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III Konkurs

Siedzimy przy biurku w ma chłopcy czy dziewczynki ?
Nasz wiek zosta! uznany
za
— Dziewczynki są bardziej
wiek materjalizmu. Nawet na ła łym gabinecie : pani Maryla Jomach Małego Przeglądu ten mod nasówna, sławna pianistka, i ja. ""ażiiwe, więcej się wzruszają :
— Pani telefonowała do re- przejmują muzyką. Zato chłopcy
ny frazes odbił się giośnem echem. Byle sztubak twierdzi, że dakcii i rozmawiała 7 panem re więcej pracują, wytrwałej i z za
cięciem.
żyjemy w wieku materjalistycz- daktorem.
AUTOMAT
— Tak. Powiedziałam panu
Najlepsze wyniki widać u manym, a więc trzeba stłumić wszel
z
NaBielafisK^ iV/itrzbow^.
ki poryw uczucia okrzykiem „ja redaktorowi, że chciałabym wy- j łych dzieci. Mam w jednym
każ ze mnie gęś sentymentalna ! brać z pośród czytelników kilko- kompletów dziewczynkę pięcio
— i nie zapuszczać się w dysku ro zdolniejszych dzieci i liczyć letnią, która na wiosnę pe"'iie i
hKódi wtjłe^i ftjhaś zdrowi*
sje, mogące doprowadzić do ich gry na pianinie. Chodzi mi o już wyjdzie na estradę. Najlepiej
„hocków inteligenckich". Nie dla dzieci naprawdę zdolne, o takie, jest zacząć grać w piątym-szó- '
1
MKn?. szłubuczKi f sztubacy
tego, że naprawdę jesteśmy tak które potem mogłyby stać się ar- stym rck \ życia, bo wtedy
realni i zrównoważeni, ale dlate tystami. Tyle marnuie się talen- j ce są giętkie, łatwo można je roz-!
tów ! Moim obowiązkiem
jest winąć. jeżeli się zaczyna w póź- j
go, że boimy się śmieszności.
(Tutaj mama nie zobaczy)
po- n'^jszym wieku, to już tak dosko !
Wymawiamy z przekąsom s!o- szukać talentów i w razie
wo „romantvzm" i stawiamy nad trzeby przyjść im z pomocą, tak, nalej techniki nie można osiąg- i
; ohć. Dlatego właśnie chciałabym j
aiem krzyżyk.
; jak swego czasu było ze mną.
Z papieros* clijm p»szciaj|
Dawny romantyzm nas śmie i Pani Maryla z ożywieniem o- i wybrać z pośród czytelników Ma
j łego Przeglądu tylko młodsze i j
szy — i słusznie. Trudno brać powiada o sobie.
ido
Się dowalają.
poważnie heroiny blade od wiel i już od najmłodszych lat bar ' bardzo uzdolnione dzieci,
kiej ilości pożeranych cytryn
i dzo lubiła muzykę. Mptka trochę ' Wybiorę kilkoro naizdolniei .
tfehaterów, smutnie dumających ją na. czyła, ale nic Me. Nie ' **ych dzieci. Pozostałe dzieci,
na skalo przed popełnieniem sa- miała warunków, żeby się uczyć mniej zdolne, będą się mogły
fiini ma na *pacei» chęci?
--łnobójstwa.
_ porjądnej gry, bo lekcje muzyki także dalej uczyć. Bo w muzyce
Ale ten romantyzm był tvlko kosztują bardzo drbgo".
; można się piać coraz wyżej, i wy
tfoic * nami? rn«j th/dtncł
naleciałością. Właściwą istotą
Razu pewnego, - pani Mary-! żei, niema żadnych granic, trzeba
romantyzmu był entuziazm, uczu la, raczej prosto Maryla, miała mieć tylko dusze — talent, i nie
Pani nic <v« odpowiada?
cie i bunt przeciw skamieniałym wówczas 9 lat, - zaprowadził ią słychanie dużo cierpliwości i wy- ]
formom życia. Ideą romantyków jeden pan do wielkiego pianisty, trwałości. Zwykle dzieci zdolne i
Cói te ? Mołc nt« wnjpaia?
było pchnięcie bryły świata na pana Turczyńskiego. Marylka nie lubią nudnych ćwiczeń i ucie j
nowe tory, a to już wcale nie jest zagrała piosenkę, ale niedobrze, kają od pianina do innych zajęć, t
—Ha idjocl •* sm&rk&ccc!'.!
śmieszne.
bo przecież mało się uczyła. Ale Mnie zawsze zapędzano do pra - i
~ JaK xacztp«iZ nas moi ecie?
Taki romantyzm istnieje do pan Turczyński przeegzaminował ey. a ja uciekałam do kuchni
ii
tychczas, chociaż trudno może ją i przekonał się, żp jest bardzo pomagałam sl żącej. Najwięcej
Zrwxti-przejjt s% *nde«i pnec»Y
zdać sobie z tego sprawę. Weź zdolna. Zaczął ją nc7yć. Kiedy lubiłam kręcić korbą wyżymacz- !
my naprzykład, powieści Jacka miała 11 lat, występowała na ki, kiedy było pranie.
Londona, który sam siebie uwa koncertach.
(Ma ,*k>e!ervtów paVfxjx
- Jak pani sobie wyobraża .
żał za 100-procentowego reali
— Pan Turczyński tyle mi dal \ wybór dzieci muzykalnych ?
Kijwkywarnij «U mata").
stę. Czyż jego ukochanie Wiel z siebie, że nigdy tego nie za
- Ja myślę tak: każde dziec
kiej Przyrody, ryzyka, niebezpie- pomnę. Niepodobna zapomnieć. ko pragnie uczyć się grać, napi
cznej gry, jego wstręt do spokoj Pracował nade mną zupełnie bez sze do Małego Przeglądu. Redak
nego życia mieszczuchów
nie interesownie. Zawsze dążył do cja odda mi te listy, ja się już z
jest podobny do pragnienia nie tego by wynieść mnie na szczy temi dziećmi porozumiem. W
Spac«.rojf po Wierchowej
zwykłości, wrodzonego romanty ty doskonałości sztuki muzycz liście należy podać imię, nazwi
i powaioej chc% rozmowy
kom ?
nej. Teraz już po złożeni-i wszyst sko, wiek, adres, czy się już kie
A my sami, czyż jesteśmy in kich egzaminów mam prawo być dy grało i jakie utwory. Można
o nauc* i o sztuce
ni, gdy czytamy o podróżach lub dyrektorką szkoły
muzycznej. jeszcze pisać, co się chce, ale te
pożeramy z wypiekami na twa Występuję na koncertach. Mam rzeczy są najważniejsze. Jeżeli
jak hmr» s por ty f jak t«m sxHota
rzy egzotyczne krajobrazy w ki dużo uczniów, przeważnie małe się zgłosi bardzo dużo dzieci, bę
nie ?
dzieci. Lubię uczyć dzieci, bo one dę mogła wystarać się dla nich o
,o nijnOvJSxKj cłtii nowości
Niezwykłe
wydarzenia
w C7u:ą muzykę głębiej, niż dorośli. tanie lekcje u moich kolegów i
książce uważamy za bu idy,
a Dzieci umieją pracować, a przy- znaiomych...
o powiesi Ge Be Shiwa
przecież życie czasem jest bar tem wielką rolę u nich odgrywa
Nie chcę już więcej zabierać
dzie? niezwykłe.
współzawodnictwo.
czasu pani Maryli, bo ma dużo
o midusLij-Sirrvohno^i-.
Śmierć Amundsena wśród lo- 1 Mój system nauki opiera się pracy : siedem godzin dziennie
dowców, dokąd wyruszvł
dla wiaśnie na współzawodnictwie. ćwiczenia się, lekcje z dziećmi, j
-pretój! żegnaj Jamo!
uratowania swo'ego osobistego Miałam kiedyś taki wypadek. wykłady, wieczorem koncerty, l
wroga, gen. Nobile; śmierć Żwir Dwie dziewczynki z kompletu często wyjazdy na prowincję i L j
idaia łd$ ojcitc x mamf,!i
ki i Wigury następująca po wiel miały nauczyć się jednego utwo p. Wobec tego żegnam się z nią, j
kim triumfie; lot do stratosfery; ru. Na lekcji dziewczynka powie dziek"jąc w imieniu czytelników
wyprawa „Małygina",—czyż nie działa, że tego utworu nie może Małego Przeglądu za dobrą wolę
byłyby wspaniałym tematem dla zagrać, wszystko inne — tylko i za pomoc, którą nieść pragnie
poetów romantyzmu ?
nie to. Zawołałam ją do drugiego dzieciom muzykalnym. — M.
Skoro żyjemy w wieku mate pokoju, i dopiero wtedy wyznała
Dopisek redakcji. — Usłucha
rjalizmu, czem - ludzie mdleją na mi, że koleżanka jej lepiej
się my więc rady pani Maryli jonakoncertach Imre Ungara, dlacze przygotowała, że zagra gorzej sówny : dzieci, pragnące uczyć
go giną przy osuszaniu Emek od niej. Właśnie dzięki współza się gry na fortepianie, mogą na
dla niematerjalnej mrzonki, idei ? wodnictwu można osiągnąć dob pisać do Małego Przeglądu, re
Nawet i w tem można dopa re wyniki.
dakcja zaś listy te prześle życzli
trzyć sie romantyzmu, że ze
— Kto się chętniej uczy — wej i doświadczonej pianistce.
wszystkich stron Polski, zebrani
w grape
współpracowników
..S\BT?\ł
ZA 25 GROSZYMa*°go Przeglądu, znamv się i
Więc proszę w Małym Prze
Byłem w kinie „Splendid" na
lubfrn*', chociaż ni^rlv pewnie nie
glądzie wydrukować moją pro
filmie
palestyńskim
„Sabra"
1
spotfc-fnv sie w ż^ciu.
śbę do kina Splendid, żeby uW'^OT-tiie rowitvzm istnieie, za każde wolne miejsce bolało rządzało przedstawienia choćby
mnie
serce.
ale Iw • nv^^t'-zm zvcia. co
Dlaczego dzieci żydowskie nie w nocy, ale po 25 groszy. To
OSTATNIE DNI ZAPISÓW DO TURNIEJU SZACHOWEOOu
rrr>rl7i 7 trzeźwnśbędzie o 5 groszy więcej, ale
łr
c'a
> romr»«f>'7m. który majn siedzieć na tych pustych
KTO CHCE GRAĆ W TU RNIEJU „MAŁEGO PRZEGLĄ
przecież to jest nie zwyczajny,
i i w czyn, miejscach? — Ale..
ale bohaterski i palestyński film. DU", POWINIEN NATYCHMIA ST ZAWIADOMIĆ O TEM RE
.
Ale
iest
krvzys
i
nam
rodzice
i taki romantyzm niech żyje J
Niech Mały Przegląd dobrze DAKCJĘ, PODAJĄC IMIĘ. NAZ WISKO, WIEK I DOKŁADNY
j nie daia pieniędzy. Bo się przyADRES. ZAPISAĆ SIĘ MOGĄ TYLKO
CZYTELNICZKI I
(Brześć). i zwyczaili, że szkoła bierze za się nad tem zastanowi.
N o e m
CZYTELNICY
DO
LAT
13
WŁ
ĄCZNIE,
^;
CHAIMEKi kino 20 groszy.
*
—— o —
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Uwaga, szachiści!
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JubSlausz 25-jscia Tnwar7wstwa ..Pomoc dla SieroŁ

Cfllł
wszedni rozkład jest inny. ale Linieje także Kółko Pożyteoz-; W tem --zajemnem tpieko-! - węzystjro to ^i.mecto. JnLl
o tem później.
j nych Rozrywek czyli popular-1 wanfti ssę
jest cos »ak mczne. -objaśnił n Ty.
Już w hallu obił się o moje
Wyszłam z dziw nem uczu- OJ K. P. R-- Do zarzadu K. P. R 1 wzruszajao^sro
jednocześnie
Na -^ecbamizroacn ma
«
uszy zwykły gwar w czasie j Cjer,* Dotychczas ten tytuł wchodzi 10 członków, którychj pięknego *e ckdałoby sie ^o- znam, wiec
rnftm
pauzy. Ucieszyłam s5ę tym; „Dom Sierot" brzmiał dla mnie z?-*antom jest Pamiętać o san- chać tycii wszystkich małych łowni- Para z kotiów jest roz'
prowadzana po całym do
gwarem i charaktery stycznem
obco,
już przy kar*!, łyżwach, urządzać przed opiekunó--v
mu. A' kuchni przestronnej i
ciepłem kaloryferów, **yło to j pierwszem zetknieóa s-e z nim siwienia, <?hr.ć o rozrywki
jaw^* gotowało sie ~oś w ol"
miłejn przeciwstawieniem zim- j wyczu'am tyle „wdecznego i t. p.
brzv~(ich garach. Jedzenia z
nei i cichej ulicy Krochmalnej. j c}epj&t że przykro mi było wyIsMiieJe także khib sportowy
kuch.- 1o iaóalni nae nosi się.
Tak tchnęło radoścą i śmie- chodzić stamtad.
„Ołomeń", opisany hiż *v Ma
Zauważyłam,
że
w
Domu
Bysoby
~ zbyt uciążliwe, gdyż
ch*m, że mimowoli w'sialam
Już gazetka - Prowadziła 1 łvn> "rzegladzie. Dodam więc
Sierot
bardzo
silnie
rozwija
się
i
jadalna
mieści -'e na pąrsa
a
mnie w życie tego s?ołeczeń-1 tylko, że obecnie ma 30 człoc
sie uśmiechnąćpoczucie
odpowiedzialności
nie
terze.
Do
tego
służ*' mała wki!
Znałazłann sie w w """ej sa* , st-r- dziecięcego. Nie wyobra-, '.ów i sto; n~ wysokim poziotylko
za
siewe,
ale
za
cała
**0da.
W
kuchni
staw"
*ie do win
15 jadakiei. wśród r^^Hawio- j żałasr s^bie jednak że to ży | mb
mad
Tak
:
j^e
irv^cie,
że
dzieci
tylko!
^
'2przyklad,
dziec;,
jedzenie
na
tacy
i dszwooi
:
dy
nych dzi'P<M". W jedev-: kącie j ru
tak zorgar? zowane, żc
edza
sV
bawią.
Nie:
uozą
sie
i
pra-j
j
vrzy
stołach
ósemkami,
.
W'edv
w
iadaJ-'
na
partesie
kilkoro ^?r'^ci grało
skaikanr j tak Dardzo jest „korczakow
ci ią, bo każde dzVecko ma dy-! ' zawsze jedno je&t odpowie- rze dyżurny od windy wciąga
kę, przv '^^nym ze stołów ina- «,kie''.
ż"r w szwalni, w kuchni lub na : dzialne *•." cały stół. Tr*ehacy ja na g6,-ę i wyładowuje jej
li chłe-pć" bawili se T sklep;
^
saK,
w sypialni lub na galerii, i
f 'aktra opałem taka zawartość.
poustawiali zabawki na ladzie
Rodzaj
pracy
dzieci
wybieraia
gospody
przy sto.e rozczie- \ Kieć*/ wychodziliśmy z kucłr
i sprzedawali je „na nrby".
^ ...
Następnego ^nia miałam
,a
n<
iame.
a
zatwierdzają
dyżnrr.i
"? ^nł S!e !lie. ba*a-1 nl riarrv dokładnie pokazał ml
dyżt
Przy
jnnym znow stoaku i dwóch przewodu ^('w: byłego
że
pos-wr
>rj»V o cheć pra- i piwnic- do której ~**giś wlazł,
zwani
tak
dwóch cKopców, otoczonyoa | wycbowańca Domu Sierot f xtpowiedziaLni,
wiem?
niegrzecznym upj j s;ę ; n]e m5g{ , „ leźć- 2fr
kolegami, grało
w sizachy.; pierwszego reportera Małego „piętrowi".
dzidom, oowiedziałab*; n, ze baczył0; • i te komórkę. gdzie
Wszyscy byli zajęci, "%t na; Pr2egjądUj Harrego, ktSry
można brać przykład ze sposo wraz " Kolegam" skręcał papie
nike^c nie rwracał uwag . Jed-1 prztygodniem wróbli z Pa
bu jedzenia w Domu Sierot.
rosy z liści i kopci? zawzięcie.
Po roku pobytu dziecka w
nem słowni — mrowteko.
| iostyny, ' \ ^indie, obecn i
Społeczeństwo
tamtejsze
Domu S erot odbywa się na pod względem porządki jest Rozeznał się nad i»kąś spi
Nagie całe bractwo rzuciło j ai|eSskanke Domu.
sie w stronę drzwi — na pówi-1 Najważniejszą
organizacją niego głosowanie •zaponuv? podzie!ore na cztery grapy. żarka, skąd kiedy' wykradał
tanie Janika Korczaka,^ ra :
sami-zad czyli Sejm. Do kartek. Kartka ? plusem ozna Grupa pierwsza, najpor-wdniej jabSta. ^Wogóle musiał to być
niezły gagatek. Kierowniczka,
czej Doktora, bo nazywają go, Sejmu wchodzi dziesięciu po cza „lubię*', z minusem ..ni sza
sobie"
na^czyściejsza,
dostaje
,iajDt Steianja Wilczv^Aa, miała
7a
lubię'
'
z
zerer^
„tak
tu za\vs Doktorem, »'e wy- s{6v . wybjeranrcłi dn>gą ple1 ,cpsze ut,raIl!a
0 nie
' ^
' z nim ^ro kropo^i«mawiają .tan tytuł, jak hnię, i j blscytu. Ci, którz> chcą byc fcst mi oboieht " Na nodstal n!e riiszczy nie
bn,dz5
tveh kartek samorźSnT I
'
- r>rupa
p0 f-iedzenu kuchni przepliszą przez duze D.
I pogłam:. uy^sują r? oie nazwi wie
we tveh kartek samor ą>d n
drUga jesi maiiej porzadn-, a szHśrio szatni, gdzie na
Więc Doktór stał na progu &ita n- tablicy, reszta dzieci j daje miana obywatelskie,
kto
jest
t.zy
razy
z
rze^'i
w
wieszakach
sa rozwieszona
sah w gromadzie dzieci, wdob-' grjosu,je. Na zebran'-ch posłów : Kto jest najbardziej lubiany i
, 5
.
,
,
,
ł
paIta
VV łasni
ny do pustelnika wśród oswo- rcSpa rujc sie różre podania, j orzez gromadę, otrzymuje mia-; c. ć '1^ d, , . .'
!^
e kdk »x) dzjeca z
ionych ptaków. Słuchał, co mu naprŁVya4 prOŚby 0 „iestrzy-! «o „towarzysza", za nim ida: fSf.°™r*Ź6w nrawte że
r
'T
jedno opowiada, podniósł reke żenis włosów Lub pokolenie: ..mieszkaniec', „obojętny m'*^ n',pma
w pr
e ze
Czem. jaJk czem, ale juz mu
niema.
siałam
drugiego, by zobaczyć, łak saę i wychodzenia nz dłuższy prze-1 koniec4*, rzadziej ..uciążliwy
" zachwycać sie kąpłelor
wym, urządzonym według nomiewa skaleczony palec, kaircił c,jag az^zm i U d. Sain ma swój! rrzybysz" i bardzo rzadko —
woczes^.ych wymagań:
w
trzecie, dając ,mu po łapach 5udż?t, gdyż z ujilrHjj stimy | zaraźliwy'4.
W
Domu
Sierot
niema
próż
Srodk"
majduje
s'^
sześć
b'a,4ia niby'*, i już zwracał się do wydatków na Do*n Sierot oTe stopnie z synn?tji, decyczwartego.
trzymuje pół prc^ - it.
i dujące o s>taiMmłsku rv społe- nego cackania się, ale niema i łych -Aircelanowy^ wanien
— Cóż ty sobie myślisz?
Co tydzień, w p,5ątki, zbiera; czeńsitwie, pobu^^aja ambicje, nadmierr.oj surowości. Życie oraz sześć pryszn^ów. OczaZrujnować chcesz mnie, hyclu sie
Sędz"owie wybierani | zmuszają do zastanowienia s*ę dzieci jest ujęte w ścisły regu- 1 mi d»-r^y wyobraż?łam sobie
śmiechy i krzvki dzieci w czajeden?
są f&:oga losowania z pośród nad sobą i wywołują chęć oo» lamin.
O
go»lzmie
6-ei
dzwoni
busie kipieli. Harry opowiad d,
„Hycel" śmiał się bezczelnie, tych dz'ecL które w danym ty- j Drawy. Droga jest wolna: każł
dzik.
Jer
to
hasło
wsta-'ania.
że
d^v^ej, za jego czasów.
ukazując wyłom w rzędzie godni" ?iip mają ładnej spra- j dy może znaleźć wśród towagórnych zębów, i wyciągał rę-; wy
sadzie. Natomiast Rada rzyszy opiekuna i rozpocząć Kto ws*aie z budzikiem pirzez kio^v jie m'ało rzecz taiemnike: oto ten ząb, co się kiwał Sądo^ra jest stała, wybierana! prace nad sobą, a DO pewnym caly sozon jesienny 1 t. p. o- czą lub niedozwoloną, chowało
po- sie ia cod wannę, gdyż do kątak długo. Nareszcie wypadł, przez ogół dzieci, bo tu chodzi | czasie sam s£aje się towa/rzy- trzymuje potem naerodę
staci
pocztówki
pamiątkowej,
pielowego przez cały tydzień
Doktór musi kupić! Takie jest o najsprawiedliwszych, którym^ szetn.
Śpiochom wychowawca sta- nJkt nie zaglądał, dopiero w
prawo: za każdy mleczny ząb można powierzyć cprawy trud
wia aa liście krzyżyk, myszą piątek, w dniu kąpieli- Dzte;i
— 50 groszy.
ne !><b bardzo poważne. Wy
oni
tego dnia wcześniej pójść me wyżerają s'e w kapiełorok. wydany prze? sąd, można j Opiekunowie mają trudne zaspać^
_
wym, ale przechodzą do spezasik=r*yć w Radzie Sądowej 1 j danie. Pomagają swoim wy*
Godzmę
m'edzy
szóstą
cjalnej
wycioralni. gdzie każde
e!
a
Tymczasem odzywa saę pro / o porno wn? rozpatrzeń'e cliowańcom w walce z ich wagong* Kto żyw, łapie krzesło, SOrawv. Sąd może wydać naj- dami, tłumaczą, ostrzegają, sić-dma wykorzystuje s«o na; ma swój ręcznik.
i biegnie do klasy, gdzie ma' vvv?o| wvrok skazujący do par. prowadizą „Dzienniki Opie>ki", picie tranu, robienie ooatrun- 1j W jadalni na parierze na tu
być odczytana gazetka. Dok-! 700 kodeksu karnego Domu wreszoe odpowiadają za kh ków i t. p. O godz. 7-ej jest ralnie znajduja sie stoły. Przy
tor, osaczony ze wszystkich Sierot. Paragraf 700 głosi: przewmienią, bo dzieci przede- śniadanie, oo którym dzieci, u- jednej ze ścian stoi olbrzymia
stron dziećmi siada na tawce. „winę oskarżonego ogłasza się wszystklem biegną ua skargę częszczające do szkół rannych, szafa z kasetkami. Każde dzlewychodzą, a „popołudniowe" cko po miesiącu pobytu w Do
Jeden z wychowawców za w gazecie, na tablicy i wzywa do opiekuna i
odrabiaja lekcje albo mają dy mu Sierot, k ody już ma trochę
czyna czytać. W ec przede- się opiekunów". Natomiast Ra
— Twój Ahramek zabrał mi żury.
własnych rzeczy, otrzymuje
wszj'stkiem: „kto komu dzię da Sądowa ma prawo nałożyć ołówek!
O godz. 11-ej jest śniadanie kasetke. Jeżeli utrzymuje ją w
kuje". Dziwaie, isk dużo jest kars, przewidzianą w paragra
— Twój A bramek znów dla „popłudniowych" („ranne"
porządku, dostaje trochę więk
wdzięczności w tem małem fie 800,w paragr. 930 1 najwyż przeszkadza!
społeczeństwie, jak dzieci u- szą karę — par. 1000. Paragr. — Dobry z ciebie opiekun! zab'eiraja śniadanie do szkoły). szą. Dzieci od piątego oddzia'u
mieją nawzajem oceniać, uwa 800 pozbawia praw obywatel Patrz,
on wcale nie odrabia 0 godzinie 2-ej obiad dla dzie mają już szafeczki z kluczyka
ci. wracających ze szkoły, o mi.
żając za swój obowiązek po skich na przeciąg dwóch ty- lekcyj.
•
5-cj
obiad dla popołudniowych
dziękować za przysługę.
Na jednym ze stolików stoi
godn', t. zn., że winowajcę wol
Ooiekun musi zaradzić, po 1 podwieczorek dla rannych.
Następnie odczytuj j się tak no oskarżać, a on nie. Paragr. radzić,
skrzynka zaginionych rzeczy.
uspokoić,
dopomóc.
zwane stopnie życzPwości- 900 głosi, że oskarżony ma so- Dlatego opiekować się moga Od godz. 6-ej do 7'ej następuje; Kto co znaidzie. wrzuca do te]
Tak, naprzykład, Gsdal otrzy-1 jjje znaleźć wśród kolegów w tylko chłoocy i dziewczynki tak zwana „cisza" czyli odra r.krzynkl. Co pewien czas od
mał bardzo duzo piątek i czwó- j ciągu trzech tygodni opiekuna, lubiani i poważni. Trudną ma bianie lekcyj. ..Cisze" prowa bywa s'e wystawa znalezio
rek, mniej trójek, najmniej dwó; któryby mu pomagał w popra- ja pracę, ale często daje łm ona dzą burslścl. t. j. młodzi wy nych rzeczy.
lek, a paiek wca«e. Znaczy to,! wie i odpowiadał za wszystkie dużo zadowolenia. Wychować chowawcy na praktyce w Do
W sali znajduje sie jeszcze
gę uedah
bardzo lubiany,} j;XO przewinienia. Jeżeli n'kt ..uciążliwego przv^vsza" na mu Serotbiblioteka
1 „królestwo rabaWieczorem w sypialni, gdy
I wynik ten zostaje przyjęty się tego nie podejmuje, wino- porządnego
„mieszkańca" —
wek"
za
oszkloną
witryna, na
wśród oklasków i okrzyków wajca zostaje usunięty z Domu to nie byle co! Tamten znów wszyscy już leżą w łóżkach, stepni i zbiory dawnego Tow aczęsto opowiada się bajki. Da
ku ogólnej radości.
Sierot. Paragraf 1000 wydala z wychowa innego I tak powsta ta-.ym
wiole, żeby usłyszeć te
'T
Kiedy wychowawcy udaje Domu Sierot.
je „rodzna'*. Bo Felek, na- >.«:•.!
_i„
...» Dian i tallica, na której wvwiesię nareszcie dojść do głosu, _ Rzecz niesłychana w sądow przykład, wychował Staśka, bajki wieczorne, ale czy to nie sza sie różne komunikatv. Naodczytuje wyrok sądu koleżeń nictwie: kodeks kamy Domu Mońka, Srula, Ab ramka. Da wi byłoby świętokradztwem?
Czasami, zamiast bajjk, pa- nrzvkład, w dniu moich ojweskiego, następnie komunikat Sierot zna paragrafy pochwal- da i Heńka. Ci, znów, będąc
dzin była wvwfoszona fista dy
tefen gra do snu.
pana Gryszy o tem, co zgnę- ne — za dobre uczynki. Takim,; juz porządnymi oby watelami, .
. ,
, żurnych. Wywierca sie także
ło, sprawozdanie z postępów naoTzykład jef.t paragraf 10.
I wychowali każdy po kilkoro;
U^m Jl^rCt Ifete bójek, bo bić sie wolno,
,w szkołach, przerywane oklas
Harry przypomniał sobie, i dzieci, więc odfcywa sie wielka
Don! składa sie z podziemi, tv'ko mus?:*? p(*tem odnotować,
kami i okrzykami ruchliwego jak w czas'e wojny pokryjomu Uroczystość:
fotografowanie parteru i dwóch p'eter. Zaczę kto r?e z kim b?ł i o co iv ,szłoaudy torium. Zwrócił moją u- oddawał swoje jedzenie ubogie- rodziny Felka. Pośrodku siada łam od podziemi.
N'e wolno tvlko starS?.vn» - j
wage fakt, że niektóre dzieci mu dozorcy. Tracił na wadze, Fo'ek. jako patriarcha, obok
s*'nvm bić s:e z m*o<ł^--«łi i
Wydawałoby
się.
że
w
pod
same siebie podają do sądu, za co podano go do sadvi. ale stoją iego „drieci". to znaczy
ziemiach
bedzie
ciemno., słabymi. Za to
kiedy coś zbroją.
sad uznał, że Harry działał z -tr&'ek, Mon'ek, Srulek. AK
W\^vt#>
c}ę
tcrrs\
przeciwnie, było jasno! ^,rriWJł.
^
Po gazetce obiad, poczem pobudek szlachetnych, więc mek, Dawid i Heniek, a za ni- iWpror.t
przyjemnie, ho duże okna wy-1
"sto dokon
tr-»n*
dzieciom wolno iść do krew przyznano mu paragr. 10.
!
mi — ich „dzieei", więc wnu* chodzą na dziedziniec. Pierw- zakcy?. tak zw. „notariat4*. Nanych- Naturalnie tak bywa tyl
sza sale. która zwiedz'łam, by przykład:
ko raz w tygodniu, mianowi
ła pralnia, gdzie stały maszy
cie w sobotę. W dzień poNa terenie Danut Sierot i wnuków.
ny.
'Dokończenie na str. następnej).
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MAŁY PRZEGLĄD, Wataawa, piątek, dn, 8 gmdałt 19SS c.
^JJst z zawiadomieniem•sów, a najlepsze kesy dostawa coś Pacyfiku.
— Jonas kopił a Snanulka walała.
Jak trochę podrosłem, po
25-łechi
istnienia Towarzystwa ły się „brahmśnpnr, ludziom
A
Mirsdła,
przedstawicielka
maiki za 20 groszy.
zwolono
mi urządzać wyciecz
dostałem
dziś,
t.
j.
po
2
i
Pół
wybranym.
Łatwiej
fan
było
teraźffliej&zęgo
pokolenia,
do
— Nątek sprzedał Lzakowś
ki
do
Gocławka.
Czasami jeź
miesiąca.
Nie
wiem,
czy
list
być
wzorowymi,
bo
im
znacz
rzuca:
młotek.*.
dziło
się
z
szomrami.
A P®te»
CUodzi o to, aby zaaraana, — My i teraz mamy latean mój dojdzie do Domu Sierot na nie zadaofe ułatwiano. A potem
uszczęśliwił
mnie
Dom
Sierot
czas.
Siedzę
teraz
przy
pracy
nadano
im
prawa
być
ładnymi:
kupno i sprzedaż, słowem cala ogródki, ale na drugim placu.
przez
wysłanie
na
kolonie
do
pozwolono
im
nosić
włosy.
i
piszę
ten
list.
Każda
ósemka,
siedząca
przy
gteioa dziecięca, była Jawna,
Gór
Świętokrzyskich-:"
Dwa
lata
&trasznle
męczy
jednym
stole,
dostaje
swój
zaWięc niech się „obojętni j
aby komirittatonzy nie oszuki
Dalej następuję opas przygód
wali naiwnych ł niedoświad gonek, który uPrawia i na któ łem się bez domu, bez żadnej mieszkańcy- I
kateprzyjaznej
ręki.
iPitzeszedłem
rym gospodarnie.
czony cb.
gorja nie martwią- Fakty i czas
.Przy jednym ze stołów dzie Podziękowałam Mlndłi i Har najokropniejszą malarie i wie- pokazują, że właśnie oni, a nie mu Sierot, czego niestety z po
ci rosiły zabawia na choinkę remu za objaśnienia, i zabra lokroto e prosiłem o śmierć. „towarzysze", którym częściej wodów technicznych nie mogę
dla szpitala im. Karola i Marii. łam się do wertowania roczni Gdybym był Dostojewskim, funduje sie do kina i teatru, wy zamieścić. W związku z jubi
leuszem 25-lecia pracy Towa
Ze słów Mhwfli dowiaduję się, ków gazetki Domu Sierot z nauczyłbym Kmita Hamsuna, rastają
na dzielnych łudź*. rzystwa „Pomoc dla Sierot"
00
to
jest
prawdziwy,
skręca
że te zabawk' robi sie rok rocz przed dwudziestu lat„Obojętny mieszkaniec'' albo Harry pisze:
jący kiszki, palący głód.
nie od szeregu lat. Przyjaźń
„uciążliwy przybysz" nie jest
„Droga Pani Stefo i Drogi
Domu Sierot ze szpitalem da~
Co zawdzięczam Domowi wcaje gorszy od „towarzysza". Panie
Pl«i mojego reportażu prze
Doktorze!
tuje sie od cbwiii. kiedy szpi widywał rozdział o historii Do Sierot? Dom Sierot nauczył Różnica jest tylko ta, że „to
Trudno mi się górnototpfe
tal Przyjął bezpłatnie na lecze- mu Sierot. Miałam ią ułożyć mnie iiie być złodziejem. Z ma warzysz" często dlatego jest
wysławiać
— odwykłem od
4
ui§ chore dziecko z Domu.
łego
dzikusa
ulepiono
dużego,
„towarzyszem' , bo gamajda i
na podstawie tęgo, czego do
PoszHśmy wyżej. Na pierw- wiedziałam się z gazetek i na wstydliwego, może źle się wy nie wie, jak komu nadepnąć ładnych słów, ałe myślę, i
s^em piętrze znajdują sie poko posiedzeniu jubileuszowym, na raziłem — raczej dumnego, ale na odcisk, a „uciążliwy" posia wszyscy tak myślą, że 25-letnia praca Państwa dla Domn
je Mtrsistów. klasa, izolacja którem byłam w charakterze także dŁkusa, który pomimo da tylko zbyt dużo energji.
Sierot ! lej pion jest już najlep
dija chorych i ambulatorium. Przedstawicielki młodej prasy. wielu okazyj ani razu nie kradł,
Kiedy byłem mały, marzy szą nagrodą. We wszystkich
Ne ciekawego.
Teraz muszę z tego zrezy chociaż nie nazwałbym tego
Drugie, piętro budzi zacieka gnować. Są to "rzeczy tak cie kradzieżą, skoro człowiek jest łem, żeby Przyjechał jakiś bo prawie częściach świata, we
gaty
pan z„ Ameryki
i żeby Pa. 0xI
^ ...
.
wszystkich
najodleglejszych
wienie i wzruszenie. Znajdują kawe, że gdybym zaczęła o głodny.
się tam dwie duże, jasne sy tem pisać, trzebaby było dru
Opowiada5 ludzie, że wid/•ję ni Stefa, albo pan Doktor wzię- krajach, znafchija się rozproszepialnie: je4na dla chłopców, kować w odcinkach przez cały li mnie elegancko ubranego i li mme za rękę i zaprowadzili, n| wychowańcy, których jsdy*
druga dłą dziewcząt- Wieo tu rok. Zresztą nie to jest dla aas paradującego po Tel-Awiwie! do tego pana, i żeby mnie ten | ne, co łączy z Przeszłością 5
się gromadzą wszystkie sny i ważne, jak się rozwijało To Przed rokiem i 9 mfcsiącams pan zabrał daleko, i dał dużo 1 stara ojczyzną — to Dom Siemarzenia dzrecięce! Więc tu warzystwo „Pomoc dla Sie kiedy podczas krótkiego okre dobrych rzeczy. Myślę, że to rot na Krochmalnej. W chwi
opowiada się bajki i prowadzi rot", jak sAę to stało, że ma su byłem „na wozie" — za i było nietylko mojein marzę- lach najcięższych zmagań z
! niem, że tak marzyło wielu.
losem, przypomina się Dom
się bitwy Poduszkami!
ten dom, przedszkola, fermę I fundowałem sobie ubranie. No
Sierot
i beztroskie lata.
Widok wagi lekarskiej przy kolonie letnie.
szę je bez Przerwy od tamtego I I tak sie jakoś dziwnie życie
Z
powtulu
or?vnadających
wrócił mnie do oorzqdku. Miir
moje
ułożyło,
że
ciągle
jestem
czasy.
Wiele
nocy
przespałem
Rzeczą najważniejsza, ale za
dla i Harry objaśnili, że dz'ecJ razem najtrudniejszą do odtwo w niem na ławkach w Alei i w podróży. Zacząłem od wy- uroczystości 25-łecia, życzi
co tydzień sa ważone i mierzo rzenia jest w Domu Sierot na Rotr-childa, wiele razy przele 1 deczok do Parku Skaryszew Państwu, Pani Doktorowej
ne. Zaprowadzili mnie także strój. Mam wrażenie, że ja nie ciałem w niom Palestynę od skiego. Potem łaziłem w sobo Eliasberg i wszystkim, którzy
do czyściutkich, białych umy poraiię tego dokładnie oddać. końca do końca
w różnych ty do cyganów do parku Pra- siły Domowi poświęcili, dużo.
walni.
1
*ata:h
ciężarowy
cii,
wiele n I £ kiego, gdzie obecnie jest Zoo. dużo dobrego- Niech dalej fa
Dlatego cytuję niektóre urywki
zy
było
narażone
na
niebezpieKiedy sdtodziiśmy na dól, 7 listu Harrego z Palestyny do
Huśtałem się i kręciłem karu brykują z andra&ów porząd
zatrzymaliśmy sie przed o- ..Kochanej Pani Stefy i Kocha j czcństwa ze strony różnych zelę, ale najczęściej słuchałem nych hufca. Bardzo żałuję, te
i smarów, farb i gw ./dz", — o- tylko i Przyglądałem się, bo nie nie mogę na własne oczy poknem na pierwszem piętrze. nego Pana Doktora".
Jednocześni;; proszę Harre- I powiedziałoby, gdyby umioło było pieniędzy. Nauczyłem się Patrzeć na przedstawienie,
Marry z entuzjazmem opowia
!
dał. iak to oni robili ogródki na ! go, aby nia był zły na mnie za mówić.
wtedy nieiodji, która zaszcze- które się odbędzie, będę jettaalc
Pjacjj, na któryśmy patrzyli.
wydobywane
na
światło
Więc jeśli ludzie Dowiadaja, p'ła w duszy
tęsknotę za stał myślą na galerii przy
— Tylko wtedy ten piać wy dzienne jego osobistych uczuć że jestem elegantem, nicch ma czemś dalekśem. To była pierw kontakcie elektrycznym, i jak
dawał mi się cztery razy więk i wrażeń, czynie to tylko dla ja pretensje do Pani, Pani S c- sza muzyka, która zrozumia zawstze, gasił światło wtedy,
szy. Musiałem robić dwiesęię tego, że charakteryzują one fo, że nauczyła mnie Pani sza- łem sam- Wody dalekiej Misi- kiedy nie trzeba.
Ściskam serdecznie
kroków, żeby go przejść. Pa nastroje i zwyczaje Domu Sie Inować ubranie 1 być czysta u- sipi płyną sobie przez dzikie
łętam, lak pracowaliśmy ko rot.
! branym. W Domu Sierot nigdy puszcze i czasem spadają wo"
ło ogródków, nie zważając na
Dn- 28-go lipca r. b. Harry j n'e dostawałem nalletjszego o- dosPadami, by znowu leniwie
to, że piłka ciągle nam je roz pisał z Tel-Awiwti:
I dzienia. Należałem do Paria płynąć dalej, aż tam, do jakfe-
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izelsiat ssesn
Powrót do domu; - Kajtuś poznał wroga. - Katastrofa
kolejowa. - Spowiedź i śmierć detektywa
Myśl!
Silna, młoda, jasna i gorąca.
Myśl!
Własna, hojna, dzika i zu
chwała.
Myśl czarodziejska!... Myśl
słaba, senna i lękliwa.
Myśl leniwa, bezsilna, bez
bronna...
Kajtuś wic zi i słyszy, oczy ma
otwarte. Ale myśl jego śpi. Nic
go nie obchodzi.
Ani się cieszy, ani smuci.
Wszystko mu jedno.
Pokój zabaw Kajtusia — to ogromna sala z dachem szklanym.
W sali tej różne pokoje.
W jednym pokoju forteca
i
fGłnierze. Armatki, małe samo
chody, małe wagony, poruszane
elektrycznością. Piechota, czołgi,
konnica. — Ter. pokój dwa dni
mu się podobał.
Drugi pokój — to chatka kras
noludków. — Nie chce się ba
wić lalkami.
Trzeci pokój — wyspa Robin
sona. Są papugi prawdziwe, ga
dające. i małpki ucleszne. Są
drzewa, które jak choinki, można
z miejsca na miejsce przesta
wiać. jest wszystko do budowy
namiotu. Skóry różnych zwie*
rzat.
Dwa dn! spędził tu Kajtuś na
przyjemnej zabawie.

W czwartym pokoju zabaw
jest sadzawka z prawdziwą wo
dą. Małe łódki, okręty, motorów
ki, łodzie żaglowe, rybackie. W
wodzie ryby żywe, które można
łowić na wędkę i w sieci.
Więc co ? Puścił fontannę, zła
pał rybę i wrzucił do wody z
powrotem. Rzucił łabędziowi
piernik. — Nie było tu nic do
roboty.
W warsztacie pracował cały
tydzień, ale więcej zepsuł, niż
zrobił. Wszystko gotowe już,
dopasowane; nie skaleczył się
ani f-azu.
W pokoju bibljotecznym za
dużo tych książek, — że nie wia
domo, co wziąć, co czytać:
wszystko wydaje się za mało cie
kawe.
Nieciekawi i chłopcy i dziew
czynki, — goście, których zapra
szał miljoner do wspólnej z Kajtusiem zabawy. — Chłopcy uda
ją niby zuchów, a wolą się ba
wić lalkami, niż w wojnę; o bandytaeh słuchać nawet nie chcą,—
tacy nastraszeni.
— Co ci jeszcze kupie, kogo
jeszcze zaprosić ? — pyta się
miljoner.
— Nikogo nie chcę. Tu wszyst
ko jest, — nlę kupui, nie Pffysoś,
— nie chcę, — dosyć.
Czuje się Kaituś, jak ptak po
chwycony w sidła, jak jaskółka

przed odlotem w dalekie kraje.
Bo postanowił wrócić do War
szawy.
Już tam pewnie zapomnieli,
już go nie szukają. Zatopili wy
sepkę na Wiśle, pewni, że roz
strzelali Kajtusia.
— Dlaczego nie grasz na
skrzypcach ?
— Po co ?
— Dlaczego nie czytasz ?
— Od czytania oczy się psują.
—Dlaczego się nie bawisz?
— Owszem. Później. Jutro.
Wróci Kajtus do Warszawy,
przepędzi sobowtóra, który jego
miejsce zajął i pęta się tam bez
potrzeby.
Jeśli nawet siłę czarodziejską
utracił, wróci zwyczajnie.— Zre
sztą udają mu się dawne, drobne
czary, — coś się tylko zepsuło.
Trzeba albo odpocząć, albo
zacząć od samego początku.
— Chcę mieć pod poduszką
torebkę z czekoladkami.
Raz jest, raz nie.
— Chcę mieć w kieszeni zło
tówkę.
Jest. — Ucieszył się. — Uca
łował mały, srebrny krążek.
Ną ulicy.
— Chcę, by panu teczka wy
padła z pod pachy,,, żeby ta pani kichnęła... żeby pięg szczekaj
na dziewczynkę.
—~

Uda je się, albo nie, — tak ce dwa zdania :
właśnie, jak było z początku.
„Nie kraść. Słuchać wkf.
— Trzeba jeszcze zaczekać— Zrozum lak i ?
— Tak.
Młody szepnął coś do
Doczekał się.
panu
z fajką. Ten wziął w lew*
Miljoner wyjechał, bo w dale
rękę
kij
i uderzając Kajtusia wska
kiej kopalni robotnicy zagrozili
żującym palcem po nosie, gmi
strajkiem.
Kajtusiowi udało się wyjść sa nie w czterech językach powtó
memu z parku. — Szybko zmie rzył :
szał się z tłumem ludzi. — — Be obedient! — Getioraasi
Sb
Wsiadł w tramwaj. — A gdy sein ! — Sois obeissant!
ubbidiente
!
—
Zrozumiałeś
?
przekonał się, że nikt go nie pil
— Tak.
nuje, zmienił twarz i ubranie I
—
Podpisz imię i nazwisko.
podążył do portu.
Tylko
nie pomyl się. Musisz na
Na wielkiej białej tablicy wy
pisać
to
samo, co w twojej sfał
pisane są dnie i godziny, kiedy
wyruszają okręty. — Kajtuś czy szowanej metryce.
— Papiery moje nie są wcale
ta. Zaczepił go młody pan :
fałszowane.
— Te chłopak. Czego tu szu
— Milczeć! — Dobry jestes
kasz ?
kwiatek.
— Szukam roboty.
Tak dostał się Kajtuś na okręt.
— Daj dolara, to cię zaprowa
—
Na ten sam, którym przyje
dzę, gdzie trzeba.
chał
do Ameryki, ale teraz nie
Kajtuś wręczył inu pięć dola
jako
gwiazda filmowa, nie w to
rów; nie otrzymał reszty.
warzystwie
sekretarza, lekarza,
— No, chodźcie, urwisy.
nauczyciela,
nie jako pasażer
Teraz dopiero zauważył Kaj
pierwszej
klasy;
nie pieszczoch i
tuś, że hyło chłopców z dziesię
kapryśny
panicz,
ulubieniec pięk
ciu; zaprowadził ich pan do biu
nvch
pań
i
eleganckich
panów
ra, brudnego haraku drewniane
wraca
do
domu.
goNiechętnie przyjęli go chłopcy
— Zaczekajcie tu, obdartusy.
—
koledzy.
Wołają ich po kolei do poko
—
Masz jakie rzeczy ?
ju, — na egzamin.
—
Nie mam. Nie zdążyłem
— Jak się nazywasz ? ile masz
zabrać.
lat, gdzie mieszkasz, czy chodzi
— Żadnej łapówki nie dałem,
łeś do szkoły ?
— mówi Kajtuś.
— What is your name ? —
— Głupiemu gadaj, ale nie
Wie alt bist du ? — Ou demeunam.
— Bez ciebie by się tu ores tu ? — andato a scuola ? —
było.
—
Cztery języki zna, a hu
pyta się pan z fajką w zębach.
ty
dziurawe.
Rączki, jak u pa
Kajtuś odpowiada po angiel
nienki,
a
we
łbie
pewnie wszy.
sku, po niemiecku, po włosku. —
Kajuta
ciasna,
ciemna. Kąjtuś
Kłamie w czterech językach. —
usiadł
na
skrzynce,
bo krzesła nie
Tc nic : zapisują do książki biu
było.
rowej.
— Kto cj się pozwolił roz&fc
— Pokaż ręce. Pokaż zęby- —
Hm, hm ! — Przeczytaj to — to. (Dokończenie rozdziału aa str.
Na brudnej, zattoBzcsonej kart
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— Może po drodze wstąpić ciony przez dwie deski wagonu,
dać na moim kuferku ? — Stój ; Wie, że mają karty znaczone.; — Zgiń, maro przeklęta.
światło pożaru pada na twarz
i czekaj, dopóki ci miejsca nie Prędko przegrywa ciołara i idzie j Dziad chwycił za poręcz, jęk- do Zacisza ? —
spać
do
sionki.
Wie,
że
trzy
ranął
przeciągle,
jakby
zawył,
i
śmiertelnie
bladą. — Kajtuś przy
Pewnie,
że
przyjmą
go
radośznajdziemy. — Odzie on będzie
gląda
się
zdumiony
: broda się
ry
uderzą
go
drzwiami,
gdy
nocni
znikł
nagle,
jak
nagłe
był
się
zjanie.
spal. W naszej kajucie i tak du
wracać będą do kajuty pikołów. wił.
Do domu — do swoich
do odkleiła, — ranny — to włoch z
szno; wy go weźcie do siebie.
okrętu.
Wszystko jedno : niedługo, j Kajtuś rozejrzał się mespokoj- siebie!
— A nas też jest pięciu.
Byie
okręt
zawinął
do
portu.
j
nie,
ale
na
pokładzie
nie
było
Jeden
tylko
w
przedziale
sie
— Pomóż; przecież d łatwo,
— Takiś mądry ?
ntkogo. Zdała włoch, odwrócony dzi pan z długą czarną brodą. bo jesteś czarodziejem.
— No. — Przyjęli go na miej
Ach, prawda.
Wyszedł Kajtuś po służbie na tyłem — śpiewał dalej: nie wi Miejsca dosyć; można się wyciąg
sce Michała, to i spać będzie
nąć na ławce po wielu nocach,
Po chwili nieznajomy leżał
tam gdzie *pal Michał. Ty właś- pokład, patrzy ca morze i myśli: dział.
Wrócił Kajtnś do kajuty.
spędzonych w niewygodnej sion zdała od płonącego pociągu na
— Biedny Michał. Leży teraz
ak jesteś za cwany.
trawie.
ce okrętu.
— Stu! pysk. — Dwa miesiące w szpitalu, może już nie żyje. —
— Dziś z nami możesz spać.
— Spać, spać.
I — Dziękuję ci, — Słuchaj. —»
służy, a jaki ma rezon. — Popły Już wtedy był chory.
Wyjął z walizki gumową po I Jestem detektyw Filips. — NaleKajtuś zastępuje właśnie miej Przekonaliśmy się, że jesteś dob
waj rok, jak ja, będziesz miał
ry
kolega.
A
w
sionce
niewygod
duszkę,
nadmuchał, nakręcił, że jży ci się nagroda. — Wiem
sce
Michała.
Pamięta
bladego
prawo guaać. —• ja tu rządzę.
nie;
budzą
cię.
by
powietrze
nie wyszło, — po i wszystko. — Wysłałem do War,
chłopca,
który
tak
się
smutnie
u— świat się dziwi. — Rok
— Dziękuję.
łożył pod głowę.
I sza wy depeszę, żeby cię areszto
pływa. Jaki wielki weteran. — śmiechał. — Bo Kajtuś zna ich
Tu nikt nie budzi Kajtosła, ale
Wagon kołysze się, koła ude wać na stacji. — Chciałem się
Mój ojciec dwadzieścia lat jest wszystkich, tych swoich kolerzają o połączenia szyn. — Przy porozumieć z tobą, ale on prze
marynarzem, —• jeszcze za nie jgów, z którymi doktór wtedy nie i tak nie śpi.
—
Więc
zna
już
swego
wroga.
!
pozwalał
się
bawić.
—
Dał
im
jemna metod ja, kołysanka po szkodził. Ten „ślepy" z okrętu:
boszczyka kapitana, na „Posej
widziałem wszystko w histrze;
donie". —- Ma dwa medale _ za ! wszystkim po dziesięć dolarów^ Znów chciał go spoić i może uto dróży.
Nagle rozległ się ogłuszający zawsze mam je przy sobie. —
ratowani tonących, już mieli się gdy stali pochyleni w niskim u- pić, albo nowe wywołać brewewziąć za czuby, gdy do pokoju kłonśe, — gdy Kajtuś „król wód" rje. — Nie, nie będę warjował. trzask. Wagon skoczył w górę, Strzeż się go : jedzie tym samym
wszedł „rudy", starszy lokaj z ; i zwycięzca murzyna, — gdy Nie na to zostałem czarodziejem. zatrzymał, pochylił się w Bok, pociągiem. — śledziłem cię krok
pierwszy
lepszy błazen raz jeszcze posunął się gwałtow i w krok. — Wyspę sam zatopiłeś,
kredensu. Jemu powierzona była ; gwiazdą filmową wysiadał z To
szkolny potrafi i nawet bez wina nie. Przewrócił się.
a nie kule armatnie. — Kasjer
! okrętu.
opieka nad chłopcami.
światła zgasły. Rozległy sięę mówił, że chłopiec chciał kupić
Raz Michał miał dyżur w pły- ze srebrnego kubka. Pewnie bęI on źle przyjął Kajtnsia, Tro
| krzyki i jęki w ciemności.
bilet do Paryża. — Gdzieś w
chę pijany przed podróżą, zły że ! walni. Podawał właśnie ręcznik ' dzie się mścił. Nie szkodzi.
ktoś bez niego wkręcił na okręt ; Kajtusiowi, — gdy się zakasłał. Przekonałem się teraz, że jestem I Kajtuś rzucony ze swojej ław- drodze musiałeś się zatrzymać.—
— Taki się zrobił czerwony; wi- | silniejszy od niego. — Co będzie j
Walki z bokserem nie widziałem,
chłopaka.
— Gdzie tea nowy ? — Rów dać było, że cala siłą pragnie za- j jutro, gdy zobaczą, że niema dzia ; — żyję. Jestem zdrów I cały. ale potem — popis pływacki. —
Jak się wy dostać ? •— Część w Hollywood. — W czapce niena stój, pokrako. — Lahiś ! -— trzymać kaszel. — Zaraz nauczy- ' da ? •— Czy przyznać się, że go
Zaraz pewnie dostanie morskiej ciel gimnastyk? wyrwał Michało- j widział ostatni ? że z nim rozma- wagonu, gdzie były drzwi, poła- widce rozdawałeś bezrobotnym
wi ręcznik, i potem już tylko raz wiał ?
mana. Kajtuś wspina się ku ok- złote monety-... oni je gubili. —
choroby.
Ale stary w ciemnych szkłatĄ nu, które teraz jest jakby w su- Jedną ręką wyciągnąłeś z błota
.— No właśnie. Nieporządku widział go Kajtuś, gdy rękę wysamochód. — Znik?eś mi. —
narób; w kajucie. Niech w stonce ciągnął po napiwek i cicho szep-! przyszedł na śniadanie. Jakby ninął:
j
gdy
nk,
jakby
nie
on
wcale.
Jęki
i
wołania
o
pomoc
coraz
Koncert
Greya,,. Pilnowali dę
śpL
— Dziękuję.
; — Dlaczego chcesz mnie zgu- głośniejsze. — Aż stało się to detektywi i ja... Tamtym uciek
" — Milczeć!—Tam będzie spał,
Patrzy Kajtuś na morze i j bić ? — groźnie zagadnął go najgorsze : pożar.
łeś... ja z tobą na okręcie— Twój
gdzie ja każę. — Pokaż zęby,
' Kajtuś.
j
Byłby spłonął żywcem, ale pomocnik... Wino... Nie pomoc
czy myte ? — Pokaż ręce. — Nc, myśli:
— Czy ci chłopcy są źli czy: — Zdawało ci się. kochanie, wagon oderwał się i spadł z na- nik... On wszystko złe... On.«
no. — Stań przy drzwiach. —
dobrzy, czy naprawdę źli, czy i Nic nie wiem, nie pamiętam. . Sypa, w ścianie utworzył sie wy- Jedzie... Wróg,,. Wykolę?!... Boi?Nogi razem, — Ukłoń się.
tylko zepsuci ?
*
I Uśmiecha się, ale nie oszuka }om>
Nie ja..„ Nie gniewaj się~. —
Kajtuś się ukłonił.
— Jeszcze raz. — Kto cię tak
Dziś słyszał taką ich kłótnię : Kajtusia.
_
^
„
.j
Już ma Kajtuś opuścić nie- Piękna śmierć... Nawet czaro
— Poczekaj, złodzieju. Jak mi i — Pilnuj się. Nie wchodź mi; szczęsny pociąg, gdv nagle u sły dzieja.,. Tak,,. Raport.. Tv.~ Ranauczył ? — Równemu się kłaszep- s^ę "błaganie :
port... Filips nie żyje.
siasz ? — Łeb w dół, gęby nie nie oddasz tych dwudziestu cen- w drogę, bo pożałujesz,
. _ Antoś, ratuj.
• Kajtuś odkleił do reszty zwisa*
podnosić. — Niżej, jeszcze niżej. tów, powiem rudemu, skąd masz ce Kajtuś.
CbwycS Kajtusla za ramię I ten ołówek. — Myślisz, że nie
\ Kto go tu zna, kto wołał po , jącą brodę przyklejoną i zamknął
gniecie i trzęsie i pcha.
i Filipsowi oczy. Ręce skrzyżował
widziałem ? — Nie bój się : ja
Ostatniego na okręcie v. ieczo-1 ^mJeniu *
— Podaj szklankę wody. — po ciemku także dobrze widzę.-—
mu na piersiach.—
Ratuj,
Powiem
ci
wszystko.
2ywo, ruszaj się. Nie tak. Nie z W sali kinowej ten szczeniak fil ra rad jo obwieściło, że najnow
Jego towarzysz jęczy, zgnie i (Dalszy ciąg w numerze nast)tej strony. — Uśmiechnij się, fca- mowy zapisał coś i położył na szy przebój arcydzieło tajemni
rawaniarzu. — Żle. — Jeszcze stole. A ty podałeś lemoniadę i czej gwiazdy „Dziecko garnizo- j
nu" — jest już w Europie i wy- i
raz. — Masz zapałkL Weź pu zgoliłeś.
świetlany
będzi? we wszystkich
dełko do kieszeni.
— Dobrze, powiedz; a ja po
i
kinach
miast.
Rudy usiadł, włoży! do nst pa wiem o twojej butelce wina z
pierosa, — zawołał :
kredensu. — Ja ołówek darowa i „Jeśli został porwany odnaj__ Chłopiec, ognia!
łem rudemu, a wino ty sam wy- I dziemy go. — głosił komunikat,
i — by wziął udział w nowym oKajtuś stoi.
| chlałeś.
!
i
— Ognia, rozumiesz, dtimfe ? i Dopiero zrozumiał Kajtuś, dla- brązie, — Jeśli pochłonęło go
Podaj zapaloną zapałkę.
j czego nie móg! wtedy znaleźć o- morze, „Dziecko garnizonu" bę
A Kajtusiowi ręce drżą. Chłop jłówka w srebrnej oprawie, f dzie jedynym, ale tern cenniej
szym pomnikiem jego gry".
j
cy się śmieją. — Zapałki sypią ! dziwi się, że można kraść i
!
—
Te,
karawaniarz.
Zahindoj
' Na zakończenie była niespo
I. NASZA ŚWIETLICA,
się rsa ziemię.
j śmiechać się mile, kłaniać się do
jemy
ci
kino,
żebyś
źle
o
nas
nie
. . .
Opiszę naszą kochana, świetli- dzianka. Numer len nazywał się
Kajtuś zbiera sapafkL a z ©cm ; pasa i nazywać : szczeniak.
płyną łzy.
! tam ! tu, i wtedy i teraz, myslał. Wiemy, ze ty me masz , ce< pewnego dnia pani powiedzia i „żywe litery". Wyszło jedenaście
— No dosyć, kaleko. — Na ; — Dlaczego wreszcie są biedni i forsy, bo wszystko w karty prze- ^ ^ nazajutrz o 1 O-ej mamy i kotków. Każdy kotek nosił wyoczy mi się nie pokazuj, dopóki | bogaci, dlaczego się tak nie lu i
. . . .. .. t n-_ I przyjść do świetlicy. Fani wy- ' ciętą z brystolu literę. Gdy kotj Uśmiechnął się Kfcjtuś. Pożcg- j brała siedmioro dzieci,
cię nie wytresują.
dzieci, do
do któktó ' ki stanęły w szeregu, można by
bią ? —
!
nał
się
i
poszedł.
ło przeczytać: „11 listopada".
i
rych
ja
również
należałam.
i
Przecież
słońce
dla
wszyst
Zaczęli Kajtusia tresować. Dali
i
Zmienił
twarz
i
ubranie,
^
___ i Nazajutrz przyszłam do świet- Zakończyliśmy uroczystość od
zielony fraczek ze złotemi guzi kich jednakowo świeci.
Pocsąg
odchodź?
za^czterj
g
j ,Jcy Hy{0 ldm bardzo miło, ale śpiewaniem hymnu naszej świet
I Patrzy Kajtuś na morze i na
kami. — Zaczęła się służba.
dzmy.
Więc
co
rob,
byłam przyzwyczajona do licy.
niebo
i
zachodzące
słońce.
SłuPróbują, czy Kajtaś posłuszny,
Esterksszedł
do
kina.
|
obcych
dzieci. Z każdym dniem
!
cha,
jak
śpiewa
po
włosku
pasa
czy pracowity, czy nie ma dłu
SAMORZĄD.
Myślał,
że
może
przyjemnie
:
coraz
lepiej
czułam
si?
w
swietżer
pierwszej
klasy,
ten
dyplogiego języczka, czy nie będzie
mata wioski, dla którego
mu mu będzie widzieć na obrazie sie- j
Odbyły się wybory do samo
donosił.
— Te, karawaniarz, zastąp w kazał rudy być ^czególnie grze- bie. — Ani trochę.— Naiwny byt j ipaiji jest dobra i stara się u- rządu. ale te wybory nie były
cznym.
w swych marzeniach o sławie.— j a®^ńam czas. Uczy wiersz}'. dobre, bo po krótkim czasie mu
kuchni, bo mnie głowa boli.
—
Umiesz
parlare
italiano,
Kwiaty
więdną, oklaski cichną, | pjosettek i powiada śliczne bajki- sieliśmy zmienić gospodarza i
— Te, idź do czytelni gazet, a
S
więc
gadaj.
I
sam
zarobisz
i
oświatła
gasną.
Wraca
j Czas, spędzony w świetlicy, na« jedną z dyżurnych, bo żłe speł
ja będę w klubie.
'wiek do domu zmęczony, smut- , je^y (j0 rnoicii najprzyjemniej- ni.'!Ii swe obowiązki
— Dobrze, — zgadza się Kaj krętowi reklamę przyczynisz,
Ale włoch tylko zdaleks u- 'i jeszcze bardziej samotny. - ' SZygfi chwiltuś.
Teraz każdy członek stara się
Hela
W kajucie klubowej pasażero ! ważnie S'f Kajtusiowi orzygląda, Jedno w sławie jest pięlme . |
dobrze pracować. Często odby
" ' j że bawi ludzi i wzrusza, że pocią j
u
R0ZKŁAD ZAJĘĆ,
wie w karty grają; tam o napi : ani razu go nie zaczepił.
wają się zebrania, a sekretarz
porywa, że pr^nosi ludziom ; O 10-ej rano zbieramy się i Czarni prowadzi księgę protokółwek łatwiej i weselej i można i Za to drugi pasażer często za- |
pożytek. Ale to jest dobro, które.
znaleźć pieniądz na podłodze — gady wał i uśmiechał się do Kaj- u.u*c
ciche i bliskie dla ' parami wchodzimy do jadalm na łów.
uv,
i nawet bardzo ostrożnie przy hasta. Chłopcy nazywali go dzia- może być
Felka K=
swoich
i
tych,
z którymi się sam śniadanie, Gdy zjadamy, dziękupodawaniu, trącić palcem ze sto dem, bo był niedbale ubrany, al
DYŻURY.
do s^et1^i bo „ślepy", bo nosił ciemne oku człowtek, a nie obraz jego czy j jemy i wracamy
łu na podłogę papierek.
W samorządzie świetlicowym
nazwisko
spotvka.
Tu
odrabiamy
^przy _ stołach
Nie wolno powiedzieć, że go lary.
dzieci
mają różne dyżury.
W scenach zbiorowych oozna-; lekcje. I o lekcjach wychodzimy
I teraz też w okularach.
prosili o zmianę.
'
Moniek
dba o porządek w
je Kajtuś /biedzonych, poniewie- j na korytarz, bawimy się, masze— Dlaczego ty jesteś w czy
— Aa, pikolo, nie śpisz ?
świetlicy,
żeby każde dziecko
1 ranych aktorów okrutnego mia- i rujemy i śpiewamy.
— Nie śpię, jaśnie panie.
telni ?
miało
wygodne
miejsce do od
sta. — I nie obrazy ekranu oelą- i
. . . *
— Omyliłem się. Nie dosłysza
— I patrzysz na morze ?
rabiania
lekcyj.
Hela
i Fela usta
da Kajtuś, ale swoje wspomnie111. VV naszej świetlicy
— Patrzę, jaśnie panie.
łem rozkazu.
; nia. "
| odbyła się wieika uroczysto^ : z wiają kałamarze, dbają o czys
— I tak sobie myślisz ?
— Dyżur karny, całą noc przy
i
-1
i! okazji oiętnastej rru'/fiiVv
Nipoi
tość świetlicy, rozdają chleb, łyż
rocznicy Niepod
Dosyć.
| — Myślę, jaśnie panie.
ustępie.
ki. Sala i Dyńcia doglądają czy
—
nie
czei
leglości.
Kolo
zdobnicze
ślicznie
I pewnie ci smutno, tęsk- j Snoirzał na zegar,
Debry kolega ! — Dziwny ja
Chodzi po bo- ! p^ystroito portrety pana prezy- stości, pilnują, żeby przed jedze
kiś : sm tny, na wszystko się nisz ? - Napij się odrooinę, kO- , kał do końca.
niem myć ręce. Feia i Lonia po
!iSvch uiicach, a po.cn pi bied- j d-Jrl rnama.ka
zgadza. Ani zażartuje, ani się po- j chanie.
magają młodszym w lekcjach,
j Kajtuś wyciąga rękę, ale czuje
śmieje.
irka wy daje gry, Hela sprawdza,
Nie wiedzą chłopcy, jaki Kaj j ten sam zapach wina : wtedy na i""!.'Wszedzie tak san,o. - Jaż j
czy dzieci mają torby i wiesza
tuś dawnie i był wesoły : aż na j cmentarzu i wtedy w cyrku w , lepiei
S '^Kuna^gazete i śziika wiadoaK,- j wyg,osi, reierj, o i listopada, a ki u palt, Fela i Sonia dbają o to,
! Paryżu.
wet zanadto !
by dzieci szły parami równo i
lak oni zwąchają odraza, gdy j — No pij, będziesz dobrze !« 2
K
o ^ćrżSSzach ładnje.
Kajtuś dostanie napiwek. Zaraz :
Cesia.
^Kajtuś nagłvm ruchem wytrąca i Serce mocniej zabiło, gdy po- j| przedstawiały „jedzie jedzie na i
— Zagrasz w karty ?
kieliszek z ręki — i
i ciąg mszył.
i kasztance . ^
-4 — Dobra©,
,
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Wiadomości sportowe

Gimnazjum Z. Kaleckiej i iaumanówna,
w normaiiiycn
„SpOjiua * należą obecnie ao naj- warimtfacd najlepsza, miaia ziy
Su^icjSzych sziioi zyuowskich w dzień. Grała gcuzej, niż aa tre
siauiowce, to tez mecz pomiędzy ningach.
LiOore
były
ieau dwiema szkoiami na sali Reiiueldówna
i
WajnsztajMiejskiego 'Jsrouka Wychowa nówna. Ta pierwsza po.vmnia rizycinego wzbudził zrozu na przejść mocną zaprawę lek
miale zainteresowanie.
koatletyczną, bo w ooeciiyui Sia
Przed dwoma laty wygrała nie przypomina niewzruszony po
„Spójnia" 3:1, w zeszłym roku 1 sąg, którego stać tylko na lekkie
przegrała 0:4 dziś znow zwycię ! nachylenie się. Dziewczętom
żyła 4:0. Sukces ten był w zu ! przydałoby się pozatem trochę
pełności zasiużony.
Wszystkie ambicji, bo kiedy chłopcy wy
klasy Spójni" reprezentują się przedzali je tylko o kiiKa punKbardzo ładnie, stanowią zespoły iów, zupełnie rezygnowały. Prze
zupełnie wyrównane. U Kalec grały ostatecznie awa razy po
kiej natomiast obok dziewczynek ii:l5. Gdyby Taumanówna była
bardzo dobrych spotykały
się w zwykiej iormie, zwycięstwo
również takie, które beznadziej ; nie przyszłoby cnlopcom tak łatnie psuły. Szczególnie szwanko I \vo.
Siódma klasa „Spójni", osła
wały serwy dziewczynek.
Spotkanie klas szóstych było biona brakiem Frenkla, dosłow
najciekawsze i
najładniejsze. nie rozgromiła swoje rówieśnicz
Chłopcy
wszyscy
na
tym ki. Pierwszego seta
wygrała
omym
mniej
więcej
wy- 15:1 (!), w drugim lekceważyli
lokim
poziomie.
Lepsi przeciwniczki i zwyciężyli i5:J.
iyli Kołobielskś II, Komar i Le ci chłopcy reprezentują dobry,
win, chociaż niewiele ustępowa wyrównany zespół. Stosunkowo
li im Bachner, Gratsztajn i Su- najlepsi Goldberg I., który jed
iharewskl. Ten ostatni tylko za nak grał trochę „na eksport", Fin
dużo się, jak na dzień powszed- kielsztajn i Fridland. Dziewczę
ai, „modlił". Z chłopców prawie ta nie mogły sobie dać rady z
wszyscy ścinali. Z dziewczynek ściętemi,
zabójczemi piłkami
stosunkowo najlepiej wypadła chłopców. Najlepsza, Rata!ja,
Ajzenberżanka, zwłaszcza na ob tym razem grała z manierą
i
ronie, bo na dobrą grę przy siat- pozą. Gdyby nie obecność chłop
te nie pozwalał jej niski wzrost. ców na sali, grałaby napewno

. lepiej.
spotkanie klas ósmych zakońj czyio się ciężko wywalczonem
I zwycięstwem cułopcow lo:i4 i
15:8. „bpójnia" graia w czwór
kę. Bezprzecznie najlepszym był
Bursztyn, którego nauzwyczaj
siine ścięcia wywoływały panikę
u przeciwniczek i aplauz na wi
downi.
Przyponuano
mu o
przykazaniu
„Nie
zabijaj",
ktoś
przezorny
chciał
na
wet
dzwonić
po
„Ostat
nią Posiugę". Niewiele ustępo
wał Bursztynowi KoiObieisKi I.
Pozosiaii awaj dość s-Iabi.
U
Kaleckiej znów najiepsza Poznań
ska tym razem gra.a poniżej for
my, częściowo wskutek chorego
r
;alca.
Reprezentacja „Spójni" bez
bólu pokcm.a
reprezentantki
Kaleckiej I5;7 i 15:3. Lepiej niż
przedtem grały Ratafja i Poznań
ska, jedynie Yaumnnównę zamie
niia w drugim secie Ajzenberżan
ka. Chłopcy znów dużo lepsi.
Bursztyn ścina jak poprzednio,
tylko grając kombinacyjnie, psu
je: niekiedy zupełnie łatwe piłki.
Dotrzymywali mu dzielnie pola
Goldberg I, Koiobielski II, Komar
i Finkielsztajn.
Rcasunuj.x: Kalccka nic po
winna się wstydzić, że przegra
ła ze „Spójnią", — „Spójnia"
-ato może być dumna, że wy-

Siatkówka

Gwizdek. — „Serwa nasza"!
Strata. — „Teraz wasza"!
— Netka! — ścięcie !
— Siatka. — Spięcie !

— Jeszcze go raz !
— Co ?! bla was ?,
Wasza strata !
— łdż do kata !

-

— Podaj! — Dalej,
tamten wali!
— Główka! — Strata!..
Piłka lata.
Mięśnie sprężone,
ręce nastawione.
— Bierz! — Moja!
— Skacz! — Twoja!!

— Oho, już po sześciu!
— Zero do pięciu!
Tak na placu się zwijamy,
bo w siatkówkę chętnie gramy.
Eling.

— O, jasna...
już cztery do zera !
— Bierz ! — Tam?
— Czy źle gram ?
meaBmEBBBBaaBBMmam w aro
grała u Kaleckiej.
i nictwa Lapona 11 i Hellera (M.J.
*
' W „Spójni" odbyły się «niNiedawno odbył się mecz strzostwa szlcoty w siatkówce,
ping-pongowy gimnazjum Finkla Mistrzem
zos;ala ki. VI-a po
z „iłiokaji". Zwyciężyli ucznio- zwycięstwie nad kl. VU-ą 14:16;
wie 4:1, w tem dwa walk—owei5 :ii i nad kl. V-ą 15:4;
15:8. Pozatem kl. VII-a pokona
ry.
Poszczególne wyniki: mistrz ła V-ą 15:8; 15:9. Na wyróżnie
Warszawy Finkielsztajn (Maka- nie zasługują: z kl. VII-cj, która
rezerwowymi
bi) — Ferer (girnn. i .ukiu) grała z trzema
/-;i :15, 21:19. Freiman (F.) — GoldbergI i Finkielsztajn, z Vi-ej
Bein (M.) 19:21, 21:11, 21:12. Kołobielski Ii i Lewin, a z V-cj
Gradowczyk (F.) — Zajf (M.) Baskind, jedyny gracz tej klasy
19:21, 21 15, 21:14. Goldsztein na poziomie.
Kuba H.
i G' citman biorą punkty wałk
owerem z powodu niestawien- |

' partją, — może wywrzeć na gra- ści, ale i z tego, że obecność pu nej grze partja pójdzie w niepa
dodaje im dziwnego mięć. Tymczasem celem notowa
cz : A wrażenie tak potężne, że bliczności
1
snm,
nie zdając sobie sprawy, bodźca do gry. Inny gatunek lu nia jest uwiecznienie partji. Tętn
dlaczego, wyrzeknie się całej dzi wogile na obecnoić widzów samem gracz, własnoręcznie no
kombinacji — najzupełniej nie nic reaguje, pogrążony całkowi- tujący, będzie się starał o jaknajcie w królewskiej grze. Trzecie- lepsze zagranie, aby partja rże
słusznie.
(DOKOŃCZENIE).
i daleko widzieć. Typowy przy
Inny rodzaj s-.-gestfi polega na niu wreszcie p: bilcuioSć zdecy- j czywiście była godną uwiecznieJak wiadomo, grę rozpoczyna padek tego. mamy w partii me potędze autorytetu, ktćrcgo part ilowanie przeszkadza, rozrywa u- nia, a więc — ciekawa, pozba| wioną błędów
materjalnych i
ją białe, przyczem mogą zagrać czowej Spielman — Eliskasses. ner boi się, naprzykład przyjąć i wagę.
dowolnie. Czarne mają w pśerw- Począwszy od dwunastego posu ofiarę — nie potrafi bowiem oce 1 Natomiast prawdopodobnie nie grubszych — pozycyjnych. Ujem
szem posunięciu również liczne nięcia biały zainicjował długą nić jej poprawności
ob Aktyw ma gracza, na któregoby pozo- ne zaś strony notacji przejawiamożliwości,
mimowoli jednak kombinację, mającą na celu zy nie. Tak było w partji, którą grał stawała bez wpływu osoba part ią się w rzadszem ryzyku i częs
muszę się stosować do debiutu skanie hetmana. Po siedemnastu mistrz jugosłowiański, AsztaWs, nera i jego zachowanie (wyjaw to w zbyt długim namyśle.
Ale obok wyżej wymienionych
przeciwnika.
Mogą oczywiście posunięciach wytworzyła się na przeciwko mistrzowi świata Dr. szy oczywiście part je korespon
grać na symetrję pozycji, co jed stępująca pozycja:
Białe - Alechinowi. Biały osiągnął dccv- dencyjne i tclcfoniczne). Nazwi- czynników nie należy zapominać
nak prędzej, czy później okaże Kgl, Hc2, Wal, i fl, Gcl i e2, d';ccą przewagę po 21 posunię sko, tempo myślenia, zachowanie o tvm zasadniczym, istotnym w
się niekorzystne:
po pierwsze Se6, pa5, b2, d4, g2, h2; Czarne ciach. W pozycji: Kbl. Hd4, Wdl się podczas gry — oddziaływają dzisiejszych czasach nietylko dla
dlatego,
że
na ewentualny — Ke8, Ha3, Wa8 i h8, Gb7 i e7, i el, Sf3 i h5, pa2, b3, c2, f2, g? w mniejszym łub większym stop dorosłych, czynniku, który albo
„szach" (I czasem mat) ze stro Sd5 i 16, pa7, b5, c6, c4, e4, g3, h2. Czarne — Ke8, Hc6, Wb8 i niu na gracza, że wymienimy zaciemnia pogodę ducha gracza,
ny białych, czarne nie mogą od h7. Białe, poświęciwszy figurę i h3, Ge7, Sa4, paS, c4, eo, f7, h5 fakt mimowolnego lekceważenia albo też znika z psychiki, zosta
powiadać również „szachem" dwa piony, zagrały:
przezeń szachistów s!cbszvch, a wiane mvśl jego (gracza) mniej
i— zagrano:
(przy identycznych pozycjach),
18. — YVfl ó f6!
Nie można
pewnego
kultu czy szacunku — lub wiece? swobodną — o czyn
22. — Sh5xffi4
Ge7xf6
niku materja'nym.
po drugie, niezawsze można ta odbić 18.... Sf6 z powodu szacha
23. — Hdlxffi PTałe wzięły pio dla lepszych.
Wogóle na psychikę grającego
kie symetryczne posunięcie wy na c7.
Nawet jakość szachów ma du
na i zagroziły bezpośrednio Hh8.
wywiera
wnływ mnóstwo rzekonać z powodu możliwości zabi
Ge7 x f6
ży wpływ na psychikę grającego.
Na to nastąpił bluff...
czv
na
cia figury przez bezpośrednią są
Inaczej
gra
się
szachami
małemi,
»
które,
nie grając nie
19. — Hc2 x e4 grozi podwój i 23
c4vb3!?
siadkę; po trzecie, zdarzyć się ny szach przez Sc7.
Asztalos się nie połapał I u inaczej — dużcini, inaczej — zwróciłby uwagi. To też należy
może, że np. figura z drugiej linji
Ke8 — f7. Na 19... Ge7 nastą wierzył w poprawność ofiary, proporcjonalnemi do szachowni - i ułatwić, o ile możności fkonccnzabija figurę na siódmej, i po wy pi 20 — Sc5, co poprzednio było graiąc:
cy, a inaczej — figurami, prze trowanie mavimttm uwagi na grę.
mianie białe na miejsce wymie niemożliwem 19 (Sc5? Gd4).
słania
iącemi zupełnie pole wi Dlatego m.in. uważam cerate za
24. — a2xb3 — poczem czar
nionej figury nie mają innej, gdy
20. — Se6 — c5. Białe cel o- ny przejął inicjatywę, wymieni! dzenia, lub, przeciwnie, wyglą lensza od szachownicy drewnia
czarne na siódmej linji mają.
sią^nęły, ale..
I hetmanów i z pionem mniej wy- da hcemi na swych kwadratach, ne?. bo naw^t frkł. że gracz rod
Oprócz systemu symetrji czar I 20. ~
Wa8—e8
jak punkciki; inaczej całcmi, a wob/wem iakiegoś wzn's^r^ia
jwalczvj remis.
i za'ta g'osniej, może poważnie
ne mają drugą możliwość — roz I 21. —He4—f3 We8xe2!
i Faktycznie pozycja czarnuch inaczej — popsutemi.
Znacznie
rozleglejsze pole przeszkodzić partnerowi w rozwinięcia partji w sposób zależ ! 22. — Sc5xa6 na 22. — He2 była przegrana po 24. — Hh8,
ny, ale odrębny od białych, któ nast. Gd4-i, Ke7 25 Hh8 nastąpiłoby Hc2 i działania ma się przy większej natrzenin s,rtuac!i, more go zare mają zawsze o jedno posunię
We2—el -ł; Ha2 mat. W przeciwnym wy szachownicy, niż przy mnieiszej, svgest onowac, roznros^vc uwacie więcej. Zatem muszą prowa
23 Kgl—f2 r
Wh8—e8
padku zachodzi nodwó'na groź mimo, że jedna i druga mają po g?« a nawet — prz,,rfr">?'»i \
' To bvł"bv zatem c'wjki <rry
dzić grę z metodą obronna, w i czarne atakiem rozstrzygnęły ba: 25 ....WhS i Hc2. Na to iest 64 kwadraty.
r>rrkt' ka. bar
dążeniu do t. zw. wyrównania, partję w ciągu dziewięciu posu jedyna i zupełnie wystarcza *<ica
Dorośli na turniejach maia soe- szachowe?:
wa
fi^nr.
umiejętność
obliczania i
gdy białe mają bądżcobądź swo nięć.
odpowiedź 25 Wd7 Kd7 (Kd7, cjalne zegary, którcmi mierzą
maskowania
vtasnvch
rtlanów,
bodę ruchów i większe szanse aAczkolwiek
gracz powinien 26. — Hb8) 26. — Se5 i Kb8.
czas, przeznaczony do namystu.
"•ra
w
os"cholog?ę.
s^fr^sfa,
wytaku. To też gracz jednostronny mieć zawsze na uwadze na'lep
W
ostatnich
np.
czasach
przyję
I tu nasuwa sie pytanie co do
otoczenie, pora
albo nie umie się należycie bro sza odpowiedź oartnera i zara czynników, składających sie na ło się tempo 17—19 posunięć na ^ł^d szachów.
nić. albo też gra biernie.
W zem — jaknaiwięksre zamasko rsnosobienie gracza. I 'soosobie - godzinę. Pozornie jest to dość d-.:a. osoba, oartnera. temno orv.
to nie to zależy, mo-em zdaniem, od dużo, ale faktycznie tempo takie no^c'a opanowanie sie, warunki
pierwszym wypadku bedzie kie wanie własnych zamiarów,
rował afak na króla, ale nie po iednak sa wypadki. kiedy prak porv dnia. otoczenia, przeciwni jest stosunkowo szybkie, o 2 po trr^onalne. Można jeszcze dooocz-cie wapfi partji
trafi zarazem zabezoieczyć swo tyczne us'ngi oddaje tak zwana ka, jakości szachów i szachowni sunięcia szybsze od dawnego — rTłtfjA
v ?1
(turniefowa.
meczowa, towarzy
jego obozu w drrgim — cały je gra. "**. os c o1og»e.
cy, wreszcie do czasu i notacji czasu angielskiego. Nieiedną też
ska
>.
2)
stonień
swobody wyWeźmy taki przykład. Gracz partii.
go atak będzie polegał na polo
partję przegrywa się wskutek po
śpiechu,
potrzebnego
dla
uratoj
obrali,
która
zmęczona,
nie
waniu na pionv. do cze^o, gdy A zainsceni^ował ooorawnv plan,
Co się tvezy na-lepszej pory
zeitnotu, notrafi zdobyć sie na twórczość
okazji nie znaidzie, rychło uzna kt^r' powinien mu dać przewa dnia, to jest ona różna — zależ wania się od t.zw.
ga. Nadszed* decvduiacv moment. ni-' o^ norv roku. W zimie naj !rtóry rozstrzvoja gre bez wzglę- ' nozwol? graczowi ,pdvnie na naparn» za nieroze^rana.
grze
lako trzeci czynnik, trzeba wy Gracz A wvkonał nosuniecie. sła- przyjemniej grać wieczorami. la du na jej stan istotny — jakoż ^owanie w deb?ucie,
j końcówce pozycji,
t.zw. nomte »o<*o ma- tem — w godzinach ponohidnio- zegar turniejowy stanowi istną
mienić umietetność obliczania i
mu
przewidywania np dł ższa mete. np« rów. praczem wviicz"'f b'd wveh i to na świeżem no«/i°trzu, pł-T" zbyt .wolnomyślnych" sza- j zan»miętanych ze znanych
jVlry™
7H~f7VĆ. 7f flfracz ob- sab'e, że na'lepsze nw««Vie nn na tarasie. ca >ertnni< s^a- chistów.
i pa«^"?.
n<n o^lt m«l nqrf'i G''V c^i^ci, którzv
Ważniejsza też, niż sie wydaje,
Ws^^stkie te czynniki należą
która nrrv na?wola gr?"^ ra:«Hnak
do r^^du nat^^ch i nie
nosi*niaC?a<*h npW-«if>ra fjr'VSZta
rrr^c/r^ R 7^. r-*r*; w mieszkaniach i — wieczo r>lrt.
od»*rnva fakt. czv grac *
rr*-nl n*l
^
n'i nnr^łeść
rami.
nobve pos niAc?a. czv też nie. V **7aważa łakteb r7"nników uto'•'onvch. ?ak: talent, zdolności,
łcfi nr-tno5łv«l5e,
mnter^'na I ?stofni» cpI os;~«ra.
Pozos^Jp to w ^r:s*vm zwr^z- ! drugim wypadku stanowisko ?ra
QH-wiv5»rlŹ.
no db-Tw nn. k<« 7
— oto jącego do part?i jest oho:etn?e:- odwaga i ryzyko.
A!
ł*sniei°triofri 7amPs''o- czeniem. Ludzie po"""'STvch i«no s^e na'""^!^ sie sz'rbc?ei, oblicza
zw. koiH^^Tt^tn^c^a przocnvnika,
której gracz nie w»?"ł bvł wanai przez gracja R s"">ich d^-bań żadni są widzów—pocho nniej dokładnie: przem-a czv wy
pod uwagę, bo nie potrafił tak wrażeń i uczuć,
związanych z i dzi to nietylko z czystej próżno gra — bądź co bądź po ukończoMAREK
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MAŁY PRZEGLĄD, Warszawa, piątek, dn. 8 grudnia 1933 f.
WEŁNO. -T- Proponuje utwo- tego, aby czytelnik urabiał sobie
. . . oa
Jeat to tusiurjai upadku
rzeaue aziału p. n.
iJMUtomy wtasny —
po^iąu
upadku osiatos
•
—
kraj
".
V>
HitOi*£
<*u/wiiiey
z
rt
/ir
sprawy.
jeuuu*
zamieszczając U:
żydowskiej
P?wiT
"
nycli miast naosyiau^y o^y "*a arijKuiy w jeunym numeŁO VVICZ - Adaś dziękuje ich. i w ten spoaóo czyte^u*. ^ popcmna wiehu 014CL Nalekierowniko^i czytejri „Odro- nnoszkający w Warszawa 1110 zaio jeuen numer poswięcie ardzenie^za dobre rady i wska- Krakowie, bedze mógł poznać tykiuom w rou^aja wspommen
3
j Wuno, Poznau czy też Lwów. bzmulxa, drugi zaś numer poRADOM. — Już irieraz chcl4 Ja posyłam opis W ima. — święcie ar tyKuiom takim, jak ii_ {em stawać w ^erega.a pi.ka- Cz- S. (io się io^i, tyAo pod mara. Z przyjemnością uscisnąłBĘDZIN. — Ada zaprasza uaicu*o
JtxKjQa
^l0ieLauj? ***" rzy łecz temu sprzeciwiają sę innym tytułem, mianowicie „Z oym dłoń 1 miara na znak uznaczytelników z Będzina. Nikt nie bertem Lyn^m, „Romeo 1 Julma, które mu s«ę należy za tak
sifc na za_ cyniu: Wsie i miasta". W clrupojedzie, bo tam niema mło- j cia". Dla młodzieży był pora- kaz lekarza. Ograniczam sie giem Półroczu zaczniemy dru- cie.oiwy i aiuualny artykuł. Prodzieży. Dopaero wtedy, gdy' nek kinematograficzny — „B a —
j- — ii —
» « « - k o w a ć o p i s y , k t ó r e t e r a z z b i e - p o n u j ę , a b y r e u a k c j a M a ł e g o
Ada zaludni opisywany Będzn łe pn*t«". ~
Pol
iSt
^
^
m^Ł^koie^nSS?
t \ ramy. Twoje „WLmT jest do- ^rzeaiydu nawija KoniaKt z
I
młodzieżą, jej miasto
, „,ej będzie
x
?f. szykuje obchody ku czci trz£ciej k,
nuouziezy poi
meCZ na. brCt ^ wymaga uzupe.n enia. jcou>m z pism
dła nas ciekawe, (p. WUiH.
Mickiewicza, ^wrowtea 1 p,acu szkoinym 2 aniami kia-! Nie wspomniałaś ani słowem o skiej i t»,fl uczynna pierwszy
BIAŁYSTOKReprezen- | Norwida. — W szkołach odby sy czwartej. Gra była bard/o 1 dzieciach i młodzieży wiłea- krok ku współpracy naszego pis
tacja klasy czwartej gimnazjum j wają się pogadanki
ostra. Nie Brakowało kopnięć, 1
najważniejsze, ma z organem niiOdzKzy pola to jest
Gutmana
rczegraia _
mecz. Piłki j Pmówił o Leopol^ . ,,
,.Eocheński
.
KMr^itcki
łiir
an
faulów.
Nasi
przeciwnicy.!
Odpowiedź:
inny
oseiKlonim. sniej. — Ryszard.
c
nrTir
nożnej z klasa czw^tą
Kczrie — 5ako starsi i bardziej doświad- prosty, nie z Powieści).
i
Wybra.em się na rewję.
1
zjum Społecznego. Wynik 6.4 Ja na odczyt bardzo 1 czme.
lekceważyli nas.i
*
Taii, nareszcie idę na rewję —
czonj eracze
(2:3) na korzyść glmnaziun, i
Rzo^wiścte lep!ol erali. Pit- • Napewno wydrukujemy:
w kupażu ojca. I «*,%
Gutmana. — Wienia.
ks
i:n
„}e tviomv — Podobno
szła
nogi do nogi me-j „/V. łodzież żydowska w An- wiecie, co 10 jest rewja?
Nic
BRZEŚĆ. — Spadł pierw
he^ri* w/xfnn feź^zlć na ladzie 0131 bez trudu- Nam* widzem,; tworpjl";
.
nauzwy czajnego. Zwyuie przęd
szy śnieg. Już chłopcy łaża na ny spodniach — Gmina or1a- ",'~waIo sie, ża nasza klasa nie i „Myśli o szarej godzinie';
stawienie tyi^o o bardzo urozjednej łyżwie po kałużach
rrkuie lekcje'tańców. - Otwo- m]knle. sromotnej _ porażki Z
„Artykuł aktualny;
_
maiconym p<og.a:iue, uużo bu
ciągną saneczki
po ci:nkiej rzono nowe kółka Pomocy: z ł^° niebezpieczeństwa urato„Moje pierwsze zetknięcie mora, żarto w 1 jtuna seenna dla
grudce śniegu. Wszystko pod
się z mj;zem";
nas meuozwoiona. uiae^e^o niew a
1 s
znakiem
proj^k- niemca,
łaciny
i mat-ej? Iktóry
?^zyC'zwycięsko
Pr?wn0^
znakiem oczekiwania^
oczeKiwanta 1i nrujett
. .. zP franca,
wc/vt+kn
no Si. K„
prowa„Do basenu'*;
dozwolona, me wiem. wszyscyśt
tów. Wiec, jak wszędzie, ocze- "jaty ki Poaatem wszystko po ^ p}{kę Qd iedne. braciki
„Moja Peon'^rza podróż mo- my już dawno słyszeli pouobne
kujemy feryj, ślizgawto 1 za-; staremu. — Lusia.
dnn?a Klasa czwarta orze^ra- tocyklem":
uowcipy, a takie scenki mieliśbaw. Tymczasem najbardziej t ~j Stella komunikuje, że .ł? w stosunku
*.
. 5:2
_ „ Zrozpaczeni
^
,
„Nasza k'-'sa—nasze życie", my z pewnością okazję oglądać.
w
czynne są kółka samcPomocoi®i klasie samorząd toczy za przeciwnicy nie mogli znieść
Moga być »umieszczone, ale Nic ta rewja mi nie dala, prócz
we,
w k t ó r y c h s p e c j a l i s t k i o ' e t a w a ' k e z o p o z y c j ą . D w e spokojnie tej klęski ! zaczęli
nie
przyrzokamy: artykuły: — bury od Ojca za wygnieciony
pewnych przedmiotów leją w przedstawicielki
„buntowiu- nas okładać. Wróciłem na «.Echo dzi--~Mistwa'',
„?ycie kapelusz. Nazajutrz zno«v byłem
glowy słabszych wiadra wie- ezek zostały zaproszone do Nad z sińcami. — Jurek.
podwórka
,' ^.nuła
p*,<ła'* „s-i_rK?.czeui"" 1 moniem aowoli
dzy. Czerwony Krzvż krznta oracy w zarządzie, ale i to ntei TORUŃ. — Raz przeczyta
f -viersiz), „Feralna liczba", „Ko gruesc czapkę. — henryk z
się, urządzając przedstawienie ooniogło.
łam że miasto, mające 10-cru :o spor">v/^' „V/ żydowsk m , waidej.
dla najmłodszych. Dochód pój77'
Ewa przyzna.e &usz- pocztówkowców,
zdo'-ywa
.Kwiaty
wam
w obronie dziewcząt, pidzie na zrobienie paczek żyw- pość Lusi (art- „roromeiza^ja ) własną skrzynką i reportera. sierocińcu",
;<
ścielę";
1
^>
Aby
z
Będzina,
szących
pai«ii^tnu\i. - Musicie
p
nościowych i z ubraniami dla ' rcsi grupę zai ozumiałych ko- Może będziecie się śmieli: cóż
Noemi
z
E'^escia.
.
Chawieuziec,
ze paiiaętnik jest zby
biednych dzisci- Tych dzieci '°żanek o zaprzestanie bałaga- to za miaoto- nie ma dziesięć "u
n/, Harre^.-. Heli, Mali, l\!ic- teczr.y, je^ii rouzona od prawej
n< w
pozaszkolnych j?st 2.000, więc
^ oraz stawiactwa.
Piocztówkowców?! Ale lepiej
seieo.^ej
komory przyjaciółka
wszystk e szkoły rozdzieliły
~7:
"arry zapytuje, ^ czy pc-raiiźcie, co zrobić, żaby To <vysława Uir.i i Sali z Częstor,
chowy.
7
a
sy
z
Gro
na,
—
znakuje
się
w poolizu. Ale co
między sobą biedaków i pcdję- 1110^T,a przysyłać fotografie,
ruń otrzymał takie Drawa, jak Ichoszua r Hetrrykowa,
Copocznie
biedactw
o, je^u przyjały akcję Pomocy. Drugą spra- Można. Zamieszczać możemy Częstochowa? — Rysio. (P'
liny z Kutn?
Pawła i Hai&i orlika
a,
i/iituiui lub
v
wą, zajmującą zwłaszcza naszą f l^° zdjęcia ostre bądź takie, sać listy, ciekawe dla waszych
z Lodz', — Lp-o i S. Ol. ? Otwo zurauzua.- rrz^czytawszy piąty
to e
budę, jest wysłanie albumu Po ^ J srafik może przeryso- rówieśników. Teraz jest was oka, — Jóźka z Tomaszowa
zeszyt „Wygnanej w dzień ślu
lesia
na konkurs Polskiego w"
~-h. f ? twAj r"-7v'ar;ol Maz.
bu", wzruszona ozieweczka zaCzerwonego Krzyża. Po konKOWEL. — Odbył się prób- Moniek. .Później przyłączą się
siaaa do sto.u i wsp? fiszy łokieć
kursie albumy-zostana wysłane ™ ^Jazo^;
do was iimi torunianie).
o wy^ej v. spomnuuiy mcoci, jak
tak
trwał
trzy
kwadranse.
zagranicę, nasz prawdopodob
mowi .v ra^jO Ka^nan L«ooroPrzyleciały
samolotv
z
Łucka,'
nie do Ameryki. Jeśli już mo
woiSKi, w)uwa na u»ale Kuftki
p
u
s
z
c
z
a
ł
y
r
a
k
i
e
t
y
i
s
r
a
z
y
.
A
t
a
k
i
wa o konkursach, należy za
su
u0i tez 1 uu anicniu. osoby, pinie
udał
r.'ę,
bo
j?^aś
lokomo
znaczyć, że koło polonistów
;
s_^w»;
uzielą s<ę na
tywa
gwizdinęfa.
i
cała
lutfciość,
urządziło konkurs literacki z
uviC
_
_
wybiegła
na
ulice.
Główna
uliZarząd Towarzystwa Nie- cielą religii za bałagan i głupią ^ > Hture
z teui uie Kryją,
okazji Tygodnia Książk'. Na!eży w referacie odpowiedzieć ca
fe^enem -zaiPerytowa- sjenia p0m0cy Kulturalnej Dzie- pioseonę, apiewau^ ud jego iwii- i na taKie, k^re mówią, że paSoni Fra
Frajman,
I mięmui to dzieemnada, poaryjoC U
na trzy pytania. Niestety, za- "H
"j, ńlt;?"tpJl^pn nwZ-l, ciom dzięku^e
iman' cji.
J
interesowanie konkursem jest chodz" przez ten teren. Dwóch Quci Kahan> Sali Kaliskiej i
- :- Tak samo, jak Kuba H. i mu zas takie bsaio^owe zasmasłabe, i zdaje się, że będzie ma- i ^^ów straży LOPP u wraz y.ej
gimnazjum Paproc- (art „1 Uolu jest nuiy">, mebar- ; rowują w domu gruoe bruljony.
z
uzo luoię muzykę poważną, i.io- j ^rocz pamiętniKOw piszą inądło odpowiedzi. W Brześciu od , drużyną ^ przeciwgazową j.jej ^ ofiarowane książki.
Znałam nawet
pewnego czasu jest stały teatr, c|lcia-0 20 z^brap ^°, pi>rtaJa»
Kończąc swój reportaż p. ze dlatego, ze jej me rozumiem, rzejsze rzeczy.
taką,
co
napisała
„zeszyt
filozo
ale daje on sztuki niedozwolostarzec się oe dał 1 rozpę- ^
jak dzieci pomagają dzie- a może uiatego, ^e me uuuem się
ne dia mlodzeży, i jakby na
^traz. O godzinie 8-ei od- ciom.-> Lejzor z Gęsiej zwrócił w mą wstukać. Vvediug nuue ficzny". Nieen jej lżej będzie, kozłość uczniowie
z różnych
1 s.'e
który trwał sj
czytelników z prośbą, że- muzyaa poważna ma zanauto caaneńkiej. Pamięci wszystkich
szkół wystawiają sztukę „Kró9
miasto było za- ^
^órzy mają książki, ofia- rozrzucone —
tony.
NaprzyKiad, pamiętników poświęcam, i zapy
Iowa Jadwiga", której próby dymione, fsazaiutrz zrana od- rowali je bit-ljotece przy ul. Ka- dla muzyki leKKiej wy sou czy « tuję: poeo piszecier — Ulla.
juz ktvaliitKujemy do druby
trzeci ata&
są w Pełnym toku. — Noemi.
V,
' frwał 901 pucvńskiei 13. Dobra myśl. Jes- tonów, zeby zrooic maiy iox- 1

przedstawienia p- n* JVtesada

Mi

Wiadamcici bieżice

nazjum
chwalił
niki. Odbył się konkurs na naj•w2L ^n?erSZynSSmy. bajki? Nast?Pnie' lepiej byłoby,
lepszy wstęp. Wybrano pracę wypalikować
ne
możemy. „dybyśmy zjożyij te książki na
no opisał
kyiGd/^ to.samo
op^ł prozą,
prozą, f* yu*
/ on zaniSy je
n a uI
— O d p o w i e d ź : wypraco- j
Sn5'
w
T na ul.- Kapucyńską.
Kapucyńską. — Fredka.
wanie świetne, artykuł prze-1 Kae nelsona
s cHp" (Wyjaśnienie: 1. — przedewszyciętny. Dojdzemy do ładu, harcerka Polecenia wvdawa- stkiem P°wieści» można i podDewi, tylko więcej wytrwało- „e be^a w
heSskim ręczniki; 2. — książki można złosci samokrytyki.
04Hv'v <ł7
lieHrajskim. żyć w reda^cji( w niedzielę o

S

4
lub bez
w
-_ Ukazał
Startowało wSiu chłopców
u- ^
~5T'rłti;or7A?cł^»;iJ
Pośrednio
l/\CZĘSTOCHOWA.
t
ft-wT
UlKl'nłano
niACiPfli^
się
Pierwszy —
w ltym roku
nubibliotece Towarzyska
niesienia
mir ŁiW Łtki SSX ^j niie ma pomocy kulturalnej biednym dzie
mer
ciom, ul. Kapucyńska 13).
„świat
11
Nasza
nie
format i ^ c ^ t r e ś ć l ^ N W c z l r v l S ^ o S i n ^ o d h , ?
N a s z a szkoła
n.i .e . -miała
.
obszerny, ale dla mnie niee'e- mka. Pracują kółka- osvchclo- 8ztandaru- Siódmy oddział pokawv. nnmsraiar.v
stanowił, że
kawy,
poruszający oidpn^A
oklepane eiczr-e' i-Tdaktvcźne * U H v«tvcz- stanowił,
żę sami
sami zarobimy
zarobimy popotematy. Koło sportowe nasze! ne ekonomiczno - ^oteezne i trzebne na sztandar pieniądze, i
kłasy organizuje od 1 do 10-go szachowe. Zostanie wznow'o-!w tym celu założył kooperatys}od cz
styoma
kurs narciarski w na gazetka =ciepna o n- Głos
y y- Kupiono w ta.brvce
Złotym Potoku. Wezmę w nim Młodych'' — Zygmunt. "
'czekoladki i cukierki. Codziennie
udział i przyślę szczegółowej —:— w pierw-szem ' gimna-1 iedna dziewczynka chodziła z
sprawozdanie. W sklepie sa-1 z?um żvdowskiem^odbvło"śTe pudłem czekoladek i sprzedawamopomocy naszej szkoły moi- posiedzenie parlamentu przy ła ie w klasach P° ? [}° ^oszyna nabywać, oPrócz przybo- udziale 25.0 uczniów. — Obec- Razu pewnego pani kierowntczrów szkolnych, szaliki * _^re- r.:e uczniowie przygotowują ka oznajmiła nam, że już może
rzyki roboty uczenic. Zrobiono sie do orzed^awienia chnnuko- zamówić sztandar. Bardzo ucieto. by pow'ekszvc dochody, wego. - Byłem na Próbie po- szyłyśmy się, że nareszcie bę* - -

przy uKiadaaiu oupowicunich
numerów może byc ustalone,
czy należy wydrukować: arty
kuły — „Dziecię wielkiego
miasta", „Ukarana", „Pamiętnik
dwumiesięczny", „Relleksje wie
czorne", „Aiy a szkoła", „Wy
cieczka do Aksamitki" listy —
Abua, Arje, Ben Cwi, Dorki' z
To też m0 a naucz
J
yc,elka w>szu
kuje dla mnie między sonat ma- Wołyńskiej, Jehoszua z Pawiej,
mi rzeczv ^twiejsze.
Naprzy- ^ra, uwy z Dzielnej i FeU z
kład, gram sonatinę Kuhlaua. Miodowej, Jurka z Pańskiej, Haz
Sonatina
maa bbardzo
po- '®y *
swięio-jerskiej,
S o n a t i n a»ttaa. m
a wProni
. ^ u - j ctr s K i e j , Henryka,
nenryną
.a r d z o lekki p. %o - PfCfto
la
czątek. Z tego właśnie początku ^,'" ! J/jf"_z boniiraterskiej
eaKI'"
em
skomponowałem
Fredki,
Geni
zz Niskiej, Kaaą
skomponowałem fox-trott.
fox-trott. —
— "
Kaaa,
Stanisław z Siennej.
(Mieczysława z Mieozianej, Leoz
-:- Nie rozumiem,
jak redakcja namuranowsK.e,
KrólewskiejsaiK
(wiersz), Lfli
.
z
Muranowskiej,
Salka
(Allana),
5aiK
mogła w jednym numerze wy- z
^ c
^
^
"
z
Pawie],
drukować takie dwa artykuły, jak ^alka K.,^Seweryma^
artykuł Timara i wspomnienia Soni z Muranowskiej, Soni z BoSzmulka z Sierakowskiej. Timar nif^rs^' f• L
nawołuje do współpracy z mło- JJ^y Przegląd skorzysta z rydziezą polską, mowi o zaniecha- suiikow irni az., Leona z Naleniu walie i o wspólnem przeba- we«1
czeniu win swoich. - Czytelnik
pozostałe listy z poczty siódprze
pragnie tego, jednak czytając da
^ P'atlriem,
^4/Ai) nie będą wydrukowane.
Przy lox-trocie odrazu poenwycę takt, przy muzyce pokaźnej
ciągłe się mylę. Urac na pianim e u c z ę s i ę ó lata, m a m j u z 1 1
lat, jednak z sonatinami luzie mi
kulawo. Teraz gram walca btraussa „Nad mourym Dunajem",
Z tem poszło mi bardzo lekko.

dla młodzieży nie było. W ki- go gimnazjów
żydowskich, topada. — Lodzia ze szkoły Nr. za te łzy prześladowanych chłop
nach były dobre filmy: „Córka £!icrnfl £wtr»7eT!'n 5
5.
ców. Wiem że redakcja nie chce
pułku" z Ondrą, „Niepotrzebne W poniedziałek odbyła się próba
Dorka przeprasza nauczy- narzucać, rozumiem, że dąży do
Telefonicznie porozum ieć się z redakcją „Małego Prz -^lądu" można we wtorki i pią ki od godz. 1 do 2-ej, — telef. 11-99-17. — Interesantów re-~
dakcja przyjmuje w niedzielę od godz. 4 do 5-ej. — Nowolip ci 7.
Na niedzielę, dn. 10 g rudnia, są proszeni: Stanisław Pozner, Hela Rozenberg, Feodor Starowltz 1 Nataniel Zolber?.

