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W Kil 
Pani *v> chowawcryni • adzi'a 

nam dzisiaj, żebyśmy w miarę 
możności uprawiali sporty zirjio 
we, riv'aszcza łyżwiarstwo. Więc 
umówiliśmy się, że po lekcjach 
spotkamy się w Cielętniku. 

Nie jestem punktualny, spóź
niłem się, jak zwykle o 10 mi
nut. Na ławeczce siedział już 
Lec.n z Motkiem. 

— A gdzie Malts? _ zapyta
łem. 

— Pewnie obiat! je. 
Rozmawialiśmy e tym 5 owym 

— zapomniawszy o Maksie. 
Pierwszy zauważył go Leon. 

— O, już idzie. Ale patrzcie, i 

Y DŁUGIE NOCE-DZiWNE SNY 
len o iuiinenym pokoju 

Zasypałam zwykle z głową o-
W pewnej chwjili na dnie głę-, 

'•ok?ego jaru dostrzegamy dwie! 

Sed-tactei rSaeTa £ •»** **» m <#** luczKie choccy patrząc na te poda^kL Roikoszne lenistwo nie 
gramolące s.e, mrabne w śnieg... ; J |a, 4 si ie, 
tamy, lu- |rodkowi p£,usz£. w]ec 

10 niedztaedzie? I ^ „yś!i f maraejl glowa ,^la 

Podchodzimy bjliżej. gdzieś na brzegu poduszki, choć 
— Leon! — zawołałem zdumio ob9 a*a szyja domagała s;ę 

ny. — Co się z wami stało? zmiany pozycji, 

łożyliśmy się wcześniej niż zwv- gowy. Przywita! się z nami i po-
kle. Ojciec uchylił okno, żeby wy wiedział: 
wietrzyć pokój na noc- Wspomś- j — Słuchajcie chłopcy, idę t 
naliśmy wyjazd matki, mówiliś- wami na wycieczkę pod warun -

— Ano zagapiliśmy się. 
zauważyliśmy, że 
wędzią przepaści 

Nb 
jedziemv kra-

No i Maks wy »» JRFŁ C<V^/UUVL* L«U 1 L F IWTŁ '7 F¥ T A 1 « 
walił się- Chciałetji go przytrzy- godnego zimowego nieba. Zda - w Krzyk, 

co or niesie ? 
— To łyżwy — zawołał Mo -! 

tek. — Przecież mówił, że świet-1 
*ie ;eździ. Ano — zobaczymy, i 
Zobaczymy, czy zjedzie z Żam - • 
kowef. I 

Poszliśmy na Górę Zamkowy:' 
Maks i Leon z łyżwami w ręku, | 
ja i VIotek z sankami. Ścieżka by- i 

ta stroma i śliska, wspinaliśmy j 
się powoli, ciągaąc za sobą cięż- i 
kie sanki. i 

Ale widok z góry wart by? tru- I 
du. Zobaczyliśmy na dole całe j 
Wilno. j 

— Och, jakież ono ładne —j 
szepnę! w zachwycie Maks. któ-! 
ry niedawno przyjechał z Łotwy, j 

— Ba, odrzekł z dumą Motek— j 
niedarmo nasze miasto słynie z 
piękności. Musisz, Maksio, wie
dzieć, że o pięknie Wilna rozpi • 
suje się nawet prasa zaffrsniczna 

— Dość gadania, chłopcy —j 
zawołał Leon. — Jazda! 

Ustawiliśmy się w dwie pary:-
Maks z Leonem na łyżwach, jaj 
z Motkiem na sankach. 

Pierwszy zjazd udał się dosko
nale- Sanki leciały w dół. tak w 
przepaść. 

Idziemy znów pod górę. Nagle 
Maks wykrzykuje: 

— Fajny dzień, dobra droga— 
zróbmy wyścigi! 

Oczywiście przyjęliśmy to z 
chóralnym okrzykiem indian z 
nad Wielkich Jezior. 

— Maks i Leon ruszą prosto 
stąd — rozkazał Motek — a my 
oknżymy górę. Czy jesteście go
towi ? 

— Golowi! 
— Uwaga! Raz... dwa... trzy 
Zerwaliśmy się, jak ptaki do. 

lotu. Wiatr świeszczał w uszach,j 
migały ośnieżone krzaki, sanki 
podskakiwały na wybojach 3 wte 
dy serce także gotowe było wy
skoczyć — trochę ze strachu, a 
więjei z rozkoszy. 

— Dobrze było — powiedział 
na dole Motek. — Ale czei.u ich 
nie widać? Powinni już tu być. 

— Zaczekajmy- Pewnie zar«i 
przyjadą. 

Czekamy pięć j.iinut, dziesięć... 
Nie ma ich. 
~ A może oni się schowali? 

Może zmówili sift ? robią kawał? 
— Ha-lo! Leon! 
Ci .za. Tylko echo odpowiada. 
— To nie kawał — mówi Mo-

ie^- — Coś się / nimi stało-
Id^KMuy na poszukiwanie zagi- i 

monach. 

mać za palto, ale 
wagę — pociągnął 
i tak dalej koziołk 

on ma dobrą! wało mi si?, że niebo« uwięzione 
mnie za sobą i szklaną szybą błaga mnie, bym 

>waliśmy do i "sunęła szkło, a wtedy ono rimie 
samego dna. Wzywamy was już \ d° ookoju wonnym błękitnym 
dobre pół godziny 

— Ależ ja też 
Tylko echo odpov 

— Dobrze, dobr 
gadamy. Pomóżci 
z tego wilczego doiu ką. Firanka kołysała się miękki-. dzie. Nikogo nie było. Polaryliś-

Ekspedvcja ratujikowa zaczęta! mi cichymi ruchami i rumieniła mv się do łóżek, ale zasnąć już 
.. J . . .. _ .. _. 1 ~ \X/-> N;P MROFLR-.*V 7RFNIV!»FN NIM CIP ostrożnie schodzić 

lej śmierci, wpr is 
wone nosy, błagalnie zadarte 

i jednego swetra. 
— Ładna historfa — wycedził 

Motek, maca jąc nógą oślizgły i 
grant. - Jeżeli tu 11 ii się noga po
ślizgnie, rymnę wąm na głowy. 

— To ci heca! 

— Dam ci 
znaczek. 

wted 

Nie zamykałam oczu. Patrzy
łam z. zachwytem na szybę, któ.a 
była ciemno - niebieslca od po-

my o ciotkach, CT.V też o wujasz-
kach. 

Zasnęłam. We śnie wołałam i 
krzyczałam na cały głos. Coraz 
głośniej: 

— Trzymajcie ich! 
A oni pokazali mi noże i mó-

kiem, że będziecie się dobrze za-
cho wywali. Jeżeli któryś z was 
nie będzie się słuchał, dostanie 
kauczukiem. 

1 już (we śr.ie wszystko staje 
się cd razu) byliśmy w parku. 
Zrobiliśmy dwa obozy: żydów i 
Egipcjan. Egipcjanie mieli się 

strumieniem-
Sen przymyka! ciężkie powie

ki, pod którymi lostai obra? nie 
. ba, uwięzionego szybą. Senna 

Potem po- wyobraźnia kazała zawiesić szy-
e nam wyleje • przejrzystą, . ieniuchną firan -

was wolałem, 
iadało. 
ie 

wili, żebym nic nie gadała, bo! schować, a żydzi mieli ich wyła-
mnie zabiją. A ja jaszcze głośniej j pywać- Kto najwięcej Egipcjan 
w krzyk, aż wszystkich obudzi -] złapie, dostanie od rebego cu

kierka. Szukam Egipcjan, szukam 
— wtem słyszę plusk za sobą. 
Odwracam się, a tu mój braciszek 
tonie. Ludzie zaczęli ratować mo
jego brata, a ja stałem na brzegu 
: ty'ko się modliłem, żeby go u-
ratowali, bo jak utonie, to mnie 
ojciec będzie strasznie bił. 

I z tą modlitwą obudziłem się. 
Nazajutrz opowiedziałem re-

bemu o moim śnie. Rebe długo 
milczał, a ja czekałem w takim 

łam. Wtedy wszyscy zaczęl< mnie 
budzić. Byłam 5m wdzięczna, że j 
mnie przebudzili ' opowiedziałam j 
o moim śnie. 

Okazało się przy tym, że okno! 
zostało otwarte. Ojciec zasnął i j 
zapomniał jc zamknąć. A my j 
mieszkamy na parterze — można J 
wleźć. Zrobiiiśmy rewizję, czy , 
kogoś nie ma. Szukaliśmy wszę-

w Dolinę Bia-' cudowną różowością. Wz śni.- nie mogliśmy. Zdawało nam się; napięciu, jakby na wyrok-
na dwa czer- I widziałam, jak to lustro, które j ciągle, że ktoś napewno kryje się ; -«» '-*• Wreszcie rebe rzekł: 

— Słuchaj synu. To, że twój 
góry w oczekiwaniu zbawienne!! tkaniną, nagle roztopiło sie u innym razem śniło mi się, żej!?r?h^ze:{ St® to zły znak. 
linki, skręconej z tizech szalików ! srebrną mgłę; C?ułam, jak wsią- J jadę na nartach, że podziwiam ! ' meszczęscie spotka waszą 

do ; przed chwilą odbijało się różową w domu. 

| kam w tę mgłę i oto już jestem w j wielkie czarowne góry 
! lustrzanym pokoju. 

Firanka kołysze się lekko i ró
żów ieje na tle szyby, za którą 

• ciemno - granatowe niebo płacze 
I zimnym, księżycowym jękiem-

— Nadaje się do opisu! i Jestem w lustrzanym pokoju. 
— Więc poślemy do Małego! Pamiętasz? Marzyłaś o tym zaw-

Przeglądu- Jeśli (chcecie, mogę j sze, gdym ci prawiła baśni o lu-
naoisać. ! strzanym światku. 

Im dalej 
jadę, tym krajobraz staje się 
pię;<niejszy. Wspinam słę-* na 
szczyty, zjeżdżam w dół i nagle 
wpadam w przepaść. 

y 15 gr. na| 

10 gr. 
staniecie ko-

— A ja ofiaruję 
— Ode mnie dc i 

pertę. Szczęśliwą kopertę, słowo 
daję: w niej ciotka trzymała los, 
na który po tygodniu padła wy
grana. 

— Wielka wygnana? 
— Taka sobie: jięć tysięcy. 
— Ho, ho, nic mi o tym nie 

mówiłeś. 
— Bo nie warto o tym mówić: 

starczyło cioci tyll;o na suk'enke 
— Na sukienkę? Pięć tysięcy? 
— Groszy, mój drogi, groszy. 

W groszach wypajdło, że wygra
ła pięć tysięcy... j 

Tak wśród przygód i śmiechy 
w mroźny dzień z mowy powstał 
ten rrtykuł, który wysyłamy za 
wspóiny znaczek w szczęśliwej 
kopercie. 

Akfwa z Wilna. 

Sil 

Przvtuliłam głowę do rąk bab
ci i obie idziemy w tajemniczą 
głąb pokoju. Zielenią się tam 0-
gromne filodendrony w donicach, 
a w środku bieleje ma'enka 
srebrna łódka. A tam w głębi 
kwitną wielkie, białe kwiaty. 

Obie idziemy wolno przez u-
roczystą, wonną ciszę pokoju. 
Oto już rozchylamy zielone za
rośla. Łódka kołysze się lekko 
pod naszym ciężarem-1 nagie... 

Wiotka zjawa babci rozpływa 
się zwolna. Wielkie ciemno nie
bieskie oczy, które tak kochałam, 
robią się nocą. Zostaję sama. 
Maleńka łódka chybocze się wol
no. Zarośla szumią. 

— Babciu —wołam rozpaczli
wie — babciu, boję się! 

Lustrzany pokój zieje pustką 
— Baabciuuuu i 
Czuję, jak mnie strach chwyta 

za włosy, jak przenika mnie całą-
Otwieram oszalałe z lęku oczy 

i od razu stwierdzam, że t»ie ma 
lustrzanego pokoju. Tylko za ok
nem skrzy się niebo zimnym bias 
kiem gwia'S i księżyca. A w ser
cu żal, że nie można odjechać 
srebrzystą łódką. 

Ania Gincburżanka 
(Brześć). 

Duże noże i przepaść 
Był wieczór oiątkowy. Elek-

redzmę. Ale możesz nieszczęście 
odwrócić: módl się tylko co so
botę przez cały dzień od rana do 
wieczora. Po miesiącu przyj* 
dziesz do mnie. 

Co sobotę gorliwie się modli* 
Przychodzę po trochu do przy- łem. Raz, gdy stałem pochylony 

tomności. Wołam pomocy. Niej w bóżnicy, podszedł do mnie jS-
słyszę odpowiedzi. Co ze mną i kiś starszy człowiek i spytał, dfa-
będzie? Czy będę tak leżała? Czy I czego nie bawię się razem z ko-

! legami, tylko się wciąż modlę. 0-
powiedziałem mu całą historię. 
Pochwalił mnie, że słucham re
bego. 

— Bóg się nad tobą zlituje i 

nikt nie przyjdzie mi z pomocą, 
czy tak zginę?.. Zaczynam wołać 
na cały głos: „Ratujcie, ratujcie!" 

Wtem budzę się- Jaka wielka 
jest moja radość, że nie leżę sa
ma na dnie przepaści. Mam tuż 
przy sobie wszystkich. Ale było 
w tym przebudzeniu trochę 
smutku także, smutku, że nie ja
dę na nartach. 

Idzia. 

Sen nocy piątkowej 
Wśród zabobonnych Żydów i-

stnieje przesąd, że wszystko, co 
się człowiekowi śni w piątkową 
noc, tpełni się napewno. 

I właśnie w piątek śniły mi się 
dziwne rzeczy. 

Był piękny jesienny poranek. 
Wyskoczywszy z łóżka stanąłem 
przy oknie i myślałem, jakąby 
zrobić niespodziankę rodzicom w 
dniu urodzin. Przecież już nie
długo grudzień, a ja jeszcze nic 
nie wymyśliłem. 

Nagle usłyszałem głos za sobą: 
— Szmulek, czego tak stoisz! 

Czas iść do chederu. 
Zły byłem, że ojciec mi przer

wał rozmyślania, ale trudno: ojca 
trzeba słuchać. Pobiegłem do 
chederu. 

W chederze koledzy zawiado
mili mnie, że id'iemy do parku 
Paderewskiego. Nadszedł rebe- i 
W nowym chałacie, z laską w rę- i 

odwróci nieszczęście od wasze
go domu. 

A ja podniesiony na duchu je -
szcze gorliwiej się modliłem. 

Po upływie miesiąca przyszed
łem do rebego po dalsze wska
zówki. 

I tak samo jak przed miesiącem 
rebe długo milczał, w końcu za
pytał : 

Kiedy będą twoje urodziny? 
— 6-go grudnia — odrzekłem. 
— Więc słuchaj Mamy jeszcze 

dwa miesiące czasu. Przez ten 
czas musisz zebiać 2 złote i kupić 
mezyzę. Gdy domownicy zasiąda 
do wieczerzy, wówczas weźmiesz 
mezyzę,  położysz na stole  i  po
wiesz odpowiednią modlitwę. 
Mezyzę dasz braciszkowi, żeby 
ją pocałował. Potem przybijesz 
ją na miejsce starej u progu 
drzwi. W ten sposób zażegnasz 
nieszczęście. 
Robiłem wszystko, co kazał re

be, ale mimo to mama zachoro
wała na raka i nic nie pomogło, 
ani mezyza, ani modlitwa, ani 
rady rebego: mama po roku 
umarła-

Szmulek EL 

*rvczność nagłe zgasła, więc po- ku wyglądał, iak sam rabin (Arę 
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BISZWAT. 
Spacerowaliśmy już dobrą go

dzinę. Na dworce byle zimno. 0-
fc-ie zapragnęłyśmy już ciepła i 
światła. „Gdzieby można było 

itdno to opijać. Czege tam nie 
było! I żarty 
ię hurgganeqi śmiechu, zagadki, 
spomaieaia z ostątmej zabawy, 

projekty na nfcwą (niech się ęzy-
telnik nie zgo 
baw, jak tej wejść ?" myślałyśmy. 

— Tyś chyba zapomniała, że 
dzisiaj jest Biszwat — wykrzyk
nęłam. 

Koleżanka mocno się zdziwi
ła że pamiętam, w jakim dniu 
to święto przypada. Nie zważa
jąc na jej głupią minę, ciągnę
łam dalej. 

Pójdziemy do Basi i Heni, 
zrobimy składkę, kupimy dobre 
rzeszy i wrócimy do ciebie. 

Z koleżankami załatwiłyśmy się 
prędko. Poszłyśmy do sklepu. Tu-
efta flak nazywam moją koleżan
kę) zamawiała chleb świętejań-
ski, Hgi. chałwę, jakieiś tam „ęhro1 trwającej do 

Francuskiej ps 
(jak to zwykł 
i wiele, wiele 
chę oyło też p 
wy na temat! 

Rozmową 
sowa-! a i za 

Po sprzątni 
nej gadaninę 

tnalikś" i pestki- ja, jako minister 
skarbu finansowałam to wszy
stko, Z paka tych „dobrych rze
czy" poszłyśmy do Tuśki {(Tus
ka i Tucha — to to samo). 

W jej pokoju wysunęłyśmy 
stolik, nakryłyśmy znalezioną ser
wetą i rozłożyłyśmy nasze zaku
py. Tuska wdała ssę tymczasem w 
pertraktacje z swoim bratem, aby 
jej dał swoje doriino. Brat ener
gicznie sprzeciwia! się. Owszem, 
mówi!, jeżeli mnie przyjmiecie do 
zabawy, Z braki? innych gier mu
siałyśmy się zgodzić na te warun
ki-

Pozostałe pieniądze rozdzieli
łyśmy sprawiedliwie między so
bą. Służyły nam one do stawek. 
Kiedy i te wyszły, grałyśmy o re
sztę pestek i chleba świętojań
skiego. Mnie jakoś szczęście nie 
sprzyjało, więc zazdrosnym wzro 
Idem spozierałam na każd? kole
żankę, które j uśmiechała się gwia 
zda szczęścia w postaci figi łub 
kilku pestek. 

Potem usiadłyśmy wszystkie na 
tapczanie. G czym myśmy wła
ściwie rozmawiały? Doprawdy, 

zesztyśmy się 
woione, bo ć 

MAŁY PRZEGLĄD Warszawa. 

d r z e w  
piątek 21 stycznia 1938 r. 

zawsze kończące 

szy, ze u nas za* 
Tianny: w naszym 

mieście z brfcku innyeh, eieka-
wyett rozrywek, musimy sami co 
pewien czas t rządząc zabawy), 
przygotowywanie materiału do 

ezty, obgadywanie 
v dziewczynek) 

innych rzęezy. Tro-
oważniajgzej rozmo 
siążek i filmów, 

tak ną§ zajntere-
, że zupełnie za

pomniałyśmy "6 godzinię; ą tu wy» 
bilą już dziewiąta. 

ęciu i po tradycyj-
przy drzwiach, 

ore 15 minut ro-
roześmiane, zado-
ociaż nie była to 

prawdziwa świąteczna wieczerza, 
cle ostatecznie dobrze spedziłyś 
sny ten wieczór. 

i Encia z Łomży, 
LIST Z E|N r HARODU, 

pan redaktor „M, P." ma rzyd 
!d zwyczaj | przechowywania 
spóźnionych listów z opisem ja* 
kiegoś święta :!ub uroczystości do 
następnego rojka, ale ja chcę być 
wyjątkiem, bo mój opis będzie 
krótki i smaeżny. 

Otóż wyssało mi cojeehać na 
kilka godzin do Hajfy w przed
dzień święta ^Chamisza - asar -
biszwat". Jesf to tylko święto 
dzieci. Długo i stałam przed kra -
mami i wystawami skle
pów w iiasnych ulicz
kach starego I miasta. Orze
chy kokosoive i orzeszki, 
migdały palonje, smażone, solone, 
pestki z dyni ;i z melona, suszo
ne i pieczone, [jakieś groszki, zia
renka i rodzynki różnych kształ
tów 5 kolorów! Cukierki i karmel
ki w ^różnokolorowych, jaskra -
wyęh, błyszczących papierkach, 

jak to lubią ludzie wschodu- A 
że to był i piątek, święto Arabów 
muzułmańskich, więc ruch był 
wielki, bo nletylko Żydzi kupo
wali. 

A w Ejn - Harodzie? Długi 
pochód wszystkich dzieci z przed 
gzkola i z całej szkoły wyruszył 
na sadzenie drzew. Jak dobrze, 
że Wam nie muszę opisywać, dla
tego jest Nowy Rok drzew i o 
czym ti? śpiewali i eo mówi!!, bo 
nieraz czytaliście w Małym Prze 
giądzie o' tym, jak te święto pbr 
chodzą palestyńskie dzieci. 

Powiem Wam tylko, że na gra-
njgy Ein - HarcdU i sąsiedniej 
wsi buduje się wielką scenę, 
wyższą i większą niż w dużym 
stołecznym teatrze. Odbywają się 
na niej koncerty i przedstawienia 
iia całej okolicy, kiedy orzyje -
dzie jakiś teatr lub artystą ze 
świata. Zbudowano tylko scenę, 
bo na razie publiczność będzie 
siedziała ped gołym niebem, 

Dużo swoich wolnych dni po
świecili robotnicy budowie tej 
sceny. Więc teraz naokoło tej 
sceny posądzono 400 cyprysów, 

wialnię sadziły ję dzieci, a słoń-
:ę mocno ś więdło po deszczu ! 
widać było z daleka błękitny łań
cuch gór Gilboa. 

Nauczyciel przypomniał dzie* 
cjoni, że nie wystarczy posadzić, 
aie trzeba dbać i pilnować bardzo 
- aby z tych słabych maleństw 

moene drzewa wyrosły. 
Nie zgadniecie, co mi się z te

go dnia najbardziej podobało. O-
tćż jakieśmy tak szli wolno dłu
gim szeregiem przez całą wieś «— 
wtedy z kuchni, ze ślusarni, sto
larni i wszystkich warsztatów 
wychodzili przed próg robotnicy 
— rodzice tych dzieci i nie rodzi
ce, młodzi i starzy, wielu zmę
czonych i stroskanych i... uśmie
chali się. Ale jak się uśmiechali 
i jakim wzrokiem odprowadzali 
kolorowy pochód... tęgo opisać 
nię potrafię-

Pytacie mnie, jakimi sprawa
mi zajmuje się tutaj młody szkol
ny samorząd. Bardzo podobnie, 
jak u nas i nawet błędy te same, 
CO a nas na początku: Zapaliła 
się tp. A ja: wzięła za trudny u-
rząd orzy podziale dyżurów i już 
chciała się zrzec. Josef i niepo
trzebnie podjął się redagowania 
codziennej gazetki ściennej, nie 
efejfezył swego czasu i już narze
ka, ze nie może sobie poradzić. 
Ale wszyscy cieszą się z nowej 
organizacji. Jak ciekawie i uczci
wie zdają sprawę posłowie II-go 
i JH-gó oddziału przed swoją 
klasą eo tydzień, nazajutrz po po
siedzeniu samorządu. Wszystkie 
uchwały posiedzenia posłów mu
szą być zatwierdzone na posie
dzeniu ogólnym t. j. przez ogół 
dzieci większością głosów. 

Tgki porządek jest tu i u do-
resłych w kibucu. Niedawno by
ło zebranie ogólne u dorosłych w 
sprawje, ery kupić dla gospodar
stwa stado owfec. Dzieci były 
bardzo zainteresowane i nama
wiały rodziców, żeby poszli gło
sować- jeden chłopiec poszedł 
^awiit do kancelarii, gdzie ojciec 
był zajęty na jakimś posiedzeniu 
i powiedział z żalem: „Ty tutaj 
siedzisz spokojnie, a tam na ze
braniu ogólnym mówi się właśnie 
o kupnie owiec. Idź, proszę ęię, 
glosuj za kupnem". 

Dzieci mają tutaj swoje stado, 
złożone 7. 15 ew.ee ? kóz, kfóryp.-
ząwsze towarzyszą dwa osiołki-
To jest ulubiony dyżur wielu. Jak 
dyżurni wracają ze swojej obórki, 
.lie ^rzęba pytać, gdzie byli- Po 
zapachu poznasz odrazu. Szczęś
liwy, kto destrpił zaszczytu i o-
trzymal dyżur poganiania i pro
wadzenia stada, A jakie gwizdy, 
świsty i dźwięki umieją wydoby
wać z siebie podczas pilnowania 
swej trzody. Pierwszy raz prze
straszyłam się, kiedy przechodzi
li przed moim oknem, nic wie
działam, ze to nauka pastuchów 
P-edtsiiów. Ale przyzwyczaiłam 
się już nawet do wycia szakafów 
których koncert słychać co wie
czór prawie. 

Pytacie mnie, co tu robię, 0-

procz rożnych zajęć, mam ostat-
! ni® dyżur przy przygotowywaniu 
SGku z cytryn i pomarańczy ćia 
dzieci. Wiecie, :<?k Wam sie w )?. 
cie chce pić, jak szukacie, w któ 
rym sklepie za 5 groszy dają 

j większą porcję I^gów. A tu jest 
ditfg'e, gorące lato, więc spra-
wa owoców i soków jest bardzo 

i ważna. Cytryny wyciska się tu -
| taj przy pomocy maszyny elek -
I trycznej. W kuchni stoi taki tno-
; tor, do którego włącza się nia-
I szynę do obierania kartofli albo 
; do krajania man.hwi i innych ja-
; rzyn, do robieni a pian-/ 7 śr:ek 
• lub klusek i makaronu albo tej 
j do wyciskania soku z cytryn-
| Kiedy Lak odrzucam te połów -
i ki skórek cytrynowych, przycho-
| ćzi mi na myśl przysłowie: „wy-
! ciśnięty, jak cytryna". Ale myślę 
! zarazem, że można ręcznie w-
eisnąe cytrynę bardzo porządnie, 

1 w%śflie na m««irei maszvnie e-
leirtrycznej— niedbale i niesu
miennie. Masjyna słucha się 

l człowieka. I tak porządny pra* 
cownik debrze uszyje w ręka, co 
partacz sknoci na maszynie. 

! Już dość na dzisiaj, bo im wię. 
! cej ciszę, tym więcej widzę te. 
matów. 

s. W. 

POKWITOWANIE DLA JOZEFA 
Z WILNĄ. 

| Zebrano na kolonii zimowe] 
szk, powsz. ,.JehudvjąJi" 

j Zebrane przez dzieei wśrćd 
| dzieci v/ pensjonacie Feldgra -
sowej w świdrze 

i Eli rialnarn, Łódź 
i l-s?a kl. GimnazSum T-wa 

SzkeJy średniej w Grodnie 
Madzia z Sierpca 
Eugeniusz Dawidowłcz 
Bunio Jonas z Łomży (w 

znaczkach) 

JO.-

S.30 
5.— 

1.— 
1.— 

J.-

raienj 
wraz ze składkami z 

przednich tygodni 
po-

2945 

243.32 

272.47 

SUCHOTNIK 
Od kogo? 

zła! 
W tęj 

chwili z kezłi 
Od !§k%za. Choruję na 

1'Shoty krzyczał z drugiego | 

Pm^szędł do nas wśród ro 
ku szkolnego. Początkowo nikf 

r.fe zwrócił na niego uwagi 
Był chudy i na policzkach miał 
rumieńce, które wyglądały, jak j l eńca sali Siiehotmk, 
dwie czerwone plamy, był ehy- j dalej na koźlć, 
ba najsłabszym 'w klasie. Ot ] — Zejdź gj kozła! -
zwyczajny ęhęrląk. Dopiero na na niego wgtiiekły już 
pierwszej lekcji gimnastyki j f t>'k. j 
zwrócił na siebie ogólna uwą-
2?-

Wyszedł na salę, usiadł na 
i sni myślał się rozbierać. 

Napytano go: 
" ,? 

gimna, 

— To uciekaj, bo jak gimna 
styk clę zobaczy- będzie chry-
in-

Mąm go w nosje, jestem 
r.welnionyp 
^ Co ci jest? 
— Mam galopujące suchoty 

— powiedział takim tonem, ja
kim ja mówię; „mam dziurę w 
bucie". 

Spojrzałem na niego z mimo
wolnym szacunkiem. Człowiek, 
który mą galopujące suchoty * 
tak o nich mówi — coś znaczy. 

W tej chwili wszed! na salę 
gimnastyk. 

— Baczność! 
„Suchotnik" (jak myśmy już 

przezwali nowicjusza) nie zlazł 
z kozła. 

— Dlaczego nie ćwiczysz?— 
/Spytał ostro gimnastyk. —• 
Zejdź z kozła. 

— DJaczego pan profesor na 
mnie krzyczy? Już schodzę. 

i ni§ spjesiąc się, powo-.i 
i ićszł z kozła, i" 

Gimnastyk .spojrzał na siego, 
alg widoęznie; przekonał się, i$ 
rie da rady, bo nie powiedzla! 
ani słowa. 

Rozmawiałem później z su
chotnikiem na ten temat. 

— Dlaczegoś sie z nim kłó
cił? 

— A dlaczego na mnie krzy 
czął? odpowiedział mi pytą 
n-em na pytanie, 

— Przecież sam go sprowe 
'•owałęś. Pomyśl, coby byłe 
gdyby powiedział dyrektorowi. 

— Nicby nie było. 

i kłócił się z nimi o byie co. . | ło będzie. Będę musiał cięgle mu się nie chciało. Jak belfc 
Wywoła! go raz geograf. Su- i chodzić do doktorg, będę niiat ?.« >pie, można z budy wylecieć, 

ciiptnik podszedł, oddał geogra- i -'rwotokj, które tak straszliwi? Ale Suchotnik wstał, Z radości 
łowi zeszyt, stanął przy mapie j !v>ęczą, będę musiał zażywać |e-! ći mu sfę oezy skrzyły, 
i niepytany zaczął mówić o | fcarstwa i ciągle będę słyszą! | -=• No, panowie menażeria — 
Niemczech' gospodarczych. Ge-! £>os mamy: ,;Saluś, uważaj na rzek! —to będzie mój ostatf»5 
ograf słuchał zdziwiony, wre- siebie! Saluś, nie wychodź! Sa , k?wał. Kto ma koreldę.' 
szęie zawołali Ituś, weź lekarstwo." Wolę urn-1 Masz. Ale co bidzie jak 

ęię złapią? 
— Nie złapią. A zresztą, co 

ni zrobią? I tak niezadługo mu-
rę. 

Wziął korektę i wyszedł. Sie-
e/ieliśmy jak na węglach. 

Nagle usłyszeliśmy krok! ze 
C? 

Słuchaj no, czy ja cię o to 'tzeć o rok wcześniej, niż Ł\c 
siedząc j piałem? 

i — Nie, ale pan prof, pytał 
! przedtem trzech o to samo, 

pan 

w ten sposób. Dziury w nieb-; 
po mojej śmierci nie będzie. 

— A matka pozwala ci tak 
(hOdzIć do szkoły? To cię ?a-
tha. 

- Dużo się jej pytam. Cha 
dze i koniec i na tym urwał, itfiony „nauczy^ciefskiegc 

więc myślałem, że i mnie 
i-/of, o to samo zapyta. 

— Siadaj na miejsce. Dwó. i 
iaJ I 

— Dlaczego? Czy ja Żie od'! Szanowałem go o wiele wie j to? Może juź jest ktoś w na«-
pc w jadałem? Jaki błąd popęf-! rej od tego czasu Te byf jedy ! r?vęielskim i Suchotnik wrą-
FiUem? — j«y człowiek, jakiego znałem, 

— Wyjdź z klasy, zuchwal-! Hóry doprawdy nie bał si ? j Po chwili ukazał §1© w 
cze! j śmierci. I przwiach Suchotnik z... nączką 

— Niech pan profesor na'— — — — — •=-- wszytów w rękn. Wszyscyśmy 
mnie nie krzyczy, Już wycho-1 Suchotnik czuł się coraz go-1 oniemieli ze zdumienia. Ale od 
p/ę. ' r?eja Kaszlał na lekcjach, a ra» razu wzięliśmy się do roboty t 

I spokojnie wyszedł z klasy.1 }r'ał nawet krwotok. Chudł t(s- po pół godziny zeszyty były 
Takie awantury były na PO- W bardziej, a jego plamy ną ?eprawione. 

iządku dziennym* Suchotnik nie policzkach były coraz czerwień-
bał się nikogo. Z każdym za-. s: e, 

No, już niedługo pociągnę 
— mówił nam — ale wam jesz* 

— Z budy by cię wywalili — i ę/eniu. 
fpróbowałem go nastraszyć, j Pewnego razu ssliśmy, t, 

ęzynał, ale nikt mu nie oddawał 
Wszyscy się bali: a nuż ten 
cherlak, jak się go uderzy, do- i ęze pod koniec pokażę, 
s anie jakiegoś krwotoku. Li-Ji"?em. Zrobię tgki kawał, jakie 

ii?ej znosić te zaczepki w mil• ?cśele jeszeze nie widzieli. Co 

co 11-

iuchotnik wziął je i spokoinie 
'•dniósł do pokoju nauezj'ciel* 
fkfego. Potem wróeił i sak gdy
by nigdy nic nie zaszło, zasiadł 
do gry w szachy. 

Następnego dnia Suchotnik 

<r-;ecierp!iwiofiy 
jem. 

jego spoko 
zfl 

a i Suchotnik razem do szkoły 
Słuchaj —zapytałem go-

No to eoj « tak lekarz po-1 dlaczego ty się nie leczysz? |e 
wiedział, że nie przeżyję tego ście bogaci, wiec możes? 
f( ku. j wyjechać gdzieś, mose ci bę-

Na to nie znalazłem żadn4' jć>ie lepiej. 
e dpowiedzi- | — jot za daleko zagalopc 

-  wiły  te  ga lopu jące  suchoty  
Po tym zdarzeniu kolegowa 

Suchotnik siedział najspokoj- i 'era się z Suchotnikiem. Uę?yj' 
r-iej dalej. 

sf *óbował Suchotnik żartowa' 
tu nic nie pomoże. Nie sale 

się on tak sobie, ani dobrze, ani m! na tym zresztą, żg^yj Nikogo tam nie ma. Kto pó< 

i mi belfrowie mogą zrobić? I tak rie przyszedł do szkołv- Był 
Mez&długo umrę. i nieobecny dzień, dwa, <vdzień.^. 

I zrobił to, co nam przyrzek* w ogóle odszedł w nieobecność. 
Tego dnia była świetlica po Po pewnym czasie dowiedzie-

obieozie. Siedzieliśmy Su T*my się, że umarł. 
diotnik, Lolek i ja — przygla i W klasie szybko o nim za 
dająe się grze w szachy, Naglę pon.niano. Tylko w dniu rozda-
vpadl jeden z naszych chłop • I vania klasówek wszyscy spoj-
śów. 

— Chłopcy « krzyknął -«= W 
nauczycielskim ,eia nasze kla^ 
ŁÓwJd Jeszcze niepoprawione 

krzyknął. 
ja mam zwolnienie — od- j z le .  Nauczyc ie l i  l ekceważył .  Na pizedJriżyć to jeszcze o dwa la- dzie? 

każdym kroku robił im kawały,ia ęzy rok. Pomyśl tylko, cal Spojrzeliśmy po sobie. Nikij-

rzt-h na puste mie?see, gdzie 
aawniej siedział fr ehotnik, u' 

jego wątłą postać i osły 
»?eli jego słowa, które tak c?#-
sio powtarzał: 

— Co mi zrobią?. 1 tak nieza-
siugo umrę. 
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„Islgika cfitojnów" 

W naszej szkole założyliśmy 
„Związek chłopców". W środę 
odbyło się co łskeiach zebranie 
związku pod hasłem: „Niech 
żyje ping - pong." 

— Koledzy — powiedziałem, 
otwierając zebranie — spełniło 
się nasze marzenie: będzie w 
szkole kółko ping - pongowe. 

Hurraaa! Nieci; żyje: 
wrzasnęli wszyscy, jakby wy-
gra'i główny los na loterii. 

Wpadł do nas jak bomba 
nauczyciel śpiewu. Całkiem za
pomnieliśmy, że w sąsiednie* 
klasie jest jeszcze lekcja śpie
wu-

Pały zawodowe — zahu
czał pan profesor. 

A gdyśmy się trochę uspo
koili, wytłumaczył nam, że się 
już męczy z szóstą klasą dwa 
tygodnie csd jedną piosenką 
już, już mieli zaśpiewać do
brze, ale myśmy swoim krzy-
kiem wszystko popsuli. 

Zrobiło nam się przykro, za
częliśmy go przepraszać i na 
ten hałas zbiegli się do klasy 
wszyscy nauczyciele, a twarze 

dziecko ukradło, to mało go nie 
zabjł. Kiedy Lu dzięki żonie cu
dem dostał pieniądze, przypom
niał sobie swą żywicielkę 1 z ro
dziną wrócił na północ. Ale zasz-

skspertjjza prawno 
na. 

7. —i Przemówienia, oskarżę • 
nia i obrony. 

8. —[ Odczytanie listu Feucht-

ła — tego wyobrazić sobie nie 
moź-ta. Wystarczy powiedzieć, że 
gdyby szarańczę powkładana do 
worków, zliczenie ich wymagało
by conajmniej 20 lat czasu. 

Padały miliony owadów, nad
chodziły miliardy. Wreszcie sza-
rań '.za sama sobą, mimo stawia
nych jej przeszkód przez nie-

! 6. -H Glosy publiczności i nanie, życzy powodzenia i jed- j la w nim dziwna /miana: tu za 
' ekscerhiza orawno - higtoryęz- nocześnie zawiadamia, że nie- ! pragnął salonu, Łzat pańskich, 

zaaługo wyjdzie trzecia część , dobrobytu- Lu stał się panem 
tej trylogii, w której on s?.m 

, wyda wyrok na swego bohate
ra, Józefa Flawfosza. W końci 

war.gerą. i prosi, by zawiadomiono go o 
9. —j Wyrok sądu. i wyniku sądu, cc natychmiast po 
Jak jtiż wspomniałam, sąd wydaniu wyroku zrobiono. 

| wydał Wyrok uniewinniający. j Obecnie z niecierpliwością 
i Na ujwagę zasługuje także czekamy, jaki wyrok wyda na na polu, wtedy Lu rozumiał, że • pracował Lu. Pot oblewał mu 
fakt, że'Lion Feuchtwanger, za- obywatela świata, Józefa Fla-
wiadomfony uprzednio o maję wiusza, jego twórca, Lion 

dzieci. Jednakże wiedział, że ma szczęśliwego chłopa, ugasiła o-
cbowiązek względem matki — i ryier. Nr.tr?fi!a na rowy. Masy 
ziemi. ! potopiły się, po ich trupach prze-

A gdy przyszedł zarządzający szły inne. Wtedy zaczęło się ha-
poiami i pokazał dużego owada, rewanie. Chłopi walili masy o-
zwanego szarańczą, znalezioną wad6w łopatami. Najzacieklej 

cym się! odbyć sądzie, wystoso Feuchlwanęer. 
wał doi tej młodzieży list. Wj LUCYNA z Poznania, ;j njjwzieży 
liście tym wyraża im swoje uz :i 

j sanatorium im. Medema w Mie-
! dzeszy$e zebrało się dużo go-
j ści. Wszystkiemu się dziwili: 
'r — jęk tu czysto! 

— i to same dzieci utrzymują 
porządek! 

Atmosfera serdecznej przyjaź
ni przenika całe życie sanato-

! rium. 

Idęska jest nieodwołalna, Posta- j twarz, ręce mdlały, on na mc me 
nowtf działać. Zawrzała w nim zwałał. Od czasu do czasu pod-

! krew chłopska. I tu stał się zno- r.osll padającego w szarańczę 
| wu i hłopetn- ! człowieka. 

Chmary szarańczy przylaty- i Nagle na twarzy chłopów za-
j wały na pola Lu. Lu nie chodził kwitły uśmiechy. Foczuli błogo -
[ do szkoły, ale miał syna, który, sławiony wiatr, który odgania z 
pobierał naukę w wielkim mieś-' ziemi szarańczę. 
cie. I syn ten powiedział: j Tak mnlejwięcej przedstawia 

— Musimy zaoalić częić na-1 się życie najnieszczęśliwszego na 
szych zbóż. Musimy! Ale szarań- ziemi chłooa. Widzimy iepro przy-

wy nauczyciel grał pięknie na cza sobą ugasi ogień. Będziemy wiązanie do ziemi, ambicję 1 uez-
harmonijce. Chłoo.ec zbliżył się kopali rowy i napełniali wodą. A; ciwość. Chłop chiński nie mógł 

gdy i przez to się przedrze, bę-! być bez pracy. 
dziemy ją wygniatali i deptali.1 A'" i*"1** k»rypodnv blad ©o-
Do roboty ! i pełnił: łaknął bogactwa. Chciał 

C^łool, stojący code drzwiami i orzeiśc w sferę, udzie o racy nie 
rozbiegli się. Część rzuciła się do j ma. Chłoo wiedział fednrk, ze 

wkejsmir nowy gmach 
cnferencji prasowej w dala mu pięć, a dwa sobie za

trzymała. 
Pewnego razu podczas zaba-

do nauczyciela z wyciągniętą 
ręką, na które! leżała moneta 
pięciogroszowa i gdy ten skon-
czył grać, rzekł do niego: 

— pozwól mi trochę pograć 
Jeden z gości postawił na na harmonijce, to ci dam 5 gro- , zapalania zbóż, cześć zaczęła k 

: konferencji bardzo ważne pyta- szy, 
nie: Nie wiedział, że można coś 

•— Czy diieci, wracające -i i otrzymać darmo. 
sanatorium do wilgotnych, stra-j ... Dopiero w sanatorium 
sznycli mieszkań, «!e odczuwaj? j dziecko dowiaduje się, że nale-

ciieli tak gioźne, że ęzfy nasz o wiele ostrzej swego położę- ży myć zęby szczoteczką i mie
nia, niż przed pobytem w sana- tą i utrzymywać porządek. 

pać rowy, pozostali wypełniali je 
wouą. Tymczasem szarańcza n-
cadła na pola. W jakiej ilości by-

ma siemię. A gdv bło?o?'awionej 
Tjęp? 

str o. cośp es^ył iei na rat-nek. * 
Marek z Franciszkańskiej, 

TjĘj ^ 

związek schował się pod ławki. 
— Co się stało? Co tu się 

dzisie? — pytał pan kierownik. 
Wylazł Maks z pod !awki i 

piszczy; 
— To z wielkiej radości! 
i— Z jaki?? ra-!ości? 
— Że w naszej szkole będzie 

kółko ping - pongowe! 
Wtedy z gromady nauczycieli 

wystąpił opiekun Związku, tk-
rowy chłop i rozkazał krótko, 
cicho, bo nigdy nie krzyczy: 

— Cały związek do domu! 
A do nas: 
— Zarząd zostaje. Proszę do 

kancelarii. 

MOTEK z Wilna.-

Sad mi iiKfam 

tonami 
Pan kierownik sanatorium od 

powiedział, iż wychowawcy po 

Kierownik opowiada: 
— Zdarzył się wypadek, 

lik imWi sgmsmn Mm 
ze 

Jedną z 
jer-iności 

na'wfvkszych 
nadchodzącej 

przy-
zimy 

kazują dzieciom świat lepszy, i-y, zamieszkałej przez trzy ro 
czyściejszy, życie, c/.iny, iiczące razem 24 osoby. 

przybyło do nas dziecko z iz jest jazda na łyżwach. Nie każ 

piękniejszy i 
pozbawione 
przekonaniu., 

zawiści w 
:e do takiego 

prowadzała 6-letmego 
czyka do mieszkania, 

Przede wsrystkim musicie 
wystarać się o dwa kawałki 
m-ękldego drzewa (lipa albo 

dy może sobie pozwolić na ku topola), bo obróbka twardego 
pno stalowych łyżew, zresztą drzewa wymaga więcej wysiłku 

Nie chce się wierzyć. najmilsze jest to, co się zrobi i wprawy. Po*a tym potrzebny 
Tyle tu przestrzeni, powie- samemu, wiec opiszę, jak za pa- jest jeszcze gruby drut, po-

- - - - wiedzmy — telefoniczny, 
50 do 70 cm. 
wa wystrugacie 

chłop- metrach kwadratowych, na któ twardym lodzie i po ubitym i oto łyżwy: 

dłU-

takie 

miesz• 'r3ch żyją 24 osoby! 

Dnia 26. XI. 37 r. siaratlśem 
pewnej grapy młodzież} odbył 
się w lokalu „Ligi" sąd nad bo 
haterem dwóch dzieł Liana 
Feuchtwangera ,Wojna żydow
ska ' i „Synowie" — 'ózefe-.i 
Flawiussem. Sala Ijyfa zapewnio
na publicznością po brzegi. 
Młodzież, biorąca udział w są
dzie wyvviazala się z zadania 
doskonale, za co został? nagro. 
dzona burzą oklasków. Najbar
dziej spodobały się przemówie
nia obrońcy i prokuratora, w 
szczególności obrońcy, <rtóry te1 

sprawę wygrał. Na uznanie za
sługuje przewr :.n?cząca sądy 
Niii.sia, która całą rozprawą kie
rowała bez zarzutu. 

Plan sadu (apelacja) był na
stępujący: 

1. Zagajenie przewodni
czącego. 

2. — Odczytanie wyroku 
pierwszej instancji. 

3. — Molywy apelacji oskar
żenia i obrony. 

4. — Zeznania świadków: 
a) Aleksa?, fabrykant szklą, 
przyjaciel oskarżonego, b) Ga
maliel, pierwszy doktór uniwer
sytetu w jabne (PalesUna). c) 
Tyfus, cesarz Imperium rzym
skiego. d) Domicjan, cesarz, 
następca Tytusa. e) Paulus 
syn oskarżonego i Egipcjanki, 
Dorion, f) Justus, pisarz żydów 
s k i ,  p r z y j a c i e l  o s k a r ż o n e g o ,  g )  
Fineasz, wyzwoleniec grecki, se 
kretarz osksrżonego j wj^ho-
wawca Paulusa. 

eznania świadków do-

i czącego się gdzieś na krańcach Dla byłych wychowanków 
j miasta. Chłopczyk przez całą utworzono w Warszawie „Kin j 
i drogę zachowywa. się grzecz jcer - Hajm" (Dom Dzieclca), 
nic, nawet bardzo tęsknił za gdzie spędzają całe popołudnie, 

; domem, ale gdy przekroczy*; odrabiają lekcje przy pomocy j 
i próg i tijrzeł sw\ ch rodziców i nauczycieli, otrzymują pożywię- j 
i swoje dawniejsze życie — u j nje, bawią się. „Kinder - Hajm" 
I siadł na ziemi i gorzko zapła- j własnego lokalu Jeszcze nie oo 
kał. ; siada, mieści się w szkole lud >-

... Pani Wasilewska odwie-; v/ęj przy ulicy Krochmalnej 36. 
: dziła mieszkanie jednej z wy- | Sanatorium Medema, to jed.m 
chowanek sanatorium. Podłoga;z nielicznych radosnych wvse- ( 

składała się z kilku nołama j pek na morzu niedoli dziecka J 
i żydowskiego. 

Sanatorium przystępuje te 

śniegu. 

Teraz trzeba te łyżwy pod- j tu. W łyżwach, w miejscu, 
kuć drutem. Wymierzcie sznur- gdzie przejdzie drut, trzeba wy-
kiem odległość od jednego koń- ryć rowek, w Móry wpuścicie 
ca łyżwy "do drogiego, dodajcie drut do połowy jego grubości, 
jeszcze parę ce.itymetrów na ; końce zaostrzycie, zagniecie i 
zagięcie i tym sznurkiem od-1 wbijecie jak na rysunku. 
mierzcie potrzebna długość dru-

nych desek i z gliny. Po ś'cd 
ku dziewczynka z uporem szo 
rowałą t>'ch klika desek. 

Jeden chłopak miał wyje' 
i raz do budowy nowego budyn
ku na sto łóżek. Czasy są bar 

chać cio sanatorium. Opiócz dzo ciężkie. Ale mimo wszystko 
babci żadnych bliskich nie po- girach ten powstać musi —• 
siadał. Babcia przed wyjazdem zbiorową praca, wspólnym 
chciała m;: coś dać na drogę, u układaniem cegiełek. 
że miała tylko siedem groszy, AD. 

15^ lemla ilggpstiwiena" 
nie Długo iastanawiałem się nsd ręku. Reszta dzieci leża-!a, 

tyci, Który łilm dał nil najwięcej mając sił ruszyć 
, wrażeń i doszedłem do wniosku, W wiosce Judzie ginęli wćw-
: se najlepszym filmem, jaki znam czas, jak muchy. Między garstką 
j była „Ziemia Błogosławiona", żyjących chopców rozeszła się 
i Dlaczego? | wje3Ć, że Lu (główny bohater fi!-
; Uioz mm ten zaznająm'! mnie m u )  ma jadło. Jak dzikie zwie -
z życiem chłopa chińskiego. Po- rzęta rzucili się uo chaty Lu i za
kazał wyzyskiwanego i upajle- stali.., żonę jego, mieszającą wll-

j dzonego człowieka. j get ią z-emię, znalezioną przez 
j _ „Chłop chiński kupił za tanie nięża Nackoło atały dziec* chci-
! pieniądze ziemię. Kupił aż pięć vvym wzrokiem wpatrując się w 
j pól. Zasiał je i oył bogaty, Wfcrót rozgotowaną ziemię. 
cł. hiuCCija susza- Z zapadnięty-Lu cl'clał sprzedać jedyna żv-

: wicielkę — ziemię. Kupiec da
wał zaledwie 12 sztuk srebra. 

Pozostaje oitaiitia robota u-1 Przy sposobności, szukając śru-
mocowanie rzemyków. (cieli bek, rozejrzyjcie się w dcmo-
macic świder, wyborujcie dwa wych rupieciach: mere *naj-
otwory w miejscach, wskara•' dziecię dwie ydncwiedoie kla-
nycb na pierwszym rysunku. | meiW do rzemyków; lepsze są 

• Przez te otwory przeciągniecie | rzemylń zapinane niż zawfczy-
i rzemyki, które będziecie zawią- ] waiae, zresztą wdniej to wyglę-
:zywać nad butem Jeżeli nie da. 
macie świdra, można rzemyki (i- g.) 
przykręcić do łyżew śrubkami. —-— i 

PO RAZ PIERWSZY 
do Małego Przcg'ndu nepisaJl: AJ-
^ensztajn Rachsja — Aleksandro
wicz Ryszard. — B renbauai Hela. -
Blatt Kania. — Birszlyn Heniek. 

i Cwajfas Jerzy. — Czarnobroda W < 
1 nja. — Ferster Ewa — Finkeisteln wręcza go chłopcu i pyta: 

Ruta. — Ferma Anka. — fr\ dtna.J! — A gdzie pieniądze? 
Pola. — C-oJdkom Zosia. — Cic!*'- — W garnuszku na dnie! — 

(ŻARTY) 
ROZKOSZNE DZIECKO. 

— Prosję o garnuszek trarmtsla-
dy — mówi ośmioletni JslsJo, poda
jąc sprzedawcy nac^yn'e. 

Sprzedawca napełnia garnuszek. 

S. — 
daikowych. 

I m oczami i popękanymi wargami 
; obchodził chłop swoje pola. 
, Wszędzie i na wszystkim odbijał 
i ">1? brak życiodajnej wody Nagłe 
oczy mu zabłysły. Został skra-

! w^k zlejni * maiki, jego jedynej 
żywicielki, skrawek, zawierający 
w sobie wilgoć. Rolnik chiński 
chwycił się ostatniej deski ratun
ku; przyniósł miseczki i kubły, 
napełnił je wilgotna ziemią. Do 

! ttenw zawlókł tylko jeden kube-
• fek. Wszedł, a na progu sledzia-

żona z trupkiem dziecka na 

man Adam. — Guterman Niusia — ! oświadcza Jasio, uśmiechając sie 
Hamburger Hanka. — Jedwab Idzia. 1 słodko. * 
— Jcselewin Dawid. — Kani'oner 
Lutek. — Kałużyński Stefa. — Klein 

OSTROŻNY. 
J Ojciec szedł z synkiem przez wieś. 

..... i Rachela. — Kolberg Jenta. — Koren- • Zatrzymał się przed wielką jabio-
£io. za to ntegu iesć przez wiele • ;ajer S-Jlamita. — asiman Dawid — ' ni?, obsypaną owocami. Ojciec r 

tygodni, a.e Lu zrozumiał że iak Lewin An!:a. — Uchtenbaum Bron- i ci;ka-.vością oglądał wielkie, dojrzałe 
p snr.dze wyjdą, stanie się nędza- ica. _ LJclitensztab FefkŁ — Los?^ jsbika. 
rzem. I me sprzsdnł swoje? ziemi., Irena. — Łuński W. — Machls ł^. j — Teraz należałoby je zebrać 
\JX wj" wędrował z rodziną tta ©n. — Pindck B. — Pozner Fercja.' oświadczył tonem znawcy. 

?Cij<Inie* c»ęgnę«o tyrtące — Próinak Miry?'a — Rafałowie* j — Alw ule, tatusia, nlę teraz — 
takiJh, jalt on żywych szkieletów Pola. — Rozcnberg HendyK. — Ro« sssptujł synek. — Przecież gespo-
IndŁtich. Wresz de detail do mia- zcnbh«n Dorka, — Szymenczyk Mał i darz patrzy na nas! 
sta. 1 tu utrzymywał się z żebra- ka. — Ung#r Lca. — Wajman Ne> 
niny, zastępował nawet konia mi. — WarhaTt liii. — Wejder ]«. 

zamian za niewielką opłatę. A- 1 dyla. — Werthajm Hania. - Wołyń-
Je Lu nie kradł. A gdy jego ska Dora. •, I WW 

i 

• •^•1 •—II WU W IIWU — 
Listów otriymaiiśmy i Warsza-

wy = 55, z prowincji 51, razem 
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MAŁY PRZEGLĄD Warszawa, piątek 21 stycznia 1038 r. 
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Może pan redaktor poradzi 
ml, co mam robić, żeby się po
prawić i nabrać chęci do pra 
cy: 

NIUSIA G-

BI-

Harod. 

CHAMISZA - ASAR 
SZWAT. 

(Listy I! oddz. z Ejn -
Wiek — 7 lat). 

DO KOLEŻANEK i KOLEGÓW 
W GOLUSIE. 

Przyjedźcie do nas do kraju 
bo pięknie tu bardzo. Orzemy 

DZIWNY DOKTÓR. 
Do naszej szkoły przyjechał 

teatr „Baj" i dał nam piękne 
przedstawienie. To była histo 
ria o dziwnym doktorze, który 
wolał leczyć zwierzęta niż lu
dzi. W swoim domu miał tro
chę zwierząt jak kaczkę, papu 

doktora, który kazał | mi przei 
kilka dni leżeć w łóżku. ... , . , 

Leżałem spokojnie, j chociaż jeza i psa, aleciągle marzy' 
ciągnęło mnie na piękne wy •! °. ty11' /?,eS? przyszed. 
cieczki, kusiły saneczki i łyż ! się leczyć lew albo krokodyl. 
Wy T l Doktor miał siostrę, która 

Niestety, tegoroczne! wakacje "le ^yła z *e2° zadowolona, 
zimowe nie udały mi i się. Od j Ciągle mówiła: 

tu, siejemy i sadzimy lasy. I'u i oiorę sobie jednak to, co slra-1 Moj uczony bracie, _ le-
jest bardzo dobrze — tu — uI ałem teraz, podczas wakacy czy§z zwierzęta, które ci mc za 

letnich. 
HENIEK z Granicznej. 

* 
DOCZEKAŁEM SIĘ... 

owu u iiao. , Mam nauczyciela, który przt- , . 
Pięknie tu, bardzo pięknie Je j de wszystkim zajmuje; się sła- cyrk°wca».ze . "'a. *}„ 
dziemy na wycieczki, zbieramy J hymi uczniami, a doojtero po- dobry I rue daje im jesc. DOK-
kwiaty. A i w naszym ogródku! fen. lepszymi. Rozmawia z nimi, !OR P°gmewał S1? na cyrkowca 
pełno kwiatów \ zieleni. U was j tłumaczy im dłużej lekpje, a jak i1 zabrał zwierzęta do siebie. 
IłiriTO tpfflT ĆfltPCf n^Hn It na ; r otłr*r I rragn.l 

nas. Na wiosnę kwitną anemo 
ny i kwitnie drzewo migdałowe. 
W zimie rosną pomarańcze. Na 
Chamisza - asar - biszwat we
soło u nas. Sadzimy drzewka. 

to nie płacą i tracisz prawdziwe 
pacjentlri. 

Raz przyszedł do doktora 
cyrkowiec z małoką i krokody
lem. Zwierzęta skarżyły się na 

może teraz śnieg pada, 
okolica tonie w zieleni- Przy 
jedźcie, to będziemy żyć wszy
scy razem. 

JORE. 
* 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DRZEWOM. 

u na i podczas rozdawania 
któryś z nich płacze, pan mó 
wi: 

— Uczeń bez dwójek, to jak 
żołnie*? bez karabinu. 

Mnii te słowa bardzo się po 
dobały Zazdrościłem i kolegom, 
którymi nauczycie! tak! dużo sie , t . .... Un 

Drzewa, zapuszczajcie korze- I zajmuie. Chciałem ciioć jeder i .nu Ir 
nie do ziemi, rozrastajcie się j raz mieć te same prawk, co oni. i mnS nrrv 
gałęźmi w górę! I nie pozwó1. j I oto doczekałem 6ę te«o 

wiadectw! ^fniem wszyJkich zwie-
! i ząt było pojechac do swojej 
ojczyzny, do Afryki. I w końcu 
doktór pojechał z nimi do Af
ryki leczyć inne chore zwierzę 
ta. 

Całe przedstawienie bardzo 
mi się podobało. Najwięcej po-

IX-ty TURNIEJ ROZRYWKOWY j pi dziób" (4, 5, 6), Michaś Stern (4, 
„MAŁEGO PRZEGLĄDU". 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 22. 

l - l - l r l  
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[ U R N I E  ROZWIĄZANiE ZADANIA 
JOWEGO Nr. 23. 

Wyrazy, zawarte w koiówcc, są 
następujące: moda, pasek, kora, ssr-
na, arka, palec, czyn, indyk. kosa, 

i szczęścia. Na półroczu otrzy
małem aż trzy dwójki, ale 
szczęścia nie zamałem) Nauczy 
ciel, zamiast ..żołnierzem", naz
wał mnie oróżniakiem. i Koledzy, 
którzy mnie dawniej l&bili, po 
trochu oddalaj? sie ode mnie. 

spo

cie, żeby was wyrąbano. Do 
brego roku, kochane drzewa. 

J A E L .  
* 

ROZMOWA DRZEW. 
Koło baraku rósł cyprys 

drzewo migdałowe. I rozmawia 
ly: Ja ładniejszy — mówi cy- Tylko ojciec, od którego 
prys. Nie, ja ładniejsza — mówi 
drzewo migdałowe. Usłyszało 
tę rozmowę słońce i powiedzia 
to: Nie kłóćcie się, drzewa! O 
boje jesteście ładni i mili: mig 
datowe drzewo kwitnie pięknie, 
a cyprys daje cień. 

AHUWIE. 
ag* 

SEN DRZEWA. 
W gaju rosło drzewo, śniło 

się drzewu, że je mają ściąć. I 
zaczęło prosić drwali: nie wy-
rąbutcie mnie! Ale oni nie słu-
cbalŁ 

A nazajutrz budzi się i widzi 
Wysoko swoje gałęzie zielone, 
ft na nich śpiewają ptaszki. !plsa} artyklt} ?, t. „ 

Y v A r ! R* j (p<.i 
i Kiedy byłam młodsza, 

PODZIĘKOWANIE j gnałam napisać do 
DRZEWU OLIWNEMU. i Przeglądu, a!e wtedy 

Ty dajesz nam dobre oliwki.: same głupstwa i tak, 
Z twoich oliwek robimy dobrą pewno zrobi teraz pan 
oliwę. Na tej oliwie smażymy i 
gotujemy. 

A wędrowiec, zmęczony dro
gą, siada i odpoczywa w two
im cieniu. I za to wszystko 
dziękuję ci, drzewko, i życzę, 
byś żyło dużo, dużo lat! 

R u r. 

najmniej powiedzieć, co im do
kucza, a zwierzęta nie i dlatego 
trzeba je kochać 5 rozumieć. 

BELA z Niskiej. 
* 

JAK MNIE WRZUCONO 
DO LIWCA. 

W zeszłym roku byłem w Ur-

|5, 6), „Szach" (4, 5, 6), Dudek 
Szkiar (adres — 4, 5, 6), „Szkot" 
(4, 5, 6), Tolek Szlik (4, 5, 6), A-
dam Szpiiman (4, 5, 6), Srulek Szpil 
man (4, 5, 6), Madzia Szoiro (4, 5. 
6), Miecio Szurek (4, 5, 6), Staty
sta-,v Szwalbe (wiek — 4, 5, 6), 
Ka';:nka Tobołowska (4, 5, 6), „Ta
jemnica" (4, 5, 6), „Umysł" (4, 5. 
6), Ar.dzia Wajgenszperg (wiek — 
5), Izio Wajsenblum (wiek — 5), 
Józef Wolteger (wiek — 4, 5, 6), M 
Zankier (imię, wiek — 4, 5, 6), Mu-
sio Zir.ger (4, 5). 

Dobre rozwiązania zadań tumiejo 
! wych 10-go, 11-go i 12-go nadesła-
; ii: jankiel Ajzenszmidt (wiek 10, 11) 
i„Awad:usz" (10, 11), Izaak Bilder 
j (10, 11, 12), Lila Borensztein (wiek 
— 10 11, 12), Halinka •wuchfci kasta, apel, klaps, stal, alarm. . . . 

ROZWIĄZANIE ZADANIA TURNIE (10' U\' T°b.asz Chludn* wicz (ad
res, wek — 10, 11, 12), Natan Dys-
5-an (10, 11), Róża Figa (10, 11), 
Halinka Finkielkraut (10, 11), Renia 
Frydman (10, 11), Michał Gelblum 
(1C, 11, 12), 

JOWEGO Nr. 24. 
Nazwy geograficzne nalećy usta

wić w następującej kolejności: Na
łęczów, Amsterdam, Zagrzeb, Lód', 
Oliwa, Dubrownik, Zakopane, Ino
wrocław, 
Ciechocinek, 
nań, Kraków, Antwerpia, Gniezno 
Otwock, Radom, Europa. 

Przysłowie brzmi: „Na złodziejsi 
czapka gore". 

* i 

vroclaw, Eufrat, Jordan', Ugand.,112)< .Tobiasz Akowski 
Ciechocinek, Zgierz, Augustów, Poz- i JJJes

n) ' * ,.1' 
tań intwprnifl finioTTlo * Ł ' * * \ ,t /, 

Alic-cio Glasman (13. 
(wiek, 

Goldfarb 
Celina 

i Grnsberg (10, 11), Ai. Gryn (10, U, 
112), frla Grynszpan (10, 11, 12), 
jldzia Jcdv/ab (10, 11), Felicja Kos-
js0\vs!:a (10, 11), Włodzimierz Kron-

Dobre rozwiązania zadań turni? jo- Pa we Lapi-Ius (10, 
wych 4-go, 5-go i 6-go nadesłali: . ">» Z^ 

ABA" (4, 5, 6), .Awadiusz" (4, 5. ' I1,,: ̂ CyT.i? dziewałem się, że dostanę lanie, 
powiedział: : 

— Popraw się, bo ja|c na dru-
gie półrocze dostaniesz dwójki, 

'to będzie niedobrze. i ćmi " " !o"J'\ V""/- 7,„r"i' (w5ek, adres — 10). El'asz Pr?vsu-
Raz tylko oszukałem siebie pewnego dnia było bardzo! ^ ^'lfred' { ^."zard Bra id-! sk-cr (w5e'''' adres ~ 10» n» 12> 

samego. Chciałem zostać „zoł- chłodno. Na plażę przyszło kil-1 
szt'ete'rowi'e (4 5 6) Per!a Bnim ;Rachcla 2 Józefowa BilS- <10, U), 

merzem me pracując i| me wie- ka osób aje w Liwcu nikt się f ek _ 5 6j ^ina' AIarim (5 6) i Fela Rajchenberg (10, 1, t2), Lusis 
działem, że tylko sobię zle zro- nie ̂  cJt (f5? 6) N-m R^man (!2>« R^d ^bak (10. 

Po drugiej stronie rzeki stała D/sUla (4> 5> 6)t Ilza (4- i U; SewcŁ ^Rotenaehł (la, u 

lach. Codziennie przychodziłem Artek Bie-a=;Wi C4 5 6) Li a L!pszyc <10' 15^ A?a Loescher (,0> 
nad Liwiec i spędzałem tam kil-! %Lbaum (4 5 6) U. Bow. II2)' Wlad"° LubeIfe!d (1° 12>' 
ta godzin. Kąpałem się, .owi- iSTX i «? ^ n>, ***.».• 

i ryby i bawiłem się z dzie- jszt -n (wiek _ 4 5 6) Zd,isiaw i1;1"1, (I°; 11 >• ^oczebue'd 
| Bomstein (5, 6), 

biłem. Więcej w takiej głup
stw/a bawić s'>. nie bę4ę. 

LUTEK z 
a 

NIE JESTEM WYTRWAŁA, 
Nazywam się Mosia' 

redaktor zna pewnie 
brata, który dwa lata 

,R« 

po 15 lat Właśnie w tej chwffl r. Feldman (imięJ- 4, 5, 6), Fran 1-;>' M: Saperf^ (™:ę -10. 
zauwazyłem, ze wrzucili om do ^ ^„.4 (» * taz!o Frvdmai 12)» "Sariens (10, li), Dudek 
wody kogoś ze swojej gromady. ™ Lia (l 5 k <10' 12>» Adam Szpflma-

G. Pan Byłem zaciekawiony I chciałer M5chał Ge!bium 5> 6), wecio (10' łl)' Srdck SzPaTnan lr>-
mojego i podejść, żeby zobaczyć, kogCiGlasman (4> 5> 6)> Jose5 Goldferb !Madz!a s-P':ro <»), Lola Szraibmar 

temu na-'oni wrzucili do wody. Zdawało ,r u s r\ <10>. „Tajemnica" (10, 11, 12), Ha-

EUKALIPTUS. 
Eukaliptus wysusza biota, da 

je cień zmęczonemu wędrowco 
wi i leczy chorych. Z drzewa 

Jeziorny. 
gromada chłopców. Mieli może 5> 6)> Ludw5k E^berg (4> 5, 6), j |2), Frania Rybińska (adres - 10 

pra-
Małeg > 
pisałam 
jak na-

redaktor, 
ja wrzucałam swoje artykuły da 
"'osza. Jeśli coś ładnego nani-
sałam, to ani mi na myśl przy
szło, żeby przeoisać ha czysto 
i wysłać do redakcji. 

Teraz jestem starsza, ale nie 
bardzo rno^e sobie dać radę z 
moim leniwym usposobieniem. 
I nie jestem zupełnie > /ytrwała. 
Na przykład w głowie mam du
żo pov/ieści, wszystkie moje 
zeszyty zamazane są powie-

temu na-;on« wrzuan ao wody. -Łaawaiu (5> 6)> RySi0 Gcldszal (4, 5, 6), ,,. , ^ 
dio-mon- mi się, ze to była panienka. Izrae, Goldszpi?iel (4, 5, 5), Sewe<:hnka Tobotowska (10, 1. 12), „U 

Żeby się przedostać na dru- Goldsztejn (wiek - 1), Zosia Got ;mysr <vvlck ~ 10> »>. Iózef Wc' 
stronę Liwca. musiałem : hardówna (4> 5)> Celina Grasfcers ' te-er (w!ck ~ 10- in- Mus?0 Tw 

go 

NIEUDANE WAKACJE. 
Zara.~ na początku v/akacyj 

•<tmovvych pojechałem do Ot' 
i.vr>Lecz już nazajutrz po-

j Małemu Przeglądowi, ale gdzie 
l' R i E. tam! 

Niech tylko trzy rozdziały na 
piszę, to już dalej nie mi 
ste stronice wypełniam rysim 
kami, a potem odrzticam z' 

gą stronę Liwca, 
przejść przez mostek. Do 
szedłszy do połowy mostku za 
trzymałem się nagle, gdyż zau
ważyłem, że chłopcy, do któ
rych się zbliżałem, ustawili się 
jakoś dziwnie na irostku. Nie 
przeczuwając nic złego, śmiało 
poszedłem naprzód. Byłem już 
blisko brzegu, tuż przy chłop
cach, gdy wtem ktoś mnie po
pchnął i spadłem z mostku do 
wody 

Liwiec jest rzeką bardzo płyt 
ką i bezpieczną i dlatego dzieci 
bawią się w niej, jak na pia
sku. Ale po drugiej stronie rze 

(4, 5, 6), M. Gryn (imię — 4, 5, 6i,: 2er (10' 1!)-
Aleksander Grynberg (6), Ida Gryn i Dobre rozwiązania zadań turniejo 
szpan (4, 5, 6), Zdzisław Gjrko (1. wych 13-go, 14-go i 15-go nadesta-
5, 6), Symek Hajtler (4, 5, 6), Mo- li: „Aba" (13, 14), „Awsd'usz" (12, 
tek Hochman (4, 5), „Jalda" (4, 3, 14, 15), Izaak Bilder (13, 14), Ha-
6), Idzia Jedwab (4, 5, 6). Sarenki linka Boruchin (13, 14, 15), Tobiasz 
Judkowska (5, 6), Lusia Kapłanów- ; Chludnicki (wiek, adres — 13, 14), 
na (wiek — 4, 5, 6), Liliana Karo- 1 „Taretnnica" (13, 14), Dobrania 
Ilcka (wiek — 5, 6), Srulek Karp Pragi (wiek — 14), liza Edelszein 
man (4, 5, 6), „Ring" (4, 5, 6), Fe- ' (13. 14, 15), Ludwik Eliaszberg (13. 
licja Kossowska (4, 5, 6), Włodz<- 114).Ernuś z Pińska (nazwisko, ad 
mierz Kronholc (4, 5, 6), Sz. Kry res, wiek — 14), Renia Frydman 
pel (imię — 4, 5, 6), Iszaje Kuliński (13, 14, 15), Tobiasz Glikowski 
(5), Pawe. Lapidus (4, 5, 6),( Efryś (wiek, adres — 13, 14), Josef Gold 
Lejberg (5, 6), Ron-a Lewi (4, 5), ! farb (13, 14, 15), R. G. (13, 14, 15), 
Maria Lewin (4, 5, ?"•>. Zygmuś Uch- | Celina Grasberg (13 14), Ida Gryn 
tensztejn (4, 5, 6), Dorotka Liclit- ; szpan (13, 14), Jadzia Jedwab («3 brzydki-!^' w pobliżu mostku jest jedno ^ ^ f _ j 

eukaliptusowego robimy tak^ [ mi. Ale cóż z tego: napiszę ! miejsce dość głebokie tam dzie szajn0wa (4, 5, 6). Mira Line (wiek , 14), Lil^na KaroKcka (wiek — 14). 
kołyski. I barak? budujemy z ; nięć rozdziałów, a gd^ pcmy-!c' me podchodzilły wcale. I tu' 4> Ata Loescher (4, 5, Felicja Kossowska (13, 14, 15), Pa-
drzewa eukaliptnsu. Drogie jest j ślę, że aby zakończyć powieść,' właśnie pchnięto mnie z most• I wiadzio Lubeinfeld (4, 5, 6), Doro ; v/el Lapidus (13, 14), Zygmuś Lic^-
nam to drzewo bardzo. (powinnam jeszcze napisać kil-i1™* . . i ta Mozes (4, 5, 6). Alfred Muławsm tensztejn (13, 14, 15), Ala Loescher 

j U W A L. kanaście rozdziałów, Odrzucam : szczęście chwyciłem sic (wiek _ 6), izio Nieczuński (4, 5,' (13, 15), Władzio Lubeifeld (1? 
z niechęcią pióro. za słuP od mostku i cudem wy-16)> Nacia Niemjec (4> 5> 6)> oie^ 14), Izio Nieczuński (13, t5), Naci.; 

HISTORIA JEDNEGO DRZE Często nie śnię w nocy i wy- i dostałem ^ się na powierzchnie ołtuski (4, 5, 6), S. Ostrajch (imię— J Niemiec (13, U, 15), Olek Ottnski 
VVA. jmyślam powieści. Gdy przykrzy | w°dy. W" następnej chwili nai- l0I3 periówna (wiek — 4, 5, (13, 14), Hali«a Pinkiert (13, 14). 

Zły Arab jakiś obciął gałęzie i mi się i nie mam co czytać — I ^'e2ja mamusia, wyniosła mnie Halinka Pinldert 
na drzewie, ale ono nie umarło, j piszę powieści. Ostatnio ułoży-1z Liwca i przebrała w suche njej poczebucki (4, 
Wypuściło nowe gałęzie i dalej łam powieść p. t. „Bandy z' "branie.^ Skórę na nogach mia- sxia[ wiek _ 
żyje. i dalcl jest pięknym drze- | czarnego i białego lud i". Mia i 'em siime podrapaną. 
wem i przyjemnie usią?ć w ,e- j łam zamiar przysłać tę powieść ISKIERKA' 

cgę. P» 

6), Halinka Pinldert (4, 5. 6), Da- Sylwa Preczepówna (14), Elias-
, 5, 6), R. Pol-"- Przysaskier (wiek — 13, 14), Few 

4, 5, 6), Fe'a Rajchenberg (23, 14), Sev.ek Ro 
Rajchenberg (4, 5, 6), M'ra Rajcher- tenstein (13, 14, 15), Fran'a Rybi.i 
tówna (4, 5, 6), Dosia Raizman (4, ska (13, 11), Dudek Szklar (adres. 
6), Lusia Raizmanówna (5), Rifa wiek — 13, 15), Adam Szp'lmai 
z Otwocka (nazwisko, adres, wiek! C'3, 14), Srulek Szpiiman (13. 14. 
— 4, 5, 6), L'la Rotblatówna (wiek 15), Madzia Szpiro (13, li), \iiedo 

' — 4, 6), Sewek Rotenstein (4, 5, 6), Szurek (13, 15), Halinka Toboiow-
Tosia Rotsztejn (4, 5, 6), Ann i ska (13, 14), „Umysł" 'adres — 
Rzęch te (5. 6), Frania Rybińska (4. 13, 14), Bc-niei' Wajnsztejn (wiek— 

1 5 ,  6 ) ,  M i e c z y s ł a w  S a p e r s z t e j n  ( w i e k  1 4 ,  1 5 ) .  J ó z e f  W o l t e g e r  ( 1 3 ,  1 4 ) |  
l — 4, 5, 6), „Sapiens" (4, 5, 6), ,Sę- Musio Zln^er (13, 14). 

szyt i nie mam ochoty1 dalej 
c: iłem się źle. Ojciec zawezwał pisać. 
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