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Ha:; 1·mider był ~tras1z•ny. 
Ćv;ierk:rno, piszczano, gwizda _. 
no. Jatk kto mógł i umiał. Oto
czona 7.€ \vsz,ystkieh stron 
przez roje pokrzewek, piisz.~k, 
mvsik1·óli:ków, znanych z do
brego serdus!Zka rudzitków, 
skowronków leśnych, winowaj 
cnni .k'-'iknłka siedziała na ga
łą;ce leszczyny, zerkając trwo 
żliwie. Rillkakrotnie usiłowała 
.zen10:ać się do lotu, ale. się to 
na nie zdało: A pokrzewka 
ćwierkala zacietrzewiona: 

- l ·oowiadam wam, kum
c1~ drogif'. że ledwie sfrunęłam 
z gniazdka> nby się <!Zemś po
żywić., ledwie odleciałarn o kil 
ka !kroków, ~dy nagle.„ Powia 
dam wa:m, kumcie drogie, r..oś 

· lunie tkn+;fo, aby zawrócW Le 
cę 'vięe i już zdaleka widzę, że 
ta zbrodniarka -- kiwnęła µo
krzevvika w stronę kukutki --
już po grniazdku myszkuje. Pi· 
.,;;nęłam sh asznie, kmnde dro
gie. Same słyszałyście. Okrop
nie pisnęłam! Ale co z tego. 
Znade ją p1rzecie. ~n.pewno 
.tuż mi s:woje jajeiezko podrzu
ciła.. 

.-- Jahym, będąc na twojem 
miejscu·, zaraz je wyr.zuciła -·-• 
ćwierkinęła vlisz'ka. 

--- Takaś mądra! -- od1pali · 
ła pobzewka. F.rzedeź 
wiesz, źe }ej jajecz!k,a nkzcm 
oó naszych się nie różnią. 

·- · No i co ty powiesz na to?: 
- zwrócił się do killkułild nF 
d·zik; - Czyiż ci nie wstyd hyc 
taką matką wyrodną?· J&k mo 
żcsz powierzać wychowanie 
własnego · dzieeika obcym 'l 
Wstydziłabyś się! Co masz. na 
swo.ie usprawiedliwienie? 

HulkułJrn . mikzała. Ale po 

Łódź, dnia 22 września 1933 r. Rok V 

-
iefrwili zaczęła kukać wzrusr.o-
na; 

Ja nie jestem temu win
na. Nie umiem znosić. ,jajeczek 
tnk często, .iak 'vy. t:::noszę tyl 
ko raz. na tydzie{1. Pomyśki~ 
~amc, czy z·dołałabym wysie
dzieć bez pożywienia? I. jak
l}ym zdołała wy1karmić pierw
sze pisklę, gdy na wyklt~cie się 
następnego musiałabym cz-ekać 
~ały tydzień. Ja fo7. dbam 1 
swoje potomstwo. lidy widzę, 
CT 44 

żarciki 
Władek stłukł szybę '\vystawową 
ucieka. Wła.ściciel sklepu dog':t· 

nia_go, ·chwyta i zapytuje, czy ·chło 
piec nie wie, że za.- szybę należy 
zapładć. 

-- Wiem o tern, - . od1mwiada 
malec, -- wła.śnie biegłem do do
mu po pieniądz.eL.-

* Lekarz: Potrzeba -panu 
ruchu. 

Pacjent: Jestem przecież 
biegaczem. 

Lekarz: Musi pan więc 
prędzej biegać. 

* 

szybko 

jeszcze 

Kazio mówi dto swego p~zyjachi 
la Jasia.: 

- Twój pa.rMOl ma dziury! 
- Musi mieć dziury, ...:... odpowia. 

efa .Jaś, ..._ bowiem skądbym wie
dział, czy deszcz jeszcze pada .. 

* - :Marysiu, teraz jesteś jn~ 
p1 awdziwą. uczenicą na pewno 
·wiesz, ile jest: dwa i "dwa. 

- Tak, cioołu! O ile dwójka 
8toI nad dwójką., to będzie cztery: 
a jeżeli dójka stoi obok dwójki 
to hędzie dwadzieścia' dwa. 

że w gniazdku cuchem jest za
dusno, to wyrzucam jedno z 
jajeczek, aby dl.a "\Yła."r1ego zro 
bić miejsce. 

Pn tern wyznaniu ha•rmider 
się wzmógł. TeraL ku~ułtkę 
strach ąbleciał nie na żarty. 

' ·"' Bodajbym się w język u
gryzła! ~ ·.pomyślała. - Po
<' om ja to powiedziała ?I 

,....~ Zadziobać ją! Zadziobać! 
- rozległy się piski cQraZ 
gwałtowniejsze. 

'N obawie o . własne życie ku 
kulika wyp.rostovąała się i !kuk
nęła tak ~1ośuo, że zamilkhr 
zdumione ptaki. 

- - Chcecie mnie zadliobać? 
Doskonale. J3. umrę, ale gdy 
kulkułki w lesie nh~ będzie, to 
i wv z.giniecie bez ratunku. 

•- Co ona plecie?! Co s;iG jej 
ś1ni?t 

4.4·ł""·"'..:W""" ..... -..ir.··~-

Teraz kuknHrn nahrahl od-
'vagi. 

- Prawdę mówię. Powiedź- · 
de mi sami, które z liszęk są 
najniebe.zpieczJ1iejsze dla pącz
lkó-•.v i tiśd. Nie zap1rzeczycie 
Ę,hy~Ja, że te· kósnmte. Kto je z 
was jada? Nikt, hoby nie' zdo
łał 5tra wie tych włosów, któr~ 
mi są obrośnięte. Tylko ja je
dna wśród wsiystkich ptaków 
tępię je bez litości i zjadam 
masamL Niech kiulk:ułek zabra
knie, a zabraknie wówczas naj · 
;go:r1iwszyc.h obroil:có1w ·1asu. · 
Las zginie, a wraz z niia VJ"Y 
wsz.yscy .. , 

Trudno powiedzieć, czy 
twieidzenie IrnkuMd przekona
ło :p.tasztki, lee.z w te_tże chwili 
ujrzano jastrzębia i tłum cały 
wiraz z k'Uk11ł:ką pier1chnął 
przerażony. 

ł : 
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Małym chłopcom, którzy ucieka 

ją z domu, zwykle bardzo źle się 
powodzi. Ale mały Jaś StMz, któ
ry uciekł z domu, \Vyrósł na wiel
kiego czło•vieka. Stał się sławnym, 
dyrektorem cyrku i z setkami zwie 
rząt i artystów wędruje po calyru 
świecie. 

Gdy Jaś Stosz przed 45 laty u-

!Lądowa1lie. słonia na okręt 
za pomocą 'dźwigu. 

dekl z domu rodzicieIŚkiego, miał 
on dopiera 15 łat, a majątek jego 
składał się z 25 . groszy. Chłopi ee 
chciał zostać klownem cyrkowym 
ł udało mu się dostać do małego 
Wędrownego cyrku. Musiał on o 
wiele więcej ;pracować, niż w do
mu rodzicielskim, bowiem taki 
!down, który nEt atenie robi rozma
ite sztuczki, nie·:ma wcale tak łat 
wego życia, ja~ -> ;przypuszczacie. 
Przez długie, długie godziny musi 
on ćwiczyć, aby · jegb numery do
brze ,;wypadły". Jaś :okazał się 
bardzo zręcznym chłopcem··. i zajął 
się tresurą zwierząt, ale wówczas 
nikt nie przypuszczał, ze. wkrótce 
będzie ou posiadał więcej słoni, 
uiż ksiąięi indyjski. 

i z życia dyrektora cyrku 

dużC> pienięclly. Wydawał zaś bar
dzo mało i odkładał kaidy zarobio 
ny grosz, miał bowiem jedno gon! 
ce· rnarzente: c11ciał sarn mieć cyrk. 
Zyczen:ie jego urzeczywistniło się. . 
Początkowo- cyrk Sarrasani'ego 
był całkiem .nały, lecz wciąż po· 
w;ększał się~ aż został duiem mia
stem na kołach. 85 ant ciężaro
wych ·.i 200 wozów doczepnych z 
ledwością wystarczało na prze
transportowanie wszystkich jego 

zwierząt 
miejsce. 

. ludzi z ~iejsea na 

Nie zawsze dyrektorowi Sarra
sani'ego wszystko skła~nie ~zło. 
Często ryczały grodne .· lwy, .dla 
kióryc.h nie było• z.a co .. kupić poży
wienia, .gdyz wielki na'11fąt cyrko
wy był pusty, a w kasach nie -~y
ło ani grosza. Lecz Sarrasani miał 
zawsze dobre ·p0<mysły,.'dzięki któ 
rym wydobywał się :ze. · · · ~sz-elkiCh 
tarapatów. . . · ,. · · 

Cyrk Sarrasani wędt~wał po ca
łym świecie: z kraju .. do . kraju, z 
miasta do miasta. Przepłynął na
·wet, ocean i rozpcczął 1 

• \\'ędrówkę 
p<> Południąwe,j Amer~ce'. . Mo~.ec~e 
sobie wyo·brazić, jaki~ · zdum1eme 
wvwoła ł Sarr~sani •.v .. całym świe_-
ci~, gdy pe\vnego tlnia :.' !załadcwa! 
swó,i cały cyrk na dwa okręty 1 

udał się z nimi do All-?.eryki! Przy 
}lOmocy wielkich dźwigów włado
v;ano na pokład 26 słoni~ m.asę 
koni i kla·iki z . dzikiemi zwie1·zęta
mi. Pod sprężystem kie.ro·wnictwem
ciyrektora wszystko doskonale się _? 

udało i zwierzęta w dobrym stanie 
przybyły do Rio {Ie Jane~ro. 

Powoli Jaś · Stosz, który obrał so 
bie pseudonim: Sarrasani, stawał zbiera 
się sławny. Występował w naJwięk Muzyka gra, słonie siedzą na swych hrz:sełkach, a pogr0;mca 
szych ·cyrkach §wiata i zarabiał huczne olilaslu. . . . . $ 
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.Jmi~ni.rly : dzfadunia były dniem 
uroezy~teg:> . ~więta dla·. całego . do„ 
. mµ. W sZl7sc:y, cała. ~odzina, prześci
-gali się. _w?-:ajemnie -w sprawieniu 
diiadun'.ó,wf jakttaiwiększej przy
jemnó~, ·· · 'jak'łajwiększ~j niespo
~dzianki~\v : chęci o,bdarzenią . go.· ta
Jd111-pJęzen.tem - ińJienino-wym, któ-

. · ryby przyćmił inne i wYwofał zado 
.wolenie, .. solenizanta.. . . · . --

- -, .- N,ieła~e: fo zadanie, ··.·. bo ·stant-
$zek_ ~yJ]l;ti .w -tyni -wieku, ż~ po

. ·ttzebm~af tylko -wxgodnego fotela, 
faj~,i i D)iłf)Ści -tych, którzy. go _ota
czali •. .Wszystko to posiadał. 

.. Już .na . długo 1nzed imieninami 
usiłowa)lo zręcznie wybadać dzia
(~ui.lia; _'co. ~heialby · mieć, poznać jego żyezepia. · · . · · 
. Starusi-ek doskonale rozumiał, ku 

c:t-:emu zmierzają te, niby odnie · 
chcenia zadawane, pytania. Nie da 
jąc jednak poznać po sobie, .że wie 
o co chadzi, a że żai;tować iuhił, 
_wypowiadał życzenia, które ,,·pra
wiały w zdumienie._ pytających. 

Kiedyś, wzięty na spytki, niby 
~ '.,~~i'fi".:};. _v_;'ff~~'~?l';<>i 

Przedstawienia cyrkowe w Rio 
efo· Janeiro cieszyły się wielkien.1 

. powdzeniem; szczególnie podo.bały 
się tresowane słonie, które tańczy 
ły, siadały i wstawały na komendę, 
jak grzec~ne dzieci. . 

Obecnie słonie i inne zwierzęta 

z cyrku S:irrasani'ego są iui od
dawna w Europie, Być może, że 
kiedyś będciecie mieli okażję oglą
dać_ tańczące słonie na własne 
oczy. 

MOJ Gł.OSIK 

zamyślił się gł,ębok~, kilkakroć 
pyknął z fajeczki i -oświa~czył: 

- Chciałbym bardzo .• ~ Bardzo
bym chciał posiad~c żyrafę. 

- żyrafę, dziad~q.iu? A na 
c.o dziadu.'liowi żyrafa? 

- Przechowywa~bym wówczas 
tytoń do fajki -na piecu, bo w szu
tladzie stóllika -- · n'lSiąk( .·_ wilgocią 
i potenf_:fajka źle•-·- ~iągnłe~-

- Co ma to wspólnego ' z l;y-
rafą? ._, ; .. ,·• 

- Jakto co? Na piec nie \d&
sięgnę, bom ·zbyt niski1 · nie jestem 
zaś takim urwipołci~m„·· jak Wacuś, 
aby po . krzesłach się Wspinać. W:-s· 
starczyłoby mi wówczas zwró1~ic 

. się do żyrafy: - podaj, koohanie, 
tytoń z .pieca! Załatwiłaby to na 
po~zekaniu i jeszcze · schylićby się 
musiała.... Tak... tak.„ bardzo przy 
dałaby mi się żyrafa! 
Otrzymując dary imieninowe, 

dziadunio zrzędził na zbytki, na 
daremne wydawanie gros:za, . na 
psucie starego, ale znów rozumiał, 
jaka to wielka przyjemność dla 
tych, co go obdarowali, że mogą 

-, mu· złożyć ·'dowody pamięci, ~zei, 

miłości. 
Gdy_ więc chodziło o wnuków, 

Józieczkę i Wacusia, to staruszek 
sam ułatwiał im to zadanie. 

Oto na długo przed dniem imie
nin wtykał im raz po raz po kilka 
dziesiąt groszy, _mó\yiąc: 

- Jak•>Ś mi ten·-· nieznośny reu
matyzm dokucza! Sam. nie wiem, 
co robić. Macie tu, łakomczuchy, 
na cukierki. Zjedicie za moje zdro_ 
wie, . może mi pomoże... .;.. 

I znów wiedział dziadunio, że 
otrzymane od niego pieniądze po
wędrują nie ·do sklepu z cukierka
mi~ lecz do pudełeczek, w których 
wnuczęta przechowują i gromadzą 
oszczędności na kupno prezentu 
imienninoweg10'. 

Narady nad tern, co kupić, czem 
obdarzyć dziadunia w dniu imie
nin. trwały całe tygodnie. Podczas 
spacerów Jó.zieczka i Wacuś za
frzym.Y"'ałi się .. przed . kazdem 
oknem wystawowem sklepów, do 
pytywati się o ceny, zastanawiali 
się nad użytecznością tego łub in
nego_ przetlmiotu. Każde z nich 
chciało dać prezent najładniejszy 

1 taki, któryby sprawił dziadunio
wi istotną przyjemność. 

W tym roku Wac!tś postanowił 
obdarzyć · -dziadunia piękną fajecz • 
ką. Józieczka zaś książką, opisu
jącą dzieje walk pówstańczych o 
niepodległość P.olski. ·Rodzice po
~hwalili ich zamiary, zebrane zaś 
cszczęidrtości wystarczały na lmXJ
no. W przeddzień imienin oboje u
dali się po załatwienie spra·wun
ków. 

Po pO'\-vrocie do domu W a 'UŚ 
nie zastał Józieczki • 

- Co ona tak marudzi? _ po„ 
myślał.- Czyżby zmieniła zamiar. 
A może :w tajęmnicy przede mną 
kupi coś innego. -_ Juz raz tak prze~ 
cie zrobiła, 

I jakie:i · ~Y,ło __ . jego zdumie-
nie, gdy prżekoiulł ·:się, łe Józiecz
ka powróciła dĆJ domu bez paczki. 

- Nie kupiła§? 
·-Nie! 
- Dlaczego?-._ Czyżbyś zmieniła 

projekt? 
- Nie pytaj mnie 0 nic, Wacu

siu! Sama hie wiem, czy postąpi
łam dohne, ale nie ml9głam ina
oej. 

Nazajutrz, z samego rana cala 
rodzina pośpieszyła do pokoju sia
ruszlz.a. W zruszony odbierał życze 
nia i daty. 

Gdy przyszła kolej na Józieczkę, 
ta, oplótłszy go rękami za szyję, 
szepnęła: 

- Wiesz, dziaduniu, jak bardzo 
cię ko.cham! Otciałam \Ofiarować 
Tobie, -dziaduniu, piękną książkę. 
Idąc po nią do księgarni, natknę
łam si~ 11a . tłum ludzi, który ota
czał -jakąś lezą.cą na chodniku ko
bietę, obok niej siedziało małe pła 
czące dziecko. -Nadjechało właśnie 
pogotowie. ·Lekarz szybko przywró 
cił przytomnoślć kobiecie. I usły
szałam, jak szeptem 1"1Yznała le· 
karzowi, że mąż jej nie ma pra~y, 
że od kilku dni riic w ustach nie 
miała, że żebrać nie umie, a zaro
bić nie może.„ Oddałam jej wszyst 
kie pieniądze, choć wzbraniała ~ię 
przyjąć. Powiedziałam jej, że. tó 
od ciebie. dziaduniu„ •• 

Staruszek wzruszony, uściskał 
-wnuczkę. 

- Dziękuję ci, mQiie · dziecko. 
Dałaś mi dziś upominek imienipo
wy tak pięikny, jakiego jeszcze 
nigdy w swem długiem życiu nie 
otrzymałem od nikogo, 

I 

I 

I 
I 
i 
i 
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Stef n r I J n 

W bieżącym miesiącu przypa 
da.!ą trzy wielkie rocznice naro 
dowe: 400-lecie urodr in ·Str.fa
na Eatore~o, 300-lecie rnrodiin 
Jana III Sobieskiego i250-lecie 
sla \\1nej odsie<:zv_ Wied1nia. 

W ramach kró.tkiego artyku
liku chcę wyjaśhić wam ma·· 
<:zenie wszysłlkich l:vch trzech 
uroczystości. 

Przedewszystkiem pomow1-
m v o Stefanie Batofym. "' 
. Urod>ił si~ . oń 2 wrześ,nia 

!533 roka, zmarł zaś w paź
dziem1ku 1585 roku. W roku 
1555, czyli mając lat 22, został 
księciem Siedmiogrodu. R11ll
dzir Siedmiog·rod·em przez 20 
lat, wielce ro.zumnie i sprawie
dliwie, z<lo'Jywając sobie ogól
ne uznanie ze strony podd:1-
nych i sąsiadórw. 

Gdy w rokiu 1575 1k,l·óJ Her1-
rvk Walerv uciekł do Francji 

lzarodzieiem chcę 
być ... 

Chcę być nobie czarodziejem, 
Chcę zaklinać ł cza~nwać _,,.. 
Długim pędzlem, barwosiejem 

Woiąż malować - wciąż malowa~. 

I farb chcę mieć moo okrutną, 

Nieprzebrane tęcz kolory! 
A gdy szaro, a gdy smutno, 
Barwne sobie rzeźbić Wzory. 

I przyłapi~ siłą czaru 
Przecudowne wiosny rank.it 
I podsłucham drzew pogwaru 
I - uwiężę między ra.mkł! 
Namaluję eud wlecz<>ru 
W pA"zedwieczorn~J, krwawej 

,"'Ot<iy 

I polankę pośród boru 
I krzyż stiU"y wśród rozdroży„. 

I co piękne, co urocze, 
To p1·zylmję w barw kajctany: 
Ziele1i lasu, wód przeźrocze, 
Cuda sh}ńca, zboża łany ... 
Chcę być sobie czarodziejem, 
Czarodziejem z Bożej łaski, -
Długim pędzlem - farbosielem 
W ciąż malować swe obrazki„. 

i została ogłoszona elek<1ja, ze
brana na woli szlachta obrała 
jedno.głośnie królem Stefana 
Batorego. Koronacja odbyła się 
na Wawelu. Kr61, zaraz po 
wstąpknin na tron, dowi,Jdł, 
że potrafi mądrze rz,ądzić. l\Ua
sta pruskie i Gdańsk były nie
zadowolone z obioru Batorego. 
Batory, obawiaj,q-c się o Pru,,sy 
i inorz:c Ba.ltyclkie, bezzwlogz
nie pośpieszył na Północ; zdo
był Gdańsk i kazd miastu za
płacić 2-00.000 złotych kary. 
vV ten s·posób li:(.,o.cnil wład.z~ 
Polski na Pomor•zu i pokazał 
s~siadom, że nie pozwoli so~ 
„ w kasz·e. dmuchać". 

Batory zaraz na pierwszym 
sejmie powiedd·ział do szlach
ty: 

Serce króla 

Sarkofag w koś-ciele Kapucy

- Pamiętajcie panowie, że 
nie będę królem drewnianym, 
ani malowanym. Kiedyście 
mnie wyhrnli, 1ruusfoie mnie słu_ 
chać. · 

Gdy Batory· zasiadł na tro
nie, µanujący wówczas w Rosji 
car 'Iwan .IV zaczął btuźdz1ić, 
chcac zabrać Inflanty. ,\Vqw
czas' Batory mszy! ·. na. wt·oga 
wraz zę :nvą dzielną ,,chłopsiką 
piechutQ". któ-rą utworzył, zdo
był Połock i Wielkie Luki. -
Iwan IV, ·zwany Groinym, mu
siał pod· Pskowem prosić Bato
rego o pokój, 

Moment ten. uwiecznił nasz 
slawnv malar:z, Jan Mat0j!rn, 
ua ohrazie p, t. „Batorv pod· 
Psikowem''. 

Batory miał v1ielu dzielnyd1 
pomocników. Ws1>ółoraeował z 
nim sla wny kaznodzie.f.1, ks. 
Piotr . S.karga, oraz 11etman 
1rnncle1z, .Jan Zamoyski. 

Batory umarł w Grodnie. -
Śmierć jego wzibudziła wielki 
żal w sercach <młego narodu, 
tktórym rząd,zi~ tylko przez lat 
dziesięć. Umarł, szykniąc si~ 
ąo woiny z Moskwą i Turcją. 

* * * 
Teraz pomóiwimy o drugiej i 

trzeciej rocznicy, któire si~ łą
cz!ą z sobą niero..:erwalnie. Bo
wiem żywot Jana Sobieskie~o 
uwieoz'lliła odsieez 'Wiednia. 

Jan III Sobieski podwdził z 
prastarej, polski-ej rodziny; Je
go prad1ziad, Stanisław Żó~kiew 
siki, dziad Jan Sobieski. brat 
Marek Sobieski i zięć żo~kiew
slkfoh; Koniecpolski, pole~li w 
"arkach z turkami. Jan Sobie
s1ki pnysiągł sobie, iż będzie 
mś-cieielem krzywd, wi1r;z1ądzo
nych ojczyźnie i rod,zinie, i 
iwzysięgi dotra:ymał. 

nów w Wars,zawie, zawierajqcy Jako ·hetman 'vieltki koronny 
serce kró'1a .Jana Sobieskiego. pobił t·ur'ków pod· Chocimemł 

Gdv został obrany królem pal.-Popiersie dłuta Kaufmana, skim, nie poś:pieszyt na !k<oro-
miecz i !korona wykonam~ naeje do Krakowa, lecx udał 
przez Gregoirre'a. Jak wiado- się na połud'llie do Lwowa, 
mo, kościół Kapucynów ufun- chcqie wypędzić z miasta tur-' 
dowany :został przez króla So- ków. Po p·rzepęd.zeniu ich ze 

Lwowa, udał się pód 'fiembo
bieskiego. W tym też kościele wlę, gidzie odniósł. zwycięstwo 
spoczywały pierwotne zwłoki nad turkami, a nastwnie. 'WY."' •; 

~ ..................... 'ł•••······························· .............. „ ....••••. „„._.§;~ 
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pęd,ził ich i całych granic Pol~ rafali mu najwiętkszą wdzięc.z
ski. ·Potem dopiero 11dal się ność, cesarz Leopold zaled\vie 

_.'. do Krakowa na koronacię.- - wybąknął podziękowanie ta r~ 
Turev zaś ruszyli µa podJ)ój tunek i tak sk.ą,pił _żywności 

· Europ-v. __ Ujarz1:nili Bu~gf:trję, __ dla \vojska polskiego, :_ że ·Jan 
s~rbję i Węgry, i Slliileli na III z ,v·ygłodzo.nymi pułlkatni 
.A ustrję-~ Atm ja turedka oto- Wir-ócił do Warsz_aw:y'. 

:;czyla Wied:e11. Przeraził się ce- „EurolJ.y pan'' (tak po ,t,_wy-
. s.."\rz_w.Wiedniiu. i papież·w Rzy · · d , k" z a cięs twie ·wie en-s ~ IB1!1 n~ yw_ - . 

mie i zaczęli' w::>łać o httunek. - no Sobieski~gd) _. nie. w1ędiział 
· Obaj wysłaii posłów dq:'króla w·ówcza:sj .że w i1iespełna wiek 
~fana-, którv pod·ówczas pn-eby- później, potomek ocalon~go ce 
wał -W -swej rezyd-encji -vv Wila~ sarza Leopolda :wyciąginie -chci-

c. nowi"' wie dłonie po ziemie -polskie. 
:- Królu„ ratuj \Viedeńt 

rzekł posd cesarza. 

-- I_ chr:wśdjaf1.stwo ! 
dał n0sel papieski. 

do-

Sobieski marzy! o wyz"\\"ole
niu słowian południowych i cal 
1kowitem wyparciu turków z E
u.ropy. :Marzenia jego zda wały 
siq spełniać. W n1.arcu 1684 r. 
zawarto ligę świętą w Linzu, 
do której ,r irzystąipiły: AustrJa, 
Wi>neeja, flĄpiei i Polska. W 
slużbie ligi król nie . szcz~d1H 

1111 1111 

I I 
trudów, które miaty Polsce 
przywrócić ·Podole z Kamień-
cem i·- Ukrainę. · 

Lecz nie• powiodło się Sobie· 
skiemu: ohiev zawiedli,; swoi 
knowalii~ Szamotał się w wię
zach Ugł, tracił wiatr._ę w naród 
własny, opuszczał Slkrzydla, 
klótre rozpiął do górnego lotu. 
Do śmierci, któ.ra nastąpiła w 
1696 roku, p;rzeźywa~ tragedjc~. 
Nie t;lźwig111ął Polski na moca r
slwowe .stanowisko, ale mimo 
to- został dla potomnych wiel
kim królem. 

7.wycięslwen1 zaś wiedeii.· 
&~dem .rozsławił im~ Polski i 
nnieś1niertelnił, a dla sfohle 
z.dobył sławę naj,większego wu-· 
i'faa Polski i jednego z najzna
komitszych woJowników świa
h~l. 

(Nap. Fred. Zajbertj'. 

Niehez.piecze11slwo "'agrażnło 
rze-czy\viśde Austrji i całej Eu
ropie. Cl.id 'tylko mógł zibawić 
·wiedeii i austrjakórw i cudu 
tego do1!rnnal Jan Sobieski na 
czele swej ·.skrzydlatej hiusarji. 
Aniołami wydali się skrzydlaei 
rycerze wi~deńczykom i anioły 
te ich ·rhawiły. Wieść. o pif'Zyhy 
~iu wojsk polskich spadła nie
soodziani-e na obóz turecki. -

Hl:lsarja Sobieskiego 

· ·rurcv · byli już ca.Mi.iem pewni 
:twycięstwa, a tu tymc~a.sem 
przy-byly całe zastęp.y świezego 
silnego wo}slka. Turcy po d~u~·O 
trwalej wa1ce zostali z..wyeięz-e-

. ni i stracili swą największą 
świetość na.rod·ową - · chorą
gie'~ Mahometa. 

Polaey w bitwie tej zdobyli 
200 armat i 125 tysięcy na
miotów. 'V najwspanialszym z 
nkh spoczywał Sobieski i pi
sał ~istv. Jeden skierował do 
~Gny, (napisał w nim: 

„Zdą;żylem. a Bó.~ dal z1wy-· 
ł;ięstwo!" 

A do papieża skierował czte
:ry słowa~ 

,,Ve:ni, vidi et Deus vic{t"! i 
(Płizyhyłem, zobaczyłem, a Bóg 
~wyciężył!) 

Nie· był z.aro z.umiały z o dnie i 
sionego .zwyoięstwa, lecz ·uwa-' _ 
fał się ra skromn_.e narzędzie Ku czci Jana 111 odbył się poc hód pod pon.milk króila w Ła~ 

c '·ach Opatrzn-ości. zienkaeh. W pochodzie tym wzięły udział malownicze g;rupy 
Sobieski .doznał wielu chwil historycz'Ile, m. in. griu,pa husa rji, która v~rzedstawia nas'ze i 

goryiezy po odsieozy Wiedirla. zdję eie. . i 
Pomimo ie wiedeńeizycy wy- i 

..,~HHl~·++ff·f!~tH•tłłłłłłtłttttHtłłłH•itłt•ttłłttt•i9+++ttttfłłttłHłtH$ ..... +4!-



8 Mru~~K Nr. 89 
~•tttłtłtłłłłHłłt•••••••Httttt•••tttttłH•ttłłłłłłłłł•M ... łłłłHHłłłt•ttt•tt•tt• : . 

• Ił Ił I U 

• 

Krzyżówka 
{Uł. ,,Pogtromey · Oceanu") 

Znaczenie wyt·axów_ 

Poziomo: 1) Zwierzę. 3). Pie;r 
·wiastek ichemiczny. 5) Kłótnia. 
7) Imię Ż·eńslkie. 8) Imię aktora 
filmowego. 9) Ptak. 11) L~ka 
w gó:rac;h. 13) Instirument mu
zyc.zny. 14) W:f·g-nani~ 1~) Łą
ka. 19) Monety japons,kie. 21) 
Ozdoba niekU1rych iZ.wier1ząt. 
22) Rzeka we Francji. 23) Ko
niec modlitwy. 24) Żaden .. 

Pionowo: i) Ptak. 2) Pisanz
humory.sta. 3) Stan w Amery
ce. 4) Los. 6) Udecrz (wspaOi). 
8) Imię żeńskie. 10) [..ennik. 
12) Drogi w pa!rk·n. 14) Kupon. 
15) Cesar:Z rzymslki. 16) No.ro
dowość. 17) Plfzyimek. 18) 0-
Z!naczony c.za5. 2-0) Dźwięki 
(wspak)'. 22) Nuta. 

· Logogryf I 
(Uloż. H. Zylbe1'1llanr 

Z poniżej podanych sylab u
łożyć 18 wyra1z6w o podanych 
maczeniach. Pie:rws;ze litery 
tych wyirazów, c:zytane z gó~y 
na dół, dadz,ą imię i nazwislko 
pisiariza polskiego, a ostatnie, 
czytane w tym samym kierun
kiu, tytuły dwueh jego utwo
rów. 

Sylaby 

vVystajiąca skata. 4) Państwo 
w Europie. 5) Imię męskie. 6) 
Lennilk. 7) \Vysna na morzu 
Śródz.iemrn:em. sr Imię arab
slkie. 9) . Człowiek !:> wielkiej 
wiedzy. 10) Niewolnik 11) U• 
fa~ndnienia. 12) Aktor filmowy. 
13) Profeso·r polski. 14) Imię 
męskie wloslkie. 15) Imię mę
skie. 16). Powod:zenie. 17) P,rzed 
miot służący do zatykania 
butelki.. 18) Lotnik polski. · 

hogogryl . li 
(Uł. l. Horowicz.) 

Z poniżej ro danych sylab u
łożyć 15 wyrazów o podanych 
znaczeniach.· Pierwsze litery 
tych wyira:zów, c1Zytane z g6ry 
na dół dadz.ą imię i nazwisko 
pisarz~ polskiego, a ostatnie. 
c1zytane w tym samym kierun
k•u, tyh.ł jego pm.vieśd. 

Sylaby 
a, a, bor, by, cja, da, dy, dJ, 

e, es. fa, ja, lka, ki, ldr, ko, k?, 
kut, larz, lew .. man, nit, na, me 
nje, o, pa, rus, 10, ry, ry, ~''~ 
su, ta, u, wal, wia, za, za, ze. 

Znaczenie wyi•azów, 
1) Eskimos. 2) Miejsie·e na 

pustyni. 3) ~~Najwyższy punkt 
na horyizoncie. 4) Wycieczka. 
5) Gzarodzie.i hinduski. 6) 
S.portsrnan. 7) StwOT1zenia zim
nok•rwisife. 8) Wód:z kozaików„ 
9) RygoT. 10) Potop. 11) Bogi~ 
nie zemsty. 12) Stary. żołni.erz~ 
13) Pojazd zimowy. 14) 'JP
wód. 15) Czary (wspak). 

Przesuwanka · 
" (Uł. S. Li.iekówna) 
da.rke 
I i w a j 
o e ń i g 

15 wyrazów, ś11·odlkowe litery, 
k tó·rych, . czytane z g6_ry • ~a dół 
dadzą . imię i mtzwislko p1sar1ki 
polsikiej. 

łtamigfówka 
{Ułoż. E. Heriner) 

J II 
• X . X 
• X . X 
• ·x· • · X • 

·~ X X 

• • x· 
• X 

X 

• X 
X 

X ;r 

X 

X 

. X 
. •. 

X • 
• X X • 

X • X • 

X • X 

X • X • 

• X 

... 

• X 
X 

X 
X • .. . 
X ; . 

X X 

X X . 

Zamiast kropek i k:rzyżyików 
·wstawić liery tak, aby w rzę;
dac]J poziomyc11 pmvstało 18 
wyra1zów o podainych znacze
niach. Litery, zastępuj1ąiee krzy 
ży:ki,. azytane z gó.ry na dół, 
dadzą - w r1zędac;h I i II -
tytuły dwuch powieści tego sa
mego autora polskiego. 

Znaczenie· W~'I'atww 
1) Pocislk. 2) Tekturowe scho 

wanko. 3) Zalew. ·4:) Miejsc.e 
rozrywkowe. 5) Wynafazca. 6l: 
Nacierania. ") Morderstwo. 8) 
Duże pokoje. 9) Naczynie do 
kwiatów. 10) Ląd otoczony wo 
dą. 11) Okres ozasu. 12) Łąka. 
13) Czepiec zakonnicy. 14) O• 
powieści zmyślone. 15) Słiużha 
folware'zna. 16) l\iHasto w An
glji. 17) Pojazd. 18) Paf1stwo 
ducł1owne. o e n ··s z 

a act h 
o o rl. ł t 

al, an, ha, bra, ces, co, cy, a a .f h r (Uł. „F. R.") 
dr;zej, dlzi, dy: dy, e, en. him, v k k z 1r Pierwsze, drugie i trzecie, 

Szarady 
i, i, kend, ko, kow, liń, ław, i e p ń ś To najpię:knfoj•sza r1zeez na 
łot, nja, nja, o, pel, pr.e, riah, a i ł w s świe.pie, 
rek, ['i, !1'1U, sa, sal, sar, s.fe, siki. e u ń z c Cel, który w duszy powstaje 
ski, suk, ta, wa, wa, WAtc, wan, k .c) ł z s I symbolem piękn.a się sitaje. 
wce, zie. a o g d 1r Czwarte piąte - w szkole, 

Znaczenie wyra·zuw a a ł k w c·zy w lmzędlzie, 
1) Wyciec.z:lrn na koniec ty- . Po pnz~stawieniu liter w rzę- S·pisem nazwisk lub rzeczy 

I 
godnia. 2) Kraj \V Europie. 3) dach poz10mycł1, otrzymamy hęd1Zie„ • .„ ..................................................... t •••••••••••••••••••••••••• „ 
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i 
Całość - c~wiek, lktó.ry ,W czasach nowych se.rce holi, Adamski Włodek, Adamczewsl,d 

. złem się brzydzi, Jakiby znikał on pow:oli: Jurek, Abramsonówna Mira, Ada-
I ws1zystko zawsze pięknem mówll:a Leokadja, Aronowicz M., 

widzi. {Uł. S. Cwajgenberg}. Albinówna. Jadzia, Balbirski J. 

i 
t 

ł 
.i 

(Ul.o Sabinka Poznańska). W11»rost i wspak czytane, Banasiak M., Banasiakówna Cela, 
Pierwsze sŁupem będzie; To dwie rzeki znane. Bilewicz Kazik, Bukii1ska .fadzia, 
Drugie w zahnJ1{,6w S"potkasz "' * ""' Bndzyi1ska Basia, Bielak6wna. Wan rzędzie. P·rzy s:pół·głosce porządek da, 'Borensztajn ,Atelz, ·· Bolkowslrn 
Całość to- ubranie z.nane, się znajduje, Olesia~ Birnbaumó1vna Ceśfa, Cu-Częściej źini.ą, nit latem A na całości lkażden się !nowski Mirek, „Czarny' korsarz", · · · ·uzy,vane. w1zoruje. Czetnfakówna 'Vanda, Cy:me.r .Ja-* ~ • nE.k, Cederówna Lola; Czamarscy 

Pierws1ze trzecie - zjawa,. 
Trzecie - pierwsze -

obrazów oprawa. 
Dm.gie tr;zecie pledem będz.ie 
Całość - wvs;pa znana 

ws-zę.dzie. 

Zagadki 

Za zaimkiem lifor::.i Litka i Tolek; Da'\vidowiczówna 
A całość· - to woda w. lad Maryla, . Danirlak . Stach, Daume-

się wdzfera. róvma. Lucia, Drabk~wna Wisia. 
• * Qł Dosh1ska Kazia. Datynerówna Sa-

W samoglosee inaczej binka,: Elii1ski Stefek, En!!elman 
ofiaruje: Ignaś, F\ll{s it, Furm:.u'1ska.._, Zosfo- : 

A całość człowiek pije. Fi1ipozy1\ska 'Maria~ Fak1erćwnc~ • * „. * Zcsia i Ania, Gartowska Wiktorja, + 
Nuta w samogłosce się Góewiczówna. Niusia, Gurkóvma i 

znajduje, I.ula, Górski Oleś, Grame.ró,vna Lo ...,. {Uł. Wusia Garecka) A ł , , lk 1 · la, Gahrv11ski· Stach. Golh1ska Zo- · .. 

1 
. . tl. ca osc z wu anu wy a hIJe. · " · ·. Krółewskiej godzien gar-dzielił cha, Gorcz-ykowska. Anielka, Gahc-

\V Polsce go do syta mieli: n~grody r6wna Zosia, Hamerówna Irka, Nawet w hiednej Piasta U Ho1cmanówn3.. Bela, „Irka ze wsi". 
c1hacic, Rozwiązania powyższych lklrn Renia. Iklrn W., Iwankovvice-

\Vhród go macie. rozrywek umysłowych należy i6wna l\fania, Josk:.owiczćwna Irka; . t 
Złoto płynne - ikolor jeg-o. nadsyłać do redakcji „Mojego aniakówna. Władzia, ,Jaworska Len . : 
S1zla też, ,,rzecz" ta Głosiiku" (Piotrkowska 101) do kn, J3,kubowicz :Marek, Krancówna • 

na ,,całego". dnia 24 września. Ruta, „Krwawy lew", Kon Lucjan, + 
Aromatem-> kwiatom równy, Za trafne rozwiązania redak Kolasiewiczówna l\farja, KantoTO- : 
Z n-ich to czerpal: pokarm cja przeznacza trzv nagrody: wjczńwn~i Zosia, Krnczewslrn .Jad- , • głó1wny._ 1) 2 bilety do kina. ·wiga, Kostak1iwna H:lnfa, Kraust.· I Siłę dawał i fantazję, 2~ Grę tQ\varzyską. B., Kotłowski .Józi:,k, Kurc Benio. 
Nie znały go ludv wraże. 3) Książkę. Kaliński Janek, Karwowska Lili, 
tti•••••••••••t<>••••••••Ht••••••••••••••~••••••+++. Lif1ski Piotruś, Lubochb1ska Sabina, Lasman Maks, Lasmanćwna Ce 

Rozwiązania· rozrywek umysłowych 
umieszczonych w numerze 37 „Mojego Głosiku'' 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU l, rynt, wino, posesja, skok, kiwi. 
Mędrzec, arbuz-, Ramajana, Jupi- „Antoni Ossendowski - Kornel 

ter, Allan, :;,·ugby, obręb, Dingo, l\Iakuszyńskf'~ 
z2.bieg, Issaj, Erie, Wegener, In
dochiny, czepiec, zaduch, opactwo, 
\Vilson, nawyk, Atm::i.. 

ROZWIĄZANIE l]KLADANEK 
.SZARADOW.YCH 

lina, Lasma.n J., Laskowska Irena, i 
Loderska. MRrja, Lublinerówna Po- ~ 
la, Łaska Zosin, Ławrynowicz Ma- ! 
rek, Milstein Henio, ~,l\farzycielka'\ t 
~ilews1~rn .Hanfa0~. _Ma.rkie~':ic1„z Leo

1
n,,.,. , l; 

margu ieśowna. xrnma, .:.v.ia mo1vs <:;1 · + 
Hela., Nowicka Lidj:J., Nowak Jóic:{ • 
N euhaus Henio, Niwiński Olek. : 

„Ma.rja. Rodziewiczówn:t - Czai 
uy Bćg, .Jerchonka.". · 

N onberg J ózin, N owak owska. Hela~ I 
Nirensteinówna Tola~ Openchowc;k•t 

La. - wina .. Par -- t - ja. Bok - ser. Zusfa, Osmćlska Lodzia, 01.dah: 
Katar - akta.. Ta. - ma. Gra- ma „ J 6zio, Openheimówna Celinka, Opn 

RóZWIAZANIE LOGOGRYFU II. tyka. . towski Henio•, Podolski I., Pola:aow- ·i 
ska Irka, Pilecka Bronka, Perolm[t 

Ant.a.łek, limuzyna, et3't, konsty- ROZWIĄZANIA ZAGADEK nć:wna Marysia, Pankowska. Jasia, + 
tucja, samowar, Anastazy, Nankin, SZARADOWYCH. Rudzińska Sła:wk'a, Recttman Zyg·-
dudek, egzema., ranek, Grenlandja, Broda - w - ka. Em - i - gracja. muś, Rudnicki Tomek, Rutko1vskR łom,_ oni,_ 1Yąwóz, aleJ·e,_ cypeL ka- Fant - azja. Hele F R" R bl · + , . , , n&, „ . . . .. , oze.n ummvnrt. • 
jr.k, imitacja. E., Rozenmvajżanka Lutka.J Rozcn-- • .,Aleks1nder GJow~~cki - Kata- ROZWIĄZANIE SZARAD mva.jg Mirosław, Rogacka, Kazfo, 

1
• 

rynka. Kamizelka". Po - rzecz - ka. Ma - ra - but. Synówna Pola, Silska. Marydm?, 

i Na - wóz. Sc.bcżak Włodek, Szajniak A., Sob 

i 
ROZWi.i\ZANIE ŁAl\UGŁóWhJ * * * czak{wna.. Irena, Soiba11.sk::i Kazia. • 
Tarlrn. neon, . tyran, wojna. Trafne razwiązania rozrywek u- Szapował :M., Tobolh'tslrn Jadzia, • 

• śnieg, islam, bosman, Warszawa, mysłowych z numeru 37 „Mojego Trześniewsklli Karolka., 'I'onder~ka : : i sole bie;r1m, Jamrnz, oc1czyt, KIO- Głosiku" nadeshlli: Olesia,, Tonrnszewska Basia, 1.\1- i 
• . o -••••••••••• „~ ..... „.~ ..................... „ •....... ,~···················„····' 
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cholcówna Bronka,, Tobesówna S., 
Topferówna Rita, Tarnowska. Jad-· 
wiga., Ulicka Rysia, Ulatowska „r a
ćlzia, ~wałicka K1·ysia, Wajnberg 
H. i Rotba.rd S., W oźniakówna Zo
cba, Wola1iska· iGenia, Wiąznwska 
Romana, Wienerówna Dorka, W oł
kowicz Benio, Wierzbińska Lo<lzia
Wilska. Antosia, Wa1dmanćwna Lu 
da, Wa.leman „fanek, Winiecka. Po 
la, Zelwiaf1ska Stefa~ Zelwiaf1ski · 
WWW a IM' 

Kra.uze B.; Czy tylko w niedzie
lę masz cz~rn? Czy już zacząłeś cho 
dzić do szkoły? Dlaczego nie je
dziesz z rodzicami do W arszmvy? 
Napisz obszernie. Za i:yezenfa dzię
kuję. 

B::masiakówna Cela.: Bardzo się 
cieszę, „że postanowiłaś ko-respon
dować z „Głosikiem". Wierszyki 
możesz nadesłać; o ile będą· dobrH 
chętnie je umieszczę. Napisz mi COE! 
o sobie, bo nie znam jeszcze mojej 
nowej siostrzenicy. 

Klingsberżanb, Edzia: W cale się 
nie gniewam, gdyt rozumiem do
skonale, że latem nie cl:ciało ei 
aię pisa.ć. Czy na.uczyłaś się na wsi 
gTać w piłkę nożną, czy też grałaś 
tą piłką. w narodówkę i siatków
kę? Dobrze, że zostałaś w tej sa
mej szkole, którą· lubisz i d.o któ
rej jesteś przyzwyczajona. N a co 
była chora twoja mała kuzynka'? 
Film „Białe piekło'' widziałam w 
zeszłym roku i bardzo mi się po~ 
do bał. 

Ulicka Rysia.: „Lepiej późno niż 
nigdy" - mówi przysłowie I ja się 
z niem zgadzam. Mam nadzieję, że 

·····················~· Kochani Rodzice, Krewni i Zna) om i 1 
Wie:dzmy wszyscy o tern, iż dając 
dziecku .zabawke. względnie grę to· 
warzyską. lub ujęcie freblows.~ie Jest 
to o wiele skuteczniejszem niż naj
lepHe lekarstwo, gdyż tern samem 
d1iecko zapomina o chorobie, świetnie 
si~ rozwi}a fizycznie i umpsłowo. Nie 
żałujmy na ten cel pieniędzy, lepiej 
oszczędzać na csemś innem. Spieszmy 

zatem. wszyscy do 

j,Raiu ·Dziecięcego" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192-65 
ddyt pomimo najwlęks1ego wyboru 

jest naJłańszem źr6dłem w Łodzi. 
UWAGAz Na miejscu kUnlka lalek 

<t I naprawa wiecznych piór • 

•••••••••••••••••••••••• 

Karol, Zalewska. '.Jrrysia, Zalewska· 
Krysia., Zajączkowślm Miecia, Zali 
szewska Gnusia, ~ Zylbermanówna 
Hela., Zalęska Józia,· Zawadzki B·J~ 
lek, Żurkowski Tadek, żelska Ite
na. 

* * .,, 
Nagrody drogą losowania,. otrzy

mali: 
l) Miesięczny abonament czytel-

I I 
dotrzymasz słowa i będzies~ stale 
pisyvi'ała do mnie. Czy zawsze bie 
rzesz udział w przec1stawieniach 
szlwlnych? .Jakie wiersze naj1epieJ 
lubisz deklamować? Napisz mi coś 
o przeczyhnych ostatnio książ. 
kach. Ctciałahym zobaczyć ten 
piękny zit•lnik. 

Joskowiczówna E\va: Barclzo sie 
cieszę, że dobrze spędziłaś lato: 
Musisz bardzo lubi(~ .. !)zkołę, 0 ifo 
mimo wesołej zahawy, tak bardzo 
za nią teskniła~. .rak przeszło pier
wszych kilka tygodni w szkole? 
Czy masz Jakfoś nowe nauczyciel 
ki?. Czy tr- · 50 dziewczynek. ktćre 
chcesz wezwać dó napisania. do 
„Głosiku" są twofon1i koleż':mka .. 
irii? Powiedz im, że hez wezw.ania; 
też mogą. ·do mnie _napisać. Książki, 
które poda,iesz, poleciły już inne 
1 • • CZieCI. 

.Joskowlezówna Ewa wzywa F. 
Herszenhet'Zankę, F. Ajdlicównę, 
M. Herszkowiczó1'\-'Hę, A. N-0wa"' 
kównę, A. Apfelbaumównę, H. 
Fhmżankę, H. Gotthelf ównę, H. 
Szma.ragdównę. Z. . Frydmanównę, 
E. Wyszegrodzką, ·.E. SzmaragdóYv: 
nę i E. Warszawską ~,by na.pisały 
do „Głosiku<'. 

„Sportowiec": O artykule i obraz 
kach· już mówiliś ięc sprawy 

ni ~,Popularnej" - Cegielniana 18 
- Celina Ls,ssman\~wna. · 

?.) 2 bil~ty d-0 kina - C11··:'1n 
Ko.n 

• 3), Gię towarzyską. .A. ~iaj· 
lll!tlr.. 

"' * * 
Po odbiór nagród zgłosić slę na 

lezv do redakcji „Mojego Głosiku'' 
(Piotrkowska 11 ), w sobotę, dnia 
23 września, między godz. 4-5 pp. 

I 
tej już nie poruszam w liśoie. Arty 
kuł troctę poprawiłam i wygładzi 
łam, co zresztą sam z,obaczysz. Przy 
okazji znć w dam ci temat do opra. 
cowania. Do do l'Ozwiązań, to nie 
zgadwJm się z tobq,. Znasz przysło· 
wie: „Cierpliwością., a pracą - lu
dzie się bogacą,'·· - ty za.8· ·cierpli
~Yeścią. nie grzeszysz, więc na.gro-
dy dostać nie możesz'. Gdybyś sy
stematycznie przysyłał rozwiązania 
to los napewnoby czemś cię obda· 
rzył. DlaGzego nie nadesłałeś pro
jrktu na .temat do ankiety? Ma
teczce z::i. ukłony dzięk·uję. 

* * * 
Dziewczynka, która napisała, że. 

ma lat 11-ci~ i jest w V-ym oddzia
lr i że jej koleż',1nki również ko'
respondują. z „Głosikiem'' zapomnia. 
ła się podpisać pod listem i l)Od 
rozwiązaniami. 

nasz kąciK 
Jestem uczenicą. V oddziału 

szkoły powsz. i mam lat· .11. Lubię 
sporty i kocham prz~rrodę. Intere
suję się i"Ozrywkami umysłowemi. 
Chciałabym korespondować z dziew 
czynką lub chłopcem o takich sa
mych upodobaniach. Listy proszę 
kierować na. adres: Bergmanówna. 
Bela., ul. Kilińskiego 4. 

Spróhujcie ten pucie.:-z ny ohr<l:. ~,-:. _„ urysowac. 
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