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l~r. 18 Łódź, dnia 15 września 1933 r„ Rok V 
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·: • 11111 • • „ • i .: I I I r I I t :1 . Wy<oko w Kor&yljerach, w gó- I rach . Jmłudniowej Ameryki~ leży je 

zioro · Titikaka. Na1wyższe !ezioro 
śwfarn znajdu,{e się na wysokości 
4,000 metrów nad poziom~m nto
rza. Na jego brzegach wznoszą 
się potęi:ne lodowce, z których sta 
le spływaj~1 potoki do błękitnego 
'jeziora. Przez szereg dni jedzie się 
koleją wzwyż, z tropikalnych wy
brzP:ly oceanu Spokojnego, po1)rzez 
niebCH~iężne szczyty górskie Peru, 

. do jeziorii Titikaka. Zdziczeli, ale 
przyjaźnie: · usposobieni, iudjan\e I drżą z L.irnna w porcie Puno, do 
którego przyjeżdża się nad ranem. 
Na ·brzega~h jeziora prawie zawsze _ i· t11 !:o· ze:-:1a.-.·_1·ono. Pon1·euraz· J·ez1·0 ·1 ·st e · k. ' ··1 · · ..,: ~ .._ „ ·WP. n1 ą s1 rs.c, c1en ie . noz n, s.z1n panuje chłód, a ziemia pokryta jest T"tik 1, • t ·1 • k . (~żaste. uszy i ·poga_ rdliw.· e spoJ·rze- i lodem. Mały, biały parowiec, któ- . ro 1 ya•a Jes - 8 razy wię sze 

od jerd&ra ·Genewskiego, można . po ··nie. ry kursuje po jeziorze,. stoi . w por- niem. jeździe przez całe_. dnie i· noce. I k o · · ·1· k · · · · efo! spowiiy w gęstą mgłę. Ten 0„ n as wie czci 1 ys1ęzyc, a prze- ł kręt 11rzyniesiono kawałkami rra Około południa, gdy słońce prze-. ·_ dewszy.stkiem słońce. Bóg sło.ńca 
plecach w roku 1861 z Maulesełn dziera się przez chmury, na -jezio- nazywał się Inti. Jego świątynia 
ffłtt•••••••••••••••••++ rze µkazuią ·się ~,balsa": indyjskie~ leży na dzikich górach wyspy Sło-

1
• „Balsa" są to łodzię plecione z sł- necznej; .która dzieli jezioro na 

towia. Na masztach wiszą kwadr:i : 'lwje części. Są to potęzne ruiny, 

Ur. ,„ towe żagle, równ~eż: pleęfone z --s!· p_ełne kaplic, bram~ kruiganków i • iii/I t-0wia. . :." cel -. Niegdyś przyby.w:ały. tu całe + 
na temat do ankiety Na_ jeziorze sto_i~e jes_zeze ruiny ptoeesje indj1;Ł11 i skł~dały ofiary • 
Ogłaszam konk1ors na najeie 

'kawsz:v temat f1:o ankiety. Te- . 
mat. JUIUSł być. wyraźnie napis.a 
ny~ na ·otldzielnej ka:rtee papie
l'U i Ead~łany do redakcji naj 
później do. dnia 25 Wr.ześuia. 

Wsz}-stkie nad€słane tematy 
podaDI w ~,Głosilm.'', a wy gło
.sować będzieeie n.a ten, który 
umaeie •za najodpowiedniej-

.i n~ ołtarzu boga słońca. Gromadzi-świątyni -i klasztoru staregp szcze.:. ł~r się tu stosy złota. srebra i cenpu indyjskiego, ink.:3ów-. · · Inkaso
wie nyli niegdyś potężnym 1 siłn:vm nych kamieni. lłość nagromadzone 
szczepem- który wfadat;całem Pe- . ~o żłota. była·: tak wielka, ie z te-
ru, w cżasie gdy błszpaiiie:- w śred- : go metal~t p:mina.. było zlmdować 

· . . - ó~brzymin . ~-\vią~yuię, _ J>ósługuJąc 
niowieczu -kra.f ten zaw~jÓ,~ałi. ~ . gię :od fundamentów do -wierzchoł-
_ wszystkieh stron wznoszą się z Jl! 1'6w wvłąć};nfo łóte . -
ziora tarasy. : Potężny podwórzec, . · · - • ·· z m. 
otoczony celami ·i kaplicami, iezy Pr!łie~ )J.adejściem ~wycięskich 
pod golem. menem. Basen kąpielo- hi~zpanólfi. kapłanki indyjskie za
wy indyjskich księżniczeli za cho· topiły ęałe złoto. w jeziorze7. Wszy· 
wał się d<>skonate do dziś dnia. Na sikie· próby zwycięzców, mające na 

Auł'9Pka lub au.tor. wybran~- podwórzu, otoezonem wysokimi ~elu odzyskanie złota, spełzły na go przez was tematm. ankiety, umrami, biedni łndjanie, obecni niczem. Na próżno próbowali oni. na otn.yma jakiś miły npomin~ mieszkańcy wyspy, zostawiają swo >.wet w niektórych miejs~acb, spusz
~- . temat wyb.rany mstsnle wy„ Je lamy. Lamy hyly zawsze zwłe- czać wodę z jeziora. Złot-o zginęło lm~stan;y w „'61os.ik~. rzęłaml «tomowemł Inkasów i 'dziś j od owego czasu · ruiny świątyni 

• -„ 
: 

I 
<> • t A więe czekam na ei.ekawłł· 9ą nłemł nadal Bezwątpienła miały stoją szare i bez blasku nad zi-pomysłyi one· n1eg{ly§ tak„ą samą miekką, runem, szldanem ~eziorem Titkaka. i 

•••• , ••••••• „ ••• „„.~······· .„.„.„„ ••••••••••••• „„ •••• „ •• „ ..• „ .••. „ ..•• „„~ 
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···························-······················································· . . 

l\zia Najg.mntowniej badali · Em·3 ·krytego pfoZ·ez Kolumba kraju. 
pę rzym~a:aie, . dzięki. poi{ho- · ·· Anrnryk_,ę .póJ:J)o~ną ~:o-9dk1:yl' 

N~jsLu~zą częściq. świata jom (Cezar nµ. podbił .Hisz.pa~ nąi~mano,vie w :g97,J•ó.k:'lL >/"\ 
J~st .11ie~ątpli,vię ,l,,,zja. N~z\va nJę, Galję i :13ry~anję)t · :.: '\v·„,xok~~: .1492 .. -~Am~r~~,:·:~d-
t_a pc)c_hodżi . ·_od staro_. - asyr}· j- · k, "· · ·]. „ .. : .:. · K ·· t: ·r· · K :. · ' ' ' . . rr'J'.1, · na nowo rzys.z !tJ < J''-

. ~kiei{o, 'sfowa.r·acu. 9znacza lo .a_•f•r·_yka· lnnih .. r. Genui. Zachodhi_e .. w}-
wejścle,' J~Sil(),Ś,Ć, . ktaj . WSC~lo- 0 hrz.eża zostały odkryte w···f!}J.6 
rlni. Początkowo nazwą tą. o- Nazwa· Afrylki jest niezna·~c 1·oku._. . .~,, . 
lu~ślono ty i.ko. Małą Adą. Do- · go . pochdd:zerj&. Nazwą · tą. t ie· "· · .. · ' 
pforo w r()ku 440 · pr ed Nar. dyś oziiaczarw wvhrzeże mo· W 1550 1·:()fi:u po.rttigalczy~y 
Chrvstusa nazwą tą objęto ~a- rza ś.ródziemnego .. Rzym hm ie -"rl.k_r:Vn· J:kazylję. Do Argcnt~·
ly konty11ent . azjatycki. "Mimo, nazwaH tak ca'ły kontynent ii!- nY·:i Pa,:l;agwaf9· 4,otarli hiszfl,a 

· że Azja ,była tk:olebką łud.:z..ko- frykańąki. Północno. -.. wscho- ~ :rii.e :W ,:J-515 róktL \·:: 
ści, poszczególne jej części zO- 'dnJ kąt Afryki: .był iuż, ~:rnjeJil "· . .„, 
silly dość późno odkrvte: i ~ha ku.lfuralrivm na 600 lat :PTl.~H·.l . Ausfrana.-·.·''""' :;·:,:~ 
dane. ' Oi1.ry~tu.~ern. Dą . Afr)'ki p9fo; ·:. J\!'~~·zw:d ·Atistótlja:; . 1·~chodzi Aleksander Wielki w r. 333 di1iowej .· eurc1pejczy1.=y dobuh ·.: 

· dooieró ·w l48H roku. Od rnt" · od słowa Terra Ansft'~Hs (Zie-
·p1rzed Na.r. Chrystusa dotarł .. . . . . - . . b. . 1uia. Połn<lniowa \. Gzę~Ć· \vvsp 
· do Indjit . R7ymiani~ prowadzi- 15f>O do 1750)edynymi .· adacza 

· ·· · l" · i~'d ·Art\-1ki byli ·kupcy .1 ini's !r1 L Połii1ezjQ ndikrvH hiszpan ie· i 
11 handel.'.karawano.\.vy z .Tiv· m . ·.·. . . O;d· . :.. . 1 ...... „

8 
t • porłtJ!!ał:czsev w_ XVT wiek-u. 

mi LChiil.ami. 'Pqd<,JaS ·wy- ll3!"1e: ' .. fOK\ł I li... . .I· po n 

h · · z-..„]ożeniu w L!)n0yiiie. tow!n·zv At1stralję i. Nqwą: -Zełandję od_. 
. r>raw ·.kr·zyżowyc. ·• Tozw1riąL· się .. "'łl-,,.,.~ .. ·afI·y· ka11_s. lde.a o,. l'OZJlri:~z·!- k rvli hol~nd rz"· dopiero . :w . handel z , Azją . Południową. „ ~ · . ~ '-
A · \xr h d • ł k to 1.aukowe s~stematy._cw„' h'1- · XVII wieku„ zJę 1v se o mą poz:na , ja. o ·' 
_jeden z :pierwszych f,udupej:czy ·:da :de Afryki. W· rokti 1642 Tasnurn pierw 
ków, Marco Polo 2:: Wenecii, sży 'opłynął no'' y ląd· dookoła. 
01koło .rok·u 12so. Ameryka - Jeana z wysp rnslafo na,zwuna 

jego imieniem. 
Ko1umh po odJuyciu Amery Nr:izwa Ame.ryka pochodzi 

ki hył .. przekonany, że dotarł c•d . na~-wis1ka ·pierwszego ·jej ha 
„ bli~ko . obecnej Japonji, . a·.:~ 9aćza,· Ame.riga Vestmcci,_ kl6· 
rzeczywistości dó„ faponji, ja· ry w lalach 1451.--1512 r.iłe· . 
ko ipierwsi euro.pejezycy1„; J~P- ,;•. r:Y.<-:ążty")>d•był podróż <lo od- .. 
farli oorftugalcizycv · w·· · ,fóiu . . 
1542. ·- ; . . •'.' .„.„ •••••• „ ..................................... „ 

··· Buropa 
N3:ZW~ E,ur~PY.'.: pochodzi ró'.l 

mJ.ież od 'Jar~~ił~g-Jsikiego w~ 
razu ,,e,reb~'„ -~a~za to upa~ 
dek, . demnóś~~;~·~J.ii'a j zachodni~ 

'~""'"" .. :\, ' ,, 
Euro.pa . został}\·'·~adaua od pq, 
łudniowego wsehodu. Naj*; 
pforw 21:Jstały zhadaue wybrze 
ża mo!łza S·ródziemrnego, pó-: 
źniej wyhrizeża · Ałll:antylku, a 
{I.opiera .znacmie pófuiej ~ro
dek EiUtro.py. 

yv piątym wieku prz·ed Na . .r. 

·Winobranie 
,' '~ : ~ 

Ghrystusa, fenicjanie ·dotarli 
Cło Wielk.iej Brytanj1, i na me„-; 
r,ze Półtn.ocne. . . . Zbió.r . smacznych witiÓgro11, z których robi się -\vino, 

\ - . ............................. „ ..•..•..•••... ~.,„ .................... „.„. 
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j 
-~~~ której wiesniacy i pa.sterze musie powóz, w którym siedziała P.chła 

pasażer1ia. Kilka innych pcheł <}wi 
t~yło, jak· fołnierze; inne znów ciąr 
gnęły . małe armatki, wkońcu uka-
1ywala się tancerka, .kt6ra -skaka-

·Przy: ndhicy mają świeży kłopot. 
Pchły .. wymierają; Przedewszyst
ldem tyt;zy ~ię to pcheł ludzkich. 

· I.r.cz równie~ u psów pchły spoty~ 
·kaniy <'Oraz rzadziej. Można nawet 
.stwierthić ·na podstawie ·własnej 
óbsenvaćji~ że psy nie drapią st~ 
tak częstg, ·jak to czyniły daw»iej. 
Przyczyna. wymierania , pcheł. nfo 
została jesteze .. zbadana. .l\fożna 
stwierdzE jedn2.k z całą. pewno
ścią., ie nikt. ·nie będzie żałował 
brunatnych · sit0czków. Były one 
jednakowo pr.~ykr~ · dla . ludzi jak f 
dla zwierią.t, a ponieważ pozatem 
przenosiły choroby zakaźne, moin::t 
siP. tylk·) cieszyć.·· że zaczęły· wy-
mierd. · 

Ojczyzna pcheł, BałkaI'.lY;, d,onosi 
te dotychczasowa pfaga, wskutek 

' ' . .•••••••••••••••••••• „ ... 

Wieśniak włoski 

li często paJ.16 swoje ···rzeczy, :pra
wie zupełnie wygasła. 

ła. na rozciągniętej nitce. 

.· 'P6- 1>rzedstawienhi · dyrektor sta
Wia soble aktorów na ramieniu i 
:pozwala im . nasycić ''się swoją 

To, co jest rzadkie, staje się 
arogie. Przeatem byliśmy zadowo
leni, gdy przygniataliśroy pchłę 
paznokciem, a -dziś stała się ona 
cenną . zdobyczą. Podobno jakiś 
ogr.ćd zoofogiczny płacił 25 zło· 
tyeli za :fauny okaz pchły;: 

Najoardzfoj · poszkodowany wy
niietantem. pcheł będzie człowiek, 
~tóry dzięki .nim zarabiał; cŻł~wie 
Idem . tym jest dyrektor cyrku 
pcheł. Osiągnął · <>µ niebyW:ałe . rezul 

' ~.-:r wią.. Jest' to ich codiienne wyna
gti·dienie• ·i jednoczefoie pos1łek. 

· ta~y . n.a polu treąury . pcheł.·. Kazał · 
zbudować 11rawdziwą. małą arenę z 
nitką, ··Jilią) ' dla fancerkl · na linie. 

Ze ślicznego. pudełeczka wycho-
· dzili ~ a.rty~ci i p·rzedstawienie: się 
rozpoczynało .. 

· Cztery pr.hły ciągnęły malei1k:i 

Tajnmniąą tresury jest cierpli
woM dyrektora cyrku. CierpliW'oś
cią tą czyni cuda. 

Kto wie., może wkrótce trzeba 
będzie <'Zytać W encyklOpedjach, 
ciem właściwie nyła pchla i będzie 
mozna (.gJądać ją tyllio ·na obraz
ku~. Sąd~.Q, że ani- ludzie, . ani zwie-

. 1'~ęta z tego powodu martwić się 
:nie będą. 

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

j ki I z 
latawca -ą~roplari. 

. Zhudujemv . sobie·. 1atawca ~ w Wkońcu przygotowujemy ·ogon; 
Ji.v.tałcie aeroplanu„ Do bu-owy .·. i)łągoić jeg~ mu~i .· b~~ «;>dpowied
uzyjemy. jesionowych gałązek, któ· ''ma do wielkOśei latawca i siły wia 
re są inocne i giętkie. Do )lrostej . ttu. ·' . . . , 
gałązki, długości ·S(ł~-cm. (rys~ ·z. 
llrawej strony na:"dole), ptzyhvi~~
dzimy z jednej Stf<jny·:·dwie. g~łąz
ki .60· centymetrowe, równolegle 
do siebie .. i połączymy Je 'drewien· 
kami. Od czubka płoń0w:ej gałązki 
przeciąiniemy dwie ·mocne nitki 

. do. końców pierwsz~j poprze~zn.el 
ga~ązkJ. A od środka gałązki dol
nej przeciągniemy dwie nitki do 
·dnlnej płasz<'zyzny. Ten dolny rów 
noległobok. __:_ · fest kawałkiem tek
tury, przymocowanym gwoźnikiem 
·do pionowej .. gałązki. Następnie w 
gałązce !ej robi~y .dwie. dziurki i 
vrzez ktorP. orze~1ągamy mtkę. I 

Teraz z kolei trzeba obciągnąć 
latawiec cienkim materjałem lub 
vapierem i wypróbować jego rów
nowagę. O ile 1atwiec nie ma rów
nowagi, można Ją osiągnąć przez 
dolepianie kawałków tektury z Jed 
nej strony. 

Wreszcie latawiec Jest gotowy 
i możemy wysłać go .Y( górę, do 
nieba. 

• •.••••••................................................ , ........................... . 
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Brat mój, Franek, w ·mpal<! 
zabawy, przez nieuwage; wyhH 
mi ząb, akmrat w chwili, f,!dy 
ro z.legł się głos ojca: 

-. Sspokojiniej, chłopcy, me 
talk d4!kol 

Franek, który tak s'lrao, jak 
ja, przerażony był tem nico
strowem uderzeniem. patrzał, 

jak wyplułem na piasek. mój 
pi~kny Z'ą!b. 

,_ Nie mów nic ojcu! _, 
szepnął blady, jalk kr-cda. 

·- - A jeżeli ojciec Sipostrrngł, 
to co ~oeząć? -,- odpowfodz.ia• 
łem. 

- Paecz.ywiście, jt>śH spo
~trl'eP,ł? ... _ 

Bezradni co-frięliśmy si<: z 
pofa w~lki. 

- Gdy oj.ciec mnie za!)yta, 
<-o się stało, ~ rzekłem po na
myśle, ~ powiem, że upadłem 
i wybiłem sobie z,ąib. 

Twan Franka rozpromieni
ła sie. 

- O ile to czynisz·, 
z radości wykonam 
głowe do wody! 

SkOlk na J;,{lowę ze 

wówczas 
skok na 

skoczni 

I 

był sbbą stroną Franka. ł:lył 
on świetnym gimnasty Il iem i 
doskon~łym pływakiem; ale 
skok głową da wody nigdy 
mu si'1 nie udawał. Martwiło 
(O to bardzo, gdvż wskutek te
go nie został przyjęty do ra
sze~o kółka pływacHego. 

Byłęnl. zaclnvycon"" tem5 że_ .1_··_~ 
dla ninie · chce on wyk{}nać 

s_kok;~. k-t'ó-ry mu unslrę'-'wJ fy· 
- Ie trudno.ści. · .. W :pól godziny- _ 
p~faiej byliśmy w zaikłaclzie 

kąpielowym,_ µa brzegu rzeki: 
· · Rozebraliśmy się i Fnrnek sta 

nął '.iJ1a słkoczni. 
--'"'' (}ziś musi mi się udac;· 

nle ... · al_e ty mnie me zdra:. 
dzisz, p~~ L-ypomniał · daną 

ą-rn obietnicę. 

Franek skociył i całf'm cia
łem uderzJł c1 wodt;. SkoJ.: się 

nie udał. 
-- Jeszeze razt - 1.afada

dałem. 

Franek skakał kilk»krol:nie, 
nie ani rav1 nie udało mu się 

·sikoc.zyć ptra\Yidlowo. \Vs·vst
ldemi częściami ciała w~}ienv 

dotykał wody, niż gło-W~!. Ohja 
§nitem mu te.ehnikę skoku. Słu 
chał uważnie, lecz mtsh~cpne 
próby znów się nie udały. 

"\Vkońcu Franek OŚ\,~fadcz:\'ł: 
·-~ Nic z tego nie h1!d1ie, 

więce.i nie sika-czę. 

I 
l : • 

··································································••t••·············· 
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- Spróbuj jęs:rnze r~1~ - . dz·e.k bo- dostal'lien:iy bu.rę ·o<l 
prosiłem. . . . . ojr&!. ~ prosif'F1~auek i Cll\YY 

-.. w 'iuięd:z~<.zaśie: zacz~ł rrmie ·_ . ęi~ rrmie: pod r~mię. .. 
strasz11ie ._bole'ć · __ iąh. _.Franek .. _.:._·_ .. _" __ Zośtaw mnie w_ s:poik9i!J.• 
'zaś L.legł mej prośbie i zn6iW · · n:i.ri!kni}łem · i · t.n-ńhowaMtu 
zaczął skakać. Wiedziałem, uwolnić ~:ę od jego ręki. Pod
jnk bardzo -boli uderz-enie ple- c7as fogo · szamotania zbUi'-'liś 
cami o \Vodę. Zły .':!kok Fr:'.lnka. my się widocznie do .:Hrzegu 
zwięikszyl mó.i bó1. .Jęknąl~en~. ka1,1ał,\l i w pewQej chwiU stra 

- Może - pn.estaniewy? cifom równowagę .i :spad-Iem z 
zapropono.wpJ Fra~ek. wyso~{iego hrzeg1t ·do wody. 

f'.lozostafsm'' n.ieugi~ty. \Vynurzyłe1n się. z · wody w 
- Odejdę stąd douiero wó..v ~n·~lku k.anah. FranPk. e-z~;kał 

czas, gd)' naućzysz się prawi- 'łŻ p,1~zypłynę do b:i.·zegu~ lecr 
dłowo skakać głowa do \vodyt nasiąkni~te \vodą - ubranie 

Franek próbował ;wnownie przeszkadzało mi pcływać. 7 
le·C·?. wdqż bez rezultat.u. Strn- truden1 utrzymywałem·· się 1~a 
szny hó1 .v s_~cz~ce złamał mo
h dnm~. Pobiegłem do kahi
ny, ~ B.i:aru:k p-rzvleciał za 
mm[ .. Narzuciliśmy ubrania 
ndaiiśmv si~ rlo <lf'nt:vsty. 
· --- Gdybyś n.:kaJ jes1.•·ze 

pięć minut, hykb:v mi się na
uewno udało, ·--. l.'- elld Franek 
z. wyrzutem. 

:Muła, bc:ksna operacja trwa 
ła bardzo kr 1Mko. P~dcm bie
gliśmy do domu, aby sic; ~ie 

spóź11ić na kolacji~. Prawie o
ślepłPnl z bóln. Docihodziła 
sió<ln-,a. gdy ; 11ałeź~iśmy i.:.i1! 
na trotthuze, ',1i<'~nącym 

wzdłuż kanału. 

- Spiesz się, Janku. prę-

Korb ani Rndzin, Krewni i Znajomi 1 
Witdzmy ws:gyscy o tern. iż dając 
dziecku zabawkę. względnie grę to:. 
warzyską lub za~ęcie freblowskie jest 
to o wiele skutecimiejszem niż naj
lepsze lekarstwo, gdyż tam samem 
dziecko ~apomina o chorobie, świetnie 
sit; rozwija fizyczn!e i umvsłowo. Nie 
żałujmy na ten cel pieniędzy, lepiej 
oszczęd.zać·na cz.emś innem. Spieszmy 

zatem wszyi.my do . 

„Raju Dziecięcsgo" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192-55 
Cdyi pomimo n.ajwłęlfssego w~bom 

jest _na)tafis11em źródłem w- Łodzi. 
UWAGA: Na miejscu klinika lalek 

I naprawa wiecznych piór. 

powiei-zchn' \vc;dv. Franck f~:t 

·uważył to, s·-:~i;hko zr~ucił uhm 
nie i skoczył do w0dj1 głmvą 

naprzód. Byt tC' §.'?i.c.mv. p1;:-nvi 
<Howy -.:--:ok. · 

- Frank u, te:.·.az ci s\ę na
reszcie doskonale · r.idałoł 
rzekłem, ~dy się ;m~Ia1łrm na 
h~·zegu. 

- Tak. ja też h; 1zamvaż:v

łem ! - odr)arł raclo&nik! Fra· 
netk i ::-;koczvł .!eszcze rR.z. 

Piyłn iuż hardzo µó1źno, gdy 
wród1.iśm.y do domu. Usz:czi~
Sliwiony F.ranek \v'>Cale nie n Y 
ślał o wyn}yślonej historji, któ 
rą chcieliśmy opowieflZi€ć oj
cu, .i .1.avrnłał: 

-- .. ·j~atusiu, wybiłem Janko
wi ząb. ale za to un1lem ju.:i 
sk.akać na głowę! 

Zanim ojciec zdążył się w· 
rjcntować, Franek objaśnił 

mu, co ma . wspólnego wybity 
ząb z-e skotkiem na głowę. Oi
@iec śmiał się wesoło ·: nie d~ł 
nam bury. 

W tydzień później wstawio
?l{l mi. nowy ząb, którego mi 
F.ranek tak zazdrośe-ił, że obie 
cał nauczyć się podwójn€go 
skoku, o ile pomogę mu do 
~·dobycia takiego samego zę·ha. 

Baranek Zuzi 
Miała Zuzia jagniąttko, 
Bardzo ciępłe . i mi~k ~· ie, 
\Velnę miął9 _ bielutką -
I j((:}pstka nialc1l:kfo. 

·pysz.czel{ gładki, przemiły 

·J · ot:{one~1 'jak kite:. 
.. ~~:l.ecz miał takfo i wa(ly 

Baranek. ·fa woryte.k. 
Nieposłuszny był wielcct 
Co się Zuzia nawołaf 
Co s~i~ za nim n'lgrmil 
On ttdeka dokofa ! 

':Zadrze w g·órę ogonek, 
:\Vieżgnie nMką na bok: 

;'.{ po trawie;czy grządJrnch'. 
Czyni harce i sil\oki. 

Chodź tu zaraz. baranku! 
. 'Vofo Z11 zia pros:ząc-o. 
- Nie de-pcz grzadek ,z kapustą 
Możesz biegać po ła.cP" 

Jeśli shichać nie bę
dziesz, 

tem skończy sk 
wreszcie, 

'"- Ze przy wiażę do płotu, 
I posiedzisz w areszeJf'. 

To pomoże, gd~ żadna 
Nie skutkuje namowat 
Na grzecznego haran!ka. 
Muszę . ciebie wychować! 
Raran~k stanął nagle, 
Jakby nastawił u~ha. 
C:zyżhy uląkł ·się groź'by? 

Jak· myślicie ~ posłn:cha? 

+@t<tot•łt$•+ffff••H@f'•lł 

Zagadka rysunkowa 
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Krzyżówka. 
cm. ,,Pogromcy oceanu"). 

Znae~enie ~NyraZÓ'!,.. 
POZJOMO: 1) Aktor fi'mo

wy. 3) Ptak. 5) Termin s·zacho:. 
wy. 7) Owad. 9) Dr ... ewa. 11) 
Twierd.za. 13) Napój wyslkok.o
wy'. 15) Część łodzi. 17) Część. 
Irn·pafoi. 18) Zaimek. 19} Je· 
d:z~nie dla bydła. 20) Rzeka· w 
Rosji. 22) Boże,k · ;egipskt ·: 24) 
Rz-eka w Polsce. 26) Litera 
diwiQikowo. 27) • Kartlka·· : -po
twierdizająca odbió1r. 29). śro
f{ek-lokomocji. 31) Imię .mę~ 
s1de. 32) Zabawika. · 34) Dol'. 
36) Resfau["acja .. 37) Miejsco
wość nadmorska w Belgji. a8) 
Opłata Rfaniczna. :m) Jmi~ ień 
~kie; ·. 

. PIONOW.O: 1). Olkr17 yk 'P.t:ZY 
s·trzelaniu. 2} . Ciasto.· 3} Litera 
.-Hwięk.owo. 4:) Nutą,,. ii) Dziwa
dła. 6) Potwie:vdzenie. 8) 'Wiel · 

· Jde łąiki. 10) Nacrynie. · 12)'" O
wad. 14) Miasto w . Ji'iinlamiji. 
16) Zniżika w opłacie. 17) U
biór. 18} Zwi1erzę: 21) Zabaw
ka. 23) ·Miara powi~r::rhni. 24) 
Napój wyskokowy. 2-5} Sala 

· wykładowa. 26} Bożek. wia
trów. 28) Przedmieście Wiu--sia 
wy. 30) Te1min, uży:wany przy 
ważeniu. 31) -„Sztuka" w 'ob· 
cym jęiLyku. 33) Tytuł tureeki. 
35) Inicjały wodza 1pol.§kiego. 
36) Przyimek. 

laogogryły 
(Ułoź. H. Zylbermanl 

7. :poniżej podanych sylab n.
łożyć 22 wyrazy o . p.odanem 
maczeniu. Pie1 wsz.e litery tych 
wyrazów, czytane z g6ry na 
dół, dadzą imię, prr·ydom.ek i 
nazwisl:o pisarza pols1kiego, a 

y IU 
ostatnie, czytane w tym sa
mym kierun'ku, dadzą tyfuły 
c:lwuch jego utworów. 

Sylaby 
a, a, ha, be, icja, d~ den, din, 

dv, e, ga, ga, g.ro, g-o, góiw, i, 
idź, _ja, jas, ka, ki. kan. kow. 
IJi,ra, ku, leś, Ii, lilk, łon, ma me, 
mi.in, na, na, na, na, nic. no. 

· n6w, o, rad•, rat, ro, rop, f.a, 
siń, s'ki, .s•ki, szek, sy, te, to, 
trz!4b. u, ti,- wan, wi, za~ zło. 

Znaie-zenie wyra~~ 
. l) J?fak drapfoż.n:y. 2) Lau
reat .konlkursu szopeJ:l.OWskie
gó. 3) Pisari7. 4) Miasto w Pol-· 
sce. 5) Knj w Europie. 6) Roz
twór culkru. 7) Metal szlac·het
n}7. 8) Imię męskie: 9J Materjal 
aksamirtny. · 10) Pies t1 Kiplin
ga. 11) Nazwisko bohatera Lon 
dona. 12) Kara. 13) !Stra.gau. 
14) Drzęwo. 15) Owoc (iyspp.k). 
1-6) Pisarz polSki. 19)' •Owoce 
połudinfowe. 20) Aktor filmQ
wy. 2ą Skrzypelk. 22) Lotnik 
polski'. - · 

* (Ul. I. Horow.icz} 
Z ;poniże! podanyeh sylab u

łożyć 12 wyrazów o . ·podanem 
z.naczenh1. Pie-rwsz-e litery ty<,h 
wyra1z·ów, czytane z gÓiry na 
dół, dadzą nazwisko . autora 
polskiego, a ostatnie, ozytane 
w tym samym ki,erun!k\1, da
dw tytuł jego powie.~ci. 

Sylaby 
ha, biad;_ d, ('en, cja·,· do, _ba. 

ka, 1ko, ko, kot kon, kltl, la, lig, 
les, fon, ma, mi, ni. o. o. pa, 
te, ro, sa, tyn, us, wa. wan, wi, 
_ze. yo. 

Znae.zenie· wyraiWw . 
1) Jeden z pagórków, na któ 

rych został zhudowany Rzym. 
2) Okres ·powrotu ' do zdrowia. 
3} Bóg rzymski. 4) Miasto w 
Japonji, 5) Statek powietrzny. 
6) Posiłek. 7) Styl. 8) vWadca 
Japonji (wsipalk). 9) Wąsy ro
śUnne. 10) Aktor filmowy. 11)' 
Wyde\,1z!ka zimowa. 12) Zai
mek (wspak). 

Wizytówki 
(Uł. Tola B. i W. B.). 
·Rutka Bialis. 
lik. Gordon. 
Tola. Pilk. 
Artek PSłll 

E 
Szarady 

(Uł\. L. Sła~ewski). 
Czyta redaktor Ust od chłorL»a-- ka, -
Kręci głową,, -zdumioną ma mi

nę. 

\V'łkońcu rzuca. go do pierwsze
go .„ drugiego, 

Alr1tykuł nads:ze<lł w rlą a.odzi
nęl 

Juz mrnk ża;pada za oknami, 
· J1uż świat się robi drugi-4.r.zeci, 
Niedługo :ksi~życ wyjdzie nł 

niebo, 
l ta'k, jak. la~pa, zaświeci. . 
Kaidy _zoł!nieriz dobrze zna ca

łość, 
Bo on tani mieszlka i żyje. r )ą opusz,c·za, ~d:v czas swój 

wysłuży, 
Gdy mu uodzina zwolnfonia 

wybije. 
(Uł. 1r:usia Górecka). 

W eałym letaf drugi wspak, 
Wsp~ął się m;tń otyły r.ak. 

· Pierws'.ZY - 7 ,.n" -'-- szedł brze 
giem raz, 

Myśli„. że to mam ra c-zas, 
Wle7,ę w drugi, chociaż długi, 
Raka niechaj wezmą stµg.i, 
Uważą mi zeń potrawkę, 
Teraz .pierws1ze - idę na ksrnt-· 

taamiglówka 
(Ułwl. E. Heriner) 

I Il 
X . X 
X . X • 
X „ X 
X . X . 
X X "' X X • 
X • X 
X X . 
X X . 

·!•A.X.. 
1 X . X • 

X. • X • 
• i X • X • 

X . X 
• X " X „ 

. 
" 

~ „ 

lkęt 

Zamiast kropek i krzyżylków 
wpisać litery tak, aby w rzę
dach poziomych powstało 15 
wyrazów. o podanych znac.ze:.. 
nia-ch. Litery, zastę:puj.ące krzy 
7.yki. czytane z RJórv na dółt da 
dz·ą - w rzędad:~ I-ym i II-im 

~ .••....... „ ....•..•.... „.„ •• „ •••••••••••••••••••••• ,„ ••••••••••••••••••••••• „. 
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imiona· i nazwiska dwuch auto 
rek' polskich. 

znaezenie ws_r~zów~ 
1} Potrawa. 2) Siłacz. 3) 

Imię bohatera-_powieści Londo
na. 4) Rodzaj muzyki tanecz
nej~ :5') wa:ga brylantów. 6)' 
~Bakterj'a. 1) Rzeka. 8} Płasko-
'vzg6rze. 9) Ow:oce. 10) Sipflzy-

-. siężen.ie. 11) Tytuł. 12) C.zło-
. nek szqepu . indyjskiego. . 13) 
Opłata graniczna. 14) ·Napój. 

. 15)-Choroba. 

- -·zagadKi · . szarattow_e. 

(Uł. E. Heriner). 
W wykrzyknik pr:zyimek ła

two się wpakuje, 
J_,€c:r caJość rzecz straszną zo-

.. . · })raizu.te:„ 

* 7 bożlka sp)łgłqs).rę stw(frzyde, 
A że to potrl.lwa zarą~ 

uwie1"zycie. 
- „ * ., 
:?~ spółgłoską karta do. gryhµ-

. · . . • , . . · stępuje~: 
1.. odłożony na,di:nif;l'i· .wsz.ystkim 

. . · .. . . pok~zuje. 
· rtag:rody .. · 

· ·(Ut L. i H. Krakowscy)·. Hozwiązania . powyiszyeh 
' Drnbitej mondv rniasto sUto~ rózrywe1~ ull1ysł()\vyĆ)1 ·nalęfy 

'· · . . . . . żytr~c, . nadsyłać' do 'redakcji , ;,Mojego 
;,fa \\~śi:ó<l niehiesk ich cial·rn icj Głosi1k ,;,, (Piotrkowska' 101) do 

-.(.e z~sicź\·~.i„~~ dhia .24 \vr:ześnia. . ... · .•.. 
• : Za ·trafoe ro?whizania rect~k 

s;; ;'t; wiatr-·~ t\łpach l pbc-a•)- .. c.ia przeznacza .frzv llagrody:' 
wl'ednią, · .1) 2 biletv do kińa.' ,.. · 

/łMri si~ na rzecz niepowszc 2~ Gi·ę towarzvską. 
dniq. :ifl Ksiqżkę. - . . _ .• „~ ................. „ •.••• ~··· ......... „ .... 

. Rozwiązania rozrywek· umysłowych· 
umieszc~onych w numerze 36 „Mo' ego· Głosiku'' 

ROZWI \ZANIE l{RZYżó\.YKI rnz„ 2G1 skł:Hht<~, 29) akr, 31) ogni
Pozinmo: m mól, 6) pomidor, wa~ 32) g~1w., 35) pod, 36) dolar, 

0) rah, 11) kat~ 12) kot. 13)- rek, 88) br b; 40) wadrr, 42) ćma,- 44) 
lD) racL lff) mal~:· ·1n sól, 18) ikB, ~:lk; 47'1 lek · 
19) Xe1\ g()) ·~Hj 21) Spa, 23). aJu 
27) Edyta .. 28) ·11:11.)ka, )3'0) ·-ofo, 32) 
~!aZ: i13) łka; 31) g:ra, 85) prir, .· H7) 
:.md, 38) hon, 39) iwa, 41) dać, 43) 
ból. 4J) Ewa, 45) bna, 49) ba11ada, 
·18) rek. · · ·· . · · - . · · -_ 

ROŻ\VI.\ZANIE WIZYTQWEK 
. Skrzy1)ek; drwal, keb1er1 tol':ąrz, 

.m.marz~ bokser. . . . _ 
. Berlin, Rosja, Bielsk, 'rarnów.„ 

Piono\\'o:· 1) sÓ~~· 2). foka: :3) mit ROZWV\ZANIA ZAGADEK 
4) kkaj~ :5) pai< 7). l\fad'E~ra, 8) rok, Po~krzv-wa. Po..,ża.r. Stań-czv-k. 

· 10) Bc•skidy .. hl) kos, 15) rana, 18) . :La-le~w-el~ A-na-I-i-z-a.·.· ·· .•· . 
il<'~ 21) sto, ,22) Pat, .24) kra, 25) 

. SPACER PO vrvs~AWfE . 

Na.. powyższyni rysunk~ widzhny ·w. jaki Śposóti możtna obejść cały 
pawilf_m nie przerywając drogi i nie przech,-O'dząo_ koło fadnej ścia-

. · ·~y dwa. razy. 

JAK PODZIELONO POLE? 

j' 

t'.~.0-\)0 9.0 
~· ! 

: · . I~o. dokht<li1~m bblic~e~1;u, pkaże 
:·~r~~ i'e pol~ cc~Y no\ff~lfor:n~ie .. $a ta
:kx Siiplą wj~J.l~9ŚĆ~,;jak_~P,~jało _,])l'Wl 
't~.m~_;. ·. . ... , 

KTóRA BĘDZIE GOO.ZINA? 
Gdy ria zegarze u· góry ria lewe.; 

· wsl~~zówki pokr;yją się 'po raz dru 
~i; l:ędzie g·oClzina. 2. f .11 1i1inut. 
··-GJy na zegarze .1] •· g<_)~y na pqt

c·:\vc>. :\vskazó,vki ·.pokryją. się ·po' raz 
frzecL hęrlzi<; go\lzfna 6 (33 minu-
fir_ . . „ ·.' •.. ' .• : . 

. ·"Gdy n:i . zegai:ze --~ d~łu na' lewo 
; :vskazc'iwki ])O.kryją. Hię po raz 
"';.wartv. b~dzie godziga, 10. i. 55 mi 
nuŁ r' 

: ~Gdy 'na zegarze :u (:iQll~ .na pra
,,~o. wskazówkj ·1)okryją. się po Taz 

, .. pi~~y, hędzie godzh1a t min. 6. 

Trafne rozwiązania r9zrywek u
. mysłoivych z numeru. 36. „Mojego 
Głosiku~' iiadesłali: · · · 

. ··:Adamski \yl~del~, .·· Ąr.011steinó'w
. JiA,:·.zósia. ifda1hówł1.ą: .:"Łeolia.dj:i~ ,A

;: 1;ói1<nvic~' I\(,,· .A~ram§9nó'~~~ 1Iira, 
ĄlNi+ówna, .~adzia, ,.Balbirsk3" ,J:. i 

· ;)atfa:siak M., ... Bari:lsiaJ~6wna · O.ela, 
'}3}ł~fy1i.ska Ba~~a, · B~lewi~z Kaz.ik, 
,B.folakównu, . Wanda, .. Haum Tolek, 
Cukiermanówna. Ewusia~ Q.ęli:ó.slrn 

·; i9,_~ia, Cukro~;ski Mjr~k~ . Qymer 
·Jahek .. Cwajgenbąrg :_,S., Gałl\:ówna 

· '.lr~:a, · Dosińska Kazfa.,. Da.Widowi
~ż,Ówna Marylka, . J)'ra.bkówqa Wi~ 
sja,. Datyner · Luce,r, Eliński Stefek, 

· ~kstein§wna Sabinka, Fuks M., 
Fl.frri1a.ński Janek, Falska Danusia, 
Fabersteinówna . Gienia, Gramerów 
na Lola, Gorczykowska Anielka, 
Golińska Zocha, Gerstein Henio. 
Gołakowski Tadek, Ga.berówna Zo 
~da, Hamburgerówna Ewa,· Halecka 
Irena, Horakówna Mai·ysia, Her
szenberg Julek, „Irka ze wsr' 
Iwankowicerówna Mania, Ikka W„ . 
Ikka. Renia, Izbicka Mirka, Ja1rnhn I 

. . . . . 
·•······················································· ···························' 
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wiczćwna Hanka~ Janiakówna Wła 
dzia, Jóźwiakówna Zooha, Jawor
ska Lena, Kałmowiczówna Felusia. 
,,Krwawy lew", Kostakówna Ila.
nia, Karwowska Lili, Kotlarski 
Józek, Kalii1ski Janek, Lodm·ska 
1\farysia, Lijekówn::i. Salusia, Las
man J.1 Lipowska Aniela) Ławryno 
wicz Marek, Malinowski Stach, l\lil 
stein Henio, Milewska Hania, Mar
guliesówna Gienia, Nowak .Józef, 
Nowaclm .Józia, Neuhaus Henio, 
N owak owska. Hela., N owarska Cc;
Jinka, Nonbe1'Żanka Helka, Osmól
ska. Lodzia, Oldak Józio, Open
cho1vska 'Zuzia., Opatowski Henio, 
„Patefonik'' Pankowska ,Jasia, Pe
re1m:m Muniłek, Piasecki Wła<lek, 

wu a; M! &'.1 

o 
żytnikówna Hanka: W jakim ce 

lu przysłałaś mi przepisany z k~dąż 
ki wierszyk? Napisz obszerniej; 
chciałabym lepiej poznać nową sio 
strzeniczkę. · 
żytnikówna Hanka wzywa Hel

.Kę Ajznerównę, :aiby napis~fa d'l) 
,.Głosiku". 
· Jakubowska Różyczka: Cieszę 
się, ie dobrze spędziłaś lato. Ja. 
równiet bardzo przyjemnie spęd6i:
łam urlop i poznałam kilka cieka-

... ••••••••••••••••..+•• Para dzieci szkockich 

Polanowska Irka, Rabinowiczćwna 
Fela, Rudnicki, Tomek, Rutkowska 
Helena, Roznerówna Lilka, Rosiń
i!.ka Jadzia, Sobczak Włc5dek, Si;e
pesówna Hanusia, Sztajnówna Sar 
la, Sławsk~ Hania, Silska Ma
rychna, Synówna Pola, Sobańska 
Kazia, świetlińska Władlrn, Toma
sze wska Basia, Tonderska Olesia, 
Tucholcówna Bronka, Trześniew
ska Ka:rolka., Tobesówna S., Tobo
Ii11ska Jadzia, Tarnowska Jadwj
ga, Urbański Mirek, Ulatowska. 
J adzfa, W ola1iska Gienia, Wajn
berg R. i Rotbard S., Wiązowslrn.. 
Romana., ·Wilska Antosia, Wierz bill 
~ka Lodzia, Walcman Janek, Wie
neró wil.a Dorka, Walicka Krysja, 

I I I 
wych miast. Jakie kłopoty miała~· 
ze szkołą i czem jesteś tak bardzo 
zajęta., że nie masz nigdy czasu na. 
odwiedzenie mnie w redakcH'~ 
Książki, które podajesz, są. zupd
nie nieod9owieclrrie dln. dziatwy gb 
sikowoj. · 

Jakubowska Różyczka wzywa 
Heńka Sandberga i .Jakuba Wm::ź':i
ka, aby napisali c1o „Glosiku". 

Zetwiańska Stefa: Dlaczego nie 
iglaszasz się po nagrodę? Ba.rdq;O
hym chciała zohaczyć ciebie i bra
ta„ 

· Lijekówna S. wzywa Maniusię 
Wajnheriankę~ ab~r napisała d~ 
„Głosiku n. 

Barabakówna M.: poleca dziatwie 
gfosiko;wej na-stępujące książki~ 
Teresy Jadwigi: ~,Dzielna dziewczy 
na", Leśniewskiej: „Panny". Bo
chuszewiczowej: ,~Dziewczę serca'', 
W ~złowskif'j: ,,Poprawa figlarki' 1

, 

l\faszewskiej: „Z życia dziewczyny 
i Popła1vskieg·o: „Ciekawe obrazy 
z 7.vcia hldów". 

~~~~···········$··· ...... 
nasz· kącil\ 

,~Mam la.t 12: jestem w IV o(t. 
dziale. Interesuję się polityką., 
sportami i kfoem. Lubię historję i 
.geografję. Dużo czytam i lubię mu 
zykę. Chciałabym Korespondować 

'Za.liszewska Gnusia, Zającówna Lo 
la, Zając Henio, Zelwiański K., 
Zajączkowska. Miecia, Zylber Hen
ryk, Załęska Józia, żelska Irena, 
żaliński Wacek. 

* * * 
Nagrody drogi!! los.owania otrzy-

mali:' 
1) 2 bilety do kina - M. Fuks. 
2) Grę towarzyską _, „Krwawy 

·lew'' 
3) Książkę - C. B:masiakćwna .. 
Pe odbiór . nagród zgłosić się na 

lety do redakcji „Mojego Głosiku" 
(Piotrkowska 101) w sobotę, dnia. 
23 ·września, między godz. 4-5 pG 
południu. 

y ' T·Omaszewska BaSia: Winszuję 
świetnej oceny z pietwszego wy
pracowania„. Szkofln., że w naszem 
miPśrie niPma ogrodu zoologimm!;· 
go. Taka miłośniczka przyrodv. 
ink ty, byłaby napmvno zachwyco 
na fokr.jami zoolog.ii w ogrodzfo 
zo0lo;rirznym. · Dwa tygodnie temu 
widzfałam bajeczny ogrć a zool~
giczny w Londynie. 

Rumiński Albinek: Otrzymałam 
świeży transport ża,rcików i róz
nych innych. Rozpocznę je tera.z 
przeglądać i kwalifikować. Okaże 
się wię<'~ które prace nadają się <le 
(huku. Sądząe z urywku 'powieści. 
nie Jest ona zbyt udana. Urywku 
nadesłanego nie wydrukuję. 

"*•••••"~•••e•~••• 

Rzeczy ciekawe 
RADA ROTSZYLDA 

Drobny hankier skarżył się kie~ 
dyś Rotszyldowi na niesumienneg@: 
Ułużnika~ który winien.. mu jest 
10:000 franków, wyjechał do Kon
stantynop°'la} nie płaci„. Bankier 
nie ma. nawet świstka papieru, któ' 
ryby potwierdzał jego należność. 

- Napisz pan ·ao niego, aby· 
przyslał jaknajprę'dzej 50,000 fran·.; 
Rów, które jest winien. 

- Ależ on mi winien tyUio 
10,000 franfów. 

,.: ehłopcem lub dziewc,zyn)tą o po:- ~ Naturalnie, sprostuje właśnłi 
'dobnych zainteresowaniacli. List;y' omyłkę i w. ten sposób wejdzie pali 
-proszę kierowac na adres: ret& w posiadanie dokumentu, stwi~· po,p~suje -si~ publi9znie w ta11.- Kałmowicrow:na, Łódź, Północna; dzającego słusznJoM pańskfob'. pi:e.--.. en ludowym. N'r. 10v ten;~ji. + - : . . . - . . . .· . . . : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 




