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W Indjath, jak wi~eie~ j<'Bt du~o 
ałldch zwio-zą_t, jak . np. ty~Rysy i 
Je~ntery, kt.ćre ~ą. olm•pnie drar ieź,.. 
:Df' i okrutne. · 

Pewna. angielska pani mit~szkała 
J-.1ooyś w lndjaeh wraz Zt' swym m~ 
iem i malutką cót'e<>zką. w bardzo 
tKf rgłej wifjsrown~ri. 

H<1zu pewnego pani· była sa1i1a. z 
j-z,'eckiem w swvm maleńkim drew 
J: )mym domku. Szyła. sobie ~rokoj
» · P. gdy nagle usłyszda jak is od· 
r'os z góry, jukhy coś ciężkie~o 
t.n'"l.dło na. duch. "Nit• zwr~kn:.1 na to 
„:,v.-..!;;, bo była przyzwyczajona do 
:r.\"''1vch dziwnych od!;łosów. Ale po 
•i..wili usłysz~a ciężkie sapanie w 

~···················" 
Buhaterskl czyn 

rnludei dziewczyny 
n 1rodzony przez fun· 

_d!icję Carnegie'go 
Fundacja Carnegie'gu przyznała. 

l!a '.;!'odę w posta~i złotego ztgarka 
tł 'Z 2umy 1.500 korQU młodej 
s:z wedce, Gunhild Leimer,. za. jej łto 
}ł" tPl'flki czyn ur:itowaniA swego ro 
łlz "f1stwa z płpmieP.i. 

Gunbild, ktÓra Uczy Z!:łedwie 15 
J.s.:t, znajdowała się wraz z pięcior
y; :im rodzeństwa na górnam pię
t-·ze- domu, gdy wybuchł potar. Nie 
•·~n~ą.c przytomności, ułatwiła. ona. 
lf" · eczkę dzieciom przez okno, pod 
irzymują.c je nużliwie nisko ziemit 
iy mogły bezpiecznie zeskoczyć. 
J,,·dna z siostrzyczek nie chciała ze · 
sł oczyć i Gunhild, otoczóna już pfo 
~iiAn !:i.mi, pom0gła jEj ·zsunąć się 
Jl.a linie z prześcier!ldła. Gdy przy
ST?h, kolej na· Gunbild,. była ona. 
jri tak ·poparzona i .oślepiona dy„ 
JR 0 m, i* upadła i złamała dwa że:. 
\Jr„, stają~ się kaleką. n~ całe ży. 
e.ffi. Otrzymana smna. mnozHWi jej 
~~ente kurację -i ~a.uk.ę jakieg·rś 
Remiosła. · ·-

oru~im pokoju. Wstała z. krzesła ci- . 
ehutk..;, jak tylko mogła i poszła 
na palcach · do dtzwi. które były 

· zakrytę tylko kotarą;. Odchyliła ka 
wałek i zajizala. do . pokoju. o, 
zgrozo! tuż przed nią. stała -0lhrzy
mia . pantera, . wlepiająć w nią swe 
·zielone ślepia, 

·Przez chwilę pani ·była zbyt prze 
. straszona, aby ~ię . poruszyć. Co 
czynić? Pr?lyszła. jej Il'\. myśl Gtara. 

·skrzynia, stojąc& zawsze pod ścrn.
ną - skrzynia pusta., a do:.itatecz
nie wielka., .aby pomieifoić_ ją samą 
i eóreczkę .. - • 

·.I 
usłyszahi okrŻyk z zewnątrz domu. 
Był to głos jej: m~ża, który wracał 
z polcnfania ze· strzelbą na ramie
niu .. Pantera.· r;jwnież usłyszała tPn 
głos i mu~iala: się nim naJtraszyć, 
bo podskoczyła.ku oknu. W tej 
chwili. rozległ · się wystrzał i pani 
usłyszała odgłós ._ cfolska zwier_zęcia 
padającego na ziemię. W tym mo
mencfo zerndhła z Młu i wrażc>nia . 

Wielka była.i·adJś5, gdy przyszła 
<lo siebio. Odtąd _stara skrzyuia by 
ła w wielkiem poszanowaiiiu u tej 
rudziny, zaś z.·· pantery ściągnięto 
skórę i położon9 ją na progu. 

············~··········· 
W_ jaki sposób 

najszybciej dostanę się 
na dworzec? 

Tf3n mały rniglik . musi znal~źć 

Opuś-ciln. kota.te właśnie · w tej 
eh wili,. gdy się pantera poruszyła. 
Na szczęścia pantery bywają 
tcM rzliwe i ta właśnie za.tnymala 
się przez je10n moment, ahy po· 
węszyó pr~y kot..'1.-rze, zanim się 
zdecydowała. na skok. 

Chwili· tej właśnie potrzeha 

- najbliższą drogę na dworzec kolejo„ 
i.vy, ponieważ jego pociąg odjeżdża. 
za pięć minut. W jald spos{b prze
dostanie się·· on przez· ten labirynt? 

było pani, aby wskoczyć do skrzy-
ni wraz ze swą cl1-ec2ką. Opuściła · 
1a. rnbą wieko, <t_osta\\"._iając _jednak 
57.czelinę pomiędzy wiekiem i skrzy 
nią, aby mieć ezom oddyeh3ó i nie 
~adusić się w zamkni_ęciu. Szparę 
tę musiała przytrzymywać ręką. 

Zaledwie umfoś0iła .Eµę: w skrżyui 
gdy u:>łyszała ; tuż sapanie pan
tery, a po chwili poczuła gorący 

.oddech zwierz!t na swej ~warzy. 
Pantera starała się otworzyć c skrzy 
nię, jej pazury drapały -ścianki-.i wie 
_ko, ale szpara zbyt była mafa d~a 
jej więlkiej łapy. Chytry zwierz 
zRczął więc swym Bzorstkim ~ języ· 
Idem lizać. rękę pani tak. mocno, 
że biedaczka lerlwo mogła ból wy
trzymać. Ale' nastąuiła. jes~aze .gor 
sza rzeez; nagłe· pantera ske.;.·zyła 
całym ciężarem na.· wierzeh skrzyni 
i przydusiła rękę pani ciężkiem, · mo, 
eywnem wiekiem. 

Bćl był tak wielki, że pani krzy ... 
knęfa z mtłej mooy. W ·odpowiedzi 

Angielskie napfay z1~a.:cz~:F To the 
dation - ria. dwCtrzeo. · Stnrt here 
- początek. Lost · _:_ zbłąkany. 
Too late -- z~. późno. ~inish - ko
niec. i 
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Sztuke .ro}Jfonia szkła Zlllali W czasaah Nerona (6~68 wilgpci i zin.mu, znane jest do-
już starożytni eginejanie. r. nas·zej ery) mozna bvło ·.do· piero- od końca średniowie<:za. 
Rzymski historvik PHniusz opo stać sz;klłłnny lkubek za: jnie· A gdy pomyślimy o wszvd· 
wiada, .ie' pierwsze sz1kło po- dzianą monetę.·· Jednak. sz1kfan kich q()slkonałych przyr.ządach 
c·ho(lzi od fr.mickich kt pców, ne szyby, wielkMcL30 'CJll, 11q optycmy€h, o sz,kle ogniotrwa 
k~ó.rych burza zapęd7,iła ha sv- 50 em„ były nadal bardzo dt'>'• łem, o niełamliwyc:h nybach 
ryjs.~ie w.vhrizeże. Sie:bzieli oni g.ie. . ' > der ~ut, wyd'lłje nam się p.ra· 
dokoła ógnislk•a i -O..:.; ku swe- . P.O<:lczas ,wędr<bv:ki )•udóVi wi~. ni!Jwłaxygr.?dne~ .• ,i.e pierw 
mu .wietkiemu źdtmiiieniu - . pr:r\Y,ie · wszysJkię. ·zdobv~1r. J~- S!Za f~bryka, która iaczęla ro
ujrzefi, i~ piasek ,f.l:rnd'a shrnia ' .chriiki na Ws.chodizie Europy u ' bić tego 'rod1zaju szkła według 
ją się na pa.·zezrćc1zvstą. szlkli- · legły c·zęściowej riaaładzie · Po ·metod naukowych, oowstała 
stą masę. µspo~ojen~u &ię. sJ·Osun'ków 1>0· dopforo pned ~iedemd"Ziooi~" 

Póiniej znale:z.ionq składni- .. mvczin~!cn; techn,ilka z:;i.c~f;lła l'.iu lah(. 
ki potre.:.eb1w do l"''>łtie:nia s1zkła: się powoli ożywfoł, równ~ef.:Za 
sodę, piaseik i· wapoo,.· równit>ż jętą się, z·n.ów. fobirykaeją. s·zikła. 
fOpiQły roślinne, - W pohliżu • W p$myµ} Wi.eku j\ngJją' ~·lJ'~O· · 
cha.t egip.skicli, l'Jor<' cidk,rvto ··wadził.a ze· JVsqhodu szMai·zy · 

. w Tell el Amf\rna. i w p<;)hlitu : . klasztorów rio· 

Poniewa-:l' p.vzy wyrabianiu 
sz•kfa koniec·ma jest tempera
tura, równająca się 1.400 stop
niom Celsj.us·z.a, t. zin. tempera 
tura, którd nie moiJlil osią- . 
gnąć T"l"-:y · najlef)'szvm o.gin i u; 
z drzewa, fozeba bvł"J mas~ 
s•z:klanną p-1 zygofowy'l'A'i!lĆ. stop
niowo. 

P·rze~ tysiąiee lat ze szlkla ro 
biło się tylko· o-zdoby i pr•zed
miotv kultu religi)tie~o. Pr.ze· 
piisy na przygotowanie jasne· 
go, kolorowego,' lub przezroeizv 
steJ?o sz,trła, żnaJd(>wały siP, w 
rękach dud1owiei1stwa, które 
stirzegfo foa? jak naj>w.i~szej 
tajemnicy. 

Dopi~ro od czasu wynale.zie 
nia ,,fajki sz'klarsldej" w Si 
do'lli<', .miało to miej1sce na po
c.ząl:Jt.u naszej ery, - można 
było z 'tych cenności wyrabi>ać 
p.I'!ZedmiQty <:Jndziennl!go n7vt· 
kiu. .· ' ' 

wstaJy. ·prymitywne huty szk la .. 
ne,.-. Ńa.il'ita.r~.z.e rązvhv no1·ho•bą . 
z i;okm,999; ·są one bardzo. !na 
łe 'i niejednakowej ~ubośd, 
le<:z całkiem przezroczyste. 'Z • 
początków średniowiec:za · iaś 
_poch<Jdzą hard'7.0 pięknn, .1' olo
rowe okna szklane, na lkt'ó
rych pr:zedsta wiona jest w o
bira:z'kach his:torja Święta . i roz 
maite. opowJeści ze Sta•re.go i 
Nowego 1'~sfamentu. · 

Lecz szkło w te.i postard, w 
. .Jakie} -znamy je dzisiaj, jako 
nie·z'będna ochlrona pme~iw Nowoc:iesna huta s.z.klana. 
••H~••t+••tt••••+•++•ttłiłtttt•H••t+t+>t+t+••t•tttł 
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Mahomet~ twórca· Islamu 
Przed trzynastu \ii'ekaili:i, w roku . Bam Maho1het . był bardzo skro-

632~ zm:.\tł w Medynie; ·w Arabji, · mnym czło"7iekiell1~ Nie robił żad
Mahomek Był- on 'twórcią: religji: . ·. ńych': cudów: Nigdy . nie:·.: ośm~la.ł 
~la.mu~ - . . 'się głośno mówić o swoiem~ poi::lan-

. Urodzi~:~ się V! mo rokq ~ :\fel{ce, nictWie; Leć~ włihie ·~ .. jego . ~ie
jako syn biednych rodzfoćw.: w ·śmiałość Fproatota przye.i~&aly. ku 
owym . czasie naród arabski 8klildał .. niemu ludzi. . . ...... ·. . 
się z wielu drobnych szczepów, któ · Otoczony skargami i. bhiganiami, 
re stałe ze sobą, 'Walczyły .. Arah~wie . spoczywa .w · ziemi rodzinne!. na. 
byli poganami i wiara,. w boiki nie ktćraj śmierć go' zaskoczyła. Imie
dawała im siły, ani zaufania do ich . niem jego . pt>zdrawiają. . się dziś 
poted. jeszcze ludzie . -w ·Afryce i Azji: 

„Allah il Allah''. „Istnieje . tylko je 
Gdy Mahomet miał 40. lat, ~~wząl den Bóg, a Mahom~t jest· jego pro~ 

I 

...:..... Powiedz. mi, ·wuju, gdzie. wy· 
lądują, aeroplany, ktlre bę<lą. się 

znajdować w powietrzu w. cl1wm, 
gdy będzie lrnniec ziemi? miewać- widzenia, kt-Ore· kazałv: mu rokiem!" 

"7ierzye w jęQ.ynego fprawci7Jw.ega ·••••••••tHH••••••HHHł'•tHt•••••••••••Ht•M• Boga, podobnego do tego, w które · 
go wierzą.. żydzi . i chrzefoijame, ale 
jednnk inneg·o~ Widział we· śnie ar
chanioła Gabriala, który przepowia i o e za asy z ierząt 
dał mu, że zjednoczy on· swój nar6d Zima nadeszła. Wielu ludzi mar~ 
i uczyni z niego potężlle pa1istwo w · twi się i zMtanawia: jak ją przebie 
Afryce_i.w Azji. Rlwnież we śl'lie dować, czem opalić mieszkanie? In· 
:MahomPt widział miasto .forozoli- stynktownie przygotowały się już 
mę i to t'1k dokładńie, że mógł opi do niej zwierzęta.. Wiewiórki, szczu 
sywać rozmaite częec.i miast.a~ w ry wodne, chomiki, myszy polne· i 
ktćrem nigdy nie był. Tak samo leśM, a nawet ~wistakima.ją. dosko 
Wy-rażn~c przeżył w·e śnie podróż nałe zapasy na zimę. Najroztrop
przez niebo i piekło. niej postępują chomiki. . Gromadzą 

O swoich sn9kn opowiadał naj- . . Ć·ne zboż_e do kilku ... ,,spiCł>lerzy"} 
pierw przeważnie kobietom - gdyt ponieważ· ka.żdy zbiór czy to psze
mężczyźni przeważnie go i.vy8mie- ·nicy, . czy tyta, lub· jęe.znlienfa był 
wali.- Ponie·wa.ż · prorok w swojem „zeb_, ran.y'' w in_ nyin. c.za.s_ie .. Za. pasy :rodzinnem. mieście nie znalazł. uzna h . . ma,. wvwędrowai do Medyny. , W c omika, d~ehodzą nieraz <fo 50 kg. 

- :Medynie.· uwie-rzono- w Jego Płówa-~ · : Wiewiórka 'n;msi dobrze pamię-
Dzięń:jego. przybycia .do Medyny. ·. „••••OH•••••••tt•••••• 
dzień 6. lipca· 622 roku jest d1a . ma · 
home~11 .początkietn nowej ery~ od :: · · łJ /ł tl f.!·f. 
której liczą CZM, tak jak. Phrześei-- Bell: szumnyćh reklam ! Bez wiei„ 
~nie od narodzenia Chryst11sa~ klc;h ogłoszeń wiemy wszyscy, i:t 

P ' · · ·. d · I d · · 1u· ·kk. · z AB A W KI, lalki, konie, smnkł, oz_me3 · opiero u nosc me I 1 . 6 k' a. . . . . „1 ._..,,.A.Je. CIA · ł · • A ~i..·· ł 11.ir h t · w 11 1, gry „owarzysA.. e~ ~ "" ea eJ _re:wJI uzna a. l.ua orne .3' ~a - FREBLOWSKIE, oraz k·ełyljony na 
prawdziwego. proroka. Poddah · s1~ zabawy kuautemy najlepiej ł naJ-
ea.łkowicie jego władzy, a gJy taniej tylko w 
§m_arł uważa_ny był za.najlepszego i Rft:Ju· oz.1n"1acyM" naJszlachetme3szego a-raba. ;, ii U lf l'I 

Znacznie później arabom udało Łódź, 
tię i. bronią w ręku roznieść sławę 
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- swego proroka po :całej Malej Azji 
ł wzdłuż &irykańskich wybrzeży 
ilnorua. Sródziemnego, at qo Hiszria· 
a.fi ł Francji. W ten sposób biMłny, 
niegdyś wylmiewa.ny i pogardzony 
prorok, pam6gl słabemu narodowi 
Io _stworzenia wielkiego pa,ń~twa. 

tefefon 192·55 · 
Mimo ·największego wybol'u, jest nal· 
tańsaem ir6dłem w Łodzi. Na 
miejscu· klinika h I ok I naprawa 

włecznyeh piór. 
UWAGA: Kaidy kupujący otnrr• 

muJe upominek darmo. 
Obejrzenie wspomnianych ańyku:łdw, 

· nie obowf~zuje· do Jmpna. 

tać miejsca swych kilku schow
ków. 

Orzechy, ziama i korzonki skła
da bmviem w. dziuplach, w krza
kach i pod korzeniami drzew. 

Myszy polne najchętniej groma
dzą żboże i różne nasiona. nato
miast ich siostra leśna orzeszki, 
jagody jałowcowe, głć.g i żołędzie. 

· Wszystk'l to mieści się· w magazy
nach 1 i:1dzierr~nych, do których wi<) 
dą lirzne kręte chodniki. 
śwMaki, których donośny gwizd 

c.strzdgawczy ·· v~k często słyszymy 
w·Tatrach, mają.· skromne· \vymaga 

' nia.~ w ciągu fa.t& śririają trawę, su
szą ją. i ·siano. ·gromadzą, w· swycl1 

· kryjć \\rkach. Mniej przezc,rne są 
sarny. Dlatego tez tak często w zi 
mie podchodzą. do ludzkich osiedli. 

Z 'Łapasćw zwierząt na zimę czę
sto korzysb.ją ludzie. Oto w pół
nocnej Syberji tubylcy, gdy im 
głód „dokuczy, · wyszukują schowki 
<. 11.o:rr.ików, J'"lr,enełnione korzrm k:~o 
mi. Nie zabierają. im jednak wszy
st.kich zapasów, by nie zginęly z 
głodu. Podobnie r~ttują się przed 
śmiercią głodową. w czasie srożą
cej się zimy; niektóre szczepy in· 
dyjskie w półn.ocneJ Ameryce. W 
:Mongolji tubylcy wykradają.. w zi. 
mie pewnemu gatunkowi śwista
ków 7.ap8sy suchej trawy, którą 
karmią wygłodz()ne owce. 
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~zochy. Wkłada się je uq 1„t..

gi, abv bvło ciepło! 
- Aha, ~ pomvślnła tnud 

Knrzo-nkowskia, - może mt~MA'I 
mężowi. jest zimno w nogi i dła 
tef.('l ostatnio je.st w łvm '-tJI~ 
mo!'!Ze, 

---- PÓkaź mi 1 jak si.ę to „@i. 
- rzekła. 

Drwa low~ znóW' fłię ,„ ..• ,.,, · 
śmiała. 

- Masz takie mał"c p:du~r.
ki, że nie hędziesz mof{'ła 11trnr 

- · mać w nich drutów, a włóM.k1l 
jest tak M!J."Uha, jnk two ift r~ · 
k:>' 

~ Tu stojęt - zawołała pani Kor.zonk.owska. 

Pod starą grubą S.)sną mit•·· Pewnego dnia panl Korzon·' 
szk a 1ud:zi.k korzonkowy z~ kowskd siedz .ała pod sosn:i i 
swoją żoną. Jest ·) ~~bl'wnr• palrtz}ła w słońee, . gdv rutgJ•~ 
maleńka partka; pan Korzon· ujrzała : w pobliżu .tonę drwa
kowski jest . nie większy . od ta, która tu:ymała w reku ja·" 
dłoni, d żona jego jest. jeszc1B kiś długi przedmiot i na jego 
mniejsl'L.a. Powodzi im się we~ ~ońcu ~ymaehiwałia . dłuJ?iC · 
le nieźle; zimą żywią si-0 o- mi igłami. Pani. Korwnkows·h 
rz-eszkami i jadalnvmi korzon· przez par~,tirbwil pr1ypalrywaL 
kami, a liatem jedzą jagćdilu i ła si~ te.i .. dziwnej zabawie, po. 
poziomki. LeClZ m2ją sf:lle ·. nw czem J}odes?ła dl() k-0biety i n. 

. sę roboty. Pomyślcie tylko? M•1 pytała:' 
szą utrzymać w por:ządku w~z)" - Có tan\ robiS:z pr.zy kj 
'Słkie korzenie w z.fomi. którn ru-rce? 
stale mają oobotę włazić na Th-wałowa bardzo si~ przeM 
swvch towarzyszy, krzywić Hfo ziła, -:gdy usłysfała ten pi~kli"' 
i rosnąć w nieadpowied.nhn . wy głosik i rozejr.zała się doko 
killi•'nku. ł:1 l1eez, Paturalnie, nie njrz~P . 'hl pewne-g-0° czasu .~a(l . Ko~ ła nilkogo. . 
uumkowski stale :_zrzędzi : 1· - 1'tu stoję, - 11-iłwołała p'a i 

mruezv J)&(! nosem . .\;le,lfdv, i6 . .ni Korzonlk<>Wska, \r,Jo 
na go pytai dla~eg.9 sję zlo- twoich nóg! 
ści, nic ju_j nie odpo1Viada. p.a... - Acl.., co a maleństwo, _,,. 
ni Ko-rzonkowska wcią.t S&ię u r~ekłn kobieta. - Ską,d się· t.1J1 
stanawia, co właściwie stało wzięłaś? 
się wężowi. - Mi~s,zkam • mężem blm 
WvcLy§ciła mu już fajecitkę. pod sosn-ąl A eo tv .robi'St t~mi 

napełniła ją tytoniem, · pr.zej-· igłami? -· 
.rzała zap.asv orzeszlków i wv• - Robi~ pońe.zoe.by. 
ru1cifa robaczywe; ws1yliitko - ~ A do ez;eao dużłł poi\\)1n-
bvło juź w z·u1pełnym ponąd-· chy? 
ku, t\ mąt nie przestawał mrn Drwalowa 1'.0Ze~miała się: 

. czeć pod nost: m-; ~- Nie wieu, eo to są po~· 

Ale p.'lni Korzon kowsk't the 
jest J?łupia; wzięła pi(;'ć ł'ł · 
flnyr:h iaieł sosnowych i ka wd 
nitki pajęcze.i, któira ,~bwiftła 
się w powietrzu i już P·O kwa:
d.ransie Tł"'JZ'lm1iała, jak si~ tO 
hi ocz.kia, Jak się Je podno~ l 
o-puszC?..a. Podczas tego s~edd.'ł 
ła na kolanach drwa 1o\\'f"-t. 
już zrobiła tkawałek pońc;:rni't:~ 
ki, pdv drwalowa mus.iała ~ 
do domu. Leez umówiły 8k-1 łłłl 
następny dzie1i. 

Nastę.pnego dnia pani li•-
rzonkowska ze swo~l zaci1.~ 
robótką zjawiła· si'ę puA,kłaat.; 
ni.e na · umówfo.nem mieJ"..!łl. 
Drwalowa opowiadała, co rełri 
przez cały dzień, .iiak ka.rmi W, 
dło, gotuje, sprząta i szvjt~. ~ 

· pani Ko·rzonkowska słttc1ta.b 
zdumiona, gdvź dotychc.za~ •~ 
wiedziała, jak ludzie żvią i fM."1l 
cują. Potem opowiedziała f.'6el• 

. lei drwalowej, jaką pracę mtl · 
z korzeniia.mi. Słysiząc to, dił
wiła się drwalowa. gdvź 4'1.; 
tychczas sąd:ziła, że korzeale 
.rosną talk, Jak chcą, ł ie ła• 
·w. ziemi istnieje M-alonv eit• 
po·nz.ądek. 

Dowiadywały si~ wiiiC .tełł•• 
Od druRiej wMu ciekawytt 

. 'rzeczy; o kt6rych doty~a 
ni-e miały J)Ojęcia, f ba.rdM .lt 
prizytem zapiizyjaźni>łv• W1wtl.o 
cu pani Korzonkowska podan 
wała m:waloweJ. kor.zeń •• .._ 
przynosi szczęście. 

Drwalowa była prawd~ 
!IZ-cz~l!V'a ł uradowana. .W 

i • i 
i • 
I 

••......•.•••••..••..••.•• „ .•.•.•.......•...... „ .•.•. „ .. , •....••.......•..•••• „. 
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ł 
i 

I • 
I 

ła mały oreczek, wlożyJa do 
niego ke>rz-eń i powiesiła toh\,,. 
woreczek na szyi. 

Rzeczywiście kone(1 ~_...,"„ 
niósł drwalowej sz.częście; kr~· 
ry składały podwójną Ho4ć "1ł· 
jtłt, z.Mory ndały się wsp9nfa· 
le, żadne zwiemę nie zdechło 
i po spir-zedaiv kartofli, iaje~! . 
zbiorów i pfact"' a domowe.;tt.1, 
·zebrała tyle pieniędzy, że ud· 
n owiła swó.i miszczonv do. 
mek, kupiła nowe meble i du· 
ro niexbędnych- .rzeczy, na "'kt6 
re sooie p-rzedtem nie mo:gra 
pozwoUć. 

Looz ·i pani Ko-rumk.ow„i 
nie mogla się . użalać na no w~1i 

· przyjaźń. Gdv mąż dostał ml 
niej nowe pońezo'"'hv i psewł 
mile ciepło w starych ko 
ściaeh, callkiem się zmie.dł. 
Zrnbił się \Vesoły i prile~tał 
nu-1m.zeć pod nosem. 

Lecz gdy po pewnym czasie 
paui Korzonkowska opowiL.
działa mu, ie dała drwalowej. 
korz.eń szczęścia, . zamyślił su~ ) 
rzekł po chwili: · 

- PowiedJ.Ziałaś jej, te .nu· 
si to zachov.i-iać w taJemnmy'! 

- Nie, całkiem o teru za ,:o· 
mn.iałam! - lf.myknda proora„ 
żona koi>ietka. 
Mąż mów :zaezą.? mlfueze~ 

pod nosem. 
Gdy pani h.or.z.onkowska 

spotkała· drwalową, pr.z-cde
wsz:ystkiem · p·owiedziala JCJ, 
te błaga ją oo wszystkie świę· „ .................... ... 

• 
I 

Pan Korzonkqwski dumnv był 
ze swvcb nowych. poń~.zoch. 

tości, aby nikC?mu nie pisnt..>ła 
ani słóweczka o ttomeniu sze1.ę 
ścia. Okazał9 się: ·. 7.~ dnva•o
wa sama hvłii tak s.prvtna: zna 
ł2 ona bowiem dużo wyp~1d
ków, w który<."h przez ni~po~ 
tN.ebne gadulstwo zdarzały się 
,rozmaite nie&zczęśeia. 

Lecz jakie to dziwne: s.qma 
~łówecZika o tem nie pisnęła, ł:I 
Rdv tyllkl) pa:ii Korzonkowska 
ooprosiła o mileizenie; zaczt:-ło 

. ją tak ko.rcić j· ciągnąć za .ię
:zyk, i-e arewne~o tlniia nie wv• 
tirzvmała i owwiedziała o tern 
mP,iowi Dnvał nie r-bt"iał jej 
uwierzvć i prallDął-· zobaczyć 
\orz.eń. Drwalowa sięgnęła po 
W'>reczek... i okazało się, ie 
jeRt on pusty. Ko.rze:ó mi.kną.ł. 

nrwalowa strasznie się pJ.11ze
. uu:Ua. Co powie pani ·Korzon· 
kowskiej i jak for41z hedzie się 

· je_i wiodło bez korzenfa .szeię,„ 
ścia? 

Pani. Ko.rz.onkows:kiei nie po 
tr.zebowała . nic powiedzieć, 

' ~yż nigdv jej jut nie ujrzała 
i korzonkowe ludziki nigdy 
już. nikomu siQ nie poikazały. 

Lec.z sze„ęśde drwalów be·.11 
powrotnię minęło!· W przyszło
ści wiodło im· się tak. jak 
~ystkim ludziom: ra.z do-
brze, raz 1le, ...._ nle ponfoważ 
mieli ezystv domek i Jadne me 
ble, zawsze mvśłełi 'Z wdzięcz-

idenrr .;:c· nością o korzonkowych lud.z1· 
~.--~~--....... ---. .... llilililii-.allllirl~:rs• lach z kłsu. 

61 i o ień 

- Możesz mi Wibrzyć, ab\\ uiP. 
Lecz światła . się nie b11Ję. nief 
Mćl .·się chwali, mn<'ha w śmiech: 
- Nie bądź dnmny, ho to grzer:h! 

Wprost ku ~wim~y !cci mól, 
Nagle, Boże! co za ból 
Płomień. zgasił mola życie 

„ Los go skarał należycie. 

- Jam mądrzejsza!. - myśli 
muc.ba, 

- Niechaj każdy mnie posłucha: 
- Kto się pyszni i wciął chwaH 
Tego ogień zniszc?.y „ spam 

~ ..........................•.......................................................• 
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OZAY IU sto E 
Logagr·YIY 

(Ul •. H. :Zylberman}. 

Z poniżej f)Odanych sylab .u~ 
łożyć 11 wyrazów. o . oodanych 
zna&.eniach. ·,:Pierwsze litery 
tych' wy:raz()~~·: ~zytane 1,. ,J~óry 
·na' dół, dadzą.tytuł filmu pol
.skięgo„ ·a. osb1J;iirer cz.ympe ·i do 
lu kti·'górze~ · .. unię i nazwisko 
jego . hoha~ęrtd~. ', · · 

' - " " < ,, • '.: :, ; • • • • • - .,. • ;<~ •• e-

tane w tym samym kierunku, 
· tytwl jego utworu. 

Sylaby. 

a. a. bal. oo, b6j, 'bi-.lym. 
ca. ei!). c~im, ctwo; da. · da.· 
da. dzi; dzie, dło, dynt eks. i! 
ju. jo.' ku. 1ko. kow, mo, tutJ 
nie~ nie, ntk. <>l,- 'per. pi!~ po.rt, 

. ra. ·sier. ski, · ski, · so. fa. taj, 
Hart: _ty~ war~ włę~ żant~, 

S ylah~: 
ha~ dki. co~, e., gan, gi,_ gry, .. 

im. Ja; ko. las. le. le. I i·a, li. 1) Bohater powie4ci 'Ż~iom
skiego ... 2) Sz;ybkobiegacz . pQl
s.ki. 3) Szósta, zapiniona .c;z.ę~ 

· mas., ni, nie, no, od, po. puls. 
so, ty. u. wa. wem. wied, wor, 

. żł-0. ' ·świata. 4) Historylk. 5} W)·-
wóz towa:rów, z:airanicti. 6f 

Znaczenie wyramw. Pie~z.v' okres· w życiu c.zfo„ 
1) Kwiat. 2) Fircyk. 3) Skrzv wieka~· 7) Sufit lektyki. Rf 

wienie. 4) Drzewo liściaste. 5) ·Zbiór liter. . 9) . Proch strzelni
Nadający się~ 6) Wkrótce. 7} ·czy~ lO) Częś4 obiadu. 1.1) Pa.
Wielki„deSfzw. 8} Przvdofuek .-robek. '.fa) Wie~kolud. 13) Rn~ 
króla P-Olslki.ego.' 9) Bodiiec. 10) ika w Polsce, 14) Stopień podo
Nazwa kinia w Łodzi. 11) ·Ko- · fi-cerski. . l5) Astronom polski.-
for (wspak).· 16) Lotnik polski. 

* * • 
(Ul. I. Horowfoz). 

Z poniiej podanych sylab u
łożyć 12 wyraz.ów o .Pod.anycł~ 
:zinaczeniaoh. _ Pierws.że i o~ła· 
tnie litery ty<:h. wyrazów, czy
tane z gó;ry na dół, <1ad7ą imk> . 
na i pr.r.ydom·ki 2 k,róMw poi• 
skieh. 

Sylaby. 
at ,a„. ba, bo. bon. bry. ·Cho, 

e. gi. gor. has~ in, jiu. ka. la, 
Ie, lif, ma, menL mja. na, nat, 
na.r~ ri. rJa. ry. ter. tra to, za, 
ze: 

Znaexienie wy1'azuw. 
ll Gónl. 2) Przyrząd do fil· 

sania. _ 3) Fajka turecka. •1) 
Wielkorządca turecki. 5}. Nau
ka o budowie ciała. 6) Prze
~~d. 7) Port włoski (ws1Dak). 8)' 
C.ho·roba. 9) Pensjonat dla mło• 
dz.ieży przy szkole. 10) Zjawi• 
sko dźwiękowe. 111 Posłus·zeń„ 
stwo. 12) Zwi\•r7ęta. 

* {Uł. B. Kulik. } 
Z poniżej podanych sylab u· 

łożyć 16 wyrazów o podanyc!h 
i.naczeniach. Pierwsze litery 
tych wyrazów dadzą pierwszą 
literę "imienia i nazwisko pisa
wa polski~gn, a ostatnie 1 r-zy-

Ukłattanki s.zar-adowe 
(Uł. R. F.renklówna ). 

.Niem~kie imię męskie+:; 
zahnek = pai1~two w Euro• 
pie: ,: 

.Rosyjslkie irllię męskie + ll
_te:ra. + :zaimek = posi!.ek. 

Napój + litera + żaimek :.;1~ 
kwiat. · 

Po5jiada + ,fotel kr81owski 
~- samogłoska --" starsza pani. 

~ ~ ' ~ . 

Kwiat.+ części głowy flier 
· mn.) · +. sp6łlgłosika +.·na;rty =::-t 
· nazwi\ 'ko pisarza 'Polskiego. 

Lam igłówka 
(Uł. J. Błatt)„ 

Ułożyć zd.anie, slrłtłda jąco ~.f ł} 
iZ piętnastu wyrazów, iacz~na -
jącyeh się .od litery: „p". 

Wizytówki 
{Ul. H. Krygierówna). 

Safe P.romk~ 
EJłka D. Styn. · 
Nera Le:kk. 
Wika Rokineoz. 

Z~gadki szaradowa 
(Ul. · E, HerineT)• 

· W . samogłosce si~ znajduje .r.-"'4 

w~pak zwierz ~tapieżny, 
A w całości: miesz·~al~ niegdvl 

króle, królowe i królewny. 

* _ W im)ęniill iei!ski~m piFIŻyim~ _ 
· · · - · śię . znajduje, 

A całość podróżmy manallki pa 
.:._kuje. 

Zagadka· 
'Ul B. -Cwajgenber~). 

Uwieńiczony laurem wielkfoj 
s!&wy, 

Król bohater wspaniułe.f po• 
. stawv, _ 

Roz,g'roriiil dzielnie tn.rh.ów. _d.; 
' . ły, 

I hufce: polskie Wiedci1 oca.r 
Jily„ 

· Szarad~ 
(Uł. Basia Tomaszewska)€ 

Pierwsze tr1 ~cie metal dobrtc~ 
Złllany, 

Na s~:t stołowv dawmei .•iy 
wany. 

Pie.rwsze_j drugiej p~almista u~ 
żywał, 

Wtórnjąc pieśni, którą Rog1u 
. śpiewał. 

· Ws1.v·stko to owoc, trochę kwa 
· s!Kowy, 

.Uaje -nam sok. ozywezy i zcdro"' 
wy. 

na urody 
Rozwiąizania powyższ.ych ro·n 

rywck umysłowych należy na<ł 
syłać do .redakcj,i ,)Mojego Gło" 
sik.u" (Piotrkowska 101) det 
dinia 17 g'rudnia. 

Za tTafne rozwiązania redall 
cja przeznaciz,a h'.z.y nag.rody: · 

1)' Miesięcm:v abonamen.ł 
<J.z.ytelni ,,Pc-piularnej", Geg.ieł• 

niana 18" 

2) 2 bilety do !kina. 

3) Grę towa.rzyską: l • „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• -~·······~·····•·'_••·····················••tt• 
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R6związania to.zrywek umysłowych, · kiewicz Stefan, szyiriczakówna Ja~ 
ka, Sobańska Kazia, świetli1iska. umieszczcmych -w numerze· 48_ „Mojego. Głosiku'"- . Władka.i Tomaszewska Basia, Ta.-

ROZWIĄZANIE SZARAD._-- Cegielska Marysia, Celfńska Zosia, · buk:-.blatt O., Tonderska. Olesia Padalec~; Arablta.~ Qymer Janek;:.Dosińska. Ka.zi,'J..; Do- TrześniewF>ka . Ka.rolka, ·. Tobolhil'.ik; ROZWIĄZANIE ZAGADEK brzecka Jula,;DoleckąBartnra.; Da ,Jadzia, Tmimanćwna ·Helena .nr-Arak -J~ara. - rak .; ara. Mrowi· niehk Stach, .· Elbinówna Sabinka, wfa„ UłatbwsI{it :Jadzia/Ung-e~6~!Wł sk)~ Je-Ie4. Ewelska Sławka; Englerowie Janek J\~:da,> C.fjckai.;R.y;ąia,. ~,,We~o~y ka.-
ROZWL\tAN.tE .· LA1'ilG~óWKI ,~ Ąli~!l-, Fą~konską Zos~a, Fuks M., ·• pit~a· ,,,, Wrz~$~~s-tct T., .~ Waj11Rztok Kruk; bruk, druk, '··.clrut, Prut, · _F:urlą*~lci. · Stasfo~ Ęµi,~elsz.ł;a,j:ą.A., 4':·"·• ,.'\Vc·suJy_.ptak'' · Wilska .. Anto-

„ d" b' · d · ..:., ... · " t: F'" łl 1 • St h F · · · · si~ •.. Wit.et.·Ęa. Luc.y_.na,. W . .'~Jn..berg· j •trup, tru r ru ' llntK~ 1:iru„. . . JJ3.. C()WS H ' ~fe . " : ' emgstemównH, R L d - ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU BO- . : Zosia,.Jfrenklgw.nJ< .-Róż4, Ei!ipciyń . -?t ar : "· WYf~bow~,ka. 7f ~~ia, Zy~ T ANICZNEGO · ska M~ja~ . <G!ł:rtowska . )Wikt.or.la, .. ·.e~ail Leon, Z"YlM1::man ,Hw~ivk, 7.a. 
G ldb W ~ Af~·1~ G 'jąc.·-,, .. :fl enio, .·. Ząją~.· owml J~o_.,la, ., Za~1~w-Powój, o .. lszy.na, warzywa.,.sał·a. ta.._:·.,~? .e:r_g_ .... , ··."'.·l'rps~n~ .·,.~.· ·sy, .• ? ·· tatarak akacJa na.sturej!ł. ~•1fa lmska 7..ocba,. ,„GahcJamn·' Gombm ska· Krysfa, Za.jączkowski Marjan, ' ' ...., "5 ' k J a · n· · • Żeprowska .Janina, Żaczvński Hen-estragon lipa: irys senes tymfa„ s a a. ~1:t.. :>rowrn?. fam ••. Holfm tł ' t ' ' • de k " Hal k I R·· k. ' ryk. :: nek, ogćrek, pomidor; · • agawa.. r a. , . ee ~a _rana, ara ~owna . . . . • .• . 

0 daktyl, obrok; wanilja, endywia.. Mąry.sia, ,,Il:rya" fwą11lwwicęrłwna · N~igroc1y :ąrogą. :Iosowanit), ot~y-„Powstanie Hstopadowie''. .:ftf~.Jlfa, Ilcka Renią~·· J:;3kS~J<3'. Ha.„ mali _ 
ROZWIĄZANIE. LOOf)GRYFU: I. · ·nia, Jąnia.ków.na.~1Yła~a,:·Krzy\vic · 1) D";a ·hj1e_ty. (to · 1dim ;..;:.. ·Pola Saluh1 · impręs~dv; emetyk, reko- · k<i D,~nusia,. '.[{nhk · B~nrn, : ~,Krasno .· Rozericw~,jżanim. - _ nesąns~ ormianie, Sand~r, zaiiłek~ -:h~de~' '• Kar0~0"'*~-:~M.a~'ta;c Kry-: . 2)· Grę towarzyską ~.R.<Jża Fren-emu, wasal, Pari, kolos: h1dyki. gier0w~a H.?. Koł9dz1eJ_czyk Franek - klóYi·na. . : ·' . . . - •. · . :: , ·.· . 

„Sierosz-ewski ~ Bokśer.· Kuli· Krurizewska_. J~wiga., _ L~)Vko~i- ,. 3Y .Ksia±kę ~'Stach 'Ftj~tkowski. si't. c~ówn~ L?l~sia, · Lil)~~{ą _"Hanka, . - Po ~dbiór. na;g-tód· zgłosić się )1a. ROZWIĄZANIE. LOGDGRYFU II •. Lic~te:1sztaJ~~wna Ędzia? Loderska ·.Jeży do rędake.ii .„Mojego'.Głóśiku·~ _ · Zarzew, upał, lepfanka· akord, _ 1\f~rysrn;, Lip_owska · A!11ela, ,,Lo- . (Pi0trkov:skl, 1?1). w piat~k,. <l~ia .. Płeri.iny, opas, Ga.we~, organdyna, (lzia?ka ' Łabędzka Mar~, ~awry- 15 gn1dma, między gollżmą. 4...:_s R-0g&w, zalew, eremfta„ Lelewel, nnwrnz Marek, Laska Zosia, Musze- popołudniu.· · · 
sekret, Katowice, aJ:whytor. · lówna S., łtfarl{(>~~ka Wfaia, M~rec- . nuzu.t .. r it& a „Zula P0gorzelska. _Władysław ki B·Jlek, 1viilowska Hania, Markie 
Wa.lt.e.r" wicz Leon, Nowarska Celinka, ,,Nie * • • zaoominajka", Nabelsk:t · Kazimie-

w 

łlasz: k~cik 
Tra,fne rozw-!ą.zania rozrywek u- ra, · Nowakowsk~ Hela, Orlh~ska l\Iam lat 12; i jestem w· VII od·· mysłowych z numeru 48 „Mojego Hanka.," Orzechowski Julek, Osmól dziale. Ze. wszystldrh przedmbtów Głosiku" nadesłali: f>lka Lodzia, . ·.Olecka Janka,, • {)ldak szkolny eh najhardziej •- ; : interesuje Adelska Gfonka, Ajzenbach S., lń7.fo, ,,Pataszonek", Pastecka He- mnie· geografja, fizyka t .matematy-Ajienbach J., Adamski Włodek, Ia, Pankowski Tadeusz, Parzen- ka. Uprawiam kilka sportów: płyAlbinówna Jadzia, Berkenwald M., "2 Ewska. Krysia, Pankowska Jasia, wam, wiosłuję t jetdzę .· nai rowerze. 

BPrkenwald I., Bukińska. Jadzia, Polan~:n\"f.ka Irka, Pile~ka Bronka, Chciałabym korespmidowae z Blatt J., Bosiński Kazik, Bejniszów Perle Janek, ,;F. R" Rudnicki •ro- dziewczynką. Jub .chkprrm w moim na Austawa, Balcerkówna Mania, mek, Rozencwajz~ka Pola, RozPn wieku, o poddbnych zainteresowa· 

I 

Bi.bf11·1nan A., Biela.ldwna .. Wanda., cwajżanka Lutka, Rutkow~ka He- niach. Listy 'proszę kierować na • Budzvńsk9. Basia, Bauni · Tolek, Iena, Rud?.ińska Sławka, Roznerów adres: Edzia Dchtensteinówna, Ce-Czarnecka Halina, Cwajgenherg S., na Lilka Sflska Marychna,· Szym- gie1nana 17, m. 4.ł. ' 

I I I 
Tomaszewska. Basia.~ Cie~zEp~ię, 1 :Jżę WJm błędy. jęciu, któro odbędzie gię w piatek, fe wyjPdziesz na zimowe wakacje, Weiuberg i Rotbard polecają. od dziś za tydzień, między godz. bo jestem pewna, że doskonale czas dzfatwie głosikowej następujące ·i-5 pop. Nadsyłane ro~rywki nale ł spędzisz. Ja również· chl)tałabym książki: Coopera „;Wśród indjan'' i ży pisać na oddzielnych kartkach. 

pojeqhać do Zakopanego, ale w tym M~yne - Reid'a „Bandyci meksy- świnarska Ja-1zia: Słyszałam, żeś 
rc•ku jest t-0 niemożliwe. knńscy" · do mnie pisała i martwiłaś się, że i Wrt~ ... l(ł"Vr.:1 Bel•rnia: z rhęrią. lkka. W.: Krzvzćwka jest źle ci nie odpisuję. Niestet,y, Ust twój przyjmuję cię do grona moich sio- ulc:Żllna. Prz}~nfosę ją na przyjęcie wicl.ueznie zaginął, a.Ibowiem ja go strzenic i siostrzeńcćw. Napisz mi i pr.każę ci tłędy. nfo otrzymałam. Wobec tego pro- . enś o sol:it::. Chyba w ciągu tygud- Weisshoff Je:rzy: Chyba byłeś już szę 0 drug.i list, któryby o.ostał się ł + nia za.wsz.e znajdziesz pół godzinki . na lodzie. Czy dobrze się ślizgasz? . de· moich rąk !: cza:;n na r.::i„pis'Pnie do „Gfosiku" Jak siP. ba·wiłeś na '..lrodzinacb sio· i \Veinberg i Rot.b:ł„rd· Krzyżówka stry? Ćhoć jej nie znam,· ·składam Tabaksblatt O.: Chciałam· wytło-.1 jest zlc ułożona.. Przyniosę ją ńa jej za twojem pofrednictwem, ser- maczyć pomyłkę, ale, jall widzę, + 1~v1I:.~:·ższe przyjęcie red~kcyjne, tj~ dcc?.ne życzenh. Nogrodę awoją. mo sam j~ zrozumiałeś•. P;rzyjęcie było + w piątek. cel rlzi~ 7:1 tydzi··ń 1 pi· żesz odebrać na najbliźszem przy. w piątek, o czem żresztąpisa.łam w i : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •.••••••• ~ ••••••••.••••••• „ ................. „.: 
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~·······················1························································· : . t 
• „GłosikuH •. lecz pewno to pizeoezy ranione przez samochód? Dlaczego temu i_ bardzo mi się podob~ł. Przed t 
łeś. · dotychczas nie odpowiedziałaś na. egzammem m~: c~yba. dnzo ~oho- i 

Kirszówna Felunia: ·Witam now=ł ankietę? . . ty. M~ nadz~eJę, ze zd~z i. od 
siostrzeniczkę. Czy nie umiesz roz- Bej~s. zówna G.· ustaw~; Bar?io mi s~yczma będziesz uczemcą. gimna 
wiązywaó rozrywek umysłowych~ jest IDJło, te .postanowiłaś p1~ywa.6 ZJUm. „ 
Hania już oddawna do mni~ pisuje- do ,,Głosiku". Czekam na obi~cany „Robinson Kruzoo": Przy. okazJ1 

„GrotA Garbo~: z chęPią przyj- oosz~rny list od nowej siost~nicy. raz jeszcze poka~ę wam lmot!PY 
muję cię do grona dziatwy głosik o Wajnberg L.: N a pytania t.yc-iące i maszynę rotacyJną.~ t? hę~z1esz 
wej. Możesz mieć pseudi)nim, ale się nadsyłanych rozrywek umysło- mógł wszy.itko dok~adn.1e ClbeJrze?· 
wolałnhym, abyś sobie obrała jakiś, wycht zasadniczo nie odpowiadam. W zeszłym roku rowmeż urząd;1-
inny1 zamiast imienia i nazwiska· Odpowiedj na. ankietę mogłaby być fam konkurs na punkty za. rozwi,-
aktorki film.:>wej. · D 1 rozrywek na-. · obszerniejsza, zania., ale w praktyc~ ok~!ł;afo się 
leży za.taczać rozwjązania.. · M•tRzelówna S.: Witam nową "sio to niedobre, gdyż wc1ą.i t.e same 

Grosglikówna Gien.ia: Bardzo się, · stneniczkę. Pisz 9-o mnfo . wtedy, dzieci otrzymywały nagrody. Bądt 
cieszę, żeś nare;:;zcie Qdwa~yła się gdy c.zas ci 'po-zwala.. Lek_cjo zawsze rierpliwy, los napewno i do ciebie 
napis1ć do ,,Głogika''. Dlaczego nie · mają. pierwszeństwo .. Prr.yje~nnoŚ'Ć się uśmiechnie. . . 
nadedłałaś rozwiązań rooirywek u- po obowiązfoL ·. · Lewkowiczó ~mt Lolusia. Jak ~nę 
mysłowych? Wierszyk ~ła.by; na.le Justma!lówna. .Lodka! Dziękuję czujesz? Mam nadzieję, te jeste.ś 
ty IAnikać rymów czasowniko• . za milutki rymowany liścik. Myśl, zdrowa i !110zesz już w~rowadzić w 
wych~ w nim za'llieszcżona, bardz'l dobra.. czyn swoJe pr-~rzeczeme. 

Piotrkowska. Ewelinka: Wspomi- Ale chciałabym·wfod7.ieć, jak sobie Lichtenstajnćwna Edzfa.? Cieszę 
nasz o przyczynach twego długo- t~ pomoc wyobrabsz w nraktyce? się, że luhis~~ „Mój Głosik''- Do dzia 
trwałego mik1enia, a,le nie piszesz. Póki tego nie ustalimy, liścil~u wy- -twy glosikowej już r.ialei.vsz. Dla.
jakie one były. Cieszę się, i~ je- drukować nie. mogę czego cfotychczas nie nadP-!3łałaś od 
dziesz do Zakopapego, napewno do Rurma.nćwna ·L.: Obietnica twoja powiedzi na ankietę? 
skonale tam spędzisz wakacje zimo bardzo mnie uciP.szyła: zobanzymy ,>Łod7.ianka.'~: Bardz~1 j~.stem ra
we. Przyjęcie odbędzie się w piąwk czy jej dotrzymasz. Co się tyczy da, żeś nie zapomniała o „Głosiku·'. 
ud dziś za tydzień, między godz. . sł<h·V p. kiurowniczki, musiałabym Ozy prócz fizyki mach w tym ro· 
4-5 popołudniu. Kiedy odbędzie znać przebieg c.ałej . sprawy, aby ku jeszcze jakieś nowe przedmio-
5ię wasz szkolny wieczorek? móc orzec, czy miała rację. Pomó ty? Czekam na obie1;.·v1y, obszerny 

„Marlena Dietrich'': Pisa.łaś j1.tZ. wimy o tern o'3ohiście. list,. . · 
kiedyś do ,,Głosiku'' nieprawda? Rurm.anówna L. wzywa S. Dzia· „Łodziank!l.!J wzywa. R Bęczkow 
Czy nie mogłabyś sobie obrać inny łoszyńską, n.. Cypermanównę, J, skiego, Z. Krukowską, R Nowa.
psuedonim? Szarada źle ułożona. Rozenhlatównę, F. Grosberźank~, kówn~ i M. Rombalii1slde(5'0, aby 

Leszczyński Miecio: Odpowiedź B. Pruszanowską i L. R·nancwaj· na.pisali do „Głosiku!'. 
w ,.Głosił:r1t.'' już miałeś. Czy ją czy żankę, ~by napioały do „Głosiku''. Nowarska Celinka: · Ilo razy o-
tałeś? J.uk ci się pcwodzi w szkołe'ł ,,Kapitan marynarki!(: Do .d?.ia.- trzymuję twoje rozwiązania., nazwi 
Czy m.1.sz miłych kolegów? twy głosikowej jut należysz. ~fa- sko podJ.ję na hśc.if' Chyba wię<' 

• • 

i 
Kempińska. Żaneta z Katisz;a: Z rzenil:l.. na. przyszłość bardzo ładne, ty nie za.wsze a.a.ma wrzucasz listy 

chęcią spełniam t.woją proe·bę i za-- ale odrazu „ka.pit!l.nent'' napewno do skrzynki „Głosu Poran~rngo·'.. 
wiadamiam Cię> te jnż naletysz do nie będziesz. Zresztą., zllaje mi się, ,,Nieza.pomiMjka": Chętnie speł 
grona. d.datwy głosikowej. Ponie· że kobiety dotychczas nie pracują. niam twą prośbę • przyjmuję cię 
waż mieaz1ctsz w Kaliszu i pozna<~ w marynarce'i Czy już byłaś na. Io- do grona dziatwy głosikowej. N& 
cię nie ajogę, musisz pisać do mnie dzie? Czy dobl"ze się ślizgasz. przyjęcie możesz przyjść, to się po 
obsz·erne listy. iKuzynce dziękuję ,$apitan marynarldn pofoca dzia. znamy. Braci twych nie wzywam, 
za pośrednictwo. Teraz możesz. już . twie głosikowej następujące ksiąt- bo już do mnie napisali. ··i . 
nadsył.ać .rozwiązania rozrywek n- ki~ Vernego: „Dzieci kapitana. ,,Pataszonek'': Ozy nie potrafisz 
mysłowy'ch.. Grant'a", „Tajemniczy pilot" ł ~taranniej pi~ać? Z trudem odczy- I 

Kopló wna Minia.: W cale się nie May'a~ „Skarb w srebrnem jezio~ tałam te f_antazyjnie {lOwykręcane • · 
gniewam i cieszę się, żeś nie za.po· n:e". · litery. Pisz i rozwią.zuj rozrywki na · ·· 
mniata. ą. „~łosiku". Ani Felka a.ni Gut.goldówna. S.: Witam nową dal saModzieln.ie. · 
Franka już do mnie nie piszą. Czy siostrzeni"ę. Czy często ch·1dzisz T:mmanówna Helena: . Witam no · 
już wych9dzisz? do teatru i do kina? ślizg·awka to w'~ siof:\trzenicę~ Z okazji urod~in 1··· 
. Kop1ówna. Minia. poleca dziatwie miły sport! C'zy upra.wiMz jeszcze ślę serdeczne życzenia. Piszesz ład .• 
głdsikówej następujące ksią.żki: jakie~ Eporty'ł . nie i st:mmnie. · ; 
G9vida: „Gwiazda . przewod~ia'' .Fr~nklów:na, Róża= CieSzę ąif'_~ ts „lJfwlS'': Czy mój „Urwi3°. ni.a --
Izdebskiej ,~Praca bogactwem\ Ro było d mił•l na przy.ięriu reiłakcyj mógłby .Pisać staranni·.:j'ł List twój . ·1 
dziewiczówny! ,,Na wyżynach'' i nem. Los się pospieszył i jut spt>.ł· jest bardzo niedbale napisany. Gfo .· _. 
Mrozowic1dej: ,,nona na. pensji~'. nit twą rr"~bę„ szę się; 7..e jestE.'Ś· zaduwcloo.a. z na-

„Borsuk": Pseudonim motesz . A~~~nt acł· s. Witam IlOWPg'l' i:iir ~rody. Czy UVtiesz grać w ping-pon 
mieć nad'lł, a.Ie mnie musisz pódaó strzońca i I u·szę o obszern•r H-t„ ga? .· .· .. 
nazwisko. Naturalnie zachowam Je Ajzenbar!l J.: Do dziatwy ~łosi· : .,Urwfa11 poleca dziatWie głosiko 
. w t2.jemnicy.. kowef Już należysz. Przyjdi . na. wej następ11jąc0 ksi,\l.żki~· Dickensa: ·_i 

~inku~ówna. Adelka.: Czy·ksią.żld przy~cie, to się pozna.my. „Dawid- Copperfield'' „'Ma.łeńk& 
dostajesz z bibJjoteki szkolnej? Jak „Holenderka'': Film ,,Syn dżun· · Dorrit", „Do~b i syn"• Weyssenhofa 
się ma.ją owe dwie dziewt>zynki po głi'' . widziałam jut parę mtesięey . ;,Gromad:i''. ~ 
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