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Wiecie wszvscv,: ):e iwierzę· 
ta. inają oczv i· mogą '\vidzieć. 
Ale fo ,, widzenie~' jest całkiem 

. :niejednakowe. 
· · Istnieją male11kte stworze· 
;.Jłia. które stoją cna . granit'y 
Ś\viafa roślinnego' i zwierzęce
go. Stw9rwnka te tylko w bnr
-tlrn nieznaoznvm ·stopniu, 
przez skórtkę. pokrywającą tch 

~ @iało. cz11ją. czv jest iasno, fZY 
cif-mno: U polipów słookowod· 
nvch i rozgwiazd ·morsk'i<>h 
~-w n __ z z:zc a 

znajduJe_my już specjalne ko..: · nje ·napPzód, pod \vzględem o
mó-r~i~ spełniające · okre~Ioną gl1lnego'..rot·)vo.łu~ Lecz organy 
praeę. ·· -~~w ciele ich rozr6znfa. ~zir-o'kowe u. tef'g:rupy „ylko 
my~jJUz :różne organv. a na ~Jcą :'· ~~ęśc~9wo się ułfoskorrnHły. -
wie:~ zn~jd.ujemy cztery . fi;,'~~-~ · .• Muszle, ·a ra;czeJ.i:cłf·1riie;Szkm1~ 
oczy, t~ j. miejsca · \VTailUve cy, :·zµw~łnie·0 ich.t1ie· posiadają. 
na św.iatfo. ·. ·, .: .~-. ..•. ~resifą ·:zec w·zględu. na spo~ób 

Interes.ującym wviątki_ell,ł j:est ·· fo,h żyda,·::'v~ale im to nie· jest 
dżdżowri~ca. Podczas .. gdv n-tir~'· p;ob_·.z~hoe~, $)imak tyllko wów
u pijawlld rozr6żii.ianiv '--Oc:ZY.,< czas przyj11:nuje wra1ienia świeU 
jako ciemne punkty, c;tź~Hnw:· ne, ·gdy· wyciąg11 rq_~id. .fot{O 
nica, tak jak wvżei wspo'ąi~ia't ótf!an··v :wzro·kowe umieszczone 
ne na~ń1nie.fsze stwol"Zenia~ .:nte są na- C;iubkach różków·;. w po. 
ma wcale· oczu. Jest fo pr:~nydg staci ·:cz~rnych punktów~ Ryba 
podobnie skutek podziemnego -. atrani:e11,to-\va zaś pqsia<la oczy 
trybu żvc.ia __ tego· stworzeriia. · :ż:budówaue :>poqohnie do ór.z 

··'· · .,;wierz.at kręgowych. 
.„.. -.-·. ·Os·ohliwie ziożonemi organa-

mi są oczy motyli, pszezół, 
much i chrz~su~zy. Slkładają 

. się one z dużej Hośei sześcio
kątnych piramid. K~żda ezęść 
z odd:zielna jesf okiem· i przyj
muje··. pmmienie świetlne, któ-

Od d1iia. 26 'b. m. do~ 3 grudnia re padają na nią prostopadle. 
mva w LodZi ,,Tydzień książki". W Mucha więc nprz. Jest w stanie 

A· :twiazkn z temw sali rady miej~kłej patrzeć jednocześnie we ws7.yd 
·:„twarto wystawę· współczęsnych · ·-. -- t: b - -:C:: ki-eh kierunkach. Z · którf' ~knl-
J:·si„f.ek, która mięnzy lnnemi posia - --- wiP.k stronv się do nie.i'. zihli7.v-
ih fłział książki d!a dzieci i mło· n1y~ niucha zawsze zauważy. 
·d?;eży. · LP-e:i dotychczas nie wiado1no, 

'V mieiskfoj wynoz.vcz~lni ksią· ązy te stworzenia roz:róż.lniają 
ła.k dla dzieci. i . młodzieży. ut Se- tylko ciemność i jasność, c~v 
·uatorska 36. dziś, w pia1ek. cłn;a l{ondor ~rn na:jlepiej rozwinh.~· foż. pO'znają również kolory. 
1 ~rudnia o godz. 1 w tmłudn~e od·. fp or!?a"llV' wzrokowe. Ociv. r:Yb. są po<lohne do .or-
f}~zic się ungadanka P· L ~,Jak PC!~ · : .. · ~ · ·. a-ainów . w7.·r·ó1kow1.:. ·eh ssaków_.: S:i . w~i-~Je książka'' z wyci~cz'ką do Ale mim,() braku oe.„in 1H.:dżow• ,. . .1 . 

·· • • · l~~ 1 ~ ·,·_·z"- on~ bardżo~ u •.iże, i źrenice ma-. łtr•T:rarni. nllca reagu.1e na J.JU{ zce . . . v 

• l 
. t. .Gd ' bt• J

0

a Za\VSZ~. szeroko rozwarte, a-''' e wszystldch wy1mżvezałniac 1 · wnę .rzne.. . y · się np.rz~ z. l- . - . . 

t · · ·„ , • ·• i· t" · t „ 1· bu_ . mo~Jv w~hlaniać jaknajwi~ 

• • 

ł 

: 

fi:~~„ zek dla dzieci i mfodz~ezy · od- żyć do Il!EU _Z _a armą, ·na yc i- · ·' · · · l · · -~~1· .. n.roinieni świctb1y~h: J,v.waią się konkursv z nagrodami nuast u ffywa. St'ę· ona - w sw-0- t"' . + •~ ?,orlhvych czytelników. jem ciemµęm pa11stwie. P·raw· Z wyże.i rozwiniętych zwie- I : z okazii „Tygodnia ksi:.l~ki" moi- -dopodohnie u dżdżownicy cała rząt najlepsze organy wzrnko • ! na zwiedzać WS7.yStldP. Mh'fotpid i powierz"chnia Slkóry przenosi We mają ptaki. J{on.dor nm:iz. 
; ~.vte1n1e miejskie, w których urzą· wrażenia ·świetlne. z wysokości 7.000 .mtr. · wMzi 
• i7'""0 ciekawe wystawy ksrą.żek Do mięcll-31ków zaliczamy swoją ofiarę i chwyta ją w Jo· 
: I druków. muszle,· śHinaki i rybę· atr·a- de. Cdowiek zaś na taką nd& 
: Wsten na wszy;;tkie wystawy jest mentową. Wymieniając te stwo ległość widzi tvbko przy P

0
· i 

• IJ11 .... nf!ltr-y. rzenia nosttt1ęliśmy się znacz- m~cv doskonale.i:m teleskonn . 
. ' . 

~··········••t••································································~·*"' 
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d Biedu istnielą · rozmaite orzedmiotu 
codzienn~eo użgt u' 

J e$te:$my tak przyzwyczajeni do 
wygód codziennego zycia, że za: 
pominamy, co pieiwotnie dała nam 
natura i co d1..1ch ludzki potmn wy
nalazł. 
Dzień n33z rozpoczyna !:-ięi gfoś

nym dzwonkiem· budzika. Zapala.my 
zapałkę lub światło elektryczne, 
"-ilłkiem bezmyślnie posługując się 
tomi środkami pomocnfozemi 
Zimą cieszy nas ciepło, panujące . 

w pokoju, idące z pieca. czy z. cen- -
tralnego ogrzewania. z wzyjemno-· 
ścią jt-:my świeże bułecżki . lub. c.hleb 
i pijemy gorą;1ą :kawę. I nig~y nic 
myślimy o tern,· czy nasi praprzod
kcwie młeli również bi.flahe· piece, 
centralne ogrzewanie, gaz· i elek
frvi·zn1 ść 'H kiedy uży\\'a~ny pa-
11irru d11 pioaufa? ·.Kiedy zaczęliśmy 
pm~ługtwać się pioren: ·i atramen
tem? 

fldy w1·a.c:.t!.nY do domu na obiad 
sttł jest nakryty i leżą na nim wi
delce i noże, ~" obok stoją -t::ilerze. 
Skąd się · tó wszystko wzięło? Skąd 
~ię wzięła sćl w solniczee? Czy mo 

· te spada .:>na z nieba · w postaci 
foiegu? 

C' zy już myśleliście kiedykolwiek 
<.· tem, że powst)'.tnie każdego przed 
.mktu C"odziennego użytku połączo 
ne .było. z trudami, s7częśliwynii 
pomyslamj. ciężką. pracą. itd.? 

Rozp00zniemy,.teraz po. kolej .za~ 
stanawia.ć;się:na.d rozm~itym,i:0.pried 
mip~i Godz~<mnego .użytkuj ~pa
d4·Il1Y jak . Pf4-przodkowie cnasi sta:
rali. się .za.-.pomocą. różnych-.:w~a.;. 
lazków ułatwić ·sobie tycie. .··•· . · 

~······················· Il' lłfiJl!l! 
Be1: szumnych reklam.! .Bez wiei· 
klc.h ogłoaze~ ,_remr wszys~y,'' l:t . Z A B A W K I, · łałkł, · konie, sanki, 
w6skl, gry. towarzyskie, ZAJĘCIA 
FREBLOWSKIE, oraz ketyljony na 
21abawy kupujemy naJle-płej· ł naJ· 

tanlel ~Jlko w . . · . 

·„RlłJU DZlBCIQ.CYPI" 
Łódź, 34 NarutowiczłĄ 34 

telefon.192-55 · 

Od k„ d „ f ·e·m bUfYG bi~ obuwie z obcasa1ni, które wyna. 18 Y IS ni 111 · . ' fa.zł jakiś genj:.ttny -człowiek. -. 
Obecnie prawie . w&:z.yscy chodzą 

w butach, afo µiegdyś posiadały je 
tylko - nieliczne wyjątki. U _ naro
dów pierwotnych lud.zie bogaci i 
·możni owija U sobie stopy skórą, 
lub futrem, a. narody klasycznej st.a 
,rożytnofoi nosjły .·sandały, IJrZyrr!O 
t:owane do nóir rzemykan~L 

Bogaci rzymianie nqsili drogie . 
saudały, . artystycznie . wykonane. 
Członkowie. rozmaitych· warstw spo 
łecznych mieH·.·prawo nosić -określo 
n~ rodzaje sandałów. · Niektóre sta 
ny · naprz. miały czarne nemy ki 
przy sandała.:34,. inne nosiły p(iłksię 
zycówe ldanierki itp. Ale wszyscy 
ludzie• nosili aandały7 ·w 'którj'ch 
dziś nie: potrafilibyśmy nawet szyb 
ko c.hodzić~. Dopiero za czasów ce-

, su.rstwa rzymskiego zjawiły się 
czarne skórLane „buty", ktćre ·za
·krmMy,-palce-"i' mętę~ Rzymscy żoł 
n~erz~ ·:nosili < iętlde. '"pł_thite; ·· -gWoź· 
dziami -pbdeszwy, i:e · ·· sklrzanemi 
·1~zemieniamj. -~:' · · 

W śre1niowieezu obuwie częst-0 
przybier~i,ło osobliwe kształty. Na· 
przykład w wieku 12 poja1viły się. 
butv z dziobami, posi:~da:jące -dłu
gie;· cienkie sżpice, na · . końcu za
ukrairlone. . Nieco pożniej.. ~robion.o 
~utf na grubych drewniaRych P@
d13szy/ach~ na któl'ych chodziło tłię, 
jak -na szczudłach, a pót-em buty o 
kaczych dziobach. · . . . . 

. _.Rycerze, do_ ~oJąW'egn rynsz~un
-ku, nosili wysokie . żelazne buty, 
zakończone żel:izrien1i pazuramL'-

W czasach wojny trzydziPstoł_et
nie j noszono ciązkie, wys0kie·, skó.; 
rz~uie lmty; ku górze cholewa roa~ 
szerzab si~ i z potężnego huta wy
stawała po1\czocha, - zakc>fkzona. 
mankietem z delikatnych kor,onek. 

·-~··Buty z czasów wojny trz.Y~;:X 
. dziestoletniej. " · · 

W późniejszych czasach k~ztałt 
buJa, C()r~z ba.rdzit:ij. się upr~szc~ał, 
lecz:~ tyczJ: si.ę to tylko but~w .,-,ę„ 
ski eh~ ::Kobiety jeszcze w.· 'Yie.Im,; 18 
nosiły · osobliwe -·buty µ~i'. ~.ar~zo 
wysokich obcasach, nzdohibri.e · jed.
\vabiami. _ . . l 
. But przebył bardzo długą 'drogę 

· rozwoju. A .czy ktoś z was pomy~ 
ślałby, te nawet w zwykłym_.Ob~a.· 
sie tkwi tyle wynalazczego dud~:a.i 

1.=, .„ ••••• „ ••••• „„ ••••••. 

Buty ~ dzioba.mi. 
Mimo naJwi~ks.zego wy bo:ru, Jfłsł naJ· 
łańsaem fr6dłem w Łodzf. Na 
miejscu klinika I a l e k f naprawa wiecznych płór. ~ I chociaż rzymianie doprowadzili UWAGA: Kałdy kupujący otrsv, but prawie do obecnie noszonej muje upominek darmo. formy, jedna część jego pozostała Obej.ra:enie wspomnianych artykułów im nieznana.,• a. mianowicie obeas. nie ·obowiązuje do kupna. Dopiero od czterystu la.t ludzie ro 

~ \ . 

. . .... „„ ••••••••••••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••• „ ....... „ •.••.••••••••••• „ .. 
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ies ik u ie czaro aćl Okrężny ,bieg wody 
Deszcz pada. Ludzie chodzą po 

ulicy w dezczowych płaszczach ł 
pod 1mrasolami. Wszyscy wciąż 
spoglądają na niebo, chcąc z kształ 
tu i koloru chmur odgadnąć, Jak 
długo jeszcze będzie padał deszcz. 
Deszcz l10wiem pada z chmur. Za
stanówmy się, w jaki spos6b się 
on tam dostaje. 

'Deszcz jest mokry -'- woda jest 
lliokra,:......: e~ytamy w jakiejś stare! 

_____ ........ _......;. __ .......,;......::;;...... _ __, ~----------=-~---.:;..._...;._ ____ __, -bajeczce~ A w- jaki „sposób dostaje 

, M,~hwy idzie twa wym - :isr,ag-1e, ,eo- w t·raf -szczęśtliwy, - się woda do. ehn1ur? 
kr011dem - Bażanta,- sipostirz.ega mysliw:Y,. . W pewnych określonych okniicz 

;:P~ ·_Milk.a. mając tuz pod . nośeiach tworzą się chmury, a mia 
b()kiem. nowic'.e wówczas, gdy woda na po-

wierzchni _ ziemi •paruje. p~myśłmy 
---~---=------------. rr~r--~~-r-"""ll'""~-,..;...----,..::..;..,,.-.,...,_, tyłk9. -0 czaJrłiku,. _ ,stojącym ·na 

Bażant_ spada tuż po strzaleł 
Pies p~d.źi", nie len1 się w.Cale. 

-l?O. : drodze; niegpodzianka : 
. dla Mika, 

S.posłirzega w._ -k~.zakach 
-'_śpiące~ rzem:ilka. 

ogniu, na k~órego poli:rywce . -
podczas gotowanfa wody - osa
dzaJą _si<: kropelki z unoszącej się 

, _w górę pary WQdaej. Na tym przy~ 
kładzie ob&erwujemiy w zmniejsze
ni:f!, .iak z _płynnej wody ·~ tworzy 
się para w oqna, a z tej znów, 
przez oebłodzenie, powstaje woda 
w postaci kropel. 

. Całkiem to samo, tylko na więk~ 
szą skałę odbywa się_ w naturze. Z 
niezliczonej ilQ:~ci · mniejszych i 
więk~zych zbi~rnikow wody, z oce 
anów, mótz,-Jez1or, rzek łpotoków, 
stał~ 1tt1osi -dę w (Jowłefrze - woda 
"\V' ;postaci 'pary '"\Vo~nej (ogrzewają. 
ją proń1ienie sfońca)~._W _górze• za· 

------....---....-..------...-- g~~zc~a ·~ę cna ł twcrzy ch111unr, z 
których,: ~aleŻJti~- ~d -tempera~ry i 
wiatrów, woda : i -powrotein ·spada 
na -ziemię, w póstaci cieszczu, snie-

1.ei.r~!u~::: ~u:iew~on~. z!~':t:, 
-:-~tór8.' ż~iera śię _ '~: l!lorzach, .~ze
, j k~acit_ efe~; a ·e~~se1.11 _V\Tytrysk~ ~ ,„ 
l Zlenu w postaci zródet -

~'ttlfll'J'.,..~'7l,„„ I.' - ,- ,- ,- -~: - <· _"" . 

,„ __ ,,r j· -· Bieg okrężny:~·wody · .zaczyna<się 
J.W'HIJIJr 

41~ę_ __ od .nowa, ~ 1Jv·s!er_-dr~dze _woda 
~-:---~..;:.._------......._-_, ..__ ___ ..__. _ _....._.-_____ -·"'"'-'--~,-"""-~·'-- - -słuzy ludziom tlQ TOzmaU-ych-pozy·· 

Jl1r2'y nim leży worek wiełki, Kręci ogo!rem, 'jest zadowolqny 
'Z :kt6Tego Mik wyciąga Lup iprre.cież jest - choć 

serdelki. - - nieco zmieniony. 

··········$·······································4 
IJimł~c nij sie 

tecznych -urządzeń: potok :wprawia 
. w rucli' 1tlłyn; -wielkie ·tamy ·nie tyt

ko osfaniają cale okolice cd zale
wu, lecz siła pędzącej wody, ure
gulowana przez tamy, wprawia w 
ruch wielkie elektrownie i itm~ za
kłady przemysłowe. 

• + Henio i Frallflk pokłćcili się i po- zaraz zamknie cię w więzieniu! 
; bili. Wkońcu Heniowi wpadła- do 

ł 
głowy świetna myśl. Chl11piec za
·wołał z tryumfem: 

- Może3z to ka-za.6 zrobić. Mć~ 
ojciec jest dozorcą, więzienia, więc 
natychmiast wypufoi mnie na. wo1 
ność! - odpowiedział FJ'a.nek. 

I „ 
i : • t 

- Mój ojciec jest policjantem. 
: _ ftły mu opowiem, co ty wyrabiasz 

i••··········~·····································································' 



lfOJ GŁOSIK. Nr„49 

, .....•................................................. , ....•...................... 

l ąd ry ·· 
ł -. Co za obrzydliwe ·słwo~·ze z nim prze1t~ni w ;~vmim po• S!erś~ kotka ~ta wała si~ ł(ła.al-:. 

nie! Preczf --- Trzej chłopcy~· ··koju, --:-- wyglądał on· iu~- ·.·o· ka i ·n,t~ękka; brudny kolor _ftt-' ·. 
którzy przechodzili ·prze~ _~; -wiele lepiej. ·Stach starym<~zc · -terk_a ~·z• ctaśem dostał srebrny. 

' skwer; rozbiegli się w poponi; bienłem wygład.ził . zlepioną odeien, .a cna boku, tam. gtł15-łe 
za szarvm kotem, którv · sta- sierść, ·a kot ~m · · dokoftczyl kiedvś< l>-vła ·rana, wyrosła et.a~ . 
rał się ukryć za drzewamt ·. .-" swej toal~tv wła_snvm .łęt.:v.~z;. .;na -sierśe. ····Stach nazwał kettł·':· 

__ Uciec ehces.z, .brudasie! __ kiem. Ale mimoto ~ wy~lądał~ ~„Pla.mka''/ · 
"·rz.-.1knał .. -Wd·.en. · .... z· :-"'li„łon.rt. 6··· w·. . ł ,,, ón .fesze-ze dosvć nędznie. · · , . . , . . . . . j . 
Il\. ' - .t"' Y' " r-- - Ro(J~fo'e~:Sfaęha od piei:wue 
rzucił w kota :kamieniem~ .· :....... Nie chcesz K<l~ chvba~· za- . chwili '. nie lubili kota. plnmka .• 

- Co- wa·in: zro.bił tert' kot? trzymać w dorim? ~ ~trv.tiiła czuła to i z.awsze sehodziłir z· 
- roz:Jegł się·,· }a:t{iś:- chfupi~cy matka. - Napęwn-0 ma oą pel- drogi pa-nu J. pani Karskiej. 
głos i mocna ręka chwyciła·· no robactw~ w fiderku1 . , -Kot iuz ldlka tvgodni młes~-
podniesione · mmię~ · skierowane .Lecz Stach tak długo µro~ił, kał w domu·· Stacha. gdv pMf~ 
do drugie~o. rzutu. aż matka~ wzruszająe ramfontt- _ ·. ne.f · · nocv miał -miejŚce nast.ę~ -

- Przestań! Tylko łotr mę- mi, rzekła: ; · puiaev \vvpade'k: 
c-zy bezbronne stworzenie! - Zgadzam się, o ile ojciec Plamka leżała niesnoku_fifłłe 

nie bP.dzie inial nic· prżeciwko na swej ~orluszeczee w. 0-0MHu , 
temu .. , otwartych driwi kuehennvrk. 

- Przv.T-rzyj. się.·. hvemu ulu
hieńcowil - szvd-zil drugi. -
Czyś widział- już lkie<łv takiego 
pięknego kota, Staehu? 

. , Pani Karska zbadała d-okład- KrQciła się 'v eiemnvm korvfa„ 
nie ttJta i okazało się, ze nie nu i '"ięszvła. Wkońcu zar.z~ta 

Rzeczywiwie, kot. który te~ 
rarz stał pod rvnną ria. chodni-. 
ku. okropnfe wyglądał: wyehu- · 
1lznnv, J}Oraniony, z mokrą, zle 
pioną sierścią, - pr.n wdiiwy 

ma Dn· na sobie robactwa. piszczeć i przez szpare wcisnę-·· 

Qbraz nędzv. · 
- Wszvstiko jednio, iak ten 

kot wygląda, ,:,_ odparł· Stach. · 
- K~żd,e" zwierzę jest żyJąieeni' 
stworze11iem, ·ja.k tv i .iaf i mę
czenie ·go jest podłośeią~ Chodź 
łrn kotku! - iwrócit się łagod
nie do Pu.eraź:~mego, stworze · 
tjia. · · 

~hłopcy".śiniejłlc s!ę,~· odesdi. ' 
Na sk\verze został Stach i kot. 
:Chłopiec mfał ~„w · tećrz~e kawa".' -
~e!k. chleba ·'ze śniadani~:, pokru.; -
~:zył go-'- i r;zitełl _11a ~ulicę, aby -Pan ·Karski .~ii~ nihił na)vet 
przywabić · J<o~a~. :-,Zlfiłodtti~łe.. spofo ·µrzeeiwlt9 -~ ;J~nrn. . ale 
1zwierzę zapo_rą'1J~o .0:::cbojaźni; .. Słaeh· nie ustą;pii~ 'uważał, że 
zbliżyło się -ti ·~~·zt;o jeść.> --{ · ca~kiefu niedopuszczalne :-· jest 
Stach chdał(po~liłddć kota, a- wypędzenie biednego stworze-

, Je ~ierść Jęgo hvła tak hvudna, nia na ulicę. I wkońie1u wymógł 
że był() tef riieinożUwel' .. on na ojcu„ nieeihętnie·· dane 

Stach powoli udał się w stro-
nę domu; ilekroć się obejrzał, 
widział kota, idącego za nim w 
niewielkiej' odległ~ei. Coś po
dobnego! Matecz.ka napewno 
nie będzie zadowolona, RdV 
przyprowadzi tego brudasa do 
domu. Ale co tam! Jatkoś to. 
bęrb:ie! -

Gdv matka Stu.cha ujrzała 
kota, - chłopiec zamknął się 

pozwolenie: 

- Niech już będzie. Tylko 
pami.ętaj, pilnuj kofa, abv nie 
poka.zywał się . w pOlkojachJ 
Niech siedzi w koryt.arru ku-· 
ehennym! --

Stach gorliwie opiekował się 
kotem. Oddawał mu połowę 
swego śniadania i przyzwyc.zaiJ: 
g\o do ezysto8ei. Zwierzątko DO• 
woli przychodziło do siebie. -

ła się do pokoj.u Stacha~ 

Stach miał osobliwy sen: był 
z ojeem w ja1kim5 sklepie · ł 
miar dostać nowe palto z fl'ł"D~ _ 
bym,. ciepłym kołnierzem fu•· 
trzanym. 

· , ~ Nie cheę teg.o k;olniertał~-< ;-
. rzekł on do ojca, --- jesf en ta . 
ciepły i d.rapie w szyjęł 

Ale kołnierz śdskał mtt at· 
raz mooniej szyję, że wp.rosł ge 
'1i1sit Stach. westclmął . ~ęł>o~n _- . 
i ohud:ził się: Lecz uciSlk fła . 

· szyi nie ust.awal.· Chln~ 
cJ:idał sięgnąć . ręką do wyłą~· 
nika i. zapalić lampę, lecz &vł . 
tak dziwnie zmęczony; że -"ie·' 

- mógł się ruszyć z: mieisett. "!! 
pokojR bvł jakiś osobliwv ~~.:. -, 
i}ach. Na~le kołnierz dD«toła _ 
&.zyi zaczął s.ię porµszać i . et.ł•->'· 
piec z1roz'łlmial, ie jest to Phm 
ka. Co mooł chcieć od nit"go · 
kot w nocy? Stach z t.rmłem. 
podniósł się, a·bv zapalić śwha
Uo i w te.i same.i chwHi _.jął, 
co się stalo. Gaz! Odrrnei~q 
kota, z trudem zsunął się E IM 
ka i otworżył okno. Wciąpął 
kilka razv w płuca świeże. _.„ 
wietrze i ZJrohiło mu się ~ 
lepiej. Szybko pobiegil u fjf'-' 
pialni rodziców. 

·(Dokof1czenie na sfr. wl'l8•ł 

• -••••••••..••• „ .•.. „.„ ••••••••••••••••••••••••••••••• „ •.•••••••••••••••••••••••• „ 
„ 
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i -• CZ Cl 

Mała Hania po rai pierwszy wi" 
dzi pawia z rozłożonym ogonem i 
woła zachviycona: 
· - M~t-eczko, ·bm kogut kwitnie!.· 

p ... 

Plądry kotek 
(Dokończenie). 

_Gaz! gaz! - krzvknął l 
pociąg.nąl za rękę· matkę~ po.; 
tern obu&:ził ojca. Pan KarCiki 
pośpieszvł do !kuchni i 7..akrę- · 
ćił Rłównv kran od ~am.· 

- Zostawiłaś otwa.atv kr~m, 
.._ rzekł z wvrrufem do matki.: 
- Całe mieszkanie jest pełne
j?azu ! 'Gd,·bv Stach si.ę riie & 4 

budiiił, nie wiem eobv -!tie ~fa~· 
łioL. . . 
. ;:_.~w jaki sposob. · obud.ziłes . 

·~ie? - spvfała pani J{ars;ka~ 
~yńa. który leżał już. w łÓżk u \v 
dobrze pTZewietrzónym pokoju 
Stach .opowied1fal rnatee swój 
se11 p kołnierzu. a pótem o ko.~ 
;eie, któTv go opudzJł. 
· ~> Teraz nie będziesz mfafa 
nie pr~edw memu ulubieńco~ 
wi, matecz-ko. i ojciec ehyb:f 
też. nie I - rzekł wkof,.eu z lk 
śnfleehem_ _ 

Po pewnej óStrej nocy zimowej 
wczesnym .rankiem nasz Dobt1rman 
2danenv-Owany .wpadl do pokoju i 
pi&zcżąc, jakby.~ go coś bolało, wy;. 
padł n~ korytarz aby po tlrW:ili znów 
~rócić. Wbre)V. swemu zwył!zajmvi 
11.ie spojnAł 'I.lawet na przygotówa:. 
ne ·• 4Ia :niego, .. _śniad~nie, polizał. tyl
}{o ·moją rękę Lznów ~niJrn4t Zdzi 
wfoay ~: niezwykłem. za~howaniem 
psa,,_ udałem się 'za.:;nim .na pod\vó. 
n~··:i zauważyłem .. Pobf'rmana. ·sto-· 
.Jąeego prz.ed; sw-0ją- budą i szrzeh 
jącPgo 5adoś~e · . zahął pisz<.·zeć~ sposvzegl go nasz 

Zajrza.łe#D do budy·· i ujrzałtlm .dobry pies i. ~abrał .do swej blldy, 
tam m&lego zająfzka, którego pies gdzie otulił zajączka słomą i ogrzał 
pieczołowicie.·otul!~ słomą. Otwarte swem ciałem~·z.samego rana zamel
drzwiciki _klatki króliczej ·odrazu dował zaś. o swej prz:i?godzie. Uezu
wszyst'Ki:> wyjaśniły~ zajączek w no c-fowy pies uratował małe stworzon 
ev wypadł ze swego schronienia i ko od niechybnej śmierci. 

~··················································· 
Małpa ~; cyrkowiec 

r 
Pan Karski w~,iąl koła ·na · · · .· , ·· 

rękę i gładził go pieszczotH· B;yła u~~nas 'dz~siajheęa, Hania żaraz, od początku 
Schow~ła. si~ w jakimś kąt~u~ wie, a pani Karska potrząsad Bo k,'.ominiatz. grzebał w pieiaeh! 

jąe gł-0wa rzekła: .Miał i miotłę i drabfoę, 
- Teraz go nawet polubf.; żeby czyści~ móe kominy. 

Gdy. już poszedł, wyszła z kątka, 
Pyta: - A ·jak murzyniątka? 

łam. a od jutra każę przyuo-· 
sić ćwierć· litra mleka więcej, Przestraszyła się Agatka. - No bo przecie.z same one, 

: snecfalnie dla Plamki..„ No, bo wprawdzie ma trzy latł~a. - Są jak w sadzy usmolone. 

i A1e nawet i Adamek :.- Więc ich wcale nie przerahi 
t Wolał schować się za niamę. Jak zobaczą kominiarza! 

i Choeiaż mu tłomae2ył Władek, - Ona .'.!hybaby się baly7 t że kominiarz - nie strach żaden! - Gdyby młynarz przyszedł 
t ~ 
i . . • •.••••.. „ ...•.•.....••••••• "··············································~··· .... , 
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Logogryly 
(Ul. L. SZylit} . 

i poniżej podanych sylab u· 
łożyć 15 wyrazów o podanych 
znaoz.eniach. Pierwsze litery 
tych wyrazów, czytane z góry 
rua dół, dadzą imię i na.z:wisko 
lkompo.zytora, a ostatnie, czy
tane w tym samym kie-runku, 
tytuł jego opery. 

Sylaby: 

a, bm, bu, cje, ' czu, d.ia, fag. 
gi. in. .ia. ka. ki. k•rę, kł'ęg, ko, 
le, mo, ino, na.·· h:as, ni1ń, no, 
nus·z„ o. o. per. pi. r.a. Ti. sar. 
ta, ter, t.ralk, u, wa, wa.i. ze. 
·ZIO n. 

Znaczenie . wyNt·zów.. · 

1) Układy. 2) Ifanton w 
Szwajicarji (wspak). 3) Dzięlni
ca kraju. · 4) Mi:ejs.ce słynne z 
woj-en gTeckieh .. 5) J?uc~ownv~ 
6} Pozdrowienie skautowski~~ 
7) Zwierii.ę. 8} Owo.c poludnio„ 
wy. 9) Imię męskie. 10) Ubiór 
japońslki. 11) Składnik · powie
tmza. 12) FerJe. 13) Tflm.nna sta 
rożytua. 14) C1z1ę:ść szkieletu. 
15) Na-rodowość. 

* * * 
(Uł. Bal:bb•Ski i. Bana.siakó~vna) 

Z pdn'iźej pc)_danych sylab u· 
łozyć · ~2· wy~ązów. f) podm1yeh 
maeizeniach. · · Pierwsze ·mery 
tych.· wyraiz;ów, ~zytane z.·, góry 
na _d"ół, dad;zlą ńazw"istko i imię 
pis:.irią; polskieg(), a os.tf!tnie, 
czytane. '\V ty;m sa.mym kiemn
k11;1, 'tyt'Uły, dwu~h jegio .utwo-
rów •. · · ·· 

Sylaby: 

a, al, bu, da, dał, dy, es._ fo. 
giro. ika-.; kan. le. ło, o, pa, pa, 
per, pfo~ 'fia,lk~ ro. ro. sa.' 'san. 
ta, f~l, fyt\1.z, wa:.' .za. 'ZIU~. 

I 
llamigłówka 

·(Ul. E. Herineir) 
I II 

:I: • X • 

1. X X w 

. .il 'lłi X a. 

X i li. ł .• 

X" 1. X ;~,.·,. 

X t: X w 11 

• • X .t, X 'ł 

X i :i i . ~-. 
JE X i 

X: X J. i. 

· Zamiast krropek. . i :kll'zyzy;ków 
· wpisać Ut ery talk, aby .. powsta• 
ło · 11 wyrazów o . podanvcłi 
.z1nacrzeni-aoh. !Litery; mstęP'Ują• 
ce kr,zyżyki1 . czytane z góTy. na 
dół, dadzą w r.zędach l i II, ty• 
t.uły dwuch powieści htsto:ryciz• 
nycb, -znanego pi:s.a1rza nolski-e• 
go.--,-·· 

Znaczenie .. wyrazów 
· · :ą Zwie.J.'lzę · drapiez.ne~ 2) Rze
lur w-e Francji." 3) Imię kobiece 
4) Miasto w Polsce. 5) S.porto„ 
wiec. 6) Drzewo liściaste. 7)1 

· Pa~z.a dla bvdla. 8) Prvyhycie . 
· z podróży. 9) . Religja maho1lle„ 
. tąnsk.a.,10) B()fe"k .~reclld ... · 11)' 
· C7,:ęŚć radjoapar.a-tu. 

.· .. , . •.-' ' . 

· · Uzuuelnianka 
., "(Uł. L •. .i IJ:. Zając} 

: J{::·. • „. •-: li: •• • a 
l\"· \'.:: ·• • ,,· ·j „ ;;i a 
J\>~·--·· • .„„-.-„,·. a~ 

,:&.~- • • • . a· 
.·~K • -; „ ~ a 
J{,: •• i a 

· <K „·-:-a 
K<,a 

.. Zn~czenie .. wyl'OIZ;ÓW; · 

i) Poetdra pol1ska. · 2) Instru
ment muzyczny. 3} Zawód. 4)' 
:Ba~ylilra~. [j) Za$łona„ .. 6) Po~ 

E 
Przyimek · ~: · J'Jbi6r .· Or.rzew ~ 

·dwie s-amogłoski === -~~ć Pot~ 
ski. ' 

Ciało fotne:+' · 1ifor:a gir-edka2d 
dziennik'. . . .. ·. 

·Miaira ·powiel1Z:dhini 1-= zaime'.lt 
;i- gfu.s ptaka. ·:h f\łp.6ił'głoSlka .:::=: 
}la:rag.~f. · 

· · Samo·głos~a ff właściwośt"-H 
zaifilek + ~wał Lodu + Sipół"' 
głoska. SH ... zalil:ąek ;i::=: .$11Jlaehta:f 

Szarady 
·(męż. „F. R. ") 

P.foll.'wsize znajdiz.ie&z 
w Pl'!ZYimków r;u[dzte. 

Drugie· zimnokrwistem 
stwonze.niem będzie: 

Tirzecie w alfabecie ujl'lZys?J 
c:zytel1nilku! 

Całość zaś częsfo widujesz: 
w „Głosi!ku":e 

· .· (Uł •. R. Cwajgenberg). 

Pie.rwsze m6wiisL;, j:aik.o Zlll.ali 
pirzecz,eniat 

Dr.uigie iz.aś w zaimik.ów stoi 
:r;z.ędz.ie; 

Gdy kfoś dr.u~ie pierwsze; 
njech !P'Omoc twa pierw8Z4 

·· · będzi1'„ 

Pforwsze ~-.drugie - ~zede 
ni.ewielkie .s.twoir.renia, 

Talk· -c.zu,łe, ·ie płos.zą je . 
nawet westchnienia. 

Zagad~a 
(Ul. Irusia Góree~a l 

. Wsadi literę do Hte.rv, 
.ZTob,i .·ich się. wted v . c;z;te!fy. . 
Znac;zą one stado zwieuząt · 

1Z1I1anyoe.łi, 

P,ozytee·z1nych i l1uhianyck 

łiagrody· 
tówka. 7) z;wfo•rzę. 8) Zwal 1o R · · · h znaczenie wyra1Z1ów. ozw1ązama powyzszyc roiZ 
du. -~ rywek umysłowych należy nad 

1) PJ."'zyr1z1ąd do piisainia. 2~ syłać do redakcji „Mojego Gło 
Umysł. 3) Część UJ>TZęży {w Układanki szaradowa siku" (Piotrtkowska 101) do 
lioZ'bie mnogiej). 4) Obuwie. 5)'. dnia 10 1~mdnia. 
Jarzyna .. 6) Miejsce na pustyni.. (Uł. Benio Kulikl ia trafne rozwiązania reda.k 
7) Krzesło {Wis;pa.k). 8) Wypra"" Samogłos:k.a + przyimek ~ c,ja p.r;zemacza trzv nagirody: 
wa. 9) Żołni-errZJ z wojsk tech- ksiąźka + ŁZ:airmek = nauka 
niieznych. 10) Szipadel. 11) Ter- 0 bu.dowie ciała. 1) 2 bilety do kina. • 
mim mu1z.yczny. 12) Pańistwo Ryba + samogł"Os:ka ;+. zai"' 2} Grę towaTzysk ą. ! 
duchowne. me1k = g6ry w Polsce. 3) Książ<k~. :: 

- . . 
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- .ffr. 49 MOJ GŁOSIK 
:„ •••••••••••••••••••••••••••••••••• „ .............. ~·········· ................... ~ 

ł 
Rozwiązania rozrywek umysłowych, :o odbiór nai:•·ćd z?iosić sie na- i -

lezy do redakcJI „MnJego Glosilm" ł u~ieszczonych w numerze 47 „Mojego Głosiku" (Piotrkowska 101), dziś, w piątek, i ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. Jadzia, „Holenderka'' . i ;,Pataszo- dnia 1 grudnia, między godzina i Kacap, rower, animusz, sanie, nek", Horowicz Izio, Halerka fre- 4 - 5 po południu. i irydy, Nemezyg, stągiew, kanarki, na, ·Harakówmt Mary~ia, 1kka Re- * * • impertynent, Zambezi, Pieniny nia, „Ilma", Iwankowicerćwna Ma- Felunia Foersterówn~ zn{ w na. . : (wspak), globus, makolągwa, Ural; . nia, „Irka ze wsi", Janiakówn:t flesłała wierszowane rozwiązania- ; nawzajem, tapety. Władzia, ·Jaworska Lena:, Jaknhow rozrywek 'tnnysłowych, któri:' nu- • „K~asiński Zygmunt - Przeclświi ski Józio, Krzywicka Danusia, Ku- niżej podajf1: t i Psalmy". ·lik Benią, Krygieró:wna.. Ii., .Kola- Nad ,~Moim Głosikiem" .każda f ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU II. siewic:~ówna Marja, .,:Krasi101udek\ z was siedzi t Lulu, udar, domino, weekend, Karolkowska Marta. Kostakówna Uwa.żnie wieJ'szyk :nój czyta., iloraz; Kongo, koran, Onufry, na- .Hania, _Kr:uczewśk~: Jadwiga, . Ko- I - jakie nadeślesz ·teraz odpo- · , bój, Danja, Ramon, akord, tajenie, ilarski Józek,. Kołódziej<'zvk Ft·it- ' wied2 i _ ·•.· obreb,- Wilno, imitator,· Colorado, nek; Linzówna. Rmn1a, Lipska Han- Każda umie z od<lali p:;ta. . !'. - zaciąg. . ka, Landau· Władek~ Upowska A- Ciek:nvość waszą. zaraz 11spok'°•je i LudwiO" Kondratowicz 1Jrodzo niela, Łabędzkri. Mary. La.ska 2o~ 'Moim wierszykiem serca Wain+ i ny" J2.n D°e.boróg".. , - . sia, Markowska \Vfaia. Maw·;:ki Bo- · ukoję. ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU III. lek, M:aliśza\vski Tad0k, Markfo .Poeze1~ajeie fo~-zrze tv1ko ehwi + Orkan, rep·~racja, za!azd, egipcja- - wicz L., Milewska Hania, Mnr~ulie leezke ; nin, solanki, zadanie. kilim. of'ean.. - sówna - Gfonia,. N"owakowsk~ Hi„1a, Usły;~zycie odom~1ie. ~iekawą i1a- + 
] . . · N a1Jelśb K. 2zim. te. ;ra.. N 0";a.· rk.a . J_f.- • 1 + ......,.n '-~-CJe, anomm. . · · „.. Je<'z <::<~: • .. Orzesżkowa - N~il Ni•mmem". .'..da, 'Niwinski Olek, Nowik VV~adek, Na granicy koło Lublina, ._ Orżer.llo\vski Jnlf.k Orlli'iska' lian- Gdzie moja ci orfa ma syna, • ROZWL-\ZANIE ŁAMI6LóWKI. ka., Osmólska 'Lódzia~ Ołdak ·-Jć~fo, Stał pan z gazetą w ręku, .: Wrona, ath"ts, polisa, miN% kar- •Olecka Ja.nka. · Pilstecka HPfa, Pa- Nad nim parasol wisiał na selm, 1· 1.y, VVykno, 1·wkó3·, ha.rfa. z. "12.·zak, rzPncze· "'S1Ta K·r· ··v·s· 1·;.· .p: an·1·{0W;;17 " C t ł · · · • ~ b a · ·1 . J ~ · J ·n' • · . , ''- - . • "'""" zy ,a i .ze na FWieCJe ·ar ZO Z 0 Rvtro. brona. olcha, marchew.' oko. TI-ku.; Perehnanćwna Ranfi1~zka. Hut się dzieJ·e, wiwat, sos, skot:.,. iwa. , 1 k H I R- · · · • k - i W\VS ~a e ena, ozenewaJfah a A .tu z nad Nfomim wiatr urn .··· ,_ •. Walery Przv. borowski - Olszyn J utl„a Rozenc•.,,a1'z" nk ·p ł R _, "., t. ,.. ·• n a o a. u- "'··' usz.Y w_· ieJ·e. J.::a Grof'.t.Jw~ka-" · · ] • Ałb' 1 R d · ' k nł mms n merc, · u zms a ~ aw- Kiwał się ten pan. jak pod wia- • ROZWIA ZANIE UKŁADANEK k.~. Rudnicki Tomek, Rozenbprg S.. . . . . • .. trem palmy, ~ SZARADOWYCH Rosiiiska · Jad~ia, . Szawzvn~wna Na nic nie zważał - p:itrzał i Para, - sol. Gra - nic - a. Strfka., Szylit L, S7,ymrzalr6wna w p.;azetę, niby w psalmy. Gaż - et.a. Lub ~ lin. Janka, Szvmkfowir.z ~tf'fan. ~rok'ł. . Juź parasol d~.wno spadł ze st:l\1t \\) * 41' Henryk, Soh.ń::;ka K!lzia.1 Toma.szew On czytał gaz.etę, któdą. trzymał Trafne rozwiązani:-, rozrywek urny . sh_a, 13asia,, Tahak~blatt O~~ Tohi1Hń w :r.ęku. 1· słowyrh, umieszczonych w numerze · ska Jadzia, Trześniewsl\a K9.l'olka. Był ten pan tak w piśmi<" zaczy- ·--·.,~. 47 ,,Mojego Głosiku'' nadesłali: ;fuehólrówna .Bronka, .. T~pf~r<h~n~ tanv. . Adamówna. Leokadja, Alhinówna Rita, „Urwis", IBatowska Jadda, że nie czuł~ jak· clesz.czf'm ~,foi :·:i·. Jad7.i~ Adl31ska. Gienka, Adamski Ur11an~k1 Mirek. Wrz(lsiń.ski T., ·. c. . . • ·, .. · •• cały był ,ohla11-v. Włodek. Adamczewski Jurek, A- ,,We~(}łv.kapifoil'\ Wino&"~ad Leon, (Jżyfał w t.ej cJE)#:a'\ye) ga:zfcie leńska Kocia,· Abramowicz Marek, W ożniakó_:wna. . ZochR, . _W ą.zowska O „Zygnmncie ,Kras·i~skipi, l).a'szym Bermanówna Hela~ Balhhski J., Rom&ria/ We1sshoff Jerz'y. Wilska · · _··. _.·· · , : ·. ~.óPcie_; Bar..asiakćwna Cela, Bloch6wna Antosia, Wurcelówna Belnnfa. pn Przedś,vlt) J'Salmy ·.napisał !Ianna, Bb.tt J., Bosinski Kazik, Wierzhińska. .J,odzfa. WeinbPrg .. : . . . pr~{łrie, .Baleerkćwna _ Man;'l, Bielakówn:t H. i Rothard S., Wyręhmveka. Zn- Óhyha o tert1 dzięći wszystkie Wanda, Bukińska Jadzia, Czamar- zia, 'Vitecka Lucyna, Winiecka dobrze wfocfe.. s<'.v Utka i Tolek, Cukiermanćwna Pela., Zvlbe:rma!l Henryk, -·Zają.c Widocznie dfiżo · cieka'weQ'o tain Ewunia, Czarnecka Halina, Cf'giel Henio, Zającówna Lola., Zysman hylo, ska. 1\farvsfa. Cf\lińska 7.osfa, Pzer- Leon, Zajączkowska :Miecia„ Zalew Bo do domu wcafo mu się nie 

Il
• k • , . Wa da O "'jge ha.r·· r,. g ska KrY. s. ia, Za.:wadzki BolPk. . ża- śpieez. ył.o •. 1;t Tov. Il:'t · n < , wa. ::i n " ,..., ., · . Dflhrowski Seweryn, Dohrzec1rn, czyftsld Henryk, „że\azna stopa", O Ludwiku Kondratowiczu 

J 1 D bI Ó 
·w· · n · 1 Zab111s1rn Ludka, Żebrowska. .fani- · tez tam czvtał u a. ra. { wn:i is1a., awH o-wiczówna .Marylka, Dosińska Ka- rm. „Urodzony Jan . Dęboróg''? ,...._ zia. Elhinówna Sabinka, Eliński * * · * któż to jest --:-- pytał. Stefek. Furmaf1ski Janek, Foert.te- Nagrody c1rog~ losowania 9tnw- Z dobrze urodzonymi do czynie-równ?„, Felunia, Frenklównu, Róża. mali: nia miałem, Furfa.ńska Stasia, Fij,lłkowsld 1) Miesięczny abonament czytelni O takim urodzonym ·jeszcze nie St~ch, Ferenb"'.:ch Jerzy, Frydma- .. ,Popularnej'' - ul. C~gfolnian::t :tR słyszałem. 

i 
nówn::?. Pola, Frydmanćvma I udka, .:_ Leon Winograr. Właśnie Orzeszkowa tam prze-Goldberg W., Gartow$\;a Wiktorja, 2) bilety do kina. - Danusi& chodziła. i 

ł 
Grossman A1ek3J7, Gorczykowskt Krzywicka.. I w te słowa do niego prze-Anielk:x. ~-Ga.licj~Jnin"~ Gombhisktt 3) Grę towa.ny~kąi - "Ur.wiF." mówila.: • 

ł 

·················································~····~·············••++...+••••••• 
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·1 

„Podaję do .. wiadomości · ~moknię Popędził" do domu, bo się za:: Nic wiedzieć· nie będzie, więc 
· tego panicza,, wstydżił. mus! pyta~, ;.._ 

że jest to dzieło Ludwika Kott- Morał z tego. t:iki wynika: 'Chyba~ _ że. stale ,,Mój Głosik" 
dratowicza. · łk · będzie· czyta6. 

Pewny, te pani w, z niego :szydzi, Kto książek nię znosi i kh uti _a, 

o 
Pinkusówna Adelka.: Mam nadzie 

ję, że ju~ dobrze się rzujesz. . Ozy 
już wychodzisz? Kierowniezki. war 
szej nie znam. Oo to były . za..: ~~e 
iłzwony? - ·myślałam, 2e urządżi~ 
łyśr.ie żywe obrazy. . . 

Halberat:1dt Henryk: Wit~ fi(,„ 
wel40 sio-Jtrzeńca i proszę o obsz'er 
nMszy list. , . .· .· · · 

Frenklówna _ Ró:ża: z oką,zji uro
d2'in śle serdec;Z;ne. ~ycteni~: Na.:ul.Qt 
zanie sie w dt.t1ku riadsvłarivch -:roz 
rywPk t.~zeba ~'~Akać d~rpli~ie."- " 

BPrm<l,nówrnrHe1~; i L1)ta f,Heń.~ 
ryk Sroka: Wszystkich was .znam~ 
Możecie mieć p~eudcmimy, · -al'e .ni.~ 
te, ktćre podaliś-"'ie,'w. _ Jiśc~e. ':Te 
pl'zezwiska na ·'psrndoMiny ·się nie 
nadaj:i. Ro'lrywki ws11c)łnie ułożone 
moizP<>ie nadsyłać; należy je ·pisa.~ 
na od<1.2ielnycl1 kal'tkaeh. Na kacik 
fHmowy chętnie sie zgadzam.- lerz 
truilno pisać~ które filmy pofocam 
dzi:ttwie~ gdyż· zanim ,,Głosik,, się 
ukaże, film schodzi już z .'afisza.. 
„T eżl'ii elrnecie, mozLJcie pisać wspll 
ne Usty. 

J .eszc'lyński Miecio: Witam no
wego sioEttrzei1ca~ :Napisz mi ,co§. 4) 

schi&! Czy jeszcze nie umiesz ro;s„ 
wiąywać rozrywek umysłowych 'ł 

,,Mister X'': Pros,be srełniam i z& 
pisu]ę efę dQ grona· dziatwy .glosl
kowej. Czy . nie' potra.ffaz rQz,""ią.1.a.6 
~adnej -rozrywki umysłowej? ··DI&-" 
czego nie po@.je.si i nazwiska -
ja je r.nać musz;ę. 

„lt'buz'': Nię: omyliłf'ś się - B 

cb~f'ią -ialiczył.'.1.-ril .. cię do grona. 
dziatwy._•glosil~ówei. Na w~zystkie 
listy '.za~Te: ciodpigzę. Poproszę 
o podtmfo nazwfaka~ wyłącznie dla. 
moj(:\j 'wiadornoś<>L Do rozrywek 
ulo~onycli 11ale?;y. załączać rozwią. 
znnia · , -

Dębińska Tetesa: Pamiętam r.ię 
i riPEiz~ · się, żeś nie zapomniała. o 
nGłusiku'"•. ]\oleżan<>e powi~dz, że 
bPz wezwania może napisać · · do 

·mosiku". a. ja z •chęcią, zalięUJ ją 
do grona moich siostrzeńcćw i sio
strzenic. Przy podanych ksiązkaeh 
nłPwyrał.nłe napisałaś nazwisko 
sutora. 

,.Królowa. psz~zółek"; Czy cho6 
przez <'h \\·iłę wą tpifaś o tem, ie z 
przy'j~mnością za.Uczę cię do grona 

.moJcfr mi~ych ·: siÓsfrzeńęów ·i sio-. dobre opomadal1ie_ z. chęcią ją u
. str?<rnici b~rl<{ r~da, · jezel~ nin.ie miesz<-zę w ,,Głósikui'. ·.Czekam na 
· 'pefobfsz. Ponieważ. jesteś nciera:, .· obieeanv obszernv- list. · 

pisz o wszystkirm~·: co f'ię~J:ą.tere1m- . Kulik Benio: i'is~ listy wtedy, 
jo i to bardzo obszernie. iPodaf rr i gdy r~as ~ cf na to ·.pozwala. Cieszę 
twt;i nazwi::>k~; nat~i-alnie JJ.i.,$O.nie się, że' jesteś zadowolony z nagro
ztłfadzę·~ . Do uło.~onych fo~cywElk c1v. Pi-Zv okazji nnkażę wam je~zcze 
nalPży ząłąc~a(} l'OZWią.zanł~ -, 0; .• · rttaszyrię tofacyjńą._ ~t. j. tę, ~Ila ktÓ· 

'BalbitSki J.: Dl~c~go }{rz~z -ta,~ i;ej się drfil~uje gąZetę .. Tematćw n~_ 
kidłuf]Jnkres czasu -_'nie icfu"~!tleś lo:g-ogryfV' riił' daję.--ttzeba je sarn('.: 
znffi.rn -ż,fci:ł;? l'!zv ~r~z ju~:;będ~le~z 11ru "Znajdywać. ·, Czy nię rlostnłeś 

•. ~nów. sfale:: w. lrnn~akcie. i: ... ~;Gfosi;;: ·.··-lvzoru -·ua. ~krzvżówkę.. Rozrywki. 
kfoin'1'ł_:.; :~ ::· ''''. · :.:. ·; ·twoje ;~ą/.dhsvĆ w.yrafoie nani~:nie 
.·, i~loqł1Ów1ia: Han~~, -Daj~;~ inać Nr. T \.Ol<1siku'· możesz rlostaP.. 
JdA1~y-;r odhędżie :,~it{ ,przed~tawi'ę'nie .· Pi~zypomnij Jni o t.::m na·. przyjęciu. 
szko111e; jeżeli· tyl~~-o ':będę :q:wgra~ · N::-~ kHcil{: . l?omvsł0wvrh gier i za.
Jo ełiętnie pa ~e :pf.ihnę;: Wa.~zt~j · bil.wt'. -,c11~tnie ·się z.Q'arlzilll. ·Może 
:sz~~tfJ{_.7.y.(,zę- .poiriyślnea.~o ~~·wyniku· • f0Z1)()CŹflir.sz . go I podają0 . j!'lkieś 
w ·wyścig·u sprawowaniu.. Czy ma- ~niv i żab~n.vy, .fi no+.em inne cfaiecic 
cie nowy gmacłt szkolny? .. pófr1? w twoie ?:ludy. 

Cukiermanó-wna Ewunia: Natu- Rozenc\Vai?,!1,nka Poh: Czv wa-
ralnio, że j~ste.m z te!!o zado~nh· sza. nauczvr.iP1ka. już jf'st zdrowa? 
n.a. że przvbyła mi nowa sio~trże· .Czy korzvst.;,i·łr z wobwgn czagu 
uiezka. Czy z fizvki macie n~n1'ty )vifi<'ri ('zvtahś? . . 
czne zajęcia? T...ekc.fe należy l)rlra- · Rozeucw~,jża.rrl{i Lu tka: Okazuje 
l1fać starannie . .T ~lde ksia7.ki najbar si:P... ,fp. r~::i.łh·hrn.1 · nirmotrzehnie oba.~ 
dziq foliisz czytać? -wiałvścfo sfo wizvtv inspek1 ora. 

J!'rv!lman6wna P·Jla.: Cieszę. ~ię, CiePzę .sie, że wsn~Rtko t.n.k- rlnhr.,,e. 
-że rh1hri.e się .ezułas w !!ronie rlziat nns1łoFCiv Już umiesz 11·r1-ć w grę, 
"\VY gło11ikowd. Jestem - pewn~„ ir ~którą, w~irrafoś? Wldoc.znie z~ 
Jog i Ciebie obdarzy llftg'rQdą,. Ót') ci póź.iO tia~ASłnhl.ś f07;wtązanfa i dla; 
SlS nujbardziPj podoha.ło ~a wysta. te!l'O nie hvfaś. na. mde. 
wio? · · . Rrnlf>:ncwajżm1ka Lurka wzywa S. 

F'rvdń1anlwna· Lutka: Wycieczka. ~hfazelównę~ aby napisafo. do ,,Gło 
~zkolna . jest zwykle; ba.rdzo miła i siku". 
zo~t,awia wiele .· c,iekawych W-~110- •. Minfa'.!'. Przyjdź kiedyś. na, przy 
mllie1i. Warto przez cały rok zbie- jęcie 'rędak~yine. t0 rog.aił'łmy 
rać .pienią.dze, aby w k01icu ,roku 0hszP.rn1e o twoiel1 pronozycjacb. 
pojechaó ~ koleżankami nn. : wy.. ·Nie można ó tAm 1istown1A b.k do: 
t>if!l!zke. 'bi-7.e J)O~!)węrlzlć. ·jak osohlś~ie. 

,.llolenderka.'' i ,,Pataszonek<1 : '~·l:vlit I:....~ Omvłki w roz1-ywk~i„bi · 
C1'~· uczysz się prywatnie, czv też l'zec:zV-Wig~ie • rzasarni z(hr:zaia .sfo. 
chodzisz do szkoły i przenief.liesz .Jest:to' wina zecera i ba.rrlio.trudnq .. 
sie od stvcznia do g-imnazfom? · jest r~łkowfoie tef!O .. uniknąć. 
Wt"az z braciszkiem należvcie: ju?; . -Śzauzvnówna. Steflrn: Cży juf n& . 
do grona dziatwy głosikow~.i. Ni~ch stnfo żo~tajeRz w Łoflzi? Miasto· 
braeiszek też do mnie napisze. - _ ci się- ilie 11od0ha, ale dohrie .. że 
· „Urwis": Jak ci_ się poclohał ,,Pan zn3.fa:złaś miłe grono koleżD:nek ·~1 

..• JowfaJskP'?._.Dzi~·· cinrl1a nfo. ci_. Pie maE-z · CT.ohra. wvchow2.wrr'zynię, Wi 
~t!lnie ńa przeszkodż1e i ·zoha.~zvmv che z listu, ite i no szkole nie nu• 
~ię na przyjeciu. ,,Kar.ik',- nka~uj~ dz1sz się i umawiasz rozmaite no· 
sfo wtedy, gdy ktoś do. nie.go list żvterzne rozrvwkr i· snorty. Czy. 
narlsvła. czytałaś powieś<>i bistoryezne Gą,• 

G~ldberg W.: \Vitam nowe,Q;o słr.1·n-wgl·h~o·o? Temat twojej łari 
sirn-itrzeftra ..• Jłłąsik" nie ma ż::id~ m1glówld bvł łuz często uivwan1 
nv{'h spedalnv<'h przf'pisów dla przf·z czytelnikćw i czytelnic7.ld 
swoirh czvtelnik0w. O ile nadeślesz , Gł·.1s!kn". -. . . . „ ..... , .................................. „ ............ „ ...•.......... 0 •••••••••• „„ 




