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Dnie Imiona Świętych i Święta. Zna
ki.

Słońca 
Wsch. Zach

Księżyca 
Wsch.Zachód.

1  c. S u w  Rok. Imię Jezus. © 8 7 4  0 454 7 44
2 P. Makaryusza, Fulgencyi. 8 74  1 6 10 8 33
3 S. Genowefy, Izaaka. 8 7l4 2 7 28 912

Ą (1. Niedziela po nowym roku.)
i . Ewangelia: „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.* Mat. 3.
4 N Tytusa, Izabeli, Eliasza. 8 6 4  6 8 45 9 45
5 P. Telesfora, Seweryna, Edwarda A* 8 6 4  7 10 01014
C W. Sw. trzech Króli. 8 5 4  8 1111 10 40
7 s. Walentego, Lucyana, Anastaz. 8 5410 rano. 11 4
8 0. Seweryna, Guduly, Fortun. C 8 4411 12 20 1128
9 p. Marcyany, Jul. i Baz. Adryana. 8 4 413 1 27 11 54

10,S. Agatona, Floryana. 8 4 415 2 3 lll2  22

0 2. Niedziela. (1. po św. trzech Królach.)
Z Ewangelia „Zezus 12 letni w Kościele.“ Luk. 2.
11 H Hyginusa, Matyldy, Felicyta. m e 8 3 413 3 33'12 54
12 P. Ernestusa, Probusa. & 8 3 415 431 130
13 W. Weroniki, Gotfryda. 8 2 410 5 25 212
14 S. Felixa. z. Ń. Hilaryusza. 8 2 417 014 3 0
15 0. Maurusa zakon , Pawła 1. pustel. 8 1 4 18 0 57 3 54
16 p. Marcela. <£ 8 1 419 7 35 4 53
17 s. Antoniego zakon. Snlpiciusza. 8 0 4 21 8 8 5 55

3. Niedziela. (2. po sw. trzech Królach.)
O ■ Ewangelia „Gody w Kanie Galilejskiej “ Jan 2.
18 N Rymedyusza, Katedry i. Piotra. Ó 7 59 4 23 8 37 7 0
19 P. Kanuta, Maryusza, Fulgencyi. 7 58 4 24 9 3 8 7
20 W. Fabiana i Sebastyana. nar* 7 55 426 9 28 915
21 s. Agnieszki P. M. Mainrada. 7 53 4 28 9 52 10 25
22 u. Wincentego i Anastaz., Teod. 7 53 4 30 1017 1136
23IP. Zaślubienie N. P. M., Emer. 5S 7 52 4 31 10 43 rano.
24 S. Tymoteusza B. i. M. r f 7 52 4 33 11 13 12 49

h 4. Niedziela. (3. po św. trzech Królach.)4 Ewangelia: „0 trędowatym." Mat. 8.
25 i N Nawrócenie św. Pawła. r f 7 52 4 35 1149 2 2
2fc p. Polikarpa B i. M 7 51 4 37 12 32 315
27 w Jana Chryzostoma B. 4M> 7 50 4 3bt 125 424
2fc s. Karola W. Agnieszki II. Anast. 7 48 439 2 28 5 26
2t 0. Franciszka Salez., Akwil Valei 747 4 41 3 40 619
3C p. Martyny P. i M., Adegundy. © 7 45 443 457 7 4
31 S. Piotra z  Nolasku, Yirgiliusza. 7 44 4 45 015 7 41

Zmiany ksi';ży< a.

©  Pełnia, d. 1. stycz. 
o godz. 6 m. 16 
rano.

O  Ostatnia kwadra d. 
8. stycz. o godz. 
4 m. 26 rano.

@ Nów, d. 16. stycz. 
o godz. 9 m. 26 
rano.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 24. stycz. o godz. 
2 m. 2o rano 

©  Pełnia, d. 30. stycz. 
o godz. 5 m. 9 po 
południu.

Porządtk d»w ilu i i. 
Ud 1— 15 o godzinie 

5 wieczór.
Od 15—31 o godzinie 

5‘/a wieczór.

Ziłiiany powietrza 
podług lOOlemiego Ka

lendarza Knauera.

Zimno zeszłego mie
siąca przechodzi wten 
i trwa aż do 7go, 8go 
śnieg; 0go i dni na 
stępne mróz; od 15. 
zimno ustępuje i za
czyna padać deszcz do 
23 ; potem aż do końca 
powietrze stałe, ale 
zimne.



N. P. Marya w Stoszendorf.
Starożytny i sławny kościół w Stoszen- 

dorfie należący do probostwa Langseifersdorf 
w powiecie Keiclienbacli na Szlązku mieści w 
sobie cudowny obraz, który w uroczystości 
N. P. Maryi odwiedzają i czczą licznie przy
bywający tam pielgrzymi. Jak kośiół ten został 
cudownym kościołem Maryańskim, to stare 
podania opisują w sposób następujący: Około 
r. 1714 cesarski generał J . W. baron Glaubitz 
dziedzic Stoszendorfu posiadał we Wrocławiu 
przy ulicy Albrechta dom, w którym znajdowała 
się szynkownia. Tam stała w piwnicy za
pomniana figura przedstawiająca N. P. jako 
królowę Nieba. Statua ta  jest z piaskowego 
kamienia wykłuta, pięknie pomalowana i widok 
Jej sprawia miłe wrażenie. Zdaje się pochodzić 
z 14 wieku. Razu jednego posługacz domu 
lubiący bardziej trunek, niż pobożność i paciorek, 
szedł do piwnicy po jakiś trunek. Ujrzawszy 
tu  przypadkiem rzeczony obraz N. P. M. zaczął 
się z niego naśmiewać, bo to pijak gotów jest 
i do największej bezbożności. Nie dość na tem ; 
wziąwszy kufel, potrącił o figurę M. Boskiej 
i pił na Jej zdrowie. O zgrozo! Ale p. Bóg 
nie da drwić z siebie i że świętych Pańskich. 
W tej chwili też bezbożny posługacz mocnem 
uderzeniem został powalony na ziemię i padł 
trupem. Wskutek tego dziwnego zdarzenia 
rodzina Glaubiców i lud odtąd zajmowali się 
owym obrazem, ustawiono go w framudze sieni 
domu i zawsze przed nim świecono lampę. 
W  taki sposób ten obraz cudowny czcić zaczęto. 
Po śmierci generała, dostojna owdowiała mał
żonka jego Elżbieta Maxymiliana de Glaubitz 
za pozwoleniem książęcia biskupa wrocław
skiego dała tę statuę do swego kościoła w 
Stoszendorf przenieść w roku 1737. Przepro
wadzenie to odbyło się z wielką uroczystością 
w procesyi, w której liczne duchowieństwo i 
tysiące pobożnego ludu brały udział. Gdy w 
r. 1744 dobra Glaubica w skutek sprzedaży 
przeszły w protestanckie ręce, pani Glaubitz i 
jej córka Teresa nie przestały się starać o 
ten obraz. Wiele podziękowań za odebrane 
łaski oraz liczne komunie św. (przeszło 2,500 
rocznie) świadczą o wielkiej ufności ludu w 
pomoc Maryi. .Szkoda, że kościół i uboga 
gmina nie posiada środków do wybudowania 
nowego, większego kościoła.

Św. Paweł. Dziwne są drogi boskie! Kiedy 
żydzi komienowali św. Szczepana, młodzieniec 
Szaweł strzegł szaty jego morderców. Później
011 sam prześladował chrześcian, ale w drodze 
do miasta Damaszku cudownie został naw
rócony. Przy chrzcie św. otrzymał imię Paweł. 
Od swego nawrócenia aż do śmierci opłakiwał 
że w młodości prześladował kościół Chrystusów. 
Został mieczem ścięty. A ty — czy prze
śladujesz lub miłujesz kościół boży?

Przysłowia gospodarcze.
Zorza ranna w Nowy rok 
Zwiastun plagi na ten rok.

Pierwsze dni ciche i jasne 
Znaczą, że sąsieki będa ciasne.

Jaki jest iw . Makary, Taki będzie wrzesień stary.

J T o - f c a - b k i ,



Dnie. Imionu Świętych i Święta. Znn-
w.

Słońca 
Wsch, Zuch.

1 Księżyca 
[WsrJj.Zachód.

5. Niedziela. Ntarozapustna.
XJ■ Ewangelia „0 robotnikach we winnicy " Mat. 20.

N. Ignacego* Efrema, Brygidy. i 7 43 447 7 33 812
2 P. X. P. M. Gromnicznei. Adelaidy. ■ąr 7 41 4 49 8 48 8 40
3 W. Błażeja b. i. m., Kmiigimdy. 7 39 451 10 1 9 7
4 s. Andrzeja kors., Yeroniki, Oilb. f3?. 7 37|4 53 1110 9 31
5 0. Agaty p. i. m. Alberta, 26 Jap. m. 7 36!4 55 rano. 9 57
6 P. Doroty p. i. m. Tyt. Amanda. (£, ląć' 7 34,4 56 1217 10 25
7 S. Romualda i Ryszarda. N?€ 7 32 4 58 1 2i 10 55

fi 6. Niedziela. Mięsopnstna.
0 Ewangelia „0 rozmaitej roli. “ Luk. 8.

8 N. Jana z Maty, wyznawcy. & 7 30 5 0 2 2111 30
i P Apolonii m , Ansberta 7 29 5 1 3 17;12 10

10 W. Szolastyki p., Wilhelma, Erem. 7 28 5 3 4 812 55
i i s. Łazarza, Eufrozyny. Dezid 7 26 5 5 4 54 147
12 c. Eulalii p., Modesta, Ludanusa. ujTŁ 7 24 5 7 5 34 2 44
13 p. Katarzyny de Ricci. Jord. Kast. 7 22 5 9 6 9 3 45
14)6. Walentego, Hyacentego. 7 20 511 640 450

7 7. Niedziela. Zapustna.
/ Ewangelia: „Jezus przepowiada swoją mękę.* Łuk. 18.

15 N. Faustyna i Jowita, Daniela. @ 7 Ib 5 13 7 7 5 56
16 P. Julianny p. i. iu., Onezyusza. 7 W 514 7 33 7 5
17 W. Donatusa. Salomona, Benigny. 714 516 7 57 815
18 s. ££  f  Popielec. Szymona Konk. i p f 712 518 8 22 9 26
19 0. iuansweta, Konrada, Zuz. 7 11 5 19 8 49 10 38
20 p. Eucliaryusza, Ekiiarda, Eleutera. qr? 7 9 5 21 918 1151
21 8. Eleonory p , Adelajdy, Serwacego. < r f 7 7 5 23 9 51 rano.

c 8. Niedziela. Wstępna.
o ■ Ewangelia: ,Jezus kuszony od djabła.“ Mat. 4.

22 N. Stolicy ś. Piotra w A , Margar. Jf> H 7 5 5 25 10 31 1 3
23 p. Piotra, Damiana, Milbnrga. f t 7 3 5 27 1118 211
24 w . Macieja Ap., Sygfryda. 7 0 5 29 12 15 314
25 s. t  Walburgi, Wiktora m. •»*? 6 5is 5 30 121 4 9
26 0. Mechtyldy, Mexego, Dyon. W ? 6 56 5 32 2 32 4 56
27 p f  Leandra b., Oswalda. 6 51 5 34 5 48 5 35
28 S. {JgJ f  Św. pięciu ran Chrystusa. % C 50 5 36 5 6) 6 9

Zmiany księżyca.

C  Ostatnia kwadra, 
dnia 6. lut. o godz. 
II  lii 27 w nocy. 

@ Nów, dnia 15 lut. 
o godz. 3 m. 11 
rano.

3  Pierwsza kwadra, 
dnia 22 hit. o godz. 
11 m. 21 do poł.

Porządek dzwoiiiena.
Od 1—15 o godzinie j 

6 wieczór.
Od 15—28 o godzinie 

6'/s wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego K.a 

lendarza Knanera.
Z początku łagodnie 

a 5. prawie pięknie, 
potem pow. przejmij 
jące niemile do 8go 
9. bardzo zimno, a 10. 
mróz jakiego kilka lat 
nie było. 11. a 12. 
jeszcze zima, 14 cie
pło, odtąd niepogoda 
i ulewy do 26., potem 
do koiica pochmurno, 
wiatr z  deszcze'-' 
śniegiem.



,N. P. Marya „Obronicielka“ w Semering.
Tam gdzie dzisiaj stoi kościół z cudownym 

obrazem P. Maryi Obronicielki w Semering, 
w pobliżu rynku znajdowały się przy tak zwanej 
„Świętej albo też kwaśnej studzience" dwa 
krzyżowe słupy. Na jednym z nich był mały 
drzewiany obraz P. Maryi z dzieciątkiem Jezus 
zawieszony. Pobożny lud mający ufność w 
tym cudownym miejscu znalazł był wprawdzie 
częstokroć pomoc. Z wdzięczności więc ludzie 
przynosili ofiary różnego gatunku z tem ży
czeniem, aby tam na cześć P . Maryi wy
budowano kaplice. Gdy w r. 1679 pomiędzy 
innemi wioskami i Schottwien zostało na
wiedzone zaraźliwą chorobą, przyobiecali 
mieszkańcy, że jeżeli od tćj choroby zostaną 
ochronieni, to przy studzience zbudują kaplicę. 
Choroba zaraz ustała, ale kaplicę dopiero 40 
la t później budować zaczęto a to za staraniem 
proboszcza Reinhalten z Klam i Schottenwien, 
r. 1721 dla wypełnienia uczynionego ślubu; a 
2. łipca 1722 kaplicę uroczyście poświęcono. 
Przez pewnego Franciszkana imieniam Eligiusz 
kaplica ta  dostała nazwę „Obrona Maryi.“  
Po pięciu latach pokazało się, że kaplica już 
jest za małą. Bolejąc nad tem, pobożny hrabia 
Leopold Walseg powziął myśl, wybudowania 
tu kościoła, na co od biskupiego konsystorza 
w Saleburgu r. 1728 otrzymał pozwolenie. Gdy 
J . W. hrabia Leopold w 1757. r. żonę przez 
śmierć utracił, sam został kapłanem i z 4ma 
innemi kaznodziejami sprawował służbę boską 
i opiekował się pątnikami licznie tam przy
chodzącemu Gdy r. 1739 7go października 
książę biskup z Sekau, hrabia Lichtenstein 
kościół ten uroczyście konsekrował, pobożny 
fundator wielkim nakładem wybudował główny 
ołtarz śliczny, w którego środku umieszczono 
cudowny obraz, a za którym ciągle św. źródło 
sączy. Pobożnie i świętobliwie, jak żył tak 
też w r. 1742 umarł Ojc. Leopold i złożono 
go w grobowcu rodziny hrabiowskiej. Z cudo
wnego kościoła, w którym po sobie nie zatartą 
zostawił pamiątkę, spływa do dnia dzisiajszego 
wiele łask na wiernych przychodzących z bliska 
i daleka.

Św. Mateusz. Mateusz św. był, nim go 
p. Jezus powołał na urząd apostoła, na urzę
dzie od świata wzgardzonym. Pan Jezus przy
szedł na świat aby szukać i zbawić co było 
zgyibicnem. Ujrzawszy go rzekł: „Mateuszu 
pójdź mną.“  A on natychmiast opuścił 
swój i. obek: szedł za Nim, Ewangelią św., 
którą słyszał od Zbawiciela zapisał najprzód 
w sercu swojem potem ją  dla nas napisał na 
książce. — Czy tak chętnie jak Mateusz św. 
słuchasz słowa bożego?

Przysłowia gospodarcze.
Ile dni przed Gromnicami skowronek śpiewa — 
Tyle dni się po Gromnicach ukrywa.

Gdy muszki w lutym latają —
W marcu się za to chowają.

Kiedy luty biały — To gospodarz śmiały.

W  świętego Macieja — Jest lata nadzieja.



9. Niedziela. Suclia. 
Ewangelia „O przemienieniu Pańskim.*' Mat. 17.

1IK 
2 J .  
3jW, 
48. 
5 C. 
fi!p. 
7|S.

Albina b., Suitberta ©
Simplicyusza p.
Kunegundy, Ferdynanda. 
Kazimierza kr., Luc. p., Adr. 
Fryderyka.
Frydolina, Kolekty p., Marka. 
Tomasza z Akwinu.

C
W

e 48 5 40 6 22 (i 39
0 45 5 42 7 37 7 6
6 43 0 45 8 49 7 32
6 41 a 46 9 58 7 58
0 30 5 48 11 5 8 25
0 37 5 50 rano. 8 55
6 35 5 51 12 8 0 28

10. Niedziela. Głucha.
Ewangelia: „Pau Jezus wypędza djabła.“ Łuk. 11.

8 N Jana Bożego. C 6 32 5 53 1 6! 10 6
9 P. Franciszki Rzymianki.

&
6 30 5 55 2 0 10 50

10 W. 40 Męczeniu, Atalusa, Alexandra. 0 28 5 57 2 48 11 39
11 s. Róży p., Franciszki. .ST 6 25 5 56 3 30 12 33
12 c. Grzegorza W. p. Teofila. 0 23 ł> 1 4 7 132
13 p. Nicefora, Eufrozyi, Ernesta. fik fi 21 6 2 439 2 35
14 S. Matyldy kr., Zacharyasza. i k 6 19 6 3 5 8 3 41

Ewangelia:
11. Niedziela. Srodopustna. 
„Pan Jezus karmi 5000 ludzi1 Jan 6.

15 JS Longina żoł. im., Teodulfa, Kryst. 6 17 6 5 5 35 450
16 P. Heriberta Arcyb., Henriety. @ 6 15 6 7 6 1 (i 1
17, W. Gertrudy wd. Patrycynsza b. 612 6 9 a 26 7 13
18 S. Gabryela, Oyrylego b. /W* 610 6 10 6 52 8 26
19 C. \jzeta <>bl. M. P. M. JF f 6 8 6 12 7 21 9 40
20 P. Nic eta, Joaliima patr. r f 6 5 6 14 7 53 10 53
21 s. Benedykta, Filomeny. 6 3 6 15 8 31 rano.

12. Niedziela. Czarna.
Ewangelia. „Żydzi chcą P. Jezusa kamienować." Jan 8.

Zmiany ksi-jży*
©  Pełnia d. 1 marca 

o godz. 1 m. 50 
rano.
Ostatnia kwadra, 
dnia 8. marca o 
godz. 7 m. 44 wiecz.

@ Nów, d. J6. marca 
o godz. 6 iii. 13 
wieczór.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 23 marca o godz. 
6 m, 13 wieczór.

©  Pełnia, d. 30 mrc. 
o godz. 5 ni. 30 
po południu.

22 N. Katarzyny, Mikołaja z  Tlijcu. i ! 6 316 16 9 1612 3
23 P. Wiktora, Ottona. 3 6 1 6 17 10 9 l  8
24 W. Szymona, Gabryela. 5 58 6 18 11 11 2 5
25 S. Zwiastowanie N. P. M. 5 56 619 1219 2 53
26, C. Kastulnsa, Ludgarda, Tytusa. 5 51 6 21 132 3 34
27 P. Ruperta b. 549 6 22 2 46 4 9
28 S. Syxtusa, Angeliki, Doroteusza. ¥ 5 47 6 24 4 1 439

A 0 13. Niedziela. Palmowa.
l o . Ewangelia: „0 wjezdzie Jezusa do Jeruzalem." Mat. 21.
29 V Matyldy, Ludolfa, Eustazego. 5 45 6 26 515 5 6
30 P. Kwirynusa i Julity. (gi <+? 5 43 6 28 6 28 5 32
31 W. Balbiny, Traugota, Gnidego. i h 5 40 6 30 7 39 5 58

20. rano o godzinie 6 
zaczyna się wiosna.

Porządek dzwoniena.
Od 1—15 o godzinie 

6% wieczór.
Od 15—31 o godzinie 

7 wieczór.

Zmiany powietrza 
podhig lOOletuiego Ka 

lendarza Euauera.
Marzec zaczyna się 

mrozem i niepogodą, 
aż do 21. pow. zimne 
i nieprzyjemne, od 22. 
aż do końca zmienne 
powietrze, z rana na- 
lodki potem odwilż 
ciepło, posępno; po
wietrze niezdrowe, 

wiatr i deszcz.



13 Marzec 1885, 3ci miesiąc ma dni 31, 14

N. P. Marya w Mariacell w Austryi.
Blizko granicy pomiędzy Austryą i Styryą 

nad rzeką Salza w bardzo pięknej górzystej 
okolicy leży znane w całych niemczech i licznie 
zwiedzane miejsce święte Mariacell. Opat 
Otton o dobro dusz mieszkańców i poddanych 
klasztoru troskliwy, posłał w r. 1158 5 księży 
ze Styryi w te strony, a z pomiędzy tych 
jednego do owej doliny, którą od wieków zdobi 
cudowna Matka Boska t. z. „Mariacell*1. Pobożny 
ten zakonnik był sobie w zakładzie św. Lam- 
breclita z drzewa lipowego sam wyrzeźbił figurę 
Matki Boskiej. Ta figurka była całym jego 
majątkiem. Gdy od swoich przełożonych tu 
w te strony został posłany, zabrał ją  ze sobą. 
Po długiem szukaniu znalazł tu piękny pa
górek na którym sobie zbudował „celę" t. j. 
chatkę na pomieszkanie. Cela ta  była podzie
lona na 2 cięści, w jednej mieszkał on sam, 
a  druga część służyła N. P. M. za kaplicę. 
Dobroduszni mieszkańcy tamtej okolicy chcąc 
być blisko swego duszpasterza budowali swe 
mieszkania na około „celi“ zakonnika i tak z 
czasem powstała miejscowość nazwana „Cell.“ 
— Około 1284 roku morawski markgraf Henryk 
i jego małżonka Agnieszka ciężko się rozchoro
wali. W tem niebezpieczeństwie pokładali za
ufanie swoje w pomoc Maryi i św. Wacława i 
obaj wyzdrowieli. Tak im najprzód we śnie 
było objawiono, żeby na podziękowanie do 
pewnej mało znanej doliny w Styryi jechali, 
gdzie w jednej celi na ołtarzu znalezą obraz 
N. P. M. z dzieciątkiem Jezus. Przybywszy 
tu  szczęśliwie markgraf Henryk z wdzięczności 
za doznane łaski kazał nad ołtarzem z kamienia 
wymurować kaplicę, którą bogato udarowa!. 
Gdy Ludwig I. król węgierski r. 1363 za pomocą 
N. P. Maryi w Mariacell, odniósł świętne zwy- 
cięztwo nad turkami, miejsce święte „Mariacell" 
tak liczne pielgrzymki pątników poczęły od
wiedzać, że Henryk na własne koszta kaplicę 
na śliczny kościół przemienić dał, który jeszcze 
dzisiaj stoi. 1. listopada 1827 w skutek wiel
kiego pożaru spalone dwie wieże i dach kościoła 
w krotce na powrót odbudowano.

Św. Filip. 1. Maja. Zawołany od p. Jezusa 
Filip, porzucił zabawy świata próżnego, po
ciechy i nadzieje jego; chwycił się ubóstwa i 
naśladowania Jezusowego. Gdy sam był poznał 
boską prawdę, śmiele o niej mówił i innym ją  
zalecał. Za to został ukrzyżowany i kamieniami 
na krzyżu do końca zabity. Ciebie p. B. przez 
chrzest św powołał do swego kościoła. Czy 
i ty śmiało przed światem wyznajesz wiarę 
św. i dziatki twoje o niej pouczasz ?

Przysłowia gospodarcze.
Gdy w Grzegorza wielki wiatr, to lis wychodzi 
z jamy, — a gdy pięknie, jeszcze 14 dni w 

niej zabawi.

Ile mrozów w Marcu, — tyle ich też w Maju.

Jaki marzec od porownania dnia z nocą do 
połowy kwietnia, — takie też zwyczajnie 

lato bywa.

Grzmi w Marcu — dobry rok.

3



Kwiecień,

Zmiany księżyca.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 7. kwiet. o godz. 
3 m. 32 po połud. 

®  Pełnia, d. 15 kwiet. 
o godz. fi m. 51 
rano.

(£ Ostatnia kwadra, 
d. 22. kwiet. o godz. 
12 m. 10 w nocy. 

#  Nów, d. 29. kwiet. 
o godz. 7 m. 4 rano.

Porządek dzwoniena.

Od 1—15 o godzinie 
7'A wieczór.

Od 15—30 o godzinie
8 wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego Ka

lendarza Knauera.

Nieprzyjemne po
wietrze marca prze
chodzi w kwiecień a 
5. śnieg, potem ła
godnie, 14 i 15 pięknie, 
do 22 deszcz zimny, 
sron i mróz nastąpią, 
odmienne to powietrze 
trwa do 30.. potem 
ciepło.

Św. Jakób

K. P - Marya na Jasnej (Tórze w Częstochowie w Polsce

Dnie. Imiona .Świętych i Swifta. Zna
ki.

Słońca 
Wsch. Zach.

Księżyca
Wsch.Zaehód

i Ś. Hugona, Teodory. 5 38 6 32 8 47 6 25
2 C. 3JT -j-W ielk i c z w a r te k . W 5 37 6 34 9 52 6 54
3 P. -fW ie lk i  p is t e k . m e 5 33 6 35 10 54 7 26
4 8. y  ■* W ie lk a  so b o ta . & 5 31 6 37 1150 8 2

Ą /. 14. Niedziela. Wielkanocna.
14. Ewangelia „0 zmartwychwstaniu Pana Jezusa."

5 N. Wielkanoc. Wincent, Emilii, 4Pr 5 28 6 39 rano. 8 43
6 P. Ponieda. Wielk Celestyna I. mJŁ 5 26 6 41 12 40 9 30
7 W. Hermana, Józefa, Epifan. C 5 24 6 42 125 10 22
8 s. 7 boleści N. P. M. Amancyusza. 5 22 6 43 2 4 1119
9 C. Maryi Kleopatry. A 5 20 6 45 2 38 12 20

10 p. Akutusa. 5 18 6 46 3 8 124
11 s. Anastazyusza. *»» 5 16 6 47 3 35 2 31

A K 15. Niedziela. Przewodnia.Ib . Ewangelia „0 niewiernym Tomaszu." Jan 20.

12 N. Juliusza. 516 6 48 4 1 3 40
13 P. Hermenegilda. H # 513 6 50 4 26 452
14 W. Ezechiela proroka a # 5 13 6 52 4 52 6 6
15 s. Leona I Wielkiego papieża. © 511 6 53 5 20 7 22
16 c. Zenona, Notgera. r f 5 11 6 55 5 51 8 38
17 p. Rudolfa. c f 5 9 6 57 6 28 9 52
18 s Eleuteryusza, n 4 58 6 59 7 12 11 0

16. Niedziela. (2. po Wielkanocy.)
J Ewangelia „0 dobrym Pasterzu ‘ Jan 10.

19 N Wernera, Leona IX. pap. ł ł 4 56 7 0 8 4 rano.
20 P. Sulpicyusza, Agnieszki. 4 54 7 2 9 4 12 l
21 W. Anzelma, Lotara, Alex. II. 3 •W 4 52 7 4 10 11 12 52
22 8. Sotera i Kajusa, Kazim. 4 50 7 6 11 22 135
23 c. Felixa, Wojciecha b. 448 7 8 12 36 211
24 p. Jerzego ryc , Fidelisa z Sygm. 4 46 7 10 150 2 42
25 s. Marka Ewamelisty. 4 44 7 11 3 2 3 10

4r7 17. Niedziela. (3. po Wielkanocy.)
1 f . Ewangelia „Maluczko a nie ujrzycie mnie." Jan 16.
26' N. Klety, Marcelina, Hildegardy. 442 713 413 3 35
27 p. Peregryna, Anastazyi, 4 40 7 15 5 23 4 0
28 w. Witalisa in. Waleryana. * 4 38 7 17 6 32 4 26
29 s. Piotra m @ 4 37 718 7 39 4 53
30 c. Katarzyny Seneńskiej. 4 36 7 20 8 42 5 23



N. P. Marya na Jasnej Górze w Często
chowie w Polsce.

Czem Loreto jest dla Włoch, Einsiedeln 
dla Szwajcaryi, Maryacell dla Austryi, Kefelaer 
dla Prus i Alttóting dla Bawaryi, tem Jasna 
Góra w Częstochowie [w biskupstwie katolic- 
kiem] je st dla Polski. Cudowny obraz Matki 
boskiej częstochowskiej według najstarszych 
pisarzy od św. Łukasza je st wymalowany na 
drzewie cyprysowem. Portret Matki Boskiej i 
domek, w którym N, Panna ze św. Janem 
mieszkała na górze Syon, podczas zburzenia 
Jeruzolimy został nienaruszony. Gdy św. He
lena r. 326 cudownym sposobem znalazła drze
wo krzyża św. zabrała ze sobą i ten obraz, 
który według podań przy krzyżu świętym P. 
Jezusa w ziemi był schowany Te dwie naj
droższe pamiątki po Zbawicielu naszym i Najś. 
Matce Jego posłała swojemu synowi, pierwszemu 
cesarzowi chrześcijańskiemu Konstantynowi do 
miasta Konstantynopola, Grecki cesarz Nicefor 
podarował ten obraz cesarzowi Karolowi Wiel
kiemu a ten znowu Leonowi książęciu ruskie
mu, który go na swój zamek Bely dał zapro
wadzić. Gdy książę Władysław odniósł z wy 
cięstwo nad Rusami i zamek Bely zajął, zabrał 
jak mu to we śnie było rozkazano obraz ten 
ze sobą do Częst. 28. sierpnia 1382 umiesz
czono go w kościele farnym. Po wojnie hu 
syckiej r. 1430 został obraz Matki boskiej 
cudownie uratowany z rąk jednego Husyty, 
który go chciał ukraść i na 3 części mieczem 
przeciął. Tak rozbity obraz na Jasną Górę 
został sprowadzony, sklejony i na rozkaz W ła
dysława Jagiełły króla polskiego wystawiony 
ku czci publicznej. Dwa razy r. 1656 i 1657 
Szwedzi oblegali Jasną Górę, ale N. P. Marya 
chroniła to św. miejsce. Dla tego papież Kle
mens IX. gdy mu o tem doniesiono rozkazał, 
że za to obraz ma zostać uroczyście ukorono
wanym. To się też 8. września 1717 r. stało 
Jak  wtenczas tak i dziś, Ind polski z bliska i 
daleka z wielką nabożnością miejsce to od 
wiedza i w mieszkaniach swoich mają i czczą 
obraz N. P. Maryi Częstochowskiej chociaż od 
starosci twarz Jej już zczerniała.

Św, Jakób mniejszy. 1. Maja. Jakób apostoł 
«d żywota matki swej był świętym i bardzo 
ostre prowadził życie. Żadnego wina i tego, 
ćoby upoić mógło nigdy nie pił, ani mięsa nie 
jadł. Nie żenił się ale w wiecznej czystości 
aż do śmierci przeżył. A ty jakoś zachował 
czas postu? Czyś się wstrzymywał od mięsnych 
potraw? — czyś przynajmniej w poście zanie
chał pijaństwo?

Przysłowia gospodarcze.
Ile dni przed św. Markiem ciepło, 
Tyle ciepłych po Marku uciekło.

Chcesz mieć kęs płótna dobrego 
Siej len w świętego Jerzego.

Deszcz kwietniowy pożyteczny, 
Chłopek wesół i zbyteczny.



Dnie. Imiona Świętych i Święty. Zna
ki.

Słońca 
Wsch. Zach

Księżyca 
Wsch .Zachód.

1 P. Filipa i Jakóba ap., Walburgi. 4 31 7 24 9 41 5 58
2 S. Atanazyusza, Zygmunda. 14 29 7 26 10 34 6 38

P 18. Niedziela. (4. po Wielkanocy.)
1<J . Ewangelia: „0 odejściu do Ojca.“ Jan 16.
3 IS. Znalezienie ś. Krzyża, Alex. m. 4 27 7 28 1121 7 22
4 p. Floryana, Moniki. 425 7 29 rano. 812
5 w. Piusa Y. p., Gotliarda b. 4 23 7 31 12 2 9 7
6 s. Jana Laterańskiego. 421 7 33 12 38 10 6
7 0. Stanisława, Gizeldy, Domie, g; 419 7 34 1 9 11 8
8 p. Św. Michała zwiast., Achazego. 418 7 36 137 1213
9 s. Grzegorza z Nazian.. Joba. 416 7 38 2 3 120

19. 19. Niedziela. (5. po Wielkanocy.)
Jan 16.

10 S. Izydora, Antoniego, Gordiana. 414 7 39 2 28 2 30
I I P . Mamerta b., Beatrixa. Dni 412 7 41 2 52 3 42
12, W. Ner., Arch Pankrac. krzy- <9# 411 7 42 318 4 57
13 S. Serwacego, Gangolf. żowe. ffT 4 9 7 44 3 48 6 14
14 C. Wr'ebowstniueiue Pai, ,Bonif.@ 4 8 7 46 422 7 30
15 P. Zofli m. z 3 córkami. 4 6 7 47 5 3 8 43
16 S. Jana Nepom., Ubalda. 4 5 7 49 5 52 9 50

20. Niedziela. (6. po Wielkanocy.)
CłU-Ewangelia: „Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy." Jan 16.
17 N Jodokusa, Paszalisa z ak. •> - 4 2 7 50 6 51 10 48
18 P. Felixa pap. Bfr* 4 2 7 52 7 58 1135
19 W. Piotra i Celestyna. 4 0 7 53 910 rano.
20 S. Bernardyna z Sien. 3 59 7 55 10 25 1214
21 c. Sekundyna, Konstantyna. 3 3 57 7 56 11 39 12 47
22 p. Heleny, Dominika. 3 56 7 58 12 52 115
23 s. Dezyderynsza b. i m. A 3 55 7 59 2 4 141

21. Niedziela. (Zielone Świątki.) 
Ewangelia: „O zesłaniu ducha św." Jan 16.

24 N.
25 P.
26 W.
27 S.
28 C. 
20 P. 
30|S.

,/jelone Świątki. Joanny wd. 
i oniedz. Ziel. Św. Greg. VII. p. 
Wtorek Świątecz. Filipa Nereu.

t  Magdaleny de Pazis. 
Germana, Wilhelma. ©

f  Teodozyi, Teodora, Maxi. 
Felisa I. pap., Ferdyn.

A 3 53 8 1 314 2 6
A 3 52 8 2 422 2 31

u ic 3 51 8 3 5 28 2 57
3 50 8 5 6 32 3 25

& 3 49 8 6 7 32 3 58
& 3 48 8 7 8 28 435
# • 3 47 8 8 918 517

22.
22. Niedziela. (1. po Zielonych Świątkach.) 

Ewangelia: „Dana ml jest wszelka moc.“  Mat. 28.

Zmiany księżyca.

(J; Ostatnia kwadra, 
dnia 7. maja o god. 
9 m. 33 w nocy.

@  Pełnia, d. 14. maja 
o godz. 4 m. 7 po 
połud.

3  Pierwsza kwadra, 
duia 21 maj. o god. 
6 m. 35 rano.

%  Nów, dnia 28 maja
o godz. 9 m. 20 
wieczór.

Dnia 11., 12. i 13.
dni krzyżowe z pro- 
cesyami po polu.

Porządek dzwoniena.

Od 1.—30. o godzinie 
8% wieczór.

31|”V ITrojcy Sw. Petroneli, Aniel. |vj£fcl3 46|8 9110 Ij 6 5|

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego Ka

lendarza Knanera.

Miesiąc Maj z po
czątku piękny i ciep
ły; 7. grzmot; potem 
nastąpi deszcz, który 
do 17. wytrzyma; po- 
czćm wiatr sprowadzi 
piękne przyjemne po
wietrze, od 24.—29. 
posępnie; 30. wesoło- 
pięknie, jakimby -miał 
cały Maj być.



Najświętsza P. M. w Piekarach na 
Górnym Szfązku.

W bliskości miasta powiatowego Bytomia 
znajduje się zakład górniczy, w którym od 
przęsło 000 la t szlązacy pracują. Ponieważ 
się tam osiedliło kilka piekarzy, którzy robot
nikom dostarczali chleba, dla tego miejscowosć 
tę nazwano „Piekary". Boku 1303 zaczęto 
tamże budować kościół; nawieziony materyał 
do budowy na wyznaczone miejsce, przenosił 
się dziwnym sposobem kilka razy na miejsce 
dzisiajszego kościoła. Za tein widocznie Boskiem 
życzeniem zbudowano kościół, w którym N. M. 
Panna wiele cudów uczyniła, na miejscu, gdzie 
dziś stoi. Tutaj to 27 lipca 1679 r. saski 
książę August obrany na króla polskiego złożył 
wyznanie wiary. Tutaj korzył się i modlił ze 
swym dworym król polski Jan Sobieski, w 
drodze do Wiednia N. Pannę o pomoc we wojnie 
tureckiej prosząc. W  czasie grasowania za
raźliwej choroby w Pradze w Czechach za 
proźbę cesarza i arcybiskupa, sprowadzono 
obraz N. P. Maryi Piekarskiej w proeessyi i 
oprowadzano go po ulicach miasta, o oddalenie 
zarazy prosząc, a zaraźliwa choroba ustał”. 
Z wdzięczności cesarz, szlachta i obywatele mia
sta Pragi ofiarowali dary w złocie i drogich ka
mieniach. Mały stary drzewiany kościółek stał 
do roku 1842. Świętobliwy kapłan X. kanonik 
Ficek w roku 1849 dokończył budowy nowego 
kościoła, który też t. r. przez kardynała i księcia 
biskupa Melchiora Diepenbroka został poświę
cony. Za staraniem biskup, komisarza ks. 
Purkopa stanął w r  1878 główny ołtarz z 
marmuru za 16,000 talarów. Kaplice na kal- 
waryi przy kościele budować zaczęto; za po
mocą N. P. Maryi z pewnością i te  powoli 
wszystkie będą wybudowane, bo lud nasz 
chętnie na takie pobożne cele składa ofiary.

Św. Jan ap. i ewang. 6. Maja. Jan '.w. 
był owym apostołem, którego P. Jezus szcze
gólnie miłował dla czystości jego serca. Cesarz 
Domicyan skazał św. Jana do więzienia, dał 
mu pić truciznę; gdy mu trucizna nie szko
dziła, skazał go na inną śmierć, aby w kocieł 
oleju wrzącego wrzucony był. Lecz i tu ż a d n e j 
nie p o n ió s ł sz k o d y , owszem ciało św. Jana 
jeszcze piękniej szem było jak przedtem. Wy
gnany na wyspę Patmos miał widzenia i ob
jawienia, które napisał. I  ciebie P. Bóg wyr
wie z każdego niebezpieczeństwa, jak  św. Jana, 
tylko mocno w Mm ufaj.

Przysłowia gospodarcze.
Maj ma zwykle więcej dni pięknych jak 

posępnych, rzadko śron i mgły. Ciepło wzmaga 
się do 10., potem znów zimniej, następnie 
znów cieplej. Maj przedstawia miesiąc listopad. 
Jeżeli w Maju jałowiec kwitnie nagle albo po
woli, tak też żniwa będą.

Wiatry w maju znaczą rok obfity — 
Suchy maj oznacza rok suchy.

Deszcz w dzień św. Filipa Jakóba — 
Obfity rok zapowiada.



Czerwiec,

N. P. Marya w Bcfcit'wc v.  ̂ . i ii1v-'<-ezyi Poznańskiej;

Dnie. Imiona Świętych 1 Świtęa. Zna
ki.

Słońca 
W sch. Zach

1 Księżyca 
[\V sch.Zaehoti.

1 p. Juwencyusza, Witusa. 3 45 811 10 39 6 58
2 w. Marcelina, Florentyny. 3 44 815 1112 7 55
3 s. Kiotyldy Hildeburgi. 3 44 813 1140 8 56
4 c. Boże Ciało. Kwiryna. A 3 43 814 rano. 0 59
5 p. Bonifacego, Ryszarda. >♦ 3 42 815 12 6 11 4
6 s. Norberta b., Julijanny. C 3 42 816 12 31 12 11

n o 23. Niedziela. (2. po Zielonych Świątkach.)
z o . Ewangelia „0 wezwaniu na wieczerzą.“ Łuk. 14.

7 N Roberta, Gottliba, Sabin. ę f 3 41 8 17 1254 120
8 P. Medarda b., Benignusa. 3 41 817 115 2 32
9 W. Prymusa i Felicyana. r f 3 40 818 146 3 47

10 a Małgorzaty kr., Marynusa. « r f 3 40 819 217 5 4
U 0. Barnabasza ap., Acliacyusza. 3 39 8 20 2 54 619
12 p. Onufrego pap,, Jozuego. © M 3 39 8 20 3 38 7 30
18 s„ Antoniego padew. 3 39 8 21 4 32 8 34

9 k 24. Niedziela. (3. po Zielonych Świątkach.)
L 1* . Ewangelia „0 zgubionej owcy i groszu." Łuk. 15.
14 N. Bazylego b. i m., Antonii. m z 3 39 8 21 5 37 9 28
15 P. W ita i Modesta, Krescentego. 3 38 8 22 6 49 10 12
16 W. Benona, Luitg. 3 38 8 22 8 6 10 49
17 s. Adolfa b., Reinera. UŚr 3 38 8 23 9 23 1120
18 c. Marka i Marcelina. 3 38 8 23 10 39 1147
19 P. Gerwazego i Protazego. 3) & 3 38 8 23 U  53 rano.
2o;s. Sylweryusza p. i m., Florent. t i 3 39 » 24 1 4 1212

25. Niedziela. (4. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia: „O obfitym połowie ryb.“ Luk 5.

21 N. Aloizego, Gonzagi, Filipiny. 3 39 8 24 2 13 12 37
22 t‘ Paulina b., Albinusa. 3 39 8 24 3 20 1 3
23 W. Edeltrudy, Walrama. HK 3 39 8 24 425 130
24 S. Narodź, św. Jana Chrzciciela. 3 40 8 24 5 26 2 0
25 c. Febroni p. i m Prospera. 3 40 8 24 6 23 2 35
26 p .Tana i Pawła ni., Benignusa. & 3 4018 24 715 315
27 s. Władysława kr. @ & 3 4 l p  24 8 1 4 1

9R 26. Niedziela. (5. po Zielonych Świątkach.)
Ci 0 Ewangelia: .,0 sprawiedliwości.11 Mat 5.
28 N. Leona II. p., Ireneusza, J ezuego. v«2- 341 8 24 8 41 4 52
29 P. Piotra i Pawła aj>. 3 42 8 24 915 5 48
30 W. Wspomnienie św. Pawła. £ 3 43 8 24| 9 45 6 47

Zmiany księżyca.
£  Ostatnia kwadra, 

dnia 6 czerw, o 
godz. 12 m. 54 w 
nocy.

©  Pebiia d. 12 czerw, 
o godz. 11 m. 32 
w nocy.
Pierwsza kwadra, 
d. 19 czerw, o godz. 
2 m. 38 po poi. 
Nów, d. 27. czerw, 
o godz. 12 tu. 7 
po połud.

3*

Dnia 21. rano o godz. 
2, początek lata.

Porządek dzwonienia
Od 1.—30. o godzinie 

9 wieczór

Zmiany powietrza 
podług lOOletuiego Ka

lendarza Knauera.

Czerwiec zaczyna 
się pięknie i ciepło aż 
do 21. lecz podtenczas 
będą grzmoty i desz
cze ; od 22. powietrze 
nieprzyjemne z desz
czem, ku końcu sucho 
i przyjemnie.



N. P. M. w Rokitnie w Archidyecezyi 
Poznańskiej.

Kościół parafialny we wiosce Rokitnie w 
Wielkim Księstwie Poznań skićm mieści w 
głównym ołtarzu cudowny obraz Matki Bo
skiej, który lud pobożny od dwóch set la t na
bożnie odwiedza i czci. Obraz Matki Boskiej 
w popiersiu 2 stopy wysoki l 1/, stopy szeroki, 
ma koronę i szatę z pozłacanego srebra, ko
ronę trzymają dwaj anieli z srebra. Na pier
siach spoczywa orzeł polski ze srebra. Obraz 
ten pochodzi z domu polskiego koronnego kanc
lerza Leszczyńskiego, którego matka obraz ten 
miała w wielkiem uszanowaniu. Razu jednego 
przyniósła obraz do ciężko chorującego chłopa, 
położyła go na niego i chory natychmiast wy
zdrowiał. Po jej śmierci przyszedł obraz w 
posiadanie jej Syna, Jana Opaleńskiego opata 
klasztoru Cystercyanów w Bieżnie. Ten go 
najprzód wystawił w swym domu a potem w 
kościele klasztoru blezeńskiego. Ponieważ opat 
Opaleński w kilku chorobach zawsze doznał 
skutecznej pomocy, gdy się o nię w modlitwie 
udawał do cudownego obrazu, postanowił obraz 
ten z klasztoru przenieść do Rokitna, wioski 
należącej klasztorowi, co się też stało 1677. 
Zarazem założył tamże kongregacyę ze 7 brać
mi Blezeńskimi, którzy się o jak  największą 
część i sławę Panny Maryi troszczyć mieli. 
Że ten obraz jest cudowny, o tem świadczy 
list Najprzew. X. Biskupa poznańskiego O. 
Szczepana z dnia 15. lutego 1670 r. Po grun
townym kilkakrotnem zbadaniu cudownych zda
rzeń na tćm miejscu orzekł X. biskup St. Wie
rzbowski, że ten obraz zasługuje na cześć 
publiczną. Osobliwie szczególnym jest ten 
przypadek, że ten obraz we wojnie Polaków ze 
Szwedami na prożbę Polaków został sprowa
dzony do ich obozu. Po skończonej wojnie 
obraz w uroczystej procesji od miasta do mia
sta napowrót prowadzono aże do Rokitna, 
gdzie 21. listopada 1671 r. w głównym ołtarzu 
ku wielkićj radości ludu z bliska i daleka licz
nie zgromadzonego umieszczony został.

Św. Piotr. 29. czerwca. Jezus Chrystus 
boski nasz Zbawiciel założył swój kościół św 
wtenczas, kiedy rzekł do Piotra: „Tyś je st 
opoka, a na tej opoce zbuduję kościół m ó j , 
a bramy piekielne nie zwyciężą go. Tobie dam 

flcge królestwa bożego, co ty  zwiążesz na 
ziemi będzie związane i w niebie, co zaś roz
wiążesz na ziemi — to będzie rozwiązane i w 
niebie." A ten kościół Chrystusowy już jest 
1885 lat stary; na miejscu św. Piotra teraz 
panuje Ojciec św. Leon XIII. Gdzie jest Oj
ciec św. tam jest kościół Chrystusów, tam się 
jedynie znajdują klucze królestwa bożego. 
Dziękuj kożdodziennie za to szczęście że jesteś 
dzieckiem kościoła katolickiego, bo „za tym 
kościołem nie masz zbawienia."

Przysłowia gospodarcze.
Czerwiec mokry a zimny, 
Zepsuje nieomal rok cały.

Jakie powietrze w św. Medarda: 
Takie też w żniwa.



Dnie. Imiona Świętych i Święta. Zna
ki.

| Słońca I Księżyca 
|Wnch. Zach. j W seh.Zachód.

i Ś. Theohalda, Romualda, Arona. 3 43 8 24 1012 7 49
s c. Nawiedzenie P M., .Tacka 3 44 8 23 10 37 8 53
3 p. Eulogiusza, Reinharda. 3 45 8 23 n  o 9 59
4 s. Prokopa, Ulryclia b., Berty. (9 *  |8 46 8 22 1123 11 6

0 7 27. Niedziela. (6. po Zielonych Świątkach)
L i /  . Ewangelia „0 nakarmieniu 4000 ludzi." Mark. 8.
5 N Cyryla i Metodego, Wendel. g 3 46 8 22 11 48 1214
6 P. Izajasza pr., Korneliusza. 3 47 8 21 rano. 125
7 W. Wilibalda, Pulcheryi. r f 3 48 8 20 12 16 2 39
8 s. Kilijana, Elżbiety król. 3 49 8 20 12 48 3 53
9 0. Cyryla b., Lukrecyi. 3 50 8 19 1 27 5 6

10 p. Rufina i 7 braci m., Amalii. w 3 51 818 215 614
11 8. Piusa I. p., Platona. 3 52 817 3 14 7 14

0 0 28. Niedziela. (7. po Zielonych Świątkaeh.)
z O , Ewangelia „0 fałszywych prorokach.) Mat. 7.
12 N Jana, Gwalberta. @ 3 53 817 4 23 8 4
13 P. Eugena b., Anakleta, 3 54 816 5 39 8 45
14 W. Bonawentury b., Hieronima. 3 56 815 6 58 9 20
15 s. Henryka kr., Rozesł. ś. Apost. tkf 3 57 8 14 8 1 8 9 50
16 0. Reinholda, Szkaplerza P. M. 3 58 813 9 35 10 17
17 p. Aleksego i Gebharda. A 3 59 811 10 49 1042
18 8. Fryderyka b., Symporozy. z h 4 1 8 10 12 1 11 8

9 0 29. Niedziela. (8. po Zielonych Świątkach.)
A J. Ewangelia „0 niesprawiedliwym szafarzu." Łuk. 16.
19 Wincentego z Paulo, Arsen. 3) 4 2 8 9 1 10 1135
20 P. Małgorzaty, Eliasza, 4 4 8 8 216 rano.
21 W. Daniela, Kamila, Praksedy p. 4 5 8 6 3 18 12 4
22 s. Maryi Magdaleny, Beatr. 4 6 8 5 417 12 37
Łi3 c. Liboryusza b. m., Apolinarego. 4 8 8 4 5 11 115
24 p. Krystyny p. m., Wiktora. 4 9 8 2 5 59 159
25 s. Jakóba ap., Krystofora. 411 8 1 6 41 2 47

o n 30. Niedziela. (9. po Zielonych Świątkach.)
o u . Ewangelia- , 0  zburzeniu Jeruzolimy. ‘ Łuk. 19.
26 Anny Matki N, P. Maryi. 4 1217 59 717 3 41
27 p. Pantalona, Berty i Marty. th 4 14 7 58 7 49 4 40
28 w. Nazaryusza, Inocentego p. f*. 4 15,7 56 817 5 41
29 S. Marty p., Felixa, Faust. 417 7 55 842 6 45
3o;c. Abdona Zenona m. Julity. 4 18 7 32 9 6 7 50
31 P. Ignacego z Lojoli, Germana. j-S* 4 20 7 52 9 30 8 56

Zmiany księżyca.
C  Ostatnia kwadra d. 

5. lipca o godz. 1 
m. 15 po połud. 

©  Pełnia, d. 12. lipca
0 godz. 6 ni. 5 
rano.

3> Pierwsza kwadra, 
d. 19. lipca o godz.
1 ni. 9 rano

®  Nów, d. 27. lipca 
o godz. 3 m. 12 
rano.

Porządek dzwoniena. 
Od 1.— L5. o godzinie 

8 wieczór.
Od 15.—31. o godzinie 

8 '/a wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego Ka

lendarza Knauera.
1«—3. pochmurno, 

4. śron, popołudniu 
grzmot, potem do 10. 
pięknie , 11.—13. zno
wu pada deszcz; 15.— 
17. śliczne dni: po- 
ezem nastąpi deszcz 
trwający do 26., potem 
znowu 3 dni ciągle 
pada; 29. i 30. grzmo
ty ; 31. pięknie i ciepło.



N. P. Marya w „Hochkirch" pod 
Głogowem w dolnym Sziązku.

Kościół pątniczy w Hochkirch na Sziązku 
jest najstarszy z całego księstwa Głogowskiego. 
Jak stare podanie opowiada chciano ten kościół 
na wyższym, bardziej ku stronie południowej 
położonym pagórku zbudować, i już też tam 
zwieziono inateryał do budynku potrzebny, ale 
no cą  Aniołowie przenieśli Materyai przez dzień 
nawieziony na miejsce, gdzie teraźniejszy 
kościół stoi. Ten dom Boży różne przechodził 
koleje. Aż do roku 1694 księża wikaryusze 
odprawiali w nim; potem X. kanonik i proboszcz 
Rauch przeniósł się tam dotąd i pracował na 
cześć Panny Maryi i starał się o powiększenie 
pielgrzymek. Baron Dyrhen, który z prote
stanckiej na katolicką przestąpił wiarę, czcił 
obraz cudowny dziecinną miłością i każdego 
roku odprawił pielgrzymkę do M. Boskiej i 
zrobił nareszcie fundacyą,abyXX.Frauciszkanie 
z Głogowa corocznie w święto Narodzenia N. 
M. P z procesyą dc Hochkirch przychodzili. 
Ojciec św Klemens XIII. udzielił pielgrzymom 
zupełny odpust na każdy dzień, w którym 
wierm przy nabożeństwie przyjmut} św. sakra- 
menta. Zkąd, kiedy i jakim sposobem obraz 
ten cudowny dostał się do Hochkirch, nie 
wiadomo, gdyz dotyczące dokumenta się zgu
biły. Cudowny obraz P. M. z drzewa rznięty, 
w szatach z wdzięczneści drogiemi pamiątkami 
ozdobiony znajduje się w szklannej szafce usta
wiony w głównym ołtarzu. Już od wielu lat, 
krocietysięcy pielgrzymów z okolicy czczą Kró
lową Nieba w tym obrazie. W uroczystość 
Narodzenia N. P. M. i przez oktawy przychodzi 
do dnia dzisiajszego corocznie około 8000 piel
grzymów z okolicy i niektórzy z nich już tu  
od wielu lat przychodzą i opowiadają o różnych 
doznanych łaskach i cudach spełnionych za 
przyczyną cudownego obrazu w Hochkirch. 
Stare napisy świadczą, że ufność wielu wier
nych pielgrzymów w N. P. Maryi pokładana 
dużo razy nagrodzoną została.

Św. Jakób większy. 25. lipca. Jezus za
wołał: „Pójdź za mną, ja  cię lepszego rze
miosła nauczę, odtąd już nie ryby ale ludzi 
łowić będziesz “ Po otrzymaniu Duchu sw. 
puścił się Jakób sw. do dalekiej Hiszpanii na 
połów dusz, ale tam tylko 9 dusz ułowił. 
Wróciwszy do Jeruzalem został od króla He
roda mieczem ścięty. Ciało jego uczniowie 
wzięli i z niem do Hiszpanii do miasta Kompo- 
stelli zapłynęli; bo św. Jakób nawrócenia tego 
ludu gorąco pragnął. Szczęśliwa Hiszpania 
teraz cała je s t katolicką, od króla do żebraka. 
Módl się i ty  w tym miesiącu każdy dzień za 
nawrócenie grzeszników i za księży misyonarzy.

Przysłowia gospodarcze.
Czego lipiec i sierpień nie ugotuje. 
Tego wrzesień nie upiecze.

Jaki czas w dzień 7 braci —
Tak wytrzyma 7 tygodni.

Gdy przed św. Jakóbem 3 dni pięknie 
Urodzi się żyto dobrze.



Bartłomiej,

K. M- Panna w V ’- . g»xf' ^  K i y 'j ^ l

Dnie. Imioua Świętych i  Święta. Zna
ki.

Słońca Księżyca 
Weeh. Zach. Wpch.Zachod.

l!S. jPiotra w okow., Filipa. i | 4  217 50| 9 5410 4
0̂ 1 31 Niedziela. (10 po Zielonych Świątkach.
O l. Ewangelia. „0 Faryzeuszu i celniku “ Mark, 18.
2 N Alfonsa Łiguor., N. P. M Aniels. 4 23,748 10 20 11 13
3 P. Augustyna, wynalez. Szczep. C 4 24 7 46 10 49 12 23
4 W. Dominika, EudoxyL 426 7 45 1124 136
5 s. P. M. Śnieżnej., Oswalda. W 4 28 7 43 rano. 2 46
6 0. Przemienienie Pańskie, Syxt. II. M 1 4 29 7 41 12 6 3 54
7 p. Kajetana w., Afry, Boży. ' K&w 1317 39 12 58 456
8 s. Cyraka m., Emidyusza. HSS 4 32! 7 37 2 0 b 51

0 9 32. Niedziela. (11 po Zielonych Świątkach.
o Z . Ewangelia; „0 głuchoniemym." Mark. 7.

9 N Komana, Kolanda, Erycha. 4 34 7 35 311 6 37
10 P. Wawrzyńca m., Filomeny. © 4 36 7 33 4 29 7 15
11 W. Tyburcego i Zuzanny m., Filipa. 7kt 437.7 31 5 49 7 48
12 s. Klary p., Hylaryi i Digny. 4 39,7 29 7 9 817
13 0. Hipolyta i Kasyana m. •O 4 417 27 8 26 8 44
14 p. Euzebiusza, Atanazego A 442,7 25 9 41 910
15 s. Wniebowzięcie N. P M. A 4 4417 23 10 53 9 37

33 33. Niedziela. (12. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia „0 miłosiernym Samarytanie.41 Łuk 10.

16 N Rocha m. i Joahima. 446 7 21 12 2‘ 10 6
17 P. Jacka m., Sybily. Masimiliana.3 447 719 1 7 10 38
18 W. Heleny kr., Agapita m., Roży. 449717 2 8 11 14
19 s. Sebalda, Ludwika b. 4F 4 51715 3 4 U  56
20 c. Bernarda ap., Joahima. 452 7 13 3 54 rano.
21 P. Joanny, Franciszki z Chan 454 711 4 38 12 43
22 s. Sympforyana m., Tymoteusza. 456 7 8 517 135

0 34. Niedziela. (13. po Zielonych Świątkach.)
0 4. Ewangelia: „ 0  10 trędowatych.41 Łuk 17.
23 |MFilipa, Zacheusza m. a 4 57 7 6 5 51 2 32
24 P. Bartłomieja ap., Aurory. 4 59 7 4 6 20 3 33
25 W. Ludwika kr., Genezego. © & 5 1,7 2 6 47 4 36
26 s. Samuela, Zefirna, Wiktora. 5 2 7  0 712 5 41
27 c. Gebharda, Józefa, Kałas., Rufusa. 5 4'6 57 7 36 6 47
28 p. August, b., Adeliny, Herm 5 6 655 8 0 7 55
29 s. Ścięcie s. Jana Chrzciciela Sab 5 7 653 8 25 9 4
O 35. Niedziela. (14. po Zielonych Świątkach./
O 0 . Ewangelia : „Nikt nie może dwom panom służyć.“ Mat. 6.

i k  |Roży p., Nonata, Pauliny. 
P. jRajmunda, Felixa.

5 9 6  51 
51116 48

8 53 10 14
9 26 11 24

Zmiany faigłyca,

(£ Ostatnia kwadra, 
d. 3. sierp, o godz. 
10 m. 45 w nocy. 

©  Pełnia, d. 10. sierp, 
o godz. 1 m. 4 
po połud.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 17. sierp, o godz. 
2 m. 36 po połud. 

@ Nów, d. 25. sierp, 
o godz. 6 m. 15 wie.

Porządek da wonienia.

Od 1.—15. o godzinie 
7’A wieczór.

Od 15.—30. o godzinie 
8 wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego Ka

lendarze. Knauera.

Od 1.—9. ciągle 
deszcz; następny dzień 
piękny potem znowu 
pada aż do 15., od 
połowy miesiąca pięk
na pogoda i przyjem
ne ciepłe powietrze do 
25.; do k



N. M. Panna w Albendorf w hrabstwie 
Kłockiem.

Albendorf jest najsławniejsze miejsce pąt
nicze w pruskim Sziązku. Powstało juz w 
roku 1218. Wtenczas żył we wsi niewidomy 
starzec, imieniem Jan, który siadywał za wsią 
pod lipą prosząc przechodzących o jałmużnę. 
Na to miejsce córka go co rano zaprowadziła 
a wieczór po niego przyszła. Jednego wieczora 
gdy się córka jego opóźniła, chciał sam do 
domu wrócić ale przy tern upadł i gwałtownie 
głową uderzył o lipę. Leżąc i nad ułomnością
i nieszczęściem s wojem narzekając wielką jas
nością został uderzony, przed oczami mu się 
jakoś rozwidniło i - o  cudo! przejrzał. Roz
czulony z wielką radością spoglądał na lipę i 
gdy na niej spostrzegł obraz Fanny Maryi, 
którą gorąco był o pomoc prosił, serdecznie 
Jśj dziękował za tak cudowne uleczenie Wia
domość o tern zdarzeniu rozeszła się Sotem 
błyskawicy w całej okolicy i doszła też uszu 
księcia Władysława z Minsterbergu, właściciela 
hrabstwa. Kazał pod lipą ustawie wielki ołtarz 
ą kamieni, z dwiema wielkimi świecznikami. 
Śliczne źródło upiększa to miejsce. 1261 r. 
ówczesny właściciel Albendorfu pan Ludwig 
Panowetz zbudował obok lipy kościółek drze ■ 
wianny, w którego głównym ołtarzu umiesz
czono obraz z lipy. Cudownym sposobem zo
stał przez anioła nazwany „Anielskim*. Po
nieważ już w krótkim czasie ten kościołek 
Indu napływającego w sobie pomieścić nie mógł, 
dnia 27. niaja 1695 r. założono kamień węgielny 
pod dzisiajszy bardzo wielki a śliczny kościół. 
Zbudowany jest na wzór Salomonowego, miej- 
cowość zas Albendorf przedstawia samo miasto 
Jeruzalem ze swojemi kaplicami. Dwanaście 
bram prowadzi do tej miejscowości, a te wzgó
rza mają mieć wielkie podobieństwo z Jeruzo- 
limą. Z je j góry kalwaryjskiej kościół Panny 
Maryi wygląda najpiękniej. Stary obraz cu
downy z drzewa lipy rznięty jest umieszczony 
w szklanuem naczyniu w głównym ołtarzu. 
33 wysokich i bardzo szerokich stopni prowadzi 
do kościoła: pod nimi znajduje się źródło cu
downe, 1678 r. odkryte, którego woda już wielu, 
z  ufnością pomocy Maryi wzywąjących, uleczyła.

Św, Bartłomiej. 24. sierpnia. Po rozesła
niu św. apostołów Bartłomiej sw. puścił się do 
Indyi, gdzie wiele cierpiał i prace ciężkie dla 
wiary św. poniosł. Ufundowawszy tam kościół 
boży, puścił się do ziemi Ormiańskiej, gdzie 
na jego kazanie król Palemon i miesz
kańcy 12 miast w Jezusa Chrystusa uwierzyli. 
Nareszcie król, od bałwochwalców podburzony 
srodze go męczył, żywemu skórę z ciała zdjąć, 
okrutnie go obłupie i głowę mu uciąć kazał. 
Próga do nieba tak wązka, że Bartł. św. swoję 
■skórę musiał dać zdjąć, aby się przeciść przez 
bramę niebieską; jakże się ty dostaniesz do 
nieba, kiedy ci, jak się upijesz, i szeroka droga 
jeszcze jest za wązką?!

Przysłowia gospodarcze.
Kto przy sianie nie grabi, we żniwa nie pra 

cuje, a w jesieni długo sypia?
Zobacz jak zimę przepędza.
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rzesien,

Sw. Szymon, j

|Ł 1111

a . K ar-" w i! ■” Ati&trTT

Dnie

27 N.
28 P.
29 W
30 Ś.

Imiona Świętych i Święta,

WAŚw. Aniołów stróż., Idziego. 
Stefana kr., Absalona. 
Mansweta, Doroty.
Rosalii p.
Wawrzyńca, Just., Wiktor.

Zna- I Słońca Księżyca 
ki. |Wsch.Zach. Wpch.Zachod.

512 6 46 10 412 34 
514 6 4410 50 1 42 
516 6 42 11 46' 2 45 
5 18 6 39 rano. 3 40 
5 19 6 38 12 51 4 28

36. Niedziela, (15. po Zielonych Świątkach.)
O D Ewangelia: „O wskrzeszeniu młodzieńca." Łuk. 7.

6 N. Magnusa, Zacharyusza pap. t # 5 21 8 35 2 4 5 9
7 P. Reginy p. i m., Kunigundy. 5 23 6 32 3 21 5 44
8 W. Narodź, N. P M., Adryana. @ 5 24 6 30 440 614
9s. Korbiniusza, Otmara. 5 26 6 28 559 6 42

10 c. Mikołaja z P o l, Cypryana. 5 28 6 25 716 7 9
11 f . Piotra i Jacka m. m., Pulcheryi. 5 29 6 23 8 31 7 37
12 s. Wlnanda, Gwidona, Bony. 5 31 621 9 43 8 6

37. Niedziela. (16. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia „O uzdrowieniu spuchłego." Luk 14.

13 N. Tobiasza, Maternusa. 5 33 618 1052 8 37
14 P, Imienie N. P, M., Podvvyższ. s, i - 5 34 6 16 1156 9 12
15 W. Nikodema m., Eufemii. i r 5 36 6 13 12 55 9 52
16 s. 3T t  Ludmiły, Korneliusza. & 537 611 148 10 37
17 c. Lamperta, Piętna sw. Franc. 5 39 6 9 2 35 1128
18 p. f  Ryszarda, Józ , Tom. z W 5 41 6 6 316 rano.
19 s 2E t  Januarego m., JSlUotego. i l t 5 43 6 4 3 51 12 23

38. Niedziela. (17. po Zielonych Świątkach.) 
.Ewangelia: „O najprzedniejszym przykazaniu." Mat. 22

Eustachego m., Zuzanny. 
Mateusza ap. i ewan. 
Maurycego ryc., Ernmer., Tom. 
Linusa p., Tekli p.
Gerarda b , Maryi z Marc. 
Kleofasa, Aurelii, Władysł. z 
Cypryana, józefata b. i m.

39. Niedziela. (18, po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia: „O chromym," Mat. 16.

Kośmy i Damiana m. ni. 
Wacława kr., Ludwiny. 
Michała archanioła. 
Hieronima dokt. Zofii.

5 56 5 45 
5 58 5 42 
5 59 5 40 

15  38

7 28] 915
8 4 10 26 
8 48 1135 
0 40 12 38

Zmiany księżyca.
C  Ostatnia kwadra, 

dnia 2. wrześ. o 
godz 6 ni. 4 rano 

©  Pełnia d. 8 wrześ. 
o godz. 9 m. 33 
wieczór.

3> Pierwsza kwadra, 
d. 16 wrześ. o godz 
7 ni. 4 rano 

^  Nów, d. 24 wrześ. 
o godz. 8 m. 44 
do połud.

Dnia 22. po połud.
o godz. 4 zaczyna się
Jesień.

Porządek dzwonienia.

Od 1.—15. o godzinie
77i wieczór.

Od 15. —30. o godzinie 
7 wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego K.a i 

lendarza Knauera.

Do 12, piękne je
sienne powietrze; od 
17.—25. po większej 
części mokro i chłód 
no; potem nastąpią 
znów piękne dni, aż 
do końca. Gdy w sw. 
Egidyusza pięknie, 
spodziewać się trzeba 
jeszcze 4 tygodnie, 
takiegoż czasu.



N. P. Marya w Maryataferl w Austryi.
Maryataferl leży niedaleko miasta Marbaeh 

nad Dunajem lia wysokiej górze, gdzie przed 
} czasem stal wielki dąb, na którym wisiał obraz 
j Ukrzyżowanego. Do tego obrazu przychodzili 

rocznie z procesyą mieszkańcy z Malej Pech- 
larui a że nabożeństwo ich trwało aż do po
łudnia, spoczywali i obiadowali na około wiel
kiego okrągłego kamienia, jakoby przy jakim 
stole. Kamień ten jeszcze dziś widzieć można 
przededrzwiami kościoła ogrodzony żelazną 
kratą. Z tąd miejsce to otrzymało dzisiejsze 
nazwisko Mariatafen t. j. „stół Maryi“ . W  
r. 1833 pewien pasterz chciał dąb ten ściąć 
na spalenie, bo już był wnet cały suchy, 
tylko 2 małe odnogi na nim były zielone, Ale 
przy drugiem cięciu toporkiem pokaleczył sobie 
obie nogi tak, że mimowolnie upadł na ziemię 
i spojrzawszy do góry ujrzał między gałęziami 
dębu obraz Zbawiciela. Prosił Pana Boga o 
przebaczenie, że nie wiedząc co robi chciał 
dąb ten ściąc a rany jego natychmiast się za
goiły, dąb się zazielenił i rodził owoce. Przez 
to i ze względu na cudowne uleczenie pewnego 
sędziego Scliinnagel ze wsi Orzechowa, rze
czony dąb zasłynął daleko szeroko w okolicy. 
Od 6. lutego ciężko na umyśle chory, kupił 
sobie p. Schinnagel z drzewa lipowego robiony 
obraz Matki Boskiej bolesnej. Pewnej nocy 
usłyszał głos mówiący do niego: „Zanieś obraz 
ten na dąb przy „stole Maryi“  jeżeli chcesz 
wyzdrowieć14. Chory sędzia uczynił jak mu 
było rozkazano, zdjął stary krzyżyk z dębu i 
na jego miejscu zawiesił na nim figurę bolesnej 
Matki Boskiej i został uleczony. 16 lat był 
obraz ten na wiatr i niepogodę wystawiony 
aż 25. kwietnia 1660 r. położono kamień wę
gielny pod nowy kościół. 1661 przyjęło tam 
31,160 wiernych św. komunią. 1676 przybył 
tam nawet cesarz Leopold I. z drogimi poda
runkami. 1747 dokończono wielkiego kościoła. 
Gdy r. 1860 obchodzono drugi jubileusz przy
było 227,808 pątników. Krzyż znajduje się 
teraz w głównym ołtarzu w osobnej framudze 
ulanej z miedzi pozłoconej; w środku stoi dąb 
a w nim na srebrnej podstawie między złoci
stymi promieniami umieszczona jest figura 
Matki Boskiej.

M ’© 'fe a , 'fe id L

♦

•

Św. Szymon. 23. października. Szymon 
św. dla gorliwości o chwałę Boską ,,zelatorem“ 
nazwany, opowiadał ewangelią św. w Egipcie. 
Pan Bóg cudami słowa jego popierał tak że 
niezliczone mnóstwo dusz dla wiary św. i nieba 
pozyskał. Po męczeńskiej, śmierci św. Jakóba 
brata jego, został biskupem w Jerozolimie. Za 
panowania cesarza Trajana w prześladowaniu 
ehrześcian został piłą rozerznięty. Dla tego 
na obrazie św. Szymona widać piłę w jego 
ręku. Byłbyś i ty gotów za wiarę św. życie 
twoje położyć?

Przysłowia gospodarcze.
Jak  dzień w Narodź. N. P . M. będzie, 
Tak powietrze 4 tygodnie zasiędzie.

Deszcz bez wiatru w dzień św. Michała, 
Zimę łagodną oznacza.

• *



Zmiany księżyca.
£  Ostatnia kwadra, 

dnia ł .  pazd. o god.
12 m. 19 po poł.

©  Pełnia, d. 8, paźd. 
o godz, 8 m. 21 do 
połud.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 16 paźdz. o god.
2 ni. 10 rano.

©  Nów, dnia 23 paźd.
o godz. 10 m. 12 
w nocy.

£  Ostatnia kwadra, 
d. 30. paźd, n god, 
6 m. 47 wieczór.

40. Niedziela. (19. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia: „O szacie godowej." Mat. 22,

Franciszka Serafickiego.
Różane. N. P, 51., Placyda, Palm. 
Brunona op., Justyniana.
Marka p., Sergiusza.
Brygidy wd., enedykta. (g 
Dyonizego m., Rustykusa, Eleui. 
Franciszka, Borg, w., Gereona.

41. Niedziela. (20. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia „0 synu marnotrawnym.“ Jan 4.

Porządek dzwonienia. 
Od 1.—15. o godzinie 

G'/i wieczór.
Od 15.—31. o godzinie 

6 wieczór.42. Niedziela. (21. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia „O złośliwym słudze “ Mat. 18

Łukasza ewang. i ap.
Piotra z Alkan., Ferdynanda 
Wendelina, Jana Kant. 
Urszuli p., Hilaryona. 
Korduli, Łukasza,
Jana Kapistrana, Seweryna 
Rafała archanioła, Sołomei

43. Niedziela. (22. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia „O groszu czynszowym.11 Mat. 22.

D nie. j Im iona Św iętych i  Świtęa. | Słońca
Wsch.Zach-

Księżyca
[Wsch.Zuchód.

1  c.
2 P .
3,S.

Remigiusza b., Domina m. 
Leodegarda, Arnolda. 
Kandyda in., Ewalda.

6 3 
6 4 
6 6

5 35
5 33
6 31

10 41
11 49
rano.

135
2 25
3 7

6 8 5 28 1 2 342
6 9 5 26 219 413

«.* 6 U 5 24 3 36 442
6 13 521 452 5 9

f4;? 6 14 519 6 8 5 36
6 16 517 7 21 6 4

ijtsrTfit. 6 18 515 8 32 6 34

11 N Emilii, Germana, Bnrkharda. 619 512 9 40 7 8
12 t . Maxymiliana b , Walburgi. & 6 21 510 1042 7 46
13 W. Edwarda k r , Gary 6 23 5 8 1138 8 30
14 s. Fortunata, Germana. '&■ 6 25 5 6 12 28 918
15 c. Terezy p., Aurelii p. 6 27 5 4 1.12 1011
16 p. Jadwigi wd. 3 6 28 5 1 150 11 9
17 s. Joela, Antymusa ni. 6 30 4 59 2 22 rano.

6 32 4 57 2 51 12 10
>♦ 6 34 455 3 17 1 13

6 36 453 3 41 2 18
»*• 6 38 451 4 5 3 26

6 40 448 430 4 35
W # 6 42 446 4 57 5 46
r f 6 44 444 5 27 6 59

Kryspina m., Chryzantego. 
Ewarysta, Frumeneynsza m. 
Sabiny. Floreneyusza m 
Szymona i Judy Ap.
Narcysa b. i m., Edmunda b .'-  
Serapiona, Alfonsa, Germana. t£ 

4' Wolfganga b., Notburgi.

6 45 4 42 fi 3 8 13
6 47 4 40 6 45 9 25
6 49 4 38 7 35 10 32
6 51 4 36 8 34 11 32
6 53 4 34 9 40 12 24
6 55 4 32 10 52 1 8
6 57 430 rano. 1 45

Zmiany powietrza 
podług lOOletalego Ka

lendarza Knauera.
Pierwsze dwa dni 

pięknie: 3. grzmot; 
błyskawica i powie
trze z deszczem, po
tem nastąpi zmienne 
nieprzyjemne powie
trze, które do końca 
wytrzyma, potem pła
tk i śnieg dziennie 
marznie, 30. śnieg, 31. 
wiatr i posępnie.



Niepokalanie poczęta N. P. Marya w 
Hardenberg nad Renem.

Dwie godziny drógi od miasta Elberfeld 
w prowincyi nadreńskiej w przyjemnej dolinie 
leży stary zamek Hardenberg. Cztery jego 
wieże wyglądają jako ruiny z dawnych czasów. 
Obok zamku znajdują się 4 rzędy małych dom- 
ków, a pomiędzy nimi kościół pątniczy N P. 
Maryi z przyległym klasztorem. Przy wnijściu 
do długiego wysoko sklepionego kościółka z 
z jedną tylko wieżą, widać po lewej stronie 
śliczną kaplicę, w której na błyszczącym mar
murowym ołtarzu umieszczony jest obraz Nie
pokalanego poczęcia N. P. M, Ten kościół 
wybudowała pani E. Hardenberg, wdowa po 
księciu Zygmuncie Ilardenbergu i 1670 r. zo
stał poświęcony na cześć św. matki Anny. 
Dziesięć lat później t. j. r. 1680 jej córka 
księżna Izabela, zamężna z panem de Wendt 
wystawiła tu O. O. Franciszkanom klasztorek 
aby się opiekowali kościołem i w nim sprawo
wali służbę Boską. Obraz cudowny był pier
wotnie własnością klasztoru franciszkańskiego 
z Dorsten, gdzie się znajdował w celi poboż
nego Antoniego Schirleg, wikarego konwentu. 
Gdy się tenże w grudniu 1680 r. w nocy przed 
tym obrazem modlił, powtornie usłyszał ten 
głos: „Zanieś mnie na Hardenberg, tam chcę 
być czczoną". Oprócz tego O. Antoni miał 
jeszcze objawienie, że na dowód prawdy tych 
słów w przeciągu półtora roku rozchoruje się 
śmiertelnie pewien wielki książę ale prawie 
cudem zostanie uleczony. Na ten rozkaz boski 
cudowny obraz M. Bożej w r. J 684 został spro
wadzony do Hardenbergu. W tym samem ro
ku książę biskup Ferdynand z Firstenbergu 
zachorował tak niebezpiecznie, że o jego wy
zdrowieniu wątpiono. Gdy jemu to zdarzenie 
z cudownym obrazem opwowiedziano, udał się 
z ufnością w modlitwie do Matki Boskiej o po
moc, został wysłuchany i w' krotce wyzdrowiał 
zupełnie. Z wdzięczności potem książę biskup 
odbył pielgrzymkę do Hardenbergu, gdzie wszy
stkim obecnym opowiedział swe cudowne ule
czenie i rozkazał tamże na własne koszta wy
budować klasztór. Kaplicę w tym bardzo licznie 
przez pątników odwiedzanym kościele następca 
tronu książę z Jiilich i Berg dał wybudować, 
a  dostojna jego małżonka ją  udarowała różne- 
>ni kosztownościami.

Św. Judasz Tadeusz. 28. października, 
między apostołami było dwóch Judaszów. Ten 
który Pana Jezusa pocałunkiem zdradził na
zywał się J .  Iszkaryot; drugi, dobry Judasz, 
brat Szymona nazywał się Judasz Tadeusz t. 
j. „zelator“ . On całą Mezopotamią i Persyą 
przebiegł z kazaniem ewangelii. On zostawił 
piękną pamiątkę po sobie: list chrześciański, w 
którym napomina do modlitwy, mocnego wytr
wania we wierze ś. i przestrzega przed fałszy
wymi nauczycielami. Słuchaj i ty  tylko takich 
nauczycieli t. j. kapłanów, którzy są prawdzi
wie następcami św. apostołów, których biskup 
posłał do twćj parafii, a nie władza świecka, 
bo tylko Pan Jezus sobie wybrał apostołów i 
rzekł do nich: „Idźcie i nauczajcie41.

y r  o f c e i - b łg Ł,



Dnie. Imiona Świętych i Święta. Zna- Słońca Księżyca 
ki. Wsch.Zach. W sch.Zachód.

44. 44. Niedziela. (23. po Zielonych Świątkach.) 
Ewangelia: „0 córce Ja iry  “ Mat. 9l N . Wszystkich Świętych. 6 58 4 28 12 6 217

2 P Dzień Zaduszny, 7 0 4 26 121 2 45
3 W. Huberta, Perminiusza 7 2'4 25 2 36 311
4 ś. Karola Borom., Witalisa, Emer. in 7 4 4 23 3 50 3 37
5 c. Zacharyasza kr. i m.« Emeryta, 7 6421 5 3 4 4
6 p. Leonarda b. i m., Nipty p. © 7 8 419 614 432
7 s. Engelberta b i in., Wilibalda. HK 7 10 417 7 23 5 4

45. Niedziela. (24. po Zielonych Świątkach.)
4 0 . Ewangelia „0 kąkolu między przenicą." Mat. 13.
8 N . Gotfryda, 4rech koronatów. 711 416 8 28 5 40
9 P. Teodora m., Tryfona. 713 414 9 28 6 22

10 W. Jędrzeja z Alwelin. 715 4 13 10 21 7 9
U ś. Marcina b., Menny m xr;rSL 717 411 11 8 8 0
12 c . Marcina p., Kuniberta. 719 4 9 1148 8 56
13 p. Stanisława Kostki. fik 7 20 4 8 12 23 9 55
14 s. Laurentego areb., Jukundusa. 3 A 7 22 4 7 12 53 10 57

46. Niedziela. (25. po Zielonych Świątkach.)u. Ewangelia: .,0 uspokojonym morza. Mat. 7.
15 N Leopolda wyz., Gertrudy. 7 24 4 5 119 rano.
10 P, Otomara, Edmunda bisk. 7 26 4 3 144 12 1
17 W. Grzegorza, Hugona. 7 28 4 2 2 7 1 6
18 ś. Otona, Amana, Posw.kośc.ś. Piot. 9* 7 29 4 1 2 31 214
19 c. Elżbiety wd. , Poncyana, Matyldy, nrtL 7 31 3 59 2 57 3 24
20 p. Korbiniana, Felixa wyz. z Al. J F T 7 33 3 58 3 25 4 36
21 s. Ofiarowanie N. P. M., Wojciecha. r f | 7  35 3 57 3 57 5 50

A 7 47. Niedziela. (26. po Zielonych Świątkach.)
4 / Ewangelia: ,,0 okropnym spustoszeniu" Mat. 24.
22 N Cecylii, p. i m. # ł f 7 36 3 56 4 36 7 5
23, P. Klemensa p. i m., Felicyta. H 7 38 3 55 5 24 817
24 w . Chryzogona m., Jana Kr. 7 40 3 54 6 22 9 23
25 ś. Katarzyny p. i in., Waleryaua. 3#" 7 42 3 53 7 28 10 20
26 c. Konrada k ,  Piotra, Alex. b. i m. 7 43 3 52 8 40,11 8
27 p. Wirgiliusza, Otomara, Kolumba. 7 45 3 51 0 55 1148
28 s. Krescentego, Rufina m. 7 46 3 50 1111 12 22

Zmiany księżyca.

©  Pełnia, d. 6. list. 
o godz. 9 m. 5‘2 
wieczór.

3  Pierwsza kwadra, 
d. 14. list. o godz. 
10 m. 49 w nocy. 

0  Nów, d. 22. list. 
o godz. 10 m. 29 
do połud. 

jg Ostatnia kwadra, 
d. 29. list o godz. 
2 in. 47 rano.

Porządek dzwonienia.

Od 1.—15. o godzinie 
5'A wieczór.

Od 15.—30. o godzinie
5 wieczór.

48. Niedziela. (1. Adwentu.) 
Ewangelia: „O znakach dnia sądnego,1* Łuh. 21.

2 9 , jSaturniina b. i m.
30 P. jjędrzeja ap., Konstancyi.

7 48 3 49 rano
i* 7 49 3 48 12 26 117

Zmiany powietrza 
podług WOletniego Ka

lendarza Knauera.

Od 1 —5. posępnie 
z zimnym wiatrem 6. 
i 7. pięknie; 9. pada 
zimny deszcz po któ
rym 17, i 18 śnieg 
zostanie leżeć; ostat
nie dni listopada będą 
bardzo zimne.

—u— ir



N. P. Marya w Kirchthal w Austryi,
Miejsce, gdzie dziś stoi śliczny kościół z 

cudownym obrazem, nazywa się z dawien dawna 
Kirchberg t. j . „góra kościelna” , ponieważ u 
stóp tej góry ssYmdowany jest kościół sw. Mar 
cina. Ale ponieważ wioska około tego kościołka 
leży pomiędzy górami nazywa się także Kirch- 
tJial t. j. dolina kościelna. Około r. 1670 pewien 
gospodarz imieniem Bupert Szmuk zbudował 
przy kościele św. Marcina drewnianą kaplicę, 
nby ludzie przychodzący tu  do bardzo niebez
piecznej roboty, inieli sposobność pomodlenia 
się. 1688 została powiększoną przez przybu
dowania z kamieni; potem stary, śliczny rznię
ty  obraz uroczyście w procesyi z kościoła sw. 
Marcina został przeniesiony tu do tej kaplicy. 
8. września 1690 zauważyli pobożni pielgrzymi, 
że obraz już nie stał prosto w środku, ale że 
twarzą był zwrócony na bok ku górom: a gdy 
go na staro miejsce obrócono, spostrzegli że 
obraz był niby smutny i Izy roniąc znowu się 
na ulubione miejsce obrócił trwarzą ku górom. 
Donieśli o tśm wikaremu od św Marcina X. 
Józefowi Pirkhamer ale ten zdarzeniu temu 
wcale nie dowierzał, nawet wtenczas, gdy w 
następną niedzielę pewien oficer mu to samo 
opowiadał. Lecz gdy w wieczór tej samej nie
dzieli nagle zachorował, udał się z ufnością 
do N. P Maryi w Kirchthalu prosząc o pomoc
i w kilku minutach wyzdrowiał zupełnie. Zwie
rzchność kościelna z Rzymu i Salcburgu 
doświadczała doskonale tylko 1 szych cudo
wnych zdarzeń; wskutek tego miejsce to wsła
wiło się wielce, tak że r. 1691 kaplicę powięk
szyć musiano 1692 przybudowano probostwo. 
W krotce potśm zdarzył się tu  cud następu
jący. Wśród zimy wyrósły z głębokiego śniegu 
dwa ssdziebła żyta z pięknem! kłosami Jeden 
z tych kłosków jeszcze dzisiaj widać można, 
w skarbcu kościoła. Dla tego postanowiono 
na tćm miejscu wybudować nowy kościół. 
Zaczęto go budować w r. 1693. a w r. 1701 
dnia 8. września już był ukończony i został 
uroczyście poświęcony od książęcia biskupa 
Józefa Rudolfa z Sekau. R, 1696 otrzymał

kościół własnego kapłana.

Św. Jędrzej. 30. listopada. Jędrzej św 
był bratem sw. Piotra. Gdy starosta Egeasz 
w Achaji prześladował chrzescian, Jędrzej sw 
K.^żnie ich bronił i Egeuszowi przedstawił 
jego ukrucienstwo. Za to i on jako brat jego 
Piotr św został skazany na śmierć ukrzyżo
wania. — Tak i twoi kapłani zawsze są twoimi 
obrońcami i dobrodziejami; czcij i szanuj ich 
za to Stan kapłański jest ciężki krzyż, nie 
przyczyniaj twemu Ojcu duchownemu tego krzy
ża  przez jakiekolwiek zmartwienie w parafii.

Przysłowia gospodarcze.
Późny grzmot tę moc ma 
Ze wiela zboża da.

Jaki listopad — taki następny maj.

Jeżeli pochmurno w Marcina,
To zima pewno będzie niestała. 
Lecz gdy słonce świeci,
Tęga zima nastąpi.



|  N. F. Marya nieustającej pomocy w „Ziimtfij Górze.

Grudzień.
&

Dni

Tomasz.w

Im iona Świftycfa i  Święta.

Eligiusza, Notalii,
Bibiany p. i m.
Franciszka Xawer.
Barbary p, i m., Chryzologa. 
Saby p., Kryspina.

Zna- I Słońca I Księżyca 
ki. |Wsch. 2ach.|Wsch.Zachód.
f y  7 51 3 48 
i*l 7 52 3 47
HK 7 53 3 46 

7 55,3 40 
7 56 3 45

1391 142
2 51 2 8
4 2 2 35
5 11 3 5
616 3 38

i 49. Niedziela. (2. Adwentu.)
/.Ewangelia „O poselstwie Jana do Chrystusa." Mat, 11

Mikołaja b.
Ambrożego b.
Niepokalane Poczęcie N. P 
Leokadyi p. i m,, Waleryi. 
Melchiades p. i m., Judyty. 
Damazego p., Idy. 
Senezyusza, Epimacha.

M.

50. Niedziela. (3. Adwentu.) 
Ewangelia: „O poselstwie żydów do Jana." Jan 1.

13 N. Lucyi p., Otylii, Jodoka. 8 5|3 44 1148 10 50
14 P. Nikazego b., Euzebiusza, 3 8 6 3 44 1211 1155
15 W. Chrystyny, Walerego. 8 7,3 44 12 34 rano.
16 s . t  Adelhaidy, Annaniasza. 8 8 6 44 12 58 1 2
17 u. Łazarza b. Iff* 8 9 3 44 123 212
18 p, + Wunibaldego. 8 9 3 44 152 3 24
19 s. '■iJ. f  Nemezynsza. i r f 8 10(3 45 2 27 4 37

iq. i 151. Niedziela. (4. Adwentu.)
0 i . Ewangelia „Za Tyberyusza Cesarza." Łuk. 2.
20 N. Chrystyana, Am ona. f-f 8 1 1 3  45 310 5 51
21 P Tomasza ap. |§: 8 11 3 46 4 3 7 2
22 W. Demetryusza, Grzegorza z Sp. 8 12 3 46 5 6 8 6
23 S. Wiktoryi, Hartmana, Dagoberta. •Uh 8 13 3 47 618 9 1
24 0. £  i  W ijąca  Adama i Ewv. 813 3 47 7 35 9 46
25 p rioże Narodzenie. 8 13 3 48 8 5410 23
26 8. Sw S . z, ma I. m. ł 8 133 49 10 12|l0 55

52. Niedziela. (1. po Bożem Narodzeniu. 
Ewangelia- „O Szymonie i Annie." Łuk 2.

27 £ Jana apost. i ewang. f 813 3 50
28 P. Młodzianków. € rb, 813 3 50
29 W. Tomasza b., Teofila. i+* 813 351
30 s. Dawida kr., Liberyusza. UKT 813 3 52
31 c . Sylwestra. 813 8 53

1128; 1123 
rano.;ll 49 
12 41,12 15 
153,12 41
3 as 1  9

Zmiany księżyca.

©  Pełnia, d. 6. grud, 
o godz. 2 m. 6 
po poł.

3, Pierwsza kwadra, 
d. 14. grud. o godz. 
7 m. 11 wieczór. 
Nów, d. 21. grud. 
o godz 9 m. 48 
wieczór.

(£ Ostatnia kwadra d. 
28. grud. (i godz. 1 
nu 11 po połud.

Porządek dzwonienia.

Od 1.—31. o godzinie 
5 wieczór.

Zmiany powietrza 
podług lOOletniego Ka

lendarza Knaue/a.t
1. i 2. przenikliwy 

mróz, potem do 8. 
śnieg; 9.—14. zimno; 
od 15. aż do 23. zacz
nie łagodnie padać 
śnieg, często zmię- 
szany z deszczem; 
24. nieprzyjemnie, po- 
tćin zimno do 29., 30. 
i 31. trochę łagodniej.



N. P. Marya nieustającej pomocy w 
„Zimnej Gorze“.

Na stronnym pagórku (16 In ej części powiatu 
Miihlkreis w Austryi stoi ładny kościółek P. 
Maryi nieustającej pomocy na t. z. zimnej gó
rze. Tysiące pielgrzymów odwiedzają to miej
sce pojedynczo i w licznych kompaniacl Cu
downy obraz Panny Maryi z dzieciątkiem Jezus 
(jak wspominają kroniki kościoła z r, 1664) 
od niepamiętnych czasów odwiedzało wiele na
bożnych z b ltaa  i daleka. Obraz ten kilkoma 
wsławiony cudami z początku wisiał na starej 
lipie tam gdzie stoi teraźniejszy kościół. Na 
pływ liczny pobożnych pątników spowodował 
ówczesnego opiekuna państwa Jana Strauss, 
aby dla cudownego obrazu nie daleko od rze
czonej lipy wybudował kościół. Budowę ko
ścioła dokończono w r 1658, a w uroczystość
Nawiedzenia N. P. Maryi tegóż roku poświę
cono go uroczyście i umieszczono w nim cu
downy obraz Maryański dla uczczenia wiernych.
Kościółek ten aż do r. 1785 był kościołem 
filialnym, należącym do parafii Weisenbach. 
Duchowieństwo z Weisenbachu odprawiało tu 
taj nabożeństwo w niektóre uroczystości aż 
w czerwcu 1785 r. w „Zimnej Górze“  osobne 
urządzono probostwo a kościołowi pątnicznemu 
nadano prawa kościoła farnego.

Św. Tomasz 21. grudnia. Gdy się Pan
Jezus po chwalebnem swojem Zmartwychwsta
niu apostołom ukazał, Tomasz nie był między 
nimi. „Widzieliśmy Pana“  rzekli potem do
niego, ale on im nie chciał wierzyć. Po ośmiu 
dniach Tomasz musiał rękę swoję włożyć do 
otwartego boku Pana Jezusa, który za jego 
niedowiarstwo rzekł: „Tomaszu' błogosławieni, 
którzy nie widzą a przecież wierzą.“  Pan 
.Tezus wisząc na krzyżu włócznią został prze
bity; a Tomasz św. w różnych krajach opowia
dając ewang. św. nareszcie w Indyi w mieście
Kalamina cztery razy drewianą włócznią prze
szyty, duszę swoję oddał w ręce Pana i Zbawcy 
swego Błogosławiony iesteś i ty jeśli to, co
kościół św. uczy wierzysz, chociaż byś rozumem 
twoim czasem czego nie mógł pojąć, bo sam 
? . Bóg, Duch św., Duch prawdy rządzi ko
ściołem, a ten się nigdy omylić i nas wbłąd 
wprowadzić nie może.

M  -------------

Przysłowia gospodarcze.

Jaki grudaien, taki będzie przyszły czerwiec

•

Gdy ze zamarzniętych rzek para wychodzi, 
Spodziewać się trzeba długiej zimy.

Gdy się zima zacznie w pierwsz dnie Adwentu, 
To wytrzyma całe 10 tydni.



B I

Regenci państw Europejskich.
Państwo kościelne. Papież Leon XIII. urodź. 2 marca 1810 

roku; obrany dnia 20 lutego 1878 i koronowany dnia 3 
marca 1878 r.

Prusy. (Ewang.) W ilh e lm  I. cesarz niemiecki i król 
pruski urodź. 22 marca 1797. Królowa A u g u s ta  córka 
Karola W. księcia Saskiego urodź. 30 wrześ. 1811 r. 
Dzieci: I. F r y d e r e k  W i lh e l m  Mikołaj Karol, następca 
tronu urodź. 18 pażd. 1831; małżonka: W ik t o r y  a Ade
lajda Marya Louiza, księżniczka W  Brytanii i Irlandyi 
urodź. 21 listop, 1840. Dzieci: 1. F r y d e r y k  W i l h e l m  
W iktor Wojciech urodź. 27 stycznia 1859. 2. małżonka 
książęcia Bernarda Saksko-Mainingen. 3. Wojciech Wil
helm H e n r y k  urodź. 14 sierpnia 1862. 4. Fryderyka 
Amalia Wilhelmina W i k t o r y a ,  urodź. 12 kwietnia 1866.
5. Sof ia  D o r o t a  Ulryka Alica, urodź. 14 czerwca 1870.
6. M a ł g o r z a t a  Beatryca Teodora, urodź. 22 kwietnia 
1872. II. L u iz a  Marya Elizabet, urod. 3 grudnia 1838, 
małżonka W. książęcia badeńskiego Karola. Siostra 
cesarza: Wdowa W. księżna Meklenburg-Szwerin Fryde
ryka Wilhelmina A l e x a n d r i n a  Marya Helena urodź.
23 lutego 1803.

Anhalt. (Ewang.) Księże Leopold F r y d e r y k  Franciszek 
Mikołaj, urodź. 29 kwiet. 1831. Małżonka: A n t o i n e t t a  
Charlota Marya Józefina Karolina Frida, córka książęcia 
E d w a r d a  Wilhelma Chrystyana Sarsko-Altenburgskiego 
urodź. 17. kwietnia 1838. Następca tronu L e o p o l d  Fry
deryk Franciszek Ernest, urodź. 18 Jipcia 1855.

Austrya. (Katol.) Cesarz Franciszek Józef I. Karol, urod. 
18 sierpnia 1830. Małżonka: Elżbieta Amalia Eużenia, 
córka książęcia bawarskiego Maximiliana Jozefa urodź.
24 grudnia 1837. Dzieci: 1. Małżonka książęcia bawars
kiego Leopolda. 2. Następca tronu Rudolf Franciszek 
Karol Józef urodź. 21 sierpnia 1858. 3. Marya Matylda 
Amalia Walerya, urodź. 22 kwietnia 1868. Bracia cesa
rza: 1. K a r o l  Ludwig Józef Marya. urodź. 30 lipca 1833. 
2. L u d w i g  Józef Anton Wiktor, urodź. 15 maja 1842.

Badenia. (Ewang.) W. książę F r y d e r y k  Wilhelm Ludwig 
urodź. 9 września 1820. Ulałżonka: L o u i z a  Marya Elż
bieta, córka niemieckiego cesarza i króla pruskiego urod.
3 grudnia 1838. Następca: F r y d e r y k  W i lh e l m  Lud
wig Leopold August, urod. 9 lipca 1857.

Bawarya. (Katol.) Król Ludwig II. Otton Fryderyk Wil
helm urodź. 25 sierpnia 1845. Matka: Fryderyka Fran
ciszka Augusta M a r y a  Jadwiga, córka książęcia prus
kiego Wilhelma urodź. 3 grudnia 1838. Brat: O t to n  
Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, ur. 27 kwiet. 1848.

Belgia. (Katol.) Król Leopo ld  II. Ludwig Filip Marya 
Wiktor, urodź. 9 kwietnia 1835. Małżonka: M a r y a  H e n 
r y  e t a  Anna, urodź. 23 sierp. 1836 córka arcyksiążęcia 
austriackiego J ó z e f a  Antoniego Jana.

Brunświk. (Lut.) Książę Augustyn W i l h e l m  Maxymilian 
Fryderyk Ludwig urodź. 25 kwietnia 1806.

Brytania W. (Angiel.) Królowa W. Brytanii i Irlandyi ce
sarzowa Indyi Wiktorya Alexandryna urodź. 24 maja 1819 
Następca tronu A l b e r t  E d w a r d  Książę Wales urodź. 
9 listopada 1841.

Brazylia. (Katol.) Don P e d r o  II . Alcantara urodź. 2 
grudnia 1825. Małżonka: T e r e z y a  Chrystyna Marya, 
urodź. 14 marca 1822 córka Franciszka I. Króla obu 
Sycylii.

Dania. (Lut.) Król: K r y s t y a n  IX. urodź. 8 kwietnia
1818. Małonka: L o u i z a  Wilhelmina Fryderyka Karolina 
Augusta Julia, urodź. 7 września 1817 córka Landgrafa 
Wilhelma z Hesen-Kasel. Następca tronu: Krystyan 
F ryd eryk  Wilhelm Karol, urodź. 3 czerwca 1843.

Francya. (Rzecz pospolita.) Prezydent Grevy (Katol.) uro.
13 lipca 1814.

Crecya. (Lut.) Karol J e r z y  I. z domu Szlezwig-Holsztyn- 
Sonderburg-Gliicksburg urodź. 24 grudnia 1845. Małżon
ka: W. książna O lg a  Konstantynowna urodź. 3 września 
1851. Następca K o n s t a n t y  Demostheues Henryk Książę 
Sparty urodź. 2 sierpnia 1868.

Hiszpania. (Katol.) Król A lfons XII. z Asysi Ferdinand 
Pius Jan Marya Grzegorz, urodź. 28 listop. 1857 królem 
31 grudnia 1874, wdowiec od 26 czerwca 1878, powtórnie 
żonaty dnia 29 listopada 1879 z Maryą K rystyn ą  Hen- 
ryetą Dezyderyą Felicytą Reinerą, córką arcyksięcia au- 
stryackiego Karola Ferdynanda urodź. 21 lipca 1858.

Lichtenstein. (Katol.) Książę Jan  II. Marya Franciszek 
Placydus urodź. 5 października 1840.

Meklenburg-Szwerin. (Lut.) W. książę Fryderyk Franci
szek II. Alexander urod. 28 lut. 1823. Małżonka: M a
ry a  Karolina Augusta, urodź. 29 stycznia 1850, córka 
książęcia Szwarzburg Rudolfstadt Franciszka Fryderyka 
Adolfa.  Następca: F r y d e r y k  F r a n c i s z e k  Paweł 
Mikołaj Ernest Henryk urod. 19 marca 1851.

Meklenburg Strelitz. W. książę: F ry d e ry k  Wi lhe lm Je
rzy Ernest Karol Adolf Gustaw urodź. 17 października
1819. Małżonka: A u g u s t a  Karolina Charlota Elżbieta 
Marya Sofia Luiza córka książęcia Adolfa z Kambidge 
urodź. 19 lipca 1822. Następca J e r z y  Adolf  F r y d e 
r y k  urodź. 22 lipca 848.

Monaco. (Katol.) Książę Karol III. urodź. 8 grud. 1818. 
Syn: A l b e r t  Książę Yalentinois urodź. 13 listop. 1848.

Niederlandy. (Ref.) Król W i l h e l m  III. Ałexander Paweł 
Fryderyk Ludwig książę Oranien-Nasau urodź. 19 lutego 
1818. Małżonka: Adelhaid Em m a  Wilhelmina Tereza 
urodź. 2 sierpnia 1858 córka pan. książęcia Waldeku. 
Następca z pierwszego małżeństwa Wilhelm A l e x a n d e r  
Karol Henryk Fryderyk książę Oranii urodź. 25 sierp. 1851.

Oldenburg. (Lut.) W książę P i o t r  Mikołaj Fryderyk ur. 
8 lipca 1827. Małżonka: E l ż b i e t a  Paulina Alexandryna. 
urodź. 26 marca lhJG córka książęcia Sachsen-Alteuburg 
J ó z e f a  Jerzego Fryderyka Ernesta Karola. Następca: 
Fryderyk August urodź. 16 listopada 1852.

Portugalia. (Katol.) Król L u d w ig  I. Filip Marya Ferdy
nand urodź. 13 października 1838. Małżonka: Marya P ia  
urodź 16 października 1847 córka króla Włoskiego Wik
tora Emanuela II. Następca: Karo l  Ferdynand książę 
Bragazyi urodź. 28 września 1863.

Rosya. (Greek, katol.) Cesarz: A l e x a n d e r  III. urodź. 10 
marca (26 lutego 1845. Małżonka: Marya Feodorowna 
urodź. 26 listop. 1847 córka Króla Danii Krystyana IX. 
Następca. Mikołaj Alexandrowicz urod. 18 ‘6) maja 1868.

Saksonia. (Katol.) Król Fryderyk August W ojciech  ur. 
23 kwietnia 1828. Malżtnka: Karolina córka księcia Gu- 
stayra Waza urodź. 5 sierpnia 1833.

S. księztwo Wejraar - Eisenacfi. (Lut.) W. książę K aro l  
A le x a n d e r  August Jan urodź. 24 czerwca 1818. Mał
żonka: Wilhelmina Marya So f ia  Luiza, córka Króla Nie- 
derlandu Wilhelma II. urodź. 8 kwiet. 1824. Następca: 
K a r o l  A u g u s t  Wilhelm Mikołaj urodź. 31 lipca 1844.

S. ks. Altenburg. Ks. E r n e s t  Fryderyk Paweł Jerzy Mi
kołaj urodź. i6  września 1826. Małżonka: Fryderyka 
Amalia A g n i e s z k a  urodź. 24 czerwca 1824 córka ksią
żęcia Anhaltu Leopolda Fryderyka.

S. ks. Mainingen. (Lut.) Książę J e r z y  II. ur. 2 kwietnia. 
1826. Następca: Bernard Fryderyk Wilhelm Wojciech 
Jerzy urodź. 1 kwietnia. 1851.

S. ks. Koburg-Gotha. (Lut.) Książę E r n e s t  II. August 
Karol Jan Leopold Alexander Edward ur. 21 czerw. 1818.

S. ks. Schwarzlmrg-Sondersliausen, (Lut.) Książę G unther 
urodź. 7 września 1830.

Szwecya I Norwegia. (Lut.) Król Oskar II. Fryderyk nr. 
21 stycznia 1829. Małżonka: Sofia Wilhelmina Mary- 
anna Henryeta urodź. 9 lipca 1836 córka księcia Nasaw- 
skiego Wiihelma Jerzego Augusta Henryka.

Turcya. (Mochamet.) Sułtan: Abdul-Hamid-Khan, urodź. 
16 Szebau 1258 t. j. 22 września 1824.

Wiochy. (Katol.) Król: H u m b ert I. ur. 14 marca 1844. 
Małżonka: M ałgorzata Marya Teresa urodź. 20 listop. 
1851 córka księcia Genuy.

WOrtemberg. (Lut.) Król: K arol Fryderyk Alesander ur. 
6 marca 1823.
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Do czytelników 

Kalendarza Mariańskiego.

t  Kalendarz Maryański 
Drugi rok wychodzi;
Jes t on dobry, chrześciański 
Knpie go się godzi.
Od Maryi się zaczyna 
Od Bogarodzicy,
Krórej to Boskiego Syna 
Uwielbiacie wszyscy.

Niech go bogaty, ubogi 
Z uprzejmnością wita,
Niech go przyjmie we swe progi 
I  z ochotą czyta.
Bo z niego może wyczytać 
Co czynić potrzeba —
Ja k  się pracy trzeba chwytać 
By nie brakło chleba.

T en Kalendarz Maryańsld 
,,Szczęść wam Boże życzy. 
„Szczęść wam Boże“ , na  rok Pański 
Mili czytelnicy!
Pokój Boży niechaj będzie 
W sercach, w domach, w kraju. —  
Zgoda niech panuje wszędzie 
Jakto  było w raju.

Boże nasz kochany,
Pobłogosław rzemieślnikom! 
W spieraj wszystkie stany,
Udziel łaski wyrobnikom,

JmS)

Aby tyle zarobili 
Ile im potrzeba;
Zeby siebie wyżywili,
Nie brakło im chleba.

Niech rodzice ze swych dziatek 
Pociechy doznają;
Te niecti z ojców sw ych  i matek 
D obry przykład mają.
Dobre i pobożne dziatki 
Do kościoła chodzą,
Nie gniewają ojca, matki 
T ak  im życie słodzą.

R .
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Życzenia na Nowy Rok.

\jflzytelnicy Kalendarza,
Do Jezusa w żłóbku chod/cie!
On zbawieniem nas obdarza,
Na Rok nowy szczęścia proście!
0  by i moje życzenia 
Wszystkie doszły tu spełnienia.

2 .
W nowym roku — troski nowe 
Chociażby Was dręczyć miały 
Przyjmijcie mile takowe,
Pomnąc, że tu nic nie stałe;
Boć na tym ziemskim podole 
Były i będą niedole.

3.
Na rok nowy — niecli nadzieja 
Dobrych plonów Wam zaświeci! 
Bo choć mróz, śnieg i zawieja — 
Z wiosną wszystko to uleci.
1 zboża się zazielenią
I w  doczesny chleb zamienią,

4.
Na rok nowy — nową siłą 
Dążcie do życia dobrego!
Niech wam cnota będzie miłą 
Droga do życia wiecznego.
A Pan Bóg, co wszystko może, 
Siłom Waszem dopomoże.

5.
Na rok nowy — pokój duszy! 
Pokój z Bogiem, z ludźmi zgoda! 
Niech tych nigdy nie naruszy 
W życiu Waszem zła przygoda. 
Kto Boga — bli/nicli miłuje 
Drogą dobrą postępuje.

6.

Na rok nowy — niech we wierze 
Pokój, miłość zawitają;
O co modły i pacierze 
Bogu ludzie zasełają.
Niechaj nasza religija 
Coraz bardziej się rozwija.

£  7 .

W roku nowym — Ojciec stary.
Co od wieków świat już trzyma 
Niech opsypa swemi dary 
Lud i niech pieczą o nim ma.
Jemu przyszłość powierzajmy 
I o łaskę Go błagajmy.

8 .
Na rok nowy — Matka stara,
Matka miłosierdzia wszego,
Którą wielbi nasza wiara —
Maryi, u Syna swego 
Niech za nami się przyczyni 
Bo dla Niej Syn wszystko czyni —

9.
W nowym roku — Kościół dawny — 
Na opoce zbudowany,
Który już od wieków sławny,
Bo na Piotrze zfundowany.
Jako matkę pozdrawiajmy 
Pod jej szkrzydła się udajmy.

10.

Na rok nowy — Pasterz stary 
Papież nasz — Leon trzynasty 
Dzielny fllar naszej wiary:
Niech kościoła zniszczy chwasty ! 
Niech przeżyje długie lata 
Nim go Bóg weźmie ze świata.

11.
Na rok nowy — wiaro stara 
Wiaro katolicka święta! —
Niech u twojego sztandara 
Padną dziatek twoich pęta!
Gdyż Chrystus twój sztandar trzyma 
To katolik strachu nie ma.

12.
Te życzenia Kalendarza 
Oby wszystkie się ziściły!
Niech Bóg łaską świat obdarza,
To ten ludziom będzie miły.
Za to lud Boga bezpiecznie 
Wielbi tutaj — potem wiecznie.



Ósme: nie świadcz fałszywego świadectwa!

ie prawdaż, miły 
^czytelniku, że to 

miłe były cliwile, 
kiedyś zeszłego roku wieczorem 

po skończonej pracy zasiadł za stołem a wziąwszy 
Kalendarz Maryański czytał, aby z niego dobrych 
rad zasięgnąć. Znalazłeś tam, jak Boga kochać 
trzeba, jak Jego dzieła podziwiać i według przy
kazań Jego postępować. A że te słowa moje ze 
szczerego pochodziły serca, toć też trafiły dp serca 
twego i nie raz cię do łez wzruszyły. Światło 
lampy na stole było obrazem tego ognia, którym 
zagrzewałem serce twe do dobrego, było także 
obrazem światła, którem oświecałem rozum, duszę 
Twoją. Często Cię napominałem, abyś Pana Boga 
i Jego święte przykazania zawsze miał przed oczami, 
abyś o zbawieniu duszy swej pamiętał i słuchał 
głosu sumienia twego, bo to głos hoży.

Nim Ci kochany czytelniku i czytelniczko 
dzisiaj znowu zacznę opowiadać, błagam Cię i 
proszę: Rozważ to dobrze, co tu będziesz czytał. 
Bo wiara św., boja/ń Boga i sprawiedliwość nikną 
coraz bardziej a kłamstwo i bezbożność na całym 
kwiecie z każdym dniem się rozpowszechniają tak, 
iż wiele ludzi nie lękają się nawet fałszywej przy
sięgi, Wyszydzają oni świętość Boga i Jego 
straszną sprawiedliwość, lekomyślnie w sądach fał
szywie przysięgają a tak już tu na ziemi czynią 
się nieszczęśliwymi a po śmierci idą na potępienie 
wieczne.

Wes? więc ojcze, matko, oto ten kalendarz, 
czytaj w nim z uwagą; niechaj on przemawia do 
serc dziatek Twoich; a Ty gospodarzu, zwołaj 
twoich czeladników, dziewki i parobków, powiedz 
im aby pilnie słuchali i na każde słowo uważali. 
Niechaj nikt nie mówi: „mnie to nie obchodzi, 
mnie żaden nie potrzebuje uczyć, bo mnie ojciec, 
matka w . domu dobrze wychowali, ja się nie ze
psuję!“ Żaden człowiek bowiem nie stanie się od

Rozważ to dobrze.
razu bezbożnikiem, tylko powoli z małego grzechu 
wpada w większy az na reszcie nie ulęknie się i 
najcięższego grzechu i występku. — Gdyby się 
każdy człowiek bał prostego kłamstwa, jak samego 
złego ducha, który w sercu Jego pokój sw. za
morduje, toby nigdy na świecie nie było k r z y w o 
p r z y s i ę s t w a !  a tern samem nie byłoby tylu 
osławionych ludzi, nieszczęśliwych tu i we wiecz
ności.

Rozdział I.
J e d y n a k .

Tam gdzie pagórki tysiącami jodeł i buczyn po
kryte z bujnych łąk ku niebu się podnoszą — a ple
cami swemi o olbrzymie góry opierają, tam gdzie 
przez szeroką dolinę w wązkiem a skalistem korycie 
szumiący, czasem niebezpieczny strumyk sączy i 
role po obu swticłi brzegach orzeźwia — iw  końcu 
spieniony powoli do spokojnego ulewa się jeziora — 
tam lezy wieś w której się działo to, o czem ci 
będę opowiadał.

Jest to wieś bogata —- domy po większej 
części zbudowane z kamieni, w izbach czysto i 
bieluchno, okiennice gustownie pofarbowane a na 
oknach wszędzie widać doniczki z kwiatami- Nad 
drzwiami prawie każdego domu widać albo o£raz 
św. Floryana, patrona od ognia, albo obraz Naj
świętszej Panny Maryi, pod której obronę się 
mieszkańcy ufnie uciekają. Wprawdzie można 
znaleść tu i owdzie jaką małą chałupkę, ale jednak 
według naszego przysłowia: „Choć ubogo — lec,. 
chędogo“ wszędzie widać schludność i porządek. A 
że P. Bóg ubogim taksamo miłym i potrzebnym jak 
i bogatym — to i na ich chałupkach znajdzie się już 
to obraz św. Floryana albo obraz Matki Boskiej.

Ogrody owocowe jak i warzywne z pięknymi 
trawnikami do bielenia płótna dzieliły gospodar
stwa jedno od drugiego. Szeroka, prosta i w 
porządku utrzymywana droga przerzynała całą wieś.

W środku wsi stoi stary kościół, którego 
wieża wTskazuje ludziom drogę do nieba, w około 
niego cmentarz, a na prawej stronie probostwo — 
domek staroświecki, niski z grubymi murami, jak 
gdyby tu miał stać do dnia sądnego. Naprzeciw 
kościoła wznosi się wspaniały nowomodny budynek, 
szkoła. Zegar na wieży kościoła pokazuje kilka 
minut przed jedenastą. Z obu końców wsi schodzą 
się dziarscy parobcy i hoże dziewuchy — od siana, 
pierwsi z kosami, ostatnie z grabiami na ramionach
— wesoło i żywo sobie coś opowiadając. Słońce 
daje się dzisiaj każdemu w znaki a niejeden wiele 
potu wyleje. Wreszcie bije jedenasta. Służąca 
nauczyciela schwyciła sznurek od dzwonka, na 
którego odgłos szkolne dzieci, a szczególnie chłopcy



z hałasem opuszczają ławy szkolne, aby czemprę- 
dzej do domu powrócić. Nauczyciel poprawiwszy 
okulary na nosie, stanął we drzwiach, upominając 
dziatki do porządku i spokoju. Lecz nadaremno,
— i nauczyciel chcąc nie chcąc — uśmiechnął się 
nad ich niewinną zabawą. Zamierza do wnętrzna 
domu się udać, kiedy właśnie wychodzi ze szkoły 
Leon, syn bogatego szołtysa. Ponieważ Leon na- 
uozyciela ani nie pozdrowił, tylko złośliwy ze spu
szczonymi oczami koło niego się chciał przecisć, na
uczyciel chwycił Leona za rękę i rzekł doń: „Mój 
Leonie, zapewnie przypomnisz sobie w każdym cza
sie twego życia dzisiajszą lekcyję i nie puścisz się 
więcej na te bezdroża, aby mnie obełgać. Wiem
o tem, źe cię odebrana kara gniewa, ale ja tak 
dla twego jak i dla dobra rodziców nie mogłem 
uczynić inaczej. Tę karę zasłużyłeś — idź więc 
z Bogiem i popraw się“ — i tu podaje mu sędzi
wy nauczyciel rękę. Zamiast podziękować za prze
strogę, niegodziwy chłopak ani rąk z kieszeni nie 
wyciągnął, ani czapki nie zdjął przed p. nauczy
cielem, lecz oddalił się, mrucząc sobie coś pod no
sem. Ledwo stanął w aleji blisko mu rodziców
— obrócił się ku szkole — wyciągnął ledwo dwu
nastoletni chłopak swe pięści i rzekł dość głośno: 
„Czekaj stary siwku! — pr^jdą lat,’, Wedy ja ci 
to wypłacę." — W^edfszy do izb}’, izucił swe 
kziążki i zeszyta w kąt i pozdrowiwszy rodziców, 
zasiadł do aby z niemi wspólnie obiad 
spożyć - u matka zwraca ^eonowi na to uwagę, 
że tef.ba najprzód zmówić pacierz i dziękować 
Bogu za pokarm ±ecz tenże odpowiada krnąbrnie: 
„Ja nie mam czasu a mam wielki głód“ i wjechał 
łyżką do taa miski, aże cały stół zadrżał.

Ojciec Leona był najpierwszy t. j. najbogatszy 
ale też i najpyszniejszy gospodarz we wsi; posiadał 
najlepszą trzodę a rolę w porządku wzorowym. Tak 
samo umiał dobrze pisać i rachować a nawet z kil
koma panami w mieście poufale się obchodził. — 
Co zaś do religji, to na słabych nogach stał. Do 
kościoła uczęszczał mało — a jeźli poszedł to 
tylko czasem w niedzielę, a wtenczas można mu 
było wyczytać z ócz, że uczęszczanie do kościoła 
nudnem było — a więcej był zajęty światowemi 
rzeczami. W domu jak i w gospodarstwie uważał 
na surowy porządek. Leon — jedynak — był jego 
dyamentem. Po obiedzie rzecze do Leona: Nie 
zapominaj mi żeś pierwszy i najbogatszy chłopak 
we wsi i według tego zastosuj swe branie. Pie
niędzy dostaniesz dosyć i żaden ci nie ma nic do 
powiedzenia jak tylko ja — zrozumiałeś?!14 Cos 
podobnego nie potrzebował mu ojczulek po drugi 
raz powiedzieć. Wiedział on — jak to jego krną
brności sprzyja. Matka była trochę pobożniejszą i 
uważała na złe skłonnosci swego syna, ale — jak 
się to we świecie dzieje, matki nie widzą błędów 
dzieci swoich a szczególnie jedynaka. Leonek 
był jej pieścidełkiem. On musiał mieć najpiękniej
szy ubiór a nawet zawsze parę czeskich pieniędzy,

które młodych chłopaków pewnie zaprowadzą na 
bezdroża, bo dzieci nie wiedzą, co są pieniądz* i 
jak ich używać trzeba.

Do kościoła tak samo i matka Leona mało 
uczęszczała a je/li, to tylko, aby się pokazać w 
uowej sukni, chustce i. t. p. Z księdza, nauczy
ciela i innych osób mało co sobie robiła. Z takich 
przymiotów rodziców można osądzić, czćm był 
ich jedynak, oto zarozumiały, nieznośny, pyszny a  
krnąbrny chłopak. Wierzył tylko w majątek ro
dziców, jak wielu innych w życiu spotkać możemy. 
Był z tego zarozumiały i już teraz mu karczma 
więcej przypadała do smaku jak kościoł, cygaro 
więcej jak książka do nabożeństwa.

Grdy Leon tak dalej siedział w zamilczeniu 
rzecze znowu ojciec do niego: „Powiedzże mi, 
pocóżeś jest tak spokojnym, czy ci nauczyciel 
znowu wyrządził ?“

„Tak jest,“ odpowiada Leon!
„No! czy się tylko błyskało lub też uderzyło 
„Nauczyciel mnie zbił“ odpowiada Leon zło

śliwie.
„Co! on cię wybił? a to za co?“
„Żem go okłamał, a ledwo przestałem mówić, 

już mnie kijem okładał."
„Tak —“ sapi ojciec zagniewany! „a czemuż 

kłamałeś ?“
„Oto nauczycielowi ktoś doniósł, żem w ostat

ni czwartek nie był w szkole. Zapytał mnie się, 
dla jakiej przyczyny nie byłem w szkole? Ja mu 
krótko odpowiedziałem, że miałem ból zębów i po
zostałem w domu. Na to przybliżył się do mnie 
i prosił mnie, abym mu lepiej powiedział prawdę. 
Lecz ja pozostałem przy swojem! No! natenczas 
musi być jeszcze jeden chłopak tobie całkiem po- 
dobien, bo o ile ja wiem z pewnego źródła, to 
chłopca podobnego tobie widziano z twoim ojcem 
w mieście na jarmarku. W tej chwili zaambara- 
sowałem się — i nie odpowiadałem ale już krzy- 
całem — że to jest kłamstwem. Nauczyciel się 
zniecierpliwił, schwycił mnie za grzbiet, przełożył 
na ławkę i wytrzepał mnie nielitościwie trzcinką.“

„Do stu tysięcy-----“ rzecze ojczulek, ntemu
łajdakowi ja to wypłacę. “

Leonek wejrzał tryumfująco w twarz ojca i 
rzekł z płaczem: „Tak, żeby to tylko było wszystko, 
ałe nauczyciel wygadywał i na ciebie, ojczulku!“ 

„No! i coż na mnie powiedział?“
„Że od takiego ojca nie można się spodziewać 

innego syna, bo jabłko nie daleka pada od jabłoni.“ 
„Co?“ zakrzyknął ojciec Leona! „Żono! dawaj 

mi kabat świąteczny!“
„A na co?“ pyta się żona.
„Idę do nauczyciela!“
„Toć twój dzisiajszy kabat dosyć dobrym jest 

do tej wizyty."
„Co ty o tem rozumiesz, głupia ty moja! — 

Ja nie chcę świątecznego kabata dla uszanowania



nauczyciela, lecz chcę mu" tylko pokazać, czćm 
jestem! Zrozumiałaś?"

Nie zadlugo bogaty szoltys już byłjw drodze 
ku szkole.

W swojej izbie przy skromnym obiedzie sie
dział stary, poczciwy pan nauczyciel z swą fansilją, 
aby się pokrzepić, po tak utrudzającej pracy Go
spodarz napuszony — nie zapukawszy nawet do 
drzwi —- z hałasem wpadł do izby, z kapeluszem 
na głowie i z za- 
ciśniętemi pięśca- 
mi stanął naprze
ciw spokojnemu 
nauczycielowi i* 

krzyczy: „Czyście 
jeszcze nie po o- 
biedzie? Bo wam 
chcę ugotować zu
pę ale soloną i pie
przoną". Zestra- 
chowana pani na- 
uczycielowa uszła 
w  ostatni kątek iz
by. Boć to nie by- 
io po pierwszy raz, 
że chłop nieokrze
sany mężowi za 
i ego prace około 
wychowania dzie
ci szkolnych wy
płacał grubijań- 
stwem.

„Cóż wy o- 
demnie chcecie", 
rzekł spokojnie 
nauczyciel.

„Moje prawo" 
odpowiedział szoł- 
tys, pięścią trzas
kając po stole.

„Jakto? wa- 
>zego p r a w a  żą

dacie? a któżby 
wam też mógł u- 
bliżyć".

„No, czy syn mój 
dzisiaj nie dostał bicia w szkole?"

„Dostał karę — bo na nią zasłużył".
„A za co?"
„Bo kłamał!"
„No, toć przecie nic takiego; kłamią często i 

%ini; ale za to zbić dziecko, jak gdyby był kogo 
zabił — tego sobie nie mogę dać spodobać".

„Leon opuścił najprzód nabożeństwo, potem 
pojechał bez pozwolenia na jarmark — a po trzecie 
użył bezwstydnego kłamstwa".

„Leon był zemną na jarmarku!" odpowiada 
szorstko gospodarz. „I to ani księdzu ani nauczy

cielowi nic do tego. Tylko ja mam prawo nad 
mym chłopcem i mogę go karać. Czy mnie rozu
miecie panie nauczycielu?"

„Mylicie się, gospodarzu", rzekł spokojnie nau
czyciel— „nie wy sami jesteście panem nad waszym 
synem ale i kościół i szkoła mają do niego prawo!“

„No! mniejsza o to“, odpowiada nieco spokoj
niej gospodarz — ,.ja wiem o tem, że nauczyciel 
ma się tylko o to starać, aby dzieci w szkole

nauczył co im po
trzeba; żeby wy
szły na dobrych 
obywateli, — ale 
dalej prawo nau
czyciela nie idzie ".

„Szkoła nie 
tylko kształci a le i 
wychowuje dzieci 
na prawych oby
wateli, t. j. nie 
tylko rozum na
pełnia i oświeca 
różnemi umiejęt

nościami ale 
kształci i serce 
dzieci", odpowia
da na to nauczy
ciel.

„Ja się sam 
staram o wycho
wanie mego dzie
cka; więc żaden 
inny nie potrze
buje się mięszać 
w moje powin
ności. I zapowia
dam, aby się pan 
nauczyciel nigdy 
więcej nie ważył, 
chłopca mego bić
— bo natenczas; 
udam się ze skar
gą do sądu. Niech 
pan bije chłopców. 
od wyrobników, 
ci muszą być na 

to spokojni — ale syna pierwszego gospodarza ze 
wsi bić — no — toby mi się podobało!" Potem 
przystąpiwszy bliżej do nauczyciela, pyta się a 
zaiskrzonymi oczami: „Pan nauczyciel jeszcze syno
wi mojemu miał powiedzieć, że jaki ojciec taki 
i syn — czy to prawda?"

„To nowe kłamstwo Leona*4 rzecze uroczyści* 
nauczyciel.

Gospodarz się zafrasował, bo był przekonany, 
że nauczyciel go nie obełgał, jako Leoś. „Ależ ja
kim sposobem chłopak mógł takie rzeczy zmyślić ?u

Nauczyciel kładąc rękę na ramię gospodarz*



rzecze; „Leon ktamie — a żebyście się później na 
dziecku waszem jeszcze coś gorszego nie doczekali, 
starajcie się Leona od kłamstwa odzwyczajić, bo 
kto się małego grzechu nie boi, ten się wkrótce i 
wielkiego grzechu nie zlęknie a przysłowie powia
da : kto kłamie — ten też kradzie___ i nareszcie
ginie na szubienicy!1'

,,Kraść mój Leonek nie kradnie ani też nie 
będzie kradł“, rzekł obrażony gospodarz.

„Pieniędzy może jeszcze nie ukradł, to może 
być prawdą, ale czy on mi przez swoje obrzydliwe 
kłamstwo dzisiaj w szkole nie ukradł czasu, nie 
ukradł mojego honoru i dobrego imienia? I czyż 
on tego nie może zrobić i z innymi! Gospodarzu, 
wyście do mego mieszkania wpadli z hałasem, 
nie pozdrowiwszy nawet pana Boga, aby złość 
waszą wylać na mnie, ale ja nie mam do was żad
nej urazy. Lecz chcę wam jeszcze raz dać dobrą 
radę: Starajcie się, aby Leon poprzestał kłamać, 
bo później już może będziecie za słabym aby temu 
nieszczęściu zapobiedz, które ztąd wyniknie."

Gospodarz przemową tą przejęty, złożył ręce 
na kizyż — i mimowolnie oczy podniósł ku niebu
— przekonany o prawdziwości słów nauczyciela. 
Lecz duma jego jeszcze nie była przełamaną; po
prawiwszy więc kapelusz swój tak się odezwał do 
nauczyciela: „Tak źle nie będzie, już wielu chło
paków kłamało — a pomimo tego nie zginęli ale 
nawet poczciwymi zostali gospodarzami. To samo 
spodziewam się od mego Leona. Ale pamiątkę 
musi odemnie otrzymać44 — i dumny jak przyszedł, 
opuścił mieszkanie nauczyciela. Idąc zamyślony 
ku domowi, tem bardziej gniewem się unosił, że 
on, który chciał nauczyciela skarcić, sam skarconym 
został od niego. A upokorzenie to zawdzięcza kłamst
wu swojego Leona! D la  tego gniewał się na swego 
syna, nie zaś, że już tak doskonale umiał kłamać. 
Przyszedłszy do domu wytrzepał należycie Leona 
a ten wprawdzie krzyczał z całego gardła, znając 
dobrze przyczynę zasłużonej kary, ale serce jego 
nie zmiękczyło się, lecz przeciwnie odtąd Leon stał 
się jeszcze krnąbrniejszym a tem większą niena
wiścią pałał ku swemu nauczycielowi.

II.
Krok dalej.

Po dwóch latach Leon opuścił szkołę a to z 
taką pustotą i złością, że zawierając ostatni raz 
drzwi szkoły za sobą tak niemi trzasnął, że aż 
cały budynek zadrżał. Potem sobie odetchnął jak 
gdyby centnarowy kamień był spadł z serca jego, 
albo jako złoczyńca opuszczający więzienie swoje- 
Nie można temu zaprzeczyć że dziwne uczucia o- 
budzają się w sercu młodego człowieka, który opu
szczając ciasne 4 ściany szkoły, wstępuje do szkoły 
wielkiego świata. Jestto rzeczą naturalną, że taki 
młodzieniec cieszy się, iż się już skończył jego 
wiek dziecinny, w którym ciągle jak niewolnik jaki 
musiał słuchać rady i rozkazów sta r sz y c h , że

teraz podług swojej wóli może postępować. Lecz 
nie wszyscy ludzie młodzi używają tćj wolności 
dla dobra swego. Ale nad tem trzeba się dzi
wować, że teraz wielu uczniów, skoro się za nimi 
drzwi szkoły zamknęły, nienawidzi szkołę i nau
czycieli, jak gdyby od nich nie otrzymali niezli
czone dobrodziejstwa, lecz samą truciznę i zepsucie- 
Chłopiec, który ze szkoły występując nie czuje 
w sercu swem wdzięczności dla swoich nauczycieli, 
ma złe i zepsute serce. Rodzice więc już wtym 
czasie mogą się najlepiej przekonać o tem, czy im 
dzieci później radość lub zmartwienie sprawiać 
będą; niech tylko pilnie uważają, czy dzieci o do
brodziejstwach szkoły wdzięcznie pamiętają alba 
nie. Bo i tu się już pokazuje błogosławieństwo 
lub przekleństwo 4tego przykazania Boskiego.

Tak i Leon wreszcie doszedł do 18 tego roku.
W tejże samej wsi znąjdowała się za staraniem 

ks. proboszcza i nauczyciela także szkoła t. z. nie
dzielna, aby chłopakom i dziewczynom które ławy 
szkolne opuściły, dać sposobność już to, aby tego 
nie zapomnieli, co się nauczyli, już to, aby ich 
dalej wykształcić. Lecz Leon i na tę naukę nie 
rad chodził. On wolał w kaczmie siadywać i w 
karty grywać z takiemi jak on niedojrzałymi a 
lekkomyślnymi ptaszkami. Stary nauczyciel miał 
prawdziwe utrapienie i wiele kłopotu z niegodzi
wym Leosiem. Bo gdy czasem ostro z nim postą
pić musiał, to na drugi dzień z pewnością mógł dum
nego ojca Leonowego i jego grubijaństwa w domu 
swoim oczekiwać. Nic więc dziwnego, że i nau
czyciel swobodniej sobie odetchnął, gdy Leonowi 
wręczył ostatnie szkólne zaświadczenie, jak gdyby 
od ciężkiego utrapienia został uwolnionym. Przy 
tej sposobności chciał Leonowi jeszcze zrobić kilka 
potrzebnych uwag, lecz ten nie zważając na słowa, 
nauczyciela, prędko mu niecierpliwie oczekiwany 
papiór z ręki wydarł i z szyderczym śmiechem 
dom szkolny opuścił.

Ojczulek jeszcze tego samego dnia zawołał 
swego Leonka ku sobie do pokoju i w te się doń. 
odezwał słowa: „Synu mój! teraz pozbyłeś się 
opieki tak ks. proboszcza jak i nauczyciela, którzy 
cię dosyć długo męczyli — lecz i ich panowanie 
się skończyło, a teraz ci już i oni nie mają iue" 
do rozkazywania. I to wiele znaczy, ja nawet z  
twych ócz wyczytuję, że ci to wielką sprawia ra
dość. Tu masz pieniądze — ale nie rób żadnych 
głupstw. Występuj jak się przynależy synowi 
piewszego gospodarza we wsi. Nie bądź skąpym,
— moje gospodarstwo na to starczy. Widzisz — 
na dziesięć mil w okolicy nie masz zamożniejszego- 
jak ja, żaden się nie może tak co do roli jako i 
lasu równać ze mną a dobre hipoteki i twarde 
talary są we skrzyni, ale nie tylko setki lecz na
wet tysiące. Nauczycielowi dla wszystkiego daj 
spokój — ale pozdrawiać go więcój nie potrzebu
jesz. Ten biedny głodziarz ma wiedzieć, że on 
tylko z naszśj łaski żyje i że ja największe cię-'



żary szkolne i gmińskie ponoszę. My gospoda
rze musimy być dumnymi — bo ci wykształceni 
sobie mysią, żeśmy tylko na to dobrzy, aby wszyst
kie ciężary ponosić — a zresztą oni z nami mogą 
robić co chcą. No — coś słyszał, toś zrozumiał
i podług tego sobie też postępuj'*,

Leon prędko schwycił sakiewkę napełnioną pie
niędzmi, otwarł ją cośkolwiek, aby się przekonać, 
ile w niej pieniędzy, a uśmiechnąwszy się, bez po
dziękowania nawet poszedł do swojej komory, aby 
je tam jeszcze raz dobrze przeliczyć. Aże mu się 
Jica rozpłomieniły i głośno rzekł do siebie: „Chwa- 
tasz panu Bogu! no — teraz pocznę wesołe życie
i  przysięgam, że te talary mojego starego się nie 
spleśnieją."

Ojciec dziwował się z początku nad tak szor- 
stkiem postępowaniem Leona, lecz sobie myślał, 
że słowa jego na synu tak mocne zrobiły wraże
nie, iże mu w tśj chwili nic nie mógł odpowiedzieć.

Leon miał jednego kamrata, bo ludzie bez 
bcjaźni Boga, bez czci i honoru jakim był Leon, 
przyjaciela nie mają; przyjaźń bowiem istnieje tylko 
tam, gdzie uczucie cnotliwości i cele szlachetne 
ludzi z sobą połąc/ąją.

Na drugim końcu wsi stała stara, za wiatrem 
pochylona chałupa, najgorsza z całej wsi. Tam 
ze swoją siostrą mieszkał tak zwany „ryszawy 
Jakób“. Byłto dziwny i niemiły człowiek. Ojciec 
jego, wielki pijak, zmarł jako żebrak nie dawno we 
wsi i pozostawił chałupę swoim dwoma dzieciom Ja- 
kóbowi i Anastazyi. Obydwaj byli jeszcze młodzi. 
Kuba z rudawemi włosy, małego wzrostu i z iskrzą- 
cemi oczami, miał lat 20 a siostra jego „Stasia11 - - 
jak ją wszyscy nazywali, 22 lata. Kuba żył sam 
dla siebie, w rozmowie był krótki, zimnego, nie
czułego serca, lubił tylko mamonę t. j. pieniądze
I — że był ubogi, wielce nienawiedził bogaczów. 
Do kościoła uczęszczał co trzecią niedzielę, ale 
karczmy to żadnśj niedzieli nie opuścił, o czem 
jego nos czerwony wymowne dawał świadectwo. 
Z początku siedział w karczmie przed kieliszkiem 
zadąsany i mówił mało; lecz rozgrzawszy się za
bójczym trunkiem, był pierwszy, który rozpoczy
nał kłótnie, a gdy przyszło do bijatyki, zniknął 
jak gdyby go ziemia była pochłonęła. Żaden go 
też nie lubił, każdy go unikał. A jeźli Leon z 
nim obcował i czasem mu darował jaką markę, to 
tylko dla tego, żeby mu pokazać swoje bogactwo, 
a jemu wytknąć jego ubóstwo.

Przeciwnie było z jego siostrą Anastazyą. 
Była to piękna dziewczyna, oczki miała niebieskie, 
śliczne a długie jasne warkocze. Dla każdego 
była grzeczną, wszyscy ją lubili, a to nie tylko 
dla przyrodzonych jej dobrych przymiotów, ale 
bard/i.ej jeszcze dla cnót, które dziewiczą jśj duszę 
zdotiły, Anastazya nie starała się nikomu przy
podobać jak inne dziewczęta to czynią; bez potrze
by nigdy nie stała próżnująca przy studni, aby 
czas przy bajaniu stracić. Była gospodarną, pra

cowitą a cierpliwie znosząc wybryki brata Jakóba, 
szła według prawa Bożego i tylko to sprawiało 
jej radość, gdy spokojnie mogła się modlić do Ojca 
niebieskiego, bądź to w swej komorze, bądź w  
kościele, bądź też na cmentarzu za nieszczęśliwego 
ojca swego. Nie tylko dorośli, stateczni gospodarze, 
ale nawet dzieci, ją szczerze kochali. Niektóre 
dziewczęta jej z zazdrości mniej sprzyjały; — Stasia 
bowiem była o wiele ładniejszą jak one — a po
dobnie i niektórzy popsuci chłopacy myśleli ją tero 
drażnić, gdy jej w oczy wypowiadali, że jest córką 
pijaka żebraka i do tego jeszcze świętoszką. Lecz 
to wszystko znosiła spokojnie, przypominając nie
grzecznym swoimnapsatnikóm słowa św. Augustyna: 
„że my w szyscy  jes teśmy żebrakami przed 
wielkiemi drzwiami naszego Ojca niebies-  
k i e g o “.

Hi.
Kiermasz.

Lato przeszło i jesień nastała. W ostatniej 
porze nastąpiła niedziela uroczysta dla wsi, — 
tak zwany tu i owdzie „kiermasz1*. Taka uroczy
stość sprawiała gospodyniom wiele roboty, boć 
warzywne i pieczywTo musiało być na tę uroczystośr
— a we wielu miejscach stoły się gięły pod cię
żarem misek i miseczek. Wszędzie było widać 
porządek — już to dla uroczystości kiermaszowej 
już to dla mających przybyć gości.

Nabożeństwo przed południem odbyło się 7, 
wielką okazałością przy dość licznym udziale para
fian. Natomiast na nieszporach kościół prawie stał 
pustkami. Po skończeniu tychże proboszcz wraz 
z organistą udali się na plebaniję. We wsi pano
wała uroczysta spokojność. Ojciec Leona siedział 
na ławie przed domem, z fajką w ustach a dumą 
w sercu puszczał wielkie kłęby dymu w powietrze. 
Nie zadługo ukazuje się we drzwiach Leonek. 
Ojczulek przywołuje go zaraz do siebie i pyta g(» 
się: „Masz jeszcze pieniądze?"

Leon wzdrygnąwszy ramionami rzecze: „Je
szcze ujdzie, dzisiaj styknę.“

„No! tu jeszcze ma<z więcej — i pamiętaj 
sobie, że dzisiajszy dzień jest w życiu twojem pier
wszy kiermasz, którego się jako młody chłopak 
doczekałeś. Pokaż dzisiaj, czćm jesteś, żyj roz
rzutnie. tak przy tańcu jak w towarzystwie z przy 
jaciółmi. Nauczyciela poczęstuj dobrem jadłem i  
flaszką wina — wiesz że mu to będzie smakować, 
ale go też będzie i złościć! Trzeba go w prawdzie 
utrzymać w dobrym humorze — ale też trzeba go 
upokorzyć i przypomnieć mu, że my go utrzymu
jemy a on z naszej łaski żyje; tak było od wieków 
u nas gospodarzy i tak pozostać musi“.

Leonek się tylko uśmiechnął i kładąc otrzyma
ne pieniądze do woreczka rzecze: „Masz słuszność 
ojcze! Nauczyciel otrzyma dobrą pieczeń i flaszkę 
dobrego wina — ale mu zamyślam przy tej sposob
ności przypiepszyć. «Ta go cierpieć nie mogę a



choćbym mu wszystko zapomniał to jednej rzeczy 
przenigdy".

Ojciec Leona ściągnął brwi i wejrzał zapytu- 
jąco na syna, który ze spuszczonemu oczami dalój 
m ówi: „Nie dawno spotkał mnie na drodze wio
dącej koło lasku. Nauczyciel mnie pozdrowił — 
ja mu krótko na to odpowiedziałem i chciałem 
iść dalej ale on mnie zatrzymał — położył rękę na 
mojem ramieniu i tak się do mnie odezwał: „Le
onie ! — wiele już niegodziwości uczyniłeś — lecz 
to wszystko chcę zapomnieć i darować. Ale je
szcze jedno napomnienie ci daję, chociaż moim 
uczniem już nie jesteś. Leonie — ty żeś nawykł 
się okłamywać a wiedz, — kto kłamie — ten też 
łatwo dostaje się na bezdroża, które prowadzą na 
potępienie wieczne. Bądź mędrszym, Boga się bo
jącym i pamiętaj na ósme przykazanie Boskie — 
niż się masz złego doczekać. Popraw się póki 
jeszcze masz do tego czas bo „czem skorupka za 
młodu nawre, tern na starość trąci“. — Chciał 
jeszcze coś mówić — ale ja go ze złością opuści
łem. I czy ja — ojcze — takie kazania mam 
cierpliwie słuchać — i dać się dla takiej małej 
rzeczy na drodze zatrzymywać jak jaki niedorostek? 
I  choć go kilka razy okłamałem i cóż więcej? Z 
resztą, czy on do tego ma prawo, aby mi takie 
nauki dawał i mnie straszył potępieniem wiecznem 
i Bóg wie czem jeszcze więcej. Ha, ha, aż mi 
się śmiać chce, iz ten stary uważa się za proroka. 
Jak mi się będzie podobało to skłamię — ale dla 
tego przecież grad jeszcze nie zniszczy zboża na 
polu ani też gospodarstwo nasze nie podupadnie*1.

Wypowiedziawszy to wszedł z szyderczym śmie
chem do izby. Ojciec słysząc takie słowa od Le
ona — stał się cichym, zadumanym. Czy też na
uczyciel czasem nie mówił prawdy? pomyślał sobie, 
czy Leon nie jest obrzydliwym kłamcą! I czy się 
nie mógł spodziewać, że to złe coraz więcej się 
zakorzeni u Leona? „Oj na ten czas biada mi“ 
rzekł do siebie z głębokiem westchnieniem.

Tak siedział długo w zadumaniu aż dzwonienie 
na „Anioł Pański*4 go zbudziło. Zdjął w prawdzie 
kapelusz ale o modlitwie nie pomyślał! Ze zało- 
żonemi rękoma patrzał przed siebie, gdy w tej chwili 
żona zawołała go do izby jasno oświetlonej na 
wieczerzą.

Kiermasz! Szkoda że i ta piękna, częścią re
ligijna częścią światowa uroczystość, coraz więcej 
traci dawniejsze swoje znaczenie. Wszystko co 
nam jeszcze pana Boga. kościół i pobożność przy
pomina, to teraz podupada a światowe uciechy i 
różne „Yereiny** które się i na wsiach zakładają 
ludowi mają zastąpię kościół. I niestety! zepsucie 
to chwyta się już i poczciwego ludu wiejskiego. 
Nie jeden i nie jedna leni się iść do kościoła, ale 
zawsze ma czas zabawić się w karczmie. Kieli
szek z wódką lepiej się podoba aniżeli spowiedź 
św., rzemciganie skrzypek niżli śpiew i głos ogran 
w kościele, dziki taniec, wreszcie krwawe bijatyki

| lepiej jak spokojne nabożeństwo, a głupie paplanie 
lepiej jak kazanie kapłana.

Na rannem nabożeństwie kościół był pelniu- 
teńki. Do mszy św. grała nawet cała wiejska 
kapela; ale i muzykanci na chorze już podczas 
nabożeństwa myśleli więcej o tańcu i zarobku wie
czornym niż o modlitwie. Gospodynie i dziewki 
się tylko pysznie oglądały na wszystkie strony, 
czy też nowy ubiór się podoba innym; a choć tu 
i owdzie który z gospodarzy zajrzał i do książki
— to widać było, że ją miał otwartą, aby inni 
widzieli iż umie czy tac; o prawdziwem nabożeństwie 
u wielu nie mogło być mowy. Kilka starszych 
osób a i Stasia, siostra Kuby gorąco i ze sercem 
pokornem się modliła.

Obiad był w każdym domu kosztowny. Wszy
stko pływało w maśle i tłuszczu, — pieczenie,, 
kioski, wargi i palce.

Mięso w miskach było podzielone na wielkie 
kęsy, tak żeby i największy głód nie był w stanie 
spożyć wszystkiego; tego też gospodyni nie chciała; 
ona tylko chce w kiermasz pokazać swoją za
możność i nie zważa na to, czy się tam połowa 
potraw zniszczy albo nie — byle tylko ludzie mó
wili o niej: „O! tam było co jeść i czego się,na- 
pić, a jeszcze połowa została na stole!“

To południu w karczmie ludzi było pełno jak 
pszczół w ulu. W dolnej izbie siedzieli gospoda
rze ze swymi żonami, na stołach były pełne kufle 
piwa, kieliszki z winem lub gorzałką, przytem pa
lili w swych krótkich fajkach tak, że w izbie było 
pełno dymu i duszno. Ponieważ był dzieu gorący 
wszyscy się porozbierali i bez surdutów i kaftani
ków sobie rozmawiali, silne ramiona w czystej bie- 
liznie o stół opierając. Wyżej zaś się znajdowała 
sala dla tańcujących. Tam się gromadziła młodzież- 
samotna, a nawet i starsi, którzy się zabawić chcieli" 
przy muzyce. Dziewczyny sobie od tańca zapocone 
czoła ocierały; oczy ich czarująco spoglądały na 
młodzieńców, a te które tylko siedziały nie tańcu
jąc, zazdrościły szczęśliwszym swoim kamratkom. — 
Chłopcy zaś mieli kapelusze wstążkami albo kwia
tami ozdobione na bakier wsadzone i jeszcze szczę
śliwsi lub pyszniejsi byli jak dziewuchy; co chwila 
jeden z nich krzykając i podskakując na obcasie 
się w koło obrócił, w podkówki ucią! a inn gło
śno rozmawiali, śmiałi się i żartowTali. A skoro 
muzyka w kącie grać poczęła, to się też w sali 
wszystko ruszało, a mocne tąpanie, krzyk i wrzask 
i śmiech tancerzy przygłuszyło nawet głośne skrzyp
ki, bas i trombę.

Zabawa ta już dłużej trwała niż godzinę a 
Leona, syna bogatego siodłaka jeszcze w sali nie
było widać. Po pierwszy raz Leon dziś miał w  
karczmie wystąpić, a wypadek ten w oczach zna
jomych i kamratów jego wiele znaczył; byłto nie
jako dlań uroczysty dzień. Chociaż Leon z nie
cierpliwością oczekiwał owej chwili, w którejby 
publicznie mógł wziąść udział w rozkoszach i ucie-



chacli świata i przekazać się ze swemi pif ■ e/ .uu 
to znowu właśnie jego pycha z początki v.;sirzy 
mała go w domu. Dopiero później chciai y tar i 
na placu rozwiązanej wolności, żeby ludzie o mm 
nie mówili, iż już nie mógł wytrwać ani chwili 
że był jednym z najpierwszych, którzy przestąpili 
próg karczmy.

szyć! -— rozumiecie?" Przy tych słowach ciężki 
woreczek z pieniędzmi rzucił na stół.

Chłopcy się na to rozśmiali i radośnie mu"wi- 
wat krzyknęli.

„Jeszcze jedno wam powiem“ — dodał, pięści 
położywszy na stół — „dzisiaj sobie nic nie damy 
powiedzieć od nikogo; będziemy robili cojnam ży-

Właśnie taniec się znowu był rozpoczął, gdy 
się Leon we drzwiach sali zjawił. Chłopacy z 
okrzykami go witali a niejedna dziewucha mile na 
niego patrzała, bo każda chciałaby z czasem zostać 
żoną bogatego Leosia a temsamem wielką gospo
dynią. Leon wszystko to przyjął lekceważąco jakby 
wielki jaki pan i z założonemi rękoma przypatry- 
wął się tańcowi. Ale przed ukończeniem tańca 
jeszcze wszedł do pobocznego pokoju, zawołał kar
czmarza i kazał dać całą beczkę piwa; potem po
woli za stołem przy ścianie zajął miejsce.

„Chłopcy!" krzyknął, kapeluszem wołając ku 
sobie na kilka znajomych, którzy po tańcu właśnie 
byli salę opuścili, — „chłopcy! dziś jest kiermasz, 
a każdy kto jeno chce, jest moim gościem! Oto 
mamy całą beczkę piwa. Ja się dziś chcę między 
starszych wkupić a to się musimy porządnie ucie-

wnie się podoba; ani wójtowi ani ks. proboszczowi 
nic do tego.“

Znowu głośny krzyk i wiwaty — świadczyły
o tćm, że im się mowa nowego kompanisty po
dobała. —

Przy stole Leona wnet było bardzo głośno; 
coraz więcej młodzieńców się tam naschodziło, a 
wszyscy pili, śpiewali, jeden drażnił drugiego a 
nawet i niejedno śmiałe i zuchwałe słowo zostało 
wymówione; ale skoro muzyka do tańca zawołała, 
powaśnieni się rozeszli i znów zapomnieli o nie- 
pizyjemnycli zajściach. Leon kazał dla siebie sa
mego grać „solo“ i przetańczył z każdą dziewczy
ną, która mu przyszła pod ręce; żadna bowiem nie 
miała się przechwalać, że bogaty Leon onej bar
dziej sprzyja jak innym. Po skończonym tańcu 
rzucił muzykantom złotą 10-markówkę, za co mu
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zagrali głośny wiwat a dziewczyny go dla tego 
jeszcze więcej podziwiały.

Tak nadszedł wieczór, przestano tańczyć boć 
i  muzykańci nadęte płuca swoje musieli posilić 
sługa domowy w izbach pozapalał lampy i świecz
ki łojowe a służąca pokropiła i wymiotła salę, bo 
się przy tańcu bardzo kurzyło. Leon wejrzał na 
zegarek i zapytał się ryszawego Kuby, czy w iz
bie na dole już jest nauczyciel. Odebrawszy od
powiedź „że jest“, udał się Leon na dół i przybli
żywszy się bez wszystkiego do stołu, gdzie nau
czyciel ze spokojnem licem siedział z kilkoma go
spodarzami.

„Za pozwoleniem” rzekł, kapelusz tylko tro
chę uchyliwszy i już to siada na ławie obok nau
czyciela.

Pogadanka naraz ucichła i można było z oczu 
gospodarzów poznać, że obecność Leona im nie 
była przyjemną, bo taki młokos nie należy między 
starszych.

Po chwili gospodarz Cichy, mąż stateczny ale 
i energiczny przerwał milczenie w te się odzywa
jąc słowa: „Wiesz co Leonie, tybyś lepiej był 
zrobił, gdybyś tam u góry był pozostał między 
twemi rówiennikami jak tu przyjść nieproszony ku 
nam; ale jeżeli tu chcesz chwilę pozostać, to przy
najmniej zdejmij twój kapelusz, tyle szacunku wi- 
nieneś już samej osobie czcigodnego p. nauczyciela."

„No, dyć tam mogę“ odpowiada Leon z uśmie
chnięciem wymuszonem i rzuca swój kapelusz na 
środek stołu. „Hśj karczmarzu!“ zawołał potem 
głośno, że go w całej izbie było słyszeć: „flaszkę 
wina i pieczonkę dla rektora!"

I jak gdyby był dobrym przyjacielem nauczy
ciela usiadł obok niego samego.

„Wy też macie wiedzieć4* rzekł doń pogardli
wie — „że dzisiaj jest kiermasz - — a ja mogę 
zapłacić, pieniędzy mam dosyć, a choćbyście jeszcze 
i co więcśj zjedli — toby mi o to nie chodziło."

Gospodarz właśnie w tej chwili zażądane wino 
i pieczeń stawił na stole.

„Tak, jedzcie panie rektor, jedzcie; niechaj 
wam dobrze smakuje" drwił Leon dalej ze swego 
nauczyciela, klepiąc go przy tern mocno po ramie
niu — „dzisiaj w całej wsi nikt nie śmie być 
głodnym."

Kilku chłopów od złości na bezwstydnego Le
ona aże drżeli i pięście ściskali, lecz nauczyciel 
ich dotąd wstrzymywał.

Powoli przychodząc do siebie, rzekł nareszcie 
do Leona: „Jeżeliś tu tylko po to przyszedł, aby 
ze mnie, twojego nauczyciela kpić, niech ci to Pan 
Bóg odpuści; ale jeśli sobie myślisz, że ja o to 
stoję abyś ty mnie czem poczęstował, to się my
lisz bardzo: Gospodarzu! bierzcie natychmiast ze 
stołu tu to wino i pieczonkę i dajcie to komu chce
cie a nie mnie! A ty Leonie pokazałeś dzisiaj 
całą niegodziwość serca twego; oj! pamiętaj na 
mnie! ta c h w ila  ci w życiu twojem nie przynie

sie szczęścia ani też błogosławieństwa! Czy jesz
cze nie dosyć nagniewałeś mnie pokiś chodził do 
szkołj ? tóż jeszcze i dzisiaj jako wielki chłopak 
przedsięwziąłeś sobie szydzić z poczciwego mojego 
ubóstwa? Leonie! — Leonie! — im starsze są 
dzieci, tem lepsze być mają!“

..No, no! — gdybym był wiedział, żeście taki 
dumny, tobym wino i pieczeń był dał komu inne
mu, któryby mi zaiste był wdzięczniejszym za to 
jako wy nauczycielu'1, rzekł na to Leon i chciał 
odejść. —

Lecz gospodarz Cichy nie mogąc się dłużój 
wstrzymać od złości zastąpił mu drogę.

„Leonie!" rzecze do niego „tyś jest najgorszy 
synek z całej gminy! A jeśli w tej chwili nie 
opuścisz naszej izby, tóż tobą drzwi wytrzasnę, ty 
smarkaczu niegodziwy!‘“

Przy tych słowach, którem się Leon, zębami 
zgrzytając przysłuchiwał, pchnął go żylastą swoją 
pięścią w pierś, aże się Leon potoczył i upadł jak 
cymbał.

Podnosząc się pomału Leon pięścią odgrażał 
Cichymu: „My dwaj się jeszcze społem porachuje
my! choć nie dziś to pewnie inną razą!"

Niemiły ten wypadek popsuł całą wesołość 
kiermaszową; nauczyciel ani słowa więcej nie mó
wiąc poszedł do domu; chłopi zaś przysiedli do 
siebie bliżej i okropnie się gorszyli na Leona; a 
ten — wróciwszy się do sali spostrzegł, że się i 
tu wiele zmieniło. Jedni z chłopców się z wzgardą 
od niego odwrócili i jednego słowa z nim już nie 
mówili, inni naśmiewali sie z niego, i pytali czy 
go tam na dole gospodarze nie przyjęli za swojego 
rowiennika; jeszcze inni powiadali, żeby był naj
lepiej zrobił, gdyby nauczycielowi był dał spo
kój, bo to, co sobie znim pozwolił hańbi nie tylko 
onego ale ich wszystkich. Dziewczęta się cofały 
od niego. Ale Leon się uśmiechał i czynił jakby 
go to wcale nie obchodziło.

„Heda! muzykanci!" krzyknął i rzucił im kilka 
marek na stół, — zagrajcie mi — wesołego ober- 
tasa; ja — syn pierwszego i najbogatszego gospo
darza chcę iść w tany".

Ci zaraz zaczęli dąć do instrumentów, i rzem- 
polić na skrzypkach aż struny pękały; ale gdy się 
Leon po dziewkach oglądał, nie mógł znaleść żad- 
dnej taniecznicy, bo go każda z koszem odprawiła. 
Gdy nakoniec poszedł do szynkarki i obłapił ją do 
tańca, otrzymał od niej odpowiedź jak się patrzy:

„Co? — ty lącie! myślisz, że możesz robić co 
chcesz ponieważ masz pieniądze? Idź i tańcuj 
sobie ty z pomietłem albo z czem chcesz ale nie 
z poczciwą dziewką".

Głośny śmiech powstał na sali przy tych sło
wach; Leon zębami zgrzytał od złości. Ściskając 
obie pięści rozzłoszczony poszedł pomiędzy chłopaki 
chcąc z nimi rozpocząć bójkę. Ale ci tylko z niego 
szydzili a jeden ku niemu przystąpiwszy tak się 
do niego odezwał: „Wiesz co Leonie, dla ciebie
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będzie najlepiej jeśli pójdziesz do domu i nie po- 
Każesz się więcej na świecie, aż trawa porośnie 
na twoich głupstwach, któreś dziś popełnił. Albo 
szyby ci się chciało z którym z nas iść w zapasy? 
aprobuj jeno! tóż jeszcze nie masz dosyć na dzisiaj- 
K.;ej odprawie? No, my też nie jesteśmy świętymi, 
ale za to, coś ty dzisiaj zrobił panu nauczycielowi
-  zasłużyłeś, żebyśmy ci należycie skórę wytrze- 
ali. Idź do chałupy a może ojciec twój będzie 
aki rozsądny i ukarze cię jakoś zasłużył“.

Leon złośliwie spojrzał na mówiącego i ze 
wstydem, zagniewany z karczmy poszed ku do
łowi.

IV.
Sen matki.

Po kiermaszu nastą- 
iły znów dni jednostaj

ne tak w domu jak w 
polu; tu i owdzie jeszcze 
wspomniano i ganiono 
brzydki postępek Leona 
•fi nauczycielem w karcz
mie, lecz wreszcie i o 
tem zapomniano. Prze
szła jesień i nastała nie
przyjemna zima. Ziemia 
spoczywała pod białą pie
rzyną śniegu a żarłoczne 
.Trony krakały od głodu 
szukając w tem lub owem 
podwrórzu pożywienia.
Mieszkańcy pilnowali po 
większej części ciepłej 
izby; nikogo też spotkać 
nie było można na wsi, 
chyba tylko dzieci wra
cające w głębokim śniegu 
ze szkoły.

Wszędzie smutno, — 
wszędzie f>hi< ho; ale naj
większa cisza panowała 

bogatego szołtysa. Smu- 
>k i troski przekroczyły próg jego domu, a to jak I mnie, biedną matkę 
ę zdało, aby go już więcej nie opuścić. Gdy nad- wszystkim majątku, 
edł miesiąc listopad i w zaduszny dzień ludzie 
> nabożeństwie ze cmentarza się powoli rozclio- 
dli, dał się słyszeć głos znajomego dzwoneczka, 
hłopiec niósł w latarni wieczne światło przed 
zenąjswiętezym sakramentem. Ksiądz proboszcz 
;edł z  Panem Jezusem do matki Leona. Febra 
ężka J£j siły niszczyła i śmierć szybkim krokiem 

ją zbliżała. W ostatnim tygodniu Adwentu po- 
rołał ją pan Bóg do siebie.

Lecz nim oczy swoje zamknęła na wieki, je
szcze raz z Leonem bardzo ważną miała rozmowę; 
ks. proboszcz jej ostro był przykazał, żeby, nim ją 
pan Bóg przed sąd swój stawi, synowi przedstawiła 
fraeszne jego życie i napomniała go do poprawy.

Jak centnarowy kamień ciążył jćj na sercu los 
Leona, jedynaka.

Smutno i ciemno było w pokoju chorej; słabe 
światełko nocnej lampy migotało na stoliczku przy 
jej łożu, gdy Leon wszedł do izby. Z głową zwie
szoną usiadł przy łożu śmiertelnem matki i słuchał 
słów, które ona z natężeniem sił ostatnich słabym 
ale uroczystym głosem doń mówiła,

,,Synu mój!“ rzekła „Dla mie za niedługo o- 
statnia wybije godzina; ale jeśli dla każdego czło
wieka ta godzina jest ważną i ciężką, to tćm cięż
sza, jest dla matki, która po sobie dzieci zostawia 
na świecie; lecz tysiąc razy przykrzejszą — bo stra

szną — ta godzina śmier
ci jest dla matki, która 
dziecka swego nie wy
chowała w bojaźni Bożej 
i pokorze chrześciańskiej. 
Ojcu twemu ja nie chcę 
robie wyrzutów, tylko 
na moje własne pamię
tam winy. Myślałam 
Robie, że majątek i pie
niądze w życiu człowie- 
ika są najpotrzebniejsze 

zachowią go od wszel
kiego nieszczęścia i złe
go; a oto teraz widzę 
iżem cię w pysze i za
rozumiałości wychowała 
i że właśnie bogactwo 
nasze, dla ciebie będzie 
źródłem największej sro- 
moty i nieszczęścia. Sy
nu! nie spuszczaj się z 
Boga — bo „coż pomo
że człowiekowi chorby 
cały świat zyskał ale na 
duszy swojej poniósł 
szkodę?-*; nie pokładaj 
twej nadzieji w pienią
dzach; lecz bój się za
wsze Boga. Spojrzyj na 

twoję i powiedz, cóż mi po 
którym nam pan Bóg pobło

gosławił? Ja z tego wszystkiego nic nie wezmę 
ze sobą. Niech cię Bóg zachowa abyś ty — teraz 
najzamożniejszy z całej wsi — wreszcie z łakom
stwa, pychy i zarozumiałości nie został nędznym 
żebrakiem4'.

Leon ostatniemi słowry przerażony, wejrzał na 
matkę i na bladych, zapadniętych jój licach ujrzał 
wielką łzę.

„To jest jedno, synu mój!“ rzekła matka, od
począwszy trochę. „Drugie jest jeszcze o wiele 
ważniejsze i gorsze!“ Leosiu, — mój Leosiu! — 
już jako dziecko nie mówiłeś prawdy. I to spra
wia mi niepokój pized mym zgonem; ani ci tego 
opisać nie mogę. Ach! żebym cię wonczab za każde



kłamstwo była karała, toby mi teraz lżej było na 
sumieniu i nie lękałabym się tyle o twą przyszłość. 
Jako dziecko kłamałeś dla kilku śliwek, jako chło
pak czyniłeś to ze złości i nienawiści, a cóż do
piero będziesz czynił, gdy będziesz dojrzałym męż
czyzną, a wszystkie złe namiętności duszę twoję 
opanują!!? Czy będziesz miał tyle siły, aby nad 
sobą zapanować? — czy będziesz szanował twoje 
dobre imię i dobrą sławę bliźniego, albo ich bę
dziesz mordował kłamliwym twoim językiem, albo 
czy może i — — “

Nie mogła dokończyć od wewnętrznego wzru
szenia; tylko ręce załamała i z wyrazem boleści 
patrzała ku niebu.

Leon zmięszany spojrzał ku matce.
„Co ci jest? matko! czemu dalej nie mówisz?11 
,.Masz słuszność; opowiem ci wszystko co mi 

na sumieniu leży. Już od wielu nocy trapią mnie 
okropne sny. Moje dziecko! — widziałam cię we 
śnie najprzód we więzieniu a potem na — szu
bienicy !“ —

„Matko! acli matko!“ rzecze Leon przestra
szony i odwrócił się od matki.

„Tak! straszliwy to jest obraz! a wiesz dla 
czego ja cię we śnie widuję w więzieniu? — Bo 
mi ludzie niby mówią, żeś fałszywie przysięgał!“ 

..Tego już za wiele, matko“, rzecze Leon obra
żony. „Za twoje sny wprawdzie nie jesteś odpo
wiedzialną, ale że w nich upatrujesz obraz mej 
przyszłości, tem mi ubliżasz bardzo. Prawda, żem 
wiele i często kłamał i nic sobie z tego nie robi
łem; ale „taki gospodarz co nie umie kłamać14 — 
mawiał ojciec — „do niczego nie przyjdzie." A 
że mnie ty trzymasz za krzywoprzy‘iężcę, matko! 
tegom przecież nie zasłużył!11

Milcząco leżała matka na łożu, ale oczu swo
ich nie spuściła z syna, który nie mogąc znieść 
tego wejrzenia matki, zawstydzony spuścił głowę.

„Kochane dziecię moje11 rzekła uspokoiwszy 
się trochę — „ja ci wierzę, że teraz w sercu masz 
najlepsze przedsięwzięcia, ale kamień, który się 
z góry kula do doliny, nie da się więcej wstrzy
mać. Tu tylko jeden jest ratunek: przyobiecaj 
mi Leonku, tu na ostatniej pościeli, konającej mat
ce twojej, że nigdy więcej w życiu nie chcesz kła
mać!14 —

„Ale matko droga! — jakże też dziwnie dzi
siaj mówisz! Żądasz odemnie, czego ci przyobie
cać nie mogę; a gdybym ci to przyobiecał, tobyin 
pewnie nowe popełnił kłamstwo. Matko! daj mi 
pokój! Przyrzekam ci jednakże, że nie będę kła
mał, jeżeli nie będę musiał koniecznie, ale żebym
nigdy — przenigdy nie skłamał......... “

Zatrzymał się i zbladł, bo wiedział, że już 
był za słabym, aby zerwać z grzechem; zdawało 
mu się, że jego św. stróż aniół twarz swoją zakry
wa a szatan porwawszy go za rękę, ciągnie za 
sobą do piekła, tam gdzie już wiele krzy woprzysięż-

ców wiecznie pokutować musi. Oczy matki prze
szywały duszę jego. —

Leon został zatwardziałym!
Jeszcze przed Godami matka Leona Bogu du

cha oddała; ale nim powieki swe zamknęła — raz 
jeszcze prosiła swego syna, żeby się upamiętał. — 
Serce matki bić przestało, Leon był sierotą. Na 
trzeci dzień odprawiono wspaniały pogrzeb; Leon 
idący za trumną matki, ani jednej łzy nie zronił. 
Smutne bardzo były (rodnie święta — u bogatego 
szołtysa.

V.
Obawy ojca.

Gdzie nie ma gospodyni, tam gospodarstwo 
powoli podupada. Ze śmiercią żony utracił bogaty 
szołtys i połowę swego szczęścia i — życia. Żył 
wprawdzie jeszcze lat kilka ale już nie był tak 
dumny i wyniosły, zresztą grubianski człowiek, 
który nikogo nie cierpiał obok siebie albo nad 
sobą. Dawniej też nie dbał na pana Boga, teraz 
co raz łagodniejszym był i czułym na nędzę drugich, 
dobroczynny, chodził często do kościoła, nawet przez 
tydzień na mszą św. — na grobie swojej „starej“ 
jak ś. p. żoną swoją nazywał, często się modlił; 
żył w najlepszej zgodzie ze wszystkimi To co 
mu żona na ostatniej pościeli powiedziała, i o co 
go serdecznie prosiła zmiękczyło pomału i napra
wiło serce jego.

Był to tylko znak, że i on w krótce pójdzie 
za żoną do grobu, ale też na wieczny odpoczynek, 
bo Bóg miłosierny zawsze się lituje nad grzeszni
kiem pokutę czyniącym. Ale myśl o synu swym 
Leonie wielce go trapiła.

Leon, zamiast sie poprawie, stał się co raz 
krnąbrniejszym, nie słuchał rad ojca, z wszystkiem 
się przed nim ukrywał i nie był otwartym. Gdy 
się go o co pytał, to nie otrzymał albo żadnej od
powiedzi albo pewnie jakie kłamstwo. Przeczuwał 
to ojciec, że syn nie na dobrej znajduje się drodze, 
a to, co mu inni o nim opowiadali, potwierdzało 
niestety jego obawy o przyszły los dziecka. Gdy go 
czasem napominał do dobrego, Leon tylko z nie
chęcią słuchał albo — co się najcześciej stawało^, 
ze złością od ojca się odwrócił i wyszedł z domu.

Takie postępowanie Leona było trucizną dla 
ojca. Że w młodzieży naszej dobre obyczaje i 
pobożność co raz bardziej nikną, ma przyczynę w 
czwartem przykazaniu boskiem, bo z jednój strony 
rodzicie często nie rozumią, albo też nie wykonują 
dobrze swoich powinności a z drugiej strony wiele 
dzieci nie słuchają swych rodziców, bo ich nie 
uważają za zastępców Boga i ze słów ich nic sobia 
nie robią. Inną przyczyną zepsucia młodzieży zaś 
jest to, że rodzice dzieci swoje jeszcze w młodym 
wieku ze sobą zabierają na wszystkie zabawy i 
uciechy m. p. do karczmy, na wesela i t. d. Dzieci 
nie posiadają tyle sił moralnych aby się oprzeć 
wszelkiem pokuszeniom do złego. Nawet tak da-



dziękował za odwiedziny i rzekł do mnie: „„długu 
twego żaden ci nie śmie wypowiedzieć, aże go sam 
będziesz chciał odpłacić4444. Leonie — to powie
dział ojciec twój; ja  na to  mogę p r z y s ię g a ć ;  
ale co ty mówisz, to jest podłe kłamstwo!14

Leon schował papier swój i zbladł a potem 
znowu się rozpalił. Od wstydu i od złości Cichymu 
urywkowo ledwie odpowiedział: „Wy możecie mówić 
co tylko chcecie, ale ja żądam moje pieniądze, a 
tego prawa mi żaden zaprzeczyć nie może!44

Po niemiłej rozmowie z swoim dłużnikiem Leon 
poszedł w złym humorze do sali na pierwszem pię
trze gdzie się jego krewniacy właśnie do domu 
zabierali.

W krotce cały dom gościnny był wypróżniony. 
Po nieprzyjemnym zajściu z Cichym gospodarze 
się rozeszli, zostawiwszy w szklankach jeszcze 
połowę piwa lub wina; tylko kilku nałogowych 
pijaków pozostało.

Jeden z pozostałych gości jednak różnił się 
od wszystkich innych. Był to jakiś mieszczanin, 
wzrostu wysokiego, chudy, licho ubrany z okula
rami na nosie ale twarzą inteligentną. Leon go 
iiieznał; ale kiedy tylko koło niego przechodził 
nisko mu się kłaniał, aże Leon wreszcie do niego 
się przysiadł.

„Winszuję W. panu szczęścia44 rzekł ów pan, 
do Leona, „dzisiaj W. pan wielki odziedziczył ma
jątek; coś podobnego nie zdarza się każdy dzień44.

„No — no“ odpowiada na to Leon z ukon
tentowaniem; „to już jest dobry początek; — łatwo 
będzie dorobić się czegoś więcej44.

„Prawda mój panie44 odezwał się znowu z 
głębokim ukłonem ów chudy mieszczanin; a wiel
możny pan jesteś jak stworzonym do tego aby 
majątek ojcowski przez spekulacyą znacznie pom- 
nożyć“.

„A czy mnie znacie?44 pyta się Leon.
„No!44 rzecze chudy mieszczanin, zbliżając się 

poufałej do Leona, „któżby w okolicy nie znał tak 
doskonałego i mądrego gospodarza. Gdybyście, mój 
panie, żyli jako wszyscy inni co w głupocie swojej 
'Ciężko pracują a oprócz kawałka suchego chleba 
jednak nic nie mają, toby o was nikt nie mówił, 
ale taka dobra główka jak wasza! Ręczę W.'panu
— że nawet w mieście sędziowie nie mogą się na- 
dziwować nad bystrością głowy waszej44.

„Tak, to mnie cieszy, chociaż nie wiem, jakoby 
sędziowie mnie już znać a nawet chwalić mieli; 
ale przepraszam jak się W. pan nazywa?;t

Zapytany pokręcił koniuszek swojego wąsika 
i rzekł: „Ja sobie żyję jak baron, nie mam pewnego 
zajęcia; ale żeby się innym przysłużyć i być uży
tecznym, zajmuję się sprzedawaniem gruntów, do
mów, pożyczaniem pieniędzy, jednem słowym — 
czynię dobre, gdzie tylko mogę44.

„A to wszystko czynisz W. pan za darmo? 
tylko ze szczerej miłości bliźniego?14 pyta się Leon.

O ty głupi ośle — pomyślał sobie ów miesz

czanin wygłodniały — a potem gcśniej odzywa się 
do Leona: „Tak — tak — z miłości, ale ponieważ 
odemnie żądać nie można, abym za moje trudy 
jeszcze miał mieć szkodę, no, to sobie czasem każę 
co zapłacić! Co? przecież mnie kochany panie 
rozumiecie!?44

„Rozumiem, rozumiem44, odpowiada na to młody 
szołtys nieco zamyślony. W tej chwili mu się 
bowiem przypomniało, co Kuba mu powiedział, gdy 
się z nim w złości rozłączył. Może ten natrętny 
człowiek jest „ów mieszczanin, który za kradzież
i fałszywą przysięgę już zapoznał się z cuchthau- 
zem44. Przecież „ryszawy Kuba44 powiedział, że 
to ma być przebiegły kłamca, który niejednego 
zrobił nieszczęśliwym. Postanowił więc u siebie 
być ostrożnym; ale i ów panek z swej strony pit
nie uważał na minę swojej ofiary, wydobył z kie
szeni ostatnich parę feników aby zapłacić swoją 
szklankę piwa; potem wziąwszy laseczkę z kątku 
podał Leonowi przyjacielską dłoń i rzekł: „Zostań
cie z Bogiem, panie szołtysie! Pojutrze dostaniecie 
wasze 8 tysięcy marek; wiedziałbym ja na nie 
dobre miejsce!44

„Gdzież W. pan mieszka? i jak się pan nazy
wa?44 pyta się Leon ciekawie.

„Ali — tego wcale nie potrzeba44 rzecze na 
to uroczyście nieznajomy; — „w krotce tu znowu 
będę miał do czynienia, przy tej sposobności się 
poznamy bliżej44 — i — poszedł sobie napuszony 
jakby jaki wielki pan; ale karczmarz się tyłka 
dziwnie uśmiechał, patrząc za nim.

Leon przystąpiwszy do gospodarza zapytuje 
się, czy nie zna przypadkowo tego panka?

„A dobrze go znam! to łajdak! Leonie strzeż 
się przed nim, bo ten może szkodzić każdemu, czy 
znim kto jest dobry — albo i zły44.

— Cichy Leonowi oddał swój dług w dzień 
naznaczony; sąsiedzi i przyjaciele mu chętnie w 
tem przykrem położeniu dopomogli. Leon więc miał 
„swoje p ie n ią d z e 44, ale gospodarz Cichy jednak 
nie wyszedł na żebraka, czem go Leon z  zemsty 
chciał uczynić; ale brzydki ten uczynek Leonowi 
samemu najbardziej zaszkodził; w całej wsi odtąd 
nie miał ani jednego przyjaciela, — wszyscy go 
potępiali. —

Młody szołtys teraz począł myśleć o ożence. 
Dla bogatego dworu swego chciał także bogatej 
żony, ale we wsi nie miał co szukać, bo by mu 
też żaden córki swojej nie był dał; — zresztą za
chciało mu się — mieszczanki! I  to ma się udało; 
ożenił się z córką bogatego właściciela browaru z  
miasta. Ta wprawdzie z sobą przyniosła do gospo
darstwa pełne wory pieniędzy ale serce próżne — 
bez pobożności i wszelkich cnót, które w małżeństwie 
są podstawą szczęścia domowego. Czego młodzi pań
stwo potrzebowali, to nie rósło na roli, łące alb;> 
w chlewie, — t. j. dobre wychowanie. Ale jeśli 
Leon był wyniosły i zarozumiały, to jego małżonka 
jeszcze bardziej. Chciała zresztą na wsi pańskie
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prowadzi? życie jak w domu — w mieście. Wy
datki były wielkie, trzeba było masę pieniędzy;
— Leon musiał zacząc spekulować, żeby łatwym 
sposobem ich sobie przysporzyć. Tylko to gniewa
ło go, żę w swoich interesach pieniężnych zawsze 
się spotykał z owym tajemniczym pankiem z mia
sta, którego po pogrzebie swego ojca po raz pierw
szy widział, a którego karczmarz nazwał był pod
łym urwiszem. Lec/ jeszcze bardziej go ubódło, 
że z żoną swoją przyszedł do złości, gdy go się 
chciał raz na zawsze pozbyć; ta bowiem mu po
wiedziała, że ten pan radze a jest nietylko do
brym znajomym i zażyłym przyjacielem jej rodziców 
ale nawet jej dalekim krewnym; „w którem poko
leniu zemną jest spokrewnionym" dodała na za
kończenie, — ..tego sama nie wiem, ale to muszę 
od ciebie żądać, żebyś i ty pana radzcę uważał 
m  naszego przyjaciela i według tego się pięknie
2 nim obchodził".

W sprawie tej to tylko prawdą, że ojciec 
młodej pani szołtysowej pana radzcę był trzymał 
do chrztu święt. a potem go parę lat posyłał 
na gimnazyum; lecz gdy w nauce jakoś nie 
chciało iść dalej, nasz „pan radzca“ opuścił szkoły 
jako student niedowarzony i zawadziwszy później
o coś i dwie lata zniknął ludziom z oczu — albo 
po prostu mówiąc siedział we więzieniu aż nare
szcie Leonowi się przedstawił jako „baron i wiel
możny radzca“, — radzca do złego.

Pan Zuber — bo to jest jego imię — był 
człowiek bardzo przebiegły, chytry. Skoro tylko 
spostrzegł, że go Leon nie może cierpieć i od niego 
stroni, — nie narzucał mu się więcćj, lecz czekał 
spokojnie, aż Leon sam przyjdzie do niego z prośbą
o poradę albo pomoc. Tymczasem tylko z daleka 
na niego sidła swe zastawiał. Leon w sprawach 
pieniężnych niedoświadczony, do prawdy mu się w 
krotce zwierzył a zwabiwszy go raz do swego do
mu, już go się więcej nie pozbył i jak mucha z 
pajęczyny tak się Leon już ze szponów pana radzcy 
nie wymotał.

Pan Zuber chcący Leona wycyckać należy
cie, a siebie zbogacić — liczył najprzód na jego 
chciwość i pychę ale więcej jeszcze na kłam
liwość, bo to z doświadczynia wiedział, że ten czło
wiek co bez skrupułów kłamie nie ulęknie się żadnej 
niegodziwości.

A wtóm się nie omylił.
Leona czasem k'Jka dni, nawet tygodni w 

domu nie było; szukał \?e świecie pieniędzy. Gos
podarstwo zatem z każdym dniem marniało; bo 
kiedy gospodarza nie ma w domu, czeladź robi 
co chce; wszyszko szło opacznie. Bydło pochud- 
niało, mleka, masła ledwie że nie brakło w domu, 
zboże liche a stodoły i spichlerza nie pełne; gos
podarstwo samo siebie zjadało. Czeladnicy okradali 
Leona gdzit- tylko mógli i z domu roznosili, bo się 
odwoływali na przykład gospodarza. Kiedy sobie 
pan kłamstwa nie poczytuje za grzech, to się

dziewka i parobek już wcale nie potrzebują wsty
dzie kłamstwa lub złodziejstwa, bo co panu wolno
— to sobie i sługa pozwolić może. Najdziwniej- 
szem jeszcze było to, że Leon przy wyborze swej 
czeladzi nie chciał mieć żadnych „pobożnych" dzie
wek lub parobków. Ci czeladnicy więc, których 
miał około siebie, nie byli wierni — i znacznie się 
do jego zguby i upadku gospodarstwa przyczyniali.

Po kilku latach u młodego szołtysa pieniędzy 
było coraz mniej zamiast więcej. Miał ci on na 
kilku miejscach wielkie sumy po wysokich procen
tach wypożyczane; ale — niemógł ich przed czasem, 
wypowiedzieć, bo by świat się zaraz był domyślał, 
że z szołtysem już źle stoi.

VII.
Zgroza pomyśleć.

Jak się nieszczęście na człowieka zacznie walić, 
to się trudno już z niego wykopać; tak też było 
u Leona. Gdy przez niewierność służących miał 
na bydle wielkie straty a na wekslach u pewnego 
dłużnika 10 tysięcy marek przepadło, całą nadzieję 
swoję pokładał w pięknem żniwie, którego się w 
tym roku spodziewał. Zboże na polach już dawno 
nie było tak pięknem jak właśnie tego roku; juy 
tylko parę tygodni trzeba było czekać, aże dojrza
lej e ; i rozpocznie się wesoły czas żniwa. Pola 
Leona leżały po wielkiej części nad brzegiem małej 
ale dla częstych wylewów bardzo niebezpiecznej 
rzeczki.

Było to na końcu lipca w dzień św. Jakóba 
apostoła. Ani kropelki rosy na trawkach rano nie 
było widać, słońce od samego rana bardzo przypie
kało, a niebo nie było jasno-modre tylko czarno- 
szarą powłoką pokryte.

„Niech nam dzisiaj pan Bóg będzie na pomocy“ 
rzekł gospodarz Cichy, kiedy się. rano z Leonem 
spotkał we wsi. „Będziesz widział, po południu 
będzie wielka burza".

„I cóż więcćj!“ rzecze Leon krótko — „Już- 
by bardzo źle musiało być, żeby burza i mojemu 
gospodarstwu zaszkodziła!" — rozśmiał się przy 
tem i obrócił w inną stronę, aby się pozbył Cichego.

Minęło południe; ani lekki wietrzyk nie po
wiewał, dla tego było bardzo parno a ziemia na 
polach była popękana od wielkiej suszy, zboze się 
chyliło ku ziemi. Bydło w chlewach ryczało a 
wróble się nawet przy studniach nie chłodziły w 
wodnie ale raczej smutne i słabe szukały schronie
nia w chłodnych stodołach na gumnie. Ze strony 
południowej nadchodziły ciemne chmury z krajami 
ognistemi jakby się w nich znajdowało rozpuszczone 
żelazo. Słońce znikło za chmurami, ponura ciem
ność pokrywała ziemię. Przerażeni ludzie spoglą
dają ku niebu; z wieży daje się słyszę dzwon 
zapowiadający trwogę i nieszczęście. Chwilowo 
wiatr gwałtowny całe chmury piasku, prochu i 
kamieni porywał do góry, w lesie z łoskotem sosny 
się waliły, nawet dęby, nie mogąc się oprzeć wich



rowi, zostały wykorzenione. Zdała słychać grzmot, 
■ który się co raz szybciej zbliża do wsi. Wtem 

rozdarła się jedna z czarnych chmur i cała wieś 
niby ogniem obsuta, przez długą błyskawicę na 
chwilę została oświetloną. Wtóm samen okam
gnieniu piorun okrutny uderzył aż ziemia zadrżała. 
Potem znowu na moment zapanowała wielka cisza 
i ciemność. A teraz dopiero wiatr podruzygotane 
gałęzie i całe drzewa miotał na drogi, a deszcz 
ulewny z gradem trzepał w okna tak że mało gdzie 
szyba została całą. W jednej chwili napełniły się 
wodą wszystkie rozpadliny ziemi i jużto toczą się 
całe masy wody ku dolinom zalewając wszystkie 
rowy i drogi. Małe przykopy stały się niebez- 
piecznemi strumieniami — a strumienie wielkiemi 
rzekami. Woda się już nie może między brzegami 
pomieścić, z każdą chwilą rośnie i zalewa całą 
okolicę. Na polach już zboża nie widać z wody, 
ale na wodzie płynące siano, zboże, całe stósy drze
wa, nawet bydło i budynki świadczą o wielkich 
spostoszeniacli w okolicy.

We wsi powstaje strach i osłupienie; nawet 
niektóre pomieszkania już zabrane wodą, ludzie na 
łodziach ratują co jeszcze mogą ratować. Bydło w 
chlewach ryczy i czeka także wyzwolenia z wody.
—  ale tu i owdzie już napróżno.

Leon złorzecząc leci przez wieś na swe pole, 
w drózdze spotyka ks. proboszcza, który czule doń 
przemawia: „Otóż, pan Bóg nas srodze nawiedził", 
ale ten złośliwie na to odpowiada: „No! to mi 
ładny pan Bóg, który takie nieszczęście sprowadził", 
i leciał dalej jak szalony aże go zatrzymały bał
wany, na których zniszczone zboża się kołysały. 
Z iskrzącymi na to wszystko patrzał oczami, ciągle 
klął i bluźnił Boga. Jego pola zupełnie były za
lane — nic na nich nie było widać, tylko spusto
szenia, wszystkie jego nadzieje były zniszczone; w 
środku pola jeszcze stoi krzyż, który zmarły jego 
ojciec tam kazał wystawić dla uproszenia błogosła
wieństwa boskiego. Woda go już podmuliła i oko- 
łatała ale jeszcze stał i nad wodą się unosił.

W swej ślepocie Leon pięścią grosi na krzyż 
i zgroza pom yśleć, krzyczy: „Kiedyś mi zboża 
nie obronił tak że mi wszystko zginęło, zgiń i Ty, 
ja Cię już nie potrzebuję więcej".

Wtej samćj chwili bałwany wywaliły krzyż z 
ziemi i unoszą go coraz dalej przed oczami młodego 
szołtysa. Chwilkę jeszcze patrzał za nim, potem 
nagle się obróciwszy mocno się wylękał. Stasia, 
siostra Jakóbowa, stała obok niego.

„Co chcesz odemnie?" pyta się jej.
„Ja nic nie chcę od ciebie" odpowiada Stasia 

.icho i spokojnie.
„Po cóżeś tu więc przyszła?"
„Achi chciałam zobaczyć co się dzieje z krzy- 

em św.“. Leon struchlał.
„A cóż tobie do m ego krzyża?"
„Gospodarzu!" rzecze na to śmiałym głosem. 

Już temu jest 20 lat, jak ojciec twój krzyż ten

wystawił na tem miejscu; ty i ja wtenczas jeszcze 
byliśmy dziećmi. Kiedy ks. proboszcz go poświę
cił, niosłam wieniec, którym krzyż potem został 
ozdobiony! Ojciec twój mi za to darował pięć 
marek mówiąc: „Stasiu! przyjdzie może czas, że 
z moich ludzi nikt nie będzie się troszczył o ten 
krzyż. Miej ty o nim staranie i ozdobiaj go 
w lecie kwiatkami ; a pan Bóg ci to wynagrodzi".

Leonowi przy tej mowie głowa opadła na 
piersi, wreszcie nieśmiało rzekł: „Teraz za późno 
żałować, woda krzyż zabrała i może się już o jaką 
skałę rozbił w kawałki".

„Toby nie szkodziło, co woda czyni — to nie 
padnie na nasze sumienie. Ale ty Leonie" — 
rzekła uroczystym głosem przystąpiwszy krok bli
żej ku niemu, „tyś bezbożne wyrzekł słowo. Tęgi 
nie powinieneś uczynić!"

Leon zbladł. \
„Ja nic nie powiedział" odpowiada po chwili 

milczenia.
„A przecieżeś z zacisniętemi pięściami złorze

cząc krzyżu groził mówiąc: „Kiedy mi wszystko 
zboże zginęło to zgiń i Ty, ja Cię więcśj nie po
trzebuję".

„To nie prawda! ja tego nie wymówiłem".
Stasia podniosła prawą rękę do góry grożąc 

mu: „Tóż się ty jeszcze nie boisz Boga, który przez 
tę burzę tak głośno do ciebie przemówił!?"

„Anastazyo — ty kłamiesz! jam tego nie..."
Wtem okamgnieniu się zabłysło przeraźliwie, 

piorun uderzył do wody blisko mówiącego a okrop
ny grzmot przygłuszył ostatnie słowa Leona.

„Idź“ prosiła Anastazya drżącego Leona — 
„idź do domu a nie łżej więcej. Bóg cię słyszał, 
i czas już wielki żebyś i ty słuchał głosu Bożego
— bo Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy!"

Leon puścił się ku wsi ale nie do domu, lecz 
do karczmy; tam chciał złość swoję i wyrzuty 
sumienia w trunku utopić, jak przysłowie pijaków 
powiada „na frasunek dobry trunek". Dawno już 
zapomniał o tem, że modlitwa serce strapionego 
najlepiśj i najprędzej uspokoi i pocieszy.

Może już z godzinę siedział przed szklanką — 
nic nie mówiąc, gdy ryszawy Kuba wszedł do 
karczmy; pogardliwie wejrzał na szołtysa i przy 
innym stole usiadł.

„Kieliszek wódki" rzecze Kuba ocierając sobie 
czoło zapocone — „a prędko! — dziś nicraam czasu!“

„Zaraz, zaraz mój Kubosiu" odpowiada grze
cznie karczmarz stawiając przed nim pełny kieli
szek. „Jesteś taki zmęczony!“

„Byłoby co do opowiadania" rzecze na to pa
trząc ostro na Leona. „Przed godziną spotkałem 
siostrę moją, Stasię, która mi rozprawiała, że woda 
zalała całe pole szołtysowe i nawet krzyż z pola 
zabrała. Prosiła mnie, żebym zobaczył, co się z 
tym krzyżem stało; wziąłem się więc do szuka
nia i znalazłem go wreszcie na końcu wsi 
gdzie między dwiema gałęziami został wisieć’



Wiele pracy mnie to kosztowało, niżem krzyż wy
dobył z wody, ale przecież mi się to udało; jutro 
postawię go przy mej chałupce w polu”.

Z coraz większą złością przysłuchiwał się Leon 
tej uszczypliwej mowie Kuby aż równo na nogi 
wstanął i ryknął na Jakóba: „Jak się ty możesz 
odważyć mój krzyż wziąsć i na t w o i m gruncie 
go wystawić? ty złodzieju!'4

„No. no! powoli tylko, — nie nazywaj ty  — 
innycfc złodzie
jem!'4 odciął Ja- 
kób. „Tyś powie-, 
dział, że Go wię
cej nie potrzebu
jesz i nie chcesz44.

„Ja tego nie 
powiedziałem'"', 

przerwalLeon zło
śliwie.

„A p r z e c ie ż  
ty  to powiedzia
łeś44.

„Ja na to mo 
gę przysiądz44 rze
cze Leon, trzy pal- 
cepodnosząc jakby 
do przysięgi.

„Leonie, bądź 
tak dobry44 prosi 
go uprzejmie Ku
ba, a wyjdź zemną 
choć na moment 
przede drzwi44.

Leon go usłu
chał i wyszli obaj 
przed karczmę, 
gdzie krzyż zna
leziony był przy 
ścianie oparty.

„Obejrzyj Go 
sobie dobrze44 na
pominał Jakób.

Krzyż był na 
dole złamany, ale 
Ciało Zbawiciela 
było nieuszkodzo
ne, tylko przy pra
wej ręce brakowały trzy palce, te same, które 
-Leon w tej chwili był podniósł do przysięgi.

Obyjdwaj spojizeli na siebie.
Wreszcie Kuba zdjął kapelusz z głowy i rzekł: 

Szołtysie! weź — twego Pana Jezusa i zanieś do 
domu; przypatrz mu się dobrze. Ja sądzę, że ten 
krzyż jest dziwnem dla języka twego napomnieniem.

VII!.
Pan radzca.

Dzień po tej katastrofie Leon wyszedł na pole 
a ponieważ woda już opadła, widział całą szkodę

którą mu woda zrobiła. Z wielkiego bogacza który
o innych tylko z ubliżeniem myślał i mówił, stał 
się człowiek na duchu złamany; dotąd wartość 
swoję ważył podług ciężkich worów pieniędzy a 
teraz po tak wielkich stratach był podobny do 
wielu innych we wsi. Co jeszcze nieszczęście jego 
powiększało jest to, że mu Indzie póki był najbo
gatszym w okolicy chyba tylko zazdrościli ale 
dla złych przymiotów duszy jego nim gardzili;

cóż sobie teraz o 
nim myśleć mu
sieli, kiedy tak 
bardzo podupadł. 
Lecz największem 
jego nieszczęściem 
było jego zaśle
pienie, że nie 
chciał poznać pra
wego czasu i dro
gi do nawrócenia 
swego. Gdyby i 
teraz zamiast po 
swiecie jeździć i 
w niebezpieczne 
wdawać się speku- 
lacye, chwycił się 
uczciwśj roboty, 
toby się za pomo
cą bożą jeszcze 
był utrzymał i 
powoli majątku 
dorobił.

Ale tego nie 
chciał; tem zapal
czywiej chwyci! 
się lichwy, nie 
starając się o u- 
prąwę roli a to 
był znowu wielki 
krok ku własnej 
zgubie.

Zafrasowany, 
w myślach zato
piony siedział je
dnego wieczora w 
swojej izbie gdy 
pan „rad zca44, 

który Leona po ostatnich nieszczęściach rzadko 
odwiedzał, nagle wstąpił do pokoju a kapelusz rzu* 
ciwszy na ławę zawołał: „Leonie, szołtysie! przy
noszę ci dobrą nowinę44.

„Jako? wesołą nowinę?44 pyta się Leon zdzi
wiony.

„Tak, wesołą; słuchaj: siodłak Przynica, który 
Ci jest 2000 marek winien zmarł nagle44.

„Cóż ja z tego mam mieć za pożytek?44
„Bardzo wielki, jeśli głowę masz na karku i 

trochę odwagi44.
„To — jak to44 rzekł Leon. „Miało się głowę
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a cóż mi było po niej; nic — bo oto innym się 
co raz lepiej powodzi a ja w krotce z pierzyn 
dostanę się na słomę".

„No no!“ rzecze na to mieszczanin. — „tóż 
i ty już jak stara baba umiesz narzekać t“

„Cicho bądź! od ciebie nie dam sobie grubi- 
jaństwa spodobać!“

„Bynajmniej! nie chciałem ci nic złego powie- 
wiedziec", odpowiada chytry „krewniak", — „ale 
słuchaj co ci powiem! Stary Przynica zmarł jako 
kawaler, samotny, nie miał żadnych krewnych i 
zapisał cały swój majątek Anastazyi, siostrze „ry- 
szawego", bo jest jej chrzestnym ojcem".

Leon zamyślony patrzał na ziemię.
„Ja mam zapis od Przynicy" rzekł potem obo

jętnie; „dziwny to człowiek; pomimo że miał dosyć 
pieniędzy, pożyczył odemnie 2000 marek, gdy miał 
nagle coś do zapłacenia; swoich pieniędzy nie chciał 
naruszyć".

„A właśnie ten zapis długu może ci pomódz 
z biedy".

„Nie kpij sobie!“ mruczał Leon, — „cóż u 
mnie znaczą 2000 marek —• czy mi nagrodzą to 
com w ostatnim czasie stracił w wekslach — albo 
przez wodę przy burzy".

„Pokaż mi no ten zapis dlugu“.
Leon wydobył z kuferka książkę z różnemi 

pogiętemi papierami i wyciągnął z pomiędzy nich 
żądana kartkę.

„Obejrzyjże ją sobie dobrze", napominał dalej 
pan radzca, „a powiedz mi, czy ci nie przyjdzie 
żadna dobra myśl do głowy!?“

Leon nie mógł się domyśleć niczego i zapytu- 
jąco spojrzał na pana Żubra.

„Oh! dzisiaj wydajesz się być tak niewinnym!“ 
rzecze „przyjaciel*4 Leona; — „przecież wiesz, żem 
ja sam wtedy za ciebie z Przynicą zrobił ten in
teres i na tej kartce zapisałem jego dług. Widzisz
— suma tu tylko cyfrą jest napisana. Poczciwy 
Przynica nie zważał na to, że trzeba było i lite- 
terami wyraźnie napisać sumę pożyczaną i w głu
pocie swśj podpisał się jak widzisz. Ja ci powiem: 
ty mi dasz 500 marek zaraz a ja przed te 2 ty
siące napiszę jedynkę a ty zamiast dwóch tysięcy 
będziesz miał 12 i znowu sobie będziesz wielkim 
panem".

Leon na to nic nie odpowiedział. W życiu 
swojem był się już do różnych niesprawiedliwości 
przyzwyczaił, kłamstwa sobie wcale za grzech nie 
miał; ale tą ras ą miał swoje kłamstwo na papierze, 
czarne na białem niby uwiecznić. I byłby to za
raz uczynił, gdyby sobie nie rozważał, że na przy
szłość mogłyby ztąd wyniknąć złe skutki. Jednak 
niespodziana rada pana Z. zdała mu się być za
stanowienia godną.

„No! i cóż się tak namyślasz?" rzecze kusiciel; 
„albo się boisz — albo naraz chcesz się stać spra
wiedliwym; a toby u ciebie było coś nowego".
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„A cóż za następstwa może mieć to sfałszo
wanie, gdyby się wyjawiło ?!“

„Mniejsza o następstwa. Głupiś — ty będziesz 
obstawał przy swojem, że Przynica nie 2 lecz 12 
tysięcy winien i basta; a jeśli to nie pomoże — 
to przysiągniesz".

Na ostatnie słowo Leon zadrzał i zbladł.
„Wiesz, dla dziesięciu tysięcy" rzekł dalej 

chełpliwym tonem pan radzca, — „ja bym i pół- 
kopy razy fałszywie przysięgał. Ha, ha! istotnie 
śmiać się chce, że ludzie stają się babami, gdy 
mają przysięgać i myślą, że ich piekło natychmiast 
pochłonie jeźli troszkę skłamią. Wierz mi Leonie, 
że nawet między panami dość jest takich co już 
fałszywie przysięgali a djabeł ich nie porwał ani 
sędzia ich nie wziął za uszy. Zróbmy to krótko! 
Ja napiszę namiast 2 tysiące 12 tysięcy i gdyby 
tego było potrzeba będę przysięgał, że byłem na
ocznym świadkiem, żeś ty panu P. 12000 marek 
pożyczył. Rozumie się, że ty to samo wypowiesz 
pod przysięgą a sędziowie skończą termin. Kiedy 
ja od ciebie przy całej tej sprawie tylko 500 marek 
żądam, to widzisz, że tego nie wiele i że jestem 
człowiek sprawiedliwy11.

Długo jeszcze namyślał się Leon, lecz wreszcie 
wybuchnął: „Dobrze! dotychczas mnie żadne kłam
stwo nie udusiło to i tem się nie udławię. Napisz 
12 tysięcy marek, oprócz nas dwóch żaden o tem 
nie wie a przysięgać możemy co chcemy".

Podczas ostatnich słów Leona pan radzca już 
był napisał nieszczęsną ową cyfrę i położył kartkę 
ostrożnie przed Leonem, gdy się koło okna jakaś 
postać przesunęła.

„Nie był to Kuba?" pyta się Leon blady jak 
ściana.

„Tak — on".
„A czy on czasem nie słyszał, cośmy roz

mawiali?"
„Ach, gdzież tam! okna są pozawierane, a 

choćby i kilka słów był słyszał, to wszystkiego 
jednak nie rozumiał, o co idzie", rzekł pan radzca 
dla uspokojenia Leona i poszedł sobie.

IX.
Po terminie.

Sąd w mieście miał pozostałość po s. p. Przy
nicy według testamentu rozdzielić. Wszyscy więc, 
którzy mieli co do żądania, musieli się zawczasu 
w sądzie zgłosić.

Leon wziął swój zapis i jechał do miasta ; 
dziś nie gonił koni jak po inne razy, ani nie był 
wesoły; ciężko mu było na sercu jakby go mora 
dusiła. Nim szedł do sądu wypił prędko butelkę 
mocnego wina i potem dopiero wstąpił do izby 
sądowej. Sędzia jakoś niemile na niego wejrzał, 
bo dość często już był słyszał o Leonie, a co sły
szał, to nie było nic dobrego. To go oburzyło, 
ale przytłumił w sercu swój gniew a przybrawszy 
trochę odwagi poufale rzekł do sędziego, swój



papiorek z pularesu wydobywając: „Mam tu małą 
sprawę pieniężną; nie będzie w tem żadnych tur- 
bacyj, bo zapis jest prawdziwy a ś. p, Przynica 
zostawi! dość pieniędzy aby i na mój dług stykło“.

Sędzia wziął papier z ręki Leona, przejrzał 
go badawczem okiem a gdy potem spojrzał na 
niego samego, zadrżał i był pomięszany.

„Mnie się ta suma zda być za wysoką" rze
cze sędzia, ciągle jeszcze patrząc na papier Leona.

„Cóż tam jest nadzwyczajnego; Przynica tyle 
pieniędzy potrzebował a ja — ja mu je dałem“.

„Hm! a czemuż tu suma pieniędzy nie jest 
wypisana i słowami tylko liczbą?"

„Przynica powiedział, że to nic nie szkodzi 
on sam nie chciał innej kartki — —

„A do czego potrzebował zmarły tyle pienię
dzy kiedy icli sam miał dosyć41.

„Ja go się o to nie pytałem, — to się też 
inni tak ciekawie o tem dowiadowac nie potrze
bują44 — rzekł Leon bardzo uszczypliwie.

„To się już znajdzie41 odpowiedział sędzia do
bitnym głosem i kazał Leonowi iść.

Ostatniemi słowy urażony i nic dobrego nie 
przeczuwając wyszedł szołtys ze sali sądowej ale 
nie do domu, tylko do tej karczmy gdzie wyprząg- 
nął konie. Tam spodziewał się najprędzej odzyskać 
odwagę i spokojność. Usiadł za stołem i w swojem 
wzruszeniu spijał jeden kieliszek po drugim; język 
mu się rozwiązał i choć się inni goście od niego 
cofali, on z każdym rozmowę zaczynał.

„Sędzia sobie może myśli14 rzekł nareszcie 
pięścią uderzywszy w stół, „że mu pokazałem sfał
szowany papier, i że z 200U zrobiłem 12000; ale 
się grubo myli. Ja mam dosyć pieniędzy i nie 
potrzebuję się niesprawiedliwie bogacić czyjemi 
pieniądzami. A jeźli mnie sędzia jeszcze raz tak 
podejrzliwemi i ubliżającemi słowy będzie wypyty
wał, to go zaskarżę i basta, a będziemy widzieć, 
kto wygra, on albo ja. Tak jest. Szołtys'— jest 
szołtys — a ten sobie nie potrzebuje nic dac spo
dobać ani od księdza, ani od żadnego „uczonego14 i 
nawet sędziego!“

Znowu duszkietn wychylił kieliszek.
„Wiem o tem, że mnie ludzie nazywają kłam

cą, że potrafię zamiast X napisać U. Niechże tam! 
To tylko z zazdrości mówią, ponieważem dziesięć 
razy mędrszy jak insi, a to ich bardzo gniewa, 
że i ja nie w ciemię bity i mam swoją — dobrą 
główkę. Ja sobie z tego nic nie robię. Zmarły 
Przynica mi jest dwanaście set winien, ja na to 
przysięgnę i koniec!“

„Przed chwilą przecież powiedziałeś,44 — 
przerwał mu jeden z gości — „że ci dwanaście 
tysięcy winien!?44

Pijany Leon wytrzeszczył oczy na mowiącego; 
te słowa go przestraszyły i zaraz poprawił: „No 
tak! 12 tysięcy mi winien.44

„A potemecś znowu powiedział, że będziesz 
przysięgał, iż ci jakiś Przynica 12 set jest dłużen4-.

„Czy tak powiedziałem?44 wyjąkał Leon coraz 
bardziej bladniejąc. „Tóżem się omylił, bom już 
nie zupełnie trzeźwy; słuchaj, ja ci powiadam, że 
ten Przynica ma 12 tysięcy długu u mnie, i nie 
chcę zdrowy przyjść do domu, jeśli to nie prawda!44

Nikt mu na to ani słowa nie odpowiedział, każdy 
się ze wzgardą odwrócił od obrzydliwego kłamcy.

Leonowi samemu się zdawało, że już za wiele 
powiedział i duszno mu było w tem towarzystwie. 
Zapłacił więc co wypił i z udaną miną wesołą 
chwiejąc się opuścił izbę.

Już była późna noc, niebo czarnemi okryte 
chmurami a wolny deszcz padał i padał. W ciem
ności niebyło ani dłoni widać przed oczami. Leon 
siedzi na swoim wózku i podcina konia, choć ten 
bicza nie potrzebował. Sumienie robiło mu wyrzuty, 
że sprawiedliwość boską w pijaństwie nadaremnie 
wyzwał. Każdy łoskot napełniał go bojaźnią, zda
wało mu się że drzewa przy drodze, niby olbrzymie 
postacie, wyciągają ręce swoje do niego, aby go po
chwycić. Strach wielki ogarnął go, i tem bardziej 
konia podcinał. Rozdrażniony koń leci szalenie. 
Już zbliża się do wsi, skręca się około pierwszego 
domu na dziedziniec, ale koń nie zważa na to, że 
go gospodarz na cuglach zatrzymuje tylko tem 
prędzśj chce być w domu; wtem „trzask!44 i jir/ 
się koła wozu rozleciały zawadziwszy o ’* 
koń stargał postronki i uciekł, zostawiaj 
pana przede wsią.

Leon wypadł z wozu i skrwawiony lei 
kapliczką wołając pomocy.

Nie daleko od tego miejsca nieszczęścia stała 
chałupa Jakóba i Stasi.

Anastazya jeszcze była zajęta robieniem poń
czochy a brat jej czytał w kalendarzu piękną hi- 
storyą gdy usłyszeli turkot wozu a potem jęki 
nieszczęśliwego.

Wyszli ze światłem chcąc się dowiedzieć, co 
się stało. Ale o zgroza! ujrzeli Leona ciężko ra
nionego we krwi przed kaplicą. Stasia pobiegła 
do domu Leona po pomoc, zaczem Jakób został 
przy nim.

Po chwili Leon otworzył oczy a gdy przy 
sobie poznał Kubę, dreszcz go przeszedł.

„Leonie! co ci się stało?14 pyta się z litością 
Kuba.

„Nic — daj mi spokój14 i odwrócił twarz od 
Kuby.

„Ryszawy44 miał w prawdzie niektóre złe 
przymioty ale nie był złym. Gdyby nie „pijak 
wsiowy41 był jego ojciec, zapewnie by z niego był 
został człowiek bardzo uczciwy; bo chętnie słuchał 
rad i napomnień swej pobożnśj siostry.

Mocne stąpanie i rozmowy zbliżającego się 
tłumu ciekawych ludzi zbudziły Leona. Najgłoś
niejszą z wszystkich była żona jego, k tóra go prze
klinała, że nigdy za wczasu nie przyjdzie do domu 
a rzadko kiedy trzeźwy; sam sobie w niem że go 
prędzej czy później jednak djabłi wezmą.



Zatem Leona włożono na wygodne nosze, ale 
choć go bardzo ostrożnie transportowano, wielce 
nażykał i wzdychał.

Gdy ujrzał Anastazyą, turbującą się około nie
go rzekł urywanymi słowami: „Stasiu! ja wiem że 
ty  masz dobre serce; ale wolałbym żebyś mnie 
opuściła; żona moja jest od tego, niech ona mnie 

•opatruje".

człowieka jeśli się Mu chce dać znaleść; ale wąt
pię o tem, żeby się zarozumiały szołtys chciał na
prawić i serce swoje łasce Bożej otworzyć1.'.

X. 
Zatwardziały grzesznik.

Już na drugi dzień rozniosło się po całej wsi, 
co Leon w mieście w karczmie pijany był powie-

Stasia nie wiedząc, czem by na taką odprawę 
ze ’ 'strony Leona zasłużyła, robiła sobie w sercu 
wyrzuty i odstąpiła kilka kroków; zresztą gdy Le- 
■ona odniesiono, pizy kapliczce z bratem patrzała za 
odchodzącymi.

Idąc do domu rzekł Jakób do siostry: „Wiesz, 
to był palec boży, znowu dla Leona napomnienie 
od Boga“, został chwilkę stać i jeszcze raz się obró
cił ku kapliczce, gdzie Leona nieszczęście spotkało.

„Nie, to się nie stało przypadkiem! tyle wiary 
w pana Boga i w Jego św. sprawiedliwość jeszcze 
mam w sercu. Prawie pod nogi ukrzyżowanego 
Zbawiciela koń wyrzucił swego pysznego gospodarza 
przy kaplicy!"

„Może go w swem miłosierdziu jeszcze po
ił/wignąć raczy!11 rzekła dobroduszna dziewczyna.

Ale Kuba niedowierzająco potrząsał głową.
„Prawdę mówisz Stasiu! — pan Bóg szuka

dział, że nie chce zdrów przybyć do domu jeśli to 
nie prawda, że od ś. p. Przynicy ma 12 tysięcy 
do dostania. Jeden z owych panów, który w mie
ście słyszał bezbożne bluźnierstwo Leona, opowie
dział całą sprawę we wsi i już to jeden drugiemu 
powtarzał, że to oczywista kara boska. Jak zaw
sze przy podobnych wypakach byli i tu tacy, którzy 
się nad tem nieszczęściem szołtysa cieszyli, inni 
zaś go nie potępiali zostawając to sprawiedliwo
ści boskiej, ale raczej za niego się modlili.

Do tych ostatnich należała między innymi 
Stasia; ta się nie mało zadziwała, że Leon z temi 
pieniędzmi, które zmarły jej chrzestny ojciec ś. p. 
Przynica w testamencie dla niej dał zapisać miat 
styczność, i że jego przysięga, za którą go pan 
Bóg tak jawnie był ukarał właśnie tych pieniędzy 
się tyczyła. Dotąd o tym swoim majątku bowiem 
nic nie wiedziała. Biedna dziewczyna się smuciła 
nad tem, modliła się i płakała; zdawało się, że



całą wesołość niewinnego serca utraci wskutek tego 
wypadku z Leonem.

Szołtys nieszczęśliwy leżał opuszczony w swej 
komorze. Czasem tylko przychodziła jego żona, 
aby rany jego świeżo obłożyć albo mu podać le
karstwo, i znowu odeszła ani słówkiem go nie po
cieszając. Żaden sąsiad go nie odwiedził; każdy 
mijał ów dom, w którym leżał na łożu boleści 
palcem boskim dotknięty Leon. Tylko lekarz i 
ks. proboszcz każdy dzień do niego przychodzili, 
ale Leon ani jednego ani drugiego przy sobie nie 
rad widział, osobliwie księdza.

Lecz sędziwy kapłan zaraz poznał, co za grze
szną duszę ma przed sobą, i że to jest świętym 
jego obowiązkiem ją ratować. Nie zwazając na to, 
czy jego odwiedziny Leonowi są miłe lub nie, co
dziennie do niego przychodził, każdą razą zosta- 
wując w duszy chorego jakie pobożne upomnienie; 
gdy się nareszcie jego rany na głowie goić poczęły 
a Leon już był mocniejszy i na kilka godzin łoże 
opuscic byl w stanie, uważał ks. proboszcz potrzebę 
otwarcie się z nim rozmówić aby zbłąkaną duszę 
jeszcze uratować.

Dotąd bowiem kapłan ze względu na niebez
pieczne położenie chorego tylko mało i o obojętnych 
rzeczach z nim rozmawiał. Teraz spojrzawszy 
chwilę na wizerunek Zbawiciela stojący na stole, 
w  imie boskie kapłan tak się do Leona odezwał: 
„Kochany Leonie! czytałem dzisiaj w pismach św. 
Bazylego następujące słowa: „Prawda jest mocniej
szą niż wszystko; kłamstwo zaś jest początkiem 
wszystkiego złego i dziełem samego czarta“. 
Zapewnie wiesz, mój synu! dla czego właśnie o 
tym przedmiocie do ciebie przemawiam; choć cię 
ludzie powszechnie mają za wielkiego kłamcę, to 
przecież nie jesteś jeszcze tak zakamieniałym, że
byś mi w oczy powiedział, że nie łżesz".

„Ależ ks. dobrodzieju! na cóż mi się mają 
przydać te dobre nauki?“ pyta się Leon urażony.

„Mają skołatanej duszy twojej spokój św. i 
szczęście przywrócić; Leonie! twoja posępna mina 
powiada mi, jak wielce ci niemiłe moje słowa; ale 
jako twój ojciec duchowny nie śmiem na to zważać, 
bo to jest mój święty obowiązek powiedzieć ci 
prawdę choć tobie nie miłą. Tyś się od młodości 
aże dotąd dość nakłamał; dla tego pan Bóg dawno 
już nie ma upodobania w tobie a u ludzi z tej 
samej przyczyny żadnego nie masz szacunku.

Leon złośliwie wejrzał na kapłana.
„Że słowa moje duszę twoję na wskroś prze

szywają, to nie moja — ale twoja wina. Przypom
nij sobie lata dziecinne, owe piękne chwile, kiedy 
nie tylko ja ale nauczyciel i rodzice uczyli cię 
religii św. 3 zwracali uwagę twoję na przykazanie 
boskie: Osme nie świadsz fałszywego świadectwa. 
Pomyśl na twe pierwsze kłamstwo. Wtenczas od 
wstydu zapłoniłeś się, ale w krotce utraciłeś wstyd 
przez pow tarzanie kłamstwa. Coraz bardziej lgną
łeś do tego obrzydliwego grzechu, a nawet tak

dalece doszedłeś iżeś się jak apostoł św mówi „z 
grzechów twoich chlubił11. Tyś siebie uważał za 
mądrego, ponieważeś umiał doskonale kłamać, in
nych którzy tego nie czynili nazywałeś głupimi.
O wspomnij na te przykre chwile, które ci ten 
nieszczęśliwy nałóg sprawił, jak się ludzie ze wzgar
dą od ciebie odwrócili ; a na koniec zabrnąłeś tak 
daleko, że nie tylko słowem ale i uczynkiem Boga 
wszystko wiedzącego obraziłeś. Ach — wiele — 
wiele złego masz na twem sumieniu!“

„Co mam — na to szczerze zasłużyłem" od
powiedział Leon krnąbrnie.

„Toś prawdę powiedział, ani sam nie wiesz 
jak wielką. Bo — cóż masz? widoczne niebłogo- 
sławieństwo. Wdawasz się w różne „spekulacye“ 
jak się ty wyrażasz — a oto — już ani połowy 
tego nie masz, coś po ojcu odebrał. Spodziewałeś 
się zostać bogatym a przez twoją nierzetelność w 
słowach i uczynkach sprowadziłeś same przeklę- 
stwo i karę boską na twój dom. U ciebie już też 
niesprawiedliwy fenik pożera sprawiedliwą markę, 
boś kłamstwem twojem innych okradł i oszukał- 
Klątwę boską masz a na tę szczerze zasłużyłeś11.

„Jednak ks. proboszcz nieszczęścia mojego 
meśc ftie potrzebuje, ja Go o to nie prosiłem; zre
sztą tak źle jeszcze nie jest11.

„Tóż jeszcze nie dosyć źle z tobą? tóż je^Aize 
gorzej ma przyść! Czyż to nie jest palec boży że « 
ci woda cały plon zniszczyła? I czyż ty należysz 
do tych niedowiarków, którzy to oczywiste na
wiedzenie Boskie uważają tylko za p rzyp ad ek  
natury?"

„A za cóż innego ?“
„To był palec boży, przestroga dla ciebie, czy 

nie pamiętasz, jak zuchwale podczas burzy pogro
ziłeś krzyżowi, gdy go woda obaliła. Gdy ci to' 
przedstawiono, toś się uporczywie wszystkiego 
wypierał, aż ci piorun w tej chwili uderzający, 
Boga wszechmogącego przypomniał, aleś cię jednak 
nie poprawił. Czemuż głowę tak spuszczasz i nie 
patrzysz mi śmiało w oczy? czemusz nie mówisz 
ani słowa na twoje uniewinnienie? Ale nie dosyt 
jeszcze i na tem Leonie! ludzie żle mówią o tobie; 
ponoś w mieście po pijanemu przysięgał, że zmarij 
Przynica ci jest winien 12 tysięcy, że nie chcesz 
zdrów zajechać do domu, jeśli to nie jest prawda*.

„To moje pijaństwo temu było winno11, rzekł 
Leon mrukliwie.

„O nie Leonie! to był sąd boży a może ostar 
tnie napomnienie, które ci Bóg najwyższy zesłał1 

Po chwili milczenia, sędziwy kapłan łagodnym 
głosem jeszcze rzekł: „Leonie! proszę cię, zatrzy 
maj się na zgubnej drodze kłamstwa. Jeszcze 
krok dalej a . . . .“

„A cóż będzie?“ pyta się prędko chor 
„A popełnisz przed sądem krzywoprzys 
Leon zbladł i zimny pot na czoło je? 

pił; przypomniał mu się sen matki * j 
„synu mój, widziałam cię w więzieniu -  a



na szubienicy; bo mi ludzie powiadają, iżeś fałszy
wie przysięgał".

Ks. proboszcz chwycił rękę Leona.
„Słowa moje cię wzruszyły i przestraszyły! 

Dałby Bóg, żeby ci to na dobre wyszło. Ale jako 
sługa Najwyższego, sprawiedliwego i wszystko wie
dzącego Boga, jako twój pasterz i ojciec przestrze
gam cię przed ostatnim krokiem. Teraz stoisz nad 
przepaścią i już tylko dwa kroki uczynić możesz, 
jeden nazad — do poprawy — albo naprzód do 
pewnej zguby, do fałszywej przysięgi. Rozważ, 
co czynisz! Czy już nie dosyć, że tysiąc razy 
słowem i uczynkiem ludzi oszydziłeś, nie dosyć, że 
cię wszędzie nazywają łgarzem ? Czy się nie 
lękasz pana Boga wszystko wiedzącego przed są
dem wzywać za świadka twego kłamstwa! Dotąd 
byłeś słabym jak i inni — bośmy wszyscy słabi 
i  ułomni, ale przez krzywoprzysięstwo stałbyś się 
czartem w postaci ludzkiej, szydząc z Jego najświęt
szej sprawiedliwości. Pamiętaj co pismo św. mówi: 
„Strasznie jest — wpaść w ręce Boga karzącego". 
Przed tym ostatnim krokiem do wiecznego potę
pienia chciałem i musiałem cię ostrzedz. Teraz 
Leonie zostań z Bogiem. Opuszczam cię,, bo idę 
do naszego kościoła gdzieś sie przez chrzest św. 
stał dzeciątkiem bożem, gdzieś w dzieciństwie two- 
jem tak często się modlił a w dojrzałym wieku 
tak rzadko bywał. Lecz i tak pan Jezus tobą 
nie gardzi, nie pamięta grzechów twoich i tylko 
zbawienia duszy twojej pragnie".

Ostatnie słowa pobożny kapłan drżącym gło
sem mówił; udzielił choremu błogosławieństwo św. 
a gdy mu na pożegnanie rękę podał, czuł, że ręka 
Leona w jego ręce mocno drżała.

XI.
Koniec kłamcy.

Cliorymu — godziny bardzo pomału upływają; 
ale kiedy jeszcze złe sumienie człowieka trapi, 
to mu się każda godzina zda być straszliwą wie
cznością.

To czuł biedny Leon dzisiaj bardziej niż kiedy 
w całem życiu swojem. Każde słowo czcigodnego 
kapłana wryło się do samego serca; chciał się jak 
często dotąd lekkomyślnością swoją pocieszyć, chciał
o nich zapomnieć — ale — nie mógł. Są bowiem 
w  życiu człowieka chwile w których sobie grze
chy swoje przypomina a nic i nic we świecie duszę 
jego w tem położeniu uspokoić, pocieszyć nie może 
tylko pokorne wyznanie, żal i prawdziwe nawró
cenie się do Boga.

Po niespokojnej nocy, w której ani na chwile 
oka nie zmrużył miał jeszcze gorszy dzień na
stąpić! G-dy pierwsze promienie słońca wpadły 
na jego łoże, szołtys mimowolnie ręce złożył do 
modlitwy. Zdawało mu się, że mu pan Bóg je
szcze chce być miłosiernym, gdyż po tak długiej 
strasznej nocy Jego słonko tak mile go przywitało. 

•

Spojrzał na krzyżyk w kącie przy łóżku ale 
modlić się nie mógł. Ale i to już dla niego było 
wielką pociechą, że się c h c ia ł  modlić.

Tak przyszło południe — a — nie wiedzieć 
zkąd się wziął — pan radzca nagle wszedł do 
izby ku chorymu.

Obaj spojrzeli na siebie.
„Jak ci się powodzi, Leonie?"
„Długo nie zajrzałeś na mnie!“ rzecze Leon,

— myślałem sobie, żeś już umarł!"
„Miałem w świecie do czynienia, nie byłem 

nawet w domu. Z tobą, widzę, już lepiej idzie; to 
mnie cieszy! Ale to była głupia historya z twojem 
nieszczęściem. Gdybyś ty jeno w pijaństwie nie 
był takich głupich rzeczy gadał. Ale dajmy temu 
pokój. Przyszedłem do ciebie z inszą sprawą.
Chciałbym dzisiaj moich 500 marek, za c o --------
to wiesz!"

„A musi to być dzisiaj?" pyta się Leon nieco 
zmięszany.

„Musi".
Choć jeszcze był bardzo słabym, Leon wy

wlókł się z łóżka, wydobył pieniądze ze szafy i 
odliczył panu radzcy jego „należytość", a ten zgar
nąwszy 500 marek wsunął je do kieszeni mówiąc: 
„No — toby było w porządku! ale wiesz co Leonie'-* 
muszę ci jeszcze jedno powiedzieć, ci panowie w 
sądzie jakoś nie chcą wierzyć, że twój papiorek 
jest prawdziwy".

„A to czemu?"
„Bo ja wiem! może dla tego, że cię daleko 

szeroko nazywają łgarzem!"
Leon ściął zęby.
„Może będziesz musiał przysięgać", — rzeki 

flegmatycznie pan Zuber.
Szołtysowi przeszedł dreszcz po kościach.
„Przysięgać? tego przecież nie mogę!"
„A czemu nie?" powiada zimno pan radzca. 

„Czy się chcesz przyznać, że liczba jest sfałszo
wana? i p e w n ie  się dostać do więzienia! Przy- 
nica z grobu nie wstanie i nie będzie świadczył 
przeciw tobie. Ty złożysz przysięgę i musisz 
wygrać!“

„Myślisz, że to pójdzie?" pyta się Leon nie
śmiało. „Wszystko by było dobrze, gdyby nie ta 
nieszczęsna przysięga albo — otwarcie mówiąc krzy
woprzysięstwo !“

„I cóż się teraz tak boisz?" odzywa się kusiciel.
„Ksiądz proboszcz był u mnie i . . . . ".
„Aha! z tej strony wiatr wieje?" rzekł roz

gniewany pan radzca. „No — no — jeśli chcesz 
na księdza słuchać toć sobie też zaraz daj przy
mierzyć na modry przyodziew do cuchthauzu!“

„Tyś jest okrutny człowiek" wystękał Leon.
„Bynajmniej! okrutnym jest tylko twój strach".
„Widzisz — ksiądz proboszcz mi krzywoprzy

sięstwo wymalował jak coś okropnego!"
„Wybacz mi Leonie, że cię nazwię osłem; 

Myślisz, że w świecie nie lata dużo takich, którzy



fałszywie przysięgali a żyją i — w tern, co twój 
ksiądz nazywa sumieniem, nic a nic nie czują. 
Już często oszukałeś biednych o ostatni grosz, nie
jednemu zdarłeś ostatnią koszulę z ciała a to liez 
wszelkich skrupułów, tysiąc razyś skłamał a nie 
drżałeś! A teraz ? teraz chcesz zostać słabą, starą 
babą? Pfe!“

„Tóżby się według twego zdania bez przysięgi 
nie obeszło?" pyta się po długiem namyśleniu nie
spokojnie szołtys.

„O ile ja wiem, to za niedługo musisz dostać 
pozew do sądu“ rzekł drugi ciesząc się z nieszczę
ścia Leonowego.

Leon sobie starł zimny pot z czoła. „Dałbym 
Bóg wie wiele za to“, rzecze chudak „gdybym o 
tjfej rzeczy wcale nic nie wiedział!"

Potem dłuższy czas siedzieli milcząco, aże ku
siciel Leona znowu zaczął: „Wiesz co, jabym cię 
z całej turbacyi mógł wybawić!"

„Doprawdy" rzekł Leon lżej odetchnąwszy wy
ciągając ręce do swego gościa, „jabym ci tego 
nigdy nie zapomniał".

„Później od ciebie nic nie chcę — teraz — teraz 
mi jeszcze daj 500 marek, to tych panów przy są
dzie przekupię, natenczas do przysięgi nie przyjdzie".

„Jeszcze pięc set marek!" narzekał szołtys. 
„Ależ słuchaj, ty mnie zrujnujesz; i nie mam na
dziei aby sędziowie się dali przekupić".

„Ach! ty tego nie rozumiesz", odpowiada zły 
duch w postaci pana radzcy; — „jeźli chcesz — 
to rób a prędko, bo nie mam czasu!"

„Wiesz" rzecze Leon rozpaczliwie — ,jeśli 
ja się dostanę do cuclithauzu, to ciebie pociągnę 
za &obą; boś ty mnie do tego namówił, abym liczbę 
sfałszował, tyś sam tę jedynkę przypisał".

„O Leonie! ty mnie grozić nie potrzebujesz; co 
ja mam czynić, wiem dobrze; ale — ty! dawaj 
pieniądze bo dłużej nie czekam ani chwili".

„Trzy sta, to ci dam" wystękał Leon.
„Nie, mój bratku! ani mi się śni, możesz być 

rad, że tylko 500 żądam".
„A nie ocyganisz mnie przynajmniej za tych 

1000 marek?"
„Nie".
„Drżącą ręką szołtys liczył drugie 500 marek 

panu radzcy, który je z szatańskim uśmiechem 
zgarnył i Leona temi słowy pożegnał: „Niech cię 
Bóg strzeże! Bądź odważnym a dojdziesz do celu! 
Lżyj dobrze tylko przed sądem, tak jakeś dotych
czas wszystkich okłamywał; będziesz widział, że 
nadaremno tego nie uczynisz".

„A ty mi dopomożesz i nie opuścisz mnie?"
„Ma się rozumieć! Ty w krotce o mnie usły

szysz" rzekł p. Zuber zawierając drzwi za sobą. Go
dzinę później był na dworcu kolei żelaznej i wsiadł 
do pierwszego odchodzącego pociągu; ale zamiast 
jechać w prawą stronę, jechał w stronę przeciwną.

Zostając w oczekiwaniu Leon żył kilka dni 
stęskniony w wielkiej trwodze. Przy każdem

szczekaniu psa lub otworzeniu drzwi — lękał się 
i myślał, że już egzekutor idzie po niego; wyrzu
tów sumienia gwałtownie przemawiającego niczem
— przygłuszyć nie mógł.

Nadeszła niedziela. Wszystko dążyło do ko
ścioła, tylko Leon po chorobie jeszcze słaby został 
w domu; ale ponieważ słonko tak pięknie świeciło, 
wyszedł z izby i usiadł na ławie przed domem, 
na tem samem miejscu, gdzie ojciec mu przed kier
maszem tak nieroztropne, zgubne dał nauki. Prze
biegając myślą całe swoje przeszłe życie, smutek 
i boleść napełniał duszę jego i wielką część zepsu
cia swego przypisywał złćmu wychowaniu rodziców. 
Tak w myślach zatopiony ani nie spostrzegł, że to 
już ludzie po skończonym nabożeństwie wracali do 
domu; gdy z przechodzących jeden głośno powie
dział do drugiego: „Patrzcie! to nasz łgasz już 
zdrowszy, oto siedzi przede drzwiami".

Nie chcąc więcej takich pochlebstw słuchać, 
wstał z ławy i chciał ludziom zejść z oczy, gdy 
właśnie Stasia ku niemu nadeszła.

„Gospodarzu" rzekła słodkim głosem, „chwała 
Bogu, żeście zdrowsi! boście bardzo ciężko byli 
chory i wieleście wycierpieli".

„Bóg zapłać Stasiu za spółczucie! Jak widzisz, 
idzie mi lepiej ale pomału. Dobrze, żeś przyszła; 
mam z tobą coś ważnego do mówienia".

Oboje weszli do izby.
„Toć przecież wiesz, że twój chrzestny ojciec 

pan Przynica tobie zapisał cały swój majątek, bo 
potomstwa nie miał a ciebie od dawna kochał 
jak swoje dziecko".

„Wiem o tem“.
„Dobrze; ale ten twój chrzestny mi winien 

12000 marek".
„Te wam do fenika zostaną wypłacone".
„Od tw eg o  dobrego serca nie mogłem się in

nej odpowiedzi spodziewać; ale ci panowie w są
dzie

„No i cóż?"
„Nie chcą mi wierzyć, że mu tyle pożyczyłem!“
„I czemu nie? Przecież masz jaki wykaz!“
„Mam czarne na białem a jednak mi nie do

wierzają".
„No, to mi dziwno!"
„Widzisz, ty sama się temu dziwujesz! ty nie 

masz wyobrażenia, Stasiu, co to za ludzie, możesz 
im i sto razy pokazać, na piśmie a oni jak się 
uwezmą to nie wierzą".

„Ja tego nie mogę pojąć" rzecze Stasia zadzi
wiona.

„Ty byś mi" rzecze szołtys niby prosząc Sta- 
się, — „tybyś mi w tćj sprawie dużo pomogła, 
gdybyś tym panom powiedziała, że sam pan Przy
nica za życia ci powiedział o tem, iże mi 12 ty
sięcy jest winien".

Przy tych słowach chwycił rękę Stasi i uścis
nął ją po przyjacielsku — aby otrzymać odpowiedź 
pożądaną.



„Ale — bron Boże, gospodarzu! jakżebym ja 
to mogła powiedzieć, toby przecież było wielkiem 
kłamstwem! Mój chrzestny nigdy o tem ze mną 
nie mówił: tego grzechu ja sobie nie zrobię!"

„Już ja cię rozumię, Stasiu 0  — rzecze Leon 
niecierpliwy — „ty nie chcesz zełgać; ale ja sądzę, 
żeby to nie zaszkodziło, gdybyś uczyniła to, o co 
cię proszę.*4

„Rób co zeinuą chcesz, ja nie skłamię.“

W terminie Leon dla sędziego był grzeczniej
szym jak ostatnią razą i starał się zachować w 
słowach i ruchach swoich spokojnośc największą.

„Pozostałość zmarłego Przynicy musi być upo
rządkowana. W papierach nieboszczyka nie zna
leziono żadnego zapisku, ile wam był winien, wię( 
musimy się jedynie na wasze słowa spuścić!" rzeki 
sędzia.

„Ma się rozumieć, że powiem szczerą prawdę"

„Stasiu! nie bądź głupia; ja ci kupię najpięk
niejsze korale, które znajdziesz w sklepie!"

„A na co? — co ty sobie myślisz;? choćbym 
cały od chrzestnego zapisany mi majątek miała 
stracie, ja  nie będę kłamała!"

„Jest to ostatnie twoje słowo, Anastazyo?"
„Ostatnie — szołtysie!" — rzekła stanowczo 

dziewczyna i pozdrowiwszy pana Boga, zostawiła 
niegodziwego szołtysa samego.

Przyszedłszy do domu całą rozmowę z Leonem 
opowiedziała swojemu bratu Jakóbowi. Ten przy
słuchiwał się "wszystkiemu, jakby o niczem nie wie
dział. Stasia się temu dziwiła, ale myślała sobie, 
że Jakób z Leonem nie dobrzy —■ i chciała całą 
sprawę puścić w niepamięć, gdyby Leon za parę 
dni do sąd a nie był został wezwany.

Leon uda! się na oznaczony dzień na termin. 
Przed samem miastem spotkał Kubę; pozdrowili 
się któtko a Jakób spojrzawszy z drżącem sercem 
na szołtysa, rzekł do siebie: „Jeśli dzisiaj nie wró
cisz do Boga, to pójdziesz na potępienie."

„Dla większej pewności" — rzecze urzędnik -  
że zeznajecie prawdę, musicie przysięgać."

Sługa sądowy postawił na stół krzyż, dw 
świeczniki i zapalił obie świeczki.

„Gospodarzu!" — rzekł teraz sędzia głose 
uroczystym do Leona — „niż przystąpimy do teg 
św. aktu, t. j. do przysięgi, upominam was, aby 
cie czystą powiedzieli prawdę. Nie pocieszajcie s 
tą myślą, że sędziego okłamać możecie; bo wszystŁ 
wiedzącego Boga oszukać nie potraficie! Pamięta 
cie, że jeśli teraz skłamiecie, podpadniecie kari 
wiecznej i doczesnej. Podług § 153 czeka was 1 
lat cuchthauzu; kara wieczna będzie daleko więkss 
i cięższa. Teraz pytam się was: chcecie przysięgać

„Chcę!" —
„ ------- — — tak mi dopomóż panie Boże

Twoja święta ewangelia!" skończył Leon.
Sędzia z wyrazem boleści i pożałowania ps 

trzał długo na Leona, który był blady jak eci; 
na. Doświadczonymu urzędnikowi nie uszło, ż



przed nim stoi krzywoprzysiężca, lecz w tej chwili 
Kie był w stanie dowieść mu tej zbrodni.

Naraz zapukano głośno do drzwi i Kuba wszedł 
do sali sądowej.

„Wielmożny panie!“ rzekł Jakób do sędziego, 
„przyszedłem tu, aby wysokiemu sądowi donieść, 
że zapis Leona jest fałszowanym!“

Na to sędzia odpowiada: „Szołtys oto w tej 
chwili przysiągł na prawdziwość tego papieru". 

„To natenczas popełnił krzywoprzysięstwo". 
„Panie sędzio!-' przerywa w największym stra

chu Leon, -  „ten człowiek jest mój nieprzyjaciel 
i szuka mej zguby! On o niczem nie wie!“

„Cicho — gospodarzu!" krzyknął sędzia na 
Leona — „a ty to ciężkie posądzenie szołtysa albo 
udowodnisz albo odwołasz!■'

,,Ja uczynię to pierwsze"; rzecze śmiało Kuba. 
.Było to kilka dni po ostatniej straszliwej 

burzy" — zaczął Kuba sędziemu opowiadać, — „to 
u szołtysa siedział jakiś krewny jego — pan radzca 
Zuber, co juz też pono był we więzieniu; — ten 
go namawiał zapis zmarłego Przynicy sfałszować 
t. j. przed liczbę 2 napisać 1 abo z 2 tysięcy zrobić 
12. Leon z początku nie chciał ale nareszcie prze
cież na to przystał. Ten drugi — dokonał fałszu 
a Leon mu za to 500 marek przyobiecał".

„Cóż wy na to macie do odpowiedzenia?" pyta 
się sędzia szołtysa donośnym głosem.

„Wszystko jest kłamstwem".
„Tak?" począł znowu Kuba. — , Jeśli to nie 

wystarcza — wiem jeszcze więcej. Pocóżeś moję 
siostrę Stasię namawiał do tego, aby przed sądem 
powiedziała, że nieboszczyk Przynica sam jej miał 
powiedzieć, iż ma od ciebie 12 tysięcy pożyczanych; 
a moja siostra o niczem nie wie!"

Leon słuchał z coraz większą niespokojnością, 
nareszcie wybuchnął: „Panie sędzio! ten człowiek 
nie jest przy zdrowych zmysłach; ja mogę przy
sięgać że . . . .

„Cicho!" rzekł sędzia; „ja już tego żałuję bar
dzo, żem was pierwszy raz do przysięgi przypuścił-4.

„Szołtys się jeszcze nie chce do winy przyz
nać", zaczął znowu Jakób — „Gdy go wtedy przy 
kaplicy to nieszczęście spotkało, szedłem na drugi 
dzień rano, aby 
krew zmyć z ce
gieł. Przy tej spo
sobności znalazłem 
na ziemi kartkę 
papierni może mu 
z kieszeni wypadła; 
oto ona jest" i po
dał ją sędziemu.

Leon spojrzał 
*ia nią i bez sił u- 
pada na krzesło.

„Któż to pisał? 
wy Leonie?" pyta 
się urzędnik.

„Ja! Tam spisałem sobie, komu pożyczyłem 
pieniędzy; tu stoi: dnia 16. kwietnia 1881 poży
czyłem panu Przynicy 2000 marek. Na moim za
pisie, który ma pan sędzia też jest ten sam dzień, 
tylko jest inna suma".

Po tych słowach szołtys zawstydzony spuścił 
oczy ku ziemi.

Sługa sądowy w tej chwili oddał sędziemu 
list. Ten otworzywszy go czyta: „Znajduję się w 
drodze do Ameryki, głupota i kłamliwość Leona 
szołtysa — tego podłego łajdaka, dostarczyły mi 
pieniędzy do podróży. Na mój honor złodziejski 
wyznaję i poświadczam, że mi za sfałszowanie na- 
leżytości od zmarłego Przynicy zapłacił 500 marek; 
życzę mu aby się jak najprędzej dostał do cucłit- 
liauzu, w którym się już dawno znajdować powi
nien; sobie samemu żaś życzę, żebym szczęsliwie 
dostał się do Ameryki.

J. Zuber, potajemny radzca, krewniak szołtysa.
„No — i cóż teraz na to powiecie, gospoda

rzu!?" pyta się sędzia Leona.
„Nic — ani słowa! tu już więcej kłamać nie 

mogę! Tak jest; jam przysięgał fałszywie! —  
Bóg mnie znalazł".

„Na progu cuclithauzu" rzecze Jakób.
Pięć lat siedział w cuclithauzie. Gdy został 

na wolność puszczony, był na ciele i duszy zła
many! Jego majątek się zmarnował, żona, która 
go nigdy nie miłow7ała, zatem umarła. Niegdyś 
tak pyszny i zarozumiały szołtys — teraz jako że
brak tułał się od wsi do wsi bez spokoju i spo
czynku, bez czci i pożałowania. Nie wiem czy 
jeszcze kłamał albo czy nędza go nauczyła mówić 
prawdę. W sercu się nie poprawił. Znaleziono 
go powieszonego na krzyż* przy drodze.

*
* * .Kochani czytelnicy i czytelniczki. Nie myślcie

sobie, że tu opowiedziałem wam tylko jaką bajkę, 
dla przestrachu waszego; nie, — to była szczćra 
prawda! Nie każdy kłamca wprawdzie kończy we 
więzieniu, ale żaden kłamca nie kończy dobrze; 
bo pan Bóg jest prawdziwym, samą prawdą, a czło
wiek stworzony na obraz i na podobieństwo boskie, 
zawsze i wszędzie powinien mówił? prawdę. Pan

Bóg brzydzi się ka- 
żdem kłamstwem; 
On znajdzie każde
go kłamcę, jedne
go tu drugiego tam. 
Ale przed panem  
Bogiem  żad en  
s ię  n ie s k r y je ,  
ża d en  n ie  ucie- 
cze!

Lud teraz jest 
bardzo zepsuty; 
przysięgę sobie za 
nic mają i lekko
myślnie przysię



gają. Za lada parę feników, za kieliszek sznapsu 
w sądzie przysięgają fałszywie. To jest przyczyna, 
dla której pan Bóg w czasach teraźniejszych ludzi 
tak srodze nawiedza, karze.

Mów zawsze prawdę! A jeśli masz dzieci do 
wychowania, nie przepuść im najmniejszego kłam
stwa, abyś się później sromoty na nich nie doczekał.

Lepiej jest, — że ty teraz dziecko twoje obi
jesz rózgą i ono się poprawi i zratuje duszę swoję; 
lepiej że dziecko otrzymawszy karę zapłacze na 
ojca matkę — jak kiedy ojciec i matka na swoje 
stare lata gorzko płakać muszą nad złemi dziecia
rni, których za młodu nie karali. Takie dzieci bo
wiem będą nieszczęśliwe tu na ziemi i we wiecz
ności. — A teraz zostańcie mi z Bogiem.

Napisał na Woli w sierpniu 1884 r.
X. R. L.

- o O O j g O O * ---------------

Ludek górno-szlązki!
Czy lud górno-szlązki znasz?
Oto jego obraz masz:
Jestto dawniej Polski lud,
Że nim został — prawie cud.

Jest nabożny, wiarę ma
0  kościoły swoje dba.
Za to go też kocha Bóg
1 dotąd go nie zgniótł wróg.

Jest gościnny — gościom rad,
Każdy Polak, jego brat;
A śpiew i muzyki głos 
Osładza mu życia los.

Chęć do pracy zawsze ma 
Przytem i oszczędność zna.
Tak podziela pszczółki los.
Baczny i na nędzy głos.

A na roli pełno zbóż 
A w ogrodach drzew i róż;
A gdzie ziemia jest jak garb 
Tam ukrywa wielki skarb.

W Szlązku pełno węgli, rud,
Pełno fabryk pełno hut;
Tam ludek zarobek ma 
Jednak przytem — biedę zna.

Boć i obraz ma też cień —
Chmury kryją słońce w dzień; —
Przeto też i Szlązki lud 
Ma przyjemność — ma i trud.

X. E.

Dr. Robert Herzog,
k s i ą ż ę - b i s k u p  w r o c ł a w s k i ,

urodził się 14. lutego 1823 r. z ubogich 
ale pobożnych rodziców w hrabstwie Kłodz
kiem na Szlązku pruskim. W  roku 1848 
został wyświęcony na kapłana i by ł krótki 
czas wikaryuszem w Brzegu, w Berlinie i 
we Wrocławiu; potom dostał się jako  pro
boszcz do Brzega, ale katolicy berlińscy nie 
mogli zapomnieć swego ks. kapelana Her
zoga i tak długo pracowali, aże go dostali 
do Berlina. Tam  przy kościele św. Jagw igi 
wielkie zjednał sobie zasługi około kościoła 
sw. tak, że został mianowany biskupim de
legatem. Zasługi ks. Herzoga doszły nawet 
tronu naszego Najj. króla i cesarza, który 
w roku 1882 Ojca św. prosił, aby  go osie
roconej dyecezyi wrocławskiej dał za bi
skupa. Radość nie do opisania wielka pa
nowała we Wrocławiu; samego króla nie 
można przyjąć z większym entuzyazmem i 
uroczystością jak  Wrocław przyjął swojego 
biskupa.

Niechaj nam go p. Bóg jak  najdłużćj 
zachować raczy.
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Jedna łyżka,
lekarstw o na złość dwóch kobiet

L
W wesołem usposobieniu stali tu i tam przed 

domami pewnej większej wsi mężowie, młodzieńcy, 
kobiety i panienki. Jedni gawędzili z sobą, drudzy 
śmiali się na całe gardło, a mianowicie, gdy ze 
środka wsi dały się słyszeć okrzyki swawolnych 
chłopców: „Niech żyje Kasia i Basia!“ — wszyscy 
spoglądali w tę stronę. Tam bowiem stały obok 
siebie dwa, dosyć porządne domy. Podwórza i 
ogrody do tychże należące stykały się ze sobą, 
chociaż ich właścicielki, Kasia i Basia w najwięk
szej żyły niezgodzie. Co jedna drugiej najgorszego 
wyrządzić mogła, czyniła to z największą przy
jemnością; ztąd też prawie nieustanne kłótnie i 
wyzwiska w naj podlejszych wyrazach dochodziły 
uszu przechodniów i pobudzały do żartów i śmiechu.

Przed kilku miesiącami było tu inaczej. Wy
sokiego wzrostu, przytem cliuda jak szczypa Kasia 
już tu od dawna mieszkała ■ otyła zaś, jak beczółka, 
Basia, żyła na końcu wsi w swojej lichej chacie. 
Kasii, której obosieczny język spokoju nie miał — 
bali się wszyscy jak ognia. Basi również każdy 
z drogi schodził, znając jej jaszczurczą gębę. Kto 
spokój i dobre swe imię cenił, unikał, jak mógł, 
towarzystwa tych dwóch kobiet.

Od niejakiego czasu rzecz się zmieniła. Wuj 
Basi który się pożegnał ze światem, nie zostawi
wszy ni żony, ni dzieci, zapisał jej swój dom. Tak 
więc Basia została posiedzicielką pięknego gospo
darstwa, graniczącego z posiadłością owej kłótliwej 
Kasi. Dzień przeprowadzenia się Basi był hasłem 
do nieustannej kłótni pomiędzy nowemi sąsiadkami. 
Początek zrobiła Kasia. Widząc sprzęty Basi, 
rzekła: „Te stare graty nie warte tylko je w ogień 
wrzucić! . . .  To zgroza! gdy taka chołota pomię
dzy porządnych ludzi się dostanie4'. Słysząc to 
sąsiedzi, śmiali się. Basia zaś na takie pochwały 
ze strony nowej sąsiadki, nie została odpowiedzi 
yłużną. I tak rozpoczął się koncert chałasu i kłótni, 
który bez przerwy trwał i z każdym dniem i ty
godniem wzrastał, co mieszkańców całej wsi bardzo 
bawiło. Kasia szukała kłótni i Basia także, a kto 
szuka, to i znajdzie, jak przysłowie mówi. Była 
tedy ciągła wojna. Niemiłe spojrzenie, uszczypliwe 
slowko, szyderczy uśmiech — dawały powód do 
zaczęcia kłótni. Najgłówniejszą przyczyną zaś były 
kury, które nieznając różnicy pomiędzy mojem a 
twojem, jak komuniści, raz do tego, drugi raz do 
owego ogrodu się wskradały.

Z początkiem wiosny ożywiła się przyroda: 
ziemia pokryła się zielenią a drzewa owocowe 
kwieciem, w ogrodzie i na polu śpiewały ptaszki,

lub słały swe gniazdka; gospodarz od świtu do 
zmroku krzątał się około pracy — wszystko na
brało życia, ciesząc się z przybycia wiosny. Tak 
samo Kasia i Basia cieszyły się miłemu słońcu, 
ciepłemu powietrzu i szybkiemu wzrostowi nieda
wno zasianych roślin kuchennych i korzystały z 
czasu ,każda w swój sposób. Daleko milej byłoby im 
jednak, gdyby jedna drugiej mogła była zakryć 
owe miłe promienie słońca, lub gdyby Bóg na 
zagonki niemiłej sąsiadki zesłał zarazę.

Basia pracowała w ogrodzie. Zaraz z rana 
wygnała kurę sąsiadki, która ze sporą gromadką 
kurcząt jej grządkom rozsad} wizytę oddała. Aby  
takim odwiedzinom na przyszłość zapobiedz, poza
tykała wszystkie dziury w płocie młodemi gałęziami 
a patrząc przez płot na stronę sąsiadki, uśmiechała 
się szyderskim uśmiechem, mrucząc pod nosem: 
„Ta niezgraba; poczekaj tylko — jak moje kur
częta porosną, oj będzie to wybornie, przed jej 
oczyma poniosę je co tydzień do miasta, —■ tak, 
przed jej oczyma; niecli pęka z zazdrości. Dostanę
ładny grosz-------a moją starą kurę parę razy w
roku nasadzę". —

Kasia stała na swem podwórzu i rzucała ziarn
ka kurze i kurczakom, które się lotem błyskawicy 
zbiegły; spojrzała na tę żwawą gromadkę i policzyła
— nic nie brakowało: czternaście małych rycerzy 
z ostrogami i cztery kokoszki. — Podniosła głowę 
i rzekła z ciclia: „Tak, trzeba się znac na tem! 
Chów kur — a chów kur — jest dwojaki. Za 
młode kogutki dobrze płacą, a ile clicę, mogę ich 
mieć - ale trzeba wiedzieć, jakie jaja podłożyć 
pod kurę. Niech ona też tak zrobi, ta . . . Chcia
łabym wiedzieć, co jej pomurzona sowa wylęże; 
jak to długo trwać będzie, to z pewnością wylęże 
prawdziwe potwory . . . “.

To mówiąc, podniosła swoję długą szyję nad 
płot sąsiadki. Nagle utkwiło jej oko na jednym 
miejscu i nabrało życia a jej usta otworzyły się? 
jakby na jakieś zapytanie. Tam pod płotem leżało 
zepsute gurze gniazdo, a jaja z niego były potłu
czone i porozrzucane. Kasia ujęła się za boki i  
głośny szyderczy śmiech rozległ się po podwórzu i 
ogrodzie. „Cha — cha — cha! . . .  To ładny ląg?" 
zawołała. „Bez żeru i wody — kura zachorowała, 
a jaja się popsuły. Cha — cha -  chat . . . tak. 
to dobre, pilne gospodynie robią. Kłócić się — to 
łatwiej, niż dbać o swoje. Pfe, aż wstyd! czy to 
gospodarstwo! . . . Tego lenioclia, tego brzydaka 
tobym . . . “.

Basia słysząc to, pokazała sąsiadce na „dzień 
dobry" pięść z za płotu. Zamiatajcie przed wte- 
snemi drzwiami", rzekła „rozumieliście, wy wy-



szczekańeze. Tak, gdyby to zielsko rozsadą było!
. . Ładny, ogród ten tam — aż miło nań patrzeć!

lii, lii, lii! g
„Mój ogród jest mój“, rzekła Kasia.
„A moja kura jest moja kura", odpowiedziała 

Basia, „niech się nikt o nią nie troszczy. Na koszt 
innych ludzi potrafiłabym też kury chować — to 
potrafi każda baba. Niedawno wypłoszyłam jej 
kurę i kurczaki! — Jeżeli jeszcze raz przyjdą do 
mego ogrodu — tak. choć jeszcze raz tylko, poza
bijam je natychmiast! No, to teraz już wiecie!“

„Spróbuj 
jeno, ty gru- 
basznicorod- —_ 
powiedziała 
Kasia.

Na to Ba
sia rozśmiała 
się szyderczo.

„Kur nie 
mogę uwią
zać . . - Za
każ im — 
rzekła Ka ;ia.

„.Ta*
'■pstydja..
OTwał.' B" 

a [" 
ła gioziiio i 
odważnie rę
kę. „Jeszcze 
raz, zawrołała 
i ustąpiła — 
iak kobieta, 
która ostat
nie słowo po
wie a która 
posiada siłę 
i odwagę uczynić to, czem grozi.

Kasia jeszcze przez niejaki czas hałasowała 
przez płot; lecz gdy jej nikt nie odpowiadał, na
myśliła się inaczej i poszła niby do domu.

Troskliwa matka spłoszonych kurczątek naje
żyła odważnie swoje pierze i wydała grube, draż
liwe kukanie, jakoby chciała dać poznać, że zro
zumiała o co chodziło. Czy rzeczywiście tak było,
o tem niewierny; lecz jak kronika owej wsi wspo
mina, użyła wszelkiego dowcipu i starania, aby się 
ze swemi dziećmi do ogrodu sąsiedniego dostać. 
Jeszcze dwa razy wypłoszyła Basia tych niepro
szonych gości głośnemi wyzwiskami, niedopełniwszy, 
czem im zagroziła. Lecz gdy po raz trzeci do 
ogrodu przyszła i znowu całe towarzystwo szkod
ników na środku zasianych zagonków tak energicz
nie pracujących zobaczyła, jak gdyby to z rozkazu, 
luli na akord za dobrą zapłatę czyniły, rozrzucając 
ziemię wraz z roślinkami na wszystkie strony — 
wtenczas przebrała miarka jej cierpliwości. W 
gniewie, który przebaczenia nie zna, porwała na

podworzu leżącą miotłę i udała się ani słówka nie 
mówiąc, niezwłocznie do ogrodu, machając nią na 
oślep to w tę, to w ową stronę. Przestraszone 
kurczaki rozbiegły się hałaśliwie na wszystkie stro
ny, szukając w ucieczce schronienia. Mocniejsze 
natężały wszystkich sił, aby wraz z matką przez 
płot przelecieć; słabsze zaś biegały tu i tam, jaki 
otwór w płocie znaleść. Stara kura żałośnie spu
ściła miotłą złamane skrzydło: czworo kurcząt le
żało nieżywych na pobojowisku. Basia zas na 
znak sprawiedliwości utkwiła miotłę w środku

spustoszonej 
grządki, prze
rzuciła zabi
te kurczaki 
przez płot za 
żywymi i opu
ściła ogród. 
Potem udała 
się przez po- 
dworze ku do
mowi i sta
nęła przy 

drzwiach, ja
kby nic nie 
było zaszło.

Kasia nie 
spała. Na 
krzyk zrażo
nej i o stratę 
swych dzia
tek narzeka
jącej kury, 
wybiegła na 
podwórze i  
ujrzała zat
kniętą na za
gonie miotłę i

poległe oliary. Trzymając zabite kurczaki w ręku  ̂
poszła Kasia do sąsiadki, aby się z nią rozprawie.

Powstał hałas i kłótnia, jakby się całe piekło 
zburzyło. W krótkim czasie zbiegli się prawie 
wszyscy mieszkańcy wsi. Już oni wprawdzie nie 
raz takich scen bjdi świadkami lecz jeszcze nigdy 
te dwie kobiety tak nie krzyczały i nigdy tak 
strasznie się nie wyzywały, jak dziś. Basia za
pomniała się tak dalece, że swej rywalce nawet 
w oczy powiedziała: „Ty cioto, ty niegodziwa cza
rownico, spalić cię — spalić. — Ta ciota sama 
się chwaliła, że czarować umie — że może zrobić, 
iż się jej tyle kogutów wylęże, ile sama chce; więc 
cioto zrób, żeby te zabite — ożyły — o cioto, 
cioto;“ —

Kasia jej też nie została odpowiedzi dłużną. 
Wypadła całą siłą w kierunku ku Basi i trafiła 
nie źle. —

Basia otrzęsła się. jakby ją zimną wodą lub 
warem oblał i podniosła w okamgnieniu swe pię
ści. Kasia użyła tej samej broni. Powstały ude-



rżenia — ręce zaplątały się w rozpuszczone włosy, 
paznogcie zostawiły krwawe znaki, gdzie się dor
wały. — Niechcemy dalej opisywać tej brzydkiej 
sceny. Te dwie furye nie przestały prędzej, a/e 
zmęczone, poszarpane, podrapane i pokrwawione, 
niby dwa rozruszone koguty, prawie bez ducha na 
ziemi leżały.

II.
Skutki tego zdarzenia nie zostały zatarte. 

Kasia zaklinała się na wszystko, że sprawiedliwości 
wnikać będzie. Basia zaś czemprędzej udała się 
do wójta, aby przeciwniczkę wyprzedzić. Maciej, 
stary stróż gminy, który się podczas kłótni umyśl
nie trzyma! na ubo
czu , wystąpił teraz.
Podniósł swoją laskę 
na znak powagi do gó
ry jak bagnet, a z 
jego twarzy widać by
ło, jak życzy  sprawie
dliwego ukarania zbro
dni. Maciej był kamie
niem węgielnym urzę
du gminnego. Był on 
najważniejszą osobą do
zoru gminy. Szołtys 
i ławnicy zmieniali 
się co parę lat, lecz 
Maciej został w swoim 
urzędzie, nie troszcząc 
się o zmiany, które z 
czasu i oboru nastąpi
ły. Gdy więc Maciej 
z poważną miną powie
dział: „Mamy posiedzenie (gromadę) — lub: dziś 
postanowiliśmy41 •— nie przybzło nikomu na mysi, 
śmiać się z tego.

Maciej szedł teraz przez wieś tak poważnie, 
jak się takiej znacznej osobie przynależy, aby kłót
liwe osoby dla pogodzenia zawezwać przed sławny 
urząd gminny.

„Możecie się jeszcze pogodzie i ręce sobie po- 
dać“, mówił do nich — „kto wie, jak sąd roztrzy- 
gnie“ — lecz daremne były jego usiłowania. Ka
sia miała ras-yą — Basia miała racyą — ka/da 
myślała, że przeciwniczkę zwycięży i ukaraną zo
baczy. Sąd pojednawczy też daremnie się męczył. 
Szołtys namawiał do zgody, ławnicy także prze 
mawiali za tem — lecz jakby olej w ogień lał. — 
Kasia i Basia kłóciły się dalej, roztrząsały jedna 
drugiej sumienie, począwszy od młodości; nawet 
mężom i dzieciom, dziadom i pradziadom spokoju 
nie dały, zarzucając sobie wszystko, co tylko złego 
wiedziały. Z tej przyczyny zgoda nie nastąpiła. 
Skarga poszła do sądu. Gala wieś była to za Ka
sią, to za Basią.

Proces toczył się w zwykły sposób: odbyło się 
kilka terminów; zawezwano i wysłuchano świad

ków jako i obie strony, aby nareszcie sąd mógł 
wyrok wydać. Basia i Kasia miały ten sam sza
cunek dla urzędu gminnego: jedna drugą chciała 
przegadać; nawet napomnienia sędziego do poha
mowania się — nic nie pomogły. Nareszcie na
stąpił wyrok. Ten brzmiał bardzo krótko:

„Wspólne ponoszenie powstałych, dość znacz- 
,.nych kosztów i dla każdej strony po rów- 
„no dwa razy dwadzieścia cztery godziny 
„więzienia za naruszenie pokoju i samowładną 
,.pomoc".
Obie strony wysłuchały wyrok milcząco, z naj

większą ciekawością. Każda myślała przecie, że 
będzie uwolniona, a jej przeciwniczka jak najsu

rowiej ukarana. Te
raz nastąpił wyrok, 
przez który obie otrzy
mały tę samą upodla
jącą karę. Basia zer
wała się z miejsca, 
jakby ją osa ukłuła — 
i podniosła pięść — 
najmilejby jej było, u- 
żyć tej broni. -  Kil 
sia zacięła zęoj ze 
złości łzy w oczach 
jej stanęły. Każda je
dnak pocieszała się 
tem, że pr/jr aj mniej 
nie sama cierpieć bę
dzie, lecz że jej naj
większa nieprzyj? cioł
ka tę samą karę po
nosić musi. —

Kasia najpierwpray- 
szła do siebie i z odwagą odezwała się: „Wielmożny 
panie sędzio, ta kara mnie nie zabije, lecz moje 
gospodarstwo nie może się zmarnować. Tam ona
— ta ładna, — niema nic do stracenia, to tu 
może zostać — ja później odsiedzę".

„Moje gopodarstwo tak dobre jak inne“, za
wołała Basia — „nikt za mnie nie robi,' chciała
bym wiedzieć, czy ta . . .

Sędzia nic nie mówiąc, zadzwonił dzwopkiem 
na stole będącym, a gdy na ten znak wszedł słogi^ 
sądowy, rozkazał mu zaprowadzić te dwie złe ko
biety do jednej celi podziemnej

„Tylko też jedna jest próżna41, odrzekł sługa 
sądowy.

Kasia i Basia opierały i tłomaczyły się w ró
żny sposób, że mają w domu to i owo do czynienia; 
chciały później odsiedzieć, odwoływały sie na świad
ków — wszystko na próżno. Sędzia skinął i roz
kaz jego był wykonany.

Kasia i Basia wspominały sobie długo, długo 
ten czień, tę, godzinę i miały przyczynę wspominać 
przez całe życie. Zegar wybił dziesiątą godzinę 
prreit południem, gdy je do wyznaczonego im wię
zienia wprowadzono, gdy je w dlikatny sposób,



który mu się oprzeć niepodobno, — do nizkiej, 
chłodnej, gołej celi wepchnięto, którą dozorca wię- 
żni, ani słówka nie mówiąc, za niemi na klucz 
zamknął.

Kasia usiadła w jednym, a jej przeciwniczka 
w drugim kącie, niemówiąc nic ze sobą. Gniewem 
pałające kobiety spojrzały raz po raz na siebie. 
Najchętniej byłaby jedna drugą w niwecz obróciła, 
gdyby była mogła, a jednak zostały, jak przykute, 
na miejscu w milczeniu. Tylko czasem ozwała się 
Basia groźnym, lecz stłumionym głosem. Kasia 
zaś zacięła zęby, aż zgrzytały.

Przytłumiona zawziętość stawała się coraz słab
szą, a potrzeba rozmowy (pogadanki) — coraz sil
niejszą. Basia ozwata się półgłosem, jakby do 
trzeciej obecnej osoby. Kasia poszła za jej przy
kładem.

„To niegodziwie, prawdziwie podle“, ubolewała 
Basia, „siedzieć w dziurze (kozie) i to za nic, zu
pełnie za nic, tyko dla takiej złej . . .

„To mi ładna sprawiedliwość !-< mówiła szy
derczo Kasia. „To nazywają ci głupcy prawem, 
sprawiedliwością! . . .  Do nieba wołająca krzywda, 
tak — wprost do nieba wołająca!" —

„Jeżelim zawiniła, to mnie karzcie, w imię 
•"130X6!“ powiedziała Basia — poddając się losowi; 

„ale niesprawiedliwie cierpieć dla takiej niegodzi
wej . . .  O, jabym cały świat . . . ■*.

„Tak, on by tu powinien siedzieć, ten wiel
możny ze swoim złotym haftowanym kołnierzem1' 
ozwała się Kasia, — „tu, za karę na moim miej
scu, przy tej podłej . . . Niema złego pod słońcem, 
coby ta nikczemna — — —

Basia również nieżałowała swej buzi i wyga
dywała niestworzone rzeczy. Wtem zakrzypnął 
.klucz w zamku — i zakończyła się rozmowa. 
Wszedł pomocnik dozorcy niosąc misę z polewką, 
którą na nizką postawił pryczę — lecz nie przy
niósł ani talerzy, ani dwóch łyżek, tylko jednę i 
tę milcząco włożył w polewkę. Kasia wyraziła 
swe zadziwienie szyderczem spojrzeniem ną dozorcę 
i rzekła rozgniewana: „To przecie iak nie idzie! 
Dajcie nam dwie porcye i dwa talerze; — my zato 
zapłacić musimy! to nam przynajmniej dajcie dwie 
łyżki! Dla dwóch osób jedna łyżka, to przecie nie
podobno! — rękami, jeść niemożna*'. —

Basia też była tego zdania, więc rzekła: „Nie 
wezmę łyżki do ręki — jak Boga kocham1*. —■ 

Pomocnik dozorcy spojrzał w oczy arestantkom, 
jednej i drugiej z komiczną powagą, skłonił głowę, 
jak gdyby chciał powiedzieć, że w sądzie każda 
rzecz ma swoje znaczenie — a życząc „smacznego 
apetytu1-, wyszedł i zamknął za sobą drzwi na klucz.

Polewka została nietchnięta. Żausa z aresz- 
tantek niechciała słabości pokazać i jeść' żadna 
niechciała wziąśc do ręki tej łyszki, którą się jćj 
przeciwniczka posługiwała. Na tak lichą strawę, 
mewarto było nawet spojrzeć. Trzymając r--‘n.e 
około kolan założone i głowy na dół spuszczona,

trwały aresztantki całe godziny w milczeniu. Cza
sami zamknęły oczy, jakby do miłego drzymania 
znienacka zaś im się chwilowo zaiskrzyły pałając 
ogniem nienawiści. Obie zostały na miejscu, trwa
jąc w groźnem milczeniu, aż ku wieczorowi znów 
klucz w zamku zaskrzypnąt.

Pomocnik dozorcy wszedł i znów przyniósł 
misę polewki — nic więcej. Kasia ani słowa nie 
wymówiła, tylko ścięła zęby. Basia złożyła kon- 
wulsyjnie pałce rąk, aż trzeszczały.

„Jak widzę, niesmakowało** rzekł dozorca. Po
tem postawił gorącą strawę na pryczą, wyjął łyżkę 
ze zimnej polewki od obiadu i włożył ją do świe
żej miski. „Tak, tak" rzekł, wziął wzgardzoną 
polewkę i obojętnym głosem, który jak zimne że
lazo serce przejął, życzył: „dobrego apetytu** i 
„miłego spoczynku!** a wyszedłszy z więzienia drzwi 
jak zwyczajnie za sobą zamknął.

Pokarmu, który był przeznaczony na wiecze
rzą, aresztantki także nie ruszyły, chociaż potrzeba 
posilenia się nastąpiła. Żadna niechciała pierwej 
zacząć jeść, żeby druga nie myślała, że ma zamiar 
pierwszy krok do zgody uczynić. Żadna też nie
chciała posłużyć się narzędziem, któreby w tej 
samej potrzebie było od towarzyszki użyte a więc 
i łyżki nietknięto.

Obie przeto zostały na s wojem miejcu jakby 
przykute, tylko się wygodniej na piętach rozsiadły
i w ciemnej celi wytrzeszczały oczy. Nadeszła 
noc, której się z bojaźnią i strachem obawiały. 
Głos dzwonu, który na górach i w dolinach na 
„Aniół Pański'* się odzywa, nie doszedł tu ich 
uszu; w tej ciemnej komórce nie słyszały uderze
nia zegara z wieży kościelnej; nawet tykanie 
zegara ściennego słyszeć się nie dało. O, była to 
smutna, bardzo nieprzyjemna noc, —- jakiej jeszcze 
nigdy przedtem nie przeżyły, nieznośnie długa —  
nie do przeżycia! Sekundy stawały się minutami, 
minuty — godzinami, godziny jakby żelaznemi klam
ra r-' spięte, były bez końca. Któż wie, jak .późno 
w noc już było, gdy się. Kasia z głębokiem we- 
stchniemiem podniosła i wyprostować*'. r»o jednej 
stronie nizkiej pieczary przechadzic zaczęła! To 
podniosła ramiona, to je spuściła; zasłoniła rękami 
twarz i potrząsła głową, jak gdyby tego wszy
stkiego pojąć nie mogła. — Po niejakim czasie 
zatrzymała Kasia swoje kroki, niejako ze względu 
dla swej towarzyszki i usiadła jakoby zmęczona 
na swoje miejsce. Potem podniosła się Basia jakby 
na rozkaz i odbywała tę samą przechadzkę po ko
mórce. Objęła głowę obiema rękami, jakby się 
bała w tej ciemnej przestrzeni ją zgubić. Nareszcie 
zakaszliła parę razy i usiadła, aby ustąpić miejsca 
sąsiadce. Ta też podjęła niezwłocznie to zatrud
nienie i zaczęła się przechadzać. Tak zmieniając 
się chodziły długo kolejno, aż nareszcie obie razem 
przechadzać się zaczęły, unikając jednakże, aby 
jedna o drugą nie zawadziła. W końcu zmęczone,



pokładły się na twarde deski i resztę nocy, jak 
mogły, przespały.

Rano przyniósł znów pomonik dozorcy miskę
2 polewką bez łyżki, jak dnia poprzedniego. Pew
nie się w nocy nie dobrze wyspał, bo ani ,,dzień 
dobry-1 nie powiedział, ani nie życząc „smacznego 
apetytu*1, postawił gorące śniadanie i jak zawsze 
lyszkę położył przy misce. Nie mówiąc ani słou a, 
wziął wychłodzoną wieczerzą i wychodząc z wię
zienia zatrzasnął drzwi za sobą.

Głód dał się kobietom we znaki, żądając z 
przyciskiem zaspokojenia. Basia spojrzała na mis
kę, Kasia tak samo uczyniła. Oczy obu już nie 
pałały gniewem, lylko obie usiłowały, żeby się ich 
spojrzenia nie trafi
ły; ręce zaś spoczy
wały na kolanach, 
jakby w cichem pod
daniu się woli Bożej.
Basia się najprzód 
ośmieliła i posunęła 
się bliżej ku polew
ce. Tak jak przy 
nocnej przechadzce 
naśladowała ją i te
raz Kasia i posunęła 
się nawet nieco da
lej kii misce co jej 
sąsiadka także uczy
niła. Basia posunęła 
się jeszcze raz, Ka
sia także. Siedząc 
już przy samej ka
szy, Basia spuściła 
»ezy, podniosła po
woli drżącą rękę i 
podała łyżkę sąsiadce.

„Jedzcie wy wprzód!" rzekła.
„A dyć wy jedzcie !‘* odpowiedziała Kasia. 
„Jódzcie w y!* —
A iw jKbcif — mnie n>e spieszno^

,.i>*;z (.“rmonii *t» »?.“ tez nie spieszy.
;^vsc;s ■ '1  *■/.;>. a należy się pier-

•V> ' M <voj:
Kasi.' nart *zcitj usłuchała,, wzięła parę łyżek 

*>oł°'\ k! i łyżkę sąsiadce. Ta niedała się w
giv.' iiosci zawstydzić i tak jak w nocy na prze
mian się pi zechadzały, tak też teraz jedna drugiej 
ły^kę podawając, kaszyczkę chlipały.

W ich zlodowaciałe, gniewem i nienawiścią 
pałające serca wpadł pierwszy promień przebacza
jącej miłości.

„Co też mój mąż robi!** westchnęła potem Kasia. 
„Moje całe gospodarstwo leży — mój Boże“

— rzekła Basia.
„Nikt się nie troszczy o dom, podwórze sto

dołę — nie da się tygodniami powetować, co się 
zmarnuje!“

„Pełen dom roboty a ja tu w dziurze 1“

„W tej przeklętej!“ — rzekła głośniej Basia. 
O, jabym się - “ ,

„Z czystej głupoty — dali Bóg . . . “.
„A ludziom na śmiech . . .
„Tak, kłócic się cały rok — teraz mamy za

płatę! . . .
.,Niech się teraz cała wieś kłóci, niech cały 

świat krzyczy -- ze mnie już złe słówko nic 
wyjdzie**.

.,Pomagać sobie, pomagać — należy, gdzie się 
może. Życie i tak jest przykre — nie do prze
baczenia, gdy jedna drugą gniewa, jakeśmy to 
czyniły . . .

I łzy potoczyły się z oczu Kasi; Basia też
łkała i tak się obie 
rozpłakały serdecz
nie. — Gdy w połud
nie sam dozórca przy
szedł, trzymając mis
kę z obiadem obiema 
rękami doskoczyły 
razem aresztantki 
do niego, aby mu ul
żyć. Uśmiechając 
się dozorca dobył 
dwa talerze i dwu 
łyżki.

„Nie potrzeba**,
— rzekła Kasia, — 
„wcale nie potrze- 
ba“.

Kucharka miała
by’ tylko więcej do 
szorowania, panie 
dozorco — na co ta  
niepotrzebna robo

ta?" dodała Basia.
„My sobie już damy radę — my się juz po

godzimy — teraz i na przyszłość**.
Potem zaczęły Kasia i Basia dozorcę prosi któ

ry przyjaźnie zmrugał oczami — aby był tak dobryr 
pryczy:::” u pana sędziego za niemi, J1 ! tuż 
więcśj nie będą, się kłócić, tylko zgad ic yg> 
siostry; — niech je tylko pan sędzia od k? u1 
wolnie zechce. —

Dozórca przyrzekł uczynić, co się da, lecz me 
powrócił więcej. Pogardzone kobiety czekaiy i cze
kały, usiadły sobie razem, mówiły to o tem, -tu o 
owem, uskarżały i pocieszały się, a w końcu za
częły wpółnie odmawiać różaniec, aby nim zawartą 
przyjaźń uświęcic. Nareszcie — około godziny 
czwartej z południa otworzyło się drzwi komórki 
i zawezwano je do izby sądowej. Wielmożny pan 
sędzia spojrzał na nie surowo i zdawało się, że nie 
myśli wcale tym dwóm złym kobietom, które tyle 
hałasu w sądzie narobiły — resztę kary darować.

i Ale gdy Kasia i Basia, za ręce się trzymając,
-  na wszystko przerzekały, nigdy się już więcej 
lue kłócić, lecz jak siostry kochać; gdy go na

J
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wszystko zaklinały, aby je do domu puścił; gdy i 
dozorca u drzwi stojący za niemi się przyczynił: 
wtenczas dał się sędzia zmiękczyc. Powiedział po
godzonym jeszcze prawdę, wzywając je do zgody 
i  kazał im iść do domu.

Kobiety podziękowały mu uniżenie i oddaliły 
śię. Kasia i Basia szły sobie razem, prowadząc 
się pod rękę. Słońce przywitało je swym promie
niami, ptaszki śpiewały na gałązkach — wszystko 
oddychało spokojem. A spokój i przyjaźń weszły 
też do serc dwóch sąsiadek i zostały tam po wszy
stkie dni ich życia. —

Minęło już wiele lat od tego czasu, lecz pa
miątka kuracyi łyżkowej niezagasła, a jej wpom- 
nienie już nie jednę niezgodę poskroniła.

Kasia i Basia są już stare babusie. Dotrzy
mały słowa, wspierały się wzajemnie, jak dwie 
siostry. Jeszcze i dziś dają dobry przykład kobie
tom i dziewczętom, które je zato szanują.

r

Bracie — znasz kraj, gdzieś się rodził, 
Gdzieś rósł i do szkoły chodził?
Gdzie cię rodzice kochali.
Wszystko, co trzeba, ci dali?
Gdzie też Twoi krewni żyli,
Z Tobą się często bawili?
Gdzieś dziecinne spędzał lata 
Trosk nie znając ni wad świata?

Znasz kraj ten, gdzie lud poczciwy, 
Pobożny, wesoły żywy ?
Co wiato ojców szanuje 
W roli i w ziemi pracuje?
1 ceni język ojczysty
I lubi kraj ten górzysty?
W którym kopalnie i huty 
A lud ma zarobek suty?

Gdzie wsie, miasta zaludnione 
Ze sobą są połączone 
To żelaznemi drogami 
To prostemi żwirówkami.
A w miastach i wsiach kościoły
I ludek prosty, wesoły 
Lubi muzykę, zabawy,
Przytem poczciwy i prawy?

Znasz kraj ten, gdzie Odra płynie 
Co to z powodzi swych słynie?
Gdzie są Sudety z szczytami 
Wysokimi i skałami?
Gdzie zapasy kruszców w ziemi,
Huty, fabryki nad niemi?
Gdzie mineralnych pełno wód,
W których się leczy chory lud?

Znasz kraj ten, gdzie w borach cieni 
Mnóstwo dzikich świń, jeleni?
Glzie w stawach karpie, szczupaki,
A w rzekach oprócz ryb, raki?
Gdzie w lasach szybkie wiewiórki 
Na polach derkacz, przepiórki,
A w ogrodach zaś słowiki,
Na łąkach czajki, kuliki?

Kraj ten to Twoja ojczyzna!
To Szlązk, piękna ziemia żyżna!
Tam rodzice Twoi żyli 
Co Cię w młodości żywili!
W Szlązkuś żył w Twojej młodości, 
Dożyj tu także starości!
A gdzieś żył tam też umieraj,
W Szlązku po śmierci spoczywaj;

X. E.

Zabawny zakład.tJ
Z d a r z e n i e  p r a w d z i w e .

Trzech wieśniaków ze wsi J. zasiedziało się 
do późnej nocy w „Wygodzie", t. j. karczmie nie 
daleko ode wsi leżącej, gdzie wszyscy częstowali 
się wódką za ostatnie pieniądze.

Gdy już do domu mieli powraca", biedzili się 
nad tem, jak się pokazom żonom swoim tak późno
i to jeszcze niezupełnie trzeżwem stanie.

— „Ha! ‘ — rzecze jeden — ,.jnżci ja wiem, 
co zrobię. Oto kiedy moja na mnie powstanie,
i zacznie hałasować i przeklinać, będę milczał jak 
bożek turecki i pary z gęby nie puszczę."

— „A ja" — rzecze drugi — „żeby mi nie 
wiem co rozkazała, wszyściutenko od razu zrobię, 
ani nie pi>knę, i nie mruknę!“

— ,.To i ja tak samo postąpię, jak wy“ — 
odrzekł trzeci. — „Ale strasznie pono będzie nam 
ciężko tej sztuki dokazac. Jędze to są te baby, 
jędze okrutne; umarłego by z grobu poruszyły, nie 
dopieroz żyjącego, a jeszcze zapruszonego człowieka. 
Oto wiecie co, załóżmy się o korzec żyta, który 
będzie musiał dać ten, co żonie nie zmilczy, albo 
nie zrobi tego, co mu ona rozkaże. Będziemy 
wszyscy trzej w kupie obchodzie nasze żony"

„Dobrze, zgoda, pójdziemy" — odpowiedzieli 
drudzy.

Przychodzą do żony pierwszego. Ta, skoro 
męża ujrzała, zerwała się z łóżka i krzyczy na 
całe gardło:

— Ha! hultaju, pijaku, obiesiu, nicponiu, i 
wy dwaj razem z nim, obrzydli pijacy!

Wszyscy na to milczą. Kobieta tem milcze
niem jeszcze bardziej rozjątrzona chwyta za przę- 
ślicę i zamierza się na męża, chcąc go uderzyć. 
Mąż usuwa się w tył i  gniecie w drobne kawałki 
doniczkę stojącą na ziemi.
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— Tak liultaju! — krzyczy złośliwa kobieta, 
— najlepiej wszystkie statki pobij, potłucz!

Wieśniak, który przyzrekł czynić wszystko, 
co żona powie, te słowa wziął za rozkaz, a por
wawszy kij, począł tłuc garnki, miski, kieliszki, 
flaszki i co tylko mu się nawinęło, w drobne ka
wałki.

— „A nie pójdziesz mi ty taki, owaki!“ — 
krzyknie żona.

Na te słowa wyniósł się chłop z chałupy, i 
przed swenii kolegami oświadczył, jako przyrze
czenia wiernie dotrzymał, a zatem ma prawo do 
wygranej, gdyby który zakład przegrał.

Idą do żony drugiego. Ta zamknęła się i 
nie puszcza męża do chałupy. Prosi jej się pięk
nie, ale żona wymyśla mu, co się zmięści. Obcho
dzi wieśniak coraz chałupę, to do drzwi, to do 
okna kołacze, a pożyczawszy sobie u sąsiada la
tarnią, próbuje, czyby przy świetle sobie nie mógł 
jako otworzyć.

Żona spostrzegłszy męża chodzącego z ogniem 
po pijanemu, rzecze przez okno do niego:

— „Chodź urwisiu z ogniem, chodź, a podpal 
chałupę!“

— Wieśniak bierze znowu te słowa żony za 
rozkaz i podpala chałupę.

— „Ratuj się moja żono, ratuj, bo chałupa 
się już pali!“

Wyskoczyła baba i ugasiła ogień, a mąż z to
warzyszami poszedł do żony trzeciego.

Idąc mówili mu towarzysze, że nie dotrzymał 
słowa, bo do żony przemówił. On się tłumaczył, 
że to uczynił nie ze złego serca, tylko na jej do
bro, i że inaczej nie wypadało, bo chałupa była 
zamknięta. Po długich sporach stanęło na tem, 
żeby zobaczyć jeszcze, jak się trzeci popisze, a 
jeśli tak ścisłe zachowa milczenie jak pierwszy, 
to na drugiego przypadnie przegrana.

Dochodzą do chałupy trzeciego. Gospodarz 
wchodzi pierwszy do izby, a gdy przez próg prze
łaził, potknął się i potoczył na izbę

— „Skręć kark, liultaju, skręć!“ — krzyknie 
żona, — „rozbij sobie łeb pijaku, rozbij!"

Na te słowa stawa chłop jak wryty, nie wie 
sam, co począć, myśli, co tu robić, czy usłuchać 
żony, czy nie, i jak tu sobie samemu kark skręcić 
a łeb rozbić.

Na ostatek kiwnąwszy głową, przerywa mil
czenie i w te odzywa się słowa:

— „Ha! do stu tysięcy! zażyłażeś mnie, za
żyła, moja Jago! Rozumiem, czego ci się chce, ale 
nie będzie z tego nic; wolę ja zakład przegrać, 
niż bezbożne twoje życzenie wypełnić i marnie z 
tego świata schodzić. Darmo! przegrałem, sam się 
sądzę. Zapalno moja Jago latarkę, a wy, Bartoszu
i  Wojciechu, chodźcie za mną zabrać żyto, które 
wam się odemnie należy. Nie trzeba mi było sie
dzieć w karczmie i głowę sobie zalewa, a potem 
zakładać się po głupiemu!“

Studenckie figle.
W Poznaniu wszedł wesoły student do wi

niarni, znanej z doborowych win i cen wygórowa
nych. Gdy zażądał cennika win, spojrzał na niego 
gospodarz badawczo, niedowierzając jego minie. 
Ale cóż robić ? Trzeba mu było podać cennik win
— a gdy zażądał najdroższego wina, trzeba je było 
przed nim postawić.

Student pił przeglądając gazety, aż się butelka 
wypróżniła, podczas gdy gospodarz nie spuszczał 
go z oka i tem do niego się zbliżył.

— „Chciałbym zapłacić panie !“ — rzekł z 
dobrą miną — ,,ale trzeba panu wiedzieć, że umiem 
też i inaczej płacić, jak brzęczącą monetą. Cobyś 
pan na to powiedział, gdybym panu zapłacił złotą 
nieocenioną piosneczką.

Gospodarz poprosił go, aby sobie żartów i drwin 
nie pozwalał, ale zapłacił, lecz student nie ustąpił.

— „Przecież to od Pana zależy, panie dobro- 
dzieju“, — rzekł — „czy pan piosenkę moją chcesz 
przyjąć w miejsce zapłaty lub nie. Jeżeli panu 
coś zaśpiewam, a pan sam powiesz „to mi się po- 
doba“, natenczas nie będę potrzebował zapłacić, 
a jeżeli pan powiesz: „to mi się nie podoba“, — 
wtenczas pan dostaniesz pieniądze.

,.Jeszcze raz proszę nie pozwalać tu sobie żar
tów! Zapłać pan i basta!

Obecni goście, których ta rozmowa coraz wię
cej zaczęła bawić, wmięszali się w sprawę i poczęli 
gospodarza namawiać, aby przystał na ten żart, 
wszakże przy każdej piosence wolno mu powie
dzieć: „to mi się niepodoba“. Gospodarz dał się 
przekonać i przystał, a student zaczął śpiewać:

Na dolinie zawierucha 
Mokrym śniegiem dmie. . . .

„To mi się nie podoba!“ — przerwał mu go
spodarz. —

Gdyby orłem być
Lot sokoli mieć.... — śpiewał znowu student.

,.I to mi się nie podoba!" — rzekł pospodarz.
Teraz student rozpoczął z zapale"’ •

Szumią jodły na gór szczycie,
Szumią sobie w dal . . . .

„A to mi się wcale nie podoba! Zapłać *
i k w i t a —

— „No, jeżeli się panu to nawet nie podoba, 
to już nie ma rady!“ — rzekł student z bardzo 
smutną miną, wydobył z kieszeni sakiewkę i po
czął na stół liczyć pieniądze, nucąc sobie po cichu:

Zapłać, zapłać, miły bracie,
Bo gospodarz czeka na cię!

„Tak, to mi się podoba!1' — rzekł gospodarz, 
widząc pieniądze na stole i zapominając o układzie.

W tej chwili studeut zgarnął pieniądze, wez
wał gości na świadków, że sumiennie dopełnił u- 
kładu i z powagą wyszedł z winiarni. Gospodarz 
z otwartemi usty patrzał osłupiały za odchodzącym, 
podczas gdy goście śmiali się do rozpuku.
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n .
Poszedł do obu swoich sąsiadów Tromby

i Ciury i opowiada im: „Tej nocy ukazał mi 
się we śnie duch po trzeci raz i rzekł, że 
za moim domem w ogrodzie jest ukryty skarb 
na pół miliona marek. Połowę tego skarbu 
ma otrzymać sąsiad mój Tromba a drugą 
połowę sąsiad mój Ciura; ja sam skarbu nie 
śmiem szukać, tylko wy obaj macie go sobie 
odkopać, a jeśli wy mi sami z dobrej woli 
co dacie z tycli pieniędzy, muszę się z tem 
kontentowai.-1 Ciura i Tromba od podziwie- 
nia aże osłupieli, gęby rozdarli jak wrota i 
zaraz się brali do roboty.

1.
Piotr Roz ume k był nietylko bogaty 

ale i dowcipny gospodarz, który sobie w gospo
darstwie swojem we wielu rzeczach bardzo pra
ktycznie postąpić umiał. I tak mu niedawno 
temu znowu przyszło na myśl, jakby gospo
darstwo swoje w czemsiś jeszcze mógł po
prawie ; ale żeby to polepszenie gospodarstwa 
przeprowadzić, to trzeba było i kilka dni 
czasu, a co jeszcze gorsze — i kilkadziesiąt 
marek. To się Piotrowi w głowie rozcho
dziło, bo był trochę łakomy i żal mu było 
pieniędzy, któreby na robotników był musiał 
wydać. W tem mu dobra myśl przyszła do 
głowy. —

III.

Z wdzięczności pan Tromba — bo to 
był człowiek wspaniałomyślny — przyobiecał 
Rozumkowi ze swojej połowy — dać 20 ma
rek; lecz pan Ciura — który nie był tak 
szczodrym — przyobiecał mu ze swojej części 
tylko 5 marek. Zaopatrzywszy się kiłofem
i łopatą, idą do ogrodu i na miejscu przez 
pana Rozumka im wskazanem kopią jak dwaj 
pionierzy, aże się pot z czoła lał na ziemię; 
przytem Kibie ani do jedzenia nie wzięli 
czasu. W pierwszym dniu nic nie znaleźli, 
chociaż dość głęboki dół wykopali.



IV,
Ody na drugi dzień wczas rano pizyszli 

do roboty, znaleźli w dole wykopanym stary 
pergamin, na którym stało napisane: „Ja, 
który ten skarb tu zakopałem, jednemu czło
wiekowi niewinnie dałem sto kijów; za to 
jestem tu zaklęty. Tylko ten, co dobrowol
nie karę tę weźmie na siebie, może mnie tu 
z tąd wj bawić i za to otrzyma skarb tu m * .V/BnA'// y
skryty. Dla tego pan Tromba musi Ciurze °
dać 50 kijów a pan ('inra Trombie także 50. X 4yi (
Potem już tylko trzy stopy głębiej kopać po- -
trzebują a — skai'b znalezą/ ' ^  l'1'*11" ■ >-

Przeczytawszy to poczęli się Ciura j Tiomba skrobać za uszami, ale cóż pomoże, musieli wypeł
nić rozkaz ducha, a zresztą pomyśleli sobie, że pół miliona marek 50 kijów warte. Więc pan Ciura 
Trombie liczy 50 batów.

Y.
Potem Tromba swojego sąsiada pana 

Ciurę począł okładać kijem. Rozumek się 
tćj sprawie z wesołą przygląda miną i rzecze: 
„Jeno dobrze przyciskajcie, mój kochany panie 
Trombo. żeby się ducli zaklętego nie pognie
wał. “ I tem silniej Tromba przybijał w za
dek pana Ciury, jak parobek na gumnie w  
stodole. Ciura krzyczy co gardła stanie: 
„au. wej!“ —

jako im duch kazał, ale gdy i tak nic nie 
znaleźli, rzekł Tromba: „Przekłęta robota!“
— „Aha!“ — rzecze Eozumek — „kiedyście 
teraz ciężko zaklęli, to wszystko kopanie da
remne! bkarb się teiaz jeszcze stotysięcy 
stóp głębiej zapadł do ziemi. Klątwy bowiem 
ducliowie skarbowi cierpieć nie”mogą!“ Nie 
dowierzając temu, Tromba z Ciurą w rozpa
czy jeszcze parę stóp dalej kopali — ale da
remnie. Zmęczeni nareszcie kopać przestali
i  jeszcze wielki ból w biodrach czując szli 
smutni do domu, ale Piotr Rozumek uśmie
chając się z radości zagląda do głębokiego 
dołu, mówiąc: „takiej pięknej gruby na kar
tofle już dawno sobie życzyłem!“ —

VI.
• Znowu dalej do roboty, i obydwa grze

bią za skarbem jeszcze trzy stopy i głębiej,



-O bjaśnienia sk róceń ; b. na bydło; ch. chmiel; g. garnki; k konie; kr. kramy; cm. owce; op. opasy; pi. plotno; 
sk. skory; św. świnie, th. zboże, żr. źrebaki, d. dni; — Nazwiska miesięcy odpowiednio skrócone.

A.
I. Na Szlązku.

W obwodzie rejencyi Opolskiej.
Alt Poppelau 2 czerw., 6 paźd. b 
Baborów (Bauerwitz) 14 kwietnia b.,

12 maja, 5 pazd, 15 grnd. kr. b. 
-Beneszów (Benescłiau) 4 maja, 13 lipea

kr. b., 17 sierp., 21 wrześ. b., 2 lis t  
kr. b., 28 grad. b.

Biała (Zuk) 12 marca kr. b,, 4 maja 
b., 17 wrzes., 19 list. kr b., 14 
grud, b.

-Bieruń 16 lut. b., 11 maja b,, 12 maja 
ir., 6 lipca b., 10 sierp. b„ 11 sierp, 
kr., 12 pażdz. b., 13 paźdz. kr., 7 
grud, b.

Bytom t Beutlien) 9 lut., 20 kwiet. kr. b.,
13 lipca b., 5 paźd., 7 grud. kr. b, 

Bladen 23 lut. 11 maja 1 wrześ., 7
grud. kr.

.Bożesławice ‘Borislawitz) 14 stycz.,
15 kwiet., 8 lipca, 13 pazdz. kr. b. 

By zyna (Pitsolien) 9 lut., 13 kwietnia 
b., 13 lipca b., 17 sierpnia, 9 

list. kr. li.
Cerekwią (D. Neukirch) 23 marca, 6 

lipc., 26 paźdz kr, b.
.Dobrodzień (Guttentagl 2 marca kr. b.,

1 czerw, b., 17 sierp kr. b , 26 paźdz. 
b., 24 list. kr b.

TYallum) 20 marca, 11 czerwca, 27 
sierp , 5 list. kr. b.

4Sorzów Laudsberg) 8 stycz., 5 lut. 
św. 23 lut. b., 5 marca św., 23 marca 
kr b k., 9 kwiet., 7 maja św., 18 
n.ajab. k., 11 czerw, 2 lipca, 6 sierp, 
sw., 10 sierp kr H k., 3 września,
1 pazdz. św., 12 pazdz. kr b k., 5 
list., 3 grud. sw., 14 grud. kr. b. k. 

Gliwice (Uleiwitz), 26 stycz., 16 mrc. 
b., 17 mrc. kr., 4 maja b., 15 czer., 20 
lipea, 24 sierp, b., 25 sierp, kr., li) 
paźdz., 14 grud. b., 15 grud kr. 

■Głogówek (Ober-Glogau), 10 lut. kr. b.,
14 lipca b., 18 sierp. kr. b., 6 paźdz. 
V... 10 iist. kr. b.

Grotkćw (Grottkau), 16 marca b., 27 
kwiet. kr. b., 15 czerwca, 17 sierp, 
b., 28 wrześ. kr. b., 9 list. b. 

Głupczyce iLeobschiitz) 9 marca b.,
1 czerw., 31 sierp., 16 list. kr. b., 

.Hulczyn 10 kwiet. kr. b., 10 lipc. b„
9 pazdz., 11 giud. kr. b.

Katowice 27 stycz., 17 marca, 5 maja,
14 lipca, 15 września, 24 list. b. 

Kietrz (Katscherj 16 marca kr., 15 
czerw, b.j 19 pazd. kr. b., 21 grud. kr. 

Klucsborek (Kreutzburgi 5 stycz. kr.
b , 27 majab., 14 wrześ., 2 list. kr. b. 

Koźlu (Kosel) 9 lut. b., 13 kwiet. kr.
b , 8 czerw, b., 7 wrześ,, 23 list. kr. b. 

Krapice (Krappitz) 24 lutego b., 18 
maja kr b., 30 czerw, b., 21 wrześ.,
7 ^rud. kr. b.

Królewska Huta (Kónigsliutte) 18 mrc.,

17 czerwca kr, b., 16 wreś. b., 16 
grud kr. b.

Kranowice (Kranowitz) 18 marca, 23 
».'zerw., 15 wrzes., 17 list kr. b 

Łeznica 23 marca b., 27 kwiet., 10 
sierp. kr. b., 28 wrzes. b., 2 list. 
kr. b.

Lubliniec 16 marca b. kr., 18 maja,
6 lipca b., 7 wrześ., 7 grud. kr. b. 

Mikołów (Nicolai) 28 stycz. 11 marca
b., 12 marca kr., 6 maja, 22 lipca 
b., 23 lip kr., 18 list. b., 19 list. kr 

Mysłowice 23 marca b. kr., 22 czerw, 
b., 17 sierp. b. kr., 26 pażdz. b.,
16 list, kr, b,

Niernodlyń (Falkenberg) 8 stycznia, 23 
kwiet , 13 sierp., 15 pazdz. kr. b. 

Nysa (Neisse) 17 stycz b k., 19 stycz. 
3 dni kr., 28 marca, 18 kwiet. b. k.,
20 kwiet. 3 dni kr , 25 lipca b. k., 
27 lipca 3 dni kr., 17 pazdz. b. k.,
19 pazdz. 3 dni kr.

Odmuchów (Ottmachau) 11 maja, 7 
wrześ. 7 grud. kr. b.

Olesno (Kosenberg) 28 stycz., 26 marca,
3 czerw b. k., 8 czerw, kr., 26 
sierp, b k., 31 sierp, kr., 18 list. b. 
k., 21 list. kr.

Opole 9 marca b , 20 kwiet. kr. b., 
24 sierp, b , 5 paźdz.. 16 list. kr b. 

Paczkowo (Patschkau) 4 maja, 31 
sierp., 16 list kr.

Pilchowice 22 stycz b,, 26 marca, 25 
czerw,, 5 list. kr b.

Pokój tCarlsruhe) 23 mrc. b., 12 maja,
7 wrześ. kr. b , 19 pazdz. b. # 

Prądnik (Neustadt) 3 marca, 15 wrześ.,
17. list. kr.

Proszków (Proskau) 19 marca, 28 maja,
20 sierp., 29 pazdz. kr. b.

Pszczyna sPless) 14 stycz., b., 18 mrc.,
b., 19 marca kr., 10 czerwca b., 11 
czerwca kr„ 19 sierp, b., 14 pazdz. 
b,, 15 pazdz. kr.

Pyskowice (Peiskretschara) 24 lut. b.,
21 kwiet., 18 sierp., 20 paźdz. kr. 
b., 28. grud. b.

Racibórz 13 stycz. b., 10 marca b. kr.,
22 maja weł., 9 czerw, b., 11 sierp, 
kr. b., 9 paźdz. weł., 3 list. kr. b.

Rybnik 5 stycz. 2 marca b., 3 marca 
kr.. 27 kwiet., 8 czerw, b., 9 czerw, 
kr , 27 lipca, 28 wrzes. b., 29 wrześ. 
kr.

Ścinawa 5 lut., 3 wrześ., 26 list. kr b. 
Sośnicowice (Kieferstadtel) 28 stycznia 

b., 8 kwiet,, 29 lipea, 21 pazdz. kr, 
b., 23 grud, b.

Strzelce W. (Gross-StreHitz) 22 stycz. 
b. kr., 19 marca b., 18 czerw. kr. b.,
6 sierpnia b., 22 pażdz. kr. b., 10 
grud. b.

Strzelce m. wv pow. Prądnickim 24 mrc. 
kr. b., 16 cz' rvyca b ,,. 25 sierp., 27
paźdz. kr. b.

Św. Anna (Annaberg) 26 maja, 22 
wrzeS. kr. b

Sznrgaszcz (Schnrgast) 5 mrc., 7 mąja ,
6 sierp., 12 list. kr. b.

Tarnowskie góry (Tarnowitz) 19 stycz.,
16 lut., 13 kwiet b., 14 kwiet. kr , 3 
sierp., 21 wrześ. b., 22 wrześ. kr.,
23 list. b., 24 list. kr.

Toszek (Tost) 3 marca b., 5 maja, 4  
sierp., 6 pażdz. kr b , 29. grud. b.

Tropplowitz 24 marca, 2 czerwca, 6 
paźdz. kr. b.

Ujazd 12 stycz. b., 9 marca, 11 maja 
kr. b.. 6 lipcca b., 14 wrzes. kr. b.,
9 list b.

W ielowieś (Langendorf) 4 marca, 26 
sierp., 9 grud. kr. b.

Wodisław (Loslau) 3 marca b., 4 mrc. 
kr., 30 czerw., 23 wrześ., 24 list. 
b.; 25 list. kr.

Wołczyn (Constadt) 2 marca, 6 lipca 
kr b., 18 sierp, b., 28 wrześ. kr. b.,
17 list. b., 7 grud. len.

Wożniki 12 stycz., 30 marca, 22 czerw., 
19 pazdz kr. b.

Zauditz 18 maja, 14 września, 9 list. 
kr b,

Ziegenhals 6 maja, 23 wrześ., 11 list. 
kr. b.

Żory (Sorau) 11 lut. b., 8 kwiet. b,, 9 
kwietnia kr., 13 maja, 29 lipca b., 30 
lipca kr., 26 sierpnia, 7 pazdz b , łt 
pazdz. kr., 9 grud, b , 10 grud. kr.

B. W obwodzie rejencyi WrocJawtkiej.
V uraz patrz tUraz).
Bierutów Bernstadt) 16 lut., G maja 

kr. b., 29 czerwca b., 21 wrześ., 1» 
list. kr. b.

Borowo iBohrau) 30 mrc. kr., 31 mrc. 
b., 6 lipca kr., 7 lipca b., 28 wrześ.- 
kr., 29 września b., 7 grudnia kr., 8  
grud. b.

Bralin w powiecie Sycowskim 6 maja,
18 lipca, 8 wrześ. kr. b.

Brzeg (Brieg) 23 lutego, 30 marca 8  
czerw, b., 9 czerw 2 dni kr., 27 lip.,
14 wrzes. b., 15 wrześ. 2 dni kr . 2  
list., 14 grud. b., 15 grud. 2 dni kr.

Bystrzyca (Habelschwerdt) 13 kwiet., 5  
paźdz. kr

Czernina (Tschirnau) 18 maja, 17 
sierp., 16 list. kr. b.

Duszniki (Reinerz) 11 maja, 1 wrześ. kr..
Dykernfurś 21 kwietnia, 7 lipca, 13 

paźdz. kr. b.
Frankenstein 18 maja kr., 19 maja b.,

21 wrześ. kr.. 22 wrześ. b.
Freiburg 9 marca, 21 wrześ. kr.
Frejno (Freihau) 9 marca, 4 maja, 17 

sierp., 9 list. kr.
Friedland 7 stycz., 4 marca, 10 czerw.,

26 sierp., 28 pazdz. 2 dni kr.
Cróra (Gukrau) 25 marc. kr. b. pł., 13



czerwca b., 29 lipcb, 21 paźdz. to. 
pł.

Cottesberg, 22 czerw, kr., 23 czew. kr. 
b., 14 wrzes. kr., 15 wrześ. kr. b.

Jlradek (Wiinschelburg) 16 lutego, 11 
maja, 21 wrzes., 7 grud. kr.

Julnisburg 26 stycz., 20 kwiet. kr. b.,
8 czerwca b., 10 sierp., 19 pażdz. 
kr. b,

K a n t 14 kwiet. 2 dni kr., 16 maja b.,
I wrześ. 2 dni kr., 3 wrześ, b.

Katowa (Carlsmarkt) 28 wrześ. kr.
Kłocko (Glatz) 10 marca 2 dni kr, 19 

mrc. b., 20 paźd. 2 d. kr. 22 pazd. b.
Kiiben 9 marca, 11 maja, 24 sierp., 19 

pazdz. kr b.
Uostenblut 17 mrc., 23 czerw. 2 d. kr.,

1 wrzes. k., 15 wrześ. 2 dni kr.
Łandek 20 kwiet., 14 wrześ., 6 list. 2 

dni kr.
Lii wen 23 marca kr., 24 marca b. k , 

19 maja b. k., 22 czer. kr., 23 czer.,
1 wrześ. b. k., 12 pażd kr,, 13 pażd. 
1). k., 23 list, kr., 24 list. b. k,

Lewin 7 kwiet., 13 lipca, 12 pażdz. kr.
Lissa 26 maja, 6 pażdz kr.
Jłłiędzyb6rk 23 lut., J1 maja kr. b ,

22 czerw, b., 12 pazdz kr. b., 14 
grud. b.

Milicz 9 lut., 20 kwiet. kr. b., 6 lipca 
b,, 5 pazdz. kr. b.

Mittelwalde 26 stycz , 4 maja kr , 18 
maja b,, 6 lipca kr., 28 wrześ. b.,
12 pażdz kr.

Namysłów 16 mrc. 18 maja b., 19 maja 
kr., 15 czerw., 17 sierp b., 18 sierp, 
kr , 26 paźdz. b., 27 pażdz kr

JSeumarkt 11 lut. b., 2 marca tab , 15 
kwiet b., 16 kwiet. k r , 7 pazdz, b.,
8 pazdz kr., 2 list. tab

Neuroile 13 kwiet., 31 marca, 16 list.
2 dni kr.

Jfimcz 2 marca kr.t 4 marca b , 11 maja 
kr., 13 maja b,s 5 pazdz. kr., 7 pazdz, b.

Oława (Obiau) 11 lut., 15 kwiet., 10 
czer. b,, 21 wrześ. 2 d. kr., 23 wrześ. 
b., 7 grud. 2 d. kr., 9 grud. b.

Oleśnica (Oels) 23 lut. b., 14 maja, 24 
sierp., 9 list. kr. b., 4 grud. len.

I*ruśnica (Frausnitz) 2 marca, 27 kwiet.,
27 lipca, 21 wrześ., 22 list. kr. b.

Psiepole (Hundsfeld) 26 maja, 26 pażdz. 
kr. b,

Itejchenbacb 14 stycz. b., 23 marca 2 d. 
k r , 25 marca b., 6 lipca 2 dni kr.,
8 lipca b., 28 wrześ. 2 dni kr , 30 
wrześ. b.

Reichenstein 27 kwiet., 23 list. kr.
R(>th.?urbeii; 10 marca, 9 czerw. 3 list. kr.
Kurta Baudteii) 26 stycz. b., 23 mrc.,

22 czerw., 31 sierp., 26 pażdz. kr b.
Rychthal (Reich thal) 10 lut., 21 kwiet. 

kr. b , 1 czer. b., 8 wrześ., 20 paźd. 
kr. b.

Słcmawa (Steinau) 12 maja kr. b., 13 
maja kr., 15 wrześ, ki b., 16 wrzes. 
kr., 24 list. kr. b., 25 lisi;, kr.

Sobótka iZobten) 11 maja kr., 12 maja 
b., 17 sierp kr., 18 sierp, b., 26 pażd. 
kr., 27 pażdz b.

•Srebrnagóra (Silberberg) 30 marca, 29 
czerw., 2 list. 2 dni kr.

Stamburek (Trachenberg) 11 lutego, 6 
maja kr b., 1 lipca b., 7 paźdz. kr. b.

Stóża (Stroppen) 26 stycz., 20 kwiet. 
24 sierp. 26 pazdz. kr. b.

Strzygłow (Striegau) 10 mar. b., 4 maja 
kr., 5 maja kr. b., 24 sierp, kr., 25 
sierp. kr. b.. 2 list. kr., 3 list kr. b.

Strzelin (Strehlem 20 kwiet, 18 maja b.,
19 maja kr., 22 maja weł., 13 lipca 
b., 25 wrześ. weł., 28 wrześ., b. 29 
wrześ. kr.

Świdnica (Schweidnitz) 4 marca kr. b.,
5 mrc. 2 d. kr., 27 maja b., 8 czerw, 
w eł, 14 pazd. kr. b., 15 pazd. kr weł.

Syców [Wartenberg) 19 stycz. b., 23 
marca, 18 maja kr. b „ 3 czerw, b., 
31 sierp, 16 list. kr. b.

Scharlottenbrunn 16 marca, 17 kwiet.,
19 pazd, 23 list. 2 dni kr.

Trzebnica 4 marca, 10 czerw., 26 sierp,
21 pażdz. kr. b , 9 grud. b.

Twardagóra [Festenberg] 12 stycz., 4 
maja, 7 wrześ., 2 list. kr. b. k,

Uraz (Auras) 23 lut kr., 11 maja, 14 
wrześ. kr b., 2 list. kr.

Wałbrzych (Waldenburg) 16 kwiet., 15 
pazd. kr. b,

Wąsorz (Herrenstadt) 30 mrc., 29 czerw.,
28 wrześ,, 14 grud. kr b.

Więzów [Wansen] 23 marca, 26 maja, 
24 sierp , 7 grud. 2 dni kr. b

Wilhelmstlial 18 maja, 31 sierp. kr.
Winzig 16 marca, 15 czerw., 7 wrześ.,

7 grud. kr. b
Wołów [Wohlau] 19 stycz. b., 4 maja kr. 

b,, 5 maja kr., 10 sierp. kr. b., 11 
sierp, kr., 9 list. kr. b., 10 list. kr.

Wrocław [Breslau] 11 mrc., 2 d b. k.,
16 mrc. 6 d. kr, 1 d. skor., 13 kwiet. 
b. k., 9 czerw. 2 d. weł., 22 czerw, 
b. K. sk., 13 lipca b. k , 7 wrześ. 6 
d kr, 1 d, skor., L6 list. 6 d. kr. 1 
d b, k skor., 9 grud len.

S5iębice [Miinsterberg] 2 maj. b., 4 maj. 
2 dm kr., 10 pazdz. b , 12 pazdz. 2 
dni kr,, 14 pażdz. garn.

Żuława [SuhlauJ 2 marca, 13 kwiet. 1 
czerw., 3 sierp., 14 wrześ., 16 list. 
kr. b

C, W obwodzie rejencyi Lipnickiej.
Bytom [Beuthen] 18 marca b., 19 mrc. 

2 dni kr,, 24 czerw, b., 25 czerw. 2 
dni kr., 26 sierp, b., 27 sierp, 2 dni 
kr., 11 list. b., 12 list. 2 dni kr.

Bolesławów [Bunzlau] 23 lut. b , 24 lut. 
2 dni kr , 20 kwiet. b., 21 kwiet. 2 
dni kr., 10 sierp, b., 11 sierp. 2 dni 
kr,, 26 pazd. b., 27 pazdz. 2 dni kr.

Bolkenheim 12 stycz., 23 mrc. kr., 24 
mrc. b., 18 maja, 20 lipca kr., 5 pazdz. 
kr. b.

Bukowa [Liiben] 11 marca kr, b., 12 
marca kr., 10 czerw. kr. b., 11 czerw, 
kr,, 2 wrześ. kr. b., 3 wrześ, kr., 18 
list. kr. b., 19 list. kr.

Cybela 26 maja, 12 pazdz. kr. b.
Dębice [Daubitz] 16 marca, 2 lipca,

5 pazdz. kr b.
Dzierżawa [Biehsa] 8 kwiet. 6 lipca,

14 wrzes., 7 grud. kr. b.
Freistadt patrz. Kożuchów.
Freiwaldau 31 marca, 17 wrześ. kr. b.
Friedeberg 23 marca kr ,, 24 marca kr. 

b., 27 Bp. kr., 28 lip. kr. b,, 7 wrześ.
2

kr., 8 wrześ. kr. b., 26 paźdz. kr.„
27 pazdz. kr. b.

Głogów [Glogau] 19 maja kr. b., 20 
maja 2 d. kr., 29 maja weł., 18 sierp, 
kr. b., 19 sierp. 2 diii kr., 24 list. kr. 
b., 25 list, 2 dni kr.

Goldberg 12 stycz. kr., 13 stycz. kr. b,»
13 kwiet. kr., 14 kwiet, kr. b., 6 lip. 
kr., 8 lipca, kr. b., 19 pażdz. kr., 20 
paźdz. kr. b 

Greifenberg 16 lut. kr, 17 Iut„ kr. b.,
15 maja kr., 16 maja kr. b., 17 sierp, 
kr., 18 sierp. kr. b., 2 list. kr. 3 list. 
kr. b.

Hajnau 8 stycz., 7 maja, 6 sierp,, 8 
pażdz. kr. b.

Halbau 17 marca, 24 lipc. kr. b., 14 
sierp, b., 29 wrzes. kr. b., 21 grud. kr. 

Hirscliberg 5 marca b., 18 maja kr.
1 9 maja kr b., 17 sierp. kr. 18 sierp, 
kr. b., 16 list. kr, 17 list kr, b.

Jauer 16 marca 2 dni kr , 18 marca kr. 
b., 15 czerw. 2 dni kr,, 17 czerwca 
kr b., 31 sierp,, 1 wrześ, kr., 2 wrześ. 
kr. b., 23 list. 2 d. kr., 25 list. kr b. 

Kontop 30 kwiet., 8 wrzes., 3 grud. 
kr. b.

Kotzenau 9 marca, 24 sierp., 27 list. 
kr. b.

Kożuchów 23 lu t, 24 lut. kr. b , 1 czer.*
2 czer. kr b., 5 pażd., 6 paźdz kr. b. 

Kuttlau 9 maja, 6 lipc., 15 pażd. kr. b., 
Łandeshut 27 kwiet. kr., 28 kwietjm

kr. b., 1 lipc., 1 wrześ, b., 9 fist. 
kr, 10 list. kr. b.

Lahn patrz Wleń
Leipauer-Heidehaus 18 maj, 26 pazd. kr.,. 
Libawa (Liebau) 20 kwiet., 13 lipc.,

26 pazdz. 2 dni kr.
Liebenthal 26 stycz. kr gołb., 27 stycz. 

kr., 20 kwiet, 2 dni k r, 6 lipc. 2 d. 
k r, 19 pażd? 2 dni kr 

Lignica (Lieguitz) 2 lut. kr. b,, 3 lut.
2 dni kr, 4 maja kr, b., 5 maja 2 dni 
kr., 5 czerw, weł., 3 sierp. kr. b.. 4 
sierp. 2 dni kr., 2 list. kr. b., 3 list.
2 dni kr.

Lohsa 10 marca, 18 sierp., 10 list kr. b. 
Lorenzdorf Sckondorf 5 maja, 25 sierp.,

10 list. kr. b.
Lowenberg 19 stycz. kr., 20 stycz, kr. 

b., 11 maja kr 12 maja kr. b., 6 lip. 
b., 12 pazdz. kr,, 13 pażdz. kr. b.

Lubań (Lauban) 2 lut. kr. b., 3 lut, 2 
dni kr., 4 mrc. b., 15 czerw. kr. b
16 czerw. 2 d. kr., 31 sierp. kr.
1 wrześ. 2 dni kr,, 11 list. b.

Liiben patrz Bukowa.
Marklissa 16 marc., 29 czerw., 5 wrześ. 

kr. b.
Miedziana góra (Kupferberg) 20 kwiet. 

kr., 21 kwiet. kr. b., 22 czerw, kr.,
23 kr., b., 7 wrześ, kr., 8 wrzes. kr. 
b., 23 list. kr., 24 list. kr. b.

Musakow (Muskau) 23 mrc, 15 czerw.,
12 wrzes., 17 grud. kr. b.

Jfaumburg n. Q. 24 marca, 12 maja,
21 lipca, 29 wrześ. kr b.

Naumburg n. B. 23 marca kr. b., 9 maja 
b., 22 czerw. kr. b., 20 lipc. b , 3t 
sierp., 26 pażdz. kr. b., 19 grud. kr. ^  

Neusalz n. O. 20 kwiet., 24 sierp., £5 
list. kr.

Nieder Zybella patrz Cybela.

I



Nowe miasto [NeustadtJ 22 kwiet fe.,
23 kwiet. kr., 2 wrześ., b., 8 wrześ. 
kr., 28 pazdz. b.,S9 pażdz. kr. 

l*archwice (Parchwitz) 16 lut. kr. b. 1 ■ 
lut. kr., 11 maja kr. b., 12 mąia k r ,
5 pazd., 7 grud. kr. b.

podróże 15 kwiet., 10 czerw., 5 sierp.,
20 pażdz. kr. b.

Polkwitz 9 lut. kr. b., 10 lut. kr., 18 
maja kr. b., 19 maja kr., lc> ipc. kr. 
ł 14 lipca kr , 5 pazdz. kr b., 6 
pażdz- kr., 16 list. kr. b., 17 list. kr. 

-Przyiiiysłów (Primkenau) 28 marca b 
30 marca kr., 4 lipca b., 6 lipc kr.,
12 wrzes, b., 14 wrześ. kr., 7 list. b.,
9 list. kr.

Przew óz (Priebus) 4 marca, 15 maja,
23 lipca, 7 wrześ., 4 grud. kr. b. 

Bartwitz Gr. 18 lut., 8 kwiet,, 17 czerw.,
16 wrześ. b.,

Ouaritz 4 marca kr. I)., 5 marca kr., 
%  list. kr. b., 4 list, kr.

Badmeritz, 4 maja kr b„ 5 maja kr.,
19 pażdz ir  b., 20 pazdz. kr 

Reichenbach W L. 16 marca kr. b., 17
marca kr., 29 czerw. kr. b., 80 czerw, 
kr., 21 wrześ. kr. b., 22 wrześ. kr.,
9 list. kr. b., 10 list. kr.

Beichwalde 9 marca, 22 czerw., 12
pażdz. kr. b.

Jłothenburg n. O. 25 marca 17 czerw.,
10 wrześ., 16 grud. 2 d. kr. 1).

.. Rotlienburg n. L. 2 marca, 29 czerw.,
16 list. kr. b.

Bothwasser 20 marca, 8 maja, 7 sierp.,
9 pazdz. kr. b.

Hudelsdorf 1 czerw. 20 lipc. kr. b. 
Rudelstadt 30 marca kr., 11 maja, 3 

sierp. kr. b., 26 pazdz. kr.
Rublami 2 stycz., 6 lu t, 10 marca b„

11 marca kr., 10 kwiet., 5 maja b ,
6 maja kr., 5 czerw., 3 lip., 15 sierp, 
b., 17 sierp, kr., 4 wrześ,, 31 pazdz. 
b., 2 list. kr., 6 list., 4 grud. b., 16 
grud. kr.

Schmie.deberg 24 marca kr,, 25 marca 
kr. b., 9 czerw kr., 10 czerw, kr b., 
'M wrześ. kr., 23 września kr. b., 24 
list, kr., 25 list. kr. b.

Scbomberg 4 maja, 20 czerw., 19 pażdz
2 d. kr. b.

Scbouau 7 kwiet. kr., 8 kwiet. kr. b„ 
29 czerw, kr., 30 czerw. kr. b., 28 
wrześ. kr., 29 wrześ. kr. b., 7 grud. 
kr., 8 grud. kr. b.

'Schorłerg 2 marca kr. b., 3 marca kr.,
20 kwiet, kr. b , 21 kwietnia kr., 22 
czerw. kr. b., 23 czerw, kr,, 14 wrześ. 
kr b., 15 wrześ. kr., 9 list. kr. b.,
10 list kr

Saabor 26 marca, 2 lipca, 30 wrześ.,
7 grud kr. b. len.

Seidenbeig 27 kwiet. kr. b., 28 kwiet. 
kr., 13 lipca kr. b., 14 lipca kr., 28 
wrześ. kr. b., 29 wrześ kr., 7 grud. 
kr b., 8 grud. kr.

Sława [Schlawe) 16 Int., 18 maja, 7 
wrześ. kr. b., 26 pażdz. len. kon., 3 
list. kr b.

Siegersdorf 15 maja, 21 sierp., 16 paźd.,
11 grud. kr. b.

Ijlftfotawa (Sp -ottau) 23 marca kr. b.,
24 marca kr., 11 maja kr. b., 12 mąia 
kr., 12 pażdz. kr. b., 13 paźd. kr

Wartenberg Deutsck 17 mrc., 19 maja,
1 wrześ., 27 pażdz., 15 grud. ki b.

Wiednitz 13 maja, 5 sierp , 7 pażdz. 
kr. b.

Wiegandstlial 27 marca kr., 28 marca 
kr. b., 13 czerw, kr., 14 czerw. kr. 
b., 14 wrzes. kr., 15 wrzes. kr. b,

Wittichenau 20 marca, 26 maja, 3 sierp.,
12 pażdz., 21 grud. kr. b.

Wleń [Labn] 11 lut. kr. gołb , 12 lut. kr.,
22 kwiet., 15 lipca, 23 pażdz. 2 d. kr.

Wojerzec (Hojerswerda) 5 lut., 23 kwiet. 
kr. b., 26 maja, 22 wrześ. weł., 24 
wrzes. kr b., 15 grud. kr.

JBgorzelice (Gorlitz) 9 lutego kr. b., 10 
lut. 3 dni kr., 13 lut. garn., 26 mrc. 
b , 8 czerw, kr, b., 9 czerw. 3 d. kr.,
12 czerw, garn., 17 sierp. kr. b., 18 
sierp. 3 dni kr , 21 sierp. garn.

Zielona góra Griinberg) 12 stycz. kr. 
b. rum., 13 stycz. kr., 13 kwiet. b. 
rum., 27 maja kr. b. rum., 28 maja 
kr., 27 lipca kr. b. rum., 28 lipca kr.,
28 wrześ. kr. b. rum., 29 wrzes kr.

Żegan (Sagan) 2 mrc., 4 maja, 10 sierp., 
19 pazdz. 2 dni kr. b.

II. W wielkim księstwie 
Poznańskiem.

A. W obwodzie rejencyi Poznańskiej.
Babimost (Bomst] 3 mrc., 12 maja, 27 

pażdz., 17 grud. kr. b. k.
Błodzewo (Biesen) 10 marca, 16 wrzes. 

kr., 23 wrzes., 3 list. kr. b. k.
Bnin 17 lut., 6 maja, 19 sierp., 17 list. 

kr. b.
Bojanowo 14 kwiet., 7 lipca, 6 pażdz., 

15 grud kr. b.
Borek 3 marca., 16 czerw., 15 wrześ., 

27 pazdz. kr. b.
Brojce (Bratz 17 lutego, 24 marca, 23 

czerw., 10 list. kr. b. k.
Buk 5 maja, 1 lipca kr,, 15 wrześ., 15 

grud. kr. b. k.
Czempiń 14 kwiet., 30 czrw., 17 wrześ , 

10 list, kr. b.
Dobrzyce (Doberschiitz) 21 stycz., 20 

maja, 26 sierp., 21 pażdz. kr. b.
Dolsk 24 lut., 25 czerw., 18 sierp., 24 

list. kr. b. k. św.
Dubin 10 mrc., 16 czerw, kr., 13 pażd.,

15 grud. kr. b k. św.
Crórka miejska (Giirchen) 3 marca, 5 

maja, 15 wrześ., 3 list. kr. b.
Gostyń 10 marca, 14 lipca, 1 wrześ., 

27 pazdz 3 dni kr. b. k. św. ow.
Grabów 10 marca, 24 czerw., 19 sierp.,

18 list kr. b, k.
Grodzisk (Gratz) 10 marca, 12 maja, 1 

wrześ., 20 pazdz. kr. b. k.
Jaraczewo 26 marca, 6 sierp,. 22 pazd.,

22 grud. kr. b
Jutrosin 5 marca, 9 czerw., 18 sierp.,

5 list. kr. b.
Jarocin 28 stycz., 6 maja kr., 12 sierp.,

4 list. kr. b. k.
Kamionna (Kahme) 12 mrc., 15 kwiet., 

10 czerw, 2 wrześ. kr. b. k.
Kargowa (Fnruhstadt) 17 marca, 16 

czerw., 22 wrześ. 17 list. kr. b.
a

Kłębowo (Kiebel) 14 kwiet., 23 czerw.,
15 wrzes., 10 list. kr. b k 

Kępno (Kempen) 16 stycz. b., 12 lutego 
kr. b„ k., 27 lutego, 13 marca, 1<? 
kwiet., 22 kwiet, kra b. k., 8 maja.
12 czerw., 3 lip., 7 sierp, b., 27 sierp 
kr. b. k., 4 wrześ., 9 pazdz., 6 list 
b 26 list. kr. b k., 18 grud. b. 

Kobylagóra 26 marca. 16 czerwca, 1T 
wrześ., 3 grud. kr. b. k.

Kobylin 24 marca, 19 maja, 4 sierpnia,,
24 list. kr. b. k.

Kopanica (Kopnitz) 12 lut., 7 maja, 1® 
sierp. 5 list,, kr. b.

Kostrzyn 20 stycz., 26 marca, 2 lipca- 
27 paźdz. kr. b,

Kościan (Kosten) 5 marca, 28 maja, 22 
wrześ., 10 grud. kr. b.

Koźmin 27 stycz., 28 kwiet., 20 sierp.,
12 list. kr. b. k.

Kórnik 3 marca, 23 czerw., 29 wrześ.,,
22 grad. kr. b.

Krobia (Kroben) 10 lut., 21 kwiet., I  
wrzes., 20 pazd z. kr. b. k.

Krotoszyn 26 mrc., 9 lip. kr., 8 pazdz.., 
17 grud. kr. b. k.

Krzywin (Kriewen) 15 stycz., 19 mrc.,
23 czerw., 15 pażdz. kr b.

Leszno (Lissa) 18 marca, 10 czerw., 7
pazdz., 9 grud. 2 d. kr. b.

Lwówek (Neustad b. P.) 3 marca, 19 
maja, 25 sierp., 17 list. kr. b. 

Międzychód (Birnbaum) 17 marca, 2$ 
czerw., 22 wrzes., 3 list, kr. b. k. 

Międzyrzecze (Meseritz' 16 mrc., 7 lipca, 
kr , 13 pazdz., 24 list. kr. b. k 

Mieszków 5 lut., 25 czerw., 8 pazdz.,
17 grud, b. kr.

Miłosław 24 marca, 7 lipca, 6 pażdz,
15 grud. kr. b.

Mixtat 13 stycz., 24 marca. 25 sierp.,
13 pazdz. kr. b. k

Mosina 19 lut., 12 maja, lb  sierp. 15 
pazdz. kr. b.

Murowana Goślina .10 lut., 7 maja, 20 
paźdz. 22 grud kr. b.

Wowy Tomyśl (Neu Tomiscliel) 26 mrc 
kr., 2 czerw., 8 pażdz. 2 d. kr. b k.,
9 paźdz. chm., 10 grud 2 d. kr b. k. 

Nowe miasto (Neustadt) 19 marca, 11
czerw.. 15 paźdz. 3 grud. kr. b. 

Oborniki 17 marca, 12 maja, 25 sierp.,
3 list kr. b.

Obrzycko 18 marca, 26 sierp., 28 pazd.,
16 grud. kr. b. k

Odalauów (Adelnau! 5 marca, 18 czerw.,
27 sierp., 5 list. kr. b.

Opalenica 28 kwiet., 29 wrześ. kr. b. 
Osieczna (Storehnest) 5 marca, 9 czer., 

6 paźdz. 3 grud. kr. b.
Ostroróg (Scharfenort) 12 lut., 12 maja,

13 sierp., 5 list, kr. b. k.
Ostrzeszów (Schildberg) 17 marca, 10 

czerw., 22 wrześ., 9 grud. 2 d. kr. b. 
Ostrów (Ostrowo) 28 kwiet., 28 lipca,

15 wrześ., 15 grud. kr. b.
Piaski (Sandberg) 24 lut., 2 czerw., 19 

sierp., 25 list. kr. b.
Pleszew 5 lutego kr. b., 2 marca b., 7 

maja kr. b., 3 sierp, b., 22 pazdz.,
10 grud. kr. b.

Pniewy (Pinne) 24lut., 7 maja, 11 sierp.,
8 grud. kr. b. k.



JPebie łziskn. (Pudewitz) 7 stycznia, 15 
kwiet., 8 lipca, 7 pażdz kr. b. 

Podzamcze 18 marca, 17 czerwca, 16 
wrześ. 16 grud. kr. b k.

Pogorzela 17 marca, 17 czerw., kr., 16 
wrześ, 16 grud. kr. b. k 

Ponietz iPi.nitz) 12 Int., 30 lipca, 17 
wrześ., 19 list. kr. b 

Poznań 9 kwiet.. kr., 16 kwiet. b., 12 
czerw. b. 1; weŁ, 9 lipca kr., 23 lip., 
17 wrześ. b., 8 pazd., 15 grud. kr. b. 

Pszczew (Betsche) 5 lut., 5 majj, 27 
sfcrp., 3 list. kr b.

Rakoniewice (Rakwitz) 21 kwiet., 18 
sierp., 13 pazdz.. 3 grud. kr. b. 

Ra«zk«w 12 marca, 23 lipca, 3 wrześ., 
29 pażdz. kr. b.

Rawicz 19 marca, 9 lipca, 8 paźd., 10 
griul 2 dni kr. b 

Rogoźno (Rogasen) 3 marca, 5 maja, 1 
wrześ., 10 list. kr b.

Rostarżewo 17 lut., 30 czer., 17 wrześ., 
19 list. kr b.

Ryczywół (Ritschenwaldel 22 kwietnia, 
29 lipca, 7 pazdz., 17 grud. kr b. 

Rydzyna (Reisen) 24 marca, 13 maja,
29 wrzes., 10 grud. kr. b.

Sarnowa 17 lut... 12 maja, 25 sierp., 17 
list. kr. b

Sieraków (Zirke  ̂ 6 marca, 18 czerw.,
17 wrzes., 12 list. kr. b 

Skwierzyna (Schlichtingsheim) 11 lut,,
6 maja, 19 sierp., 9 grud. kr. b. 

Śmigiel 15 kwiet., 25 czerw., 15 wrześ.,
18 list. kr, b.

Śrem (Schrim1 10 marca, 9 czerwca, 1 
wrześ., 15 grud. kr. b. 

feroda 13 stycz., 17 marca, 14 lipca, 13 
pazdz. kr b.

Stęszewo 3 marca, 2 czerw., 25 sierp., 
17 list. kr. b.

Sulmierzyce 10 lut. b., 9 czerwca, 18 
sierp., 3 list. kr. b.

Swarzędz (Schwertzen) 26 marca, 12 
maja, 3 wrześ., .12 list. kr. b. k. św. 

fiwięcichowa (Schwetzkau) 10 lut., 26 
maja, 22 wrześ., 17 list. kr. b. 

Szamotuły (Samter) 24 marca, 15 lipca,
6 pazdz , 25 list. kr. b.

Trzciel Wielki (Alt Tierschtigel) 21 
kwiet., 25 list. kr. b.

Trzciel majy (Neu Tierschtigel) 13 maj.,
14 pażdz. kr. b.

Wielichowo 3 lut., 5 maja, 13 sierp.,
3 list kr b.

Wolsztyn 24 marca, 4 sierp. kr. b. zb.,
6 pażdz. 2 dni kr. b. zb. chm., 24 
list. kr. b. zb.

Wronki 19 marca, 9 lipca kr. 15 paźd.,
10 grud. kr. b.

Września (Wreschen) 18 mrc., 30 czer.,
14 pazdz., 9 grud. kr. b.

Wschowa (Praustadt) .12 mrc., 7 maja,
17 wrzes., 26 list 2 dni kr. b.

X aąż 19 marca, 30 czerw. 22 wrześ.,
10 grud. kr. b 

Zaniemyśl (Santomischl) 10 lutego, 12 
maja, 25 sierp., 24 list. kr, 1. 

Zbęszen Bentschen) 19 marca, 25 czer., 
kr., 17 wrześ., 29 pażdz. kr. b. k. 

Zdnny 19 marca, 1J czerw., 17 wrześ., 
_ 26 list. kr. b.

Żerków 10 mrc., 16 czer., 15 wrześ.,
24 list. kr. b.

B. W rejencyi Bydgoskiej.
Argenau 17 mrc,, 23 czerw., 22 wrreś., 

17 list. kr. b.
Karcin 23 kwiet.,, 16 czerw., 25 sierp.,

28 pazdz kr. b. k.
Białośliwie (Weissenhóhe) 3 lut., 19 maj.,

6 pażdz. 5 grud. b.
Budzyń 1 kwietnia, 19 maja kr. b., 29 

wrześ., 22 grud. kr. b. k.
Bydgoszcz (Broinberg) 17 mrc,, 21 lip.,

15 wrześ., 24 list. 3 dni kr. 2 dni b. 
Czerniejewo (Schwarzenau) 3 lut., 19 

maja, 25 sierp., 24 list. kr. b. 
Czarnków (Czarnikau) 27 stycz., 10 mrc. 

b. k., 11 marca kr , 5 maja 9 czerw 
b. k., 10 czerwca kr , 11 sierp., 29 
wrześ. b, k., 30 wrzes, kr., 3 list, 22 
grud b k., 23 grud kr.

Fordon 24 marca, 23 czerwca kr., 22 
wrześ., 15 grud kr. b k.

Friedheim 5 maja, 19 list. kr. b. k. 
Cirąsawa 27 marca, 7 lipca, 6 pażdz.,

22 grud. kr. b. k.
Gębice 17 marca, 2 czerw, kr., 25 sierp.,

27 pazdz. kr b. k.
Gniezno (Gnesen) 10 lut., 2 d. kr. b. k.

27 kwiet. 8 dni kr b. k., 18 sierp 17 
list. 2 dni kr. b k.

Gołańcz 24 marca 2 dni kr. b. k., 13 
maja b., 30 czerw., 22 wrzes. 2 dni 
kr. b. k., 14 pażdz. b.; 17 list. 2 dni 
kr. b k

Inowracław 8 kwiet., 10 czerwca, 19 
sierp., 11 list. 2 dni kr. b.

Janowia 26 marca, 9 lipci, 8 pazdz., 
17 grud kr. b.

Kcynia (Exiin 17 marca, 18 czerwca, 
17 wrześ., 11 list. kr. b. k.

Kłecko 24 marca, 16 czerw., 22 wrzes.,
14 grud. kr b.

Kiszkowo (Welnau) 5 marca, 25 czerw.,
17 wrześ , 26 list. kr. b

Kolmar 3 lut. b , 18 marca, 26 maja 
kr. b. k., 9 wrześ., 13 pażdz., 3 grud. 
kr. b. k.

Koronowo 26 mrc., 25 czerw., 27 sierp.,
29 pazdz 2 dni kr. b. k.

Kruswica 16 kwiet., 9 lipca, 17 wrzes.,
5 list kr. b.

Łabiszyn 18 marca, 12 maja, 3 wrzes.,
19 list. kr. b. k.

Łekno 31 marca, 8 czerw., 18 sierp.,
24 list kr b k.

Łobrzenica 24 mrc., 16 czerw., 6 pażd.,
7 grud. kr. b. k

Łopienno 12 lut., 7 maja, 3 wrześ., 10 
grud. kr. b,

Margonin 15 kwiet,, 1 lipca 3 wrzes.,
4 list. kr. b k.

Mielżyn 10 marca, 23 czerw., 1 wrześ.,
10 list kr. b 

Mieścisko 13 stycz., 17 marca, 6 paźd.,
3 list. kr. b. k.

Mogilno 12 marca, 1.8 czerw., 3 wrzes.,
3 grud. ki. b. k.

Mrocza 10 marca, 12 maja, 18 sierp.,
27 pazdz. kr. b. k.

Tfakło (Nakel) 23 stycz. b. k., 20 lut.
2 dni b. k., 18 marca, 10 czerw, kr.,
26 sierp,, 21 pazd. kr. b. k., 20 list.,
18 grud. b. k.

Pakość 15 kwiet., 2 lipca, 7 pażdz.,
25 list. 2 dni kr. b. k.

Piła 16 lut., 23 marca b. k., 24 mrc 
kr., 27 kwiet. k., 18 maja, 22 czerw, 
b. k., 23 czerw, k r, 17 sierp., 19 
pażdz, b. k., 20 pazdz. kr., 23 list., 
21 grud. b. k., 22 grud. kr. 

Kynarzewo 10 marca, 5 maja, 1 wrześ.,
3 list kr. b. k.

Rogowo 26 marca, 8 lipca, 21 pazdz.,,
9 grud. kr. b. k.

Skoki (Schocken) 10 marca, 23 czerw.,.
13 pażdz. .15 grud. kr. b. k.

Soice (Schulitz) 19 lut., 21 maja kr.,
20 sierp., 19 listop. kr. b. k.

Strzelno 10 marca, 19 maja, 11 sierp.,
10 list 2 dni kr. b.

Szubin 21 kwiet., 23 czerw., 22 wrześ.,.
12 list. kr. b. k.

Szamocin 9 lut,, b., 4 marca kr. b., 4  
maja b., 8 lipca kr. b., 3 sierp, b.,
16 wrzes. kr. b., 9 list, b., 9 grud. 
kr b.

Trzcianka (Schonlanke) 25 marca b. 
k., 26 mrc. kr., 17 czerw., 21 wrześ. 
b. k., 22 wrześ. kr., 15 grud. kr b. k. 

Trzemeszno 3 mrc., 9 czerw., 15 wrześ.,
15 grud. 2 dni kr. b. k 

Ujść 19 marca, 18 czer. kr., 17 wrześ.,
17 grud kr. b. k.

Wągrowie 11 mrc., 24 czer., 26 sierp..
28 pazdz 2 dni kr. b.

Wielen (Filehne) 24 lut., 18 marca b. 
k., 19 marca kr., 18 czerw. b. k., 19 
czerw kr., 16 wrzes. b. k. 17 wrjasś. 
kr., 17 list., 16 grud. b. k., 17 grud. kr. 

Witkowo 4 marca kr. b., 17 czerw., 7 
pażd. kr. b. k., 9 grud. b. kr. 

Wyrzysko (Wirsitz) 26 marca, 25 czer.,
15 pażdz., 17 grud. kr. b. k.

Wysoka (Wiscliek) 3 marca, 6 maja.
11 sierp. 10 list. kr. b. k,

Zerniki 18 marca, 16 wrześ. kr. b. 
Żnin 24 marca, 19 maja, 16 lipca, 15

pazdz. kr. b. k.

111. W Prusach Zachodnich.
A. W obwodzie rejencyi Kwidzyńskiej.

Barbórka pod Toruniem 18 maja ki.
Białybork (Baldenburg) 17 marca, 30 

czerw., 29 wrześ., 17 list. kr, b. k.
Biskupiec (Bischofswerder) 26 lut. b. k..

3 mrc. kr., 11 czerw, b- k., 16 czerw, 
kr.. 20 sierp. b. k., 25 sierp. kr . 10— 
grud. b k., 15 grud. kr.

Brodnica (Strassburg) 27 marca b. k.t,
30 marca kr., 29 maja b. k., 1 czer. 
br,, 25 wrzes. b. k., 28 wrzes. kr.,
13 list. b k., 16 list. kr.

Bruszy 5 maja, 15 wrześ. kr. b. k.
Brzeżno (Alt Briesen) 13 kwiet., 20 lip.,

7 wrześ., 23 list. kr. b. Ł
Chełmno (Cnlm) 5 stycK. kr. b. k. 9 

łut., 16 marca, 20 kwiet., 28 maja b, 
k., 25 czerw, kr, b. k., 3 wrześ b. 
k. 5 pażdz., 12 listop. kr. b. k., 10 
grud. b. k.

Chełmża (Culmsee) 16 marca, 13 lipca,
28 wrześ., 7 grud. kr. b, k.

Chojnice (Konitz) 13 kwiet., 22 czerw.;,.
28 wrześ., 29 pażdz. k. b k.

Czarnowo wieś w pow Toruńskim 9 lis t  
kr.

(



Czersk 3 marca, 2 czerw., 1 wrześ., 17 
list. kr. b. k.

Człopa (Schloppe) 3 mrc. b. k., 4 mrc. 
kr., 21 kwiet. b. k., 22 kwiet. kr.,
26 maja b. k., 27 maja kr., 7 lipca, 
b. k., 8 lipca kr., 18 sierp. b. k , 19 
sierp, kr., 15 wrześ. b. k., 16 wrześ. 
kr., 10 list. b. k., U  list. kr., 15 grud. 
b. k., 16 grud. kr.

Człucbowo (Schlocliau) 18 mrc., 11 maj.,
17 wrześ.. 7 grud. kr. b. k.

Dragas 20 sierp. b.
J?totenstein 20 kwiet., 31 sierp. 19 paź. 

kr. b. k.
Fricdland pow. Wałecki 26 mrc. b. k.,

27 marca kr., 18 czerwca b. k., 19 
czerw, kr., 15 pażdz. b. k , 16 paźd. 
kr., 18 grud. kr.

Friedland pr. 16 marca, 18 maja, 9 lip.,
5 pażdz. kr. b. k.

Crardeja (Garnsee) 7 stycznia b. k., 8 
stycz. kr., 4 mrc. b. k., 5 mrc. kr.,
8 lip. b. k., 9 lip. kr., 21 paźdz. b. 
k., 22 pażdz. kr.

Gniew lllewe) 20 marca b. k., 23 mrc. 
kr., 12 czerw. b. k., 15 czerw, kr., 
2 pażdz. b. k., 5 paźdz. kr., 13 list. 
b. k., 16 list. kr.

Golub 23 marca, 29 czerw., 21 wrześ.,
21 grud. kr. b. k.

Gorziio 17 marca, 23 czerw., 15 wrześ.,
17 list. kr. b. k.

Grabia 12 marca. 11 czerwca, 19 list. 
kr. b. k.

Grudziądz (Graudenz) 2 stycz., 6 lut.,
6 marca b. k., 13 kwiet. kr. b. k.,
1 maja b. k., 22 czerw., 24 sierp. kr. 
b. k., 25 sierp, zrb., 9 pażdz. b. k.,
16 list. kr. b. k., 4 grud. b. k.

Hamerszyn Hamerstein) 24 marca, 22 
czerw., 24 sierp., 26 pażdz. kr. b. k. 

Iława (Deutscb Eylau) 8 kwiet. pł., 10 
kwiet. b. k., 14 kwiet. kr., 3 czerw, 
pł., 5 czerw. b. k., 9 czerw, kr., 26 
sierp, pł., 28 sierp. b. k., 1 wrześ. 
kr., 16 list. b. k., 17 list. kr. 

Jabłonowo 16 marca, 11 maja, 8 czer.,
6 lipca, 10 sierp., 12 paźdz., 9 list. 
kr. b. k.

Jastrów 20 marca kr. b. k., 15 maja 
kr., 6 ’;pra b. k., 7 lipca, 24 sierp, 
kr, 12 paźdz. k., 13 pazdz., 12 list., 
SI grud. kr.

'\arnien Oiarnmin) 30 marcs, 4 maja,
i 10 paźdż. kr. b. k.

’■ u. ;H sierp., 10 grud kr. 
elec (Freistadt) 16 lutego b.k., 19 lut. 

kr., 4 maja b. k., 7 maja kr., 10 sierp, 
b. k., 13 sierp, kr., 23 list. b. k., 26 
list. kr.

Koście >■.. a Jania (Kirchenjahn) 19 mrc., 
19 list. Kr. b. k.

Kowalewo (Schotisee) 8 czerw., 23 list. 
kr. b. k.

Krojanka 16 marca, 11 maja, 19 sierp.,
18 paźdz. kr. b. k.

Kurzętnik (Kauernik) 23 kwiet., 28 maj.,
16 lip., 3 wrześ., 29 paźdz. kr. b. k. 

Kwidzyna (Marienwerder) 17 marca b.
k., 18 marca kr., 16 czerwca b. k.,
17 czer. kr., 15 wrześ. b. k., 16 wrześ. 
kr., 6 paźdz. źreb., 24 list. b. k., 25 
list. kr.

Kiszborg (Christburg) 13 marca b. k..

16 marca kr., 17 czerw. 2 dni pł., 
19 czer. b. k., 22 czer. kr., 3 wrześ. 
źrb., 4 wrześ. b. k , 7 wrześ. kr., 4 
list. 2 dni pŁ, 6 list. h, k., 9 list. kr. 

Łaudek 23 marca, 15 czer., 21 wrześ,,
16 list. kr. b. k.

Leśno 20 kwiet., 18 maja, 26 paźdz. 
kr. b. k.

Lidzbark (Lautenburg) 6 marca b. k., 
9 marca kr., 12 czer. b. k., 15 czer. 
kr., 4 wrześ. b. k., 7 wrześ., kr., 4 
grud. b. k., 7 grud. kr.

Lisewo (Gr. Leistenau) 16 marca, 14 
grud. kr. b. k.

Lubawa (Lobau) 5 mrc. b. k., 11 mrc. 
kr., 7 maja b. k., 13 maja kr., 27 
sierp. b. k., 2 wrześ. kr., 12 list. b. 
k., 18 list. kr.

Lubica 23 marca, 19 paźdz. kr. b. k. 
Łazin (Lessen) 26 marca, 25 czerw., 8 

pażdz., 19 list. kr. b, k.
Młyniec, wieś w pow. Toruńsk. 11 maj,,

12 paźdz. kr. b. k.
Mynsterwałd 11 maja, 28 września kr.

b. k.
Mowra 20 kwiet., 15 czerw., 7 wrześ.,

14 grud. kr. b. k.
Niewieścin 8 czerw., 30 wrześ. kr. b. k. 
Nowe (Neuenburg 17 kwiet., b., 20 kw. 

kr., 26 czerw, b., 29 czerw, kr., 4 
wrześ. b., 7 wrześ. kr., 30 pażdz. b.,
2 list. kr.

Nowemiasto (Neumarkt) 9 kwiet. b. k.,
13 kwiet. kr., 31 maja 7 dni pł., 18 
czerw. b. k., 22 czerw, kr., 13 sierp, 
b. k., 17 sierp, kr., 15 pażdz. b. k., 
19 paźdz. kr.

Osie 16 kwiet., 22 pazdz. kr. b. k. 
Papowo biskupie p. Chełmnem 14 maja, 

26 paźdz. kr.
Piaseczno ;Pehskeu) 14 wrześ. kr. b. k. 
Płużnnica 17 marca, 17 list. kr. b. k. 
Podgórz 13 kwiet., 5 pażdz. kr. b. k. 
Prechlau 8 kwiet., 15 pażdz. kr. b. k. 
Podstolin (Pestlin; 12 stycz., 30 marca,

8 czerw.. 28 wrześ. kr. b. k.
Prabuty (Riesenburg) 16 marca b. k.,

19 marca kr., 13 lipca b. k., 16 lipca 
Kr., 14 wrześ. b. k., 17 wrześ. kr.,
9 list. b. k., 12 list. kr.

JRadzen (Rehden) 2 marca b. k., 9 mrc. 
kr. b., 4 maja b. k„ 18 maja, 7 wrześ. 
kr. b., 12 paźd. 9 list. b. k., 23 list. 
kr. b.

Eederzyce w pow. Wałeckim 6 maja,
21 paźdz. kr. b, k.

Sępolno (Zempelburg) 23 mrc., 13 maj.,
29 wrześ., 11 list. kr. b. k.

Śliwice W. wieś w pow. Chojnickim 6 
lipca, 5 paźdz. kr. b. k.

Starytarg (Altmarkt) 16 kwiet., 18 czer.,
19 list. kr. b. k.

Susz (Rosenberg) 13 marca b. k., 17 
mrc. kr., 15 maja b. k., 19 maja kr.,
14 sierp. b. k., 18 sierp, kr., 23 paźd. 
b. k., 27 pażdz. kr.

Świecie (Schwetz) 16 lut., 23 marca, 27 
kwiet., 15 czerw., 17 sierp., 21 wrześ.,
19 pażdz.. 14 grud kr. b. k. 

Sypniewo (Zippnow) 22 maja, 22 paźd. 
kr. b. k.

Szarnese 14 kwiet., 9 list. kr. b. k. 
Sztum 6 marca b. k., 9 marca kr., 29 

maja b. k., 1 czerw, kr., 21 sierp. b.

k., 24 sierp, kr., 13 list. b. k., 16 
list. kr.

Toruń (Thorn) 3 stycz., 2 czerw, kr.,
13 czerw 2 dni wełna, 27 paźdz. kr.
8 dni, każdy czwartek b. k.

Tuchola (Tuchel) 24 marca, 19 maja,
13 lipca, 14 sierp., 20 paźdz. 18 list. 
kr. b. k.

Tuczno (Tiitz) 2 mrc., 9 lipca, 14 wrześ. 
kr. b. k., 3 list. kr. b. k. źrb.

Tychnowo (Tiefenau) 10 Int., 9 czerw, 
kr. b. k.

Topolno wieś w pow. świeckim 12 stycz.,
3 lut., 2 marca, 9 kwiet., 4 maja, 1 
czerw.,-6 lipca, 3 sierp., 7 wrześ., 6 
paźdz., 9 list.. 7 grud. kr. b. k.

Wałdowo wieś w pow. złotow. 11 maj.,
5 list. k.

Wałcz (D. Krcnei 9 Int. b. k., 10 lut. 
kr., 16 marca b k., 17 marca kr., II 
maja b. k.. 12 maja kr., 23 czerw. b. 
k., 24 czerw, kr 27 lipca b. k ,  28 
lipca kr., 5 pażdz. b. k., 6 pażdz. kr.,
9 list. b. k., 10 list kr., 16 grud. b. 
k., 17 grud. kr.

Wąbrzeźno (Briesen) 7 stycz., 3 lst., 3 
marca b. k., 18 macca kr. b. k., 1 
kwiet., 5 maja, 2 czerwca b. k., 24 
czer. kr. b. k., I wrześ. k. b., 16 wrześ. 
kr. b. k., 6 pażdz., 3 list. b. k., 11 
list. kr. b. k., 9 grud. b. k.

Więcbork (Vandsburg> 12 lut. b. k., 19 
marca, 23 kwiet. kr. b. k., 18 maja b. k., 
czerw. kr. b. k., 31 sierp. b. k., 19 
pażdz. kr. b. k.. 9 list. b. k.

Złotów (Flatau) 26 marca, 1 czerw., 7 
wrześ., 5 list. kr. b. k.

Złotowo, wieś w pow. Lubań. 30 lipca
7 dni pł., 6 sierp. kr. piwo.

__________ -Jf-

IV. W Prusach Wschodnich.
A. W obwodzie rejencyi Królewskiej.

Alberga 13 lut. b. k., 17 lut. kr., I 
maja b. k., 5 maja kr., 4 wrześ. b. k..
8 wrześ. kr., 13 list. b. k., 17 list. kr. 

Altstadt 4 maj., 5 paźd. kr.
Barciany (Barten) 10 kwiet. b. k., 14

kwiet. 2 d. kr., 15 maja 30 d. pJ
10 lipca b. k., 14 lipca 2 d. kr., J 
paźd. b. k., 13 paźd. 2 d. kr., 11 grud. 
b. k., 15 grud. 2 d. kr.

Bartoszyce iBartenstem) 6 marca b- k.,
15 czerw. 6 d. pł , 19 czerw. b. k.,
23 czerw. 2 d. kr., 14 sierp. b. k.,
13 list. b. k., 17 list. 2 d. kr.

Baldian 23 kwiet., 17 wrześ. b. k. 
Birsztynek (Bischofstein) 5 marca b. k.,

9 marca 2 d. kr.. 21 maja, 9 lipca 
b. k., 13 lipca 2 d. kr., 13 lipca pł.,
24 wrześ., 22 paźdz. b. k., 26 paźd. 
2 d. kr., 17 grud. b. k.,

Biskupice (Bisehofsburg) 6 lut. b. k.,
9 lut. kr., 20 marca, 10 kwiet. b. k.,
13 kwiet. 2 d. kr., 5 czerw., 10 iipc. 
b. k., 23 lipca 2 d. kr., 21 sierp, 1 
wrześ., 13 list. b. k., 16 list. 2 d. 1 

Braunsberga 13 stycz. b., 20 stycz. k
21 kwiet. b., 1 czerw. 6 d. pŁ, 
czerw, kr., 11 sierp., 13 pażd.
20 paźd. kr., 14 grud. 3 d. len.



Iłąbrowno (Gilgenburg) 2 marca b. k.,
4 mrc. kr, 22 czerw, b k , 24 czerw, 
kr,, 7 wrześ. b k , 9 wrześ. kr, 16 
list- b k.. 18 list. kr.

Dobremiasto (Guttstadt) 5 lut. b. k., 9 
lut. 2 d, kr., 26 mrc., 15 maja b k.,
18 maja 2 d. kr., 19 czerw, p}., 20 
sierp. b. k., 24 sierp. 2 d kr,, 5 list. 
b- k., 9 list. 2 d. kr,, 10 grud. b. k. 

Dóberu 20 stycz. b, k,, 21 stycz kr.,
16 czerw b k., 17 czerw kr 20 
pazd b. k., 21 pażd kr 

Domnowo (Domnau) 13 marca b. k , 17 
marca 2 d. kr, 12 czerw. b. k., 13 
ezei w. pł., Ki czerw. 2 d. kr., 11 
wrzes. b, k., 15 wrześ. 2 d. kr., 3 
grud b k.„ 4 grud. 2 d. kr 

Drengfuhrt 6 Int. b. k , 10 lut kr., 24 
kwiet. b. k , 28 kwiet kr, 24 lipca 
b k., 28 lipca kr., 30 pazd b k 3 
list kr

Fraueuburg 5 marca b k,, 9 mrc kr,,
21 maja b k„ 26 maja kr, 4 sierp 
b. k,, 10 sierp kr., 5 list b k., 9 
list kr

Frydland 20 lut, b k , 24 lut 2 d. kr.,
5 czerw, b k , 9 czerw 2 d kr., 25 
wrześ. b. k., 29 wrześ 2 d kr., 6 
list b. k., 10 list, 2 d kr

Fiiedrichsdorf 18 marca, 19 sierp,, la  
list kr b k.

Oerdawy 5 marca b. k., 11 marca kr.
26 czerw b k., 1 lipc kr., 24 sierp 
b. k 26 sierp, kr,, 30 pazd. b. k,,
4 list kr

Hilsberg (Heilsberg) 10 marca b, k., 9 
czerw, pł., 10 czerw. b. k., 16 czerw. 
2 d kr., 26 sierp,, 7 pazd. b k. 13 
pażd. 2 d kr., 3 grud. b k.

Holami 2 marca b. k., 4 marca 2 d kr.,
6 maja, 1 czerw. b. k„ 3 czerw 2 d. 
kr., 10 sierp b. k., 12 sierp. 2 d kr.,
14 pazd., 23 list, b k, 25 list. 2 d kr

Iława (Pr.-Eyau) 16 stycz b k , 20 
stycz, kr, 17 kwiet. b k., 21 kwiet. 
kr,, 3 lipca 2 d pł., 7 lipca kr., 16 
pazd b. k., 20 pazd. kr 

Jedwabno 5 marca, 15 pazd. 2 d kr b. k, 
Jerswałd (Garście®) 16 marca, 5 maja,

11 pazd. jariń 
Jeziorany (Seeburg) 22 stycz b. k,, 26 

stycz. 2 d. kr., 23 marca b k , 13 
kwiet. 2 d. pł., 23 kwiet. b. k , 27 
kwiet. 2 d kr., 16 lipca b k., 20 lipca
2 d kr,, 10 sierp. 2 d pł., 27 sierp,,
5 list b. k., 9 list. 2 d, kr 

Kaimy (Gaymen) 9 kwiet., 6 paźd. b. k, 
Kłajpeda (Memel) 17 crerw, 2 d. b. k..

_ 6 lipca 2 d. kr,, 16 wrześ. 2 d. b. k. 
Kranz 18 maja, 26 paźd. kr.
Krzyzbor (Kreuzbnrg) 12 stycz. b. k.,

13 stycz. kr., 13 kwiet. b. k., 14 kw. 
kr , 6 lip, opasy, 3 sierp. C. k., 4 sierp, 
k r , 7 wrześ., 5 pazdz. opasy, 16 list. 
b. k,, 17 list. kr.

Krotynka mem. 9 stycz., 10 kwiet., 16 
paźdz. b. k.

Kro ty n kś na litw. 6 stycz., 2 lut., 14 
kwiet., 3 uiaja, 21 czerw., 2 sierp.,
4 pażdz. jarm,

Królewiec (Koenigsberg) 10 kwiet. skór.,
V 6 czerw. 6 dni pł., 12 czerw 8 dni 

kr., 19 czerw. 3 dni w eł, 8 paźdz. 2 
dni skór., 17 grud. 10 dni kr.

Kumeny 10 kwiet., 16 paźdz. kr. b k. 
Łandsberg 29 stycz. b. k,, 2 lut. kr.,

7 maja b. k., 11 maja kr., 30 lip b. 
k., 3 sierp, kr., 8 pażdz. b. k., 12 
pazdz. kr 

Langheim 17 czerw., 4 list. kr. 
Liebstadt 27 lut. b. k., 3 marca 2 dni 

kr., 24 kwiet. b. k., 28 kwiet. 2 dni 
k r , 10 lipca b. k,, 13 lipca pł., 14 
lipca 2 dni kr., 20 list. b. k., 24 list. 
2 dni kr

Łubawia (Labiau) 27 marca b. k., 4 maja 
2 dni kr., 22 czerw pł., 26 czerw b. 
k., 6 lipca 2 dni kr., 9 paźdz. b. k.,
12 pażdz. 2 dni kr 

Łukła (Loken) 16 czer b. k., 17 czer.
kr., 10 list. b. k , 11 list. kr. 

Melanki (Mehlanken) 7 maja b k., 8 
maja kr., 15 pazd. b k , 16 pazd. kr 

Melzak 22 stycz. b k. 26 stycz 2 dni 
kr., 19 marca, 2 lipca b, k., 6 lipca
2 dni kr., 24 sierp., 29 pażdz. b. k„
3 list. 2 dni kr,

Hennsgut 11 czerw, 26 list kr. b, k. 
Miłomłyn (Liebenniiihl) 20 lut. b k., 24 

lut kr., 1 maja b. k , 5 maja kr,
7 sierp, b, k,, 11 sierp k r , 9 pazdz 
b k., 13 pażdz. kr 

Młyny (Muhlhausen) 16 marca b k , 18 
marca 2 dni kr., 6 lipca b. k , 8 lip.
2 dni kr , 5 pazdz b. k., 7 pazdz 2 
d kr,, 14 grud b k., 16 grud. 2 d kr, 

Morąg (Morungen) 10 marca b k., 12 
marca 2 dni kr., 9 czerw, b k., 11 
czerw. 2 diu kr., 15 czerw, pł., 15 
wrześ. b. k , 17 wrzes. 2 dni k r, 15 
grud b k., 17 grud. 2 dni kr. 

Mulczyn (Muldschen) 10 lipca b. k., 20 
lipca kr

Wibork (Neidenburg) 19 stycz b k. 
sw., 21 stycz. k r , 15 czerw, b k sw,,
17 czerw, kr, 14 wrześ b k sw , 16 
wrzes, kr,, 16 list. b. k. sw. 

Nordenburg 2 stycz b. k,, 6 stycz. kr.,
27 marca b, k., 31 mrc. kr, 24 czer
4 dni płót., 26 czerw, b. k ,  30 czer. 
k r , 6 list b. k., 10 list. kr.

Nowe Zgorzelice (Brandenburg) 30 stycz. 
b. k., 2 lut. 2 dni k r, 4 wrzes b. k ,
7 wrzes. 2 dni kr.

Olsztyn (Allenstein) 9 lut., 13 kwiet. 
b. k., 14 kwiet. kr,, 26 maja p ł , 1 
czerw, b k , 2 czerw, kr,, 3 sierp, 
b. k , 5 pazdz, 3 dni clim., 26 paźd. 
b. k., 27 pazdz kr., 14 grud b k..
15 grud kr 

Olszynek [Hobenstein] 23 marca b k.J
24 marca kr., 29 czer. b. k , 30 czer. 
kr., 21 wrześ. b. k., 22 wrześ. kr.,
9 list b k., 10 list. kr.

Opalenica 28 kwiet., 22 wrześ. kr. b. k. 
Orneta [Wormdittj 8 stycz b. k., 12 

stycz. 2 dni kr., 30 marca, 11 czerw, 
b. k., 15 czerw, kr., 22 czerw, pł., 6 
sierp. 15 pazdz. b. k., 19 pazdz 2 d. 
kr., 26 pazdz pł.

Ostróda 16 marca b. k., 18 marca 2 d. 
kr., 1 czerw, b. k., 3 czerw. 2 d, kr.,
22 czerw. 2 dni weł., 24 sierp. b. k ,
26 sierp. 2 dni kr., 2 list b. k., 4 
list. 2 dni kr. 

ł*asim [Passenheim] 10 marca b. k., 12 
marca kr., 16 czerw, b k., 18 czerw.

kr, 15 wrześ. b. k., 17 wrześ. kr.,
15 grud. b. k., 17 grud. kr.

Perwilty 6 maja, 3 czerw., 8 lipca, 5
sierp., 9 wrześ. 7 paźdz. opasy. 

Polangen 5 marca, 6 lipca jarm.
Piława [Pillau] 1.4 kwiet.. 7 paźdz. 2 

dni kr
Pobety [Pobethen] 16 marca, 19 pażdz. 

kr, b.
Prekulus 24 kwiet. b. k., 27 kwiet, kr.,

19 czer., 18 wrzes. b. k., 21 wrześ. kr. 
Rastenburg 12 stycz., 4 maja b k., 6

maja 2 d kr., 8 czerw. 3 d. pł., 6 
lipca, 5 pażd b k., 7 pażd. 2 d. kr. 

Ressel 8 stycz. b. k., 12 stycz. kr.. 12 
marca, 16 kwiet. b. k., 20 kwiet kr.,
1 czerw 8 d. pł., 25 czerw., 8 paad. 
b. k 12 pazd kr., 19 list. b k., 23 
list. kr.

Rybak: (Fischbausen) 10 lut., 16 czerw.,
20 pazd. kr.

Schaakswitte 27 lut., 14 sierp, 23 
pazdz. kr

Soldau (Działdowo] 27 stycz b. k., 28 
stycz kr, 30 marca b. k., 5 maja b. 
k ow pł., 6 maja kr., 7 lipca b. k ,
8 lipca kr., 22 wrześ. b k. ow. pł.,
23 wrzes k r, 13 list. b k, 

iSchonbrunn 3 lu t , 5 maja, 24 list., kr 
Sępopol [Schippenbeil] 19 marca b. k.,

24 marca 2 dni k r, 18 maja 6 d pł.,
3 lip. b. k., 8 lip 2 d kr., 4 wrześ, 
b k., 9 wrzes. 2 dni kr., 20 list h 
k,, 25 list. 2 dni kr

Sw Lipka [Heiligeniinde] 8 czerw 3 d 
kr pł

Sw Siekirka [Huiligenbeil] 13 lut, b k.,
16 lut. 2 d. kr., 17 czer, p ł , 19 czer 
b. k , 22 czerw 2 dni kr,, 14 sierp.,
23 pazć’ b. k , 26 pażdz 2 dni kr

Szerytno [Ortelsburg] 3 lut. b. k,, 5 lut. 
kr , 14 kwiet b. k., 16 kwiet. kr., 19 
czerw. 6 dm pł., 25 sierp b. k., 27 
sierp, kr., 10 list. b, k,, I-’ list. kr. 

Sohwannsfeld 17 kwiet., 10 list kr. 
Tapiawa [ Tapiau] 17 marca b, k , 18 

marca, 13 maja kr., 27 paźdz. b. k..
28 paźdz , 16 grud. kr.

Tharau 4 marca b. k., 5 marca kr., 21 
pazdz. b. k., 22 pazdz, kr.

Uderwangen 3 marca, 25 sierp, b k. 
W argi 16 wrz«ś. kr 
Warteuburg 13 marca b. k , 16 marca 

kr,, 8 maja b. k , 11 majs kr , 23 
lipca, 5 pażdz , 16 paźdz. b. * ., iii 
pazdz. kr,, 27 list. b. k., 3 grud. kr 

Wielberg [Willenberg] 17 marca b. k.,
19 mrc, kr., 30 czer. b. k., 2 lip. kr.,
6 pazdz. b. k,, 8 pazdz. kr., 8 grud. 
b k., 10 grud. kr.

Wielawa [Wehlau' 26 mrc. k., 27 mrc. 
b., 13 lipca 6 dni pł, 3 dn* k , 14 
lipca skór., 16 lipca 2 dni li., 21 lip.
2 d. kr., 18 pazdz. b. k., 20 paźdz.
2 dni kr.

Wolfsdorf 2 marca b. k., 4 marca kr.,
16 pazdz. b, b., 18 paźdz. kr,

Waldau 11 maja, 5 pażdz. kr. b. k. 
SSewald [Saalfeld] 20 marca b. k., 24 

mrc. 2 d. kr., 26 maja pł,, 12 czerw, 
b. k., 16 czerw. 2 dni kr., i  wrześ. . 
b. k., 8 wrześ. 2 dni kr., 13 list. b. 
k., 17 list. 2 dni kr.



Zinten 20 marca b. k., 24 marca 2 dni 
kr., 1 maja 10 lipca b. k., 14 lip. 2 d. 
kr., 2 paźdz. b. k., 6 paźdz. 2 dni kr.

B. W obwodzie rejencyi Gdańskiej.
Elbląg (Elbing) 6 maja 3 dni kr., 11 

list, 3 dni kr. b. k.. stycz., lut., mrc., 
grud. — z wyjątkiem 2 grud. każdą 
środę, kwiet., maja, czerwca każdą 
środę i sobotę, w lipcu każdy czwartek
i sobotę, sierpnia do listopada każdy 
czwartek gdy nie święto; pomiędzy 
temi 1) najgłówniejsze na bydło, 14 
stycz., 18 lut., 18 marca, 15 kwiet.,
20 maja, 17 czerw., 2 i 25 lipca, 6 i
20 siep., 3 i 17 wrześ., 1, 15 i 29 
paźdz., 12 list. 2) na konie 15 kw.,
17 wrześ. 3) na źrebaki 3, 17 wrześ.
i 1 paźdz., na świnie każdą środę i 
sobotę jeżeli w te  dni nie przypada 
święto i z wyjątkiem 2 grudnia.

Gdańsk (Danzik) 5 sierp., 14 dni kr. 
jarmark Dominika dla wszystkich nie 
stojących w budach, dla fabrykantów
1 rzemieślników tylko pierwsze 5 dni,
5 sierp. 5 dni k.

Grnnau 8 i 9 lip., 12 i 26 sierp., 9 i
23 wrześ., 7 i 21 pażdz., 4 list. b.

Gowidlino 9 kwiet. św., 17 grud. św.
Kartury (Carthaus) 4 mrc. b., 6 maja,

14 pażdz. kr. b., 25 list. b.
Iftplpin 6 paźdz. kr. b.

s Kiszawa (Alt Kyscliau) 28 kwiet., 18 
list. kr. b.

Kolebki 26 mrc., 28 maja, 15 wrześ. kr.
Kościerzyna (Berent) 24 mrc., 9 czer.,

22 wrześ. 10 list, kr. b.
Krokowa 24 lut., 5 maja, 22 wrześ., 26 

list. kr. b.
Łipusa 23 czerw., 6 paźdz. kr. b.
Luzino 3 list. kr. b.
Malborg (Marienburg) 30 marca b. k„

28 kwiet. 2 dni k. wyborne, 4 maja
2 d. kr., 6 lipca b. k., 5 pażdz. 3 d. 
kr., 5 pażdz. b. k.

Neuteich 27 stycz. kr. b. k., 24 marca 
b. k., 23 czerw., 28 lipca kr. b. k.,
15 wrześ. b., 20 pażdz. kr. b. k.

Oliwa 5 marca b., 12 maja, 29 paźdz.
kr. b. k., 17 grud. b.

I*ogódki 5 maja, 27 paźdz. kr. b.
Puck 5 marca, 7 lipca kr., 22 paźdz.,

17 grud. kr. b.
—rłriywraz (Mariensee) 23 kwiet., 8 maj.,

15 wrześ., 21 paźd. kr. b.
Rumia 29 wrześ. kr.
Sierakowice 12 maja, 7 lip., 18 sierp.,

17 list. kr. b.
Skarzewy (Shonneck) 10 lut. b., 11 lut. 

kr., 1C, marca, 14 kwiet., 12 maja 
św., 2 c»erw. b., 3 czerw, kr., 7 lip. 
b., 8 wrześ. św., 20 paźd. b., 21 pażd. 
kr., 3 i 17 list., 4 i 15 grud. św.

Stangenwalde 25 marca, 30 grud. św.
Starogard 27 mam, 26 czerw. b. k.,

30 czerw. 2 dni kr., 18 wrześ., 30 
paźdz. b. k., 3 list. 2 dni kr.

ętężyce 21 maja, 18 list. kr. b., 23 list., 
, /  7, 14 i 21 grud św.

Straszyli 3 list., 4 grud. b. k.
•ulęcin 8 stycz., 12 Int. b. św., 2 czer.,

17 wrześ. kr. k.

Sw. Wojciech 5 maja kr.
Skurcz 13 kwiet., 26 paźdz. b. k.
Szemborg 27 maja, 28 paźdz. św.
Szenwalde 3 wrześ., 3 grud. kr. b.
Tczew (Dirschau) 13 marca b. k., 16 

marca kr., 5 czerw. b. k., 8 czerw, 
kr., 17 wrześ. b. k., 21 wrześ. kr.,
6 list. b. k., 11 list. kr.

Tolknicko 12 stycz., 20 lip., 5 paźd. kr.
Tychnow (Tiegenhof) 29 maja b. k., 2 

czer. kr., 9 paźd. b. k., 13 paźd. kr.
Wejerowo (Neustadt) 10 lut., 28 kwiet.

2 czerw., 6 paźdz., 11 list. 22 grud. 
kr. b. k.

JKiinder 3 wrześ. źrebaki.
Żukowo (Zuckau) 10 czer., 4 grud. kr, b,

C. W obwodzie rejencyi Gąbińskiej.
B iała 2 marca b. k.. 3 marca kr., 8 

czerw. b. k., 9 czerw, kr., 7 wrześ. 
b. k., 8 wrześ. kr., 7 grud. b. k., 8 
grud. kr.

Boże (Bosemb) 24 wrześ. kr. b. k.
I>arkiemy (Darkehmen) 4 marca b. k.,

5 marca kr., 1 lipca b. k., 2 lipca kr.,
2 wrześ. źrb., 16 września b. k., 17 
wrześ. kr., 16 grud. b. k., 17 grud. kr.

Kik (Łysk) 23 marca b. k., 24 marca 
kr., 25 maja 2 d. pł., 1 czerw. b. k.,
2 czerw, kr., 17 sierp. 6 dni pł., 24 
sierp. b. k., 25 sierp, kr., 23 list. b. 
k., 24 list. kr.

Gąbin (Gumbinen) 13 lut. b. k., 16 lut.
3 dni kr., 8 maja b. k., 11 maja 3 d. 
kr., 8 czerw, weł., 10 lipca b. k., 31 
sierp., 1 wrześ. źreb., 16 paźdz. b k.,
19 paźdz. 3 dni kr., 19 paźdz. 6 dni 
weł., 11 grud. b. k.

Gołąb (Gołdap) 2 marca b. k., 3 marca
2 dni kr., 29 czerw. b. k., 30 czerw.
2 dni kr., 7 wrześ. b. k., 8 wrześ. 2 
dni kr., 23 paźdz., 14 grud. b. k., 15 
grud. 2 dni kr.

Meinrichswalde 2 lut., 29 czer. kr. b. k.
Jańsborg (Johanisberg) 5 stycz. b. k.,

6 stycz. kr., 9 marca b. k., 10 marca 
kr., 29 czerw. b. k. pł., 30 czerw, kr.,
5 paźdz. b. k., 6 pażdz. kr.

Kaukiemy (Kaukehmen) 9 stycz. kr.,
27 marca, 11 czerw. b. k., 12 czerw, 
kr., 11 wrześ., 4 grud. b. k.

Koadjuty 2 lut. b. k., 5 lut. kr., 31 
sierp. b. k., 3 wrześ. kr.

Krupyszki (Kraupischken) 28 stycz., 10 
czerw. b. k., 7 pażdz. kr. b. k.

Kalinowo 13 marca, 16 paźdz. b. k.
Łasdeny 24 marca, 19 maja, 22 wrześ.,

15 grud. kr. b. k.
Lece (Lotzen) 23 lut. b. k., 24 lut. kr.,

18 maja b. k., 19 maja kr., 6 czerw.
8 dni pł., 29 czerw. b. k., 30 czerw, 
kr., 12 pażdz. b. k., 13 paźdz. kr.

Margrabowo 12 stycz. b. k., 13 stycz. 
kr., 18 marca b. k., 19 marca kr.,
22 czerw. b. k., 23 czerw, k r, 21 
wrześ. b. k., 22 wrześ. kr.

Mierońsko 5 lut., 7 maja, 6 sierp., 10 
grud. kr. b. k.

Mikołajki 16 marca b. k., 17 marca kr.,
1 lipca 7 dni pł., 6 lip. b. k., 7 lip. 
pł., 31 sierp. b. k., 1 wrześ. kr., 14 
grud. b. k., 15 grud. kr.

Mawiadów (Awyeden) 3 marca b. k., 4 
marca kr.

Neukirch 16 lut., 5 paźd. b. k., 6 pażd. 
kr.

Orzysz (Arys) 9 lut. b. k., 10 lut. kr.,
11 maja b., 12 maja kr., 13 lip. 8 d. 
pł., 27 lip. b. k., 28 lip. kr., 2 list. 
b. k., 3 list. kr.

Ostrokół 27 pażdz. kr. b. k.
Piłkały 18 lut. b. k., 19 lut. kr., 8 lip. 

b. k., 9 lip. kr., 26 sierp. b. k., 27 
sierp, kr., 21 paźdz. b. k., 22 paźdz. 
kr., 2 grud. b. k.

Plaschken 17 kwiet., 21 sierp. b. k. 
Bagneta 12 lut., 18 czerw., 15 pażdz.,

17 grud. 2 dni kr. b. k.
Kus 26 stycz., 18 maja, 19 pażdz. l'/« 

dnia kr.
Kyn (Rhein) 26 stycz. b. k., 27 stycz. 

kr., 13 kwiet. b. k., 14 kwiet. kr.,
10 sierp. b. k., 11 sierp, kr., 17 list. 
k. b., .18 list. kr.

Sekenburg 10 lut. b. k., 9 czerw., 20 
pażdz. kr. b. k.

Skaisgiry 2 marca, 7 wrześ. b. k. 
Smolniki (Schmallenigken) 5 stycz., 22 

czerw., 12 paźdz. 2 dni kr,
Sansburg (Sensburg) 16 lut. b., 18 lut. 

kr., 23 marca b., 25 marca kr., 10 
czerw. 4 dni pł., 15 czerw., 10 sierp, 
b., 12 sierp, kr., 5 pażdz. 16 list. b.,
18 list. kr.

Serkwity 27 stycz., 24 marca, 23 czer.,
10 list. kr.

Stołupiany (Staluponen) 23 lut. b. k.,
24 lut. kr., 20 kwiet., 22 czerw. b. k ,
23 czerw, kr., 14 wrześ. b. k„ 15 
wrześ. kr., 26 paźdz. b. k., 27 paźdz. 
kr., 21 grud. b.

Świętajno (Schwentainau) 3 wrześ. kr.b.k. 
Szyło (Schnienl 6 mrc., 9 paźd. kr. b. k, 
Szyłokarcznia (Haydekrug) 16 stycz. b. 

k., 19 stycz. l ‘/j d. kr., 8 maja b. k.,
11 maja l'A d. kr., 24 lip., 16 pażd. 
b. k., 26 pażdz. I 1,, d. kr.

Szyrwint 2 lut. b. k., 3 lut. kr., 4 maja 
b. k., 5 maja kr., 29 czerw. b. k., 30 
czerw, kr., 5 paźd. b. k., 6 pażd. kr. 

Szytkiemy 21 stycz., 27 maja, 23 wrześ. 
kr. b. k.

Trempen 4 lut. b. k., 5 lut. 2 dni kr.,
22 kwiet. b. k., 23 kwiet. 2 dni kr.,
23 wrześ. b. k., 24 wrześ. 2 dni kr. 

Tylża (Tilsit) 4 maja b., 16 czerw. 6
dni wełn., 14 wrześ. 2 dni źreb., 17 
wrześ, 6 dni weł., 22 wrześ. 8 dni 
kr., 22 wrześ. b., 28 wrześ. 3 dni k. 
wielki jarm.

Węgobork (Angersburg) 25 marca b. k.,
26 marca kr., 11 maja b. k., 12 maja 
kr., 14 wrześ. b. k., 15 wrześ. kr.,
23 list, b. k.. 24 list. kr.

Widminy 18 lut. b. k., 19 lat. kr., 27 
maja b. k., 28 maja kr., 20 lipca 2 
dni pł., 22 lipca b. k., 23 lipca kr.,
18 list. b. k., 19 list. żr.

Wystruc (Insterburg) 9 lut. k , 10 lut. 
b., 11 lut. 2 dni kr., 4 maja k., 5 
maja b., 6 maja 2 dni kr., 6 lipca k.,
7 lipca b., 4 wrześ. zrb., 12 pazdz. 
k., 13 paźdz. b., 14 pażdz. 2 dni kr.,
7 grud. k., 8 grud. b.



Na S z l ą z k u  a u s t r y a c k i e m .
Cieszyn: w pierwszy poniedz. marca, w drugi poniedz. 

czerwca, w drugi poniedz. września, w drugi poniedz. listo
pada. Przypadnie w który poniedziałek, jako dnia jarmarku 
głównego, lub wtorek jako podjarmarku jakie święto, naten
czas jarmark główny odbędzie się we środę. Oprócz tego 
odbywa się pierwszego poniedziałku każdego miesiąca — 
a jeżeli święto przypadnie, to następnego dnia roboczego 
- tudzież przy sposobności każdego jarmarku, a mianowicie 
pierwszego dnia targ na bydło i konie

Bielsko: po niedzieli suchej, po św. Janie, 15. września, 
na Mikołaja zawsze w poniedziałek, przypadający. Jamarki 
na wełnę: 22. maja, 10. pażdz. Na bydło: w poniedz. po 
sw. Trójcy, na św. Jana, na św. Jakóba, 15. wrześ.

Boyumin: na ś. Adelgundę, w poniedz. po 2 niedzieli 
po Wielkanocy, na nawiedzenie PM na Michała. Na konie 
i bydło w dniu przed każdym jarmarkiem. Główne targi 
tygodniowe: we środę przed Wielkanocą, przed Świątkami, 
przed Bożem Narodzeniem.

Frydfik - w poniedz. po Trzech Królach, w poniedz. 
przed św. Józefem, w poniedz. po św. Filipie i Jakóbie. w 
poniedz przed św. Janem Chrzcicielem, na św. Jakóba, w 
poniedz po św. Michale, w poniedz. przed św, Katarzyną 
Dwa dni przed każdym jamarkiem targ na konie i bydło, 
targi tygodniowe co poniedziałek i piątek.

Frysztat: na nawrócenie iw. Pawła, we środę przed 
kwietuią niedzielą, w poniedz, po niedzieli 6. po Wielka
nocy, we wtorek przed św. Bartłomiejem, na św. Szymona 
i Judę. Targ tygodniowy we wtorek.

Jabłonków: w poniedziałek po nawróceniu św. Pawła, 
w poniedz. po przewodniej niedzieli, po św. Filipie i Jakóbie, 
w poniedz. po św. Jakóbie ap., w poniedz. po sw. Szymonie 
i Judzie. Targ tygodniewy we wtorek.

Ligotka (przy Cieszynie). Targi na bydło: 1 na wiosnę 
w poniedziałek po sw. Jerzym, 2 w poniedz. przed św. 
Jadwigą.

Skoczów: w czwartek po niedzieli mięsopustnej, po 
Wniebowstąpieniu Pańskiem, na Bartłomieja, na św. Mar
ana. Wielkie targi tygodniowe w następne czwartki: przed 
Wielkanocą, po Bożem Ciele, po św. Michale, przed Bożem 
Narodzeniem. Targ ńa bydło przed każdym jarmarkiem 
i  wielkim targiem tygodniowym.

Strumień: we wtorek po nowym roku, na ś. Jerzego 
w poniedz. po sw. Jakóbie, na św. Michała. Na bydło przed 
każdym jamarkiem. Targ tygodniowy co piątek

Ustroń: 12. marca, 26. czerwca, w poniedziałek po św. 
Michale. Targ tygodniowy co poniedziałek.

Zabrzeg: targ tygodniowy co wtorek.

Opawa: na bydło, za tydzień po św. Trójcy, za tydzień 
po św, Janie Chrzc., za tydzień po św. Jakóbie, za tydzień 
po sw. Jakóbie, za tydzień po narodzeniu NPM. Na wełnę: 
4. maja, 28. września, każdy po 8 dni.

Albrechcice-. w poniedz po 3 Królach, na sw. Filipa 
i Jakóba, w poniedz. po wniebowzięciu najśw. PM. lia Szy
mona i Judy. Na bydło we środę przed kwietnia niedzielą, 
we środę przed św. Jakóbem, we środę ces. klerm.

Beneszów w pierwszy poniedz. postny, we wtorek po 
św. Piotrze i Pawle, w poniedz. przed sw. Idzim, we wtorek 
po św. Katarzynie.

Bielowice. w drugi czwartek postu, na św. Idzi, na 
św. Mikołaja Na bydło - w czwartek przed wniebowstą
pieniem Pańskiem, w czwartek po Bożym Ciele.

Bruntol zawsze w poniedz. po nowym roku, po niedzieli 
suchej, po ś. Jerżym, po ś. Małgorzacie, po ś. Marcinie.

Cukmantel: ua św. Mateusza apostoła w poniedz. po 6 
niedzieli po Wielkanocy, na ś. Mateusza na h. Andrzeja.

Frywald: po nowym roku, na sw. Józefa, na ś. Jana 
Chrzciciela, na św, Michała.

Hrabina na zaślubienie PM , 16. marca, 18. maja, 6. 
lipca, w poniedz. po narodzeniu PM. na Szymona i Judę.

Hradec: w poniedz. przed Wielkanocą, w poniedz. po 
Bożem Ciele, na św. Jakóba, w poniedz. po ś. Michale, na 
Młodzianki.

Karniów po niedzieli głuchej, po niedzieli 6. po Wiel
kanocy, w poniedz. po nawiedz. PM., w poniedz. po naro
dzeniu PM., w poniedz. po ofiarowaniu PM. Na bydło: 
w poniedz. po kwietniej niedzieli, w poniedz. po św Mał
gorzacie, w poniedziałek po Bartłomieju, w poniedziałek po 
św Mikołaju.

Klimkowice w poniedz. przed św. Walentym, po nie
dzieli środopostnej, w poniedz. po sw. Trójcy, na sw. Wa
wrzyńca, na sw, Katarzynę. Na bydło: na św. Filipa i J&- 
kóba, na św. Wacława.

Odry . w poniedz. przed św. Trzech Króli, po niedzieli 
przewodniśj, w poniedz. przed św. Janem Chrzcicielem, w 
poniedziałek po podniesieniu krzyża.

Opawica: w poniedziałek po Bożem Ciele, w poniedz. 
po św. Michale.

Witków- we czwartek po najśw PM. Gromnicznej, w 
poniedz. po Jubilate. we wtorek po św. Wicie, we wtorek 
po Rozesłaniu, w poniedz. po Wniebowzięciu PM., w ponied. 
po św. Pawle, w poniedziałek po św. Łucyi, oraz i na bydło.

Werbno: w poniedz. przed Gromnicami, na św. Jana 
Chrzciciela, na św. Michała.

Wisła 22. kwiet, 8, lipca, w środę po 15. pażdz.

1Drukarnia Karola Miarki w Mikołowie
[Nicolai 0|S.]

poleca się do szybkiego, starannego i gustownego wykonania
wszelkich, robót diuliaisl^Icłi

w języku polskim i niemieckim.

M|ajiowicie wykonywa po cenach umiarkowanych:
Dziełka, książki modlitewne i powieściowe, broszurki, statuta, karty kwitowe 
i wstępne dla wszelkich stowarzyszeń, afisze dla przedstawień teatralnych i kon-

ące, zapraszające i wizy- 
t. d. i t. d.

in  certów, programy, bilety, cenniki, rachunki, karty  polecaj 
| |  towe, piosenki na wszelkie uroczystości i wesela, powinpowinszowania
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