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r·i·i.„„i+mm~·····••o••i:·········:·······.··· 1·····i·······i···11,· 
! uprawne :były o wiele mniej-. ,n~~h już-- nk orzą _zi<:mi płu- t i ·sze, a 'Zlllajombść rolnictwa . i · we·m,. ciągii1i-Onym : p,riZez ko„ . ;;· 

-

.

.. ·.i· . . środków ·techi:ifomych była. nie,··· 1ee~ ·. pósi_adaJ~ . pł<ug.i moJo .. · z.1iaeznie ~0:rą.za niż obecnie.. . rowe. Nie możemy sobie ied~ 
. .. uak wcale .wyobra.zić, f:Ulldę; p.o;' 

_· ·.J·. . . w· samef Kanadzie,- która na t.~·we traktory p.O§iada.ią rolnJ:< . . . leźy do tak zwanych·: _sy,ieh. cy kiauady,jscy, którzy. pra\V~~:: •.. 
r1zów- świata,„ p_owierzcooJą _pól.-wcale nie korzystają ż. pira~y.· · i -upm-wny~ w ·ciągu ostatnicłl · ludzkiej, · .• w Kan,qdii~. istnieją 
40 laJ ·wu-Ostia d.ziiesir~iokrot:. . rolnicy, ildórzy ·dwa ra1zv d.Q 
Iiie'. W tym ()llirzymim k.raju · rokut na wiosnę i na jesień wy 
nie J.rzeba $i~ wcale fak gorą~ -· .jeżdźają •. autem ~'h wiasfia. pa . Pszenica, jęczm1en, żyt-0, owies r.:o· shrać ·o~ µ-Odniesienie wydaj wieś i PflZ·ez kilka dni w cha-ryż, kukurydza. · nośd karoegfr ikawąłec~ka z.ie• • rakterze . szofer ów prowadzą 

Pszenica i żyt.o, kcizmień ~ 
awfas, kukurydza i ryż - są 
t-0 gatunki z.boża, któremi od

.-~ywiają s,ię lud1zie. Ile tvch 
zbóż r.używają ludzie v~ ciągu 
roku, daje się tylko ..,,, pmvbH 
*6:niu stwierdzić. Ilość :Z.uży
tych ·r~cznie na całym świecie. 
'71>6ż wynosi mniejwięce.i pięć 
·inrtjard6w korcy. Nie zaws-z{! 
-l&tinia~o na zi.emi tyle 7hoża 
~edewS2ysb~iem kiedyś był::> 
na zięmi o wiele mniej iudzi, 
a pow.tern przeciętne . odżywia -
nie (}dowleka skhdato siei z 
mn.iejSi'-zej ~~>JŚCi zboża. Potrzc
bow1a.no więc mniej zboża i 
mniej _go posiad~no; obszary 

mi,'·~ bowiem gdv trzeba wi~cej ' swoj.e traktory, a: pozatem nie 
ztboża, ma się <Io. r<)Zlpor·ządze- mają iH.c, ws}Jólneg-0 z rolnic- ' 
nia: w<!iąź no:we· pola. twełn i są prawdziwymi mie-

. • • '. • '., 1 d t . §1..,;czuchamt . Całkiem ~r1acze1 wygttą a a · 
. sprawa ·u nas~ Nasi rolnicv st.a Ten post~p nie wydaje się 
rają 'S.ię jakn11jlępiej wvkorzy-. nam :wcale pożądany. Dla nas 
~tac najmnie~zv ·kawałek zie·· . wie'śniak nie .jest mies·z.c~"'.' mi. 'roteż -wydąj;ność zi~mi w_: cbcm, vtyj.eżd(ająeym dwa ra
cfą~u--ost1atnkrfJat--pięf:lziesię- ·iv do roku na· yrieśl l-e'!z cdo
ciu wzrosła 'Prawie pod,vójnie. wfokieni zwią.zany;m. z nia.turą., . 
~NatiniraLnie n.a si : rolnicy muszą 
o wiele więcej ,Praci)w.ać. niri 
ich koledtz·y z ó1bnżymic'h .· ró
wnin Kanady. Cqprawda u< nas 
.1uż znik·a. siew.eł\, kt6rv siete ;Z 
dużego fartucha/i wyc~)lJdz1 w 
p.o1e z kosą. -

\Vłaściciele wfe11dch - ml 

kt6rv. JWZez cały {'1(}k :ciężko 
p·racuje,- abv mim dosfare.tyć 
ohJeha· codzienneg-0t . 

••••••••••••••••••••••••• 
. i_ Tatiaiu., czy motesz mi powie 

dzit-ć; eo ~·obi wiatrJ j~k nie wieje? 
~- 'py;hf 1llała Irka._ 

Ludzie na. całym świecie zużywaj<l rocznie 5 mi1onbw korcy zl.iożrr .. 

~· ••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ··~··· '* ....... ~*~" ~···~~·~·.;.ę+••••++•• •••••••• 
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TeHO popołudnia Józio wró

cił 1.C S·Zkuły Il.WCUO zafrasowa 
ny. Dó obiadu siadł hhmmy, 
nie. od.powiadają~ ną. pytania 
młodszego r 0dzcń,s tw.a: .. 

złotych na swoje drobne wy
datki. Inni i tego nie maJą. 

-:-- Za µarę złotych nie k,u
µie, p.neciez roweru· - wtrącił 

.:. chfo}J;i~~- .· tonem .. · ~niechę<!enfa. 

~ \Viem; Ale, ~oię na „ JllfZY 
_ s•z'ł:v. i1o1k ,war:ąnki śit: popra
;wia. 

1ii!llkaki:otnię ·POC•zul n·a sq..• 
hie · zanfopokojo'ity ,'\Y:Z<1;olt, 1-n:1&
ki, jedru:t.k:że milęz~t upard,~. 
dopiero n,a: :$!derowane wpr.Ji,:ł 
z;apytanie ą(l:rz.ę~l ·11iechęł.ni€: ·. Józio si11utno·':z1,viesil 'gfo_\v~. 

- Zdrów jestem. ma nu.· ;Niehilrdzo. wierżył\v .tę· o.bietn.i 
.Ty)to .. tak jakąś ..• ::·:.,·;::.> :.:·Cę ... ·Na' p1rz·ysd:Y rok Zosia· z.acfz· 
. Po obied.zie. w~~t:v;;:~>,r;v~ '~ ·nk.już chodzić': do szikoły,'<b~
zowy og1en pyla.n;:·:..<irodiic:ow, dą wi~c nowe wydatki.. , Kt.o 
;wyj.aśAll· ,\.yresz~~~:. PQ.Wó:d iłef.' 0 \vie, {fav młod•szy• hrąt, ::'.Henio, 
humoru.. „. , , • '"~''·- . .·. nbeidzi\:! się beiz·:.kotcpet}'fora. 

:.S.t~~iek i: Zdzi..cl1 ;ąr.1-ątl1u · <\V · ost~ltnim 1'0~{.:t(~ :h~mlnie.i mn 
Ją 'Y· Jifeąi,ielę · ~yy~i~J~z•kę. .· /.J. t'~~ło t ma tc111atyk~~ .. , 
uiasto~ Narowera-ch .... Każ<ly .:j.•, •. , <.„ :.:r.1 .• 
·1 nich .·zahi'.eize: z· d~·1nii irocrn~ „· ... }ózip był .h~ż.- Gl(\y,ąrfok,Ja~i-

„„.. 6. · .. „. · d h·t · slą, · ·.widzi.al.;;,w .... ii:zc ... "i. 1.'.Qz_l1iniał 
;~ttp~~ w: i.,poJa ~Lsą .1~ n.a pa . 1 •• 

, r~ god.Żii~.: Proponn\vali i mni1~ wiele.,Ji~'~zy, ·µ,ą··kt<fre. ri1łods1.c 
tebyJl1 'si~ :<f,ło ni>(!l:J. -przyłąGzył. ~·odze'{ishvo ntf·:·~·)#.acałą.· u.\va · 

Urwaf i.~apatrzyl~ G~k p11 iu· . gi. Wiedzfał, ze oj~ie-c zar~hla 
ro. w .o:k,no, ~kąd wi·~ać)JyJo. ni .m~ło ornz, że 'o/Śpó1nie z••tnat 
_fainą ciepłemi Jes.zc,ze p.romiłJ'< )\.ą opi11fawfają,. so);)fo ~iehi. t•zc. 
niarui jesieninego iilońca .. uli~~. · .ć.zy, 'lźr.,by imj .. d;zfoc.io!:a, ua, a\. 
i hłęJdtne niebo. · :;~ tjz~m .nie zby-W.ało. Te pas~· zfo 

"·tyetli:,które · ot:f:zymy-Ń1al co mie 
........ PT:z-0cież nfo ·.mam r'owe. 

m„. -. wyrwal-0 mu si~.· pól~~o 
s.:m. 

,VV. polkojit zale~ła. cisza. B..> · 
dzke ~ vr. m'Ll<:!iieniu spojmeH '.p" 
·sc;ł,ig. 'Wi!·eszde ojcoie~ :·pr·zcnHi 
; , wiY ~olrla: . 

... ~~ ·Widtzi.sz~;' ·: dziet'kóf ~'Ozu 
·~·J.litmy~" cię dopnie ic~1I~tl1fobys 
i.ny. c.' 'kUipfli i-en ro~nfr~ , ab~rś 
\~&gł:: je~c;lt;ie na :tllitirl. nietylko 
··ifa spa-Oe.fy~:L·.···ale ro"W'1ifo·! i. ;.,y~ 

f . ',· - ' ' • ~. . . . - ... ' . - ~ . _· -. : 

f>t.koły:: Wi~sż : jedbak~ . że. chwi 
łthv'rJ jest to :nii=mióHiw(•5 K•il-Jl
cja mamy. kosztowała ;;_ ~ąilio. 
·To-biec ·.·. trzeba. było :. · '.1p:rawić 
plaszci:,··· ZosF;obuwie.' ·o;~tjlłęcz
~nie ':n~ t~if'. j€di~i1 ra~::'Dl(}Ż·~ ·. :ąa-

' ło:ht';s1ę· g&ie'sl"t~.!1~0,we~ .wYpo 
hczyć. Ale có·z; ~opci.e'/:l'>t~ 

";i?i .. i~~::·~'~r:Jt7.. 
. ~~[~7~,µ·~:~~i~,J~~~ 

- Cóz robuc, '. l),lQ: l)a .19.;JUe 
poradzimy. Pómyśl ,:Q 'tych 
ws·zy.stikich, którzy -są w . gor~ 
szych od ciebie -wa-ru.n~aoh. 
Ty masz dach nad gł<:>wą. uhr.a 
nie i nie.zależnie ... -d trl{o d'lda 
je3·~ od nas co miesiąc parę 

· śiąc, nie były · dla1i właściwie 
n.iezbędil1e,:·.z dlf·tl.~-iej strony }!!
dnak sam nie zda wał sobie spra 
wy z tegQ, ~'1,;c~.o je wydawał. 

. Henio, ja,k0;. jiie:Wiele młodsz.y, 
otrzymyw~ł' ·:~~:nie.Co mniejszą 
kwotę i . stąle '.tr~~ił ją na kup
no zn~ę*tJ:)"l'f.,{.f'tote. zbierał z, 
za mila \VP..nięm~ .'.)Ośmioletnia 
ziat·fy·s# w,~,Paw.:ał~,~~sw.o je. trzy. 
złqte:_;/·na w'~lf(mii:)dia: l·a.lek a 
~-z.~.$t.fr.i<oa :~~ł~d~ci.e~ ·· · .. · ' 

JÓiz.i(): pb/l.::~=~ :. '·ie z 1odzka 
mi udpJ.si' , ·>_;;,cinne1go po-

KOCbariłaodlitł'.::!lj~Di I zoaiomi 1 
Wi~dzml. ws~·y~:·,'-D::_ tern, iż dając 
dziecku ~aba~'kę;:; "!zględnie g!f; fo. 
warzysk~Jub·•a!ęc~e freblowskie jest 
to .o . wiele_ s1t~1~c~łłieJszę~. ri):ł naj· 
le~~z~;~51karęt.~~i gq~~:tem:~.samem 
ds!~~lW-zi}poin.1~~.o ch.ó)'obie, świetnie 
si~.-~rozwifa fizŃ:c.~n~~(iJ1m-psło~_(>:~ Nie 
!itJi,j~y· na . ten{cel i pfenJędt-y, ·.lepiej 
oszc~•:~ac n~.p~eml'I m·~em. Spieszmy 

- .. ~ zlitenl;. wszysc~ do 

,,Rai u · .D,zjeci„ęcego" 
Łódź, 347 :·ftarutowicza 34 

. telefon 192-55 · 
gdyż. pomi~o :najwlęks11ego wyboru 

fest na1tanszem źródłem w Łodzi. 
UWAGA: Na miejscu klinika lalek 

I naprawa· wiecznych płdr. 

llfr. 46 

.koju smufJny i~ zrezyg.nowany i, 
siadłszy przy oikmie, . zamyślił 
się głęboko. Do pokoju wsunę
ła się· cfolw · Zosia. Chcfała ł, 
nim o ozemś poro:ztmawfo.ć; cze 

.kala jednak; aż sam zbudzi się 
ze s\v)·ch myśli. Wkróree~'te.t 
brat odwrócił głowę od> 1óilhi i 

· się.qnął po leżące na sfole łksiąż 
ki. Zosia ckhutko ~t.hli'i~H' 1 się 
d-o niego .. ··· · .\ U„„ 

. - Chciałabym ci cdf~~·~·ie-
dzieć.„ ~ z·aczęła. · "· · · · "1 

' 

. Brat spojrtział na nią : , pyta-. 
jąco. ,,. ;'i·:: 

- Wiesz, o tym u-ower.ze. 
Czv on kosztuje bard·zo dtQgo? 

- Cóż. Qię to może " o be ho~ 
· dzić? .Wiesz dobrze. że -mdiz:ice 

go ku:'łić n.ie mogą. . ., 
- Wiem. Ale roc1ziee Ma

rychny Bw"'.~kie.: i,akhe .nie mo 
gli jej ff~·upić takiej ogmm.n:ej 
lalki z zamykającymi się· OC.i·~ 
kami i pra w:dzhvemi włos·ami:: 

- Ale cóż ma do tego lft Urn 
Marychny Brzeskiej? 
. Zo51ia ~rnbifa tajemnie-z3 

mi„1:kę. 

.__ A bo ona niedłiugo bf,17.ie 
miała .iuź tę lallkęl 

Jakim sposobem? 
. . - Siama ją sobie kupi. ·Ona 
:tak samo, Jak my, .il.Qsłaj~' ··Qd 
rodlz:iców pieniądze. Posta.iw~ 
wiła więie ie składać do Sikar;" 

: bo.niki tak dłu.~o, aż z:blerze :fY.„ 
· le, ahy można było ku:pić · ia1-
c k·ę. N11rn a wiała i mnie, abym 
;mobiła to samo. I j.a ~u!ź ;'OO. 
lt!rrz:ec!h miesięcy nie kupiłam so 
bie ani j·ednego cukierka..·:Naj
'Wyżej parę malowanek ... 

Obecny ;przy tej l'ozniowie 
tHenio spoj1~zal niedowierzają~ 
· ~o na siostr:ę•. 

__, P?t•r.zci-e, j1alka ta 1iasza 
·ziosda zrobiła si~ os;.zicz~na. · A 
cóż ty zamienasz ~-robić ,i.e 
swemi pie.ni~dtznii? 
-· Jes'Zlcz.e nie wiem. Lallk.t} 

4lostalam ··na imieniny od · olO· 
ci._ Ale chciala:bym · · 1Jardż<1 
mieć ·pil'awd'ziwv ze~airek ·„u.n 
i·~ę. 
Młodszy mat i,pojriiał na 

ll.ią ze zdziwieniem.' 
--. Zosiu i cóż ty rapt.Cm :ta · 

osrezęd·z.wz?l '. -

„ ........................ „ ......•........••.••..•.•..•••. ~······~···~····· ··~········ 
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, 1f:m ra!~ mał~ oburzyła Wić. Za11illlnastąpi w~na, Wreszcie;· en KOhie Inlet i 
· się ;~ąpirawdę. ·na~czę si(: ~3in,. ~hoćby-~ną· na- coś zaoszczędziła: _ _ I 

- - '.T;~,.Qo zaoszeiz1ęd.zę. ~o lI!Oja szem· s·zikolnem podworln.I~ któ -"- K~ja: mam/:'htkże· · 'fłmżo, 
, .zec.Z~: :··. 9 1;v się '10 mnie nie re :jest p.rzeciet łia:rdzó duże. dużo· płe.n_i~dzyl ~. r>isn~~a ro~ 
„ ~~~/lMj._ - --:· ~ Dobr:ze' iifabiłeś,' Józiu' ·.-- radowinyin !'głosikiem.· 
> . ~,Zabawna mała ~t. rzekł pochwalił go ojciec~ - Daleś , ~ Ty·,:~· zldlzhviła si-~ :m.atka 1 
_·;fł~µlq po jej odejśc11L - -My- dowód, ze> ja~, z,echces~:-Potra- ~ rioci;:cfo-kawłim, ·co ćhces1. łli, . że dokona wielkiej.rzeczy. n\S·~ :.hvć oą~zędnym. Ą ; :ru::o:le z· niemi . zirobić? .. I p(} -~~Inu przyjdlziie a _jeJ k~tku · i: It~n'.:io µos~edł w twC1Je :śla- ._ Kupię ·sóhd:e p;rawdiiwy · . 
;..ilotowek? . . . .dy i-też u~~ładał_Etlbię-.·troęhP. · ~egar-ek.::'na' tętkę ~ f:zekla' du-

~ta.rszy brat jednak miieiz.ał. ,grosza_?.. ; ·„. . ·:; :-t! mnie DZosfa;t< 
/W: myślach je,go dojrzewa1o po -Młodszy hFąt.. ,:spuścil głow~, · ;_;, Nfo·": mam ·naraz:te· .fad-
stanowienie. Po clbiwiili wstał i Z!!W"stydzoqy.„: ': . ; nyclh ilillily~h l)'l·a,g.nień;' „·,:,~ spo- i 
zatzął przecbadiz·ać się po po- ~- Mówiłeśypnzecież nieda· · wiadał się tymcziaseifr Jó1zio,-, • 

' kojrl. wno, ie chciałbyś mieć iiąrty · ·hędę·jednak ńa p~zyszfość sla-
·.··~ Zo-sia ma rac.;M - ~ek.ł i odpowiedini . kostjum. .. Jak ··ie oszc,zędżał, gdyż priekona 

-· jaikbv do siebie. __:. Gdybym wygilądają twgje osż.c~~iności? łem się, jak większa suma 
hyl weiześn.iej' wpada na ten po , ' z'' spytała matk-a. pieniędzy 'może 'się nieraz przv 
"mvsł; mialibym ju,i diziś może · - Wieal~ nie wy~ądają dać. Radzę ci, Heni•u. idz tak, 
pod itęką potrzebnn ikwotę na mruknął Henio, pattr:ząc hp ar· ja1k ja„ :rn dobrą radą Zosi i o-
1mipno rower.u. cie ·w faler~. . SZIC·zęd:zaj, a napewnÓ-W nie-

Ale mfodszy brat nie nawał ·.W polu iu . zaległa cisza. dług1im czasie hędziest m6gi 
siie pTJOOkonać. Nikt nie zauważył zniecierpli-, - kupić sabie. narty i kost.jum 
~ .. ·.Ta bo tam osz·częd.zać nle wienia Zosi. lktór-a nie mogła ·nan~iarskl.· 

b~ę - zadecydował. Po· się ·doc1zekaA ·ia.z i ją zapyt~ją. . 
~o 1mnn sobie odmawiać byle ••••••••••,•••,•••••••••••••.t•••~•••••••-•H••HH•• 
drobnostki. I( 11111

• • •1 • 
. lłw:mowa na ten temat nie · $I Z I CZ I : 

powtónyłra. się więcej. Od tej ' "" slrn, j~t prawdziwym ·:k~ięciem . iu . ! 
ieihwtli upłynął szereg miesię.-; dyjskiID;-cJęszą.c.ym sitawjelkim- sza 
_e.:y •. Sikończył si~ rok s'złkolny, _cunkiem w swojej.ojczyźnie. Down 
przemknął, jak sen, hemroski ·aem tego jest jego siedem. imion 
oklfes walkacyjny. Nadeszła Ąonorow,yąlł, ktćre są oznaką spe· 
'Wreszcie jesień, a po niej mro- . ~jalnęjsympatji< ludu i :wogóle .wiel ma ziii:na. Pewnego wjecizoriu, ką osobliwością,. Dwa. .z tych iW::ion 
~Y wszyscy 'Ziebrali się prrzy, rpwnie~ jęrnłl si~ b~<iz9", pgdQb_a-
kolacji, Józio odezwał się nie• J~=·· ,,S~eqz~y .,~iedźwie(lź.{'~i „~-
·~jod.ziewanie: . dosny, Ksi~ę~' .. ·Lecz. Jega: tdubio--:- Kupiłem sobie rower... · :nym· pqydomklellJ jest. ,,Książ~ 
: · Wsn;sscy spojriz-eli zdumieni.- Milyze:O.i~'>" . · . . 

---. Ja'kim sposobem, chłop• .. ]3yć. może;, ~e tJ3_.r~:.: pozornie euro-
cze ?. - spytał go ojciec. pejski pm1, .za ooęanem w A1lle.rycc 
. „ Ale ·Zosia. nie dała bratu od · jest . t~~. cs~Q o~qbliwyiti i tajen;ini 
l,J• viedZdeć. Zaczęła trze.pać _ ~ZY1ll. ~Q.ll~yf!i· !p.d-yj~kiµi,~, j{lk: ~t ·o 

· · pr~dziutko, aż-e.by wszyscy wl~ któ1'YC.lt .Qff~~J7;:~:- .w ·po~vie~~.i~ch . ::~~ł~~ fo był włośnie „jej" ~;17~··~·;~,,~~·:~t~~·~•· 
-- To pewnie tak samo, Jak . _ ,~'' ·, ..... · ......... ę. ' UQl;tł,,U/ 1 ;;_ . ,M.';arychna Bf,zeslka ... Tytko, że >. Ksią.di.\'·•poueżał dzia~f~,.ze w 'wai 

. (ma nie rower, a laltkę. ,SildJada- nyc~ wypadkach życia, ' należy 
~ ~~.pleni~z€, _ aż .. sobie wrnsz- :wpierw :pol~ezyć d~ stu, - · a potem 
~ie- k._upilą. A ja Józiowi pora- ·się odezwaei.2SkończyW'szy" lekcję, 
dzRam. żeby i on tak us1.:fa- stą,nął przy ' -kominku; aby się 
-dal..;, og·i•zać i nagle spostrzegł, że ucznio 

- Właśnie, tak ... z1r0i!Jiłem -Wie coś liczą po · ciChu. Chciał zapy 
-.- ponvierd·zH: .. ehlopi,ec, - Ro · tać, co dzieci rachują, gdy nagle 
wer nie jest COP!i3.•wda . nowy, cała klasa krrtyknęłtt chórem: 
'1e· w zupełnie dobrym' stanie. - Dziewięćdziesiąt dziewięć, Jmr.o · , zabiorę. go . od. kole~i, - sto! Sutanna ksiedża dobrodzieja 
kfóremu · lekarz zabronił jeź- z tylu się palii · · 
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Droga Andrego. Ląd. widoczny 
na ·tej maipe, .to Szpicberg.···· Linja 
na lewo, składająca się -ze strzałek 
oznacza drogę . - baionu. Linja, na 
prawo: oznacza d.mgę~ którą prze- · 

k u I 

byli pieszo : p~z~z lód tr.zej dzielni 
podrći.."licy. Na dole, na prawo, 
wysepka Vito, na któ-rej znalszio· 
no ·ich ciała •. 

cz.e urzn:r1 kucharza, potrafił 
d•>slrnnale przygotowy\VtH~ pie~ ~ 
cze(1 i n i.r~<lźwi0<l 1 iu. Cznśarri 1 
podczas nwrszu na łodzie ob 
chod·tono·jesr..cze rozmaite ,u~o 
"'lystoścL ~p. · nn1rlzinv StrimJ
berga. Z pamiętników dowia
dujen1y się nawet, jak wygłą
dat'O . menu naszyr.h podróż· 
"lV~h. Andn~e .pisze: „Ohu<;fzi · 
łein go (Strindberga) i powin
s·zow.ałem mu. Dziś z 0lo1zji u
voczvstości byhr spe-cj.aine ,po
trawy. Na śniadanie: pieczie6. z 
niedźwiedzia z ch!ef:H;.m i lilt
pa z grodlu na tłus" zu ni.ędi · 
wiedzim. Na obiad: pieczone 
mieso niedźwiedzie. Na kola
cję: mięso niedźwiedzie, chleb 
z pasztetem z gęsie.i wątróhki\ 
suche ciastł~La z sokiem owoco
wym, wod.1 z. sok it~m, to as.ty 
na eu~At Nilsa (Strindberga). 
kondensowane mleko, czPkoia 
nall 

(Dokoncwnie). her\!.{:u) i •. na Ziemi Fraricisztka . Tr·zcj bada\:z.e l.>ieguna nie 
Gdy wsiadali do baloruu, trze Józefa urządzorio obozy żywno „~wsz.e i)li tak roz.riZ1utnie. , W 

ba było ogiranicząć się i zabi.e- . foiowe dla c:zło11.ków wyprawy. drndz·e musieli pozostawił· 
rać tytko nie.zlbędne rzee.zy L Trz1eba więc było tera1z dostać· część żywnośd, bowiem sanecz 
przedmioty. Posiadal·i więc tr.zy·~ się do jednego z tych oboz.ów.. ki byly zia cięitkie. z,Jarzało c 

sanecziid., łódkę żagtlową i O ile udałoby się im dostać do sl.ę, ż.e zjadano zabitą fok~. ze 
'dostatetC!Zlllą ilość 'śr-0d1ków zyw- takeigo obozu, byliby uratowa- skónl .i sie1:·śdą. Nie gard.zono 
nośei, :ale nie.111ieU psó.w polar:- nL Hok,ru,·p9przed·uJeg-0 ~ąµsen nawet zawartośdą je.i żołP„dka 
nxch, 'któreby .ciąginęły ~C'Ji ·~a· Wla$nie :pr!zeziJnował .W :takim i kis·z:kami. Jatk cięźik.a była 
·nłl~zjki. Ws1rnt~k· tego nie mo~ obo~.ie: -· :lf :.,,.'·::-. ··• ....... · . · dro~a n;r1e·n lód, widać rów.nieź. 
gili nawe_t mfl_lf~yć ,_o· dostafiiu p~. namyśl; j>O°StanQwiff u- z teflb. że trzej µodi'óżu; l)od.' 
się na bię·g.un, trzeba było :tylko dać :~się p·r~~ ])rzyią<lek; F1ora czas dziesięciogodzilltllego mar~ 
myśleć o powrncie .. ·We.d~ug.a- na Ziemię~ł'aricisz:ka J&zefa, sz1u robili n'łjwyżej dwa kilo 
stirondniicznegd okireślenia miej ;.gdzfe mieścił Ślę. obóz zimowy · metry. Gdy pri:Zebyli sie.de:m! 
sca, okazało się, że halon · o~· Nansena. Od :;14 00 22 lipca ro- · lub osiem kilomet·rów

1 
uważa

siadł na · 82
11

56' półno~nej s·ze- hi:li pr.zygotowania do wymar- li to już za niebywały mzułtał.: 
relkości i 29°52' wschodnjej dłn· sziu. ·Nastrój był wesoły i bez- A od ziemi F.ranicisizk.a Józefa 
gości. troski.' Podczas całej ucią'.i.lti- d!z.ieli:ła · ich odle.glOść 350 kilo-

.JL6d; ·n.a ktÓT\Y.m stali potlTóż· wej: : podroży· p:rzez lód kzei. metr6,...,., -
niicy, był lode;m: niestałyll1, pJ'.y- dzielni ludizie nie tnmiłi hurno- Talk s·amo daleka była droga 
wał po mo-rzR, pędzóny f>irądem -ru i tyllk.o raiz· jeden Andree pi- dio Sz1pichergiu. Pod~zas mar-= 
wody i wiatrem, cizego trzej sze w swym . pamiętntkiu: 2tł s:zu okazało się, że podróżni ni 
wędrowcy nie spoi;rbizegłi .. Do- wirześniia: -nie cihicę uk~yć. że ~'dv nie dojdą do Ziemi Fran• 
piero il.a podstawie cod:zifonne- powstała· dziś między nami <dis·zika J6zefa. S.zlli o.ni wciąt 
gó określania miejsca, okazał°' ·pie:rwszia kłótnia. Mam nad'1'1ie- na oołudnio - wschód·, a w r.ze 
się, że zna,idu.h się całkiem Je„ że ten ki-elek się nie roz.wi- CiZywisto~i lód niósł kh na ~o 
gd:zieind.z.iej! niż przypuszdzaJi nie. ~ łudn.fo ,„ zaehód. 

i poprzedniego dnia. Poniewaź An'.di-ńe je~ZCi§ W .S:k:utek .teg-0 3 sieramia Płł 
Priz·ez te ruchome lody, po- podczas pobytu p!r:z.y, hdonie &tan<>wlli. _.-e.zyainować. z- mar~ 

i p·rz.ednane s·ze·r.okriemi. kiarnałł'- zastmelił pier:ws·zego niedtwie- szu na pr.zyląidelk. Flo.ry; i za..: 
mi, trzeba było w~1mw.ać do 'dlzia .. ·kłoipot'v apirpwizacyjne mia.st tego .udać się w kienm• 

.dpmu. Przed ich odjazdem z: nie były z-byt dme. Słlrtndber1.~ ku Siedmiu (Wys,p, gd1iie -~_. 
wyspy Duńskiej, na Siedmiu który pr6c;z. d'Zied~v. ohseirwa :nlet u~dzono dla nieb ob61 i Wyspach (na północ od S~pic..- ej.i astironomicmy<1h, -0bjął jes~ iy'Wnośeiowy .... 

\++.+++••t•••++++••••••ttt•ttłtHHłHłHt•ttOH•tHttOt1.._M..._„._.„„„„„~~IHMHt 
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Lecz F t.a nadzieja za w i odia 
°}.)0 ~zt.erotygodnio,yym marsz.u 
po lodzie. Masy lod-Owe, po· kló
ryeh \vcdrowali. p~dżHy n,a: po 

: tudi}ie~ w stronę o~wurte!io mo 

MOJ· Gl.OSIR 

Zdaje- się, że wkirótce po• 
tem_ umarł Strindbe?g: · Prawdo 
P·udohr.:ie_ zapadł na• g;ry;pę:--;Już 
_p.odiczas liłaxszu _· p9 lod·zie .cier- _. 
piął iif :~oł_ą{{ek. :c· -

r'a ·~ - .leg-0·~tow~rzysze poehowali 
_ Dnia '.'t.5 w-rźe&ni-a pod.różni -_go;~ i>:zyk-rywając 'ciał() lk~mie-
- ujirl'heli wyspę ,,Vito". Ponie,.. niami 

l
wadz _ WV!!Alą.ddrał: ~n~, jak. gór~ T-~un.-v··· An.-d· ;~'e-"g·o· • ·1'-- F.ra,;.;~ f.:1· a_._ 
o ówa. n ~e i·· ;ego towa,.rzv &' .F · -.· ~.\::: - - CilA 

s.ze. nie mieli ochotv na niej zostały ... -2.lll~l.flzione ·. w pobliiJu _ 
~ię zatrzvm"łć. -Robili puy:io.Jo worka· ~~o ~pani,;a.:. 
·wania: d-0 pTwzimewania na Io ·~ Pra:wgopudQwi.ie _<>haf ilfilar-_ 
dzie, ZibudowaE ze· h.ieau do- tli. Unifo-rając pożostawili ·du~ • 
-mek, który miał się składać re żo -ś.ro<Ńiów żywn9ści. Leóz o~ 
. sz.pfżarni, pomieszczenia mie- dziez fo,h była zbyt lek~ka .. Gdy 
szłka1nego i s~·pialni. w· sypiał . myśliwv 11 załbgi „Ishjom" ina 
ni leżal worek, w którym wszy lazł t',~pa Andreęgo, tzekl:, 
scy trzej syp~c~i. Lecz urnim . _ NapeW!Ilo zaS.uąl. Je!!lłł··m 
domek b:-;ł wvkońt~zouv. zo~tał pewien. ze nie umarł z głodu. 
on ż:nis:;ezony pm.ez pękający Jest możliwe, 7..c .·zaskoczył.a 
lód. Podróooiey musieli więe ich bur-w ~niietna.- Pr:r eciw te
rafować s:ę uciecziką na wy- mu P:rżyp1·..szi'·nniu wv~.tę;puje 
SP" _,Vito_" G · " · badacz bieguna - T.r1·ggve rt'n,: 

Dnia· 5 października. vo' ·wie który ·sąd-zi1 ie AIY.lir,ee i Fra~n 
1u ty~Odiniach, mieli w.r.eszeie kel, · tktórzv pr~wie · jednoe~:{)Ś• 
stały girunt pod no~ami. Rozbi nie um~rli~ zwątpili w ratu
li zmów swój namiot i ulanowa nek, zdali si~ na lE)s · i.szipkali 
li bndowę uowego d-omku. . śmieret..; _ _ -, ._ ·, 

;~ Lecz planu tego nie WprowadL~ · - ·W fOk później Wys-pę te. -~ 
li w czyn. śmierć icfi 7,,askoeży ·wie~iifa,_ eks'J)edyę,ja, -.-. która_by 
l:a .. Dnia J 7. października kalen · -byia z,nalązłą __ ~- :Afid!l'će'go ~ 
darz Sbli!ndberga z•P wierll o!:ita- ]fraeńlkfa, g-dyby _ j-~s~ze _ ,żyli. 
tnią- kirótką wiad-.>-mość, z· któ~ '. -Ni~ :'F.~.leźli ir~ ·~j>G łnl'PY' :~„. 
Tej wynika, że 7ns.tały puedsię ·. fały· ~l~l -~ .• ko ~~-?-~e. Dopi~r<>; 
wzięte wvciec'?Jki wyw1adow- po 33 ]~J;tćh lf,,9 "-W'1z.woli~:~~o. 
cze„. · je ofiary. · _ · · 

ł ••••••••••••••.•••••••••••• „ .•. „ ••••• ~·~·········· 
Śniadaaie lwjątka _-

HB łat ma OiBiBI 
· Pawii!. 

Dodajcie do siebie poszczególne 
liczby, a łatwo się dowiecie. 

* 

........ Jasiu,· ćł.laczego to-.·duie a11to 

I 

-ciągnie to małe? '~ó' -· 

· ~ Nie rozumiesz, t~.-to·małe-)L~f'
: to musi się jeszczę _uczy~t:' :;~, .. ': 

::.:•i ~-- ·:~' 

.' < :•*. 
Nauczvciel .fiw:ą~a -~JiP~ó~~~ <:, 

F1·auka ~a bardz.-o: dobre;:,p.yta;: Wię9 . 
c:hlope:a, kto:je. napis~ł. ~::_ ::·. -.- - . ~-
~ -M-Oj ~joiec ~ odpowiad!łi Ęr~· 

nek. - · '" 
_.:.-'Całe? ~ pyta dalej nau~zy~ 

ciel. . . . .. ~'-
- .Nie, ja mu trochę Poll1agal~~ ' 

* * * . . . 
Trzej mężczyźni ·- rożmawfajij; :s 

·sobą~ -
Pier'Wszy: Nasz· okręt jest bar· 

dzo duź.y; kapitan objeźdfa go na 
motocyklu, gdy wydaje ro7kazy •. 

Drugi: O~ to nfo. Nasz kapitan 
podoza.~ wyd!lwania rozkazów jeź
dzi autem -rakietowem. 

Trzeci: To wszystko d1a mnie 
nfo nie znaczy. Na naszym okręcie 
kucharz ł-Odzią podw-0dną _ przepły
wa koeioł z zupą i wyławia z niej 

z-0olog Mznego w Londym-e. kluski . 

• „„~~~~~~~ ... „ .......................................................... . 
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t·„·········~······~······················~······„·····~·····••++•••++•~······· 
! . ZAYWKI u YSł.0 E I i ia0U0UfYIY Beria K'1luch z.u, . a. ostatnie, c .. zytane, w .tym i 

. Irma .Pap,ndo. rnmym 1kierunk:1, im:,G i na1.wi 
(Ul •• 1~ . .-iorowiel.t). sko jego. tw'5rcv. 

i 
,i 
i 
i : s 
i 
ł • • : 
i 

I 
I 

Z poniżef . podanyc,h {ylah · ł. ···' • ·····1·:„ · ·k· · „· 
nłoź)1ć,'. ·12 \yytazów o .. P9.d.a- ua.m1g O\V I' ZnaCiZeuie wyi'aZów. 
~iycli zrnacz,('!I~fac:h> Pforwsźf Ii- ~Uł •. E. Ueriner}. l) a) Rodzaj dfzewa.~ b) Pl:vn 
.tery.Łych 'jJyrąz_ów, c~ytai1ę z . f If. . . do picia. 2) a) Park.· h) Bogini. 
·góry· f1R.dół,dad~·ą tytuł .p(),yv.ie x··, ,; . x. 3)ć a) Zwierzę leśne .. h) „Aingi~l-
Aci;, ~,qstą.~fiię,,.:c.zyfa1ie 'w'Jym x ... ;x· 1 ,;:;~· slde imię męskie. 4)' a) 

1Gra to-
sa~yn\ 15ient.ą#:u,.;'Pie·i·wS;ze„ Ji- . „ .. x.~ ~ .. 9 /,1 ł warz·yska. b) Pamiętnik. 5) a)' 
Leryjmio11. i. n:a~wi~ko H·utoi·.3;. . r. x -c Lotnik. h) Miastó Słartiżyfr.;c•~ 

. ..; , . „ $:d~b:Y~. ..• , : x x; • . ~ .aL S.
1

.lflOWY pmządelk. . b} 
~·~· a1:1,, bro~ ~Ja~f {farz, e,:.J:ml. :.x x • m* a ceny. 7) a) ·GorąeY. 

t)H.J{,o,.le.itu'.···lę1k,_in~~ mi. , x x • i • płyn. b) Czyszcz.en..ie bielimy,. 
im. nęs~ nie.w, q;g, · ra, ren~. ri, x . · x • „, 8) a) Pantofel h-0lenderski. bl 
-;,e. tail.a; ta. t,aj, H, . tyk, "var, . . x x • .:i i. Wino. 9) a) .Łódka. h) Zwiell.'IZ.ę 
.\vi. ,vias. " .x. ·.i; i'• ~ • domowe. „10j a) Ptak domowy. 

1 x x i h) Nap{l). 
Zna~·z:enie wyrazów. 

l} Łobuz. 2) · Nowelka Ki
plinigi~. 3) t>,.:cizułka. 4) Fabry
ka piwa. 5) Naśladownictwo. 
u} · Znak pnystanlkowy. 7) 
.Karczmarz wiejski~ 8) Naszyj
niki. 9) Pisa-rt rosyjski. 10} Ho 
ślina leczinicza. · 11) środek 
.p,:rzeczyszczają<-y. 12) Imię :Żeń 
s.kie; 

(Uł. H. Zylbe11man). 
Z. pomze.J podanyc1h sylab 

ułożyć 14 wyr1mzów o poda". · 
'nych ·znaczieiniaeih. Pierwsze H·· 
te.ry tyc.11 wyrazów, czytane z 
gó.ry na dół, dadzą imię i na
zwiisko pfaru11Z'a p'llsikie.gio, a O· 
statnie, czytane z dołu ku '{Ó~ 
rze,.dadzą imtę i na!Z\wi~ko· .. b'J 
ha tera jedne.i ·z jego powieś •1• 

Sylaby. 
a. ha. be, ca. der, dał; dło, 

do. do. e, er, fa. gaż. ger,- ke. 
ki. ki. ma, mut, ni, or. pa't. 
pi, von, sal ;san. ter, huu 1.yk 
wers. 

Znaczenie wyrazówr. 
lj Pojffzd zimo\.vy. 2} · Gde 

racz~ · 3) 'Pisarz niemieclki. 4) 
Priiz:eziną1iz.enie; '". 5) Elementu t.i. 
6} · Rzeka· w Afty~e. 7} p',9lftM· 
ki' '(wspakf'. -8) »l?ista. do :hutów~ 
9} Gz1ęść ·k.~p~!lius~a. ..10.t·· · t)d
t:nac.zeni~:·· '1 lJ .. "Zw~erzę · pi~~ę1!
poto'powe. ·12).,Pozy~ja>lJ.ap,U.•'o· 
,v-a. 13) .Czapk~ \ybjskciwa. 141 
Bogi.ni śmierci (wsp•ą1k). · 

~ • : -: :_· '--: ' I. 

\Vi:zyfóWki. 
(Ul. Ecla Op. · i Tad~k Sap.) 

Gin;ka Ordocz. 
Ira .Stil - Baku. 
·Sam Poirje·r.: : 

• 11 .X.~· ·x 
··x'. X • 

'X•: X»• 
Zamiast kropek i ikrzyży.Jiów 

wpisać Htery tak, aby w rzę
dR<.:h pozio1ny:ch powstało 14 
wyraz1ów, o podanych znacze 4 

niach. Litery, zast(3puJące krzy 
żytki, c~ytane ż górv na dół, 
dad~ą w rzędach I i Il tytuły 
d1wuch powieści d·la mlvd7it'iy 
tego samego autora. 

Znaczenie wyrazów. · 
1) Ptak. 2) . Lożystko r1rnki. 

3) Nosiciel pae1'.lełk. 4) Akt)r 
fUmowy poilskL 5) Zwienzę ,fo ... 
1;llowe. 6)Jmię że11skie. · 7) R~
stauracFr · wiej-sik.a. 8) MaH1r-z 
polski. 9) Nicość. 10) Dolina. 
11) Kwiat ·jesiemiy. :12) Kwh't 
wodny poluc1niowy. 13) Wy.: 
śdg automobiJ:owy. 14}· Po.jazd. 

* (Ul. 1Ę, Piotrtkowsk.a). 
X • '- • Il 

X • • 
X 

X • • 

X • 

d 
a 

„. a 
J t 

. X ·1 • .. r 
X • .. „.„ .'!· · 

X ' 
X , • 

p 
f. 

k 

'.ll X. 

il I • X 
, „ • X. 

• f . „ .X 

' ., . lł .. ·"'C 

i' if • ,. 

«. • .._, ~:.•· k „. . • X 

Zamiast krnpek i ikr,zyżyków 
w;pis;ać 'lile,rv tak, ·aby w· kd
dym polliomym, -ri;ędżie p.ó1wsta 
ły dwa wy1'1.zy. Lite'ry ś;r1odko.: 
we są ·jednoc:,z.eśuie: ' lkońie.owe
mi pierwszego wyraz1i' i po: 
czątkowemi d'mągiiego . \VYtraz.u. 
Litery, · ~astęipując.e k.r:zyżyki 
początkowe, cz1ytane 7,: _g6ry ną 
dół, dadzą tytuł sła winego ·ob.ra ·. 

Układanki szaradowe 
(Uł. O. Tabaksbfait}. 

Pr•z-edmiot do jed?z1enia do
brze "p1rz.eclhowany + linj.a ko- · 
lej.owa + zaimek (wslflalk, 
df.więkowo) = szkoła muz.ve:i._ 
na. 

Pa~p·ier . wartościowy + · samo 
gtoska + bufet w sklepie ·= 
p nzysmaik . 

( Uł. S. Cwa,lgenbetr~) 
Metal + samogłoska +' ~pó.l 

głoslka = J>ł'ZY•rzą-0 d·o pisania. 
Z aha wa + ' :1aimBk = vrz.y

rlZ!ąd do f;ruwania. 
. Słup + zaimek = odziet·.· 
Spółgł()sikn + samogłoska -a3 

gry === kfaj w E:urnp•te. 
41 • lóli 

(Ul. ,,ltrka ~e wsi"}. 

Bij + litera dźwiękowo ~ 
za~melk = imie męskie. 

Ochota do Dracy + lit~a 
dźwięlkowo = przedmiot un.
stępują;cy kirz-es·~wo i hubkę,. 

Imię ttłńisikie + pir:z·yimeik ~E 
zaimek = konserwy. 

P.otrzelba .+ Hter:at :-1- nuta::= 
mies!zlkanie ślimaka. 

BzaradY, 
(Uł. „Lilla Wep.edia"). 

P1env's.ze - driugie - trz~de ,-'
tf> ~mię mę1s1lde, 1ga~Iiied~, „ 

Gz~ai-.te - to nie~rzecz111e py'." 
tanie ..o..:. wiecie? 

Piafe bęidlzfo nazwiskiem poe~ 
·. ty,·. . 

.C9l()ść -~ mia:stQ, .gdzie. dziwne . 
. l)rawa były .rl1a kobiety.· 

·~ „ ..... „ ........ „„ ....................................... „ ....................... . 
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Pierwsze - zmajdzies·7l w alfa- głowa, Luta, Adamczow-ski Jurek, Aker-

~ie, Dostarc.za mięsa i pierzyc herżanka Gutka., Bolh:owska Olesia, 
Drugi w n1ieście domu Do rzędlt pfaków naldy:i ,;Serta'\ Bafoerkówna Mania, R1i· 

st-rzeże~ &z.yd1ko chodzi, zirę.cmie dzyńska Ba.sia, Bosh1ski Kazik, i 

:• 

Literą dźwiękową. je.st tr1zecfo. · · pływa, Borens1.tajn Atf;k, „Biała Basia„ : 
Całość kwiat dość znany, Jest zła i krzvkliwa. Czarnecka Hą.Hna, Cwajgenl-~rg- R. : 
Na polach cizięsto spoty1kany. · W histąrji tern się wsławiła, Cul~icrrnanó-vv'na Ewnnia: ~·'- z:uny . • 

(Uł. Basia Tomasilewska). Że od· l,la1Jaści Rzym ocaliła. korsarz'>. Celit'i~ka Zosia: Cvhulgki i 
Pie1rw.sze P'iąte - senna . zjawa, Janek, Ćymer - · Jatjek, .·Dmlzi!'1slrn • 

: Czwarte~ piąte ,,... ' pas tanee,zne, (Uł. Irusiia Goerika) rn~1Yk:l, Dosh\:::l~~ Kazia, f)rttbków- l 
Drugie . trizecie bryłą będzie; · na,;· „ Wisia.1 , Du\vidowicz · Jicn1t·yk, ,,,. 
T~z·ecie ·. ni .. ePw.sze .- zwfo:r'7P w P.auna, co nigd V nie płacze, . Dą.u1t1erówna Lncfa_J_·Englpr~Jwie· .fa · .. ·i 

.,. ~"' Za to innym>płakać kaze, ·. ·1 .·,,„l. i• 1··· I··. ,· F I , 
. . Ameryce Zillłl:l1e wszędzie.. Zdała od niej są kolacz•e, nt {.: IS in1.a. ~~~?l3.T.ll\n1.·· gnl\:~; .. nrFa~ 
_.Całość _ papiery :hezużyte.cz- s rn. tasm, .. · i" _1pc,~Y .s \.a .. tar)a; a i 

ne. Co do mięsa ·,;_ jałk się zda:rzy · ile~O.wne Zos.i.ą. J;;Ą;nia, Ftirm.ański 
. . 8'u1kien na.niej chyba dwieście, Jap.rk, Gołako\v'Słd Tadek; ,,Gali- . '·.z. użyte .i 1.:byteczllle. z d. • · · d · · · · - . · i 

~a m1cie,. ziec1, nareszteie. cjanil1'', Go.rh'QWi~l{,a.' ,.Jadzia, Góro-

z.~gadki {Uc· ł ... J•-c••n.k Ba,·hadl ,,~icz(nvna · Niu.<5h1 G_oli1'!sk~ .Zór~a, . 
U ui''- 1 Gurkówna Lola~ Hfoi,vicz{,wua.. 'Li- :i 

·n.n:; Hurwicz .Józio:. Jialrrka. Ireha- + 
Holcmanówna. Bela, . lforiner Edek ·i 
Iklrn Renia, ;,Irka. ze wsi''~ ,,Urna." J 

(Uł. R. Cwajgenberg). · 
Pięć głosek tyl'ko 111a tn pfa-

Ghodźi on w nocy: 

s.z-yna, 
Na d się kończy, na d si,ę za-

Bez ńi<:zyjej poniocy. 

łłagro~y · 
Roz1wiąz.an.ia powyższych roz 

Samogłoska mi.eści się w samo rywe1k cmysłowych. należy nad 
głosce, syłać· do reilakeji ··:;;Mojego Gło 

Wyraz końc:zy się spółgłoską. siku"' (Piotrko-vska 101) ;do 
Lato, jesie11 dają te p·rz:vsmaki, dnia 19 listopada.. 
Jadają je chętnie dzieciaki. Za trafne .rozwia;zanfa redak 

"' "" cj~i przeznacza trzj1··nag;rody-: 
,(Uł. R. CwajgenibeTg) 1) Bilet ·do kina.~ 

Ozł-0wiek ją sobie giro ma dni€ 2) Grę towarzyską:· 
chowa, 3) Książkę. ......................................... „ ...... „ 

Rozwiązania rozrywek pmysło~}'ch, 
umieszczonych w numerze 44 ,~Mojego.ąło~iku'' -

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. „Kaziniierz K.rU.kqwsk,:i - Mie--
:Mikroskop, Ikar, grabarz, 11szy, < zysław ·Cybulski":·· · 

etymolog, lotto, CarogrófL epide- . ROZ\VfĄZANIE~ VAl\'łlGŁóWKI 
miczny, Ronald, Valparaiso, Alli- Okocim, mar13hew~' kótal~. paleta, 
son, nansuk, Taiti, epos, Suez, Din bocian~ huzar, ·1za,\ŁotwaJ 'Spis, ko 
go, Egipt, Saragossa., alkierz, AID- niak, związek. 
sterdam, Venera.,· egzamin, Dickens „Król~,cłopćw ~··Cha.ta/za. wsią" 

·rotmistrz, Ateny. 
„Miguel Cerv~..ntes de Saavedra 

.,_ ·Przygody Don Kiszota z Man
szy". 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU II. 

ROZWIĄZANIE · UKŁADANFK 
. SZA.RADOWYCH 

Ko-o-pe-ri-ty:-wa. · P~-jes-ty-na. 
R-ob-o-ta. J'4a-tur-a. A· gr,af-ka. . 

I \Vankowicerówn~„ Mania. · ;J aniak6 w ,. __ t 
iui;':cWładzia;: 'Jtniowska Reltinia, .. ; 

Jaifo\v3ka·· F~ikit,: J'akulfowslti 'J.Ó- ·.:;:_··· .. } 
zio, Joskowiczćwna frka; Kosfa-
kówn:1 Hania; · Krygier6wn~ Hada-

ska, Karolko wska l\·fart'.l · ~,Krri,gno .. ·,··.·.f 
ludek'', Kenigstein < ;furok~ KantOro 
wiczówna Zosia, Kotlarski Józek. 
Loderska Marysia, Landau Roniek : 
Linmanówna F!lnia, Lipska . Hanka., 
Łabędzka. Mary, Łęcka . Hal~1ka, 
Marecki Bole~r, „.Młody kapitan", 
Morg-ulies&wna Gienia, MaJinowski 
Stasio; Markowska •. Wisia;. N abel
ska. Kazimiera; Nmv:acka ·J:ózia.~ ; No 
wik ;Władek, .Nonbei·źanlrn; H~1a, 

Orlińska. Hank~t„ Ołtuska StefH.a; O
lecka. Janka, . Orz.echowski0 ;Jułeli, 
Piirzencz&wska Krysia,··:' Pileckv, 
Bronka.,•.·· Perel.1nan6wn.'1 · · Ha.neezka, 
Piasecl~i Włorll}k, Perle Janek, Rut 
kowsb; Helenn, 'Rńziewiczówrn:r Be 
la; Rosiń31rn .. Jadzia:, Rutkowska 
Helfn:t; R\nenfgrJ1ówna- żenia:J R'u
d.zińska Slaw'1r.9.~ ... Rozencv\1 ajżanlta 
Lutlrn, . R0zencw[tjźanlrn Pola . 
Szymcząkówn~ ... Ja.nka,c ... ~i.ylit S., 
Szvmkiewicz Stef8:.n~ S.obpr:0k WJo
dei~, SimonP"7;fozlw11a• ·Madzia, rrą-

I 

Asfalt, lejce, Bolzano, egzamina
tor, rodzaj, taraft..a.jka, Ezaw, lba
nez,_ nałóg, szakal, tn,jenie, Ejs
mond, Ibsen, nabołeństwo? ukos, 
latawiec. Micki. 

ROZWIĄZANIA · WIZYTóWtK łiolsk& .Jadzia, Tomaszewel~a Ba~fa 
Automobil=isfa:t._ Ambas2.dvr. C'he- 1\-iidęr_ęk~: · Olesia, .. Tu~liol(»Ów!la 

i 
I 
i 

,,Albert Einstein, Ulm - . Teorja, 
względnofoi". 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU III. 
Kryptogram, Arski, Zakopane 1 

Chili (wspak), lfa.rjusz, IndoGhiny, 
Ewers, Rr,fal, ziemia, Kleczew, ra
niec, układy, korab, urho. (wspak) 
wa.sal, Samos, Knbrlik, Idzikowski 

mik. Ohroiica. Ęro11ka~, Ta.b2.hkst,latt O , : .i' or oń czy 
ków1~~ · Lola, .. '1J1r.towsl~a ·Jadzia, 
u~lg.eró\;/ria ,Ę.~·zfa, ·willie,clia Pela, 
Wilska. A11tosi!l,. ·Wiązowska Roma
na, · \Vy:i·ębó·wska Zyzia, W ajnberg 
Jl i Rotbard •. • 8., Wolańska Gfonfa, 
Wds" Tolek·, Wierzbińska. Lodzia~ 

ROZWIĄZANIE SZARADY 
An te-na. 

ROZWIAZANIE ZAGADKI 
Lyżka, ~Óż r widelec .. "; . 

' "' ';< "'" 

1\~a.fne __ rozwiązania. rozrywek u
mysłowych z numeru . .14 „Moje;:o 
Głosiku" nadesłali: 

Albinówna Jadzia, Adelska Gie!\ 

Waldmanówna Lucia, Zalf'wska 
Krysia., Zykman L.~ Zaniecki Ma
rj::rn, Za.ją.cówna Lola, Zajączkow
ska. Miecia, Załęskn, J lzia, Zylber 



Henryk, Zylbersztajnówna : Krysia, 
„żelazna stopa", żabińska Lodka. 

· . Żebrowska Janin~ 

1) Jednomiesięczny abonattwHt. 
do „Czytelni PopularnPj'1 Cegiełnfo. 
na 18 - L. Zysman. 

* 
2} 2 Mlety do kina - Wajnher~ 

Nagrody drogą losowania otn~
mali • 

i Rotbard. · 
3) Grę towarzy&ką 

P::i rzen.exewslrn .. 

POVll 

Krys;~ .. 

Babad Jurek: Bardzo się cieszę; · goś razić jak 1rnlc~,. choćby one na 
.że żaez.ąłeś czytać>~ ;,Głosik'' i il.a, · .. wet byty ryffiem do· ~,Polsce". OrtiJ 
pis~łeś do . mnie list:.. Chętnie .udzie-. . grafję nioż1ut. poprą; wić, ale tSlko 
lę ci . :\'OZirtait)Tch 'wskazówek, do-' . wtedy,· kiedy warto. Radzę ci Ilu- . 
tyczą<;!Ych praC: dl~ .. ,,Głosiku''~ ,Mo · r~zie zao.iecbać prób poetyekirh. 
żeBz n,a1s~łać i~rcil{i,,tagadld itp., 
ó ilę będą ćfobte, n~pffwno je. ut!iie" Lewkowicztwna lrenka: Wierszy 
szcz.'ę.; Jfatlf~~du.i~ nn\szą:: tci. byó': ki można rnidsyłać {1o mnie. Wi:.zy 
pra~e · t:woJe~ ułożął!e :saniod~ielnie. . stkie chied · · .tytułuja, mnie cią.dą .. 
~zy\ p~cbowałeś: rd~'.vią-zac: łat.wiej- . Przyjęein cdlJy,vają:.się wwdy;J?,rly 
sze irozrywki z -.~Głosiku''? . rvz;daję nagrooy, a; ó tern zawsze·. 

. „Stary, znajomy",:: Bardzo :się ~eie · zawi::t<iamfom w •iGłosiku". Dzirfoi 
• szę, żę- luhisz ,,,Głosik" i zostałeś pr~ydl{ldzą do redakcji na Phtr- · 
:•nadal jego j)r~yjadęiem. Nli przyję knw8ką, 101 Wiersźvk jest słabiut-
.i dachJj~dziesi iz.awsże mile wi6zia· ki. ~1foŻe erdszeąz;,j~_kćąwiefow:tlvś 
:ny. iDo.·:.rozwią.?fań nalezy. dołączać cie w: eizkotp dzień os1;#ęfłno.~d .. 

sło~~~~~~~:1.~isia: Rozrvw'ld Le\vk c:~:rł~/~v_ni • · trenka. 
· lł:rnns.ię fiÓ'.tlmÓ\y)lę, aby 

otrzym~Jam i skorzyst:,im :· . z . nirb :i - · - · ,. • · b · tie ,,Mojego .. GłQsiktr•'. · 

wzrw:i 
napi~ała 

w miarę potrze y. Po.lu )1iee,h do " - -
mni1 napisze. · · Lf·wknwfoićwna Irerilrn w~t3~fr 

Ołtuska· Stefka: WiU1;m nową sio uzm1wlr. :g}osikowej 113.stęp11.ią·3e 
strzeniczkę i ba.rdzo się ci~zę, że kf;ią'l:ld: iJa:ynę Reid1a: ··7:-faflza trd 
zdobyłaś się na. list. Rozwią'l.ania ka w 1a~.a{>f1 Resk1ilów:, P;iałt! \\ t' r1z 
nadeszły ze znacznero opóźnieniem. indjau; !Yr0m1ewiczowej: Szalona 
Napewno nie zapomnę ą nowej sio Ja.sfa, ·Dw~jchfo.pcy z filmu, Plo-

' strzeniczce, któr~; mam:.~ n~dz.i~ję~ mienn~ o~c·z,.· DZ:iecko kina~ Al-
-nie 2.apomni o .. „Głosiku;'. · · t<1tt: ;Różyczka, W cieniµ Abr6w. 

Koplówna. · M;._: Dla~iego nie riad- Batrrnan · Henfo: J.estem tak za-
sylasż rozwiązań? . cbwycona twojem.· pisaniem. .rak 
" Rumiński Albinek: Temat· był clotycbyas, każdy twój li~t. jest 

dobry; .tylko opra.eowanie sła.be. skończony. Logogryf jest za. łat.wy. 
:Wier~zyk „Polska wolna''- wogófo Gorczykowska Anielka.: Zielnik'. 
}lfo. ma s&nsu. Echo nie może ·ko~ chętnie obejrzę. Przynieś go kiedyś 

Pieśń bez słów 

Nr. 46 

P 1 11db1ór nagrGd z uhiegi•:}•> i 
biBż!l< f'go tygoćmia :rgłosić się na
le.7.y cl< redakcji ,,l\lojeg·o nło'3]
ku" (PiotrkowEka 101) ,~. soliotę, 
dnia 18 fiE:top:1dn inif;:rLw godziną. 
4 :;....._ 5 pnp. 

na. przYJtzne. W spra\vie· nieqddar 
wania 'Jożyczonych ksiąi'ek nfo 
mqgę 'ei udzielić rady, ~~rdyż i umie 
to stale się zdarza. Batdzo rzadko 
któś poczuwa się do obowiązku 
zvirócenfo, pożyc'.l.Onej lc:tiążki. .Na~ 
lezy w każdym razie zapisywać . 
.sobie komu się książkę. pożyczyło, 
i w razie .Potrzeby tr:wba monito
wać daną osob'1. 

Granat Artur: P::nuiętam cię i 
cieszę się, i·e- postanowiłeś odno
wić korespondencję ~ „Głosiktrm" . 
Do grona dziatwy ·głosik owej już 
.lł&leiysz, więc nie potrzebuję cię 
do niego przyjmować. 

.................................................... „ •....••....•.•.....•.•......•• 




