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~ pisania skóry: kładli je po· 
~ cz.ątlkowo do wodv wapiennd, 

ff zeskrobywali z nkh sierść, w\·· 
:: :.. .. ~ ~/ gladzali je pumeksem i wkm'i-
~ cu zalepiali szpary i dz im·ld, 

które tworzyłv się w skóra.eh 

!:· podczas tych za biegów. I 
: Prócz pergaminu w starożvt 

ności istniał jeszc:ze inny ma· 
~ · terjał do pisania: papirus. i -·~ /, ~ ~ Krzewv papirusu rosną pnede · ! 

v ~~~~~·:r~ _ .~ wszystkiem w Egipcie, ale rów ; 
; ....- - nież w Svrji i w Palestynie. Ło 
::: · ~ dvai .1·e~o so t:ró.1"1k~ln.e i bard10 :: . ,· .~ ~ ., ·~ . · „ ~~· mocne Gdv się przygotowuie 
• z papirusu środek dp pisanla, 
: hi::ygotowywauie paµiru-rn w _ obdzie!'a- s~e !korę z łodvgi. Chi~ka fabryka papieru 

. : starożytnym Egipcie. następnie łodvgę kraje się n-i w JX wieku po Nar. Chrystusa. 
+ cienkie. długie. paski, polewa 
: .. Nie zmieści się to na woło- się je wodą z Nilu, ro1;kfałła · S.tnmtad wynafaz.ek. ten rol' 
: Nej skiórze" - wszyscy znamy jedne obok drugich na desikuch szedł się po całym świecie. 
; · to pr:zysłowie. Pochodzi ono smniuję się tę warstwę klejev1 W ikońn XVIII· wieku 7Qstała · :! " czasów sta·ro.lytnych, gdv nie roślinnym i rozkłada Jla · niej 
~ zn:;mo jeszeze papieru i pistt110 druwą. mokrą warstwę ,P-okr-aja · 

ł
+ na §kó!'!Ze. nych- łodyg. Nastę'P'nie: wszvst-

~więte pisma persó''T bvły ko to kład:zie się pod prasę, su-
napisane na 1.200 skórach. któ S7V i wv!tfadm. Po tych zabied 
re pochod.ziłv ze zwierząt. skłu gach m~my już papi~us, nada' · i danvch na ofiar<:: · jąicv się do pfsania. 

ł nwa tysiące lat przed Na.r. 'V rOiku setnym po Narod.z,..:.: 
.,.. Chrystusa w małem mia'\te ~r.i.. niu Chilystusa pewien chiń·· i ku azjatyelkiem, kóre · naz:vwa- . czyk, imieniem Isai·Lun, wv-· 
• ło się Pergamon, żył król, któ- nalazł papier. Wvrabiał on g3 
: rv wynalazł sposób, dlięki któ- . z mieszaniny szmat, korv dr.te· 
+ r.'fflU można było wvrahiać skÓ wnej, sieci na ryby i włóktt'Il 
: rv. o wiele lepiej nada.fąee się roślinny.eh. A w roku 806 po 
• rln pisania na nich. \V ten SlJ'l' Nar. Chrystusa w państwi.e i sób wyrabiane sk6rv nazywa" chińskiem założono pierwszą U. 
: no ootem pergamine1n. brykę papieru .. Tak samo .. iaik 
: C:.zftuika · \vyrabiania skór do~ d:zieje się przy innych wyna 1az 
: g.b.ła się potem z Persji do ~re kach. trzymano w śc.isłe.i ta-
• cii i do Włoch. a późniei na jemnicy · sztukę wyrabiani~ 
+ p":--.łnoc, do środkowej Europy. papieru. Lecz w roku 751 dwaj 
: Ponieważ w środkowej · Eur )· papierniev chińscy dmtaH się 
:: pie tylko zakonnicy posiadali rlo arabskiej niewoli.. gdl)e 
• ~ztukę pisania. przygoLowywa~ :imuszono ich do zdradzenfa i H oni sobie sami potrzebne do tajemni.cy wyrabiania papie~~~ .. 

wvnaleziona pierW.$Za maszvn.1 
do wyrabiania papforu i prze· 
mvsł f)apierniczy zaczał się 
sziyhko roz.wi.ła-ć. . Wskutek 
wz1rasta iacego zapotirzebowani~ 

- na oaoier. zaczęto odicizuwsć 
brak surowców. Na szczęśde 
pewifm sakmńcz·yk. nazwi-
sk i~m Keller, po wie1u dri ... 
świadezenfaeh. doszedł d~ 
wnios1ku. fo _dp wy-robu pa· 
pieru moZ.na_.. #-ż.ywać drzewo. 
Od tego cza$u . d.o wyrabiania 
papieru próe.i-.innych surow· 

- ców uźywa sie wielkie ilośd 
- d.f'.Z~WQ. . . 
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awięta Bożego Narodzenia. znaj
dują się pod znakiem jabłek ł orze
chów, musimy wi~c je odpowiednio 
unc.ió. 

ORYGINALNA śWIECZKA. 
Podzielcie jabłko na cztery. czę· 

śni. Z jednej ·części wykrajde .· m&· 
Ją świe.czkę, t.ak, jak to widzicie 

MOJ · Gt.OSIK 

na rysunku. Zamiast knotka wza.. 
diicie w waszą. świeczk~ ·kawałek 
włoskiego orzecha 1 iapalrie go. 
.,.świeczka'' będzie ełę paliła, gclyt 
orzechy zawierają .. w sobie oliwę. 
Zróbcie "świeczkę" w tajeronicy1 
<My potem ją. zgasicie, wyrzućcie 
,)motek·', .a .,„śwfo(}Zkę''; ajcde1 wa ... 
id ·koledzy .będą. zdumieni~ 

wiszą. na deszczułce ca.ik1em luźno, 
aby mogły o siebie uder.&aĆ. 

Teraz nMze . dzwone.3zki przy· 
najlżejszem poruszeniu dese~kł 
hędą ślicznie dzwoniły. G1ly hmmm· 
jemy na1azą desec.~kę przy drzwiac·b 
- dźwięczny odgl1).S dzwoneczk~5w 
Z!lwia.domi o każdym gnEcJu i 1~· 

· wif.a g,).· Wcwfoczór ·wigilijny nmh 
efo zawi<·sić wasz9 dzwoneczki na 
dl'zwiach. wiodących. do pokoft1, w 

· i.::.tó1·vm i:1toi ch:>inkn.. 

TOREBKA DLA MATECZKI 
Weźcie ka:1vałek zwykłej kanwy• 

. taldeJ szerokoś~i, jak szeroka ma 
by(~ torebka i dwa i p6ł r8.zy dl:ui• 

Obejrzyjcie sobie dokładnie powyż ~-&e rysunki, aby~cie m~gli z.rohió 
świeczkę i siatkę. 

. siy, od. wysolrnś }i t·)rebki. Z· jtl·in~j 
strony trzeba ·ukośnie ściać~ kmny. 
Następnie c.ałą. kanwę shafh1jci8 
włóczką w krzyżyki. Trzeba natne 
rałnie &1nowi9dnio dobrać. kolory; 
wzf.T możecie same wymyśli6: pasy, 
kraty - · prosł-'3 lub ukośne. Weźcie kol')rowy, błyszc:z.Ący pa.· 

pier, wykrajcie z niego kwadrat, m.a 
jący 10 cm. szerokofoi i 10 em. dłu
goś<'i. Złóżcie gG porządnie na róg, 

·!t,Jaz, dwa razy, trzy razy - jak to 
~wi.izicie na rysu,:iku. Następnie 

natnijcie wasz trójkąt noiyczkam1 

i·az z. lewej, raz z prawej strony: u 
góry trzeba zostawić kant. Gdy te-
1·az zwinięty papier rozłożycie i 
wrzucicie d3 środka. parę 'Jl'Zechćw 
- i podniesfocie do góry cztery 
rogi, - otrzvmacie śliczna siatecz
b na cbtlinkę. 

Dzwoneczki z mrek od firanek. 

DZWONECZKI. 
W tym roku chcecie napewno 

obdarzy~ mateczkę w~.:i.snori.~cztire 
zrobionym pt'·3"zentem ;;wiazdko· 
wym. Sądzę, Żtł oryginalne dzwone
czki ze starych rurek od firanek, 
snrawi~ je.i przyjemność. Dźwięk 
dzwoneczk1w może zwoływać ,v~zy 
&t.ki,•h domowników na. ob,ind, Jnb 
też można fo zawfosić1 jako dzwu. 
nek przy drzwiach. 

Nasze dzwoneczki będą się skła. 
dały z jednakowej grubcści pu
stych rurek miedzianych, o różnej 
długości. Rurki te zawiesza. się w 
ten e;::iosób, że mogą one uderzać 
o siebie, wydając śliczne dźwięki. 

O ile zaatosujemy odpowiednio dłu 
gość rurek, otrzymamy harmonijn" 
brzmlenia. dzwonków. Na rul'ld te 
można. \Vziąć starą, rurkę od fira4 

nek. Rmkę tę moi.na clcmową p]Ju~ 
przepiłować na. odpowiednie długo 
ści. PiękM dźwięid wydają. rnrki 
11, 12, 14~ 16 i 17-centyn1Ptrowrj 
dtugcśri. O ile mrki s~ grubsze, mu 
sią być odp0\viednio półtma r.::1z[1 
lub dwa. razy dłuższe. -

W górnym ich koi1cu trzeba zro-. 
bić dziuki, aby możn:i tyło JJI'ZeJ 
ciągnąć sznurelt. Sznurki te nrze· 
cią1gamy przez otworldi, ~robione 
w jed;dkowej od siebie odległośni 
na drewnianej deszczułce. Sznurki 

Na.~tępnie zegnij~ie częSć ,,a'' na 
część ,,b': i zaszyjcie l'azem ich 
kanty. Czę&ć .,c'• wEt.aje s.wnhodna 
i na rogach robi się w niej· dzimki, 
które zapina aię na guzik1, przy· 
szvte do toreb1d. 

-~fożnn naturalnie przed zt;>szy
ciem kantńw całą tor~bkę pndbi~ 
kawałkiem jedwabir~. 

Ta torebe!~Zk!l. będzie łJ_<lnvm nre 
z<'nci1dem gwiazdko-,vym Jla m:w 
teczki. 
··~ę~~~(~C-0 

ł .,,.. 
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M·ziwienia dzielni stmżacy tb 

stawili swoją wysotką d.rabinę 
i jeden z nich, z iśde kocią 
zręc.z111ością, wdrqpał sie na gó 
rę. Jedno wydą:gnięcie. ręki~ 
i~/,. wiewiórka była'. w bez.piecz-

- riel.n- mie,jwu ... Ostrożnie zniósł 

małe stworzjonko ha dół. ·gdzie 
jiUż czekała .. "go właśdcielkn. 

Zac:nvyccmy tłum gromkie
mi oikrzykami uczdł dzielne~o 
·strażaka. 

~**••f······ ...... ·· 

Kangur 11a wety 
Czyta gazety, 
Co tam nowego 
Z mtasta dalekiego. 

A tu dziobak nadchodzi: 
- C~· panu nie szkodzi -
Siepcze stworzenie 
I rzuca spojrzenie. 
Czyta P. I. M - a 
I rzednie mu . mina. 
Biuletyn głosi: 
- Na deszcz się zanosi! 

I 

i 
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Tadziik wraieał ze szikołv w 
złym humorze, dostał oowiem 
dwujkę z arytmetyki. Leciz; 
humor jego jeszcze się pogot" 
szvł. ,.:tly wsv·dł do swego po
koju. 

- Co się tu stało? - krzyk
nął roz~ni~wany. 

Tak bardzo się cieszył na 
myśl o zaha wie swoją ikoleią, 
którą wczora i wiec10rern r'l.· 
zem z szynm.a.i rozstawił na po 
dło<łze Wsivstko bvło sprząf· 
nięte. siafa odsunięta na dru
gą ścianę, a za jego łóżkiem 
stało drugie. Tadzik zastana
wiał :Ji", co tó zna czy, ~dy na· 
de szła ma tka. 

- Wyobraź sobie, że dziś 
rano, po twojem odejściu otrly 
malam lis~ od ciotki Marji, 7e 
wuja przenosza do vVars.zmvy i 
ci'ltka postantJWiła rlo ikoiica 
roku zostawić Henia w Ło.dzi, 
abv nie pr :erywał nauki. Bę,· 
dzie on więc niieszksł z toba. 
O trzecie.i docia przyprowadzi 
go do nas. Cieszvs,z się, nie· 
prawdaU 

Tadzik tupnął oo.gą: 
- Wcale sie nie cieszę. Nic 

lubię Henia, p-suje on każdą 
Ziabawę tym swoim wi~cznym 
„tego nie wolno" i ~.tak niP. 
mc»żna". 

M • .t11ka 1oześmiała sie.. 
- Napewno g-0 polubis:z·t 
- Nigdy w życiul --:--, zRP'ro• 

k:.towął go·rąco Tadz1k. * alt „ 
........................ t 

II 1'fiJłl!! 
Bea szumnych reklam ! Be1t włel
kłch ogłoszeń wiemy wszyscy, i:.t 
:Z A B A W K I, lalklr"c- kónle, sanki, 
w6srkł. gry towarzyskie~ ZAJĘCIA 
FREBLOWSKIE, oraz kełyljony na 
;izabawy kupujemy najlepfej I n.aJ· 

taniej tylko w -· :. 

„RRJU DZIEClęC.YPI" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192·55 
Mimo największego wybo1u, Jest na{• 
tatiszem fróc:lłem w Łodzi. Na 
miejscu .klinika ł a ł e k ł naprawa 

wl«<cznyc:h pidr„ 
UWAGA: Ka:tc:ly kupują.::y otrą• 

muje upominek darmo. 
Obej:rzenie wspomnianych artykułów 

nfe ohowifłzuje do ~pna. 

Tadziku, twój miłv g<i~1~ 
przvszedłl ,..-- rzekła matkn. 
wchodząc do pokoju z ''iotk ą 
Mar.hi i He!1iem. - Czv nie ze· 
chciatbyś wstać przvwitac~ 
sir? 

- Nie moi?ę, ..,_ wyfokał 'fo · 
dzilk. 

Dlµcze20? 
Mam n0<farte spodnie! 
\Vcale tego nie zauważy. 

łam. - rzekła matka i spoj- · 
rzała ostro· na chłoDca, kt6rv 
wstał i podał rękę ciok:e i k 11 · 

zsnowi. 

- .„.jeżeli -sądzisz, że bę-
dziesz m!1ie za:wsze zawstvdzal 
i stale graf rolę p.rzykładnero 
chłopca, to sie g·uho mvlisz! ---· 
rzekł Tadzilk, gdy został sam 
z. Heniem. Henio wzruszv·ł r:l . 
mionami. 

- O ile nie ch-0esz, abvm 
u was był, powiedz to tytko 
mojej ma'tce, ona jeszeze tu 
jest i może mnie zabrać! 

Tego naturalnie Tadzik nie 
mógł z;robić, gdyż oberwałby 
od matki. Podszedł wfoc do 
:Murka i ·zacz~ął -p1ize,gilą.dać 
swój allb'um z mairkami. 

Taih·itk sta·rał się unikać swe 
go gościa, co ·mu si~ w Zlllpel. 
ności udawało. Dwa ra!Zy ty
giodniowo miał popołudniu 
z.bdórki w mole, :raz miał lek„ 
eję muzyki~ a ra:zi - posiedze-
nie kółika samonzą_dowego. 

Nr·1n 

Tymczasem .matka Tadzilka, 
stale ch\vama Henia: 

- Jaki to' miły chłopiec. po·
winieneś brać sohie - ż niego 
Drz:vkład. Zrana biegnie nawet -
do skl~pu _i .załatwia „mi dro:hne 
sprą-.vunki! 

Przy vierwszej okazji Ta..: 
· dz.ik rzt:ikł-do Henia: 

- Podobno pomagasz mM;;. 
ce mojej• Pl"ZV< domowei pracy, 
czv mas-z zamiar zo"'tać ku
cłuu~k~1? 
· Henio z-rohił ruch, :jakbv się 
chernł rzucie na kuzyrn1. lecz 
po chwili od\vrócił s-i~ i gwiż
dźąe wyszedł z pokoju. 

\V. najhlibzn. niedzielę 'fa· 
dzik wvbierał sit~ z ;kolegami 
tH1 zan:iiejską \V)'Cieczkt~. Mat
ka kilkakrotnie pro~Ha Tadzi
:ka, abv zabrał z sohą Heniu. 

- Opowiadałeś i.ni sam, źe 
każdy ..; was może zabrać z so~ 
bą przyjaciela. A ja chciała
bym, aby Henio też ~pęd7H nie
dzielę na świ-eżem powietrzu..! 
ZreSiztą masz go zabrać i ko
niec! 

Nie można było oponować. 
Tadzik ze złośeią kiwnął gfo~ 
wą. Co Z'• obić, żebv Heni.o nie 
mógł pojechać na wvciec,z,kę. 
Zepsuje mu ~ałą niedzielę, na 
t!:tórą tak hnrdzo się cieszył! 

* * * 
\V sobotę wiec-zorem Tadzik 

oglądał swoje sportm.ve buty. 
- Daj mi też twoje, - rzekł 

do kuzyna, - nasmaruję je 
tłuszcz<em razem z mojem.i. 

Henio podał mu swoie buty 
~ zagłębił się dale.i w lekturze, 
p•odczas g:dy Tad:z.ik gorąco pra 
cował p.r·zy hutach, sięgając po 
szczotki i jakieś inne narzę~ 
d;Ziia. 

... * * 
- Wstań i ubieriaJ się. Siz.yłr 

ik'o I Musimy hyć punktualni! ---< 
temi słowamri obudził naza• 
jutr z ziriana Tadzik k uz.ymt. 

Henio .mczął się szybko u• 
hie·rać, podczas gdy Tadzi'k u• 
brany już pakował plecak. 

- N-i~ wiem, co to jesił, ......, 
Mekł nagle Henio, - w Iew'Jjlł 
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hncie mam· ~wóźdź~ , a nawef 
dwar · 

-•.ł\Iie bedę 1nó~l biegać,. ani 
chodzić.--.:;...;. 

~: Jalkoś:-to ·bedzie, 
Tadzj_k~ - śniesz· si~. 
mu&imv wv.iśćl ~ 

rzekł 
bo juź 

.;;;.._; . Nie, to w'v kl uę.wne, rrie 
ffi()~ę nawet stąpnąć. In_llyeh 

. butów -nie ułam, a w tvch pan-_-
tofla~h· ilie ~Ta::?ę iść Pa wy-

· ck-ez~e.- -, 

- .JezeH nie idziesz, idę sam 
.bo koiedL:v - nie będą czekać, 
~dv sh„ snóiniel 
-)di wi~c~ ~dvż ja iść nie 

iuogt~.;. - l'M:kł Henio i ła1k ia
koś diz.iwnic spojrzał na ku
zvna. 

Tadzik \V, ócił do domu poi
nvm wie~zorem, -rozbavdony i 
śmiertelnie z:HL,yzonv .. \.Vvcieet. 
ka znako1~ncie się udała Kil
lkak rntnie, ~vhrew woli, myślał 
o Heniu~ kt1rv całą nieazielę 
musiał siedzieć w domu. gd\·ż 
nie miał hti~5-w. 

Gdv wszedł do swego poko
ju, .Henio siedział przv stole 
i czytał. Tadzik otlrazu _zauwa
tył, że· kuzyn ma bu tv nn. no-
gach . 

- Słu~haj, _... nekł Henio~-::
jeżeli znó\,,r hedziesz miał ocho
tę whić t~1i g-woździe do bu!'>w, 
to wybien mniejsze i stare. 11-
Ż\ wane. Te hvłv tak długie i 
hłvszczace, .że można bvło od
razu DOLnae, .iż 7.rohiłeś to nu.
umyślni?. 

· - Acllft, domyśliłeś sie. To 
dosikonale, „niałeś chociaż pt)

wód do oska.rżenia mnie przed 
m!ltką. 

Henio zerwał sip: __ 
- Ja nie jestem skarżypvtął. 

R-ozumiesz!? Potrafię sam da6 
10-hie radę! 

policzek byt :wcale nie zły, za
raz ci go oddam!, 

Po chwili li:itwa · bvfa w to-

ku. Przytem okazało. się~ że 
Henio jest m-0ci;iieiszy. 

Wkońcu obaj chlopev z1asa_„ 
pani. usiedli na brzegu łóżka: 

- Ty, tmki p;rzyk:iadnv chło
piec! ·--: Zdaje się, ie wca le 

· nim ~ie jesteś! ~ rzekł z uzna-
niem Tadzik. · · _ 

.. . - Bo opróc·z ciehie. nikt tak 
. nie uważałl - odparł Henio. 

- Matka ze ż:dui11ie11ia kla"lnę
ła w dłonie. Bowiem -gdv we
sżła do ·potko.tU svna, ooo i chłop 
cv leżeli na nodłodze i pęk2li 
ze śmiechu Z czego się śmiali, 
sami n·e wiedzieli ... 
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:Mr{)z ostry, wiatr wieje„ ~i1ie::;iem wkoło miecie, 
A wszędz~e tam rr.aspy, gd7'it bywałem. w Jecie. 
Gęsta suknia z p:ńrek w1n·awllzie mnie ubiera, 
Leez nie grzeje ona. gdy mi e;łód doskwiert!. 
Drż~c, siedzę na drz~w ie ; _ na trzę w okieuko, 
Czy mi kto z htcś~i nie sytmie ztarn ręką. 
Mały jestem, biedn;v i ~mutną mam ~minkę, 
Z wdzieczonnści~ przyjmn ie każdą okruszynkę. 
Gdy win~na ntwita, wt.adv dziętd cz:ynię, 
śp~ewam pieśń wese!!:\ w „fofo•1ej j!ęstwfo.ie. 
A w le~ie - hej, w lecie! - gdym. szczęśłiw bez nliary„ 
Z procentem odnfaeam wn~7e · lłZ«!zmfre dary. 
Zia dam grube chrzai;7.C7.P.. zjadam . gąsienice, 
C1}- tak n~szczą sady, całą ukoU<'ę. 
A teraz m1'ćz wielki, śnieg zblfaka, zdałeka .•• 
Lndz'!'e,: miejcie Ji1oqćf GM!! ,.;frasznie dopieka! 
Pomóźci~ bo z dlldu zrdnie h!Nine ptaszę, 
I rz wio-sną smutniei~7~ heda ~adv was~! 

~················································· J 

l " 
,(I I 

Mateczka: Jak ty wygląda.sz! ny, gdyż cheę ci kupić prę.zent. Ja 
Mówiąc fo rzucił sie. na ·idu- Gd7.ieS sobie tak ubrudził ręce? mam urodziny- w ten czwartek. 

mfonego kuzyna i w:Ymie-rzvł Synelp Widocznie dotkną.łem * 
mu polimiek. niemi twaw.:u - Pawełku, j~st mi strasznie nie 

Tadzik ze ·xdumienia usiad'l -* dobrze; w żołądku w2i~ mi filę coś 
Bil podłodze. Ma.la Hama otrzymuje' od. przy- posuwa do gó1y i na dół. 

- Nie poszedłeś na skargę? ja:ciółki następujący list: - F·ranku1 chyba nie połk11ąłeś 

• 

_ _ Trudno mi w to uwierzyć. A - Napisz ~i~ kiedy mas~ urodzi- windy! ; . . . 
··~!-,..,~·····~·-~··-·-··~ ... ~~-..~ ... „ •••••••• „ •..••.•...•••. „ ...•.. „.„ •• „ ..... 



fł'r~ 3'· 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·••t•••t•tt••t•t•••teO••••••e.-

Logogryfy 
(Uł. Kłilik i Borowicz) 

Z poniżej podanych svlab u
łożyć 12 wvrazów o podanyet~ 
21naczeniaoh. Pierwsze i .ó~ła
tnie litery tych wyrazów, czy
tane z góry na dół, dad1ą hnb 
na i naz,wiska dwuch akforó'w 
f.ilmowycht którzy występO\va
li w tym samym pięknym fil
mie. 

Ryfaby. 
a, ce, chja, cja, cyn, ·e, e. gi. 

giel. i. ja. J o. le. lek, ław, ma, 
mi.a, mir, mo, na. nar. nie. nje. 
ność, ob, or, po .. re. ręb, ro, ros. 
trycz, wal. xy. 

Znaezienie wyrazów. 
1) Miasto w Polsce. 2) Bez

ład.- 3) Część rewolweru. 4) Rze 
mieślnilk. 5) Wyobraźnia. 6) 
Energja świetlna. 7) Qhr.ządki. 
8) Girani>ca. 9) Naród. 10) Łąka 
11) Tytuł turrecki. 12) Kino 'W 
Łocfzi. · 

* (Ul. G. Opo6llyńska) 
Z poniżej podanych sylab u· 

łożyć 14 wyrazów t o pod.anych 
znaczeniach. Pierwsze litery 
tyeh wy.raz·ów, czytane z góry 
na dół, _ dadJza tytuł wyświetla· 
nego obecnie filmu, a ostatnie, 
czytane w tym samym kie~ 
:nunku, imię i nmzwis.ko akto~ 
ra, Móry ~a w nim główną 
rolę. 

Sylaby. 
a, am, air, ar, ba, bas. boy. 

co. co. cow. dam, do, ha. in, 
kin, la. le. le.i. let. li. Io. na, 
naf, o, os, r.ie, ro. sa, ster. silruk 
ta. te. t·er. ter. t-01·. wal. zet. 

.Znaezienie wyi•aziiw. 
1) Smmr, 2} Termin buchał• 

teryjny. 3) Firma wyrobów cu
ikrowych (wspak). 4) Blaz.en. 5)' 
Zespół taneoezny (wspak). 6) 
Środek przeciw molom. 7) Nau 
czyciel. 8) Rodza.i ma·rmuru. 9). 
Jeździec meksykaf1.ski. 10) Sto
łka jednego z p~ń·stw europej
skich. 11) St_yl. 12) Stolfoa pań
stwa europejskiego. 13) Imi~ 
męslkie. H) Nacizyniia bwio• 
nośne. 

I 
{Uł. „Łodzfaninu). 

Zponiżej podanych svlab u
.. fozyć .· 11 wyrazów ·o· Qoda nych 
· znaozeniach ... · - Pierw·sze litery 
·· ty~h. wvraz6'w<' _czvta ne z gory 
, Ila,, dół dadzą naz1wisko . drama-
turga angi€lslde~o·, ·a ostatnie, 
czytane w tym samym kieriun• 

-'ku, tytuł jego d:ramatu~ 
Sylaby: 

a, a, cho, cy, djia. · e: en. ~it"O.: 
hut. ki. klo. ko. mie. mej, mot 
nie, nie, nfo, nom. pe. pig. ra. 
sa, san, taj. two. ·u. war. z.i~, 
zyl. · 

Znaczenie wyra'llÓW. 
1) Specja1lne naczynie do go. 

towania herbaty. 2) Wvrób że.
laza. 3) Leśnilk -z wyższem wy_, 
kształceniem. 4} Zwierzęta do
mowe. 5) Zjiawisko ~losowe. 6). 
Pojazd zimowy. 7) Czfonek jed
nego z plemion afrykańsik ich. 
8) Połączenie z ziemią. 9) Schro 
nienie. 10) Parnbek. 11) ~.~y 
kon. 

(Uł. E. Heriuer}. 
I II 
X X 

X „ X 
X „ X 

X „ X i 

X „ X 

• X „ X -r. 

•. • X • X 

i 

• X „ X ~ • 
. X 1 X • 

X • X 
X „ X 

X • X 

X X 

X • X 
X „ X 
X X . 

" 

l'ł. 

Zamiast kropek i kr:zyiyk6iw 
wpisać litery tak, .mby pow~ta-· 
ło 16 wyrnz6w o podanv-cll 
znac·zeniaeh. Lite·rv, zastępują"' 
ce krzyżyki, czytane z ~órv nH 
C!ół, dadui w 1r1z·ęd1zie I-ym - , 
'imię i nazwislko pisarza, a w 
m:ęd.zie U-im - tytuł Jego fr.· 
tworu. 

Znaczenłe wyraZów 
1) Ryba. 2) Niedoświadczony, 

8) Składnik powietr.:z;a. 4) WV'" * ro-stk.i na łody-dlze róży. 5) Do• 

lina. 6) Karta wstępu. 7) Mia
sto ·sławne z c·Zasów konf edern• 
cji barskiej. 8} Miesiąc. 9) Wi~ 
eher. 10) Stwierdizenie warto-
ści. 11) Ubranie. · 12) Kreski na 
st.kle. 13) Rz-eika w Afrvce. 14)t 
Stolica _jednego zi pa•ństw- eu~ 
peJskkh. 15) Daszek. 16)'· 
Kwia.f. 

* (Ut J~ }lalbirski) · · 

. Ułożyć 20 czteroliterowyeh: 
wyrazów, któ.rych duże śirodke 
we lite:ry będą ura". 

szarady 
(Uł. H. Zyłberman}„ 

. P.ieTwsze drugie- ·slupy, ktłire 
ludzie w ziemię wbijaj~ 

Zwłaszcza nad brzeaami rrek, 
gdv o nie dbają. 

Pierwsze.i - trzeciej coddennie; 
używanv, 

Wieśniak zaś - ady idzi~ 
na tany. 

Drugie- cz1Warte - wie1ka to 
r.zeka, · 

GdiZleś daleko w Rosji, 
do morza ucieka. 

Tu:izeda i pierwsza - to obrzęd 
smutny 

Ur.ządza•nv prz.ex pogan, gdy 
. los otkrutny, 
Wydarł im osobę z rodizinnego 

grona. 
Całość - kraina; z.gaduiij 

gdzie ona? 

(Ul. s„ Cwajgenberg} 
Pierwsze trzecie drzewa 

p.owłoka,. 
Gdv ·ziraniiona, leci posoka. 
Trzeci drugie częściowa 

snłat~ 
Która nazywa się ... ; 
Całość zaś - to zasłona . 
Czry :z1gadnie on i ona. 

łlagrody 
Ro związania powyższ.ycb ro'Zi 

ry,vek urny.słowy-eh należv na 1l 
sylać tlo redakcji „Mojego Gło"" 
siku1

' (Piotrkowsku 101) dG 
dnia 24 grudnia. 

Za trafne rozwiązania reda)i 
cja pncznacza trzv nagrody; 

1) 2 hiletv do kina„ 
2) Grę towa1ra:yską;, 
3\ Ksiailkę. 

I 

• 

I +: 

••tttłłłłłłłłtłtłlłłfłłłłłtt•ttłłtłłtłłłłłłłłłłłtłłłtłłitrff<~~~#~~~„.kM,..~' 
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Rozwiązania . rozrywek _umysłowych, Władek, Osmólska lodzia, One· 
chowski Julek, Olerka Janka, Orlił'! 

~mieszczonych. w nume:rze-49 „Mojego Głosiku'• ska Hanka, Olcbk Jl.zie>~ P•>m·z 'U 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. ska Kaiia., Biberman A, Bilewicz chał. ,_PataszonrkH, PnstPt·ka Hela, 

Pertrakta.cje, Uvi (wspak}, okręg K!tzik,. Balcer_kówna Mania, Berhen- Polanowska Irka, Parzenczew:5łm 
Termopile, rabin~ czuwaj, zebu, ana wa.Id M., Berkenwa.Id I, Ba.T:mowna Krysia, ,1RJbinson Kruwa", Rut
nas, Janusz, kim~no, O-zon, waka· _ J., Bielą1tówlla W~nda,. Błatt J., -lwwska HelE>na. H.ozp.nrwajżvnka 

·cje, sarkofag·, kręgi, indjanin. Bosińsk_i Kazio, Braunówila T. i Pnia; Rozenrwa~żanka I.utka.'. Rud--
,,Piotr Czajkowski _ Eligenjusz . Sznajberianka M:, ·Bolkowska Ole· · :ni(•ki 1'omek, Rozenbhrmówna E.~ 

Onegiri". _ · · ~ia,, BęjriiszóW'na Gustawa; Budzyń · Rndzinsk!t Sławka. Rt-,z(,n1gnrt~n 
-__ 1ką _~i~ :cąUńs~a _ząsia~,. ·. C~gjel- Szymnn. Silska Marychn~, Sztajnl w 
~ :~1:ta Mar}'sia; ~ajgen.berg: :n,~-,_ Qwa j ; ńa~ S i Szyml'iakó\vńa. .J11nka; Szinidr 
:genber.g· · S •. ,-, "Gzarne~k& Halina,. CU- ·;_S. ;- · S"Zymkiewid Bfof.an. !'\olkż:.t k 
·~rowskf. .··Mirek,_-: C1l.kierinanówna 'Włodek, .-Trz~.śni~w~ka. Ka-rolka~ To 

-·iłoz:WIĄZANiE · LOQOOR,YFU l_l. 
·_ _ . Pió~-0, r°'zum,. -uźdy, -sandał, · bń
r:>..k; _ oaża,. fotel (wspak), esk~rpada, 
ł$aper„ lop;:t.ta, aBegro·, Wa{y'{ań. 

,,Pru_s BQlesław: _.:_ Omyłka, · F~-
raon". · 

. ROZWIĄZANIE ·LAMIGŁó WKlo 
Puma, Rodan, ·.Agata, Kraków, 

kol&rz, buk, -obrok, pow1·ót, Jsfam, 
Eros, cewka. · -

~.Pogrobowi-ee - : ~fatka. kr·~Mw':~ 

~wunia, Dolec~ Barb~ra, -Dobrz~~;.; ;maszewska.- BaBia,.-Tahak!4hlatt o .. 
ka .lula, Danielak .Stach," Da,umu·ów · 1'uchofoó"'n·a. Bronka.. Tonderśka 
na Lucia, Edelsber~· ·sewek, · E·wel'" · DłPsia; Tobolska Jadzia. 11.trfow~ld 
ska Sławka, Elbinówna &tbinka. -Sławuk, ,.Urwis" i Taumanówna Ile 

· Eng)er-0wie Janek.i Mila, Furlańsk~ fona. lfo~eró~vna. K~zia. Fth'.l1'n.;ki 
St.ru:;ia~ Ferenback Jeny~ Frenk1bw~ Mirek~ Platowska ,fatlzia; -WiM·a 
na Hlia.~ _Fijałk<?wskj :s~~~'. Fenig- Ant.-o:;ia, Wajn;;:~tok A.~ \~Ti}!ww:;;ka 

· steiJ?ówna.- Zo~ia, Fa:I~I-i;a Danu~ia, " .Rnman2~ WartskLZ.r- _ Wajnherg i 
Fiłipezyńska Ma:rja, Fłnlrnl~ztajn lfotb:nd, Wiązowi:ika. R<'mnna. ·Wi
·Ab-ram; G-artowska Wiktorja. -Gros- nog>rad Leon, Witerka. Lu{'..yn~, 

ROZWIĄZANIE UZUPEŁNIANKł. man Aleksy~ Goldberg W., :Jlitz1 .JVinny wieni~c", .,Wesoły pt:lk'\ 
G e·en" G r · - k k A • lk: Vlyręho·wska Znzi:t, Winiecka. Pc·la. Konopnick~,- katarynka, k&sJ·erkaL r , o czy ows a· me it, , 

1 Gal·c·"'n1' " -G b. l J A ·... Wierzbif1ska Lodz1a. Z--r.1sma.n Leon,· 1~otadra kot·t"'a k'' ta k k „ ~ -I ·l"'· n , - om 1ns1~a 311z1...,, , -' , .b.C"'· .„ , , '"· ; !...r , • una., ra. '7 • k. ~r · ,., 1 k K · Horowicz I2io, ,,H0lem.lerka". Ha- ,..,a.mec t iu-i.r1!ln. 1;a ews ~a - ry::;1a.. 
, lecka Irena, Hamklwna Mary~ia, Zawad-zki Bolek.' Zajączkowgki Ile~ 
·,,IIrna", .,Irka ze w5r', Iwankowice- rvk, „żelazna stopa", żabif1s1rn Lnd· 

ROZWIJ.ZA NIE UIU„AÓA NEK 
SZAR.ADOWYCH. rt'rwna i\fania. Janiaków na W !ad z i a, k:i. · 

Anatomja. Karpaty. Poclhsie. H2 Jakubflwicz Marek, „faskólska Ha- * * $ 

~o.ta. Artykuł Arystokra<'j:t. nia, Kulik Eęnin. Kolorlziejc'lyk 

lWZWIĄZANlE SZARAD. 
Za-gad-ka. Nie-to-perz 

ROZWIĄZANJE ZAGADKI~ 
O-w-ce. 

* $ * 

Franek, Katlicki S., Krzywicka Da
nusia., Kanówna. Tonia. ,;Krasnc·lu
dek··, Karolkowska Marta, Krygie
równa H.~ ·Kpfasien-iczńwrnt Mar.fa, 
Ko~takówna. lhnia., Kaezor()w:;ki 
Jer::yk, Lipska Bela, I.irskn Hank1. 
LtHlPrska Ma1'Y~ia. Uf1~ki Pi.1trw~'. 

Tr~fne rozw~<17:ania 
mysłowyrh z n{11r:0ru 
Głc,qflo.1n naiłP~fo.Ii· 

:rozrywek u- „Łodzianka··~, ,,Łodzianin·\ La-b~dz· 
49 „Mojego k~ Mary Łnsk.~ Znsia. Munkówna 

Ad~mski Włoclek~ .AilPlska GiPn
]r:t., Ahramsl;:j To;;io, Ale{isl::a Ko
{'T'l., A~~"'rhl11m Henryk. Auiołkow-

Ruta, Marecki Bolek, Markiewirz 
Leon, :Markowska. W-i~fa, N1>wi,~ka. 
Vdja, Nowakowska Hela, Nabel~ka 
Kazimiera, Nowacka .lózfa, Nowik 

I I I 

Na~-rody drog:ą l•J~owania otr:zy
·mali: 

1) 2 bilety do kina - T. Brau
nówn.a. i M. Szn~jberfanka. 

~) Grę towartyslfl. - .,Wes::1v 
ptak". . , ~ 

3} Książkę ~ Zosia. Fenig-st-Oinów 
Il..'l. 

Po odbiór na.g'ród zg'ło$M się na 
leży do redakcji „Mojego Głosiku·• 
(Pi0trkowsk:1 101) w piąt~k, ,foia 
15 g·rt-.·foia, między godziną. 4-5 
po poł. 

: • Na·st~pny numer „Mojego Wierszyk słaby; um{eścić go nie mo Twoja. koleż:mka już tlo mnie m1pi-
• G~osiku" uk.aź-e się w sobotę, gę. sala. Czy macie szk0Iną hiMjot~k~·? i driia 23 b. m. l\faszkatówna Runia: Tree·ć wier- Jakie są. czynności waszego samo· 

* * * szyka dobra, tylko forma słaha. rz~du? 
: K'\va.śnie"wska R.: 'VVit~.m now~- w·e dl 0 

• • • Hartsztm·k Józef z Poznanh.: PrP.ę ł "~ · t .rsze gą za ug16 1 me maJą „, o 
;'. s1oskze::1PZkę. Jak ci idz.ie j:mfa na rytmu. Może sprcbujesz wierszyk bę spełniam i przy1rnuję cię do gro 
- lodzie? Czy wyjPd1iPsz dohqrlś na. popr~wió i wygładzić. Naipsz mi <'OŚ nn. moich sfostrze1i.cł.w i siostrzeni('. i zimowe wa1rncje? Ciekawa jestem, 0 siebie. Czy ,.Głosil~" l{toś <>i z I,oiłzi przy-

, C'l.V dotrz~!Ill[tSZ Rłow!t i l>f>dziesz co I' • 1 J l · sył!"' ?_ Or·1 ki'e.:Jy 1"'11· "s„.kasz w pnzn!'-Ba mrs d .: Rozryw :d mozei:<z „, l u .I .,.. f· J ~" 
tyd1!e:ń pis:1.ła. d'l ,,Głosiku". prz~cież dać któren:mś z kolegć;w, nru? Czy przyjP~dż:ł.sz czasami do 

• 

i 

ł 
I 
I 
• 

I 
i 
I 
i 
i 

Kw2-śnfowsl::a. R wzv·wa R. Pa- aby je wrzucił do skrzvnki ,,Głosu'•. Łodzi? Napisz obszernie. 
rzencze·wską, aby napisała do „Gło Shv,;tne za ukłony dziękuj~ Fijałkówna Mina: B:mlzo ~ię df- : 
~ilrn": B'.lnrfsi~kówna, Cela: Ciec:;111 się, szę. że wreszcie zdecydowałaś ~ię „i 

Pruszanowska Irka: Zda.je się, .za Żf>Ś poluhiła ,_Mój 9!ns1k„ i że po- napisal ile. ,,Głosiku', i J1~stam wrhię i' 
kiedyś już pisałaś do ,,Głosiku'"". star.owiłaś stale do niego pisywać. czna. koleżance twf'j, żP cię .fo tego 

• 
l ~ ........................................................................ ; 
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~························ ···················•···································•· ł namówiła.. Czy na.leżysz tylko do 

1 

„Holenderka": Ja równ~eż mam wzywam, gdyż obie już do mnie na.- i-
kółka sportowego\> Czy dobrze ttię nadzieję, ze los obdarzy cię nagro- pisały. 
ślizgasz? Do dżiaf:wy głosikowej d~ Kiedy zamierzasz zdaw~ do Sztajnówna. S.: Zainteresował 
juź. należysz. Przyjdź kiedykolwiek gimnazjum? Czy dużo pracujesz? mnie b2~rdzo wasl referat szkoln:v. 

ł 

na przyj~cie, to sią poznamy. Logogryf możesz nadesłać. Powiedz w klasie, że_ chciałaby~ 
Leszczyński Miecio: Sądzę, że G<:lldberg W.: Cieka.wa jestem, ja· wydruknwać w „Głos!lm" najlepszy 

łatwiej"ze. rozryivlri: zagadki, -.i·m- kie „rzeczy" przeży!eś. Dlaczego refertlt. Sądzę, Ż'3 nagrodzona dzkw 
pełnianki etc .. udałoby ci się mzwią piszesz o sobie: „gdy byłem mło- rzynka chętnie się na to zgod"Łi. 
zać. Czy zagadki, o których i1iszesz, dym chtopcem" -- jesteś· nim prze Pamięt2j więc o tem j gdy będzie 
sam ułożyłeś? Jeżeli tak, to przy- cież i ter~.z. Czy obecnie dobrze i wiudo111y reznitat, zaraz daj mi znae 
ślij je.· · chę-tnie się uczysz? Sądzę, że ksiąz i prz~rnieś rPforat na przyjęde. 

Munkówna Ruta: Nie omyliła~· się, ki, które czytasz, nie są jm~zrze dla „Urwis": C-zy już dobrze się czu-
Rutko; wszystkie listy od dziatwy ciebie odpowiednie. O ile przeczy- je~z'~ O He tak, to pogadamy sobie 
głosikowej chętnie czytam, więc tałbyś je za cztery tata, miałbyś 'li na przyjęciu. Czy nie mogłaby~i 
i twój przeczytałam z przyjemnoś· nich o wiele więcej pożytku. Kto pjsa.ć staranr.iej? 
cią. Pisz wtedy, gdy bęilziesz mia- wie, może marzenie się spełni· i w Taumanównn Helenka: Chłopcy, 
ła czas i ochotę. W ole zawsze nazwi przyszłości będziesz pis<trzem. Tym- o których pytasz, wcale ze mną. nie 
sk9 od pseudonimu. Czekam na o· czat:em musisz porządnie pra('ować korespondują, tylko rnz czy dwa 
bfocane wiadomości. nad stylem i ortografją~ O opowfa· nadf'slali rozwir.zania. żveze ci do-

Baran'>wna J : Wita.tn miłą sio· daniu wydam sąd, gdy przeczytam brej cenzmki i jP.stf'm p~wna, -że. źy 
stri~niczkQ. CfosŁę się. źr nie zapn· je w całości. cz':}nie moje się sp?lni. 
mnfo.ła.ś o .,Głosiku". Zdaje si~~~ kur Kotlicki s·.: Siostrzei1cem moim Taumanńwna Helenka. wzvwa. 
sy, na kMre chJrt?:isz, Ea t-0 kursy riie przestałeś byc. Cifszę, się że nic !vlikc Jal:·nhmvir.zównę, aby napisa.· 
przemyslf,we. Wyobrażam sobie, zapomniałeś o ,,Wosiku" i clw.esz · ła do „Głosiku':. 
jak świetnie wyg;l~dasz w swohn rrn.dnJ być z nim w bezposre,lnim Wartsfri Z.: Z checią nrzvjmn1ę 
stro1u tyżwiarsk1m. iroże przy o1rn- kontakcie Pozdrów brntu i siotrę. de dn gnmt d.,,btwv ~loRiłrnw':'.j. 
zji wp~niesz w nim ~a. przyjęcie: Konówna Tonia.: Wit.am nowa ,fakn nowy f:io~trzenier musisz na-

B1 t J P • • • t d · • • d siot'.'t....,e·n1""'e Jn,;,te"' pPwn<:> z"e h„· IJi~flP oh.::;ze.rnv_ Hst. •.a. . : ~ rzYJQ\:lP. JC'$: z1siaJ f1 - ;:> H• ,, •• • "::; ,;" _ • , „. · ,c 
g; <17. 4 -:- 5 pe poL ~faszyny dm- dziesz zadowolona z koresponden~ „Wesnłv FtRk'': Kol~~v twoi dQ· 
karskie poka?;ę pr.zy \Jka.zj i tym cji z „Głosikie.1n". Mam na<l'lie1ę; brze zrot:ą nnnewno bPnzies't im 
d'Ł~f.ciom, ktiire '''Ówczus były na ie wkrótce otrzymRm „ten drugi" za to wd1.1ęcznv. ,.\YP~olv Pt:i.1z'' 
pokazie nieJbecne. Jestnm pewna., list. zn2,jduje stę j11z w kol~ moip.j mii?j 
fa los i ciebie ohcfo.rzy nagrodą. Na Lipska ·Bela: Nie irniewam się i <l'l.;<i.twv irl()silrowt>i .. 0ie.kllw:-tm. C7.V 
pybnie, tycz0,c:e sie nn1i:eszczenia. serderznie witam . da""fłoią · 8'fo~trze· hędz;p, ::.iP w r•i 11m rFwze c-zuł. A m().. 
. nadesłanych rozrv•.;ek, nie odno- nicę. Jak ei idzie ja.3 f1a, na Jodzie.? te ,.Pt'ł.k'' pndn. mt swoje nazwh;1~o 
wiada.n:1. O ile koledzy twoi cli<•a Czv już ślize,'asz się ~ez pomocy ko Naturalnie zachowam je w ta.jemni-
m~e6 pseudonimy, to . trudno; ni~ leżanek? Opowi,a:danie wyi:.zukam. cy. 
chrę ich zmuszac, aJ,y norlali swoje ,J„od'lianka';'! Sif)strzyczka twoja. Wizelc\wmi H:tnus1a· Mihti;ka.. Har 

, pazwiska. Książki„ które \vyrnie- moze do mnie napjsa,ć • nawet bez nusiu. s;:;rd~m:ne ci 'hiekuję z~ <'1ft<' 
niasz, poleciły .inż inne dzieci. w~~zwania:. C-zy ohodzl ona ]uz do ple i mHP słowa uzmrnfa. Je<lnali 

Bejniszćwna Gustawa: Cieszę się, l5ikoły? w -~ło~l1"'n'• h•o-o wvitrllk<'wa.ć 11ie 
~eś zdobyła się na ódwag:ę i napisa- ,,I.od~ianin'': Chciałabym zna~ mo!tę. Liścik twM snrttwit Wi praw-
ła list do „Głosiku''. JM~tem pewna, twl)je Pl'2.Wdzhve nazwisko. natural- dvh.v~ nrz:vfornną~ć i schowa.łam g6 
f(' kontakt 4Ł. ~,Głosikiem'' będzie dla nfe, zachowani je · w . tajemnicy. ł;OM(l na pa.miąt.kę. 
ciebie . ba.rdzo miłv. ·Obie l)e11ziemv Twój <>harakter pisma jest niezWv"· rr:u · w - · · - • ; ·. 
wdzię(}zne twej koleżanre zil t-0~ te kle podobny do pisma jP.dnego ż mo 
natchnęła. cię odwagą do napj~·.ani& 'i<'h siostrzei\ctw. Ciekawa jest~m, 
list11. : ~zy się mylę .. fylko proszę o szcze 

Cukiermanówna Ewunia·: Rozu- rą prawdę. · 
, mfom i wen.fa się nie g-nit~wam. Le- ~,Pa.taszonek'': _N~.dzieia napewno 
keje trzeba. za.wsze odrabiać, a do- cię nie 2;3..Wiedzie, ho los i ciehie 
piero potem mofoa się za.j~6 :/Ho- obdarzy nagrodą..· Pi!tz zawsze nió
sikiem''. Jakie, książld; ·z o~ta.tnio rem, gdyż ołówek się 1;ozmazuie i 

, pm•czytany1}h~ naJbardziej ci się po potPm nic przeczyta{\, nie można. 
dohały? Rozencwajżankli Pola! C'.zv manie 

Edelsberg Sewek: · Prośbę twą dnżo ksfa.zek w bibljotMe sz1':o1nPj? 
e1włniam i z <'lię!'ią zapisuj~ ri~ do Czy nauczycielce podnhał się por
grona moich sfostneni<' i sfo~trzeń- tret, który jei podarowttłaś? Jak się 
ców. Czekam na obszerny list. ma. twój l1rat? 

ł@L Q 

M•tm la.t 12. Z przedmiotGw Ezkol 
nych najbar~~iej lublę hi'storję ł 
przy1 ode. · Interesuję się polityką ł 

wszystkiern. co się dzieje w świecie 
Zf. sp>rtńw najhardzipj lubi~ śl~z.. 
ęawkę. Interesuję się ró·wnież tea• 
tr6m i kinem. O j}p ktoś z dziatwy 
gło~ikowej chci:lłby ze mną kores„ 
poLdować, to prcszę skiercnyać li:!t 
na. adres! Irka Pruszanowska, ul. Frenklówna Róża· Przy podanych Rozeir_icwajżanka Lutka: List 

ksiązkach ·zapomniałaś wymienić . wrzucony do skrzynki „Głor::u'' z!?,'i- Sienkiewicza 39. 
autorów, lub też podała§. ni~wła~ci- nąć nie m·oże. Czy za wsie s~:nna. 
.wych. Podaj więc raz je~zcz.e spis wrzucałaś listv do skrzvnld? Dla .• 
książek, ·ale staranmejszy; Przy . czeg-o nie nalet.ysz do kółka przv• 
jęcie jest dzisiaj. ·- . rodniczego? ·Koleżanek. twoich nie 
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