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Wieś 

t":ty wyohrafarie sobie. jak duże 
byl~r miasta pięćset lat fr mu? Po
nh"waż osf:ttnfo rzvi:aHśrie w .. mo
sikn··, że w dawnych czasarh„było 
o wiele mniej ludzi nR zh·mi~ niż 
chisiaj„ zrozumiecie s~mi że, miasta. 
miały wóvrnzas o wiele ~unieJ rniesz 
k::i.i1cinv. Miaata,. ktćre dziś mają 
miljmi miesLk~.ńców, miały ich 
wr„wcz:a"1 kilka. ty5ięf"y. J\fia5fa by
ły y,rówczas małe-, g·c.lyż nic można 
było. w żadeń sposób \vyżywić tak 
oUnz:ymieh ilośei ludzi. zebranych 
w iednem miejścu. Nie był<' kolei_ 
żela'l.Ilveh. a:nf ókretćw. !ł.ni do
hryr.h ·sz0s. było :wi~e h:m:lzn ·trud
no dow<nić zdi.leka dostateczną. 
ik·~{· środkr w .żywności. 

Na.jwiększem% istnirjącetn wów
czas mfaste-m bvł Parvi. Miał on w 
roku 1474 - 200 tysi~cy mieszkali 
ców'. a nieco później w roku 1600 
- 400 tysięcy mi~~z1rnńców. 

H!:wnie-ż miljonowe miasta sta
re.z.~ tnc~ o których czytamy w hi
f:hwji starnźytnej. w rz.:-cz~iwis.toś

. ci nie były vteale tak wielkie. 
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Rzym. 

stanie medycyny setki tysięcy lu
dzi zginęło. Miasto wyludniło się. 
r dopiero obecnie powoli dochodzi 
do miljona. mieszkaiiców. 

Ba.bi!on, Którego potężną. wiel
kó5ć opisują rozmaici pisarze, mfal 
300 tysięcy mieszkańców. Ateny, 
w czasach, gdy owładnęły morzem 
śródziemnem, miały tylko 200 ty
sięcy mies3kaf1ców, a Kartagina, 
ktcfra omal nie zniszczyła pmistwa. 
rzymskiego, miała tylko 100 tysię 
ey mieszkańcćw. Jedynyin wyjąt
kiem wśród ty<·h małych „wielkich 
miast" - był Rzym. Za czasów 
Cezarn. w Rzymie mieszkało 900 
tysię·::y ludzi, .'.l. w· okresie najwięk· 
szego rozwoju cesarstwa. rzymskie
~:o 1 i .. pół miljona mieszkai1ców. 
Najpotężniejsze rufa3tó świata. Dziś miast.a, posiadające miijony 
było wówczas tak wielkie, jak dziś mieszkańców Ją dla nas czemś 
\Varszawa i Łćdź razem. Lecz e-ałkiem zwykłem. Londyn i Nowy 
wówczas zbiorowisko tak dużej Hoś Jork~. Paryż i Berlin, Tokio i inne 
ci ludzi w jednem miejscu, było · miasta, mają dziś ~1rnżcle z nich 
bardzo niebezpieczne. Gdy w roku - tyle mieszkańców, ile przed dwo 
400 po N~tr. Chrystusa w Rzymie ma tysiącami lat posfadały olbrzy 
wyhuchh za.raza, przy ówczesnym m!e kraje. ''· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Girl~, n i si nn 

tfff,#. ,- ~ .. r-fiff_ · -_-
Podczas spaceru w p~lrktt, na

zbierajcie dużo kolorowych Hfr.i, 
ktćre teraz stosami zaściełają zie..: 
mię. Gdy już macie ich sporą ilose 
usiądźcie wyg0dnie i zabierzcie &ię 
do robi~nia girlandy. Kładźcie j-3·· 
den liść na. drugim, tak, aby cienki · 
koniec jednego liścia przypadał na 
szPrszą. część drugiego liścia. Pa.· 
znokciem zróbcie w Hściach po· 
dwie ·dziurki i pi·zecią.gnijde przez 
nie 0di:lrwa.ny ogonek listka. Z gir':' 
bnd możetie sobie zrohlć szarfę na 

·piersi, >pasek, ?-6~hskę do czapki lub 
kapelusza.. -~ : 

·---· Mozll':l. ''Zfóbw---gitlandę rówmez 
w inn,y~~sposóbZ .ogonek listka wsa 
dzanf~ ·w jego czubek i gnieciemy 
lifo pafoemj ~astępnie bierzemy 
dmgFliść ogonek fogo przetykamy 
przez poprzedni liśó ·i z~ów wsa
dza.n:ly go w czubek drugiego Ji~t
ka. W . ten sam ~posób postępuje
my z trzecim, ez.wartym i dalsze
mi liśćmi i powstaje ·mocna~ ładna. 
girlanda. 
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Opowieść arabska 

Arab Nabek był pieda!den·. Dager często powtarzał swe 
:Jedynym jego skarb~m· i rtlo- .wizvty, leaz zawsze bvly one 
~dą. był j.ego koń. . · daremne~:: .N:abek w Md·en s:po-

Bo co to bvł :.m k011t. B:a!v, , ,sób nie~;·cheial ·Sprzedać· konia 
j~k śnfog„ szy.blki, .iak bly~ka· i nie ro){ił bo~aczowii! nad'ziei 
wka i ni'ezw 71\l~ mądn .1 p •· ·na przys,2Jłpść~ Ten· u.pM Jes;-
slGsmy. · . ~·skit.go· cudo\.vneg'l cze. więeej~tirażnił Dag~ra··i gdy 
kónia nie posiadał 111kt w całe.i .. zToiumiał{::tże nigdy' nie uda 
ArnbJL. · . · . . . . ... · · '111ru się. k1upić konia, postano-

W szysey z.a•zdirośdli · Nabeko- wił zawładnąh nim ·z::Cpomoeą 
wi tego konfa; a najbardziej · podstępu.:·~;<'· · 
zazdrościł niu bogatY Dager, Pevvnegb dnia Nabek wraca-
1kt6ry c.zęsfo' ··pr:zychod.Ził do jąc;· do do1riTI;·: zauwazył odzia
namiotu Nabeka i nam~hviał go · neg1o w fachmany żebra#:,a, 1któ 
aby mu sprzed.ał konia.· "' · ry 15efał na· piaszczystej· drodze 

- Nie odmawiaJ:mi„ - mó- i gfuśno jęczał.. Gdy Nabe1. 
wił. - Pil'zecież·to•'jest głupie, Ziblliżył się, żebrak uimął bła
że nie chces1z· s'{}rz;edać konia. gać: 
Jesteś biedny, a ja-.,~i dam· za _: Zlit~j się nade.i;nną, do
twego konia dziesięć·;:iinny-0b i h!ry człowielkiu! Pochodzę z da
do te.gro wielbłądy i pięiknq leki<:h okolic i nie znam · d·r6g 
broń. w tym kraj1U. Zbł:idziłem i jui 

Ale Nabek nie Clhciał o tern od trzech dini nic nie jadłem. 
słyszeć. ' · Nabek, choć sam był bardzo 

- Za żadną c·enę .na świecie biedny, ztlitował się nad nędza 
nie spnedaje się . przyjaciela. · rzem i posta-nowił inu pomó1c. 
Wolę stracić życie, niż JD.Oj-ego - Siadaj razem ze mną na 
ukoehanego lko:J.iaI - moim koniu. - rzekł. ~ za~ 

biorę cię do mego .namiotu. 
- Nie mam sił, sam nie mo

gę się podnieść, - wy jęczał 
żehralk. 

Nahek zsiadł z konia, pod
niósł żebTaka i z triidem wsa
diził go na" siodło. Wówczas ~
ratowany chwycił cugle i gwi
zdnął na konia. Kon ~fanął na 
tylnych nogac]:i i galopem ~o
pędził naprzód. Nagle _jeździec 
odwrócił się. i zawołał: 

__c__ PÓżegnaj się z twoim. ko
hiem, Nl.łheku. nig.dv go .i!llż nie 
zopaczysz .• fo jestem· Dager. 

Nahe!k wiedtział, . że pieszo 
nie dogoni D~gera. więc k nyk 
nął: 

- Stój.„ stój„. posłiucbaj„.! 
Dager za trzymał siQ w odda

li rzekł: 
.. - Żqdaj odemnie cze.~o 

chc_esz, ale nie konła. Konia 
nig.dy ci nie oddam: 

Nieszczęście z~valiło. Nabeka 
i nóg. \Vlokąc się . z t:ł~udem, 
rzekł: 
· - ·vViem, że mi nigd,~ nie 

oddasz konia, a żaden. skarb 
na świeci.! nie może 111i go za
stą1piĆ. Ale. t1h1dno, \VI:docznie' 
taka jest wola Allaha1. Pro.s·z1ę 
·cię tylko o jędno: nię, "*1ów ni
komu, ·w. jaki 'sposób \tdało cl 

.· się ·_ zcfobv9,,,·.~'!fo11ia_1 · · · 

Dager zd1ziv;i.i si<~: 
- Nie pojmuję, dlaczego. ci 

na tem zależy? 
- Bowiem, gdy ludzie. dowie 

(OokończeniG l!ila ~tr. 3-ej.) i • ........................................................ „ ..................... „„. 
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II. 
Aby jednak nie być całkowicie 

·zdanym na łaskę wiatru, wykombi 
na\\rał pmilysfową konstrukcję', któ 
ra pozwalała na częściowe kiero
wanie balonem. Z gondoli balonu 
zwieszała się pewna ilość lin,.· które 
wlokły się po ziemi. . Dzięki oporo
wi wlokącej się liny i kilku ża
glom, które przyri1ocowano do ba
lonu,. nmżna było poniekąd stero
wać balonem w · określonym kierun 
ku. Liny te były jednocześnie ·do
skonałyni balastem. Gdy balon 
wzbijał się wysok(), włększą część 
pociągał w powielrze, a gdy opa- . 

. ~ał końce lin wJq)fły się~ :J!O ziemi. 
Dzięki temu bafasf ~. ~~ sta}Vał „ się 
mniejs~y i baloii:·~113.dal _utrzymy
wał się w powietrzu;-· _To. urządze
nie funkcjonowało. bez : zarzutu. 
A.ndree · wyprÓbo~~{ .. je podczas 
wielu próbnyc!t lotow .· Dziś nie 

Koń·nabełł1 
' - -· -

dzą się, coś ~robił, będą . się ba
li 1pomagać hmym \v. pofa'IZ·e
hie. Btidą każdego żehraka u
ważali za oszJUsta. A.·· ilu nie
winnych ludzi 1noże pirzez to 
ileier:pieć ! 

Dager zaśtanowił się nad sło 
wami szlachetnego Naheka. Za 
Wistydził się swego czynu, ze- · 
skoczył z siodła, pr·zy1p:rowadził 
konia do Nabe'ka i :podając mu 
cugJe, rzelkł: 

-:--- Prnszę cię, pnzeba-c:z, mi! 

no w pa1niętnikach), ~iedy wy
syłaino golę])ie poc:ztowe, kiedy 
tlfzełla bjrlo z~„zuc:ić balast. Gdy 

- odpadły liny balą_ii; od:razu u-
niósł się>fra wysok<)ść 600 me· 

. trów. P;0lem,' gdy\halon do
sJał się .'.w rzadkie, izillnne war
sf\vyc,pn;wietrz.a, opadł a1ż d.o 20 
i:nelii;Ó;\y. „Onz-eł'' s_polkojnie po
suwM_{i:ę. nap:rzód :-:~śród cal'k·J 
wifej _cis:zv. Od.czasu rk!.. cz.asn 
obok J)alonu p1;zefruwat kr6-
1ewski sokół, a w :ćłlnle podróż
ni wi~g;l~li morsa lub białego 
niedŹ\\?ie.dzia. 

Pew11eg() raz.u ·j·akiś olh:rzy
mi i1i,~ź\viedź przesziedł tuż 
oh~k, ·'<ifą;g1iącej się po ziemi, li
ny .. And1·ee.napisś,ł o tem: 

;.: Nie: p['óbowiłl on nawet 
stosujemy tego urządzenia ąp ba- wdra1)aĆ się "p-o~ljnic do naszej 
lonów bezstetowych, gdyż liny nie go11doli.„- .• ··. 
mogą wisieć w powielrżu, &o na- Podciaf :pienv~·z.y:eh dni na· 
trafiłyby_-na ·1asx} słupy, t·przewod strój był d!-:rs1ko:11aly. Gdy po-
niki o w}1solderil- napięciu. '."' . dróżni nie mieli i1ić) p~lnego do 

Przed lótenyA11clree dał sJę 11a;. roJ?óty, opoWia...dali_ Sobie weso-
mówić do połąezenia .•. pddiielny~lt ... fo .. żarciki. -StrindJ)er:g nawet 
części lin za pomocą ~rub._ T~ śrti„ _ .mhfał· ·ze sobą g.ruhą książk G 
by można było rozkręcać ·z gondo~ z rnnegdotami i żadami. 
li, gdyby się chciało część lin od- Dobry .:iasfa·ój. i humor 
rzucić, jako zbyteczny balast. Za~ trzech podróżnych :z.ostał wkrót 
raz po starcie okazało. się, że więk c-e wystawiony na_ ·cię;żką p:ró-
sza część śrub sama się rozkręciła hę: balon dwmkofaie} wskut~ 
i pewna ilość końców lin pozostała c·ał!lwwitł:ej · dsży ~ piówietT'Zillej, 
na ziemi. Wskutek tegó. balon odra stał '.v mi:ejs~u pt:zez dfogie 
zu wzniósł się za w)lsoko i stracił godziny, 'a . otem opadł tak ·ni
część gazu. Z balonu >:-u,wiązanego sko, ż,e lada chwifa . gondola 
stał się balonem woltfym. Była to mogłai się rozihić 0 lód. \V ta
bezwątpienia . jedna~: ·.;Z głównych kich warunkach 0 s·pantu nie 
przyczyn zagłady ekspedycji An- można było nawet inyśileć. 
dree'go. Może Andree mógłby póź 
niej. w pobliżu lądu kierować bało W:reszde 14 Hipem 1897 roiku 
nem zapomocą zgubiotiych Jin, _ Andree postanoveił lądować na 
a może zawdzięczamy tej ~gubie lodzie. P.i:szie on o te:Q.1 w pa-
wcześniejsz.~ lądowanie Andree' go, mięt.nifku: 
dzieki któremu zdołał on z towa- - O g.od1z:··6.n:L 20 balon po--
rżyszami dojść do. Vito, podczas szedł w· ~órię,. ale otworzyliśmy 
gdy w przeciwnym wypadku zginę f oha wce-ntylatory i o godzinie 6 
liby może dalekc- na północy oce- m. 29 zmów byliśmy ąa dole. O 
anu Lodnwatego. Wówczas nigdy- giod1zinie· 8 m. 1 l wysko-czyliś-
byśmy fuż nie znaleźli po nieb żad my z g·ondoli. 
nych śladów. 

P,rzez t•rzv dni i tr~zy noce 
halon niósł podró-żll~ków pr~zez 
lodową ·pustynię. Na podstaiwie 
·linale:zionych ·pamięlbnilków, mo 
żerny dziś śled1ziić ten lot z go
.dziiny na godzinę. Dowiadiuje
my się, kiedy jadano i spano, 
Jmnvet karty potTaw zna1ez1o-

vV ten sposób skoiiie:zyla siq 
najodważniejs:za wy.prawa haio 
nowa na świecie. Trz,ej dz.ielni 
męż·ozyźni z.naleźli się na pu
styni ~lodowej i z.mus.z.en i· byli 
pieszo udać się na poszruikiwa
nie lądu. 

Do kof1czenie nasta.pi. 

i : 
i 

ł 

I 

I • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..,......,.••••••••••·······•••••••••••a 



110J GŁOSIK Nr. 4~ 

···············~········································! ........................ ... - -

I 

J 

Kazik był uważany za wiel· 
kieg10 bohatera. Łowcy lwów 
byk. sp·okoja1ymi przechodnia·· 
mi, wobec niego. Żadna przy
goda awanturnk,za nie wydawa 
ła mu siQ dosyć groźna. To też 
wszyscy jeg.o koledzy oduosiii 
się doń z wielkim szacuntkiem. 
Lecz szacune::: ten pewnego 
dnia skończył się hez·powrot· 
nie. A stało się to w na·s tępu,ią. 
cy sposób. 

Rodzice Kazia wyj-ochali na 
Iato na· wieś i ponieważ jesieii 
byla bardiZo ładna, postanowili 
z.ostać l)!Lzez w.rzesie11 z·a· mia
stem. Międ.zy miastem, a ową 
wioską kurs.owała mała paro
wa kolejka, !która bardro wol-
no jechała. Kazio codziennie 

po lekcjacfr wyje:hdżał na .wieś, 
a rano wracał do sZ:koły. Pew
negia dnia popołud.niu były za -
jęcia praktyczine i Kazi.o z.a
miast o 2-ej, przyszedł na dwo
rzec o 6-ej .. Za padał .iuż zmr:ok. 
Kazio pokazał ·bilet i wsiadł do 
jaikiegoś pu_stego przed.z.fału. 

. Był pochmurny. wieczó.r je
siennv.. i m~ała lamp:ka na sufi
cie słabo oświe~lała przedz.iał. 
Na następnej sta_cji wsfadł .ia
kiś pan. Miał e1zanrie ~włosy i 
nos ił ka.pel us.z z du:Z·em, mięk
kiem ronde~1. Oc.zy Jego błysz
czałv niesan10wicie, - tak się 
przynajmniej wydawało Ka
ziowi. 

Chłopiec odraz.u domyślił się, 
że ten cdowielk jest znanym 
band:ytąi, Stechowie1kim, które
go p·oszukiwała ostafaio poli
cja. Zrobiło mu się zimno i 
naj-chętniej byłbv wysiadł, ale 

• 
I T 

dTzwi. 
- Na p.omoc! TutajL. Ban

. dyta Stechowicki„.! Chwytajcie 
gol - zawoł.ał blady i µirt·era
fony chłopiec. 

pr1z•ec1ez pociąg był w rudrn. 
\V szystkie okirnpnc his tor je, 
które przypisywano Stechowic
kiem•u, p.rzesuwały n1u się 
p r·zed oczyma. 

Nieznajomy nolożyl dwie du
że namlki na siatce, usiadł i po.
p.a·trzył uważnie na chłopca. Ka 
zikowi zaczęły drżeć kolana. 

--- Pewno ci jest zimno! -
rzekł nieznaJomy i zamknął o
kno. Po kHku minutach, pod
ozas ditóryeh kręcił się. niespo
kojnie, zinów otworzył ok.no. -
Kil:kakrotnie wyglądał r~zcz 

. okno, choć bvło już z.uodnie 
ciemno. Krople des.zcziu ,~Pa.da-· 
ły do przedziału. 

- Akurat dzisiaj! - z.ąmm
czał nieznajom~r. Co chwila pa
trzył na zegarek i mamrotał 
jaildeś nie.zrnz'llmiale wyrazy. 
Zdjął wreszde . pac:vki z siatki 
i pnl!ożył je obok siebie na ław-
ce. „.·., 

Kazik spoj.rzał bokiem. na 
hamulec. Czy m~ pociągnąć za 
rąc;zike? Pociąg wjeżdżał teraz . 
na górkę i P'osuwał się wolno 
naprzód. Na-gie nieznajomy. pod 
sikoc,zył, iinów otworz_ył okno, 
chwvcił obie paoz:kł i z rozma
chem wy.rzucił Je przez okno. 

Kazio wstr1zymał oddedh. Z 
· p•rzerażeniem patrzył na bandy 
tę.„ 

- Nieeh pan nmie nie zabi
ja! - k·rzy1mął. - Na pomoc! 

\V skoczył na I.a.·wikę i zanim 
ów cdowiek zdołał mu pirze
<;;zlkodzić, „ pociągnął za hamu
lec. W str1ząs. Ko~ zgrzytnęły. 
P<>ciąg. stanął. Za ok:nem. rozle
gły się gł·osy. Kazio otworzył. 

- Kogo? 
--.,,.· Bandytę! - wvfąkał Ifa-

ziik i wska.zal na swego to\V<.l • 
rzysża. 

- Pr:zedeż ja z.n.am tego pa
na, - rz,ekł kondulkt.or. - Jest 
to syn wieśniaka z pod i\f.ałej 
Łąk i. Co się tu stało? 

- W yrZ!llcał on... jakieś po
dejr1Zane paczlki... przez okarn. „ 

Nieznajomy pan w dużym 
kapelus.zu parsknął śmiechem. 

-=- Czv wies,z, CH było w tych 
paez•kach? Brudna bieliznai Je
stefo malarzem i co trzv tygod 
nic jeżdżę do domu. ·widzisz, 
tam międzv dwiema stacjami 
(wskazał palcem w stronQ ok
na) leży mają.tek meg-o oJca; 
czeka ta1~1 pa.:rohetk. którv za
nosi wyrzucone przez .okno 
paczki do domu; bowiem od 
dworca jest godzina drogi do 
domu mego o.tca. 

Kazi1k nie m6gr wydobyć z 
siehie głosu. Kon<lukt<>r t':·Uś 
Zirohił u·rzędową minę i rzekł: 

- Nie jest to wcale takie 
pirosi:e. mój cihłol)'.cze. O tem. 
pociągnieciu za hamulec muszę 
zawiadoJ1ić dyrekc.ię kolejki. 
\Vymierza ~i napewno !karę~ 
gdyż hamulca wolno używać 
tylko w p1rawdziwe.i potrŻebit!. 

N a s.zcz~ście nie kaz.a·no Ka
ziowi zapłacić ka·ry. Zarząd ko
·lejki ułaskawił sprawcę. gdyż 
czytając opis tej historii ser
·decznie się uśmiał i ubawił. 

Nies Łety, hist or ja nabrała roz 
głosu i wieść o tchórz.ostwie 
Kazia dotarła do jego tkole.gów. 
Naf;uralnie s.zacunek, którv1n 
go darzyli} prysnął, .iak bafrka 
mydlana·. A gdy Kazio ehce 
opowiedzieć jakąś niewiary
godną historję1, zac·zynają śp1e~ 
wać: 

- , Jedziemy sobie koleją, 
A 1udzie z nas się śmieją. 
Bo w każdym widzimy 

lhaLl-0 ytr:, 
Co oe·zy ma rondem la!{rvtel 
Poczem Kazio zawstv Jz!Q · 

nv ucielrn ·· • 
····························~···························l••++•••••••••+++•·,·········· 
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Zbieraitie k I i - Do j!!l'~~~!.ąt nalety i 

W parkac~1 ·i _·ogrod~c~1 znajdzie 
de teraz dużo. ka~ztanów; zbieraj
cie je, gdyż. możecie sobie z nich 
zrobić rozmaite ładne ·prq,edmioty. 

WAGA.· 
Weźcie c1 wa kasztany· jednako

wej wielkości, -nóżykieni odkrajcie 

ed każdego- z nich talerzy~ i resżtę 
o.:;trożnfo ·wydrąi'Ćte. Następnie 
zróbcie na brzeg11 trzy otworki, w 
jN1nalrnwej od siebie ot:1ległośei i 
przeciągnijcie przez nie nitki (każ
da z trzech nitt}k n,u$i być zako11-
czona supełkiem}. W bzystkje trzy 
nitki zwiążcie w_ górze i szalki wa 
gi są gotowe. Następnie we~de ka 
w~.łek drzewa~ dh~gośei 10_ cm. 

szerokości 1 _ cm., wykrajcie w okularnik! - pyta~ nauczyciel. 
niem dwa zagłębienia. w gćrnej - Do krćtlmwzrocznyeh, .....;_ od-

J)O\viada ·whdek~ -
części, w odleglofoi _ 1em. od brze-· * 
gu i jedno w samym środku\ od Rybak Piotr _opowiada: · - W c~o-
dołu. :poś~odku przyw}ą~uje_ się :raj :rJowiłem węgorza, który n_iia,, 
szuuree-zek, a po _bokach obie przy be~ pr-zesady, trzy metry cllugośd, 
gotowa.rie szalki. N a. waszej wadze ~ z przesadą pięć. 
mozecię~ ważyć gwoździ~, ~ta1ówki · * 

Nauczyciel~ Wymień mi jakie.go'Ś 
i inne drobne przed1i1ióty. wysokiego urzęrlnika w ~aszy1ł1 

kraju. o_· 
NASZYJNIK." 

Wybierz~ie mate i możliwie jBd
nakowe kasztany i nawleczcie je 
igłą, na, grub~ nitkę. O ile cl1cecie 
mieć ładny i oryginalny naszyjnik, 
między k:t.we ·dwa Imsztany wł6i
C'fo ziarnko dyni. 

WAZONIK. 

Wydrążcie scyzo;~Tkie-m duży 
kasztan i napełnijeie go mo~rą zie
mią. Włóżcie -potem ·w tą ziemię 

kilka. drobnych kwfatk6w zie
leni~ . a, l)ędziecie mieli wazonik 
z kwfatami, t-_'ł,ki, jaki znajduje się 

na obrazku. 

Uczeń: -'- Dozorca latarni rnor
słdej. 

Kornaui Bodzirn ł Rrewuillna~nmH 
Witdzmy ws.iyscy o _tern. iż dając 
dziecku zabawkę. względnie iJ,rę to
wa:rzyską lub ~rn~ęcie freblowskie jest 
to o wiele skuteczniejszem niż naj
lepsze lekarstwo, gdyż tern samem 
dziecko :rnpomina o chorobie, świetnie 
się rozwifa fizyczn'e i umysłowo. Nie 
żałujmy na ten_ cel pieniędzy, lepiej 
oszc%ędzać na czemś innem. Spieszmy 

zatem wszyscy do 

„Raiu Dzieciącego" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192-55 
gdyż p~mimo najwlęksgego. wyhoru 

Jest na1tańszem źródłem w Łodzi. 
UWAGA: Na mie~scu klinika lalek 

! naprawa włeczny~h pićr. 

ł : 
i 

i LICZNA RODZINA . i ••.• „, •••.•••••••••••••••••• „ •••..••••.....• „ .....•..•••..•••.•...•......••.....•.• „ 
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hogogryf I łiamiglówka I Uzupełnianlla 
(Uł. S. Kotlicki) 

Z poniżej podanych sylab u-
łożyć 14. wyrazów o podanych 
znaczeniach. · · Pierwsze litery 
tych wyraŻ:ów, czytane z; góry 
ha dó1f, dadzą imię i nRzwiskó 
~poety polskiego, a ostatnie. 
c;zytane w tym samym lde·run.
·ku, dadizą imię· i nazwisko pj-
sarza polskiego. · 

'Sylaby. 

. a, an, CIZt3.p;' cżer, da, da,· de, 
. d1iż:ej, do, dylk, ek, fe, }n, iill, im 
1~a, ·ko, le, li, Jizm. lo, .ma, mi, 

.:n10, no, o, ran, re, re, ryb, ry~h 
;usz„ wa,· waL wie, wiec. zii. 

. ZnaC\Z\enie wyira1Zó1W. 
· · 1) Imię m~skie. 2) Gra to
w.arzyska. ,. 3) Imię wielkiego 

„hmzyka. 4) Owo«:~e. 5) Stan 
-zależ:ności chłopów orl paufnv 
(wspalk). 6) Pfak domcfwy. 1) 
Nakrycie gitowy. 8} Zawód. 9)' 
I.mię węgieirskie: 10) Płótno ki~ 
nowe. 11) Ssak· morski. 12} Ka 
leka woj-enny; 13) Miesiąr,. tł) 
Mia sfo w SZiwaj~arji. 

hogogryf Ił 
(Ul. H. Zyllberman) 

Z pollliż·ej podanych syla~. u
łożyć 11 wyira.zów o podanych 
znaczeniach. Pierw.s;ze litery 
tych wyra:z1ó.w, czytane ~ góry 
na dół, . dadzą pie·rws.zą literę 
i'Ipienia i na-źwislko pisairz9 ro· 
syjskiego, a ostatJnie, c·zytane 
w tym samym kier uniku, ty1uł 
je·go !Utworu. 

Sylaby. 

ba, ce, ci, ciin., dirae, drze~. e, 
feb, gło, kwa, lek, ły, mę, na, 
nes, nie, o, os, pa, ra, ran. &e, 
ti, tor, u, u, za, z1a 1 ·ziJ.~. 

Znae~nie wyir~rzófW. 
1) Ozaiowiek wieJJkiej wiedzy. 

2) Postać z „'Dryfogji" Sienłde
wicza. 3) Mó'WICa. 4) Roślina 
lecZłllkza. 5) Ślepa uHc:z1ka. 6) 
Stan w Ameryce. 7) Naka1z. 8) 
Młodzieniec girecki. 9} P:l'lnda 
(ws,p1ak). 10) Fi:g'll'ra geome
tryczna. 11) Gnuśny. 

(Uł. E. Herhrn.r) 

I Il 
• X 
• 'X 

X 

• :x; ł( 

·X 

X. 

• X X <i • 

X 

. ~ 

·x -. 

X 

X ot 

X • 
~·· '.il .• li 

X 

X I! :., 

·x 

Zaiuiast kll'o1pek i tkrzyiyikąw 
wpisać liltery tak, aby w. rzę· 
dac!h poziomych powstało 11 
wynt.'z1ów,. -o p;odanych z:riacze~ 
nh1(:h. ,Litery, .zast~u,j.ąie~ ,;k•r-zy 
żyiki, cizytane z góry na dół, 
dadzą w rzędzie l:-Ym IIla'"?-wi
siko · pisa!rlld dla młodziieżv,~ a w 
rz_ędzfo ffjm ,tytuł .iei ,powie. 
ści. 

Zna-e.mnie w y11·azów.., . 
1) Pasfa. 2) Barwa. 3) Rzeka 

w Afryce. 4) P•r1zyr:z1ąd o-kręto
wy. 5) Śmierć. · 6) Owad. 7) 
Gałgain. 8) Podanie. 9) s~zhtcz
ny ogień. 10) Pisa:rz ipo1ski. 11) 
Utwm:y literackie. · 

laamiglówka U' 
(Uł. L. RorzenewaJża1nka) 

I II 
X X Ił 

X X „ 
X X „ • 
X X 
X 

X 
X • i! 

X 

X • X • 
X X 
X X 
X X 

. 

Zamiast k1ro:p·ek i ik.r1Zyżyków 
w.pi1sać liltery ta1k, aby w rzę
dach po1zfomych powstało 10 
wyra'z1ów., o podanych znacze
nfach. LiteTy, .zastęp1uJąiee k·rzy 
żyłki, dad!zą w rzędach pie·rw~ 
szym i dr!ugilm naZlwilska 
dw·uch pisa:rz:v polskich. 

Znaczenie wyr~1Zów. 
1) Granat. 2) Łohiuz. 3) Ozło

ne:k rodziiny. 4} Cizięść ;portu. 5) 
Część mowy. 6) Drzewo ·owo
cowe. 9) Mały koń. 10) Koń
ska mucha. 

(Uł. L. i H. Krakowscy). 

e r . ~ „ •.• 
. e T ·• • i a 

.. e r i , • 

.•. e r • i 

•••· .e·r 
•••• e. r. 
„ •• e r .. 
•• eir.-: •• 
.eir ••• 
e :r ••. i.·-.: • 

e r .••. 
.• eT'••• 

•.••• € t . 
••. ,„ ~ „. e ir 

Znaciz1enie wyra:Zów „ 
1) Człowiek wiellkiej wiedzy. 

2) Rzymski· hóg handlu. 3) 
Drzewo liściaste. 4) Imię mę
s'kie. 5) Inaczej ,,trust". 6) Zna 
ny aktoir filmowy niemiec:ki. 7)' 
Choroba. 8) Siziczyt w Karipa
taclh Wschodnich. 9} Część 
Ś"wiata. 10} Inaic1z1ej „wyrok". 
11) Samotni1k. 12) Tkan~ny. 13} 
Sf.opiefi marynarski. 14} Ina
czej „pisarz". 15) Zła k 1oibieta. 
16) Kwiat. 

Wizytówki 
(Ul •. Eda Op. ~ Tatblik Sap.} 

Rod·zi:na: 
Imi Stern. 
K. I. Stern .. 
u. O. Wykop Stern. 

(Ul. Lola' ·Zając.ówna) 
Kara Patek., .. · 
Ł·ulkas1zi Pagoc. 
Klarn Ecfu!tJub. , 
Ada K. Kowat. 

Uklada11ki szaradowe 
(Uł. „F. Bi.") 

. Głos zwier'Zęcia +. pir.zyimek 

.+ poikarm •zrwierząt +_zaimek 
= zwieriz.yniec. 

Ozęść o·brazu + Zlrób + nar
ty = tennisisfa polski. 

Ciało lotne + . PQ''Zyimek -
pailstwo w Anrnryice. 

Wyikonawca wy;n>ików śmier 
ci + samogłoslka + część wier 
s1z1a = wy1padek. „ 

H~ł666•Ht•••••••tt••tt•Htttttttt•t•ttttt•totttt•tttt•1„ttt•ttt•tHłtt•ttłHłłtHł 
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ł Zagadki szaradowe Rozwiązania rozrywek umysło~~ch i 
• (Uł. s. · Cwajgenbeirig} umie~zczonych w numerze 43 ,,Mojego Głosiku" • 

• Jeżeli do spółgłodd nic - nie ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. la, Eliński Stefek, Engelmanówna -. __ 'I .. 

• :-

-· dodacie, Rożwój,: . Qorso, -ff\vies }. Dante, Zosieńka, Furmanski -. _J :mek, Filip-
Ra~_ę psa -otrzymacie. Ezop, hałas, m6rel} Rozewie, ohręb, czyl'1ska :M:arja, Frenklówna K. * saper, sanki, index. .- Foersterówna Felunia; Furlań<:;k~ 
Jeżeli do płynu nic nie „P. Cod es, M. Ro~.si - J oscph Stasia, Gincburg F., Gtrski 01eś. • 

dodade. ie Brix". Go111bińska Jadzia.- Go1'czvk·1wsku _-.-_: 
Legitymację otrzymacie. ROZWL\ZANIE LOGOGRYFU n. . Anielka, (}ołakow~ki Tud~k. Hra- : 

(Ułoż~ „Ełes") katalog)·_ odol (wspak), Eden, Ba- Qo}dbersztówna G11t~a, _ (Hncburg . 
Sensacja, 9rkan, furjat, Onufry, merćwna Lola, Golh1ska 'zo~J:la. i 

Posiada kofć luna. - Józio, Górewiczówna-. Niusfa .. G.aH " 
Więe bogactwa ma dość. „Sofokles .,_ An~ygona". cjanin'\ Borowic-z .izio:· RalP~l\,~-:fre .: * ROZWIĄZANIE WIZYTóWEK na,. Heriner Edek; Ifa~~kć\~'na :!\fa- : 
Po bokach samogłoski l?rokurator. Bankier. Szewc. rysia, Hurwicz Józio; Hurwirzó\v· : 
Aż dwie, Poetlrn. Aptekarz .. Fabrykant. Dra. na Lina, Hofornan·ó,vria Bela . .irka : 
A w ś·rodkiu twór boski. -ąiat1irg .. - ze wsi", „Ilma."; Ikka Henia', ·Jaku + 
Któż wie? ROZWIĄZANIE PRZESUWANKI bowiczówm Han1~\l, Jakubowski ·1 

Szarady 
(Uł. S. · Haberbei~) 

Niebezpieczmie jest wpaść, jak 
. _ słyszę~ 

\:V e wspak pierwszy. Drugie 
to dź,vięko\Vo spółgłoska, 

Gdv \YSZyst.lrn -na wodzie -się 
kołysz1c, 

, Można zapąpinieć, co to jest 
ti'o~ka. 

{Uł. ,,F. R."} . 
Pierwsze znajdziesz w każdem 

mieście, 
I zj.eść tam coś się godzi. 
Ą.. teraz d.rugie i pół trzeciego 

weźcie, 
To na to samo wychod-zi. 
Bo·Ż'k\em egipskim j-est t~zecie1 
4 teraz już chyba całość· znaj-

dziecie. 

(Uł. :M:. Nefłalin}. --~ 
Pierwsze drug~~ ~: oznacfa na 

• • ' I . g1a1Ilę, 

nrugie - tr;z~ci<.:!, . to .~wie.rzęta 
· -· · · .„. , znane, 

Co chodzą tyłe!n ·i w --\vodzie 
·_: -~ prz-eby\vąją, 

A wszystkie.'';;, razem.' jl:{rzynę· 
·' · nam 'dają. 

nagrody 
Rozwiązania powyższych roz 

ryweik t.myslowych należy nad 
syłać do redakcji ,,Mojego Gło 
siku" (Piotrko·.vska 101) do 
dnia 12 listopada. 

Za trafne rozwiązania redak 
Cjh przeznacza trzv nagrody: 

1) 2 bilety do kina. 
2) Grę towarzyska. 
3) Książkę. -

Ka.jet, mia.ra, minka, miska, f)bo Józio, Joskowiczf.wna frlrn. Ja~1ia-
-ra, ·arhuz, bliny, \vieża~ Wisła. 1o- khvna Władzfa~, ~Jhl{11bowirz Ma· __ :_ 
kaj, swita. ri::k, ,,,Krasnoludek''. Krrro!km~ska i 

„Jan Sobie~kiq. Marta, Kost:ikówna Hania. Kolasie 
ROZWIĄZANIE ŁAMIGŁóWKI I. wicz6wna~ nhrja, Karwow'ska Lili, ·---1• 
· Dobosz, komik, Alger, · metl', sto· Krncze\vska Jadwiga, _Kotlarski .Jó . 
pa, <łosoś, pasza, \vick, vaw, irys~ zek, Kopelm:rnówna Hala, Kure Be '. 
Busko, śinierr. nio, Kantoi·owiczćwna Zot::ia, Lodei 

,.Boleshnv f'nis . .:__ Sierosze\vski'' ska :\Iary.sh, ·Landau Rome.k,. :·_f-.ip- ·1 
ROZWIĄZANIE UKŁADANEK manówna Fania~. Lipow;:;.ka Ani;la. < 

SZARADOWYCH. Lub1inerówna Pol~;_.·. Laska Z:osia, . • 
Mary_.,.:...:;. !la _ r :.;_;.__ ka. - Park - Ławr yt10wicz l\larek. Lah1~dzka l\la- . : 

aI1. Tufo, - r - ka. Krn __ ezew ry, ;,Młody pilot'\ . !\Ialin~;wski (l 

--:- ski. Tury-_,_ s __,tyka. Kajet - Staeh1 - ~fa.rguliesó':1.'-.na Cienia. Mil- -~ 
an. Pa,,-,- ster - z. Szydło -:- wiec. Etein. Henio~ Milewska Hania; .Mur :·: 

ROZWIĄZANIE_ SZARA:OY uerówna Liza., nfarc;eki Eolek. ~o- + 
Ar .,.....,.. ka. walizka.. - - N owa.eka .J ózh, Nowakowska He- .··-1 

l?.OZWIĄZANIE .ZAGADKI .SZA- la, Nowik Władek, Nowa.kmvska Cr> _. __ --·.··_ ' 
RADOWYCH. 1hlka, Nirenszt~Jn.~~vna _Tola, Naj-

'Z-!+- e ---...;. gar. _ :B ~: i._ e dorfówna Mireczka:,.-. N01vakowska i; 
da. w _:.:.: a -· kac ~~je;_ Hel::>.., No.bel~ka ·Kazimiera, „Orle 'i 

· ROZWIĄZANIE·.· ZAGADKI pióro'\ Opoczyl'1slrn Eda, Onoezvi1 i 

Pies. ska·'. Genówefa, Olerh_a· ·Janl~a, -_ · 
"" _ • -w ?1p1'c'!Is

0
·ka

1
. Lodzia;: Ofaeehowśi{i · J1_; ,'_o_i 

Trafne rozwiązania 1·ozrywek u- er, · r i11slrn H:~nka~ Pere11han :-. 
myslowych, umfogzczonyeh w nu- Mundek,· Perle Tadeusz, J1 8_iz(~n- '• 
merze 43 „Mojego Głosiku'' nade- cze-wska Krysia, -P~lecka · Bronka. 
słali: _ „Robin:s'on Cruzóe~';' Rozencwaj'.f~n~ 

Alter A:, Adelska Gienka, Altów kn. LU:tka, Róz'encwajżanka -- Pola. 
na Danusia, Ada:inski Włodek, Abra Hćziewiczównn: Hela. Rudzh1skd 
mowiczówp.a Tuśka, Adamczewski Sławka, Rozenbhunó,~na Ewa, Rut 
Jurek, ,,Bystry sokół'', Blatt J., Bu kowska Helena, Rurmanówna Ewa, 
kińska Ja.dzia, Balcerkćwna. Mania, Rosiliska Jadzia, Rechtman Zyg
Bielakóvma Wanda, Bosiński Ka- muś·1 Rudnicki Tomek, Rabinowi
zik, Budzyńska. Basfa,~ B3.umgarten r.zówna Fela, Seg»ał Jurek, Simo
Jerz.yk, Bilewicz Kazik, Boren- 1~owiczówna Madzi?., Studentkow
sztajn Atek, Baumówna -Henryka, ~ki OE:kar, Helenka St., Sobczak 
Ch~trenówn}1 Fran kr.., . „Czarodziej- \V-lodek, Szymczakówna ~Tanka, 
ka", Cybulski Ja.nek, Cwajgenberg Szvmkiewicz Stefan, Sztajnćrwna 
S., „Czarny korsarz", CeHńska Zo- Sala, wia.tłow:ska _ Niuta, świetli1i
sia, Cukiermanówna Ewunia, Czer ska Władka, .Siwarcmańówna Ade 
nbkć1vnr~ :Wanda, Czamarscv Utka Ja~ -Tomaszewska _.Basia, Tabaks
i Tolek, Czarnecka -Halina: Dawi- bla.tt O ..• Tonderska Olesia, _Tepfe
dowicz :B:emyk, Datynerówna S::i,~ równa Rita., Taneman Sfafan. Tu
binka, Dosii11ska.-Kazia. Danielaków cholclwna. Bronka, '"I'rześniewska 
na. Zosia.~ Eng·Ierowie ·Janek j )fi- Kar01k:i.. Ta1:mrnmówna. Renfa, U-
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ł latowska Jadzia, Ungerówna Ka· 
zhi, Urbański Mirek, Wajnberg i 
Rotbard, Wilslm Antosia, · Wajn
krancówna, Wie1·zbińska Lodzia~ 
Weisshoff Jerzy, „Wesoły kapitan(' 
W yrębowska Zuzia, Winiecka Pela, 
Waldmanćwna Lucia, Wajsberg 
.M:arek, Zoniecki Marjan) Zającz
kmYska, Miecia, Zelwiańska 3tefa, 
Zelwiai1ski Karol~ Załęska .Józia, 
Zylbermanówna Helena, Zającówna 
Lola., Zająn Henio, Zalłwska Kry
sia. Żebrowska Janina, ,:żelazna 
stop~", żabii1sirn Lutka. Mania 
hnmkowicerówn...~. 

N ag rody rlrog.t losowani.n otrzy
maH: 

1) 2 ·bilety do kina._ „Młody pi-
lot''. ~1 

2) Grę towarzyską, - F. Gincbcr 
tank.a. 

3) Książkę - Ja.nka Szvmcza
kc)w1rn. 

Po ódbiór n!lgród zgłosić się nn
foży do redakcji „.Mojego Głosiku'' 
(Piotrkowska 101)1 w sobote, ćtnia 
11 Hstop&da„ między godz. 4 - n 
popołudniu. 

ODPO 

Felunia F.oersterówna nadesłała dowcipnie ułożone 
wiązania, które poniżej podaję: 

wierszem roz..: 

I 

Joseph le Brix - nazwa samolotu 
w którym doznać można głowy zawrotu, 
P. Codes i M. Rossi na to niezważali. 
I wielką przestrzeń na nim przejechsJi! 
Sofokles o tem ani mćgł ·marzyć 
I miast tego Antygoną raczył nas obdarzyć. 
Bankier i prokurator - z nieb każdy ważna. persona, 
Szewca, apteliarza nie zali czą do swego grona. 
Bolesław Prus to poeta i poetka bywa, 
która rozgłosu i sławy cią.gle zażywa. 
Dramaturg jest to człowiek, piszą.cy dramaty, 
Jan Sobieski żył poto, by turkom spuszczał baty. 
Każdy z nas wie kto to Kraszewski, 
Chyb.a wszyscy go czytali, nawet SierOSzewSki. 
w SzYdłowcu nneszkał pasterz mały 
Irnię jego - Kajetan, hyłzdrćw i cały. 
Gdy pies go gonił. na. parkan wskoczył 
I z wielkiego pośpiechu, nóżęta zamorzył. 
Noemu podezas potopu potrzebna była arka, 

·Nam na wysłanie_ listu niezbędna jest marka. 
Prawdziwego przyjaciela. poznajesz w bied7..ie, 
Walizka potrzebna, gdy się na wakacje jedijie. 
Czy -i,vyśmiejede, rzy pochwJ<1llcie ;noj~ ry:r.1owanie 
I tak })ier-i,vsza nagroda nmie si~ •fosfanie! 
Już t8J·~1z pisać hędę wiersze bez liku, 
Wy_ zaś je czytać bęclziecie w ,.Moim Głosiku". 

J CIO I MARYSI 
„Bystry sokół": Prosiłam o pa- Cukiernw.nówna. Ewunia: Czy ki przyrodnicze Fabre'a: „Z i'ycia 

danie mi nazwiska, wyłącznie dln, 1·zeczywiście m~tsz tyle pracy w owadów", ,,Nasi svzymierzPilcy" 
mojej wia.domości . , szkole? Jakie przedmioty najbar- i „Szkodniki". Przeczytaj sohie 
Ch:.m~mćwna Franka: Wybaczam dziej cię interesują.? Sądzę, że rćwnieź książkę z Bib1joteki przy-

ci i cieszę się, żeś o mnie nie za- zawsze możn.·1 znaleźć chwilkę cza gód i podróży p. t. ,.Księga wyna
pomniała. Czy masz jakieś nowe su nn,. napisanie listu do ,,Głosiku''. lazków, przygćd i podróży". Do-
nauczycielki i koleżanki? Napisż Owajgenberg R S.: Do nadsy- wiesz się z niej o mnóstwie cieka-
długi list o . wszystkich zmianach. lanych rozrywek umysło"Wyeh na.- wych rzeczy. Tylko czytać tę 

Charemówna Franka wzywa Fran lcl:y koniecznie załączać ich roz- książkę trzeba bardzo uważnie. 
kę Wajrrbei'żankę, aby napisała do wi~zaliia.. To samo powiedz· kole- Sob~zak W~odek: O ile macie 
„Głosiku". · dze S. Haberbergowi. taką 1adną salę gimnastyczną, to 

Tabaksblatt O.: Dfaczeg.o .zabra- Bauman Heni'ó: :Miałeś· już. od- możecie zimą. grać w niej w gry 
łeś' nagrodę i szybko odszedłeś? powiedz w i1oprzednim numerze sporto-we. ·Czy wasza szkoła na
Chciałabym przecież z tobą poga- „Głosiku". Lecz wydrukowano o- pewno zrobi zimą, wycieczkę do 
dać i poznać. nowego siostrzeńca. myłkowo twcje imię, zamiast „He- Zakopaneg'O? · o ile· nlan ten się 

Pinkusówna Adelka.: Nowv lokal nio'' w grtzetce było "Benio~' .• Teże- uda nape-wno naućzys{ się ji::irhić 
waszej szkoły jest rzeczywiście li rozwiązałeś rozrywki umysłowe. na: nartach. · 

•bardzo ładny. W takich miłych wa dlaczego nie nadesłałeś rozwiązni1? Frenklówna· E.~~ Napewno i eie-
runkach o wiele przyjemniej i le- . „Niewiaclomski'': Ta, część bfo- bie los obdarzy nagrodą. Co się ty 
piej się pracuje. Czy macie tam grafji, którą. nadesłałeś, wystarczy ezy· ·:po.mszonej przez ciebie ::.pra
jakiś plac do zabąw i gier sportu· ła m~ do. skonstatowania, . iakie wy, to nic sobie z tego nie rób. 
wych? Gzy już byłyście . na tern smutne i ciężkie miałeś• _przeżycia. Na list nie odpisuj. Przy okazji po
pl'Zedstawieniu w teatrze? Czy two O ile będzie to tylko moż1iwe, chęt mówimy 0 ten n~ 08obności, tylko 
je kolezanki szkolne również . piszą nfo ci romog-ę, w razie potrzeby. ty· mi o tem przypomnjj. 
do „Głosiku"? · <Jo ter:-tz robisz? Czem sie zajma- Lipska Hania: Kolezanka twoj~ 

Weisshoff Jerzy- Nie omyliłeś jesz? Czy 'vanrnki twego żyda. jest bardzo miła i porusza w listach 
się, gdy'.}) z chęcią przyjmuję~ cię d10~ troGhę się poprawiły? ciekawe tematy. Cheialahym mieć 
do licznego gióna ir,oich siostrze-· Cukrowski Mirek: A \Viec ·wy- jakna.jwięcej takich siostrzeniczek. 
nic i siostrzeńców. Mam nadzieję, eieczk;.i byJa ·mlm1a! Bardzo się Szt~.jnówna Sala wzywa H. Szpi 
że teraz będziesz stale w kontak- · cieszę, że spędziliśeie tyle godzin równę, H. Skórkć:wnę, L. R.urma
cie ·z „Głosikiem" i co . tydzień 1fa świeżem ]Jowietrzu. A czy boga.- nównę, p_ Goldberżankę i H. Rap~ 
będziesz nadsyłał rozwiązania.. Na- ty plon pr2.ynieślicie z wycieczki'? po1'tówna ::i.by napisałv do .,Głosi- 4? 
pisz mi coś o sobie. Mogę ci polecić. trzy piękne ksiąz- Im''. V • , i -. ••••••••• „ .................... „ ..................................................... ~ 




