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J V n •l - n u<A; kuje nigdy, jest uprzejmy, u&łużn~ : czyk wszystko - rodzinę, interesy, tylko taktem i delikatnością. i niezwykle uczciwy w interesach. • pieniąGze i tradycje. Japończyk nie jest kłamcą, I~cz Japończyk jest drobiazgowo czy- : Gdy zo.siawimy japończyka same dyplomatą. Sam nigdy nie zdradzi sty i schludny, tak samo, jak jego t : go w jakimś salonie europejskim, swych zamiarów, a zręcznie wyko- dom. Gorące kąpiele i prysznice i + obejrzy dokładnie wszystko, co się rzystać potrafi każdą słabość, czy &ą ~o.dzienną potrzebą każdego ja· · : w nim znajduje. Szybko orjentuje błąd nieprzyjaciela. pończyka,- bez· względu na to, czy ł się co do wartości artystycznej W codziennych stosunkach jęst jest btlgaty, czy ubogi. ł 

i 
i prakt:rcznej każdego przed. mioiu •••••••••...,.,...•++++•••••••••••••• ••••••••••t••••· ; i po !mwrocie do d-0mu, narysuje i !:I i wszystko co widział. Po upływie pająkach, kt6re Io ią br pewnego czasu w sklepie europej-

i 
skim zobaczymy przedmioty p0 tiob Pająki należ·ą do najbardziej dra wodzie. : ne do tych, które obejrzał, lecz ze pieżnych stworzeń. Nfo zadawafa}ą Zar)hserwowal to p. Fuchs. aml· i sti?mplem „M~de in Japan" (zrobia. się one łowieniem ov..adó-w przy rykanin, mieszkający w stanie Ge-ne w JaponJI). pomocy swej siatki, lecz napadają org·ja. Pewnego dnia wybrał si(ł on ł Japońezycy są wyjątkowo zdol- na Z\Vierzęta. o wiele większe od na spacer nad brzeg niewielkiego · ni i posiadają: niezwykfy hart du~ - ::iebie; napadają na. pisklęta w jeziork:-t. Pan F. usiadł na brzegu cha, przytem mają zd-0-łności przy- gniazdkach, a nawet polują. na nie- wo<!y, aby odpocząć. W pewnym t btc~wwywania się do ~toczenia i wa timerze, szczury i węze. W ostat- momencie usłyszał plusk wody i to i runków. Są oni niezwykle uprzej-.; nirh czasach dopiero zaobser- nic plusk jednorazowy, jaki wywo- • mi; 0 swej rodzinie mówią zawsze wowano pająka lądowego, któr::r łują czasem ryby wyskakujące po· i ·z \\ielką uniżonnśdą, a gościa za- polo-wał na rybę. znajdują,cą. się w na.d powierzchnię. wody. ale jakby sypują ·kwiecistemi komplemell'ia- 01t•~~••••••..+++„ odgłos szamotania. się ryby w wo mi

0 i'' d'lit: .. P. Fuchs spojrzał· ku środl\;o" + Czcżei1ie gościa }~st w . Japoi1ji j -~ ! wi kół~ które . wytwor~y- : głęboko. zakorzenionym zwyczajem. 1 ' J ly ~ię nfl. powierzchni- jeziora i : Każdy · japiJńczyk. b.ędzłe wynosił i njrzał 1vielki Uść jesionu, a obok . • ł gościa poc{:·.niebiosa, a jednocześnie 'nj~go małą rybkę~ która wytężała + i: poniżać b~dzie _siebie samego. Zda ! wszy11tkfo .~sily,. aby wyrwać się: z i . i nia, 'z któr-emi zwraca· się ·cło go- rw' I c.hjęć ·pają.ka .. ; __ któr.·y. ··ucze1.}iony ty1- „ ~ . ścia, są pełne ··<_przesady i· kwieci" · ną ·parą nóg do.:_li8cia,, trzema przed ~ !'.· --stych n.o-_ równa_ti. _-_L_e .. cz uie · należy l niemi parami ściskał rybki~. st:im~ • 
..... .ł;'. i. . .... „ ' • „ l';, p • . • się temu -dzhv.ić; ,trzeba tylko prze~ . M · Jąr s1ę wc1ąg11ąc JQ. na isc. : · ,1 ~ 

. i·._·-.·- _ c ___ nwilę ·.·za· s .. t· a.now. ·i .. ćs .• • i.ę·.· .... !1a_?···· .·ie. ·n.·1, . że \ · 
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kn"1tkiej 'Yalce{; p-a.jąk . zwycię7~ył i. : 
-:-~':" ra~a tak ód naszeJ ocmuenna, ma ~ · 

1 11ietywąJ11,i .:ty1Jkę wciągnął na, liBć ~ . · -tef inne Torniy v-tyraiańia. uczuć. · ~~ który był flla,0·11iego · ja'kby łMeczką : . Japoiiczyk zawiadomi nas nprz. o Pająki: niety.fa.o· ~\,ysysają soki t ; śmietcf swej matki, z ·uśmiechem z ciała ofiary, ale · t:pożywają .-z ~ i · . na ustach :---- minH>tv, że matkę niej wszystko, co się da. sti'awió. 1~ i · 5;Wą ez~it i kochał.' Lecz . uśmiech Trawi·enie to jednak odbywa: się i „ ten .nie oznacza rad~cr ·z. powodu. _ nic w żo~ądkąpa.it!ka, a· na.zewnątrz, :, i śmierci·•m.atki, lecz.:t>znacza on usił0 jego ciała. ··ziewa on mianowicie -~ _ • . wanie ukrycia swego. bólu. Japoń- sokiem zoliidkowym ;swoh. ofiat~ i : · czyk ukr-ywając swój b.ó1, chce · i ezeka, aż pęd wpły.wem tego · so- - ; : : oszczędzić przykrości -temu, komu to ku zamieni· sii} ona w płynną par;- + ; , opnwiada. kę. ktć-rą pot.em wchłania do to- ; ! Prawda jest, że uprzeJm-Ość japoń lądka, · .. ; 
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Azja posiada naj:więJk.s.zą 1~0-
wierzclmię na ziemd. W tej c.e.ę 
ści świ·ata, otoczona wMmcem 
ż·yznych, zamies:zikałych kr.ai:n, 
leży pustynia Gobi. Jest ona z 
sześć razv więlks,za, niż cała. 
P-0lska; cze:sto szalei;ą na mej 
·bur.ze piaskowe i śniieżrne, i bo 1 

danie jej p<>lą1C1Zone ·jest ze 
śimierf.el1nemi niehezp1ieczeP:stwa 
mi. 

Istni1eje jeden jedyny c .. do-. 
wiek na świeci€, .Jfot,óiry :zwiedził 
Azję tak, jak niikt iminy. Gzlo · 
wiekiem tvm fost. stZwed. Sven 
Heditll. Nie pQlbrafi ·on p.r1ez 
dłuższy czas p.rzebvwać w kra
ju, ci~ie go do Az.iii, do 111e
iz.mierzony1Gh, bezwodnych ~te. 
pów i mórz piaszczystych. - 1 

Więiksza -część swego życia spę
dził w namioci~ł c.z~to · ~lodo
wał, a Jesz.c,ze częściej umierał 
WfPll'ost z piraig111ienia .. Sokiem z 
jalkiiegoś korzeni·a ufarbował so 
Me skfo·ę na bruna•mo i jako 
pirełgrzvm zwiedził świąif:vni~ 
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Dafaj „ !Lamy, w mieście Lha
sa, do którego eu.ro~pei-czykom 
w.stę.iµ jest wzbroniony, Odkrył 
on tvsiąicfotnie miasta, zasy~a ·. 
ne ;piaskiem. Z nim podróżo
wali rozmaici uczeni, z.a.równp 
europejozyicy, jaik -i cMńiczycy; 
oddalali s;ię oni od gilównej ka· 
r.awany, aby praicować sa~
dzielnie. :0ó1fo.dej wraicali i <Pie 1 
liili: sfo swemi odlka.·yeiami i ba
daniami uauikowemi .ze s~en 
Hediinem. 

I ,ecz zdarzało się również. ż~ 
uczeni nie wracali. Nie da wali 
znaku ż:vcia i nie wiedzian(l 
CIZV zostali zamordowallli przez 
.rozhójniików, czy zginęli pod
czas burzy piaszczyste.i. czy iei. 
izabłąikali się i n~e w:iedzi~li. ja~ 
wrócić. 

Dwuch czlonkó1w - wvura
wv na-rnkowej z roku 1927 -
z,giuęło. Jeden z nich, do9'tór 
Nils Homer, wiróicii{ niedawno, 
s dru2'i. dokitór Nills Amholdt, 
od rokfll przestal nadsyłaić \via
dom.ości. Sven Hedin zamierza 
olw.cni.e udać się o·sohiście na 
i:ros~u:ki wania iz.al~ion.e,g-0. Je
d yną jego wslkazóiwką jest to, 
że wie on, dokąd zamierzał u
dać się dok·tóir Amboldt. Leez 
nie ma. on ·Doięicia, czy handy 

Nr. 28 

Dr. Nils Horner, który ostatnio 
1vrócił do kraju. W głębi twierdza 
w pustyni Gobi, w której jest po;.. 
c~~owany jakiś święty buddyjski. 

rrnzhój!Ilioe.ze WiZięJv dr. Aanbold..; 
ta do niewoli, czy go za,5trA::~-
1Hv. 

nro,g.a \Viedzie od Pekinu-; 
starego ehif1s1kiego miasta ce.„ 
sarskie~o. O Ml;kascrt kfilom~
tlróiw na zaielhód od Pekinu. za,.. 
<:izvna się pustynia Gobi. Droga 
lklfocą ma się udać karawan!\, 
j.e.st starożytną diro~1ą, którą 
IJ}rzemierzył już sześćset lal'. 
t·emu, :podróżin~k Ma1~0 Polo .i. 

.:w·-enecji. Pierwszą wie1kszil, sta"" 
aeją na tej drodze, jest prawie 
wy.siehnięita rzeka, Eds1n - gol. 
W tern miejseu doktór Am„ ! 
ioo1dt opuśieił karnwanę i z 1 kil- ; 
lk'.oma' wi-el1błądami udat się w . : 
nieznane strony i wiP,.ce.i nie · + 
w1·ó1dt · : 

Sven Hf:'di!Il mrnsi obe-cnie : 
, p1rzeszukać okolicę, uależąieą; 't 
\ do talk' zwan:vch Rtrohów. świat.a . : 
Jedną; część te.i okoli.cy Sv<>n • 
Hedin zna, ale ·w,ięJksza jej : 
część na; jego mapie oznaczona " • 

Sven Redin, wielki p<>dróż~ik i badacz. Azji. „ W głębi tajemnicze świą •••••• • • • • ••• • •• • „.,.._..+: · : 
tyme na pustym Gobi. (Dok01iczenie na str. następnej) . : 
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- Nareszde pogoda, slońcel ... 
-- wyk!l"zyknął rnradowany Jó-
zieik, zhudzhvszy się rano. Co 
za miła niespodzian!ka: niebo, 
zasnute chmurami przez ki1ka 
tygodni, rozśwfociilo si~ złod
stem słońcem. 

Spojrzał Józiek na ze,ga:r wi• 
szący na §cfanrie: bvła rnra w i@ 
Rodziina dzie,wiąita. 

- ·Będzie dzi,ś g.orąico, - po 
mvśilal ~~ośno. wvskakui::i..c Jt 
łótżk'.'tł, 

Nie upłynęło i PÓł godziny, a 
Józiek znalazł się 1uz na po-. 
owóiiklu ubrany i po śniada.niu, 

za gł~ 
dzi 

(Dokończenie j 
jest białą plamą, na 
widniej.ą; dwa słowa: 

krtóre-j 

Ws-ch-Odni -- Turkiesfa.n. 
Obeende Sven Hedin .znajduje 

się w Pekinie i szyikmje kara
wanę do du.-og.i. Ma on 68 lat, a 
wzrok j~o jest talk d:oib!'y, jak 
iZa mtody-ch fa.t, bada horyzont„ 
.Odzie Je.st dokrtóir .Amholdt ?. -
Los. l:!Łóil'Y go spotikal, może 
@otkać również Sven Hedina. 
Looz nie waiha się on ani przez 
eh wiłę, · ol}ZV ma udać się na 
P:os:zukiwanda towarzvsza, któ;. 
rv może ginije w niewoli. Wie, 
on~ że. za l)ieniądze mowa 
:wiszys·Vko :uzyskać, od rozbójni.
lk ów, wrasująicych na pustyni 
G<Ybi. O ile doktór Amboldt 

MOJ GŁOSI~ 

Posvie·sz:vł na zb.ió:rke har<!-e
r.zv. 

:miżej P-Oludnia robi~o się co
raz bardziej gorąieo. 8'ło1i-ce Pr.t:v 
gr.zewało jrukby chicąic wyna~ 
g.ro<bić dłu~e dni słoty. 

- Pó.idiziemy dziś nad Wisłę 
kąipać sie - fatk zdecydowano 
na zhi6rc-e prawie iednomyśl
n.i-8.1 

·······················~ 
żarcik 

Nad Wlisłlą, 
i ~wair. 

panował ruch 

Ci~:ż!ko pracowali piaskarze: 
wydobywali z wody piasek i na 
wielkfoh łodzia-ch wvwozili go 
na brizeg. Sfatlki, za.tadowane 
zbożem, skórami oraz innymi 
towarami. płynęły w dÓJ' Wisly 
do PŁoc.ka, ToTtmia i innych 
miast. Motorówki, robiąic wiele 
hałai&u, mknęły szvł>lko w od
dali; łódki, łódeczki, kajalki, 
ipr.zeróżnej wielkości i koloru, 
pokrywały powiemchinię wody. 
A na brzegach siedziało mnó 
stwo dzied 

Hariceme wybrali odpowied
nie mie.isce, -płyttik.ie i piaiSiziezy
.ste, ro.zebrali się i DOS,piieszvli 
do wodv. 

PierW!szY. wskoozvl J ózi-etk. 
,......., .Ufffl - jak µrzyjemnie! 

;-.;.;.. zachęicai} kolegóiw. 

\-Vi.ka'ótce wsizvs-cv chłop.Cy 
iptuska1i ~e · j:i11ż w prze.zir.oczy
stej wodzie wiślanej. Zabawa 
p.rzeplaił:all1a kąpielą;, trwała p.ra 
wie tflzy gio.dzinv. 

iz•najduje się u nfoh w nfowoli; 'V ,p.ew1nym skilepie każde 
zostanie on oswobod:zony, · gdyz Qizieciko, wchodząJ(}e ze starszą 
Sven: Hedi!Il zabiera ze sobą ooQibą, dostawiało baJQtI.1. Mały Zdrowa i>przyjemna jest ką-
ciężlkie skrizyniie, pełme srehr~ Pfotruś dootaił już haJ.<>n; trzy- piel, w słone.c~ny, gorąicy d1Zie{1 
ny:ch monet. mająic go w ręku pods·ied-ł ·do letni.-

Istnieją również inne możli- woi!lle~ i S1Pvrtał Il.i.eśmrilalo, •••••••tłi$"t•••••••..._„ wośici. Może doktór Amlboldt c.zv mógł!by dosta·ć je:SJzcz-e j.e-
jest chory i· leży ~dzieś w skó- den. Troahę hu oru 

I 

i 

I 

r.zanym namiocie mongolskim, -. Brurdzo mi przykro, mój 
i nie może chodzić, ani pisać.- mały, .,..._, odpaTł woźny, - ale Bolek znany był w, całej s~kole i 

Lecz poniewaiż Sven Hedin !każde d:zieicko do·sfaJe tylko je- ze swego 3entishva. Pewnego razu .._ 
llależy do ludzi. 1>9sfadającvdi den bal'Oll.1; a mlO!ie masz bra- - uczniowie klasy ti'.'miciej mle11 m1- ... 
v.iezwyikłv dar odlkrvwcy, na- ciiszka ?. pisać wyp.ra(:owanie na temat~ ,>Co 
peWlilo znajidzie on sweg.o przy ~ Ja nie, ale moja siootrzycz to jest łetdr~two?'' .Bd~k zestawił i 
ijaiei.ela i dawnego pomooni!ka.t ka ma braicis.~'ka i dlia niego całkiem pude trzy ostatnie stmd· i+ 
1 jednocześnie dokona wielu cheiał:ł)ym dosifa1ć i~Sizeize je~ ce s-wego z1!-~ytu i na d11)łe trz.eeie3 

, . . ieielrnwych owkrvć ,nauikoWYiClii oen balon. - stronil'y •'lapisa.ł; ,.To ftS~ ienistwa'' .. t -- . 
' . . . . - : .. 
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\Vieks.zoś6 z was napewno 
słyszała o Edisonie, sławnym 
rnczonym, klóry wynala.zł ża
rówkę i gramofon. Rozpoczął 
on swoją. karjerę, jaka spne 
<la\vca ~!azet. Historja ninic.isz.a 
1·ównież dotyczy małego sprz-e
<la \vcv gazet. Czv zajdzie oit 
również tak wysolko, tee:o nara 
ziie jeszcze przewidzieć nie moż 
na, lecz sądi.zę, że ma po temu 
w.szelkie dane. Jestem deka,va, 
czv i v1v ht;..dziecie teg,o z<lania, 

po zaznajom1eniu się z _jego 
hist-0Y.fq. 

Cłiło·piec ten, w znisa.czonvm 
kubraczku i J)odartyrn szaliku 
s-Łał codziennie na wi.elkim mo
ście w Nowym Jorku, tam, 
gdzie przejeżdfa_ią wiel!kie aulo 
busy, a nadzienme koleje hu
czą nad giłowami. przocho<lniów 
Stał tam ~ sm„zedawał gazety; 
eienkim głosikiem wykrzyki
wał tytuły gazet, które chciał 
spaedać.: ,,Gazeta Poranna", 
„ Gaaazeta Pooorannaa", 

„\Vi·ełki pożar w cyrku", ,,Wiel 
1ki P·Oożar w cyrku.uu" .. „ 

l\fałą rączką," zahrt1d;zoną far_ 

bą drukarską, wyciąigat· we1ąż 
jeden egzem,planz gazetv z wiel 
kiej paki. którą trzymał pod 
pachą, i podawał go szybko pa
D.U, kt6rv się lku niemu naehy~ 
lał. luh jednemu ze st-0.iących 
na· pln:tformie autobusu •. który 
dawał mu znak ręką. Pod-czas 
tvch c.zymH1~d musiał· wspinać 

MOJ Gł„OSilł 

się na pal.ce, lub podskakiwać, 
lecz .zawsrze zręc.znie chwytał 
zapłatę. Uk:1zujc s:ę zielone 
światło, t. j. znak, że autobus 
może jechać dalej; malec zdąży 
a1krnra.t zrę.iczillie zesiko·c.zyć ze 
stopini, gdy już zhliża się ua
stępnv autobus. Janek obJSłingu 
Je jet!.{IO pubłkzność, rozdaje ga -
zety, z:hiera pieni,ąd.ze i znów 
wvskaku.ie na ulioeę, krzycząc z 
całvch sił: „\Vie:1ki pożar w 
cyrku", „Gazeta Poranna" ... 

Na·pewno jest on najlllmicj
.s-zvm gazecia.r.z.e.m w świecie: 
wygląda na lat s.ześć, a ma nie
wiele więcej. Króitka rąc.zka L .. 

ledwośdą obejmuje grubv slo-. 
gazet. Cieruki głosik ~(nie w po
tężinym hałasiie ulicznym, ale 
illlalec sądzi, że ludzie go sly
s.zą, i n:e wie, iż wię1kszoś6 ku
p uje u niego gazety dlatego, że 
jest faik maleńki i tak dzielnie 
i z:ręeznze 1xaeuje. 

Ni'ł{dy nie myli sic przy W}·
da \Vani1u n~szty, a czasem je
den z kupn}ących dar.uje mu 
resztę drohny-ch. Po wysp.rtZcda 
niu całego stosu ~.azet. pęd.zi 

Nr. 2ft 

Oif do małego donrnczku, w któ 
rvm siedzi starszv człowiek, i 
.bierze od niego nową pakę ga
zet. I tak prz~dwdzi cały dzień 
Pirzed wfoczorem przvehodzi 
po nieg-o ojciee lub matka, któ 
rzv obliczają się z biurt0\n1i
Idem. 

Jane1k mieszka bardzo dale
ko od wielifoiego mc;>stu i z icd
wośdą potrafi wymówić S\YÓj 
dłu,gi, skomrp1iko·\vany adres, 
którego naucL:ono ~o na wypa
dek, gdysby kiedyś p.o sp:rzeda
niu gazet, musiał sam wró-cić 
do domu. 

Cza~ami podczas dnia c.hlop
czy k tęsikni za matiką i .za malą 
sio3trzyczką, Hani.ą, którą bar
d.zo kocha. Rozmawia on w my 
ślach ze słodiką Hanec.zką i 
przemawia do niej g.warą dzie
dęeą, któ1rej orócz nich obojga 

. nikt nic rozumie. \V domu ha· 
wi sk on z nią w rnzmai:te gry, 
a najchętniej ~wią się oboje 
!koleją, któirą Janek zrohiił z ka· 
wa~ków dr.z.ewa i ze starvch 
s,z.pulek od nici. 

Janek nie iest an1erykani-
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nem, i p.an1ięfa, choć niezbyt 
dokładnie. duży okręt, którym 
jechał razem z rodzicami przez 
ikiłka dni i nocy. Siostrzyczki 
nie hvło .}es.z.cze wtedy na świe
cie. Janek często myśli o tym 
okręcie. specjalnie nad wieczo
rem, gdy już jest zmęiczonv 
Wi M. Li B 

Stare garnki 
Usi.adłv gairnki rz~dem, 
S.zcz.erhale, p-op(;'lkane, 
Jak slare babv zrzędne 
Za~~ęłv \v·ie1ki lament. 

Oj, porzucili nas tu! 
Oj, z kl.1chlni nas wygnali! 
A sami dziś do miasfa 

- Po inne pojechali! 
- Póki bylyśm"' nowe, 
- '\Vl~wali do nas mlecz·ko .. 
...-. Ciepłe~ prosto od krowy, 
- Lub smaczną zaeiereezkę ! 

sprzedaje ostatnie 
swych gazet. 

Matka tęskni hard1zo za Pol
ską, skąd \VSZYSCV oni pr.zyjc. 
chali i często pła.cze. M6wi ona, 
że niema tam takich wyso1kkh 
domów, ani takich · wi-elkkh 
miast, i opowiada o ciche-i• wsi, 
pełinej kwitnąicvch drzew i śpie 
wająeych ptaszków. Janek chęt 
nie słucha słów matiki, ale on 
sam tego 'vszvsl1kie:go 'vcale nie 
pamięta. 

Pewneg--0 dnia ojciec wieezo
rem nie wrócił do domu. Przy
niesiono go po ki.liku godzi
nach na nos.za<:h; spadł z rusz
to\vania i zabi~ się na miejscu. 
Matika sh:asznie rozpaczała. -
Zawsze była delikatna i cierpią 
ca, często kas.zlała i stale od
czuwała wi,el'kf.e zmęczenie. -
Tera<z pragin.ęła tyllko umrzeć.,. 
lecz nie mogła spokojnie u
mrzeć, dopóki dzieci były nrzv 

- Idźcie! - jęczała. - Idź
cie zaraz! -

D.zieci pocałmvały ją w rękę 
i posłiusznie Dodeszłv ku 
dirzwiom. Na progu raz ·jeszcze 
za\vahały się, poczem \vys.zły z. 
pokoju i ckhutko zamknęły 1a 
sobą drzwi. Matka, urado\vanR 
posh1sze11Jsit\vem swvch {lzie< i. 
uśmie-chnęła się i 7Un1k:nęła o 
~zv na za\vsze. 

Do!k. nastąpi. 

Coraz szybcieL. 
Biegnie Janek za kołltiem, 
kółko przed· nim się toczy -
rirze.ścignąłby jaskółkę 
swoim pędem ochoczym. 
Po alei, po ścieżce, 
po murawie zielonej -
bejże1 chłopc.y, pośpieszcie, 
który kółko dogow. 

niej. Nie dogoni, nie schwyci, 
---. Idźcie do domul -:- rzekła choćby pędził: jak je.1.en, 

do d:zi.eci. które trzyma.iąc się cor:.1z szybciej, 1vciąi' szybciej 
za ręce. siałv pr.zv jej 1hżiku żwir pod stopy się ściele. 

Matka miała silną, gorączkę Biegnie Janek po ścieżce, 
i hredzHa w ma.U~nir: zdawało _bucika.mi w żwir stuk.a. 
sie jej, że może wvslać swe Spójrzcie, chłopcy! Powiedzcie, 
dzieci do Polsiki. rzy tak biega.ć, to sz-rnka.? 

, ...................... ~·······$················· 

t 

I 
ł 
i 

I : 
i 
i • 

N osiłvśmv w swych • 
hrzus.zkach i 

Kaszę i 1kapuśniaki, 

ł . -~~:::n: ::: :: s~::~~~m . i 
· - Grzał . nas ogie!1 z chll'óstu i 

Myła nas ciepła woda, 
i ·~ ___;, Teraz stoimy p•uste; • 

_i·· ·· ..;_ O.i, szkoda laf tych, . szkoda I i:• - Oj,, n~dy już nie hęd,ziem ! 
1- Mieć w sobie ci~])łej z.upy! 

: ~ Na śmieb1iik na.s wypęqzą! '!· ! ~ -O_i.'hh:dne rnT.~ skorupy! ·; . 
' . . 

., ~ .Hł~tłtt•t•ł'tłtO.$it•ittiHH•O-$O••••~•ttt•t•it•tt~ ......... ,M*~ó+~• ... „+•••••••• 
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OZ 
hogogryły 

"(Uł. I. Ho1•ow;ie.z) 
Z poniżej .podanych sylab u

łożyć 15 wyrazów, o podanyeh 
znaczeiniad1. Pierwsze littery 
tych wyrazów, czytane z górry 
na dół, dadzą imię i nazwisko 
poet:ki polskiej, a ostatnie, czy 
tane z dołu do góry, dadzą ty .. 
tuł zthioru jej wierszy. 

Sylaby 
a, a, ak, bak, -chew, chmiel, 

darz. dow, gro, i, Ja, ki, ko, ko, 
la, la laik. le, ma.r, mar, mi, nas 
nar, ni, nie, nic, o, ob, po, racz 
re, ren, ręib, ro, ta, tor, two, ty, 
wa, wal. 

Znaczenie wyrazów 
1) Jarzyna. 2) Termi1n mu-

zyczny. 3) Żywe stworzenie. 4) 
Akto\r polski. 5) Obrazek malo 
wanv wodnemi .farbami. 6) O
wad. 7) Graniiea. 8) Postępowa
nie wed1!ug wzoru 9) Zaimek. 
10) Narodowość. 11) P•rzyrząd 
sportowy. 12) Naśfadowca. 13) 
Dowódea kozaków. 14) Zawód. 
15) Karczmarz wie.isk.i. 

* f,Uł. Aluś Kryształ) 
Z iponi,żeJ podanyich sylab u

łożyć 12 wyrazów o podanych 
znaezeniach. Pierwsie i ostat
nie litery tych wyirazbw. czyta
ne z f.{Óry na dół, dadzą a~dual"' 
aln~ rozwiązanie. 

Sylaby 
au, c-e~r, C:\1k, dje, drzej, el, 

f.el, fv, ha, in. le, lo, lon, lC?r. 
ław, nik, os, pan, rac.z,· tes, to, 
tre. wa, waa.i. wolf. 

Znacz~nie wyrazów 
1) Wilk - w obcym język.u._ 

2) KTaj w Azji. 3) ~leta. 4) 
Imię męskie. 5} PołląJ0zenie fo.., 
nów. 6) Piisa.rz hiszrpailtSki. 7)' 
Okup. 8) Gzłonek maig1s1tratu„: 

9) Stolica ·jednego z państw en: 
ropejstkich. lO) Obuwie. 11) 
Tirąba powictt'zna. 12) Duchy 
leśne (wspaJk). 

* 
(uł. F. R.) 

z poniżej podanych svlah u
łożyć 16 wvrazów o podarnycli 
znaczeniach. P;iel'lwsze litter:v.. 
tveh wv·mzów, czytane z góry, 
na dM, - oadzą imię i nazwi
sko powieściopi1sarza polskiego 
a ostat!nfo, c.zyfane. w fVtm sa„ 
mw.~ kierunku, lyfuł fo~o tt
twmru 

I 
4'ylaby 

an, dv.rn, e, e, f.rvz, fr.ryd, ~o, 
Rów, 1. m, Jer, .iu, kia, ki. ki, 
ikwilil, Io, ław, łek, 1ne, nil, nes, 
os, ra, ra, ro, rvt. rvs, se. se, 
tat, t.et, to, 'c~ruz. ty, wa, wac. 
wec. za, zvg. 

Zuaczeni43 wy1•a..zów. 
1) BohateJ." „Ludzi bezdom· 

nych", 2) Święto po ka.r.nawal~ 
3) Ko,nimr. 4) \Vy~.łlużony urzęd 
n.ik. 5) Zawód. 6} Niepiroszony 
przybysz. 7) Utwór muzy.czny. 
8) Miasto w Polsce. 9) Ui:Jwó ~ 
Sofoklesa. 10) Pisa·rz polski. 11). 
Lmię męskie niemh~cikie. 12} 
Jedna z mu.z.. 13} Imię męskie. 
14) Rośrlina lee.znicza. 15) Cz~:ŚĆ 
całości. 16) Termin artvmety•cz 
ny. 

Uzupełntanka 
(Uł. Wa.inbei·~ i Rotbal'tll 
1) S • • • :a i o. i • A 

2) s " • 'i • „ ;i • $) 

3) S .•• „ •• a 
4) S • • • • , a 
5) S • i •• a 
6) S •• „ a 
7) S •• a 
8) S . a 

Znaczenie wyi•azów 
1) Gad. 2) Owad. 3) Broi1 pal 

na. 4) Część Allig[ji. 5) Pustynia_ 
6) Zwie,1~zę. 7) Wfollki pokój. 8) 
Sławna miejscownść kurncvjna 

Układanki szaradowe 
(Ul. Danusia Salanówna) 

Czasownik :+: :p„ró1miak 
zw1eirze. 
. Uktr.op ~~ zaimek = :rze1rn 

w Po1s-ce. 
S1Pó:ligłoslk-a ~ owoc = mia

sfo w Polsce. 
U.rz.ędnilk francuski q.: pfaki 

aomowe = bożek hand.lu. 
P1vzyimek' ~ ·zwieri;.ę :+ samo 

głoska = dowód ~asekuraicyjny.-

Zagadkł 
(Uł. L. i H. Kł'akowsey} 

„Sifójl <.zv litł:era"? - w fom 
cała zagadka. 

Ś•JJJ.i1ecl:i jego zawodem, cnoc 
kona mu matka. 
*- . 

Lłtera ~"k,· littera . wspaik", 
w li~21e wt>ros·t ,_ ., 
w hmtfrrji 

i,;a~·w1.sk~ pollgk:łe ma, tak 
nefoe glo ;r..iL 

* !Litera na literze, litera 
z lirtery - oka·te 

Jaką chorobę w tobie . 
od:n.a.iidą Jek~rie 

* Za wslil'ęibnem stworzeniem 
lite.rę umieśdd~, 

I wnet odczytacie fo, ico tak 
lubicie. 

szarady 
{Uł. F. Rozenewa.iżanka) 

Pie.rwsze - znaJdzies·z 
w alf abooi'.b; 

Zaś c.zęścią drzewa jest • 
drugie i trze'Cle. 

Czwarte jest dirogą 1k'olej-0w~~ 
Teraz J.'luszcie trochę głowąi, 
To odgadniecie calepo 

znaezenie, .....,_; 
Zdobnictwo - to .ieg.o 

'P•rzeznaez~n:e~ 
(Ul. Irusia Gó1•ecka). 

\V dirugkh trzecich -=-· 

2 SZpaHa rozrywek Łme~ą] 
Dierws·za cała masa·.

Zaś wśród całych na łące 
się ha'ja„ 

Jest i-eh tyle, co drugie 
i trzecie1 

Szatki na nich liczne,. jako 
pie~rWSZC; 

Ot. sko11·czone Irusin~ wienze 

tła grody 
Rozwiązania powyżs·zy.ch roz.., 

rvwek umysłowych należy naC11 

svtać do redakcji „Mojego Gło• 
siku" (Piot:rikow-ska 101) tlo dni 
2 lip;ca. · 

Za trafne rozwiązania r.eda k:· 
eja przeznacza tJ.•zv na.grody: · 

1} 2 bilety d-0 kina. 
2)' Grę towarzyską. 
3) Serso. ••••......••.••••••••• „ 

MAMUSIU! 
Nie mam jesHBe leżaczka, kup mi 
również rower, krokiet I grę Io• 
warz7ską. Jeżeli masz mało ple-i 

nlędzy, to kup tylko w 

„RAJU DZIBCl~BYM'' 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192-55 
gdy.i :tam dostanles2 najmocnieJ~ 
sze zabawki, hamaki, piłki notnę. 
rakiety, biurka sikolne w nfd.
wlększym wyborze po naJnlżayćłł 
· oenaeh. 
Na miejscu klinika lalek I napN

wa wiecznych plOr. 

• M~••••1ti•••••••••••ttttttMt•łtt•ttHłłttttt•ttłłł:łłłłłłłtttłłtłt••••H••••tt tł tat1t.l: 
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1·····~++++••··~·····~······„„ ................................................... 4; 
Rozw1ązan1a rozrywek umysłowych nia, Płoilska, Marylka, Płoński He- i 
· - h - . - : . " nio, Perle Janek, Perelmanówna 

um1eszc;,igonyc _ w numerze 24 „MoJego Głosnku Haneczka, Pankowska Jasia, Hlec I 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU 1. krowski l\Iirc~k, Oymer Janek, Cud- ka Bronka, Pikówna Saba, · Pisec

Ganges, okulista. ekonom, Tim- kowska Lusia, Dudzh1ska Olellka, ki 'Vładek1 Rauchwergerówna R.l 
buktu, Ederle, L~lewel, funkcjo- Dudzikówna Isia., Dawidoiwfo24ówi- „F. R.", Rudnicki Tomek, R.ogac· 
J?.arjuszr efeb. Rapallo, doktór, yo~ na Marylka, Drabkówna Wisia, Da ka. Kazia, Rolnog·órski Fredzi;:,} 
yo. Narew- awans, nansuk, Delhi. tynerówna Sabinka, Danielakówna Rosh'lSka ~adzia, Ht~dzińslu~ Sław + 

,,Goetel Ferdynand Samuel- Zosia, Daµmerówna Lucia, Dosiń· ka, Rosi;:r:owna Ltrnia, Rui;E..Ows!~;l + 
Zborowski". ~ka Kazia, Englerowie Mila i Ja- Hela, Ilabinowiczówna Fela, Hozt·n 
ROZWIĄZANiE LOGOGRYFU u. nek, Engelman Ignaś, Falderó1vnt' faibówna żenia, Szpigiel Henryk, 

Arendarz, lazarety. epilog. k'tta- Zosia i Ania., Falkońska Zośka, Salinówna Danusia, SiJi;:.ka Marych 
klizm. Ulisses (wspak), antymon, Fabersteinówna Gienia, Furmański na, Szejnman Fredzio, Szapirówna 
Nawrot, datek, eter. rama. Farys. Janek) Fa.ber Ignaś, Falska Danu- Bela, Sobczak Włodek, Sobańska 
Riki - tiki - _ ta.wi. Eden. dyliżans, sia, 1iGruhasek.\ Gajekówna Ste- Kazia, Szwarcmanówna Adela~ 
rybak. obłoki. fanja1 Ginzburżanka Basia, Gartow Sławska Hania, Simonowiczówna 

Aleksander Fredro - Zygmunt ska Wiktorja, Górewic.zówna Niu· Madzia. ś'viatłowska Niuta, Tobol-
Krasiński" sia, Górski Oleś, Gabryński Stach, ska Jadzia, 'I'rachtenherż'anka Lucy 
ROZWIĄZANIE ŁAl\UGŁóWEK Gra.merówna Lola, Gaberówna Zo- na, Tarłowski Sławek, Tepferów-
Kruk. bruk. druk. mruk. trud. sia, Golińska Zocha, Hurwic-z Jó- na RJ.ta„ Trześni~ws:ka Ka.rolka, 

drut, śrut, Prut, tn1p. brud. zio, Hurwiczówna Lina, Hamer6w- TornbE:rg Staś, Tucholcówna Bron-
Król. wróg. próg. krój, grób, n.a Irka, He~·szenberg Julek, Hara. ka, Tonderska Olesia, Tomaszew-

drób. gród, mr6z. kówna :Marysia., Holcmanówna Be- ska Basia, Torończykówna Lo1a., 
ROZWIĄZANIA UKLADANEK la~ Izbicka Mirka, „Irka ze wsi", Tancman Stefan, Urbański Mirek, 

SZARADOWYCH. J aniakówna Władzia, Jakubowski lITa.towska Jadzia, Urbachówna . Re 
Konstantynopol. Krynica. Kre. Józio, Josko1viczówna Irka, Jawo:t na, Ulicka Rysia, \Vajsberg Marek, 

ton. Markizeta. ska. Lenka, Jakubowicz Marek, Jót Wolai1ska Genowefa, Walcman ,fa 
wiak6wna Zocha, Kaliński Janek, n'ek, WierzbiJJ.ska Lodzia, WilslGL 
Krauze B., Kolasiewiczówna Marja, Antosia, Wajsman Felek, Weiss 
Kurc Benio, Kantorowiczówna zo- Tolek, WaHcka Krysia, Zylber Ren 
sia. Kruczewska Jadwiga, K9pel- ryk, Załęska Józia., Zawadzki Bu 
manów~a Halina, Kostakówhlt ·if>J,~ lek, Zalcmanówna Lola, Zamarska 
nja~ Karwowska Lili,. Kraucówna Ma1ysia, Zajączkowska Miecia, Zyl 
Ruta„ Kenigstein Jurek, Lubline· bersztajnówna. Krysia, Zaliński Wa 
równa Pola, -Liński Piotruś, Lin- cek, żelska Irena, ,,A. B.", Bela 
zówna Emma, LipGwska Aniela, Bergerówna. 

ROZWIĄZANIA WIZYTóWEK 
Technik „ dentystyczny. Lekarz. 

Adwokat. 

ROZWIĄZANIA SZARAD 
Saliny. Pomorze. Szarotka. 

* * 1111' 

Trafne rozwią:zania. rozrywek u-
mysłowych z numem 24 „Mojego 
Qłosiku'2 nadesłali: 

Aronsonówna Luta, Arensteinów 
na. Zosia, Albin6wn_a Jadzia, Adam 
c-zewski Jurek, Akawie Irka, Abra 
mowicz MaTek, Adamówna Leoka
dia, Abramska Luta, Baumówna 
G:utKa-, Bamu S., Bidermanówna 
H. i Ulinowerówna H., Bidermanów 
na Salusia, Bielakówna Wanda, 
Baumgarten Jerzyk, Bukińska Ja· 
dzia-, Borensztajn Atek, Biernacka 
:Władka,_ Caryski J., Ozenuaków· 
na. Wanda, Owajg13nberg S., Cyn
kówna Dodzia, Celińska Zosia, Cu-

Landau Wlad€k, Lukin Izfo, Lu- 111 * * 
komska Gryzia, Ławrynowicz Ma- Nagrody drogą losowania otrzy-
rek, ~farne.równa Liz:~ Ma.rgulie.. mali: 
sówna Ada, "Młody lotnik", Mi- 1) 2 bilety dl) kina. Lucyn~ 
chalcz.yk Janek, „Mimozł", Mali- Trachtenberżanka 
nowski Stasio, Morgensternówna 2) Grę t0warzyską. Włodek 
Lucia1 Milewska Hania, :Milstein Sobczak. 
Henio, 11Nasza banda", Nowacka 3) Książkę - Ewunia Piotrkow-
Jćizia, Najberżanka Mirka, Nowih: slrn.~ 
Władek, Niwiński Olek, N onherg 
Józik, Orbachówna S., Osmólska 
Lodzia. Opa.towski Heni;ek, Oldak 
.Józio, Openchowska Zusia, Pola
nowska Irka~ Piotrkowska Ewu-

I I I 

* * 
Po odbiór nagród zgłosić; się na 

leży do redakcji „Mojego Głosiku~' 
(Piotrkowska 101) w _sobotę, dnia 
1 lipca między godz. 4 .:._ .5 po poł. 

• • • 

I 
Ulinowerówna H. i BidErmariów Binenf etdówna . S.: Odpowiedź gółowy list. Chcę - lepiej poznać i 

- J
0

Uż miałaś Teiaz J·a zkole! czekam moją now~ sios~rzenicę. 
na H.: Czy umiecie pisać na maszy -.. i 

; nie'? Cieszę się·, gdyż obie macie na. dalsze listy. Czy jtviJ odbyła się: Blumówna I\fania: W ~ale się n!e 
: bardzo dobte cenzurki. Szkoda, że wyci€czka nad morze? W Ciec.ho- zclziwiłam, gdyż do:staję., stale zna. · 4# 

ł 
nie rjjez'dż-acfo ·· raz€m na waka- cinku będziesz mogła dóstać ,,Gio cznfo większe ilości rozrywek urny :·: 

J~je~ Prośbę ·speln_ię. O ·waszej ra- sik". Chyba. i stamtąd będziesz pi- słowych_. Bardzo się cieszę, Żl\ st.an ·_t 
· dz,ie jut mówiłyśmy na - przyJęciu sała do nmie. posa tak bardzo się poprawił Czy + 

t ,,Na riewji byłam, lecz was nie wi-: Barycho-\vska Łucja: Do grona jui' skorzystała;§ z, mej rady~ P1~e- i 
i i 1faialamFMatre~kom za ukło1ty dzię dziatwy głosikowej już należysz, ciwko jakiej chąrobie odbyło ·się • 
: : kuję. . - - - możesz '-"·ięe .napisać ~Jugi _j _ szcze- -:\V szkole szeze1}ieuie o·chronn~_-;; i dfa -t „ - . -~ 
- . . --- - - ·- '• --- ..':P 
•tiłt•tt•••tłłttł•ttt~łtHtttt~tttttt••ttttłłtHł•tł•Ht•++++...+++++++++„ ... +++++6-• 
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„MOJ GŁOSiK" 

cz,t"go mia!u to miejsce ,, tylko w i ,;Przygody w północnej Afryce". 
dwuch oddziałaeh? Be - Es: O ile jesteś cielmwa, ezy 

Blum<'rwna Mania poleca następtt cie pamiętam, musisz podać nazwi-
jąee książki: Rodziewiczówny Rko. 
,,Byli i bf2dą.'\ Orzeszkowej ,,Dohra. Abramowicz I.: Pamiętam cię do 
pani" i „Daj kwiatek". skona1e i dziwiłam się., że przesta-
. Blumównn. Mania. wzywa Cwajg- łeś ze mną korespondowaó. Cieszę 
haitównc;, Gals1erównę i Fryclm::i- sję, ż·e o mnie nie zapomniałeś i z 
nównę, aby napisały do „Głosiku". pr7.yjemnością. odna;wl'am korespon

Bcrger6wna. Bela: Jesteś moją denrję z tobą1. Pisząc o ,,przyrze
uajpilniejszą. siostrzeniczką., gdyż niu" m:isz chyba na myśli moją 
eo tydziei1 dostaję od ciebie dlngl 1vizyt.ę w waszym zakładzie. Pr:J
list. A teraz zebrało się ich a.ż pięc. jekt ten da, się chyb:i, teraz zreaIJ, 
Rozwiązania niepełne można nad- zować. 
gylać Czy na tej wystawie były Donchinówna Georgettka: Mnie
ty1ko prace uczniów i uczenie, W też przypadł do g·ns'tu pomysł Dziu 
.in.kim celu ciocia zabrafa z sobą ·ni. Lecz dowiaduję się, ie to wcale 
twoją małą siostrzyczkę? Numer nie jeRt jej pomysł, a tylko dla. ka. 
,/Ho~iku'' kosztuje 10 gr. Gdy bę walu kt:::iś inny podpisał jej nazwi
dziesz w reda.krji to ci poszukam sko pod swoim zwykłym :istem. 
wymienione numery „Głosiku''. Nie v:szystkie p1k~can1J przez cie' 
Bardzo się cieszę, i'e mateczka bi~ książki podam w „Głosiku", 
twoja jnż jest w domu i dobrze gllyż niektÓI'".3 rri1 eciły j11ż im1c 
się czuje. Czy święto -sportu spQ dzieci. Cieszę si~. ż ~ ul:ihyłaś si~ 
dziłyście w parku? Ddkąd wyjei· ~a c~ługi E:'lt i nam u:1.l;.1€j·~ ź·' u:i 
dżasz na walmcjc? stępne nie będą krótsze. 

Bergcrówna Bela wzywa z. Fryd Donchin6wna Georgettka, poleca. 
rnanównę1 E Joskowiczównę, il!. następują.rf' kshri;Id: L. M. Montgo
Najmanównę, R. Lenkówrn~ i A. mery: ,:Dolina tęczy'' i ,~rnna ze 
Czernikovvską, ahy napisały do złotego brzegu", \V. ScDtta: „R.oh 
,,Głosiku". JJ;I:v;.'~ ,/I'alizman'' i ,.K1vintym Dur 

Altmanówna. Salusiu,: Pozdrów Jw:.ud''," Zane Grcy: „Opuszczona, 
brata; cieszę się, że czuje się on le rzc-ka" i ,,Newada". 
piej. Czy ju:i: była wycieczka? Co ,,Niewiacfomski'': Prosisz 0 otl- · 
wygrałaś na fantowej lotei'ji? Czy po1vi0clż, a. jednocześnie zaznac~as:r. 
wasza szkoła przenosi się do noyv·e i.~! nie należy porusz~ć tematów, o 
go budynku? których pis.z:esz, z wiadomych 
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źysz. Ozy już jesteś zdrowa?. O ile 
tak, to przyjdź na przyjęcie .. Wier. 
szyk słaby. 
, ,,Bratnie dusze": Przyrzeczenia 
·nie dotrzymaliście, moi nowi sio
strzeńcy. Nie trzeba było czekać na 
odpowiedź, która spóźmła się z po 
wodu braku miejsca, lecz pisa.ć da
lej o wszystkich sprawach szkol
nych i osobistych, które mnie bar
tlzo interesują. Listy od dziatwy 
głosikowej nigdy mnie nie nudzą, 
zawsze czytam je z wielką przyjem 
nością.. Staś, zdaje się, już w ze
szłym roku nadsyłał ro-związaniu. 

Horowicz L.: Każdy nadsyłający 
rozwia.zania, ma jednakowe szanse 
otrzyn;ania · nagrody. Dlaczego 
więc ty tej nadziei nie masz? Jak 
wypadła cenzurka? Dokąd wyje~~ 
cliaz na la to? 

Horowicz I. wzywa D. Bera, A. 
Chimowicza, l\f.. Pinesa i S. Silber
steina aby napisali do ,1Gło-siku''. 

Horowicz I. prosi Lolka Herszko 
wicza aby za pośrednictwem „(Ho
siku" dal mu znać, do jakiej szko
ły uc7kzszcza.. 

Horowirz I. poleca następujące 
ksiąi'ki: Przyborowskiego „Szwole
żer Stach''~ Arctowej ,,Koledzy", 
,, Kazia dnia,'', ,.Przyjaeiel'' i „vVil 
czysko''. 

Zyttenfelrlówna B.: Czy nadzieje 
cię nie -za wiodły i na IV okres do-
8tała.ś taką cenzurkę, jakiej się spo 
dziewałaś? Siostrzyczkę pozdrów 
niech do mnie napisze. 

Sz~ajnówna H.: Cieszę _się, że d~ 
brze się uczysz. Koleżanka dobrze 
zrobiła, namriwiając cię do kores
pondowania -z „Głosikiem". Napew
no będzie!iz 'jeJ za to wdzięczn3.. 
O ile nie wyjeż'dżasz przyjdź na. 
1~rzyjęcie rcQ.,:i,.kcyjne, to •się poz.na ... 

,,Siostrzyczki": Wszystkie dziew względów. Stwierdzam więc tylko, 
c:;ynki i chłopcy jednakowo długo że wszystkie listy uwa•inie prZt>· 
czekają na odpowiedzi Nie robię · czytałam i doszłam do ·wniosku, 
pod tym względem żadnej różnicy. i'e rzeczywiście dużo smutnych rzc 
Jak bQdziede mogły, tó przyjdźcie ·czy przeżyłeś i jesteś w bard. pf'?;y
n:.i przyjęcie. troszkę ~;ierpHwości, krem położeniu. Narnzie, z powodu 
1Ps napr.wno. i was obdarzy· nagro- nieszczególnego stanu zdrowia, nie 
dą. Dl:L mateczki serdeczne pozti.rJ \vidzę możności zmi:uiy warunków 
wienia. źyc7.c; wesołego pobyt11 Czekam na dalsze listy. · · . 

. n:t wsi llfaelrnhaiJska Gienia: Na p:rzyję ·my. 
Harabttk(1wna nL: llwa:.lani~ Z{'~ efa Tedakcyjne IJrzyćJ1odzi się . nie 'N k ·L, 

ankietę lr·piej hęrlzie odłoż've nri. tylko po nagrodą. Nagrody są tyl nilSZ : iłCł:R· 
po walrne.iach, gdyż teraz wi~kszo~ć ko trr.y_ a dzieci przychodzi bardzo ,~'Jesb:imy ~-w kl. IV gimna-
dzic:ci wyjeżdża z Łodzt Skąd wzie dużo. Czy tak'? Czy wyjei~dżasz zjum im. EJizv Orzeszkowej; 
łaś Hustrarje do refob:ttJ.i,-Czy rn-zrci z. Lodzi na lato? . . mamy po. 13 lat. L_lJ,hhny s.por
shwienic .. re !IL pH juz 8ie odbv- Wyszegrodzka Bronka: Tak sa- tv i kino. Int€r{:sujemy się rów 
łO? ~Tal\: sic ba\1/ifaś na. ur0Zlzfria1~h mo chętnfo~- odiJisuję · ·tobie, jak i n1eź-~DóHtViką. 7 'CJ:roi,afyby'ślll.:V 
i <'o kupiła~. dh: kofoż'anki? Chvl;<t imiymdzjedom. Teraz, gdy- szko· korespondować· z dliie\vie1zynką. 
się jesze1e przBcl latom :iohaczy;n;y. fa, się ·już skoi1czyla, masz więcej iuch cliłopcem w nas.zvni -wf fi ... 
,,Głosik~' będzie latem wvchodził czasu i mo.zesz częściej ·do :Qlnie ku~ o ~:podo.b:ny~h zaintcr.esowa 
hez żadnej przen~:v. Dolrnd wvfoź- pisywać. D. R. nadal do mnie niae1ll". 
dlasz na lato? . · · · · pisuje.. Ad:res nas·,z: Dą.hrowa uad 

Bar11-bakówna M. polec::i. następtl- Kirelówna Zosia.: Za.sadniczo nie CiaF"ną. l\fająitek Pdła.'.' 
~ące książki: Lewickitj „Wśród odpo1viadam na pytania, tycząee Koloinje let1nie giim11. wu: E.-
dzieci i mlodzież'y różnych ludów", się nadsyhuiych rozrywek· umysło- 01·,zeszlkowej. · . 
TedowskiegtJ ,:Biała sarenka",. Bu- wych. Mar.ia Bornsf.eilllÓ'Wllla, Ni11-
kowieckiej „Hola." i ,.Wspomnieni~i. Cukiermanówna Ewunia: Do gro 111ia G1iksman·ówna. H~lina 
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. I;ndlotlrn''. °JT,ny'n ,.Przr-z fl1l"tyni~·'' nn dzintwy: głr;;.;ilrnwrj już nale- f~Ulksn.umó\vn·a.. . i 
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