
DODATEK TYGDDłłlDWY ulil'aOSU PDRRłłłłEliD0 DLR łłRSZEJ DZllłTWY 

Nr.tł Łódź, dnia 27 października 1933 r. Rok V 

························································$··························· l·I I 

Wiek 1-szy. 

Obeonie_ na świec~e jest. p~
wfo tyle· miljonów Iudżi, ile lat 
minęło od- narodzenia . Jezusa 
Chrystusa; a więc prawie dwa 

- mil.f:airdy Iudizi: 
· - Nic -zaws·ze hvlo na świecie 
tyle ludzi. -Ilość lud:zl na iba.r~ 
:dziej zwięłksiyła się w ci~u o.-. 
~tatriicli · 150: laf. Ostatnio C.lY~ 
'ali~ie w „Głosiku", że mil~ 
nowe wojska starożytne skła-:i 
tlały , się tvLko z niewielu ty si~ 
cy fołnieirzy. 'f.ak samo pned..i 
·stawiała się sprawa ilości lu~ 
dzi w mfasiach i kirajach. Do>ł 
ik.iladniejsz.e cyfry ze starożyf. 
ności znamy tyLko na ohs'zarz!1 

·······················~ 
żarciki 

Jaś. (przy telefonie): - Panie 
na11czycielu, mały Jaś nie mote 
dziś przyjść do szkoły, jest chory. 

Nauczyciel: A kto jest przy te
lefonie? 

.Jaś: - Tu mówi mój tatuś, pro
sz~ p.w.a nauczyciela.! 

* • .,,. 
- Tatusiu, co to jest za skrzyn 

ka., która. w teatrze stoi na przo
dzie Sceny? 

- W tej skrzynce siedzi kt.oś, 
kto podpowiada aktorom. 

- Dlaczego w szkole nie urzą'
az~ takiej skrzynkj? 

,9aństwa rzymskiego. Bowie.~ 
tam, co pieć lat odhywał si~ 
spis ludności. 

W okresfo najwięikszego ro~ 
kwitu państwa rzymskiego, ży; 
ło we Włoszech. około 7 mi}jo ~ 
nów lud:zi, w Galji - 8 mil,jo• 
ń6w, ~- Hisz1panji ~ 9, w ika
jach nad:duna}skich . - S, ·~ w 
północnej Afryce -:--- 12, w E·· 
gipeie .~ 10, w Grecji i Mace• 
donji ~ 3, . a w . oałe.1 Azji, --
25 miljonów ludzi. W całym 
pozostałym świecie żvło mniej 
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Wiek 194y 

miiljonów. W Anglji 'ludność 
W7.i'ośła 7>Uaómfo więceji w cią 

. i.,1111 . 110 ia!, - ód 1800 r. do 
1910 r. - z 9 miljonów 1ziwię
kszyła ~ię czterokrotńle; 

Przyczyną · wZ1rost:u ludności . 
w· całym świeciP. . jest · . postęp 
fochnilki i medycyny. WszeJJkie 
~araz~~ i rozma~te chomby 

. przestały lJYĆ Sif:lSZ'llC, a_. Wsku 

Wiek 15-ty 

" tek nich giiiiięłv kiedyś. tysiące 
ludzi. Również odżywianie„ o• 
dzież i mieszkanie ·1udz.i jest o 
wiele lepsze„ nlż hvło kiedyś. 

więcej 30 - 40 miljonów lu
azi, tak w~ęc .cyfra ludności cit 
łego świata równała si~ 120 
miljonom, to maczv była 
niniejsza, niż dlziś tudnośl! 
CMn, Indji 1ub Rosj1i (kaźdv 7· 
tvch kria.jów ma więeej mic• 
s·1kańców}. W całym świeci.e 
bylo mnie.i więce.i tyle ludzi, 
Me dziś żyje w Stan.ach Z.Jedn() 
czonych .Ameryki Póhloooej. 

W czasach ńa·rodzenia Chry.-1 
stusa we Francji wypadało 8 
J:udzi na kilometr lkwadriafowy: 

W roku 1800 we F·rancjii iy 1 

lo 27 miljonów ludzi, a w An
{!lji 9 miljonów. W roku 1840 
ludność Francji wynosUa . 33 · 
miliony, a w ·.roku 1910 - 39 / 
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Pewnego clnia Biała z;,vołaht wszy· 
stkich mieszka.1icii-w wsi. 

\V pewnej wsi nad mor;z.Rib 
mies.zkał młody wojownik, · 
imieniem Tim. Nie miał rodzi 
ców, a tylko jedyną siostrę .• 
która prowadziła· gospodar·· 
stwo. Nazywała się· Biała. 

Nitkit jeszcze nigdy ni~ wi
dział Tima. Sąsiedzi słysz.eli je· 
go liroki, widlzie~i ślady jeg~_. 
stóp na śnieg1u, afo Tima nie 
widziieli. Był or: bowiem nic
widz.ialny. 

Pew!Ilego dill1a Biała ~wołsł.a 
ws.zysflki.ch mi.eszikańiców wio& 
ski. I R!dv ws1zysey wygodnie 
:rozsiedli się na ziemi, rzekła 
do nłich: 
· - Mój brat Tim chce się o
żende. Jest on młody i ł)airdzo 
bo,gaty, ale niewid'zia1ny .. Uj
rtZieć J~O mogą ty1ko bardzo do 
hr!zy i szlachetni Ludr"e. Poślu
bi ();n to dziewczę, które go uj, 
ny! 

W.s.zystkie dziewc,~~ta wiej
~kie ba·rdzo się ucies:z;yły. Wie 
miały, ie Tim jest. młiody, bo
g.aty, dQlbrv i dlZielny, i ka1żda 
w głtabi s·erca miała nadzieję, 
ż.e wstanie j;ego żoną. 

Na. drugim ikoń>e·u wsi, ,pod 
samym lasem mieszkał star.ziee, 
który miał triz.y córld. Dwie • 
sfar·sze były jut dorosłe, a na.j 
;ruł_odsza była ,ies2Jcze malą 
d!ziewc.zynlką. Starsze siostry 
bairdtz;o ź1e obchodzity. się z naj, 
m1odsz~. K!l!Zały jej wykony· 
wać naJclę·żs.ze roboty i dawały 

Bajka indyjska 
jej do JećLz·enfa na.h{orsz.e reszt 
ki ze stołu. Gdy były złe, rzu
cały w sios.trę popiół i gorące 
węgle, i dziewczynka miała sta 
le popalone włosy i na twa
' zv sz:ramy i rany. '\Vslkutek te 
go mieszka :'i1cy wsi naz.ywnli 
ją Brzydka~ 

W pewien pię.Im v w1eci6r zi 
mowy, gdy pierwszy śnieg po
krył ziemię, na.Tstarsza siostra 
\zekła: 

- Brzydka, połlaj mi mój 
nas.zyjnik z muszel i m1Jp1ę
lknie.}sze buciki fotrzane. Chcę 
zostać żona Tima. 

l\!f 'lła wydostała naszyjnik i 
buty i pomogła siostrze · przy 
ubieraniu. Gdv tylko zaszło 
>ofo{1re, naj·sta:·sza siostra uda
ła się do chstki nad murzem. 
Biała poprosiła ją do ogniska. 
Gd v tak siedziały i g.rzaly się 
przy Ognislm, 11sł~1szałv foro1ki. 
Biała zap1~owadiiła gościa do 
drzwi i rzekła: 

„_, Gzy widzisz mego brata? 
- Widzę go doskonale! -

zabr1Z1miaila od:powiedź. 
- Wi~c powiedz mi, z cze

go są lejce JH'Zy jego sankach? 
- spytalca Biała. 

- - Ze skóTy łosial --„ odpar-
ła dziewczyna. 

Biała ro"J~:złościła się: 
- Nie, one nie są i.U skóry 

łosia·! Nie widzisz mego bra
tać Odejdź st::id, bo kłamiesz! 
Mówiąe to wynucila siostrę 

Brzydkiej z chaty. 

• 
I 

Następnego dnia r:z.eikła · dru-
ga siostra: · 

- Brzydka, podaj mi mój 
naszyjniik z muszel i moje pię 
kne fuh~zane bucikil · Chcę zo
stać żoną Tima .. 

Br:zydka I odała siostr1z.e na
s.zyjniik z muszel i futrzane hu
~i:Jd i pomo1gła jej przv ubie~ 
rauiu. 

Gdy słońce zaszło, druga sio 
sł'rn i!dała sift do chatki nad 
morizem. Biała przyjęła ją bar
dzn u.p.rzejmie i posadziła pTzy 
ognisku. Po pewnym c1zasie 
przed domem rozległy się kr-0-
ki. Biała zaprowadziła gośeia 
(lo drzwi i zapytała: 

- Czy widzisz me.go brata'? 
- \Vidze go doskonale! 

A z czego są lejee Dr1.y 
jego sankach? - spytała Bfa.
ła_ · 

Ze slkÓi'y jelenia! 
Eiala strasz·nie się ro.wJo

ściła: 

- Ni.e, nie są one 1e skóry 
jelenia! Ty n!~ widzisz mego 
mata! Opuść natychn1iast na
stą chatę! 

I wypędziła d1~ugą siostrę. 
Następnego ranka obie sio

stry, jadły śniiadanie i rolZ!ma -
wiały, podc:~as ~Y najmł-Od
sz.a cięż;ko. pracowała. Po skoń 
cz-eniu roboty rz·ekla ona do 
starszych sióstr: 

(Doikończenie na str. riast.). 

s.ię do chaty Tima. 

„ •...........................•..•......••...•....•.........•...............•••••.•.. 
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. Tim i trzy si~stry Ił m i Obraz Ó 1-

(Dokończeme> 
-O ile chcecia oprawić jakiś ohra łu. W lewą. rękę bierzecie pmlldad 

Siostry moj.e. pożyczcie zek, przedewszystkiem przygotuj- kę, obnzek i szkło, podklejGny 

ł 
t 
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i 
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mi naszyjnik z muszel i :uię- cie sobie kawałek tektury lub kar pas.eczek zaś w prawą· rękę i okła- ł 
kne fntrzftne bucilki. Również i tonu, tej samej wielkości, co obra- da.cie nim obrazek, tak,. że; połowa i 
ja ehcę spróbował, czy nie u- zF,k. Następnie "':.aki sam kawałek paseczka jest na.zewnątrz, a poło- t 
da mi się zostać. ż-0ną Tima. szkła. Lecz szkło musi być· przy- wa pod spodem. Następnie przy- i 

Siostry wyśmiały Brzydką, i krojone. Najprościej będzie pćjś6 cei&kacie ramkę czystą śeiereezką. ; 
żadna nie eh-ciała jej pożyczyć do szklarz3', ktlry w:am to szkło O mało c-0 była:bym za11onmhda. ; 
swoich pięknych bucików. przykroi. Lecz możecie to również Obraze;~ pTzecież musi mieć kół0cz : 

B dl I ł t zro1Jić sami, n ile posiada<'ie ofłpo ko do powieszenia. W tym celu 
. rzy ra z;.~:rn az a w ~ u. .,„1·edni IJi•zyri.<a. d- Narzędzie to wy- hierzede mate kóle. ezko (1d rolet j i. rych rupie·ciiaeh jakieś znt- ,, . - • 

szczone mokasyny. A pon}c- gląda jak ołcwek, lecz w czubek przeri4gadt' przez ka.wałek mater !: 
waż nie miała co na sieb1~ jego zamiast sztyftu, wśrubowany ja.lu; który przykleja-cie do karto- i 
włożyć, zrobiła sobie sama za- jest specjalny kamień lub kólecz- nu, w górrn:-j części obrazka, na 
bawna i;.uITdeneez,ke z 4.on- ko. Kładzie oię szkto na przygoto- , samym środku: lub bierzecie kawa 
hrzozr~wej. - wany karton i kroi wzdłuż jego lek il< teJ nitki lub cienkiego szpa. 

Br:zvdka \ve:szla nieśm.iafo 
do eh-atki nad morz.em i m.tiił
dla p.rzy ognisku. Po po
wnym r.;zasie uslyszała kso~j 
na dwmze. \Yfrwczas Biała Z'l 

prowadziła ją d-0 domu i zany-
tała. · 

brzegów. Macie już ter.:1z podkła.d- g·atu, z któr'łgo robicie pętelkę j 
kę i szkło. Teraz pomyślcie o ram wkładacie ją za gćrny kant obraz 
ce. W szuflatlzie materzki znajdzie ka., w' S'..l.mym środku i przykfoja
rie napevn1-0 jaki$ kawałek mater- cie pasec;zkie111 papiem. 
jalu, czarnego lub ciemnego, z któ Ttu'az możecie już zabrać się do 
re,t..•.·o 1v-.'rkroicie p_aseczek 1 - 1 i , · I · · ffbOfy. 
pól cm. szeroki i taki długi jak 
obrazek dokoła, dodając trochę na. 

Czy widzisz meg{, tH'~Ha. rogi. Lepsza będzie wst~'i:ka- gdyż 
mała Brzydka? się nie strzępi. U fotografa mpżna 

Na. roezątek weźcie mały obra
zt·ezr-k, aby nie zepsuło się dużo 
materjałn, jeżU ramka się nie uda. 
Dopiero za drugjm razem opra-\vj
cie 'Yiększy obrazek. - \Vid.tę go, o<lpa ·.fa 

s.zeptem Brnydku, -- (}h: tm ;,~ 
~ię, gdyż iest on ta1ki d.ziww.r i 

piękny! te 

- \Vię.c powied1Z mi i•:;~ 
lała dal.ej Biała, - z eze.gfi ;UJ. 
noh:ione lejce przy ieiitO e&n
ka~h? 

- O, mój .Boze, to 
wiefl le le,iee! ··To jest 
t-ęc-zaJ 

nie 
pncc1~t 

G<ly to usłyszał wojowuH' 
Tim, uśmieehnął się i rzevl ,do 
siostry; 

- Biała, proszę cię, umvj 
twarz Hrrzyd'.kiej i je.i 0<'7v "~\. 
downą wodął 

_ Gdy Biała uczyniła to. ~o po 
ledł jej brat, stało się coś ni~· 
zwykłego. Z twarzy Brizydkir-j 
z.n~knęły wszystkie ranv i szrn 
m:y, włosy jej zrobily się dłn
gie i czarne, a OCILY hlys·r.r,.za
ce, jak dwie gwiazdy. 

\Vówczas Biała uiprowad.z1· 
ła ją z -powrotem do ogniska .\ 
pos.:adzila na tern miejscu, na 
kt&r-em ·ziwykle .siedzi pani rl11-' 
mu. 

Taka jest hisfo.Tja o malej 
Brzydki.ej, która ujrzała niewi 

kupi~3 specjalne paseczki mocnego 
papiern~ przeznaczone~o na ten 
cel. l\faterjał lub papier smarnje 
się ostrożnie gumą ar,;i.h~ką ~lub 
klejem --. nah!nlnie robi się to 
n3. gazecie, aby nie pobrudzić sto-

Gdy ramka będzie gotowR, na
. piszcie mi, jak wam się rnuota 
udała. 

I 
i 

i 
dzialnego Tima i została Jego 

· ż Narysujcie tego psa nie odt·j mnjąc Dł6wka 1,q v<~rpien.i oną. . 

I 
+ 
i .................................... „ .... „~.._.„ ...... „ •• ~ .... ~~ ... , 
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Mistr:Z i uczeń calemi dniami siedzieli pezed lustrem i uznpehriali hi· 
storję ludzkości. 

Dawno, dawno temu żył mę- · 
dir.zec, kt61'y całe żyicie sp~ił 
nad iJbudowaniem lusbra, które 
by potrafiło odzwierciadlać 
prtzeszłość. Gdy już był bardzo 
staTy, skończył swe dz.ieło, lk.t6-
(e siQ doskonałe udało. Mę• 
O.irrec spędtz1ał całe dnie przed 
lustirem, pNv-g[ądał siQ uwaZ.
nie dawnym oźasom i poll'óW• 
.nywał to, co widział, z tern., co 
1iudzie napisa1i. Pll'IZ.ytem pO'J)łra 
wiał wiszys1Jko to, co nie 11ga.,, 
dzało idę -z rzeczywtstością. o~ 
ka\Zało się, oo wzel1a ~robić tyle 
popir~wek, iiż s:am nie może so• 
ble dać r.ady i musi Wl7'iąć po
moooiik.a. 

Wybór jego ;padł na czło
wieka, dtrtóxy był nietylko m-~ 
cznym i szyb3.dm pisarzem, ale 
jednoc11.1eśnie cżiłowiekiem god
nym zaufania i umiejącym. 
tr.z:ymać ję~ytk za• zębami. Obaj 
pracowali hairdzo gorliwie i 
s,pokojnie nad wieltkiem dde· 
tern uzU!Pelniania i poprawia~ 
nia bistorji ludzikośd. U<Jzeń, 
jalk. misbriz, ta1k z.agłęjhil się w 
pi;~cy, te za•pomniał o ws:zyst
kiem, co się działo dookoła. 

Uozeń ten miał ronę, która 
poczuła, żie mąiż ją, zaniedbuje, 
a ponieważ powiedział jej, że 
Clostał .robotę u wielkiego mp 
ca, dziwiła się wielce, co go 

$ 

tak bairdzo mogło interesowa~. 
Lecz mąż w żaden sposób nie 
chciał j.ej powi·ed.zieć, jakiego 
rodJzaj,u jest Ja eJ)1DaCa. Mę<:zyła 
go i n.a1e.gata. Wkońcu mąż, są 
dząc, że osląginie up1rag111iony · 
spolkój,. opowiedział jej, ·
wziąwszy od niej przysięgę 
roiJlcJZ.enia, - o cudownem lu· 
str!Z•e, w któll'em możllla zoba
c!Zyć przeszłość. Sąd.ził, że w 
ten spos.ób zapewni sobie spo
kój, Lecz okazało się., że się 
omylił. Żona bowiem z~uaz na.: 
zajutrz !fłZekła: 

- Pirizynieś to lustro choć 
raz do domu, abym mogla· 'ZIO" 
bac~'YĆ przeszłość moją i mo„ 
ich p·myjaciółeik. 
Mąż roześmiał się i r1Zekł: 

Lustro pękło ze straszliwym 
hukiem 

N:r.44 

··························~ o 
- Czy sądzisz, ż.e to jest łU·· 

s·foo, kł«S1re można powiesić na 
ścianie, albo może na wet seho 
wać do 1kiesz1eni? 1 Jest ono tak 
wielkie, że ni.e zmieśdłoby się 
nawet do nasz·eg.o małego dom:.. 
kin. A rury, śiruhy i koła, z 
niem połą.c~zone, ziapelniają ca
ły pokój. 

Słysząc to, żona stała się 
jesz~ze bardziej ciekawa i pe
winego dnia, gdy - jak wie
działa - mistr,z.a nie było w 
domu, a mąż jej s.am p.raeo
wał pr.zed Lustrem, wkimdła si~ 
pocichutlku do pokoj1u. ·Mąż jeJ 
tak był zatopiony w p·rney, że 
wcale nie sposbrz.egł, iż ktoś 
wszedł. Podskoczył zd·umiony, 
gdy rozległ się głos· kobiecj. 

- Czy nie możesz ·uska na
stawić tak, abym zobaczyła 
moje dzieciństwo? - zapytała. 

- Jakżeś tu weszła i c:zego 
ehcesz? - krzylknął mą.ż. 

· Leaz żona, nie zwracając u· 
wagi na jego słowa, zaczęła lak . 
go p1r:osić i błagać, ż.e wkoń.c1LI 
uległ prośbom i pokazał jej 
dzieciństwo w l!Ustrze. 

Kobieta byla zachwy<!ona 
tern, co ujr:zała w łustrze, a1 

mą•ż również z przyjemnośdą 
p·atrzał na swą ż-onę, która ja
ko mała dziewczynka bi"eała 
·po łące. Oboje siedzieli <lłu~o 
i spolkojnie, ciesząc się z wid.o• 
k1U c:ziasu, któ1ry minął, a ofA u• 
kazał się ieh oczom. 

N ag:le kobieta rzekła: 
- Czy nie można równiet 

~ohaezyć pr:zyszlości? 

- Nie, - oświadczył mąż, 
- to j.est niemO'żliwe. W jaki 
sposób łU1stiro może odzwicr\;ia• 
dl_ać to, c1zego jesz1Cze nie by·\.•?. 
Żona zaś odp-o-wied.z~ah · 
- O ille tę Śt:mbę, którą się 

zawsze kTęci w pmwo, ah:1: 
ujll'z.eć pr:zeszłość, pokręci się! 
na lewo, to musi nadie,iść mo· 
men!ł!, w którym w lustll'lze ufk.a.
ż·e się teraźn1ej1s1z1oś•ć, tak, jak' 
w n1ajz·wyc,z:ajnlej.szem lustirize, · 
kil:óre odbiia to, oo się przed 
niem d'Zleje. 

- Widiziisz! - oświadc•zyla: 
z tryumfem ż•ona, patrz·ąc na 
swe odlbicie w lustrze, · i dalej 
kiręciła śiruhę na lewo. 
(Dalszy et~ na str. następnej'). 
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W ciągu lat dziesięciu cały świat 
interesował się losem Andree'go 
i jego towarzyszy, którzy . wyru
szyli w balonie, aby odkryć biegun 
północny. Cal>y · świat z zapartym 
oddechem czytał o wyruszeniu 
trzech dzielnych ludzi w balonie. 
Ludzie ci już 'nie wrócili. Nadeszły 
od nich tylko dwie krótkie wiacto 
mości. W cztery dni po wyruszeniu 
balonu, gołąb pocztowy przyniósł 
małą karteczkę od Andree'go. 
Znacznie później znaleziono butel
kę z pocztą, która 1142 dni pfyTiJa 
ła po oceanie Lodowatym i Z7 sierp 
nia 1900 roku została znaleziona 
na półnncnem wybrzeżu Finlandji. 
Od owe.i chwili przez 33 lata nie 
było żadnej wiadomości o dzfol · 
nych podróznikach. 

Po tej pierwszej próbie dostania 
się na biegun półnorny drogą po
wietrzną nastąpiły dalsze. Próbę 
tę powtórzono na „Zeppelinie" i 
na aeroplanie z dodatnim rezulta
tem. Chociaż następcy Andree;go 
rozporządzali całkiem innymi §rod 
kami technicznymi, wielu z nich 
.również zginęło. Nobile został ura 
towany tylko dzięki urządzeniu ra 
d.iowemu. które posiadał. Bezwąt
pienia Andre i jego towarzysze zo 
staliby uratowani, gdyby wówczas 
·~6~~···••e„e~&~Gee~~1H 

Cudowne lustro 
(Dokoń,e.zenie) 

Lecz wówozas stało się coś 
osobli:wegn: zamiast czystych 
obriazów, które dotych~ms wi~ 
działo się w 1ustrze, ujrzeli ko· 
lorowe koła, wężowate i z~ygzaj 
kowate lin.je, którn ik.Tęciły si~ 
z zawrotną, szybkością. 

- Śrubę w pimwo! W p:ra· 
wo! - 1 o zległ się z.a nimi prze 
xażonv głos. Był to głos mi· 
strza, który stanął w drzwiach. 

Lecz. niestety, było ,juź ~m 
:późno. LiuslTo pękło z pinzeraźli 
wym hlulkiem, a setki ostrych 
'k.awalecz~ów szkła zabiło całą. 
trójkę. 

Ludzie, którzy po wypadku 
przybiegli do miesz:kania mł· 
stnzia, roaleźJ.i to, c.o pozostało 
m jego wiellkiego dzieła. Lecz 

-ponie'Wftż nre wiedz.foli, co po
cząć s odłam!kami lwstm· i po ... 
giętemi rorami wymuciH 
WSJzys1łko na §m.ietnłłk: 

istniało radjo. 
Stracono już całkowicie · nadzie

ję dowiedzenia się czegokolwiek 
o trzech podróinikach, gdy nagle 
w roku 1931 załoga „Bratvaag" 
znalazła przypadkowo na Vito tru 
py Andree'go i Strindberga, ich 
rzeczy i pamiętniki. 
Wiadomość ta zelektryzowała ca 

ły świat. z niecierpliwością czeka 
no na powrót' „Bratvaag'' do do
mu. Podczas gdy „Bratvaag'' była 
jeszcze w drodze, pewien sprytny 
dziennikarz,. Knut Stubbendorf, wy· 
najął okręt „Isbjorn" i na własną 
rękę raz jeszcze pojechał na Vito. 
Okazało się, źe prace ". kopalniane 
załogi „Bratvaag" nie były zbyt 
starannie· pr.owadzone. Stubbendorf 
znalazł jeszcze· dużo przedmiotów, 
należących do izmadych, i trupa 
Fraenkla. Wszystko, co znalezio· 
no, przek!lzano szwedzko - nor· 
weskie) koniisji, która przedewszy 
attkiem probowała odcyfrować pa· 
miętnild. · · 

Pamiętniki te zóstały wydane·· W. 
14 językach. Ze wzruszeniem cą· 
ta eię te dokumenty; godzina r.a 
godziną śledzi~ motna los podr~ 

ników ..• aż n października 1891 
roku głos ich zamilkł na zawsze. 

Po długich, gruntownych przy· 
gotowaniach, Andree Strindberg i 
Fraenkel wznieśli ·się w górę na 
balonie „Orzeł". w dniu 11 Hpea 
1897' .roku z wyspy Duńskiej (pół
nocno - zachodnia strona Szpic.ber· 
gu. 

Balon został zbndowany w Pa· 
ryżu według wskazówek Andree'go 
Miał on średnicę równającą się 20 
metrów, a pojemno..~ć - 4.800 m. 
sześć. Zasada balonu polega na 
tem, że gaz, który on . zawiera, jest 
lżejszy od powietrza. Unosi się 
więc w górę. Im większy jest ba
IQn, tern więcej może zabrać bala
stu pod postacią pasażerów, zapa· 

·sów, narzędzi etc. Aby balon ·nie 
unióisł słę za wysoko, zabiera się 
również wory z piaskiem, które 
zrzuca się, gdy balon zbyt nisko 
&pada. Balonem ·nie można kiero
wać tak, Jak aeroplanem; leci on 

. tam, gdzie wiatr go zaniesie •. An
dree liczył na to, ie regularne 
wiatry polarne zaniosą go przez 
biegun półnoeny na Syberję. 

D. c. n. 
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ha go gryfy 
(Ui. Henryk Szlpigel.). 

Z p&niżej podanych sylab U· 
łożyć 25 wyrazów o podanyclt 
znaCIZeniaeh. Pierwsze litery 
tyeh wyraizów, czytane z góry 
na dół. dadzą imię i nazwislko 
pisa.na bis21pańskie,go, a osta
tni~. czytane w tym samym 
kierunku, fybul jego sławnego 
ut~OFU. 

Sylaby: 
a, al, al, am. barz, ca, ck.ens, 

dam, di, din. d.e. e . .e. e. e. eg, 
ez, gipt, gra, gród, go, gos, i, i, 
kair, kier,z~ tk1ros, kop. li. log. 
Jot~ mi, mie.z, min, mistrz, mo, 
nan, nald, ne, ny, ny, pa, pi, 
pos, ra, ra, roi, ro. :ro. rot. sa, 
sa. so. son, ster, su, suk, szy, 
ta, to, ti, te, ty, u, vnl. ve, ·ra. 

Znaczenie wyrazów: 
1) Przyrząd optyczny. 2) Lot 

nik mityczny. 3) Zawód. •t) 
Część głowy. 5) Badacz języka. 
6) Gra towarzysk,a„ 7) Inaczej: 
Komtantynopol. · 8) Zaraźliwy. 
9) Imię angi.els1kie męskie. lOJ 
Miasto w .Ameryce. 11.) Sławny 
tennisista. 12) Materjał. 13) 
Wyspa południowa. 14) Utwór 
literacki. 15). Kanał. .16) Naizwa 
psa w now.eli Kiplinga. 17' 
Kraj w Af:ryee. 18) Miasto w 
Hisizpanji. Hl) Alkowa. 20) Mia 
sto w HofandJi. 21} Bogini sfa
•rożyfu"„a. 22) Stwierd12.en.ie w ia
domości. 23} Pisair:z allboielski 
24} S1zarża wojs;kowa. 25} Mia
'ifo w ·Grecji. 

* (Uł. Keysia Zajączkowska). 
Z ponłź.e j podanych sylab u -

łożyć 17: wyrazów o podanych . 
.'lllHł:c-ze.nia<;h. Pierwsze litery 
tyieh wyuzów. czytane z góry 
M. dół, dadzą imię i nruzwisko 
oraz miejsce urodzenia sł.awne 
go uczone~o doby &hecnej, a o
st.atn ig, czytane w tym samym 
kierunfk:u, dadzą naiz.We jego 
słvP.nych wywod.ów. 

Srlaby: 
R. ba, boi 001, Ce„ dzi, daj. 

dzai e, eg, ejs, falt, i. ib. je. 
ka. kal, kos~ la, lej, łó.g, mi. 
mi. mond. nu. na. na. nez, nie; 
no, ra ro, sen. szo~ stwo, ta, 
ta, 1a, tor: u, wie<-. ra za, 
zaw, ź.eń . 

Znaemnie wyrazów: 
1) Masa do irobiienia je!Z1dni. 

2) Uprząż. 3} Miasto włoskie w 
Alpach. 4) Nauczydel wy.pytu
jący na świadectwo. 5) GatTu
nelk. 6) R0iztrzęsiony wózek. 7) 
Postać biblijna. 8) Pisa:r.z hisz
pafrski. 9) Złe µr:zyiz.wyczaje
nie. 10} Zwierizę drapieżine. 11) 
Roztopy. 12) Poeta polski. 13) 
Dramatutg sowiooki. 14) Mo
dlitwy w kościele. 15} ~ywo 
'\krojony materjat 16) Za"baW
ika. 17) Myszka filmowa. 

• 
(Uł. Henryk Zylb~rąum). 

Z poniż.ej podanych sylab u
łn.żyć 18 wyrazów o podanych 
znaczeniach. Pierws,z.e i osta
tnie litery tych wyirmz6w, czy
taPe z ~óry na dół, dadzą. linio 
na i nu zwis ka dwuch aktorów 
polskj·ch. 

Sylaby: 
ar, :be, chi, chi, cho, czew, 

do, dy, dizi, ·e. fał. gram. i. in. 
j.usi. kle. ikła. ko. ko. kow. ku. 
kryp Ii, lik, mar, mia, mos, ne, 
niec, ny, pa, :rfl\ ra, rab, sa, sal. 
ski, ski, to, u; u. wa, wers, za. 
zie. 

Znaczenie wyrazów: 
1) Ro.z~rywka umysłowa. 2) 

Bokser polsiki. 3) Miejscowość 
uzdrowis,kowa ,~- Polsce. 4) 
Kiraj w Ameryc?. 5) Postać z 
t)Nędz,n:idrówc' Wiktora Hugo. 
6} Jr 'i>lonja firanouska. 7} Pi
sarz niemiooki. 8) Imię mę.skie. 
9) Świat. 10} Miaiste~o w Pol 
sce. 11) Tecz,ka do ksiąiżek. 12) 
Umowy. 13) Anka. 14} Część 
głowy (wspak}. 15J Lennilk. 16) 
Wyspa grecka. 17) Sławny 
slkrzypek. 18} Lotnik pols-ki. 

t.amiglówka 
(Uł. E. Hedner). 
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Zamiast kropr:k i kirizyżyków 

wpisać liltery, tak. aby w 11 
11".zędach po~iomyr.h powstały 
wy.raizy o poniżej podanem zna 
<U:eniu. Lti:ery, zastę:pująci!: 
krzyżyiki, czytane .z góry na 
dół~ dadzą w rzędach I i Il ty
tuły d-wuch pO'wieści pisarza 
polslkiego. 

Zna ~..unie wyrazów: 
l} Browar w Polsce. 2) Ja

rtZyna. 3) Oz·doba. 4) P.rizyrząd 
malarskt 5) Ptak. 6) Karwale
rzysta. 7) Objaw smutku. 8) 
Państwo w Europie. 9) ILista.-
10) Na'J)ój wyr;kokowy. ll) Sto 
WRifZY SZl nie. 

Układanki szaradowe 
(Uł. W. Ikka). 

Głos kury + samogłoska .-1: 
litera dźwięlkowo +$bożek cy
g,arńlski + zaimek + spółgłoska + samogłoska = spółdzielnia. 

Dowic1zenia + rodzai glinki 
+ .zaimf! 1t. + wzyi1w~k --=' 
lk1raj. 

Spółgłoska + rz·eka na Svbe 
orji + samogfoska + zailnek =- lffacai. 

Posiada + J.Wier.zę + "amo
głoska =świadectwo doj:rzalo
~d. 

Samogło>Ska + szlar hcic ~8 
litera fonetycz.nie = spmacz. 

Wizytówki 
{Uł. E.da Op. i Tadzik Sap.). 

A. O. Itio - . ~tamhl · 
A. Bas - Radom. 
H. Mecki. 
Aroń Boc. 

Szarady 
{Uł. „Eles'' 

Masz radjo, więc chyfba 
'Wiesz coś o całości, 
Nasta w je. niech zagra, 
Gdy zaprosisz gości. 
Cio1łka pie.rwsz.e - tr:z,eci~, 
Będzie zachwycona, 
Gdy tylko W"a.rsz1mwa,J 
~,Będzie nastawiona". 
Bogini grecka. 
To pM pierws.1.ego, drugie, 

Gzie.zona była wielce 
\\?' starożytnym świecie. 
l ~c,z pr;zecież szc.zęśUwą 
Bardzo. to nie b:yła~ 
Bo nic stało radja, 
Kiedy ona „żyła/'. 

cie 

i 
I 

............ „ ••••••••••••••• ~~ ł'ł•t•@HitttttttttttttHHtł•ttt•tttłłłłłtłłłttt•tt1 
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Zagadka 
(Uł. Irusia Góreeka). 

Zacne towarzystwo 
Ra:z na spacer wyszło, 
„Darrt:a" w Ś!rodku, a „pano-

wie~' 

Towarzyszą po połowie. 
,.Dama pierwsza sobie ${ftda: 
Ż·e pora sią.ść efo obialf u. 
Po spacerae ślinika idzie, 
Dla nas tlfojga. dosyć b~d:zie. 
„Dam.a '' pi.erwsza idzie w ruch, 
Starn się napełnić hrz.uch, 
„Panowie" jej sekunduią, 
Bo coś nie' coś p.ustkł czują~· 
Poszła ziupa i piee.zyste. 
Już na stole prawie pusto, 
\Vtem na koiicu wety w.no~zą: 
,,Towail'zysh\T-OH zacne proszą. 

„Panowie" się w;zdragaJq, 
Bo Drzed ,:<lamą" respekt zna~ 

ią. 

„Dama" sama r/e da rnd,1, 

nagrody-
Rozwią:zania powyższych roi 

rywcik l1mysłowycl1 należy nad 
syłać do redakcji „Mo }ego Gło 
siku" (Piotrkowska 101) do 
dnia 5 .listopada. 

Za trafne rozwiązania reda-k 
cja przeznacza trzy nag;rody: 

1) Abonament miesięczny 
Czyte1ni Popularnej (Cegielnia 
na 18). 

2) 2 bilety do kfarn. 
3) Grę towar.zy~ką. 

··~··~ ... ···*·~·~„. Kochani Kodzie t Krewni i Zuai111i ł 
Witdzmy wssyscy o tern. iż daJąc 
dziecku zabawkę, względnie .gyę to· 
warzyską Iub .za!ęcie freblowskie jest 
to o wiele skuteczniejszem ni~ naj· 
lepsze lekarstwo, gdyż tern samem 
dtieck(} zapomina o chorobie, świetnie 

. si~ rozwita fizyczn'e i um)lsłowo. Nie 
.żałujmy na ten cel pi-eniętlzył lepiej 
oszcgędzać na czemś fonem. Spieszmy 

zatsm wszylłcy do 
"?ollm~ła już I ół obiadu. ft \ViĘC na pom9~ -~ peJna swa- u aju Dziecięcego" 

dy. Łódź, 34 Narutowicza 34 
\Yoła młodszą siostrę svrnją, telefon 192-55 
_ Pysl!nie, ___ ;.·zekły _ tu 0 _ gdyż pomimo najwlęksl!lego wybc1u 

jest. naJtańszem źródłem w Ł-odzf. 
biady l - UWAGA: Na miejscu klinika łałek 

Poczem po.szł:f precz z pokoju. ł n.sprawa wiecznych .piór. 

~······$··················••t••••••••••••tQ••••• 
Rozwiązania rozrywek umysłowych 

umieszc:i.tonych w numerze 42 uMojego Głosiku" 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. !num, :sztaha, Krym, Borneo, Ar

Pokój (wspak), osika, załom, tem, mocarz. żiemia-) kania, szko
efeudi, ferje, internat„ kameleon) da. 
rumaki, Antek, samum, Zanziba:r, J K · „ anusz orczak - Leon Mayne 
Erato, walec, siekacz; kat1a.rek, Reid„_ 
inuagacj'."t. 

,~Józef I. Kr.aszewski - Pamięt 
niki l\froczka"~ 

r 

ROZWI A_'.l.ANTE LOGOGRYFU U. 
Hałas, elementarz, narty, Radom 

yo-yo, Kalwin, Sofokles, Iwonicz, 
elfy, niebawem, Kowno, indjanin, 
Erato, ·wacław, intrygi, czarnogć
rzec, zegarmistrz. 

--Henrvk Sienkiewicz - Szvmon 
Szymon~wicz". V 

ROZWIĄZANIE LOOOORYFU III. 
. Jędrzej, agawa, dragon, w-u, 
ibis: gulasz, arak, w-u, Eros, Iso~ 
hollo, szaleniec, Sieroszewski.. or
kan1 "'ianrn, namuk, Anto.ni. 

„Jadwiga W eissówna - Janusz 
Kusociński". 

ROZWIĄZANIE LAMIGŁóWKI I. 
Jeleń, Madera, b:.mjola., urna, aa 

ROZWIĄZANIE iŁAMIGŁóWKI U. 
Kot, pot, lot~ bok, lok, rok. sok, 

tok, kos, ]os, nos, sos, koc, dom, 
dok. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻA MA
GICZNEGO 

Narkoza; maka.ran, chorązy. 

ROZWV~ZANIE UKŁADANEK 
SZARODOWYCH. 

Lena, wróbel, koszykówka, tram 
po lina.. 

Parlament, baryton, pasta, -plisa„ 

Czechosłowacja, Holandja, Portu 
galja .. 

Taksówka., sanki, serwafa~ K:are- · 
ta. 

ROZWIĄZANIE SZARADY 
żwir-ko. Sto-ni-fa. 

•• 1111 

Trafne rozwiązania rozrywek u
myslowych z numera 42 ,,Mojego 
Głosiku" nadesłali: 

Adamski Włodek, Adamczewski 
Jurek, Ab.r.amowiczówna Tuśka, 
Albinówn~~ Jadzia, Ada.mowna Leo 
kadja, A1eńska Kocia~ Aka.wie Ir
ka, Asterblnm Henryk, BHewicz 
K:1zik. Bilska St-acba, Bolkow
f!Jrn Olesia, Budzynsk:a. Bt=1sh, Blatt 
J.i Bielakówna Wanda„ Bukiliska 
Jadzi&. BaTbir-s1rn Mar;t111ia} Birnbau 
mówna Cesia, Baum Tolek, Ce1ii1-
ska Zosia, Cybulski J.a.npk, Cwaj
genberg S., Cukrowski Mirek, Cza
marska Litka., Cederćwria Lola. 

- ,~Czr..rny korsarz<~, Dudzińska. Olei\ 
ka~ D?.nielak Stucll, Doshi.slrn Ka-

. zi~ Dawidowicz Rtmrvk, Daume
ró-wna Lucia., Eliiski Stefek, 
~.Eles:\ Engelman Tgnas, Fi1ipczy11 
ska l\farja, F,enigsteinówn~ Zosia, 
Furnuu'lski J ane1\:, Fa.ber r gnaś . 
Faklerówne Zosia i Ania, Faiska. 
Danusia, Gartow-ska 1Viktorja, 
Goc1Iber15ztówna Gutka: "Gorczykow 
ska .Anielka, Gramerówna Lola, 
Górski Oleś; Gabryński . Stach, Go
lińska. Zocha, Górewiczównn Niu
~ia~ Golakowski Tadek, lłmowicz 
I, Halecka Irena, Jia.r.akówna Ma
rysfa-~ Hamburgerówna Rw.a, ,,Irka 
ze wsi'', Ikka W.. Ikka Renia. 
Iwankowicerówna. l\fan.fa." Izbfok~ 
Mirka, Ja:kubowiczówna. Hanka, Ja 
niakćwna Władzia, ,Jakubowski 
Józfo,_.Jaskólska Hania, KoJasiewi
CZtówna Ma1·jaj Karwowska Lm, 
Kotlarski Józek, Kaczorowski Je
Tzyk, Kostakówna. Hania. Krauze 
13., Ka-c Izio, Krakowsirn Hala_ 
Kruczewska Jadwiga,·· Krancówna 
Ruta, Lipska Marysia., Loc1erska 
~forysia, Lipmanówna Fania, Lan
dau "Władek, Lipo-vvska. Aniela, Łu
kin Izio, Ławrynowicz Marek, Ła
ska Zosia., Łukomska Grysia, ,~Mło 
dy pilot", ::Malinowski Stasio, Mali
szewski Tadek, Morgenszternówna 
Lucia, Milewska Hania. .Markie 
wkz Leon, Ma.rguliesów~a. Glenia, 
1\filst.ein Henio, . N onberżanka Hel~ 
ka, Nowicka LM.ja, Nowakowska 
Hela., Nowik Władek, Nowacka .Jó 
zfa, Najberżanka Mirka, „Orle pió
ro", Oleclm Janka., Osmólska Lo
'dzia, Oldak Józio. Opatowski He
nio; . Oppenche~.mćwna Celinka., 
Piotrkowska Ewunia, Polanowska 
Irka, Pilecka Bronka., Piasecki 
'\7ladek, Pikówna Saba, Perelma
ndwna Haneczka., Ro;z;enewajzanka 
Lutka, Rozen.cwajżanka Pola, Rud
nicki Tomek, Rutkowska Helena, 
Rudzh'lska Sławka, Rozenówna Lu 



sia, Ra.binowiczówna. Fela, Rogac
ka. Kazia, Róziewiczówna. Bela, 
Szylit Lolek, Segał J ., 81apirówna 
Bela.. Sobczak Włodek, Sobańska 
Kazia, Sławska Hania, Szpindle
równa Madzia, Simonowiczówna 
Madzia, Silska Marychna, $wietliń 
ska Wład'ka, Szwarcmanówna Adel 
ka, Szpindler Józio, Tucholcćwna 
Bronka, Tonderska Olesia, Toma
szewska Basia, Ta.baksblatt O., 
Tepferówna Rita, Torończykówna 
Lola, Tenenbaumówna Celinka, 
Trześniewska Karolka, Tancman 
Stefan, Tobolska Jadzia, matow-

ODP 
Fenigsteinówna Zosia.; Wszyst

kie rozwiąz'.:l.nia rozrywek .. umysło
wych pi3ze się na jednej . kartce. 
Nie trzeba nadsyłać rozwią.zań w 
kilku kopertach. Oh1·iałabym otrzy 
mać list od nowej siostrzenicy. 
Rumiński Albin: Ponieważ nade 

szło już dużo odpowiedzi na temat 
n& ankietę me mogę i1odać nowego 
tematu. Bąrdzo mi przykro, ale 
prośby twojej . spełnić nie mogę. 
Schowam tdma.t i skorzystam z nie 
go przy następnej okazji. 

Heriaer Edek: Niestety, krzyży
kówek nie otrzymałam. Bardzo 
tłę dziwię. gdyż nikt z moich .sio-
1trzenic ł siostrzańców nie narze-
-ka, te listy giną, a. . akurat twoja. 
Jtopt)rta tginęła. Ozy masz w domu 
te wzory, o . ile nie, dam cl je jesz
ł.&e raz, abyś mćgł powtórnie n!l.
plsać ufotona krzyżykówld. 

Pink!tsć wna . Adelka: Cieszę. się, 
f:~ postanowiłaś pisywać samodział 
ble i niHeforpliwie C-zeka.Jll na. speł
nienie obietnicy. 

„Czarny korsarz": z dWuch po
(fanych pseudonimów, wybrałam 
e<>bił:t jf'den. Chyba. nie ehciałeA, 
abym u2ywała obydwa. 

Za.ng·erówna Sabinka: Dzię'Kuję 
za, obszerny liat i proszę cię o 
przyjście na przyjęcie. Cie_szę słę, 
te w szkole masz tak mile warun 
ki nauki. „Test to bardzo wai'ne. 
O wiele przyjemniej jest uczyć się 
gdy siNJzi się w dutej widnej kl&
ełe i wszystko jest nowe i czyste. 

· Samorząd . wasz, jak widzę, dziel· 
nie pracuje. Ja.kie filmy na.jbttr· 
'dziej et się podoba.ją? 

Zangerówna Estusia.: Witam no :w' eiostrzenłcę - I proszQ o obszer
niejszy list. Rozrywki. rozwiązuj 
lamodzlelnł~ ł os0:bno nadsyłaj roz 
'.Włą.zanta.. 

.,"MOJ GŁOSIK-

ska Jadzia, Ungerówna Kazia, Ur
bański Mirek, Urbachówna Rena, 
Wołkowicz B~nio, Wa.ldmanówna 
Lucia, Wilska Antosia, W ajnberg 
i Rotbard, Wienerówna Dorka., Wią 
zowska Romana, Weiss Tolek, Wo 
la.ńska Gienia, Walicka Krysia, 
Wajsberg Marek, Wyrębowska Zu 
~ia, Winiecka Pela, Zając Henio, 
Zającówna Lola, Zalewska Kry
sia. Zylber Henryk, Zają.czkowska 
Miecia, Zylbermanówna Helena., 
Załęska Józia, Zawadzki Bolek, 
Zylberszacówna Irka,. Zaniecki Ma
rjan, ŻP-browska .Janina, żaHński 

IE ZI CIOCI 
Rozencwajżanka Lutka: Jak się 

cżują rodzice i co wła8·ciwie stało 
się? Bądź cierpliwa; jestem pe-\vna 
że los i ciebie. obclarzy nagrodą. 
Czy ci lekarze, o któryrh wspomi 
nasz, przysłali już swego . nauczy
ciela - malarza? .. Jeżeli nie; może 
należałoby im o tern przypómnieć. 
·Na pytania., tyczące się nadsyła
nych rozrywek, nie odpowia~arn. 
" _ Rozencwajtanka rnola: Rysunki 

brata bardz.> m1 .się podobały. 
Chciałabym zobaczyć rćwnież ja
kie~ jego prace: robione z natiiry, 
a nie ·przerysowane. Kiedy zacz:. 
niesz chodzić . do szkoły? 

„Eles": W jakim celu ukryłeś 
się pod pseudonimem? Ozy_ szara.. · 
dy układasz samodzielnie? 

: Krakowska Hala: Bardzo się cie 
szę, że zostałaś w dawnej szkole •. 
Za.wsze . milej jest być w dawnem 
otoczeniu,- do którego jest się przy 
~wyczajoną i przywiąq;aną.. Gazet
ki możesz dostać. Cieszę się, te 
postanowiłaś teraz stale do mnie 
pisywać. ne lat miała twoja zmarła 
kuzyilka i co jej było? 

Krakowska Hala: poleca dzia
twie głosikowej następujące książ-
10: Gamaston: ,rFata morgana", 
Bogdanowicz: „Sępie gniazdo", Ba 
łucki: „O kawał ziemi". 

Piotrkowska EwelinKa: Speł-
niam twą prośbę i chętnie przyjmu 
ję cię do grona dziatwy głosiko~ 
wej. Mam- 'nadzieję, że poznamy 
się na najbliższem przyjęciu. Kuzy 
neczce dziękuję, że dodała ci od
wagi do napisania. listu. 

Sobci:ak Włodek: Jak widze, kla 
sa darzy cię wielkiem zaufa~iem, 
«w mnie bardzo cieszy. Rozumiem, 
ie przyjemniej jest spędza-O pauzy 
na placu sportowym, ni~ w salach 
rekreacyjnych. Czy wolisz koszy-

Nr. łł 

Wacek, „żelaz.na stopa;'!, ~abińska. 
Ludka. 

* • • 
Nagrody drogą !os owania otrzy 

mall: 
1) Dwa bilety do kina - ,,Orle 

pićro". 
2) Grę towarzyską - Gutka 

GoldbersztóWna. 
3) Książkę - Jurek Segał. 
Po odbi6r nagród zgłosić się na

leży do redakcji „Mojego Głosiku" 
(Piotrkowska 101), w sobotę, dnia. 
28 października między godz. 4--5 
po poł. 

y ,. 
kówkę czy narodćwkę? 

Cukrowski Mirek: O ile przy
ślesz opis wycieczki przyrodniczej 
chętnie go umieszczę w ,,Głosiku". 
Czy macie w szkole mikro~kop? 
~iekawam; Jak się udało akwa
rjum. 

Sztajnówna Sal:t.: W e-~e się na 
ciebie nie gniewam. Będzie mi bar
dzo miło, gdy twoje koleżanki do 
·mnie napiszą. Dlaczego mnie py
tasz- o powćd radoś01 wycbowaw-

- czyni; sąązę, że ją powinnaś·· o to 
za.pytać. Mam nadzieję, że czujesz 
się jnż -ZUp13łnie dobrze i możesz 
wychodzić. Książki, które poda
jesz, są nieodpJwiednie dla dzia
twy głosikowej. 

„Stary znajomy": Nagrodę mot
nn. dostać kilka razy, było już 
przecież dużo takich wypadków 
N araaie zwiększenie objętości 
„Głosika" jest niemożliwe. Rów
nież nie może on uk:tzywać się 
częściej, niż raz . w ty.godnin. Obaj 
chłópcy, o których wspominasz, są 

-bardzo mili. c~y _ - z - tobą razem 
przeszli do nowej szkoły twoi 
dawni koledzy? Rozcyw ki otrzyma 
łam. ·, I 

- Ulicka Rysia: Zwykli:~ latem ro
bię więcej zdjęć, niż zimą. Naj.:-
chętniej fotografuję przy świetle 
słonecznem, gdyt te zdjęcia zwy
kle najlepiej mi się udają.. Najwię·: 
cej zdjęć robię podczas urlopu i z. 
każdego urlopu mam album ze· 
zjdęciami. Przynieś mi twój album· 
chętnie go obejrzę. 

Gorczykowska Anielka: Hani po-_ 
dziękuj w mojem imieniu za zdoby' 
cie dla ·mnie jeszcze jednej siostrze· 
niczki. Masz miłą przyjaciółkę. Z 
ilu tomików składa się twoja bi-· 
bjoteozka? A jak udał się zielnik?' 
Napisz obazel"l..lle. 
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