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I Czarna bestja ·zwycięża. i połyka grzechotnika 
\V No\\·ym Meksyku istnieją 

dwa ,gatunki wężów, mianowicie 
t. zw. czarny wą:l i grzechotnlH.ł 
które są niesłychanie wrogo dla 
sif'hie usposobione. Spotk~tnie tych 
dwueh viłazów zawsze ko:łczv sie 
śmiertelną walką między nimi. Wy 
nik wałki zwykle i•aleiy od tego. 
któremu z nich uda ~ię nii~HiJOdzia·· 
nie zaatakować przeciwnika Szar
ny ·wąż ],est mniejszy i słabszy, 
lecz zwinniejsiy j)ełza c::cno. 
wówczas gdy grzechbtnik, jakkol„ 
wiek jest znacznie większy i silniej 
szy, rzadkG kiedy m:>z-:> zbliżyć sję 
do ~wego przechn1U:a niespr,dzia
nie, gdyż O\ve gnechotki. od któ
rych pccbodzi · !egn nazwn, otrzega 
ją zawsze przecj1vnHm o zbliżaniu 
"ię wrnga 

Pei:rnego raza rlwa_j uczestni<'y 
wyprawy naukowej w Meksyku 
pos!yszeli dź.więk grzechotek. Po 
chwm dojrzeli grze!!hotnika. e?:oł
gającego si~ wśród trawy. W tej 
diMH jed.r.ak jakiś inny wąż, skrę 
eony w ;piralę, odbił się od ziemi 
i zgóQ• wpadł na grzechotnika. Po 
dróżni odrazu poznali czarnego 
wę.ia~ który niepostrzeżenie przy
czołgał się do swego przeciwnika 
i wbH mu zęby w szyję, tuż 
przy głowie. Wynik walki był łat
wy do przewidzenia. 

Po półtoragodzinnej walce poru
szenia grzechotnika· stawały się co
raz '"olniejsze, wreszcie zwinął się 
w· kłębek i znieruchomiał.. świadka 
wie sądzili, że już nie żyje .i dzi
wm się, czemu „czarny'' nie P._U.
szcza wroga. Ale ten widocznie 
~nał sweg-o przeciwnika, wiedział, 

kę. Czarny wąż. ani na chwilę nie wstał drugi. pas śliny, JH~tem trzeci, 
otworzył paszczy i ruchy grzechot Następnie obok pierwszego po· 
rłika po godzinnej dalszej walce wreszcie cały trup był _ poJuyt) 
stawały się coraz powolniejsze, warstwą lepkit'j błyszc1ącej śliny. 
wreszcie po pewnym . czas~e grze- Podróżni u;e o ·zypmrwiali, ·ie &ą 
chotnik znieruchomiał na dobre. to przygotowania do uc:tty, kiedy 
Podróżni z zaciekawieniem przy bowiem grzed.10tt~ik został dokład· 

glądali się, co będzie dalej, czarny nie obślinion.v, cz:tr11y wąż znów 
wąż bowiem, zamiast opuścić plac zbliżył się do jego głow.1 .. otworzył 
boju, zaczął manewrować dokoła szerolm paszczę, do której zaczął 
zabitego, starając się wyrównać i wsuwać głow~ trupa. Wyraźnie 
wyciągnąć jego frupa, starannie był-O widać roz1i~tV puc.łyk, przy 

· usuwając listki, wygładzając zmar- przechodzeniu . przezeń głowy. Za 
szczki na skórze i t. p. Kiedy za· głową poszła szyja. wreszcie res:&· 
biegi te były skończone, wąż złt· ta ciała, nie wyłączając ogo~1a 
czął lizać grzecho.fnika z jednego z grzechotkami. Podróini byU 
holm od głowy ku ogonowi. Znaj~ świadkami zadziwiającej sceny: 
dując się od strony słońca 1wdróż :Czarny wąż połknął całego grze-
ni widzieli wyraźnie na tru1Jie bły· C.;hotnika, dwa razy większego o.d 
szczący pas śliny czamegó węża. siebie. Z. · 
, ................................................. . 

Zagadka obrazkowa 

I 
:ie fo jedynie wybieg strategiczny, 
po kwadran_sie bowiem, odpocŻąw· 
1zy widoeznie i zebrawszy wszyst-
kie siły~ grzechotnik ponowił wai- Gdzie jest dama, dla której gra trubadur'! 
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· · Tysiące ludzi spieszn. na wiel 
· li~ wystaw~ a.-adjową, ahv obej: 
1'teć najnowsze. zdobyeze w 
azieOizinie odbioru. 

Tundno sobie po.prostu wvo
brazić, że dopiero dziesięć ·fal 
tnł.fa od chwili, ~~dv radjo po• 

· jawiło się w żyicliu przecięfne.go 
ćłLłowieka, jako i))IIZedmiot nie
m.al codziennego użytku. l.~~e
ca:ywiśde ludzkość może :Oyć 
dumna, ~Y widzi, do jakiej do~ 
s&.onałości dosziłó radjo w tym 

• stosunkowo lk·rótkiitn czasie. Set 
ki staeji nadaw€~yeh,zbudowa
no ·we wszystkich· za1tątkacb ·ku 
U Eiemskfej, taat, te wkoncu 
fri.zeiba bylo międzynarodowego 
porozumienia, aby ustalić, na 
jalkiej długośd f aJi każda sta
nja nadawać może, by nic wła
ziła innym sta-cjom „w para: 
dę" .. ,Viadomo bowiem, źc sfo.-· 
chacz odbierać może audycje 
jeilnej stacji bez prz-eszikód je
dynie wtedy, gdy w stirefie fa· 
lowej tej stacji nie nadaje inna 
~facja. vV tym wypadku słys:zy 

iolet:i 
się bowiem oihie stacje w sza
lone.i kakofonji. Ustanowiono 
minimalny odstęp dfa odległośd 
między długościami posizczegół 
nych fal. Chodzi o to, że techni 
1kom, brud,ującym radjoaparaty, 
udało się skonstruować przy-
.rząd, pozwalający rozdzielić 
dwie stacje, nadają.ce na falach 
międzv długością kt6irych ist
nieje prwpisowy odstęp. .Ten, 
przv dawnych aparatach tak 
trudny do osiągnięcia odsft>JJ, 
stał się· w najnowszych apara
tach czeinś samem przez się 
,zrozumiałein. Dokła.dne .ustale
nie fali każdego aparatu na
dającego i Ćlo~tładne nastrojc
uie aparatów odbio:rcz~'Ch umo
żliwia wb1tdowa1iie skali, z 
:której odrazu odczytać można 
fal~, której się poszukuje. Na
stawianie odbywa sie. pl'izy wy
rnkowartościbwyeh odbiorni
kacłJ. zapQmocą przesuwania 
jedriej gałJki, ~ ty~ko siłę głosu 
rt·gtiluje słtIGhacz zapomocą gał 
ki dodatkowej. Ta siła głosu, 
która przv pierwszych apara
tach przed dziesięciu Iaty wy
starczyła zaledwie na jedną pa 
n~ słucihawek, wzrosła w no-

. wych aparatach do te,go stop~ 
nia, że główny kłopot ma -'się 
dzisiaj i przyciszeniem gl-0su w 
apa,racie, aby · pozwolić sąsia-
dom spać spe:>kojnie. Zasięg no
woc.zesnycb· aparatów odpowia
da nadzwyc'Zitjnef-sile · głosu, 

a 
d1Zięski której na wet bardzo od
dafone i słabe stacje można u
słys.zeć. A pozatem skala fal, 
chwytanych p.rrnz aparatf, jest 
wciąż rozszerzana, tak, ż-e <l:zi
siai zapomoeą . „superheterody
ny" można pochwycić na.wet t. 
lW. krótkie fale, na których 
pr..:.etz mÓrza i oceany led !!los 
ze wszystkich części świata. -
Zarzucono .iuż obecnie ca.łko
wi\:ie używanie baforji cl€1ktry-
eznycL Dzisiaj nawet najtań
SiZV aparat włącza się bezpo
średnio do sied 'elektrycznej, 
dającej \v mieszkaniu światło, 
lak. że nikt nie jest zakż.ny -od 
ka1H"vsów wyładownnej, ezy ze
psutej baterji. 

Zdmnie\Yający jest rówriież 
·rozwój przemysłu radjoWC;lO 
w ciągu tych 10 lat. A jednak 
fatwo przewidzieć, źe · czekają 
nas niehawe1tI nowe- vvvnalaz!ki 
i ulepszenia,' które w -ciefi ·od
suną wszystko to; có do dnia 
drzisie}szego zdziaiano w · tej 
dżiP.dzirifo. Dzisia.j radJoapn:rat 
służy jedy11ie do słueihahia; ale 
nie ulega wątpliwości, że za 
dalszych dziesięć lat każdy tad 
ki aparat . słuzyć hęd2ie jedn:o
cześnie do widzenia. \V ogóle 
możemy się po rad.ju spodi,te·
w.ać jes!zcze dals,zych udosko
naleń, o któ·rych chwilowo na
wet nie marzymy. 

R. 

Już dzisiaj istnieją telewizory (aparaty, przenoszą-cff ohr~i
zv na odległość), ale tech..11ilka ni~ .rifzwirn~la się jesz.cze tak 
'dalece, aby możiliwa była transmisja bez zarzutu. Fale radjo
we zamieniane są na promienic świetlne i stwarzają obrazy 
w zależności od głębokośd i jas nośd nada\Yanych obrazów. 
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:i Jah Hitamura został istrzem oHmoladu? f 
Przedziwna historja ·małego chłopczyka japońskiego 

kita'mura przyszedł na świat· w 
19.16 roku w wielkiem m1esc1e w 
~;}f rainie. _ wschodz.ąc;ego słoń~a", 
~k : j~ll'ończycy chętnie uazywają 
swoją'-c;>jczyznę„ Był wychowywany 
wzorowo, w poshlszeJ,istwie wzgtę . 

. ~ł~m ·rodziców i naucŻycieli, jak to 
.zresztą .·niemal. zawsze dzieje się 
.)V Japonji. 

Kitamura wz bardzo wczesme 
zaczął: się uczye pływać - pływac 
two jest w Japonji bardzo ważnym 

'sportem: ludowym i uwa:iane jest 
za ·hańbę dla młodego japończyka, 
:jeśli w sporcie tym nie jest biegły. 
Kitamura wywoływa sensację już 
jako 14-letni chłopczyk podczas 
iawcdów, ną których miano wy· 

. brać pływaków japońskicll na 
igrzyska. olimpijskie. w roku .1932 . 
. J rze~zywiście Jego Tomcia Palusz. 
·ka zabrano do .. Los Ąngeles! Co
;prawda wszys~y jegQ towarzysze 
, uię o .wiele starsi. Prawdziwy ze- ·· · ·· · 
· spół, cudmvuych dzieci, który ~iał 
zcfobyć_ cila Japonii szereg pięk-· 
uych :zwycięstw. 

Kitamura nic sobie nie robił z te 
· go, że w końoowym wyścigu : ~14 

dystansie . 1500 metrów. ujr?,:ał do
. knla. siebie najlepszych. pływaków 
świata! Na krótko przed walką 
·napisał do swego ojca długi, pełen 
szacunku list. · Widniały w tym 
liście następujące słowa: 

. „ .... Nasz wielce szanowny nau
czyciel i kierownik drużyny sądzl, 
że ·tatwo uda mi się zdobyć tytuł 
mistrzowski, ja jednak sątlzę1 że 

· mówi on fo. tylko dlatego, pOuie· 
waż chce mi dodać odwagi do cze 
kającej . mnie . walki... Wiem,· że je
stem tylko małym chłopcem. które 
go Twoja małżonka, .a moja mat
ka. wydała na świat przed ~zesna
stu laty. Czyż !estem dość silny> 
aby się tutaj zmierzyć z t.ymi wszy 
stkimi mistrzami? Przedewszyst
kiem z amerykanami! Nie możecie 
~obie wy<>brazić, jak nędzne wyda 
ją mi się moje wyczyny, gdy po
myślęi o jednym z· amer .fkanów! 
Każdy z nich jest mniej więcej 
·ąwa razy wyższy odemnie i wciąż 
się uśmiecha. Prawdopodobnie ni-
gdy nie myśli ani przez chwilę o 
Wielkiej walce, którą mamy prze'd 
s<>bą, a od której ja nie mogę ani 

Mały· 
t-.' 

Kto z nich zwycię~y . po~c.2:as· . · decydują~eg~ 
wyścigti? · · 

na chwilę oderwać. ·n1yślt,. Tylko 
jedna myśl clodaje siły. i odwagi: 
walczymy o sławę naszegl1 kraju, 
a jeśli zwyciężymy,· to imię ,lapo
nji . rozlegać się. będzie az do naj
dalszych zakątków• świata.„! .Koń
czę.• teraz, ale pne.dtem muszę je • 
_szcze .poprosić .W~,-. abyście opie
kowali się. moim psem. i w J>;>rę 
dawali jeść· moim złotym ryb· 

· kom .•• !". 
Tak · pisał pięitnastofotni Kita

mura. A potem ·rozpoczęła się wiei 
ka walka. Mały chłopiec rzucił się 
do wody, popłynął w _, cudownym 
stylu i poprostu uciekł wszystkim 
mistrzom. PołęŹlJy amerykanin co
raz bardziej powstawał w tyle. 
Cud nastąpił: 15--letni został mi~ 

"str~em świata, zwycięzcą olimpij
skim, najlepszym długodystansow-· 

cem pływackim na kuli ziemskiej. 
Ale i · teraz nie stał się zarozu

miałym. Natychmiast po zawodach 
przedewszystkiem napisał list do 
ojca. Pisał w nim, jak si~ cieszy, 
Ż2 zwyciężył, przysparzając honoru 
ojczyźnie i rodzicom. A potem do 
dał jeszcze: · 

„ .. Nasz wielce szanowny kforow 
nik pOdał mi rękę i pozwolił Wam 
powiedzieć, ie w następnym ' róku 
w szkole będę mógł więceJ ciasu 
poświęcić angielskiemu, naukom i 
innym gałęziom wiedzy,, natomiast 
wolno, mi będzie mniej tren,o,wąć". 

Oto co miał do powiedzenia . swe 
~uu ojcu chłopiec, który przed 
chwilą·· zos.tał jednym z najsłynniej 
szych łudzi na· świecie... Cieszył 
się, że teraz, jako mistrz świata, 
nareszcie będzie mógł trochę mniej 
czasu poświęca6 na pływanie! f'o
za tem życzył·. sobie motocyklu J 
prosił ojca ''.o dwie wyjątk:owo ład
ne złote rybki tlo jego akwa1-jum, 
bowiem ojciec przyrzekł . mu pre
zent, gdy się odznaczy na olimpja
dzie. 

W kilka dni później igrzyska 
olimpijskie zakończyły się. Kitamu 
ra pojechał do domu. Teraz znowu 
już oddawna chodzi do szkoły i 
nie opowiada wiele o swem wspa~ 
nia~em zwycięstwie. Spełnił swój 
obowiązek, - a potem mowu 
przyszła kolej na pracę w szkole ... 
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Codziennie Stefanek i Staś odrabiali razem zadane lekcje. 

Bliźnięta właściwie wcale nie by
ły bliźniętami ... nawet i nie 
braćmi. Ale gdy Stefanek Nieznań
ski i Stasiek Borman w pierwszym 
dniu szkoły w najniższym oddziele 
spostrzegli, że urodzili się akurat 
w tym samym dniu, to odrazu zo. 
ataU przyjaciółmi, a w klasie na
zywano ich od tej chwili bliźnięta
mL I przyjaiń ich utrzymała się 
przez wszystkie lata. Byli nierozłą
czeni. Codziennie odrabiali razem 
lekcje, przeważnie w ładnej pod-
miejskiej willi rodziców Stefanka 
Nieznańskiego, bowiem w ciemnym 
pok-0iku u Bor manów, za małym 
warsztatem krawieckim, było zbyt 
ciasno. 

Ale od czasu ostatniej promocji 
w przyjaźni ich ukazała się rysa. 
Do klasy ich przybył nowicjusz, 
wielki chłopak, o ·.dwa lata star
Od innych, nazwiskiem Ryś Róg • 
• Jego rodzice kilka razy_ przeprowa 
dzali się z jednego .miasta do drtt· 
giego i dlatego Ryś już dwa razy 
siedział po dwa la ta w klasie. U
miał on doskonale gwizdać na 
dwuch palcach. A używał tak ordy 
narnych i bezczelnych słów, jałl 
nikt. 

Jego „bliźniak'' przestał go zu
pełnie interesować, jego pytające 
sp&jrzenia poprostu stały ~ię dlań 
ucjążliwe. Coprawda nie układało 
się wszystko jaknajlepiej. Spo
strzegł, że stale pogarsza się w 
naukach od czasu, gdy prze::bywa 
w towarzystwie Rys~a. 

Pewnego ranka, przed rozpoczę · 
ciem lekcji, wyjął Stefanek w Jda 
sie ze swojej teczki małą czerwoną 
piłkę. 

- -Spójrz no, Róg, to jest cz;y 
sta guma, weź d<> ręki~ SJlróbui, 

-- . -· N a Stefanka Nieznańskiego wy. ~...--~~~~;: 
wari przybysŻ wielkie wra·żenie. i::.z 
Był dumny z tego, że właśnie je· 

Nr. 51 

jaka twarda i sprężysta; a Jak ska 
cze/ _ rzekł, rzucając R)'Siowi 
piłkę. 

__ świetna! - odparł Róg z 
uznaniem. ~ Podarujesz mi ją! 

_ Dopiero wczoraj ją dostałem, 
więc nie mogę już jej odtlać! ~ 
rzekł Stefanek nieśmiafo. 

Ryś odbił piłkę od podlog.a. 
- Oddai mi piłkę! - ~.awołał 

Stefanek g~oźnie. 
Ktoś trącił Rysia tak, ie piłka 

potoczyła się w stronę Stefanka; 
jego też kto.ś potrącił i piłka, śród 
ogólnego śmiechu toczyła się tam i 
z powrotem po klasie. 

Stasiek Borman był jedynym w 
·klasie, który siedział spokojnie na 
swojej ławce i przyglądał się wal· 

· f'P. z trwogą w oczach. Nagle mała 
twarda piłka strzeWa w stronę 
okna, przebiła obie szyby ~ wyle
ciała na podwórze. 

- - Co się tutaj dzieje? - pytał 
~tając w drzwiach nauczycłełJ pan 
Rydel. - Kto wvbił szyby w 
oknie? 

Nikt się nie zgłaszał. W szrscy 
spuścili wzrok ku ziemi~ T11lk-0 Rys 
Róg stał rozkraczony z uśmiechem 
w swej ławce. 

- No, czy się to wr-es;r..eie skoń 
czy? Chcę wiedzieć, kto wybił Q!J:V 

by? '. 
J nagle Stasiek spostrz-egłszy 

prawdopodobnie trwmHwe sp<>jrze-

I 

go Ryś Róg wybrał sobie na przy- Na pouzie Stefanek szybko pod szedł do Stasia i uścisnął mu rękę 
jactela. w milczeniu. J 
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MOJ GŁOSH~ I .„ .•..••.••••••. „ .•..•...• ~„ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •• „ • ._ 
uie Stefanka, podniósł dwa palce 

;.__ Ja to zrobiłem? 
- Aha, wiesz chyba, że OJC1ec 

twój będzie ·.musiał zapłacić za 110 

we szyby? 
Pan Rydel powoli podszedł do 

katedry „. sięgnął po dziennik, aby 
zapisać .Stasiowi ·adnotację o z~em 
sprawowaniu. Ale zanJm · nauczy· 
ciel zam<>czył pióro .zerwat·.~ię Ste4 

fanek: 
- Bornian tego nie zrobił! Nie" 

ma on z Jem wszystkiem nic wspól 
n ego! · 
~ Czy być może? Wl~ kto? 

MOO:e ty? 
- Nie . wiem. Rzucaliśmy wszys

cy piłkę i. jednemu. z nas musiało 
się to przytra1ić. 

- Dobrze już! Siadaj! :__ nait · 
czyciel .teszcze raz obrzucił wzro· 
kiem całą klasę. - Pieniądze na 
szyby weźmiemy z kasy klasowej 

Podczas pauzy Stefanek szybkim 
krokiem podszedł do Stasia i uści· 
snął mu rękę. Nie potrzebował po 

. wiedzieć ani słowa; abaj dobrze 
wiedzieli, o co chodzi. 

_ Czy chcesz dzisiaj p-0południu 
przyjść do mnie? - zapytał Stefa
nek Stasia. 

Ten potaknął. 
- Chętnie. Ale czy twój nowy 

przyjaciel Ryś ~dzie się gniewał? 
- Niech się gniewa! - krzyk

nął Stefanek oburzony. - I tak 
tego tchórza' znać uie chcę. 

Ryś Róg . niedługo denerwował 
przeproszonych „bliźniaków''. Prz:y 
następnej ·promocji pozostał oczy
wiście _na ·drugi rok w klasie ••• 

•••••••~••••@•ee•••••••• 
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I 
zabezpieczają swo1e gniazda 

Ptaki, gnieżdżące się na wyso 
kfohcdrzewach, są Sipokoj1~e . o 
swoje potomstwo, gdyż wie~z~, 
że c'złowiekowi · i zwierzętbn1 
tmdno się tam ·wedrzeć. Nie 
potrzehuj'ą one ta!k ·starannie u
krywa·c. gniazd, jak mieszkają<'.e 
wśród.niskich knewów, na zie
mi. wśrÓd zboża, l1ub trawy, któ 
re z godną zastanowienia zmyśl· 
nością starają się zabezpieczyć 

potomstwo. 

Skowron1ki, jeżeli ich siedziba 
nie jest dość pewną, przenoszą 
jaja a nawet pisklęta w inne, 
spokojniejsze miejsce; to samo 
czynią kuropatwy. Razu pewne,;, 
go wieśniak spłoszył, pod< zas 
orki, kuropatwę, sied.zącą na ja
jach; groziła im nieuduonna 
zguba, Rdvż za dwadzieścia nu 
nut najwyżej płu~ miał przeeho· 
dzić tamtędy. Wieśniaik był bar
dzo ciekawy, w ja:ki sposób ku
ropatwa sobie poradzi; kied~ 

jednak wrócił na to miejsce, n i~ 
zastał ani jaj ani plaków. Po 
długich poszukiwaniach, ma· 
lazł ikuropatwę siedzącą pod 
płotem; w ei~u dwudziestu mi· 
nut zdążyła tam przenieść, pqy 
pomocy samca, dwadzieścia je
den jaj . ........................ 
Kochani Rodzice, Krewni i ZnaJomi I 
Wit:dzmy ws.1yscy o tern, iż daJąc 
dziecku: zahawk~. względnie gyę to
warzyską lub zajęcie freblowskie jest 
to o wiele skuteczniejszem niil naj· 
lepsze lekarstwo, gdyż tern samem 
dziecko zapomina o chorobie, świetnie 
sifd rozwifa finczn!e i umvsłowo. Nie 
żałujmy na ten cel pieniędzy, lepiej 
oszc:ędzać na csemś in nem. Spieszmy 

zatem ws~yficy dó 

Sroka otae:za swoje gniazc!o 
rodzajem barykad, plecionych 
z gałą.zek cierniowych: ktoby 
tam chciał zajrzeć, musiałby do
hrze się pokłuć. Prócz te.:?:o 
gniazdo mie,va dwa wyjścia 

JaskóMrn zbudowała ra:. 
gniazd1ko pod vdelkiem gnia '· · 
dem wroniem, które nietylk;. 
zakrywało je w zupełności. all'.' 
zabezpie-czało zara.zem od wia
tru i niepogody. Wkrótee po
tem gniazdo :wronie zostało 
zniszczone, ale siedziba jaskól 
ki ocalała. 

Rodzina szczygłów osiedlila 
się na drzewie, stojącem samot
nie wśród wioski; płatki czuły, 

że potomstwo ich wysta wionc 
jest tam na wielkie niebezpie
czeństwo, wylatywały też na żer 
pokryjomu, uważając, czv L~b 
kto nie śledzi. Ptaki, gnieidż4ee 
się na ziemi, przyroda obdarzy
ła upierzeniem, które barwą nie 
różni się od otaczającyc'l1 prze<l 
miotów. 

·······················~ 
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bogogryly 
(Ułoż. · H. · Zyłbe1..Uan J 

Z poniżej podan;tJ<!l~ syla_b u: 
łożyć 19. w.vraz6w o podanych 
znaczeniac·h~ Pierws·ze litery 
tych wyrazów, czyta~e z g6ry 

MO.J GLOSI~· 

na. 10} Część dnia. H} Wyspa 
półno.Cria. 12) Sztaba ilelazna. 
13) Zai:n:reik.. 1'4) Cieśnina w gó
rach. 15} Drogi w puku. 16) 
WystaJą,ty, ostry. brzeg·' .skalny. 
17) ·Łódź. 18). ;Naśladoymid~o. 

na dół, dadzą imię. i nazwisko '-a· m·1g1·0..., w·; .k·a 
·powieściopisarki polskiej, a. O·· łl · · · • · 
statnie, ~zytane ·.w . ~ym . samym .(l.Jfoz. '.E •. Henner}·; 
kierunku, dadzą. tytuły dw11~h ·. I Il 
jej utworów. . · x . x · . 
· . Sylaby x x 

. al,. at, ar, hięg, hu1z, by, ~hi, x x • :ii 

·.cze, din, ·du:Ch, de-, dt.zec, e, ge, X. •. x • 
go, in, i3, ja, ju, Ian, ma, ma, • x' • x · ~-
mę, na, na, ner, ny, 01 ób, pac, x . x 

· pi, piec, ra; ręb, rie, . f1Ug, ~aj, x • x · " ·· 11 

son,' ter, two, ·we, wiil, wyk, ,za, • • . 'x. i . 
za. · ' x "X. 

Znaczenie wył·~~ów · x . x 
1) C:złowiek uc:zony, 2) Owoc. · x . x . 

3) ·Staroindyjislki ·epos narodo- . x x • 
wy. 4) Bó.g rzymski. 5) Angiel- x x 
skfo imię męskie. 6) Siport. 7} x x: ·; 
Granfoa. 8) Pies z powieśd· Ki- x x ·· 
plinga• 9) Lr.:kka: operacja. 10) x x 
W~Lki skrzyip,elk. 11) Je'?ioro w .. · x x· 
Ameryce. 12). Wielld art:v..sta fil · ·zamihst ;krope.k ;i krzyżyków 
mowy i scenfoizny w Niemczech w$Htwić litery __ ta1k:aby powsta-
13) Kolonja fraricuska, 14) Na- . ło 17 .wyra_zów o podapych zna 
'krycie· giłowy. H>) Złe powie- cze.niaeh. Litery, zastę:pująiee 
' tit.ze'.· 16) Siedziba zakonu du- . kr;żyżyki! czytane z góry na dół 
chownego. 17}. Jed.eri 1( preiy- · · dadrzą ~ w rzędach I-ym i 
d:entów Stanów· :zJednoczonych. II-inr 2 imiona i nazwiska 
18)' Przyzwyczajenie. . 19.) Po- dwu eh pisarzy polskkh. · 
wi~ść pisarki polslkiej. · znaczenie· wyra111ów 

* (Uł. I. H9.row.icz} 
Z poniżej podanych. sylab u

łożyć 18 wyra·zów o podan~h 
znaczeniac'h. Pienysize litery 
ty.eh wyra';'.ÓW, cz.ytane z. gó-ry 
ńa dół, dadzą imi.ę i nazwisko 
powieściopisarza polskiego,· a o 
statnie, czytane w tym sam _J'ID 
kiermn;ku, da~lzą tytuły dwuch 
. iego utworów. 

Sylaby 
a, a, an, c.ja, cja, cy, dek, dja, 

du, e, eg, gren, i, jak, je, ka, 
kin, kon, Ian~ le, li, łeik, łom, 
ina, ini, mu, mo, na, lian, nas, 
nek, ni, o, pel, .ra, sa, sty, ta, 
ta, ta, tat, tu, war, wóiz, wą, ze, 
zy, zy. 

Znaczenie wyraizów 
1} Beczułka. 2) Auto. 3) Stała 

posada. 4) '.lbiór praw, 5) NJ!fczy 
nie do ~ot9wania herbaty. 6) 
Imię mę:skie. 71 ~Hasto w lihi
nach. 8) Ptak. 9) Oboroba skór-

1) Przyrząd kuchenny. 2) 
Gaz, używany do rceldam śwfotl 
nych. 3) Srog.i władca. 4) Kata
klizm dzi, jowy. 5} Opad atmo
sferyczny. 6), Religja. 7) Do
wódca marynarzy. 8) Miasto w 
Polsce. 9) Wyciąg z owoców. 
10} Termin g'eo.graficzny. 11) 
Imię męslkie. 12) Prelekcja. 13) 
Miasto w Grecji. 14) Napó1j wy
skokowy. 15) Nieruchomość . 
16) Ruch gimnastyczny. 17) 
Ptak, żyjący w Az,ji. 

Układanki szaradowe 
(Uł. Wa.łnherg· i Rotba.rd} 
Nuta + napo.le wyskokowe= 

zwał <śnieżny. 
Tytuł ańigielski + litera ·-t: 

zaimeJk = or.ganitzacj.a. 
Część ciała + nabiał = spor 

fowiec. 
Choroba + ważne papiery= 

choroba oczu. 
Zaimek ~ posiada = ~a'pora. 

Nr. at 

E 
Zabawa + posiada + żerdź 

=nauka.· 

Zagadki.'. szaradowe 
{Uł. L. i n~ Krakowscy) ; 
o wygląd. martwi się· :pani 

sz~zerze, 

Gds ma na twa rzv z3.r.ost 
. .. w :l'iterze. 

* '}: * 
Spółgłoską- i rzvmska 

p~wabµ ;h<?.gini, 
Do odpływu. ludności z. kraju 

się prz."yc.zyni. 

* * ,,,, 
Dlntego, że istnteje za,st,aw 

ł c,zęść Ś\Viata, 
Często w cudne krainv baśni 

- myśl iiląta. 

Szarady 
(Uł. lrt1s,a.Góreeka) 

Pierwszę~·~ ·to je&~ gruga taka, 
Że widziana· z lohi pta!ka 
Pierwsza:';.__ nie jest (lr.ttga 

· · :;~:trzecia. 
Potężna jest wieke or.zecie. 
Całość ·zaś to owoc mały, 
Smaczny,. dobry. gdy dojrzały. 

* (Uł. „F. R.") 

Pierwsze drugie widmo 
: mówię, 

Tr.zecie zaś to obuwie. 
Całość - p.fak u nas niez.na1_1y, 
W Indjaeh świętym nazywamy. 

... * tlił 

(Ul. Sabinka . Poznm'iska ). 

Pierwsze w zaimków spotkast 
· rzędzie, 

Drugie do przewozu służy . 
wszędzie. 

Całość roln~kom dohrze znana. 
Do użyźniania .ziemi używana. 

nagrody 
Rozwiązania powyższy-eh 

rozrywek umysłowych należy 
nadsyłać do redakcji „Mojego 
Głosilku" (Piotrkowska 101) do 
dnia 17 września. 

Za trafne rozwiązania redak 
cja przeznacza trzv na.grody: 

1) Miesięczny abonament ezy 
telni „Popularnej" - Cegie~-
niana 18. 

2J 2 bilety (Io '"kina. 
3) Grę towarzyską. 

•...............•....................................... , ........................... . 



MOJ GŁOSIK 

Rozwią~ania rozryw,ek umysłowych pował M., Synówna Pola, Staszew-
. ~ki Lucjan, Sobańska Kazia, świ· 

narska Jadzia, świetlińska Wład
ka, Tl'ześniewska Karolka, Tobol 
ska Jadzia, Tarłowski Sławek, 
Tucholcćwna Bronka, Tonderska O 
lesia, Tarnowska Jadwig·a, Toron
czykówna ·Lola., Tomaszewsi~a Ba
sia„ TPJ)ferówna Rita, Ulatowska: 

umieszczony.eh w numerze 35 „Mojego Głosiku" 
JAK SIĘ NAZYWA KLOWN? rja., Górski Oleś, Golińska Zocha., 
Klown nazywa się: MAX. Gorc.qkowska Anielka, Gaberów-

R;ClZWlĄZANIE LOGOGRYFU. 
'Jak;obiriizm, akrobata, centnar, 

karat,. lilipuci, orkan, nosze, Da
wid, Opole: :Niemen. 

„J ąck L-0ndyn -:- . Ma.rtin Edent • 

ROZWIĄZANIE ZAGADKI~ 
Ce hula. . . 
qozWIĄZANIE LAMIGLóWKI' 

. SZARADOWEJ. . . 
Parkan„ . parka, pąrk, par, p~. 
ROZWIĄZANIE WIZYTóWEK.~ 
Fntl:>grafista. Korespondent Bla-· 

clrnrz. - - · · · 

· ,_,MA°DRY ALI .. W KŁOPOCIE". -
' Sz~ść dyń - układa si~ w . trz.y 

rzędy ·· po trzy . dynie ":' następu1ą-
cy st10sób: · 

:f. „ „ 
·. Trafne r~związania rozrywek u
mysłowych z . numeru 35 „Mojego 
Głosiku" nadesł~li: · 

' . Adamówna. Le.okadja, Aronowicz 
M., ·Adamski Włodek, Adamczew
.ski Jucek, Akawie Irka, Asterblum 
Henryk, Aleńska. Kocia, Abramo
wiczówna. Tusia, Bilewicz Kazik, 
Bielaktwna Wanda, Budzyńsk:!l. 

. Basia, . Bolkowska. Olesia, Baum 
'folel<, ··· Balbirska Marysia, Czamar 
f:ka I.itka, Cwajgeutmrg S., „Czar 
ny korsarz", Czernhkówna \Van„ 
da. Celh'lska Zosia, Cybulski Ja. 
riek, Cynkówna Dodzia, Cymerma· 

"nówna Rózia, Cuktowski Mirek, 
Dudzińska Oleńka, Datynerówna 
Sabinkn, Danielaków-na Zosia, Do
aińc;ka Kazia, Daumerówna, Lucia, 
Dudzików~1a Isia, Drabkówna Wi- . 
sia, Engelman Ignaś,. Eli11ski Ste
fek, Engler0wie Janek i · ~lila, 
Flumówna Różyczka~ Fuks :M., Fal 
k'ońska z~~$ka, Falde1:óvrne -Z'Osia. 
i Ania, Fnnmńsld Janek, Faber 
IgnaE.·,., Gabryi'1ski Stacn, Grinsztaj
nćwna }J::ifalk~i, z Pahjanic, Gryn · 
szpan S z Pahjanic, Grynszpanów 
na l\farylka z. Pabjanic, Górewi · 
czówna Xfosia, Gartowska Wikt,)-

·ua. Zoaia, . Gołakowski Tadek, Her-
flzenberg Julek, Halecka Irena, Ha. 
rakówna Marysia, „Irka ze ·wsr', 
Ikka Renia: I wankowicerówna Ma 
niusia, Jan.iakówna Władzia, Jaku 
l?owfoz ·Marek, Jaworska · Lenka, 
;;Krwawy lew", Kolasiewiczówna 
Marja, Karwowska Lili, Kostaków · 
na Hania, · Kaczorowski Jerzyk, 
Kałmowiczówna .Fela, · Kali:l1ski 
.Janek, Kurc Benio, Lublinerówna 
Pola, Loderska Marja, Liński Pio
truś,·. La.ska Zosia, Lęcka Halsz
ka, Ławrynowicz .Ma1~ek, Lukfo 
Izio~ Michalczyk Jaś, Maliszewski 
'f?-dek, 1\fargolis_ć,vna Hanka, Mi-

. lewska Ha,nia, ·Murnerówna · Liza, 
· Niwiński Olek, . N owarsJia Ceiinka, 

:N: owak Józef~ Nowacka. Józia, N aj 
ł)erżanka . Mirka, Nowakowska He-. 
la, Osmólska Lodzia\ Openchowska 
Zusia, Oldał{ Józi'o, Opatowski He 
nio~ Piotrkowska Ewunia, Pankow 
ska Jasia, Pilecka. Bronka, Pików
na Saba., Polanowska Irka, Rapo
r_ortówna Henia, Rudnicki Tome&, 
Rutkowska Helena, Rudzillska Sław 

Jadzia, Ulicka Rysia, Urbański · 
Mirek,· Walicka Krys~a, Ikka W., 
Wajsówna Hela z Pabjanic; WaJn 
berg H. i Rotbard S., Wiązowska 
Romana, Wilska· Antosia,: "-Wfort
Lh\ska Lodzia, W alcm:in J a1i.ek, 
Woźniakówna Zocha,. Waldmanów 
na. Lucia,: Wolańska ·Genowefa, Za 
łęska . Jó~ia. Zylberszaoówna Ryś-. 
ka, Zają.~ówna ·Lola, Zając Henio,, 
Zylber Henryk, Zajączkb,vska Mie 
da, Zalewska Krysia, · . Ża1h1ska 
Wiesia, żelichO\vaka. Adela, żu;-:. 
kowski Tadek: . · 

Nagrody drogą losowania otl'zy..: 
mali: 

1) 2 bilPty· do k_ina - Lucjan· 
.Staszewski. 

2) Grę towarzyską. --' Kazia Do
Ehiska. 

3) Książkę -· M. Szapował. 

ka, Ra.jl:Jenbachówna Pola, Rogus:a * • '• 
Rtach, Rosińska Jadzia, Rechtman Po odbiór nagród zgłosić się na 
Zygmuś, Bilska. Marychna, Sławska leży dą- redakcji „Mojego Głosiku'' 
Hania, Siino11owiczówna ·Madzia., ;(Piotrkowska ... 11), w sobotę, dnia 
Sobczak Włodek, Sztajnówha, Sza 9 września;~ między g-odz. 4 _ . ?), 

, ..........•......•.••....•.......•........•....... 
Co się tutaj odbywa? 

Powiązać linjami kolejno rysunku, a zagadka będzie 

rozwiązann 
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I 
W ajnberg i Rotbard: W cale się Można. nadsyłać również niepełn1:i 

na was nie gniewam l cieszę się, rozwiązania. Jak widzę, z rozwią; 
żeście tak clobrze spędzili czas na zaniami coraz lepiej ci idzie. Na. 
wsi. Mam nadzieję, że dotrzymacie pisz mi coś, o sobie, gdyż dotych
słowa i stale będziecie ze mną w czas nic nie wiem o mojej nowej 
kontakcie. siostrzenicy. 

Szczu1mkówna G.~ Cieszę się, żi:i Per~lmuterówna .Mery: Ko1nkur-
sprawiła.ś mi niespodziankę i list sy na dokończenie opowiadanfa 
twćj już na mnie czekał. Dziew- były już w „Głosiku'' kilka razv. 
czynka, o której piszesz w swoim Wkrótce zrobię nowe konkursy~ i 
Uście, rzeczywiście bardzo brzyd. jakąś ankietę. Co. się tyczy egza.
ko postąpiła i naraziła ··się na przy minu, to za.leży po skoiiczenifr ilu 
kre konsekwencje. Sądzę, że jutro oddziałów do której klasy chcesz 
się zobaczymy. wstąpić. W miarę potrzeby rozryw 

Kanówna Irena: Od trzech dni ki nadesła.ne umieszczam w „Gło 
jestem w Lodzi. Zrol)iłam bardzo siku''. 
dużo zdjęć, a,le jeszcze ich nie wy Rajzmanówna Reginka: Przez ja 
wołabm, więc nie wiem, czy się km czas umieszczałam stale w 
udały. Przynieś zdjęcia; z przy- ;~Głosiku"· program radjowy dl:1. 
jemno~·cią pogadam z tobą o wra- dzieci i chyba. tern.z znów to wpro 
żeniach z urlopu. wadzę. Dobre artykuliki moich 

Nowarska Celinka: Odpisuję ci ezytelników chętnie drukuję w 
jednocześnie na trzy listy. CieszQ gazetce. List dostał się do moich 
się, że podczas mej nieobecności rąk; „zastr.pca'' na listy nie odpi
powiększyło się grono dziatwy sy,vał. 

gloeikiowej. ,;Radjoamator':.;.. List skierowany 

................................................... 

Jabłka dojrzały 

I 
do ,;zastępcy''· czekał na. mnie. 
W sprawach przyszłości nikt nie 
jest prorokiem; w każdym razie ży 
czę spełnienia marzeń. Mam nadzie 
ję, że przy okazji ósobiście uściśnie 
mv sobie dłonie. 
URozenberżanka Pola.:· Co ci wła

Eciwie było? Czy się przeziębiłaś? 
Czy· brat dał ó1v portret temu ar
tyście .w 11rezencie? Przy. okazji 
przynieś mi do przejrzenia. rysunki 
brata. Ciek~nva jestem czy będą mi 
~ię f>Odohaly. MatP.czce za ukłony 
dziękuję. 

Synówna Pola: Jak widzę, moja 
Pola wyrasta na prawdziwą. sports 
mankę, z czt.•go się bardzo ciesz~. 
W cale nie bvlam zła. źt> do mnie 
pi~zesz; cieszyłam się nawet, ie 
1;rzyczyną. tC'go była wyśmienit~1 
zabawa. Jak sie udał zielnik? 

llalbirski J : C'zekam na dotrzv-
nie obietnicy. · 

Balbirski .J. wzywa M. Banasia
ka~ aby napisał efo „Głosiku«. 

Cukiermanćwna Ewusia.: Możesz 

przyjść jutro na przyjęcie, to się 
poznamy. Jak przeszły pierwsze 
dni 1v szkole? 

Fuks .M.: Szkoła już się zaczęła. 
Czy rzeczywiście byłeś tak bardzo 
wzruszony w I-szym dniu szkol
nym? Jakie w szkole waszej z~ 
szły zmiany? Czv masz nowych 
na nczycieli? u 

Cwajgenberg S.: Dziękuję! Urlop 
spędziłam wyjątkowo przyjemnie. 
Sądzę, że i twoje życzenia d·o tego 
się przyczyniły. Pozdrów Irkę. 

Tomaszewska Basia: Początek 
roku szkolnego witany jest z rado 
ścią przez większą. część dziawy. 
Czy masz nowe koleżanki? A czy 
wszystkie dawne pozostały z tobą.? 
Czy zmienił się skład personelu na 
uczycielskiego? 

Aronowi cz ·.!VI.: Cieszę się; że po
stanowiłeś nadal korespondować 
~ „Głosikiem'': Opisz mi pierwsże 
wrażenia szkolne. Ciekawam, czy 
rzeczywiście były one takie, ja.li 
mi pisałeś w liście. 

T. S. i .J. H.: Ba1·dzo się cieszę, 
źe darzycie mnie zaufaniem. Przy
mjcie mi wasze prace .. Przeczytam 
je. i ocenię. A potem dopiero będę 
:wam mogła udzielić rad i wska
zówek. 

;,Mars'': Forma wiersza całkiem 
dobra, leM treść nie nadaje się dla 
„G~". Mote nadeślesz mi in-
ne utwory. · 
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