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Wczoraj wieczomm, bardzo pćź
»O musiałam jeszcze za.nieść list du 
skrzynki imcztowej. Ni~ min.łam do 
ł< gfJ wcale ochoty, byłem bowiew 
'lłardzo zmęczony. Ale nic nfo po
mogło, list trzeba było wrzucić do 
Akrzynki. Gdy tylko wróciłem, po· 
łtlżyłem się i zaraz usnąłem. 

Nagle drzwi się otworzyły i do 
pokoju ·weszła skrzynka · pocztówa 
s n~zego rogu. Miała cieniutkie 
llóżki z rolek, na którvch widniał 
nz..prny: ,,Druki". Wy~glądało tt• 
ł.~1„ kmni~znie, że roześmiałem się 
glośr.o. 

- Zamiast się śmiaó - rzekła. 
akrzynka pocztowa - podaj mi 
knesełko, abym mQgła. tf''l•·hq wy
p<W7.ą.ć. Ale nie lekkie krzP~Płkn a 
trzciny, lee?. m<wne z drzewa łub 
tf'fa . .za~ Mam bardzo pełny brzn<'h 
ł o mafo co nie przewróciłam się na. gchodach 

Usfadłem na łóżku . t&k !?:Wałtow-
nie„ że zaskrzypiało. .... 

- Wy„ ludzie, - mówiła. ilalej 
tt'krzynka - dobrze sobh~ iv}i'rie. 
Potl<'Z!l.S wirhru i dt>S'Zt'?,U nit" po-
tn<'bu~erie stać na. dworze. A ja., 
lłledna, ani dniem, ani nóeą nie 
mam spokoju! ·Czy sailzisz, że nie 
•:tnważyfam z jaką złością. .przynio~ 
sł?~·· mi list? Tak miłe się do debie 
11śm~erh::t.hm mojerr.i rlwiPma sz1.ar· 
kami. ale •ty teg-o nie eh .::ialPR za. 
uw;:i.tyć. CTdy oddaliłeś się. p~trzą.
tmPlRm kilk!l,krot.nie hrzucht:m i ze 
\rał~m wszystkie rolki w jeiłnem 

• Jnif'jscu: następnie ostrożnie wsunę 
ł JAm jPdne W drugie. UhV n1U<' fi3, 

f. Jlit>h st..<tna,ć i oto jestem l; cieliie. 
• Ziewn~J~111 j przeciągnąkm się t ~.l{ gwqJtowniB. że dotkm}Jem no· 
'+ gą zimnego łóżka. Zupefoie mnie 
! l@ rozbudziło. 

+ - Czy wc~1le nie chodzisz ~pać? 

Gość potrzą.3nął br2.nszkiem: 

- Właśni~, o to chodzi. l:e nte 
m~un odpoczynku Cheiałam d po
wied1if~e, że tobie nte najgorzej 
się powodzi, .~jetelł n2wet musisz 
w brew chęci zanieśe liBt do skrzyn 
ki. Ja prP.cuję w dzień i w nory, 
gdyż lud'Łie :zawsze.c wypęłt1iają mój 
brzuch dutymi i małymi1 · <>ięikimi i 
lekkimi Ustami. Alt1 za · tn widzę 
dttżo .interesują.cych .:rŻeczy~ Naj. 
ładniejsze są nat,urahrle kolorowe 
karty poczt-0w~ ~- iyczeniami 
gwiazkowemi noworwznemi i wiel 
imnnrnemi! z~jączki, anii'łki. haran 
ki i św. Mikołaj. Oglądam równfoż 
widoki z rozruaitvch miast. f4hocia:ź 
nio·dv nie podróż0wał.am. ·widnię 
rr,~rl~i z rozmaityeh krnjł w fjza· 
f.em list jest za ciężki i przylephmo 
do· niego za. malo marek. N1PkiPdy 
~nć w ktoś nio wie. że na łi!->t za
graniczny trzeba przyldelć droższy 
znaczek poezfowy. W11Wf.'ł:3.S zwę
fa.m moją szparkę, ałJy zwródć 
ludziom na. to uwn!!e. łei'Z oni tego 
r,jp widzą, ponfowif nip rozumieją 
l~H;jegl• języka 

iiem brz.uszltlem, leez zaraz ro.zwe 
· Bf;lifa. .się·.imówiła dalej: 

· ~ Mo1m ·najl~pszym przyjacie~ 
lem jest uTzę\lnik pucztowy. Co pa
rę godzm pl'zyjeidfa do nmie i •lba.. 
o to, abym sobie riię zepsuła io1ąd 
ka. Listy są łJóWi~m · mojflm pozy~ 
wi?niem i mgdy ni~ mam i1·h tfo~yć. 
Cieszę się, gdy mam pełny brzuch. 
Pom tym względem mam się lepiej 
niż ludzie. C.dy. oni są sye:i, muszą 
czeka.ć par~ godzin, :at znowu mogą 
zacząć jeść" A mój · brzuc·h zostaje 
zwycntjnie otw&rty, wypróżniony 
i zaczynam. ze srn.akiem. łykać no· 
we list.y. 

- Któl'3, . gorlzirui.? - zapyt.'lła 
nat1.'le skrzynk& · 

Spojrz:llem na. ?.egarek: 
- Za. pięć minut wpół do dwuna

utej! · 
....:... Muszę pędzić - o~·wfad~zyla. 

ekrzynka, ·.~ widziM, tu jest napi~ 
S.1.ne: ,~Następne wyjmowani~ li
stów o w :pół do dwunasteJH. NiP 
mogą pnzwołić, a.by mój przyja.ciel 
CZPkał. 

Skrzynka szybko'· podreptaia di) 
drzwi np~ swv.ch nieniutldch nói
ka{;il i znnrnęb~ Jeszcze w{i ~nie 
śmia.łemsię z tego·za.ba-wnngo wido 
ku. 

Następnegq dnia zrana, w dro~ 
dze d<l szkoły1 przeszedłBm obok 
naszej skrzynki pocztowej. Błysz
cza.fa ona :wesoło·.w świetle słonecz 
nem. :,Następnfi wyjmowanit') Ustćw 
o 8" -. przeczytał~ru zad-0wofony. 
A więc wczoraj wieczorem zdążyła 
ona jeszcze na··czas. Poroznmfowaw 
czo .· łiśmiecbną,hm się do skrzynki 
1mczwwej, gdyż pr.zeeiez od wczo
rHj mamy wspćlną tajt>mnkę. 
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: .~ Gzy nie uwa.ża.sz mnie. z a najiszczęśliwszego eizłowieka 
na świecie? ·· 

Gdy ktoś jest . szale11ie bogaty. kogo Sofon uw,1ża za najszezęśliw· 
to często mówi się o nim: ,;O, to szego człowieka po .tym obywatelu. 
prawdziwy Krezus!'' Krezus jest to Gdy Solon opowie,Iział mu znów o 
boyrfem imtę króla, który niegdyś matce i ·jej dwuch synach, król 
żył i rządził w Małej Az ii i był zniecierpliwiL:się · 1 krzyknął: 
sławny ze swego szalo.nego bogac- - Czy nią .uważasz ~mnie za 
twa. Zwyciężył nn wśzystkich bli~ . szczęśliwszegłt ·od . tych biednyeh 
skich sąsiadów, któf;Zy.·musieli inu· dawno zmarłych ludzi? Przecież ja_ 
zapłacić wielki okup,; w postaci ' posia<lam władzę i takie uiezmierzo 
złota i rozmaity,ch J.drogocenności, 1 · ne bogactwa?.. ,: 
Zbiory jego były . tak' piękne, . ze lu"· , . W 6wczas s:o,on : rzekł: __ . . 
dzie przybywali · z. daleka, aby je:· ~ PoniyśLtylkO:, Krezusi~, jak 
obejrzeć. . . . · długo· będii~S.z~ .. J~szcze ;~ł. 'Czy· 

Pewnego dnia. ~:p~zybył !- . Gre~li każdy dzień nie fuoże Ci przynieść 
mędrzec Solo-a. Krezus , przyjął go -nieszczęścia? Własrue dłategó, że 
na zamku, ugośęifi :a p.otem ż du- :j~steś tak potężny~ masz wielti-.wro · 
mą pokazaf mu .. s\Voje skarby"'- So· · gów, a nikogo nie można naz1yać 
łon oglądał wszyst~~e · skarby nie szczęśliwym przed jego śmiercią. , 
mówiac ani słowa... ·. . Odpowiedź ta wielce rozgnięwa-. 

Nie· podobało ~~ię tó królowi, któ ła króla i po~wolii odjechać ·~edr· 
ry pragnął, aby ;lm,<irZ,ec .zachwycał . cowi itie dając' mu.. riic ze . swego 
się, a nawet . mti/,Z.:aźdtośeił. · · Witiic. skarbca, jak to zwykłe czynił ze 
zapytał go wkoi\eu;: · ·.kogo uważa swymi gośćmi. · 
za najszczęśliw~zego człowieka na Wkrótce · ·potem spotkało go 
świecie. Przytem myślał, ie Solon pierwsze wielkie nieszl'zęście; jego 
wymieni jego. Lecz Solon wymienll syn, Atys, którego bardzo kochał, 
Jakiegoś zwykłego obywatela Aten podczas polowanfa · został przez nie 
który miał dobre i ładne dzieci, za- uwagę trafiony włócznią przez swe 
rabiał na skromne utrzymanie i zgi go przyjaciela i wkrótce zmarł. 
nął podczas obrony miasta. Dla ucz Kr2zus długo i serdecznie bolał 
czenia go urządzono wielką urorzy nad śmiercią syna. 
stość ł.ałobną. * 

Krezus był roczarowany, lecz nie Krezus, który chciał władać ca· 
'dał tego poznać po sobie i zapytał, Jym światem, spostrzegł, że jedna 

r 
z państw sąsiednich,. Persja, staje 
sie coraz· potężniejsze. Zamierzał 
więe. wystąpić 2brojnie i. zwyc~zy'e 
ten 1·ożrastający ·się kraj. · · 

Przedtem Jednak, tak jak to hy· 
ło we zwyczaju, posłał. posłańca do 
Delf, do Grecji, i kazał zapytać wy 
roczni delfickiej, ~ey ma ·wyruszyć 
na wojnę z persami. Wyroe·znta 
delficka udzielała rad we· wszyst
kk•h wafoych sprawach „ i · żaden 
król ezy włacl~a · nic .nie przedsię· 

· brał bez z:asięgnięc!a Jej rady., Nie-o: 
stety .rady wyroczni ··Zwykle .były 

· dwuznaczne, fob całkiem niejasne 
i rozmaite.· nieszczęścia wynikały ·z 
tego, te ludzie fałszywie je . sobie 
tiomaczyli. 
: , Na . pytiinie . Krezus~·. wyroc~ilia · ~ ·1.. . 
odoowiedziała: ,,o ile wyruszysz 
na· wojn~, żniszczysz wielkie pań-
stwo". Krezus był z t~j odpowiedzi 
zadowolony, ho byi pewien; ie zviYi 
cięży persów i zniszczy ieh pań- i'-. 
s1wo. : 

Lecz stało sie wrecz odwrotnie. 
Król persów zwycięiył w bitwie, .. ~; 
gonił go aż do jego stolicy, otoczył i 
ją . i zdobył. P1·zepowiednia wyrocz"' ł: 
id -spełniła się: wielkie państwo m. 
stało zniszcwne; lecz Krezus na.tu~. 
ralnie nie przypuszczał, ze to bę~ 
dzie jego panstw~. 

Król persów w~iąl go do niewo~ 
li i p~~iewaz Krezus napadł na je„. 

. gó pań~hv9, ··skazał go na spaleni~ 
· iywc~ni · na ·stosie. 

. ZrobiOno stos .1 gdy Krezus nań 
\VSzedł, przypomniała mu się rozmo 

. wa z Solonem;, który powiedział, że 

Kreziµs za\vołał: ,, O, SQloiniec 
Solonie!!! 

• 
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HiatorJałlróla Krezusa 
(Dokończenie) 

nikogo przed śmforcią nie można 
uważać z.a szczęśliwego. Obecnie 
on, najbogatszy król świata, był w 
niewoli i miał zostać żywe-em spało 
ny! Zrobiło mu się bardzo smutno 
i zawołał głośno~ ,,O Solonieł Solo
nie!'' 

Ody usłyszał to król perski, bar
iłzo się ·zdziwił i kazał zapytać 
Krezusa, co znaczy ten o~rzyk. 
Król · opowiedział swoją rozmowę 
z Solonem. W zruszyło to króla per 
skiego, który pomyślał sobie, .że i 
jemu mogłoby się coś takiego przy
trafić· i że lepi~) jest zrobić sobie z 
wroga przyjaciela, niż go zabić. Ka 
zał zdjąć Krezusowi więzy i naza· 
wsze zatrzymał go przy sohie, ra· 
'dząe go się we wszelkich ważnych 
sprawach. Krezus zaś wdzięczny 
królowi perskiemu za eycie, starał 
się. zawsze przysłużyć mu w miarę 
możności 
· \V grun(!ie rzeczy zaś miał wszy

stko do zawdzięczenia Solonowi. 

Dozsirzuenie.:ie on ur su 
,~_na temat do ankief.y 

W __ 1lł.unerze 41~,;l\{oiego. GłO!":, .•. upraeow~ny~h odpowiedzi. Au.
siklu" -. podałam WS!Zystkie nade;; -- . toi! ·lub anł~ka najrozsądniej 
słane tema!y, ·na któire ziac~~a •J,llloływowall,ę,i_ : odpowiedzi .o" 
głosować cała dziatwa glo~dko„ lttl!yllla mił:v til·pOminek. 
wa. Po obl!crreµiu okamło się ··· : Ci~cia Mai·ysia. 
że najwięce,i glOsów padło n:łł ~•••-••• Ht+••• H••• ••..._ 
tr.mat:. .IJ .lłfi t\ ! ! ! 
„KTÓRY Z PRZED1\UOTÓW-· 

SZKOLNYCH P. OOOBA Ml._ , ~,;Bellt s;1umnYcn reklam ! Bez wiei· 
kich ogłos~eń wiemy wszyscy,. it · 

SIĘ NAJBARDZIEJ l -· _.~ZA BAWKl~ .• lalkł, konie, sanki, 
DLACZEGO?" _ _ -, w6ski, gry .- towarzyskie,-· ZAJĘ(:łA 

TP-m._at ten nad __ · ... esłało. ·J·e_d.n.o- ~'. F~EBLOWSK_IE,;oraz ketyljony na 
Hbawy kupujemy n11Jlepiej ł naJ-

cześn:ie dwue!h ·, mtfłelni&ów .. . tanh~j tJlko w , ,· , 
,.Mojego mosiku'f: .Fred·Lio „„RalU ·_··.o-z-··· 1· :E. =.-_• 1._1u' y M" 
Zajbert i „F. R." ~ wobec te• n O U li U l'I 
go ·obaj oni otrzymu.fą nagr~ _ Łódź, 34- Narutowicza 34 
dy w postae~ . gier towaPzy- telefon 192-55 
skich, które m(ijtą sobie ode· Mimo najwi~kszego wyboru, Je.st naJ
brać na nastęPneni pnyj~ciu. ; tańuem 'źródłem w Łodzi. Na 

Obecnie na-. no. ... w.yże.li ..... n.11 any miejscu klinika •. I ale k t n_aprawa 
I"" ' llU'" - wl_ecznyeh piór. -... 

temat ogłaszam ankietę i pro-, UWAGA: Ka:i:dy ·kupujący: otray-
~ wszysf"de czytelnicilki i muje upominek darmo. 
czytelników „Głosiku" o nad„ ·Obejrzenie wspomnianych artykułów, 
s.yłanie s'Zle;zerych i staranni~ nie obowhizuje do kupna. 
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i '--- ·1 Przerysujcie kształt koszyczka cztery boczne cżęści i na ośmiu róż nemi cukierkami jest iniłym pre.zen 

na tekturę i na czterech bocznych kach zróbcie małe dzłurtri. Przez cikiem. 
4clanłł.ach narysuicie kolorowe o„ każde dwie sąsiednie dziurki prze Możecie również tę samą formę ł 

I 
lf:razk,ł takie, jakie widzicie na wzo ciągnijcie kolorowy sznureczek i &bciągnąl materjatem, a wtedy 
ne. Następnie zagnijcie do góry zwiążcie go na kokardkę. będziecie m~ełi koszyczek do przy-

. Koszyczek ten napełniony drcb-- b<>rów do szycia. 

···················································································* 
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Mówiąc to hoża tk·rówka po

f.nmęła naprz5ił~ '8. Ha".tia bie· 
gła za nią ~ hijąemn serd us~ ... 
kiem~ Chnząszezyk wprowad~• 
ją w· ~ęsfa-zarośla. Bvło coru 
ciemnie.i. posuwali się przez la .. 
kiś wąski k(rytarzy . który oa
gle się s.kmoczyl. Hania i;,fanda 
w iaslk:rawem świetle, r·Jizep_"Za„ 
la. się do:kda i k1rzvkuęła rM• 
c,zarowana: 

·- Ta·k więc wygląda w Ul~ 
cw·rnwanvm kraju? 

- Przed nią znajd :>wała -ttę 
o.tbrzvmia pla:szezvzna, pokry ... 
ta asfaltem. Wyglądało toi ~ 
plac sportowy! lub olbnvtaie 
poowónz.e. W kilku mie,iseadl 

:Ryła· suhie raz. n1afa dzfow·• __ T~1 umfo.sz mówićl ._ 3 w ziemi~ wmttJ.'Gwane były, 
ezynka.,! imieniem Hania~ ikt{rra - km?.yknęła zdumiona Hania,__ -kwadratowe zhiomiki wody. 
hard•zo t~skniła do zae::mrowa·. r.tie miał.:tm poięeia~ .fo boże Gdzieniegdzie w·znosiłv ""'~ 
nego kiraju. Wszystk-0, eo d:na krówki potrafią mówić! kwadrat..>~~e, białe budynki. 
ło się w rz:eczywi-stośei„ wydłł- · };ez żad:uyoh ozd6b. Hania rcz~ 

- Nie wsz,rstlkie .hoż.e krów~ l d -i~ • ...:< ...... k wałó się jej całkiem niewa;h1e. "' cz.a1rowana r<ng ą a:ra: SJ:ę ~· '-' 
Najlepsze przyjaciółki,· najhd~ ki m&wią, - od',Jad chrahiw ła, g1v uagle w górze rnzl~ 
niejsze zabawki- ws&yst1tto to. sx~..zyk; - ·lecz tylko te, które się .fakiś szum i c{}Ś cie1nn~ri:. 
właściwie wcale ją n'.e ołw.hn- nocdiodzą •z, z.a.czarowane.go kra pirzeledało szybko. przez powt~ 
dziło. lu„ ' trze. Dziewczvnka była !11"7P~• 

-- w zae.zarowaąym: :ktaju ~ Więc ty p0eihod:zisz z za-
- tn.ówiła zwykle: 7- wszvstlró t"'llłrowane~ci kra.in'# - s.pvtała 
jestnapewno o wiele ładniejsze Hania. - ,;Dlaczego wlec. nrzv· 
niż° tutaj! · . frunęłaś:tutaj? . 

Wskutek fogn z ezasem sta- __... UlateRo, ie tam p;rz~stało 
ła się - z.amyślonem1 .: samotinein . mi się podobać! -- odp~.rl c,hra 
dzieckiem. >hąsZ-eivk. . . 

P. d • b ła . „ - Nie pojmuję. fogQ~ _:_ 0:-
ewil:ego ma, ·_y · to pię- świadczyła Hania, _,„ iak ko"' 

lk.na, jesienna- niedzieła,. matka muś może ~ię nie podobA ć: w 
zawołała Hanię i mekła: zaezarowa:Ilym kraju? Ja bo

_,, Idź do órorodu i zerwij kil wiem strasznie tęsknię d-0 za. 
ka astrów i gieo:rg1ńł czarowaneJ:,o k:raju t cllciała-

Hania poszła dQ o.grodu i hvm choć raz tam s.i~ znaletćł 
tac..7.efa. zrywa~ kwk~ty. Ujęła - O, w zaez.a!l'owanvm kra
akurat w ręk.ę piąkną c~erwo- J11 :mszło bardi.o dużo 7.mian,--
ną. gico~rnję, ~'f SlfJOstrzerła oświadczył:\ boża krl1wka, -
na niej śUc~ą ·;-boią 1krówke. nie w.iem~, czyby ci się bun te
Hania uśmlechnęła si~ i powie raz podobało„ Lecz m9żesz to 
d.:7.i:da: m:z: ohPjr1eć~ 

- Droga boża kTóW'ko, od• - Cnłyby bvfo można! 
f-ruń z kwiatka. oo mac.zej b~- westchnęła lfania, le~ to pe„ 
d~ cię musida zabrać do po• w.no iest banbo cale.ko? · 
ko!ut - ·wcale nfo d-a.ll'łko -- ~-
Roża krówka po.i'tl1S<Zyła piiszczał ehrabąszc~yk1 - za• 

skrzydł'łkami i nagle odezwała raz. tu za rogiem, w ]esiel · 
siP fłienkim1 letiz wnainy.n1 - Ta-k blisko.? - kuyknęła 
głosem: Hania., - ft ja jeszcze niadv o 

fu.?ęk·uję cl. dobra Ha- tem nie dyszałam! 
niuf mas11 si~achetne serduu• - ·Bo te tylko ten możg opo 
koJ wiedzieć, kto tam .inż bvU 

żona. 

- Nie b6J się;, - szepnął ·jiil · 
chlrząs.'Z'Czyk · dJ uszka, - . ł•J. 
była , tylko czairownica, kWa 
\V SWO:iiffi r,alkief.OWyill ~aB'rO;Jl'il I· 

nie pój-echała na- Łysą Górę' . 
- w tiakietowyni . aeropJ11-< 

nie? Sąd,ziłam, fe e.rnrown ~e~f 
.iezdżą okmkie111 na mi-0tłB-rił4,:o 

- Ach, to _już ; odda w11a j~ 
. niemodne l Każda ·· p.rnwdziw~ 
czarownica pr>shda · d~.i~ ~rii 
Takiętowy aeroplan., . 

Hani zl'Obiło ··si~ bardzo ~.i 
tno. Było tu całkiem jna~~ 
niż sobie·. wyobrażała. ·· 

Tymezasem zhHźyli si~ illo · 
kwą.dratowPgo zhiorni:ka w~· 
.rJy. 

- Koaiks, koak.s \ - 1rnv.ł~gti; 
.się donośnie, a potem: u~~ 
ci1rip!'' - }P~Z wszvstko to lit> 
.fa·ktu. 

·--, Co się tu d:z.ieje'/ 
-:-- To jest nowiai Gflk!~ · 

jambandiowa: żaby i kH:tł 
polne! - r.zekl cblrząsze~. 
- Ćwiczą oni nową. muzykę U 
neczną„ k.tln·ą zalJlówily n :aMi 
elfy. 

--, Muzyka jaz:zowa? 

I 
ł 
i 
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_ - Nahirc.łnie, ~heą une iść 
narpir,:zód z duehem czasu. Zah
.ki grają na sa&:sofonaałt, a k..&
nild poh~e evit>.:1.-ą nq pile.' fi1a 
sami przychodzą też bocian;~ 
któire -swohn ·klekotem zastępu 
ją bielę w hębny, - lee.z wćw4 

czas żabki.· denerwu.ią :Się i wy 
padają z taktu. Myślano jnź o 
foID„ ahv p1·zyląezyć d-0 orkie-

. stii·v robaki ilr.zewne, lecz nie 
ma ją &ne c.za\Sn, gn.yz nezą s1.ę 
obecnie alfabetu M.orse•a> 

Hania mil~ała To hvlo zł:l 
fłużo na raz; pj"aw-liziwv dos 
dla jej wszystJdcl1 marzeń. 

- Co to za budynek? - za 
J):vtała w końcu mach! naJnfo. · 

- T>P- jest · s.chr-0:.1isiko dla 
bezdmn.nvch! 
i- A tkto w niem mieszka 1 

. -- Głównfo ślimaki. bez sko
xnp~k? bowiem . nie mają olle 
sworol1 mu~zeJ.kovraivch dom
ków 

Nagle Hania ujrzała enś, .co 
ją zachwyciło. Pwed prostym, 
hiałym domem, siały karzełki., 
prawdziwe1 male kraisnolud:ki. 
\Vygląd:ały one bardzo smułnle 
ł stały w sz.ere~1 l)l"Zed wej.:: 
.ściem. 

t\.cih!. kitasnohidki, -·1 

· lkrzyknę1a Han.fil., ~ l akuratl 
takie same, ·jak w mojej .kS1ą.ż
c.e z lla}kamU. Co· one łu .. rohią'/, 

- f'.ilZ~kają na. robolęl Od 
. czasu, ja1k Iudz1i;! zac»patrzyli 
się w ele!ktrolukSv i inne me"" 
chankzne priyrządv,·· k:atrzełki 
mają mało 1;-0h0ty. · 

mmfa była bliska Płaczu. 
Przy honznvm domku kilka 

lkrnsnolud'ków zdeimowalo. 21 

w6'Złka jarzyny. · . 
- Tam mieszkają ludożer

cy, - ohjaśniał c'hrząsizc:zyk,
. foc.z osta:tnio Z-Ostali oni wege
farjaninami, z powodu ty~h 
modnych witamin! 

- Co? - krzyknęła Hania 
to ma być k'l'aj za.czarowany'l 
Tu mieszkają wszystkie posta• 
ci~ ~ bajek: Nc.r~il1szek! Śilież-· 
ka, Spiąca królewna, Kot w bu 
lach, Jaś i Małgosia'/ 
~- fol1 już tu oddawna nie-· 

mal ~ rzekł cł.lf'Ząs.ueył: -
łlostałi oni w'F.panfałe posady 

. -

w reklamowem łow.arzy- c kwi_at6w ·, pęe!,~m· pobi~g'ła do 
stwie filmc0wem. domit. W q.,t:\viach wpa~ w 

- Reklamowy? Jakie rek.la- ra:m~ona mat~zlkL 
my? :.. ., 

- Kot w hutach i Tomcio 
Paluch ze :swymi . .siedmiómili>• 
wymi hut,ami .·r~mują ,,Dom 
obuwia{\ śpiaca królewna -
środek nasenny, Kopciuszek.
siklep kolonjalny, J:aś i Małgo
sia - fabykę :pi&rn.ilków. .Ale 
chodź ]Bs.zeze k.awalek, .i{) po
.każ~ ci faL:yk~ w J{fórej ;pa
jąiki robią mm owe :antrnv .„-· 

-· -. A.eh~ mat.ec:zko,.--- zawoła 
·la Ha11ia„ .. jak u nas jest pię-

. lmie! Tutaj:paJąki :pnedą 1est 
ci.Ze. p:rnwdzhvą . . paJęP...zvnę·. 
świe,rnzeze :n,ucą davn1e piÓsen 
ki, a bot~ k.ró-~1d fruwają · 'lił\"\lo· 
bodnie · dokołi- · - wszystko jest 

. tak. ezarodziejsl}rn pi~knt!l l~a 
· :jest>em tn s·~cześliwą:t 

Mateczka z<lmnhnia dnt'lm~ 
la czoła c61r;eczki, sądząc, ):1· ta 
mówi. z gorączki. - Ni.e, droga OO:fa krówko~ 

rzekła Hania - nie chcę jui 
dalej ogląda~ zac.lRrowanego --..;... Dziwne~ - :s2epnęla mot 
kraju. Mam dosyć. Zapr-0wadi łka :iw·dhwili do ojca, - nasza 
mnie terRz jaknaj.prędzef do .Hainia jest ·całkiem zmieniu-
domu. Już teraz wiem, !ldzie na! Nie ma marząeveh vcrn, 
hzeha szukaf vrn:wrlzi\11r;>eh ba. jest tak wesoła i iilźvwmnAt 
}131.k. . - _Gdyby tylko taka z·osta 

Chlnas~~ylr. furuc,~ąc \veso- la -: odparł ojciec i pPkH~~1ł 
lo p;rzepTowadzil ją prze.z cie- gł.ową .ż pow.ątpfowaniem. 
mne p1rzejścia_ . ai do skraju la . Nie wiedział ·en bowiem n 
.sn. T"4m .wrkuąl : Hania . zaś .bożej krówce i o wycieczce Ha-

. schv:yciła bukiet jesiemiyc.h ni do zaczarowanego 'kr:aju. . 

)·····························•••@•••••••••t•••••· ,, cz ' • 

ACł ... ia 

~ 4-J; 

.4'1 
•tt 

4 

1F 13 1: li 
1.'ł 

... ~~· 2, 

Połąc2efo ze .sobą. punkty 7.&. pomocą linji pTOstyeb1 a ot:rzymaeie i·oz
vriąz a.nie. 
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szarady 
(Ul •. · Basia· T~:ąuiSiewska). 

Pierws.ze to jest niemowląt. 
· · · ·. · powstąp.ie, 

· Kto· pierwsze .>drugie ten• . 
· zwykle 'vstarrie. 

Lecz przytem czasem, 
. co nie ·daj Boże, 

Pier·ws.ze ,;. tmz:ecfo łatwo 
zwfoJmąc' sobie . może; 

Całości nie 'hthi nilkt chyba· 
· ·: na św ie.cie, 
Zwykle go się· boi inąż, żona 

" •· · ! i dziecię, 
Po' zfom1 pełza, a· kto żyw· 

n~.ieka, 
Bo·· niebezpiecizny hywa dla 
, · ·.· · ·.~ 4:'.złowieka. 

(Ut Danusia·. Alłówna) 

Pforwsze to litera 
· ·· · ·· w ·. alfabecie hliskó. 
Drugie tl~:ZeGfo u nas 

dla dzieci uzdrowisko. 
. vVs,zystko razem ~ to 
. „ Jf ohieta. ~e wsohodu, 
Od~~adJniecie" teraz - chyba 

bez zachodu. 

Szarady żartabliwe 
(Ul. L. Stasu.ewska) 

Istnieje walec, 
Kt6irv j·est . rzeką, 
Niec.h zgadnie malec 
CfonpJiwie c.2ekam. · 

* 
Dlatego, że istni:ej.e raj. 
I rodzaj skoruipi.aka,. 

; To pociesz: go, :ttadę dai„ 
A· czasem i uirosza~ka. 

* 
Jak to może J:>yć zapytasz, 
Żeby spożywał llwrytair:z. 

Zagadki 
· (Uł •. ,,Ilf'ka ze wsi'•}• 

Co to za slow.o? 
Czytane wprost ..:...... mocny 

. ... .. napój mac·zy, 
·Czytane wspak ~ ni~h 
· k~·żdy by jej nie dostał 

· bacty. 
Czytane bez pierwsze.i litery, 

- żywe da stwoiiZenie, 
A bez· ostatnie.i imię papugi 

-z.gadniesz, gdv- przyjdzie 
natchnienie. 

Y. I U· l 
(Ul. R~·ewajgenberg) •. 

Co to będzie za budowa; 
Co nawpół się ·w ziemię ~ho

·,'wa? 
Drobne wim1oszą ją stworzenia, 
Co p;racu.ią· bez wytchnienia. 

'i!! .. * * 
(Uł. , Junk Babadl•·· 

Zagadka nietrudna, "'Zgadniesz 
t 'i ty: 

„Spożywa .. · c1J:owiek niepraCO·' 
wity". 

" * * (Ul. A~ ··. Rosenstra~hl · 
Ułłożyć .~O oz:terro~Ue~owycih: 

wyra:z.ó\v, ·k~óryoh dwfo ·. środ
kowe litery<będą „ru". 

· bogogryf · botaniczny 
(Ul. Basla · Tomaszewska). 

Z poniżeJ .podanych sylab .. u~ 
łożyć 20 wyrazów, pierwsze' li
tery kthryc'h, czytane z g6:ry 
na ·dół', dadzą zdarzenie histQ.: 
ryczne. 

Sylaby: 
a, a, brok, cja~ cjia. dak. dor. 

dy, en, es, i. ig. ka. li. Jja. ·1:t, 
ła, mi. mia. na. nas. nek. nes. 
ni. -0, o, ol, pa, po, pą, rrJk. 
relk. rzy, rys. sa .. se. S'r?Y •. ta. ta. 
ta. tur. ty. tyl, tira, wa W3, 'łła; 
wi, · .. wia, w§j. 

· Znactięnie wyra:1..iów. 
l) Roślina pnąca. 2) Drzewo 

liściaste. . 3) Rośliny jadalue. 
4) Rośłinajad;ilna .. 5), RośUna 
nadwodna~ ,; 6) Dr.zewo liścia
ste. 7) Roślina. haUrnnowa. · 8) 
Liście nfoktórych drzew. 9) 
Ro·śHna, 21 Jdóre.i 'tohi. ~łę ocęt„ 
10). DTZ·ewo ;liściaste. 11} Kwiat 
12} Roślina . lecznicza. 13) }lol
na roślina pachnąca. 14) R~li 
na jadalna~ 15) Roślin~a ja dal· 
na. 16) Roślina południowa. 17) · 
Owoc pQJludniowy. 18) . Pasu 

· zwie,rzitt. ;>19) Kor1z.eń pachną'. 
cy. 20) R()dZfli ~~łvty. 

.laogogryl 
(Uł. IZio HorowiCZl. 

Z poniżej podanych sylab u~ 
łożyć 12 wyrazów n podanych 
z.naciz;eniaoeb. Pierwsze lifory 
tych wyrazów, czytane z góry1 
na dół, dadzą na1ziwisko pis.o·~ 
T'iZa polskiego, ia oc;tatnie, . czv 
tane w tym samym kierunk.111 -

tytuły dwue:.h jego utworów, 

Sylaby: 
dor, dy, e. e. !bib. im, in. ~o. 

lk:L ko. ko. los, łek, me. mut, 
mu, ne. nie, o-r, pre, re, ri, sa. 
sa. sal. sans, san, ~ar, tyk, u. 
\Va. za. 

Znaczenie Wy!'alZlów. 
l) Tytuł perski. 2) Człowiek 

uriz·ądzający impmzy. 3) Si~1.; 
dek lee.zniczy. 4) Oddział . woj~ 
skowy, wysłany nn 'ZJWiady. 61, 
Naród~ 6) Imię węgierskie. 7)' 
Ślepa ulrozlka. 8) Zwierzę. 9)' 
Lennilk. 10} !fazwisko sławnej 
ś,piewaczki. 11) Olbrzym. 12)1 

Ptaki domowe. 

* (Uł. H. Zylbe:1•man }. 
Z poniżej podanych sylab u

łożyć 15 słów· o podanych ·ma
czeniaek Pierwsze lite·ry tyeli 
wyrazów' ' r_;zytane z gó-rv Il.\l 
dół, dadJzią imię i nazwi·słko pol 
skiej aktorlki filmowej, a osta• 
tnie, czytane w tym san-eym 
kierunku, imię i na.zwisko ak: 
tora filmowego polskiego. 

Sylaby: 
a. a1k, ce. dy. e. ~a. gan, 

gów. ka. ka. kord,· le. le. lei 
lew.. mi. na. ni. ny, o, or, pał, 
pian, · pie. pUIS. ·re, ~ret, ro, 
rzew' s·ek, ta. to. :t~r. 11, wel, 
weł1 wi, za. za. ·zy. 

zna.czenie• WYł'.~w. 
l) Dzielnic~ w. Łodzi. 2)° Go

rąicó •. 3) Mała chatka. 4) Har-: 
monijlly·· dob61r dźwięków ... 5) 
Górv w Polsce. 6) Termin mu-

. zyc:zny. 7} Imię ze znanego 
· wierszyka. 8) Rodzaj materja• 
łu. 9) Miaisto · w •Polsce. 10) Po
top. 111) Samotnilk. 12) Histo~ 
ryk polski. 13) Tajemnie;a. 14) 
Miasto na Śląsku. 15) Czło.; 
wiek zbierający. oglosiz:enia. 

tła grody 
Rozwiązania powyższye:h .rOIZ 

rywek umysłowych należy nad 
syłać do redakcji „Moje.go Gło 
s~kiu." (Piotrlkowska 101) do 
dnia 3 gi1."1~.dnia. 

Za trafne ro·z.wią.zania reda.Ii 
cja prizeznacz:a flrzv na~rody: 

1) Biłef do kma. 
2) Grę towairzy,ską. 
3) K'S·i·ąiżikę. 
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Rozwiązania 
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rozrywek _umysłowycli, wakowska Hela, Nowik." "Władek, 
Niwiński Ulek. Nouberzanka Belka. 

urn ieszczonych w numerze 46 '"Mojego Głosiku'' Nonberg .Józllr, Olecka Janka., Ol~ 
ILE LAT MA OJCIEC PAWEL? Gienia, Adamczewski Jurek, Ą.ster · dak. Jćzio; .Orzechowski .Julek, Or-

Ojciec. Paweł ma 75 lat. blum Henryk, . Adamski Włodek, lińska ·Hanka; Pa.rzanczewska Kry-
ROZWIĄZANIE . L()GOGRYFU I. Akawie. ·Irka, Basieńka S. i . IrN·z- sia, Pasteclrn ,H,ela, Pplanowslm Ir

H.··. ultaj, Rikitiki. "ta.w.i.. antałek, bro ka A., Ba1eerkówna M!triia, Berum- ka., Pilecka Bronka,~ ferelmanówna · . · . . , · · · · · · · Haneczka, Panko ... wski .Tad. eu.s .. z, Rf: wa1;, imitac. ja; nawias, arendarz, ko nówila Luta, Bermanćwna . Hela, · 
ak b · , B • K ziewiczówna. Bela, Rozeriblufuówua. rale, {.)gniew, senes, e.metyk, Lili. - Bla.tt 

0J ~u ' „Ęerta' osiński a- E .. R d . , 1 Sł l T> . . k k., Jd. B"ll' ~wa;-lUZ1IlSG1·1awrn, nf>Wll· ·,~Hrahina Km;el - J. I. Kraszew zi , Bu !llska a. z1a,, le a rnw;na ·· k p 1 f d · 1 rn k 5Jd·'. Wand&, B.orsteinówną, Alinka; Bu- ewa:Jzan a. · 0 ~: lu med .i ome ?' 
· Rutkowska. · Helena,_ Roznąrównll, ROZWIĄZANIĘ LOGOGRYFU U. - Jzyńska Basia~ f;w·ajgenherg R., · k. I c · l Lilka;.·· Rechtman Zygmuś, Ra.bi no-s ... anki, t.ertyk.-, .Eweres, fatum, abe Czarnec. a Ha ina, : eg1e ska ]\fary-. . . · . · 'viczówna .FeU;. Rosiil.sk.a Ją<lzfa, ca.filo, .Niger,_bag~ -(wspak), Erdal, sia. Cukiermanóvvna .. Ewusia, .Cha- Segal J:nrek; Szymczakówna ~fanka 

.. rc:mdc,. m-d.eF,. m. am. 11t., s.~ldo, ·.kepi,. · renównn.. Franka, Czerniakt.wna. - · ·· - i:u · · - · ~ · ·• · · Srnka. IL} Sinro;µowiczÓ.\\1'11a· :M .. ::l,d~ia.1 Parki (w~p.ak).· vv and.a;· Cymcr -Janek, thvaJgen-• · Szwarcm:.inówn3', Ądela, ~zylit A, „Stefan żero. mski _ P.fotr Ol- berg S.; Celińska Z-Osia, ,,Dwa.J ~ , -, f' S k" • - 1 ·• . ._'zymzyw·\vna ~te ka,.. zym aęw1cz brnmski'~. . rn·zyjacie e„, D~nieł:ti.t St:trh: Da.w1· · Stefan; Szymczakówna. Janka,· Sław ROZWif\ZA.NI.Ę. WIZYTó.W .. · EK dowicz Henryk, Dosińska KazLt. D;-. 't 
1 r:ka. Hania; Sobczak WlJdek, Toma Ogrn4niczka,. biur~listka,.iil}pre. brz~c~a .. Ju, ~·· praJ*ćw~<-l Wisia. szewska Basia, Tahaksblatt O., 

sarJ'?, bncł.al_terka, primadon:na. . Elbmowna ,..,abmka~. !~r!l.Jotes Leon Trześniewska Karolb; Tonde1·ska 
, · R.ozwi.Ą;?ANIE ŁAMiGŁóWKI . I. ;„ .E~gl?row~e. J,an~k J .~Mi,ln J<.:nft3hnun Olesia

1
, Tnchokówna Bronka. ,.tTr-

Paw, koryto, tragarz1 • Sawan, ba · ifnas,. Fu~lan;lm · .stacha,„l -Fisk~ · ·wis", Ulatowska Jadzb,, Ungerlw
ran, Nina, karczma., Styka, nirwa- .am:sia, ry· manowna Po a~ ry na Kazb., Urbański· Mirek, W ein
na, kotlina, a~tBr. lotos. raid, kare- manow~a. Lutk~, ~ere~bach_ .Jerzy., berg L., Weinberg H. i Rothanl S., 
ta. . Falde:rowne Z-0s1a. l ;\ina, F1hpczyn ~,Wesoły. kapitan'';.· .Wolai1~lrn Gie-

,,Porwana siostr?l. - Wvgnańcj'' ska. Mada, Gorl3zykóws!ra Anielka, ufa, Wilska Antosia, Witecka Lucy 
w iesie". . Grosman Aleksy, „GalicJanin'', Gom na, Winiecka Pela, Wajsberg )fa-
Roz\'lrI."_Z-"·NIE. ŁAlVIIGŁóWKI II. bińeka Jadzia, Gartowska. Wiktorja. 1 . rn b .. , .. 1 .·· z·· • '\ll'r- b". ,v ~ _"\.. Gramerówna Lofa, Gaberć wna Zo- re~, vv yrę ows t~1 uzia; 'v ier?- m-
. Heba-n-a pój, ogró-d-jana, łani-a- sfa, Gołakowski Tadek, Horakćwna ska Lodzia, ··Wołkowicz - Benio, 

- unrn, damk-a-lbum, pilo-t-roja, rygo Weisshoff Jerzy, Wiązowska. Roma. ~farys1a, Haberberg . S., HerinPr K-r-a.bat, ukro-p-ran1e, sabo-t-okaj, dek, Halecka. Irena, Horowirz Izio, na., Zającówna Lola, . Zając• Henio, 
lrnia-k-oLek, indy-k-2.kao. ~~Irka ie wsr' Iwankowicerówna Z:l.łęska. Jozia, Za:Vrndzki .· BniPk, 

„Hołd pruski._:_ .fan Matejko". Mania, Ikka Renia. ,~Ilma'' Janow- Zaniecki Ma.rjan, Zylbernull'iówna 
ROZWIĄZANIE UKŁADANEK ~ka Relunia, Janiakówna Wł~ulzia, Helena., Zalewska Krysia, „żelazna 

SZARADOWYCH Joskowiezówna Irka, Kaliński Ja-~ stopa''., żaczyńaki Henryk, Żebrow 
.Konserwa-tor-jum. Czek-o-lada. nek, Kulik Beoio, ,;Krasnoludek'", ska Janina. 

.. Ołów:-e-k Bal-on„ J?al-to. W-:-ę-gry. Karolkowska Marta·~ Kostakćwna 
: Wal-en-ty. . ·Zapa.ł-:-ka·. Mary-ną-ty. Hania, ,,Kinoman" Kałmcf\yiezówna 
:Mus-z-la. . Fela, :t<otlarski J ćzek, RrurzPwska 

ROZWIĄZANIE SZARAD. Jadwiga., Kolasiewi#'ówna. Marja, 
Konsta.nty-rio-:pot O-stróż-ka„ Ma- _ Ę::m.tjerówna H:idaska, Kar~orow-

ku-fa-tu:..ra. ,. ,, ~k.i",J~rzyk~ . Lu})liherów,na ,Pola~ 
ROZWIĄZANIE•, ZAGADEK. _,~Loniek", ·1,ipska' Hanka,Lriderska 

Owoc. Gęś.:Cebula. K~ięiyc~ : Marysi&, Landau Władek, Ławryno 
* · ~·icz Marek, Łukin' Izio, Łaska Zo-

. Ttafne ·rozwiązania rozrywek u- sia, Marecki "13olek; Markow;;lfa . 'tvi 
-mysłowych z numer.u 46 .;Mojego f.fa, ]fhlinowski Stach, 1\fatkiewirz 
Głosilrn'' n&d~słali~. ·Leon/ Milewska~ Han.fa., N\">warska 

Alrnrberfanka . Gutka., : Adelska. · Celinka, Na.helska Ka.zimiera, No-

* . . 

N :::.grody drogą. losowania. otrzy-
mali: , .·· ....... · 

1) Dw& bil.ety. (loJdna ~:Jerzy 
W eisshoff. · · .· · • '._ ...... · . 

2) Grę towarzyską - It · KrygiP-·· 
ró-wna. 

3) Ksi~żkę;._ Irena. Haledrn. 
Po oahi6·r na~rć•l zgłosiĆ."'"Sfo m

Ieży do redakcji„Mnjego :Gfosilrn" 
(Piotrkowska 101) w sobotę, <1nfa 
2 grudnia. między godziną 4 - 5 po 
polu dniu. 

I 
Basieńka S. i Ireczka A.: Rozwią. nak wrzucać list do skrzynki ,,Gło- Jestem pewny, że los i. c-iebie ohda 

i 
~anh s~ wtedy tr~fne, gdy nadsyła su", ktćra znajduje się }Jrzed do- rzy na.grodą. . . 
"ją.cy je znajduje się na liście. Ziesz mem Piotrkowska 101. Napiszrie Habersberg s.~ Raz jµż d n;tpi-
t.ą. rozwiązania rozrywek zna.jduJą mi coś o sobie. S!l.ł2..m; że do· nadsyłanych rozry-

ł' się za.wsze po ·2 tygodniach w „Gło Cwajgenberg. R.: Nie rozumiem wek· nalezy· za.łą.czać rozwiązania. 
:;: siku" i można. sobie sprawdzić. O dla<'zego dynie wa.żyłv 7 kilo? Poza.tern mam w1·:i.żenie, ie ty nit~ 

' 

i ile chcecie mnie poznać1 to przyjdź ~harenówna. Franka! A !?'Jzie jesteś autorem nadsyłanych rozry· 
cie na którekolwiek przyjęcie re- znajduje się teraz wasza szkoła? wek. Lepiej będzie. gdy się przy- i 
aakcyjne. List z m~uką za 5 gro- Czy masz rzeczywifołe tylP :pracy znasz w porę. Listy należy p]sn {~ i szy nie do0zedł. Najlepiej jest jed- z lekcjami? Troszkę cierpliwości! piórem, 2„ nie ołówkiem . • „ ••.•...............•....•.•••.•.••..••....••.•.•...•..•••••.•...•.... „ ..... ...... 



,,Dwaj przyjaciele'"": Do grona 
&A:ttwy głosikowej nie pnestałiś· 
cie należeć Na. co eho.rował . j'"'.iden 
z Wa$~ A eo porabfa si~tra· drugi(\ 
go, ktłrn · w ubiegłym rok.u ze mną 
kor~ondow!tła? DfaC"Zeg-6 · odpo: 
wiedź na waszą zagadkę jest 15 
tysięcy? Cz.y liczb~ ta odpowiada 
rzeF2v-wi~toś~i? 

He~iner Edek: .Możesz przysłać 
w liście uznpebienła i ułożone luzy 
i:ówki do ww.rów, które masi w 
domu~ 

„Stary zaa.jomy't. Tymczas.ent 
po- anginie bąjź 'ostrożny i riie pue 
zię'Jiiai się. Lodu ~ezasem. je~zcze 
nfonm, a.Je mam wrazenie, ż:e wkrćt . 

·ce będziesz się mógł ~lizga.C., Czy 
)nacie jechać' .~fo .. Zakopauego_ z8' 
szkoł~? Prośhy twej-spe.b1ić'me,wo 
gę, gdyż. nil} wolno mi uj{i.wniac 1m 
zwiska tyc11 ezytelm"ków. którzy-u
krywaj~ się pod pseudonimami. 

Sztajnćwńa. Sala~ O ile 1·7~ect:yw1-
ście Sf}mwa. prwdstawia. się tak, 
j~k piszesz~. to. nie· rozun1i~m tej 
nauezyciełki. Przecież o-na nie · za-
1nmnfł::t wam p<>joobae„ więc dfa.cze 
go się potem gniewała? Najlepiej 
~dzie, jełe:li ucfa"tZ się do teJ mm
tzycielłd i g,rzeez.nie. poprosisz,. aby 
cl wydnmaezyła.,. dbrnzego eię nlm- . 
mła.. Sądzę, te> · jedns::k mfała mm 
po- tem11. pewne iliul~ i nitpewno, ze 
ehoo ci ta wytło.ma~zvć .. 

_ Halberstadł ..Tasi~1:: ~ Nie- jes:tfl'm 
red'-tktarem, al& re<hkttlrką, i mlzy
waru się ciocia Marysia. Pnyjd:ź 
Idedykolwiek na. pr~vjęri~ redakeyj 
ne~ to. pomam.y się· i ~iomimy. 

Kulik Benio: Na. przyJ~chl· hył<.1ś 
.i jus.~ u.amy. ·Cq j~teł zadowo 
lony ~ nagrody? Jestem pewn:a;, te. 

· ll~ess tenz stał~ w· ke:ntillicie z 
„Głosikiem0• 

Kałm6Wi~~wna Ff'ła: O r.wwym 
lólWlli hkelaym ~ mi jri two·· 

.Ja kol~ I~ .. : ehętill&· d&trle.., 
dzi~ sit hłiżWLveh s11.;"'Zt~(-· 
łów. W roty n&· ltteyMwki juł1 zda,~ 
je się, dostała~. Ciy jeszcw nigdy 
m& aostaJaś . nagrody? Nadeślij ~· 
poezje z opowfatlaniami. Pozdrów 
siostrę. 

łe koleżanki i cz,y polubiłaś. nauez.y przyjęcie i pr7Lynieś ksią.źkę, tQ z 
cielki? Czy robisz postępy w jęzv... chęcią ci ją podpiszę. , 
ku angielskim? Czy czytujf;SZ V tt- Wizelówna. Hanusia: O waszym 
nego? O ile chcesz mnie poznać, nowym lokalu szkolnym pisały mi 
priyjdź do reda.kc.fi na przyjęde. jut twoje kołetanki ze starszych 
Pnvięcia. odbywa.ją się. w red!tkcji klas. Referat jest za zwięzły i za. 
na Piotrkowskiej 1a1~ w<iwr~as gdy· pawfonehownie opracowany. 
rozdaję nagrody~ a o tero zawsze Szefnerówna. Sarunia: Witam no-
z.awiad.amiam w uGłosiku''. wą aiostrzeniezkę i ma;m nadzfeję, 
Rumiński Albinek:- Chętnie dru- ż:e dcitrzyma ona obietniey. 

kuję prace czytelników 1 naturalnie, Lewirnwiczówrut Lolusia.: Cieszę 
o ifo są dobre.; A to nie czę.sto się się, ·re przybywa mi nowa si-Ostne
zdarza. Nprz. twój wiers~yk „Za nica.. Jft!teś, zdaje- się„ koleżańką 
mem hasfomi' · - myśl jest ·dobra, Ha:nnsi i Adelki~ C~ekam na, ten 
afo forma słaba:; Ni& mo:ina dla. ry obfoc;tn.y dh1gi list. 
mu. bra.ó bylefakMi słów. ktlre- nie. Berm:.u1ćwna Hela: Logogryfa ty 
mają nic wspólnegC1 z treściąL. Po- nie ułozytaś-1 ani nawet nie napfs&
zatem,. aby móc· pisać~ trzeba ko- hś. Kto te zrobił z.a ciebie? 
niecznie opanować. styl i ortogra,. Bahad Jurek: Rebusików umie-
fję! Ś.ci& nie> m.JgąL oo trzeba.by do. nich 

Rurlilanówna I.uha~ Trzftóa było zrobie spPC'jaJne klisze. Za ukłony 
już. tla.wno, do mniE na.pisać Ale to .cl.ziękuję. Pczdrow rodziców. 
me straconego: „L~piej póino~ nit Weisshoff .J~rz,y: Gzy ncays7; się 
wca.leH„ Jak sle. udał "Viec:zorek n.ngiPJskiego r:t1zem ze Stefką, czy 
~zkolny? Czy. były jakieś· pc;stępy? sam, i fak ui idzie1 Przy dobrych 
Prz.y okazji przyjdrles~ na przyję- •;:hę~iach 2amz0 znajdzie się chyba. 
cie,., to się pQzn~my ~ tr11chę C'zasu na. list do „Głositt:a''. 

Pinkusó-wna. Adelka:. Obchćd„ jalt· . (·ey masz 2.fhum1 w którym przecho 
widzę, z tw-ego listu~ udał si~ dosko wujesz swe.je zna0zki? Wkrttceo bę
naie~ Jik. wypadły żywe obrazy? tlzie loo„ to ~ię wprawis~ w śUzgai
Cz.y i t.y śpiew1tsz w rhórze? Czy :ni~. Jalrie ~porty iesacre upra· 
pan· (foktć'.t\ wasz. opiekun, ie.st w& wiasz. 
szym szkolnym lekarzem? Kto jest ~tnvli!i:; 'Z rhęe.Ut p:rzyjmuję cię 
wa~i kie1·owniczką? do grona moirh sfofl-ł1'Zenfo i sio-

Siedieeia- Helena.: Do grona dzia liitraeneEiw. fi~z wtedy, kiedy bę
twy głosik.owej jut nalei.ysz. Teraz . dziesz: miała. och1Jt~; list pisany bez 
czekam rut Q:b$zemy list od ciebie. eh<tei nfo ma sens~ Niepełne rnzwi2' 

B&uman Henio:: J'esteś ju~ moim za.nfu mdna nadsvła.ć i teł bierze 
'fłiostrrełkem i miałeś jui kifk.2' ra. się udzrai w IoSGwamu. Listy trze„ 
~y odpoWiedł w ~)Głosikttf!f~ Wid<>~ bii · pisa.6 ntrrun&ntem, gdyt ołówek: 
nfo _ od~wiedzi swej nie zauwaty- sifl rozmaauje~ Czy jesteś ~owofo t• na. z fi(•wego tni~ania.? Pozdt'lWr 
Banasiałl.wna Cefa: Czy czujesz siostrzyezke• M~~1';ie raz-am do 

gfę- już ca.fidem dobnie? Przyjdź na. m-;lte Jiis-ywae~ · . ' 

~·····················-···························„ - Śniadanie ,ptaszka . 

Frenklów:rui Ró~ka: Ciesz.ę się, l 
że . postanowiła& stde pisywać do : 
„GfosJt„u"1 i mulsyłłć rozwiązania..' • 
Pn.y dobrych chęciaeh ezas sie na !t 
pewno zna.idzie~ · ~ 

~ Szameynówna Stefka.: Czy razem ~ 
t; rod'zfo&mi prz-en:fosfaś _się; do Ło- :· 
dzi? W a.rszawa. · jest ś.H0zn.em mia- • 

~ atem i enyba trudno ci fost. przy- • 
zwyezałó. si~ do Łodzt A jak. tam : 
w szkofe? Oz.y zna.Tu.złaś jakie mi· 'llll8fa glista - to pie rwszonędny smakołyk.. ! 

„~ ..................... „ .. „„ •••.••••••• , .......................................... „ •• 




