
Część wybrzeża przy ul. 76-tej i pawilon Manhattan (w kółku,) uszkodzone przez wczorajszą burzę< 

g Κ. DICKENS. ç; 
KLUB PICKWICKA | 

U >v W AC/. j 
u vr^ Q 
β Przetłoinaczył z Angielskiego fi 

j WŁODZIMIERZ GÓRSKI. 

(Ciąg dalszy.) 
— Samic — zaczął znowu pan Pickwick bardzo 

uroczyście. — Czułem od samego początku, żc miej- 
sce tu nic jest właściwe dla młodego człowieka. 

— I dla starego również. 
— Masz zupełna słuszność. Ale starzy mogą 

wpaść tu czasami z powodu nieroztropnej łatwo- 

wierności. a tniixlzi przez egoizm tych, którym słu· 

rą. Dla takich młodych ludzi pod każdym wzglę- 
dem lepiej będzie, gdy tu nie pozostaną. Czy rozu 

miesz mię. Samie? 
— Nic nie rozumiem — odrzekł uparcie służący- 
— Ale zastanów się. 
— Dobrze panie — odrzekł Sam po krótkiem 

milczeniu — zdaje mi się. iż wiem, do czego pan 

zdąża, a jeżeli wiem do czego, to mojem zdaniem 

tego już zanadto, jak mówił stangret, zachwycony 
śniegową zawieją. 

— Uważam, że mię pojmujesz, Samie. Jak po- 
wiedziałem, nie chcę. być tracił czas w tętn tu miej» 
scu : przytem byłoby niedorzecznością, by człowiek 

uwięziony za długi, trzymał służącego. Trzeba, byś 
mię opuścił na jakiś cza»... 

— O! na jakiś czas! — powtórzył Sam z lekkim 
sarkazmem. 

— Tak. dopoki tu pozostaję. l>edę ci płacił pen· 
£yę. a którykolwiek z moich trzech przyjaciół rad 

będzie wziąć cię do siebie, choćby przez szacunek 
dla mnie. Jeżeli kiedy opuszczę to miejsce. Samie— 
mówił dalej pan Pickwick z udaną wesołością — da 

ję ci słowo, iż natychmiast powrócisz do mnie. 
*— A teraz ja panu powiem — odrzekł Sam gło- 

sem poważnym i uroczystym: — Nic z tego nie bę« 
dzie, więc niema co mówić o tem. 

— Samie, ja ci mówię seryo; postanowiłem... 
— Postanowił pan? Bardzo dobrze! I ja posta- 

nowiłem Î 
Wymówiwszy te wyrazy stanowczym głosem 

Sani z wielką ostrożnością wyszedł z pokoju. 
— Samie! — wołał za niin pan Pickwick — Sa- 

mie, chodź tu ! 
Ale Sam zniknął w długiej galeryi. 

ROZDZIAŁ IV. 

Jako Samuel Weller wpadł w złe interesa. Opisanie 
niektórych małych wypadków w więzieniu, tu- 

dzież tajemnicze postępowanie pana 
Winkle. 

W wielkiej sali, źle oświetlonej, a jeszcze go- 

rzej przewietrzanej, przy ulicy Portugalskiej, zasia 

da prawie przez cały rok trzech gentlemenów w 

perukach przed brudnymi pulpitami ; po prawej ich 

stronie znajdują się ławy adwokatów, po lewej miej- 
sce dla dłużników, nie mogących płacić. Gentlemeni 

w perukach są to komisarze trybunału bankrutów, a 

sala to sam trybunał. 
Zawsze tu pełna ludzi ; wyziewy piwa i wszel- 

kich napojów spirytusowych wznoszą się ciągle do 

sufitu, tam zgęszczają się od zimna i kroplami spły 
wają po ścianach. Znajduje się tu więcej starego o- 

dzienia, aniżeli na żydowskiej tandecie, a niegolo- 
nvch i niemytych twarzy jeszcze więcej, aniżeliby 
mogła obmyć i ogolić od wschodu do zachodu słoń- i 

ca cała dzielnica cyrulików. 
I nie należy wystawiać sobie, by wszyscy ci lu-1 

dzie mieli tu jaki interes. Jedni drzemią przez więk- 
szą część posiedzenia,'inni przynoszą sobie obiad w 

chustkach, albo podartych kieszeniach i zajadają 

słuchając rozpraw; ale zawsze się tu znajdują od po, 
czątku do końca posiedzenia. Gdy pada deszcz, wszy 

scy przychodzą przemokli; a wtedy para, z nich 

wychodząca, przypomina wyziewy trzęsawiska. 
Spostrzegacz, przypadkiem tu przybyły, mógł- 

by sądzić, że jest to świątynia, wzniesiona dla łata- 

nego ubóstwa. Niema tu ani jednego posługacza, a· 

ni jednego woźnego, któryby nosił ubranie umyśl- 
nie na niego robione; niema ani jednego człowieka 

któryby zdrowo wyglądał, wyjąwszy pewnego stare 

go i siwego, jak gołąb, o czerwonej twarzy ; a i ten 

podobny jest do wiśni w wódce moczonej. Nawet 

peruki adwokackie są źle upudrowane i ufryzowane 
Ale największą miejscową osobliwością są nie* 

zaprzeczenie pełnomocnicy, zasiadający za wielkiem 

stołem, poniżej komisarzów. Protesyonalne rucho- 
mości najzamożniejszego z tych gentlemenów skła 

dają się z niebieskiej torby na papiery i młodego pi» 
sarka, zwykle żydka. Ci ludzie traktują o sprawach 
w szvnkowniach. lub na dziedzińcu więziennym 
gdzie kłócą się o interesantów, jak konduktorowic 
omnibusów. Twarze mają zapuchłe, a jeżeli można 

podejrzywać w nich jakie skłonności, to chyba do 

opilstwa i szacherki. 
Pan Salomon Pell, jeden z członków tej świet- 

nej korporacyi, był to człowiek opasły i blady. Frak 

;ego wydawał się to zielonego, to brunatnego kolo- 

ru, według tego jak światło nań padało, i ozdobiony 
był aksamitnym kołnierzem, posiadającym taką sa- 

mą własność. Czoło miał wąskie, twarz szeroką, gło- 
wę dużą, a nos wykrzywiony w jedną stronę, jak 
gdyby natura, oburzona ziemi skłonnościami, które 
w nim odkryła zaraz po urodzeniu, dała mu sztur 

ehańca w tę część ciała. Przytem pan Pell był dycha· 
wiczny i zwykle oddychał organem wyżej wymieniot 
nym, tak, że co temu organowi brakło na piękności 
to okupywał pożytecznością. 

— Jestem pewny, że wydobędę go z kłopotu— 
mówił pan Pell. 

— Czy tak? — zapytała osoba, do której zwró« 

cone było to pytanie. 
— Najpewniejszy — odrzekł pan Pell. — Alu 

wiesz pan. że gdyby udał się do innego praktyka, 
toby m wcale nie ręczył za skutki. 

— A! — odrzekła ta sama osoba, otworzywszy 

gębę. 
— Nie, nic ręczyłbym —.powtorzyc pan rcu 

zaciskając usta, marszcząc brwi i tajemniczo po- 

trząsając głową. 
Miejscem, gdzie się toczyła powyższa rozmowai 

liyła szynkownia, znajdująca się naprzeciw trybu-j 
uału bankrutów; osobą zaś, do której przemawiaj 
pan Pell, był nie kto inny, tylko pan Weller senior. 

Przybył on tu dla pocieszenia jednego ze swych 
przyjaciół, który starał się o to, by mu przyznano, 
że jest dłużnikiem uczciwym, choć niepłacącym. 

— A Jerzy gdzie jest? 
Pan Pell wskazał drugi pokój ; Weller udał się 

tam niezwłocznie i z uprzejmością został powitany 
przez kilkunastu swych kolegów. Uczciwy bankrut 

wyglądał bardzo dobrze i zapewne dla złagodzenia 
wzruszenia zajadał wędzone rybki i popijał je por-' 
terem. 

— No, i cóż, Jerzy — zapytał Weller, zdejmu- 
jąc surdut i zasiadając z właściwą sobie powagą.—" 
Jakże tam idzie? 

— Nieźle, nieźle — odrzekł uczciwy bankrut. 
— Siwą klacz umieściłeś? 

Jerzy kiwnął głową twierdząco. 
— Dobrze! A powozy?* 
— Są w miejscu pcwnem — odrzekł Jerzy, od- 

rywając głowy półtuzinowi rybek odrazu i połyka- 
jąc je bez ceremonii. 

— Bardzo dobrze ! bardzo dobrze ! — rzekł Wel- 

ler. — A lista podróżnych ? 

l'an Pell odgadując myśl Wellera, oświadczyć 
;:c.inwentarz aktywów i pasywów jest tak jasny 
jak tylko można wyjaśnić piórem i atramentem, 

i 

Pan Wellcr wynurzył swoje zadowolenie, a po- 

tem, zwracając się ku panu Tellowi i wskazując na 

Jerzego, zapyta·} : 

— A kiedy przyjdzie kolej na niego? 
— Sądzę, że za pół godziny; dadzą mi znać. 
Wcller obejrzał pełnomocnika od stóp do głów 

z wielkiem uwielbieniem i rzekł z uczuciem: 
— Czego pan chcesz napić się? 
— Doprawdy, pan tak łaskaw... właściwie nie 

mam zwyczaju... jeszcze tak wcześnie... no, niech 

będzie kieliszek araku. 

Gdy przyniesiono arak, Pell, spoglądając po 

zgromadzonych, przemówił tak : 

— Panowie! wszelkich pomyślności waszemu 

koledze! Nic lubię chwalić się, panowie, nie mam 

tego zwyczaju; nie mogę jednak nie nadmienić, iż 

gdyby przyjaciel panów nie był tak szczęśliwy i 

nie udał się do mnie... alo nie powiem tego, com 

miał powiedzieć,... panowie! zdrowie wasze!, 
Wychyliwszy odrazu kieliszek, pan Pell cmok- 

nął językiem i z uprzejmością spojrzał na zgroma- 

dzonych, w których oczach uchodził za wyrocznięj 
— Zaraz — zaczął znowu — cóż to miałem po- 

wiedzieć? 
— Miałeś pan powiedzieć, iż nie odmówisz dru- 

giego kieliszka — rzekł Weller z miną żartobliwą. 
— Cha ! cha ! ćha ! Xiezle ! nieźle !... chociaż to 

jeszcze za wcześnie... ale niech już będzie i drugr* 
edycya... Hm !... 

Ten ostatni wykrzyknik przedstawia kaszel u- 

roczysty i pełen godności, do którego pan Pell zna* 

lazł za stosowne uciec się, dostrzegłszy w swych 
słuchaczach nieprzyzwoite usposobienie do weso- 

łości. 
— Panowie — zaczął znowu — nieboszczyk 

lord-kanclerz lubił mię bardzo. 
— To było bardzo pięknie z jego strony — 

przerwał Weller — a za co? 
— Przypominam sobie, panowie, że pewnegi 

dnia, jedząc z nim obiad... dwóch nas tylko obia- 

dowało, ale wszystko było tak wspaniale urządzone 
jak gdyby dwadzieścia osób siedziało za stołem... 
W ielka pieczęć leżała z boku na etażerce, po prawe; 

ôtronie kanclerza, a po lewej słuszny mężczyzny w 

peruce i zbroi pilnował masy z gołą szablą i w jed- 
wabnych pończochach... To, moi panowie, zawsze 

tak jest. i w nocy i we dnie. Wtem kanclerz mówi 

mi : — Pell. bez żadnej fałszywej delikatności ! Pcll. 

ty jesteś człowiek utalentowany ; kogo zechcesz 

przeprowadzisz przez trybunał bankrutów. Twój 
kraj, Pell, powinien być dumny z ciebie. — Milon 

dzie — odpowiedziałem — pan mi pochlebiasz. — 

Pell — odrzekł lord-kanclcrz — jeżeli pochlebiam 
tc niech mię dyabli wezmą... 

— Tak powiedział? — wtrącił Weller. 
— Tak ! 
— W takim razie paruament powinienby go u- 

karać za to, że klął; i gdyby kanclerz był prostym 
biedakiem, pewnoby go wsadzono do kozy. 

— Ale kochany panie, on znał moją dyskret* 
ność... Mówił mi to w pełnem zaufaniu. 

— Wr czem? 
— W pełnem zaufaniu. 
— No, to co innego — odrzekł Weller, pomyśla- 

wszy ch<vilę. — Jeżeli w pełnem zaufaniu mówił, 

żeby go dyabli wzięli, to zmienia kwestyę. 
— Rozumie się; różnica widoczna. 
— Tak, tak, mów pan dalej. 
— Nie, nie będę mówił dalej —'odrzekł Pell 

giosein stłumionym i poważnym. — Przypomniałeś 
mi pan, że była to rozmowa prywatna... prywatna 
i poufna, panowie. Przepraszam panów, byłem nie- 

ostrożny. .. Wiem, że nie należy mówić w tem miej 
scu o takich rzeczach. Dziękuje panu, żeś mię prze 

strzegł. 
To wyrzekłszy, pan Pcll wsunął rękę w kieszt | 

i z determinacyą począł przebierać w niej trzcin» 

półkoronami, zmarszczywszy brwi. 

» 

Zaledwie to uskutecznił, pisarek przyszedł oz- 

najmić, iż sprawa Jerzemu zaraz się rozpocznie 
Wskutek tego całe towarzystwo pośpieszyło do sa- 

'i, by tani, zapomocą szturcliańców na prawo i na 

j lewo, wyrobić sobie miejsce. Operacya taka trwa 

zwykle od dwudziestu do trzydziestu minut. 

Pan Wellcr, ufny w swą siłę, rzucił się odraził 

w sam środek tłumu, w nadziei dostania się na do- 

bre miejsce; ale skutek niezupełnie od'powiedział je< 

go oczekiwaniom ; jakaś niewidzialna osoba, gd\ 
jej nastąpił na nogę, wtłoczyła mu aż pod brodę ka' 

pelusz, który zapomniał zdjąć. Osoba ta pożałowała 
swego postępku, gdyż w tejże chwili, wyrzekłszy kil 

ka słów zdziwienia, pochwyciła.za rękę stangreta, 
wyprowadziła z sali i po gwałtownych wysiloniacli 
zdjęła mu kapelusz. 

— Samiwel!—zawołał Weller, ujrzawszy 
światło dzienne. 

Sam kiwnął głową. 
— Miły z ciebie syn! bardzo tkliwy! Przystra- 

jać w taki sposób starego ojca ! 
— Λ skąd miałem wiedzieć, że to ojciec? Czy 

myślisz, że mogę cię poznać po ciężarze korpulen- 
cyi ? 

— Prawda i to, Sami weki — odrzekł Weller 

zupełnie zmiękczony. — Ale co tu porabiasz? Twój 
gubernator nic tu nie zyska. O, Sammy! Sammy! 
czemuście nie irżyli alibi! 

1 Weller potrząsl głową z sędziowską powagą, 
— A to uparte drewno! — zawołał Sani. — Cią- 

gle ze swojem alibi! kto ci tu mówi o alibi? 

Weller nic nie odpowiedział, ale powtórnie po- 

t.rząsł głową z wielką uroczystością. 
— Nie rozmachuj tak mózgownicą, jeżeli 

chcesz, by ci nic wyskoczyła z zawias — mówił da· 

lej zniecierpliwiony Sam. — Szukałem cię wczoraj 
pod Markizem Granby. 

— A markizę widziałeś? — zapytał W eller 

v. zdychając. 
— Widziałem. 
— Jakże wygląda biedna kobiecina? 
— Bardzo głupio. Zdaje mi się. że psuje się 

stopniowo rumem i innymi medykamentami tejże 
natury. 

— Tak myślisz; Sarniny? — zapylał Weller z 

wielkicm zajęciem. 
— Tak myślę. 
Weller pochwycił syna za rękę, uścisnął, potem 

puścił ; a podczas tej manipulacyi. rysy jego nie wy- 

tażaly ani obawy, ani smutku, ale raczej jakąś slod· 

ką ndzieję. Potem powiedział : 

— Nie jestem zupełnie pewny jednej rzeczy. 

Sammy; nie chcę nazbyt oddawać się nadziei, by 
potem nie rozczarowywać się; ale zdaje mi się. mój 
chłopcze, zdaje mi się, że pastor dostał cierpień wą- 

troby. , 

— Czy źle wygląda? 
— Nadzwyczaj blado, wyjąwszy nosa, czerwień 

szego niż zwykle, Apetyt ma nieszczególny, ale pije 
znakomicie. 

Wymawiając te ostatnie słowa, Weller miał mi- 

nę zamyśloną, ale prędko się pozbył jej i począł 
mrugać oczyma, co zwykle czynił, gdy był zadowo- 

lony. 
— A teraz do rzeczy — rzekł Sam. — Roztwórz 

dobrze uszy i nie przerywaj, dopóki nie skończę. 
Fo tej krótkiej przemowie, Sam treściwie opi- 

sał ostatnią swą rzomowę z panem Pickwickicm. 
— Biedny człowiek! — zawołał Weller. — Tak 

sani jeden! Tak być nie może, Sammy! / 
— Bo! wiedziałem o tem, gdym tu Azedł. 
— Oni go przecież nic zjedzą na surowo, Sam- 

my ? 
(Ciąg dalszy nastąpi)). 

/ 
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Z WOJNY! 
Londyn, 23 listopada. — Woj- 

! ska włoskie trzymają silnie i 

ι trwale linię Trentino-Piave, po- 
mimo przepotężnych ataków nie- 

i przyjacielskich skoncentrowa- 
nych wojsk, sytuacya poprawia 
się z dnia na dzień, jakkolwiek 
nie można bynajmniej rzec, by 
Wenecya już była bezpieczna — 

spodziewać się tylko można, iż 
Włosi zdołają napór szalony nie- 

przyjaciela wytrzymać tak dłu* 

go, aż nie nadąży pomoc anglo- 
francuska, która organizuje się 
jak można pośpiesznie. W naj- 
straszniejszym ogniu walk jest 
czwarta armia włoska między 

I Piave a Brentą, dowodzi, tam ge 

ι nerał Robilant i broni się świet- 
nie — mimo iż tam układ sił jest 

I taki, że nieprzyjaciel przynaj- 
mniej o jedną-trzecią przeważa 
liczbę wojsk włoskich: a walczą 
tam same wyborowe pułki au— 

stro-niemieckie. Robilant broni 
się świetnie, broni każdej piędzi 
ziemi, walki wręcz są tam na po- 

rządku dziennym, a trudy kam- 

panii przechodzą wyobrażenie z 

powodu górskiego skalistego te- 
renu i zimy nadchodzącej. Cała 
tam walcząca armia włoska — to 
sami bohaterzy! Na Adryatyku 
monitory włoskie u ujść Piave 

bombardują stale i ciężko pozy- 

cye nieprzyjacielskie najbliżej w 

tym punkcie podsunięte pod We- 

necyę. 
— Niemieckie komunikaty 

chwalą się, iż w walkach ostat- 

j nich ujęty został znakomity lot- 

! nik włoski — poeta Gabrye) 
d'Annunzio;włoskie raporty zra- 

zu donosiły o jego zniknięciu, 
lecz później były wiadomości, iż 
d'Annunzio żyje i jest w korpu- 
sie awiatycznym czynny znako- 
micie — jak dawniej. 
Z INNYCH TERENÓW WOJNY 

Paryż, 23 listopada. — Na 
froncie macedońskim niema 
zmian ; artylerya działa nad 
Strumą i Vardarem — oraz w 

okolicach Monastyru. 
Berlin, 23 listopada. — Na 

całym wschodnim froncie niema 
nic nowego. 

Zondyn, 23 listopada. — Woj- 
ska angielskie w Palestynie zaj- 
muj ą na południe od Jerozolimy 
góry Judei, w odległości około 
sześciu mil od miasta. 

— Admiralicj a angielska ogła 
sza, iż pewiep lotnik angielski 
przeleciał szczęśliwie z Anglii aż 

do Konstantynopola, t. j. ku ba- 
zom operacyjnym angielskim w 

okolicy owej stolicy Turcyi, pod 
którą rzucał bomby na obozy tu- 

reckie: lot ów rekordowy trwał 
31 godzin — oczywista zatrzy- 
mywał się kilka razy w ciągu lo- 

tu. 

MORSKIE WALKI. 

Paryż, 23 listopada. — Dono- 

szą z portów nad Kanałem, iż 

| ostatnie transporty amerykań- 
skie do Europy były w drodze 
atakowane przez nury. czy też 

; nur niemiecki, lecz zdołały ujść 
; cało ; nadto dwa statki kolido- 

j wały i lekkie poniosły uszkodze- 

nia, które jednak nie przeszko- 
dziły im w dalszej drodze. 

— W Izbie Lordów — admi- 
rał Beresford zaznaczył, iż wzma 

! ga się liczba okrętów potopio- 
nych „bez śladu" przes nury nie- 
mieckie — zapewne ; ten system 
topienia wyszedł na jaw w pa- 

miętnej aferze posła niemieckie- 

go Luxburga w Argentynie, któ- 

ry właśnie doradzał władzom nie 
mieckim, iż skoro mają topić ar- 

gentyńskie okręty — to czynić 
to „bez śladu".... Podobno już 
około 122 okrętów rozmaitych 
zaginęło w ten sposób. 

Amsterdam, 23 listopada. — 

Donoszą, iż z Berlina ogłoszono 
nową aferę blokady podmorskiej 
— mianowicie dokoła wysp Azo- 

rów, należących do Portugalii, a 

ostatnio mających być użytemi 
na" stacyę strategiczną morską 
dla transportów z Ameryki. 

Po Roku 1830 
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