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Japmiscy poławiacze per-eł wydoby\va.h 
cenną zdobycz. 

z głehin morslldch 
::. 

Naszyjniki. i inne ozdoby ze 
sztuczny,.ch pereł widzi się bardzo 
często-~ Ale ćzy kiedykolwiek za
stanawialiście się, dlaczego o pięli 
nyęh perłach W: schf}dn istnieją 1ak 
cmfowne opowieści i bajki? Dla
czego; o prawdziwych·. perłach mó
wi - słę z. tak szczególnym naci· · 
skiem? Powiecie pewno, że perły 
są bardzo--fzadkle t dlatego są tak' 
cenne .. · Lecz czy wiecie skąd się 
one biorą? ___;_Otóż, .wy-0braźcie so· 
błe, że. wyławia się je z zatoki . pe_r 
skiej i wód japo11sk1ch, po więk
szej części z najwrększych · gł~bin 
morskich. Tworzą się tam one w 
muszlach· perłowych, łub w „dom
kach" niektórych ślimaków i przez 
wiele, włełe lat dochodzą dt'\piero 
do wielkości, w której my je zna
~Y • Pozatem JJie kahla muszla per 
łó-wa zawiera w sobie perłę. 

Czyśełe odrywaH Już kiedy ko
rę od drzewa? Ze zranionego mief
&ca wypływa jasna ciecz, która 

twardnieje na powietrzu i zaskle
pia ranę. Pomyślcie teraz o muszli. 
Wyobraźcie· sobie, że. d·o jej wnę~ 
trza de-staje się : larwa · jakiegoś 
robaka i rani miętcki_e i . delikatne 
ciało zwierzątka, któł'e · mieszka 
w muszli. Co pocznie muszla? Prze 
dewszystkiem · stara się ·. wyrzucić 
przybysza ze swego wnętrza; . o ile 
Jej się to nie udaje, zaczyna„ ota
czać obce . ciało temi same1W. sub
stancjami, z których Jest zbudowa
na skorupa muszli: początkowo 
brunatno - zieloną organiczną sub
stancją, następnie warstwą wapnia. 
a wkońcu warstwą masy perłowe!, 
którą już napewno wszyscy nieraz 
widzieliście, bowiem kaZda skOrup 
ka muszli od strony . wewnętrzne] 
jest nią pokryta. Zwierzątko, mie
szkające w muszli, nakłada powo
li na olice cłalo te trzy warstwy 

· I dzięki temu unieszkodliwia. przy
·bysza. 

I gdy pewnego clnia iohvieramy 

i 
taką muszlę, stwierdzamy, że nie
szczęście spowodowało ranę, a ra
na -- perłę. 

Teraz ~ drobnej częśCi wiecie 
już, ·dlaczego istnieją tak piękne 
podania o perłach i dlaczego perły 
&ą tak cenne. 

Ciem.na i mglista, w chmury 
otulom1, 

Już ciemna postać się jiawj„ 
Zif'J.cń i lnviPcie i ciepło 

wkr~tC kon,t, 
Gd:zie ona krolk swój posta wj. 

lflk dcha ha tka o nimfac.h 
·i duchach, 

Có se.nnie w mroku się wijf·. 
Której z 73Jl1ardem i ~rozą 

się słucb~-
Gdv· serce bije i bi.je„. _: ; 
Jnź drzewo ~udm(zielei1 .swą 

triad 
. P:r1estrz-eł1 spowija· się .. 

w _ciszę, 
Gałąź w pO'kł1o!iie tej cienmd 

. _ . . postaci~ 
Nisko si"ę ~~nie i kołysze„. 
Postać --()tula w swe mgH<stc 

welony 
·Ziemię j niebo i ludzi -
Zawodrn wiichry; ostr;o 

Ikra-czą wrony, 
I św1t tak późno się ln1d1f .. 
Koniec słonecznych, 

wios-ennych uniesiP.11.! 
Nadeklzie zima - poprz·EY-"l~a 

ja jesi~ń 
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śliwki są ba.fclzo <;Ią~re; . · .. ale 
istlłiejąi ludzie„ którzy nietylko lu
bi:f je ·jeść, lecz. ró.wnież hodować. 
Do tych ludzi na.leż.ał pan aptekarz 
mieszkający w małem ·miasteczku. 
P~m aptekarz · posi3,dał ···starannie 
utrzymany ogród; . w 'którym w po
blizu płotu rosła piękna' śliwa.· śli
wa ta. przed trzema· ~ laty . kwitła 

·;~;~~a~:;:~~"~~:~~ ·~i~~ ';.~=~~tri si;~0~4~ ~~~~~:~ 
zbior •· owocó-w„ :Wskutek tego. w:~aś .)Jjrć PfZ~ł}:Za.~a: śliw}fa~ ·u~~~Ir.:t~n 
nie aptekarz )nial· ~~~~szneg9 .. ;wro- .. pędzie .się ·:w~tydzą ~~) liqlegó,w 
g~," ~torym byq uczniowi~~··Ucznio- i chyb~ jut więceł kr~~-nie qęc1_zJe. 
wie, kt9,rzy. z~wsze . przech~ili . ~astęp~ego dri;ta zr~na ~~~ię~y-

. obok jeg() .pło~J których·::nęciły . „c.iel siedziiJ na lra,tęd~e, _gd)(~_do 
pięlq:te o;"1óceL. . .. ·. .. : .· klasf wszed~ . ~czefi . zą śli.t~ą : na 

Gdyb,y ohoć:.POZ'\Voliłi !1Il d~jrz9ćt czerwonej wstązeczce. ~o „ chwili 
. wsze-dł • drugi;. trzeci :\ .. t~z 'ze śliw

·' kami na.·Siyi. Każdy:: a ·nic1f:~·czer
~ienil si~ ~pod spodrźeruem 'Muc~y 
'ciela i za.wstydzony przemykał' 8ię 
na.swoje miejscę. Następnie ,wszedł 
·czwatty i piąty irnze~\" powoJi -l~:la.-

Pan a.pt.ekarz kilka1krotnie spa strzegł cienię na murze swcg0 
. ogr·odu. 

Lecz nie mieli dęrplhtośd, żrywali .. wi, który· był .,jego pi·zyfacielern. 
je jeszc~e .· niedojrzałe; . pan apte- N a.uczyciol phcia~ · IfiU p_omóc.; gdyż 
ka.rz i posiada.ez ogrodu w· jednej nie I?'odobaló: m.Jł. się, . fe jego ucz-
osobie, martwił nię nietylko dlate· ~io-.:yie ;krac1n!t; a. poza te.in a.ptekarz 
go, że jego. piękne śliwki nie mogą iniał przedetrację. · · . . 
dojrzeć, ale również z powodu te- . Naza.jutrz zrana, . g.dy . wszyscy 
go, ~e chłopcy będą mieli bćl t1ezniowie wstali, aby :powiedzieć 
brzucha; , .. · ' . fia.ucz"J;ci.elq"'.'i „clzięi'ia.obry", rzekł 

Pewnego razu :· oiJówiedŹiał o on: · , .. · . 
swych troskacht:P)hiu riauciycielo- -'--.•Posłuchajcie, co powiem. Pan ••••• „„.~~·!:~ft~·~~:••,•„ aptekarż wczoraj skarzył się, źe 

· · · · · ~~" · jut·. t~.zyiuotnie. \ylclzial wiecźorem 
:/_·· ') .... ) ~a ~rrirze, .. o.tacz.ają.cyrn jego .ogród, 

·. r\ · cienie, które· akurat . 'vyglądaly 
'---""-·u,.Ji' ~ ~ tak, j:tk moi uczniowie. Po kaMym 

fi.i..-;tlJll .J:~ wiec;z91·ze. miał. 9Ii cora~ .mniej śli-:-
" '{:11 wek, obecnje. zostało 'ich tylko 33. 

mu...-.....-rnm<'! ~~ Pojmuję, że_ _byłoby to d1a was bar 
(12.0 przyk.re,. gd:fbym . ~rnz,ał, ąby ci 
1~tórzy ukr~dli . śliwk;i, _ wstali i 
oświadczyli, i'e. są. Żlodżieiarni. Leci 
!misicie ponieś-ć lrni'ę i dlatego ju~ 
!.ro tm1. który kradł 6liwki, ma. 

. sa. się napełniła} kąż•Jy cbł()piec 
miał .czenvor,1ą• }Vstąie~z1~ę . ~e ,· śliw 
ką. na s1.:yi! Wkoucu, klasą,, b:yla. 
w . komple.cie i paIJ : nm1~zrdel 
riekł: 

- Ku. memu wi~lkiomu snwtko
wi widzę, że. pra.wi~ wszyscy je
steście grzesznikami, tylko trzej z 
was nie kradli śliwek r oni_' z~slu-
gują. na p~chwa1ę1 . . . ·'· 

Na te .~łot\Va żerwąU .. sie trzej 
chłopcy, o któr:\rr.h bvla tn_own i 
r"zekli: 

- Nie mogliśti1y p1zyv;riązać śli
wek do wstążeczek, rroszę pana, 
gdyż na drzewie nie· lwlo już; ani 
j~dnego owocu! · · 

I '.Z:tnim Ut'luczyeiel :z: dążył · fidpo
wiedzie~ na te słowa, zapukano i 
w dnwiach stanął p~m aptekarz. 
który t•zeI~t żałośnie: .· ... - · \., 
~ Panie : nauczvcifl•1, . ~V,~inra.j 

wieczorem · s.krad7.i.~1~0: mi ost::;i.tnie 
33 ś}1wki1. 

\\7 drzwiach ,\tanął piin :ipiP- -1 
karz. 

- + 
.+•ttłttłHt•••••••••Httłt„tt•tt•ttłł'•tłtłłłtłOt•Hffff+.•t•tt•t••'i•@'ł0fffft9•tt•t•H 

• t 
ł 



Nr.·41 ......••.••..• „ .....••....•. „ ••.• „ .................................. „ .••••••••••.• „ 

J 
i 
i 
i 

Baślka byfa ulubienicą wszyst 
~kh w d~mu, . więc woln~ jej 
było mys~lrnwiać. po całem nii~ 
szkaniti. ·.·Jeśli Jedilląk' pl1Zyczai· 
ła·się __ .bądź na.piecu, ·bądt~·n• 
s2la'fo, ·bądź··. ża._·rami· jakfogói 
obrłtzu.· t?. wysfarcz.yłó .. zawo-ł 

· łaćf'- Baśka! __.;... a ta zjawia„ 
la · sif} ni,ezwłoc;ZITTk _ 

~- Có!i to .znowu za. d·ziw~_dło; 
~dzi.ewczyn!ka po· s~afach i pie~ 
. cach łażąc.a? ;_ :.zadziwi .śiP 
każ:Qv. 

P~zedewszystkiem ,·u riie jest 
mowa o dziewczynce, leQi o 
Baśc-e, mierżącej mnie.i. więcej 
'czterdzieści oentymefrów, cha „ 
dzającej w lśniącej czarno 
hiałej sukien~e, µosiadającej o
gonek, w klin ścięty, koloru. 
stalowo · - Mękitnego o zielono
fioletowym odeieniu. 

'feraz już każdy wie, że B:\§ 
1ka .·była sro.czką. \Vprawdzit1 

sroczkami czasem nazvwane są 
· dzie~wc.zynki, paplające zhy, 
tecznie i wiercące się bezustan, 
nie, ale ta Baśka ·była 7wyldą 
srocziką, ptaszki.em powszech
i1ie zirnnvm 

Tu n ależv dodać, ż·e sroczki. 
choć piĘlkni-e wyg,ląid.ają, mają 
na;skud11ą przywarę 11.is:r.c.z~nia 
#Jliazd i:µnych ptaszaJt. 

Gdv sroczka "t>SiedJi się na 
:fakiemś d1~zewie, to wkrótc~ v-· 

·· JfoihHższem jej '.sąsiedzhv,ie u~-' 
pewm.-o nie znaid.zi.ede ntasich 
rodzin. 

~i~·:c.~'Ełła~ka tę.go: grzechu nie mia 
···li.i·· Q.a sumieniu. ho mieszkafo 

. W klatce,· odikąd>· złowiona prze~ 
· ó_~rod.nika, .została µrzez nieL?o 
. podarowana HaHnce. · 

M1:5:iała ·się więc ździwić nie 
pon1iernie ta piesz<:żoeiha, ~dv. 

- siacHsżv pe'v111ego dnia na .ra
nii«miu Halinki, została pl'Zf'JZ. 
Iiia · spedzona. · 

~ Idź sobie! - powierl.ziała 
HaHntka. Nieodpowiednią porę 
'''v.b-ralaś na lrnresv! 
„Sfrunęła, pirz€k1:zywiła śmie-

sznie łebek, popatr:zyła: 
··- A no ... jalk n1e, to nieI -

pom)1śfał.a widocznie sroczka i 
ruszyła na zegar, wisząr.y w 
pokoju. 

Nie moi;>na zaś ~ię dziwić Ha
lill~e. ·że niie miała ochoty do 
µiesz~~ot ze sroczlk.ą .. Stała si<: 
w· domu iZieCiZ bardzo ]Jrzykra 
Matka· Halinlki. ·idąc umyć rę· ce: zdjęła z v~lca . kosdowłlv 
· pforścfonelk · z ·brylantem i . po
ło-f)1la ·na tualetce~ Gdv po pew 
nym czasie powróci;a do . po
koju, kłejnotu · nie było. Przy; 
puszie;zala, że stoczył się na po„ 
dło.gę. J.ednak; · . choć ·zajrzano 
w każdy k~ilk, przetrząśnięto 

i 
w · ~tołowym pokoju, gd!.Z.ie czy
tała jakąś książ.kę, usłyszała 
dzwonek w przedpokoju, przy
\egającym do ganiku. 

Pobiegła, abv drz}Vi OtWO· 
nzyó, lecz. ku .. swemu zdumie
niu, stwiieł'dzifa, że ną ~ank 11 
niema nilko~!;{O. 

Pt>wrócifa do stołowego pew 
na, że się pr:zcsłyszała. 

Ledwie .iedri·f:lk usiadła, znów 
rozległo. się dzwoni~ie. każdy dywan.i1kl; p_iedciąnka 

nie znaleziono. Zginął: .Tak l tym razem n]kt nie dzwo-
w wodę wpadU nit Haliinilta, zamlknąwszv 

· - · dTzwi, _mimowoU spojrizala iku Oprócz. Ma•rysi, . służ~cej,· któ L?ó-r·ze. 
ra s·przątal'a ppkój, .. nild · doń 
nie wchodził. Aeż}{olwilek mat- Na f,utrynie Si(!dziala Baśka, 
ika Halmki ~i€działa, · że .·nie µiajdując. ~ dzióblldem w tem 
nal·erżv ··nigdy rz-u-cać n,a ;Jlilk()gO miejscu, ~zie PrZ·e~ otwór w 
podej1rze11, :bo nio:Zna Jem wy- · ś'Cianie był pir:1.iecią~ięty :Cktf 
rządzić ję<'Jną _z: największych · o!I dzwon!ka. . · 
krzywd czlowie~k'owi _niewinne": .. ..._ Baśka! _,_ zawołiała Ha
mu. J\.farysla~ by~a ~·roz1p_ącion~. lmka. -·Co tam robisz? Zleź 

- Nięch1rn nii tylko wpad- • no zarazi . W~dz.isz jął Zacheia
nie w rece ten. ]do fen pierśeio łÓ się je.i ba1Vić drr:µtem orl 
nek wziąi, to·: .fa go ju~d~ZW);-: ,ilzwonka ·i {)r;z.eszkadiać mi w 
czaję na za wsze . ód sięgania po c~ytanin·! 
cudze! · · Biaśtka jedinak nie przejęła sie 

Najstaranniejsze · poszutkiwa~ wy:tnówlk.ą. S.zarpnę'.łla właśnie 
nia zostały bez wyniku. -· difutęm htk g.wałtowtilie, 1;P. 

ctzwonek' aż zaję~zal. -Dotklhva strata zwarzyła 
wszystkim aomowniik(Hll hu.mo Halinka weszła na stoU~. 
ry. Na· Baśkę, naturalnie, ni.e d.ojący przy drzwiach, aby spę 
z·w·racano' U:w,agi, . kręciła sie · dizić sroe.zlkę. Wspięla się . U!ł 
wię~ ·po niies~~anfo_, : V.ale.ach. I'nagfo spostrzegła, że 

w trzy dni -~:ó':tew. przylk:rem w.. szcze1illlie . p~międ,z;y. 11~iam1 
wydarzeniu, HaJtnka, s~erlzą<' a. futryną dt.zw1 coś bm s1e ko 
·••••••••••••~„+...+• _ I~.ram1 tęczy ... :Leżał tam, wdś-. , . ·• ·.·.·.. ·· męty w ~z.eiz.eli:ne. pierśctf>t5 

Kochani. Rodzi.ce,:Krewni i Znajomi I mat1kL 
Witdzmy wszyscy o tern. il daJąc Po odnafezieniou zguby, prz) 
dziecku .zabawk~. wzgłf;;driie · gFę to- pomniano, sob:ię, że sroki CZt!· 
wrn~yską lub sajęcie freblowskie Jest sto ~ą ptiyłąpywane n1a chwv-
to 0 wiele skuteczniejszem :. niż. naj- t_aniu. ·1 ·. ul{iy)_~ani:u drol_lUV('h lepsze lekarstwo, gdyż tern. samem - .. · · · -· -ri . 
dziecko .zapomina o chorobie, ś·wietnie _ p•r;zedinfotów · rn:ysziezą~yc:h. 
si~ rozwiła fizycznie i umpsłowo. Nie Baśce prz·ebaczono p:r:z,estf!p· 
żctłajmy }la ten ·cel ·pieniędzy, lepiej stwo_. ·,· tyliko Mar.vsia hnr'knełn oszc.iędzać na csemś innem. Spieszmy 

z:ał@m wszyscy do „do niej: 

,,Raiu Dziecięcego" 
Łódź, 34 Narutowicza 34 

telefon 192·55 
sdyż pomimo. najwlękssego wyboru 

jest na1tańszem źF6dłem w Łodzi. 
UWAGA: Na miejscu klinika lalek 

I naprawa wle~:znych piór . 

-························ 

-,-- Już j.a sie z toba pora-chu-
ie. ,_„ 

Sko11ie:zył'o się jednak tylkn 
na groź.bie, bo jalk tu się n1-
chować ze sroczką, która prze 
cież arytmetyki się nie uczy i o 

tablir.zce mnożenia pojęcia nie 
ma! 

:1 

i 
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głowiÓno się dnakd. planem
1 

oSltSUnia . -i_ 
Jeziora, Zui z Fiego. "ecz przy . 
(>wczesnym stani13: ·techniki tego ro 

dzaju. przedsięwłzięd_ cie hG}drło. ig~ryt' ····i.·: 
skazane na. zag a ę. x yz na we · . 
przy obecnie tak '\VysłJRó · ~toj_ąe\U 

·wiedzy technicznef, kó1iieczne by;y . • 
wieloletnie próby . bada.wcze, naJ- i 
ioz1naitsze plany teor_et.yczne i 11fó , . ł 
by z: modela.mi, po któryc,h dnpfo- _: i 
ro Jlrzystą.piono ao wykonanfa pfa~· t .. ' 

:.m1· potfłżnej budowy. ; 
Oi;;11s.zenie t. zw. ,,PO!l:der•uv t. j. ~ .~ • 

?.iemi b_ a2'nistej, która pi zetlte_in .·: i 
····~ _ 11okryta byfa wodą. morską, o1l1y-__ · •• 

'-vn się w si1osób następują•>y: do- ~ t 
koła póldei'u buduje s~ ·t,&.mi:, ~1a- ' + 
stępnie buduje .~ię. wielkie pon~i)y f 

Dookoła ,,polder'u" buduje się tamę i zakłada wielkie pompy 

Mała część dawnej zatoki morskiej 
pczostała., jako „Jez10ro Ys:5eli", 
aby rzeka Y ssela miab. nadal uj
ścfo i . aby nie zostało przerwane 
i z tej strony okrętowe pułączenie 
z Amsterdamem. 

i łączy je i. stecią kanałów. Ponq)y ; 
te m1uszą wypompować. całą w orlę _ . . i 
z po der'u i w przyszłości '\Vyd·Jhy- + 
'vnć z niel!,'o wodę deszcżową .i źr1)- i 
dl::mą., howiem nie mn, on natmalno t 
go odnlvwu i móidlw z rzas!'m i 
znów na.neluić się woda, To Jest : 
zadanie~ z którem · ho'Hmdrzy daII i 
ju~ sobie radę w wiela części.'.l.eh • · 
krnju, gdyż prz~szło pią.fa, C?;ęść : 

Od kilku miesięcy w Holandji 
niema już Zuidzltiego jeziora. Wiel 
ka . zatoka morska została oddęta 
od morza zapiomocą potężnej tamy, 
mającej 30 kilometrów długości. Za 
ID.ierda się więc ona powoli, dzięki 
stałemu dopływowi wody z r.Leki 
.Y&seli, (d.opływ Renu), w, jezioro 
wcdy słodkiej, którego większa 
część przez tamy i pompy została 
osuszona. Dzięki teinu Holandja 
v:zrosł~ o wielki kawał żyznej zie
mi, który jest prawie tak duzy, 
jak całe księstwo Luksemburg. 

Już przed 300 la.ty 

powierzchni ich kraju leży poniże~ i 
poziomu morn\. i 

w Holandji O wiele więcej kłopotu przyspo- i 

To zdobycie. nowych terenów jest 
uzupełnieniem potężnego planu nad 
urzeczywistnieniem ktćregu Holan
dja pracuje już od roku 1920. Je-. 
zioro Zuidzlde nie jest pierwszą, 
ziemią, którą. holendr.iy odebrali 
wodzie. Lec~ na.wet ich najwi~kt;2;y 
dawny czyn na tem polu, 0susze· 
nie t. zw. „mnrzu. Haarlemer", mię 
chy Leiden i Amsterdamem, -~ 
jest niczem, wobac potężnego dzie 
ła, którego dokonano obecnie,. od
cinaj::1c od morza. jezioro Zuidzkie. 

Tama, przez któ1ą biegnie po
dwójna linja kole:jowa i szosa, jest 
w clwuch miejscach przecięta. Elu
z3mi. śluzy te służą do odprowa
dzenia wody Y sseli do morza i do 
utrzymania, normn.lnego ruchu okrę 
toweg·o. 

'· 
•Ił•·· „ 

,„, ... 

Jak ju'.1: zaznaczyliśmy, nfo całe . Tam, gdzie ik.iedyś szumiało m Oflz-e, znajduje się teraz tyzny 
jezioro Zuidzkie zostało oszuszone. kra.i . 

• • • • 

I 
i : • 
! 
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1······---·-·-;···;;;···············;::~-···1 
i prawdżiwe) - Nauczyciel: Teraz opowiem wam ł 
·. jąc się ani przez ch\\'ilę, usadu, jt<.k wygląda wielbłąd. - Bolku,! •.. 

wiła ojca na pobliskiej ławco, jE•źeli nie będziesz na mnie uwat-

·i•.. pobiegła na brzeg i całkiem q„ ·nie patrzał, wcale nie '.!korzystnsz i .. 
bram>; wslkoczyla do wody. Mu z mego opowiadania! 

; siała l}tzeplynąć spory kawuJ, · * "*' * 
-zanim <;{ostała się do rabmi)l. Jakiś szofer chce sobie kupić pa 
Ponieważ obawiała się, że pii~"' · -

.i. 

. może na . nią napaść, . $chwyei· re. butów. i 
la ąaczuszkę za 110gi i wcią ~ Jalli numer? ~. pyta sprze-
ginęla do wody, po'dczas niv dawczyni. 

-

...... 

i:.

·. . pies trzyn1ał przerażonego ph -'-- ŁD 4731 - odp<>Wiada szofer. 
ka za skrzydło. Gdv Katy zanu * * * 
rzyła . kaeizkę w wod:de, pic11 
wypuścił stkrzvdło z pvska · 
dziewc.zynka z u!:atowanym V' .· 

! ·. ptakiem popłynęła do brzegu. 
4; . Lnd'lie, k.tótzv w międ1zy(:rn · 

I 
Katy Frunet, córka pewne

go ślepca z Cunsworth. w An
glji, ma 13 lat; l\fatka jej nie
dawno temu zmarła, Katy mu
si wie-c sama opiekować !>ię 
ślep~·m ojce>~.L Ma ona hardzo 
dobre i współczujące serdusz
ko, nietylko dla ludzi, ale i 
<lfa niednvch, słabych zwie· 
rzat. 

Pewnego dnia wys 7 ła na Sl')a 
cer z ojcem. Gdv znajdowali 
się w porcie. Katv ujrzała, jak 
jakiś pies slk~czył do wody i 
plynąl szybko naprzód, chcąc. 
schwytać. m.afo !~aczusz.kc;. 
Dzfo-..v'('.1zy1uka, nie zastanawin. 

UW& 

Koniec luld1ttleun iexinra 
(Dok011rzenic ze str. 4-eJ). 

rzy holendrom zmiana gospodar
rza, która ok3;że s!ę koniecznft. 
WHkutck odeif:']io_. jeziora Znidzkie
go. LudnoM, mieszkająca. wzclłuż 
całego wybrzeża. jeziora Zuidzkfo
go, zyła po większej rzęśd z ry
bełóstwa. 'W jeziorze Yssel niema 
za§ juź. ryb morskirh i wybrzei'e 
przestało być wybrzeź.em mor: 
ski em. Lecz już . przy planie osusze
nia jezior?" rząd rozumiał, że dawni 
rybacy muszą otrzymać Od 3zkodo
wanie za odebranie im źródeł do
cl10dt1 i postanowił zrobić z nich 
rolników. O ile więc holendrom 
uda się zamianić zdobytą, ziemię 
w żyzną glebę, ~o przyszłe pokole
nia starych rodzin :rybackich będą 
apo\Q"jnie uprawiały rolę„ błogosh 
wią-0 wielkie dzieło terhnikL 

sie ze~n·ali się na brzegu, owa· 
cy.inie powitali dzielną dzkw· 
czynkę i z k~czuszką, nlł ""ku 
zaprowadzili ją, do poblis1kiego 

· domu, gdzie przygotowano .lei 
gorącą kąpiel i dano suche 
rzeczv. Następnie zap"owadzo
no ją z tryumfem do ślepCJ.lłl 
ojca, kfórv był dmnny ze swf'j 
dzielnej córec,zki. · 

1Nladz€ miasta obdarzyły j11 
później z.nacmną sumą pienię-
dzy, która stanowila praw<.lzi ~- Coś dostał na imieniny? 
wy skarb clla biednej ihiew- - Książkę, dwa ołówki, piłką 
czvnkJ. wieczn'li ospę! 

···············~····••t+••t•••+•+t•H•tł•••Ht1 

I 
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lłOZAY Kl UMYStO 

bogogrył I 
(Ułoż. H. Zyllierman)' 

Z poniżej podanych syla.h u.: 
łożyć 22 wy.razy o podanych 
ZU.':łCzeniach. Pierwsze litery 
fych wyrazów, -czytane z góry 
na dół, dadzą imię i nazwisko 
pisarza p.olslkiego, a ostatnie, 
czytane w tym S_llmym ki·e
mnlkn, tytiuły dyvuch jego utwo 
rów. 

Sylaby 

1a, an, bi, bud, czew, dak, 
dak, die, do, d:v, ed, glik, go, 
gor. i, i, ju, j.u, kłe, kła, tląa, 
kon, lar, li, leip, ław, mo, na; 
nia, nia, nep, nis, nów. ob. P:L 
Piań, ra, ręb~ ry·s, saj, .Slld, sta, 
sty, ter, tun, fvl, u, u, 11 w:'tn, 
wvs1 za. 

Znaczenie 'Wyrazó'!_ 

1) Wieś w Po~sce. 2) Roko· 
wania. 3) Plyuna ·kleista masa. 

·.· . słki. 6) Imię męskie. 7) · Bram-

Znaezenie wyrazów 
1) Pr.zyrząd do odciskania 

maków.· 2) Wygładzanie. 9); 
Uczony, badacz g·wiazd. 4) 
Siprzec.zka~ .5) Gryzoń. 6) Zjazd 
duchownych. 7) Rodz.a.i cery.; 
8) Wieś pod ·Łodzią. 9) Miasto 
we WiJJoszecli. 10) Zwier21ę z ha.; 
jek. 11) Amerykanin, 12). Przy· 
uąd do mierzenia siił. 13) Po• 

.. ·płoch. 14) .Miejscowość kura· 
. ·cy.ina w Polsce .. 15) Dowód nie~ 
wi1nności; 16) Kobieta. 17) Bry-· 
ła :geometry.emu. 18) Ptatk. 19). 
Kaleka. 

Lam igłówka 
(Ułóż. E. Heri.ne.rł 
I 11 

X 

X •. ~ • Jll ił • " 

~ 1. li 

•· X 
,X. .. i „ 'i 4f Uóig .rizyms1d. 5) Oz1ęść Pol„ 

•·- · kpar.z 'hisz)ipański. 8) ~i~sto w • x .• x -. 
olsce. 9 Dowód·. mew1:nn-0ści. . • x ~ -, 

10) .. Owoc południowy„ 11) x x -. . . 
Imię akttora filmoweg-0. 12) Zamiast krhpek i krzyźy-
Bóg r>zymski. 13) Litwin.·· .14) · kób ·wstawić lih.~rv tak by w rz~ 
Narodowość. 15) Piastunka. ·dach poziomyc}! nowst.ało 11 
16) Moneta amerykans'ka~ 17)'" wyrazó-w o podanych uiac.ze· 
Ziemia nieży.zna (wspalk}. 18) nfach. -Lite.ry, zastę.puj<ące Jk:ny 

·Granica. 19) Pisair.z. polski; 20J : żyki, ozyhrne z·. g·órv na dół. d1ł 
·T.orba do strzał. 21) Kolonja . dzą -. w rzędach I i H ·.:- ty· 
. belgijska. 22) · RosyjHJ..de imjP. tułv dwuch utworów o·nw !2' 

n1ęskie. Ści~pisarki nolsk iei; 

hogogrył 11-
(Uł. M. WaJnberżanka). 

Z p-Oniże.i ·podanych sylab UJ 

· łożyć 19· wyrazów o pód~nycb 
znaczeniach. Pierws\'l:e · litery 
tych wyrażów, ~zytane z góry 
na dół, dadzą imię i nazwisko 
pisarza polslkiego, a o~'iiatnic, 

czytane w tym samym k1e
runku tvhlłV dW'lCh jP.f{A nhYO 

Znaczenie· wrrarow 
1) Roślilila. . 2) J{lótnia. !łi 

Ok~es czasu. 4) .Droga ~łońc.,.~. 
5) Uderz·enia. J3) .. Wfadorność n1a 
piśmie~ 7} Gó1:v w Europi.e. 8l 
Legitymacja. 9) Pań1słwo ur 

fauopie. 10) S'zr:ur. lt) Ryh~ 

Uzupełnia n Ra 
(Ul. L. i H. Krakowscy} · · 

R ... 1 ;: 1 • •• , • .ft 

R ••• -. •• „ ... A 

Sylaby R .•••••••. s 
a, an, as, bi, etan, cie. cją, R . . -. . • • • . ::a 

cla, drze, i, in, ich, jów, ka, ka, R . . •• „ Ił 

1kes, li, li, log, ła, la w, ło, mie, R .••. ". . ~. 

mierz, mon, na, ne, ne, ni, nie, R . . ·. ~ 
nie, nie, no, nod, pa, pel, f)Q, R . . a· 
rek, ro, si, s1ześ. stem sy, ta, R . a 

znaczenie .. wyra~. · 

1);.·Zmiaua S'kladu. 2) Polece
nie. 3)" Lokal, w lkt6rym się 
s;po,źywa . posiłki.':· ; · 4)' Sieddba~ 
5)' Wojna domowa.· 6f Gzło„ 
wiek', zawierający polkój. 7J 

;.pil'zy.r!Z·ą,d sp-0rfowy. · · ·· 8)' Im.i~ 
lhiiśzipańskie. · ·9) · UzdiroWiStko~ w 
Polsce. io)· Skała pod"1ldna. 
11) Hzelka- w Europie (ws!]Jalk)'. 

Szarady 
··('Ul •. ,,Irka ze wsi''} 

Pierwsze - trzede na łóliiktt 
znajdziecie. 

Pięrwsz·e - drugie - pewno 
zapami•ętał, 

Kto z was uczył sie Hist(}rji 
. święte.}. 

Tdecie - pierws·ze - coś, 
. w: co się ·ładuje, 

\V c.z.em przewozi lub towu 
· · · · kupn je. 
Poznas,z trzede - ~'fugie 

· ·.. po . cholewach. 
Staropolskie przysłowie · 

powiada. 
· W szyslko - z włosi~ .... 

Hohione i drŻewa, 
Gdy jest mfękJlde, chętnie się 

nań &iada. 
No, a teraz wielka będzie 

gaP.a, 
·Kto -Die zgadnie, że jest to .. .! 

(Qł.. .JóZef Rab) • 

Pierwsze czwarte -mate,rjał 
wybuchowy, 

Tnecie cżwarte - szu.ur 
ok.r_ętowy. 

Trzecie drugie .-:- inac~ej 
· · · ·!,zła", 

Całość-.-ua imię k ohiP.fa ma 

~agadki 
(Uł. S. CwaJgenbei•g). 

Ri,eka nie prósta, lecz inna, 

Oparzysz si~ - całość 
hędzfo winna. 

* 
Na literze spoczynek leży, 

Całość- badacz północnych 
wynrzeży: 

Po samogłosce - zaimek się 
znajduje, 

ta, tar, tro, u. wu, ~''· wh1..;. R .. a A całość czło\vie1k, co wiersze 
wroe, zu. yan. R a pisuje. : 

• • - . . . . . ~ ...................... , .......................•.. „ .•••.......... „„ •• „ •.......... 
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(Uł. L. Sł~ewski}. .
Wydaje pięlkne.- diwiękl,;- _ · 
Pod ~otbli.ę~foni -_ rę~l. 
_Lite~ę ż~foń~-",juf ·nie ona, 

. ~:":Bo~: !la Jl~ę ·ui:~wuio1]'.la. 
„ ·:~~~;~\ f· ; ' *·l". : . 

. :·',~:1i:~~a~~~t~a~t~~-";, ' 
Powiedz, .•• ją~\,,, ':Y.Ylll_iłk,';. , PęQzje; 

. - .J~~efl:y. Jąr_t lił,er~L-i:>rię4d:e· · 
-=::·..:....;._ 

• ,.! 

;~ ! • :Jili„ .i:P.0·~13 '66r~ęką)"' .. 
Dziwnv ·domek, · gładki taki, 
\V środku_ ~_.odcień ma · 

·" ~ -"'- c.· ;,._ - dwojakf. 
Stkor'.Q · ciepłQ- _.d(}m p9czuje, 
J u_±- się w nifu coś -na gwałt 

.• r,.: - . ; . p_1suje. 
'.„4'.~cfanv'. :wardną i tężeją, 

-Bo ,;domkt1'5' się· oez;ka·: 
- · śniieją,-

~isia. tego lakomczU:cha,. 
.Có nlęzawsze mam.y słucha, 
Gdy ,z- dom·eeziku. tynk 

- ._„ · · · · · ·o hl.upał. 
Wuet go na §niadanie 

., - . . sehmi• 
~ówefo;panowie i panie, 

'..Co;'ło było na -ś~iadanie?~-

-. ,.; Iłdiwią~nia. -:·powyższych roz 
:'i·y1wek umysłówyefr ·:. na:Iieży 
nadsyłać ;:do_ redaateji „MoJego 

-· Głdsiku(~ ·(Piotrkowska-· io1) do 
·:d:fiia; · 15 · paździerri:ika.: ). -
': -za, .. :fra.fne rozwiąza-~ia.-_ re-_ 
d,ak~ia DL"Z:ezna cza trzy naarO~ 
dy: 

..i) -~ J)·ąety dq:JdP.a~. 
2) Grę towarivskq,„ . 

- 3\ . Ifsfą7Jk~ę. . , 

Ę;i,a, GartO"''Slrn Wiktorja, Herine1 
Edek,_ .Halecka Irena, ff arakówna 
Marysia, Ha~k:rwi .Janka, Hurwicz 
Józio, Holcmąnów:ńa B.ela, H cn<"ro 
wiczówna _ PauHna, lkka -_W., ·Ikka 
Renia,' „Irka _Że wsi,', Izbicka Mir-

--Im:, Ja.nowska' 'Luba,·-·_._ Janiaki wna 
Władzia; Jaworska Lenka, Jakubo 

- wiczlwn.a< Hanka,. Ko:lasiewiczów
, na l\farja, :Krauze ·B., Krucz~wskn 

--- • Jadwiga, • Kotla;rski -;Józek: -_: Kran-
ców~na· .Ruta, Kostakówna , Hania .. 
Kalh'l$ki ,Janelt:, :Lijekówna S.; .Lan
dau Władek, Loderska -Mar.fai, Lhi
ski Piotruś, Lublinerówna. Pola, Li-. 
powska Aniela~: Łaska Zosia, ,;Mło 
.dy pilot_'',_ Malinowski __ Stasio, .Mur
nerówna: Li~a, . Marldewicz LMn. _ 

·-Ąl.<;.rgJ!liesó\yna Gieilfa. Nowik \v:.1 . 
~ d.ek. Nowarf?ka Celinka, :Nowakow 
, ska:<Helą, '. Nowiclrn 'i,,idja,, 'brba- · 
. <·hó\vmi S., · Osmól~k,it Lodzia, ·opn- _ 

·RozwiązaJ1ia . rozrywek umyąto*ych 
-- towsld Heńiek,. Old~ •.• Józio, Open

.. chówska Zuzia, Piotrowska Rwu- -
nia, Perelmanlwna Haneczka, ·Pan 
ko,~skat Jasia, Perle- Ja.nek, Pia

._ ~ęcki Władek, - Rauc:hwerg-eróWM_ 
R,„ . Rutkowska Helena., Ro.~it\s1rn 
:J. ~dzi;i, ._. „Robinson · . Kmzoe" ~ ,:F. 

__ - ,:umieszcz.ony~h _w. nu".'1erze 39 „Mo: ego Głosiku" 
-ROZWIĄZANIE KRZYżóWKI _ ~,Od ·warszawy do .-Ojcowa 

''·-Poziomo: Kret, iryd) zwada!. Ada,- Podrói bez pidniędzJ:'4• 
,Al, kiwi; _hala,' ·ba!ljola~ banicja,_ 

· 'pole/-:yeny1 1·óg - R<Hfa.n anwn, 
ńikt.' .• , -

Pionowo: Kmk, Twain, Idaho, 
dola, ,.bij (wspak), Ala, wasal~ ale
'je, fon, ·Neron; ·cygan, ani, pora. 
~torty · (wŚpak), re·. 
' . ' •' -~ ~" 

ROZWIĄZANIE LOGOGRYFU I. 
.> .' Weekend,_ -A1banja, cypel, Łot-

wa,· Andrzej, wa.sal, Sardynja, Ibra 
him, ·erudyta, rab, opresja, Sawan~ 
Zieli11ski, Enrióo,'"Wacław, sukces, 

: ).rn;i·~}{-~- Idzikow~ki. . 
-- „X~a.,cław Sieroszewski -- Dala.i 
T:,a.ma,> l?.eniowski''. -

;ROz'WtĄZANIE ___ L090GRYPU U. 
. °.Jakut, -oaza, zenit;• eskapada, fa

kit, kc1arz, ryby, ataman, sub~r·· 
iłynacja, za-lew, -Eryńje, wiarus, ~a 
nie, kowal, uroki_ ('Yspak). 

,,Józef Krasz~}Vskl - - Ta.t~rzy 
rni weselu''. - " -

ROZ\VJĄZANIE -PRZESUWANKI. 
Kreda, wilja; ogie1i, ·sezon; cba-· 

ta_, iloto,. farba., krzyk, pleśń. Wi-· 
sfa, ucze1\, ~zkło, droga., ławka, 
s-iano. 

.~Eliza. OrzeszkowaH. 

. ROZWIĄZANIE ŁAMIGŁóWKł 
Tór1:'leda, pudłą, .JJowódź, teatr 

Mar~oni} -masaż, · ·zah-6,1stwó, s~le: 
. w~zon, wyspa, godzina, pQlP., kor-; 
nęt, ;lJajki, czeladź, L,ondyn, po

. wó'z. Watykan. 

ROZWIĄZANIE SZARAD R" R- „ k p I R Idealista. Palto. Madera. --· . ' ozenc:waJzan a ... o a, - .ozen- -
cwąjżan;a. Lutka, .R\ldnicki Tomelt. · 

ROZWIĄZANIA ZAGADEK. R,openblumćwna.E., Rab Józef; Sta 
Miód. Ren - Ner. Przykład. Za- . szewski. Lucjan,· ~obczak Włodek. 

tok.a. Wod~. La.wa. · - - Sobańs~a Kązia, 8łmyskrr :Hąnia~ 
Trafne rozwiąznnia _ _rozrywek Simonowiczówna. M~dzht, Szperli

:Umysł9.wy.ch z numeru 39 „Mojego zanka , Stefka, światłowsk~. Nintn. 
Gł9siku'' . na~esłali: , --ś.wietlińska Władka.,.·· Tomaszowska 

Akerberzanka -Gutka, Alhinówna >:Basia, TS:bn:I{sbfatt -Q .. , Tondersb 
Jadzia, Aronowicz M., Adamski ·!Olesia,- Tarnowska Jadwig-a. Trześ
.Włodek, A_bran10wiczówna Tusia, niewska. Karolka; ·Ulatowska: Ja-
Aronsonówna Luta, Adamlwna Le- dzia,- Urba1isld .Mirek, -- .-Wa.fal1erg 
okadja, - „BłyskawiQai"; Budzy1'lska. H. i .Potbard S.1 Wilska Anto13fa. 
Basfa, .E.Hewicz Ka~ik, Borstówna Wolańska Gienia, Woźniakowna 
Emma, Bielakówna. - W ~rida., Baum Zoc.ha, Wiązowp,k l\ . Romana~ Wi~ 
Tolek, Bolkowska Olesia, Balbir- niecka Pelt, -•weisfeldówna Rut-a. 
sk'a :Marysia, B~rnmgarten Jerzyk. Wajnberżanka· M~; Walcman Ja . 
Bilska ·stasia, Bersteinówna Alin.:. nek,_ Walicka Kr,ysi~, Zającówna 
ka, ,Qwa.jgenberg S., Celińska. żo- . ~01ą, Zając Henio, Zajączkowska 
sia, Czerniakowna Wanda, _Cukier-_ . .l\riecia, Zoniecki l\farjan, -żurkow-
1:hanów~a Ewusia., Cybulski Janek, &~i -Tadek,, żyti~ćw~a Hanka .. 
Cudkows~a _L11sia, Qał~ówna. Irka, . 
Cederbaumó.wna: Lola. · CukriTwski . '. N"ągrody dro.gą )o.sQwania otrzy. 
Mirek, Dudzikówna--I~l~. -Da~ido-· mali: -
wicz Henryk, Dosińska Kazia,, Du- : ~ 1,) 2 . bilety dą kina._ „Blyskawi-
<lziiiska Oleńka., I5rnbk6wna Wisia~ ca". . 
Da tvnerówna Sa.binka~ Engelman -2) Grę -tCi\Varzyską - Różyczki 
Ign~ś, Elh\ski Stefek, FilipĆzyiisirn: Flu111ówn~ · . - . . 
1\fa.rja~ Fhmićwna R-lżyczka~ Fal- 3) Ksią.ikę _: - R. 7 E.anehwege-
derówne Zosia i Ania. Frenklów-na i~ówna. . . ~ .· 
Ela, Falko11ska ·ZMka, Jfusi_ak Lud- : Po odbiór nagł'ćd zgłosić :si~ ~a. 
'Y.ik, -~lll'~1.misld· --Janek, - -GąMb~r- l~ży. Q.o redakcJi. ,;Mejf?go · Głosilm"
sztówna, Gtic~a·;, Zygmunt G.} .Góre-: (Piotrkowska 101} w· sohotę, dnia· 
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Jakubowska Różyczka: Mam na,
dzieję, że do nowej szkoły szybko 
się przyzwyczaisz i l>ędziesz się 
dobrze czuła w g·ronie nowych ko
leb.nek. O wieczorku, o ktlry py
tasz, nic nie wiem. 

Warszawska E.: Witam nową sio 
strzenicę. ,,Lepiej 1>6źno, niż higdy'' 
- nieprawdaż. Pierwsze lolly ~uz 
przełamane, sądzę więc: że teraz 
napiszesz obszerniej. · 

Rozencwajianka Lntka: Przynieś 
mi koniecznie rysunki brata. Chcę 
je obejrzeć. Może nale'l,y raz 5e~z
cze Ust napisać, aby przypomnieć 
o tej sprawie. SzkOila z:mif:·c1hnć 
takiej okazji. 

Rozencwa.jżanka Pola; Cieszę 
·się, że czujesz się lepie.i i m:tm na 
dzieję, fo wkrótce się zobae.zymy. 
Musisz w domu inzerabła6 kur~ 
szkolny, nby ci p'ltem nio było za 
trudno. 

Ikka W.: Proj'3kt tw(.j, który 
podaJeś w ostatnim liście, jest nie
możliwy do llrZCczywistnienin.. Dla 
ezego tak j6st, mogę ci tylko po~ 
wieclzieć o'3obiście. Los napewno 
i ciebie . obdarzy n&grodą, ale 
chciałabym, abyś niezależnie od· 
tego przyszedł kiedyś na sobotnie 
przyjęcie, w celn obgadania wszy
stkich spraw, porusz0nych w ob1i. 
1ist~wh. 

Ikka W. wzywa „Krwawego 
lwa.'', aby napisa.ł do „Głosiku". 

„Robinzon Krnzoe": Cieszę się~ 
że ·tak chętnie pisżesz ·do „Głosi
liu". Czy tak ci się podobały przy:. 
gody Robinsona, ie oorałeś soble 
jego imię za pseudonim. Mam na
dzieję, ~e los i o tobie nie za.pomnL 
Fotogra.fja rzeczywiście jest we.a.le 
niezła. Będziemy mieli miłą pa
miątkę. 

Orbae.Mwna S.: Co ci było? Nfo 
wiedziałam, z~ jesteś• chor:i. ·Czy 
.iuz zaczęłaś chodzić ·ao ·szkoły? 
Jeszcze nie wszystkie c.zytelniczki 
i czytelnicy do mnie piszą, ale co 
tydzień dostaję nouiz więcej listów. 

N owarska Celinka: W przesu-
wance omyłkowo opuszczono je„ 
den wyraz. Które z twoich koleża
nek piszą do mnie? 

Ja.nowska Luba: Ba.rdzo się cie
szę, ~e dobrze się czułaś na przyję 
clu l posta.n.owiłaś stale pisywai~ 
do „Głosiku''. Zobaczysz, że wcal{l 
nłe trzeba oyło do tego tali wiel
kłeJ odwagi. Tylko pierwszy kro1{ 
wydaje się tnidny. 

Goldbersztówna. Gucia.: Dobrze, Lerman T. i finem I. Przeczy" 
że ta przykra choroba juz minęła. tałam uwaznie wasze wiersza i sąt 
Musisz być teraz bardzo ostrożna, dzę, ~ tymczasowo powinniście 
aby się nie prz.eziębiać. Dlaczego zaprzestać tworzęnia poezji. Prze-

. podczas choroby nie miałaś „Gło· dewszystkiem należy lepiej opano
siku"? Jak się ma e-lostrzyczka.? W3'Ć język,· a po drugie piśze sIQ 
Pozdrów mateczkę. . tylko wćwc.zas, gdy się ma rzeczy.: 

Freuldówna Ella: Witam nową · wiście ooŚ do powiedzenia.. Dla; 
siostrzeniczkę. o ile chcesz mnie rymu nie moż.na używać złych przy; 
poznać, to przyjdź na którekolwiel{ padków. Powinniście dużo I uwd
przyjęcie redakcyjne, razem z ko- p.ie czytaó i nie tłumaczenia., ale-
leźankami. oryginały. 

Aronowicz M.: Pseudonim nie 
ma sensu, nie mogłam go więc 
użyć. O ile chcesz mieć pseudonim, 
obierz sobie inny. 

Rauchwergerówna R.: O ile 
chcesz mieć p3endonim, to mniesz. 
Ale czy jest to konieczne? .Teżeli 
dasz mi znać, kiedy będzie przed
stawienie, chętnie przyjdę do 
teatru. 
Rauchwergerć wna, R. wzywa 

Frankę Breueholcównę, aby napi
sała do „Gło:1ilm'·. 

Clll An i ta '' I 
Na oglos·zony konkurs na 

tęmat do ankiety. otrzymałam 
bardzo dużo projektów. ·w 
myśl podanych warunków, po
n:i:że.i podaję wszystkie nade
słane tematy i p0roszę . wsizyst
kie czytelnłc;zlki i c.zyfolni'ków 
„Mo jego Głosiku'~ o. Jaimaj-
szyhsze głosowanie na jeden 
.z _podanych tematów. Na . od
dzielnej karteCizice należy podać 
wybrany temat i podpisać . się 
imieniem i nazwisk.tern. 

Auto1rka luh autor temafu, 
na który . padnie . najwięlksza 
ilość głosó.w, otrzyma .. 1~pomj-
nek, a na wybrany temat ogło-. 
szę anlkietę w ,,Głosiku". 

ZgłOszone tematy: 

Co z·roihifahym, gdybym 
miała sto złotych? 

-- Gzy pragnę waka.c.ii i dfa• 
oz.ago? · 

i-- Co mi daj.e szkoła? 
- Jaki :pow1nien być sfosu.• 

n€k.' na uozyciela do ucznia i 
odwrotnie? 

- Ozy byłoby dohrze, gdyby 

nasz kącik 
- Mam la.t 11 i jestem w V od

dziale. Int~res\iję się literaturą., kl 
nem I sportem. z przedmiotów 
szkolnych najbardziej lubię histo
rję i przyrodę. Chciałabym kores
pondować z dziewczynką lub chłcp 
cem o podobnych zutnfaresnwa
niach. Listy proszę kierować na. 
adres: Ewa Joskowiczbwna, Łódź, 
Piotrkow„lrn 9. -

o losiku'' 
człowiek wiedziiał kiedy 
mrz.e'l 

- Co bym zrobi[.a,. gdybym 
była bogata?. 

- Jaiki autor 'podoba mi się 
najbardziej,, ~i dlaie.ze.go? · 

- Gzem ·!zechcę być w "prz,y„ 
szłości~ 

- W1PłYW. spólrtu na d:ziatwą 
szkolną. 

- Jałde .zmiany p:owinny 
zajść w „Moim Głosi\ku"? 

- Jesi-eń na wsi i w mieś.cie. 
- Jaką ro:Zlrywlk.ę najbtu.„ 

dziej lubię i dlaczego? 
--. Jaki sport najbardziej łu..; 

bię i dlacz.ego? 
- Jak odrabiaó lekcje? Wi 

S·Zlko1e pod <>kiem nauozydel1, 
C·zv· samodzielnie w domu? 

- Jaką p:rz·ec.zytaną iksią,żk„ 
·uwa:żam za najle:ps.zą i dla• 
czego? 

--. Który z pirzedmiottłiw. 
sdrnlnych najhrnrd.ziej mi ·.qł~ 
podoba i 'dlaczego? 

- Jaka z uroczysfośoi naro• 
<!.owych ob:ehodzonych w s.zko~ 
le \V 'tym roku najlbard'1.łe.f mf 
się pod o ha i dlaczego? 
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