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ANTYSEMITYZM W SZKOLE

?

Formy wystąpień antyźydow- sza odpowiedzialność. Ale jeżeli
*!
sklch na terenie szkól świadczą iuż ktoś się podjął tej szczytnej
wyraźnie, że mamy tu do czy-: misji „uświadamiania narodowe- j
nienia z naśladownictwem I na- go", wtedy mamy do czynienia
mową starszego społeczeństwa, j z czymś bardziej poważnym —
zwłaszcza akademików. Najja-j planową akcją. Nie mówię, że
skrawiej to się uwydatnia w ! tak jest wszędzie, ale na podstasprawle ławek:
i wie własnego
doświadczenia
— Żydzi na lewą stronę! —-) stwierdzam istnienie takich fakwołano już w klasie.
itów.
I właśnie w tym czasie wzy- i W praktyce wyglada to mniej t
wała „Samoobrona Narodowa": | więcej tak: „narodowy" nauczy->
— Rodzice, żądajcie, by dzie- j ciel nawiązuje rozmówki z uczd wasze w szkołach nie siedzia J niem łub grupą uczniów, co im
iy razem z żydami.
j naturalnie zaczyna bardzo impoAntysemityzm szkolny ma na; nować, następnie rozszerza
to
Celu odsunięcie uczniów - Ży-j grono „swoich", a dalej to już j
dów od życia szkolnego, organi- j samo idzie.
zacvjnego ! kulturalnego. Zda-1 Co do władz szkolnych, to w j
rzył się naprz, w jednej szkole; większości wypadków zachc- j
taki wypadek: gdy organizowa- j wują się one biernie wobec wy-'
ao pewną imprezę, uczniowie - i stąpień antyżydowskich. W jed- j A teraz przejdźmy do
ncz- i
antysemici zażądali, aby żaden nym z naszych gimnazjów, gdzie ' niów. Czy obeciie ideo!o?ia an-1
Żyd nie brał w niej udziału, gdy ! po prostu bito Żydów i rozrztt- j iysemicka ma przed sobą p;r- ;
jednak nauczycie! nie zgodził cano ulotki antysemickie, ćyrek- speklywę rozwoju? .Moim zda- I
się na to i oświadczył, że wła-j eja, doskonale poinformowana,; niem — nie.
śnie uczeń Żyd będzie deklamo-; nJe pociągnęła nikogo do odoo- i Młodzież szkół średnich znaj- j
wał wiersz, oni poprowadzili a- j wiedzialności, a chcąc ukryć • duje się właśnie w wieku, w któ j
gitację za zamanifestowaniem przed opinią społeczną bezkarne ' rym kształtuje s'ę światopogląd, \
protestu. I po deklamacji nikt 1; wybryki na terenie szkoły, uprze j w którym zaczyna się gorącz- j
„uświadomionych" nie klaskał, jdziła red»kc?e wsr>'stkie'i
i kowe poszukiwanie
rozwiązań;
To jednak są pojedyńcze wy- scowych gazet,
by
żadnych wszelkich kwestyj i odpowiedzi:
padkL
Ważniejszy jest wpływ, wzmianek o tym gimnazjum nie na dręczące pytania. Gdy się uantysemityzmu w codziennym było.
j siłuje przekonać tę młodzież, że
życiu szkolnym, w życiu kole- j Albo jak sobie wytłumaczyć j Żydzi są winni nędzy, bezrobożeńskim. Z punktu widzenia czy- tego rogalu f*fct: gd" w jeć"ra?i ciu, weinom i t. d., to jednak!
sto
pedagogicznej
wartości z warszawskich
szkó! dy- bardzo często odstręcza
ją od
współżycia w gromadzie łudź- , rektor musiał „z urzędu" prze- antysemityzmu brutalność meiod
kiej, w danym wypadku w kia- j strzec uczniów przed braniem u- i chuligaństwo jego wyznawae, antysemityzm wyrządza nie- i działu w burdach ulicznych, to ców. Jeśli ktoś jednak stv. ier•:
obliczalną krzywdę ideałom wy- i jego jedynym argumentem było dza, że trudno — środki mogą
chowawczym, zmierzającym do to, że można jeszcze wpaść w być przykre, ale cel dobry, wteugruntowania wśród młodzieży . ręce policji i narazić przez
to dy staje on oko w oko
przed
szczerości, wzajemnej
ufności, | całą swoją karierę życiową. Ta- gotowym obrazem wcielonego
poczucia braterstwa.
j kie postawienie sprawy jest mo- już w życie tego „dobrego cePod tym względem o tyle, ile im zdaniem nieświadomą lub mo lu". Doktryna hitlerowska nie
ja zdołałam zaobserwować, sora że nawet świadomą propagandą tylko, że nie rozwiązała najbarwa przedstawia się różnie. Cha- endecką, bo przecież uczeń, któ-! dziej palących kwestyj społecz-'
w
rakterystycznym jest w każdym, ry słyszał to przemówienie, na nych, ale zapędziła Niemcy

W poniedziałek, 1-go listopada upływa ostatni
termin nadsyłania
PRAC KONKURSOWYCH
na lematy:

L — NA^ZA GROMADA
II. — KSIĄŻKA, KTÓREJ NIGDY NIE ZAFUALNĘ
M. — OG< Y A JEDNAK BL1SK7
IV. — TEMAT DOWOLNY.

tysemityzm nie może stać się z 1 leży (a zwłaszcza nauczyciele po
jednym skupisku, no. w jednej i dla idei swoją karierę życiową, j tów żywnościowych w myśl
wyżej
wymienionych względów \ winni) wyjaśnić w odpowiedni
szkole albo w jednej klasie. Po-; jest wręcz bohaterstwem, ajsła: „bez masła żyć można, bez
armat
nie''.
"Na"
Wegreech
anlyi naczelną ideologią polskiej mło- j sposób wydarzenie, które zaszło
twierdza to słuszność zdania, że i więc....
czytelnik może zadać i w szkole lub poza szkołą
szkoła ]i wy*
wvantysemityzm nie jest czymś j Byłoby jednak wielkim uprosz semicki system także nie rozwią dziewy,
odwrodzonvm a tylko "rozpowśze-! crem'em. a nawet błędem, tto^ól- zał palącej tam kwestii Ch}0p., to przysłoujiowe peanie: ,,jeże'i | wołało
w niej pewien
chnia się zależnie od gruntu, na nianie tego rodzaju stanowiska
musieli przyznać sami
rnin
łii.- 41 ^ <
i
^n
^
J?"'^ *'e?'V . i s? sk'°nn* do jakiegokolwiek wy
jaki popadnie i od „technicz nauczycieistwa i władz szko;- i dotychczasowi politycy, którzy :j
.
więcej na to pytanie 51,ku w tym kierunku.
Bardzo
nych" warunków jego agitacji. nych. Te ostatnie, nauczone gorz j' w konsekwencji pod wpływem odpowiada
w
swoim
pięknym,
często
słyszałam
z
ust
koleżakim doświadczeniem uniwersy-' opinii społecznej zmuszeni
są
.. 1 ,
nnrnr,.,m,
Ostatnie jest bardzo ważne.
Przede wszystkim musi być gŁlSttyjSggS £?££
1
•* Dąbrowską, i'miedl, i„„,I I "J. Ech, ta smarkateria podprzecież w szkole ktoś, kto po nia normalnego przebiegu zajęć my rządu, tolerancji narodowo mi składa
ona odpowiedzialburzana, sama nie wie, czego
reform
.
4
siada mocny autorytet i zaufanie szkolnych i przez wzgląd na o- ściowej 1 postępowych
1
z nimi nawet gadać nie
społecznych
,
nosc
za
to,
co
się
dzieje,
na
chce,
uczniów, no i pewne swego ro pinlę publiczną, muszą przeciw
r7V7 i,-,er fakie wxniki noil- !szkoł? sredn.ą. Jak to należy ro- j warto.
stawić
się
antysemityzmowi.
Nie
dzaju zdolności w tym kierunku
i następnie ważnym warunkiem mówię już o wypadkach, gdy ro
jest tolerancja propagandy anty bi się to dla samej zasady, z
dzieży polskiej? Oczywiście, nie. .
.
......
żydowskiej w szkole. Nie zawa przekonania,
Zwłaszcza,
że
obecnie
nawet
na
inteligentnych,
postępowych
ucz
mu
jest
po
części
w mą 1 tych,
ham się powiedzieć, że tą oso
n,ow
03(1
rac
wyższych
uczelniach
powiększa
,
P
y
kształceniem
co
temu
nie
przeciwdziałali,
3
bą, posiadającą autorytet wśród
się
rozczarowanie
szerokich
mas
charakterów
młodzieży,
z
uprzeciwdziałać
mogli.
oczniów, a więc mającą możność
młodzieży co do endeków, a to względnieniem poczucia godnoś
Ja wierzę, ze głos Marii Dąjątrzenia i siania nienawiści, by
po tym, jak oni zdradzili walkę ci człowieka nad wyrabianiem sa brow skiej nie pozostanie bez e=
wa sam nauczyciel i że bardzo'
• o obniżkę czesnego na
Poli- modzielności sądu i przez to u-jcha. Ci młodzi, co w chaosie oczęsto władze szkolne wobec te- j
i
technice
Warszawskiej,
po
tym, odpornieniem na wszelkie dema• j becnego świata. \v gąszczu zago zachowują „neutralną" życz
' jak wśród nich samych zaryso- gogiczne i zgubne hasła.
! wikłanych zagadnień, w obliczu
5
liwość.
'
w
u
j
a
s
i
ę
coraz
p
o
w
a
ż
n
i
e
j
s
z
e
j
Przyznaję,
ż
e
jest
t
o
p
r
a
c
a
groźby strasznych wstrząsów
W szkołach
powszechnych
rozdżwięki
(między
„starymi"
a
bardzo
trudna.
Ale
zawsze,
gdy szukają ,prawdy jasnego
płozdarzają się wypadki,
gdy na
,,młodymi")
w
przeciwieństwie
'
zachodzi
potrzeba
z
powodu
np.
mienia
,
zrozumieją,
że
„nie
tęlekcjach nauczyciele
namawia
do
coraz
większego
zjednoczejakiegoś
incydentu
w
szkole,
to
dy
droga
.
ją uczniów do niekupowania u
nia postępowych organizacyj a•: czy to na zebraniu samorządu
Żydów i t p. W szkołach śred-1
HELENA W. (Białystok).
i tedcmickich.
' szkolnego, czy to klasowego, czy
Bich to trochę inaczej się przed- f
A wi£c, jeżeli faszptgivsW fA~ też na lekcji, czy pry watnie nastawia. Wyższy Boziom, wkfe-

KORESPONDENCJA

Z NIEMIEC

Z W I E D Z A M Y

Od kilku dni przebywam w
Berlinie, jestem tu po rsz pierw
szy od czasu przewrotu poluvez
nego. który zmienił oblicze kraju
Goethego i Heinego. Wystarczy
prze;ść się dziś po stolicy nad
Szpriwą, by zebra- wielką ilość
materiału porównawczego ze sta
nem Niemiec przed powstaniem
Trze'-i ej Rzeszy, nowego wytwo
ru germańskiego ducha.
Mój przyjazd przypadł n3
dzień 3-srmu lotniczo - gazowe
go w Berlinie. Jeden krótki svgnnł wystarczył, by w przeciągu
kilkunastu sekund zamarło mia
sto, a l-.-dzie znaleźli s;e w schro
nacli. W co drugim demu znaj
duje sie dziś wspaniale urządzo
ne mie?sce ochronne w piwni
cach lub pod ogrodem. każdy bo
wiem dcm, czy to w centrum mia
sta, czy też na willowych pery
feriach, posiada ogród o mniej
szych lub większych rozmiarach.
Stare hasło „Ordnung muss
sein" (Musi być porządek!) nie
straciło zupełnie na aktualności,
i dziś może bardziej, niż kiedy
kolwiek, wobec dyktatury miKferyzmu nabiera nowych, moc
niejszych bsrw.
Wszystkie instytucje, biura, fa
bryki, wszyscy obywatele zosta
li zglelchszaltowani, podporząd
kowani hasłom przygotowań wo
jennych. Co drugi, trzeci sklep
jest składem nowych lub używa
nych samochodów, ciężarówek,
motocykli. I rzeczywiście nigdy
Niemcy nie bv?v tak zmotoryzo
wane, jak w dniu dzisieiszvm
W parze z udoskonaleniem tech
niki i wytwarzaniem małych, ta
nich samochodow idzie wielki
oopvt na auta, sprzedawane na
najdogodniejszych
warunkach.
Benzvna lest tania, nowooowsta
!e autostrady wprost idealne, nie
dziw zatem ,że ludzie z własne
go popędu lub też nakazu z gó
ry^ nabywają z każdvm dniem
wiece! wozów. Mimowoli nasu
wa się porównanie dwuch haseł

wnym

Ha fermie chalsiców w Grochowie

I
fU
sąsiednich krajów, hasła „eguPrzy ulicy Witolińskiej pod, rów mleka dziennie. Rozwożą je
miania wozów" z hasłem „jeder Nr. 43 stoi niebrzydki budynek.: po mieszkaniach warszawskich.
Deutsche bewegt sich mit soi- Widnieje na nim napis: „Ferma Na specjalnej tabliczce nad każ
nem wagen" („każdy Niemiec
agronomiczna dla chaluców w j dą krową wypisane jest jej imię,
jeździ własnym wozem").
Grochowie cod protektoratem a więc: Szoszana, Cipora i t. d.
Gdy po zakończeniu alarmu
małż. Doktorowicz."
Wchodzimy do stajni Jest tu
ukazali się ludzie na ulicach, sfy
Melduję s-ę w kancelarii, do- i 6 koni. Każdy koń ma swój nu
szało się wszędzie słowa zachwy
staję kartkę do chaluca, który ma ] merowany zaprzęg. Konie używa
tu nad wspaniałością i bojową
mnie oprowadzić po całym go-; się do orki, bronowania, rozwo
gotowością
floty powietrznej
spoaarstwie.
żenia mleka i t. p. Przy okazji oTrzeciej Rzeszy. O niczym :nDom chalticów— czystość, lad j berżałem warsztat z narzędzia
nvft! nie mówi się w Niemczech,
i porządek — pozostawia dobre • mi ogrodniczymi. Wszystko ujak tylko o formaciach woiskotrzymane we wzorowym porząd
wrażenie.
wych, lotnictwie, motoryzacji i
Wychodzę r.a dwór. Rozglą ku.
szkoleniu młodzieży.
dam się, nie widzę żywej duszy.! — Czy prowadzicie hodowle
Dzieci już w wieś-ti sześciu lat
JakŁo? — myślę — nikogo nie zwierząt i roślin? — zapytałem
wdziewała m siebie mundurv.
ma? Nie pomyli'em się. )to wi Szmerla.
?
Isbiieje ca a hierarchia w forma
dzę
ich zajętych pracą. Odnajdu- • — Oczywiście — odrzekł
cjach
wo'skowveh młodz;eżv.
ję mc'ego przewodnika, Szmer- Szmcrl
Lecz wszystkie mundury, różnią
la Wajngarta. Na wstępie poci o- i I zaprowadził mnie do króli
ce się od siebie krojem, barwą,
sił, abyśmy rozmawiali po ży karni. gdzie ujrzałem 45 angorrodzajem materiału. ma*a jedną
dowsku, bo wtedy będzie mógł skich królików, które hodowane
rzecz wspólna — swastykę.
lepiej wysłowić się.
są dla wspaniałej wetn---; na'lep
Ta swastyka zdobi dziś całe
Zaczęliśmy zwiedzać. Ferma sze swetry, rękawiczki, czapecz
Niemcy. Widzi się ia na ubrrniu
posiada 70 morgów ziemi i 200 ki robi się z ich sierści. Królicz
w klapach, na
na ulicy
chaluców. 60 pracuje w polu, a ka — powiedział Szrierl — mo
i nawet na skorupie od jajka.
reszta w Warszawie, w różnych że w przeciągu mieslaca erodz'tf
Jajko, podane mi w restauracji
zawodach.
Zaznaczyć trzeba, że 6—12 małych, lecz dobrv hodow
na dworcu Zoo ncs:ło na sobie
na fermę przv«mu»> się tylko cha ca nie dopuszcza do tego, gdvż
stempel w kształcie s-vastyki.
luców z prowincji, a n'e z War matka, orzykrywaiąc swe rna'e,
— Ro to oprmanskie jajko,
szawy, bo chnhtc powinien bvć za każdym porodem traci wełnę.
germańska kura!
odosobniony od rodziny.
DMego też króliki rodzą co trzy
O ile wojna i przygotowania
Potem mói rozmówca zanozna mieniące.
do niej są hasłami, realizowany
ie mn"e z rc™''aminem dnia: o' Następnie zwiedzam hodowlę
mi w kolosalnym tempie i z wła
g. 6-ej pobudka, mycie, nierw- kur t. zn. trzv knrn'ki i siecialściwą Niemcom dokładnością, o
szy posiłek, o godz.
7-ej idą ny domek. K*żda kura ma swój
tyle swastyka jest stemplem,
do oraey. 12—1 — obiad, od numerek, żebv było wi~don>o,
widniejącym wszędzie, na wszy
godz. 1-ei do 5-ej znów praca,! która kura złoży ła ;r;ko. Sa tak
stkich w-t>"orach germańskiego
że dwie m^szvnv r'o szti'czn^p'o
po 5-ej czas wełny.
ducha i dała
wT*- gan;a kurcząt, t. zw. inkubaWcVodz'mv
do
o'v^rv.
Stoi
tu
Kwestia żydowska nie istnie
to-".
12
krów
t.
?*".
holenderek
i
3
je już prawie zunełnie, żydom
cielaTfi. Przeciętnie z tv~b krów I Potem zw?edł"'iśmv npsieke.
pozwolono wegetować i wymie
1
rać. przvrost lud-^^o.i
?v- otrzvmuja chatecowie 120 lit- Dowiedziałem się dużo clekadów niemieckich jest blisko trzy
krotnie mnieiszy procenowo niż ! W stosunku do cudzoziemców w tym kraju podejrzliwy. Bo dcbył dawniej, liczba zgonów wie obowiązuje jednnk wyszukana ora vd^' trudno trvierz-c. że w
Cudzoziemiec -est tym wielkim obozie warownym,
lokrotnie przewyższa liczbę uro grzeczność.
miłym
gościem
i jest nietykalny. jakim są teraz. Niemcy, ktoś mo
dzeń. Żydzi mają jednak nowe
prawa w Niemczech: wolno Im Niemiec poznaje cudzoziemca na że poruszaj się, myśleć, postę
mianowicie siedzieć na Ktirfuers- odległość i chętnie służy mu pować według własnej woli, a
fend^mm-e na ławkach o special . wszelkimi informacjami. Czy to nie według rozkazu.
A I m a r
nej żółtej barcie z napisem ..nur ; także w mvśl has'a?...
Człowiek mimowoli staje się
fuer Juden".
i
3 im

i otichui-zic. wkciata być pożyteczną
w tym domu.
Swoją pomoc 'ozpoczęła od zamiatania, potem przeszia do kiichn i tu pomagała służącej w
obieraniu
kartoili i wykoszeniu śmieci. Po upływie miesiąca czu
la są tu, jak u siebie w domu, biegała i fikała kozioł
ki. Siuzaca, »vi../ąc, ze mała caęlnie pomaga, kazała
samej oi.>iei-?ć wszystkie kariofle.To była ciężka robo
ta. Skrzynia, w której znajdowały się kariotle, była
czuła ciepło. Ale na miły Bóg! czemu służąca pracu tak wysoka, żt musiała przystawić stołek, aby do niej
je? Przecież dziś m-^my sobutę. Poczuła niechęć do lu zajrzeć. A kiedy zapas się kończył i zostawało trochę
dzi, kt-»rzy nie szanu<a soboty i załatwiwszy
czym kartofli na dnie, wtedy trzeba było tak się przechylać
prędzej, co otviec kazał zmierzała ku drzwiom, kiedv że nawet raz v padła do tej skrzyni i nie mogła sama
ją rządczyni j). zynuda:
wyleźć. Nadomiar złego kartofle pod spodem
były
— A gd. 'eż ty mala przebywasz, kiedy od wa* pi zemarżniete i przy obieraniu pod paznokciami bar
»vszyscy odchorrą na cały dzień?
dzo szczypało.
— U sąsiadów bywam — krótko odparła mała.
Nie na łez/ jednak liczyć się z robotą.
Zresztą
— A mo»tdyś do nas przychodziła? Tu jest cie ona bardzo lu'.'i tę służącą, zapoznała ją nawet z sio
pło. Pobawisz s»ę z dziećmi, a i śniadania nie pozałn strą. Służąca tal-że ją lubi, zawsze jest dla niej dobra,
jemy. Czy chcesz?
tylko, kiedy przychodzi jej narzeczony, robi się ner
Oczy małe! zabłysły. Wprawdzie ludzie
ci nie wowa ' wysyła z domu.
szanują soboty ele może jednak są to dobrzy ludzie?
KSIĘŻYC CIEA1NEGO ZAUŁKA.
Podobno jedzą mięso i co cztery godziny mają posi |
Widoczna złodzieje upatrzyli sobie ich mieszka
4
lek... A przy tym jes tu tak ciepło, przytulnie...
nie. Dowiedzieli się, że tu przez cały dzień nikopo nie
— Dobrze, proszę pani — i dopiero w drzwiach ma w domu i wciąż się dobierali.
poprawiła: Dzń-kaję bardzo.
Raz — a biło już pewnie po 9-ej — wbiegła do
Rządczyni uśmiechnęła się dobrodusznie, a ma mieszkania rzrdcy przestraszona sąsiadka
i zawo
ta zbiegła z h- kfem na dół.
łała:
Ta te
zawołała — rządczyni powiedziała !
— Mała, koło waszych drzwi krtca sie jacyś lu
żebym do niej zawsze przychodziła, kiedy wy idzieck dzie!
do rob ty.
I pobiegic' do swojego mieszkania.
— Fein, ona taka bogata —odrzekł zamyślony
Alała stras-, nie się rozzłościła. Złapała tasak I po
ojciec.
bieg do miemnej sieni.
Nazajutrz, pdy wszyscy poszli do pracy, ona po-;
— Gdzie oni są, ci złodzieje — zapytała groźnie.
biegła na gorę i nieśmiało poruszyła klamką.
W t e j c -.wili z a d u d n i ł o c o ś n a s c h o d a c h i d w i e
Służąca otworzyła drzwi i poznawszy
małą, z ciemne pOota«.i'\ jedna
po drugiej,
przeskoczyły
uśmiechem zaprowadziła do pokoju, gdzie kazała u- przez nią, ja:: dzikie kozły, aż przysiadła ze strachu,
siąść na kanapie.
zaslaniajac gło-u tasakiem. Kiedy oprzytomniała, ni
Mała pogładziła pluszową
narzutę — takie to kogo iuż nie b. lo. A'-:a, pcwnyśWa, jednak oni więcel
ładne, napewir* z pałacu — 1 usiadła dumna z siebie: się bo:ą, czmychnęli na podwórko.
udało jej się nsiąść zupełnie tak, jak pani w samocho
Dopadła co drzwi. Były zamknięte
na AU*.Uę.
dzie.
i Podbiegła do -''kna. Boże, polowa szvbv wyjęta. Sta
Podano jej narówn? ze wszystkim' smaczną zupę nęła zrozpaczona. A może oni coś wv?e!' 1 uciekli?
a potem mięso r chlebem. Wieczorem dostah bulkę z
Zajrzała do .zby. Tam panował mrok straszniejwy
szmalcem. Toż to prawdziwy burżujski dom! W do cd złooztejow. Cofnęła głowę. Nie, ona do mieszkania
mu na:wyżej w święto jada się takie wspaniałości.
nie wcidzie, ; < r'zie tu pilnowała.
Ale przy ki o jesi tak przychodzić, siedzieć, zjadać!
Rozejrzała nie po podwórzu. Nikogo nie byio.
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A jej siostra tańczyła. Nie tak jak wszyscy, któ
rzy bezmyślnie kręcili się tam i z powrotem. Nie, jej
siostra — taka ładna w białej sukni z welonem, z
zarumienionymi policzkami stała pośrodku izby z chu
steczką i każdy mężczyzna po kolei zbliżał się do niej,
bral koniec tej chusteczki i obracał się i nią kilka
razy. Jakie to zabawne! Ona nie miałaby tyle cierpliwo'yij żeby z każdym tańczyć. Ot, np. ten jest ca«y
spocony i czerwony. Onaby z nim za żadne skarby
nie tańczyła. Ale jej siostra jest lepsza, aie robi wy
jątków...
Nie mogła dłużej patrzeć i rozmyślać. Była tak
zmęczona, że wśród gwaru i zabawy usnęła.
Obudziła się na statku. W Warszawie nigdy nie
widziała Wisły, a tu oto widzi ją i to wtedy, gdy ni
by królowa jedzie sobie statkiem.
Jakie to zabawne. Ledwo plunie, zaraz na wodzit
robi się koło . miesza się z falą. Podoba jej się tc,
więc tak dłu^o pluje, dopóki nie braknie śliny w
ustach.
Nikt na nią uwagi nie zwraca; robi, co iej st»;
podoba. Spaceruje po statku, przygląda się ludziom',
potem stoi przy poręczy i patrzy na wodę s brzegi.
Jakie dziwne miasto — Dobrzyń. Pewnie nazywa
się tak dialer.., że tu dobrze. No tak: wesele —
skrzypce — Wisła — słońce — statek..
O wiele,
wiele tu ładniej niż na Pawiej lub Wołyńskiej, Nawet
porównać nie można.
W DOMU RZĄDCY
Po onwr- cie do Warszawy życie na Wołyńskie
potoczyło sie dawnym trybem. Nadeszła już zima, a
u nich nic się nie zmieniło, tyle tylko, że
się teraj
marzło
Raz ojcle: nosłał ją z jakimś poleceniem do mie
szkar-ia rządcy. Pobiegła zadowolona. Tam
pewnif
jest ciepło, oa,;.eje sie trochę.

Poszła na górę. j rzeczywiście już na grogu go*

wych rzeczy o życiu pszczół. One są tak mądre i koleżeńskie,—
powiedział Śzmerl — że można
ó nich napisać całą książkę, że
by ludzie brali z r.ich przykład.
Obejrzałem komórki, w których
pszczoły składają jajka i miód.
Gdy królowej n'-> ma, wówczas
żadna nie chce pracować. Ostat
nio ferma sprowadziła najnowsze
ule t. zw. amerykańskie.
Potem zwiedzałem hodowle
roślin, a więc róż (w 120 od
mianach i kolcrach). georginij,
gwożaików i innych kwiatów,
mn.'in, porzec/ek, kartofli, bura
ków, kalafiorów, rabarbaru i cp.
Kartofle i burpki służą do włas
nego użytku. Widziałem 400 okic-n inspektów j dwie cieplarnie.
W cieplarniach naorz\kład po
midory zasadza się zimą, a z na
dejściem wiosny przesadza się
je do ziemi, tak, by dojrzały ua
sezon drogich oomidorów.
Z kolei udaliśmy się do war
sztatów. Ferma posiada wzon>
wo urządzoną stolarnię, wozow
ni?, zakłady krawieckie, męskie
i żeńskie, zakład reparacji obu
wia, pralnie, gdzie chalucki pio
rą bieliznę. Obejrzą'em kuchnię,
piekarnię, prasownię i szatnię,
gdr ie każdy ma numerek na swo
ją biePzne. Na pierwszym piętrze
znalazłem nawet fryziernię i pro
wizorvczny szpital.
Z jadalni, w której zastałem
chaluców przy pos:'ku, wszedłem do cz^elni. Są tam książki
w trzech językach: w żydów#
sk"m, hebrajskim i polskim i bfv
gatv dz^ł cz^sooism: obok ..Na
szego Prze^lid?!4' leżał „For
wards" z Ameryki i inne gazety
eurone'^k'e.
Dziaku=e Szmerlowi za to. że
tak c-'erp'iwie
oprowadzał i
wszvs'ko t:umaczvł. Zobaczyłem
jak du*o może zdziałać wspólna
młoda praca.
M o n i e k U

'nitu. a

i./>o.

—o pM^u^łCi liina

kryminalnej
sio kryminału

W artykule p. t. „Spalimy
wszystkie kryminały" pisałem o
zgubnych skutkach tej lektury,
która bezkarnie zatruwa się du
sze młodzieży. Ciągłe przeżywa
nie niesamowitych przygód, obco
wanie w wy obraz .ii ze szpiega
mi ? bandytami, może w końcu
doprowadzić do togo, że chło
pak zapragnie pr?e?yć to wszy
stko naprawdę. W każdym bądź
razie takie brudne powieścidła
zaśmiecają wyobraźnię i wpływa
ją po części na /.dziczenie pew
nych grup młodziezy, która po
tem próbuje wyładować się w
jakiejś niezwykłej, tajemniczej
akcji, z braku jej—bodaj w chu
łigańskich antyżj dowskich wy
j
czynach.
I
Po wysłaniu arhkułu znalaz j
łem w prasie przykłady.
i
Przykłady tak wymowne, źe
przetoczę je bez komentarzy.
Oto pierwszy przykład:

„Sędzia miejski
Cukierma i otrzy
ma! napisany po hebrajsku K* Z po
gróżkami, aby na płocie w pobliżu
domu złożył 100" fantów, gdyż w
przeciwnym razie będzie zamordowa
ny. Na liście widniał podpis .czarna
ręka". Dochodzen't policyjne -twier
dziło, iż lisi napisajy dzieci praw
dopodobne pod wpływem kryminal
nych powieści i filmów" (, N. P."
da. 15. 10.) .

A to drugi przykład:

„Przed sądem w l.rntz w Au trii sta
nął 18-letni uczeń szkoły handlowej,
Wahelm R. oskarżony o napad rabun
kowy.
Wraz ze swym kolegą, szesnasto
letnim Walterem N. colona! on napa
du na kasjera Ba w u Kredytowego i
zrani? go ciężko wystrzałem z rewoi
weru.
Obaj chłopcy, którzy w szkole ucho
dzlb za awanturnika^ i leniuchów, bo
jąc się niedostatecznego szkolnego
świadectwa, postanowi!' przed ukoń
czeniem roku szkolnego uciec do Ru
munii. Ponieważ nie rrieli pieniędzy,
jdecydowali urząd & napad na kas
jera Beera w filii Banku Kredytowe
go. Wiedzieli oni, że w pewnych go

Dziewczynki opowiadały mi o odpowiadał na nasze pytania w
wywoływaniu duchów.
ten sposób, że wskazywał poje
— Wiesz co, — mówiła jedna dyncze litery,
które tworzyły
dżinach jest on jedynym
nrzętłają — wczoraj z bratem wywoływa zdania.
cym urzędnikiem. W tajemniczy spo liśmy duchy i pytaliśmy się
o
Siałam przez cały czas z
sób zdobyli dwa rewolwery.
przeszłość, o nazwiska naszych drwiącym uśmiechem na
twa
O Fzóstej goriznij ućał s:< Wilhelm nauczycieli i koleżanek i duch rzy (czego ona pewnie nie zau
R. do banku i poprosił o wymianę nam wszystko dokładnie opo ważyła, bo opowiadała z takim
pieniędzy. Utykał silnie na nogę. Opie wiedział.
zapsloni), a kiedy skończyła, po
rai się na lasce. Kasjer poprosi' go,
— A w jaki sposób wyście wiedziałam:
by usiartŁ a kiedy pochylił się, iiv o- go wywoływali? — pytałam za— Bujasz jak z nut.
bejrzeć rzekomo zraniona nogę, cbło| ciekawiona.
— Wcale nie bujam — obu
piec z całej 'fly uderzył go łask? w. — Kiedy się ściemniło — tłu rzyła mi — jeśli nie wierzysz,
maczyła mi — weszliśmy do na to spróbuj sama.
głowę.
szego pokoju w tajemnicy przed
— Nie ma głupich,
wolę
Beer podniósł się natychmiast i wy j
mamą (bo mama uważa to za pójść da kina.
wiązała się
dramatyczna
walka.
głupstwo i zabrania wywc'y- j Ópowiedziaiam to mojej przy
Chłopcu udało się iednafc wyciągnąć
wać), zasłoniliśmy żarówkę ga jaciółce. śmiałyśmy się z tego,
rewolwer i oddać do kasjera
dwa
zetą, tak, że w pokoju panował a potem prędko zapomniałyśmy
strzały, raniąc go ciężko. Przerażo półmrok. Potem na stole położy o wszystkim.
ny swym czynem, uciekł, nie zrabo liśmy kawałek białego papieru,!
Dopiero przed tygodniem, kie
wawszy pieniędzy. Kolega iego, Wa! na którym był napisany alfabet.' dy siedziałnm z przyjaciółką i jej
ter N., który stal na straży przed ban W końcu przewróciliśmy
tale kuzynem u mnie w nokoju i rie
kiem. widząc uc:ekaiącego W'lheitia. rzyk dnem do góry, narysowa mieliśmy co robić, przypomnie
również zaczął uciekać. Przecinanie liśmy strzałkę. Potem usiedliś liśmy sobie "> tym. co opowia
puścili się za nimi w pogoń. Walte my wkoło stołu i położyliśmy rę j dała Riwa.
ra ujęli, a Wilhelmowi udało
sie ce na talerzyk".
powiedzia
Po pewnym j — Wiecie co
czasie talerzyk zaczął krążyć i j łam — nie mamy co robić, więc
zbiec.

Kasjer Beer zosta? przewieziony do
szpitala gdzie oo ciężkiej operacj J
wielomiesięcznej kuracji powrócił do
zdrowia.

— Masz Chil!"
— Mam. 4 tę markę masz?
Podczas przesłuchania w areszcie1
— Czekaj, -o to za marka, nie
młodociany Walter N. opowiedział ze mogę się pokapować.
Izami w oczach, że do
popełnienia, — I ja nie wiem. Zapytajmy któ
przestępczego czynu skłoniły go p"-ze regoś z siódmaków. Ale w ich klasie
czytane powieści gangsterskie i fil jest cicho. Czyżby zwagarowali?
my kryminalna. Chciał również pope!
— E, teraz nie sezon. Ot, na wio
nić wielki i bohaterski wyczyn.
snę... Pamiętam raz 1-go kwietnia
Wspólnik jego, Wilhelm R., prze cała siódma klasa zwiała na górę I
dostał Mę o głodzie i chłodzie do gra schowała się u pierwszaków.
nicy, gdzie został zatrzymany z po-: — No i?
— No i zostali wyrzuceni z budy
wodu braku dokumentów. Wyjął wte
dy rewohver i chcia steroryzować u- na tydzień. Ale teraz początek roku,
rzędnska .Był jednak tak wyczerpa teraz się nie waga ruje. O, patrz, sal
Pewnie klasówka.
ny długą ucieczką, źe zo6tał po krót Siedzą i piszą.
Dlatego
u
nich
tak
cicho.
kiej walce ujęty.
— Biedald. Pauza już się kończy,
Podczas przesłuchania przyznał się
do wszystkiego, ale ze skruchą dodał, a my nie wiemy, co to za marka.
— Dajno mi ją, Dadzik, popatrzę
że był lak przerażony swoim czynem,
jeszcze
raz,
może coś przeczytam.
że postanowił zrezygnować
z kra
Hm,
litery
wcale
do liter niepodobne,
dzieży. Chciałby moc cofnąć rve po
aje obrazek ładny.
Daję d za nią
9tępowan:e i pragnie odpokutować
dwie hiszpańskie albo cztery węgier
za swój czyn.
skie.
Sąd skaza) go aa 3 lata ciężkiego
— Awrumku, czyś ty na głowę uwięzienia."
padłir Przecież dopiero wczoraj da
LOLEK D. (Łdd2.) łem za nią Szlamce Urugwaj.
— Bujasz!
— Słowo! Mogę przysiąc.

— Nie trzeba. O, patrz, siód-iacy
wychodzą. Zapytaj.
— Hallo, kolego.
Na chwileczkę.
Chcemy zapytać o jedną markę.
— Pokażcie. Ale prędko, nie mam
czasu ani humoru. Klasówka, rozu
miecie?
— Rozumiemy. Proszę, oto ta mar
ka. Skąd ona?
— Z Egiptu. Ale widzicie — bez
stempla.
A marka niestemplowana
jest próbną, więc tym samym do ni
czego.
Rozlega się dzwon :k. Awrumek i
Dadzik idą w szeregu do klasy. Da
dzik idzie smutny, Awrumek — wi
dać to z twarzy — walczy z sobą,
w końcu odzywa się:
— Wiesz, Dadzik, jednak ta marka
podoba mi się — taki ładny obrazek.
Daję d za nią trzy hiszpańskie.
— Dobrze. A temu Szlamce spra
wię takie lanie, źe go rodzona mas
ka nie pozna. Oszust! Próbne marki
sprzedaje.
— On dę wypróbował,
czy się
znasz. Trudno, Dadzik, każda nauka
drogo kosztuje.
ZELA1AN (Wilno).

wywołujmy ducha, może się ada.
— Dobrze — zgodzili się.
Przypominam sob?«\ ;ak to
Rywa zrobiła
i zrobiliśmy co
trzeba. Kiedy wszystko było go
towe, usiedliśmy koło stołu, po
łożyliśmy ręce na talerzyku i cze
kamy. Talerzyk nic — nie ru
sza się z miejsca. Już chcieliś
my zniechęceni zdjąć, ale w tej
samej chwili talerzyk lekko się
poruszył.
— Kto posunął? — zapyta
łam niedowierzająco.
— Nie my — powiedzieli Buzio i !."«ia.
No widzicie, Rywa m5wfla
prawdę.
— Aha.
— Teraz pytajmy!
— Kto jesteś?
— Antcni Fukowski.
— Czy możesz z nami rozma
wiać?
— Tak.
— lak się nazywała babcia?
— Chaja, — odpowiada tale
rzyk.
— Oj, krzyczy Buzik — Ja
ste boję. Duch naprawdę z na
mi rozmawia.
— Cicho — zgromiła go Lusia, — bo duch się obrazi.
Zadaliśmy jeszcze parę py
tań i duch nam r.a wszystkie od
powiedział, ale potem już nie
cł-ciał nic mówić. Wtem Buzio
niespodzianie zapytał:
— Duchu, czy możesz nam
sie ukazać?
— Tak.
— Więc się nie ukazuj —
krzyknęliśmy jednogłośnie.
— A czy możesz dać znak, że
jesteś miedzy nami?
— Tak.
I Lusia, zebrawszy całą swą
odwagę, krzyknęła:
— Więc daj znak!
W tej samej chwili ktoś mo
cno
zapukał
do szklanych
drzwi. Myśmy się tak okropnie
zlękli, że przez parę minut sie
dzieliśmy, jak przygwożdżeni do
krzesła, a potem z krzykiem nciekliśmy do kuchni.
Ja w duchy nie wierzę i sama
nie wiem, co o tym sądzić. Aloże któryś z czytelników napisze
swoje zdanie w tej sprawie?
FRIDA ARTEZ.

docznie ucieki. i już tej nocy nie wrócą. Nagle zauwa i coraz bardziej podnosił głos. Srul odpowiadał wrzas
W domu -ostało dużo małych lusterek, które oj
Ja, że co? bij fzczy w biocie pod oknem. Podeszła i kiem wyrywa' r.ę z rąk siostry, chcąc się rzucić na ciec wyrabiał. Przecież
to dobry towar — myślała
podniosła szybę, którą złodzieje, uciekając, rzucili. , ojca.
mała.
Wsadziła szybkę z powrotem i już się z miejsca
Na ten krzyk przybiegła służąca rządcy 1 łagod-;
Wzięła -as'erka i wyszła na ulicę.
nie rus- vła. Pece w tył założyła, oparła się o mur i nym głosem zaczęła uspakajać napastnika. Na chwilę;
— Może pan kupi takie lusterko: Wszystko
w
czekała na powrót ojca.
zapanov alo
< zenie.
nim się odbija. Zaraz pokażę. Ot, proszę spojrzeć.
W górze księżyc jasno świecił. On sprawiedliwy.
— O co cni się tak kłócą — myślała niespoKoj— A po c~emu to?
Światło swe rz^ca nawet w tak smutne zaułki.
nie mała
— Po pi *ć groszy.
Patrzyła .ia bladą twarz księżyca i myślała
o
Wiedziała, 2e już odawna ojciec krzywo patrzył
— Co, po pięć? Nie dam więcei, jak trzy grosze.
biednym ojcu t'ierwazy raz poczuła żal do siostry. na Srulc, ale zaciskał zęby.
— Co pan mówi? Chce pan za trzy grosze? Do
Od czasu, jan wyszła zamąż, oddaliła się jakby od ojj
Po chwili Srul znów się odezwał. Ojciec milczał.' brze, dam p2**u, ale to trochę gorszy gatunek.
ca i nawet ją -ui mniej kocha. Nie, io niemożliwe. Toj To widocznie jeszcze bardziej podnieciło Srula, bo!
Mała nje znała się na cenach ani na lusterkach.
zaczął krzyczę*., szarpać się, lecz siostra
wciąż go Słyszała tylko że tak się mówi przy sprzedawaniu,
Się tylko wvue^t.
I czekała ak długie godziny, wciąż zapatrzona w trzymała. Aż gwałtownym ruchem wyrwał wałek
z więc wyjmor. Ja inne lusterko i otrzymywała swoje
smutny księżyc Dopiero o ii -ej rozległy się na podwó łóżka i cisną-, w starca.
trzy grosze.
rzu znaiome krnj-a. Tak, to oni.
Wałek tra-ii ojca w bok. Ojciec
zachwiał się i
Wbiegała do sklepu z wodą sodową, gdzie prze
Siostra, dowiedziawszy się o wszystkim, wzięła padł nieprzytomny.
siadywało zv/vMe dużo ludzi i gdzie kupcowa
była
ją na kolana, przytuliła i piosenką ukołysała do snu.'
Tej krzywdy mała nigdy Srulowi
nie przeba bardzo uprze;rra.
Ałe nic się nie zmieniło. Nazajutrz wyszli tak samo o czyła.
— Czy kwicie państwo takie oto lusterka? Nie
siódme', zamknęli drzwi i ją zostawili samą. 1 tak sa-'
drogo sprzedaje, bo po trzy i pięć groszy.
mo dni następ iych — nawet o kwadrans nie wracali
CHOROBA O iCA.
Ludzie raczyli /e zdumieniem na maleństwo, nie
wcześniej. I znów wieczorem, kiedy
słońce zaszło,
W parę -Ini po'em ojciec zachorował.
wiedząc, czy to
to bawi się tu w sklepiczarkę, czy
dwaj mtżczyżm stanęli przed kłódką i porozumiewali
Ojciec leża; i co chwila trzeba było podawać mu i też naprawdę sprzedaje.
się na migi.
no'.nik iak małemu dziecku. Ją to nawet
śmieszyło;
A '•upcov.it śmiejąc się, zachęcała:
Powiedział jej o tym Mendele. Teraz nie bała się czasami, ale nigay tego nie okazywała, bo ojciec bar
— No kup.' ie, kupcie, dajcie małej zarobić.
już niczego. Wybiegła, stanęła przed nimi i głośno za dzo cierpiał.
Wiec ten i ów, jakby czymś zawstydzony, wycia
płakała. Ci obe:rzeli się i zrozumieli.
Szybkim Kro
Tak cierpiał, że go wreszcie zabrali do szpitala gał portmonetkę i nabywał dziwne lusterko. Kupcowa
kiem wyszli 7 podwórza.
gdzieś bardzo daleko, na krańcach miasta. Odtąd już z opuchniętym; policzkiem także wybrała sobie luster
Znów stinęla przy drzwiach i pilnowała kłódki.' go więcej nie widziała. Od siostry i szwarga d^wiady ko, władnie nannniejsze i kr/ywe.
Tym ludziom *'ic nie uda się zabrać z jej dopiu. Choć wała się tylko c stanie jego zdrowia.
—Nie słodzi — pocieszała małą — przynaj
by tu sto razy przychodzili, zawsze odejdą z pustymi
Raz siost a wróciła ze szpitala uszczęśliwiona mniej w iustrz** będę miała równą twarz.
Z zadowoloną miną wybiegała mała na ulicę !
rękami!
j Ojciec ma się oobrze, prosił nawet Srula o papierosa.!
Kskżyc swic-cił, jak zawsze w ciemnych
zauł-j
Ms!ą to bardzo oburzyło.
znów zatrzymywała przechodniów.
kach, trochę jaśniej, niż gdzieindziej * trochę smutniej1
— A?adames:, t?kie oto lusterka sprzedaj?..
— Dlacz*g<- — myślała, oicJec jest tak dobrv.j
— Gei, g.'j, klene, Ich habo kein eajt!
dlaczego tak prędko wybaczył Srulowi? Ona chvba,
KŁÓTNIA.
Z sercer.' pełnym otuchv wróci'? wieczorem do
przez cafe żyei* nie rozmawiałaby ze Srulem po takiej1
Pewnej n-łcy obudziła się przestraszona.
zniewadze,
dom :. Czuła się szczęśliwa. Zarobiła dziś prawie zło
Przy ckuie srał ojciec, nieopodal Srul, przy nim
tówkę.
LUSTERKA.
jej siostra, k-'.ra trzymała Srula mocno za ręce. Srul!
No. ery l -ile miał racji stary tata, kiedy mawiał,
Ojciec leża! ehery. Zarobki malały. Co zrobić, że- j
był blady i bhskał oczyma, a ojciec, stary, całkiem by dostać trochę pieniędzy, żeby starczyło na życie zc ta mała za^c-ze sobie oo adzi?
siwy ojciec, był bardzo wzburzony. Mówił coś długo j rodziny i na paczkę do szpitala?
„(D. c. n.)
i
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10 LAT TEMU — O CZY M WTEDY PISAŁ „MAŁY PrtZE- przez miasto samochody z do-l
stojnikami państwa. W drugim!
GLAD"
samochodzie siedział pan Mar
szałek. Widziałem go bardzo do
trze. Pan Marszałek był w 'Job
rym humorze, uśmiechał się do
j dzieci i salutował.
Radość w
(CZY BĘDZ!c LEPIEJ?)
mieście była wielka.
O godz. 3-e] pan Marszałek
jeżeli w szkole zjawia się no- sporty. Wiec należy koniecznie
i
wy nauczycie! — uczniowi* i u- j — do Zakopanego, Puszczy Bla wraz z gośćmi wrócił do War
sczenice wykazują żywe zainte- j łcwieskiei, morza, Krakowa, Ka- : szawy. Ja samego poświęcenia
resowanie. Czy młody ,czy p.-zy: zimierza — n:ech już będę La- I pomnika nie widziałem, bo Ovłi
stojny, czy lepszy o ' poprzedni-j zienki, park Skaryszewski, byle j wielki tłok. Za to wieczorem po viH-V Turnie' Rozry\ 1* » - *>
ka, czy wesoły, trzeba lub
r.ie j nie w klasie.
szedłem z tatusiem na ten nowy;
,eg0 Prze " ! ^ du "'
trzeba go się "bać;
czy będzie | W salach rekreacyjnych urzą-! most, który zrobił na mnie wieli
stawiał dwóje, czy będzie mcż-i dzić ślizgawki i sanki
kie wrażenie, bo wygląda potęż, Rozwiązanie zadania turniejowe
na ściągać. Czy będzie wyrzucał j sami przyniesiemy.
go Nr. 21.
nie, zwłaszcza w nocy, kiedy oza drzwi {w szkołach powszech-; Niepokój budzi to tylko, że ie- swietlonv jest setkami latarń.
nych wyrzuca się,
w gimnaz- j karze czasem zapisują rycynę.
PODZIĘKOWANIA
jach wyprasza się za drzwi albo i Ale trudno: byle nie często.
s.
;
osuwa z klasy).
Co znaczy senator — nie wie
Siedziałem wczoraj przy oblej
Takie pytania rodzą się, gdvj Mały Przegląd.
dzie, a wtem ktoś dzwoni .Zry-j
zjawia sie nowy zwyczajny nau-! Troche nieprzyjemne, że no-, „
..
. .
otwieram
czyciel. A cóż donicro, gdy zmit | wy minister należy do partii czv i. m . S.^ ? mi2 i sc3o
wieram
j

TURNIEJOWYCH 10-go i 11-gO
i
NADESŁALI:
; S. Berlinów na (imię. wiek, adres!
• I G ) , Hsliiłka Boruchin (!0, II),
; „Foro" (II, 12), Renla Frydman (10,
|l!>. Ja Ssgcr CO, II), Edzła Jedj wah (wiek — 10, !I), ..Hestia Riab-

i cew*' (10. II), Paweł Lapklus (10,
iii), M'«tek Llchtenbaum (10), Oleic

j Okuski (10. 11), Daniel Poczeboc&L
i (wiek — 10, 11), lzio fiepstein (10,
• 11). Lila Rotblat (wiek — 10), Sewex RotsRstiin (10, II), Maria Ro! reawaj"nówna (10), Ruj (Imię, wiek,
jadrŁ-s! — 10, 11), „Ursus" (10, U),

1
iakie f?
uia sie cały minister.
j też do klubu pracy.
!
P3"3 *|
Ministrem oświaty został te-i Praca — owszem. Można. Ale jec^ 3'
? Pan podaje rm <e»iązj
raz doktór — senator — członek | nie szkodzi i zabawa, rozrywka , ® pocztówkę i mówi:
Klubu Pracy. Więcej nie
wie- j — wesoła praca. Bo praca smu- i t
To ci przysyła Mały ITZC j
• Musio Zin^er <10, U), Henio Zyl»
tcy. Spróbujmy odgadnąć.
i tna, zwłaszcza, jeśli się człowiek j
I bertrest (10, 11).
Że doktór — to dobrze.
j boi ciągle I drży, wywołuje de- j
bardzo wzruszony i niej
Dobre rozwiązania zadań turŻeby się przypodobać nowe-1 presje. Depresja — to przykre i wiedziałem,
co odpowiedzieć.!
{nie'o-vyeh
12-go, 13-go i 14-go
mu ministrowi, powinni nauczy- j ciężki a cieroienle: dorośli muszą Przeciez napisałem tylko dwa li
Rozwiązanie
zadania
iurnieio-!
nr.dcsinli:
Halinka
Bornelin (12,
ciele później zaczynać lekcje. O chorować na depresję, jeżeli
sty, a tu tak witika niespcJzian
wesro Nr. 22.
13, 14), Franka Firszt (12, 14),
9-ej, nie o S-ej. Bo doktorzy ka j mają pieniędzy albo płacą duże ka!
j „Fcm"
(12, 13, 14),
Renla
żą przecież leżeć w łóżku. Gdv- j podatki. Ale dzieci i tak mają • 1 jeszcze ten pan powiedział, j
i
Frydman
(13),
„Jasager"
(12,
pejut;
J3
by z jakich wyższych względów; własne choroby (odra. wietrzna że za tą pocztówkę można bę-j
}
13,
14).
Paweł
Lapidus
(12,
14)
tego nie uczynili, powinni przy j ospa. koklusz, świnka), na któ-! d::ie póiść z Małym Przeglądem
Pfi!
O' k Ołtuski (12, 14), „Ursus, r
najmniej pozwalać na speźnłmie i re znów dorośli nie choniją. Sta-'j do kina Pyszności!
S^jrJl mi
1(12, 13, !4), Musio Zinger (13,
się. Nie często. Co drugi dzień,; nowczo należy tak zrobić, żeby j
Więc bardzo panu
dziękuję,!
; 14), Kenio Zyłbertrest (12, 13^
W.
IkA
— nie o wiele, no — 5—10 nu- jw szkołach nie było depresji.
j panie redaktorze?
t 14>.
nut.
j A gdyby — na początek —
Musio z Solnej, i
Fr
! ODPOWIEDZ! REDAKCJI
Powinni mniej zadawać. Bo przeprowadzić redukcjo dwójek?!
n.
„ROZR. UMYSŁ.".
lekarze wiedzą, że dzieci nie po- j Każda r owa władza ogłasza am-1 Wróciłam właśnie ze spaceru Rozwiązanie brzmi: Tomasz Ma-j
Franka
Firszt — uwzględniwinno się przec-ązac
Dziecko • nesiie. Niech wiec nowy min;- ' i myłam ręce do obiadu, gdy usaryk.
Rozwiazanie zadania turniejowe liśmy. Odpowiednie punkty zon
stały Ci zaliczone.
sro Nr. 23.
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wzrok, słuch, smal;, dotyk i pc-j zyska w ten sposób popularność .
' J .0 '
Prz5 szedł. ByŻARTY
ła!n
ba
z
wonienie.
'
! i Wczność młodziej
[? ? ^ziw.ona, ze>0 tej
:zy szkol-:
i porze, kiecy się z nikim nie uLekarze zalecają wycieczki i j nej,
NIEBEZPIECZNY OBJAW.
o O
• 7" £
mówiłam, ktoś mnie odwiedza.
— A jak tam z apetytem?
: ui najwięcej byłam
0^-'nai'T7e|' TT^DUrłi j
A
zdził.
Z!s ' P anie
do ' rtorze '
wioria, gdy wchodząc do poko- Po/w^a/-"-;^ h -r^ih'-?rv
Tj
ju dowiedziałam się, że to Malyj rak
v 'S
i&M-:
j Przegląd przysvla mi pamiątkę:
- •
smakują potraw}',
których irf
i pocztówkę owoców i ksiazke
I
'j
doktór ;esć zabronił.
;-'V
Kgf X
F0 RAZ PIERWSZY
Czułam się tak szczęśliwy że i
j
POPRAWA.
— Czy oskarżony by! ,uź kle
me wiedziałam, co sie ze mna J
.
r>
. ^
...
,
i
ą d u .n a o- i s a „l i : dy karany?
c
cuieje, 5>zuKałam
tylko
ko^os, "z d o.M a ł e ig o• P • r z e g l „
,irm
'
Arensztajnowna Gen,a. —Ban
— Piętnaście lat temu, panie
? wSf-.
' m °' 1 " er4 "" s
- Chęcińska Sab- sędzio.
— A od tego czasu?
'TO też serdecznie dziękuje Ma ^„7
Lusia— Ani razu.
' 'emu onegWowi za te mila nie °f'eJ
~ ^uoarO-.vna
LIŚCIK MATKI.
wieczorem ze szkoły, podeszła snodzisnkP
D y aa - ~ Guzik
s ,^ 7 :- ni .
F. - Jakubo— Co oskarżony robił przez
;
i? '
Nauczycie] opowiedział na etę- do mnie jakaś nieznajoma pani *
wicz Nina.
Kas-an Cliaim.
te
piętnaście Iał?
Dziimia z Nalewek.
pujący cie'ja'.vy wypadek:
i prosiła, żebym weszła z
nią
Klapper D. — Kleiner Leon.
— Siedziałem w wiezienia-.
Mam w pierwszej klasie ucz- do bramy : dala ołówek.
j BO CHCF BYĆ SŁAWNA.
Leńskt Bobuś. — London Pi-.
TROSKLIWOŚĆ.*
nia Felka, lest największym łcLecz ja przypomniałam so-1 W naszej llnsie są różne dzie
n ' e ^* — Markusówna J. — A1elW za wiłach cza tuja bandyd
dz
buzem w szkole, bije się nawet bie. żc- mamusia zawsze
mnie ci: bogate i mniej bogate. Opi- man ^e§'na- — Mordchelewicz na be inter:o handlarza, Ktorv
Opi

^

Mm

zywają

podroznego

do kar
cha matkę — i martwi się, Ale
potem zapomina — I zno.ru to

I rzone rzeczy, które :ias me intc 3Z-1-DiKa f ajba. — Tencnbaum
| resuja. Ona naprzykład mówi, że ^-ea* — Wajngarten Artur.
r.umnsta powiedziała, że do-|
t--i^ w.^vairzv! pół świata. v-v?S'er Jerzy. — Wiesel I.
s®010'
i brze się urządziłam, bo ta pani .My nawet nie wiemy, co to zna
Listów otrzymaliśmy z WarRaz, kiedy wszedłem na tek- mogła mi zatrać teczke i palto, czy i w jaki sposób jej tatuś wy szawy — TS z prowincji — 41,
cję, zauważyłem, że Felek jest gdybym się nie wymknęła
z zagranicy —. ! razem — ! ? 0.
walczył pół świata.
wyjątkowo S<X-o;n\
"ł-iKE
POś«V!ĘCEN!E ,MOSTU
Przepisuje różr.e wiersze, każe
;
minut wyjmował coś z kies/eni
WE WŁOCŁAWKU.
_
j
ie nam słuchać i jeszcze mówi,
przygląda? s>c, uśmiechał —i
PROSZEŃ! DO REDAKCJI I

tak
długo nie ma? — szepce jeden
czy mu sie abv. broń Boże,
co złego nie stałe?
DEKORACJA.
\V szpitalu na stole operacyj
nyr; leży murzy. Chirurg po do
krnaniu operacji łapie się nagle
za siłowe:
Do |; ciia r Co teraz będzie?
nićmi!

wkładasz
p-.oro. które ml
aHIinka
Kotlarski t^siaś. — gwarantowano cio końca życia
Karłkę od mamusi.
! sze -cin milionów złotych. DiateŁAKOiMY KOTEK.
Liberzon Bela.
— Czy można przeczytać?
j go ten most jest bardzo mocny
S \vyjASN!ENlE.
— ''ożna, sie cicho.
j i p'p'cny, żelazo - betrnowy.
żek o ptakach, psach a ja wam 0 pTzybycie d0 redakc|i v. nieJ _ Diac,eV0'wtaid^te ta daW kartce było tak napisane j O godzinie wpół do dziesiątej napiszę
m kotku.
kntk-n
— i>ict;cyu wKisvtwie
o moim
Ii J • . . « - wiasciwie raw ua„Synuś
kochany! _
: poszło wojsko z orkiestrą na dwo
lica i za-jważafam
,I ? '
° "od,f" 4 ci w ma
Portrecie trzyma wachlarz
5
Raz szłam ulicą
mama two;a prosi, abyś był rzec powitać pana
/Marszałka, małego kotka PhzJal żatoS ^ ""'T"."'" l»«'znaVA in, w ręku ?
,
Z: •
j! Pocztówek i upomnikow.
j — To bardzo proste. Bo w ka
w szkole. N:e dokazywać, nie fi Łacnie wyglądały balkony, orzy i drżał z zimna.
Żal mi się
go
talogu fest napisane „Dama z
to d? czysty
ts&ą s»r!>^ 7Śe»en?ą i hnrwnymł kil?; zrobiło i zabrałam kociaka do
wachlarzem".
:
[ £}u śn żami. Kot z?kradł się po
? "-"ń i bia.na powitalna na głów domu
Vosz*. ?byś
SM'^N'A 5TWAGA.
as ne,: iu cv.
j Tu d^tem mu ciepłego mleka cichu pożni 1 caiy klops
do tCj kartki.
—
Ucz
sie auTiclskiego. mr»je
L
steli ta ulicy w s'ereji nołoMam go na kanapie. Ko-i Mann strasrnie się zdeneavo
uzieel^o — mówi ojciec do syna
Twoja
cr^r't
•en. Każdy str^a! s:ę
zdobyć tek ten przywiązywał
się do W2ła 'wyrzuciła "o.
Wandzia K "cosze miejsce, żeby
zobaczyć! mnie coraz bardziej. By* wie!-' Ja bardzo się martwiłam lecz — dwieście mToiów ludzi mó
wi tym j°7-'k:em !
PRZESTROGA DLI MOICH
pasja Marszałka la mtałem dob kim dzikusem i łakomczuchem, nic nie mogiam na to poradzić,
— Dwieście milionów? 1 tatuś
ROWE ŚNI-CZEK.
re m.r.sce na balkonie.
Pewnego razu mama zrobiła j
O-t' a | uważa, że to za mało?
Alam lat 10. Gdy
wracaiam
O go:;z. 11 -e,
przejeżdżały wspaniały klops i wstawiła go
7"-'
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