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Nasz książę zmęczył się bar
dz.o; - . mówili rycerze,·· którzy przy 
byli z księcięm Gedyminem. na ło
wy. tlo prześlicznej a··~ dzikiej -pu· 
szciy„ 

Rycerze~·siedzieli przy ógrii~ku 
rozpalonem na szczycie góry. Słoń 
ce już ~lmvno zaszło· • księżyc sre
brzył· wierzchołki drzew stułetnif'h. 
Pro~ienie · jegó na próżno szukały 
eiekawie przejścia miedzy-· spląta· 
nemi gałężiami: nie mogły · doj~eć, 
eo sie działo w~ród krzaków i du· 
żych, • miticiutkich mchów! Ale na 
polance było jasno i wescło od 
.,gnł~, który wysoko w· górę· buchał 

· ·· !iłl k2.żdyni razem, gdy pachołkowie 
rzucali nowe· jałowce ·i suche ga
łę-zie. 

- Udało się _nam dzi~j polowa 
mel · _,. chwalili się rycerze. - A 

~ ksi~ na5'z zabił olbrzymie-go tura, 
to niełada zdobycz! · 

K~iązę Gedymin le7Ątł na skórze 
nłedńvledzłej, którą ·mu, również 
w skóry zwierzęce przybrani pa„ 
dwłkowie, rozłożyli ·na ziemt za„ 
doWnlony z udanych .'fowów, odpo· 
ezywał, a oczy jego biegły· za~· iskra 

· mi złotemt,~ . które wzlatywały tak 
· daleko pod ciemne niebo, ze zda

wało się, ze to małe g-rt'iazdki fru„ 
.wające. •• 

Długo. tak patrzył i $1ttl nie wie
lział, kiedy zasnął. Az wtem ujrzał 
wybiegającego z za krzaków· olbrzy 

.C niego .wilka._ Wilk ·był nietyłko 
. nłerivylde wielki, był lei okryty 
:ielazną zbroją, a oczy' -.biyszc2ały 

· mn i migotały, jak te- iskry ź ogni-
,ska · · 

K_,iążę chciał zerwać się i. broni 
szukać. ale eoś go trzymało i nie 
pozwoliło się ruszyć. 

A wilk. tymczasem podniósł gło
wę do księżyca i wyć zaczął i wył 
tak gło~no, jakby miał w sobie stu 
łnnych wilków. W puszczy echa 
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:t;budziły się i zaczęły mu odpowia 
dać .~ aż grzndakł. · 

Kiedy •• gorące -letnie słońce ·obu· 
dzifo . księcia,• , zrozumiał Gedymitt 
ie fo ~ył sen, ale. ~en ńiezwykły. 

KęiąZę Htwinów · ;_ · Gedymin i 
jego . towarzysie - rycerze byli po· 
gan~mł, wierzyli więc we wróżby, 
zabobony i w przepowiednie snów. 
Wif~rzyli, ~e .~o lch, b_og9włe zsyłają 
42 . ~ 

iarcikl 

sny, ·jako ostrze.Zenie, łu.b wskazów 
kę, co i jak mają czynić. 
·wezwał więe Gedymin kapłana 

Lizdejkę, kt6ry u stóp góry, .w. 
małej (,łrewnianej -świątyni ofiary 
ze zwierząt składał bogom. 

___; W zamku moim ·w ·Trokach, 
mówiono mi, żeś mądry i śłowa 
twe wieszcze, '- mówił do Lizdej
ki, gdy ten stanął prz~d nim, du· 
nmie na swej wysokiel •łasce opar
tJ'· - Powiedz mi więc, co znaczy 
se11 mój, który miałem na tr:j gó
rze; nazywać się ona odt.ad hedzie 

W jakimś_ amerykal1skin1 bot-efa „Turzą Górą'', bom na· .~it>J ·tm·a 
pewien człowfok, Z'1f:tawił. w hallu. niezwykłej wielkości zabit 
para~ 1

1 
do _któreg-0 przymocował I książę opowiedział swój sen. 

karte~zl\ę z pa.stępującym napisem: Kapłan myślał chwilkę i rzekł: 
- Ten 1~arasoL należy do człowie - Sen ten wróży ci „stawę wiel-

ka, ktlry podnosi dwa centnary ką, książe Gedyminie, i ludzie za· 
jrdr1ą ręką.! Wtóci on za dziesię6- wsze wspominać cię będą z wd~ię· 
minut. czr..ością} jeśli spełnisz wolę bogów. 

Udy silny f'zlowiek wrócił, para- Wilk żelazny oznacza, 7..e ma tu 
sob nie było; a na odwrotnej stro- na tem miejscu ~tanać zamek obron· 
nie· karte<'Zki:; znajdowały się nftstę~- ny, a dokoła niego zbudujesz .ntia4 

pują.ce sło~·a! · · . . . _ -sto. A wyci~ wilków oznacza głosy 
-- Ten parasol 0 z~bral człowiek, mieszkańców .miasta, którzy będą 

któ·y 1mebięg~trzy~mił'e ua- godzi- cię chwałic .i imię twoje po świecie 
nę. On juz nie wió~i. · całym · roigłoszą! 

• 11> ··· • Gedyndn usłucbał słów LizdeUd 
Nauczyciet:· A~ wiec ws1mtek cie~ ·1 ''.V 1iuszczyai zahuczało od r.-0:bo · 

pła ciała aię'. roższPriają,, a wsku·,' JYo: rąbano dr.zewa, zwożono kamie
tek Zllllua. się: kqrezą,!. Karolka~ daf ·nfi~ .Sychaćtbyło śpiewy i krzyki 
mi na to jałdś ,pl'zykł:i<lL · :.ludzi; · · 

Karolek: W 'ecie d:ni są dlltgie, Z\'f1erzęta pf.zes1raszone* uciekały . 
a w zj10ie · k~~tkie. . ·wgłąb pu.szri.zy. Tylko węże ptzy· 

* , * · "': thod~iły :F jad;ły z misek, ·zostawio 
WNET POJĘŁA. nych:P"?d,.~r.~wami, kaszę i mleko 

1\larysia przyszła po raz -pierwązy - i-krył~:się~w~krzakaeh, nie0 robiąc 
na służbę do wfaścicielki Mbr. Pa- łudzh>m krzYwdv~~- · ·. 
ni poucza Ją,"j~ O należy się zwra- \~k~ótce stanął na ,,Turzej Gó-

- r,ać do otoczenia. -Do pani trzeba. rze"<zamek, którego iaden nieprzy 
mówić: wielmożna pa.ni - do pana ja~ieł zdobyć 11ie mógł. A u dołu, 
wielmożny panie. drugi drewniany ł naokoło niego, 

Na drugi dzień budzi Marysia. nad krętemi brzegami Wilji ł Wiłen 
sw~ panią radosnym okrzykiem: ki wyrosły, na miejscu drzew~ 

- Wielmożna pani! ... _ Nasza wiel drewniane domki. 
można ~·winia urodziła pięć wielmoż Tak powst.do mi«sto Wilka -
nych prosfa . .czkówL. Wilnem zwane. 



Do Marychny przylgnęło przezwi 
sko ,,Zapominalska", bo niemal 
codziennie zapominała coś lub 
o czemś. . 

l\łiała parnię~ d.obr~;· gdy chodzi
ło o .. ćoś, co lubiła fob ·có ie!- spra· 
wiało przyjemność. : Nie do1)lsywała 
jej ona tylko wówirLąs, ·gdy trzeba 
było pami~tać o jakiejś czynności, 
o wykonaniu 'zakiegoś obowiązku, 
albo o wywią2:aniu się z . jakiegoś 
przyrzeczenia. Wtedy to, tak bar· 
dzo czę'ito, Maryc~na :uderzała de· 
speracko w dłonie i mówiła: ' 

__:..· ·· Zapomn!ałaml· 
Kiedyś, po wysłuchaniu tysiącz

nej chyba wymówki, oświadczyła. 
matce: 

- Teraz przytrafiło mi się -to ·na
pewno po raz ostatni! .łuz mam 
sposób, aby o niczem nie ·za po· 
mnieć. 

~ Cieka:wam, jaki? 
- Od dnia : .·tlziSkjszego · · będę 

wszystko zapisyw:1ła! 
Sposób Istotnie był bardzo ··do· 

bry, gdyby nie to, że odtąd Maiych 
na zapominała bardzo często zapi· 
sać wielu spraw. . , · 
Lekceważyła sobie ona tę wad,, 

bo ostatecznie nigdy· gorzko nie od· 
pokutowała zapominania. ·Kończy
ło się zawsze na przeproszeniu mat 
kl ł. na zapewnieniu, ~ się to ju~ 
nigdy nie powtórzy. . .. ·. , . · ..... •. .· . 
• I dopiero . wypadęk,~ · 1ttótego ~u.t 

kl wywOłały wiele ~iepokoiu i tro . 
ski, a tylko na szczęŚćie nie skon· 
czyi się prawdziwem nieszczę'ciem, 
uleczył Marychttę·;;z :wady za.po:. 
minanła. ·· ·"· 

Ojciec jej sJ11.rał się: o posadę: na 
prowincji •. I tego wl~$ąie . ą~~ą, . gdy 
otrzymał wezwanie, aby się „,stawił 
osobi§cie celem omó 1Vienla .· · -'.waruri~ 

MOJ GŁOSIK 

- A nie zapomnij, moje dziecko! 
- ostrzegł Marychnę. 
Wyszła z mieszkania, trzymając 

list wręku. Na dworze mzyło~ Aby 
koperta nie przemokła1 . Mal'Ycbna 
włożyła . ją do jednej z . książek· w 
teczce~ Po drodze natknęła się · na 
dwie koleżanki. Zajęta rozmo:wą, 
przeszła mimo nie jędnej, lecz. kil· 
ku skrzynek. 
Każda z koleżanek· miała coś cie 

kawego do · powie•Izenia. Kaidą 
trzeba było wypytać o szczegóły 
rozmaitycyh zdarzeń •. KazdeJ .trze• 
ba był0c odwzajemni<! się za opowia 
elanie. 

Gdzież tu pamiętać o skrzynce,'?· · 
Gd~ .się 'zaś . rozni~.~ia, to , zauwa~: 

żyć . takiego maleństwa, wiszącego· 
na jakiejś· narożnej.· kamienicy nie- · 
podobna! .O Ji~cie' J>l'Zypomniała so.:. 
ble już w-. przedsionku .szkoły. 
-.Chciała• cZawród~ Jecz spóźnUaby 
się na' łek,-c~. 

JesieRne wyrzekania 
Janka 

~m ·Jesień .by~~ złota, 
Ale cz~cłej brzydka słota, 
Na ulicach pełno ~~ota! 

Sr. „, 

- Wrzucę zaraz po .. wyjściuł . ..;,.;,.. 
pon),yślaJa~ · · · · · · ' 
. G~y . l~cl.nak •. stanęła prze4. -~-4'.Efłl 
ką w .. k1lka godzin ·późnieJ, · 'stwiet-
dzifa ···ku swemu przerażeni~. ~· 
ksią~ki' ~ 'listem. P<łbiegfa . do·, sd'te-
ły. Niestety! Na ławce~ ałli ~)aw· 
ce książki ·nie· znalazła~ -Mitslała k 
wziąć przez pomyłk_ę, _ldół'a~, :Z kole 
żanek. Ale która? .·. -... ,· .. J .. ·-' ·' 

. Nięp~dobna odwiedz;~ . lf~f.s,~ 
kolejJ10. . · · · 

Trzeba zaczekać. cło juJr~ 
~ - A swQją drogą,J;,tkie to . ga,„ 

skie z tych koleźane~k'- tK.KByśl(=' 
ła sobie,l\larycbna. 
. Zasmucona powróeUa : . :Marychna 

do domu .. Nie miała o,dwagi pny· 
. znać się . ojcu, że jeszcze' nie spebil;;. · ~ 
la pclecenia. Pocieszała· się:, ;lllyQf, 
ie jutro przecież list odejdzie, jedea 
zaś· dzieii zwłoki będzie' <lłez: zna· 
czenia. 

Nie ·przewidywała • je<Jynt~, ie na„ 
zajutrz książka d~ jej rąk nie .t~. 
Otrzymała ją dopiero··. · p0 · t~ 
dniach, gdy po. dwudniowej ·:tir~he 
ności, wskutek lekkiego . prrezięMe 
nia, przyszła do· szkoty kolet.anta, 
która Istotnie przez pomyłkę ksł11ł;„ 
kę zapakowała· do · własnef tecmł. 
Jedńak ·w dniu, kiedy list ZO&tal 

nareszcie wrzucony do skrzynki 
pócztowej„. ojciec otrzymał zam. 

Mama woła: ·.--"- Tylko proszę ' . domienie ze jego nieusp.rawiedłiwłe 
·, . Węź _para~()l:J k;tłosze! ne niczenl nieprzybycie .. ,uin.~nł!. d 

.· .. 'A.,;ia:rm~~.sznie ięh nic:· ~nos~ę! zr~e~zenie,'się posadyf,: . · /':iłt·c~ 
Clifap{ cljhfp{~łtiąpti,·- . ~rnę <W Łatwo snbie możn~f · >w:yo~4 

.„ · · ·· ·, $zk0ły, jak ··ta ··władomoślć :poo'.ifiiltafa!·• 
, . Przeniarińiętf, „, niewesOły, : ojca i na matkę. Wszystkie '.llatdti&-

A wiatr szarpie mnie za poły, je na polepszenie bytu zosttify ::ził" . .· . weczouet:·· f~!; ;,L· :.; 

' ~~,-~;~#~.~~C~:iar~"trz -~~ ':J:":~!~a~:;f;~:ilM2 
Zer\\: ie ··czapkę , _ _:_ · Qczywiście! nania. · ! fi f'i" :: 1.~w t 
A ···wok0ło·· 1ecą ·:nś~ie. · ··· · · _ l'Q''1 , s#i~~ie, po. ,up,łiWf ~·~ ~~~-

Wszystko smutne, mokre, szare, uydi tr;iech dni, ~f:tilsz~«f)i~t;J;t-
Cała ziemia, jak za ka.rę, ltt.óryi1] 'pisa110, .·.że .·· wJą9cżnfo 'pqe~ 
Musi znosić tę ofiarę. . wskutek. jakiegoś niedbalstwa 4q)· 

ków, nagle ~ehorowa1: tekart, 
zbadawszy chorego, :-~~pewnił~ ze 
niema nłc groźnego;d~~nak zalecił 
kilkudniowe prieb~id,e w ł-Oźku; 
Aby więc usprawttla'tiw~ć nłemoz
noś~ przybycia w d.nł~ '1~11aczonym, 
ojciec poprosił.lekarza ł) wyśtawie-·· PJ, ~To"- PRZYZWYCZAJENIE! nie zaświadczenia o "riagłem 'nłedo·-'· ' . ' . 

ręczyła świadectwo lekarskie:'' 'ii 
opóźnieniem. UsJlrawiedłiwtbao 
więc n~es:tawienie' się· njca~Macyck• 
ny i,· po dójściu do zd1·owk( ·ottey· 
mał upragnfortą posadę. · 

maganiu. ·świadectwo .to ·niezwłocz Nauciycieł· (do· posłhiica na uli-
~ie ,wraz z łistełn wfożył do. koper· · cy): Gdzie ~u .Jest ulica ~~ośna.? 
ty, a te ·.·Marychna ·wychodziła · Posłanłec: Pierwsza· na , lewo, 
właśnie do szkóły, więc po1ecił. jef . proszę pana.. 
wrzucenie listu do najbliższej" ·· Nauczjrciel! Dziękuję! Możesz 
'krzynki pocztowej. .ll'~ią.ść! 

Po· tym wypadku Marychna w1-
zbyła się wady zapominania i prze 
zwisko ,,Zapominalska" zostałe 
przez ws7ystkich.„ zapomniane. • • ••Ht••••••~••ttłl66efl••Ktteo•t•t•t•tttttłttttłłtttłt6•fł11ttttt•ttt•ttt""łttttttttt: 
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~ ....................................................... „ ......... „ ............ ... 
i Ja to pieniądze u:rosłg na Pudełko do papiero

rzewi{; i co z i o gnikło ł. „ sów, zap ek i popiełw 
Pżiwi się Hania, dziwi - i myśli 

.. . . .. · .. ·... . . raz gniewie: 
-- ·. Dla;czego to ·pieniądze nie rorną. 

· ~· , . ; . . ... ·.·. na drzewie, 
'J?óprostu, Ją:k jabłka ... jak gruszld 
- .' · . · , . lub śliwy? ... 

,....,;,: ·Tak myśli.: sobie Hania ·i bardzo 
· · · · · ~ię dziwi 
f :,Jpada n~ polhy:3ł: -· 

: ~ zas:ld~~ę. j~ z. wiosną.! . , 
Clegóźbi nfo · · iuosłv? ... ·· · Nape\vno 

urosnąJ.! 
- - I'smacirtie'·zasyphL. .. · · 
~-::.u;L··r4hi .~obie Hauia, 
~::pneu ·nią.; '.'olbrzpiie< 'il·z~wn 

się wyłan1ał~ .. · 
A,:»~.· niem zfotówek'--jak kwiatów 
- ~~ ,. ·, ,-. 'r ) • · na :•lipie~ .... • 
abie$ jn:HtUlia:'"-,- Ldq··k-Os~a/:sypie. 
:k''.łTJ;,:je~:tcze„;~~€Szcze · ~·- ~ak·śnieg 

.·-· ··:_ z góry·spada~ .. , 
~-'.Dctd3nią:cyeh złot{wek,uśmiechn, 

się rada~ 
~1 :: __ :, .NJl:lf!Jp:ił.y, cukr~\v,, .cij;lstek 

~,}~;~~~a.„~~r~~~~e, . ile c~~~~.:;~~' ·'. 
-~-:~i.:P~~ll1,•-~.·-~~Jt~:j:ięifi~?:r::~~-·~.:t-
l, tani~b .i: rlr.qgich --.,.,: .. ).'ói,ny(jh .• : 
· na jróżniej~izych ... 
~~fł:.~aypie;pięniądze :·na.~ )~w.Q~ n~ 

. -Jl!'.~W{)~;:·~ 

T;.;~w'•piJbliżu;'-otywiOnej Ulióy •·śród
ml'eścia., zna.jdtije się cichy>p1ae; ·na 
~~yp_i,wznosj .się ratusz. Na: ulicy 
.doi J~kiśi ehłopiec i patrz-y -wciąż 
,W.'.~.g'f)ł'ę na: ·zęg.ar. wieżow·y. Co on 
~~ -W:id,ii_?: 

Jakaś sta.rsza kobieta· staje 
0,1mk cltfopcad Śpogląda c:Vf glrę. 
Jl'o,., ~chwili, jakiś młodzien~c zatrzy 
muje 3ię i przyłącza się do .stoją
fY~d\ Zbiera się coraz 'fię~ej .ludzi 
l:.W~~YSf}Y patrzą. do gćry ;ną. wieżę 
:f~tti~~oivą~ J e'den .· pyta. -(lrµgiego i 
·r~:··~i~ .. tu sfało~· lecz· nikt ·nfo nie 
Ji;ie .. -~ .- -· · 
.. ,,Moie pi.z:tr?. :Ale nic nie ezućl 

_- ·Ą „~f)ie zdjęcia filmo-w,~? Lecz 
pneei~ .. nie .. widae_ fotogfif ów.· A 
inoie· ł~- jakiś wypadek? . 

Na. pla"n pełno już jer;t ludzi. 
l\Tszysry zrufaiera.ją głowy do góry. -

Wlmn·~.11 żj.~whiją się . póJicjanci 
!'·każą się rozejść. Jakiś posterun„ 
k~ pjta, oo się właściwie stało. 
Niłd nie potrafi odpowieflzłeć na: 
ło pytanie.· 

Wykrzykuje: - H.1pla!.... Hurra!!.. • 
Ha! Ha! Brawo!... 

Nie. Ii1uszę się uczyć! - Dla mnie 
- · szkoła sko1iczona!„. 

Zakupię naukę: .i będę ... uczona. 
Kup!ę_ i wesołość - prawdziwą, 
.... ·· . ...... · radosną. ... . 

"\V siali. dość '111am pieniędzy! .. ~ Na 
· drzewie mi rosną. ... 

- - - Tymczasem bez pracy, 
choć pieni~dze miała, 

Rados Ci, nai1ld, szcz<tścfa · __;;_ nie 
·· dostałft.- · 

r chÓe; jej 1Heniądze- -m;osłv na 
" • ' . r ;'drze\vie, 

Coś jej było smutno ... 
__.;. · O~egQ.F··· -H-3Jli.a. nie wie. 
:J:loj.>18.dły jej . (łba :rąmane policzki. 
.:NJę ..•.. Q.1~#łzo_„ .• j~~· .cl~szy."_,to .•. życie 

;:: ~1~~;:~~r:i{!~i!~;~ł1:~: 
· · p~~~f?.J'':a.6,t, .. 

_m Jakże teraz , sTowit·.< }namy 
___ ·~; , • , _ ., :·'· F :o;>- . : . : ·„::~p.Qlfilufo : . 

„Tylko zarobiony - -,pie.nfądz 
. . _ S.llla,kuje" -:--

,~ •..::__ -=- A ·gay się zbudziła· pówie-
dzfała do siebie: 

- No!... Szc~ęście, ~te pieniądze nie 
ir··-rosD.ą; 11a./ :arz:ewie .. · -

Wreszeie ;owa ··starszW'' · kobieta. 
wskaznje ńa cMopha:; kt-Oiy;:pierwszy 
sta~ . ll,a ulicy_j_ p~trzy' : rl: g~rę~ Po
sterunkowy fr.Y'ta:, malca? - . , 

·~' Chł<:>pcz~}·, oo .. się~t.ą~.whgórze 

ni czka 

. -w e.żtie z-grabne:· t~ktmowe iub 
drewniaM- pudełko, pomalujcie je 
fa1·bą. na Jadny kolor i wklejcfo do 
śr0rlka kawa.lek tektury, tak, a.by 
rowstały. C1wie przegródki, jedna •:na. 
i}.a11ierC:.sy, --drugą, na· z~pałkt N tt· 
stę1)nie ».<nJerwi)ch1. pokrywkę~ .P~z~
krajei1ł , j4 na dwie równe częśęf i 
r.lef;1;fo jr• \\ st.ążeczką w. -0dpo wh~rl
nim kolorze.· Przymocujcie wieczk J 

do pud.-·łku. 1a :'pon1ofrą d'wuch gwoź 
~liik§w, \~ .,rhnktaclfr ·a: ·i .. b, w<nv
cias· O·bi~ ,ci(}ą~i ~ieCZfa C. l -tJ UU-
(lzą ·się r;;~ino~dó · dą, gÓJy,, · -

Nu;;tępnir przylepcie do., boku p·1 
dełl~a, zze\vD.~·tr~, .. - · ,wewnęt~·zną 
-tz~śó. pmlełe<'JZka 01~• • za.pałek; .bę
uzie t.o popielniczka. A. z · drilgiej 
strony pudełka~ --: .c 'przylepcie~ ze,
·'v~ętrz~ą. częś?. t1u~3ł~ezka. od ,za.-:tf !~f ~~t~~~~je)łufyła Go za-

stał(}?- , o:.::c· ft'c:.: 
- h ,. ~··_· Qijfo, tohot.a;~ ::będ:z-ie•. •wykonana Malec mówi.z uśmie;. em~.. . . .. . 

~ Pan nie: 'Widii~_::_·· zegar się )frarannie, ma'cft}·~aliczny'prezent dla: 
śpie~zyt· .~ i. znika: W' th1nµe. •. :~!~~#)k~{„ •:~··;~'.i.~:.;/,,:.".;;;\~-.··.:.: ·„ . -
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Mieszkał sobie Skrzatek - ł .. a 
~ ·tek w d.ziuree od ·klucza. Bvro 

to mieszlkanka pełne pl'lzec1ą
gów, bo z obu . jego stron ZllM) · 
dowały się \vieczilc otwarte 
·drzwiczki. Jedne wycho-d.ziłJ 

,; na lmchuię, a drugie na śpi~ 
żarnię. Kiedy Skl'lz.atek - Łatek 
siedział obróconv noskiem w 
stronę kuchni, J)leclki je~o 
mr•o.ził zimny powiew z.e ś9:t~ 

ż~rk i, ale kiedy obróci.I sie w 
J>il''Zeciwną. stronę, · zara ~· mu 
je ogirzewal ciepły powi~w :i; 

ku~·hni. 

SkrtZatek - Latek nie s.iQ • · 
dział cały oz.as w swem pt;~•t" 
wi'!wnem mieszlkanku. Częs'("> 
opusrezał się na dól po nitN 
pajęczyny, wyproszonej u mm 
kliweg-0 pająka. Myszkował 
wte'ly ciekawie pio śpiżarce, !t 

e;z.asem br-0dził po małych kia· 
łużkac.h wody, które się lWlJ" 

rzył:v pod lodowienlką, skai' 
kapały krople kap - kap - kap 
ze stopniałe.Jro lodu. A CiZa.sP.m 

tuirłał ziarnka girochu po p.n 
dlodze, albo wsadzał łapk~ w 
dzim:lkę od sera, albo rach<l· 
wał jaja w k-0szyku. A zaw~ze 
poszukiwał czegoś do złasowa 
nial Ale 1td:v tylko rozległy sfo • 
w oddali cięż!kie kroki lkueha#·„ 
ki· Mareja:OOy, . Sktnzatrlr. • V•·; 
fok smst! smstl i juź bvł W' 

swoim domlku. 

PewnegÓ dnia, R<IY sied1iał 
sobie lam wygodlllie, grrzeją&? 
nap!l"zemian w cieple kudmi ·~ 
plecki, to br.ziusz.ek, i spogilą4fł.~ 
jąc z ciekawo.śeią, jak t-0 ·gm~· 
ba Marcjanna s'ki:riobie kartofle 
na ohiad, usłyszał nag,le jak 
flz.ekła d-0 pap.i tego dolll!l': 

- Mus.zę zamlmi\,e ·na. klu~z 
dr1zrwi do śpi.ża·rlti. ': Dzieei d.O·'; 

stają si~ do niej i dlwyta~ 
ciastka .z. imszki. Nie · moma 
rlać im iladnej Tady! 

- Powiem dlzieciom, żeb~ 
teg.o nie robiły - rzekła pam: 
- mam nadzieję, te będą po.; 
·słuszne~ 

Gruba Marc.jau!Ila polkiwała ·i. 

powątpiewaniem ~łowi;, a 
Skrzatek - Łatek odekhmął w 

lłóJ G'f„OSIK Nr. ł7 

„„ 
swem mieszkanku. A miał kuclmi, niosąe pełen kosz n?e-
chwilę takie1[10 strachu! Pr•ze- ezv kupi-Onych na targu. · Na·· 
c.ież, gdyhv kucharka wetknęła samym wierzchu leżał pęk 
klucz do dziurki, nie starczy ciemno „ czerwonych biura.k6w. 
łoby jnż miejsca na jego osobę% Sama Marcjanna również bvła 

podobna do brnraka, talk się ze·.~ 
Tego dnia. dzieci- nie pny• dyszała i zac.zerwienH~ idąc 

biegły do śpiża.1~ki po .ciasttrn. po schodach w górę. 
Widoozinie pamiętały o pr•le-
strod.ze mamy. Skrzatowi nud~ Gruba Marcjanna : zdążyła:. 
no się robiło, bo lubił te co# wprawdzie ujrzeć tylko pięty 
dzienne odwiedziny dzieci, któ zmykaJącego Edka, a\e by-_ 
re ze śmiechem . i piskiem po- str.vm je.i małym oczkom . nie 
rywały suche ciastka z bla sza· uszło wid.ać i to co ni6tsł w rę
nej puszki i zmykały co s.zvb„ kneh. Nic było mowy. bv go 
cie.i przed l\farejanną. mogła już złapać. Saonęła więe 

Ale po dwuc:h dniach, właś- tylko ze złością i zamruczała. 
nie w chwili, gdv Skrzatek - - Adm, znowu tu was tWlY· 
Łateik zabierał się do drizemki, niosło! No, ale t~raz wiem juY. 
·z plecyma wystawionemi na co zTobię! 
depły powiew kuchenny, drzwi SlkrZ.atek- Lntek zadv~otat "' 
do śpiźarki otwarłv się tak swej dzim·ce od .klucza. 'Wie
gwałfownie, że omal nie wy- d'liał co 7-UaC!Zą. te słowa. a po 
brizesłv Skrzatka - ł...1atka z .iew chwili na ich potwi~rdizenie, n.
go .siedziby. Był to Ed·ęk, naj- słyszał skr,zvp otwieranP.j i;~u · 
starszv z mdzeństwa. Wpadł . flady w żółtvm kredem.de. 
do .śpiżarlki i otworzywszy pnsz 
kę z ciastkami, zanurzył w ni{lj Gruba Marcjanną z:hliżył~ 
obie garście, a. potem nn~s1.a-c się do dirzwi z· dużym kluczem. 
swój łup, 2:amknął za sobą Wetknęł:a ·go do dzivrid. Skrza-: 
drzwiezJd i rruszył na palcach - t~ik - Łatek ujrzał wielki żelaz:„ 
pirzez kuchnię. Skrz,atek-Łateik nv drą~ sunącv w jego kie
aż się:wychylilze swe.i dziurki, runku. Wyciągn::ił obie rar}fki i 
żeby rijr.z.eć OO się staniP.9 bo starał się WVl"!lmn.ć _go Z illO· 

(}to· 1)r'.zied chwilą usłyszał do Wl"Olem, a przynajmniej . · Ule 
brze znajome ciężkie "tąpanl.:: p-uścić dalej. Na nic się to ~ie~_· 
na schodaeh kuchennyc.h. zdało!. Klucz był silniĘ! jszv :o..: · 

deń sto razv I biedny Skrzatek. 
Tak,. ta1kł Była to Marcjanlla .. - ·1.1atek został wy11'Chnięty ! 

we własnej <JSobie. Weszła do d·ziur'ki i spadł na .. zinmą D~-••••••••••••••••••tto... dł-0gę śpiżar1kL 

llWAfitl!l! 
·aea szumnych'. reklam I Be: wlel
kleh ogłoszeń wiemy .wszyscy, ii 
ZABAWKI, lalki, konie, sanki, 
w6aki, gry towarzyskie, ZAJĘCIA 
FREBLOWSKIE, oraz ketyljony na 
i:abawj kupuJemy .. najłeplej ·1 neJ-

tanleJ tylko w 

11RłlJU DZIECIQCYM" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192·55 
Mimo najwię%.:;zego wybol'u, Jest na!· 
tal\saem ir~dłem w Łodzi. Na 
miejscu klinika la Ie li I naprawa 

wlecznyc:h piór. 
UWAGA: Kaidy kupujący otrzy

mufe upominek darmo. 
Obejrzenie wspomnianych Hłykułdw, 

nie obowh&zuje do kupna • 

· -'- Oj, oj! Wygnali nm.ie · z 
własn.ego domu!.· Co robić,· co 
r-0bił? --- stękał Skrzatek - La
tek, rozicierając subie ·guza na· 
_łepku. Ale właśnie w tej ohwi.: 
li kueharka Marcjanna ,wycią.„ 
g.nęła .klucz •z. •pow.riotem. Ski'Zł\ 
tek zajrzał do kuchni prze~ 
szparę pode· dm.wiami i zoba· 
ezył, że c.bowa. kluoz do stareg{, 
garnka w kwiaty, stojąeeg(i 
na półce. 

- A więc zinowu mam 1wój 
d<0m~k ! ,_ westicłmął z at,;ą; 
Sk:r.za telk - Latek. - D.rtZtWi •lłl 
WJ>'TaWd1zie . zamknięte, ale dla 
mnie to mała irMnica - •· 
Edka ziato duża - hi bi hif 

.. r 

I 
I 
ł 

: 
ł : 
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Wdrapał się z powrotem po 
swe.i nitce pajęczej, tak cie
niutkiej, że nawet bystre oc.z.ki 
grubej Marejanny jej nie . z_a •1-

ważvłv. Już mial się układać 
do przerwane.i drzem1ki, gdy 
nagle kucharka nacisnę-la kłam 
k~ w drzwiach. 

- Acha, toż ja sama zamknę. 
łani! - mruknęła i. podrepta-

. ła ciężko po klucz. · 

Otworzyła szufladę żółtego 
kredensu - niema go tam. -
Pognebała w skrzynce i gwoź
dziami - niema. Zajrzała na 
szafkę - niema. Pomacała 
na zegarz·e - niema. 

- A to heca! - zawołała 
mzzloszczona teraz znów 
zapomniałam, gdz.ie go polóźy ... 
łam! 

Zaczeła szukać klucza po ca
łej k uclmi, coraz bardzie.i cz-er„ 
\vona ze zfości. A Skrzatek -
Łatek chk:hotał cichutko w 
swej norce, bo on przecie wie· 
dział gdzie leży schqwany 
klucz.· 

Al-e nag.le u.tl·zał z przeraże
niem, że Marcjanna zbliż-a się. 
do drzwi z siekierą w ręku. 

-- Trzeba będzie odib~ć iła· 
mek! _::.Pani ma gości na obie . 
dz'ie, musz.ę dostać się do ma
sla w śpitarnil-

._ Oj, oj! . Zepsu.ie mi eałc. 
drzwi! Zostanę beżdomny! ~ 
zapiszczał Sk!r.zatetk - tatek w~· 
rozpaC'zv. I nie namyślając się 
dłużej, wykrzyknął -~wym cfon 

- kim ··-głosikiem, pod:obnym do 
ćwierkania· Ś\-viersreza: ' 

-- w starym garnku, w sta
rym gi.m.1ku, na półce, na p6ł
c-e ! Tam popatrz, tam popatrz 
i nigdy więc.ej już nie zaniykajl 

G1~uba Marejanna upuściła 
w zdumieniu siekierkę na de• 
mię.·. Nie mogła widzieć uk.ry• 
tego Skir!Ziatka - Latka, ale u„ 
słyszał.a jego przoenildiwy gło• 
1i-k. 

rym gamku, na półce, na pól
cel - No, niema czasu_ trze
ba zobaezvć w garnkul 

Zajrzała w gamek i zinala.zła 
.klucz. 

- Toż pamiętam, sama go 
-tu kładłam! - wykrzyknęła 
roziradowana. 

;Wetknęła klucz w dlzturk~. 
Skrz·atek - Latek pnczorme 
już wyskoczył przedtem na 
z'iem fo K ncharika wzięła masl-0 
7.l śpifarki. 

- Oj, oj! Czy mowu hędzie 
zamykać i mnie niepokoić? -
p{)myślał przestraszonv Skrza
tek. Alc. niet Marcjanna wyję.: 
la klucz z· zamka i poprostu 
zamJknęła drzwi na klamkę. W 
tej chwili do kuelmi wszedł 
Ede~ z mocno niewyraź.n~ mi
ną. 

- Ja już nie będę_ brać cia
st.ek, Marcjanno! - r.zekł ci· 
ebo. - · ()hiecałem mamusi... 

- Dobrze, dobrze - odpo
wiedziała Marefanna - ale i ja 

juz nie będ-ę d1rzwi na klu<'r.. za
mvkać. 

- Dlacz-ego ?:.__ spytał Edek., 
- Czy Ma.rcjanna zgiubiła · 
lkhlC?'' 

-- Nie, nie! klucz leży na 
stole. Schowaj go, Edecizrku, do 
szufladv w k!redensie. ILepfoj 
gQ stamtąd nie rusz-aćt 

- A dlacz·ego? spytał 
znów raci~kawionv Edek. 

- No. bo nie!- Już Ja wi-em 
dlacze~o! - A tera.z uciekaj mi 
z kuchni, bo ścienR:ę pTizyp.aszc:, 
obiad się spóźni, nie da i Boiet 

Gruha Mare;janna nikomu 
nie opowi.erl.ziała o (tz.iwmym 
głosiku, co iei wska.zał miejs,ce 
schowania klucza, ale sama 
długo głowiła się _nad tern, co
bv to być mogło. \V•res.zcie wy
tłomaezyła sobie, ż-e to pewllo 
wfatir fak zaświs.r..eizał w komi
nie, wś zadowolony SlkT.zatek
Łat~k mieszikał sobie odtąd spo 
kojuie w swe.i d·ziur;ce, wysta
wiając na· clepły powiew ku.; 
chen ny to plecki. to brzuszek. 

, ................................................. . 

. Nasze rysuneczki 

- Czary> ezy co? - Jęknęła~ zacleniujCie. ołówkiem pil'zestrz, enie, w kt6rych znajdują sil} 
ocierając sobie pot z czoła.· ~ k·ropJd i napiszcie coś cie otrzymali! 
Najwyraźniej 1ły&zal:amJ Mó"' 
wiło-: w &tarym ·garnku, w 1ta.; '••••tttHtttttttttHtttHttHHttHtt•••••HOHtH 
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hogogryfy 
{Uł. „F. R.."). 

. Z . pomzeJ podanych sylab 
ułożyć 16 wyrazów o poda
nych ·znaczeniach. Pierwsze H"' 
fury .tych wyra·zów, czytane z 
góry na . dół, dadzą naz.w.isko · i 
imię p'Oetv polskiego, ai . ostat
nie, czytane w tym samym kie 
mnk;u, dadzą tytuły dwuch je
go utworów. 

Sylaby. 
a,' be, hu.s, cap, gfow' gtlo, i, 

im; jem. ka. ka. lki. ko, ląg, 
ma, me, musz, nar. naw. ne~ 

nent,. ni, ni, nie, ny. pe, pie, 
pe;r; 4al, ro, ryd, sa, stą, ta, ty, 
ty.~.µ~ ,wa~ wer; za,, zam, zi, zy. 

.. . ·· ·zn~~'Z1enie wyrazów. 
~.)): ]?ogardliiwa nazwa. . i:osj~~

riiii1a. 2} SrJdek lokomocji. 3) · 
Dobre · sanmpoczucie. 4) . Poja.zd 
zimowy. 5) Pieł'wiastek. 6} 
Bogini zę:illsty. 7) Kąnewka. 
s) Ptak! śV-iewR!j'ą~e. · .9l Cizło
wiek.. nię·g1,rzeę;zny. .10) Rzeka 
w. ,Afryce. · 11} .·Góxy. w Polsi'e 
'(wspa~)~ 12L. Kula ziemska 
sztiu~a .. 13) pt,a;k.„ 14) Góry w 
Ros.IL · 15) obustronnie. i6) O
bicia ścian. 

(Uł. I. Horowic!Z) •. 

I s 
13} Roztopy. 14) Granica. 15) 
Miasto w Polsce. 16) Naśladow 
ca. 17) Rzeka w Ameryce; 18)' 
Pob61r do wojslka. 

* :i' • 

(Uł. M. Koplówna}. 
Z poniżej podanych sylab u

łożyć 10 wy.ra;zów o podanych 
maczeniach. · Pierwsz-e. litery 
tych wyrazów, czytane z·. góry, 
na dół, dadzą nazwisko .pfaar•:i 
k:i polskie.i, a .ostatnie, czytane: 
w tym samym: kierunku;' ·da~· 
dzą tyfoł jej powieści;'·:: 

. Syłabi.~ , 0 . > . 
a, an, ce~: cją, ej~; -~'Je:~: .dą,~,e;c 

g1p. jazd. ka. kan. !ki~ )~i,, lań~ 
lim, nie, _n.im; nią,. ~fh -~~' , -;p~.r· 
pe,. ra. re.„JW~ wa_. la.~>~' 

Znaełte.nłe' •wyra~w • 

~;w~~$~iet~1,~ 
ćwi<:ti~nJ:~::.uryHneły~:iuf~"'7} :.·Dy 
wan. 8) . Ollbrzy:ą1ie . .. ·: zh!ąrpwi-rut -;;~JZr~~rzr,,~r~fI~~r,"mr, 

ta.am i głów.ki 

Zamiast ·kropek i Ju.zyży~ów 
w1pisać litery ta:k, by powstało 
18 wy;razów . o , podanych zna
c,z,eniach: Litery, ·zastępujące 
krzyżylid, . ozytane z . góiry na 
dół, dadzą w, iizędlzie I~ym imię 
i · nazwiskio pisarza dla mło
dz.ieży, -a w r.zędlz,ie JI-im 
tytuł je~o powieści. . 

·. ziJ.ac~nie. wy•razów 
l) Ptak. 2}'-Zbiótr maip, 3} 

Umowa ase;kuracyjna, 4) S:zły·• 
le·t~ 5).;.Gra:-towavzyska. '.6) Mia- . 
sto w Polsce. 7.) Ozęść mieszka 
n.ia;j. 8). :~lnstrtument :muzyczny,. 
9) Linja krrizywa. to) Miasto . w 
Polsce/.11): Na:J.·izedde ·rolniic.ze. 
12) '·~ewo.liściaste. •13) .J.arz)~
na. 14) Część twa,nzy. 15) -0·' 
lk1rzvlk radosny. 16) Przy:pra wa 
d;o :In:ięstt~-··~17:)':Rucfr gimnastv
c!żńy~!' 18)<Roślin.a i~la·sla> - · 

-•• :~ ~. • - •• ; ; • .~ ': ' • • + ,- ' :!_ -- : • ~ . ; 

a do.we 

i.·--

Z pomzeJ podanych· syl_ah~ !, :. 

uJlożyć 18 wyra:zów ... · .. o · · potJa.> · · 
nych maczieniach. PiW-:'117,ste':Ji"'. 
forv tych wy•ra-zów, ~~ybuie ··.·z 
góry na dół, dadzą ińiri'ę' i n&,~ 
zwis-ko pis8ll1za p'>lslkie~.• a: ó·~ · 
sfatnie, ozytane\v tYii:n,<' samym 
lkieirunku, dadzą ··tytuł Je~().··· u.~ 

··.~·· 

. x X , 
. : .: . . .,,·-: ·-~ . ' 

X X "li'· I 

X' i 
x.· '.i ··~ J li I 

. ' - . ~ łłaarolly.,.··' 
Roz~~w~~ni'a ·.· p<nvyż5i~~ ~()i" 

-rywek. . i1trJ.ys~o'Yyoh .nąleźy Ii3:d 
syfa~ · <lo. req;akcji „Mojeg4r 
Głą.sitkti''. (Piotrkows~a · 101) do 
dilfa 26 · Iiślopada. .·· -_ . ·· 
.. 'Za ·traftfie. rozwiazania re'.' 

da:kcja :prz~znacza tmv nagra• tworu. 
Sylaby. 

a, bój, eo, ciąg, da~' dar; d0, 
do, fTy. go. i. i. je. kood, kot 
kon, ko1d, Io, lo, ltu, lu. mi. mi. 
mon, na, nie, nja, no, no, ·nu, 
o, o'b. ra. ra. ran. ra:z. ręb. ta. 
ł<:t. for-, u, wee, wH, za. 

Znaezenie wyi•aZów. 
1) Imię ie11skfo. 2) Cihoroha. 

3) Grai towraizyska. 4) Wy· ieczi 
ka na lkoniec tygodnia. 5) Świ'l 
ta księga mahometan. 8) Imię 
męskie. 9) Piroch shelnic:zy. 
10) Państwo w Euro.pie. 11)'. 
Imię męskie hiszipańslkiie. 12)' 
Ha'rlmooijny dobór dźwięków. 

X • X 
„ "··x ·X: 

X 

X 

• X 
X .• X 

dy: . . .,. . . ' ·. ' 
lL Miesięc-zny abonament 

CiZytelni „PópufaJ.'lllej" un. CA.: 
gfofo..iana 18. . . 

. 2) ~ bilety d9. k·i>nn. 
· 3) Gfę„ towairżysk:a ... 

Rozwiązanl"a · rozrywek . umysłowych, 
umieszczonych w numerze 45 ,~Mojego Głosiku'' 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU U. 
Andrzej, domi:co, Amadeu.sz, mo~ Mędrzec, Zagłoba, orator, senes, 

rele, feodalizm (wspak). indyk, zaułek, Cincinati, zlecenie, efeb', 
czapka, kowal, Imre, ekran, wielo• Uran (wspak), kwadrat, ospały. 
ryb, inwalida, czerwiec., Zurych. ,>M Zoszczenko _.:. Carskie butr'. 

„Adam Mickiewicz ...._ Jćzef Kffe ROZWIĄZANIE ŁAMIGł..óWKI L 
lf~nbach". Pomada, kolor; Nil> kotwic&; 

i••·····················································!···························· 



zgon, kom.ar, szmata, legenda, ra
ta, Korczak, satyry. 

„Montgomerry - Dolina tęczy'„ 
ROZWIĄZANIE iLAMIGLóWKI II. 

Bomba., urwis, ojciec, dok, .za.o 
imek, bifat, żniwa, śliwa, kuc, gie~. 

„Brodzinski - Mickiewicż''. 

ROZWIĄZANIE UZUPELNIANKl. 
·Erudyta,·· Merkury, wierżba., Se~ 

1veryn, koncl3rn, Wegener;: cholel'a, 
Howerli,: Ameryka, werdykt~. ere
nńta, perkale, sternik) literat., ·~Io.-
bert, ja.Skier. · · · · · 

ROWIĄZANIE WIŻYTóWEK:· 
Minister,. sternik, · pósterunkowy, 

Aptekarz, .IJOBługaezka, buchalter-
ka. adwoka.tk:i. 
ROZWIAZANIE UKŁADANEK 

ŚZARADOWYCH. 
Do _,; 'g. Do - wód; Ma .;;..;;. gnat. 

0 - ~wfat L a.. . . 
ROZWIĄZANIE SZARAD. 

Ł.ód .....:. ka. Bar - ba. - ra. Bu.-...... 
ra - ki. · 

* 
Trafne . rozwiązania. rozry:węk. u

mysł o wy eh, ·umieszczonych w nu
merze 45 „l\fojego Głosiku" nade-

• 6łali: · - · 
Adamczewski Jurek, Adelska 

MÓJ GŁOSI~ 

dau Władek, Loderska Marysia, Lip sia, Tabaksblatt O., Tepfer Stefan; 
ska Hanka, Lipma.nówna Fania; 'Trześniewska Karolka, Tonderska 
Linzówna. Emma, Łabędzka Mary, Olesia, Tenenbruumówna Celinka, 
Laska Zosia, Łęcka Halszka, · Ła- Ta.neman Stefan, Tucholcówna 
wrynowicz Marek, Lukin Izio, Ma- Bronka, Tepferówna Rita, 'fobe
lińska . Basia., 1\farkowska Wisia, sówna S., Ulato\Vska Jadzia, Unge 
Marecki Bolek, Markiewicz I„eon, równa Kazia, Urb:ińslii Mirek, Wil
Nowakowska Hela,· Nowakowska ska Antosia; WładowRka Zosia, 
Celinka, Nobelska Kazimiera., No- Wfonberg H. i Rotbnrd S., ,,Wesoły 
wacka Józia, Najberżanka Mirka~ kapitan'\ Wyrębowska Zttzia, Wf. 
Niwiński Olek, Orlińska Hanka., O- niecka Pela., Weisehoff' · Jerz~·, 
rzechowaki •Julek, Oksbedanka Nin W ald1llanówm1, Lucia, Witecka Lu~ 
ka1 ·01ecka Janka, Openheimówna cyna, Załęska Jćzia, Zanieeki Ma:
Celinka, :Osmólska Lodzia, Parzen- · rjun, Zają.czkowaka ' Miecfa, · Zyl-' 
cze'wska Rutka, Perle Janek, Pan· ber Henryk, Zylberszac6wna 
kowska Jasia,· Piasecki Włodelt. * 
Pilecka Bronka, Pastccka Hela:, Nagrody drogą losowania otnv:.. 
Rutko:m;ka Helena, Roz<'nbaumów- mali· 
na Ewa, Rosi1'Iska Jadzia~ Rozen· 1) 2 bilety do Ęina - Aleksy 
cwajżanka Polu, Rozencwajżanka Grosman. 
I.utka, Rudzińska . Sławka, . Rozie- 2) Grę tow:wzyską ~ Ben1o Ku-
wit~zć~vna ·Bela, Rosenst'rauch Ada.ś, lik. 
RoznerównR · Lilka., Rudnicki 'f o- · 3) ·Książkę _:_ Lutki' Roz.encwa.j~ 
niek, . Szymkiewicz Stef~n, Sroktk · fanka. 
Henryk, 'Szyiit L~ Szymczak(,wna P' t'dbiór · nagród z ubiegłego i 
Janka, SzaWZyilÓWna . Stefka, Sob· bfożąeego . tygodnia zgłosić idę na
czak )Yłod.ek, Silska .Marychna, Si· Jc7.y de '. redakcji „Mojego Gło;;i
nwnowiczówna Madzia,; .Szperlinfan ku'' (Piotrkowska 101) w sobotę, 
ka . Stef~„ Szwar~mancwna Adela, c dnia 18 . listopada· ·między: :.gądzfoą 

. Sobańska.. Kazfa, 1'.hnaszewska. Ba ... · 4 ...;.. 5·. J>Op. · · · · · 
·.C .. '.. .• ·.. f4I. • 
Felunia. :F.oersterówna znGw n&

desła.ła ·zręcznie. rymowane· rozwią· 
za.nia, które poniżoj podaję: 

Chce nagrody nie wygrałam 
Znów się jednak postarałam. 

Rozwiązania już . przesyłam, 

• Chyba, teraz coś otrzymam.· 
A więc zaczynam; 

.Pisil-ć będę wpierw poważn!e 
Broń Boze, nikogo nie rozdrażnłę. 

Będzie to cz~ pierwsza., 
Mego przydługiego _wiersza: 

Gieńka, Abramowicz Marek, Abra
mowiczów.na 'Tusia, Altówna l)anu-
5ia; Adariii;kl Włodek,· Bermanó'Wna 
Bela., Balcerkówna Mania, .. Brucke
równa Mira, Bosiński Kazik:, Blatt 
J.,. „Berta'\. Bielakówna Wanda, 
Blochówna -· Hanna, Borensztajn 
Atek, Cukiennanówna EWl,lpia, _ Aę:lam.· M~ckięwicz _ Józel Kałenbacb, polskie ała.wy 
CzaI'llerka Halina, Cymmernl,~11c;w- · Z~a.nf są.młqd~iety ze szkolnej ławy, 
na Dziunia, Cybu1skiJanek, 'Cwaj· · BrodŻińskiego tr.z zaliczę do tej świty, 
genberg S.,: Celińska .Zosia, Ce.giel- Zoszez.enko . y,amknie małą Us.~•· elity •. 
8ka Maryai~ Dobr.z;ecka Jula, Do- . . ~~z.tę ;\)Pi~ię . pod wesołY,Al kątem _ .·· ... 
sińska ~~zią, Dawtąowicz. ijenry]r, · Pleść bęilQ .rymy ..;.;.. piąte priezAiirisi~te!, 
Dr~bkówll3t · ·wisia, . Erajofos. · L., · · . Męna~rja. ~udzi duto, stoją kl\łpclrfa~~ ' '.~ · ·· · 
Ęiillsld ,3fpfek·, · Elbin(wna · Sabfrik.tl·, ~ J'~st - adjvo~atka, sternik, ną J lit~~ą~i, 
Irfrdmariówna il\tk:l, cFry!lm3JióW~ ~rzy jednej' kracie wielk1 tlił~·: . ·<~<' .. ·.. . 
na· Pola, Furfańska, $~ia, .. Fenig~ Pani Barbara chwali - t~~.2.ą.. yrz!~~ny _qog. 
steinówna Zosia, :Furman.ęki .'. J~ ~iedobrii. ta kobieta - pie$'ka: rozdta,.~niła; 
nek~ l!,oersterówna .Felunja;· · Filip,~ t.w jPdiiej chwili katastrofa była'. · 
ćzVń3ka l\farja, Falderówne Zósia. Jak ·. Tłoczyński smetsch - tak on dobre z11by miał 
i Ania, ,)Green . Mitzi", . Grosman fmegiefze ·dowody ich ostrości d}ał. 
Afo,ksy, Gorc:tykowska .Aw~I]ra, Że apte1farka też tam jednak stała; .. 
~:Galicjanin!\ Górublliska : , J.~u:l#~, - Rękę Barbarze perkalem ąbwią'la:~a. 
Haleczka Irena, Hormvicz Izfo,' Her ~J psa nie drażnij - z nim nie dokazuj} 
szenberg Julek, „llm!t,u, ;,Jrką,· ze .Bo on werdYkt kłami wykona odrazu. 
wsi", ,.Ikka.'Renia, J~.uiakcwna Wła. Łódką ·ao Ameryki nikt nie pojedzie, 
dzia., Janowska Felka, Janows1m W rządzie. minister na samym przedzie .. 
Rehmia, Jakubowski Józio, Ja.ku~ .Wegenera· znają, każdy wie, kto to taki. . 
ł.Jowfozówna Rć.życzka, J óźw~akć w Cholera jest w Azji, u nas zaś buraki. 
na Zoeha, Kroaowska ·wanda, Ko· Ko:ńczę moje rymy - nie eheę dostać bury, . 

ł 

f 
i< 

f 

lasi&wiczówna i\1a.rja,' Karolkowska Jeszcz0 tylko wyjaśnię _ie Bćg· handlu - to Merkury. 
;,r(}rta, ~,Kinoman'', Krygierówn~ Ciocia.. mi wybaczy, że wierszami Ją, tak męczę, i~ 

ł 
Hacla.Bka.., Kulik Benio, Ka.czorow~ Czynię to jednak w dobrej wierze - za to ręczę. 

. ~ki Jerzvk, ,,Krasnoludek", Kru- W „Głosiku'' przecież każdy jes~ sobie równy, 
; czewska~ Jadwiga, Kurc Benio, Lan Więc przyjmcie pozdrowie„ia od Feluni ł"'oersterówny. . . . 

............................. „ .•....•....... „ ................................... „ 
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dobrych chęciach zn.wsze znajdzie wiosnę przyjemniej jefłt bawi6 się cel wasza: klasa zbiera sobie pienią 
się trochę czasu na napisanie listu na świetem powietrzu. Jak się udał. dze i ile już zebrałyście? Sądzę, że 
do ,,Głosiku". Ozy w roku ubie- obchód niepodległości? Powiedz możesz się obejść bez pseudonimu 
głym już jeździłaś na lodzie? Jakie koletance, o której wspominasz, a.by i możesz natlal podpisywać się 
książki najbardziej cię interesują? do mnie napisała.. własnem na.zwiskfom .. Wierszyk jest 
Czy oddawna uczysz się angielskie4 Frydmanówna Pola.: Cieszę się, słaby. 
go? W ja.ki sposób. zdobywasz inar że „Mój Głosik'' . c.i się podoba i po„. Lewkowiczówna Irenka . poleca 
ki do twego albumu? stanowiłaś stale do niego pisywać. dziatWie . giosikower następujące 

Tepfer Stefan poleca dzia.twi& Przyjąci:.t odbywają się wtedy, kie.; biążld: Umińskiego: ,~,Czarodziej
g·łosikowej następują.ce ksiąikh dy rozdaję D;agrody, a o tern z~ ski okręt", ·Czarskiej: „Pamiętnik 
Vernc'go: „Tajemniczy- pilot", Go- wsze zawiooamiam w „Głosiku",; sierotki" i „Samotne serce", Za.

. mulickfogo1 „Wspomnienia niebie· Pnyjdź na ptzyjęcie, t(). si~ pozna·- knew.skięj: „Dzieci Lwowa'' i „Pro 
skiego mundurka", żerQmskiego: my11 • mteń •·Il?l śitleg11", :Mrozowic~ej: „Za 
:,O żołnierzu tułaczu''. · ·głóseni dumy"·. i ,,Hania.· na P·.ensJ"i". :Frydmai')Ówna Lutka: Czy i ty: . - · 

Ta.baksblatt O.: Z okazji U:roc1zin brałaś czynny udział w, obchodzie?-~ .. 'Wiz<~lów.na. mmusfa.: Jestem bar
składa.ni :$erdeczne, choć nieco. -S~dzę, że; zaws~~ moż,na ·.znaleźć:.' tlio 'żadą:WQlona, że -postanQwiłaś 
i:-późnione życzenia .. Ite lat -ma twój pół go(lz~Ąki czasu na riapisapie der :(•rno-Wig korespondnncję. z_ ,;Głosi~ 
brat? Do zoba~zenia na przyjęciut „Głosiku''~ .. - Naturalnie c naleźy to·· kif:m~'. J.~eferat nadR7.edl za późno 

Szawzynówrut Stefka: Bardzo się czynić tylko po od:obieiiiu .. __ lękcji. , ] <!Praco.Wany jest zbyt.· pobieżnie~ 
cieszę, żeś siQ ośmieliła. Napisz Nie można zaniedbywać obowiązku Wida.\vska· Bronka: Wierszyld są 
mi teraz obszernie o sobie. Można. dl~ przyj~mnofoi. . -słabe. f,Roc;ini9a'' ma. sfabą ·ro.:rmę-----· 
przysyłać niepełne rozwiązania, a. Cwajgehb~rg S.: ,.., Pi>Starauł sifi· i treść, a wiersze o szkole me mają 
mimoto bierze się udzia.ł w losowu.- p1'zynit:ść w:,zotY· Lmf.już,,. obdarzył· .rytmu. Należy unikać rvmliw cza-
niu. cię nagrodą, i·, napewno. Jeszcze nie: sownikowych. _ 

Siylit L.: Witam nowego sio- rnz to :uczini.J Justrnaiiówmt Lodka: Dziękuję za.· 
strzeńca. Zdaje się, że kolega, któ- CukieriiianĆ'Wmt Ewunia': . Twója., . miły liścik. Widzę, że o ~,Głosiku" 
ry razem z tobą ułotył . log-0gryf, koleiatika została juz: moją 8io~t~e nie zapomniałaś. Ckszę się, • ie po
juz kiedyś pisywał do „Głosiku". nicąk· Jakie 'przedmioty szkohie za.j .. · kocJ.ta.ł:1.ś nową wyc11c1wa.wczynię; 
Rozencwaj~a.nka Pola: . Jak się rnują ci na;jwięcej :ciasu? Czy mi-. ,zupPłnie inaczej praeu3e się w szko 

udał obchód? Czy brała~' udział mo pracy szkolnej, masz cza.S na. le, gdy się kocha, szanuje i ceni 
w komedyjce? Mam nadzieję, że czyta.nie? swą ·wychowawczynię. Sądzę, że 
:i:odzice c·mją się już całkiem do- wychowawczyni odczuwa to i jest 

Blochówna. Hania: Wybaczam ci· · · b · d 
bn:e. r jestem p1mna., że~ dotrzymasz. sło~ JBj nuto prze ywać w gronu~ . wiat- . 

Malinska. Basia.: Prośbę z chęcią . wa. Napisz ·obszerniej; gdyż. chcia. wy, która .. otaeza ją sym1)atją. Co 
Spełn1·łam·. ju"' nale~v. S" do gro·n„ b 1 • • · . . 'u debie słychać'? Jak ci idzie rum-

- 'h "" u ar ła ym epleJ .··poznać. filOJ~ SlóStrze• 
dziatwy głosikowej. Czekam ·rut i · ·1ca? _Jak się miewa mateczka? Czy 
obszerny lis.fi. . ·n cę. widu.jesz .się jes.zcze z twą · nta.ł:.ł! 

Pa.rzenczewska Rutka: . ,Bar<lzo . Altćwna.·.banusfa:., .N~ pytania{ pnyjaciółką? 
się cieszę, że ,,Głosik'';::Zdobyh:mbie ":tycza„ce ~ię.~nadsył~:fl.VCh tozrywek_ Rumiń'3ki Albinek:. Rozi;;trzygnię 
twoją sympatję, . kt6ia napewnb ·za'" · · umy_~łoW"l~ch; ~~f\dni9z'o ·nie. od po~ ·cie k@k~~su . otióźnifo się. wskutek. 
mieni' się w tt,wałąt P!ZYjdi\. . Jak -wiad3.iri, gdyi· żajęłohy nii to'. za mojej cho~·oby. Przez dwa tygodnie . 
w praktyce W"Ygląda.;p"rnęa ·w~ze~. · dużo t:niejs~< Trzeba więc czekać. miał~m,g'_rypę 'i leżałam· w Kzku~ . 

. go koła ha:rc~rskiego? · Tohkjuf od„_. ··· cie1'f1lh~ię, czy na.ilesłari·a i·ożrywka .. Mo.żna · nadsyłać . niepeh1ę rozwią.za.- · 
dn.vma do mnie piauje. M~m,nadzie< ·uk11ze się w ,;Gfo~i~u'.'. '. ·· · :.nia, .:;i -mimoto' bierz.e się udiial w 
ję, ~e następu,iącf t,,vój_ liś~)k :be~ Kulil~. ·Ber.tiÓ': iap6~nimy 0 ·prze--__ losowaniu~ Podaję rozrywki• trud,~ . 
dzie obszernłejszy. · -· ·· . ; 8złości · L rozpo,cwi0,my ,no\\?y; rachu :ni'.ijsie i l2,twięjsze, a-br . za.równG ' 

J akubowicztwna; ,BMyczka:. zy~: nek. Mam b"adzięj~:o. te_ tym· razemf starsze ja.~ i. młodsze dzieci . mogły· .. 
czenie twoje juz się»spełiu1ą: .na1e;. nie przer:Wiesz:jut ko~taktu z ,;Gło~, · interesowac sie rozrvwkami. . 
2ysz bowiem do grona ~hvia~wy: sikiem'~. -Przy.Jęcia> ódbywają · się; ·_ ;~··•~••••tł•••·~••••~•M+: ·=
głosikowej. Czekam ·na. dalsze- 'wia.<- ; zawsze-: có . dwa ":tyg~clni~ •. ,· · ·,w. ze- "' 
domości. - · , szfym :"tygodrifu · nfiiJiyło przyjęcia, 

poniBWaż·. bYłam dl(ir~ Twoi kole< 
dzy ostatnio'. do mnie- nie. piszą. .· . . 

· „Stary znajomy": · Odpowiedź 
miałeś przeciet w nr. 46 „Głosiku" 
Do jakich kółek należysz? Czy 
śpiewasz w chórze? „Raj podlot
ków" włdziałam. Był to ba.rdzo we
•oły film, serdeeznie się na nim 
uśmiałam. Czy widziałeś film 
„,Urwis s mszpa.nji''? 
Ptnkusówn~ Adelka: Szkoda, te 

Rozeucwajź.anka tutka: Bardzo 
się cieszę, że rodzice twoi Słlt już 
zdrowi. Inspektor chyb3. nie jest 
straszny, :żeby g.o się trzeba · było 
obawiaó. W zeszłym tygodniu nie 
było przyjęcia., gdyt miałam grypę 
i leżałam w łótku. ... „„ ••.•.••..•••••••• 
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