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• z dziwną nieufnością odnoszę to ludzie. Bóg, to istota najwyzDWam H In W I rn
dziecku „podsycać świadomie i 'udzkiego ducha. Jeśli jednak w się zwykle do ludzi, którzy za
konsekwentnie", bo:
tym „wytworze" zmuierjalizo- przeczają istnieniu Boga. Zbyt
dużo pozy kryje się w ich o„Pogląd liberainy, którfy każe pie- wała się cząstka pracy przeastaświadczeniach. Nie wiem, czy
czołowicie chronić dzieck0 od pod- i wicieli mojego narodu, to jestem
niema w nich takiej samej niesycauia w ulem (jak sit; p. Rzętkow- j z tego tylko dumny.
szczerości,
takiej płycizny, jak w
ska rozkoszuje tem „podsycaniem"!) | Tak jest, droga pani, jak mazdaniach
i
okrzykach tych, któ
jego najlepszych ; najfoirziei natural- wiał wojak Kruxowski. Jestem
nych instynktów narodowych uazy - dumny, że wyznaję prawdy, gło rzy starają się uchodzić za reliwa się dziś „rozbrojeniem moralnera szone przez najszlachetniejszych g'pych ' wierzących.
Subjektywne, zbyt pewne sie
a jest poglądem najbardziej niemo- ludzi wszystkich narodów.
bie
twierdzenie ,.niema Boga"
rałnym, jest poprostu niszczeniem do- j Snując swoją teorję wychowajest
dla
mnie tak samo rażące,
datnich cech duszy i urayshi".
I nia narodowego, powołuje się p.
jak
z
fałszywym
ogniem uczucia
Znów pomieszanie pojęć! Z Rzętkowska na ltalję, gdzie „tawypowiedziane
słowa:
„Bóg najednej sirony okazuje się, że „na- ka organizacja wychowawcza opewno
istnieje".
turalny" instynkt narodowy trze- bejmuje dzieci od lat 8" i na
ba świadomie i konsekwentnie Japonję, gdzie „od szóstego ro-, Często spotykałem .się na terenie
.
„podsycać", inaczej zaniknie, z ku życia wychowuje się dziecko '
, ^.m. z
.. rzY.J
drugiej —- utożsamia się uczucie na przyszłego żołnierza, w atmo- ! najdobitniej podkreślali swoj anarodowe z militaryzmem. — Nie sferze niezłomnej wierności dla ; zr'1* ijf prywatnej rozmowie
wychodziły na jaw ich wątpliwo
jesteś członkiem spólnoty naro narodu'
ści,
ich niepewność — niezdarTu nareszcie postawiono kropdowej,
jeśli głęboko kochasz
ne
poruszenie
się poomacku.
„Czemu przypisać należy ten brak swój kraj, ale nienawidzisz woj- kę nad i. Dotychczas bowiem
Może
źle
sformułowany
nacech meskfch u tych kilku chłopców, ny. Musisz, chłopcze, maszero- można było sądzić, jakoby przerze•
Stówek.
Napewno
są
ludzie,
któbedących przecież w latach, gdy za- wać, pobrzękiwać szabelką, mu- rażona pani walczyła z
zanikaniem „cech nJ swoje przekonania oparli ca
zwyczaj przyrodzona wiekowi dzie- sisz pragnąć wojny, aby poła- komem
oczywiście
błed-' głębokiej analizie. O tych me móctacemu wojowniczość przejawia się mać gnaty zagranicznym chłopa- męskich",
c
bo
niezawszc i w!®*
k°dzi mi teraz o peiafaajtaskrawiej? — Przyczyny są kom, — wtedy dobra pani Marja nie,
^P ludzi, którzy stanowią
według mnie trzy. Przedewszystklem pogiaszcze cię po głowie i uzna nietylko żołnierz jest uosobięniem męskości, że np. odwagę i większość niewierzącej młodziehrak świadomości u rodzkótw. co po- za rodaka.
Biada ci, jeśli się jej nic usłu- dzielność hartuje takie skauting,. L^'_
miano dać dziecku wychowanie ro
może posłużyć
turystyka, sporf. Ale powoław-1
P >'
dzinne; następnie brak organizacji, chasz!
w której wychowaliby się młodzi po- j „Jednostki, szerzące ten ckliwy i szy się na przykład dwóch tak utwór Ryszarda, odczytany na
lacy na obywateli - żołnierzy, wre-1 pacyfizm winny być karane,, jako charakterystycznych państw, au-1 dyskusy jnym wieczorku „Małego
szcie ogólna atmosfera niezdrowego przestępcy przeciwko interesom Na- torka wyjaśniła, że jej właściwie i Przeglądu .
pacyfizmu, szerzona przez swobodnie rodu i całości państwa, a majątek nie O to chodzi, ale o militaryza- I "^'e w'erzę w Boga,, a jedbrzmiał jeden z poddziałające na terenie Polski stowa ich skonfiskowany na cele wojsko cję młodzieży przez podobne or- jna^"—
garrizacje.
i tytułów.
rzyszenia o mętnie brzmiących na we
Wiemy już, jak to się robi i! Ryszard nie pamięta powodów
zwach (różne „zbliżenia międzyna- j Całe szczęście, że nie zrobi
rodowe", „ligi pokoju", „Kgi praw wiele, kto językiem miele, choć- ku czemu zmierza. Koszulki, ka- zerwania z Bogiem. Dokładnie
rabiny, obozy i manewry, odpo- tylko wie, że zraził do Niego
człowieka'' i t- p-), niewiadomo przez by język miał, jak na pytel:
kaso stfbsydjowjHie i w czyim inte- j „Niezdrowy pacyfizm szerzy się w wiednie pogadanki i lektura, aż brudny wyglądy bóżnicy, szames,
zgrubieje naskórek, kradnący modlitewniki i nauczyresle działające, bo napewno nie w ' państwie naszem, szerzą go stowa- młodziezy
.
intereste Polski."
I pisma, zwłaszcza .pod schamieje dusza i zaświerzbią rę c^e religji, z których jeden miał
(\ rzyszenia
Mój Boże! żeby taka „abecu- wpływem żydów, ulega jego sym- ce. Wtedy można spuścić ze smy-1 niesympatyczną twarz, a drugi
,00^" niewiasta nie znała abeca- patjj
#ca'
paiji wiele polaków, nieodpornych na czy ułożone do polowania za- zalecał się do służącej.
dła:
wytwory żydowskiego ducha".
stępy młodzieży na własny kraj I tu leży istota tego niepewne
go „jednak". Niewiara powstaa) —że „a" nie może być jed
Dotychczas sądziłem, że pa i — upolować dyktaturę.
j
ła
z uosobiehia Boga w ludziach
nocześnie „b". Jedno z dwojga: cyfizm jest wytworem ogólnoK u b a H.
j
którzy
zajmują się rzeczami bosalbo wojowniczość jest wrodzona
|
kiemi.
Że ksiądz napastował
albo wpojona. Natomiast roz
prawianie o przyrodzonej wojow I f D V T V f T U A I C f c f f * m l A r i & l V ' W i k c i e ' ż e szames kradł modli
LbflUM ŁMUN V tewniki — to nie dowodzi byiriczości, której niema z braku l\ll III
najmniej, że Boga niema.
odpowiedniej organizacji i wy
Nim przystąpię do właściwego czasu lekcje łaciny mijały
'
j Ksiądz, szames, mełamed, —
chowania — budzi tylko litość. tematu, powiem kilka słów o sto- ko",
b) __ Należy wpierw dowieść, sunku klasy do naszej „magi
Z każdym dniem, z każdym!
że wojowniczość i „elementarne stry" pani D. (nie podaję imion, uśmiechem, dowcipem „ma- cji było także wesoło. I tu znouczucie patrjotyczne" — to jed bo nie chcę, aby koleżanki i ko- gistry" wzrastało grono jej wiel-; wu, jak prawie we wszystkich
no i to samo, dopiero wtedy moż ledzy z innych szkół dowiedzieli bicieti. Prawie po każdej lekcji przykrościach, wyrządzonych nau
na zatknąć patrjotyzm na bagnet się, gdzie miała miejsce owa kry- zbierała się obok niej grupa ucze czycielstwu, powtarza się sprawa
i wygrażać nim w kierunku „nie- tyczna lekcja łaciny).
nic i rozmawiało się bardzo mile. niewyrozumiałości ucznia wzglęzdrowego pacyfizmu".
Gdy w zeszłym roku weszła Zwykle takie rozmowy przery- dem nauczyciela. Nie rozumiac) — Uczciwy
publicysta1 po raz pierwszy do klasy pani wał dzwonek na lekcję następną, lyśmy, że nasza ukochana ma
wskazuje odrazu, jeśli wie, kto młoda, nieśmiała (dlatego, że i niewymownie przyjemne słowa iraie zmartwienia, nie dotyczące
sobsydjuje „stowarzyszenia o jeszcze nigdy przedtem nie udzie „magistry":
jnas absolutnie, że nie może być
mętnie brzmiących nazwach", al- lała) w czarnym alpagowym far; — Bądźcie mi zdrowe!
I zawsze w dobrym humorze, że
bo milczy. Nieuczciwy, ale biegły tuchu, wydawała nam się bardzo! Tego dnia, kiedy rozegrała trzeba się do niej także dostosow insynuacjach inwektywista niemiła. Ale szybko przyzwyczai- się owa przykra scena na lekcji wać. Ale największy bałagan rorzuca potwarz w ten sposób, że fyśmy się do naszej nowej nau- łaciny, byłyśmy w wyjątkowo biły właśnie najgorętsze jej wielsię przyczepić nie można. Pani czycielki, i pod koniec zeszłego dobrym humorze. Gdy po dzwon bicielki, między któremi byłam
Rzętkowska zaś miała szczere roku szkolnego stała się ulubię- ku pani D. weszła do klasy, ja także.
zamiary rzucenia insynuacji, ale nicą klasy.
rzadko która siedziała na miejZrozumiałyśmy swój błąd dozabrakło śliny: wskazała palcem j Podczas wakacyj kolonistki scu, gdzieniegdzie leżała jeszcze piero wtedy, gdy pani D. w najw nawiasie na instytucje, o- prowadziły z nią serdeczną ko- skórka pomarańczy, które się wyższym stopniu zdenerwGwa świadczyła gołosłownie, że są respondencję. W tym roku przy- ostatnio bardzo rozpowszechniły,, nia, po wyprowadzeniu z klasy
subsydjowane, tylko niewiado- j było do klasy bardzo dużo no- Słowem bałagan.
jednej z uczenic, wyszła sama,
mo przez Kogo. Uczyniła wypad, wych uczenic. One nie mogły
Panią D., która była tego dnia rzucając nam słowa:
który osłabił ją moralnie i jedno- polubić odrazu „magistry", a po w przeciwieństwie do nas w wyPonieważ nie mogę ukarać
cześnie odsłonił do cięcia praw- zostałe nie uczyły się tak dobrze, jątkowo złym humorze, taki wy- całej klasy, więc sama wycho ne?o. bo za takie powiedzonko jak w roku zeszłym, dlatego sto- gląd klasy zdenerwował jeszcze dzę.
siedzi się niekiedy w ciunie dwa sunek między nami, a naszą uko bardziej. I tak bardzo zdenerwo-, Następnego dnia po naradzetygodnie — po uwzględnieniu chana pogorszył się troszecrkę. wana przystąpiła do prowadzę- | niu się z wychowawczynią posta
oczywiście nieudolności, jako o- Ale trwało to zaledwie dwa, trzy nia lekcji.
j nowiłyśmy nie przepraszać nakoliczności łagodzącej.
tygodrrie. Stare uczenice zżyły
Ponieważ byłyśmy, , jak już szej ulubienicy, której wyrządziDalej pisze p. Rzętkowska, że się z nowemi, przekonały je co do wspomniałam, w wspaniałym hu łyśmy tyle przykrości, ale zacho,instynkt narodowy trzeba w swej ulubienicy, no « od tego, morze,, chciałyśmy, aby na lek-wywać «f na lekcjach idealnie

A. B. C." ogłosiło ankietę
p. Ł, Tajemnice najmłodszych",
M. in. zadano dzieciom pytanie:
„Cobyś zrobił, gdyby nowa wojna wybuchła?"
Ponieważ na 23 dzieci troje
odpowiada „ nie wiem, nie myślałem" i pięcioro wyraża chęć
wyjazdu, ucieczki, względnie
skrycia się w taką dziurę, „żeby
mnie talie nie dosięgnęły", — p.
Marja Rzętkowska w numerze
364 „A. B. C." wystąpiła z alarmującym artykułem pod powyższym tytułem.
Autorka podkreśla, że „33
proc. odpowiedzi stwierdza zu
pełny brak najbardziej elemen
tarnych uczuć patriotycznych u
dzieci", poczem zapytuje i jed
nocześnie odpowiada:
n

rz
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sza. Ludzie mogą kupczyć Bo
giem, ale brudzą ty&o siebie.
Tak samo należałoby potępić
każdą ideologję (bo wiara jest
ideologją), gdyż często głosicie
le jej w życiu prywatnem są zło
dziejami, fałszerzami, pozerami.
Nieugruntowana niewiara wy
śmiewa, potępia utwory, napisa
ne pod wpływem uczucia wielkiej
miłości do Boga. Dla niej Biblja,
Talmud itd. — to broszurki.
Nie rozumie ich piękna, mądroś
ci, trwałości. Biblję czyta się
płyciutko. W pamięci zostają tyl
ko momenty, że jakiś tam król
kazał swojej żonie tańczyć nago
w obliczu biesiadników, że żona
Lota była zbyt ciekawa itp. Ca
łą treść dydaktyczną, historycz
ną, cały dział, poświęcony miło
ści bliźniego — uznają za niepo
trzebny balast, który należy z
głowy wyrzucić.
Na takim gruncie płytkości, nie
zrozumienia, błędnego utożsamia
nia Boga z wadami
jego wy
znawców wyrasta najczęściej
spotykana wśród młodzieży —
Niewiara.
Nie poruszam istoty sprawy, J
nie przytaczam argumentów za
i przeciw, bo wszelka dyskusja
na temat, czy Bóg istnieje lub
nie, jest bezcelowa. Na każdy
dowód zaprzeczający
można
znaleźć potwierdzający lub od wrotnie, i tak wałkować bez koń
ca. To kwestja wyłącznie uczu
cia i sumienia, kwestja rzetelne
go rozrachunku z własnem ja.
I piszę właśnie dlatego, że nie
widzę najczęściej tego rozracłum
ku, tej sumiennej wnikliwości
wgłąb swojej jażnL
Natomiast dyskutować z nie
liczną grupą młodzieży, której
niewiara wypływa z głębokiej
analizy — nie mogę. Może dlate
go, że moja Wiara, a ich Niewia
ra wyrosły z jednej gleby — gle
by ciężkich chwil zwątpienia.
Tadeusz B-ski.
cicho. Jednak nastrój był bardzo
nieprzyjemny.
Rozpieszczonej
przez nas „magistrze" nie było
widocznie tego dosyć, aby po
wrócić do dawnych stosunków.
Jest jeszcze bardzo obrażona,
na nasze „dzieńdobry" odpowia
da tylko skinięciem głowy, a cza
sem wcale nie.
Jak już powiedziałam, od ze szłego roku polubiłyśmy ją w du
żej mierze dlatego, że jest bardzo
wyrozumiała, może najbardziej
ze wszystkich nauczycielek. I
dlatego prócz zmartwieniu i przy
gnębienia, które ogarnęło klasę,
jesteśmy także trochę zdziwione.
Dziwi «y\s, że pani
nie po
rozmawiała z nami o tem, jak
zwykle czyniła we wszystkich
sprawach. Tak nagła zmiana sto
sunku drogiej „magistry" do nas
jest największą karą, jaką mogłyś
my dostać. Może gdyby wie działa, jak bardzo żałujemy swe
go czynu i jak dobrze rozumie
my swój błąd, przebaczyłaby
nam. Wobec tego piszę z nadzie
ją, że przeczyta i zrozumie nas.
W. M.

Z Równego do Cincinnati LUKSEMBURG

Na paczątiku, gdy nie wiecteiano , la fale zalewały pokład i przez
jeszcze napewno, wiadomość tę okna wlewały się na kryte po
starano sie trzymać w tajemni- kłady. Burza ta trwała około
cy.
Leo: zawdzięczając mnie, czterech godzin. W czasie mgły
po paru dniach całe miasto wie- natomiast groziło nam inne niedztało, że wyjeżdżamy do Ame- j bezpieczeństwo: zetknięcie się
ryki.
i i zderzenie z innym okrętem. A18 listopada na dworcu zebra- by temu zapobiec, co chwila ry
ła się paczka 12 kolegów szikol- czały syreny, które umarłego by
nych. Wszycy
byli szczerze z grobu zbudziły. Mówiąc o
zmartwieni moim wyjazdem. W,.,umarłym", mam na myśli prakońcu pociąg ruszył. Drogi z wie każdego pasażera, który sąRównego do Warszawy, a z War dził, że jest już na tamtym świeszawy do Gdyni opisywać nie bę cie.
dę.
i Już od pierwszego dnia zaczę_ W Gdyni nocowaliśmy w obo- to wymiotować. Uciążliwa jest
zie dla emigrantów. „Obozem" . nietyle jazda przez ocean,
ile
nazwano trzy olbrzymie nowo- do stolicy Łotwy. Wprawdzie le
czesne gmachy, wzniesione za karz pocieszał, że choroba ustąmiastem w
lesie sosnowym, pi po ujrzeniu zdaleka ziemi, tym
Każde piętro posiada kilka du- czasem jednak męcz się, człeku,
żych, jasnych sal, w których
Przystanął nasz okręt tylko w
rzędami stoją wygodne żelazne Kopenhadze i w Halifaxie. Stał
łóżka. Elektryczność, centralne niestety zaledwie parę godzin,
ogrywanie, łazienki, wzorowa
Wkońcu w 12-ym dniu podró
czystość i porządek.
Na pod- ży wpłynęliśmy do portu Nowekreślenie zasługuje także bardzo go - Jorku. Ponieważ przybyliś
dobry stosunek administracji do my w nocy, więc ze statku wyżydów — emigrantów, którzy do puszczono nas dopiero nazajutrz
stawali między innemi specjalne rano. Ze smufctiem a jednocześ
potrawy.
I nie z radością żegnałem statek,
Nazajutrz o godzinie 12 opuś- na którym spędziłem 13 nocy.
ciliśmy ,»obóz" i pojechaliśmy na Dzięki ci za to, że szczęśliwie
dworzec morski. Po załatwieniu przewiozłeś nas ze Starego do
formalności wsiedliśmy na okręt Nowego świata! żegnaj.
„Pułaski", stojący na kotwicy w ( Pierwsze wrażenie, jakie wyporcie.
i warł na mnie Nowy - Jork, było
Po dwuch godzinach, przy nadzwyczaj silne; spotęgowało
dźwiękach „Jeszcze Polska nie je jeszcze to, że noc w stolicy
zginęła" okręt ruszył żegnany świata spędziliśmy w drugim
przez tłum na brzegu.
j co do wielkości hotelu na świe„Pułaski" zabrał około 300 pa cie —• „Pensyłwanja" (mieszkać
sażerów, z tego większość trze- mieliśmy w Cincinnati, w stanie
ciej klasy. Kabiny są bardzo Ohio, czytaj — Ohajo). Hotel
małe — CKoło 3 x 3 m. Mają o- j „Pensyłwanja" ma 2.209 pokoi
ne po dwa liib po 3 łóżka oczy- i i kilkanaście wind. Jestto 21-pięwiście piętrowe.
Pasażerowie trowy gmach.
składali się w większości z chło
pów — emigrantów. Ogólna uwa I,, Niestety Nowego - Jorku dogę zwróciło kilku amerykan j' ^adme obejrzeć nie mogłem
braku czasu i rozległości tego
amerykanek.
miasta.
Zdążyłem jednak być
Rozrywek nadzwyczajnych na
na
Broadwayu,
przejechać się ko
statku nie było. Filmy, które wy
lejką
napowietrzną,
która jedzie
świetlano prawie codzień również były bezwartościowe. Co- i na wysOKO;>c' dwóch pięter, oraz
dzień natomiast odbywały się dan P°d^iemną kolejką, przechodzącingi, które mnie jednak nie ba cą o 6 metrów pod ulicą.
Z radością dowiedziałem się,
wiły. Naogół cały dzień przeby
wałem na pokładzie i wpatrywa- że dalej pojedziemy autem nasz;
łem się w ciemne fale, zdawoło- ! 8° wu jaszka. Wogóle zawdzięby się nieskończenie dalekie i czając bardzo dobrym drogom i
taniości maszyn jedzie się tu zagłębokie.
W siódmym dniu
podróży zwyczaj autem, których jest w
przeżyliśmy burzę, a nazajutrz Ameryce mniej więcej 20 miljomgłę. W czasie burzy cochwi-1 now!

Zrana pakowaliśmy manatki i
ruszyliśmy. Pogoda była świet
na. Auto, robiąc przeciętnie 60
mil na godzinę, mknęło wśród pól
i miasteczek, które ukazywały
się co kilkanaście minut. Obiad
zjedliśmy w jakiemś miasteczku,
mniejwięcej dwa razy większem
od Otwocka, lecz aut jest tam o
wiele więcej. Po godzinie ruszy
liśmy dalej, a nocowaliśmy w
większem mieście Lewingstown.
A zrana znów pędziliśmy wstęgą
szos.
Lecz widocznie Pan Bóg chciał
nas ukarać Łza grzechy nasze. O
3 godziny od Pittsburga auto uległo katastrofie. Droga była
śliska, na skręcie auto wpadło na
kupę śniegu, i złamały się dwa
przednie koła. Na szczęście nie
doznaliśmy żadnych uszkodzeń.
Napotkanym autem musieliśmy
jechać do najbliższej stacji kole
jowej, a resztę podróży odbyć
pociągiem.
To trochę skwasiło nam hu
mor. Przy okazji jednak zoba
czyłem, jak wyglądają wagony
amerykańskie. Są one wygod
niejsze,
niż nasze. Niema tu
pierwszej, drugiej i trzeciej kla
sy. Siedzenia są wyściełane zie
lonym suknem. Niema również
osobowych przedziałów, tylko z
dwóch stron są dwa miejsca. Wa
gony te przypominają
nasze
tramwaje.
Krajobraz,
który mieliśmy
przed so'ja cały czas, był górzy
sty. Góry ie były bardzo dzikie
i skaliste.
Z większych miast
minęliśmy Pittsburg, fabryczne
miasto o f 30.000 ludności, po
łożone w centrum zagłębia węglo
we<ro. Mieszka tu około 35.000
polaków.
Wkońcu o godz. 9,30 wieczo
rem przybyliśmy do Cincinnati.
P'eknie zabudowane miasto to o
400.000 mieszkańców połączone
kanałem z jeziorem Erio, stanowi
jeden z najbardziej ożywionych
rynków Ameryki.
Pierwszą rzeczą, która wpra
wiła mnie w podziw, był dwo
rzec.
Jest on podobno naj
ładniejszy
w
Ameryce i
jednym
z
pierwszych
na
świecie. Ma on olbrzymią kopu
łę szklaną. Wewnątrz jest peł
no obrazów z życia amerykan.
Uwagę mą zajęła głównie historja miasta w obrazach. A więc
przedstawiają one indjan, którzy

B. S.

Z minionych wakacyj

Jeszcze zeszłej zimy pani P.
przyprowadziła na kolonję kilku
chłopców. Tak, żeby było wese' lej. Tego roku chłopcy ci przy> prowadzili kolegów, tamci swo
ich kolegów, w końcu tośmy
: mieli chyba 40-tu chłopców.
, Przychodzili często wtedy, gdy
trzćba było i wtedy, gdy nie.
Byli to chłopcy zupełnie po
rządni, niektórzy inteligentni i
dowcipni, inni idjoci, tak bo
wiem najczęściej dziewczęta określają chłopców, jak to słusz
nie już zauważył ktoś w artyku
le. Ostatni, t. zn. „idjoci", chcąc
nam zaimponować, robili z sie
bie błaznów. Dziewczęta były z
tego zadowolone, chociaż udawa
ły, że ich chłopcy nudzą. Kiedy
się jednak
chłopcy
obrazili,
dziewczęta same prosiły, aby
przyszli, i w końcu przeprosiły
się z nimi.
Całą tę rzeszę chłopców nazy
wałyśmy związkiem zdunfofrydor, po ludzku mówiąc związ
kiem zdunów—fotografów—fry
zjerów i dorożkarzy. Zdunami
sazwałyśmy kilku chłopców dla

(Dokończenie).
tego, że ich przedstawiciel, jak
tylko przyszedł, odrazu wsadził
głowę do pieca, fryzjerami
bo
niektórzy z nich mieli włosy uło
żone i uperfumowane, fotografo
wie posiadali oczywiście apara
ty, a co do dorożkarzy
to już
nasz dodatek. Ładniej brzmi na
zwa, gdy kończy się na dor.
Większość
zdunfofrydorów
przyszła na nasz wieczorek syl
westrowy, na wieczór szału, jak
zaznaczyły Marysia i Jadzia w
swoim wierszu. Przybyła także
pani dyrektorka, pani P. i pani
Bela. Goście przywieźli przeszło
5 00 pączków i dużo słodyczy.
Patefonu nie mieliśmy, ale przed
stawiciel związku fryzjerów grał
nam na mandolinie skoczne wal
czyki i sentymentalne tanga. O
12-ej, po zimnych ogniach i wi
watach, rozpoczęła się zabawa,
trwająca do szarego ranka, któ
ry zastał lewą stronę pokoiu roz
tańczona. a prawą
uśoioną.
Pisałam już, jak pokochałyśmy
panno Lusie. Domyślacie sie. że
niejedna z nas łzy ukradkiem ocierała na myśl, że panna Lusia

wyjeżdża. Wyjechała nazajutrz
po Sylwestrze.
Po południu na spacerze Ma
rysia, Lutka, Gutka, Małgosia,
Jadzia i ja ułożyłyśmy wiersze,
które następnie po odczytaniu
wszystkich i przepisaniu na czy
sto zostały włożone do bombo
nierki i uroczyście wręczone pan
nie Lusi.
Aktu doręczenia dokonano na
stacji. Przerwał go gwizd loko
motyw. Rozległy się jęki, nawet
płacz dziewczynek, które uspa
kajać musiał dyżurny na stacji
przodownik. Smutne wracałyś
my do willi.
Nie pamiętam, czy zaznaczy
łam na początku, że panna Lu
sia nie przypuszczała, jaką ry
walkę będzie miała w układaniu
rymów od chwili przyjazdu p.
Cecvlji.
Ponieważ p. Cecylja była po
lonistką, zażądałyśmy od nie?,
aby na wszystkie nasze pytania
odoowiadała wierszem albo przy
najmniej do rvmu. iak sie to już
przyjęło w środowisku kolonijoem. Tego pani Cecylja nie po

Jeśli kto zna to państwo, to chy nych tańców. Ciekawe są pieśni
ba filatelista. Wie on dokładnie, jakie śpfewa: „Serce kolei" oraz
jakie są tam znaczki pocztowe, „Mir wele fclei wen mat mir sin"
pozatem... pozatem nic. To też — zostaniemy tem. czem jesteś
ucieszyłem się bardzo, gdy przy j my. Chodzi tu o naszą niepod
padkowo zetknąłem się z auten-! ległość.
tycznym luksemburczykiem, mło — Wasze rozrywki?
— Niczem nie różnią się od
dzieńcem o lnianych włosach i
niebieskich oczach. Nawiązaliś rozrywek innych narodów euro
pejskich: teatr, kino, koncerty...
my rozmowę.
— Naród nasz liczy 290.000 o- Sport ma maio entuzjastów.
— Jakie są zabawy waszych
sób. Zajmują się oni przeważnie
rolnictwem i górnictwem. Luk dzieci ?
— Chowanka, kostki, kupcy,
semburg jest księstwem, rządzonem przez Wielkiego Księcia o- wreszcie bandyci i policjanci. Oraz parlament, składający się z statnia zabawa przemianowana
47 posłów. Posiadamy też ar- ; została teraz na „Hitlerowcy i
mję, złożoną z 300 żołnierzy - o-i komuniści'.
chotników. Stolicą naszą jest' — Niech mi pan opowie coś o
miasto Luksemburg o 50.000 waszem szkolnictwie.
— Szkolnictwo stoi na bardzo
mieszkańców.
— Czy czujecie swą odręb wysokim poziomie. Posiadany
jedną, w znaczeniu jednolitości
ność narodową?
—v Naturalnie. Zresztą naj systemu nauczania, szkołę, do
lepiej odpowiada na to pytanie której uczęszcza się po ukończe
historja naszego narodu: byłaś-1 niu 7 lat. Po czterech klasach
my pod panowaniem austrja- j elementarnych wstępuje się do
ckiem, hiszpańskiem,
francu- gimnazjum, które trwa 7 lat. W
skiem, belgijskiem i niemieckiem, naimlodszych klasach językiem
pozbyliśmy się wkońcu wszyst wykładowym jest luksemburski,
kich rządów obcych, które nę potem uczy się po niemiecku, na
ciły bogate kcoalnie naszego ma koniec po francusku. W ten spo
łego kraju. Stanowimy naród, sób młodzież nasza opanowuje
trzy języki. Kto
jak wszystkie inne, tylko mały. jednocześnie
chce
kontynuować
studja, udaje
Rozmawiamy po luksembursku.
się
na
uniwersytety
francuskie
Jest to mieszanina francuskiego i
niemieckiego o swoistej grama lub niemieckie. Słucha tam wy
natomiast
tyce. Posiadamy także własny kładów, egzaminy
hymn narodowy, zatytułowany składa w Luksemburgu przed na
„Nasza ojczyzna". Przytoczę je szą komisją.
— Czy posiadacie własną lite
go treść: „Trzy rzeki ma nasz
kraj: Alzette — płynie przez ła- j raturę ?
ny, Sauer — przebija skały, Mu- j — Niew;e!ką. Epopeą narodo
rei— płynie przez winnice, gdzie wą jest ,,Renart" (lis), którego
słoneczko robi dobre wino. Oto autorem jest Michel Rodange.
nasz kraj, dla którego poświęci- i Naszymi głównymi poetami są
Dicks oraz Michel
my wszystko, oto nasza ojczyz-; pozatem
na, którą kochamy ponad życie", j Lent?. Czy wystarczą te infor
— Jakie charakterystyczne ce-: macje? Mam pilną sprawę na
mieście.
chy wyróżniają wasz lud ?
— Może się to wyda dziwne, j Rozmówca mój z przerażeniem
jednakże nie posiada on ani od-, patrzy na zegar: spóźnił się już o
rębnych strojów, ani też specjal- pół godziny. Żegnamy się więc.
Rozmowa była krótka, ale po
1
uczająca.
YViem przyjnamniej
zamieszkiwali te okolice, potem teraz, że Luksemburg
zajmuje
pierwszych kolonistów, a wkoń się nietvlko fabrykacją marek
cu dzisiejsze osobliwości i fabry pocztowych.
ki, których jest tu bardzo dużo.
D.
Taksówką pojechaliśmy
do
domu. W parę godzin potem roz
koszowałem się czystą pościelą i
snem w nowym naszym domu.
Silas z Cincinnati
(dawniej Sałuś z Równego)

trafiła, ale zato nazajutrz odczy inteligencii, w jaki sposób roz
tała nam całą epopeę, owoc bez wija się dzieci.
sennej nocy. Zachwycone, zwol I Miałyśmy zostać na kolonji je
niłyśmy ją od rymowania w szcze jeden dzień, ale nie po
dzień, domagając się wzamian zwolono nam. Ponieważ pieniąjdze jeszcze były, postanowiono
nowych utworów.
Drugi jej wiersz był jeszcze użyć !
lepszy, gdyż miała bogaty mate- i Na śniadanie — dużo szynki,
cudowny budyń, na
rjał, urządziłyśmy bowiem wspa na obiad
niały bałagan nocny dla klas pią podwieczorek ciastka tortowe,
tej i szóstej. Program bałaganu: czekolada i jabłka.
numer pierwszy — dzwony (wy | Po drugiem śniadaniu po
konała Róźka, wisząc w szafie szłyśmy na Meran, wynajęło się
na kołku), drugi numer — woj sanki i z górki na pazurki.
Tak przyjemnie było mknąć
na, trzeci
zwierzyniec (słu
chowisko, poświęcone zwierzę na podskakujących sankach, a
tom domowym — pianie, gda potem, położyć się, przymknąć
kanie,
rżenie i i szczekanie), oczy i jechać już przez równe
chrapando, piąty i ostatni — pa- ; pcic.
I Wieczorem wynajęłyśmy czte
tefon.
Pokazano nam za to „Centos'* ry pary dużych sań.
Bvło naprawdę rozkosznie,
— instytut dla niedorozwiniętych
i
śpiewałyśmy
i echo nam odpoumysłowo dzieci. Dowiedziałyś
i
wiadało
prubvm,
zachrypniętym
my się jednak, że tam nie urzą
dza się podobnych bałaganów. ; ffłesem. Wszędzie było biało i
Przeciwnie, dzieci zgodnie pracu sanki mknęły.
Bvfvcnv- wtedy chyba wszyst
ią: chłopcy w warsztacie stolar
skim, dziewczynki w pracowni kie szczęśliwe i wszystkie pragkrawieckie?, gdzie zaimuje się nałv ?aknn?dłuże? tak iechać, nie
niemi 14-letnia Rywka, którą nie jechać, ale płvnać po powierz
bardzo kochają i słuchają się, c^ni ziemi, podziwiać, iak <rwiajakgdyby bvła prawdziwą wy zdv niebo złocą i nie myśleć, ie
chowawczynią. Wszystkie sprzę jutro trzeba wracać do szkoły.
ty w zakładzie
są
zrobione
przez wychowanków. Kierownik
„Centosu" objaśnił, iak odbvwają się badania lekarskie i badania
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Tak. Wszyscy przyznają ta sprzeczki. I nawet pierwszy wi — licho wie, dlaczego dzieci
tusiowi rację. Więc co zrobić? cep „porcję" oberwał. Bo ta muszą się od czasu do czasu po
Głowi się brać. Sypią się pomy tuś mówi, że mama trochę za sprzeczać! Już sobie Paweł nie
sły. Może tak, a może inaczej. pomina, iż brać nie jest już tą raz postanowił, że nigdy przenig
Wkońcu zaś dochodzą członko samą z przed kilku miesięcy. Ta dy nie będzie się kłócił z Mary
wie do wniosku, że musi być tuś ma do wszystkich pełne zau sią, do czego ma prawie zawsze
fanie i pierwszy wicep przekona chętkę... A jednak — jakoś tak
jakaś kara za niewslawanie.
się wkrótce, że brać potrafi do się składa, że muszą sobie po
Uchwalono:
wiedzieć kilka słów prawdy...
trzymać słowa.
Nastawi się budzik na godzinę
Powiedzieli i zdawałoby się
Marysia zaprołokułowała, że
szóstą im czterdzieści. Każdy wszyscy zobowiązują się
od — po głupstwie. Nie. W całym
ma prawo poleżeć do godziny | dziś potrzymywać porządek w domu odrazu humory się psują.
6-ej minut pięćdziesiąt Lecz mieszkanki, odkładać wszystko Niby jest samorząd, niby
ma
potem — to już musi od- na właściwe miejsce.
być zgodne współżycie, a patrz
razu
wyskoczyć z łóż Tatuś prosił dodatkowo zapi cie, co się dzieje? Poczubili się
ka.
Paweł podejmuje się sać, że jak ktoś zauważy papie i wychodzi tak, że już po samo
codziennie zapisać, kto o któ rek na podłodze, powinien na rządzie i po owem rajskiem ży
rej godzinie wstał. Jak ktoś wy tychmiast, bez gadania, że „to ciu...
sunął nogi — nie znaczy to jesz nie ja rzuciłem" podnieść go i
Najbardziej jest zazwyczaj
cze, że wstał. Powinien zupeł uroczyście, na palcach, z poważ zmartwiona mama. Tylko po
nie wyleźć. Kto pięć razy nie ną miną i ręką na sercu zanieść słyszy głośniejsze gadanie, na
wstanie na czas, odlicza mu się do najbliższej śmietniczki...
wiedza ją dziwny niepokój i na
z pensji 10 groszy. Kto w cią- i
wet strach. Jest prawie przeko
gu miesiąca siedem razy niej Na każdem posiedzeniu tak się nana, że teraz, to już będzie ko
wstanie, traci jedną rozrywkę w i składało, że oprócz przewidzia niec— Tak, wszystko powróci
niedzielę, kino lub teatr. Oczy nych spraw, wyłaziły i inne.
do dawnego, do...
wiście, nie dotyczy to Zdzicha,
Dziś naprzykład, przyczepił
O, jakże jest przykro wszyst
bo me chodzi do szkoły.
się Paweł do drugiego wicepa. kim po takiej sprzeczce! Rzekł
Wie tatuś z doświadczenia, że Byle co — odrazu wymyśla od byś, że nietylko mama, ale i
z tą rozrywką będzie najgorzej. „smarkaczów".
Smarkacz
i brać i drugi wicep są tej samej
Jak, powiedzmy, Marek będzie smarkaterja... Dzieci sobie te myśli, że djabli wszystko wzięli,
musiał zostać za karę w domu, go wcale nie życzą.
Przytem, ; że jednak nie potrafią współżyć
kiedy wszyscy idą do kina, to jak Antoniowej coś odpowie z sobą zgodnie...
I w jednej
będzie tyle płaczu i łez, że już dzieć wzamian tego „smarka chwili zapomniano o licznych rachyba nikt nie pójdzie. Propo cza", krzyczy w dodatku, że — | dosnych,
pogodnych
tygod
nuje więc tatuś, aby taki, co tra ulicznik... A przecież zawsze sa niach, kiedy było zupełnie, ale
ci rozrywkę, miał prawo oddać ma zaczyna przezywać.
I to zupełnie dobrze—
swoją sprawę na posiedzenie.
Jęła się Antoniowa tłumaczyć.
I dziwna rzecz: cokolwiekby
JeśK większość przebaczy mu To ci dopiero była uciecha. Myś zaszło w domu, nie powinien się
— to trudno. Ale przebaczyć lano, że jak puści w ruch „ka prezes o tem dowiedzieć. Nie
można tylko raz na cztery mie- tarynkę" — już jej nikt nie prze umawiano się przecież, żeby ta
gada. A tu — plącze się Anto tusiowi nic nie mówić, a mimo
Uchwalorto i to.
niowa, jakby jej język zahaczał to — jakby cicha umowa stanę
się co chwila o coś. Poprostu— ła między wszystkimi. Niech
Na dobre posprzeczano się, ósmy cud świata. Drugi wicep się tylko tatuś nie dowie!
I kiedy zaczęto omawiać sprawę — i żeby się język zahaczył?...
Potrzeba więc trafu, że pew
porządków, a raczej nieporząd- j Nie do wiary! Czyż nie dlatego nego dnia, kiedy dom kurzył się
ków i śmiecenia.
plącze się, bo nie ma racji?
jeszcze od kiepskidi humorów,
Pierwszy wicep mówi,
że i Tylko tatuś nie dziwi się i ro bo przed chwiią znów Paweł z
skoro nie wymaga się teraz od zumie dobrze. Co innego roz Marysią... — że w takiej właś
dzieci pracy dla domu, bo są mawiać z kimś jednym, a co in nie chwili tatuś. No tak, musiał
bardzo zajęte, to niechże przy nego przemawiać do kilku na odrazu wszystko zauważyć. Swo
najmniej nie utrudniają nikomu raz. O, wtedy
najwymowniejsi im zwyczajem dopytuje się dow
życia. Dlaczego zostawiają ze- j tracą nieraz języka w gębie! A cipnie, co się stało i jak byfo?
szyty i książki na stole? Dlacze- j w dodatku — kiedy trzeba się
Nie, mama nie mogła już te
go kałamarz nie odstawiony na tłomaczyć, bo
postąpiło się go dłużej w sobie tłumić! Jęła
miejsce? I dlaczego nieraz cis źle...
się żalić. Nie będzie ukrywała
ną palto lub czapkę byle gdzie
Lecz Antoniowa ma i swoją prawdy, że dzieci maskują się
zamiast odwiesić? Przecież to rację. Mówi, że wymyśla bar przed ojcem, bawiąc się w samo
"bardzo denerwuje?•••
dziej przez przyzwyczajenie, niż rząd. Jest to wielka komedja !
Paweł zaperzył się:
przez złość. Już
w tylu W domu absolutnie nic się nie
— E, ło już .jest czepianie się.. domach służyła i przez ty zmieniło!! Jak było źle, tak i
Jak odchodzisz na chwilkę od le lat! Więc — przyzwyczaiła jest...
stołu, nie wolno ci książek zo się, że na małego
woła się
I już Marysia płacze! !Pawła
stawić, tylko musisz je ciągnąć z „smarkacz", że można mu przy to denerwuje. Taka udawalska.
sobą? Że ta chwila przeciągnę gadać. Ale skoro sobie tego nie Myśli, że święta... A że to Pa
ła się — trudno. Nie można było życzą, to ona postara się odzwy weł i musi mieć rację, zaczyna
tego przewidzieć. Miałeś coś czaić od tego...
więc dowodzić,
ale tak, żeby
ważnego do zrobienia... A jak
Przebaczono 3rugiemu wicepo obecnych w jadalni przekrzyczeć
odkładasz książki — też czepia wi z całego serca!
i zagłuszyć, jak naprawdę było
ją się, że odłożyłeś nieporządi kto jest doprawdy winien...
Aż miło, jak brać sama wsta
nie. Nieprawda, bo odłożył i
Wszyscy tacy zmartwieni, a
porządnie, że książki nie leżą je i na czas.
tatuś — ktoby powiedział — uJeden drugiego pilnuje, grozi, śmiecha się.
zupełnie równo i gładko — to
Uśmiechnął się
groszy, kino lub raz i drugi, poczem złapał dzwo
właśnie jest czepianiem się. Cho że straci 10
dzi przecież o to, żeby wogóle cyrk. Jeden drugiego pociesza, nek i potrząsa nim gwałtownie.
odłożył. Zresztą — skoro ma że tylko spoczątku tak bywa i
Posiedzenie!
mie tak bardzo na tern zależy — nie chce się... Lecz później —
Antoniowa nie mogła dłużej
będą od dziś wszystko robić tak jak się przyzwyczaić — to już paitrzeć na takie błazeństwo, na
wszystko jedno. A co ważniej takie nieprzejmowanie się niporządnie, że palce lizać...
sze — jak wcześnie wstać, ma czem i uciekła czemprędzej do
Zapanowała wesołość.
Lecz mama jest nieprzejedna się jeszcze czas na to, żeby w kuchni. Tam zaś złapała się za
warsztaaie pomajstrować, albo głowę, oburzona do głębi... Co
na:
— Tak, tak — obiecanki ca lekcję powtórzyć.
| ten „pan" wyrabia? Z dzieciacanki, a głupiemu radość... Ty, j Raduje się mama, zadowolona | ków wyrosną przecież bandyci.
Paweł, jesteś zawsze jednaki.1 jest i Antoniowa, No tak — Jedyna rada — to prać i prać!
Wiemy zresztą, jaki jesteś. Przy wszystko ten samorząd i posie
Smutny był początek posiedze
rzekniesz, a potem... gruszki na, dzenia.
śmieją
się
dzieci
z
drugiego
nia.
wierzbie...
Dawniej — byle co
Tylko tatusia nie opuszcza do
Oburzył się Paweł:
j wicepa.
— No, nie mówiłem, że mama złeg3 przytrafiło się — odrazu bry humor:
— No, państwo, głowy do gó
się czepia, jeszcze mama nie wszystkiemu był winien samo
rząd...
A
teraz,
jak
się
w
domu
ry!
Liczę do trzech: raz... dwawidziała, a już wie napewno, że
dzieje, to Antoniowa trzy... Ot, tak. Doskonale. Przy
zrobię źle... Mama właśnie zaw dobrze
znów swoją piosenkę śpiewa: jemne minki, pogodny wyraz gębułi. Jak u fotografa. Właśnie.
Uspokojono się dopiero wów-! „wszystko — samorząd",
Cała rzeczj widzicie poisga aa
czas, kiedy prezes wtrącił się do A meno to —

3

nieporozumieniu. Już ja to do-1 lepiej jest, żeby się nikt z doro
brze widzę. Cha - cha- cha... słych nie wtrącił. Macie zatar
O, naiwności! Myśleli, że jak gi, ale cóż sobie zrobicie. Naj
jest samorząd, to już mają być wyżej jeden drugiemu wsypie tro
aniołkami... O bubki morowe, j chę szturchańców, wytarza się z
0 buby bez wąsek! Któż wam nim po podłodze, po godzinie zaś
powiedział, że nie wolno się po będą... dobrymi przyjaciółmi—
sprzeczać? A do czego gęba i Jak dzieci. Lecz gdy się dorosły
ślina w niej? Któż wam powie wtrąci, rośnie w nich zawziętość
dział, że nie wolno się posztur- i już będą chyba napewno wro
chać? Patrzcie, też się znaleź gami na śmierć i życie...
li cwaniacy... A cóż wy zrobicie
Paweł nie może usiedzieć spo
z rękami? Chyba zapakować kojnie. Wiercił się tak długo
pięknie i na wystawę zagranicz na siedzeniu, aż prezes zauwa
ną wysłać?— Oj, naiwne buby, żył to i pyta, czy chciałby coś
przecież ręce są do szturchania! powiedzieć.
Mama jest wyraźnie niezado
Owszem, Paweł jest tego sa
wolona z tej przemowy tatusia i mego zdania, co i tatuś. Opowie
krzywi się. Lecz prezes nie dział, że miał już dawniej rozmo
wę z mamą o bójkach. Ale cół
zważa na to:
— Kogo to obchodzi? Macie — mama wyśmiała go wtenczas
ochotę poszturchać się — niech i nawet zagroziła, że odbierze ze
wam to wyjdzie na zdrowie i do szkoły, bo uczą tam, że wotoo
bre sińce... To jest wasze pra się bić.
wo! Ale poco odrazu robić z te
— No, no, Pawełku — śmieje
go tragedję i wpadać w zły hu się tatuś — znamy się dobrze.
mor? Nieprawdaż, Zosieńko ? Daruj, ale świętym to ty już nie
Tylko, że widzicie, honorowy, będziesz... Żeby się odzwycza
świadomy swego zadania czło ić, proponuję, abyśmy zapisy
nek samorządu rodzinnego ro wali swoje sprzeczki i szturchań
ce. Można naprzykład wywie
zumuje tak:
No — dobrze, poczubiłem się sić listę w jadalni.
Oczywiś
trochę. Wiem, że bez tego nie cie — sami rozumiecie, że niko
można, bo ludzie są ludźmi i ja mu niczem to nie grozi, nawet,
koś tak się dzieje, że zawsze ma gdyby miał tego dobrego oonieją okazję do zatargów. Tak. 1 miara. Poprostu — każdy za
ja miałem. Poczubiłem się. A pisze tylko na liście, że pobił się
teraz chcę o tem zapomnieć i w z tym a tym. A jak zapisze, za
dalszym ciągu być porządnym pamięta i postara się mniej czuczłowiekiem, dążącym do tego, purzyć i kogucić.
Projekt tatusia spodobał się.
żeby tych zatargów było coraz
mniej, aż wkońcu wogóle ustaną. Nawet Zdzieho był zadowolony,
Oczywiście — ponieważ jestem choć najwięcej prawie obrywał
mały, nie mogę tak odrazu od i najgorzej jest mu z tem pisa
Biedactwo, swoje imię
zwyczaić się. Lecz będę się niem.
potrafi już nagryzmolić,
jadąc
starał.
Pawłowi śmieją się już oczy- naiczęściej pod górę... Ale wię
O, jak to tatuś dobrze wykombi cej — to nie.
— Marek powiedział, że w war
nował. Jaki ten tatuś byczy chłop
1 rozumie, że trudniej
nieraz sztacie wykonają tablicę, na któ
dzień przeżyć bez szturchańca, rej powiesi się listę. Brawo,
niż bez uśmiechu. Przecież to Marku! Tatuś zaś dodał, że war
to wykonać większą tablicę, bo
ponad siły, żeby kogoś nie...
Zwolna otwarły się wszystkim można byłoby na niej wywiesić
gębule do uśmiechu. 1 mamy inne listy. Naprzykład tę z pro
twarz jest już zupełnie pogodna. jektami, dokąd mają pójść w nie
Tak, pierwszy wicep przyznaje dzielę.
Zdzieho zazdrości bardzo tym
tatusiowi rację. Dopiero teraz
rozumie, że niepotrzebnie robi wszystkim, którzy umieją pisać i
ła tragedje z głupstw. Po dow czytać. Sam dopiero w przysz
cipnych wyjaśnieniach tatusia— łym roku zacznie chodzić do sźko
szturchańce nie wyglądają znów tyZdzieho cMiałby już teraz titak okropnie i nie do zniesienia.
W porównaniu wszak z tem, co mieć, bo doszedł do wnio^tu, że
to się bardzo przydaje. Wywie
dawniej było, ach...
Szkła, przez które mama pa sza się listy na tablicy, zapisuje
trzy na zatargi dzieci, różowieją projekty, a on ani przeczytać poz chwili na chwilę. No tak, co trafi, ani zapisać nie umie i zmu
racja — to racja. Czyż mama szony jest często prosić o to ko
Więc'— chce się bardzo
nie przypomina sobie owych bó goś.
jek i awantur? Spokojnej godzi uczyć.
Lecz mama powiada, że ma
ny człowiek nie miał. A teraz ?
Tak, Henryk ma słuszność. To czas na naukę i że jeszcze nieraz
i cóż, że się trochę posprzecza znudzi mu się ona. Mimo to —
ją, że się trochę poczubią, kiedy cieszy ją ten zapał. W dodatku
najczęściej po chwili żyją już w zaś zauważyła, że Zdzieho jest
zdolny. Wystarczy pokazać mu
'najlepszej zgodzie.
jakąś literę, żeby ją odrazu za
A tatuś:
pamiętał.
Kiedy spaceruje z
— Gdy przyglądam się i odna
nim,
przyglącła
się zawsze du
wiam w pamięci
czasy, kiedy
żym
literom
na
szyldach
i rekla
sam byłem mały, wiem napewno,
mach
świetlnych,
pyta,
jak
je
że do na jwiększych awantur do
należy
wymawiać
odczytywać,
a
chodzi właśnie wtedy, kiedy do
potem
to
już
sam,
powolutku
i
z
rośli wtrącają się. Wtrąci się ta
trudem
składa
je
w
sylaby.
tuś lub mama do sprzeczki i zda
Dotarła ta sprawa do tatusia.
je im się, że są potrzebni do
Zdzieho
żeby go uczyć.
szczęścia, że bez nich dzieci za Obiecuje,błaga,
że
zawsze będzie
mordują się... A to nieprawda. chciał i że zawsze odrobi lekcje.
Jak tylko czubiący się widzą, że
Słucha tatuś tych zapewnień,
dorosły się wdaje, odrazu walą
słucha,
zastanawia się i ma już
się zawzięciej, płaczą głośniej,
projekt:
Właściwie, jak chce się
udają strasznie pokrzywdzonych
uczyć,
dlaczego
mu tego bronić?
— to wszystko zaś poto, żeby
1
dlaczego
ina
go
uczyć ktoś ob
dorosły jednemu z nich przyznał
cy,
skoro
mogłaby
to uczynić z
rację i ujął się jego krzywdy. Pa
powodzeniem
Marysia?
Rozu
miętam dobrze, że kiedy byłem
mie
się,
że
nie
powinna
robić
te
smykiem i waliłem się, wzbiera
go
tak
sobie,
na
próbę,
z
łaski.
ła we mnie zawsze straszna energja na widok zbliżającej się Z tegoby nic nie było. Pokaże
mamy i grzmociłem z całych sił, Zdzichowi raz i drugi litery, a
licząc na jej poparcie i wstawień potem znudzi się jej to i będzie
nictwo. A jak w dodatku ma po całej nauce. Nie. Marysia oma rzeczywiście stanęła po mo trzyma wynagrodzenie. Za co
jej stronie — no, to miałem już dzienną lekcję piętnaście złotych
zwycięstwo i tryumf w kieszeni...; miesięcznie. Pieniądze przyda
Uśmiecha się brać. Och, ten dzą się jej. Tak, weźmiemy tę
Niech
tatuś — jakby w myślach sie-! sprawę na posiedzenie.
się członkowie wypowiedzą.
dział.
(D. c n.>.
— Tak, tak moi drodzy. Naj
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Książka, zatytułowana przez ności — raz wielkie, to znowu cia". Ten zdrowy morał wyczy
i rad
autorkę, Połę Gojawiczyńską, pospolite i przyziemne — ale tałam z „Ziemi Elżbiety"
„Ziemia Elżbiety", jest powieś zdrowy naród wie i pamięta, że bym się przyczynić do jaknajcią o Górnym śląsku, ale w w ostatecznym rachunku bierze większej poczytności tej książ
gruncie rzeczy jest to powieść o górę prosta uczciwość ludzka i ki".
Lusia z Częstochowy.
życiu. Powieść o życiu takiem, wola zostania na powierzchni ży
— W pałacu hr. Potockiego prawie codzień, i przeczytać ją
jakiem Jest ono w istocie, a więc
(Krakowskie Przedmieście 32) zdążyło już 83 proc. wszystlćicłl
nie wyidealizowanem, ale o rzeotwarta jest codziennie, do dn. czytelniczek, uczenie drugiej Ida
czywłstem, realnem — powieść
21 marca, w godzinach od 10- sy.
o dużej rozpiętości horyzontów,
18 wystawa mickiewiczowska.
— Z prasy dowiedziałem się,
powieść poruszająca problemy
Wstęp
dla
młodzieży
50
gr.,|
—
pisze Leon, — że w Stanach
W wysokim stopniu rozwija czarne mają możność zadać bia
ogólnoludzkie, powieść o praw intelekt szachowy nietyle ukła łym szacha, wiemy, że w unice dla wycieczek — 10 gr.
Zjednoczonych odbyło się urodzie.
danie, He rozwiązywanie wsze stwieniu tego ruchu leży sens — Drużyna żydowskich Skau- czyste wręczenie sir James Mac
Bo prawdziwe są zagadnienia, lakiego rodzaju zadań, samoma- rozwiązania.
tów Morskich przystępuje do bu-! Donaldowi medalu ,Doorej Woli''
poruszane przez autorkę, praw tów lub studjów. Poznajemy no
O całe niebo trudniejsze są dowy kajaków. Zapisy przyjmu- przez amerykańskie społeczeńdziwy jest opis życia, dnia pow- we sposoby, nowe metody zada zadania trzyruchowe, nad cztero je się codziennie w godz. 4—5. stwo żydowskie. Podobne fakty
szedniego, prawdziwe są po mi wania matów, unikania ich lub — męczą się najwybitniejsi sza Królewska 49, m. 26, tel. 627-20. są jakby jasnemi przebłyskami aa
—'•— Żydowskie Towarzyst- ciemnym horyzoncie; świadczą
strzowsku narysowane postacie. przedłużania. Uczymy się rozgry chiści. Dopiero wówczas, gdy
Rzuca się przytem w oczy uczu wać końcówki, znaleźć charak- j opanujemy tę grupę najłatwiej- wo Krzewienia Sztuk Pięknych one, że idea braterstwa ludzi nie
ciowość i trzeźwość autorki, pro terystyczne dla danej sytuao^i j szych, gdy bez trudu potrafmy urządziło w lokalu „Achduth", zanika i zaniknąć nie może. Postota wyrazu, pozbawiona wszel posunięcia i etc. Nasze pojęcia j rozwiązać zadanie tego typu, (Wierzbowa 11, m. 33) wysta- wstaje jednak pytanie, w jaki
kiej pretensji, wspaniała kompo o ofenzywie i defenzywie bogacą i dopiero
wówczas
będziemy wę dzieł artystów żydowskich, sposób my. młodzi, przyczynić
zycja utworu.
, się w wysokim stopniu. Te trzy mogli przejść do wyższej klasy. Wystawa otwarta jest codzien- ; się możemy do zgodnego wspól
Zagadnienie stosunku do pan- j CZynruk\, poza rozgrywaniem Oto dwa dosyć ciekawe i cha nie od g. 11 do 4. Wstęp 50 gr. życia narodowści, chociażby na
— W niedzielę, dn. 10 lutego, terenie Polski? Czy przez zakłasłwa, do ziemi górnośląskiej i ; partji mistrzów, sa w teorji naj- rakterystyczne przykłady, przed
^
o
godz.
12 odbędzie się w Redu- danie wspólnych kół, czy też
jej mieszkańców, i naodwrót, jest ważniejsze.
stawiające sobą dwa skrajnie cIe
nizeciwne
tCo7tei^"samei"kia-i
(Kopernika
36—40) poranek, przez wymianę delegatów organi
tu po mistrzowsku ujęte: polityka
Jak wiadomo, zadania szacho
^
poświęcony poezji Norwida.
zacyj i świetlic? Są pewnie takpaństwowa w tej kwestji nie wy w e , są to sztucznie skompono- j sy.
—
Teatr
Ateneum
wystawia
w
że inne sposoby nawiązania konidealizowana; autorka wykazuje wane położenia figur, w których
A. Mari. Barcelona.
soboty
i
niedzielę
po
poł.
kornetaktu młodzieży żydowskiej z
jasno dodatnie i ujemne jej ce idzie o zadanie mata w pewnej Białe : Ke3, Dg2, Gg7, Gh3,
dję
dla
młodzieży
„Gwałtu,
co
polską. Tę sprawę mojem zdachy, odmalowując jednocześnie ilości ruchów (2,3,4). Wymaga Sf5, a3, b4, c2, c6.
się dzieje" Al. Fredry.
niem należy przemyśleć.
wyraziście sposób pojmowania się, aby były ładnie ułożone t. j.
Czarne : Kd5, Da7, We5, Wd6 — W gimnazjum „Ascola" od: — Dlaczego dopiero teraz utej polityki przez tych prostych aby się przeprowadzało trudną, Gb8, Sd7, b5, c3 i c6.
była się świetlica w obecnoóci dy kazała się kolumna nowicjuszów?
i szczerych górnoślązaków.
Wydawać się może, że w ta rektorów gimnazjów całego okrę zapytuje Ewa El—nka. — Natua zarazem ciekawą kombinację,
Niedość na tem, że autorka u- przy równej wartości figur bia kiej pozycji niezbyt trudno za
gu warszawskiego, w liczbie 38 ralnie, nowi nie piszą tak dobrze,
miejętnie i z należytym taktem łych i czarnych.
dać mata i jest na to kilka spo osób. Dyrektor „Ascoli" wygło- jak np. Edwin lub reporter z
pisarskim poruszyła tę sprawę,
Zrozumiałe, że najłatwiejsze- sobów. Jednakowoż żelazne pra
ostrzegła się bowiem także wszel mi zadaniami są dwuruchowę, widło zadań brzmi: jeden spo sił referat o ruchu świetlicowym. Włoch, zato ich ilsty są nam bliż
kiego tamującego „szerszy od Mamy oto bardzo ciekawą po sób, jeden ruch. Jeśli można za Dyskusja ma się odbyć w kura- sze, oni mówią o tem, co wszyscy
i przeżywają. Czytając „Godzinę
dech książki" przesadnego regjo zycję M. Wróbla, która to na dać mata uchodząc tak lub o- torjum.
—
Gimnazjum
Z.
Kaleckiej
uru
udręczeń" Irki z Łodzi, miałam
nalizmu.
konkursie Settimana Enigmisti- wak, cała kompozycja jest bez chomilo dla swoich uczenic war-1 wrażenie, jakobym o sobie czyta
„Ziemia Elżbiety" nie jest ca 1932 wzięła jedną z nagród. wartościowa. Jedynem też możlisztat stolarski.
i ła.
Codziennie przeżywam to
właściwie powieścią regjonalną.
Białe Kg8, Hb5, Wd3, Wd2, wem wyjściem jest Ke3,—f4. — Bibljoteka uczniowska przy samo, co Irka. Ale do tal ich arPozatem proporcja między sa Sh5, Sf3, Gb6, Gc4, e2, e3, g4. Podobnie, jak poprzednio. Gdzie gimn. P. Zaksowej organizuje tykułów trzeba załączać kupon
mem życiem a jego ideałem jest
Czarne: Ke4, Ha3, Wa5, Whfi, kolwiek białe ujdą, zostaną na- cykl wycieczek „Jak powstaje do głosowania. Jeśliby tak wywyśmienicie zachowana — stą Gb8, Gb8, Sc5, g7, h7.
i tychmiast zamatowane.
książka?" M. in. uczenice zwie- padło, że 90 proc. ucznów cierpamy wciąż po ziemi, ale dąży
Możemy zauważyć, że ilość] Na zakończenie podam pięk- dzą fabrykę papieru i drukarnię, pi z powodu wczesnego wstawamy do ideału.
vjgur jest prawie taka sama. ną kompozycję trzyruchową M. — Urządzono ,.Wieczór Sporto- nia, to kto wie, możeby władze
Wierzyć mimo wszystko i Przyczem żadna z nich nie jest Wróbla nagrodzoną w r. 1927 wy", który cieszył się dużem po- szkolne postanowiły rozpocząć
wbrew .wszystkiemu — to nam ; ustawiona bezcelowo. Weźmy j przez „Szachmatnyj Listok".
wodzeniem, czego dowodem jest, zimą zajęcia o godzinę później.
właśnie nakazuje autorka. Potni chociażby gońca b8. Napozór
Białe : Kfl, Hd4, Se5, Gf5, b2,j
prawie cały program na żąda- Takie kupony potrzebne są do
mo bezrobocia, pomimo chwil wydaje sśe zupełnie niepotrzeb g2, h4, d7 e4.
j nje publiczności był powtórzony. wszystkich artykułów w spra
słabości, pomimo niesprawiedli nym. Ale przecież, gdyby go nie
Czarne : Kf4, Gh2, Gf7, Sa2, j — Według danych, zebranych wach ogólnych. Naprz. teraz du
wości, może krzywdy — dzielny było, mógłby skoczek H6 ujść na b7, h7, h6, h5, b4, c4, c3, g3. ; w jednej z czytelni warszawskich, żo mówi się o hebrajskim i ży
lud śląski nie ugnie się i nie g3 i mat.
Podam tutaj tylko dwa sposo-1 najbardziej poczytną książką dowskim. Trzeba urządzić gło
załamie.
Autor pragnie, aby droga za by rozwiazania :
[ wśród uczenic drugiej klasy gim sowanie: kto myśli po polsku,
Książka stoi na wysokim po dania mata w dwuch ruchach 1. Se5 _ c6 ! Gf7 _ e6 i nazjalnej jest obecnie „Martin kto po żydowsku, a kto po hebziomie artystycznym. Charakte- j b }a t lko jedna.
Kf4 x f5 i Eden". Książka ta zmieniana jest rajsku?
e4 — e5
rystyczna jest przytem zwięzłość
jdzie
Qd
wieża
d3
u
mat.
Sc6
—
e7
Gdy wieża d3 ujdzie na c3,
przy jettaoczesnem wyzyskaniu jakikolwiek ruch zrobią czame, 2. Se5 — e6 ! Gf7 _ g6
kazać się w Małym Przeglądzie, musisz zebrać materjał, pomyśtematu — wprawdzie autorka zostaną natychmiast zamatowa
Sc6 — e7 ! Gg6 x f5 ! jeśli: l) — naprawdę był pisa- leć, dopiero wtedy zabierz się
wiele pozostawia domyślności ne. Chociażby nawet spróbowa
i mat.
e4 — f5
jny we wczesnej młodości, i 2); do pisania.
czytelnika. Tak więc temat jest ły zadać szach bijąc gońcem
W Polsce za najlepszego kom j
stanowi zajmujący dokument j Iziowi z Pańskiej. — Spóźniwyzyskany, ale nie wyczerpany. J b3 x c4 _ białe uchodzą Hb5 x pozytora uchodzi D. Przepiórka. z życia młodzieży sprzed 30 lat leś się, a szkoda: ciekawa wśaPo przeczytaniu książkf czujemy
j mat
Niestety jego zadania są dla nasj Bolkowi z Lodzi. — Nie na domość. Kilkakrotnie już przypotrzebę przemyślenia jej i za
Do rozwiązania zadań po zbyt skomplikowane i trudne, to,własną rękę. Zbyt poważna pominaliśmy, że materjał pilny
stanowienia się nad treścią.
trzebna jest nietylko orientacja też nie podaję ich.
I sprawa. Zwróć się do korespon do następnego numeru nadsyłać
Salek z S-to Jerskiej. jdenta odpowiedzialnego Małego łub doręczać należy przed meSzczególnie trzeba przemyśleć szachowa ale i logiczne myśle
——————
Przeglądu: Paweł Liberman, U i dzielą..
postać Elżbiety. Autorka nie ro nie. Jeżeli np. zauważymy, że
Listopada 40, m. 14, niedziela j Basi G. z Włocławka.— Masz
bi z niej postaci pierwszoplano
godz. 4—5.
racje, w tym roku nie było jeszwej, koto której splatałaby się'
Henrykowi T. z Lodzi. — W j ęze dłuższej korespondencji z
akcja,
przeważnie usuwa ją
kopercie znaleźliśmy tylko foto- Włocławka. Ale to nie jest rzecz
w cień jej „wielkiej matki" —
Agnieszki. Moment psycholo_ napisała współ
Ostatni tydzień (od 25 stycz-| „Posada' Popelli, „Olek — par- | sy„ M. Bogdy i A. Brodzisza z ich łatwa. Możebyś
gśczoy jest wyśmienicie uchwy- nia do 1 lutego) przyniósł kilka tyjnik'' Rity, „Na
.
.podwórku" dedykacją „dla Małego Przeglą- nie z Marysia Winterówną, Buleony: koło Agnieszki skupiają ładnych prac: bruljon Dorki z Marka N., list Marysi z Włoc-idu" — bez słowa wyjaśnienia, wary im. Marszałka Piłsudskiesię prawie wszystkie osoby, Ag- Zamościa o szkolnem zoo (wy- ławka, „Zamarznięta szyba" Lu-1 Czy miałeś wywiad?
go 24.
nieszka wszystkiem kieruje, Ag- drukujemy w marcu), reportaż by z Wilna, kronika otwocka
J. S. (Grodno). — Dziękuje-j Tematy obecnie aktualnej onieszka działa — wypadki te Lejzora z Gęsiej „Po maturze", Szlamka, „Wycieczka narciar- my za słowa uznania, ale z ar- pisy i wrażenia do działu „Zwie
obrysowują nam postać Elżbie- (w następnym numerze), opo-; ska" W. Z., listy _ Ani z Bia-i tykułu Pani Mały Przegląd —j dzamy'* (wkrótce się ukaże), —
ty, odsłaniając częściowo jej in-jwiadanie Reni z Sierakowskiej |łegostoku, Bronki z Grzybów- pismo dzieci i młodzieży
sko-; opowiadania purymowe, — młotelekt, jej duszę, ale tylko czę- p> t. „Bibljotekarze", „Sezon zi- j skiej („Porównanie"), Estusi i rzystać nie może.
dzież pracująca, — „Nasza spółściowo, Elżbieta bowiem do koń mowy Polskiego Radja" Marjana Edzi, Animy z Otwocka („BolekI Jerzemu M. (Sosnowiec). — dzielnia" (uczniowska),—„Majca powieści zostaje osnuta mgieł Z. (w następnym numerze), „Zależy Władek"?). — List Luby A. i W sprawie założenia sosnowiec monides" (praca konkufsowa).
ką niedomówień, tajemniczości. chorowałam'' Haliny z święto - przekazujemy Tadeuszowi B— kiego koła współpracownikowi Poraź pierwszy do Małego
Pozatem wogóle mamy do czy jerskiej i pamiętnik Saluńka z skiemu, utwór Ryszarda — p. J Małego Przeglądu radzimy poro Przeglądu napisali:
Izumieć się z kol. L. Rajchmanem ; Bachnerówna Elżunśa.—Goidnienia z wielkiem bogactwem ty Brukowej (wpierw jednak po- red. Appenszlakowi.
j Stara 5.
iglasówna Guta. _ JoHe Abrasza
pów. Autorka pokazuje nam i winna ukazać się wcześniej na- Odpowiedzi:
środowisko, zbiorowość, i wy desłana praca Janki tej samej j Jonasowi D. — „Czy mogę j Ewie P. z Kielc. _ Numerów — Kaczor Luba. — Kirszenbaum
różniające się postacie, charak wartości i na tenże temat). — przysłać?" — Naturalnie—„Czy;z dn. 14. 12., 1. I. i 18. I. wys- S. _ Kirszenberg Stelusia. —
Otterman R. — Rabiteryzując je zapomocą oświetle Do następnego działu „Co u nas będzie wydrukowany?" — Mu-; lać nie możemy, posiadamy bo- j —
wiem
tylko
komplety
dla
redak-1
nowicz
B. D. — Ratinowówna
słychać?"
kwalifikujemy
listy:
simy
wpierw
przeczytać.
Sam
nia wypadkami
Rozberger Estusia.
Przytaczam
na zakończenie | Bunia z Łomży, Mieczysława z tytuł („Stary młyn") nic nie mó- cji. Powinnaś poprosić o przy- Zosieńka.
słanie
tych
numerów
administra
|
Rozenberg
Stela. — Rozenświęto
Jerskiej,
Anity,
Hali
z
wi
o
wartości
utworu.
Zwracawyjątek z recenzji J. E. Skiwskiecję
„Naszego
Przeglądu",
załąblum
Mojżesz.
— Szereszewski
t-ranciszkańskiej,
Hali
z
BonifraI
my
jednak
uwagę,
że
nie
należy
go:
terskiej,
Zosieńki
ze
Staszowa,
zwlekać
z
nadsyłaniem
materjaczajac
75
gr.
w
znaczkach
pocz-:
Józef.
_
Szprvnger
Różka. —
„Puczkowie będą strzelać sro
Izia
z'
Mińska
Mazowieckiego,
łu
letniego.
Ponieważ
w
okresie|towych.
Śzterenberg
Ruth—
Szwarc
Loki, a Sroczyny będą wybiegały
Esterze
ż.
(Ustrzyki
Dolne),
wa.
Wermus
Lutka.—
ŁukaSaloniona
z
Otwocka
i
Józefa
z
wakacyjnym
redakcja
będzie
nie
na czoło demonstracji bezrobot
Dobrze. Opowiedz, jak wyglą czewski Jonas.
\ czynna, przeto już w marcu przy
nych ze swemi nędznemi bacho Al. Jerozolimskiej.
dają
Ustrzyki, jacy ludzie tam| Rękopisów otrzymaliśmy z
Z
pozostałej
poczty
na
wyróż
stąpi
do
układania
numerów
letrami. I będzie się do tego plą
mieszkają,
czem się trudnią i jak Warszawy — 45, z prowincji —
nich.
nienie
zasługują:
„Przygoda
na
tała i słabość ludzka, i niespra
płynie
życie
dzieci i młodzieży. 156, r ragranicy 1, razem — 102.
Rózi
z
Płocka.
—
Oczywiście,
ślizgawce"
i
„Wieczorek"
Mani
wiedliwość, i bunt głodnych żopamiętnik
twego
ojca
może
uAle
nie
pisz
odrazu.
Wpierw!
, .
fadków, j, cigdy me syte namięt- z Pińska, „Olimpjady" St. K.,

ric-race
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piątek 8 lutego 1935 r.

Historia
drewnianego
stoika
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POWÓDŹ W SZKOLE.
15 stycznia poszłam poraź
pierwszy po wakacjach zimo
wych do szkoły. Po drodze spot
kałam koleżanki, które już wra
cały do domu. Byłam bardao
zdziwiona i spytałam, co się sta
ło.
Koleżanki powiedziały, że w
szkole pękła rura i woda zalała
parter i naszą szatnię. Zaniepo
kojona
przyśpieszyłam kroku,
aby być jaknajprędzej w szkole.
Nie mogłam jednak dostać się
do środka, bo nikogo nie wpu
szczano.
Nazajutrz pani wytłomaczyła
nam powód katastrofy. Otóż pod
wpływem silnych mrozów wo
da w rurze zamarzła. Po ogrza
niu lód rozepchnął ściany rury
i woda zaczęła wyciekać. Po dłu
gich poszukiwaniach znaleziono
uszkodzoną rurę. Przez ten wypa
dek szkoła poniosła duże stra
tyZ o f j a Cz.

ludzi, a w środku stała dorożka
z koniem.
Różne myśli przychodziły mi
do głowy: może przywieźli cho
rego do szpitala, może koń kogoś
przejechał, a może w tej dorożce
przyjechali krewni po zmarłego.
Zaraz wyniosą trumnę, krewni
wsiądą do dorożki i pojadą na
cmentarz.
Podeszłam z bijącem sercem.
Tu zooaczyłam, jak woźnica bił
niemiłosiernie konia. Koń wierz
gał nogami i nie mógł ruszyć się
z miejsca. Z dorożki wysiadły
dwie paniusie, otulone w futra, i
były bardzo złe na konia.
Nie mogłam na to patrzeć. De
nerwowało mnie, że ludzie gapią
się i nikt nie obroni konia. Uciekłam do domu. Ciągle słysza
łam świst bata. Byłam zła. Trza
snęłam drzwiami i dostałam bu
rę.
Dlaczego bili konia? Za to,
że wozi ludzi? że ciągnie wiel
kie ciężary? I dlaczego ja ciągle
&
słyszę świst bata?
SPROSTOWANIE.
Chciałam wyjść z domu, żeby
W Małym Przeglądzie, w dzia się przekonać, czy dorożka jesz
le „Co u nas słychać?" był list cze stoi. Zarzuciłam palto i wyStasia z Nowolipek p. t. „Szu biegiam na dwór.
kamy prospektów". Stasiek za
Spojrzałam w stronę szpitala.
rzucał mi, że ja wszedłem do po Zrobiło mi się lekko na sercu,
selstwa, dostałem prospekty i jakby mi kto kamień zdjął. Nie
nie chciałem się z nim podzielić. było tam już konia ani zbiegowi
To jest niezgodne z prawdą, ska. Na miejscu
konia stało
gdyż ja prospektów nie dósta- dwuch ludzi: byli to policjanci.
łem. Stasio oczernił mnie brzyd
D i t a z Pińska.
»
»
ko w gazecie.
R y s i o z O g r o d o w e j . ROZMOWY NAJMŁODSZYCH.
x x x
(Otwock).
POMARAŃCZE STANIAŁY.
Mirka: — Niedawno przyje
Na każdym kroku widzi się te chałam do Otwocka, ale zostanę
raz koszyki i wózki: wszyscy tu na stałe. Tutaj wszyscy cho
sprzedają pomarańcze.
dzą w długich, narciarskich spo
— Do słodkich, malinowych, dniach i bluzach, i czapki także
po 20 groszy! Kupować, kupo noszą
granatowe. Wyglądają
wać, pieniędzy nie żałować, bo ładnie i ja marzę, żeby także
tańsze niż chleb!
mieć taki strój i narty.
Jedni kupują, drudzy nie, jedni
Josek: — Daję słowo, że Ot
targują się, drudzy płacą odra- wock jest piękny. A kasyno —
zu. Jakaś pani poprzewracała to chyba najpiękniejszy dom na
wszystkie pomarańcze i nic nie świecie.
Mówią, że Warszawa
kupiła.
jest także ładna, ale ja nie wiem,
— Co, za takie
pomarańcze bo tam nigdy nie byłem, a Ot
chce pan 20 groszy? One i 10 wock bardzo kocham,
nie warte.
j
I jeszcze coś: zawsze idziemy
— To niech pani nie kupuje. z kolegami do domu, gdzie miesz
— Naturalnie, że nie kupię ka reporter Małego Przeglądu.
— i oddala się.
Jego kancelarja jest naprawdę
Obok tego wózka stoi jeszcze ładna, zupełnie jak w biurze. Ale
jeden wózek. Tutaj pomarań raz zrobiłem mu kawał i zamiast
cze kosztują po 15 gr. Wiec listu, wrzuciłem patyk do skrzyn
sprzedawcy kłócą się:
ki.
— Te, będziesz mi konkuren
Mirka: — Dosyć, ja opowiem
cję robił, ja cię nauczę!
! o kinie, bo często chodzę tam
— Odsuwaj ssę stąd, a!e już z tatusiem.
— i naturalnie już się Mją.
Miecio: — Ty już mówiłaś,
Dalej stoi inny sprzedawca, więc teraz ja opowiem: Nasze
ało M mCiro P;kt nie ksipujej bo kino mieści się w dużym budyn
każdego obraża.
ku. jest scena i prześcieradło.
Nadchodzi policjant, robi się .Jak się robi ciemno, nie wiem
ruch i wszyscy uciekają. Wtem skąa pokazują się na przeście
spotykam kolegę:
radle obrazki. Ludzie na tem
— Nie cieszysz się, pomarań płótnie poruszają się, wozy jadą,
cze staniały!
a niektórzy rozmawiają i wszy
A kolega odpowiada:
stko słychać, tylko nic nie można
— Ten, co dawniej mógł ku zrozumieć.
pić pomarańcz za z?oty. będzie
Hania: — A ja wstaję o 7-ej,
teraz kupował po 20 groszy, a zjadam śniadanie i biegnę do
kto dawniej nie miał złotówki, szkoły. Nasza szkoła jest duża
teraz 20 groszy także nie będzie i ładna. Pani jest dobra, więc
miał. Lepiej, żeby buciki albo prawie wszyscy uczą się dosko
palta staniały, to każdy biedny nale. Na każdej lekcji jest spo
będzie ładnie ubrany.
kojnie, tylko na religji nie. Pan
P. S. Przepraszam Ryśka za złości się, tupie nogami, ale to
nipł^< < w liście: ,,Szukamy pro nic nie pómaga.
spektów".
Po lskciach z krzykiem wy
S t a s i o z Nowolipek. biegamy do szatni. Tutaj nie
które dzieci robią bałagan, bo
PRZESTAŃCIE KATOWAĆ.
depczą po pietach, paltach, aż
Obok szpitala zobaczyłam thim ica woźny Piotr przegania.
4
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*

*

Po obiedzie idę na własną śli częściej pła^ą. Czasami przy
zgawkę, którą z koleżanką same chodzą dorośli i tak strasznie ka
zrobiłyśmy. Na inne ślizgawki szlą i plują. Tatuś nie pozwala
rodzice nie pozwalają mi cho zbliżać się do nich. Mówi, że
dzić, więc ślizgam się na włas mają gruźlićfe, i że to jest strasz
na choroba.
nej.
Josek: -J. H jak ja czasem
Później odrabiam lekcje, jem
kaszlę i wypluwam ślinę, to też
kolację i idę spać.
Była stara, siwa niania. I byItka: — Jasio bez kamasza — mam gruźlicę?
! ly bajki. Jedne piękne, smutne,
Hania: — No pewnie, ale zre inne straszne. I były duchy —
tak go przezywają — to mały
człowieczek. Chodzi w podartem sztą, nie jesleig pewna, zapytam dobre i złe. Dobre duchy miesz
ubraniu.
Najczęściej spaceruje tatusia. I jeszcze mówią, że z kały w ścianie stołowego poko
po Kościelnej, a dorożkarze za innych miast przyjeżdżają do nas ju, a złe
sypialnego. Dobrych
czepiają go, biją, śmieją się i na właśnie chorzy.
nigdy nie widzieliśmy, bo uka
| Mirka: — Bo w Otwocku jest zywały się tylko w nocy, a złe
zywają warjatem.
Miecio: — On wcale nie war- zawsze świeże powietrze.
straszyły w dzień.
Miecio: — Dlaczego?
jat, tylko nieszczęśliwy. Niektó
Wiesz, _ mówił brat do
Josek: — Tak, ja czytałem mnie,
rzy dają mu paczki, żeby im od
widziałem tej nocy do
przy dworcu taki szyld: „Stacja brego ducha.
niósł do domu.
Itka: — I nigdy nie nosi bu klimatyczna i uzdrowiskowa", ale
Jak wy glądał?
nie wiem, co to znaczy.
tów.
_ Nfto, naprawdę o nie wi
Miecio: — Mnie się zdaje, że działem, ale słyszałem najwyraź
Hania: _ A ja przyglądam się
to jakieś powietrze, a niej, jak chodził i przestawia!
pacjentom, którzy przychodzą do klimat,
mego tatusia. Rozkładają ubrania uzdrowisko — to coś o zdrowiu. krzesła.
(Zebrał reporter Szlamek).
na wszystkich krzesłach, robią I
Przysięgnij!
nieporządek. Małe dzieci naj
Niech zamienię się w mu
rzyna! Niech ze mnie zdejmą
skalp! Niech mnie rozszarpie
lew, _ jeśli kłamię. Wierzysz?
Wkrótce zapomnieliśmy o du
chach, bo zjawił się stołek.
Pomalowano go na czerwono.
— Przecież
to tylko dwie
Przypadek chciał, że wyjrzaw
Spróbowałam,
czy dobrze na
szy pewnego pięknego poranka krople! — krzyczę giośno, ale nim siedzieć, no i... wielka była
na pod wórKO, wypowiedziałam wiem, że ona ma rację.
— Niech panienka ludziom o- plama na sukience, i wielka ate siowa:
wantura.
— Tu można urządzić ślizgaw czu nie zamydla. My już dosko
Wogóle często bywały przez
nale znamy się na kroplach (na
kę.
niego
kłótnie i bury.
Abyście
zrozumieli dalszy wiasem mówiąc właśnie na krop
_
ja
dziś siedzę na stołku!
ciąg, muszę wyjaśnić: mieszka lach nie zna się wcale, bo raz,
Nie,
ja siedzę.
my na parterze;
w odległości zamiast kropli Inoziemcowa, wla
Właśnie
że ja.
siedmiu kroków od naszych o- ła mi do szklanki krople goździ
Ja
już
siedzę!
kien stoi wysoki mur. Mur ten kowe, któremi o mało się nie oZaraz będziesz leżeć.
zamyka podwórko. Wyjście na trułam). Toż ludzi serce boii.
Tylko spróbuj!
nie posiadamy tylko my. Naza Pracuje się, pracuje. A tu przy
Czasem
kończyło się bójką, a
jutrz rozpoczęła się „kampanja chodzi taki próżniak i wszystko czasem jeden ustępował drugie
lodowa" jak określił Sewek (Se- psuje.
Stałam się purpurowo - fiole mu.
wek wogóle ostatnio wyraża się
Siedź" przy obiedzie, ale ja
bardzo inteligentnie). Udział w towa: wszystko niożna mi <J&- przy kolacji.
rzucić, tylko nie próżniactwo.
tej „kampanji" brali:
Raz stołek nas porządnie wsy
Zresztą i mnie zaczynała ta
Janek — lat sześć — mój ku
pał. Zrobiliśmy wyprawę po
cała impreza coraz bardziej zło
zyn.
konfitury. Matka stawiała je wy
Józiek — lat dziewięć — mój ścić. Wylano już chyba dziesięć soko, na szafie. Niesposób się
kubłów wody, a tu nic, tak, jak dostać. A naco stołek i głowa
kuzyn.
Halinka — lat dwanaście — by ktoś napluł. Na dobitkę oka na karku?
Mietek wlazł na
zało się, że trzeba będzie jed stołek, ja na niego, trochę stę
moja siostrzyczka.
śmiecie, które. kam, ale już mam stoik. Wszyst
Sewek
lat dwanaście — mój nak sprzątnąć
Bóg wie skąd tu się nagle wzię kie palce zanurzam w konfitury
kuzyn.
Otworzono naoścież balkon. Ma ły. Wydałam przez okno szczot i oblizuję.
ma podniosła lament: „wy mnie kę, która po kilku minutach wyDosyć, teraz ja! — niecier
do grobu wpędzicie. Ja chodzę z giądała, jak mokra ścierka, przy pliwi się Mietek.
grypą, a wy wpuszczacie mróz szły zaś lód nabrał koloru błota.
I tak na zmianę. Aż kilka kro
Zamierzałam już zrezygnować pel padło na stołek. Nie zauwa:
do pokoju".
Przedewszystkiem należało za z lodowiska, gdy zjawił się He żyliśmy.
tkać ściek, żeby woda nie odpły niek. Heniek jest mądry i dow
_ Zjedliście konfitury! —
wała. Sewek boksuje się dosko cipny.
krzyczy mama.
Heniek, co zrobić? Gdyby
nale (szczególnie ze mną), ale
_ Nie.
była
sikawka!
w tym wypadku musiał się uko
A dlaczego stołek zachla
— No to weź rurę od gazu — pany?
rzyć przede mną. Ponieważ je
go usiłowania były daremne, mu odpowiada spokojnie bez śladu
_ Może duchy? — przyszła
siałam własnoręcznie i własno uśmiechu.
nam zbawienna myśl.
Mama wybuchła śmiechem,
nożnie zatkać kanał kuchenną
Niestety, dorośli dawno prze
ścierką od podłogi. Okazało się służąca chichocze.
stali wierzyć w duchy.
— Nie, muszę ją schować, że
jednak, że i to nie wystarcza.
byś
się miał na czem powiesić.
Nie pomogła też nieszelnie przy
Patrzę na ciebie teraz, mój
Wyglądamy
przez okno. Na stołku, a ty przywołujesz wspom
legająca deska. Woda przecieka
ła. Wtedy Halinka wpadła na gle Heniek puka w szybę i radzi nienia.
.
genjalny pomysł: na desce usta poważnie:
Byłeś naszą jedyną i najdroż
— Niech każdy pluje, ile mo szą zabawka. Nie oddalibyśmy
wiono Jóżka i Janka, którzy z
całych sił przyciskali deskę do że!
cię nawet za wszvsłkie cacka z
Halinka ma oczy pełne łez, a wystawy bogatych sklepów.
szmaty.
Pamiętasz, jak bawiliśmy się
Można było
przystąpić do ja już sił nie mam. Wydaję je
w samochód, jak szukaliśmy kie
sprawy najważniejszej: w jaki szcze jeden kubełek wody.
— Heniek, zdejmiesz kocioł z równicy, by z tryumfem, pokale
sposób wprowadzić na podwórze
kredensu,
nalejesz weń wody i czywszy przedtem ręce, oderwać
potrzebną ilość wody? O sikaw
wyniesiesz
im na podwórko.
ce mowy być nie mogło. Posta
koło od wózka?
.
Heniek wykonał
rozkaz, ale
Jakie było nasze zmartwienie,
nowiono, że ja wejdę do domu i
przez okno w jadalni będę wyda kubeł wylał tak niefortunnie, że gdy nie mieliśmy „paku'*, bo „co
Janek i Józiek stanęli po kostki za samochód bez paku". Stłuk
wała wodę kubełkiem.
liśmy wtedy szybę i kieliszek.
Uchwalono, wykonano. Zaczę w wodzie.
To dopełniło miarki: Janek jest Lzemprędzej staraliśmy się po
ła się wędrówka z kubłem wody
w rękach z kuchni przez przed po zapaleniu oskrzeli. Pomimo tem zasnąć, by dopiero rano upokój do pokoju, z pokoju przez najgorętszych protestów ze stro słyszeć:
_ Mój Boże, nie do wytrzy
przedpokój do kuchni — już z ny wszystkich, cała banda na
rozkaz mojej
mamy musiała mania z temi dziećmi...
pustym kubłem.
Jesteś moją najdroższą pamiąt
Każdy rozumie, że pomimo naj- wejść do mieszkania.
Kto nie wierzy, niech nie wie ką.
usilniejszego starania, kapnęło na
froterowaną posadzkę dwie, naj rzy, ale po dwuch dniach była
B r o n k a
wyżej trzy krople wody. Ale za ślizgawka, ciasna, niezbyt rów
te trzy krople spadła na. mnie ta na, ale własna.
ka burza, że zupełnie nie wie
W i t a .
działam. srdzie się podziać.
— Panienka, to wcale ludzkiej
pracy nie szanuje. Chlapie i chla
pie.

liamy własną ślizgawkę

MAŁY PRZEGLĄD, Warszawa

piątek 8 lutego 1935 r.
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ROZWIĄZANIA Z NUMERU
POPRZEDNIEGO,
rebusik : aula.
kwadrat magiczny :
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Sport zawodniczy a wychowa Czy ping-pong jest sportem?
Nie znam kolegi H—n, ale je nie nie wpływa na rozwój fizycz
nie fizyczne
stem przekonany, że nie gra on ny gracza". Drugi punkt sporny.

Podczas Walnego Zjazdu
T-wa Nauczycieli Szkół średnich
i Wyższych prof. Piasecki wy
głosił referat na temat: „Kultura
fizyczna a wychowanie narodo
we".
Referent uważa sport zawodni
czy i „olimpizm" za szkodliwy
dla społeczeństwa, bo zamiast
do rekordów powszechnych,
prowadzi do rekordów jednostek.
Wychowanie fizyczne powinno
być powszechne, jednak w szkol
nictwie
powszechnem istnieje
ono tylko „na papierze", w średniem jest mało skuteczne, a w
wyższem dopiero zaczyna się
rozwijać.
Jeśli chodzi o popularyzację
sportu na terenie szkół — zga
dzam się z autorem w zupełno
ści. Już niejedna szpalta na ten
temat została zadrukowana. Wła
śnie dobrze się stało, że słowa
te zostały wypowiedziane wobec
takiego audytorjum. Ale co do
szkodliwości „olimpizmu" — to
wybaczy mi p. profesor, ale nie
mogę się z tem zgodzić.
Słusznem jest, że sport powi
nien się rozwijać przedewszystkiern wszerz. Ale przecież znaj
duje się pewien procent spor
towców, którzy, może nawet mi-

mowoK, uprawiając tylko sport,
będą osiągali
coraz to lepsze
wyniki. A współzawodnictwo,
chociażby tylko z czasem czy z
samym sobą tak pociąga, że niesposób się temu oprzeć.
Czy
chęć wydobycia z siebie jaknajwiększej szybkości i zręczności,
chęć ulepszenia, doskonalenia
swoich organów, ruchu, mięśni i
zmysłów, tak samo, jak dążność
do doskonalenia np. radja i te
legrafu, może być szkodliwa dla
społeczeństwa?
Przecież mimo największej
propagandy trzy czwarte społe
czeństwa napewno nie dałoby się
wciągnąć w ten „olimpizm". Ow
szem, przyznam, że przesadna
specjalizacja i jednostronność
jest szkodliwa. Przyznam rów
nież, że wysoce niezdrowe są
różne afery, dziejące się dokoła
sportu. Ale wychowanie fizycz
ne, połączone ze współzawodni
ctwem w szlachetnej formie, i
dążenie do rekordu własnego, a
nie światowego, czy krajowego,
nietylko nie jest szkodliwe, ale
nawet jest doskonałym czynni
kiem wychowawczym. Dlaczego
— zdaje sie zbytecznie dowo
dzić.
*
K. H.

w ping-ponga i zdaje się, praw Chłopiec (dziewczynka) o słabej
dziwej gry nie widział. Taki po kondycji fizycznej, może na ra
gląd urobiłem sobie, przeczytaw cjonalnym treningu ping-pongoszy jego artykuł p. t. „Czy ping- wym skorzystać o wiele więcej,
pong jest sportem". Sam jestem niż nadwerężając serce np. w ko
zwolennikiem ping-ponga i to szykówce. Niesłuszne jest bo
nietylko teoretycznym, gdyż z wiem mniemanie, że ping-pong
zamiłowania uprawiam tę grę. wpływa tylko na rozwój mięśni
Postaram się więc kolejno odpo jednej ręki. Gra się całem cia
wiedzieć kol. H—n na stawiane łem. Zatrudniam, przekładając
przez niego zarzuty, wychodząc rakietę, obie ręce, nogi, gdyż je
z założenia, że ping-pong jest stem cały czas w ruchu; tułów,
sportem.
gdyż ruchy rąk powodują i jego
Primo, kol. H—n pisze: „W pracę.
ping-pongu jest tylko współza
Tertio: warunki gry. Słusznie,
wodnictwo, natomiast nie wpły że „duszny, natłoczony pokój nie
wa on absolutnie na rozwój fi nadaje się na terra do gry"; tyl
zyczny". — Czy tak jest rze- , ko nieliczni dysponują innym.
czywiście? Czy wychowanie fi Ale od tego jest w szkole
zyczne polega tylko na rozbijaniu świetlica i zresztą zawsze znaj
się po boisku? Czyż gracz nie dzie się kolega, u którego można
wysila się fizycznie przy ping- grać w sprzyjających warunkach.
pongu? Naturalnie w mniejszym
Pozatem nie słyszałem o niestopniu, niż przy piłce nożnej przychylnem ustosunkowaniu się
lub tenisie, ale napewno więcej, Kuratorjum do ping-ponga. Prze
niż przy strzelaniu, które uznano ciwnie, w większości gimnazjów
za sport. Uważam, że współza organizowane są oficjalne mi
wodnictwo, oparte na wysiłku fi- strzostwa. z nagrodami i dyplo
zycznym, nie jest niezdrowe.
mami.
Secundo: „Ping-pong absolut
W i k t o r z Zamościa.

*J.
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(Gim. Im. St. ŻEROMSKIEGO).
W porównaniu z pomyślnym
stanem roku ubiegłego poziom
prac Koła Sportowego na terenie
gimnazjum dotkliwie obniżył się.
Tem niemniej jednak poszczegól
ne dziedziny sportu stoją pod
znakiem doskonałych wysiłków.
Należy tu przedewszyslkiem
wymienić strzelectwo, w którem
gimnazjum dzierży prymat. Dzię
ki pełnej energji i zapału pracy
instruktorskiej pani Wandy Slażyny, Koło Strzeleckie staje się
najbardziej spopularyzowaćem
na terenie szkoły, zdobywając
sobie jednocześnie rozgłos nazewnątrz (Międzyszkolne Zawo
dy Strzeleckie). Trzeba nadto
podkreślić fakt, że do Koła Strze
leckiego garną się najchętniej i
pracują najgorliwiej — najmło
dsi koledzy z klasy I i II gimna
zjalnej.
Królowa sportów — lekkoatle
tyka spada wobec tego do roli
drugorzędnej, mimo, że nie brak
wcale talentów niepoślednich.
Należy tu przedewszystkiem wy
liczyć długodystansowca — Rethego, sprintera — Szyperskiego
oraz „genjuszów" w innych kon
kurencjach w osobach Cytowskiego, Średnickiego i Ziółkiewicza. Z żydów jedynie Majzner
osiąga muiejwięcej normalny po
ziom.
Największem powodzeniem na
terenie gimnazjum cieszą się gry

K R O

—:— Na terenie okręgu kra- j
kowskiego, zgodnie z opinją Ministerstwa W. R. i O. P., Rady
Naukowei i P. U. W. F. powstały
szkohie kluby sportowe. Do klumuje

sportowe, dzięki szczególnej opiece, jaką tę dziedzinę otacza
p. prof, świszcz. Reprezentacje
koszykówki i siatkówki osiągnę
ły wysoką klasę, czego dowodem
byio zajęcie drugiego miejsca w
koszykówce
w turnieju Kuźni
Młodych. Obecnie koszykarze i
siatkarze trenują w Ośrodku
W. F.
Pływanie znajduje swoich mo
cnych reprezentantów w oso
bach Ziółkiewicza, Szymalskiego,
Jonakowskiego i inn., mogących
się poszczycić zajęciem szeregu
pierwszych miejsc na Między
szkolnych Zawodach Pływackich.
Sporty zimowe stoją pod zna
kiem znakomitego niedołęstwa.
Zwłaszcza drużyna hokejowa od
znacza się poziomem, który jej
nie pozwala na rozgrywanie spot
kań, wobec całkowitej nieumie
jętności prowadzenia krążka.
Wskutek zdecydowanej posta
wy p. dyrektora Wojeńskiego zo
stało szczęśliwie zażegnane nie
bezpieczeństwo założenia sekcji
bokserskiej. Natomiast pan Dy
rektor poparł owocnie sekcję ho
kejową i strzelecką.
Ponadto
bardziej wyrobieni
sportowo koledzy, przybywający
z innych szkół, przyczyniają się
do podniesienia poziomu sportu
v/ naszem gimnazjum.
M. K.

aka

bów tych mogą należeć uczniowie szkół średnich, którzy osiągną minimum, ustalone przez zarządy szkolne klubów. W najbliższym czasie takie szkolne klu

Fy sportowe mają powstać rów ka miesięcy spadnie obowiązek
nież w Warszawie.
obrony
imienia
najlepszej
ze
—:— Odpowiedź Abramowi szkół żyd. w koszykówce. Najlepsi
F. (Tomaszów Waz.): Mały Prze w drużynie Goldsztajn i Rozenbaum
gląd interesuje się tylko sportem dobrze wypadł również
Frajmłodzieży.
| man.
„Spójnia"
natomiast
j<łst
wyszkolona
technicz—:— Odpowiedź Tadkowi ! słabo
Sz.: Twój artykuł p. t. „Mło nie. Szwankują podania i rzuty
dzież w sporcie polskim" dla Wyróżniają się Frenkiel i Kołobielski
Małego Przeglądu nie nadaje się. który jednak, jak i pozostali gracze,
W sprawie dalszej współpracy zbyt często kozłuje i to aż na wyso
możesz porozumieć się z Kubą kości twarzy. Takie akcje nie mogły
H. w redakcji w niedzielę, w go mieć powodzenia zwłaszcza w grze
z drużyną gimn. inż. Finkla. której
dzinach przyjęć.
!

GRY
SPORTOWE.
Pierwszy w tym sezonie między,
klubowy mecz. koszykówki, rozegra
ny na sali Ośrodka W. Ż. pom jędzy
reprezentacjami gtirtn. inż. J. Finki a
a „Spójnią" zakończył sie zwycię
stwem pierwszego w
stos. 33:19.
(15:12). Drużyny wystąpły w mocno
osłabonych składach. „Finklowcy"
jedynie z trzema graczami pierwsze
go zespołu, „Spójnia" bez <!wuch re
prezentantów. W pierwszych rahw.
tach gry przewagę ma
„Spójnia",
która prowadzi nawet 12:3. Od tej
chwil' jednak gracze gimn. htż. Finkla opanowują się i w przeciągu kil
ka minut zdobywają
sześć
koszy
(12 pkt.) Po zimianie stron zwycięscy
są !>uż panami boiska
i wygrywają
w dość dużym (33:19) stosunku, jeśli
zważyć, że grano 2 razy po 10 min.
Koszykarze „Spójni". jak również
gimn. tuż. Finkla poczynili od zeszłe
go roku ogromne postępy. Zwvc'ęscom nie można nic zarzucić. Chyba
tvlko to, że nie dbają o wyszlco'enle
młodszych klas, na które już za kil
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LOGOGRYF.
Nadesłał Moniek Openheim.

2
3

5
6
8

9

W kratkach umieścić Htery
tak, aby powstało 9 wyrazów
pięcioliterowych o podanem ni
żej znaczeniu. Litery oznaczone
cyframi, czytane z góry na dół
dadzą rozwiązanie.
ZNACZENIE WYRAZÓW.
1) rzemieślnik,
2) plakat,
3) ziemie leżące blisko grani
cy,

4)
5)
6)
7)
8)
9)

drzewo południowe,
masa plastyczna,
drzewo,
byk amerykański,
ryba drapieżna,
droga.
BILET WIZYTOWY.
Nadesłała Zofja Weltówna.

A
Anna

W jakim kraju mieszka właś
cicielka ?
-O—O-

ŻARTY.
NAUCZY GO.
Policjant (złapawszy chłopa
ka na kradzieży) : Czekaj, nau
czę ja cię kraść !
Chłopak: Och, będę panu bar
dzo wdzięczny, bo sam w żaden
sposób nie mogę się nauczyć,
żeby mnie nie przyłapano.
ZIMNA KREW.
Do składu wyrobów metalo
obrońca, Sztern. jest specjalistą od wych przychodzi klijent i prosi o
odbierania piłki kozłującemu. Sędzio duży mocny kubeł. Przez dłużwał trochę nieuważnie p. B. Prusak. 'szy czas nie może sobie dobrać
odpowiedniego: jeden jest za
duży, drugi za mały, trzeci za
mało mocny i t, d. Wreszcie wy
biera jeden, po dłuższem targo
waniu się, płaci i daje polecenie:
— Tylko proszę mi to natych
miast odesłać ! Bo u mnie właś
nie się pali.
OBURZONA.
Tatuś zaprowadził 7-letnlą có
reczkę i 5-letniego synka po raz
pierwszy od ogrodu zoologiczne
go. Dzieci są zachwycone i ocza
rowane. W żaden sposób zwła
szcza nie mogą się rozstać z
ślicznym i dużym osiołkiem.
— Spójrz, woła chłopczyk do
siostrzyczki, ten osioł jest taki
|KV* MUt H«V
duży, jak tatuś!
— Ależ, odpowiada oburzona
dziewczynka, co też ty wygadu
jesz ! Na całym świecie niema
takiego dużego osła, jak nasz
tatiri !

Telefonicznie porozumieć sie z redakcja Maleso Prześlą du można we wtorki i matki w godzinach 1—2, tel. 11-99-17. — Interesantów redakcja przyj
nrf rTn dz i do *>-ei — Nownjśpki 7
Na niedzielę, dn. 10 lutego są proszeni: Halina Eichel, Saiuniek Wierzba, Stanisław Kronenberg i W. M. (autorka listu p.L „Krytyczna lekcja łaciny4)
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