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KARTOTEKA SADU DLA NIELETNICH

Uttad
mmmmmić

strona 1 i 2
— dla młodzieży.
Str. 3 „Piórem 13latka" — dla czyteUvzłodziejom
skradzionego
•Systematycznie ułożony zbiór _ śmierci wyszła drugi raz zamąż, wyjąć smaczny wabiący obwa nia
ników w wieku lat W 14.
przez
nich
łupu.
kartek. Starych z przed lat kiłku za kowala - wdowca, również z rzanek z kosza ulicznego handla
Strona 4 — dla wszystkich.
A Franek rósł.
lub kilkunastu, wyblakłych i po-' dwojgiem dzieci. Z nim ma znów rza. I coraz częściej wyciąga się
Stronice
5 i 6 — dla dzieci.
Mały brzdąc prędko nauczył
—

rudziałych; niedawnych, o zlekka dwie dziewczynki i jednego chłop chciwa ręka, chwyta pożądaną
pożółkłych brzegach;
nowych ca, tego właśnie,
który siedzi Zdobycz i mały — już „przestęp sic chodzić i mówić. Nauczył się
wreszcie, rażących oko śnieżną pod oknem. Mąż pracuje w fab ca"
zawierza ocalenie rączoś- też prędko rzeczy stokroć waż
bielą świeżo zapisanego papieru. ryce,
oi
swych
niezupełnie jeszcze od niejszej — umiejętności słucha tło domu! Przecież tak nienawi
zarabia dość dużo,
ale
dzisz tej kawieczyzny !
'Drobne wyraźne pismo kobie pije. Stale przepija całą pensję. mrożonych nóg. Czasem jednak nia.
Krótka i ostra, jak oślepiają
Słuchał
chciwie
wszystkiego,
nie
udaje
się,
i
niepotrzebnie
dla
ce układa się w krótkie zwięzłe Żonie
nie daje nic lub nędzne
notatki z sądu dla nieletnich — grosze. Nocami, gdy wraca pija nikogo „zbrodzień" zostaje za czy były to długie bajędy mat cy blask błyskawicy, myśl: Jean
czyne, czy dziwne, niezrozumia Valejan nie usłuchałby. Franek
owoc długiej uciążliwej pracy. ny z szynku, wywleka żonę
z trzymany.
Przebogata galerja charakterów. łóżka i katuje ją z wyrafinowa
Wówczas na wokandę sądu łe, pociągające tajemniczością, zatrzymuje się. Ale...
Poproszę o bilet do Gdyni.
Nieoceniona kronika szczegółów nym sadyzmem,
odgraża się dla nieletnich wpływa jeszcze plugawe anegdoty złodziejskie,
Dlaczego właśnie do Gdyni ?
opowiadane gwarą szumowin i
jedna „szablonowa" sprawa.
i faktów, wyciętych z życia ost dzieciom śmiercią.
mętów społecznych, czy słowa Franek sam nie wie.
rym skalpelem wnikliwego psy- i Głęboko, w najboleśniejsze za
Na który pociąg?
choJoga.
Muzeum dziecięcych ' kątki serca Jadzi uderza cierpie
Ostro odcina się od tych po nauczyciela szkoły powszechnej,
Na najbliższy.
„grzechów" . Przyczynek cieka nie matczyne. Wątłe tyranizowa wszednich wypadków sprawa zu do której zaczął chodzić od ós
Chwilowo u nas zabrakło,
wy również dla psychologa, jak ne życie ludzkie burzy się w pełnie innego rodzaju, sprawa, mego roku życia.
informuje grzecznie urzędnik
Franek słuchał.
i badacza stosunków społecz swojej bezradnej słabości. A w której nie można nazwać banal
na
Nietylko słuchał —. zaczął czy -— można jeszczfe dostać
nych. Przyczynek dający opartą długie, ciche, 'przerywane tylko ną; sprawa raczej sensacyjna,
dworcu.
na wieloletniej obserwacji odpo drżącem pojękiwaniem 'matki, no oczywiście nie sensacją bruko tać.
Franek oddycha z ulgą.
Nie
Skradzione nie wiedzieć gdzie
wiedź na dziesiątki narzucają ce, Jadzia rozmyśla. Jak pomóc wych powieści kryminalnych, nie
majstrowych pieniędzy.
cych się pytań. Dlaczego krad matce? Matka!... Któż -nie wie, sensacją zwyrodniałych, głod przez włamywaczy tomy hugow- wyda
ną? Co zmusza ich do wejścia na co to jest matka?...
nych niezdrowego dreszczyku skłch „Nędzników" nie znalazły Jan Valjean ustrzegł go od po
nabywcy w ich półświatku. Po pełnienia kradzieży.
śliską drogę występku? Czy czy
Praczka Wzdycha. Suchy gruź mózgów.
Ale oto dworzec. I znów 'Jak
złoceniami liter
ny ich wogóle mogą być okreś liczy kaszel dławi piersi. Powoli
Jest to sprawa Franka
(na łyskując więc
lane
mianem
„występku"? j zaczyna opowiadać o kradzieży. zwijmy go Frankiem) czterna- swej ciemnogranatowej oprawy, prowadzony magnetyczną siłą.
leżały w zapomnieniu w którymś Franek wchodzi i prosi o bilet.
Czy?... Jak?... Dlaczego?... Sze-I Raz Jadzia z koleżanką poszła stoletniego psych opaty.
Po chwili w kieszeni jego leży
reg niezdarnych znaków zapyta-' do budki z papierosami, należą
Dziwny to wyraz i dziwny też z kątów złodziejskiej meliny.
już
bilet do Gdyni.
Franek znalazł te książki. Za
nia, układających się w łamaną, cej do siostry tej koleżanki. Ja jest efekt, który wywiera. Mipełną niezgłębionych tajemnic kiś elegancki pan podszedł, po mowoli stają przed oczyma pod czął Je czytać. I naraz doznął ob
Przenikliwy świst lokomotywy
linję wykresu statystycznego.
prosił o pudełko papierosów i po nieconej wyobraźni ch wytnę sza jawienia. Został olśniony ich ba
przeciągłe
wycie okrętowej syre
jecznym,
a
tak
realnym
światem.
łożył pięćdziesięciozłotowy bank j leńcze ręce i wykrzywione parok
ny.
Zgrzyt
portowego żórawia.
Pokochał
Kozetę,
płakał
wraz
z
Charakterystyczny rys wiek-! not.
Siostra koleżanki włożyła i syzmem furji twarze...
1
„Ładują
węgiel"
— myśli Fra
Fantiną,
tropił
z
Javertem
prze
Prości wypadków
zwykle nie go do kieszonki, poczem wydała; Nic podobnego!
nek,
poprawiając
podarte
porcięstępców,
zachwycał
się
Marju
kradną dla siebie. Kradną z mi resztę. Jadzia pożądliwie patrzy-1 Franek — to ładny,
jasny
1
szelm,
łobuzował
z
Gavrochem,
ta.
łości. Z miłości dla swych znaj la na papierek. „Oho, — pornyś- blondyn, z wyrazistemi ciemno - i
Jest głodny. Pieniądze gdzieś
Oskarżony o ale nadewszystko umiłował Jea
dujących się w biedzie najbliż- : lała, — marna miałaby przez ty piwnemi oczyma.
się
rozlazły. Za ostatnie grosza
na
Valjeana.
Zaczął
wcielać
się
szych.
"
y-\ dzień obiad i mogłaby sobie ku kradzież 200 złotych. Odpowiada
w
jego
postać,
żyć
jego
życiem
ki
kupił
markę na list do matki.
jasno, spokojnie, inteligentnie.
pić, coby tylko chciała".
„Mamo,
jestem w Gdyni' 1, —
i
myśleć,
czuć
tak
właśnie,
jak
Przed sądem staje mała, wątła, I Walka wewnętrzna trwała uła Na czem więc polega jego psy
by
myślał
i
czuł
jego
ulubiony
krzywe
r
o
zbiegające
się litery
choza?
trzynastoletnia dziewczynka z mek sekundy. Jadzia ukradła pie
wyrażają
burzę
wewnętrzną
bohater.
Psychoza
Franka
—
to
rzadko
prawie przezroczystą twarzą o niądze. Kiedy przyniosła pienią
chłopca
„Nie mam ani grosza.
tem cięższy jednak
kolorze roztopionego wosku. Nie dze, powiedziała matc£, że zna spotykany,
Przed
wystawą
biura
podróży
Przyślij
pieniądze
na powrót".
wypadek,
instynktownej
ucieczki
Hies kie wyblakłe źrenice, zagrze- > lazła je na ulicy.
Franek
zatrzymał
się
nagle.
przed
rzeczywistością.
Przed
—
A
było
po
pierwszym
hane gdzieś w zapadłych jamach
Dwieście złotych!
Dwieście
Sąd uwolnił Franka od winy i
oczodołów patrzą tępo, a raczej mąż poprzedniej nocy był w brudno - szarą rzeczywistością,
IT
w domu mie (było ani splamioną nędzą dnia powszed złoSych w kieszeni. Pieniądze pa kary. Uznano go za psychopatę i
iarią ten martwy wyraz rezygna szynku:
Samozachowawczy od rzyły trzymającą je rękę. Nigdy przydzielono mu kuraitorkę. Fra
cji. ukutej twardym bezlitosnym grosza, i wzięłam te pieniądze. niego.
A — tu jękliwy ton opowiadania ruch wyobraźni i fantazji prze w życiu nie trzymał, nie widział nek codziennie chodzi do niej na
młotem bólu l cierpienia.
Uczy się.
Nieznany
Akty notują imię — Jadzia, i j przechodzi w tłumione chlipanie ciw wiążącym kajdanom zaszar- nawet takiej sumy. Lecz dziś, po lekcje.
nazwisko, zlepek bezwartościo- < .— jak spytałam, co ona chce, że ganego życia. Podobny psycho rocznym pobycie w terminie u barwny świat pociąga go do sie
^•ych liter, przylepionych, jak bym zrobiła z terni pieniędzmi, pata — to ponure nieprawe dzie krawca, majster ufając mu wi bie. Wiedza. Franek uważnie sto
dał te pieniądze na cha.
Przyroda...
Geograija...
urzędowa pieczęć kancelaryjna, poprosiła mnie, żebym się najad cię dzisiejszego anormalnego u- docznie,
Wpłacenie różnych należności, a Hi stor ja...
do samodzielnej, myślącej istoty ła do syta i kupiła sobie chust kładu stosunków społecznych.
Franek trzymając je, czuł się bo
W małej stancyjce aptekarza,
ludzkiej. Jadzia... To imię nic nie kę, bo teraz zimno już na dwo
u którego pracuje, jako chłopak
Bezpośrednio po narodzinach gaty cudzemi pieniędzmi.
mówi. W it;c ej może powiedzą pa rze. Sama zaś—kobieta wyubcha
Nadchodził marzec.
Wciąż' na posyłki,
Franek wieczorami
Piery sądowe, oskarżające ją o niczem niepohamowanym pła syna, ojciec Franka został po czem — sama ani grosika
nie wołany na front. Może ślepy los jeszcze padał lepki śnieg, i — marzy.
kradzież pięćdziesięciu złotych.
... dżungle... pampasy... prer
Wywiad w mieszkaniu Jadzi. wzięła dla siebie... ani grosUsa... skazał go na tułaczkę, może po zaledwie dotykając ziemi, za
walił jego ciąło na jednern z pól, mieniał się w tworzącą brudne ie... tabuny rozszalałych koni...
Wnęu?.e połamanej przybuFranek z trudem tajemnicze
ciemne puszcze...
Czasami jednak kradną i d-lai gdzie w dzikiej, wzajemnej rzezi kałuże wodę.
uówkt, niezdarnie
przylepionej
legło wielu okrytych różno i mia człapał po błocie. Aż nagle sta- j smukłe wyniosłe eukaliptusy...
J1'"-' rozwalonej rudery na Podwa-, siebie.
Olbrzymi reklamowy afisz szumiący szafir morza... a wszy
Kiedy nadejdą pierwsze mroź rce mi płachtami mundurów łudzi, nął.
' u - Ciemna izdebka, pełna ludzdrobiazgu.
Przy rozbitej ' ne wiatry, kiedy ukośne promie w których żyłach krążyła taka sa biura podróży zaśmiał się do r.ic- stko zalane złocistem uśmiechnie
^mazanej szybie okiennej siedzi: nie słońca przestają udzielać cia ma czerwona, niepotrzebnie prze go z poza wystawowej szyby. tein słońcem z reklamowego afi
ma
Czarnq litery tytułu wyraźnie od sza.
H' potworek z olbrzymią gło-. łu życiodajnego
ciepła,
gdy lewana, krew.
Niewiadomo. Fakt, że nie wró cinały się od zalanych południo^'<ł, nienaturalnie wydętym brzu pierwszy śnieg wypędzi ostatnie
Ach, plunąć na wszystko —.
się wem słońcem gór i lasów. Fra duma Franek
chem i wytrzeszczonemi mętne- wspomnienia
minionego lata, cił. ślepy los często staje
plunąć i uciec...
oezvma. Tvoowe dziecko al głód staje się coraz 'bardziej na-! niemym i głuchym na szioch zła nek przeczytał: „Midi de_ Fran
1 Franek plunął na wszystko.
koholika.
Matka, niemłoda już trętny i natarczywy. Sąd dla nie- 1 manej postaci kobiecej z kwilą- ce"... Dziwne, pociągające sło
Ze skradzionemi u pryncypała
wa: „Midi" i „France"... Franek — aptekarza dwudziestoma zlo
"•bieta z wyżartemi— przez łzy letnich rozpatruje wtedy codzien cem zawiniątkiem u piersi.
zane-->'r>P _ nopczkami. Chude,. nie wiele spraw jednostajnych,
Matka Franka
chwytała sńę nigdy nie słyszał tych słów.
tami uciekł koleją w świat.
'Tschłe, gruźlicze p : ersi i sr>ra- identycznych, szablonowych nie wieki zajęć.
Wielobarwny afisz rwał oczy. 1 Pieniądze prędko wyczerpały
cowane szorstkie ręce praczki, omal.
Od zawodu szwaczki i pracz Sionce mieniło się wszystkiemi się. Poszedł pieszo.
.łamanym głosem opowiada.
Dzieci ulicy chcą żyć. Aby żyć ki staczała się coraz niżej
po barwami palety. Słońce z afisza
Bose stopy — buciki dawno
Z pierwszym
mężem miała — trzeba jeść.
To nieubłagane pochyłej równi zniszczonego ży wabiło. Tak, oto wyraźnie uśmie, już się zdarły — podrywały tu4\ojc dzieci. Jadzia jest właśnie prawo życia. A jedzenie jest tak cia, aż. tiakoniec została paserką, cha się do niego i mówii:
!e
j pierwszą
códtą.
Po jego blisko: tylko rękę wyciągnąć i irtrzymojącą się z przechowywa
— Chodź, nie wracaj więcej
(Dok. aa str. następnej).

MAŁY PRZEGLĄD W;arsJwta

Kartoteka sądu
dla nieletnich
(Dokończenie)

piątek, 22 lutego. 1935 r.

(VI kl. flimn)

Warkot motoru, glos jęczący Śmigla —
Smukły kadłub chmur y przeszywa, jak igla. •
Nie gniotą pasy mocne wokół ciała,
Upaja szybkość. Ptak leci. jak strzula.
Młoda głowa iv lotniczym kasku
Nad kierownicą w słonecznym blasku.
Akrobacja powietrzna•' skręt nagły.
Półkole, wiraż, na plecach
Płynie — znów wspaniała świecą..-

List, który nie przyszedł

many pyłu z udeptanych dróg
Codziennie czekam na Ust.
wiejskich. Gdy był głodny' kradł
Na list w meb&skiei kopercie.
albo żebrał. Spocząfku przycho
Który nie przychodzi.
dziło rau to z trudem, potem —
Listonosz z skórzana, torbą
przyzwyczai! się. I ciągle szedł.
Jest chory na serce —
Był piękny wiośniany maj. Bardzo wolno nu stopnie wchodzi.
Franek maszerował, a cała na
Z pomiędzy żółtych wąsów
tura uśmiechała się do niego.
Ciężki oddech, jak parowozu świst,
Uśmiechała się doń dźwięcz
Napelnui niespokojną sień.
nym .poszumem rozchwianych
Zgarbione plecy. Ciężko torba.
wiatrem łąk i srebrzystym szme
Może dla mnie chowa lisi?
rem młodych chlebnych kłosów..
Nie> Nadaremnie minął dzień.
_ Uśmiechała się czarnemi wykro
tami wysokopiennego sosnowego
lasu i bełkotliwą pogwarką pły
Nie most' trafić kluczykiem do zamku
nącego strumienia... Uśmiechała
iNu pierwszem piętrzę listonosz dyszy.
«ę koiatliwym klekotem starego
Ciężka chwytają oddech półotwarte usta).
boćka i rozchybotaną ponad .szeWreszcie otwieram blaszane drzwiczki
rokiem? rozłogami pieśnią Sko
(Skrzypią nieprzyjemnie w ciszy)
wron czą... A nadewszystko śmia
l skrzynka znowu, zno wu jest pusta.
ło się do Franka rozigrane złote
słońce, stokroć piękniejsze od
. "stylizowanego
połudn iowego
Jaik wygląda taka pomoc?...
jpieczma
spuścaz-na.
słońca prospektów reklamowych.
Kurator, któremu powierzono Prawo do pracy
oto jedyna
Dusza Franka pluskała się 'w dziecko, odwiedza je co pewien wartościowa zdobycz socjologji.
rtieograniczonym
przestworzu, czas. zanosząc mu jakieś drobne Praca — to jedyny sposób i cel
pełną ipiersią wdychając życio daltlki w naturze.
zarazem dobrze zrozumianej po
dajne soki.
„Moralnie i zdrowo sądząc, mocy.
Po raz pierwszy w życiu Fra dawać jałmużnę, jest to podlić
Sąd dla nieletnich -musi zostać
nek czuł sic szczęśliwy.
tego, (który ją dostaje, kiedy prze zreformowany aa taj właśnie za
ćiwnie nastręczyć mu jakąś pracę, sadzie, jeżeli trie chcemy, by
jest to zarazem pomagać mu i stał się on w społeczeństwie in
• ,— Nie sądźcie!
Nie sądzić, ani karać ma za zaszczycać" CE. Sue).
stytucją zbędną, a nawet szicod-hFilantropja — to słowo
dziś wą.
zadanie sąd dla nieletnich, a po
____
Tjfaistodne, to ciężka i nieibezmagać.

RYSZARD

LOTNICY

yiSlfl^z^Czgrtochow^ont w.)

O. zdobywcy światowych rekordów,
Bohaterscy niebu akrobaci.
Czy w godzinie pożogi i mordów
Bomby rzucać będziecie na braci?
Burzyć miasta spokojnych mieszkańców.
A u' nocy. oświetleni reflektorem wrogim
Wśród dzikich z wrogiem tańców - łamańców
Ległszy — jak potem staniecie przed Bogiem?

Dlaczego takie smutne są odjazdy?
W modnych tangach i foxtrot ach
Słowo „żegnar z „kocham" sie przeplata.
Może „żegnar ma inne znaczenie?
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Kiedy afrykańskie niebo jest tak blade.
Jak w najsmutniejszych powieściach Konrada,
Biały bóg w takt czarnych nóg
Posuwa sie na czele karawany,
Może myśląc o ostatniem pożegnaniu
Gdzieś w dalekiem i molem miasteczku?
•*

• • •

A gdy na rozpalonych do białości skalach
Złocisty lew obejrzy martwe ciało.
Węsząc nieznany zapach nieznanego, —
Może w jakiemś dalekiem miasteczku
Matka list pisać będzie — do zmarłego?

piachem.
Maniek pomaga mu Maniek. Zaczepił:
_ Ej, panie Kiełbasiński,,
ciągnąć: pcha z tyłu zielone pud
ło, woła tak
ciepło:
wiooo, gdzie to pan tak pędzi?
Kietbasiński, zataczając sgę:
wioooo, _ lub też przejeżdża rę
— Chodź, synku, idziera bić
ką po sierści.
Raz się Maniek na niego roz Cygana. To złodziej, psia jego
W sekundę po naciśnięciu czer aż zaczyna strasznie, bez końca umierać, nie, nie... Czemu mi tak złościł i poraź pierwszy, zaciąg mać.
\wonego guziczka, zaterkotał z kasłać.
gorąco?)
— Daj pan spokój, to ten ma
nąwszy go w jakąś spokojną udrugiej strony bramy młoteczek
Stara się zapanować nad kasz
Uspokoił się. Lampka nad ubi- iiczkę, bił 'batem po łbie, po no ły szczeniak zrobił, Janek, a to
dzwonka, który po chwili osłabł: lem: zatyka rękoma usta, kurczy kaoją migoce. Maniek wpada w gach,
po brzuchu, nie zważał jeszcze smarkacz.
o stan półodrętwiemia. Majaczy... gdzie. A bił go nśetylko za por
drżał już tylko Jeeluchno, aż w się, lecz to nie pomaga
Kiełbasiński tylko zamruczał
pewnytm mam ancie ze,mcii ał z nie ścianę maleńkiego pokoiku odbi wspomina...
wane lejce, a za to, że będzie [pod nosem. Maniek dalej tłumamocy i umilkł. W bramie jeszcze jają się odgłosy powstałego nag
Kiełbasa rozzłościł sif.
Oto Maniek Kruczyna pu- musiał się z nim pożegnać, • na czył.
tylko jego echo dzwoniło.
le zamętu i docierają do uszu i ka w okna sąsiadów: Helka, zawsze pożegnać, bo on teraz Warknął coś, i przechodząc ko
Księżyc zaflrzepotai nzęsą nie śpiących. Matka
przewraca
się ' c,KKl^
M " łł
krwią, słyszysz ło AAańica, pchnął go. Maeiek
przejść! __ I oto idą..'. ptuj-e krwią,
mal przezroczystej,
jak
tiul na drugi bok i znowu, zmęczo WJsła płynie koło jej bolcu, jej
upadł. To wystarczyło, aby i tak
Maćku?
chmurki. Rozległo się ciche, póź na pracą, usypia.
Hetki, ijego dziewczyny. Idą i idą
To Było jego rozstanie z Mać ledwo chodzący Maniek położył
niej coraz mocniejsze człapanie
Malika to napozór śmieszna wciąż, trzymając się za ręce. a kiem. Później nieraz do stajni się do łóżka.
ciap dozorcy o betonową 'po nieco kobiecina: mała, drobniut nim ujdą za mostem' kroków kil przychodził, otulony w futro sta
i oto teraz leży, i patrzy na
sadzkę, zgrzyt przekręcanego klu ka, wiecznie, jak każda matka, ka, to zniknie czerwony obłok rego palta ojca, i wtedy płakał, uśmiech księżyca. Możeby jesz
cza. W dali za czarnym partka- zatroskana. Ostatnio codziennie wieczoru, a później gwiazda za płakał, a Maciek rżał.
cze pożył, gdyby nie pończocha?
rmrą, nad ezaimym brzegiem bia- rano o piątej i pół wstaje. Spod błyśnie na niebie.
Maniek stara się nie myśleć.
Ody zrobiło
— Teraz, gdy umrę,
będzie
' łej, śwuattem
księżyca/' rzeki, pierzyny wysuwa się głowa, po się granatowo, usiedli . W dole, nim jeździł Zdzicho,
rozniyśJa Rozłożywszy się wygodnie nar
' ktoś łkał na strunie jakąś nie- tem ręce i nogi, nagle chce się przed nimi, ruchem pełzającego Maniek.
wznak patrzy się w niebo, bez
emaną n34omu meJodję o tęskno to wszystko znowu schować w węża wiła się rzeka. Rzeka wiła
Zdzicho ma tak, jak ojciec, graniczne morze granatu.
cie.
fałdy pierzyny, lecz ta sama od się i drgała, podobna do przecią grifby kark i długie ręce.
Budynki zaszyte w mrok, tu*
Te
Dochodzące dźwięki, rozpły suwa się w przeciwległą stronę, gającej się, obudzonej dziewczy długie ręce będą późn iej u trzy - ląc się jedne do drugich, drze »
wając się po 'śipiącem podiw6rz.u, i matka wyskakuje, chlaszczac ny. Była noc i był
mią. Maniek stara się usnąć i
księżyc ot mywały rodzinę.
ocfbaja^a się w (kącie o ubikację i bosemi nogami o białą podłogę. I talei, jak tu teraz: blady, wieczi nagle Mańka ogarnia wzru lęka się, — czy aby nie nazaw
stamtąd ściekają oknem suteryny wraz z Popławską z trzeciego nie srebrny, z głupim uśmiechem szenie.
Pragnąłby teraz ująć sze?
do Mańka. To jest piękne i to, piętra, jej przeciwstawieniem — na gębie.
Z niedokręconego kranu mono.
Zdzicha i całując, szepnąć mu
Maniefk nie wie, dlaczego, takie olbrzymią, szeroką w biodrach
I od tego czasu Maniek zaw do ucha, jak ma się z Maćkiem tonnie kapią .krople wody. Ma nur jest bfckie, zrozumiałe.
wdową po tramwajarzu
.idzie sze pukał w okna sąsiadów i obchodzić. Lecz jest noc i Zdzi niek czuje, że coraz to trudnij
Pokój oddycha ciszą nocy. Z na Wielką do prania. Popławska szeptał: Helka. chodź się przejść! cho Jeży daleko, a Maniek nie ma mu nawet już łykać powietrzegłębi dochodzi chrapanie ojca, ma duże, olbrzymie ręce i jest
i szJi nad Wisłę. Aż ojciec za sił się podnieść. Maniek płacze; W skroniach straszny szum, a
lekki (przerywany oddech matki, silna; matka ma słabe ręce i nie bronił. Ojciec: wielki, olbrzymi szlocha cicho i gryzie swemi bia- serce coraz wolniej bije. Przy
oraz jej dwojga dzieci: Zdzicha i raz po powrocie późnym wieczo chłop, mężczyzna, silny, jaik nie łemi zębami białą poduszkę.
myka powieki. Powoli wraz z zm
Njusi.
rem z pracy cicho (Maniek nie gdyś sam Lampucer, Lampticer
kającym
księżycem zasypia.
Pokój oddycha ciszą
nocy.
MaJrfiek coraz głośniej oddy. raz to słyszał) skarży się komo — ten siłacz nadwiślański, co, Znowu słyahać zgrzyt otwiera
Jest cicho, przeraźliwie cicho,
cha, coraz częściej
zachłystuje dzie: „Och, jak mnie ręce bolą, gdy huknął pięścią w cyferblat, nej bramy, robi się na chwilę a lampa nad ubikacją mruga seft
się powietrzem, które łyka z lek-i Boże' Moje ręce...", a później to nie było chłopa, któryby mu dzień, i Maniek widzi przez se nie. Świta.
kim świstem w gardJe. Podnftósł j>rzy stole, gdy kto to posłyszy, j się pod takiem uderzeniem nie kundę piękne, strzeliste nogi pa
się na łóżku półciałem, poprawił tłumaczy się naiwnie:
położył.
W kilka dni później rozlep'0"
ni z pierwszego piętra. Nogi w
sobie, odwracając na drugą stro
— To artretyczne bóle, nie z
Ojciec ma dwa wąsy i dwoje jedwabnych pończochach. Jed no na białym murze naszego do
nę, poduszkę, zmiętoszoną po- pracy! Pewnie futro będzie zrmia- zwisających rąk, żylastych od wabne pończochy? Joanna — mu czarne ogłoszenie; że niby.ściel i przywarł rozpaloną twa- na pogody. Jak zmiana
to pracy. 'Dawniej te ręce odpycha- garbuska miała jedwabne poń „umarł"
miał lat siedemnaś
Tzą do chłodnej teraz bieli ma- wszystkie kości mnie rwą, bolą., ły wiosłem od brzegu Wisły bart1
cie"...
i
nazywał
się< Maniek Kruczochy... ze strzałkami — pamię- , --- — - —
,^
terji.
Starość...
i wydobywały z ona rzeki mok ta. O jedwabną pończochę rów- j szyna. Rodzice?... Matka — o*
Maniek pluje: kurczy mięśnie
Gwiazdy płoną, jak lampa w ry biały piach, piach — złotów nieź Kiełbasińskim poszło. O poń ! na* słaba kobieta — ieszcze ^szczęk, wlewa wydobyte z płuc cichym pokoju. Maniek budzi się ki; teraz zaś muszą bezczynnie
)esZiv
plwociny w zagłębienie języka i z zadumy. Myśli: matka powie zwisać. Niema pracy. 1 ojciec nie czochę, którą głupi Janek Cygan | dziej zmalała, stała się
z
0S
a
wraz z resztkami powietrza
w działa „starość"... Ja ifestem mło wie, co z temi rękami zrobić: zwędaił z okna <Kiełbasińskiej. O j drobniejszą, uschła / P ,Jv
tę pończochę najpierw 'Kiełbasa j A on, ojciec — wielki. P°
piersi wypycha to wszystko z dy... *n*ody... mam siedemnaście czasem pragnie niemi bić albo
pobił «ię z Jankiem, później zaś 1 — zgarbił się pod ciężarem ^
wiatrem przez okno, ku trupiemu lat i chcę żyć, kochać, oddychać trzepać futrzane palta, 4 czasem
swą bladością 'księżycowi. Plwo bez trudu jak dawniej, praco- pobiegłby do pierwszego spotka stara 'Kie+basińska z Cyganową, lu. Ludzie zaś stali przed 1
ciny padają
padaja na srebrną nocą ! wać, wąchać jeszcze własny pot, nego człowieka, objąłby temi rę ażnaśoomłec stary'Kiełbasa zaprzy szeniem i dziwili się, że ta^
siąjęł zemstę. Gfupi Cygan zwę. , dy, a zmarł.
m
pierś brukowca, czerwone od za- , bvć furmanem, poklepać jeszcze kami ? ściskał, kochał...
dził jedną pończochę i co mógł j Wieczorem szli za kaiattt *
KH'!wartej w nich krwi Mań ko we j, i Maćka, i nie będę (głuchy łosMyśl! Mańka znowu wracają właściwie z nią zrobić?
| wszyscy: Rambura. Cygan,
Zmęczony opada na poduszkę | kut w głowie, lekkie drapanie w do 'Helki, później 2aś przed oczy*
Siary Kiełbasa dotrzymał sło- J bnsińscy — w szyscy. A \Vsz>"
dusząc się od wysiłku łyka ła-1 gardle) i nie będę,.. Nie docze- ma staje mit Maciek. Widz: go,
wa. W sobotę, po wypłacie po-! kościelne urn U' smu
ęn!iikomie powietrze, te zaś przypra kam .już zmierzchu, może nawet j jak wyciągając łeb do przodu.
szeilł do Kopcia na flachę i gdy.sc\ 1płakali. Tylko ZJzich'1 >, ra
wia go o lekkie drapanie w płu świtu, nie uirzę matki (Mamo! j prężąc ciało," ciągnie
zielony się uchlał, poszedł lać starego | nał w dłoń i pom vślal: trza P
cach, i dusi się znowu chwilę, Mamo, ratuj!
Boże, nie chcę wóz, naładowany „z czubem" 1 Cygana. W bramie spotkał go i cowac.
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Mirka zrozpaczonym wzro -•razy w prawe kolano. Pozalem
i-'- Lola rozgniewała się na Bel \ kie.ni obejmuje swego partnera i ; wierzono w czarnego kota, t)oNie warto gniewać się na A!ir' ę: kolei ankę, której w tej c':vvi!i i s:do nawet do tęgo, że jedna kole
Wielką mam przyjemność, pa chyba Tatry zimą. Widz? Pr*9 - już się t"in urodziła. Jedźmy le- szczerz? nienawidzi.
żanka, spóźniwszy się o pół goBcls, nie chcąc
jej sorawić dzifv,' cło szkoły, tłumaczyła sie
trząc zimą na szybę okienną. Zda cięż mnóstwo dzieci, zjeżdżają piei-z-a.nimi.
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zamarznięta szyba. A jednak ileż
A tu znów razpoicięrs się rów
m:isia!a zawrócić do domu
i
Do sza'ni !
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Ta brunetką w granato - Belą. _ Czas już dp domu.
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i Wkońcu znalazły
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Idę codziennie drogą jednaką,
To
może być Karolkowa, i Gli
On nie kupi losu. Jego los stale bie drogę. Patrzą na siebie dum
0 tej samej godzinie 3 por/c dnia.
niana,
i Lucka, i Burakowska. To
przęgrywą, Jeśli dadzą parę gro nie.
może
być
ulica ożywiona i ulica
szy
_
to
będzie
jego
wygrana,
Czuję się codzień tą samą pokraką,
Mały chłopak z chedem pa
głucha.
W-adomo
tylko, że to
Obok
księgarni
przystanął
trzy na przysmaki za szybą wędjak wczorajszego poranka.
jest
ulica
nędzy.
chłopięe z teczką i wybałuszone- liniarni. Od ę?asu do czasu od
Ona nie ma określonego eha Nie idę, lecz pędzę na złamanie karku,
mi oczyma spogląda na w spania^ wraca się j zalęknionemi oczyma
rakteru,
ale poznać ją po jej mie
łe książki. Kto teraz może kupo szuka, czv niemą w pobliżu zna
Ra łeb, na szyję przez ciasne ulice,
szkańcach.
wać takie cuda ?
jomego, który mógłby go oskar
przez obrzydłe aleje śmierdzącego parku,
Ci już są znieczuleni żyeiem,
Idę dalej i myślę: ulica, to prąw żyć przed rodzicami, że jemu rze
jak
wódką, jak trucizną, którą się
przez wstrętne zaułki i brudne bocznice,
dziwa wieża Babel. Same kon czy trefne smakują bardziej od
jest
zmuszonym wypić.
trasty. Fura chłopska obok mo koszernych.
Przez Pasaż Simonsa przejść mi wypada,
Tam
nikt nie znaidzie oddżwię
tocyklu, chłop w podartej sier
Chodzę tak i obserwuję.
Za
Idzie Mirłasowej mieści się szkoła.
ku
aktualii,
bo mieszkańcy nie
międze z batem pod pachą wy każdym razem w mieśęie. tak do
czytują
pazet.
Tam nikt nie iest
mija panią w futrze i dalej pędzi brze mi znanem, odnajduję rze
2 okna wygląda dziewczyn gromada
wciągnięty
w
bagno
polityki, bo
swoje stado baranów do rzeźni. czy nowę.
' sagie słyszę : głos czyjś mniewoła !
tam
jest
zbyt
dużo
własny
eh ba
Tłum gapiów stoi przed ogło
Piękna jest ulica. Piękna w
gien,
Zły jestem (no i zmieszany)
szeniem. Już jutro otwarty tu zo- swojej brzydocie, jak życie.
Ale na gruncie pokory, nteę?u*
stąnię wielki sklep słodyczy. Lu
Moniek z Kowla.
"a te dziewczęce podłe kawały.
ło&ci,
żalu i przybicia wykwita
dzie cieszą się: speezątku każdy
Zaciskam wargi i gniewem zalany
nienawiść. Celem tych ludz? jest
iuż nie życie, ale trwanie przy
klnę na siebie, że jestem nieśmiały.
życiu.
1 w-y dostawszy Się 7 pjękja uwag i minek,
Niema człowieka, któryby nig | „Zginął Napoleon, zginęli rzy
— Aby żyć.
1 ochłonąwszy / żaru rumieńca,
dy nie chorował ną żadną manję,
mianie,
Mieszkaniec podobnej ulic-,
iak zbieranie marek, anglasów i najwa miłośę nawiekj postanie", jak człowiek
odduiam się szybko od wstrętnych dziewczynek
pierwotny, mus?
t. p, Nasza klasa ęhorowała już j 1 podpisywał się „Kwaśny po- walczyć, siłą i sprytem zdobywa
*3 drogą codzienną szkolnego, jak wy, jeńca.
na pisywanie w albumach, zbie- inidor" albo inną marynatą.
ją* if»dzeive.
1 anię fotografjj, wierzenie w pnę
Popierający samów ystarczai Saul.
Dlite^o ludzie stamtąd mają
sądy i wróżby,
nośe pisał s
twarze wychudłe. zaoa^ł«« dlate
Gdyby Któpyś, 1 was wzi§ł al
„Miej serce i patrz w lustro". go chodzą zf*arbi°nl, iakby pod
bum uczenicy naszej klasy, uj*
Osoba praktyczna pisała
to cieżarem żyeia: dł^te«o kh dzlaPrzyszły do mnie koleżanki :
__ Ną przystań.
rżałby tam wpisane w najrozma wszystko na jednej kartee, doda? ci nie mała dzteei^stwa.
• ^ l a • A "-rka.
j — Dziękuje. Na pfzystań nie itszych kierunkach wiersze w jąę jeszeze od siebie zaklęcie :
Czepfo ehea ci ludzie ?
7
DA ! iemy na ślizgawkę. Czy j pójdę, _ odpowiada Lola, _ Na stylu :
„Zaklinam ęię na garnuszek
Chea
tvlho nrawa do żyela.
Jąz^sz z nami ?
I przystani „szkocy" naczepiają -Niech Cj żyeię słodko płynie,
masła,
Ofic«aln53 mają je, ale w rze
— Naturalnie. ju*. idziecie ? J bezczelnie.
jak phoremu po ryęynie",
żeby nasza miłość nigdy nie
czywistości...
a
k
~~ J . - . _
-T Kłamiesz be^elnie! — eJężęli ktoś był bardzo re^mi
wygasła;
Ludwik Dal.
Uo.^ąd ?
: bur:ył3 sie Mirka, _ \XcĘ}ę r-W •owa^y w bistorji, pisał;

Zamarznięta szyba

Spacer

Ulica nadzy

W drodze do szkoły

Manie uczniowskie

Ma ślizgawce

MAŁY PRZEGLĄD Warszawa

Transmisja meczu,,

n

piątek, 22 lutego, 1935 r.

II

Wyniki konkursu

Alfred Goldstein (12 j. ^
Na konkurs nadesłaano 92 prą
Paryż),
~~
Hallo Hallo! Mówi Otwock 1 delegat komendy warszawskiej, naporem sztubackiej werwy i za. ce, w tej liczbie na temat „Dzień
ciętości drużyna „Grypy" scho według własnej woli" — 41, o- Marek Nojar (12 L __ War
wszystkie rozgłośnie „Małego Rozlegają się okrzyki:
Precz z pomarańczami! dzi z boiska. Słychać zgrzyt zę powiadań z życia — 42 i humore
szawa).
Przeglądu".
sek na temat „Kropka" — 9.
do bów miejscowych lekarzy.
Za chwilę rozpocznie się sen Wrzućmy tepiej pieniądze
Gustaw Redeknan (12 L —*
Zawodnicy tańczą już oberka. „DZIEŃ WEDŁUG WŁASNEJ
Warszawa),
sacyjny mecz pomiędzy drużyną puszki Keren Kajemeth Leisrael!
WOU".
Ale
oto jeden poczuł się
nie
Zawodnicy Haszomer Hacair
Salek Rabtnowicz (13 j.
„Grypy" a „Pomarańczą". Do
Pierwszą naagrodę — 25 zł.
Warszawa),
zawodów niniejszych
zapisało zdobywają bramkę, zgarniając z dobrze, drugi... „Grypa" atakuje!
przyznano
za pracę p. Ł „Tam, Gustaw Wójcikiewicz (13
Wielu
zawodników
z
reprezenta
się 25.000 mieszkańców Otwoc kasy K. K. L. 190 złotych mie
gdzie były Teby\ Autorka: Ina
Warszawa).
ka z handlarzami pomarańczy na dziakami, wydartemi pomarań . cji szkolnej leży w łóżkach.
Ostryńska,
13
lat,
Warszawa.
JeśK
„Pomarańcz"
nie
zdobę
I.
F.
(13 1. — Warszawa).
czele oraz z lekarzami, oskarżają czarzom.
Drugą
nagrodę
w
sumie
15
dzie
punktu
w
ciągu
24
godzin—
Dawid
Litman (14 L — Koło
I Niebywałe
napięcie^
cymi pomarańcze o rozpowszech
zł.
otrzymuje
Cilla
Mandetbnad
Wartą),
przegra
mecz.
się
z
tniejśc.
sienie grypy.
„Pomarańcz" wysyła na pole baumówna (12 lat, Warszawa)
May (14 1. — Warszawa).
bramce
W drużynie „Grypy" bierze u- Groźna sytuacja prz^
za
pracę
p.
t.
„Na
kołonji
szornI. O. (14 1. — Warszawa),
-bitwy
ostatnich
zawodników
z
„Grypy",
t
zn.
w
pobliżu
Mera
dział reprezentacja uczniowska
rowej".
Fela Wajcenberżanka (15 U —,
klubu
sportowego
„Nordija".
mi,
który
zrobił
plajtę.
Na
górce
wszystkich szkól, szereg aauczy.
OPOWIADANIE
„
Z
ŻYCIA".
Będcjn),
Klub
ten
natychmiast
zakłada
został
tylko
profesor
języka
pol
cieli z panem Kuratorem na cze
I
nagroda
—
25
zł.
—
S.
D.
Enge
(15 L — Warszawa),
'
sekcję
bokserską
pod
kier.
tre
skiego
w
niebieskich
petkach.
le.
A. R. (16 L — Częstochowa),
Do drużyny „Pomarańczy" za Wszyscy zawodnicy pobiegli na nera warszawskiej „Makabi". z Łodzi (15 lat) za „życiorys".
II nagroda — 15 zł. Dorka z
Silna przewaga grupy „<ired*
pisał się cały Otwock wraz z konkurencyjną górkę przy nasy ! Znikają blade twarze grypowłuczniakami klasy V-ej gimnazjum pie kolejowym. Cała gra tam się j ców. Wielu zawodników porzuca Zamościa (16 lat) za opowia niej" (12—13 lat.) Poraź pieiwm
szy dziewczęta zdobywają wazy.*
! drużynę „Grypy", by prosto z danie p. t. „Tojbe Ruchcia".
Nr. 174. Wszyscy
zawodnicy przenosi.
stkie nagrody.
HUMORESKA.
Chwileczkę... Brak mi słów po i łóżka postawić pierwszy krok
ubrani są w pomarańczowe ko
Nagrody nikt nie zdobył.
W następnym numerze Mały
szulki, w ręku zaś trzymają gum tępienia. Bójka! Zawodnik „Gry bokserski bodaj przeciw własnej
Autorzy, których prace zasłu Przegląd rozpocznie druk prac
py" wsadził nóż zawodnikowi siostrze. Zapał ogarnia mło
ki i zapasy skórek.
nagrodzonych i wyróżnionych.
Wśród gości widzimy trupę „Pomarańczy". Policja
inter- dzież. Bębnią pięści, omotane gują na wyróżnienie :
Mira
Bajtnerówna
(12
I.—Za
j ręcznikami. Zaostrza się apetyt,
teatru „Wesołego Wieczoru" z wenjuje.
wiercie),
Poznańskiej Wystawy Krajowej, Zajście zastało zlikwidowane. zwiększa się konsumcja pomaktóra to trupa zamieszkawszy w Gra toczy się w zwykłem tempie. (rańczy.
salonach recepcyjnych cukierni Żadna z drużyn nie wykazuje ! Za chwilę sędzia ogłosi poraż
Łopato, wystąpiła z iaauguracyj przewagi. Ale... ale... Cały tłum kę „Grypy". Ale... Straszny cios!
nem przedstawieniem p. t „Coś nagle pobiegł w stronę bramy Jak podcięty, pada czołowy za
Najlepsze prace ostatniego ty-1 dziela, godz. 3—4.
dla każdego". W skład tej trupy gimnazjum Nr. 174, gdzie odby wodnik „Pomarańczy". Pubłicz.
godnia
(do 8n. 15.11): „Kartote Stanisławowi W. — Właśnie
wchodzi genjałna Hłiputerja z ro. wa się zabawa taneczna Brat | ność zrywa się z miejsc na wieść,
ka
sądu
dla nieletnich" i „Maniek) w tej sprawie byłeś proszony dq
dziną Czarskich na czele. Dalej niej Pomocy. Orkiestra gra. Po że nowy nasz burmistrz O. Salo
redakcji.
Otrzymałbyś odpo«
Kruszyna
umiera".
wśród gości znajdujemy Konra marańcze znikają z bufetu, poma monowicz z rodziną ciężko za
wiedź,
gdybyś
przyszedł w nie*
j
Rękopisy
nadające
się
do
dru
jak padł na grypę.
da Veidta, który wynajął obszer rańcze sypią się na scenę,
dzielę, 10-go lutego.
ku:
korespondencja
z
Radomią
Siedem dni pomarańczowania.
ny pokój w kinie „Oaza", incog kwiaty, w dowód wdzięczności
Terminy nadsyłania materjałn:
Biby, „Totalizator" Kuby H.,
Siedem dni grypowania.
nito, jako rosjanin „Rasputin". artystom tej miary, co kol. Blauwzmianki pilne do następnego
„Norwegja"
Beli
z
Wilna,
„Chłop
Uwaga! Sędziowie dają znak. fuks, występujący w podwójnej
Wynik remisowy 7:7.
numeru — niedziela, dn. 24JI;
cy
wobec
kwestji
równoupra
W tejże chwili centrum, t. zn. roli Tońcaa i Szczepcia, oraz Or
wnienia kobiet" Lenki z Często do numeru purymuwego —
organizacja sjonistyczna Haszo- donówna w osobie Hanki DreSzlamek z Otwocka (V kl.). chowy, „Zawody łyżwiarskie w? piątek, 1 - go marca;
mer Hacair rozpoczyna ostry witćówny.
„Majmonides" — wtorek, 5-fq
Otwocku" Szlamka „Dziewczy
atak zbiórkowy, który prowadzi „Pomarańcz" zwycięża. Pod
marca;
na" Rity; listy — Dianki z Sapieżyńskiej, Soni z Muranowskiej,* do numerów wiosennych
Feli z Będzina, Es - Zet z Będzi najpóźniej w poniedziałek, 15-goi
na, Beli z Solnej, Rózi z Pawiej,' marca;
do numerów letnich — przed
Reni z Włocławka. — Artykuły
Meira i Samuela o Majmomdesie 1-ym kwietnia.
Koncert, zapowiedziany na go
Po śpiewie pana Eknana, któ
— Szykujemy niespodziankę: przejrzane będą 6-go marca.
Poraź pierwszy do Matefs
dzinę 4-tą, wzbudził tak wielkie ry swoim czystym, silnym basem koncert „Dzieci dla dzieci". Pro
Przeglądu napisali:
ODPOWIEDZI:
zainteresowanie młodzieży, że wywołuje szczery zachwyt, dłu gram: „Kwiecień" Czajkowskie,
Alpert B. — Eisenberg N.—
Almie. — Pracę tą warto opi
jeszcze kwadrans przed rozpoczę go i siarczyście walą nasze dło go, walc Zarębskiego, „Pretu- sać. — Wskazówki koleżanka Fajerman Saluś. — Frajdemajch
ciem programu na sali było prze nie.
djum" Szopena,
„Krakowiak" może otrzymać w redakcji (nie-' Fajwel. — Gertzówna Basia. —«
pełnienie. Chwilę oczekiwania
W programie „Mój dom", Paderewskiego, — odegra na for dzieła, godz. 4).
Goldberg Symek. — Graff Re
wypełnia się rozmową. Docho „Nad morzem" Schuberta oraz tepianie Dania Mińkowicz.
Cesi. — Dziękujemy za szcze ginka. — Jabłonowicz SzmuL —i
dzące nas urywki zdań świadczą, Schumana „Dwaj grenadjerzy" i Walc „Kaprys" Wieniawskiego, rą i rzeczową krytykę.
Kupfer Renia. — Lichtszajn Nbże naogół inicjatywa profeso „Kwiat lotosu". — Chętnie znów metod je Gificka i „Polonez" Wie
Losi z Tel - Awiwu. — Prosi sia. — Lubelski Josek. —Muente
rów, M. Centnerszwera i Ł. Wei posłuchamy p. Efanana.
niawskiego, — odegra Joai Cha- my o dłuższą korespondencję z Kalman. — Obligenharc L. —
nera, podjęta w cehi wykonania
Natomiast istny huragan nMaa syd.Walc Szopena „Łabę Palestyny.
Pinesówna Alinka. — Stendówzleconego przez Kurator jum pla ków spotyka chór Ż. T. At, któ dzia" Saint-Saensa, „Tarantellę"
na
Genia. — Wołkowicz Basia.
Jakóbowi E. z Wilna. — Wier
nu umuzykalnienia uczniów i u- ry pod batutą naszego kochane, Schuberta i „Lalka" z baletu sze słabe. W sprawie współpra
czenic szkół średnich, yosfoła go profesora L. Weinera i przy Delibesa „Coppellia" — odtań cy porozumieć się możesz z ko Listów otrzymaliśmy z Warprzyjęta przez młodzież z dużą akompaniamencie jego
żony czy Donia Mińkowicz. — Następ respondentką odpowiedzialną na szawy 62, z prowincji 41, z Ogr*
życzliwością i zrozumieniem.
święci prawdziwy triumf. Artyzm nie cykl pieśni Moszyńskiego i m. Wilno: Bela Kinkulkinówna/ nicy 2, razem — 105.
o o Dzwonek. Tłok w pierwszych i praca cechuje wykonanie. Po- Mayznera odśpiewa chór szkoły Wielka Pohulanka 17, m. 6, nie
rzędach. Podniecenie. Naraz ci. rwami nastrojem waliliśmy bez powszechnej Nr. 84 pod
kier.
sza.
przerwy. Bis, bis!
pani Kamińskiej Gurdusowej. wego (AL 3-go Maja) wysta o godz. 8.30 w lokalu „Menofy"
Pan Maksyrmljan CentnerPan Weiner daje się uprosić i Część zespołu dziecięcego wyko
szwer ze swoją hiszpańską bród chór odśpiewuje jszcze
jedną na „Dziada i babę" Moniuszki w wę morską. Na wystawie m. in. {żabia 9).«
— W sobotę, 23. 2. o g
ką zjawia się na estradzie i za piosenkę p. Ł „żegluga". Jest to inscenizacji tej samej pani. — znajdują się prace uczniów szkół
3.30
teatry Polski i Letni urzą
powszechnych
i
średnich
(rysun
żenowanym ukłonem odpowiada fragment z „Sonetów krymskich" Pogadankę prowadzić będzie pa
dzają
ulgowe przedstawienie^
ki,
modele
łodzi,
żaglowców,
na huczne oklaski publiczności. Mickiewicza, a muzyka Moniusz ni S. Pfaówna.
okrętów). — Wystawa będzie młodzieży. Polski wystawi
Stos kartek wędruje z jego kie ki.
W ostatniej chwili dowiedzia
dy", Letni komedję „Wicek i
szeni do dłoni.
Znowu rozlegają się okrzyki: łam się, że koncert ten odbę otwarta do 28 b. m.
Wacek".
— 23-go b. m. rozpoczną się
— Trio fortepianowe Haydna, bis, bis! Tym razem jednak bez dzie się w Konaerwatorjnm, w
— W niedzielę, 24. 2. o godzjuż
pierwsze „studniówki": gimn. 12-ej Teatr Kukiełek „Baj" wy
-—oświadcza nam i przystępuje skutku.
niedzielę 24-go lutego o g. 4. Bi
— Nie można. Musimy opróż lety, jak zwykle, w sekrełarja- Z. Kaleckiej z gimn. Kryńskiego,
do omówienia tego utworu.
stawia w Konserwatorjum ko
Po dokonanej z powodzeniem nić salę. Następny koncert w to tach szkół, ewentualnie przy ka gimn. Tow. Zjednoczenia Nauczy medję dla dzieci „O raku-niebo
misji, cola się wgłąb przy akom ku.
sie przed audycją w Konserwa cieli z gimn. „Spójnia".
raku i pstrągu-dziwolągu".
— Program! Jaki będzie pro tor jum.
paniamencie siarczystych oklas
—
Związek
Wychowawców
— Zarząd Towarzystwa Kolo
ków. Następną porcję oklasków gram?
LUka H. Fiz. organizuje od 22-go lutego ni j Letnich publicznych szk«
otrzymuje zaskoczony
woźny,
do 9-go marca międzyszkolne powszechnych dla dzieci żydow
który niespodzianie ukazał się
zawody narciarskie dla uczenic skich daje jutro, w sobotę, 2&ł
na estradzie. Może i nie chybili
! uczniów szkół średnich, zawo o godz. 12.30 w teatrze „Mło™*
śmy. Przecież i jemu należy się
dowych i zakładów kształcenia cianego Widza" (Karowa 18)
okruszyna uznania. Wreszcie unauczycieli.
widowisko dla dzieci p. t.
kazuje się trio. Witamy, witamy!
Lotnikiem".
—
W
lokalu
Zjednoczonego
Pan Fiszhaut zasiada poważ
o—o
Komitetu dla watki z prześlado
nie do fortepianu, pan Ginzburg
waniem żydów w Niemczech
ujmuje skrzypce, a pan Weiner
ŻARTY.
(Ul. Króla Alberta 8) mieści się
przejeżdża smyczkiem po wiolon
obecnie
wystawa
obrazów
arty
czeli.
URODA RZECZY MARTWYCH.
— C. Z. ż. F. w Paryżu ogła
Wśród absolutnej ciszy rozle sza konkurs dla młodzieży szkol cielem młodzieży któregoś z kra sty-malarza, uchodźcy z Nie
Mały Jaś zobaczył w szkjartCe
jów sfederowanych".
miec, J. Adlera. Wystawa otwar z wodą sztuczne zęby babci —
gają się rytmiczne dźwięki „An nej od 14 do 18 lat.
Termin nadsyłania prac upły ta jest od godz. 10-ej rano do
dante", a za mem „Poco adagio"
I temat: „Jakie myśl! nasuwa wa z dn. 25 marca r. b. — Do 6-ej p. p. Wstęp bezpłatny.
obie szczęki.
spieszy równym tempem, w koń ją wam kraje, cierpiące spowoBabciu
woła _ bana11.
pracy należy dodać jeszcze ży
— Organizacja młodzieży sjo- Ze szklanki coś się śmiejs—
cu ,,Rondo all ongarese".
du nadmiaru produktów wymien ciorys.
nistów-państwowców „Masada"
Krótka przerwa, po której me. nych, których nie mogą zbyć?"
—
Oddział
nauczycielski
Ligi
MECHANIKA.
urządza loterję fantową, której
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»e pierwsz
Ileż radości sprawiły skrzyp
ce '»
Własne skrzypce, błyszczące !
Takie leciutkie, takie kochane!..
Okarało się. że Marek
ma
świetny shich. Nauczyciel muzy
ki, pan B. jest z niego bardzo
zadowolony. Powiada, że wyprze
dii szybko w grze Pawła, Tak,
chłop ma talent, a mama zawsze
myślała, że Marek jest gapa i że
niewiele z niego będzie.
Najśmieszniejszy był Zdzicho,
Dostał małe skrzypce, błyszczące
pachnące i nijak nie mógł zrozu
mieć w pierwszych dniach, że są
one prawdziwe, najprawdziwsze
w świecie. Myślał, że to taka so
bie zabawka, jak te małe czer
wone skrzypce z dykty, co to tyl
ko żałośnie piszczały, już dwu
krotnie miał takie. O, prędko koń
czyły one swój żywot doczesny,
bo Zdzicho był zawsze ciekaw,
co tam jest w środku i dlaczego
grają.-.
, .
tylko z Marysią był maleńki
kłopot. No
dziewczynka niby
powinna grać na fortepianie. Nie
ma na to pisanego prawa, ale
tak już jest. A skąd tu fortepian
wytrzasnąć ? Nielada to prze cież koszt! Marysia jest niegłupia i odrazi? zrozumiała, że z gry
na fotepianie nic nie będzie i że
lepiej dać ternu spokój, kiedy ńia
ma w koleżeńskiej rozmowie ńa
otomanie przedstawiła jej sytua
cję materjalną, czyli kłopoty pienieżne ojca. Tak, teraz jest wię
cej wydatków i. tatusiowi
jest
bardzo trudno opędzić wszystkie
z pobieranej pensji.
Marysia rozumie to. Nie jest
wszak Markiem. Nie, ona nie
chce utrudniać rodzicom życia.
Obejdzie się bez muzyki, cho
ciaż... choć bardzoby pragnęła.
A że tatusiowi zależy, aby rów
nież grała na skrzypcach, uczyni
to bardzo chętnie. Powiada tatuś,
że jak grać w czwórkę — nazy
wa się to kwartet. Takie kwarte
ty często występują na koncer tacti. Rychło więc patrzeć, a będą
mieli własny kwartet, złożony z
Marysi, Pawła, Marka i Zdzicha,
który będzie z powodzeniem kon
certować na podwórkach...
Idzie w domu rzępolenie i to
takie, że ?,aż uszy puchną" — jak
się żali drugi wicep. Nie dzivyota _ czterech grajków, z których
każdy stara się zagrać jaknaj skośniej. Bo im głośniej, tem... le
pie*.
Coprawda — zapał Pawła i
Zdzicha mocno przygasł po kil
ku tygodniach gry. E, bo kto tam
ma tyle cierpliwości. Myśleli, że
pograia troche i już można bę
dzie „kawałki" wygrywać. A tu
ćwicz i ćwicz 5 końca nie widać.
Niewiadomo, czy nawet za rok
ootraiią. Naiwniacy!.. Sądzili, że
to harmonijka. Przyłożyć tylko
ust i już gra.
f razu r>ewnego jakoś tak się
z!ożvłe, że Paweł nie przygeto wał ćwiczenia. Par. B. zakomuni
kował to •/ obowiązku mamie,
'lama
tatusiowi. Tatuś zaś
Vvzjai sprawę na posiedzenie.
poco tu dużo gadać, rozvac sie. sc«»n robić i nairiawia-'- rło orv Sprawa jest proNikogo nie zmusza sie do
. SKrzvuiae. Kie nie chce
niech
SOWk-o •otwarcie
rf
i Uv< snokui ?rze.
Nairn.-, w f,?kole jest obowiązko
wa. Ak muzyk? — nie.
i z?«i?ast o muzvee, uciął sohie tatu-' copawedkę o bezrobotn
vch. Tvlu ich teaz iest. Coraz
trudniej znaleźć pracę. Coraz

trudniej wyżyć tylko umiejętnoś
cią czytania i pisania, bo dziś
prawie każdy to potrafi. Trzeba
umieć trochę więcej. Między ty
mi, którzy pragną pracować jest
wielkie współzawodnictwo. Bo
jak chcę kogoś przyjąć do pracy,
wolę za tę samą płacę takiego, ćo
umie więcej od innych. Zna, nąprzykład języki obce, bo to mo
że mi się przydać. Osobnikowi,
umiejącemu więcej od innych,
iest jednak łatwiej urządzić się.
Ukończył szkołę i nie może do
stać pracy w biurze, a umie grać
na skrzypcach; ma więc widoki
na uzyskanie pracy jako grajek,
albo na udzielanie lekcyj muzyki.
W życiu zaś przydaje się wszyst
ko. Tak, trzeba jaknajwięcej wie
dzieć i umieć, choć można
ze
swej wiedzy nie korzystać. Na
wszelki wypadek...
Marysia i Paweł dobrze zrozu
mieli tatusia. ! postanowił sobie
Paweł, że nietylko sam zabierze
się na fest do muzyki, lecz i
Zdzicha przypilnuje.
Napraszają się różni koledzy
Pawła do warsztatu. Takby chcie
li również pracować.
Lecz niewiadomo, komu po
zwolić, a komu nie. Ten dobry i
ten dobry. Zaprosić zaś jednego,
a innych nie — to się obrażą.
Już lepiej nikogo.
Jęli ci koledzy opowiadać „cu
da" o Pawle, o nowych porząd
kach, o samorządzie... Opowia
dają i szczerze zazdroszczą. Mat
ki słuchają i coraz częściej dora
dzają synkom, żeby się przyjaź
nili z Pawłem, przychodzili do
niego, bo to., dobry i porządny
chłopiec.
Cha—cha—cha... „Dobry" i
„porządny" chłopiec. Od kiedy
stał się Paweł tym porządnym
chłopcem? Doniedawna wszak
był., nicponiem, łobuzem najgor
szym pod słońcem, takim, co z
niego nic nie wyrośnie... Iluż
przez niego płakało, miało pod
bite oczy lub porozbijane nosy?.,
I przecież już tak nawet było. że
jak synek nabroił coś w szksłe,
mama jego zwalała winę odrazu
na Pawła. Zapewniała wycho
wawcę, że jej synek taki
nis
był, że był bardzo porządnym i
wzorowym chłopcem, który do
stał się pod
zgubne wpływy
Pawła i popsuł się...
Tak, jeszcze doniedawna sły
szał stale tę śpiewkę. A teraz na
gle
porządny chłopiec, prawie
najporządniejszy.
Myśli o tem Paweł I duma go
rozpiera, że mówią o nim w ten
sposób. Pokazał tym mamusiom,
co to zawsze wszystko zgóry i
napewno wiedzą, że omyliły się
bardzo. Trafiły palcem akurat w
środek nieba...
I myśli Paweł też o "tern, że
naprawdę poprawił się. Nie bije
już w szkole, szyb nie tłucze. Jak
by za kiwnięciem pałeczki cza rodziejskiej — odmienił się zu
pełnie. Paweł i nie Paweł Inny
chłopiec.
Kiedy to się stało ?
Ciekawi to Pawła. Zastanawia
się: kiedy po raz pierwszy prze
stał sie bić. Głowi się, lecz nić z
ieao. Bo jak może sobie przy
pomnieć, kiedy przestał bić? jak
nie bił, to się przecież . ni.c nie
:
zdarzyło.
A jak się nic. nie zdarzyło
nie możn? sobie tego oczywiście
przyoomnieć.
Mimo to — owa „porządność"
nie daje mu spokoju. Myśli o
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szczerze, jak dorośli mówią mię i mówić mu nie daje. Plącze się,
dzy sobą. Nie. Udają zazwyczaj nie to wypowiada, co chce. Sło
bardzo mądre i bardzo wyrozu - wa jakoś same wypływają z garmiałe dla jego chłopięcego *ie- dziołka i właściwie nie te, które
ku. I uśmiech na twarzy jest też sobie ułoży!.
jakiś sztuczny. Rozmowa zaś jest
Tatuś widzi dobrze jego zde
taka, jakby miał dopiero trzy — nerwowanie. Jak dotychczas —
cztery latka.
mówi nawet nie bardzo do rzePaweł nieznosi takiego traktor: czy. Ale to nic. Opanuje się za
O O O wania. I żaden z chłopców. A ; chwilę. Z dorosłymi czyż inaczej
zwłaszcza oburza go to, że jedna , bywa, zanim nabiorą wprawy w
i druga mamusia chce mu narzu- publicznem przemawianiu ?
cić swego synka jako kolegę. Co j Paweł opanował się
już.
swojem zachowaniu w szkole na
,fOna"
tu
ma
do
powiedzenia?
Z
:
Wszyscy
słuchają
go
uważnie,
pauzach. Potrosze zaczyna
już
rozumieć. Rzeczywiście, takie to kim zechce, kto mu się spodo- > O, ciężkie zarzuty wytacza przeproste, a on nie wpadł na to od ba, z tym będzie się przyjaźnił, j ciwko pierwszemu wicepowi. 0razu. Dawniej na pauzach latał Każda mamusia myśli, że jej sy- j czy wiście — każdy przyzna mu
z kąta w kąt, jak warjat, ciskał nek Jest doskonały ! nadzwyczaj- rację. Mama nie ma prawa nasię na wszystkie strony i miał du ny. Tak, może w jej oczach... A- rzucać mu kolegów. Śmieszne to
żo okazyj, żeby uderzyć, przewró ie dla Pawła taki był i będzie ga- nawet z jej strony... Ach... Zosiu,
cić, szturchnąć. A teraz? Natych majda ! Do niczego... I coby to Zosieńko... ma tatuś w duchu żal
miast po dzwonku zbierają się było gdyby owej mamusi usiło - do mamy.
A Paweł już rozgadał się. Do
koło niego koledzy, którym opo wał ktoś narzucić inną mamę jako koleżankę. Bardzoby sie rośli nie rozumieją nas. Nasze
wiada, nad czem obecnie pracuje przecież rozzłościła...
sprawy, to tylko głupstwa. Na
w warsztacie i jak to robi. fiłówi
Lecz różne mamusie tak dużo każdym kroku wytykają mi, że
tez o swoich planach i o przysz
łych wynalazkach. Koledzy słu - słyszą od swoich synków o Pa jestem dzieckiem. A dziecko, to
chają, zazdrość pali im się w o- wle, o jego warsztacie, o tem; że i prawie tak, jak piesek domowy,
czach, Paweł zaś podnieca się może pić wodę bez kontroli 'i o Pieska pieszczą i żartują z-nim i
coraz bardziej własnem opowia innych różnych dziwach _ że nie; ze mną w wielu domach mówią
daniem i
powiedzmy prawdę dają za Wygraną. Już one potra- j niepoważnie, jakbym był jakimś
swego dopiąć i zmusić Pa«ła, I dzikusem lub conajmniej karłem.
bajdurzeniem o wynalazkach. tią
żebv orzviaźnił
sie z ich synu
svnu- Mni<» nrrt^rIp* haMm gniewa,
żeby
przyjaźnił się
Potem zadają chłopcy pytania. stem... Nie mogłyby sobie tego Mnie przecież bardzo
Ten i ów ględzi o swoich pró nigdy darować, gdyby ich syna- kiedy przemawiają do mnie żar
bach wynalazczych, chociaż nie lek nie kolegował z tak wartościo tobliwie i w ten sposób, jakbym
ma warsztatu.;. A potem — roz wym chłopcem, jakim jest bez nie potrafił zrozumieć...
Skończył Paweł i usiadł bar
mowa zwolna przechodzi na au sprzecznie Paweł. A od czego te
dzo
blady. Zaległa cisza, którą
ta i samoloty. Gdyby tak móc lefon? Dzwonią więc do pierw przerwał
prezes :
zbudować samolot ?..
szego wicepa. Przepraszają, że
—Cieszę
się bardzo, Pawełku,
Zapalają się iskry w ślepiach się ośmieliły, nie znając osobiście
że
wypowiedziałeś
się dziś szcze
chłopców. Snują głośno swe ma mamy, lecz... I mówią dużo, bar
rze.
Wierząj
mi,
że
zrozumiałem
rzenia i coraz częściej irytuj? dzo dużo o tem, że słyszały, ja
cię
dobrze
i
jestem
ci
wdzięczny
ich piskliwy skowyt dzwonka,
kiego nadzwyczajnego syna ma za obnażenie przed nami twoich
który przerywa im zawsze poga
ma posiada, Pawła niby, winszu bolączek. Masz w wielu wypad
wędkę v/ najleoszem i najciekawją jej i t. d. Chłopcy ich, wraca kach rację, choć niezawsze. Nie
szem miejscu...
i;jąc z przyjęć sobotnich, opowia
raz przemawia przez ciebie
Obecnie dopiero widzi Paweł,
dają tyle pięknych rzeczy, że są przewrażliwienie i niesprawiedli
że tatuś miał rację z tem czyta
poprostu zachwycone !
wie sądzisz dorosłych. Dlatego
niem. Niedawno czytał o jednym,
wszak zorganizowaliśmy samo
Pawła
ponosi
gniew,
kiedy
ma
który sam zbudował łódkę i prze
rząd
rodzinny, że ani ciebie ani
ma
powtarza
te
rozmowy
Antopłynął w niej ocean. Mało kto tę
innych
nie
uważam za
niowej,
słuchającej
z
rozdziawia
książkę widział. Pawła stawiaka
„piesków",
jak
się
wyraziłeś
ną
„katarynką"..*
Najbardziej
zaś
wbija w dumę to, że koledzy tak
niefortunnie.
Nie,
mam
ciebie
za
irytuje
go
to,
że
mama
nie
pozna
chętnie słuchają i zasypują go
człowieka,
za
małego
człowieka.
ie
się
na
tych;
kawałach,
jest
roz
pytaniami. Z tych pytań rodzi się
ogólna rozmowa. Jeden zażartu radowana i ma kolorki. Naza Dzieci — to mali kidzie, posia
je, a drugi powie coś mądrego. jutrz będzie już napewno dobra dający słabsze pięści, mniejsze
Wynalazki zaś i podróże wcale babka na podwieczorek... A prze nóżki, ale rozumiejące dobrze
cież te panie naumyślnie „buja - swoje sprawy, jak dorosły swo
nie dają chłopcom spokoju.
je. I tylko dlatego, że uważałem
Zauważył Paweł, że od pewne ją" mamę...
was
za małych ludzi, nie bałem
W dodatku dokucza mu pierw
go czasu ustosunkowali się do
się
mówić
z wami otwarcie i
niego koledzy, jakby to powie szy wicep pytaniami: dlaczego
szczerze,
choć
manta zarzucała
dzieć— no, z respektem... Pa - właśnie nie przyjaźni się z syn
mi,
że
staniecie
się przez to bezweł, to niebyłe kto! Paweł, to kiem doktorowej M.? Czy wie
właściciel warsztatu. Paweł, to przyna?mr,iej. Ido to jest dokto- j czelni nie można sobie będzie z
w przyszłości wynalazca! Wszys rowa M.? Albo synek inżyniero- i wami poradzić... Nie, ja się tego
cy chcą się z nim przyjaźnić i — wej Z.? Jest niemądry i koniec ! nie bałem, gdyż wierzyłem, ze
jak to mówią — podlizują mu Powinien zaprosić ich do warsz dojdziemy do porozumienia. Bo
z rozumnymi ludźmi można się
tatu. Mama życzy sobie tego.
się...
zawsze
porozumieć. A z małymi
Mama swoje a Paweł swoje.
Tak, obecnie rozumie już, dla
ludźmi
-częściej
można dojść do
czego stał się „porządnym" chło Nie, żeby na złość. Nie zaprosi,
niż
z dorosłymi...
pcem. Nie ma poprostu czasu na bo właśnie synek doktorowej M. | porozumienia,
rozbijanie się ! Pochłonęły go jest skończony osioł i bardzo Doprawdy,
Pauza.
rozmaite zainteresowania. Daw przykry w współżyciu (egoistą,
Głos
tatusia drgnął podejrza
niej zaś miał dużo wolnego czasu, obrażalski). Któż tego nie wie ?
nie.
Odchrząknął
więc mocno:
prawie żadnych zainteresowań— Nie, nie .zaprosi! . .
_ Nieprawda, mali ludzie, jak
Mamie jest przykro. Obiecała
tłukł więc i psocił.
Paweł spoważniał we własnych prawie doktorowej M. Zaprosiła dotychczas — płynie nam życie
nie najgorzej. Dziś jest w domu
oczach. W mow ie stara się na - więc sama jej synka.
Ńo
tego było już zawiele lepiej, niż było kilka miesięcy te
śladować tatusia. Mówi wolno i
mu. Po roku zaś powinno być
uśmiecha się, siląc się przytem dla cierpliwości Pawła !
Dopiero od dziś wisi w jadal jeszcze lepiej. Chodzi tylko o to,
na dowcipy... Gdyby kto inny
{ak się zachowywał, wykpiliby ni nowa tablica, wykonana przez j żebyśmy zgodnie przetrwali kil go chłopcy, powiedzieliby,
że chłopców w warsztacie. Niema ka lat. Bo potem — z małych lustruga błazna. Ale Pawła? Wła jeszcze na niej ogłoszeń. Ale już • dZj staniecie się dorosłymi, my
ściciela warsztatu, czytającego będzie f Paweł wywiesił kartkę, zaś z mamą _ staruszkami. I
ciekawe książki, otrzymującego Prosi prezesa o zwołanie nagłe- przyjemnie nam będzie, że z na
pensję tygodniową, najsilniejsze go posiedzenia w bardzo ważnej szych małych ludzi wyrośli porządni
członkowie społeczeńgo w klasie? No, no _ niechby sprawie.
Co się stało ?
Istwa, którzy w przyszłości, jako
się znalazł taki śmiałek...
Czepiają się Pawła Marek i rodzice, potrafią stokrotnie roI spodobała się bardzo Pawło
Zdzicho
i Marysia, i mama i na-lzumniej postępować i współżyć.
wi rola porządnego chłopca !
wet drugi wicep. A on zaciska j ze swoimi małymi ludźmi.
Bo
zęby
i
nic.
Nie
powie
przedtem,
j
myśmy
zaczęli
i
nie
wiedzieliśMamusie kolegów zapraszają
Pawła. Niech przyjdzie do Jan Od tego jest posiedzenie. Dowie-. my jeszcze, jak to czynie należy,
j Paweł ma rację. Chciałaś go,
ka lub do Olka. I niech przyjaźni dzą się.
się z nimi. Mamusie bardzo so
Zosieńko skrzywdzić. Nie mamy
Tego dnia poszło czytanie w pravfca nikomu narzucać czyjegoś
bie tego życzą.
Paweł wymawia się brakiem ką!.
towarzystwa.
Każdy wybiera
Tatuś jest również zaciekawio sobie sam kolegów podług swe
czasu. A pozatem denerwuje go
to gadanie wymalowanych pań. ny. Poraź pierwszy zwołuje po go upodobania.
Nieznosi wprost tego. Zawsze — siedzenie na prośbę młodszego
1 zapanował bardzo podniosły
niemądre i'irytujące pytania: jak członka samorządu.
nastrój, kiedy mama przyznała
Zadzwonił prezes i udzielił gło się do popełnionej niezręczności
się'miewa, co słychać" i jak się
uczy? Niewiadomo, co na to od su Pawłowi. Prosimy i słuchamy! i przeprosiła Pawła.
powiedzieć. Przytem — nigdy A Paweł zbladł! Serce lak w nim
się nie zwrócą do niego prosto, wali, że aż do gardła ęodsfcałwjt
D. c. o.)
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Hanefe i Herszefe

Sześć lat mieszkam na tej sa czorem podwórko usypia.
Na wiosnę dzieci podwórza
mej ulicy. Sześć lat to dla mnie
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czas bardzo długi — przeszło | porzucają swą tak miłą zabawę,
połowa mego życia. Dobrze jaką jest stawianie babek i całe
ROZWIĄZANIA Z NUMERU PO
przyjrzałem sdę życiu naszego j mi dniami bawią się w „gonioPRZEDNIEGOnego". A matki, jak matki za
podwórka
ŚLIMAK LITEROWY;
Podwórko budzi się o świcie. wsze muszą stanąć na przeszko
Lokatorzy wstają. Jedni idą do dzie. Czasem nietylko bawić
2 t T a m e n t
pracy, drudzy zostają w domu. się nie dadzą, ale i zbliją porząd
a a V) 0 h a t e
DO FILATELISTÓW.
Gdy wchodziłem do klasy
Staję przy oknie.
Poprzez nie. Bo jak dziś Chaimek bawił
Proszę was, czytelnicy, aby palec i znów zaczął mnie boleć.
l T e W i A a ł
mrozem zasłonięte okienko le się w chowanego, biegał, — i
^to z*?'era marki pocztowe, Poprosiłem pana, aby pozwolił
dwo dostrzegam pióropusz dy wylał Rajzli garnek mleka, matka
0 9 s 6 l 0 i T
mi zajodynować palec. Pan roz
mu, unoszący się z komina pie — jak na niego nie wsiądzie, odpowiedział mi na pytanie:
€ t 0 r a 9 e 1
Ja mam album, który mi ku- gniewał się i krzyknął:
karni. Powoli pióropusz roz jak go nie wykrzyczy.
T a s e T a n r
Lecz ani biciem, ani skargami P'' szwagier Salek. Mam marki
— Wygląda tak, jakbym wam
wiewa się w pojedyncze, rzad
kie, szare kłęby, które po chwiłi i klątwami matki nie mogą ostu-1z dwudziestu państw. Nie wiem nie kazał wejść do klasy!
U 5 o m V e t Ł
dzić zapału do zabawy. I codzien tylko, jak się je wkleja do albuWięc zostałem, chociaż chłop
całe niebo pokrywają.
a t S a. l n a fr
ia^m klejem, czy całą mar- cy mówiłj, że oni na mojem
Jest godzina ósma. Pierwszy nie rano, gdy wszystkie dzieci
kę,
czy
tylko
brzeg?
miejscu nie posłuchaliby.
przychodzi na podwórko chudy zebrane są na podwórku, wystę
ARYTMETYKA SŁÓW:
Miecio z Miłej.
Po lekcjach palec coraz bar 1) my r śliwy ^.-myśliwy,
sprzedawca obwarzanków, bied puje z gromady Chaimek i zaczy
ZWIĄZEK KARMIENIA ZWIE dziej mi dokuczał, a teraz mam
nie, lecz schludnie ubrany w tro na liczyć:
2) buk -i-areszt=.Bukareszt,
RZĄT.
w nim ropę i muszę iść do chi
chę zadłtigi chałat, wybielony
— Entliczek, pentliczek, czer
3)
Iit-rr=litr.
Założyliśmy związek karmie rurga, aby mi zdjął paznokieć.
mąką przy rękawie i w czarne wony stoliczek, na kogo wypadARYTMOGRYF.
nia zwierząt. Do związku nale
kamasze. Stawia na ziemi du-1 nie, na tego bęc.
Józef z Nowolipia.
NADESŁAŁ
M. FEIGELS.
ży kosz trochę przypalonych ob
A „bęc" jakoś zawsze wypa żało razem ze mną sześcioro TAK DŁUGO MAJSTROWAŁ...
warzanków i co sił w piersiach da na Hanełe. To też ją widzę dzieci.
Byłem w sobotę u wujka. Mój
2 i 3 X H 5
h Is]
Praca związkowa polegała na kuzyn Lutek ma rower i woził
niebawem ukrytą w kącie po
wykrzykuje:
7
10
8
9
M
X
— Kochedykie bajgiel! Koche- dwórka z zasłoniętą
rękoma tem, że zbieraliśmy resztki obia- mnie po pokojach.
Gdy wszyscy siedzieli przy
10
twarzą: ona „kryje". I wciąż du ' wynosiliśmy psom albo wródykie bajgiel!
ii 6 1
9 6
X
,J
PsY bardzo nas polubiły.
I
Po sprzedawcy obwarzanków słyszę pytający głos Hanełe fce,komstole i rozmawiali, podszedłem
15
6
3
9
X
a
najbardziej podobał się cichutko do roweru i zacząłem
przycfcodzS chudy żyd, w po „już ?" i głosy dzieci, odpowia- .
3 10 ti X 1C 15" 1
deszłym już wieku i wykrzy dające jej: „jeszcze nie. Jeszcze Pies
majstrować. Tak długo majstro
Iwka
z
Siennej.
9 i 6 16 X S s
wałem, aż popsułem rower.
kuje:
nie... Jeszcze nie... Już i".
EGZAMIN.
— Parasoli', pasolllłi, paraByłem bardzo zmartwiony.
Hanełe ,kryje" rzetelnie: ani
2 'W 7 X Ą 11 16 9
W
sobotę
miałam
egzamin
u
sollll... Sprzedaję, kupuję, re- razu nie rzuci okiem na chowaWujek
pocieszył
mnie:
,.
.
,
,,
r
ib
ó X IT 16 1«< Tparuję!
jącą się gromadę. I zawsze jakoś Prołfeso'?
P3"3 L^3: — Nie martw się, gdybyś ty
mi
>18 11 ó X 11 M
Wtedy już wiem, że kruczo wypada, że „kryje" po niej gru- ^
,
° rękawa, j
go teraz nie popsuł, Lutek sam
włosa Hanełe czeka na Herszełe, by Szlamelj, o którym dzieci mó- | Prze^
egzamin i czy dobrze napewnoby go popsuł.
Ił
11 X ł 19 i
który ma zaraz wyjść z domu na wią, że „ma trzy kreski".
| zaS[amToluś z Muranowskiej.
•10
H 10 X 10 20
ł
Gdy białe płatki śniegu wirują1
!7T. 3 P° mn,e nauczycielwspólną zabawę.
DZIKIE I OSWOJONE.
10
Wkrótce przychodzi Herszełe, w powietrzu, a ziemia pokryta 3*
11
6
2
zerem na Okol1 18 19 . " I
X
Tatuś przyniósł z miasta jakąś
-,.c w ręku
. kubełek — Ha- jest niemi grubą warstwą, wteKonserwatorjum. Trzeba wielką torbę. Na początku nie
trzymając
nełe zaś trzyma blaszaną łopatkę dy to niektóre dzieci, a między ^ czekac, bo pan profesor był zwracałyśmy na nią uwagi, ale' Zamiast liczb i krzyżyków
1
r3!
i drewniane foremki.
—• sanki
< - zaietv. , ^
Grał
iakiś
chłooiac. po kilku sekundach z wnętrza tej niieścić litery tak, aby powstały
niemi1 -i «
Herszełe wyciągają
jakiś chłopiec,
— Chodź ustawiać babki, tam z ich zacisznego ukrycia. Można Siedziałam, jak na szpilkach.
torby rozległo się gruchanie
i wyrazy o podanem niżej znaczęNareszcie zasiadłam do forte drapanie pazurami o papier.
jest dobra ziemia — proponuje wtedy ujrzeć Hanełe, ciągnąca
|niu. Jednakowe liczby oznaczają
Herszełe, wskazując ręką czarną żółte saneczki, na których pianu. Zagrałam. Bardzo się
Zaciekawiona wsadziłam rękę jednakowe litery. Litery w kratbłotnistą ziemię w kącie po siedzi Herszełe. Pogania on Ha bałam, że mi się nie uda. Ode do torby i ku wielkiemu zdziwię- kach oznaczonych krzyżówkami,
dwórza.
nełe lejcami z dzwoneczkami, tchnęłam z ulgą, gdy pan profe nhi wydobyłam z niej śliczną pa czytane z góry na dół dadzą roz
Hanełe zabiera zabawki i wraz wołając:
„Prędzej,
prędzej, sor pochwalił mnie.
wiązanie.
Szczęśliwa wróciłam do do rę białych gołąbków.
z Herszełem udaje się na wska tak!", — a na jego ustach wi
ZNACZENIE WYRAZÓW:
Zaraz
zrobiłyśmy
dla
nich
mu. Muszę przyznać, że pan Lezane miejsce. Kopią razem dać uśmieszek zadowolenia.
1) zarząd miasta,
tymczasową
klatkę.
Potem
na
zawzięcie. Herszełe pluje do ku
Hanełe marzy... Marzy, aby feld jest bardzó dobrym i miłym karmiłyśmy gołąbki grochem,
2) gwałtowny wicher,
bełka — „żeby była
miękka tak, jak Herszełe, mieć sanki. człowiefltiem.
wodą i pszenicą. Nie chciały jeść | 3) widnokrąg,
Hala z Lubeckiego. i musiałyśmy im wkładać ziaren- i 4) przyrząd mierzący czas,
ziemia". Pracują może dziesięć Siedziałaby na nich, jak królo
BYŁ MOIM WROGIEM...
minut. Zdołali już ustawić sześć wa, ktośby ją ciągnął, a ona wo
ka grochu do dziobków, Potem1 5) łódź wenecka,
Kiedy pogniewałem się z ko trochę się oswoiły i chętnie
babek w dwuch rzędach. Są bar łałaby i poganiała: „prędzej, prę
6) góry,
legą, ten zaczął mnie przezywać jadły.
dzo zadowoleni. Herszełe uśmie dzej, tak!".
7)
robotnik naprawiający ma
cha się do Hanełe, która nadal
Nikt na nich nie zwraca uwa „kulas", bo ja chodzę o kuli. By
Raz
tatuś
związał
im
skrzy-1
szyny,
kopie czarną ziemię. Z prze gi. Parma nadal siedzi przy ło mi nieprzyjemnie, ale nic nie dełka i puścił je. Gołąbki cho- j 8) statek,
ciwnego kąta podwórza wylału- j oknie, nucąc modne piosenki, mówiłem, bo zdawało mi się, że dziły sobie spokojnie po dachu
9) bóg grecki,
je biednie odziany chłopjSec
i; zda się przyglądać widokowi po- koledze to przezywanie wkrótce i wcale nie myślały o ucieczce. 10) miasto we Włoszech,
przystaje przy babkach. Chwilę dwórza, to też tej małej parki się sprzykrzy i przestanie.
11) zwierzę,
Nic jednak nie pomogło, bo Więc tatuś rozwiązał im skrzy
przypatruje się, wreszcie ze nie dostrzega. A Hanełe ciągnie
dełka.
Gołąbki
całe
dnie
spę
12)
ustrój polityczny.
śmiechem... przewraca babki... sanki i marzy... W pewnej chwili kolega nadal mnie przezywał. dzały poza domem i tylko na noc
UKŁADANKA.
Herszełe płacze. Hanełe biegnie zdaje jej, się, że ma własne pra Zdenerwowało mnie to i posta wracały do klatki. Tak się oswo- NADESŁAŁ
SALEK WAJSBROT
nowiłem
z
nim
pomówić.
Akurat
na skargę do matki, która grozi wdziwe sanki, siedzi w nich wy
iły,
że
latały*
gdzie
chciały.
pięścią łobuzowi, a ten zadowo godnie, ktoś ciągnie sanki, któ spotkałem go na ulicy, więc pod
Aż raaę samiec uciekł. Samicz
limy, wybiega z podwórza na re suną po śnieżnej przestrzeni, szedłem do niego i mówię:
ka
bardzo za nim tęskniła i też
— Słuchaj, kolego, przecież uciekła.
ulicę, by pochwalić się przed ko a ona woła i pogania: „prędzej,
Byłyśmy smutne. Wte
ty jesteś jeszcze mały
legami.
predzej, tak!".
. i gorsze dy tatuś przywiózł nam inną pa
Zamiast pasków umieścic li
Dzieci wracają do swego za
I zda się, że niebo, i biały od nieszczęście może cię spotkać w rę gołąbków. Ale te były takie tery tak, aby powstało znane
jęcia, ale teraz, widząc kogoś w śniegu asfalt, i szczerbate zęby ?yci.u' ni?
spotkało, więc
i niegrzeczne, że tatuś je przysłowie.
pobliżu, zasłaniają bkjki całem rudery — cały świat zdaje się bardzo cię proszę, abyć przestał dzikie
potem
sam
wypuścił na wolność. DOBRE ROZWIĄZANIA ROZRY
ciałem.
wołać do taktu małej parce, — mnie przezywać.
WEK
UMYSŁOWYCH NA
Elżunia
z Siennej.
Przed oknem pierwszego pię Hanełe i Herszełe, — na białym
Kolega odpowiedział:
DESŁALI:
MANEWRY.
tra rozsiadła się młoda, ładna od śniegu podwórku:
— Tak mi się chce.
Elżunia B., Lulek Berkowicz,
Usłyszałem turkot. Zacieka
panna. Na podwórko przychodzi
Wiedziałem, że to już nic nie
— Prędzej, prędzej, tak...
VJa jakób Bichman, Edzia ze Stom
wiony
pobiegłam do okna
wysoka cyganka o kawowej ce
pomoże,
więc
przestałem
zwra
Marek N. (12 lat).
ma, Kuba Grijnbaum, Hela Gryn
placu przed domem maszerowa berg,
rze, ślicznie ubrana i podnosi
cać na to uwagę.
Krysia Grynglas, Marek
swój śpiewny głosik:
Aż pewnega dnia, wracając ze ło wojsko. Turkotały armaty i Krewer, Motek Lederman, HadaŻARTY.
— Kabałarkaaaa, kaaarty sta
szkoły, usłyszałem, że kolega cwałowała konnica.
NIEHONOROWY.
Wybiegłem na dwór. Spotka as Lewinsztejn, A. Majbłat, Sawiać! — jakgdyby chciała przezłamał nogę. Chociaż był mo
Hrabia
X
ma
pojedynek
ame
iera"; Emanuel Jtaz*
drzeżnić panienkę, śpiewającą
im wrogiem, bardzo się zmar łem tam kolegę, Powiedzliał, że man, M3
rykański:
wyciągnął
czarną
gał
Moniek
Najman, Kieicia
w oknie: „©key, Okey".
twiłem i postanowiłem go odwie to są manewry. Wojsko po
kę
—
musi
sam
pozbawić
się
Ogórek,
Chylek
Ostry, Oleś Per
dzić.
dzielone było na armję białą i
Nie zdążyła wyjść z podwór
le,
Dusia
Pir,
W. Rajchmatt,
ka, już minął ją obdarty chłopiec
Gdy tylko przyszedłem do je czerwoną , czyK nieprzyjaciel
z paczką gazet pod pacha. I izroC),ony* Przyjaciele sekundanci go mieszkania, on spojrzał mi w ską.
Wojsko zebrało się na Placu
znów jak codziennie głos jego! wr?cza^ mu rew«!wer' ^V*3 oczy i powiedział:
Tymczasem wojsko szło da
U; Po chw,h
Kościuszki.
Stamtąd odsyłano
odbił
sie
głuchem
echem
w
dni»
™
P°^°J
Przejechał samochód z
— Miałeś wtedy rację. Popeł lej.
_
Ułłlr strzału,
OTMOIM łi/Mtrc/łir
rozłega się huk
wszyscy niłem wielki błąd.
glem podworzu:
chorągiewkami.
I rospoczęła mniejsze oddziały do ataku. Co
wpadają do pokoju. Hrabia sie
— Fraaajnt, ceejen groszen!
Odtąd żyjemy w wielkiej zgo się strzelanina. Potem było już chwila huczały armaty (n3
dzi
na
krześle
z
dymiącym
jesz
dzie.
Ale w tej chwili zatrzymał go
spokojnie, aż do następnego by). Potem wojska przeoiosy
się dalej i już przez cały dziefl
policjant i wziąwszy paczkę ga cze rewolwerem w ręku i uśmie
Mosze z Nowolipek. dnia.
,
zet, rzekł „konfiskata". Z pacz cha się przyjaźnie do wchodzą
CHORY PALEC..
Nazajutrz wojsko znów zaczę- było spokojnie.
Następnego dnia znów rozległ
ką skonfiskowanych gazet i z cych.
Podczas pauzy siedziałem w ło mastzerować. Armja czerwona
rewirowym pod ręką ruszył do — Co się stało — pytają zdzi korytarzu na ławce. Wtem uczeń cofała się. Zaraz potem nadcią- się turkot. To wracały wojSłca
wieni przyjaciele.
woj;
redakcji.
Il-go oddziału skoczył na ławkę gnęły przednie straże wojsk bia- czerwone. Okazało się, że
— Nic... chybiłem.
Tymczasem bez przerwy do
i przygniótł mi palec. Pomoczy- łych. Straże wyśledziły armję ska czerwone wygrały, chociaż
— Ale teraz nikt ci ręki nie łem go w zimnej wodzie i trochę czerwoną i doniosły o tem swo- wtedy wycofały^ się z Łomży*
obiadu i od obiadu do wieczora
Przez 'Łomżę przeciągnęły dwa
poda!
bawią się razem Herszełe i Ha
mnie przestał boleć. Zadzwo- im. Armja biała rospoczęła atak ~
— A jakbym był nieboszczy niono na lekcję. U nas był he- Żołnierze biegli z ńastawionemi pułki zwycięzców.
nełe — stawiają niezmordowa
Bunio z Łomżynie babki. O godzinie 9-ej wie- kiem, toby mi podał?
karabinami.

h

Telefonicznie porozumieć sie z redakcją Małego Przeglądu można uv wtorki i piątki w
—vr> iv niedziele od godz. 4 do 5-ej, — Nowolipki 7,

godzinach 1—2, tel. 11-99-17. — Interesantów

redakcja przyl'

