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Jabl Jabłka! 

Jak p'Izyjemnie jest stać na clrabince ·rwać śliczne,· doj1rzałe jabłka' ... 
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Du wiekmn:go, bardzo mądrego 

·czarodzieja- przyszedł skąpiec, któ
ry zamierzał oszukać mędrca. Pod

. )zedł do starcn. i zapytał: 

- PowiBc1z mi, w jaki sposób u-
11.aje ci się żyć tak długo? 

- To jest. bardzo łatwe - od
parł :;zarodziej, - lecz nie .110g'Q 
ci zdradzić mej tajemnicy„ Gdy
b~m ją, zdradził, umarłbym odrazu 
a. poz.atem byłoby dla twojej duszy 
nieszczęściem życie w ciele skąpca 
przez tysiące lat! 

Skąpiec udR\vał, że nie słyszał 
obraźliwych słów i pytał dalej;j ~ 

- o ile. jesteś tak bardzQ ~·i;acy, 
· może mi powiesz cz.em dla: ciebie 

jE~st sto tysięcy la.t? 

- Sto tysięcy lat jest dla mnie 
jedną mim1tą.! · - uśmiechnął się 

czarodziej. _ 

- Jesteś mędrcem _ rzekł ską 
piec - powiedz mi więc również, 
czem jest · dla ciebie sto . tysięcy 
złotych? 

s c 
Czarodziei :Uśmiechnął si~ i 

podniósf rękę; ialtgdyby rzucał : w 
powietrze sto: tyHięcy złotych. -

. · - Sto ... ti~ięcy- :zfotych ·jest dla 
mriie tylko jednym groszem. 

....:... 'Podaruf'µii więc jeden grosz! 
- !1rosił szybko . skąpiec~ · 

-'. Ch~·tnie ~ odparł mędrzec, 
pl)czekaj mjnutę. · 

. . Ską.pieć . . . uciekł , czemprędzej, 
.gdyż nie !lli}gł czekaó minutę, trwa 
jącą. sto tysi~cy la.t. 
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i -Powiedz mi, Luniu, po· Że zaś taka· dobra wróżka ki .. Gdy 1'ZIUCiła okiem na ze- i 
coś :z1awiąiZała te.n supełek na zwyikła była przybywać o wi~· szyt, uJrzała w nim tak stawtf
chusteczce do nosa?. czornej pÓTIZe, więc Lunia cz.ę- ne pismo, na j:akje riie zdohy
' - Chciałam JUate.cz.ko, aby sto. wieczorem rn,1dsłuchriwała laby się nigdy sama. ~ie clyfa-
mi do:pornógł do ziapamiętania skrzypnięcia dir.z,wi i. ooziełdwa jąc, bo i poco?, przecież wróż~ 
tego wie;rszyka, jaki pani nau- la Jej nade_jścia. kia na;peW11o uważafa, ·co . pisze 
czyciellka kazała nam się nau · Często nawet sze:ptala zaklr.- i omyłek nie zrobiła, · . Luinia 
czyć na pamięć. cia, zapamiętane z bajelk: włoży~a zeszyt do te.cz-ki Sztkól-
~ Co· też ty mówisz.. moje - . Dobra wlfóiilko, wierna . nej. Tego dnia nie marudziła, 

dziecko? Czyż wę~elek może stróżlko,. · prtzy mnie ,siadź, za jak zwyikle, or'ZY ś·iµ·aqaniu i 
zastąpić nauc,z·enie się :wie·r · mrnie prządź? · przyszła do szkoły je-dna z 
~izyka? A choć Luni ni1gdy nikt pierwszych. 

- Masz słuszność, niateczko pr1z1ąść nie· ka'u1ł, to slrnsznie Koleźanlki, widząc .. że twa-
P~··z·ekonałam się sama, że nie. roz1umowała, _ Ż·e niech tylko ._ rzyc:zika .ie.i płonie r_ado~dą. py 
Bo choć zawiązałam· zaraz -po wróźłka wezwania usbuoha, lały: · 
ptrz·eczytaniu, d:ziś powtórzyć z wówczas zasadzi się ją do prze - Cze.go się tak cie~zysz? -
pamięci··nie zdołałam„ Nie rozn pisywania. Bo c.Żyż jej nie S:potlkała cię jakaś J."J;-zyjem-

. miem, dlaczego . ludzie dorośli \vszystko jedno, co ma z1robić? ność? · 
robią supeł'ki, kiedv to nk /Q. Ot tego p1~zecież. jest dobrą - Za 'chwllę sp1otk:a! -- cd· 
nic nie ·pomaga! wrM1ką. Niest·etyl Zaiklęcia ni<! powiadała. - Prz.ekona.cic się 

Z tej rnz.mowv łatwo się do skutkowały! Leciz. Lunia nie da same, ż~ mn!e pani naumydel 
myśleć, ;że. w Luni ·siedział.„. wała .za wygirane. Często rożkła ka pochwali wobec caid kla• 
leniusz.elk. Tvlko bowiem leniu dała w .kąoei;ku ·zeszyt,. stawiała sy. 

I 
szek •zwykł s'zukać pir·zeróżnych przy nim kała.illa.rz i kł.adła pió Gdy zaś się lefocja iacz.ęła? 
S·posobów, aby wykręcić sfo· od ro. Zasy:piała wóiwczas pelna Lunia docz.ekać się nie mogła 
wykonania jakiejś p:racy. Tyl· n.adziiei, ź·e nazajutr1z; Z!Ilajd.zie chwili, gdy nauczycielka zażą~ 

· ko leni1usz·etk Hc·zy ·zawsze , Ila w zeszy~ie Pll''Z·episane dytktan- da od niej poikazania zeszytri1, 
jakieś nie1z1wyikłe okoU.cź,nnś:.d, . do 1uh opowiadanie.· Wireszcie została wy·,volana. 
na jakąś porii6c, abv samemu . 1\ifatec.zka, która. . pnrz.ądku- Szybko podbiegła z z·eszytem 
r,z.e~·oś ni·e. lfflObić. . ją.c ·książild, ·cór·ecz:k.i,. gdy fa do katedry. Dygnęła, podała. 

lLunia,' hap1~zykład, ozęsto li- s:~ .. Mr""::>0szla, hatykafa się na Nauczycielka mle<lwie c.zy_·· 
czyła ną ~poątoc dohrej wróżki. tafle przyigoto_wane dla dobrej tać zac;zęła, ~dv zdumie.nil: od~ 
Zwłaszieźa' wówczas, gdy p1~zez; W!-Lóż(ki Z•es:zyty; uśmiechał.a się malowało się w j·ej twarzy . 
. odlk~adanie z godziny na go" pobłażliwie, .Zriana zaś fartowa W Luni aż serduszko żywiej 
diz:iinę, s:z~a s:pać, nie przepimw- ła z IJrnni. zabiło z radości! 
szy d.ivJdanda · l,ub ćwfoz~nia Gdy jednak Litnia coiraz c.zą. Na,gile. Co się, stało? Na uczy;.: 
Idasowego-., ·' śicief ianiedhy\.VaJ:a się; w przy- cielka zaczyna się śmiać, e'wraż. 

·- Sk~d się wziąć miała t~ gotow0'.hi'll lekcji, posłianowiJa 2lośniej, comz serdec_niej. 
dohlr8 W.1r6tżJrn? -- z.apytacie. odzwyieiaić ją od niero;z.sądnej - Lrnniu! - zwraca się do 
. ?1fo Ly~.i.~:p~iętała~e w . 'liaxy~l~Y~cwr.§ilki~ -od lic1zreniai uczennicy. -. Gzy. ty to czyta-
baJet1kaęJi, opdwiadanych jej, na qzyj:i;~>;pomoc w: wyk~naniu łaś, co tiu jest napisane? 
gdy byh\L: · .. Ilia.Jem Qiżieck~em, · t~go,:.:~~.~:~yło Lttfn.i . obówi~7,~ - O.p.owiadanie - . bąknęła 

. często.· .~J>yi:aLµio-wa '",:-.. o t_aikiej kie111., :.~ .• .. ' , I ;imia. 
wiróżice, ::~ą'~J.U:jąieej się niespo .- Pewnego· wię·c !mzu, malazl- - Tak. Opowiada;nic. ale o 
dziani.e ~t=_WYJkonuJące.T . :n.ie,Lwy• szy znów fo~fo:iiony zeszyt, na- cz.em? 
Me pr.. ace.1_:·j)_:a:~ 1.iPrzehrallie kilku k.re&.ł. ił.a .w n.im: .. Hllr. 0 . z··,:ian'', zJ·a·· z · · ł · 

k „ . . . . 11\. ~ iu wiracaJąc się zaś do. C'il eJ 
wor ·OW ).nfłi'k.ą W ci~(N Jedn~j _na z.aś,·jakgdyby' nigdy nic, kl · 11 kł 
no·c~r, al!bo'"tłt!ka~ła;~ olłbrz'.rnde.J' . I asy, nauczycie ra rze. · a: 

.r _ . .1 _P_ .. owfod_ziiała.docó1r .. eczki: Ltin'a • ł d ., 
ilośc.i pł._ó._~. ;"· ~~ ... -"-'. _:;,.~. ', _ ~ .: ... · .-. - ·1 pr1zyn10s a · · :1.1s ra-

. · · - ., · ··1· -~ Dlacze.go siejesz P'O ką- no ci~kawą r 1zecz Jest to list 
W.~J)iraWdzii,Iift:~ee~lk'~~;P.iejed , eh ,zes:zyty? \.: Jakoś wyjąt- . d

1

0 m:~i~, narpiisany przez jakąś 
nokrotnie mów~r_ 'ieźniej, kąwo., p1rze,pisałaś bardzo S'h- dobrą ,wróżkę. która się us1rnir-
gdy była .iuż (}~mJ; ~łidz;.evr · r-ańnie zadane· orpowiadanie ża na L unię, że ta, za:miast wy.-
czynlk.ą, że dow.e -WILÓ~istnie • mogłabyś :pir:zez zap<Cąnnienie konać sama zadaną jej lekcję·, ti jedynie w P.iiJecZikaGh, ale ~ie'. wiZiąt z.esz.ytJU do szlkoły, zmusza ją do zastępstwa„ Po-' i 

nia powątpiewała i 111ysl:da aby pfrzekonać panią uauczy- dohno Lunia j:uż wiele ra;zy 
k:r~ąc głową: . · CiieJlk~ o swej- pilności! żądała tego od niej. 'Vró:Hka o-

__, Je§ilf nie istnieją, fo w ja- ILunia, u.słyszawszy te sło\va, pie.rała się, rozmuiejąc, że to • 
ktz s·posób -pr.zedostałv się do aż; z1ac:Z·erwienHa się z, rndośd! •<.o\~)~"<b•••~••••~~~~~... • 
lt>ajeoZiek. Plr'.z;eciei w !k_.a,żdej hll ·więc do<:lziekała się narr.e-ude : 
Jeczce jest nieco prawdy.„. pomocy ze stronv dohre_j wról~ (Dokończen.ie na str. następnej). : 

- ~ . ........................................... „ ....... „„ .................. „ .••••• ~.: 
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Technik~ powstała bardzo ·daw
no~ ma ona·. tysiące lat. W ów czas 
gdy. praludzie żyll jeszcze w .dzi
kich lasach i stale groziło im nie
bezpieczeństwo· .. ·ze strony 'dzlikiĆh 

· ż\Vierz::iit < . pojawiły się pierwsze 
wynala.zki' technfozne. . ·zwierzęta 
· walćzy:ty. ze sobą., tak .·jak dZiś_. to 
~zy:hi:ą: 'dzikie zwierzęta,· które ·żyją. 
na· wolności: Silniejsze zwierżęta 
zwyciężały słabsze i pożerałY. je. 
·Pośród' dzikich tygrysów, lwów i 
słoni mieszkał praczłówiek .A zwie 
rzęta, które żyły dokoła.: były na
turalnie mocniejsze i szybsze, ni.Z 
człowiek. Posiadały one lepszy 
wzrok i węch, nii ludzie. Natura 
uposażyła, je równiei.: w o wjele sil 
niejszą. broń. Antylopa :i;wsiada 
zręczne nogi, lew-:-:-silne zęhy, a ty 
grys _c_ mocne łapy. Człowiekowi 
iaś n:i..tura. nie dała nic takiego, 
coby umożliwiło mu walkę, lub 
.ochron~; przed dzikiemi zwierzę ta
rni. A foimo to człowiek mćg-ł zwy 
cię-żać znacznie · od siebie silniej
sze zwierzęta. Za:wsze bowiem był 
on ocl zwierząt o v.rie1e mądrzejszy. 
Uczył się bronić i napadać, zasta-
_nawiając się, w jaki sposób za.sto
wwa.ć roznmite istniejące środki 
do celów pomocniczych. Potrzeba 
uczyniła. go wynalazcą1. \VyMlazł 
. maczugę~ która. ramię jego uczyni
.la . mocniP,j;;zem. od łapy Iwa. Wy-

Dobra wróżka 
jest bardzo niel.adny postęipek, 
gdy . ktoś usiłuje · cudzią piracę 
podać za swoją wła.sną i w ten 
s:posó~ dą:żyć do otrzymania 
niezasŁuioriej pochwały.· Chcąc 

· więc położyć kTes tej natairezy
. wości, dobra wróżka mnie p.ro

si1 abym skłonił-a ltiinię do z.a
prz·estania. takich usiłowań, a
bym wy+tłrnmaczyła. że tak po
&tępować . nie powinna: bo ta
ll.de· postępowanie jest nioco:z
sądne i nieładne! 

List dobrej wróżki, przyjęty 
śmieehem p.rzez całą klasę, od-

I 
a 

I 
"szlifował krzeinien, zrobił sieklerę jest wztnocnieniem ramienia; ko
i dzidę. Byłyto jego środki obron- lej jest wy.razem śzybkości, której 
ne -i. broń 'do polowP„nia.. ·PrzaCiw nie mogły . osiągnąć·.·. nogi. ludzkie; 
zimnu pomagał sobie, ubierając się · mik'roskop jest· ·zaostrzonym wzro
w skóry zwierzęce:· · · idem~ . a . radjo 'vzmocnfonym gło-

:Macz,µga; l~si~kiera - są/to pier sern, który brzmi W' całyrri świecie. 
wsze techniczne.wyrialazki ·człowie Natura nie dała· cżłowfokowi żad 
ka. Od tych' dwuch narzędzi roz- nych specjalnych sił Cielesnych, 
poczyna się· historja techniki. ale rozufo·. umożliwił zwiększenie 

We wszelkich zagadnienfar..h tech tych sił, któremi .·rozporz:łdzał. Dzię 
niki chodzi zawsze o to, abv wzmoc. ki rozumowi człowiek sti:ił · się pa-
nić E•rodki naturalne: npri: · dź,'7ig nem' ziemi~ · . .. .. ·. · ......... „ •.••...• , ............................. „. 

Jaś troski ma hodowcy, 
Sierść nie chce rość na owcy, 
A gęś za małe jajka składa., 
Choć gę-gę wesołó . g-ada. 

Dmio mu radę nar~szcie, 
Jaś kupił pigułki w, mie:foie. 
Jedne na. dułgą sierść, 
Dzięki drugim -'- gęś ma duże· 

jaja znieść.· 

niósł skutek pożądany. Historj3. ta_ to wcale nie bajka Teraz przerażony stoi, 

• 

i 
i 
.i 

ł • : 
i 
ł 
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!Lllnia · zaniechała liczenia na Lecz gęś miała wziąść pigułki I do zwierząt się zbliżyć boi. 
pomoc dohrych w.różek i ~śli na du7.:e jajka, Na gęsi bowiem wyrosła długa. i 
. ohe<?nie ot'1'1zym(uje ;pochrw(aly ~ A pigułki na porost sierści - sierść. , 
to tylko wtedy, gdy zasłużv n:) owca. A owc8, zaczęłR duże ja.ja nieść. 
nie pTacą własna[ Lecz pomylił się Jaś hodowca. 

····················································~···························~ 
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Mar ja Curie - . Skłodowgka ze swoim mężem. 

Wszyscy wie.ci~, że ziemia na na ich p·odstawie ohlic:zyć 

11thudowana jest z ok.reślony<!h dokładnie wietk naszej ziemi. 
materjałów, t. zw. pierwiast, Gdy si~ np:rz. z·awinie drob
ków, i te te mate.rjały były u- ną'' ilość pierwiastka, podlega~ 
ważane \Za niezmienne. Tym- jącego r-021kładowi, w papier, 
oz·asem mniej. więcej przed 25 nieprziepusrezający światła, 

laty wykryto kiilka pierwiast• klisza fotografie171lla, znajdują

ków, które się stale zmieniają; ca się w pobliżu, i-czernie~. 
mówi się, ie ulegają one „sa.- Wiecie napewno o tern, :t·e 
morozkładowiH. Ptr.z:emiana tylko promienie światła dzla
tych pierwia~ów nie odbywa łają na kUsz.e i filmy, które 
się tak, aby można ją bylo zo- ltitą w szozelnie za1nllmi~tym 
baoz;yć i · st~7ierdz~ bezipo&red- aparacie fotogiraficZinym. __. 
nio, lecz ziaichodzi ona w · uk.:ry Jeieli zaś również rozlIJadające 
du i bardzo powoli. Może fu się pierwiastki wywołują. po
właś.nie jest jedną z: przyczyn czernienie kliszy foto~af foz
teg 3, że pierwiastki te stosun- nej, to mus·zą się z· hi.eh wydo• 
°!{\>wo późno Z!Ostały, . wyikryle. bywać jakieś promienie. I fa lt 
Powolność i regularność icli r.zeezywiście jest: podczas roz: 
rn?:kładu pozwala jednak na kładu pierwiastków wydtZ:ielaJą 

• 
ICZ 

naz.wano radowymi, od pier
wias·tika, który naJsilnie.i Je wy 
011.iela~ 

Tak zwane radjoaktywnc 
;pie1'\viastki dziahją. nietylko 
na kliszę f otog.rafic.z:ną, le~ 

również działanie lecznfoz.e rnz 
maitych kuracji {picie wód i 
kąpieli) polega właśnie na za" 
wartości radu w wodzie. 

W pierwsŻym zaś rzędzie lc
lkarze stosują rad prz·eciw cho• 
robie, zwane.i rakiem, i osiąga 

ją dodatnie rezultaty. Bowiem 
rad odpowiednio stosowany ha 
mu_j.e· rozwó.i wr~odu rakmYe~ó 
i wko11cu calkowidc zahij!..l 
chore tkanki. 

Rad, w pewnych warunika~h, 
może również wywiernć zaihój
cze . działanie, lecz pienviasteik 
fon zinaj.duje się na ziemi w 
tak niewielkich ilościa.ch, że 

nn 7.000 klg. rudy, wydzielają• 
cej RO, przypada 1 giram radu„ 
Wogóle dotychcza,.s wydunyto 
50 1.:ramów radu w postaci soii; 
:i roczna produkcja radu wy.: 

Dla· obrony · przeciw promaemum 

radowy~ lekarze noszą gumawt 
ubrania. 

·······················~ tak dokładne ohser'Wac.ie i ob- się promienie, ~t6re w odr6żinie (fiolk.oń6:enie .na str. 
licizenia okresu zmian, że mot niu 9d piromieni ·świetlnych, następnej) . 

.•••....... _ ............•.••.••..•••..••• „ .••••••••••••• ,., ••••••••••• „„ ••••••••••• 
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(Dokończe~ie) 
nosi obecnie 10 giramów. Na} 
ważniejszym mtnei·ałem rado• 
wym jest ru,da uranowa. 

Ten w tak niewielkiej -uości 
_'.m.ajdujący się na ziemi pier
wi.astek ma ~ lbrzymie znaeze
nie dla ws,zysłlkich ludzi, zwie„ 
rząt, rośli~, .i dla samej ziemi. 
Nie będzie w tern przesady, je
z-eli powiemy, że wszyscy - za
wdzir,czamy mu życie i istnie
nie na naszej planecie. Ro„ 
wiem rad _wydziela nietylko po 
wyżej opisane, p.rz-enikliwe pro 
mienie, lecz - swą· wielka ener· 
g'ją, wytwarza - gdy napotyka 
na materjalne przeszkody 
tak wielkie ciepło, że nasza 
'Ziemia, ra-z-em_ ze swymi mie-.z
drn11'cami, dawnoby już zmar.
i71J:.a, gdyby była skazana na wy 
łączne ogrzanie przez promfc.: 
nie słonecznP. 

Pudło blaszane ·do przechowywa · 
nia i transportowania radu. 

Ten cudo1'<ny pierwiastek. 
wykrył.a nasza rodaczka, Marja 
S•kłodowska, która prncowała 
r~zem ze swym. mężem, Pio· 
·trem .Curie, francuzem. Za swl.l. 
genja1n-e odikirycie Mar ja Curie l 
Skłodowska otrr&ymała w roku 
1911 nagrodę Nobla z dziedzi~ 
DJ. chemji. 

MOJ GŁOSM 

świat jest okrągły i wciąż się 
kręci - o tem wszyscy wiecie. 
Dlatego też: obraz zfomi, ·globus, 
ma . kształt ·kuli i kręci się dokoła 
swej osi. W jaki spc1sób robi się 
ten świat z tekt.ury, kleju i papie~ 
ru? · 

Pow~taje on w bardzo skromnie 
wygląd2'ją.cych salkach fabrycz
nych. Siedzą w nich przy . długich 
stołach robotnicy i robotnice, 
wzed którymi leżą okrąg1e, szare~ 
duże i małe kule i mapy, pocięte 
na odddzielne karteczki. Te mapy 
trzeba nakleić na szare kule. Mu
si to być zrobione bardzo staran
nie, gryż proste kartki trzeba dopa 
sować do okrągłej „ziemi". 
Wkrćtce można. już na północnej 

półkuli spostrzec Europę. Piękne, 
niebieskie plamy - to oceany i mo 
rza, bruna.tne, czerwone i zielone 
- to części_ ~wiata.. 

Niegdyś takie globusy posiadali 
tylko ludzie bardio bogaci. GloJJu
sy robiono wtedy-z metalu lub z „ ..................... . 

drzewa. Była, to bardzo ciężka i 
żmudna prai:!a., gdyź trzeba było 
wyryć ręcznie na metalowej lub 
drewnianej powierzchni wszyst.kie 

·kraje, morza, rzeki i góry. Tdd 
globus był prawdziwem arcydzie~ 
łem zręczności rzemieślniczej. 

Obecnie, po wynalezieniu oztuki 
drukowania książek i maszyn, któ 
re ugniataj~ papkę tekturową :i fof 
mują z niej kufo, _koszty zrobienia _ 
globusu s~ niewielkie· i kai:dy moze 
sobie pozwolić na kupno „kuH 
ziemskiej" z tektury. 

Z globusu można się wiele mm
czyć, a przytem przyjemnie Jest. 
podróżować 'laokolo świata przy
najmniej palcem po tekturowej 
ziemi. ...... ~~~o•~~••• ... 

żarniki 
Nauczyciel kazał dzieciom nary

sować teatr marjonetek. Władek 
nie ma. zdolnośCi do rysunków i w 
żaden sposób nie może. sobie dać 
raiły z teatrem. Namalował więc 
plakat, na którym napisał: 

·: Dziś teatr nieczynny". 

* * • 
__ Jakie drzewo ogrodnik najwy 

żej ceni? 

- ·Grus~! 
--:- Skąd ci to wpaQło na myśl? 
- Doskonałe wspinani · się na 

drzewa. 

• * * 
- Gdzie przestępca zawsze znaj 

Kochani Rodzice, Krewni I Znajomi! . 
dzie schronienie? - pyta Pawełek 
swego młodsze!ł;O · brata .. 

- Nie wiemt 
- W encyklopedji, pod liter~ Wit;dzmy wssyscy o tern, ił dając: 

dziecku zabawkę, względnie grę to
warzyską lub saięcie freblowsk1e jest 
to o wiele skuteczniejszem niż naj
lepsze leka1stwo, gdyż ten\" samem 
dziecko sltpomina o chorobie, świetnie 
się l'ozwija fizycznie i umysł'owo. Nie 
żałujmy na ien cel pieniędzy, lepiej 
oszczędzać na czemś innem. Spieszmy 

zatem wszyscy do 

„Raja Dziecięcego" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192·55 
Qdyź pomimo najwł~ks11ego wyboru: 

jeat nn}tańsnm źródłem w l.odzl. 
UWAGA~ Na miejscu kllnłka laf ek 

I naprawa włecznrcn piór. 

·······················~ 

„-S'' - odpowiada z dumą; Pawe
łek. 

••••••••••••o•••••o••••• 

I 

ł • 
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Z Y I U YStO E 
Logogryf 1 

(Uł. H. Zylberman). 

Z poniżej podanych sylab u-
. łożyć 12 wyraz·ów .o J>10danych 
z/llac:z,eniach. Pierws:z1e IiteTy 
ty.eh wyrazów,' czytane z góry 
na dót, dadzą pierws:ze litery 
imion i na.z1wisk dwueh. lotni
'1ków franci,iskich, ·a koń.cowe, 
Clzytane w tym samym kierun
ku, nazwę aeTOplanu na któ
rym p1r1zedsięwzięli oni lot. do
oĘ oła świata; 

Sylaby: 

cor, dan, dex,,e, ha, in, ki, 
łas, mo, o, ob, pe'r, po, r·el, ręh, 
iio, sa, san, so, te, wie, wies, 
wól ze, zo•p. 

Znaczenie wyrazów: 

1) Roś.lina. 2) Nazwa kina w 
Łodz;i. 3) Zboże~ 4) Poeta wło
ski. 5) Sławny hajlkopisar:z. 6) 
$.zum (wspak). 7) Owoc. 8) 
Miejsvowość na Helu. 9) P1r•ze
strzeń 1 am'knięta. 10) Rodzaj 
żołnierza. 11) · P<;>ja1zld z1imowy. 
12) Książeez1ka z·e .spisem wy.; 
kładów. 

· bogogr.yl u 
· {Ul. I. Borowicz). 

Z poniżej. podanych sylab u
łożyć 8 wyrazów o ·.podanych 
z1I1ac;neniach. Pi.erWSiZIC litery 
tych wyrazów, eizytane z gó!ry 
na dół, dadzą nazwisk.o· dr.arna 
turga w-eclkiego, a ostą.tnie, czy 
tane w tym .samym lkier1uni.ku, 
tytuł jego· dramatu. 

Sylaby: 
cja, den, dol, e, f!Ur, fry, .ha, 

j.at, !ka, kan, log,, mi o, .o, or; 
ra, sa, sa, sen, ta. 

Znaczenie wyl'azów: 

1) Nie:itwyikłe zda.riz·enie. 2f 
Wiche.r. 3) W1airjat. 4) Imię m~ 
skie. 5) S1pis ksiąiie!k~ 6) Pasta 
do ·zębów (wspak)~ 7) Raj. 8)' 
Piustynia. 

WizytówKi 
(Ul. I. Konówna ). 

Kurt Ro:pa1ro 
Ben Kair 

W. Secz 
Eta Kop 
Pat Karez 
Fa ty. Bra.llik 
Utram Dalfig 

PrzesuUla._ka 
(Ul. P. Rozencwajżankil) 

a·etkj 
a a :1r m i 
k·n'mai 
i a km s 

. 'bó a ;Tb 
au·rzh 
iylnlb 
żi·eaw 
a· i'f s w 
o.aj k 1 
w Lś i· a 

Po przestawieniu lifor w rizę-
da-ch poziomy.eh, oftrzymamy 
11 wyraiiiów „ ś~odk-0we litery 
których, czytane z góry na dół, 
dadzą imię i naiz1wisiko króla 
polskiego. 

t.amigłówka · 
(Ułożył E •. Herinerr} 

I II 
• X • X „ 
• X • X 

'! X • X 
X X 

X " X .: , 

X X o: • 

• X • X .: 

X • ·X • 
x· X 

• X " X 
• X , X .•. 

X X 

Zamiast klropelk i k1rzyżyik.ów 
wsfa wić ·litery talk, aiby w mę

. dach poziomych powstały wy• 
• 

1ra!Zy o pon~że.i :podanych IZIIla.; 
CiZ·eJJ.iaQh. LiteTy, · zastępujące 
k·r;zy·żyki, czytane IZI ,góry na 
dół, dadJż ą, w rlZ:ędlz.ie l - imię 
i na1Z1Wis!kio piisa:r.za polskiego, 
a w II .-- naaJw~sko pisa;riZa p,ol 
stkiego. 

'' Znaczenie wyrazów: 
1) Żo:tnierz, biją.cy w bęben. 

2) Młode •z,wieir:zę. 3) Miasto w 
Afll'yoe. 4) Miara· . dług10$'ci. 5 }' 
Część nogi. ~) Ryba. 7) WieI'
kor'Ządca f.UTeclki. S) Oikires cza_. 

su. 9) Pilak. 10) Kwiat. 11)' ll· 
zldiriOwisko w Polsce. 12) Ko-
ni-ee życia. 

Układanki SZiltil·d;O\VB 
(Ul. Sahinka Pozna~a) 

!mię żeńslkie . :-F. p1rzyimek ffi litera + littera fonetycmie ::::= 

clZięś.ć ub1rania. 
Óg\ród + pirzyimek (wspak}' 

= ógirodzenie. 
POsiada + spóiłlgłoska ~ l·ł• 

tera . fonetyc.znie . . 1zl!lac;zeti' 
poczfowy.· 

(Ul. „F. R."). 

Z1wał lodu + żes,zyte miejsce + nady · pisarz polski. 
Zwierzę.ta + spółgłoska ~ 

dr.z.ewfoo = sport. 
Zes·zyt + pr.zyimelk (wspak)' 

= imię męskie. · 
: Pożegnanie <:lziecka + oz1ęść 
fodiz·i + srpółigłoska = zawód. 

Przy,rząd szewcki + :ziehra• 
nie = miasto w Polsce. 

Szarady 
(Uł. S. Cwajgenber~) 

Drugfo litem, pierwsza 
powie1r~chni miara .. 

Całość: łódź, któ~ą zna 
k.ażdta wia„ra; 

* * * 
Dr'uigie tr~cie ·imię ,, 

dziewczyillki będzie1 
T1rtzede· pierws·Że. - na.pój., 

lkitóry pije się ws·zędłzłe.
Całość - niezbędna 

w. podróży, 
Każdiemu świetnie służy. 

Zagadki szaradowe 
(Ul. L. Staszewski) 

Z litery. kuchenne nac:zynie, 
Pa1m:c., gdyś niepewny 

w godlzłnie. 

* * * 
Litem liter:z·e literę ;podaruj~, 
Żle. się d'Zieje w km_ju, gdziie 

ona patrnje. 

* * * 
W liter.z.e pan „1kac" 

spożywa. 

Dla uozni najlepszą. porą 
to bywa. 

i • 
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Zagadka 
(Ul. Il':usia Górecka}• 

SłlrJz•ęże nas i ~om · mtSiZi c·ały 
Honor dlan stąd niemały, 

Drzemie trochę gdyź 
z wieczora, 

Nastanie dfań pracy pora. 

nagrody 
Dostał się nawet Ro;.. wiązania · powyż.s,zych roz 

w przysłowie, rywek umysłowych należy nad 
Na języku mam j.e, w głowie, syłać do redalkcji „Moj:ego Gło
Zalet ma prawie bez liiku, siku" (Piotrkowska 101) do 

· · · · · · · ·· · · · , dnia 29' paźd!ziemi:ka. Cmjnfo tirwa, ·aż „ika1k:rill'y'ku' 
D~ień . ~wiastuj.e, - . wst.aną Za frafTie . ro.związania re" 

1 ..... d. · d1akcja przeznacza trzy ńagiro-. · · . . u 1Z1e,-:- .d 
y: 

:Wtedy le:ginie w cichej bud.zie l} 2 bilety do kina. 
I czekając na śniiadanfo, 2) Grę towarzysiką .. 
Rozipoczyna sobie s·panie. 3) Ksią.żtkę. 

·· ~••t•t•••Ht.t•tt••••••Ht•t•tt•Htt•••tt•t~t••••••• 
_Rozwiązania rozrywek umysłowych· 

umieszczonych w numerze 41 „Mojego · Głosiku" 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. Trafne rozwiązania. rozrywnk 

Justynów, układy, lep, Jupiter, umysłowych, umieszczonych w ilU
Ukraina., St.anisła.w, Zamora.,. K.Ie- merze 41 „Mojego Głosiku'' .nade-
czew, alibi, daktyl, Eddie, Neptun, sła.ii: . . 

·budrys, anglik, niania, dolar; ugor Adamczewski Jutek, Aronsonów 
(wspak), obręb, Wyspiański, sa.j- na. Luta, Adamski Włodek, Albi
dak, Kongo, Iwan. nćwna Jadzia, Akerberżanka Gut .. 

„Jułjusz Kaden - Bandrowski - ka., Abra.ri10wicz Marek, Adamów-
Wyprawa wi1eńskR. Rubikon". na Leokadja, Bilewicz Kazik, Bal

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU· II. 
Stempel, tarcie, astrolog, niepo

rozumienie, ichneumon, synod, łata., 
Andrzejów, Wenecja., wampir! 
yankes, siłomierz, panika, Inowro
cław, alibi, niewiasta, sześ·dan, 

birski J. i Blachman H., Bukiń
ska J.adzią, : :Biernack;1 Władka, 
Bielakówna Wand!l., Budzyńaka 
Basia, >'J36ikdwska Olesia:,'· Birnbau
mćwna Cesia, · Baum 'l'olek, Cybul
ski Janek, Cwajgenberg S., Czer
niakówna Wanda, Celiń!:ika Zosia, 
„Czamulka", Cymer Janek, Cede-·kanarek, inwalida. 

„Stanisfaw )\iV yspiański 
gerrda, W arsza.wianka,'. 

~ Le- równa Lofa, Danielakowna Zosia, 

ROZWIĄZANIE ŁAl\HGŁóWKI. 
Drzewo, zwada, wiek, ekliptyka, 

cięgi, lfrt, Alpy, dowód, Łotwa., po

Danielak .Stach, Dancygierówna 
Pola., Dosińska Ka.zia, Dudzików
na. Isia, Daumerówna. ·Lucia-, Engle
rowie Janek i· Mila, Eliński Stefek. 
Frenklówna E1a, Filipczyńska Ma-
1ja., Falska Danusia, Falderćwne . V''rlz, makrela. 

„Dzieci Lwowa 
awćr". 

Zaklęty Zosia i Ania, Furmański Janek, 

ROZWIĄZANIE UZUPEŁNIANKt. 
Rekonstrukcja, rekomendacja, re· 

· 5tauracja, i·ezydencja~ ·~·rewolucja., 
rozjemca, Takieta, Ramona., Rabka. 
rafa, Aar. 

Farber Ignaś, Gołakowski Tadek, 
Grynszpa.nówna 'Marylka z Pabja
nic; ·Grynszpan S. z· Pabianic, Gór
ski ·Oleś, Goldbersztówna G11tka, 
Gartowska Wiktor ja, Golińska. . Zo
cta, G.abryń:ski Stach, Gorezykoi.v
slm Anielka, Hawków®fl\farysia·, 

· Jfaleck.a. Irena, Hurwicz ;Józio, ·Her 
ROZWIĄZANIA SZARAD. szenberg 'Julek„ Holcmał1ów11a Be-

Ka. _ na _ pa. :Mi _ cJrn _ H la, Ikb.: .. W., Ikka. Renfa; „Irka ze 
- na. 

ROZWIĄZANIE. ZAGADEK. 
PD - krzy·.va. - xa - n - sen. 

Po - e - ta. ~ Cytr.a. - cyfra. 
Ilfa - dera. Humor - e5l - ka. 
Jajko. 

ws1"', Iwankowicerówna. l\Iania., 
Izbicka Mirka, Jakubow1czóivna 
Hanka, J oskowiczówn~, Ewa., ~1 a
niakó\vn.a, Władzia~- Jai1owska Lu, 
ba, .Ja.worska Lenka, Jó·źwiak'w

ni Zocha, Kaliński Janek, Kac 
Izio, J:Colasiewiczćwna Marja1 Kru· 

_,i;:zewska· J~dwiga~ Krauze B., Kar 

wow ska l ili, Kotlarski Józek, Ko-· 
stakówna Hania, Lijekówna S., 
Lodei.·ska ~arysia, Lipska Hanka, 
·Łaska Rózia-, Ławrynowicz Marek, 
Łęcka Halszka, 1\falinowski Stach, 
Jvlorgensztern{:\vna · Lucia, ,~Młody 
pilot", Markiewicz Leoni Murnerów 
na. Liza, . Marguliesówna · Gienia.: 

• N a.jdorf ówna · Mireczka., N owa eka 
Józia, Nowakowslm Hela, No"'~ik 
Wfadek, N owarska Celinka, · Opo
(;zy1iska E(fa. „Orle pióro", ,,Orle 
oko", Orbaehówna, S., 01)e11chow-

. ska •zuzia., 'Olecka .fanka, Osmófaka 
· Lodzfa, Oldak · Jłzio, Opatowsfri 
Henio, Piasecki Władek, PiÓtrkow
ska Ewunia,,_ Pankowska Jasia, 

·Pilecka Bronka, R.auchwergerów1i!l 
R, Rozencwajź'ankn: Pola, Roze.Q.
·mvajżanlrn · Lt!tka,. RoĘińska. Jadzia, 
Rudzińska Sławka, Rozenblumó\v-

Jia Ewa, „Robinzon Kruz9e", Ra
binowiczówna Fela, Roznerówna 
Lilka, Szladkow~ki Henryk,· Sob
czak Włodek, Silska .Marychna, Só
bańska Kazia, Szapirćwna Belai 

. Simonowiczówna Madzia. . Sławska 
Hania, świetlińska. Władka,· Szpi,n 
dler J ózio1 Szejnman Fredzio~ . To. 
bolska Jadzia, Tabaksblat" O., 
Tomaszewska Basia, Tarnowsk!1 
J adwigrr, Trżeś:n:iewska Ka:rolka, 

. fiatowska Jadzda., Urbański .1fn
rek('Wajnberg i Rotbard, Wiązow
ska Roma.na-, Wilska Antosia, 
Wierzbińska Lodzia, Wyrę110wskit 
Zuzia., Winiecka. Pefa,- W ojdysła:w
Pka Saha, w.a;j~~11.~n' F~lek, Wilska, 
Antosia., Zaliie.cki Marjan, Zelwia11 
ska Stefa, Zelwia11ski Karol, Za
jąc Henio, Za,ją~ówna. Lo~a, Zalew„ 
ska Krysia, ZaJęska .. Józi:;! .• Zylper
mą.Iiówna _Hęlena; Zalisze:vsk~ Gnu 
f!ia, żytni~{ó\Ylla, H~~1kft„· żebroj~'s1rn 
Janina, żalwil}s1d · Wac.ek. · · · 

: ,,. ';1_;·: . - ' 

Nagrody drogą.;Josownnia oJrzy
maU: 

1) 2 bilety ,dq·)~:ina - O. T~k 
baksbfatt. ·· 

2) Grę . towąrzyską, - Lola ·Za.
jącówna. 

3) K~iążkę ~,;tanina Żebrowska.. 

* * 
Po odbiór : ,P,a.g~·ód zgłosić si~ . na 

leży do red.al{c,ji „Moj,ego Głosiku" 
(Piotrkowska.

0

"10t} .w sobotę, .dnia 
28 października, między godz. 4-4 

5 popoł. 
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pieniędzy zebrałyście na pożyczkę dobrze źcście się czuli na przyj~- ce już wyjechali? Początkowo b_ę„ 

. 
· narodową? Kiedy odbędzie się wy ciu! Jestem pewna, że los was dzie ci pewno trochę przykro, ale z 

cfoczka do Zakopanego? Wyobra- obdarzy nagrodą. cza.sem przyzwyczaisz. się. Ternbar-
żaui sobie, jak doskonale się uba- N owarska Celinka: Czy stale dziej, że to trwać będzie tylko kil-
wicie. Czy wycieczka będzie długo masz tyle pracy w szkole? Sądzę, ka miesięcy. 
trwała i ile będzie. kosztowała? ż.e·zawsze znajdzie się trochę czMu „Hez": Szkoda, że ukrywasz się 
Dlaczego nie podałaś, jaki. tema.t dla „Głosilfil«: ~:>la S. już dawno pod pseudonimem. Chciałabym wie-
na ankietę wybierasz? do mnie nie pisała. Przypomnij · dzieć, który z moich . byłych sio-

Warszawskn, Estera wzywa S. , jej o „Głosiku". strzeńców jest już ta.ki dorosły. 
Warszawskiego, T. Wrońską.i, !P. Goldberszt~wna Gutka: Widocz- Głosik jest ga.zetką, dla dziatwy; a 
Czyżykćwnę, I. Lejbowiczównę, ·P. nie nie zauważyłaś odpowiedzi dla. nie dla młodzieży. Przecież, gdyby 
Rotkopfównę, M. Joskowiczównę, ciebie, gdyż by~a ona w poprze<!- miał stale zmieniaić się, w miarę 

S. Cymlichównę i T. Szperlinga, nim numerze ,~Głosiku". Los na.- podrastania czytelnikćw, stałby 
aby napisali do „:Mojego Głosiku". pewno i ciebie obdarzy nagrodą. się z czas9m,gazetką dh doros!ych 
Lewkowiczćwna Irena: Witam Cieszę się, ż9 jesteś już zdrowa. O ile chcesz porozmawiać kiedyś. 

nową siostrzeniczkę proszę o Siostrzyczkę p;.ndrów i poprrś, zo mną na. ten temat, to przyjdź na 
obszerniejszy list. aby też w wolnych chwilach do przyjęcie, a postaram ci się wy-

Bauman Benio: Nie byłeś w Ło- mnie na.pisa.ła. W nowym budynku' tłumaczyć sprawę, którą, poruszy-. 
cizi: a gdzie się znajdowałeś przez szkol:iym tymczasem jest za.rniesw.. łeś w liś:;ie; 
ten cały czas? Cieka.wa jestem, nie, ale gdy wszystko. si.ę · ułoi'y, Szladk'lwski i Heriner: ·Krzyżv

czy dotrzymasz słowa. i będziesz będzie wam w nim napewno przy- kowska źle ilłożona,, gdyż; „koso
często pisywał:. C:zjy sam napisa.- jemniej, niż w starej szkole. drzewinai: pisze się jedno s. Poza-

. łeś 1iścilr na maszynie? Sobczak Włodek: Zimą: ślizga.w- tem pokręciliście liczby. Na przy-
Tabaksblatt O.: Wskutek omyłki ka., a latem pływanie! Doprawdy jęch1 dam wam raz jeszcze tego 

zecerskiej, czasami zdarza. się, że dwa miłe .sporty. Narty są przy- motyla, a.byście k1·zyżówkę popra
w logogryfie brakują sylaby_ Bar- jeniniejsie od łyżew, ale, niestety, wili. Gdzie podziewają, się pozosta-
dzo trudno jest tego uniknąc. nie .mamy terenćw narciarakich. . łę ·wzory. ' 

Cwajgenberg S.: ·. l,amigłówlrn Czy macie przy szkole r>lac spor
Jest źle ułożona, gdyż słowa „osa1

' towy? 
dzieli się na sylaby w tcń sposób: Ulicka. Rysia: . Gdy przyjdżieBz 
,;o - s&", a nie Ui,k, jak ·ty je po- na przyjęcie, prżynieś. mi kilk~ 
dzieliłeś. twoich zdj~ć, może potrafię 0i coś 
. 'Frenklówna Elfa: Przyjdź na. któ poradzić. ~y wolisz fotografować 
rekolwiek przyjęcie, wówczas, gdy osoby, czy widoki? Ja sama klisz 
będziesz miała c~as~ nie wywołuję i. odbitei{ nie robię. 

łłasz kąciK 
Jestem ucz.enicą IV klasy i 

mam 13 lat. Lubię. kino, radjo i 
sporty. Chętnie rozwiązuję rozryw
ld umysłowe. Chciałabym korespun 
-dować z dziewczynką. lub cllłopcrm 
w moim wieku, o· podobnych zain
teresowani.ach. Listy proszę ldero
wać na; adres: E. Frenklówna, 
Piotrkowska 35. 

Grynszpanówna. Marylka z l'a- . Cukrowski Mirek: Za twoją ·ini
bjanic: Posłałam ci pocttą grę tó· cjatyw~ zosta.ło stworzone kółko 
warzyską, a. ty nawet nie napi- przyro<łnicze! Bardzo ci się chwali. 
sałaś, czyĘ1 ją otrzymała. Sądzę, że potrafisz ogół klasy za-

Wa.jnberg i Rotbard: Artykulik interesować przyrodą, ldóra jest Z b k• •• „„ . .,. .••.•••.•• „..... bardzo ciekawą. nauką. Pćki pogo- a awne rysunecz I 

Pastuszek grający na fujarce. 

dy dopisują., możecie robić śliczne 
wycieczki przyrodnicze. 

Joskowiczówna E1va:, Bardzo 
dzielnie żeście· się spiśały z po· 
życzką. na,rodową. i ::<pra:wiedliwie 
postąpiłyście ze znaczkami. ·.Już 
rzeczywifoie dawno wróciłam z po
dróży i dużo o . niej . opowia:dałam. 
Z wycieczki byłam bardzo zadowo..; 
łona. Miło spędziłam czas i widzia-

. łam kilka pięknych miast. -W Lon 
dynie nie było wcale mgły, a przez 

. trzy dni mego tam pobytu byh 
cudowna pogoda: upał i niebo bez 
chmurki. Byłam równiez w BelgH, 
gdzie zwiedziłam kilkn, miast. 
Szczegółowiej ci o podróży osobiś
cie opowiem. Wier$z.yk trzeba. po
prawić. 

Kra.uze B.: Cieszę się, i'9 · jeszcze 
przez rok: bę"dę miała w l.1odzi mo-

udy do sześciu powyższych fi
gurek dorysujecie prawą połowę 
identyczną z lewą, - · serdecznie 
się uśmiejecie. 
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