubionyeh skrzyp
<'lleh spP;diza wolne otl ~ai~ć 
chwile. 

Po upływie godziny w pOlko
.tu dziecinnym odbyl się !'f\'I 
konkursowy. . 

.....:... Jaśia rysunek -najlepszy 
- zawyrokowała pani Matej
kowa -- ci szturmująiev żołnie-
· r,ze istotnie ha.rdzo dohne nn_.; 
malowani. 

Od o\·rngo pamiętnego 1kon-
kursu' małv Jaś nabrał od~a~ 
gi. a starsze r'od1zeństwo respek 
tu dla jegó uzdolnienia. On· tet 

. rysował cale szeregi krakus6w, 
· żolniei·zy, które bracia kalko.i 
wali, . nalkJeja}i na kartony ci 

·wycinali: --cale. armje papierowe pctykalv si~. na długim sto
le Vl' <l1zfo.cinl,lym polrnJu .. . . ·r~ 

Male.owi Jtq~y~, się nieba:rdzo 
chdafo: ·zato rysował i ryso
wal Te T.ysunki. nie~az były 
pr1zyezyną s·rogiego ~niewu . oj
ca i wreszcfo kiedv w szkole 
wybuchła awantura o jakąs ka 
ryikaturę, wyobrażającą wszyst 
ki.eh. iprawie prof esor6w sz!k.o
ł.y, zawyro1fowano: ~ · ftodzmę będ~ go sama sąd.zió.: 

: Tego jui było _nadto. malemy. . . . . . . . •. · i ·Jasiow1, który dotycltczas i·y.o - Doskonale! wyhor.mel ~ - .... {Dalszy eł.~ ńa str. następn.e.t)· 
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Lupońcizycy, tó szczep pra
wie wyłącznie pastę.rs~~ ::·K·:ko
czowniczy.· ILieizy ok-Oło ·ao~ooo 
ftłów; · Zamies~kufo ,Pó,n.ocną 

. część S1hndyriąwji~ P9ufoważ 
wędrl.1fa. dla wyJ)a~anla ·renów 

'c. z 'terenu na teren,·\yjęe root' na
Ioi_ą do Norwegji,-dr_1igL_t'ai do 

. · 8iZ:w-ec.ii; kiedyindzw_jc~dó>- Fin
. Iaridłi,, - . . ' 

Wśród lapończyków, ja1k to 
opisuje A. Kosilba, możemy 
spotkać rMne typy, tak .pod 
względem antropologicznym, 
jak też i pod wiz;ględem kultu
ry i cywi'lizacji. Jedni żyją w 
sposób prawie Jeszi~ze _ pierwot
ny, kociiowniezy, przc$uwają 
sifl w miarę wypasu fieldów ~ 
miejsca na miejsce, inni wiodą 
żvwot osiadły lud1zi eywiliw
wanvch i stanowią piękne ty· 
py arysfolkraeji lapońskfoi 

Jęiyik. ich jest trl.Iffnv do opa 
no\variia z tego wz.~Iędu, że 
każda· niemal osada mówi od

I 
Rodziriy lapoń·czyków mic

. sZikają przeważnie w pobliżu 
1c1z10r i sku1pień . skarłowacia-

.· łych br,zozowyeh la.sów. ,w •każ 
dej osadzie ży.ie kilka rod.zin w 
stożkowych cllatkacb. ·Chatki 
te budują w nast~pujący · spo
sób: najpierw n,kładają, _w stoż
kową piramidę' briozowe drą
gi długości 01k.olo 3 do 4 ·mtr., 
obciąjgają ją skórami z renów, 
na -sk6irv nakładają mecll, a na 
wierzch .~linę. Cęzęsto _oklada
jeszcze taką. chatę , zwierzchu 
drągami, aby. wzmpcnić . ją 
przedwko wiatrom. . tJ i<óry 
~hatv zostawiają otwór . na 
dym. Bogats.ze rodziny zc}oby
wa i}\ sie ·na cienki 1kmninek r. 
hla~hv · ~zaseni riawet na okien 
kc~ w. ~ostaci ~alej s~yby, 'VShl 

wiernej w skośna ściane chaty. 
Podstawa te.i -budowli ma śre
dnio o kolo 3- :! mtr. śred.nicy. 
Do wnętrza prowadzą male 
drzwi, naczęśeiej ,ze skóry, na
bitej ·rta drewniane ra1nki. We 
wnętrzu podłoga mchem wy-

ścielona,. a na środlku lub zbo
ku ognisko; U bo.gat~z~'<;h lap
pów spotyka się nawet ku;cben 
ki z blachy.' Dokola• pód.. skn
śnemi śd_a-naini dachu Ieią róż 
ne ... -.. sprŹęty domowe,·, 1Iiu-ferki 

., ze skóry•. ręua~ nacizynia· blasza 
11ę ,Irib,.z· kośCi retta; -_ uhtania i 
t. p:: Pod ś:cianamLsą róiWnież 
zwi11:ięte<duie skórv. 'które pod 
śeielają ·(:fo °S'pania, a często na 
nich ~ości sadowią, -co _jest zna 

. kiem ~1szanowania. Wszędzie 
goszczą lkawą, Jest to · kh na
-rodowy napój, iak wogOle w 
całej Sl~rnndymnvji. \flp,ka 1'f'

niego - ma ją ba rdzo mało, bo 

EuWm ;dialektem .. 
• „~MIMl~lt9'„~MIMl~„„~~~„„~~HlMll>9<1P9~~~„~.-.~ 

· wszystkjP. 1•P.11v daleko ,na fiel
dach. Goszczą również·, .pJaclrn · 
mi 7 rnię~n. zmieszanego z se· 
rem. ~ CZ'ł'itO z ntartemi 1iofa
mi. U niektórych rodzin bliżej 
ośrodkó.w i szlakóiw turystycz
nY'ch spot} ka się chleb i inne 
artylkuły, nabyte przeważme 
dro~ą handlu zamieunego ·1 a 
s·kóry i miQS<; z · en6w. 0r.zywi 
ście ,gdr.ie,niegdzie spotyka się 
i wyżej zorganizowane osady • 
upiawiające · na wielką skal~ 
·handel skórami i mięsem, i1le 

tam . zatracH się .iuz ,·zupełnie (Dokol\czenie) 
. . - ·Z Jasi!! ·Matejki Ju(lzi nie 

.) - Al~ . jakim~ . · eudem 
ló.ł~ygodna karylkatura b'a 

:a do łąk StatJe.ra, d~·rektora · 
irakow.skiej smoły sztuk pi~~ 
li!Qycb. 

~ stało się to, ~o ~i„ę ~tać po· 
~fano. 'Jasia p~yjęto . clo .--?lka-
dem,ii malarS'kiej. · 

~lał wówczas· całe. „. _ trzy na
~~ l~t. _ ~edwie go było widać 

t 11oz_~ __ stalug,. ale_ ._. ·-·:----- _P __ raca po~niała go .:eałlk.owicie o ni-

f
r 'em innem'_ 'niie 0,tń.yślat 'choć 

e .. '. 0:w __ "_.s:zeU, •. ·~_;_,_·~-~f_,m __ .:· ____ -.-·_--·--1.·._e ___ sz ____ ~,z_:_.~- coś_· , go c1ąginęło;,,t11'6,wme ll~ ma- . 
lirsfWo. hy Jiot~zn ~opłygi\ć Je- · 
CTh.ym torem. ·· · ·· " __ . 

~fo n>;ająe zaloo:włe-1łt·1at Jla 
wałował i... o &iwot ~ ::~:prz·e 
q~J swój pierwszy -ohrai/ bezy
~iścje historyezny: „Carowie 
IEqj.Sęy urzed Zygmunt-0m 
UJ''. Mimo zdolności· i praey.;_ 
iJoqy :Mate.}ko · nie zdobywa 
Ii,ą~rQld i odzrnaCJZeń - popro
slP. I}le miał sz~ęścia. Ten 
brak iizminia boli go, gdvż czu 

__ ,lę, te <lziej13_ ~u s'ię nies·prawie cl:arakter życia rpastersko -1i.o
dliwość, wres·z~ie .za obr,aiz ,:zy czowniic1 ego . 

. gniunt ( nadaj:ący szlą~hec~wo w cha<-ie lapońskiej zmieści 
profo_soro!ll" ~triZ.ymuj(_.s~yp€u ·. ~ię; -oprócz , sp1zętóiW, około · 10 
dJum 1 uda.ie 'się do--' Mona- osóh w ipo:ycji -siedząiee;j. Sta
dhjum„ które tyle pokoleń ma- nąć wygodnie można tyl~o · ua 
larskich wychowało. W Mon« >środku. Ludzie są ha.rdzo u
~hjum malll,'.ie niezmordowa- przejmi i gościnni, nie lubią ie 
nie. Powstają płólJUl, które niu dinak natrętnych pytań i, ni-e
przynoszą/ rą~os i sław~. W chętnie dają się fotografować. 
tym .czasie( namalował ów sław' . w yrabiajq, różne . . ożdobne 
ny obraz, '-w.yoibrażająiev Stai1~ przedmioty z 1kości i skóry re
czyka~ błazna, lkrMewskiego. na. Ren dostarc1a im · \\Tszyst-

A r potem . '. powątaje pnzepię- kkh środków do iycfa i j 1;st. 
kne ·,;Kazan~e Skargi". opi'ÓC.l · nieodstQ;pnego ps~, jedy 

Ka$da twa1·i; . każda postać nem nawpól ·domdw€Iil zwie
coś p.ft.I).1 mó-wi. na· każdej wy~ , z.eciP.m. Kiedy śnieg 'pokryje 
pisane jakieś myśli odmienne. równomiemie fieldy., 'lapoń
A g.dyh:v ten.obraz zobaczyć w ~zyk prz~jeżdża na sankach, 
oryginale, w <:alem bogactwie ciągnionych przez rena, z osa
harw i doskonałości wytkona- dy do osady przez . fieldy. San
niat Id maj.ą .kształt łódlki. bo cza-

Matej!ko do końca ży.cia swe '-Cm i przez ·jezioro pr,zyj-dzie 
' go pozo.stal czynnym, a gidv w się przep-rawić. R~n jest ohlcza 
roku 1893 pożegnał się x ?..y- ny "'ielką czcią. Służv jako· mo 
ciem doczesnem, pozostawił po tyw niemal do wszystkich o
sobie pamięć nieśmiertelną niH - zdóh. .fak wielbłąd •t amba, 
tylko wśi·ód swoich,· ale· ł u ob tak u la.po1lf>zy:k;\ 1;<~n jed nosA 
~vcb hieniem pi~kua. 

• „.„ ............................................................................... . 
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smacznie, zjadłem. wam ogon. . 

i 
ł • 

: ·~ :Biada :mi! , .Mój ·piękny ogon! 
- wył włtk. 

Było to już dawno, bard~o daw
no temu, gdy niedźwiedź posiadał 
'\\~spaniały, długi, puszysty ogon. 

~ . . -
:Wł~~nie w tamtych . czasach Ohy · 

truś - .. lis, ... Akeła:-willi i Miś-niedź
wied.ź. mieszkali razem w obszernej 
norze. Gdy pewnego razu okropna 

. ·burza· .szalała przez wiele. dni, cała 
trój~a , d,a~emnie wychódziła na Io.. 

·wy i • powracała stałe z . pustymi 
brzucbami, w których kiszki ·grały 
marsza . z głOdu. Niedźwiedziowi 
głód mniej doskwiel'ał, niż jego 

.dwum· towarzyszom, bowient.mistr~ 
-Miś·.zajadał ~płeśniał_e grzyby, obił 
cie rosnące. w jednym z· kątów no
ry. Ale ponieważ wilk ł Jis przezy
wali ętraszne . cierpienia, przeto 
pewnej nocy, gdy zadowolony ł na· 
:-jedzony. niedźwiedź spał smacmię, 
·. dht. go omawiali ro.zni~łte spra~. 
·I oto· nagłe lisowi wpadła: do głó-· 
wymyśl. · 

Wilk, który. swój og-011 schował 
. łlliędzy tylnemi łapami, · · przycisnął 
go mocno do puszystego l>rzucha, 
·ttdawał, że jest· w_ściekły i · krzy
knął:. 

. - .Jak ·śmiałeś,. Chyfrusiu! -Hę~ 
.dzies~ mi teraz . :. mitsiał .. 7Jtstąpić 
~~zęmś móJ .. pg~ont ~ 
~ Właśnie chcę! .::..:__ za,vołał ·szyb · · . G.Jdy wyszedł z wody, miał .p.ięk-.. ko·· tis. ___:·'Znam mianowicie ieżióro . -. ·ny nowy ogon. ·które sprawia' cuda.· Do tego····jeżio- . 

. ra int:isisz · · Wskoczyć, a gdy wyj
.· dziesż z· w6dy, ·będziesz iniał ·nowy 

ogon; ·wspanialszy od starego który 
i tak. składał sięi tylko ze śkóry i 
kości. Chodźcie ze mną, kumie wil
ku, a i wy, mistrzu Misiu, możecie 
nam towarzyszyć i podiiwiać. cud. 

Gdy podeszli do jeziora, wilk rzu 
cił się do· wody i po chwili wyszedł 

·na brzeg.' 

- Rzecżywiście! _,_ mruczał zdu 
miony niedźwied.ź~ _:_ Chytruś tym 
razem nie .skłaniał! Kum Akeła do· 
stał . ; rzeczywiśCie nowy' piękny 

.<>gont , 

~ . Czy.· nie ŻechcieUbyścłe i wy 
spr~bawać;' mistrzu Młsiu~ . za-

· pytał.•. lłś. :.___ Gót&W:. Jestem. si~ zafo. 
v~~ te w~sz. og~ od~ut~ ··.w ·PO>o 
dw6fneJ dłu~cł i !fruboilci, gdy 

go odgryziecie u samej nasady! 

Niedźwiedź, który był nietylko 
głupi~ ale i ambitny, dał się nabrać. 
Odgry'zł sobie sam · ·swój . ogon i 
wbiegł do wody,· a tymczasem·-chy 
truś i Akeła spożyli smaczny ką~ 
~ek~ · Mistrz · ·•Miś przez całą godzinę 
pluskał się ·w lodowatej wodzie, 
poczem pełen najlepszych nadziei 
wybiegł · ąa . brzeg. I wtedy ujrzał, 
że przyjaciele z1:1ik1:1-~li, _a swego o
gona nowegp ·. również: daremnie 
poszukiwat · 

Od.; tego . czasu wszystkie niedź· 
·wiedzie mają tYlko ma:ły szcząitko~. 
wy qg~ek i .często. w~~odzą do wo 
'<~y,. poniewa~ . ~cłąz . jeszcze mają 

. 'nadzielę, ze jednak kiedyś odro§
ttie · ~łll n9Wf, piękny ogon. „ · · 

Us mianowicie obł~zywał się· na .... 
~yśl o pięknym, tłu~tym. ogoni; 
niedźwi~dzia, ale ani lis, a~i willi 
nie mieli odwagi ograbió Misia . ~ 
pięknego ogona. Więc x,.ię pozostą-
ło nłc · innego, jak pOdstęp~m od,· 
piąe. niedźwiedziówi. ogon. Chytr_u~ · 
_znalazł radę i wył~y~ · swój pta4 
. wilkowi. Akeła natycll;qJ.ia•t się zgp 
cJ°iił. Nazajutrz rano. włlk' zacżął bla. 
dać: · 

· ___;; O biada mi,_ mój piękny ogoąt 
Kto ukradł mi mój ogon? Jeszc~ 
~czoraj wi~zorem, gdy zaswi~· 
~ęm, ~alem łJ9 w eałel oka.żal°'· 
e1r. - skariył -~ '.Akeła! 

- Nie gni~ , ie się Kwnie wil~ e ... ~ szepą,J ... ~ .· .::- ~~~wdtlfa . ~. sied•ł godzinę w wo cizie, mając nadzieję, że odrodnłe 
w nocy taki straszny gMd, że ołit· mil wspaniały 

ł 

• : 
i 
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Leniwie sobie pływa 
Olbrzymi karp w stawie, 
Tłusty, ate łagodny, 
Sto lat liczy prawie. 
cała ludność stawu 
To jest dłań hołota, 
On jest patriarchą, 
Zrodzonym wśród błota. 
Zdaje mu si~ że on właśnie 
'Jest na stawu straży. 
A gdy go wyłowią, 
Nikt nie zauwaiy. 

HusarJa barania 
Fryderyk Wielki posiadał słynay 

ł n swej odwagi powszechnie zna.„ 
'1Y pułk. t. zw. husarję Puttkamera. 
i.oJnłerze tego pułku nosili prze„ 
iJękne, efektowne nuutdu.ry 1 jtwt<.\„ 
~łebłeskłe dolmany (prz.ert;Ucan.e 

· łrzez ta.mię kuhracUi)" ~dobione 
~ałymi barankami. Austrjaey, ktd· 
rzy w wielu bltwadt zawarli bllt
szą znajomość z tymi huzarami, nie 
mogli strawić tych pięknych unifor 
mów. Gdy tylko zjawiali się przed 
ńµni ci huzarzy, zaczynali. oni iro-
1~icznie becz~ jak owce. Oczywi'· 
ęie, żołnierze nie pusz.czau płaftm 
tych drwin, walczyli o wiele męi. 
~iej i brali wieht wrogów aa nie· 
woli. 

Fryderyk dowied~iał s~ o tem 
wyl{piwaniu jego iołnieny. Otóż 
gdy stawiano pr~ J)im wzięttych 
f!.9 niewoli, męwłat .. on de: nich 
'drwiąco: · 

- Przypominam wam sława J>i
~lji: mi~j~ie się na »a~ulWci prze-~ 
~yhti, którzy Są wilkami w skórze 
baranka! .. . . .-;' · 

• ,,_- ~·· ,\„ I' ·-

Austrjacy zawstydzeni spuśeili 
głOwy. Gdy odzyskali wolność,_ po
·~9bno Już nigdy z sz~regó'v a°F 
e.t!l~~kich nie i•ozległo się owo za
'!!!Y~fMte „be, ~;;/', głf htt• 
sarja Puttkamera ruszyła do ataku. 

ie wiedział o nicze 
Mgła stolicy Anglii, Londynu, Brak było jednego gracza, a mia

znana jest na całym świecie~ Jest nowicie bramkarza. Pospieszono na 
ona tak gęsta i· uporczywa, :ie na boisko, aby się przekonać, czy 
wiele dni w roku całkowicie hamu- bramkarz nie uległ czasem ni~zczę 
je ruch w siedmiomiłjonowem mieś- śliwe1uu wypadkowi. Nie m9:f.ua 
cie. go było znaleźć, ani po drodze, ani 

Nie da. się jednak zaprzeczyć, ze na samem bóisku.„ Wielka łUU·ada 
ob()k wielkich szkód i trosk, jakie i niepokój, ai wreszcie mgta zaczę 
spi:awia londyńska mgła; staje się ła się nięoo przerzedzać. I oto co 
ona zawsze źródłem wesołych przy ujrzeli zdumieni piłkarze? Ich bram 
gód. Niedawno przytrafiła się bar- karz, prawdziwy wzór wytrzymało 
dzo zabawna historyjka w angiel- ści i obowiązkowości, stał godnie 
skim sporcie narodowym - pilce oparty o bramkę, sądząc; że mecz 
noi:nej. Dwie drużyny umówiły się jeszcze się nie skończył i ie na po„ 
na mecz, a eoraz gęstsza mgła po- lu wciąż jeszcze toczy się zacięty 
czątkowo wcale ieh od zamiaru nie bój o piłkę! ~ 
odstraszyła. Sportowcy, jako łon· Ponieważ podczas kilku ostat
dyńczyey, byli de> niejednego przy nich minut gry jego drużyna mia
zwyezajeni. Jednak po pewnym cza ła wyraźną przewag~, a walb. to-

. •łe warunki attnQsferyezne pogor· czyła się stałe na polu przeciwni
szyły się do. tego stopnia, :ie dru· ka, więc można wybaezyć bramka
iyny uznały za konieczne przerwać rzowi, ie tylko trochę się zdziwił, 
mecz. Dwudziestu dwuch graczy 11- Iz nikogo nie widział na oc~y. ale 
dało się do kabin, ---przyczem pod~ nie znajdował p~wodu do opuszcze 
czas przebierania okazało się, Zfl nia bramki. Mgła była rzeczywiście 
jest ich tylko dwudziestu ł Jeden~· ~byt gęsta... · 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I la 

Istnieje stara chińska opowieM 
~ pewnym stud&neie, który; bardzo-, 
oardza długo U(}ey'ł si(i pilnie~ ptz.6• 
cz,Yłał masę gruby.eh ksiąg i weiąt 
JC:S?.CZ6 widział, ie ·za mal<> umie„ 

- Ni& będę się więc.ej uezył -
iH•ttłtt•t~•·tHtH••ttO 

Kto z was potrali 

prierysowaó syhre~~ę tego wodza 
indjan, zwiinęgo „Przebiegłym li
sem•i nie' odejmującr jednak ołówka. 
od papieru? 

zawołał raz znieeierpliwi<Jny -
t'hM mam tytili męczącyelł wku

. wari! I tak nigdy nie zdołam st,116 
Eit pr&wdziwym uczonymt 

Znie!.'hęcony posz.edł w iwle, 
~a1n udenył go dziwny widok. 
.fito st:ua kobieta. trzyma.ta, w Pt}k n 
-"t}rąg żelazny i pocierała. nim bez~ 
ust::nlku o wielki kamfen le:tący 
pr:~y drodze. 

--: Co ty robisz? - SllYW zaeie 
fawior.y student. - Dlae-zegn efo 
łak męczysz? ._, · 

- Chcę mieć igłę, więc póty bę · 
aę podera,ć drągiem o kamieit, a.z 
żefazo się zetrze i otrzymam ~ drą-
ga rieniutką igiełkę. . 

Sh!.dl3nt pomyślał sohie za.n.u:, że 
jl'f.Ji ta kobieta nie wątpi, że cier
i1Hwośdą i · wytrwa.łościąi zrobi z 
mąga !gh~I temba.rdziej Qfi ufo p_()~ 
winien rozpaczać, że ma zbyt wief P. 
pra.ey przed sobą na to1 by ~ot:a.~ 
ueaonylll . 

To też wrócił do siebie. i z.n.cl\VU 
z uq1alem zabrał się do łiaiążek. 
I po fata.eh został napra.wąę. j~d- · 
nvm z najuczei1szvch ludzi w Chi. 
:na.eh. ~ 

Przyponmijcie sobie · -cza~m tę 
bajl•_cz, gdy was leniuszek obleci. ••••••••••••••••••••• „„ .•• „ •••.•• „ ................................................ 1 
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DkrcłY in ą po tą zie 

Istnieje na świecie dużo rzeczy, 
które zdają. się sta:wi&ć na głowie 
uświęcony porządek. W Hann<lve-

• • • • •••• •• • • ••• • • • • •• ... 
Mały damek 

rze rzeka w betonowem łozysk.u 
płynie nad drug~ rzeką; w Trelle
borgu (Szwecja} eałe pociągi wraz 
z 1okon1i().tywami wjeżdżają. rut o
kręt i płyną. do Niemiec. Ale bodaj 
najdziwniejszem urządzeniem · jest 
instalacja. <lo transportowania -0krę 
tów w Prusach Wschodnich międ~y 

· 0Bforo.de i· Elblągiem. Aby okręty 
mogły się przedosta.6 z jednej rze. 
Id do drugiej, musztL powędmwać 
przez ·górę. 8two:rzonQ s~ny koie
·jowe i zbudowano olbrzymi wóz, 
Iła który okręty wjetdźają jeszcze 
·"' Wodde. Następnie z pomocą 
flźwigów wóz jest przeciągany na 
'.je.dną stronę góry i· ześlizguje się 
POI .drugiem zboezu 'do wody. I oto 

. · w rzeczywist.ośei okręt podróżuje 
po lądzie! 

nasu papuga 
Nasza papuga skrzeczy 
Zawsze do rzec.z~. 

Kiedy zobaczy Felka: 
„Cukrrru, karrrrmelka''? 

A grzeczniej woła do Zosi: · 
,,Papuzia prrrosi!" 

A kiedy ujrzy tatę: 
„Dawae herrrlłatę!" 

A 1ded~r wejdzie mama: 
„Papuzia biedna, sama!" 

A do maleńkiej Róił; 
,,Daj papmi;i buzi!" 
"Daj papuzi buzi!" 

Kiepski słuch 

- Idziesz łowić ryby? 
· - Nie, ja idę łowić ryby!. 
- Ach ·tak, a. ja, myślałem, te 

1d1.iesz łowić ryby. 
w którym . jedna z moich 

sympatycznych · siostrzeniczek 
mieszliała przez całe Iato wraz z 1 ................................................. . 

rodziną na letniem mieszkaniu . 

•••••••••••••••••••••••• 
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Kochani .Rodzice, Krewni i i I Para~mle poznano w Eu.pl)ple za~ sze' są z jedwabiu, większość jed~ i. 
Wfodzmy ws.yscy 0 tern, iż daJąc , ledwie ze sto kilkadziesiąt fat te- nak zrobiona jest z p.apiem ślicr&~ + 
dziecku Hhawke. względnie gvę to„ mu. ·w Azji zat<ł używano już ich JJie wymalowanego i tak Bporzą.
wari:yską lub zajęcie freblowskie Jest od najwcżeśnfojsizyeh eza.sów. ·dzonego, że wcale nie przepuszcza. 
to o wiele skuteczniejszem nit naj- Pierwszy_. narasoI w Londynie no wody .. łepHe lekaHfwo, gdyż łem sa:mem - ~ 
aidecko snpomina 0 chorobie, świetnie sił pan J(masz llanwa.y w roku W Ohl.nach im większy dostoj-
ai~ Fo.zwija fizyezn!e i umpslowo. Nie · 17M. Zobaczył je w czasie swej nik> te.m większą, ma ilość, paraso
i!łujmy :na ten cel pieni~dzy, lepiej podróży w Persji i ·bardzo mu się li. Przed cesarzem niosą ai LlWa
oszc.zędzać na czemś innem. Spieszmy p(,dob:lJy. Ale gdy poraz pierwszy dzieścia oztery, przed dworakami 

zatem wszysc1 Q.o = dł 1 1·· l · • • · l "lk C k. „ ... Ra1·u Dz1·ee. ·I· an ego" 'YY:S~~ z }Jaraso em na u lCę: on- eonaJIDU10J po n. a.. esars ie pa-,,, V lfUU dyńslią, biegły za nim tłumy ulicz- rasole s~ zrobione z wspa.nia.łego 
Łodź, 34 Narutowicza 34 Iljk'ów, a ludi.ie przysta.wali ze zdzi jedwabiu z Jrn.ftami i drogiemi ka- + 

teł•fon 1$-~5'5 wieniem na jego wid-Ok. ńlieniami. C,zęsto brzeg takich pa- i 61dyż pomimo najw1~~ego wybol'u n· ol · hu·sk·o - ·a oń>;kfe 511. rasoli „iest obsz.vty·. małemi srebrne-U~~~jt~~·~ieJ::~1'1]1: w, Lo~,1~k p_Q.~~fn: ·~o c n:sz;~h: J t~ik~ pręJ.y nii dzwoneczk'ami,'. które ślirznie _ 
ł, riap~awa włe~ZfłYC pidr. fah robi się z bambusu. Najpięirnie~ dzwoł~1-ią. przy każdym ruclm. 

:;,J . . . ·.··./ $ .•.•.•..• „ ··············•••••t••··························••tt••••• „ ••••••••••••••• •1
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Powszechnie wiadomo, ze 
nielktó:re ·zwierz.ęta, jak np. 
niedźwiedzie, śpią, ealą zimQ i 
żeby przetrwać ten ok.res bez 
pożywienia tuczą się przedtem 
iritensyw.nie, a .niektóre z nic.h 
wytwarzają w . sobie 1Z~pas tłu" 
SZ·CZll. 

·Do tego rod1zaju stworzeń na 
leży także mała. mysz polna, 
rozpowszechniona .w Anglji. Ze 
stosunkowo ha'i;.dzo długim o
gonem, w którYm właśnie na 
zimę robi sobie · owe zapasy 
tłuszczu. Fakt ten ·1,ostał rire
;wątpliw~e stw~e~dzony. 

Młode mys'l:ki, urodzone p·ó
źną jf"sienią, orzeważnie zimy 
nie przetrzymują., a raczej uie 
przesy.piają, gdyż ni~ inają eizs 
su na dostateczne utuczenie 
się. Dru~i z.nów członek r-.od2i
ny mysiej - :;chooiaż pTzy~o
dnic:v sta.wjają: go w podrodzi
nie Gerlbilinae, a nic .. w sam,e.i 
Muridie·, . .....,_ jf!st to· bardzo ła
.dne zwierzątko, znane jako 
mysz pustynna,' _ ~ w zoologj.i 
Pachynromus; Du pras. Mysz tę 
s.poty.k.a się w Afryce i. w fa~ 
dja<!h. I ona' także pf"z.esjpia 
zim~. co wydaje się . bardz~, 
dziwnę, gdyz w tropikalnych 
kraja.eh nie :brak · przecieź ni· 
gdy po·żywię.ri.ia: mys.z ipustyn· 
na zapada jednak. w długi, . nie 

11111 • 
Dl I 

podobnym klimacie, gdzie po~ pośicić? Albo co mamy sądzić 
żywienia nigdv nie brak? Od-- o olbrzymich ogonach niekt6-
powiedź Jest bardzo. trµdna. n~ rych haran,ów? Czasami wazą 
to pytanie, ą.le. stanow:·c.zo„ t~µ„ "one do 20 klg. i są tak dlu;gie1 

dniejsza jeszcze, „. gdy:~ we.z.m1e~ _że trzeb~: _umieszczać je na s.pe 
my pod uwagę nietoperze: wt~ :cjalriej pod~fawce na kó~kach, 
domo. ż.e te" latają.ee ·mysl!'.Y g<J::vz· ina~Z:ej baran, czy owca, 
śpią i poszczą całą zimę.' W 1a ti;po,sażpna .,·w tak wspaniały 
ki jednak s'posóh~"ten""dłp.~i, o;. ~-:''~ren"/ -tiie i1ngłabv poruszać 
lkTes przetrzymuj% · skorą . wy- _s.ię,. .; ·, ' 
góle nie m~gą~Ykij.h-1. ~= :W~_)SObl~ : Lt}n~' zwie1:zęta, jaik byki, wo 
żadnego zapasu:. tłil.SIZ·C.z~t'._'~'Il~ ły,_ świnie, TÓżne o{łmiany ba• 
nie tuczą się · ·wo~óile pr.zed . 

· · · , ran6iw, i t. d. tłuszcz swó_i ma· 
§nem? Taki sani ' -~:asce.fyznl ' ; ją r.ównC?miernie rozmies:zczo-
upr~wi~ją. i :1.11-i>fy~e, . któ-re·'"Spę··. n.y między skórą i muskułami 
dzaJ\ zim~ ·W:e :śnie bą„ zadne,: : i Jo Jęst Q.Ia nas zrozumiałe, 
go pokarmu~ u;.ewn~trzine:g_oJ' ~~Ulc.->~iąk'ą· skutek tuczenia: ciekawe 
~e:v:nętrzn~go •. A Jesz~cze _ ~Zl~-. hyldhy dowiedzieć się, ~zy fałd 
meJSizą dJetę stos~Ją hs?k.1! , normalny tłus.zcz, rnsadnic.7;o 
J.;Wane „towa·r,zysz:kl królowej Clla · sameiRO zwie\'zecia niepo• 
hi1?~Pa~·S1kiej". Żyją~ko ~? ~Y: trz.ehny, utrz·ymałibv je przy 
łama się z.e sk0:r,upk1 .. 'JV hpcu 1 życiu w razie dłuższe~o~rpostu.? 
natyehmiast pożera całą tę sk.0 Nikt nara.złe nie votrafi na lo 
rup~. . .w któ~ej. dotych~Z3:S 81~ odpowiedzieć, ki:órra z ilwucii 
l~gło i odrazu układ:i.~1Q do z~ świń żyłah'y dłużej bez . .i.ad.Ja: 
mowego snu,. a hutif1 ·się T? t~J tłusta, czy chuda? 
jedynej u~·zcie, d.op~ąo :gdy. cie · · 
.pło wiosenne nastęip.nc~o roku Przejdźmy jeszczę do „wi~lą· 
zaczyna p·r:ly,grzewać.· Jaik. po- rybów. Jak wiad'o:ą.io, z.wfor~ę
żywnq musi być .taka ~orup- tafe mają; stosunkowo olb'.r1:l;.• 

. ka,, sikoro ó·w motylek m~że wy mie pokładu nuszc.zu · naoli'ofo 
żyć około· 9 miesięcy po zje- cial Tłuszez teri zawarty w 
(lz.enfo jednej i to 'czasami nie . siatlkpweJ jafkny m.atei-ji, jes'i 

_ .całej :takiej & tuki?! ·z. pewno- bardzo. pły'nny i nie ipoiłiryw~ 
. kią; jest fo ·na]j>ósilnłejszy cby laooych_ organów wew_nęłt~ 
.. ~ rpoka~m n~ świe~~e. · nych wlloryb'a, ... ·c~yli m{):fcmy 

plil&rwany sen _i to w najgo· ·Ale•. w świede -przyrody ·spo;. 
rętszej porz.e .roiku t~k, że nie tykamy się jeszcze· z iłlneini za 
zill).uje. lecz latu je i na te.n. O· . i:::.t:lkami, tyeząecmi · się stos'un· 
kres właśnie gromadzi sobie kiu· maga,zynowania tłuszczu w 
w ogonku du·żą ilość tluszozu. sobie lub tuczenia się W()gólc i 

długotrwałych .. postów. Wezmy, 

przypuszęzać, fu ·$hify jako_.q:
chro\}a od zimna. al~ . folą} 
.znów . s.potykamy si~ 'z . zagf;ld
lią, która potwier~J.za z(lańi~', 

·-·że. ,,njema ptawidła he.z wvjąf • 
Iiti" _;.... ot~ż· I . zw. wieloryn Rat 

Okres snu w lecie jest do- wielbłąda lub d.romadera.· W~e 
piawdy zaśtanawiaj~y. Że. WJ· my, że ich garby sikładaj11· się 
larny" niedźwiedź ptżesypia ~i· z tłuszczu i ze !pO (lłutisze.j po.; 
111;ę, jest to łatwe do zroz.umie· dró.ży, podezas której ·zwfor,z~ 
nia; ale dlac:z-ego np. taki le· nie dostawało r~ulaniie po„ 
mur (Chirpbaleus}, s·pok·rewnio rkarmu, male.ią Ciość szy;w{o, t„ 
ny .z rodziną małpią, gdzie wy j. że „okręt pustyni" do.pełnia 
padki zimowania. m;ńb latowa- sobie w ten s.posób nlewystar
nia nie są. znane, zasypia na czaj~ice s,menu" swych 'posił
całe lato i żyje cały ten czas ków. IL'.ecz. co_ mamy myśleć o 
własr ym tylko Huszo ... e-m, zma garbie na k'arku · indy_jskiego 
gazynowanym poprzeonio byka, ezyli tebu. Posiada on 
przy osadzie ogona. też wspaniały winzchołełk z 

I dlacz·ego .tylko ta odmiana samego tłuszczu, a p.rz.cciet 
demu rów. a nie cała rodzina? jest to z.wierzę ~upełnie przy• 

Pr1t€cież wszystkie żyją w swo~one i niv.idy nie pokzehuje il> 

c bus --. posiadi o wiele wtęce} 
tln$·U:ZiU · i prawle cały, D!:i 
słionicenfrowany na g1rzbiede. 
Stąd· ·w~aśnie otrzymał prz)·n~~ 
mei1t garbusa. Skł}d te rM:nlcę_? 
Pytanie to i:!ługo po2ostanfo 
bez odpowfoozl, jak wiele. in• 
nych, jakie na:D,} się nasuwaj4, 
gdy badamy lbUżej otaczaJą.e_. 
nas przyrodę. 

···•~t••··~············································~············· 
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.. -, 

o 10 2.0 30 ' 
&.-.-.:·~~,,•,~ 11t 

Wizytówki 
Cz em się zajmują 

wie? 
S. K. P~razyk 
J)r. !Law 
~.::Nerek. 
T. ·z. Karo 
R. Mazur 
R. Sobelk 

ci pa-

Gdzie mieszkają ci prmowie '! 
N. Liber 
S. Jaro 
B~ Leskt 
N. Tmvar. 

Spacer po "Wystawie 

Na :·powyższej ilustrac,ji wi
d.zimy •plan pawilonu wysla
wowego. Otoz należv na planie 
wyrysoi.~ać drogę, prowadzącą 
lWiedzającego przez całą wy
stawę~ przyczem jednak wolno 
prz:echodzić koło każde.i śd.any 
fylko jeden raz. Spacer może 
się roz:począć przy ja1kichkol
wiek drzwiach wyjściowych, 
ale musi być prży tych samych 
drzwiach ;zakończony. Ohodzi 
o to, aby drogę narysować je
dnem podą1g111ięciem olówka. 
Jeśli tylko raz trzeba będzie 

przerwać linję, już zadanie jest 
źle rozwiązane. Dlatego też na 
leży najpierw tiardzo dokład-

•• • 
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Przypuśćmy~ że to są praw-
dziwe zegary, t. zn., że ich· 
wskazówki poruszają się nor· 
malnie naprzód. · ·Ponieważ 
wiellka wskazówka- porusza się 
szybciej Qd małej, więc w cią• 
gu dnia szereg razy obie wska
zów.ki ;pokrywać się będą. Olóż 
czy potraficie,· nie posługując 
się do pomocy waszym zegar
kiem i nie ;przeprowadzając ża 
dnych obliczeń na napierze, po 
wierlzieć, która. !h~zie godzina, 
gdy wskazóWki"" się polkryją: 

U góry na lewo ipo raz drugi, 

Zagad~i 
(Ul. L. i H. Krakowscy). 

~Jb;eka ułomna" ~ bywai ta· 
kie dziwo? 

gdy ki dotkniesz ręką, to umy 
kasz żywo. 

* Drugie -- u.pał, pierwsze -

gó-ry na prawo po raz 
h;reci, 

~J ;,.do lu na lewo po raz czwar 
ty. 

U dołu na. prawo po raz pią-
ł). I . 

Ułamki minuty nic· są brane 
pod uwa,gę. ·wypiszcie rezulta
ty i por6wnajeie następnie na 
waszym zegarku, czv trafną da 
liście odpowiedź. Będziecie zdu 
mieni, widząc, Jak trudno Jest 
określać czas i dokładnie Olkre
ślać którą mamy godzinę! 

nazwisko polskie ma, tak peł
ne glorji. 

* Litera na literze litera z titery 
- okate 

jalk:ą chorobę w tobie odnajdą 
lekarze. 

nagrody 
Rozwiązania powyższyeh 

rzeka, 
całość - klęska dla człowieka. rozrywek umysłowych· należy 

nadsyłać de> redakcji „Mojego Stój! czy litera 1 w tem cała za- Głos~ku'~ (Piot~kowska 101) do 
* 

dnia 10 .września. gadka, 
~miech jego r,awódem. choć iko Za trafne rozwiązania redak na mu matka. cja rprzeznacza trzy nagrody: 

* 1) 2 bilety do kina. Litera wspak, litera wspak w 2} Gtę towarzyską„ . 
literze wrprost w historji 3) PibkQ. 

~················································4 Rozwiązani~a rozrywek umysłowych 
umieszczonych "!I numerze 34 „Mojego Głosiku" 

ROZWIĄZANIE · KRZYżóWKJ PfQnOwo: brona, akt, odra, rad, P<>ziomo: ·boa, Azor, sroka, dom, sto, aula, ma.jor, klon, Emma, fox, kto, Erdal, lont, la.ma, arka, t·;k: ti'an, to, zero, katar. Aron. Iwan A.zor, kuna, las, tara., rola. ospa. los, taca, aster, raki, P, . O. S. was; Sawa.n, ton, rak, adres, Siam, akr: tida. 

ROZWIĄZANIE LAMIGLóWKI 
Korsyka., kajuta,. mocarz, Zbarat 

ypsylon, ·Zazulka, ·banany, . baryton 
urywek, ·gody,. Zan, blankiet, fio1~t 
satrapa; pokrzywa, Wp.jciech, 
władca. 

„Ojczyzna rozbitków - Strasz-
ny wynalazca~2 • 

. ROZWIĄZANIE PRZESU\YANKI 
l\fa.kówi plruna, nazwa, uhca, ~· 

mat, świat, Stela, sarna, krzak,. K~ 
wal glina, mleko, palto, rękawy, 
śliwy, . 

•. Kazimierz Wielki"~ 
ROZWIĄZANIE UKLADANEK 

. SZARADOWYCH 
Arka, N anse n, Baran,. Palto. 
ROZWIĄZANIE SZARAD 

Kossak. .Sii:irpief1. 
ROZWIAZNIA ZAGADEK żARTO 

BLIWYCH . 
Faworytka. Hyclraulika. Dewiza. 

Jelen. 
ROZWIAZANIE ZAGADKI 

Cebula. · • 
• • * 

Trafne r0związania rozrywek u
mysłowych z numeru 34 „Mojego 
Głosiku" nadesłali: 

Aronowicz M., Albinówna Jadzia 
Brymanówna R., Cwa.jgenberg J„ 
„Czerwony Pirat" „ Danielak Stach, 
Fuks Moniek, Goldberżanka Anka., 
Goldberżanka Mirka, Grynszpanów 
na. Marylka, Grynszpan Salek, Gor
czykowska Anielka, Grinsztajnów
na. Natalka, Ik.ka Renia, Ikka W., 

· Iwankowicerćwn.a, Mania, Kaimowi 
czówn& Fela, Krauze · Ber, „Krwa.
wy lew'", Ł:nvrY,,nowfo.z . Marę~, Lęe 
ka . Halszka, N owarska. Celinka, 
Pankowska Jasia, Uozencwajg Hen 
ryk, Rózencwajg L., ~tudentknw.
l!ka H., Studentkowski O., Sobczak 
Włodek, ·Szczupa.~6w~ G., S!,aw
sk.a Hania, Sztą.jnówna Sala, 
Trześniewsk::t karollfa, Tenenbąum 
Kuba., Wajsówna Iieia, .W~I.~sld -
Staś, Zająe Henio, ZąJriMw~, L~la, 
Zawadzki Bolek, ,Zylbe~~n "'H., 
„żołnierz Niezna~y'', żytnikóW:na 
Hanka~ Żurkowski TadeJr. 

Nagi-ody drogą losowMia otrzy
mali: · 

1) Dwa bilety do kina - żytni-
kówna Hanka. · 

2) Grę towarzyską - Iwankowi-
G-erówna Mania. · 

3) Książkę - Aronowicz M. 
Po odbiór nagród zgłosić się, il.§t 

l~ż.y do re.dakcji „Mojego · Głqsi~~ 
(rio_t~Irnwska 101) w sobo~ dpJ_a ·9 
'vrześriia, między godz. 4-5 piop. 




