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Rok V 

W żrosf fasoli. 

.Bardzo niewiele wgłębiamy się 

w proeesy. życiowe roślin, gdyż n
wazamy ich . nieruchomo~·ć za tro
ehę nndną. Lecz jeżeli będziemy 
patrzeć na- nie innemi oczyma, szyb 
ko poznamy swlf błą.d. e 

Podc'.AM sv,0 ego wzrostu roślina. 

wykonuje bardzo· wiele wyrazi
stych i- interesujących ruchów; 
lecz z ruchów. tych nie zdajemy 
sobie sprawy? gdyż ·odbywają. się 

one w ba.rdzo powolnem tempie. _ 
Doskonałym środkiem na uw.i

docznienie tych ru~hów jest kine-
. matografja. Fotografujemy rosną

cą, roślinę w dłuższych, regular
nyr 11 od.stępach czasu i naętępnie 

kręcimy szybko- w ten sposób. po
wst.ały :film. -W krótkim czasie wi
dzimy wćtwczas to, co zaszlo w 
dhig.im 6kresie czasu. 
· Jaki zdumiewający obrnz daJe 
n.am n1u·7:· tego rodzaju film, ńa 

sposób. Rudi uspakaja się dopiero 
wówczas; gdy liśd'' jest całkowicie 
ukształt.)Wa?iy. . · · 

Czy wiecie w jaki spusćb po
. wstają te ruchy ·przy rozwijaniu 
pąka liścimvego? Wyjaśnienie jest 
t\ałkiem proste. W zwiniętym liściu 
r1aproci dolna część... liś·cfa więcej 

mosła niż górna. · Przy rozwijaniu 
listka musi więc . górna •część pilniB 
rracować, aby dogonić. dolną. W 
zapale pogóni zdarza się, ze prze 
k1 ac za ona cel.· Wówczas liść prze i 
ściowo wykrzywia się w przeciwną 
stronę, aż znó'v wzrost części dol
nej wyprostuje skrzywienie. 

Wzrost papr.oci. 

Skierujemy terai a:rarat filmowy ny•:h vkrętach dokoła tyczki. _ 
na. nJody pęd fasoli tyczkowej. ~Ho u wielu roślin wijących uwa.:foy 

dy pęd początkowo . rośnie prosto obse_rwator może zauważyć koło
w górę, potem ząkrzywia. się na . wanie wierzchołka nawet l:>ez zdjęć 
Pzuoku: rhciałby' znaleźć· podporę. fi1mowyc11• _ '. 

wokół której mógłby się owinąć. Również .i„w tym wypadku tl•)
Put1cws gdy pęd-'rośnie powoli, CŻ1! maczymy ruchy koli$te, jako. Wy

hck jego wykonuje równomierne nik · niejednakowo szybkiego w2r1)
n.chy koliste, w pos'Aukiwaniu nic stu· boków pędu. Dzubek pędn faso 

zbęr1neg-o · pun~du po:(lparcia. Gdy . u kręci ~ię ·~~wsze w lewo; chrnie-
czubek znajduje· .·. jakąiś · podro~ę Ju :zas ~ 'faws~e ·w prawo. · · 

· r.prz. tyczkę. n~tjehn1fast się wn~ RozJ!1aite fone ro~Iiny pnące .nie 
kół riiej owija~ Pęd;:;r~ilie> w spiral ówijają podi)ory -całą. swą łodyg~ą, 

!!!!!!!!!!!!!!!-!"' !!!!!!!!!!!!!!~, 0 lecz przyrnoc.gv.i:ują się do nieL sil-
- nie zą. pomocą nitkowatych .tw'(;i -

rlw, :t~ _zw~ w@ów, lub wici, któ.rę 
wyrastają. :p<)'. bo~tu łodygi pędu . 
Taki w~~ ·,test "~ dgskonałym c_ęlem 
dlą zdj~cA:itm~w:ybh. Bez przeJ;fil 
kręci :się :0n~~·diJpóki sw~ wrażliwą 
po~ei'Zr1nuą·--J1ie-··poczuje jakiegoś 

punktU'""-opar<flai :~;Wówczas· mocno 
ttię wokół tej ;lJ()~J?Qry ~vvija~ 

Stare, ·wyrośnięte wąsy . przestają 
wykonywać ruch kołowy .. : Między 
wzrostem i rlwh~m pa:q.uje . nieprzer 
wane dzialanie · wzaJerirne. -' którym widz~my rozwój·. zwiniętego 

liścia. J.MJroc1 .Jak rcbak wije się 
i wykręca. środkowe-~eberko Hśeia 
ł potłc~as gdy . ono wyciąg.a słt}i : Nauczyciel: Jak się nazywa kra.j 

rozwija, wszystkie boczne Iisteozkt": w którym rządzi kalif? 

Na. wiosnę··~ zaciriijcłe ··u-wntnie 
- obserwowa;~ :·rosną.ce rośliny, a na

pewno . ' zrobicie' duto cłekawyioli 
~postrzeiKfi:. · · · · 

tańczą. esóblfo1e, każdy na sW'9j Uczeń: KaUłorni&. 

I 



t . MOJ .. 9L0Slll . ~F· ·42 
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Była godzina c·zwarta popo
liidnhi. 'Bierśki w:Jlpżył ·. 'phlto· · · i 
powoli ·siedf. pr#z ·· dłµg~ k~rl'- . · 
tarz,. r~zg.Iądając si~< 'llol,toła .. 
NagiI.e spbj~zeńi.e, jego··.: zat.rzy·· :· · 
'11Mlło: ·się-· 'UR jal~iin'.tF ·. drobnym 
c~arnynY przedjn~ocle', · wygląda 

• 'Jttcyin,, jak 'oló-w~;k:'·~ Biel~:~r~po 
'chylił sfę. Było t9 1 \vj1e,c.zn~ pió 
ro. Chłtopjec obej•r'zaf kie sz_yb
ko, podniótSł pióiro, ·ws,\lnął je 

• 'do :kieszeni i pohie.gf • dn . ~\vego 
pokoj1u .. · .. Ucieszył się~-~:'i:iie,'.:\vi
dżąc~ w· poko.~1-',iadi1·e_gd l;ko~e 
)~ów. Usiadł b:rzy stóJi1ku'i• wy
'jął ·pióro· z kfe:Sz.e1}L\ ··. Qdk.rE~cił 
'pochewkę, 'vsunilX 1~ic:tia. ko 
riiec pi ói:H i'- po,voli · --v(y~ rt}<.' ił 
złotą stalówkę, • zaba~<\,T1óiią, ·nie 

!bieskinl · „;iftrarn:~ę.nte11i. '.·Następ-
nt·e. w'ziął ·Jk.ai·tk~ '·J>:iMei·11;) rrn
P:isal swoje' riazwfaló:» t''in:zyglą 
dal . się ~· . zadowol~r.1i.tffo' 'ła

._ dnym, cienkim ·1itetldf~h. ·· Wy

. ł:z-yścH .. staranliie JpiófO i sla
Jó\vkę; fi.agile nil )forytar~11; r,.pz 
'legły się.:'IiJr'ó,1d. ~:Bi.elslM .iszyliko 
'zakręcif '.po~he\vk(·t ,i. schował 
"piótó - do'·ltieszeiii,.: · •· Po~z.em 
wstał i wyszedl'· na·· }\:orytatz„ 
W diodż.e 'do· ·thiasta ·'.· :f!sl'stfłna

. Wiał się>kiedv ltią 'oddać ~pió
to wychOwawcy, lkfó~v· ,w fali 
j3dafuej

1 
·:ft·'gtcl.zię . gr:b'mad~i:li ·s1ę 

ws·zyscy. chłópey', '«1ywoływał 
Z!WUDV. ' · '·." · ;•"r. · 

' 7AifopiodiV' ·.·w "·r.o:zHiy'slanfach 
· ni-e··zaif,va~yi· kói~~i~. ktorv sta ·':i,c:'.;.-1 ,,,,~·:;-r. 
· nął: · Iiarp1rzeciiw ·niego~ Dopi,ero slMepie pełną.d~JY.łO uczmo1w „ze to p:r.zy tej iłośei mały~h gośd, 
na wesoł'y okrrzyk , Ki'f=rskfogo . wszy.stiJdch,f~~~~,j chłopcy pQCI n,iic fo nie znaczy. "~ . 
i\)Orlniósl głowę> : ; ,:lla•rd.zo powi-ę,:r~~ho.wnym dozo- Chlopc:f zatrzymali si_ę .na 

.....:1 Jak się „ lll~sz, _,. 1·Hfolski'/ rem. właśefo~~\ki~ jedli ciasfaa, schodach wielki.eRo szareuo bu 
Gdz.i.e jest culkiel";qia :;·,Pó.pitlar- ·bab~k .. i .herb~tnikJ. Nasi chł~p dynk1u. 
na"? $:ZUJk~Jl1 jej ilJ1Z„ od kwa- cv.Jt&iędli 

0

D,J:'·ZV .stolilku' i Kier- ~ w ~tórym .. pok.Oju mie-
dTansa 'l 

1 
: ' • ~-rr r ski i 21=in1ówił cząkoladę i cJast- szlkasz? - spytał Biełs·ki. 

" -- Postawisz· ;i·cmstiko:? ka.·, i.Pdz!:ir z an.etytem, ,rozn1 ... a - od-
. · -~ „ ~. • .1~ ~1:1'"' t•" - 'V pokoju nr. 8, 

spy.fał Bielski?
1 "~.- '\ .. ... • • _ wialt i1. s.zik,ole . i kolegąch. Na„ rz.ekł Kierski. _ Moż,c wej-

_:_, Zobac·zymy~ l.f! lJr.db.F slę, stę~ie. :Kiers1~J- :iRpłacił i obaj ki·l·ka 
~hodź ze mnąl _:~(iJdfpaTI ~\Yeso ~ÓWJ prrzyj.aci~.l~: yjosz;}i w stro- '?;zi.estz dol· mk· ~ie:,,_T_ tnam 
Io . Kierski, .. ktOO::v. ~01piero ne iirntiematn. . sw1e nyc i s111z~.H ~ 
Pfr.ied kilJ.lk!li ·d.:niami ·~z:Ył?)R .~·o Świetna .... •ukiernia~ Rielslki. ·któ11·y- bardzo lubił 
mt<"Tlla"°·. 1' ' ·· · ~zytać,. chętnie· poszedł do Do-

uu 1~ze1kł wesoło, Kier.ski, -- ale 
-. ·.'"'.~ .• .11-iern .. · .... 1·a ~.s„t. l...i11·„k .. o. ·s· tą·d · · ko,ju· kolegi. """A . „... .ui.;) ~zv. ta właścicielka moż,e z.a.pa-

,,_ .u.śmiech!iią}Yię Biełski. : _miętać,,. co cih.lopcy z.jedli? Czy W sali ósmej sieay•ało kilku 
.w_ naro.ŻIIJ.ym _ dom:1\ ·mieśeiia ni1kt jej nie nabiera 'l , · chlopcó\v. Jedni "prac'o\va.Ii, in-

tiQ c1u!kiernia, w któ1r~J ·ob. jad;a . ni pisaU Jistv, kilku !21rato w 
Ił si.Q s11odyC'Za~i wsżyscy ucz- Bielski wz:rusiy~. ramia.nami: . szachy. 
aifowie · iritef.p.atu. . RielSki . i - Nie wiem - o·d·parł, :_ . Kierski wyjął i !kieszeni klu 
KleT1Slkl we.szu do śr~dka. W a jeżeli ezaśem · siQ to zdana, czyk i otw Jrzvł swoją sza.fik~. _ · i 

~·••tttttłtttttł•••tHłtł••••tt•••t•t•tt•tt+.+·a.+H•••••+ „„ ......................... . 
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I I 
.. ; ·:"· · J:a]ti~ k:slitiiikJ '.rtajba~di~i~j pod'Staw? - oś,wiadc.zyl pe-
lubi~z? _.;....:,.: ~apyttł. w.nie. ~ Gdyby t:o nie ty,· już-

- Rozmaiłiel ·cży . masz cąś byni był u dyir~ł-Ora .. 
~; tycia indja~'r:: · ·Kierski w7iroszył. ramionami 
~ · Owsżem .. dam ci Mayne 7'""' To byłoby. naJleipsz.e wyj-

Rei<1,~a! śeie. Twoje :wi·ec,zne piófo jest 
'/Kl:e;rski. wyjął . jaik~_-ksiąźlkę_. callkiem .. identyc~ne z tern; :któ-

t :j}ÓMti 'i 'podał ją' Bielskfoniu. . re mi zg~ęło! . Czy oddasz Je 
;' · ;\ ~· }!aidzo ··cl diżiękujęt · dobro wo lnie? · 
\':T4 ,Gdy ją pirzecz.:yt~.s~; przy- · ; ·-' .Nie! . 
)1ie~',11iJ ją, a dam ci -dr-Jlgą! ·: - A więc chodź ze mną· d.o 
·. Ęierski .. wyjął ~ sz.af.ki . no.t.es dyrektora! 
-\ zapisał j{omu. ··pożyozyl d..&DJl aielsłd za daleko się ju~ po-
Jk'sią'zkę.' · . -. · · · , . :·:·,, sunął i . llważał, ż.e nie może się 
• ----.. · Ju.z· -idę,. ~dy~ ~uah!, fóbo . cofnąć, choć był 11ew:ny, że pió 

t_ę.-:ZeRITTai! ~ Tiekł wycblodźąc ro nale-ż:v do Ki~rsldeg-0. Chcąc 
Bielsk i :: · · nie . ch~ąc. nntsi · z nim iść do 

"' ;„ :Jtupil:.em .i~ ~ l11Jeści~~: , dyrelkt9ra. . . 
- B'felski ~a.łJdem ·. za1p-0tillriiał ~ ., Lad11~· f>i-ór~ot -:-~·L1J!Z,~*~-·p- Prz.ed d·rzwi~ini ~abinetu dy 

wi:ecmel1l pló1~z.e fwt1r-ost pi.I'~.~ .. ~iętui~ _K}ęt~ł{L/-::.,,.-J'ok.Jłż -~11i rektorskiego Kierski. raz jesz-: 

raził się,.:·gfly. po~ trzech dnjacn )e·,·-·--. DJ.·a·_··.c.· ..... z• ... ·,-~_ .. ·.·.u_·.·9. ?._ .. ·· ·._.·_.· .. ·•.· .•... ··;:····.·.·.·.•.ć .• _··.·.·.·.·.·._.·.·.·.·_:_ .• ·_.·.. c
51

kze
1
·egp

0
_ .. r···ónowal p1rzekonać Biel-wscll.nąl'tt;kQ d9 Id~sz:eni i·roa~ ~r• . . _ 

lazl \v niej ·pif,:ro. Było jlllż po ,'-:---.Bo ·k.~ięti'.Yś. mialpt1,~ j)Odpl}- - Oddaj mi. pióro! P1rzecież 
oJJiedźie, ~\rzeha. wi~c. było. cz•~ . ne~ . , ? i : <: ono nie jest twoje. Na pewno 
kać. do .·następnego:·.:·· dnia.< A ... · łlielski podał :Jwledi-0:_„ pitjro. · ··rl;,;,_.ś :fo -·niechcąco zamieniłeś. 
prz:ecieź ctyniczasem mó~!ł pl;. · ___ Mi11siałeś je~gd:zies.· :rian~'i!!· ·Oddaj je, a ja ni·komunic nie 
sać Jem pióreJn, Jo niil<om\f nir -ni:ĆI :_. ·rze}{łkiei$dt,i: ·-:--- ~~)est. -·powietn. A gdy d·owie się. ·(l 

;.aszkoqz!.·„ .W:\r.iął je - więc _z' tuoJe .piqroi ·T-ą_ na\vet ~ydra· . tern ,dy,rektor, będ.zie · awantu-
kieszeni .od· ];)łuzy. Nast~pn·ego plł·lem literę:", IL . . · · ra'. Nie.,rólb ·głupstw! · - -
dnia · zJI\.ó~v zapoDl!llial · odda~ · . -Bielski bróchę .. ,prz·estrasz·0!1Y · Bi~lski ,u,w.ażal, że teraz, gdy 
pi6r() ~ychowawcy ... · · w#ął piór_o ~a~.tęłf.i. i _podrn~dł Wak.za!k i }JaTt wiedzą· o cakj 
· .f- '1\~h, co tam! ·~ pom_y~ dQ~.'okna. Riz~c~ywi·~cie byto na s,pm,vier> nie. ~11oi,e ·się .cofnąć! 
.ś}~t na; f;rzecf dizień, . ~.~.-gdyby nim . killfka , 2fad!rapań' i przy ·fl- . Co oni'· s.()h.ie o nmi .pomy~Ią! 
je )d_oś :tJ{ubił, .daw;rłQhv był ó · d·robinie d:Óbrej woli, ~oż~1a Je Nie; .• iiP.ie'.i p6~ć do dyrektora. 

, te1n .·.zameldow~ł. c· Tymczaserą było uw~ż~ć ... zł! lit~,ę ~··~ _Mi- ··Moż:e· piófo jednak ;ńie. nalęży 
wi(;c_-piÓJ"a nie ódga~~ . . . n1olo Bielski roześ!miaJ się: : ·do·· K.ier$kie_go?l TyilkoJo: KL . 
. 'Gdv. któryś 'z kolego w:•· pylul . . -~ Śni Ci się·,. To. ma być: K. •· .. : .· IUęrs'ld '.>"Qtw.orzyt,<d:rzwi; '.; 

g.o,. skąd ma. pióro, mówił, iP. ·: p['~wĄó.podo~i.e. · __ pód·ravałflin ,ohłiop~y.~ ~p~i~*li. ~~ę,:,yv .. · p-O~f>J'U 
kup~l -je w mieście. , je Ć~emś ostire_~J~"'.l·•:':\· ..... : ... · ... dyTe·]{tp~~a . .''' ~'-'·': .· · :1·:. .·•· .,:· 

Pewnego pi0połud11ia Biels~ł ' ; .·w.alczalk~~ ~UŚ'··. ldąs:Y. ~ . - Panie ayr:ektO!'.Z~„ zdąr~.Y. 
poszedł d-0- Kieł'ski:eg.o, ~by o.d Bar( Śąsiad' Bi~lskfo~~. z·'· fet ie la mL,·się za~ąw·1i~ ,:hi.~torja, ,,._ 
'da~ inu· pr:zeczytaną ksią.il<•.· ·in.ej ławild/ p·r~p~dkow~ .. v·r~y-. .r()z~·~c'fąl ,„}i~~r~~L :i, ··opowie 
: Zastał go w 'pokoju nr. 8. ~łuchiwaU się~'):tej - ·r,ozmowie. d1zfał ·;~~ł~7r_,wypade~„~ :~ . _ 

-- l{siążrka jest ślicznat Mo . Pó'.deszili ;teraz '_do ·chro~ów i - Od !kiedy nie posiada-sz 
te ma~z·jeszcz.e ~oś w tym gu- wmieszali"'· de- do .-:;o~ywiófłej s~ego,r.~:Płfira?:;r·zwir.ócił - ·stię 
~ie? · · dysk·usji. .. . · "3~~ - · dy:rektocr do Ki~r,sk~ego. ; ; ''.< 

.. Kie1~sk~~ któirv . c-0ś ryso wal, - . Bi.elskJ' iiie'. 'jest t·a.~ir;;·on . :. :~,.Od. ,-,~.iej ~~·eJ 14 . dni, --
. ą,dłożył, p,apie:r i ołówelk I '&lod- nie. bierze' ~rild:zycb.··r:źeciyt_'l{to ;:p·dipa~~:E~l~e:rski rpo .za.stanowi~-
. szedł do SZ~tf;){.~~ · wie, ·gdzfoś Z~Dlł :$WOJC_ pi6fo 1 :11,*}(!,~ 1,,,)~~; ,~. c~j :i~:~ . : 

""-- Ozy ~hcesz ,ksią:ilkę . tego · -- rz.ekł Bard. · · · ·,.;,r~~ię_~· · :A:{azałcś wywofoć t'. 
l'Uilego: a:ufu.ra?, -· Napewno gdiżi:eś je z~UZIU- zgri·by? : •. 
· .......... Taki cileśt Bi-elsiki nie kradnie!· ,:_' · ~- ,N,'-~,e.,:· -h;0wi-em nie byłem •i;: 

_ Zia.raz cL.. :..~ Kierski wstrądł Wafozak·. pewie,q, .~zy. je z,giuibilem, czy 
pirze['~a.ł _i .zapy,tał i'.dumiOny~ Uwagi te dodały odwagi Biel te'ż. g,dz1eś ... zarzuciłem między 

. --~ Stkąd :rnasz to wieczne pi6- skieinu, ktMv : uwfoi·zył, że książlk:ani( i 
to?! ·· · · · · · sprawa jego nie jest jes•ccz,e · --...; Da·j l11i. to p.ióro,. Bielski! 

Bi~J.s.ki się~ął niedbałe (lo stracona. Chło:piec· wręczył pióro dy" .. 
kieszonki.· · - Wstydź się, Kier.ski!. Ja:k reiktor~wi; · 

'-·- Jeszcze J(O nie widziałeś? inozesz mnie tak oskarżać bez (Dokończenie na str. 4}. ·· 

: i••••u••••tt••••H•t••H•tt•••••••tt•••tt•••••H•••o•~;••••tt•••••••••••••••uuui 
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.. tt••••Ht••tttt~t••••H••t•H•++++tt;ttt••tłHO••tttłtt•••••+••tti••••••H•łl••tt•ttłłło : 
li 

Nie za.wsze były na świecie tak -==-~ 
wielkie a.:rmje, iak obecnie. Dnp:le- ~ • __ _.,.. 

rn w ostatniem stulee.iu wuiska 
stały się· olbr~ymie~ co ~lziś- wydaje 
nam się zrozumiałe samo rn.e:t się. 

W dziełach . pisany ;";tarviytny(;n 
również jest mow~. o llłilionowy.:11 
~rmjacb. Herodot naprzykład opo· "=illllllllil 

wfacla, ie Darjusz, kiól pen~ki, wy
ruszył na wojnę z grekarni n& czn~ 

Kradzież w intern 
(Dokończenie-) 

Od kiedy .ie masi'! 
•·-· Kupiłe1n .ie w. n1ieście. 

W sklepie p.rzy rvnik:u? 
<--. Nie, oook dworca. 
- Ile za nie· iapłacifoś·1 
- 'l'o była okazja. Zapfaci-

lem 5 dotycl1. 
- Kłamiesz, Biehiki. l'u.ede 

w•s:i:ystkiem talkie pióro kos.itu 
je znaemie wi~eej, a poŹatem 
w pobiliim dworoo n~ma ani 
jednego sklepu, któryhv sp1n,e
dawał wieeme pióra! 

- Na piórze próoowatem 
wydrapać: K, - wtrącił .Kier
ski, i dlatego bylem pewien, ~e 
to moje pióro. 
D~ektor przv.ilrnł się za

'1.rapan:iom: 
-... Tak, widzę! A więc, jak 

będzie, Bielslki? Ciiy prayzn.a.s1. 
się w1reszde, ~e ukll'adłe~ pióro 
koledze? 

Bielski z trudem, 1<al.J~u~c 

si:ę, odpowiedział: 
· - Panie d:yrektorae. u k 
skradłem tego pióra, lecz je 
1malazł:em. 

- Szik~da, ź.eś odra:m tego 
nie wy:&nał. Teraz Jest mi tru
dno ei uwienyćł Masz tu, Kici 
siki, twoje uióiro, a ty, Bielski, 
ehyba rorumiesz; że na ł}ierw . 
szym terejaJ.e nie będ;ziesz miał 
t?iąiki ze spuwowanla. Gzy 
?hcesz, Kierski, abym p0>:uttem 
JeSze.ze. ukarał tweflo kolegę? 

- Nie, l)anie dvrektori.e:t -
krzyknął Kierslki. · 

.P1rz·e.d wy.jściem ~ g'ahindu, 
B1elsk1 olueool dyrei.kłorowi 
" • " . . . . . . t. 

~e n~dy .Już. nie będz~ nieucz 
ciwie postępował i ze hami w 
oeziach przep;ro.sił Kierskiego. 

l~ armji, liczącej 4 rnilbTJy lmlzi. 
LH:z. nQwoczebi historycy· dowie
dli, że to J1ie ń101..e być zgoLlne 
z .1miwdą. Pri.y t•Jj ilrśd lmlzi 
rochóil per..>ć.w uią.gr,ąłhy się na 
prZfistrzęni 400 ·mil i w 0z;asie, !~dy 
wojacy, znajdujący się na jego .no
.:z:1tk1l, wti.lczyliby pod Termo11ila
r;ii, koniec pochodu znajdowałby sitz 
JiC• drugiej ;:tronie Tygrysu, "\Y Me-
7'\;potaJUji. 

Vł ri.eczywisto~ei •vohlrn st:n0-
żyine skfadały się najwy:żf j z 11i<"

wlelu tysięcy lm1zi. W bitwie pc·d 
l\farntonem nprz. i•rieciwko ~;re

kom mogfo walczy.\ n'.l,j,~yżPj 4 ty
słęee persów. P-o stronic: grek6vv 
zaś było najwyż.ej u tysi7_ey lwlzi. 
vY 1wycięskich pochod:1ch per
sów do Grevji brało i.ulzfo.1 nie wię
cej, niż 20. tysięcy zołnie11y. 

~ówniet i w PQiuiei'siyc11 &t-ule
daeh armje były niewielkie. \Voj 
sko wschodnich gótów liczyło 6 
tysięcy lucl:zi; a. wandalu zdobyli 
A.f.rykę na · cz.el3 oś.miotysięczuej 

:n:mji. Wojllh Karol~ Wielk.ier~ó 
składały się z, 5 tysięc.y iołnierzy. 

Qdy mówimy o pocho.fach luzy 
źowych, wyobrażamy sobie pot~i

ne tłumy lildzi. A tymez.asem ra 
kaidym raz.~,in \V porhoda.ch lwalo1 
udział nacjwytej 15 ty.$ięcy osób. 

••••••••••••e•oo•••••••„ 
Kfłllłłi Kodli[ł, Kf&WBł I Zna}Dfli I 
Witd'zmy wsll!yscy a tern. ił tła}ąc 

dziecku zabawkę, względnie grc; to· 
"\'farf>Jską lub. 11a!ęcie beblowskie jest 
fo o wiele skutec1miej11zem nii naj· 
lepsze Jiekaratwo, gdyi tern samem 
d1deck0; 1t11p.omina o choroltie, świetnie 
się rozwija fizycznie i umvsłowo. N.ie 
·iah1imy na ten cel pieniędzy, lepiej 
oszczi<.dzać na cJJemś innem. Spieszmy 

rafem wszy-scy do 

„Rai1 D1i1cię11g1'· 
Łódź, 34 Narutowicza 341 
. telefon 1Q2.·65 

gdyż pomimo najwlęksl!eg<i. wyhQru 
jest n111foń11zem źiródłem w l.odzl. 

UWAGA: Na mt.Jsc:1ot ldłnłka lalek 
ł naprawa włeanyęl:t .„r. 

1111 

I ś! 
Powoli wielkość woji;:J,;: 1.a12zf!ła 

wzl'a$taó. Na poct.ątku wieku 18 
a.rmje liczyły po kilk&dzicsiąt tysię 
cy ludzi, a w czas.."tch Napoleona 
sldadaly się już '.h seti}k tvsiec•v. 
Podczas wojtiy światowi:\j .żnl;1i~
rzy liczono na miljony. Dawne 
woisk~ nie mogły wcałe h§"( tak 
wielkie, jak piszą pisarze st:l:r'>iyt-
ni i średniowieczni, gdyt. wów;;zas 
nie było jesr.cze takiej Hośei ludzi, 
któraby sbrf'.r.vła na mi\Jomnve 
armje. 
ft~JJZWC&M'. 

Polawia1tz pereł 

N_a ilustracji rJMzej witJr;imy po
ławw .. cza pereł z Queenslandu w 
Australji. Największą vn:eszkodę 

i ni.ebezpiecMństwem w .prttey p-0~ 
ławrn czy pereł st:w.o}Vi<t rekiny, 
kture w tych okolii.>adi uwijają 
~il} caiemi stads.Dli. Poła.wia.cze pe· 
rcl, Błyn~y l!> nie~oo.ei odwa.
gi, niejednokrotnie sta-0załi1! krw&-

. we walki :i. tymi puf,wQrami, x. kt6 
rych przeważnie wychołą z.wyuę 
no. 
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Południ9wo - wschodnia Afryk a 
należy do Zjednoczonych Stanów 
poludniowo - ·afrykańskich. Pewien 
chłopiec, który przed kilku laty wy 
emigrował tam ze swemi rodzicami 
naphm.ł list do wujka, który miesz
ka w Warszawie. Rodzice tego 

· chłopca m-~f ą farmę w pobliiu 
Windhuku, największego miasta ·w 
południowo ·- wschodniej Afryce. 

- Drogi . Wuju! - pisze chło
piec# - W stajemy bardzo wcze
śnie gdyż podczas dnia jest tu 
stra~znie gorąco. Jemy śniadania 
na werandzie nasz.ego bungalowu, 
tak nazywają . się tu dom!d na pa
lach i podczas jedzenia widzimy 

źarcik 
~: PQdob& ei się Sikoła, 

eh 

wschód słońca. Niebo· jest tak hłę 
kitne, jak farba) którą malują_ w 
szkole. 

Po śniadaniu wychodzimy na 
długą drogę, po obu stronach któ 

-rej ciągną się pola dyń. Każdy z 
nas trzyma w ręku mocny bat, któ 
rym uderża silnie w. liście dyń. w. 
ten spos6u wypłaszamy węże, któ 
re uciekają we wszystkie strony. 
Następnie ucina się tyle dyń, ile 
ich trzeba na cały dzień. A hoten
toci, mui;:zyni, zbierają je na nosze 
odnosz~ do demu. 

Przed dwoma tygodniami nasze
go najmłodszego słu~ącego Wam
bę, ukąsił wąż, który leżał w szpa
rze pod dynią. Na szczPście był to 
wąż niejadowity, . którego potem 
7.abiliśmy pałkami. 

Następnfo na moim osiołku jadę 
do szkoły. Towarzyszy mi Wamba, 
który po obiedzie przychodzi po 
mnie, prowadząc osiołlca. Szkołę 
bardzo lubię, ·.i· specjainie lekcje 
historii i przyrody, na których do 
wiadulę się wielu ciekawych rze
ezy„ 

Po ol>iedzie bawię się· z moją sio 
strą. i Rysiem.. Ryś jest ·murzynem, 
nie ma rodziców i: mieszka u nas. 
Ojciec jega zginął. podczas jakie
~oś powstania murzyńskiego, a 
matka wkrótce potem umarła. Ry-

' sia wzięli do si~bie 1ni.sjonarze. 
Bawimy się czasem w polowanie 

na Iwy, . ~hoeiaz tu lwów jt1ź wogó 
Je niema. Czasami Ryś ·.jest lwmn,. 

· a potem ja jestem łwem, . a Ryś 
myśliwym. ··Ryś umie lepiej pełza~ 
i prawie nigdy nie słyszę, jak pod 
sitwa się przez . zarośla, z k1órych 

. wypada . zręcznym skokiem. 

Tego lata zdarzył się .u nas 
straszny wypadek. Mamy ht obok 
domu : prawdziwą, małą wież~ na 
której' znajduje się zbiornik wody, 
Wiosna·· ojciec wymówił pracę ja~ 

· kiemui murzynowi, który kradł. Po 
kilku. tygodniach, pewnej 1iocy 
murzyn ten zakradł się na naszą 
far me. Nikt tego nie spostrze,g 1, a 
nasz *pies nie szczekał, gdyż znał 
przecież owego murzyna. Murzyn 
·wdrapaJ się na wiezę i zrobił dziurt;_ 
w wielkim drewnian)Tm zbiorniku 
Cała woda wyciekła. Murzyn zaś 
uciekł i dutychzas nic żeśmy o nim 
nie słyszeli. Przez c....tłą dobę męczy 
Iiśmy się bez wody„ 
Wkońcu chcę ·W ułowi opowiis

tlzieć jeszcze jedną historię. która 
zdarzyła się 1Jtzed trzema dniami. 
Było to wieczorem„ w chwili, gdy 
miałem pójść spać. Mateczka pode-
-.szła d·ll - łóżka, podniosła ko!clre ł 
nagle krzykaęła przerazona. W łót 
ku mojem usado'\\ita się cała ro
dzina jadowitych węży, składająca 

· się z pięciu sztuk.: Od tego wieezo 
ra ·.nie wolno mi się po c!emkH 
kłaść do łózka 

Tak przechodzą tu dni, uregi 
wujku; . nioże innym chłopcom by 
się tu nie podobało, ale ja jestem 
bardzo zadowolcny. 

Twój Jerzy. 

i 
i 
i : • • 
i • 

i 

I 
i 

~u? t Słostr.euiee: Zzewn~ bardzo : ml się ·podooa. . • 
~łłłtttttHtlttttt•tttHt:tttHtttttt•t•ttt••tOt•tt•ttH·•łłł•H•t•tłłłltłttłtł••ttłł• 
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AOZAYWKI UM· St 
Logogryfy 
(Ul. ,~F. R."). . 

Z µoniitl,j podanych o;;yląb 
ułożyć 16 wyrazów o :poda~ 
nych znaczeniach. Pierwsz-!ł 
litery tyc hwyrazów, czytane 
z A·fo·y na dół, dadzą imię j 
nazwisko pisarza polskiego, u 
ostatnie, czjłaLf' w tym '3a
mym kiertG1ku, dadzą, tytuł je 
go pO\Yieści. 

Sylaby; 
an,· bar, t:j.a. da, di, e, e. · f{ , 

fon. ga. in. in. ka, 1ka, ka/kao 
ki, kój, le, le<!, łom, ma, IIlC: 
mum, na nat, o, L~. llO, ·,,-. 
rek, rje, ru, sa, s:. sic, tek, ie.r. 
to, wa, za, zan, zi. 

Znacz~nie · wyrazów: 
1) Ozęść mieszkania (wspalk) 

2) Drzewo.· 3) Zakręt. 4} T:;-tul 
tureckL 5) Wakacje. 6) Zakład 
naukowy. 7) Zwie1zę zim.JitJ· 
!krwiste. 8) Rą<:.ze konie. V) N '· 
welka P1rusa. 10) Wial: uu· 
s1y1my. ll) Miasto . w . Afrycn. 
12) J.edna z mu.z.· l3) ·Br\1ła 
gemneti:yczna; ) 4) Rodzaj· ; .~ · 
ba. 15} Ptak gpiewając'V" 16J 
'A" ypytywanie. 

"' * * (Ul. H. Zylberman). 
Z pon:iżej podanych sylab 

ułożyć 1.6 wyrazów o poda
nych · znaczeniach Pierwsle 
i ostatnie mery tych wyr.a1ZÓW 
eizyfane z góry na dół, dadizą 
imiona i nazwiska: sportsmen
ki polskiej i sportowca p·cW.skie 
ł{O, 

Sylaby: 
a,"""a, an, bis, dra, drzej, ci 

ga; go.n, g;u, hol, i,· i. _ję. kaa~ 
losz, ·ie, ło, nan, ·ni, nie~, or, 
ra1k, ro, ros, rus, ·sic, ski. so. 
suk, szew, sza, to, u, u, w, w. 
wa. wia. 

Znaczenie wyrazów: 
1) Imię męskie. 2} Rodzaj 

kaktusa. 3) Kawalerzysta. 4) 
Spółgłoska i samogłoska. 5) 
Ptaik. 6) Potrawa. 7) Napój. 8) 
Spółgłoska i. $amogloska. · "9) 
BożBk grecki. .. 10) Szyblwbie
gacz fiński. 11). Warjal. 12) Pi 
sarz polslki. 13) ·Wicher. 141 

. Stary żołnierz. , 15) Materj_at 
16) Imi~ męskie. 

"' + ... (Ul. E. Herińet•). 
(Ul. Bela Wa.illher~nka). I Il 

. Z poniżej podanyck sylab x . x 1 • 

ułożyć 17 wyr.a,.z.ó ,v -.o· .,pod'!A- . x , x Jl „ 
nych zna<!zeniach„ Pierwsze x x. „ „ 
łit{:rv tych .wyraz.6~, .. czylą,n~ x . . x „ 

,.j ~órv ńa dQł„, <iR<lzą ·imię.,t.na- ~ x 'i il 

„,iw?~k,o pi~ą$~a· pol·~~.i.egQ,.; a:y -,. x;-.. ~ x-~. •": 
';.~t~~uic,,czytane w ty~·.:,.satuym ~·· -,.,.„ -~. ;; 
ld~r;unku, .im.i·~ i·na-iwisiko·.d'l· ~ • x ·a:: ii 

. w·n~g1cr· poe~y, ·,pols·k~egio.J:: x !(: • 

. . . . Syląby: . ' .. :I . ~ .X '·~ ~ ' . 
, , ba~ .czar, dja, dom,:.;e, c~· ,el, x x • „,.: .!; 

fo~, fy; gar; \gi, gó, · h~~ ;.J, in. x .x 
j.µ~· ·kal, .kow, le .. lęs; 'łas.:c:ław, x ;. x ~ . 
Jll.~·~~. mfa.trz, ra. ,:ra;c~ :l~z.ec, < :so. ~mia,st krJp.~k. ,i krzyży~ 
.tą·I"i. t-0, try. ty. na:r, nici, nte, kórw wpisać lifo.ry. tąlk, aby po 

. nin, µo, np,.· wa-c, węn:i:;.:' .win, wstało· 13 wyr~ii6w o poda4 

~n.' ze, yo, .vo. riyeh 'znac.zeniach/' ·· J~ifory, · za· 
Znaczenie wyrazów:< ; stępl1jąee 'ik•tzyżjiM/ . C:zyfane .. z 

l)· Wrzaslk. 2) , Książtk.a ·.do :gól!'y na::dOł,„ dadią ...:...._ w rzę
nauki ozyta.nia. · · 3) ···Pitzyrz·ąO. ·da.c.h I i Il..:.... ilriibiui i ha!zwi
~portowy. 4) Miasto wPolsc·e .. ··sika dwueh powiesciopisarzy. 

Nr. 41 

WE 
• 

(Uł. ·. I. Borowicz}. · 
Ułożyć 15 trzylite·rowyeh W.Y 

razów. których śrndkową lite-
ra %st: „o". . 

Krzyż magiczny 
(Ul. L. i H. Krakowscy). 

1 -2 1. 
„' i .i 

l) . li . ··: . I. Il' 

2) 'I l • li ii ii· 

~o . I . I • 
„ „ iii 

Zamiast kropek w.pisać lite
ry tak, aby w ·rzędach pozio
mych · i pionowych powstały 
wyrazy, czytaj.ące się jednalk.o-
wo. 

Znaczenie wyl':azów: 
1) Ś·rodek nasenny~ 2) P'ltn wa. 3) Stopi,eń w wojsku . 

Układanki szaradowe 
(Uł. „F. R."}. 

RośHna + ... sarhogloska .:=~ 
· r7.eka w Rosji. 

Sp·ółgłoska + rób •· + litc.ra 
fonetyozriie = ptak. 

P1~zredmiot gos;podhrstki ·t:. ta 
· iniek ·+ litera 'fonetycznie · .. ·:..:; 
·-.~ia: . sportowa .. 

Wł6<:zęg.a kolejowy +.··saiUo~ 
·,,łaska + smmr .. sl\.·ocinia . 

. (Uł. W. Ikka). 
. . Tytuł angielslkri + placz ·-

bha rządząCa~ . . .. . 
· . Resta~racja· ,+ M;t1Iiogłoska 
:+ ł]źwięk. .· · \ro~zaj głąsu. · 
· S:półgłoska 118 karta.: do-gry+, 
zaiinek .-:- maść .. · 

Spółgłoska + zwierzę + sa4 

mogłóSlk'a = fałda. 
* * ,„ 

(Ul. F. Kazet)~ 

f>) Gra. 6} Reformator rnhiigiJ: 1) Zwieł'!Zę. · 2) Wy~p'a polu• · 
Na:r,odowość .. + ~· sąmo~głoska 

~. wyrazy + spółgłos:ka :+: 
zaimek== pań!Stwo w Europie . . ny. 71 Mędrzec ~·reeiki. 8) Miej dniowa: 3)·· Instrument mil.izyciz 

~cowość kU!I'acyjna w Polsce. ny. 4) Dzhan. 5) Wićher. 6f 
. 9) Dus21ki leśne. 10) Wkrótce. Łom. 7) Półwyse,p w Rosji. ·s) 
11) Miasto na Litwie. 12} Na.ro Wyspa poł·udnriowa. 9) Bohater 
dowość. 13) Jedna z muz. 14) filmu sówieckiego; 10) Siłacz. 
lmię męskie. ·15) Ploł«i.i. l6) 11) Planeta. 12) Ptak.· 13) Stlra- · 
Narodowość. 17) Zawód. ta. , 

Sp64$oska + samogłoska ft 
kraj w . obcym jężyik1u · +. zai
mek = .p.aństwo w Eiuropie. 

Stac.ia wocłna + samogł<>skt 
;..i..:a~nvna nazwa :p.r~ncji ... pali 
stwo w. Europie: 
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hmale} ='·środek'.· lokomocji. - Poty Wlll.ef u.znoją skroń. Dr2vbkówna .. _Wisia .. Dau:mer6wna ~ 
, Dopływ) ·Wisłv ~ ~p6łgł?ska Całe ~_je<Jna. .z części mowy, Lucia~ .Englefowie< .. Janek i ~rna, ;i 
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na stołowa. . · · ·r.ąY: \\·lą~eri;kę · u}r~y ·.'zwi~1V.n~. · 11ięlka; Golińsk;a~._,Zp{;ha, .. : G6rąir.ld L U·t;ra .. f o~dyc.znje :+: ;, s,pół- c ' ··. · • • • • •· · ·' • , Antbś, Gł,ltma;n. ·z,:,, Goła~\:cw~id 1„n 
głOska'·+ nte-ra g;recka 110 · :ft. ·a„ g.r.a··a· --y· . .del~„.-}Iu~\yicz .. ~ó~z~o.r· i_1*:;:1('\n>ł'~na 
wl1'7 _.. . frkn:;·, :Holcn1a1i.ó,y11~:·J3ela; . :ficąlfPtl:a 

RoL.wiąza~tj-ą.. powyżS;Zych roz Ir~ria, „Irka ,ze ,w_::;j',',. fkk<:t W:~ .Jl~
. rywek umy,;slÓwMe;h :p,ależy :.nad ka.'!:tenfa~ - hvańi~owirer'(:wna. :.~fo.
: „~yłać 40 re9alkcji -~,M,oję~o G~P- nb. Izbicka, łiir15.aj: .. Jaki1bfhviczĆ:w 
s1ku';._:,"{Pjątrko.~sk-a tOlL .. do n.a. Ifauka, .. J,~~J{6~plp1 l}ania~~ Ja-

szarady 
fi· - uł. · S. Cwajgenber.g). 

PiP.rwsze 0 to ikamyki 
l)rugie --- -głos kurki;: 
Całośb ~ sławne_go lotnika na

t:wisko~ 

d • "''> 'd • ';'!~ .11. Q.\.:v_1pk_ „ .. {„. u~:-h .J . .a .. :1 ..• :lhl.· .. J.~ó,~;,n~ ~,O\\.T~:;t;tl_da : .nia . .. 4:... paz z1erntft..a., , . . . . - . 
. .:fqźwi~ł5?nv1;i.~:.~Zrn;J1,n,. ,r,}*-0wiczów Za trafne''· rozwi~:.H1nia :· re- na Irk.3.. K.rnuze . R.. .Ka.ntotn~vidakcja prz-eznacia 'trzy'"nag!rQ- · , . .--··'z .. ,.. '1{ f .- : · j · 1· ]( J . . , czowFa:. qs,1a: , a; 1n::Hn .nu~·'· _a l\°' k • d noJak CZ.ll.l.ł' SP.f_(.U d_y:_ , '';_".: „„ ._,-,„;.,:::··.: .. _ tore · az v 1-" mowiczównn, Fęla;;J~_of,larsk,i .• U.zek 

· 1 • . h1i~ko. - · :. 1) ·' Kruc·zews,'ka, łafl~-hm·;· J{ostakó~:na . • (Il·~-. ął.- If\lIBia Gór1e~ka) - ·- , · - „ .. · . f)ierwsże ,___,..·· s.uma dość pokaź- 2) 1-Iitiłiar ;KolasieiY-iczfavna: ·J\fada.., Ke ·. · _··_ ·." · .. , ····-- .·.· .~a,· ·· 3)· Książkę~--·· ·1ugsteii1· Sąr:e~h;~,Loderslui .. ·~fai-ysia, 
•+++•••••••••••••e••••••t'łiłtt••tt·~Ht:••t•••·•tt:.f+ł+. .:Lij~kcwiłn. s~.; Lfobe'Iska "FL;',Lnbe1-

, 1 · skh.:Sta1~i~ław.y ~·Lul11inerówna;; 'Hola, 
.. ·.··R· ·;.o·-.: .z.·. w·,1· ąz· a·_ ... ni.a rozry~: .. :we_··_k _,.·•_.„_ .. „u.-.-•.m.·_.· .. ·. ·y· słow.-.·.•.Y.-.. ·c.· •. •· .. h.· · ... -. Lipslta -~>Hanka:, .·.J..fandau· Właifo:k, .. . .·._ _ ··'. . . _ ..... _ . " Lh'.lsk:kHotruśj Łaska Różka:, Łu-umieszc~onych w num erze 40:„1\lą,_esą .. ,ą,łps1kąi: komska ,Gry:sin.;;1;.;ęcka łfo.lszka~·La 

ROZWIĄZANIE KRZYż.ó_W_~I barwa, kotek, bracfa.:~1·y~valJ ogień .,.~i~~~~:!~~e~i~~e~al~~~!~:i~·.,·i~~t;~ 
Pozimuq/. Qsfo, . ·Prut;" Yw'fęhal, gacek. ~rz?s:_ . .. : ~··. . Milewska Hanka, ::łfrtfrnerówna·• Li-

ameba, Iren~: war, war. Ara. Pat, „T. ~"~~·lt~·~m}-P;~j'\~}>, za, Markiewicz Leon;. :No;wik •Wfa-Ara. towar. "i)hi. sak. las, reki Ela. · - ··'.·' · .- · . . 
owoce., Bolek. nirwana. rasa. 'fakt. ROZWlĄZAN.°I-E 'WIZYTóWEK dek, Nowa.eka. Józia, Na.Jberianka 

Pionowo: Sfera, lub, ona:;· phi, Kolarz. Bokser. Matematyk. Po- lVHr~~~~ '(tN:owakowśka', Hela~· •Orba-
,··chównat:S-~,~-·;:;Otltr, pióro·'\~: Olecka ra.1} .. ulewa„ l\:~pva, fara. · ,rnar.chew. lonista. Ja:nl~a, ;10sm:ólskn/ .Tu:odzfa .. , Opatbw-

narwale'. Sa~an. P. O. S. fak,~:prom , ~kidieriio, Olda:k=Jó-zió; · Piottkd\v- · 
-i~ona, Ielel~:. salr~, cis~ era, _b3:~ ona URIOZWIĄZA:NIE SZARADY 5k.a'.;,_:Ewunfa:,, . Pa1tk0Wski. 'fadel:isz, · e-wa. -

.. PfldckhlrlBrónka,: Perle Janekt:Pela ROZWIĄżANIE 'LOGOGRYFU: I. 
Mac Donald, oko, narośl, · tru-. 

i;;kawki;- godzien, oaza; magna.t, 
Erie, -rćżowiec, ryma..rz, y. y.· 

,)fontgomerry - Dolina tęczy". 

ROZWL\7.ANJE· LOGOGRYFH Jl. 
.Mirosław, a.Ii, rota, jubilat,· ama

t-0r; jubilat, amator, Monaco, akord 
Leodjum:, inkognito, Cezar, korsarz 
Atlantyda~ 

lłOZWIĄ:ZANIE ZAGADKI SZA- nowska~drka;e·Fikowt1a"Sahińtt,:·,:Ro 
·RADOWEJ ' ~enbtume,v.1111 '"E.; Rósii1ska''t'Fil.dzia, 

Do-1-a.r.. Do-g'; P.o-da-nie. za-n. Rozencw.~tjżai~ka „Pq;la, , :Rozetie:waj. 
żankiv Lti&re,~ . ~;F. ·.Rs „ RudZińska 
Sławka, Recfl:t.frran;~, Zygmuś, Rud

. niclti Tomek~ i. Rriinerówll:a . •:Lilka, 
Rózenfa1{:iów11a Żenia, ' Siu101io'\"{ri -
cżówrutT:Afadzia, · ·Sobczak ·Włodek, 

Trafne rozwiązania. rozrYW'ek 11- Sztajnó:ytna'~ Sala, Sobańska.· lfażia, 
mysłowych .z numeru · _4b ',;1\f?Je?o Se:gał Jurek; ·„Sokole oko", Sfaiv-

ROZWIĄZANIE ZAGADKI 
5 palców. , -' 

,;Marja Malicka _..~ Wiat.I' 
rza.". 

Głosiku'' ··nadęsłali: . iska Hania; Szapfrówna Bela, świe 
od mo Ada.me ze wski J uręk„ AdaJl)Ski tlińska Władka, Szwarcn1anów1ia 

Włodek, ,Are:ąsteinówna z;Qsia, Ąl- Adela, _ToID;aszewska . Basia.~_ T~nc
_hinówna Jad_zią„ Abraiµsk~ Luta, inanówn.a .Renia; Tahaksblatt' o., 
·Abramowiczówna TllE'ka-, Borstów- _Trześniewska. Karolka, Tepferów#a 
·na Emma, Bu]dńska J:.tdzfa., Balbir Rita, Tonde.rska. Olesia, -Tórnberg· 

ROZWIĄZANIE LAMIGŁóWKI 
.Janus, afekt~ nósze, kalif, agawa. 

~ska }faryęfa, Borens.~tajn Atek, -Sta.ś, .. Tarłowski Sław.ek, Ulatowska 
Sawan,. pónez, Rćwne, order. wia
no,· Moisi '(wspak), ceres·, ·zamek, u. . Bolk~YwŚka. Qlesia-,· Birnhaumówna Jadzia, Ulicka. U,ys_ią, · .Wajnberg 

Cesia, Biel_akówna W.a.nda., Bile- H._i Rotbard.S., Wa.jnbe;r*anka }I, ;,Jan Kasprowicz - Stefan że- . wie.z ·Kazik, Czermakówna Wanda, Wolańska Gienia, 'Waldmartówll;a 

•.· •. ····.····.··.···.•.i1 .. ' 
.~~: 

;: 

'}· 

romski''. · ·aederó:wµa„ Lola, _ Cybulsłd Janek, Lucia, Wierzl;>iilska Lodzia,· '\V.i~sirn 
· OelińŚka Zosia,. _Częstochowski I., Antosi;i, Waldman _ Henio, Winiec-

ROZWL'\ZANIE PRZESUWANKI Cudkowska Lusia., Cwa.jgenberg S., ··ka Pola, Zawadzki Bolek, .Zającó-w . t 
datek, lalka, gleba, ornat, tr:nva, „Czarny- Sęp", Dancygerćwn~1 ·Po- na Lola~ Zając Henio, Załęska Jć- i 

. . ' - ., ' .. ' ' - . ; ...•.•.....•................•.........•..••.....................................•.... :;>r;~. . ' ·. ' ' . ' 



8 „MO.I GŁOSIK" 
.• „ ••.••• " ............... „ ... „ ........ „ ..••.• „ ..... „ •••••••••••••••••••• „ ••• „.„! 
i · zia; Zallsaews!Gl Gnusia, Z.ylbersza 1) Miesięczny a~onamen~ _do • czy . !'o odbi&• n~ód ~głośić Bi~ "'.'; 

cćwna. Irka, Za.niecki. Marjan„ żyt- telni „PopularneJ ~ - Geg1elmana lezy do redakCJI _,1M0Jego Głosiku 
nikówna Hanka~ źukówna Jadzia.. 18 - W. ~ka. .· . •.. .. . _(Piotrkowska.101}w sobotę, dnia. 

* . . ~) DwaC:bilety M kina ---:Z. Gut _ ·23 paździ~rnika, niięd'.hy godz. 4r-
man. . . . . .5 ł 

Nagrody drogą lmwwania ~trzy- ~ 3) ·Grę towarzyską ...:- !kk,a Pola · P~:e.0 • 
malL nowska. ·-. · · 

I 
Cwajgenberg S.: Przy t~Il1atach. · „Czarny 1rnrsarz:1": Wiedziałam_; zawiadamiam w .,Głosiku"· Roz-

na :.mkie~~ wogóle ! nil.zw]:sk ;nie Z3. . że ·nie pisałee razem ~ -,,Czarnym rywki moźe&z nadesłać. Dlaczego 
miefoił:.i.m. Wszystkie tematy, kt6 asem" a odpisałam wam wspólnie . nic rozwiązałaś· rozrywek głosiko
re otrzyn1ałam, poc1ałam w ·:„Gło~ · dlatego1 *.e do was obu mfały być· wyeh~ł 
siku". . . · · . · . ; ; skierowane· listy o tej sam'ej tr.e- .. Zylberberzanka Renhtsia: .Wyba.- · 

Cz0stochowski J.~ .za zy,ezenfa ści.. Nazwisko należy podać: przy ezam ci i cieszę Siłl, ż-e jest.cze o 
serele;:nmie· dziękuję. Po'zdrĆw sio- pseudonimie, ale tylk&· dla. mojej ri:mie nie iapomnia;taś. Ja również 
strę. Dlaczego nie daje ona znaku wiadomści. Cieka.wam, dlaczego .o- fałuję, ie nie byłaś na zdjęciu, ale 
·zvcia? ' brałeś sobie obecny pseudo-nilfr i przy okazji napewno s-obfo to po-

~ Dancygerlwna Polusia: Witam cllar.zeg·o go teraz pQstanowiłes wetujemy. Mushło zajść jakieś nie· 
S d . . "'') 

noi.va siostrzeniczke. ą zę, 'le za- zmiemc. 1.oro'l.umienie; ja przecież na wszy 
wsze" znajdziesZ" sobie trochę . {·zasu · Pinkusówna ·Adelka i Zangerćw- stkie otrzyma.ne listy odpisuję, 
na. .korespondencję Ż ~,(}t)sildem". ha: Sabinka: 'z wielką przyjemno- więc i na twoje odpisywałam. Dfa,
Ciekawa. kstEm„ czy r:ieezywiśc-i;~ ścią przyjmuję was do grona dzfa,.. czego twoje siostry przestały pisać 
ładnie rysnjt'Sz? Przynieś: mi kiecly 1.wy g.łosikowej. Lecz proszę bar~ do „Głosiku"? Brakujące ci nume
k(}lwiek twoje rysunki <lo r>rzt~j- dżo, a.by:§cie pisały listy oddzielnie ry „Głosif:rn' 1 przvszykuję na. 
rzenia. o innej treści. Najbardziej lubi~ najhlitsze przyjęcie. Pozdrów 1fa 

Frenklówna Ella: Wi:c1o~zni-3 · nic listv całkiem samodzielne. Dlaeze- nimdę i GiPnię. 
widziałaś ostatniego ·„Głosik•i''. im ~każdtł_, z was przysfała mi tA sa- s t - • ,, p · d · l ~ n11• : . .., " „,._por owiec : owie zia es • 
·Mia.łaś prz0ciet odpowielź i nazwi mą pracę? Czek::tm na obszerniej- osobiście, dlaczego tematy na an-
·~ko two.je zrut.jdowalo się na Iiśde ~ze wiadomości o nowych siostrze kietę nadcsziy z opóźnimliem. Jak i 
.·tych, ktćrzy nadesiali · trafne roz- niezkuch. wiesz zdołałam ie umieścić jesz.cze ł 
wiązania. Sfogtrzeniczk~ ml'.\ją. już Wajnberg H. i Rotbard S.: Ja w ostatniej chwili. 
Jesteś I ~a!oźysz dp €1zwt.wy gło- rówriieź ża.łuję, że nie byliście na 
si_.l_r_~_oweJ·. "_ · Ulatowska Jadzia; O ile artyknł 

. wspólnej fotografji. Gdybyście by- . 
T .agkn. ·n„M'J....~ ·. c··l~.ei::.ze oi_~ ..•. z __ e przy . . będzie dobry, chętnie go nmieszezę 
1- ..... • ~b.<lr ~ ~ "' "' - li wó.wczas na · prznędu, to natura} ·ł l ółl. 

· : ·-b·. ·yłn __ 'X';· zn-'łw · ·n0· wa. 8·1•0„t:i""er·"cn„ f .Jakie tematy oprac owa. o r · to 
""' .uw. c „ •U li.l nie zostalibyście sfotogra owani. ·i :i b · 

C.zy dop···a:wd_v_ "'-ś,i.;. „ by}o „.... ta.l_ t te wzyrodnicze? O 1 e c10 rze rysu-
~ .1 ltJ:l..tvUcv U:l..t . Nie zawiadomiłam nikogo o m, . d b • 1 rłk t 

wielk_ ie1„ ".'1lw9g.t_._ .ź._e:_. __ h1: do n_J_1.1ie t.13.- i. b Jesz,. prawdopo o ·me ro ·-o z ę-
"' • 1 gdyż sama nie wiedzia1'aill, że ę·· J l · · · 1 'łk 

n_I„"Rć?. ·u·am nadzieJ·ę~ .że_·. d. otrzy.. -. 6 e;o. korzysta. a ne - Jeszcze. rn a 
I:" '* .m , dzie zdjęCie-; Kilka wzor w przygo · · k l ? 
masz S}OWa i. bAdz:(_e. Sz Stal .. ·. 'e .,_W k .. .Ó..ft.·· ~. .. • StWorzyły S1ę· W WftSzeJ SZ '0 e" 

't . tuję wam na na.jbliżs7.e . przyjęcie. 
fakcie z „Głosiki~m''· Czy twoje Szaradę mozecfo na<lesfać. Kałmowiczówń:i.' Fela.: Czy rze-
kolei:anki równiet do mnię ,pisują? czywiście macie tyle pracy w szko 
· Lipska. Hania~ A więc · je~ak . Sohazak 'Włódek: Pierwsze lody Ie? Jakie przedm!ot.y zajmuj~ 9i 
zclóbyłaś się na, Ust. Zobaceysz· _ąosta.ły P.rzeł~ane,. a to· chyba by najwięcej czasu? Czy na obchodzie 
wlqótce, że we@le pie ~zeba było fo na.jtrudniejsze. Jaki ze sportów szkolnym deklamowała..~ swój wier 
d<:>. tegot aż tak. ;Wielkiej odwag!. pajbaidaief lubisz? Czy wasze s~yk? Przepraszam . za omyłkę ze
Ó~y,- :grupa ucźenfo z całej,·f;zk.()ły {kółko zaji.:rnt~e się 'rów~et lekko- 11erską., moją, mil~ uczenie~ VI od-
uc~y, się pływ~6 w basenie'? ,P9- .atletyką.? l'~drów wszystkieh dzfału. Czy potrafisz ułożyć Inzy-
zdr6w Anielk~ i poproś jąi, abv te~ . członkćw kółka. tówk~? ·wiersz musisz poprawić, 

... do 1Ilnie . .napisała.. · Majerow'icz.ćwna Edzia: Dopraw- gdyź za ·dużo jest w nim rymów 
. Goldhersztówna -Gutka;~ Prz.eba- dy nie mogę poją,ć1 dla- cza.sownikowych. · -t 

azaim i zapraszam cię na przyjQcie. czego ci się było. tak trudno zdo- Ulicka Rysia: M~e podasz kil~ i 
· J a.k: zwykle po- w akacja.eh . zzęi:ć bye na ·list, o ile miałaś. wielk~ · ka tytułów ksiąrtek~ które ei się I 
. 'dzieci przestała do mnie .pisywać, oehotę do. nawią.~ania . kon~ktu 'I najbardziej podobały. -Skor.zystają . 
'a._ za. to weląt przybywa.jąi_mi nowe „Głosikiem„. · „Głoaik'1 wraz ze z tego inns czytelniczki i czytelnł-
si-ost:i,.;enice I siostrzeńcy;. Mateez- mną z ot\vartemi ramionami · witai cy ,,Głosiku''. Aparat . fotdgra.fi~ 
oe ża. ;ttldony (lzJ.ękuję. Co się dzie- nowe sios.i!zeniczki i cieszy. się,. te ny, - t<> rzeczywiście···· Wielce mila, · 
je z twoją siostrzyczkąi? .Większa się grono dziatwy. głosi- rozrywka. Czy (\onrze fofogralli-' · 

. . Goldbersztówn& . Gutka ·wnywai kowej. Bardz'o lubię dhigfe ·i szoze jesz? Ja oddawna mam aparat ł I 
:, &wa.roćwnę, ahy napisała. do ,:~,Gło· . re listy •. · Przyjęci8! · s~ zawsze.· wte-" !'obię ·duto zdję_~. · $ •. 
. aąm.11. ·ay, kiedy rozdaję nagrody, a o te~ni ·, . 

.•••• „ ................................................ „ •••••••• „ •.•..•••••••••••••• ;. 
,._!. 




