
GAZETKA DLA DZIECI. 
Poczta 
dla dzieci. 

Gienkowi Jankowskiemu w miejscu. Cie- 
szy innie, że C.tcniek to zauważył. Liścik za- 

mieszczani 

Mani S. w miejscu. — < >t«*ż jest: 

Szumią jodły na gór szczycie. 
Szumią sobie w dal, 
I młodemu smutne życie, 
C.dy ma w sercu żal. 

7. innych ludzi d<> nikogo. 
Jeno do ciebie niebogo; 
< >j, Halino, oj jedyna. 
Dziewczyno moja... 

Już w dziecinne lata nasze 

Jam do czarnych skal 
S/edł w przepaście, bym ci ptaszę 
Małe z gniazda dał. 

Zawszeni tobie najwonniejszych 
Kwiatów przyniósł z gór. 
Dał z odpustu najpiękniejszych 
Koralików sznur... 

Nie niani żalu do nikogo. 
Jeno do ciebie, niebogo; 
Oj Halino, oj jedyna. 
To wina moja... 

Rośnie kwiatek, w drzewko rośnie. 
Wzrosłaś, jakby czar, 

Ach, za tobą bym radośnie 
Wskoczył w ognia żar. 

I.ata, niby wichry biegną, 
Jak potoki mkną, 
Przybył panicz — i dla niego 
Pogardziłaś mną... 

Nie mam żalu do nikogo, 
Jeno do ciebie, niebogo, 
Oj Halino, oj jedyna, 
Dziewczyno moja... * 

Zosi Dziawer z Jessup, Pa. — Banino cię 
przepraszani! moja droga. 

J. Nowak z Minneapolis, Minn. — Dzię- 
kuję ci! 

Rajmundowi Czaja e Cleveland, O.—Nie 
posiadani tej książki u siebie, mój chłopcze. 

“Czytelniczce Zgody”. — Adres Tadzia 
Giżyńskiego jest: Missouri ave. Portland, 
Oregon. 

Broni Oziemina z Forest City, Pa.—Na- 
dcślij mi swój adres, szybko. 

Tadziowi Giżyńskiemu z Portland, Ore.— 
Więc tęsknisz za miastem Chicago i dawnym; 
swymi kolegami i znajomymi? No, miej na- 

dzieję, że kiedyś do nich powrócisz, a tym- 
czasem staraj się o przyjaźń twych rówieśni- 
ków' w Portland. 

Józi Turowskiej z Kenosha, Wis.—Dzię- 
kuję ci, Józieczko. 

Helci Urban z Kenosha, Wis. — Niechaj 
Ilekia unika wszelkich esów-floresów. Naj- 
ładniejszą ozdobą kaligrafii twej niech będzie 
— staranność i nic więcej. Za liścik, dziękuję 
milę. 

Marci Wruk z Joliet, 111. — Na przyszły 
raz niech Marcia pisze piórem i nic: i mieniny 
ale: imieniny. 

Maryni Falkowskiej z Caldwell, O.*—Bar- 
dzo mmc twój liścik ucieszył, dziecino. Pisz 
częściej i ucz się 'po polsku szczerze. 

Anusi Przeczewskiej z Nowego Yorku.— 
W Gazetce nie ma miejsca na poiweści teraz. 
Za życzenia — dziękuję ci. kochana. 

Józi Klawataj z Peru, 111.—Pisz częściej, 
moja droga. 

Liściki od dzieci. 
OD ELZUNI. 

Droga Ciociu Lusiu! 
Najprzód pozdrawiam Ciocię Lu się i do- 

noszę że książeczkę odebrałam, za którą Cioci 
ł.usi bardzo dziękuję. Bardzo się ucieszyłam 
i zaraz pokazałam swoim starszym siostrom i 
braciszkowi młodszemu, bo i on chce się tak 
uczyć, coby wkrótce mógł napisać do Cioc^ Lu>*i list. Muszę donieść Cioci ż.e od dziś za 

tydzień będę przystępować do Pierwszej Ko- 
munii świętej. Bardzo się cieszę i nie mogę 
»ię doczekać W ielkanocy. Posyłani Cioci Lusi 
serdeczne życzenie “Wesołego Alleluja” i 
wszystkim dzieciom co piszą do Cioci ł.usi i 
dziękuję Stasiowi z X<»vvego Yorku za “Ka- 
techizm Polskiego Dziecka”, l>o już go się na- 

uczyłam na pamięć. 
Elżbieta Małecka, 

Clymer. X. Y., R. F. D. 58. 

OD GENIA. 

Kochana Ciociu Łusiu! 
Przeczyałem gazetkę dla dzieci i zoba- 

czyłem, że katechizm polskiego dziecka” nie 
ma zakończenia. Zakończenie jest następują- 
ce : 

Czem ty dla niej? 
/Wdzięczne dziecię, 
Coś jej winien? 
Oddać życie. 

Gienio Jankowski, 
Chicago, III. 

Sumienie. 
Mateczko moja! — powiedz mi jedyna, 

Czyj to głos słyszy, zwykle serce moje, 
Kiedy coś zbroję? 
Kto mi wymawia, kto mię upomina, 
Kto mię tak trwoży i wstydzi? 

>ię rumienię, choć mię nikt nie widzi? 
Choć wiem, że mamie nawet żadna muszka 
0 winie mojej nie szepnie do uszka? 
A kiedy znowu co dobrego zrobię, 
Gdy bywam taki, jak ty życzysz sobie, 
Pilny i dobry, kto to jest, od kogo 
Wnet słyszę w sercu głos miłego brzmienia, 
1 słodkich pochwał, z któremi tak błogo, 
Lekko, wesoło? 
— To głos twego sumienia. 

Adam Pług. 

Łakomczuch. 
Synek. 

— Jeść mi się chcę, moja niatuś. 
Podwieczorek daj mi już! 

Matka. 
— Dobrze. synku, wnet dostaniesz, 

Tylko z szaty wyjmę nóż; 
Ukraję ci kawał chicha, 

I do tego sera dam; 
No, ma.-z, chłopcze, jedz z ochotą! 

Synek. 
Ser, matusiu, wolę sami 

Jak król Kazimierz nauki 
szerzył. 

Bartek był sierotą i mieszkał u wuja. Nie 
było mu tam dobrze, bo wuj był człowiekiem 
chciwym i ograniczonym, i nieraz gniewał się 
na Bartka, że czas na naukę marnuje. Aż pe- 
wnego razu, zastawszy cliio]>aka na*l książką, 
rozgniewał się okrutnie i zawołał: — Weź się 
do rzemiosła i pomagaj mi w robocie, a nie, to 
idź precz, nie będę cię żywił darmo! 

Biedny Bartek westchnął, zabrał swoje 
rzeczy i wyszedł z domu. Do wieczora błąkał 
się po ulicy, n«»c przespał gdzieś pod płotem, 
a nazajutrz pośpieszył do szkoły. Gdy jednak 
lekcye skończyły się, zgłodniały i znużony, po- 
szedł nad W i.słę, i usiadłszy na brzegu, roz- 

myślał co czynić. 
Wkrótce zbliżył się doń jakiś nieznajomy 

i zaczął go rozpytywać o wszystko, co jego 
dotyczyło. 

— Dużo już umiesz chłopcze! — zawołał, 
radośnie — przekonawszy się jak wiele wia- 
domości Bartek posiada. 

— Bardzo kocham naukę — odpowiedział 
Bartek — i chciałbym się uczyć, ale cóż kiedy 
my ani jednej wyższej szkoły nie mamy! 

— To myślisz, chłopcze, że zdałaby się 
wyższa szkoła — Akademia w Krakowie? py- 
tał nieznajomy. 

— Oj panie, król tylko mógłby ją założyć, 
ale kroi ma pilniejsze sprawy na głowie! 

Nieznajomy uśmiechnął się, z kieszeni vvy- 
jął kilka monet i dał je Bartkowi*, mówiąc: 

— 1 a ki blady jestes, kup sobie trochę lep- 
szej strawy, a przyjdź za tydzień na zamek 
królewski, powiem o tobie królowi, może ci 
król co poradzi. 

Ody vv dniu oznaczonym przyszedł Bar- 
tek na zamek królewski, spotkał go pachołek 
i zaprowadzi} do czyściutkiej, jasnej izdebki i 
rzekł: 

— ł u ma być odtąd wasze mieszkanie. 
Jadać będziecie z królewskiego stołu, a teraz 
chodźcie za mną do króla. 

Wkrótce weszli d«» wielkiej, pięknej sali. 
Na wysokim tronie siedział kroi, otoczony 
dworzanami. Jakież było zdumienie Bartka, 
gdy poznał w' nim nieznajomego, który mu ty- 
dzień temu do zamku przyjść polecił! 

A jakaż była jego radość, kiedy król, po- 
witawszy go łaskawie, dał mu do przeczyta- 
nia akt (papier urzędowy), w którym stało 
napisane, że król zakłada w Krakowie wyższą 
szkołę — Akademię. Bartek został je<ln3 tn z 

pierwszych uczniów w tej szkole. A szkoła ta 
i dotąd istnieje w Krakowie, i -dotychczas li- 

czą się w niej różnych nauk setki Polaków i 
Polek. 

Złote myśli. 
Nikt się lepiej nie bawi od tego. który li- 

mie oddać .szczerze i z prostot.'! chęci ulżenia 
drugim i przysporzenia im trochę szczęścia. 

Życie, dobrze wypełnione, jest długie. Po- 
dobnie jak dzień dobrze wypełniony daje do- 
bry sen, tak i dobrze przebyte życic daje 
śmierć spokojny. 

Najenergiczniejszy człowiek potrzebuje, 
by go ktoś kochał. Inaczej czuje w sobie 
śmierć i jego energia zwraca się przeciw ży- 
ciu. 


