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- Nie, moiścierrry, - odrzeknie chłop, - to nie
mój worek, ale pański, com go dzisiaj rano na sobie
znalazł.

-- Aj ! - podzirvują parcbki, -- poviiail;icie nałn
dzir;vne Tzeczy. Jako na sobie?

- Psotniki! - mówi Wavrrzek, - żattowa-
Iiście sobie ze staręgo, czyż się to godzi?...

- AIeż gospod,arzu! --* wykrzykną oni niby
nie u,ierlząc o niczem.

- No, no! - powiada Wawrzek i pokivlał im
palcem, _. r,iziemci ja o w-szystkienr, \ł,iem, a taki nie
mam żalu do łvas ani iroclrę. Znać tak się Panu
Bogu śpodoba_ło, abytn stę ptzez to opamiętal. Otóż
zamiast cobym się miał gniewać na wa-s, leszcze
wam pię!;nie dziękuję, bo mi ta w-asza psota wyszźa
wcale na dobre. Zarzekłem się iuz na z-ayilze ga*
rzatki.

- Albo to prarvda! - lł,}.krz}ltną parobc1,, nie-
dowierzając rvłasnym §szoln. .

- 
'I'ak mi Panie Boże Copomóż" - zaklął się

Wawrzck.
I dotrzymał święcie słor,-,ra. Zataz nazaiutrz

stanął do spo.,viedzi i uczvnił ślLtb od rvódki" l zra-
bił się z nlega na potem taki prz:.kla,iiłt], gospcCarz,
że go sobie po drvóc}r czy trzech laiach gronada
Ś.yidrorviecka na sołtysa ob:ała,

O onej s-r*iojej prz:łgad.zie z r,vorkieiil nie zapc-
nrniał do san:ej śmierci. Często kiedy tnu się co
ztego przytrafiło (jak to zwykle przy gospodarstwie)
i żona lamentowała: ,,Ci bieóaż, moja bieda!'i -.
tedy ja pocieszał stary Wawrzek:.- Niby bieda, a nie biecla! cicho babo! Nie
Wszvstko, co się nam tylko nie podoba, iest zataz
na"sz,ą biedą. Ot, myślałenr ci ja, w onym rvorku
śiedzący, że bieda; a akazało się' ,właśnie, że nie
prawda, bo mi to wszyszlo na szczęście. Toć i te-
raz sza, cicho babo! a kiedyć cięzko na sercu, to się
lepiei pomócll do Pana Jezusa i Jego Matki Przęnai-
świętszei, zobaczysz, że iakoś._złe przeminie i nic
nam nie zrobi.

Patrza'cież" iakie się to goćne chłopisko stało
ż tego piiaka $y'awrzka.
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TRAFI§E OKREŚLENIE.

i , W pewnej szkole opowiadał nauczyciel ucz-
iriom. iak wiele niedżvłiedzi bywało dawniei w kra-
iu. ale - dodał przytem - cyvłilizacya je w},ni-
śzczyla.

- Wiecie tedy - spytał następnie ._ co je§t
bywilizacya?

- Tak jest - zaviołał jeden z malców. - Cy-
wilizac]ra, ta ciężka choroba. na którą niedźwiedzie
irmierają.

MĘ ZI§A Go.

- Mamo... kto to jest ten siv,ry pan tam na ka-
iapie?

- Co? iy go już nie znasz, Małrvińciu? Prze-
cież ts ten sam ksiądz probcszcz z Gródka, który
cię chrzcil!..,

@§}pŁA€§Ł P§ĘKNEm zA NADoBFIE"
Robotnik Harnid kupił u piekarza Abduuaha chleb.

- Ałłah (Bóg turecki. Przyp. red.) niech cię ma
w swe.i opiece - powiada tlamid - ale twój chlel:
jest za mĄ.- 

Piekanz- począt się uśnniechać: Niechaj głońce
sz,częscia p,ożwaii na twej drodze kwitnąć- różam.
Toć jeżeli- ci rnój chleŁ za mały, ciesz się, bo masz
mniejŚzy ciężar do dźwigania.

§irłÓ*ł Śię Harnid wóbec mądrosci piekarza, rvziął
chleb i położył przed Abcluuą pieniądze.

- N'iech pr&ok oświeci twój rózunr, ale te jes[

za mało, Hańidzie - wTza§nąŁ piekaru.

- T'o nic nie szkodzi, wnuku głupoiy - odpo;
wiacla roboćnik - nie poĆrzebujesz za to ly|e lluyŁ
- i ctlszecił"
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SŁU§ZNA wYP,ioWKA.
Ojciec (do syńa): Nie wiem dop,ravldy, ^i* 1y

sig ni-e wstr:;ldzisŻ żyć w ien sposób; masz lai Z4inie
pótraiisz ,alr.acowaĆ na siebiÓ, ja' rv twoiin Ńieku
miałern już 50 CtrO z żonę...
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U LH§{ARZA.

=- Ivloże pani zechce pokazać także ri;:rigą liogęl
żebym mógł osą.Jzić, o ile chora ncga jesi llł-
nuchniętą?

Pącyentka: Przepraszam paiia konsylia,
rza, aIe na to nie byłam przygotowaną i rimyłain
tyiko chc,,rą nogę.
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" NA {JSPOKCI.§ENIE.

- Bieda, panie naczelniku! Spóźriiłem się na
pociąg o małe dwie minuty!

- Bądż pan 1eszcze korrtent! Wiclziaiem po,
dróżnych, którzy, spóźniali się o całe pół godziny!

NA ULtcY.

- No cóż, żona pańska używa tej wody mine-
ralnej, którą jej przepisałem? Iaki;ż skutek?

- Wyborny" panie doktorze, wczorai butelką
tei wody rzuci[a vre mnie i zaraz iei się lepiei
zrobiło!
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_ Cóż to? w żatobie?

- Tak, zrnatla matka mojei żony...
* Ahai... Ale czemu nie rnórvisz: teścio-wa?
* A bo widzisz, bvłato rzeczylviście dobra

kobieta.
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