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• POW1KŚĆ. 

(Ciąg dalszy.) 
Rozmowa ta* z Mirskim jak- 

by nagle zbudziła go ze snu, w 

którym trwał dobrowolnie od 
dwóch już miesięcy bli-ko... 
Słowa, które usłyszał z ust jego, 
były jakby potwierdzeniem, wy- 
raŹTicm ukształtowaniem tego. 

•o sam pierwej już czuł w duszy, 
a z czego do dziś nic zdawał so- 

bie sprawy, nie raczej do czego 
chciał się przyznać sam przed 
sob^, bo zal mu było tego ma- 

rzenia, które urzeczywistnić się 
nie mogło nigdy, tak niezmiernie 
żal tego jasnego /nu. który tam- 
ten tak nielitościwie szaleń- 
stwem nazywał. 

Olga Sławska... 
I ^ia samo jej wspomnienie 

myśl młodego malarza wybiegła 
k*u niej z wielką tęsknotą i niiło- 
śeią. 

Olga. Olga!... Tak jest. do- 
brze widział teraz, że slusznemi 

były przestrogi przyjaciela, ty 1- 
ko przyszły, niestety, trochę za 

późno! 
Stało się. Kocha ją, a uczucie 

to Ładnej przyszłości mieć nie 
może... 

1 w tej chwili, jemu. pełnemu 
sił i młodości, jemu. którego du- 
sza rwała się na wyżyny, do 

sławy, do słońca, mignęło w my- 
śli: 

— A w takim razie poco żyć? 
W jakim celu? 

Ach, dotąd on ten cel ja>no 
widział przed sobą — do tej 
chwili praca i marzenia o sławie 

wypełniały całą jego duszę — 

teraz zaś czuł. że i to wszystko 
gotówby oddat i rzuciłby z. ra- 

dością... za nią, za ńią jedną! 
Jak śię to st;fć mogło! Tak pręd- 
ko! Tak niespodziewanie- 

Wszak niema jeszcze dwóch 

miesięcy, jak przyjechał do mat- 
ki na wakacye z Monachium, 
gdzie od lat trzech kształcił się 
w malarstwie, przyjechał taki 
szczęśliwy, z głową płonącą ma- 

rzeniami o -sztuce i sławie, a ser- 

cem tak jeszcze spokojnem... 
Pamięta, jak pierwszego wie- 

czoru po swym przyjeżizie, gdy 
we troje z matką i Terenią wra- 

cali z majowego nabożeństwa w 

tym starym, takim maleńkim dre- 

wnianym kościółku, usłyszał od 
matki wiadomość, że pani Kami- 
la Sławska z córką przyjechały 
do Sławie na kilka letnich miesię- 
cy. 

Wysłuchał wtedy tej nowiny 
najzupełniej obojętnie, a nawet z 

pewną niechęcią, gdyż pamiętali 
dobrze z lat dziecinnych i sły- 
szał nieraz od matki, jak Sław- 
scy ze Sławie, bogaci, mający 
świetne stosunki w świecie. nie- 
co z góry patrzyli na nich. ubo- 
gich krewnych, żyjących cicho i 
skromnie z dzierżawy jednego z 

ich majątków. 
Z pewnem uprzedzeniem na- 

wet myślał o tej Oldze, o której 
\:rodzie i tryumfach światowych 
słyszał już wiele. mimow<>li wy- 
stawiał ją sobie w myśli jako pró- 
żną i bezmyślną pannę z wiel- 
kiego świata, której myślą tylko 
zabawy, a je lynym celem boga- 
te zamążpójście. 

I on, którego ojciec przed la- 
ty w nieszczęśliwych wypadkach 
krajowych stracił cały. niegdyś I 

znaczny majątek — on. który od 
lat najmłodszych widział matkę, 
pracującą z odwagą i poświęcę- 

nicm. byle mód z jedynego syna 
wychować na dzielnego i poży- 
tecznego społeczeństwu człowie- 
ka — on. który już sam musiał 
1*ofykr*; się, je/cli nie / biedą, to 

przynajmniej nieraz z miernoś- 
cią i niedostatkiem — musiał mi- 
mowoli w głębi duszy czuć pcw- 
ne lekceważenie i jakby urazę do 
tycłi istot błyskotliwych i pu- 

I stych. które nigdy nic w życiu 
nic robiły, nie były nikomu uży- 
teczne. może nawet nie myślały 
o niczem. prócz o Strojach i kon- 

! kureutach — i dlatego też z gó- 
ry. prawie jej nic znając. bvł nie- 
co uprzedzonym do pięknej ku- 
zynki. 

Ostatni raz widział ją jeszcze 
podlotkiem, i vv<<wcza> nawet wi- 
dywał rzadko, bo matka jego. ko- 
bieta prawdziwie wyższa duszą i 
umysłem, a przytem rzadko kiedy 
mająca chwilę wolną od pracy, 
nie mogła znajdować wielkiej 
przyjemności w towarzystwie 
próżnej i niemądrej pani Kamili 
Sławskiej, która przytem nieraz 
nietyle ze złego serca, ile popro- 
stu /. głupoty zachowywała się 
względem uboższych krewnych 
męża. jak łaskawa monarchini 
wobec poddanych. 

T)osć zimne więc stosunki pa- 
nowały zawsze między Sławicami 
a W icrzl)owem; później, gdy Ol- 
ga dorastać zaczęła, wyjechała z 

nią matka do W arszawy, tak dla 
dokończenia cdukacyi, jak i dla 
wprowadzenia jej w świat; od- 
tąd rzadko kiedy bywały w Sła- 
wicach ,s|>ędzając zawsze zimę w 
^ arszaw ie. a prócz tego parę je- 
szcze miesięcy co roku za grani- 
cą. Roman w tych czasach był -w 

szkołach, a potem uczył się ma- 
larstwa w Monachium; do W ierz- 
bowa przyjeżdżał tylko na waka- 
cye; tak się wiec złożyło, że Ol- 
gi parę lat już aie widział, a ra-| czej dorosłą panną jeszcze nie' 
znał wcale. I 

Pamięta jak dziś ten dzień... 
Kiedyż to było.*1 Osm czy siedm 
tygodni temu? — gdy raz wczes- 

nym rankiem wpadła jak burza 
do W ierzbowa na koniu, śliczna, 
zarumieniona, zdyszana od szyb- 
kiego galopu, przepraszając z peł- 
ną wdzięku swobodą panią Annę 
Sławską za tę wizytę, tak przeci- 
wną wszelkim przepisom ctykie- 
ty; jak serdecznie przypominała 
się pamięci jej i Tereni, którą 
znaia jc-zczc niałą dziewczynką 

z jakim niewymuszonym 
wdziękiem odnowiła z nim znajo- 
mość, jak ślicznie prosiła, żeby 
stosunki między Sławicami a 
Wier/.bowem mogły stać się 
tak bli>kie i serdeczne, jak w ro- 
dzinie być powinny. 

Ani siadu owej śmiesznej wy- 
niosłości. przez jaką jej rodzice, a 

szczególniej matka, zrazili i odsu- 
nęli "iegdy> od siebie ubogich 
krewnych, ani śladu sztywności i 
banalności wielkokwiatowej pati- 
ny. 

Czarodziejka prawdziwa, ślicz- 
na, pełne -rycia i wdzięku stwo- 
rzenie, rozkapryszona nieco, ł>o w 

dzirrjnstwie psuta przez ojca, po- 
tem do najwyższego stopnia prz^z 
matkę, którą zawojowała zupełnie, 
później jeszcze psuta przez świat 
i wielbicieli; samowolna, zalotna, 
fantastyczna, lecz zawsze prawa i 
pełna szczerości i w każdem sło- 
wie i postąpieniu tak zawsze wy- 
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bitnie indywidualna, tak bez ża- 

dnej gładkiej banalności... 
Taką widział ją Koman w pa- 

mięci i taką dziś kochał, jak sza- 

lony .. 

t >d owej pierwszej wizyty, tak 
["oryginalnej. tak nieobliczoncj, jak 
była nią cała osoba tej uroczej 
dziewczyny, stosunki między obu 

I tymi domami rzeczywiście uczyni- 
ły >ię swobodne i bliskie. 

I ani Kamila Sławska, zawsze 

ulegająca ukochanej, rozpiesz- 
czonej jedynaczce, zaraz nastę- 
pnego dnia przyjechała do W ierz- 
Iłowa i była niezwykle uprzejma, 
prawic uprzedzająco grzeczną. 

(Mtąd, aż do znużenia zapra- 
1 szała wciąż do siebie Sławskich. 
Pani Anna. odwykła już od 
świata, zawsze zajęta pracą w 

domu, rzadko korzystała z tych 
zaproszeń; natomiast Roman by- 
wał tani prawie codziennie, bio- 
rąc udział we wszystkich prze- 
chadzkach, wycieczkach konnvch 
i partyach teunisa, które wciąż 
urządzała przemyślna Olga. roz- 

bawiona. ruchliwa jak żywe sre- 

bro, nie mogąca dnia jednego spo- 
kojnie w domu wysiedzieć. 

Często też bardzo, powożąc sa- 
ma zgrabnym k<Krzykiem, wpa- 
dała do \\ ierzbowa i przemocą 

prawic zabierała Terenię ze sobą, 
/.cby też zabawiła się trochę. 

Dziewczynka, przywykła do 
tą<l do cichego życia na wsi, by- 
ła z początku jakby odurzona 
tym ciągłym ruchem i gwarem; 
w Sławkach dom był nieustan- 

nie pełnym gości. 
Przepadała też za nową przy- 

iaciółką. tak we«ołą i serdeczna. 
| że niepodobna jej było nie lubić: 
pani Anna miała też prawdziwą 
słabość' do Olgi. 

I ak jest. tę dziewczynę musiał 
pokochać każdy, ktiu poznał j$ 
lepiej. Miała w sohie dziwny ja- 
kiś wdzięk, któremu oprzeć »ię 

• nikt nic był w stanie. 
A Roman? 
On dziś dopiero przejrzał, co 

dzieje się w jego sercu — i za- 

drżał, jakby nagłe przepaść zo- 

baczył-prze d sobą. 
T cóż teraz będzie? Co? 
Ona nie dla niego, pie dla nie- 

go. ta królewna urocza i swa- 
wolna ; poleci znów w świat, tak 
samo szybko, jak tu przyleciała, 
jakby na skrzydłach burzy, a o:t 

pozostanie sam z tern marzeniem 
niespełnionem, które odtąd jakby 
kirem przysłoni mu życie. 

Nie dla niegorona, nie!,.. 
(Ciąg dalszy nastąpi.) 

GAZETKA DLA DZIECI. 
WOJTUŚ I KACZUSZKI. 

Wojtuś wybrał się na polowa- 
nie. W łożył piękną różową ko- 
szulkę w kratki, a na nią szarą 
kamizelę, trochę coprawda przy- 
dużą, ale zato o blaszanych, cu- 

dnie świecących guzikach. 
Na nóżki wziął porcięta, które 

już po trzecim z kolei bracie do- 
dzierał i sandały lipowe, wiele 
hałasu po kamieniach czyniące. 

Na głowę włożył tatusiowy, 
wielki kapelusz, przywiązał go 
chustką do szvi. 

< >ho, teraz mu go wiatr nie po- 
rwie! Na ramię kij. torebka ^ ka- 
wałkiem chleha i ruszył w pole. 

Czas był piękny — ni chłodny, 
ni upalny, l.ekkie mgły zakrywa- 
ły słońce, a od drzew biła deli- 
katna. żywiczna woń. 

W górze śmigały jaskółki, nad 
ziemią polatywały trzmiele i bą- 
ki, ogromny gwar czyniąc nad 
kwiatami. 

W ojtuś szedł ciągle naprzód, 
bynajmniej nic myśląc, dokąd i- 
dzic i po co? 

Było mu dobrze, tak jak tylko 
może być dobrze dziecku, które 
jest zdrowe i ma czystą duszycz- 
kę. 

Cały świat uśmiechał |ię do 
W ojtusia i Wojtuś śmiał się Jo 
wszystkiego. 

Czasami nagle, nie wiedzieć 
skąd. wyrywał się silny wiatr i 
pchał W ojtusia naprzód, śmiesz- 
nie wydymając dużą kamizelkę i 
usiłując zepchnąć chłopczynic na 
nos kapelusz. 

Ale to napróżno! Kapelusz 
trzymał się mocno, coś niecoś tyl- 
ko przekrzywiwszy się na ucho_ 
za to W ojtuś toczył się teraz jak 
kula. szybko przebierając krót- 
kicmi, tłustemi nogami. 

.\z lianie V\ ojtus stanął prze- 
rażony. (o to?... nieżywe ka- 
czątko! Chociaż Wojtuś wybie- 
rał się na polowanie, na widok 
jednak martwego maleństwa sta- 
nął zasmucony, a serduszko ści- 
snęło mu się boleśnie. 

O, bo Wojtuś kochał życie i 
chciał, aby wszystko wokoło nie- 
Ro wciąż żyło i życiem się rado- 
wało. 

Małe kaczątko leżało sztywne z 

zamkniętemi ślepkami. Wojtuś 
nachylił się nad niem. przygładził 
piórka, p..tcm związał żółte łap- 
ki powojem i zawiesiwszy ka- 
czątko na kiju — ruszył ku domo- 
wi. 

Zaledwie uszedł kilkadziesiąt 
kroków, nagle — na zakręcie 
ścieżki ujrzał starą kaczkę. 

Stanęli naprzeciwko siebie 
zdziwieni i przerażeni. 

— Ktoś ty jest? 
— Jestem Wojtuś-Niedojduś. 

A ty? 
— A ja Kaczuszka złotobrzu- 

szka. szukam mego kaczątka nie- 
bo^tka. 

— A gdzież ono się podziało? 
— Nie wiem. Poszło ścieżyną, 

między tarniną, tam na wschód 
nieba sntkać go trzeba. 

— A może to je«t twoje ka- 
czątko niebożątko?... —: za- 

| pytał W ojtuś, ostrożnie zdejmu- 
je kaczuszkę z kija. 

Kaczu.-zka złotobrzuszka za- 

; trzepotała skrzydłami: 
— Moje kaczątko niebożątko! 

oczki ma zamknięte, nóżki wy- 
ciągnięte. Zapłakała Kaczuska- 
złotobrzuszka nad swem kacząt- 
kiem nicbożątkiem, zapłakał 
nad nicm i Wojtuś-niedojduś. 

A potem zaczęli kaczątko ca- 
— może tylko zemdlało, może 

ożyje? Położyli kaczątko-niebo- 
żątko na miękkiej trawie, nad 
źródełkiem, kropili je świeżą wo- 

dą. suszyli na złotem słonku. 
1 kaczątko niebożątko odży- 

ło... Co za radość! Otworzyło 
jedno oczko, potem drugie, po- 
patrzyło na Kaczuszkę złoto- 
brzuszkę, na Wojtusia Niedoj- 
dusia i zwolna wstało na łapki. 

Kaczuszka złotobrzuszka sza- 
lała zc szczęścia: z rozpostarte- 
mi skrzydłami biegała dokoła 

[ swego niebożątka. wydając okrzy- 
ki radości. 

— Wojtusiu, maleńki Wojtu- 
siu, powiedz czego chcesz, a dani 
ci wszystko co tylko w niej mo- 

cy za uratowanie kaczątka-nicbo- 
żątka. Cjdyby nie ty, zmarłoby 
maleństwo zdała od matki, na 

samotnej polnej ścieżynie. Jestem 
panią czarodziejskich pałaców, 
mani pod ziemią pełne skrzynie 
dyamentów, mam sady pełne ja-i 
błoni rodzących złote jabłka.! 
Mam władzę nad wszystkiem, co^ 
żyje. nie mam jej tylko naj1 
śmiercią i dlatego tak strasznie 
się bałam, czy mc kaczątko nie 
umarło. Powiedz W ojtusiu, cze- 

go pragniesz? 
W ojtus zamyślił się głęboko. 
Czegóż może pragnąć ? Ma 

chatę białą posr<>d pól, w słonku 
złotem wzniesioną. Ma .-.ad woko- 
ło chaty. Nie rosną w nim złote 
jabłka, ale za to na wiosnę ja- 
błonki kąpią się w kwieciu różo- 
wem, pachnąccm. Ma mateczkę 
kochaną, zawsze uśmiechniętą, 
zawsze wesołą, a o twym Woj- 
tusiu pamiętającą... 

— Powiedz Wojtusiu czego 
pragniesz? 

Czegóż mógł pragnąć? Miał 
wszystko, co je^t najlepszego na 

swiecie. 

Pożegna* Wojtuś Kaczuszkę- 
złotobrzuszkę i kaczątko-niebo- 
zątko i poszedł do chaty polną 
mierlzą, głośno stukając po zie- 
mi drewnianemi trepkami. 

W ZAKLĘTYM PAŁACU. 

Bajka dla dziewczynek. 

Był sobie raz pałac zaklęty, 
rwany wsuwką. Na niczem tu 
nie zbywało: było pod dostatkiem 
powietrza, miły s/ary mrok na- 

pełniał każdy kącik; a jak/e śli- 
cznie było w tym pałacu, kiedy 
czasem przez szczelinę lub dziur- 
kę od klucza przedostał się pro- 
myk słońca i oświetlał tajemnice 
w nim zaklęte! W’szyscy miesz- 
kańcy wsuwki kąpali się wtedy 
w świetle słoneczneni, jaśnieli ró- 
znobarwnenn sukienkami. 

A gdy promień zniknął, co to 
tani było jeszcze rozmów i po- 
wieści o cudnym gościu z nieba! 

W tym pałacu mieszkała śli- 
ozniutka panienka, miała ona su- 

kienkę błyszczącą jak nów księ- 
życa i uszko pozłacane. Ale pa- 
nienka ta była bardzo smutna, 
bo sama została na święcie, nie 
miała ani rodziny, ani przyjaciół, 
nikt nawet nie chciał z nią roz- 

mawiać. Próbowała ona pozna- 
jomić się z sąsiadami, ale to się 
nie udało. Na prawo od niej 
wznosiło się mieszkanie kupców. 

I Dukatów; żyli sobie bogato w 
i woreczku z zielonego jedwabiu. 
|Ci wielcy państwo nie chcieli jej 
wpuścić do siebie. — Coś ty war- 

1 ta r — zakrzyknęli na biedaczkę 
— my pochodzimy od czystego 
złota, twoim zaś dziadkiem było 
proste Żelazo, a szara Stal ro- 

dzoną matką! 
la odpowiedź obraziła sierot- 

kę. bo ona była bardzo dumna ze 

*wego dziadunia Żelaza i kocha- 
ła z całych sił mateczkę Stal. 

Nie popatrzyła więc już ani 
razu na niegrzeczne Dukaty i od- 

! wróciła się na lewo. gdzie żyła w 

zgodzie para Pierścionków, i pro- 
siła, żeby nmgła zabawić się w 

ich towarzystwie. 
— Ha, dobrze — rzekli — a 

czy umiesz tak jak my zwinąć się 
w kółko i świecić 'oczkiem ? 

f rzestra>zona tą mądrością 
sierotka, umilkła i już nigdy nie 
śmiała odezwać się do tych uczo- 

nych osoh, bo choćby nie wiem 
jak chciała, nie mogła zwinąć się 
w kółko. 

Zwróciła się teraz do szpilek, 
które tkwiły w białym papierku, 
ustawione w rząd, jak żołnierze. 
Ale szpilki zaśmiały się tylko nie- 
grzecznie : 

— Cha! chan cha! bez głowy, 
a śmie wpraszać się między szpil- 
ki! Na czemby się ta śliska sło- 
ma utrzymała w >zercgu? Albo 
to ma oprzeć się na czem? — 1 

obracały się do siebie główkami 
i szydziły z biedaczki. 

Sierotka tak była zmartwiona 
i upokorzona, że już nie miała od- 
wagi zaczepić chmurnego i po- 
nurego pana Gwoździa. Smutne 
myśli zaczęły ją trapić; gdy du- 
mała w milczeniu, zdawało jej* 
się, ze ona chyba na nic zupełnie 
nie przyda się na święcie, nie po- 
chodzi od złota, nie umie skrę- 
cać się w k<>łko, jak pierścionki, 
ani utrzymać sic w szeregu na 

papierze, jak szpilki — wszystko 
przestało ją cieszyć, czasem tyl- 
ko rozjaśniała się biedaczka, kie- 
dy promień słońca wpadał przez 
>zczcjinę do wsuwki. 

I.cżała tak długo, aż pewnego 
razu przeraził ją niesłychany 
szum, tupot i łoskot — nawet 

kupcy przerwali swoje obrady t 

patrzyli w osłupieniu na s7are 

stworzenie, które z końca w ko- 
niec przebiegło całe zaklęte pań- 
stwo wsuwki. Toż za tein stwo- 
rzeniem potoczył się z hałasem 
jakiś- dziwny jegomość, niby gar- 
nuszek, niby hełm rycerza. Ten 
jegomość zatrzymał się tuż koło 
biednej, opuszczonej sierotki i o- 
dezwał się grzecznie: 

— Przepraszam, może potrą- 
ciłem przypadkiem? Jestem Na- 
parstek, mieszkam tu oddawna, 
panienkę nieraz widywałem i 
chciałem się do niej zbliżyć, ale 
już taką mam naturę, że sam ru- 

szyć się z miejsca nie mogę, ale 
jak mnie co trąci, to potem idzie 
mi jak po maśle. Myszka, co tu 
była przed chwilą i tyle hałasu 
narobiła, wielką mi oddała przy- 
sługę. Jakże panience na imię? 

— Igła — odpowiedziała skro- 
mnie sierotka. 

W taki sposób Igiełka zapozna- 
ła się z Naparstkiem. Od tej bło- 
giej chwili inne życie zaczęło się 
dla biednej sierotki. Naparstek 
był taki miły, taki mądry, że pra- 
wie «am chodzić umiał, niechby 
go tylko mysz ogonkiem trąciła. 

Opowiadała mu Igiełka, jak 
*mu*ie życie dotąd pędziła, jak 
się obawia, że na nic na świecie 
si ęnie zda. bo nikt ją żadnej ro- 

boty nie nauczył. 
A Naparstek szepnął Igiełce do 

złotego uszka, że i on nic a nic 
robić nie umie. 

— Smutna nasza dola — wes- 

tchnęła Igiełka. 
— Oj, bardzo smutna, bo ja- 

bym pragnął coś wielkiego doko- 
nać — odrzekł Naparstek. 

I postanowili nigdy si ęnie roz- 

łączać. to może im lżej będzie 
znosić złą dolę. Na pogawędce 
czas im szybko schodził i ani się 

Piecz doskonały chleb w 
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! spostrzegli, jak wielka Czaro- 
dziejka, która pod swą strażą 
miałki klucz od zaklętego pałacu, 
otworzyła razu pewnego podwo- 
je i potoki blasku dziennego ob- 
lały całe towarzystwo, zamknięte 
w zaklętym pałacu. 

Czarodziejka wpuściła w za- 

klęte progi dziesięć zwinnych 
służek swoich t io palców), któ- 
re po jednemu chwytały miesz- 
kańców wsuwki. 

— Igiełko — rzekł Naparstek 
— pójdziemy w służbę do Czaro- 
dziejki, może ona nas nauczy 
czego dobrego. 

— Z najwięk-zą chęcią — od- 
I powiedziała Igiełka. 
i Czarodziejka, jak tylko ich 
zobaczyła. zaraz się domyśliła 
(bo od tego była czarodziejką), 
że ci dwoje pragną się uczyć pra- 
cować. aby stworzyć wielkie pię- 
kne dzieło. Natychmiast dala Na- 
parstek jednej służce. Igiełce 
przewiesiła przez uszko niteczkę 
cieniutką i oddała jc drugim 
dwom służkom — i kazała im 

robić nową, różową jak róża su- 

kienkę. 
Naparstek i Igiełka tak byli 

pojętni, że odrazu robota poszła 
im doskonale. 

2yli odtąd w ciągłym ruchu, 
wesołości, zawsze byli razem, a 

ile pięknych i wspaniałych rze- 

czy dokonali, to przeliczyć tru- 
dno ! 

■■ 
__ 

POCZTA DLA DZIECI. 

Ubiegłego tygodnia przyszło 
mało odpowiedzi na “rymową 
rozrywkę". Czy dlatego, ze nie- 
była naznaczona nagroda? 

Helenka Kłapkowska, Bruce- 
ton. Pa. —^Cieszę się bardzo, żc 
chcecz uczyć po polsku czytać 
swoje rodzeństwo. Klemcntarz 
wysyłam; napisz mi, jaką chcesz 
książeczkę; a może posłać Ci 
“Historyę Polską" 

Joasia Buzalska, Brooklyn, N. 
Y. — Bardzo kocham dzieci i ni- 
gdy nie gniewam się na nie. kie- 
dy mi taki śliczny liścik napisza. 
jak Ty, moja Joasiu. Czy Twoja 
Zosia już duża? 

Walercia, Leokadya i Edmund 
Waikiewicze. Chicago, 111. W a- 

lercia, najmłodsza, a wierszyk naj 
ładniej przepisała; I.eosia i Ed- 
mund zanadto się pewnie spie- 

szyli; a do czego, czy wolno wie* 
dzieć? 

Jadzia Młynar kie wicz, Roches- 
ter, N. Y. Jeżeli chcesz, Jadziu- 
niu, abym umieściła wierszyk w 

'(■azetce”, to musisz zupełnie 
bez błędu napisać, a w Twoim 
liściku tak dużo, dużo błędowi 
Poprawis zsię na drugi raz, praw- 
da ? 

Leokadya Żebrowska, Price- 
burg, Pa. — ślicznie liścik napi- 
nany! A prędko napiszesz drugi? 
Czytaj “Cłazetkę”, rozwiązuj sza- 

rady i zagadki, gdyż w nagrodę 
są przeznaczone śliczne książe- 
czki ! 

Marya Lubińska, Detroit, Mich. 
Maniusiu, Twoje nazwisko, gdy 
]>o polsku jc piszesz, to musi 
mieć końcówkę a, nie i. 

Bogumił Piwowarski, Nashau, 
N. H. Mój chłopaczku, czy to 

niema innego lekarstwa na nie- 
posłuszne dzieci, tylko bić “sk.»- 
rę harapem*’? Ja myślę, że dziec- 
ko czasem się zapomni, ale słów- 
ko nagany powinno zupełnie wy- 
starczyć. 

Wacuś i Boguś Suchański, Ken- 
sington, UL Widzę z Waszycn 
liścików, że pilnie czytacie ••Ga- 
zetkę", — co mnie bardzo cie- 
szy. 

Jadzia Rybicka, Cleveland, O- 
hio. Ciekawam. czy i drugi liścik 
tak ładnie napisany będzie? 

Mania Kropkowska, Jersey Ci- 
ty, N. J. Powinnaś i inne dziew- 
czynki zachęcić do czytania “Ga- 
zetki”. 

Maryanna Kochan, Chicago, 
111. W następnej ‘‘Gazetce” bę- 
dzie napisane o Maryi Konopnic- 
kiej ; przeczytasz i poznasz, jak^ 
omyłkę zrobiłaś. 

Wandzia Żukowska. Chicago, 
111. Ależ bardzo wielką przyjem- 
ność sprawiają mi Twoje liściki. 
Pisz często i dużo! 

Dobre odpowiedzi nadesłali: 
Dominik Bielecki,- E. Chicago. 

— Maryanna Kochan, Chicago. 
— Mania Kropkowska. Jersey 
City, X. J. — Jadzia Rybicka, 
Clcreland. Ohio. — Wacui Su- 
charski, Kcnsington, — Bogumił 
Piwowarski, Nashau, X. łl. — 

Marya I.ubińska, Detroit. Mich. 
— Joasia Buzalska, Brooklyn, X. 
|Y. — Helenka Kłapkowska, 
Bruceton, Pa. — Zosia Bnyńska, 
Erie, Pa. 

Now«, bardzo prsyjamna i najlap 
i w leci* lokaratwo na 
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