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NOWELA. 

(Dalszy ciąg). 
— Widzisz, widzisz, ot gdzie li- 

cho 1 
— Jeżeli tu, to my licho ztąd 

wypędzim! ale mnie zdaje się, że 

ono gdzieindziej. 
Ale czasem zaczynali się sprze- 

czać. 
— Co ty robisz? to nie tak! — 

niespokojnie mówił hrabia. 

2yd odpowiadał uspokajająco: 
— Niech jasny pan nie lęka 

się... Jasny pan zaraz zobaczy, 
co z tego będzie... 

— Ależ nic z tego nie będzie !... 
tu pociśnij... ztamtąd wyjm... 

Wtedy żyd głos pod nosił i pra- 
wie krzyczał: 

— Jasny pan ma omyłkę... tu 

jest takie delikatne sprężynki, że 

jasny pan ich nie widzi. 
A lirabia podniesionym głosem 

wołał: 
— A to mi się podoba ! Ja miał- 

bym czegokolwiek nie dostrze- 
gać w tym zegarku... 

Ale zobaczywszy, że żyd po 
swojemu, lecz dobrze robi, mru- 

czał z cicha: 
— A prawda, prawda! miałeś 

rasyę-... 
Tamten także uspokojony, po- 

mrukiwał: 
— Kiedy idzie o moją robotę, to 

ja zawsze mam racyę... 
Znowu milkli, przyglądali się, 

majstrowali, przybliżali ku sobie 
czoła, poprzerzynane zmarszczka- 
mi i ciemnemi liniami okularów, 
splatali nad stołem ręce zwiędłe, 
z delikatnymi ruchami palców su- 

chych ; oddechy ich głośne i prze- 
ciągłe łączyły się ze szmerem ze- 

garów, płynących dokoła lalą nie- 
ustanną. 
Wtem z tej fali szmeru suchego i 
spiesznego wydobył się głos ba- 
sowy, bardzo czysty i wydzwa- 
niać zaczął: raz, dwa, trzy! Za 
czwartem uderzeniem przybiegł 
mu z wtórem. jak młodzienia- 
szek mężowi dojrzałemu, cieniu- 
tki głosik wiolinowy i wykrzy- 
czał raz, dwa. A za trzecim ude- 
rzeniem swojem dostał wtór gło- 
sów innych, którym wnet przy- 
biegły z pomocą jeszcze inne, aż 
chór cały, zgodnie uderzywszy 
kilka razy, stopił się znowu* do 
trzech i dwóch głosów, kończą- 
cych wygłaszać godzinę dziesią- 
tą. 

Dwaj ludzie podnieśli z nad 
stołu głowy i opuścili na kolana 
ręce. Żyd mówił z uśmiechem: 

— Nu, jasny pan dobrze zna 

się na zegarkach... Już ja widzę, 
że jasny pan ma do zegarków ta- 
kie upodobanie, jak dawniej miał 
do bystrych koni i ładnych pa- 
nienek. 

Hrabia wesoło też odpowie- 
dział: 

— To prawda, mój Berku, to 

prawda, że nabrałem tego zami- 
łowania niewiedzieć jak i dla- 
czego? Ot, różne dziwactwa cze- 

piają się starości... 
Żyd skrzywił się z niezado- 

woleniem i zaczął mruczeć: 
— Dziwactwo! jakie to dziwa- 

ctwo? Dlaczego to ma być dziwa- 
ctwo? Zegarek to jest piękna 
maszyna i temu rozumowi ludz- 
kiemu, co ją wymyślił, honor ro- 

bi. Czy ona kogo zabija, jak nie- 
■przymierzając, fuzya albo arma- 

ta? Czy ona kogo truje, tak. jak 
te maszyny, co w wielkich fabry- 
kach różne paskudztwa ludziom 
w f?ębę sypią? Zegarek to dla 
człowieka przyjaciel; on jest z 

nim, kiedy wesoło i kiedy smut- 

no; on jemu pokazuje, o której 
porze co robić; on gada, kiedy 
nikt do człowieka nie zagada; 
on jego uczy, że czas płynie » że 
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on na tym czasie, jak na wielkiej 
rzece, też płynie do ogromnego 
morza... 

Machnął ręką i dokończył: 
— Wie jasny pan co? On dla 

człowieka czasem lepszy przy- 
jaciel, niż drugi człowiek, bo on 

nigdy nie kąsał Chi, chi, chi! 
Zaśmiał się zcicha, ale hrabia 

z namyśleniem słuchał mowy je- 
go i. potakując mu, odrzekł: 

— Rozumną rzecz powiedzia- 
łeś: ta gadająca maszyna jest z 

człowiekiem, kiedy wesoło i kie- 
dy smutno... Czy wiesz, że ten 
mój zegarek był ze mną już wte- 
dy, kiedy to, jak powiadasz, mia- 
łem zamiłowanie do bystrych 
koni i pięknych panienek... 

— Aj, aj! — cmoknął żyd — 

taki młody panicz miał już taki 
drogi zegarek! 

Hrabia uśmiechnął się. 
— Nigdy nie brakowało mi 

drogich rzeczy, ale rabrakło nie- 
raz osób drogich... Nigdy nie 
zapomnę przedśmiertnych go- 
dzin mojej matki... Doktór po- 
wiedział, że śmierć zbliżać się 
będzie wtedy, gdy puls słabnąć 
zacznie, i poszedł spocząć, bo był 
strasznie znużony i niewyspany. 
Sam jeden zostałem przy jej łóż- 
ku i często, z zegarkiem w jed- 
nej ręce, a z jej ręką w drugiej, 
badałem... czy już się zbliża?.. 
Im więcej zbliżała się, tern rzad- 
szem było uderzenie pulsu i zda- 
wało się, że tern szybciej posu- 
wała się wskazówka zegarka. Po- 
suwała się, a w tej lilii, którą 
pamiętasz, puls ustawał... aż 
ustał. To, co zbliżało się, przy- 
szło. Na zegarku było pięć mi- 
nut i trzy sekundy po północy... 

Żyd z wilgotnemi oczyma gło- 
wą trząsł potakująco i zegary 
na ścianach szemrały chórem: 
"tak-tak", ‘‘tak-to-tak’’, “tak-to- 
tak”, “tak-to-tak”. 

Otrząsając się ze wzruszenia, 
hrabia zażartował: 

— Ale nie uwierzysz* mój Ber- 
ku, jaka go żywość czasem na- 

padała! Kiedy raz kochałem się 
w pewnej pani, a mogłem z nią 
bywać zawsze bardzo krótko, ile 
razy ukradkiem na niego spoj- 
rzałem, złość mię porywała taka, 
że gdyby tylko wypadało, był- 
bym go cisnął o ziemię. W myśli 
łajałem go: “Nie leć-że tak, głu- 
pcze- Postój sobie, wypocznij i 
niech razem z tobą czas się za- 

trzyma!” Ale on nie słuchał: le- 
ciał — i szczęście moje... odle- 
ciało!. .. 

Żyd z cicha zapytał: 
— A czy jasny pan zawsze 

spał dobrze... w nocy? 
Hrabia uczynił ręką gest iro- 

niczny. 
— A kiedy jasny pan nie spał, 

to czy myśli jasnego pana były 
zawsze wesołe? Nu, ja sam 

wiem, że one czasem musiały 
bywać niewesołe. A kiedy jasny 
pan leżał w ciemności, z niewe- 
sołemi myślami w głowie, to mo- 

że on wtedy bardzo pomału 
szedł? 

— Jednak szedł — odpowie- 
dział hrabia — i noce czarne 

przeciągały... 
— A kiedy one przeciągały, 

wszyscy spali, tylko on jeden do 
jaśnie pana gadał... a co on ga- 
dał? On jasnego pana pocieszał, 
że i ta czarność przejdzie... 

— Jak wszystko przechodzi — 

dokończył hrabia i na parę mi- 
nut zamyślił się głęboko. Czuł 
się zdziwionym. Po co on tak dłu 

go tu siedzi i tak poufale rozma- 

wia t tym łapserdakiem? 
Znał go niegdyś! Cóż ztąd? 

Wspólnych wspomnienń prze- 
cież mieć nie mogą, ani w ogóle 
wspólności żadnej. Nie był du- 

mnym i miał wrodzoną życzli- 
wość dla ludzi; niemniej prze- 
cież wiedział, jaka przepaść róż- 
nic rozmaitych dzieli go od Ber- 
ka, niegdyś syna pachciarza, a 

Obecnie zegarmistrza z podrzę- 
dnej ulicy miasta. Poprostu róż- 
nili się wszystkiem i nie było 
pomiędzy nimi podobieństwa ża- 

lnego. Wszedł tu. aby oddać ze- 

garek do naprawy, i zasiadł na 

Iługie godziny. Co więcej, wcale 
nie chciało mu się odchodzić I 
prawie niespodziewanie dla sa- 

mego siebie zapytał: 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Hygiena Z;bdw. 
Dziesięć głównych przepisów hy- 

gieny zębów i jamy ustnej. 

1. Można raz twarzy nie umyć; 
usta i zęby czyścić należy zaw- 

sze. 
2. Przyzwyczajać dzieci od lat 

najmłodszych do pielęgnowania 
ust. Coś zaniedbał za młodu, tego 
na starość nie naprawisz. 

3. Wystrzegaj się słodyczy i 
zbyt miękkich pokarmów. Żucie 

twardego razowca' najłatwiej i 
najskuteczniej zapobiegnie psu- 
ciu się zębów. 

4. Nie zapominaj nigdy czyścić 
zębów na noc. Kto rano tylko zę- 
by czyści,ten jest mądry po szko- 
dzie. 

5. Podwaliną sztucznego pielę- 
gnowania zębów jest mechanicz- 
ne czyszczenie za pomocą szczo- 

teczki i wykałaczki. 
6. Płukać zęby należy płynami 

przeciwgnilnemi, nieszkodliwemi 
lub dobremi proszkami, unikając 
bezwarunkowo środków, które 
drażnią błonę śluzową lub od- 

wapniają zęby. 
7. Raz lub dwa razy do roku 

powinien dentysta zbadać zęby, 
celem odszukania i usunięcia 
zmian. 

8. Kamień nazębny należy od 
czasu do czasu gruntownie usu- 

wać. 

9. Chore zęby i korzenie, któ- 
de pomimo leczenia utrzymane 
być dłużej nie mogą, należy bez- 
zwłocznie usuwać bez względu 
na to, czy na razie bolą, czy nie. 

10. Należy dbać o dobry roz- 

wój zębów u kobiet ciężarnych i 
karmiących, oraz u dzieci w pier- 
wszych latach życia przez poda- 
wanie pokarmów posilnych i ob- 
fitujących w sole, jak jarzyny, 
mleko, jaja itd. 

W krajach pozostających na 

wyższym szczeblu oświaty, przy- 
jął się chwalebny zwyczaj wpaja- 
nia w młodzież szkolną głównych 
zasad pielęgnowania zdrowia.Na- 
leźałohy sobie życzyć, aby wła- 
dze dbałość swą rozciągnęły i na 

hygienę zębów i ust. 

Jeżeli która z chorób zasługu- 
je na miano ogólno ludzkiej, to 
właśnie próchnica zębów. W nie- 
których okolicach cierpi na nią 
09 procent młodzieży szkolnej. 
Po większej części zęby psują się 
u dzieci w okresie szkolnym i w 

latach następnych. To też w 

wieku młodzieńczym, gdy ciało 
się rozwija, w'płvw chorych zę- 
bów jest naizgubniejszy. Gdzie 
większość dzieci nie jest zdolna 
żuć energicznie, tam zwyrodnie- 
nie całego narodu nie da na sie- 
bie długo czekać. 

Troska o zdrowie zębów dzie- 
ci ubogich — jest obowiązkiem 
społeczeństwa. 

CO WARTE SŁOŃCE... 

Co warte słońce, jeśli poranny 
brzask 

Nie budzi cię wesoło? 
Co warte gwiazdy, jeśli ich miły 

blask 

Zasępia twoje czoło? 
Co warte kwiaty, gdy woń i ko- 

lor ich 
Ciebie nie rozwesela? 

Co warci ludzie, jeśli pośród 
nich 

Ty nie masz przyjaciela? 
Co warta pustka, jeśli od wstrę- 

tnych mar 

Tłumu cię nie odłączy? 
Co warta miłość, jeśli z jej sło- 

dkich czar 

Tobie się gorycz sączy? 
Co w'art dzień, który ni razu 

twarzy ci 
Uśmiechem nie umili? 

Co warte życie, jeśli jest ciągiem 
dni 

Bez jednej jasnej chwili?.. 
Kazimierz Tetmajer. 

O! nie. mnie nigdy ksiąg li- 

czonych karty 
Świętego słowa w sercu nie za- 

ćmiły, 
A Bóg — to wyraz niczem nie- 

zatarty, 
Co jak go wieki w naturze skre- 

śliły, 
Tak znowu wieki z wieków się 

wyprzędą, 
I zawsze w końcu: Bóg — Bóg! 

czytać będą. 
Narcyza Żmichowska. 

Bez piękna niema dobra, bez 
dobra niema piękna. 
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Przepisy kucharskie. 
Polędwic* wołowa. 

Wyżyłowaną polędwicę zabaj- 
cować dziś na jutro w przegoto- 
wanym octcie z korzeniami i ce- 

bulą. Potem wyjąć, naszpiko- 
wać młodą słoniną, resztę zaś 
z tej słoniny włożyć w rądel, wy- 
brane z bajcu korzenie dać także 
do rądla i dodać trochę tłustości. 
Włożyć na to polędwicę, nakryć 
szczelnie, niech się tak zwolna 
dusi i przewracać, aby rumiane- 
go koloru nabrała. Gdy już bę- 
dzie miękka, podlać kwaśną 
śmietaną z odrobiną mąki, zago- 
tować jeszcze trochę, pokrajać 
ładnie i wydać. 

Ozór "frykado”. 
Ozór nie zupełnie miękko u- 

gotowany obrać ze skóry i na- 

szpikować słoniną. W rądel na 

spód dać resztę skrawków ze 

słoniny, pokrajać marchwi, wło- 
żyć na to ozór cały jak jest, do- 
dać po trochu pokrajanej włosz- 
czyzny, cebuli, całego korzenia, 
listek bobkowy, zalać trochę 
bulionem lub rosołem, szklanką 
wina, i dusić pod nakryciem aż 

się zupełnie wysadzi a ozór bę- 
dzie miękki, poczem wyjąć, po- 
krajać ładnie, ułożyć ria półmis- 
ku, polać tern sosem, który bę- 
dzie bardzo glasowny, a na wy- 
daniu ugarnirować chlebowemi 
grzankami lub czem można. 

D<>bra legumina * jabłek. 
Sześć dużych winnych jabłek 

upiec, przetrzeć przez sito i z je- 
dną szklanką miałkiego cukru 
dobrze utrzeć. Z jednego białka 
ubić •piankę — szklankę śmietany 
ubić — rozpuścić pół uncji bia- 
łej żelatyny — zmieszać wszy- 
stko z jabłkami, dać we formę 
i postawić na lód. 

Legumina parzona. 
Szklankę mleka, cztery uncje 

sklarowanego masła wlać w rą- 
del, postawić na ogniu; gdy się 
zagotuje, wsypać szklankę mąki 
po trochu i mieszać dobrze na 

ogniu tak długo, aż ciasto od rą- 
dla odstfnie. Gdy ciasto wysty- 
gnie, rozbija się z 8 żółtkami, 
dodając dwie duże łyżki cukru, 
posolić trochę, ubić pianę z po- 
zostałych białek i wymieszać 
wszystko dobrze. Te masę wlewa 
się w formę wysmarowaną ma- 

słem. wysypaną bulką, ustawia 
się z formą w rądel z gorącą wo- 

dą i gotuje się tak na dobrym o- 

gniii godzinę. Podając, polewa 
się na półmisku sokiem lub szo- 

donem. 

Sos szrodonowy. 
Szklankę cukru utrzeć dosko- 

nale z sześciu żółtkami, zagoto- 
wać szklankę i pół białego wina, 
razem wlać w rądel i bić łyżką 
ciągle, aż zgęstnieje lecz uwa- 

żać, aby się nie zagotowało. 
Legumina tania. 

Łyżkę masła utrzeć dobrze, 
dodać dwie łyżki mąki i dwie łyż- 
ki cukru; z pozostałych białek 
ubić pianę, zmieszać razem, wy- 
smarować radel, wlać masę i dać 
w' piec. Można dać skórki cytry- 
nowej dla zapachu. 

MYŚLI. 
Dopóki człowiek celu swego 

nie zna, nie ina miernika swego 
postępu. 

Hoene Wrońsku 

Świadomie czy nieświadomie 
w życiu dorzuciliśmy jakąś czą- 
stkę do zła tego świata, a to 

przeświadczenie powinno nas 

czynić wyrozumialszymi dla zła 

iflącego ku nam od drugich. 

Jak wielkim jest królestwo 
ducha, jakie mieści w sobie ra- 

je rozkoszy, otwierające się na 

perspektywy coraz dalej i głębiej 
sięgających tajemnic, trudno 

jest wypowiedzieć ludzkim ję- 
zykiem ... 

Co za cudowna wiara w łącz- 
ność żyjących z tymi, którzy już 
przeszli, rozpłynęli się bez śla- 
du, jak tonące, drżące brzmienia 
dzwonów w powietrzu. Ta pa- 
mięć o nich, jedynie nie samolu- 
bna, jest szczytna. Ona różni czło 
wieka od zwierzęcia, które zma- 

rłych swych nie grzebie i o nich 
nie pamięta. 

Do tych należy jutrzejszy dzień. 
Co nowyćh łakną zdobyczy: 
Kto »ię usuwa w ciszę, w cień, 
Ten się do żywych nie lic2y. 

Adam Asnyk. 

Praktyczne Rady. 
Ser użyty rano do jedzenia 

jest złotem, w południe srebrem, 
a wieczorem — ołowiem. Tak go 
oceniają niektórzy doktorzy. 

Ciasto drożdżowe będzie o 

wiele żółciej sze, gdy do żółtek 
wsypie się sól przeznaczoną do 
ciasta i z nią razem żółtka wy- 
bije. 

Naczynie do mleka po kaź- 
dem użyciu powinno być wypa- 
rzone gorącą wodą i na powie- 
trzu w cieniu suszone. 

Łyżeczkę, choćby srebrną, nie 
hygienicznie jest zostawiać w 

herbacie, którą się po trochu po- 
pij*- 

Fortepian nie powinien stać w 

cugu a choć nie często używany, 
musi być choć co pół roku stro- 

jony. 
Dywany zakurzone położyć w 

zimie prawą stroną na śniegu i 
mocno trzepać, a wszystek kurz i 
brud zostanie w śniegu. 

Grzebienie i wszelkie rogowe 
przedmioty nie myć nigdy w 

gorącej wodzie, bo tracą formę i 
połysk. 

Obuwie skrzypieć nie będzie, 
gdy się podeszew natrze lnia- 
nym olejem. 

Gumowe płaszcze i *t. p. nale- 
ży często obmywać płynem, bio- 
rąc na kwartę wody 2 lub 3 ły- 
żki amoniaku. 

Kury w czasie zimy obficie 
nieść będą, gdy dostaną w dzień 
trochę odpadków zielenin, n. p. 
z główek kapusty, jarmusu, itp. 
co chciwie zajadają. 

Bielizna będzie miała ładny 
kolor, gdy gotując ją doleje się 
do kotła trochę terpentyny, któ- 
ra nietylko nadaje ładny kolor, 
ale usuwa z bielizny wszelki o- 

dór z mydła. 

KOBIETY ASTRONOMKI. 

Astronomia oddawna pociągała 
kobiety i wicie z nich poświęcało 
się tej nauce. Żona słynnego He- 
vela, który posiadał w Gdańsku 
własne obserwatoryum, była mu 

bardzo pomocną w studyach na- 

ukowych. W tym samym czasie 
żyła inna astronomka z powoła- 
nia, Marya von Lcwen, przyja- 
cółka słynnego Keplera. Zmarła 
ona w 1664 r. 

W sto lat później zjawiła siq 
kobieta o wielkich zdolnościach 
w naukach astronomicznych. By- 
ła to Ricole Reme Lepaute, uro- 

dzona w r. 172 w Paryżu, pocho- 
dząca ze starej szlacheckiej ro- 

dziny. Pomagała ona w pracy 
słynnemu astronomowi Lalando- 
wi, a wspólnie z astronomem 
Clairantem obliczyła w ciągu 6 
miesięcy odstępy, w jakich zja- 
wiać się będzie kometa Halleya. 
Jedną z najwybitniejszych astro- 
nomek była Karolina Herszel, 
siostra znanego astronoma, Wil- 
helma llerschla. W obecnych 
czasach w europejskich i amery- 
kańskich obserwatoryach pracuje 
wiele kobiet. 

HUMOR. 

W szkole. 
Do szkoły na wsi zeszły się w 

pierwszy dzień lekcyj dzieci. Na- 
uczyciel po spisaniu katalogu, 
chcąc się przekonać, czy też chło- 
paki umieją pacierz woła pierw- 
szego z rzędu i pyta: 

— Wojtek, a umiesz ty pa- 
cierz? 

— A ino! 
— No to przeżegnaj że się, 
— W Imię sy... syna i du... 

ducha... 
— A gdzież ojciec? — pyta na- 

uczyciel. 
— Poszedł z krową na jarmark 

— odpowiada chłopak. 
Ten to się stara. 

— Powiedz mi, Jasiu, czego 
to ten organista tak fałszuje? 

— A, bo widzisz on ma krótki 
wzrok. 

— Cóż to ma z grą wspólnego? 
— Nic, bo on grywa nie tyl- 

ko to, co napisane w nutach, ale 
i muchy, co na kartach siadają. 

W moich pojęciach wyłączne 
uczucie, apoteza wszystkich 
władz kochających, tak jest po- 
trzebną w życiu, jak południe w 

dniu. Południe trwa jedną godzi- 
ną zaledwie, ale tak ziemię roz- 

grzeje, że już później do samego 
wieczora jest cieplejszą, nawet 

choćby się słońce za chmary 
schowało. 

Choroby Płuc — 

taki jest tytuł książeczki, którą owijamy dokoła 
każdej butelki 

SEVERY BALSAMU 
NA PŁUCA 

(Serera’s Balsam for Lungs) 

Opisane są w niei dolegliwości rozmaite, takie jak kaszel, zaziębienie. kst».r oskrzeli, rhrypka, kok- 
lusz .— w których to lekarstwo dało dowody swej 
pożyteczncAci i wiarog>.dności. 

Książeczkę posyłamy na żądanie darmo. 

Lekarstw* ?łevery są pprz«-dawaue przez aptekarzy Wszędzie^ Jelll ale mozeaz oirzymat*. pisz du nas. 

Cena lekarstwa 25 i 60 cen'ów 
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GAZETKA DLA DZIECI. 
Urodziny Zygmusia 

Zygmuś chodził do szkoły. Ale 
nie do takiej szkoły, gdzie uczą 
czytać i pisać, tylko do takiej, 
gdzie dzieci śpiewają piosenki, 
bawią się w gry, poznają rozma- 

ite zwierzęta i rośliny, a także 
wyszywają na kanwie, splatają 
koszyczki i uczą się wyrabiać z 

gliny ptaszki, kwiatki, oraz ró- 
żne drobne przedmioty. 

Zygmuś okropnie lubił te 

wszystkie zajęcia i gdy raz do- 
stał kaszlu i mama nie pozwo- 
liła mu pójść przez kilka dni do 
szkoły, bardzo się tem martwił 
i ciągle powtarzał: 

— Ciekawym bardzo, co też 
tam w szkole robią? 

Jeżeli Zygmuś lubił nauczy- 
cielkę, towarzyszów i towarzy- 
szki, Zygmusia również wszys- 
cy w szkole lubili. 

I niema w tem nic dziwnego. 
Zygmuś był bardzo grzeczy 

chłopczyk, doskonale pamiętał, 
to która z nauczycielek opowia- 
dała i potem umiał to ładnie po- 
wtórzyć. Śpiewał tez 'piosenki i 
bawił się w wróbelka i inne gry, 
nigdy się nie obrażał, gdy go 
które z dzieci niechcący popchnę- 
ło, lub na nóżkę nastąpiło. Gdy 
zaś wychodził ze szkoły, nie po- 
zwalał młodszych i słabszych 
dzieci szturchać lub w błoto spy- 
chać, jak to czasem przytrafia 
się niektórym chłopczykom, a na- 

wet dziewczynkom. 
Owszem, gdy wychodzili ze 

szkoły, pomógł nieraz jakiemu 
młodszemu dziecku ubrać się i 
zabrać rzeczy w szkole potrze- 
bne. 

Raz nawet ochronił Tcosia, 
największego rozpustnika z ca- 

łej szkoły od kary. 
było to tak: 

Teosiowi przyszło na myśl 
wsypać po trochu sadzy do pu- 
dełeczek, które dzieci z papieru 
wyrobiły. Zygmuś ndjpierw 
wziął swoje pudełeczko i nie 

wiedząc o niczem, cały sadzami 

się umazał. 
Teoś, zobaczywszy to, począł 

na niego palcem pokazywać i 
śmiać się, aż nauczycielka mu- 

siała go suro*vo napomnieć. 
Zobaczyła też zaraz umorusa- 

nego Zygmusia. 
— A tyś co z sobą zrobił? — 

zapytała. 

— Wysypałem jakiś czarny 
proszek niechcący — odrzekł 
Zygmuś .rumieniąc się cały. 

—Idź, umyj się, a drugi raz 

tego nie rób! — ozwała się nau- 

czycielka surowo. 

I zaraz spostrzegła, że inne 
dzieci mają sadze w pudełecz- 
kach. 

— Kto tego proszku nasypał? 
zapytała surowo. 

Teoś się nie przyznał, tylko u- 

dał niewiniątko. 
Teraz Zygmuś przypomniał 

sobie, że gdy przyszedł, widział 
psotnika, kręcącego się po sali. 
Spostrzegł jakiś czarny papierek 
w jego ręku, nic jednak nie rzekł, 
bo nie chciał towarzysza obwi- 
niać. 

I jakoś się Teosiowi upiekło. 
Ale gdy nadchodziły urodziny 

Zygmusia, Teoś naj pierwszy 
rzekł do dzieci: 

— Wiecie co, ten Zygmuś to 

dobry chłopiec, zrobimy mu ja- 
ką niespodziankę na urodziny. 

— Dobrze, dobrze! — odpowie 
działy dzieci jednozgodnie. 

Nauczycielka pochwaliła za- 

miar dzieci a nawet im do tej nie- 

spodzianki dopomogła. 
— A gdy Zygmuś przyszedł w 

dzień swych urodzin do szkoły, 
znalazł na ścianie w sali wielki 

papier, na nim wypisane: 
— Grzecznemu Zygmusiowi 

towarzysze i towarzyszki. 
Na stoliczku zaś pod owym 

papierem 6tały koszyczki z pa- 

pieru, pudełeczka i buciki z gli- 
ny, rozmaite piękne wyszywan- 
ki, które dzieci same zrobiły i do- 
bremu towarzyszowi na pamiąt- 
kę podarowały. 

Zygmuś bardzo się z tego u- 

cieKzył, podziękował i powiedział 
sobie: 

— Zawsze w każdej szkole 

będę się starał zasłużyć na przy- 
jaźń swoich towarzyszy. 

ZAGADKA. 

Zwykle się rozpływa, leje, 
Czasem jak kamień twardnieje; 
Bez niej trawy usychają, 
Przez nią i skały pękają. 

— Nieładem wszystko niszcze- 

je- 
— Czego uniknąć nie można, 

trzeba cierpliwie znosić. 
— Ubogo, ale chędogo. 
— Cnota skarb najdroższy. 

Nie Wyglądajcie Ułomnymi, 
Ułomność każdą pokryją wyrób Inkorpo- 
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