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Bard:rn dużo najrozmaitszych 

zwierząt natura ·wyposażyła w 
bro1i, pod postacią i1adów, któ
re !wiehęta używają do ohro
nv 1 ub- d.Ia zdobycia pożywie
n i~1~ Lecz nierzadko niewinną 

Kto sobie zbuduje 
dźwig? 

„. 
IC r 

ofiarą tej broni staje się ezło
wieik. 

Meduzy, ży.iąee . w morzaeh. 
-południowvch, posiadają nitko 
w.a.tv narząd, któll.'ym wsączają 
jad pod skó:i;ę kąpiącym się. 
Jad ten wywołuje d11s.znośd i 
wvsvpkt;>. 

Sko11"p i·ony europe_l:skie .są nie 
snkodliwe, a skorpiony indy l 
skie i afrvkańsk.le są baTdzo 
niebezpieczne. 

Ukłucia owadów sa niebez
pieczne, a p-0zaf em żądło może 
wnrowad.zić do ciała ·ludzkiego 
rozmaite bakterie _ chorobowe. 
Ukąszenia µszezół. .os, sŻersze
ni i t. o. powodu.ią opuchliny, 
a masem na-~·et silną gorącz;kę. 

NŁektó.re rvhv wsaczają ·v 
s\vą ofiar~ jad, którv wywołuje 
silne bóle, zapalenia topije i 
gor~ł.ezkt:. · 

I 
bólów, p.owodujących wprost 
g,załt ·albo tmłera Sp(}kO.luie~ za 
t.racając . c,zucie i· ·świadomośc. 
śmierć moi;e nastąipić po kil
kuniastu minutach, na_jczęśde.i 
jednak następu ie . po ikilku lub 
kilkunastu g.od;zinach. o ile w 
mię<lzyezasie nie nads•żedł ratu
nek. 

Pirz·edstawicielem węży jado
witvch w naszef sze.rokości geo 
~raficznej„. jest żmi.ia zv~zako„ 
wattt 

Ziemię otulił 
. Ziemię otulił zmie1„zeh U.lj:ow:v. 

I w hlaisk ią stroi brylantowy, 
W kras tysiące „ 

I w mgły ją tuli opalnwe 
I w· barwv krasne i tę.ezowe 

Cudnie ]śnią.ce: ... 
Cyt •.• Ot<> modlą sie dirzewa 
Przesmętnie gdzi.eś ~łowik śpi~ . . 

• 

' 
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Janku, chodź prędlko nad mu i urzvniosę i..PGdenk i kąpie 
jeziioro, w'd:ziałain tam osohli~ lowe. 
we owady; mają one wązią·tikie, - A .ia· zoslanę tu na S·braiy 
hłvszczą11.,e skr;zydetka i wy'gla- i będę obserwowala te śliczne 
dają;, Jak niezwykłe · motylki. owady! · - rzek~a Harieczkia. i 
Ta1kiego okazu w twoich zbio- zdjęła pantofle . i po.fic.zochy, 
rach jeszcze nie wid.ziałam. aby móc pa'.espacerować się ;po · 
Mała Haneczka, która tak wielkich kamfeniąch, któire' le.:-

sa~no, jaik jej przyjadel, Ja- żały na brzegu jeżior-a. 
.qek, s·p-ędzała waka~je u d!.Aad Janefk · uo ki:lku minuta~h 
~ó:w :ga /Wyspie,, .przyl;»ieg~····p.ę- wrócił w sO'Odenkach kąpielo-
dę.m t bez . td:m opowtiad:::t.fa wycJ.i i odrazu \-'\1szedł do wody. 
chfoipcu: o swvch -~postir~eże:- Dość'. zręic.ziiie niani.p,ufo-;v~ł 
nia~h. . . . . ·.· · .. ··· .„ ·· siatką aa·>rii.otyle; ale jakoś nie 

. -:-- Pewno . hyl . tQ> J~.iś l~dawało 1n:u się .iichwvtać a11ii 
chrząszcz .. lub duź,Q· · ćmą~. I#- jednego ~·iklarza. 
neczko. Czy doiJ)rawdy. ;, warto .: . --.;:;- . Mam d9svć ·te~o poł•owu, 
dla tegio owada pirzestąc:·czy:tąć Hanecik'ó;. mo:ie :.inń:Ym ra1ze:rh 
tę i11teresująicą,k~'.i~~ M.ay\1,? ~ędę 111ial więe·er.s,z<:zęśda' -
- ·m~kł Jane;:k · .~ięgljął po r~~~r Ja1ie1I(<i ~he.łrzat· się'; Na 
czapkę. . . · .. „ ·.· · : „ ~ośc hoskąl Jegió mała pxzyja 

- . Weź swoja siatkę~ ' C'.źy ctółrka: stala r a o:. fafaiim kan1ie . 
sąd.zisz, Ź•e te stwrnr:zonlka po- niu i na:pf_ wno nie ·przypuszcza 
czek1ają, fłż t;w~· wód ... zostanie la,: ·że 'w.oda w fem· młejrscu jest 

-
. częha się dziko rzucać i robiła 

piróhy utrzvmaia się na po-
. wierzeihni. Jankowi udałio się 
schwytać ją za tękę. i pir·zyc·~ą~
nąć ku sobie; le1»z hvli dość da 
lelko od brzegu, a chłiopiec ·i ttru 
de:m posuwał się naprzód ze 
swym· cię-żarem. Na szcz.ę:śde ja 
kiś wlaśddel motorówki, któ
ry . akurat zarnier7ał pojechać 
na spacer,- spostrzegł .Janka i 
pnś·pieszvr dzieeiom na r·ah1· 
nek. Wciągnął· oboje do fod1li i 
dowiózł do brzegu. . · 

.Tak ,slko1H~Zy\l stę połów szkia 
rzy. Haneczka przeziębiła ŚiQ i 
p.r1zez kilka dnt leżała w łóZ:ku. 
J anelc choć. wvkazał wiel1ką od 
w.a~.ę i przvtomność umysłu, rv 
bit sohie · wvrzutv. 7e nie dość 
starannie opiekowat sie swą 
małą przv_iaciÓłką. 
Poł6w szklarzy miał jednak 

również swą ffobrą stronę. Ja
nek poznaLsię „ h1~dowrl mo
toru. 'Yv1kazait .. przvtem fiali 
wielkie zdolności te-chniez:ne, że 
porzucił pirojekt studJów pr,zy~ 
rodini~ZY!C-h i po skończ en fu 

· szkoły wstątp·ił na póHtechmk'~' 

os1rnlpowan~~ ;.. ])a.rdfo głęboka. Gdyhv ześłi.z- · 
• Gdv dzieci. J?ir~z~~vłv. nad Je- glll~ się z ~amienhi, mo~fa1by .MAM. US 1 .. U·! .. zt.OiJ:o, Jane.k s~,fr o{l~a;zu za·pal:lł. się ~1t-OfJ)ić. · · · · · · · . rn· • . '·~{;1 . ''.. . k" jan_,_elk ~ ... z1u'·· ..... i"~ '·sla··._·tT~ę 11'" n1'0' - Nie ~~m jeszcze. łe~~~zka, kup '!li - .1.0' są ~~ił~ff,. -:.rz-e. '1.- "" :1. il\. ia. r~wmez rower,, 1<rok1et:, I grą to„ Niektóre z. ntch··ni~ją c\tdowne tyfo i . szybko popłyną~ w słirio- warz:rską. Jeźelł masz· mało ple• barwy. Zohaoez, <jak Ji1rą;żą; one Ił~ Haneezki, która,. nie wie-- ntędzy, to kup tylko w · · 

nad sitowiem i nolują n.a ko- d·zą.c o. niehezp~~czeństw'.ie, ska~ „ ... RIUU. DZllCfaDyM". ma1ry wodne. · k·ała wesoło na kaniieniu. „ !iii 1
11
.I - Gzy zła;Jl.iesz ·f€~o · zielone- . . Widząc. plyn11~ego ·chł!opca, Łódź, · 34· Narutowicza 34 go, którv fruwa nad domild.em iłfr.zyknęła: · · ·. telefon 192„55. . . gdyż tam dostanłesz najmocniej~ kąiplelo1wym? Cudownie blys1z- - Tw;odia siatka wpadła d:o sze zabawki, hamaki, piłki no:tne, 

C'Zq, . w słońcu jego .skrz'ydełka! wody! .,_ PoehyliJ'a się nap~rzód rakiety, biurka szkolne. w nkJ.;. _.: Z brzegu go nie złapię-- s·tradła rhwnowa§{·ę :i ·zesunęła większym wyborze po najnlżsnych 
odd

0
, pairodł JrunP-eoJblk.

1
.-.:: Mu~zę dwejdść .się z kamientia. Poniewaiż n·órł- · Na miejscu k~r~::hialek 1 .napra-w y. egnę więc o o ki iej nie malazłv gnmtii, za· wa wiecznych piOr •. •• „ ..••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• „ ...•• ; ••.••••..•••... „ ••••••••• „, 
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ł (ul. F. Kazet). .uł. Henryk Sziadkowski). K~lasiewiczó"'.na 1iarja, Kalmowi- ii 

Pierwsze - przyimek wszyst- Gdv na literze inieści się czo.wna Felusia, Kruczewd.ra Ja.-
kim znanv zaimek osobowy dw1gai Kufeldówny Ruta i Regin-

Druaie trzecie - zbiornik \~Ód, Całość tworzv przyrząd ka i Erna Płocka, Kazet F., Krau 
npowszechnie uwielbiaffu. ze B., Kostakówna Hania, Kotlar-

J sporta wy 
'Vszystko ---:- ikraina, co się _"_· 1 * 8ki Józek: K~c-zorowski. Je·1:~Yk; i 

Polsce mieści. Kunr Bemo, Lipszyo Bemo, Lmsln 
Gdy człowiek ma szeroki.e, · p· t , I d Wł d 

W"iele w 'nie_1· 1·ezior,· 1·ak -,ał'oszą .10 rus_, __ ._a.n_·. au. a ek, .Lode1·- i " krę.p'r1i1 b-.:.1rwa. J .. wieś.ci. J s rn Marysia, Lipska Marysia, La-
. Drewnianych zaś pełno po wrynowicz _Marek, Lęcka Halszka, 

Z~·gadk„f morZ1J olywa. J\fornerówna Liza, Margolisówna 
U _ Hanka, Markiewicz Leon, fi!ilew-

ftagrOdY ska Hania, Malinowski Stasio, No ( uł. frusia Górecka). 

H.ycerz hez lęku i strachu? 
Niema dlail .stromego dachu, 
\V oli wieś niż miasta ludne. 
Stworzenie. zeń mocno butne. 
A tyran. to też· nie1ada, · 
Choć to taka wielka· \vae.la, 
Żony _posłuch dlaii mieć mus7ą, 
Inaczej je szponv z<lu~zą. 
z~ to nie lubimy ugotowanego 
Na talerzu wolim.V żony od 

niego 

Rozwiązania powyższych r•n 
rywek umysłowych · należv n.t.d 
syłać do redak~ji „Mo.Jego Gt0-
siku'' (Piotrkowska 101), dtl 

dnia 20 sierpnia. 

·Za trafne rozwiązania redak 
(;ja. przez.naeza tI ZV m1grndv · 

1) 2 bilety do kina. 
2) Grę to.wa1zyską. 

3) Książkę. 

wak Józef, Nonberżanka Helka, 
Nowakowska He1a, Nowacka Jó
zia, Nowik Władel~, Nirensztaj
nó1vna, Tola, Niwhiski Olek, Opa
towskie ·Mania i Rutka, OrensztaJ 
nó,v1w.- Zosia., Orensztajnówna Be·· 
fa, Osmólska Lodzfa~ OJdak .Tózio~ 
Piaserki Władek, Perelmuterówna 
1\ler~'· Poznaiis,ka Sabina, Polanow

. ska Irka, Pankowski. Tadeusz~ Pi -
lerka· Br<mka,· ·Piotrkowska . .Ewu
nia, Pikówna Saba, Rogacka Ka
zia, _ Hndnicki Tomek, Rajżmanów-

·R o z wiąz an i a rozrywek umysłowych na" R0ginka, Roiencwajżanka Lut-. 
ka, Roze11cwajg Henryk, Rozcn. 

umieszczonych w numerze 31 „Mo:eeo. Głosiku'.' · c;wajg· Mirosław, ~,F. R.". R.ozeri-
RÓZWIĄZANIE LO li O GRYFU· i. 'Trafne rozwiązania :rozrywek U"' ewajżanki · D:, Rosińska · ··Jadzia. 

JUnich, allegro, namuł, Mac D,,~-. mysł<nv~rch z numeru 31 ,,:Mojeg'f) Rudzh'lsk:t Sławka, · Róz.en..Owic~ 
nald. arcybiskup, traktor, ubranie Głosiku'' nadesłali:· Ifonryk, Hogacka Kazia., ~litkow~ 
(wspak),- juhas, kanarek, Ogiński. Adamski Włodek, Alt1nanówna · ska Helena, Sobczak· Włodek, Sze 
- „Jan 1ił:a:tejko - Hold pruski''. Salnsfa, Adam6\\rna · Leokadja, A- r<~sze\vski L~, Szladkowski Henryk, 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU n. kawie Irka, Adamczewski Jurek,· Simonowiczó1v·n·a Madzia,. S:obań·. 

ł{eljotrop, sald6; _ 1i1acz0j, ~ - Albfoówna J adzła, Arczewska· I\fa.r' ska: Kazfa, Sławsip( ,Hania, · Sw;i.e -· 
d,vard, nar Pyz,_ kilim~ _ . Ind och~ny) ja, Budzyl1ska Basia,' . Bergefówr1a· tlińska :Wfadka·, Silska_ ~f aJ.:y~111~~: 
emłsadus~,, winda., indjanin, ć,hasy- Bela, Bfolakówna Wanda, Balbh~- ··Tobolska 'Jadzia, Tenenbaum S.~ 
dzi, zafoil1. . '. . Eka Marysia:, Bąuu1 Tol~k, Bolkow Tonderska Oie~i'il', . ·1)ze:sniewska 

~;ir', Sienkie"ricz' _:_ Pójdźmy za ska Olc>sia, _„Czerwony-pirat'', Cy- Ką.rolka, Tarłowski ·Śła1';ek, Ti1-

nim''. · · · ·· · · bulski Janek, Czerniaków-na Wan- cholcówn·1:Bi·ohka·;···rrepferchvna Ri 
ROZWIĄZANIE LOGOGRYFP tn. da,, Cę,!lerówn~ . ~ola, _ Qzamars{'Y ta, UlUrto~v*a; ~Taą7.r<i\, ;UHGJq,ł1,. Ry

Eugenj\1sz, sawanna, pielg·rzym, · Litka .. i •. TolęJr, :Q1Jclzińs_k~' Qlel~~.~1 ; ~i~l,. Drl;i~J~s1d.11Iire~;,.,\V,ajsbę~g· 1\1ą_! 
Jł~rynje, rożen, Allach, netto, tele- Dawidowiczqwna ,-~taiylką., Dań,ię,- : . r0k,.> 1i\7i1sk:3, :A:1it0-si.a, · , Wą.iS:Qw~rn _, 
graf, Olaf. · . _ -._. lakówua Zosia,~:óosiński\,. }{azl~„: Rctl~, z P.ą:b.ii;lni.e:,;.Ik~.;:::,i -~v:~ .. JWaj11 

„Esperanto _:_ Zanienhoff'' Daume1·ów~a _ Ll:lcia, Du<:lziir_ów·~~.· bęrż;tnlq: J3el1iEiiU,'~,)Vrefabh'1sl{a. · Lo,,, 
ROZWIĄZANIE' · :LAMIGŁóWkI. Isfa, E1h1,ski · Stefek, ~n~f~równa_: d;ią:,' ·\iaidnia11(nv~~, .. l,ucią}·;,-\~f,ąiss·. 

t • • 
l 

Bagną,' Mitra.,. Troja:,· :w;ainpir„ pal· :Mifa, . Fa.per __ Ig.n,aś, Falska_ . Dam1" To lęk, . \-Va.Jicka· Ifrysfa, . _ Ze"lwfań 
ma, .pr~llrn, ,obcas,~paćł.lina.,:ma:rzec~ .. sia, Fal<lnówne Zosia i Ania, For- ska Stefa, Zylbemum H., Zając 
warjat;''J).ą.stor,. Ezaw„ wynik, noc, mański Janek, Falkońska Zośka. Henio> Załęska. ,Jqzia;: Zaj~czkow ł ·'. 
eskadra, omnibus. Gurkówna Lufa; Górtiicki Antoś, 'ka Miecia, ZalowS!;a Ki·ysia, żm f,,

1 
, 

,,Bitwa pod Raszynem. - ·Grom · Gramerówna Lola, GMewiczówna ko1v':lki Tadek. · · · · + · .. 
Maciejowicki". ~iusia, G.artow~ka Wi}.dorja, G1'in .,. ~ "' i 
ROZWIĄZANIE UZUPEŁNIANKl sztajnówna NAtalka z - Pabjanic, Nag1:ody :drog•ą 1os0wai1ia r1trzy-

.Kareta; kaktus, Kraków, krzaki, Grynszpanówna Marylka z Pabja- mali:· · 
koniak. nic, Grynszpan S. z Pabjanic, Go 1) Dw::1, bil ty do kina. - Benin ł ,_ 
-ROZWIAZANIE ŁAMIGŁÓWEK lii1ska Zocha, • Gorczykowska A- Lipszyc. • -_ 

SZARADOWYCH· niclka., Gaberówna Zosia,_ Herszen- 2) Grę towarzy·ską -. R. i R. 
Ar:-le-kin. Ko-sa. Bar-ka. Ar-sen- bel'g· Julek, Heriner Edek, Horn- KMelch'nyny ·i Em;1 Płocka. : 

a.-ł~ kówna Marysia; Horowicz Izio1 8) Piłlrn - Henio Zając. ~ 
t ROZWIĄZANIE"" SzARAD Hoffma1i S., Henerowicżówńa Pau- Po odbiór nag-riill zrdosić sie na~ : 
: Pię-~·o-gi. _Nie-do-la. O-czy. lina, ,Jrka ze wsi", Izbicka Mirka: JPży clo r11 tlake.h '.~Mojego Głosiku'' i 

i 
ROZWIAZANIE ZAGADEK.. lklq1 Renia, Iwankowicerówna Ma- (Piotrkow,:;;ka. lOlJ w solwtę, dni:1 • 

·_ Liga; figa~ Buk, łuk, żuk, buli. nia, Janiakówua Władzia, .Jóźwia- 12 sirrpnin:, rni~flzy g:odz.. 4, - i'1 t 
* 1"ll • k6,\-n:i Zocha, . Jaworska Lenka, ro poł ~ . . ~ 
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Calelów·na Tosia: Witam nową 
siostrzenfozkę, która -0d tak dawna 
jest czytelniczką. „Głosiku". Chło
lliec, o którego pytasz, pisze do 
mnie pod pseudonimem. Ń ag.rody 
do <lomu nie posyłam, ale możiui. 
po nią przysłać. A dlaczego ty, w 
razie wyg1·ania nagrody, nie mogła 
byś przyjść po ni~? . · 

Szczupakówna G.: Ciekawa je·. 

I I 
Barabakówna M.: poleca dzfa. 

twie głosikowej następujące ksiąz
ki: Te.resy .. Jadwigi: „Pojednani", 
:Mrozowskiej „Marzenie Julka'', 
Nickiego .~Aniołek czy djabełek", 
Porawskie.j ?;Reginka't ł ,,Prawdz.t
we bogactwo". 

Łuldnówna Minka,: Czy też byłaś 
z klasą . w drukarni? Jak się ba· 
widz na wsi? stem tych opowiefoi wiedsldcl1. 

Wyjezdzam tylko na d\va. tygodnfo Lesmanówna S. i ·Zygband.ówaa 
i w tym czasie przyjęe nie. b~dzie. F.: Witam kuzyneczki, które od 
'I'rochę cierpliwości~ napew:µo i· ty dziś są: mojemi siostrzeniczkamL 
dostaniesz nagrodę. Czy jeszcze jesteście· razem w An· 

Sztajnówna S.: ·Jesteś jui na wsi driejowie.? Odpowiedź trochę się 
i nie wiem czy dosta.jesz tam „Gło spożniła, lecz nie z mojej winy. 
sik''. Doką:d się przeprowadziłaś'? Czekam na dalsie listy. 
Z jakie.mi koleżankami teraz miesz Roze.ncw.:l.jżank& Pola: .Moją. sio· 
kasz w jednym domu? Sądzę, że strzeniezką. już jesteś. Jak się te. 
los i ciebie . óbdarzy nagrodą.. Sio- raz czujesz? Czy zachorowałaś na 
strze i mateczce dziękuję za ukło kolonjach, i dlatego musiałaś wró 
ny. (·ić do miilsta? Przyjdź kiedykol-

Wajnberża.nka Be.lusia: Myślę, wiek na pnyjęeie, to się poznamy. 
że najlepiej będzie rączkę · do ra-
kiety przykleić, albo . umo.cnjć ją. lwa.nkowfoerówna Mania.: Nic ;wsunięciem kawałka dr,zewa. wszystkie nadesłane. prace mniesz-
Gdzie grasz w tennisa?' :Mam na- c·.zam w ~,nłosiku". ,~rfoc" nie na
dzieję, że los i ciebie· obdarzy na- daje się do drulrn~ 
grodą. Czy lubisz p"oWieści ve.rne Krauze B.: WinSZl.tJQ dobrego wy 
go? niku egżarninu. Czy doprawdy wy 

Rajzmanówna Beginka: Bratu ' jl"żdżacie na stałe do Warszawy':' 
dzi~kuję, że zdobył dla nmie nową O ile tak . jest, to poco w Lodzi 
siostrzenicę. C'.!;y masz w domu ra- 1.da.wałeś egzamin? Poprzednie roz 
ujo? Za. życzenia dziękuję. wiązania zapóźno na{tesz1y. 

Henerowicz Paulina: O ilei nie by Rozencwa.jżanka Lu tka: Szkoda, 
łaś na. liście, to znaczy} że rozwJą,- że nie byłaś na. wycieczce. do War 
zania nadeszły zapófoo. Wyj-eż-" szawy. Afo to nic !'!traconeg;o, w 
il.żam z Łodzi po 15-ym na dwa 1;rzyszlym. roku sobie to powe.tu·· 
tygr,dnte. Gdzie te.raz mieszl,{asz? jesz. Przy .polecanej lrniążce trzeba. 
Jak si~ ma brat? Czy ta spuchli- konie.rznie podać nazwisko autOl'a. 
zna była od zęba? Ile lat m~ twój brat.? Czyuczył się 

Czy ma3z wiadomości od • <:n rysunków? Pr.zyjęcia . odbywają 
Hani? Kiedy jedziesz do"'Krako. si~ za:~\·s.ze ,,wtedy, gcly daję nagro 
1va/? Tnubównie dziękuję za ukł()· · iły, o te:m zaś zawiadamiam w ga
ny. zetce. Ogr6d o którym wspc:miinasz 

YSI 
nirh• są. nieodpowiednie dla dziatwy, 
g1Qsikowej. Wierszyk niebardzo 
się udał; należy unikać rymów cza. 
sownikowych i przymiotnikowych. 

!,Pogromcy •Jcea..nu": Nazwisko 
jednego z was będzie już teraz za

. wsze ciobr'lr wydrukowane .. Był to 
błą<l zecerski. Braki ·w krzyżów
kach uzupełnię. 

B;:rgerówna Bela: Listy twe za
wsze otrzymuję' i jednocześnie od
pisuję na kilka list.ów. Ten wypa
dek utrmięria owych dzieci był 
stra5znv! Wynik .konkursu już był 
w ,.Gło$ikli1'. 0flzie się znajduje t.a, 
cegfolnia, kt6rą z-Wiedziła~? 

Bc!rgierówna. Reła: poleca, dzfa.
twie głosikowej następujące książ
ki: Malot: ;.BP·~ rodziny11

, :Meade: 
nW $wiecie dzie1vczątP, Teresa Ja.~ 
dwiga: „Gabryel::t''. 

Piotrk.o wslrn F da: Już za 10 dni 
wródsz do szkoły. Jestem pewna; 
że nieraz będziesz rnn.rzyła 0 wak~t 
cjacli. Czy nie. chodzisz do par
ków? Czy dużo rzytala~ mze.z Jtt
to? 

Or,msztajn6w1rn, Bela: żarciki 
riie nadają si.<?. clo „tHosikn". L.:1-
gadki niehardzo się udały. 

Perelnmnćiwna Jadzia: Bardzo 
1:1ię cieszę, żf' przybyła. mi jeszcz~ 
;~ana siostrzeniczka. Przyjdź na 
przyjęcie, . to się poznamy. Czy 
twoje koleżanki również ze mna ka 
re.spondnją.? • 

Piotrkowska. Ewunia.: Odpowif'di 
już otrzymała~. Przyczyną, jej opóź. 
uienia, był ·. wyłącznlo brak miej.-. 
Sfa. O ile książka, ni~ jest zniszczo 
na, chętnie ją zamienię. Co sil!, ty~ 
ezy · kolejnośel odpowiedzi, , ża
dnynh wyjątków nie robię. Wyniki 
konkursu zamieściłam w pop~żed-: 
:nim numerze:· „Gło!:liku". WyJez~ 
dżam po 15~:vm sie.rDnfa. na dwa ty
godnie, · · , ·· 

.••..•• „ .. „ •..• „.~······ 
J oskowiezówna Ewa: Mogłyście. . nazywa się ogrodem botanicinym~ 

~ kuz~ą nadal pisaó razem, ~ r.o Knfeld6wny R11ta: i Regina: Te, 
iwiązania nadsyłać oddzieb;lie. N:1t · raz prz€~ież są. wakacje:. i macie 
pytania, tyczące sią . nadsyłatnych ąuzo ·. c-i~s11.. Dokąd . wyjechała. Ęó-
trozrywek, nie odpowiada.in. ~Ma- . ta? Czy:tam nić .rnozmtt . dostaó ·nas·· z·· kąc:~-,.k ~: teezc;ę za ukłm~y_d~ięk11ję. · ·-···-. :;Ołosik31H?-. Pozd~<hYdę,)~111ę._ Czy .·.. . ·.· . . :\ .~: 

„ „Grossman. S.:.. Jalt się ·nazywa ]1fJznałyifoi~ ją na.wsi? ... · ~ . „Maib. 4tt..I3f.j~s~~lli w V-ej kq{ wioo; Ii,a li:tórej jesteś: Gzy: ,nauczy ~ Ktlfel(ló.wny Kl: l R.- wzywają . sie. Tnte.res·uję· się. sportami;· .tea;\. :, la& się .. pływać? Tatuś, moź~ ci cliY .Ernę Plłicltą., ·aby;~-napfr;ała Jfo\,Glo trem, kińem i·polityką.-:Z pjzed,~iti,~·;'ha ~aw~ze przyW"ozió ~Wosik"; Ciy.~ 1iku'~/ I
0 ±: •... ·. :: . ' : : . .. · tów sz]rolnycfi najbardziej~·, l~b~:i· ładny jes1; ten . óbritz, który: wyifa;·· · . Kit~na:tf~wicz(j~iui' FBlka! Cieszę : łacinę, · ~!gje1łę ~i Tizykę:. "Phćiał~·i ł~? .~ ,. .~. . . .-; ~: .· ; .;· · .. ·. ~ię, .fe :.:~brie .;czas · spęłl:zasz~. My;- . bym. klo·:cesp@doyrać _z:: dziew~yn-,, Cwame11berg $.: Nfo ;ętrłtCOJ.l~O' Hę1 'ze ~o/ je.~teś oi>alona; po P°"" ""k4 lub chlopcęm, w ·moim w~f3k~07 . ;,... flOk:~esz mi s~Jrnlne ·:ga&etki P.l>· .~ wro<iię .~ierdzę ta· osobiście~ Ha::. ·-Q: pod0:bnych '2:ainteresowan.iaeJi ft:./ · wakaejac~. We.sołe'go· ppbytu •. na 7 n_e,,zlfę ~f~~ło.~tr~ j1ozdrów ~eidecz:. sty · pf.olnę .. Iqer"ówa&~ńa. adreę(Jfkt ·· ~onj~bt: ·Siostra ·inpZe~ (}i ,,Gf9~ nie. Xsi~ki, któF~ 1109~jesz, 'pole• · ka. W<;>'~owyska.;:·Lódż,· Cegielrua~":.· :; 8lk posyła;e pocztą, c-~ły j1Ji.'.=fone dzieci;'.; niektóre r: nr. 4. . . . . . 
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