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-=- DWIE

KROPKI: PÓl. !lULI - I !

W D Y S T R V l; C l E I .
MOGILSKIll.

Branice 2. Bałowice t. Beszc'Z f Boleń f: Bosutów 1: Bieńcl.yce l. Chałupki 2 Clo 2:. Czulice' 3 . Czyzyny:. Dębie z Wódk:. Dojudów 2:
Dziekanowiec l: Głęboka 2:. GJębinów przy
Besze l Górka Rośdeloicka 3 Grerubalów 1:.
I~ępa Rusiecka 2:. fiantoro\Vłce 1:. I\osmyrzów 2,.
Roscielniki 2:. (,rt,eslawiee t: Grzysztoforzyce 2:
Rujawy 2 Las Rościclnicki 3 Lubocza 2 Łęg 4 .
Łuczanow ice 2. lUistnowice 1: lUogila t. Ochodza 3 015103 :. Pleszów 1:. Prussy 2. Pn}"lasek
Rusiceki 2:. Przylasek 'Vyciązki 2:. Raciboro·
wice t, Rakowice :. Ruszeza 2, ROg9\V 3 Stanislawowi ce 2: Stryjów 2. Sulecbów 2: Wola
Itu$iecka 2. 'Volica 4: 'Vro~. l'nice 5 \Vęgrce I
Węgrzynowice 2: \VydI1.e 3 "'adów 2. Za·
stów t:. Zdzieslawiee z OIuboią 1:.

l

W. 1\f. KRAKOWA

ODLEGł..OŚCIAIUl OD STOLICY W ~IILACH AUSTRYACGICH.
NKT •

ĆWIERĆ lIIILI. )

W DYSTRYI\CIE IV.
TRZEBIŃ KHI.

Bolęcin 5: Czyżówka 6: Dulowa 4:. ' Filip.,.
wice 5 Górka Sz.lael.ecka 5:. Gr.ojec 4:. liar
włość pod
, ypycb 5: 1\lłoszowa 5
l\"lyślacJ.owic. 6 az 5. ObJasz.ki 5. Plolii 6:
Podlęzc 4.
y 5. iła 6 Płaza 5:. Po&onyce 6
Rudno 4: . Siellli~ta 5 Siersza 6. Trzebionka illaras 5:.
Trz.ebionka Samelon 5 :, Trz ebinia 5: 'Vodna 6

6 lUiechów i

DYSTRYI,CIE V.
fA

R7.t\ICKL\J.

Oyczyna i Cie
ce NUlo,1. 7 Cięsz""mvice po
Itvst 7 D"browa arodo,.. a
Bisk: 7 Cięil.kowice
i JeZów 8 Dlu!,:osz)'n 8. Ja~von:no z \Vójt. 7, Jeleń t;
,V ójt i Preb 81.usz iee 6 Podloze 8. Szczak wa 8:

W D Y S T R Y I~ C I E YI.
CBR7.ANOWSK:llI.

Balin 7 Bobrek 8 Bobrowniki 8 . Chrl:an!>w m. 6:
WDVSTRYfiCIE 11.
Cllelmck 7: Dąb 8. Gonów 8 Gromiec 7: Gąty 6:
BALII'K.Hl.
Aleksaot1rowice 2_ Gaczyn 3. Oalice J:. Ba - Libi ąi 1\131y 7 Libiąi Wielki 7- 1'IJ~zytłJa 6:
czynek 3. Borów 2 Bl'looskwinia 3 Gno I""inki 3 Ostr~pole6:. Papiernia iJllyu s piJą na I\użuiach 6: .
Budzyn l :. Bibiee l: Bolecbowice 2: Bn..)z.ie
W
YSTRYI,CIE YII.
ALwElI.SIUlI.
S 'd acheckie ł:. Brzez.ie Narodowe t:. Cbolcl''l:yn 2
Ahvernia 4, Brodla 3:. Babice 4:. ~Jankowice 5
Chrosna 2:. Frywald 4 Garlica Murowana t:,
Giebułtów t:. Górka Narod9wa :. I\arniowice 2 Garnień 4 l\waczala 4:. Lipowiec 5: I\lirów 4
fil e ZCZÓ\V t; Stefan 2: ł;ocltanów 2: IUarsz.owiec I. :Uęlków ti Okłeśnia ~: Olszyny 5 P'HlIęze 4. Poręba 4
~bdlniczka mała 1. }lodlnica wielka 1. 1'lora- Potok 4: Regulice 5 Rozkochów 5 Sanka "Mnocna -4
wica mda 2:. ~Iorawica wielka 2: iUydlniki I: Sanka Południowa 3:. Skowronek 4. Siemota:;
Olsza :. rękowice I. Podsk lany Duchów 2 Prą  \Vygielt.ów 4 Zacórze 6 Zarki 6. Zródła 4:.
dn.ik czerwony :. Prądnik Ilialy :. Rt;ąska DuW DYSTn VGCI E YIII.
chowna 1 Rz~ ka SzlacJ..ecka 'I Szczyglice l:
rZERNICnOWSIU\l
Tomaswwiec 2 Tonie 1. Trojadrn l : Trojanowice l:.
Bugaj Solty two 3. <::ternicbowek 3. CuP.
Trojanowice Soltys t:. Ujazfl 2 "\VerycLów 2 nic1 ów 3: Czóló,,, 2: . C7.Ułó\Vek 2:. Dąbrowa 2:.
\Vitkowice t Zabierzów t : . Zalas 4 Zelków 2:. Grotowa 2:. J ez.iorany 2: Rępa 3 , . Rlokocz.}n 3,
Zielonki Narodowe ł. Zielonko apitulue L
(~rzemienik 3:. I\amień 4 Łęg J lUnikó\.. t,.
[Unikowek 2 : Niwka 3 Pasieka 3 : Pn:egi na Du W DYSTRYGCIE m.
claowna 3:. PrzeGina Narodowa 3 , . Ręcz.na 2. R1I8 '
·ZOW ICKIlI.
socu-e:l. Rybna 3. Ryboa \Vójtostwo Scie,iowiee2:
Brze7.inka 2,. Chrobielów 'l:Soltys 4. CieMII 4
Sułkowa 2:. \Volowice 2:. Zagacic 2:. Zawier~bie
Cntkfnvice 4 Dębnik 4 Du-bie i Nieklucz 3 :
W D Y S T R Y fi C I E IX.
Gwoid liec 3: Krzeszowice 3: (~olt flaDf 2: Lj;ota 5
LI"l'EC'KIM.
Liszki 2 lUiękinia 4, lUlvnka 3 l\'uwa Góra
'niebllJ Vid! Bielany RJasdop
l iastec7.ko 4:. Nowojowa G6ra 3: NicgoS7.o\'l'lce2:.
~ielep iec Soltysost 3 Nielepiee Potockiela l. O. ' trę wice IIlałe '. Bronowice \Vielkie l Chełm 1.
inica li .. Pac7.ultowjre 4 Pisary 3 Radw-ano'f"ke 3 sz.ki 2 Li zki 'Vójtostwo 2. owa 'Ił id 2:.
uda'Ta 2 :. Siedlec 3: So,,,iarka 2. Tene:r.ynek 4 ca I. I'ick;>ry t. ł'-,!dk:tmycz.e I: Pn;egoruly :.
llIiCTdz.~ca I: 'Vola Ju
V~a Fi1ipolTska4: 'Vi ęckowice 2 :. Zary 4. Zbik 3:. &lInaly Hurh: t
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PRZYBYSZO'V,Y, MAJ1\CY DNI 366.
lU SPOSÓ-B F. X. RYSZKOWSKIEGO F. I II. DOKTORA

NA

:POŁUDNIK

KRAKOWSKI

lVYOACOOW .... NT.

WRRAKOWIE I DR UI\lEM ,JÓZEFA CZ~CB.·
.DZY tJLlC'1' GIlODZ~ POD L.

26-27.
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~~.a1:-~Ltil ~:;~ B·~y:;)~::~:~-:=::'~~:'!-~~:~:~'a>fN4~~t'~1
XVII. Liczba Złota XVlI.
XXVI. Epakla Vll.
l. Okres Sł ońca I.
XIII. Poczet Rl.ymski XIlI.

Isze I J. 13. 14. Marca. 3cie 16.18. Ig.
2g-le 10.12.13. Czerw: 41e

~Jit;.0i'u,:;(U rachuJ'lc od N.,wego Roku
do Popiel('a tygodni g.

EO. Lilera N,edmlna GF.

D.i. 19 Kwietni.
- 3. M.j.
Dnia S S •• rp ..i.
5 Marca
Daia 7 L.pco

Wrześ:

16 . 18. Ig.Grud.

tij

~
.,.~

~
~

UROnŻlNY NAlIAŚNII.:ISZEGO CESAR?A IlUSTRYI.

HIIE , I:-iV.
URODZINY NAJJAŚNlEJSZEGO LRÓLA PIl.US!l:.IEGO.
lMI&SlNY.
U'IOOiD1Y
AJlA NIEJSZF.GO CESAI\ZA WSZI':CH ROSSYl, KR ÓLA POL'J(lEGO.
J8 Grudnia I!\IlKN I NY.
Daia ' H 'V".'ni.ROCZNr CA AO"\NIA t'Sr-\\Vy KO'iSTYTUCYlNEJ WOLNE~U MIASTU KRAKOWlf
Z JEGO OIlKJtĘ G IJ; .\l W 'lOKU " H'S.

Wł'"KAZ. PRZYCHODU I

'Po człam ł C e!ł ars ko - .~ n
••

~_

JEST W RV:oiKU W ' DOMU POD

łr ya e ki
LICZBĄ 355.

Tamie pnycbodzą Poczty: codz.iennie do Kra~o·
'wa z"Viednia, Briin, Ci'e szyn3, Ołomuńca, Biel ·k..,
jako rei z Cz"e cb o~od1.i"oie 8 rano. Po połudaia zaś o
godzinie 2 "'7. Rossyi. Bukowiny i całej Galicyi pnel.
I'n"emyśl i Tarnów. -OdchodzIł ZlIŚ codziennie o
gudiinie 10 rano du Szląska, C7.ecb, l\usłryi 'Vloth,
, Ameryki, Francyi. Algieru, Konstantynopola, Gre~ cyi i Szwajcaryi; - zaś o 'godzibie 6 ,,, wieczór do
Galicyi, Rossyi. Bukou'iny i Zitml Siedmiogrodzkiej
;pnu -Lwów. - Pi"eaiądze pon'inny być odda -aue
'Da Pocdamcie w Kr:lkO\Tie godziną pneł\ edej . ciem '
poczty; wszelkit zaś paki. skrryllie wysylając, tn.e~ ba skłlldllć 'na Komone Głównej w Podgórzu, gdzie '
eJ..,edl'0wane. - EihngeD
"ka'idodzicnDledo 'Viedni.iGalkyi.
.
"

~·1 Jlują być

~

1
.

~

.!.

odcbodLą

POCałaD1ł H.ról ellłw a

Pol l"ego

N~ STJL.DOMIU.
"\Vedle pnyjętego prz.ez Dyrekcyą Jeneralną
JeST

w

DOMU Ui\DOWYM

'Poczt neczonego ł\róleshTa ponądkll, przyrhoclzą
pocdy do Krako\ a: we \Vtorek lVozowa (Dyliians)
około połlld.nia. - Poczty kuryerskie przychodzą
Cod1.1eOnie, oproCT. PoniedLiałkll, z tilitami, o god1i-

..

OD CHODU

PO~~T.

.~

nie4 po południa. -OJl·hod~'ł: w Niedzielę wozooJ
\Vll (Dylihns) z listami, pienięd7.lJli.l'a~;ietami i t. p.
o godtinie 1 z południa - które jednak na 3l:"od7.iny, ;;
listf zaś bel. pienit;łlzy na 2 gOlhiny prLed odejściem ~:
poczty, w Orzę,hie tutejszy ..... złoiyć naldy. -1'0'
e'l.ty kurycrskie odchodzą cOllt.i.ennic, wyjqwszy Poniedzialki, o. god~inie 10 zrana, którewi tylko listy
bel: pieniędzy i innych posylek, oddaws1.y takowe ,I
najpóinićj na jednę godzinę pned odejściem, pne- ~
syl"ć moina.
Osoby każdodziennie z ({rakowa do Polsko wyjeidiać mogące, 7.apisywać się winni na Dyliialls w Nied1.ielę udchodzący w Biurze Unędu Pocztowego, zaś
na Karetę kury er "k" przy ulicy Szpitalnej w domu
llana S tei n k e II e r.

~-

p o e,.ł aID ł Hró lewlik 0- Pro sk l
JEST W Gt.ÓW:>iYlI RYNKU W DOMU POD LICZBĄ 260. f
Tamiepnyehodzą Poczty rollzienTlie o godl.inie l(
6tćj wieczorcm.- Odchodzi uś cod'Z,tnnie latem
u 9, l.imą 08 god:r.iaie rano:
~'1
Li ' ty, pićniądze i pakiety-dzieó naprzód do godzi- _I'
ny7 mej oddawane być mog=!.
"
Otłjeitliać zaś eh<.ący, mllją się punktualnie lnradransem pn-ed odej-iciem w poota cie 1oajdo a t.
T

D

:-g-

~;-,;z-:":-: k!+:-;;:;:-:t:..-A~~"""$-~-$x.:;:;:~~·::-Z;-Z-:-ł:;-:..
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ZNAK.OM ITSZE NABOZENSTW A.
\JJ Ul <I) as 1J'1 fi Q ~ (f)~

WKOŚCIO.LACH KRAKOWSKICH ODPRAWIAÓ S~ MAJĄCE
PORZĄDKIEiU MIESIĘCY I D~l UŁOŻONE.
------~~D eGGLm------

Dzień.

S T Y C Z E Ń.
20. W Poniedziałek wiel"onocny
na ZwieI. Nowy Rok u XX. DomlOikanów.
rzyńcu.
Jg. OpatrzDosci w Niedzielę u Ś Barbary
23. S. W oJciecha w kościele ś. Wojciecha,
przez trzy poniedziałkI następne.
25. S. Malka w kościele ś. Marka.
21. S. Agneszki u ś. Józefa 40 godzinne na - 26. S. Kleta, u Bożego ciała. 40 godzinne
bOŻeństwo 21. 22 .

23.

25. Nawrócenie ś Pawła u XX. Missyonarzy
40 god:tinrie nabozeństwo 25. 26. 27'
29' S. Salezego u PP. WIzytek.
LUTY.
2. Oczy~7czenie NajŚ. Maryi Panny w wszystk icb kościołach pa rafii i zakonnych.
M A R Z E C.
1.2.3. Przy zakończeoiu karnawału 40 god2.inne oahozl'ńilwo u P. Maryi.
4· U Panuy Maryi od zaczęcia Postu, al
do konca- Jegoz bywa codziennIe o godzinie g. Msza S. śpIewana o Męce Pań
sk iej, z KazaniamI "po południu w tyrnze
samym koścIele Passy a o godzinie 3.
Przez cały Post odprawiają się Passye po
połudn i u z kazaniami
W Niedzielę u X X Dominikanów u XX.
Karmelitów u Ś. Marka, U ś. Fłoryllna
i u XX. Bernardynów.
W POOll'dllalek u 'Panny Maryi.
We \Vtort:k u s. Anny.
\Ve Czwartek u ś Plótra.
W Piątek u XX. Franciszkanów.
4. S . KaźlIJlerza u xx. R"forruató" 40 godzinne na bo7.Cllstwo 2. 3. 4
,. S. Tomasza z Akwinu u Xx. Domin ika nów 40 j!odzinne naboZf'ństwo 5. 6 7.
8. Jana BOlego li X~. Bonifratrów.
.~. 5. JO/efa u PP. Bernardynek u S. Józefa.
2:>. Zwia!towan ie u Xx. Kapucynów.
1\ W I E C I E Ń.
10. Mat"i Bos"iejBolcsnej uXX . Franciszkanów.
:16. \Vleczerza PoIńska z umywaniem nóg o
godzinIe 4; w wieczór o godunie 6. trzy
kazan ia u P. Maryi.

nabozeństwo

24. 25. 26.
Dl A J.

3. Znalezienie S. Krzyza, w kościołach Panny
Maryi. ś. Krzyża i w mogile z oktawą.
Floryana, 40 godzinn e n abozeństwo u
S. Floryana 2. 3. 4.
8. S. Stan isława, w kościele katedralnym i
u XX. Paulmów z oktawą jako tez co
Piątek nabo zeństwo az do zielonych

4· S.

Świąt.

f:.a~kawei, u P. Maryi.
.6. Jana NepomuC'yna, u Ś. Wojciecha.
18. Fdlksa, u XX Kapucynów.
10.

N P. M.

C Z E R W I E C.

,. 7' esłanie Ducha Swiętego, 40 godzinne
oaboZeństwo na Zamku od 6 w południ e
do 10 •
•3. S. ADtonie~o, we wuystkich kościołach
reguły Ś. Franciszka.
14· S. Trójcy, u ś. Trójcy u XX. Dominikanów.
18· Boie CIało, we wszystkicb kościołach
z oktawą i Processyą.
Publoczne Processye, odbywają się:
W Boze C iało z Katedry Zamkowe;.
W Niedzielę rano z kościoła XX. Do. minikanów, po południu na Kleparzu.
We Wtorek od ś. Anoy.
W~ Czwartek rano na Piasku, po południu kończy Proce&sya z kościoła Panny Maryi.
Ig. Gierwazego oa Bielanach.
24. Narodzenie ś. Jana, u ś . lana.
26. 27' :l8. Serca Jezusa, 40 godzinoe abozeństtro u PP. Wizytek.
29' 5, Piotra . u ś. Piotra.
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lJzierr..
2.

4.
)6.
18.

19'
26.

2.

4.
5.

6.
7'
10.

.5.
23.
21.

28.
I.

4.
6.

8.

Iq.
17'
2~.

.

27'

JJzień.

l. I P I E C.
Nawidzl'nie P. Maryl, u XX. Karmelitów
zoklaw" i u PP. '\-V'ł\' I"k
Jónfd Kalasanlt'go. li XX Pija,·ów.
Skal'lt'rweJ :~. i\1. \I X. Klll·'"I'I.tllw.
Szymona 1 L'I'"i.·y. u XX. Bt>ro",.dynów.
Ol'alrZnO~(", II ś II" b,,,'Y. I ""' lIlcenlego
a PauiI), u XX. l\l · ~s~' /)'1'1I1. y
Ś. Annv. u s. Anltv. i u XX: Bernardynów
40 godLlnne tlahozdlsl \\'0.
S I E n p I E Ń.
Mar)'i P. AII . t'I"k i ćj we wS7,yslkich 10Ś('i olach rt'ł!"lv Ś Fl'ao(!iszka.
Dom'nlka. u xx. Dominikanów w Niedwlt: dOla 9
Maryl Pan"y' ŚnieZnej. u PP. Dominika·
nek na Grodku .
PrleO\ .o,en .a Pańskie~o. U XX. Pijarów.
8. g. Ś. Kalf'laOa 11 XX. Kapucynów. 40
goJllnllt' nabt.hń Iwo.
11. U. Ś Klarv. u PP. Franciszkanek.
40 codzlnnt:: na'bozt'ńsIWO.
Wnlehowzit:cie.wkoś' · lelePaonyMaryizo.
klawą . oslalnil'h dn i qo godł.. nabo7.ł'ństwo
Ś Jacka, 11 XX. Domlnik~nów w Niedzidt:
po, oklawie Wniebowziecla. z oktawą.
Joanny Fremiot. u PP. Wizylek.
Ś. Auguilyoa, u XX. Auguslyanów.
W R Z E S l E Ń.
S. lJ~iego .. u ś,. ldzle~o.
Ś . Rozalti, u ~ Barbetry w oasLl:pującą
N redllelc;.
Pocieslen.e M. PO. u Xx. Allgustyanów.
Narodzenie M. P. u XX. Angustyanów
2. oktawą. a u X. Kanne"lÓw 40 godz inne aaboZeńslwo i w k ośc iele P Maryi.
Ś . Krzyia, wkościeleŚ Kr7,.v za4ogodz. n;,b.
1:1 J3.14.i~P . MaryliwMog i le10k'a'l\'lt .
Pi«:tnowanle S. Fnsnciszka. we wszyslkich
,k"śctOlach rel!uly Ś. Ff3nciszkaL
S. l'ekli. u Ś . Wojciecba.
Przeniesienie Ś. StaAisława. w k05ciele katedralnym.

28. Ś. Warlawa. wkościt'le kaleulalnym.
2g. Ś. l\l,chHla. li XX:. PalIImów.
P A Z D Z I E n N I r~.
2. Aniolów Str<",zów. u P 1\].' ,.\, i wotywa zka' Z;Jtllelll w K ;' plicy na górl.e. •
4. Ś. Francis.:ka, we wS7Y"lk.clt kościołach
rt'gułv Ś Franciszka a u Xx. Franciszl.anow z'ok Iii \\ ił . na koru'u 40 f.!"dz. naboZt'ń.
4. N. P . R óza ńcowej. u . X. Oom.n .knnow
• Z I" 'ocess~ ą obrllzu po mlpście i z oli.la\\ ą.
15. S. Terpssy. u PP. Kannel ,taoek.
18. Ś . JdoaKanle/o!o, wkoś('ideś.Anny zoktawą na kr>lll'U 40 godllOne nahoztń,lWO.
I g. p,(jlra z Alkantary, u XX. Reformatów i
40 godZinne ""IJOhńslWU 17, 18. 19,
25. Kryspina . u ś. P.olra.
L I S T O P A D.
I. W kościele Wszystkich świe1yrh.
~. PrOcl'ss~' a na Cmenlarz od Ś. MIkołaja.
8. Opieki M. P. u XX. p,Jarów.
' g. Ś . Salolllei, 11 s Andr7.eja.
21. Ofiarowanie M. P ., u PP. Prezenlek Ś Jana
40 godlinne n:lhoi .. ńslwo 19 !lO, 21.
·)5. S. K"I~rzyny. u XX . Reformalow.
30. Ś. Andrreja, w kościele ś. Andrzeja.
G R U D Z I E Ń.
Ił. Ś. Barbary, w kościele Ś. Barbary.
6. Ś. Mikołaja, u ś. Mikołaja.
8. N iepokalanego Poczęcia P. Maryi u XX.
Bernardynów z oktawII.
13. 1';;1 pami'llkę ustania morowt'go powietrza
o godzlOil7 9 wotywa prud Panem leo
wsem Da górze u XX Roformalów.
18. Oczekiwanie Najświęlszej Maryi Panny u CZ~' na SIt: nowenna u XX. Dominikanów.
21. Ś . iromana, u li. Tomasza.
:l4. Śmierć ś. Jana KanIego. u I Anny.
:16. Ś. Szrlepana, U XX . Karmel itów uczyn:!
• sie 40 godzinnfłe nabozeńslwo od !l4do!l8.
:17' S, Jana, u ś. Jana.
31. Przy kończącym rok u nieszpory k au nie
i Procesve 23 podziękowanie Panu llogu,
u XX. Franciszkanów .

x~_~~---------....:>'"

.r n u

D

Z

___

~_~-

__)(.

A. .. Et
w tym roku więcej \ł'11~otnym oiż suchym i dla długi ej limy będą pomlerne. a nawet
zbiory pllrll tygodnla ... i później nastą p ią-w szczególności taś iyta, przenice dobre, jęczmiony
[lom le/'ne .równ ipz ~I .... ·I.\'. o"' v-Sia na 7.:IŚ i jarz)' nv hard7.o mały plon obiecu ją.

x.

OX_ _- - - - - - - - - . - - - -_ _ _ _ _ _~....
ZA.VUIENIA..
W roku tym, przypadają cztery r.aćmienta t. j. dwa ,loRca i dwa księiyca lec~ zadne
;z ty"b- w Krakowie Q.·idliaJnem nie bedzie.
.
..
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:>
6.

,v.

7.
Lucyana M ~ I TeoDora.
8 . S. S~weryo.a Opa ta.
g." c.
re 'annfP.-M.
I II . P. AgatolJ;" W dehellJla'B:
I J S. Hlglna i HonoJ'al)' P.

I po kro Al- kadyusza 1\1
W~r.oniki Panny .
•4. 'W . nllal'!~l?o R i Ft-i,ksa 1\1.
,5. S. Pa \\ la I . Pu.lełnika .
16. C. ~rarcella' Pap. i-J\l.
17' P. Allloniegn Opata .
18. S. Liberdł)' P. I PryskiP.
12 • • .

d . P.

WJĘTA ,,'YZ~A~Ii\ JJO.jh:S ZOWEGO .
Rok l'»6Q)~) .

4. Szabas.

o.

1I0zchodrsz <'Z) l. I. Szwat
Sz .•oas.
Ig. :\ . 103 r. Kan.Kr.,Ht"nl3 .8. Szabas Sn "ol • 1':1 d.lsn y.
20 . P. fabiaoa i ~b3styalla.
20. Chalnis7e~sor bpzw;'l. dl. ·ell
2
AgnIeszki P. M.
rauosll\'.
S. 'WlOeenl. lAna laz . 'M~]' 25. Szabas. .
• I.

l.'

10.

Zaślub . P - ~1 . i Jldł'ł"ll.

II.

P . Tytoote. i Felicyana B
S. Nawrócen,e Ś.Pawla AJT.

12.

C.

JARMARkI

r 03 kr Pohk.arpa U.
, P. Jana Chryzuslom3.
2l:i. W. I1'loryana .M f!czennika.

" . · T'\· CZ:\IU.

tgo Lii' l., Proszowice- 6. Brna)',
Józefów, Opatów, 'l'omaszó-;v - 13go
29. S h ·aóc,sz. Salez. 'V. IB. DubJIO, S7.I:.nlbmierz, Siclllcc. 18 Jó·
7.efów, 20. ' Vieliczka, 21. Kielce,
31). · C. ~hl rł)' nyP.I\1.
3,. P P'olraNolns. i 1arcel.\V. 25. Sandomierz i Zamo ś.; .

I:t s.

I/i·

Pa'I la.
W f"'y, S. Pel ra A.I"
Anion, a W tł yk .
Mla nll'7ya , K ;1') la.

1"9.

lakal )f'"

•G .L
Na

Niedzidę

I po NO\'Yym Roku. Ewang. 11 Matellsza Ś. w ro7. 3. O Chn.eie Chrystusa w Jor.
l pu 3 lirólacll. E\ung. u Luka za ś. w roz. 2. O C"ry~tusie l>' t 2 latach.
2 po 3 I'rólach. Ewang. u Jana Ś. \'Y 1'07.. 2. O Godach w lianie Galilej kiej.
3 po 3 Królach. Ewa))g. u lUateosza Ś. 'v roz. 8. O ocz)'s7.czeniu tl'ędow. i u Setniku.

Nów dnia

4.

godzio

lO,

m 'nut 36 "ieczór •. PI)\\,il·trze mroźne z ostrym wialrem.

Pierwsza Kwadra dnia) 2 o g.odzinie 9 min: 17 rano; ma sit: oa odmian\: ze śniegiem i deszl'zclU.
Pełnia dnia 19

?

godzini e

2.

minucie 52 rano; w)'pooaJla sit: na mróz.

Oslatnia Kwadl'a Jaia 26 o godz.

2.

m . 53 po połudnIU; od",ilż ze śoieglt!m.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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-. .Maxyu1a.
Tymofteia.
KI menla.
Xenyi.
HrJilOrya Boho.
Xenofonta.
Pren. Mos. S 10nn. Zł

2.

3. P.
4. W. Andrzeja Korsyna l3is.
5. S. Agaty P.M.
6. C. OorJdy P. i Teofila l\f.
,.,. P. Romualda Opata.
8. S. l11na zMatt~' Wyzn:
Apolonii P. M.

g.
I I.
2.

28.
.,
) 29, p~ J 9' Y

P. Scholastyk,P.

10.

m

W. Ft:ł,ksa i SalIII'. MM.
S. Gaudentel!o B.

30.
31. S.
~ I.~.

,3. C. lulianaM . .'\ gabaPr.
14. P. Walentego Kapł. l\1.

ŚWlĘT,\. WYZNANIA MOJŻESZOWEGO. 2. l
S. Faust_vlIaIJoWII)· Mi\J.
I. Szabas.
3.
~~~~rT~~~------~
10.
JullannyP. M· 4·5. Hozchodesz, czyli l. Aclar I'y- 4·
17' P. Donala M·.
5lłl/'.·
5. P . .\bafii.
15.

R. Slahas.
Ig. S. l\1answela BIskupa.
,5. Staha~.
o. C. Leona i Eucharyusza BB. Ig-20. P\l~)' m maly c7)li .zapusl)'
P. Snturninail'orlunala.l\I
mnlCjSle.
S. Paschaz. B. i Kat. S P,otr 22. S/ab~s.

di. W. Symcona B. M.

f-- -;c--- -:-;-- :--- - - - --I '.19' ~ zabas.

,
HomanyP.
rhlwiana 1\1.
i\Jacieja Ap.

Zn~fryda.

leksandra U.
Leandra n.
nomana Opala.

~~E--

6. W. Wokula.
7' S. Parftenya.
FteodOł'aStra.
~ i k,fo,·a.

8. C.
g. P.
10.

S. Ch"rtlampia.

I---~.,..-~:---'------....;

II.

Syn.Wla~ya.

P. Malelya.
JI .... R ~ .4 R H I.
13. W. ;\Iartynyana.
WLUTnl.
'4· S. Auksenlya.
'roo OI':lwa; 2. Janów, lUiecllów, 15. C. Oosyma.
Jędncjów, Szkal~lDiel'z; 3. Luhlin, ,{j. P. Pa n;fil ya i PurGI·ya.
Oświęc'im; 1/.. Ol'Oginia, Skala.
'7' S. Fleodora.
12.

Na Niedzielę 4 po 3 l\rółach. EW:I)I{;. ulUateusza Ś. w roz. 8 O nawalności mor kic:j.
5 1'0 3 I\róladl. J~wallg . 11 !Uatcusza Ś. ,,. roz. t 3 . O Pszcnicy i ł\ąkolu .
Starozallll t. Ewal\{; . u :łhteusza Ś. \V roz. 20. O rohotnikach 1V winnicy.
Mięsopust. Ewaog. li Lukasza ś. l\: I'oz. 8. O nasieniu i Roli.

LI

)

\(;'\'1:.

Nów dnia 3, o godzinie 3. minllcie 10. wieczór, zawierucha ze śniegiem deszczem,
w koucu przykt-e zimno .
P'ćn\'sza Kwadra dnia 10. o godzinie 5. minucie :13; \.y i aŚnia Się 7. wiatrem mroźnym.

Pełni" dn':l 17 ~ godlinie 3 minuc ie 17 wieczór; niestJla pOgOUó1 lecz mroźno.
([ O"latn ia Kwadr dnia :.2'5 o godł o o. minucie g. po połudu ; u; powietrze mroźne, czasem
.. , •leszcz.
d'
sOle!;
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') op
Archyppa.

Hel .. ,,),
KlInp~ulllł\'

Ct!s. p .

Leona Kala .
2 ,. S. Tvmot"leja.
22. C. Ubr. Mosz. Mucz
23. p,

4. S. / 'opirl",'. Kał.;'I/. Król.
5. C. Tł!()fi la n. j Fr ,d.. " Op.
6. P. W.klof)"na i W.klura M.

S.

/. S. ,\,""':OS/,,. 1 Ak" inll,
/l,

U1t ' ;':O,

g. p, F,· .. nclsz~i Hnn.13nl. •.
'o W lO ~1t:nell'lIk~)w.

s,,,·1!. KOllSlirn(\,na \ .\, \ z.

G"zegnrza W,~L P"j ..
s "./, N1(', fo, '" B.• 1\1 (,.!'II
,5',,,,/, :\Ial .\ Id\ K rolowPj.
• 1--

---.,-;...,-- --

1\1.

2.
- - - - - - -1ŚW U;T A Wl'ZN.-\NIA lUOJZESZ OWEGO. r--~

LOlIg.na zol..]\1.
C"n':Jka Diak. i Pall·Y". 5. 6. Roszclu)uesŁ, czyli J. Adar
C-;'rirudy P.
.
S7.eny.
Gabr)el~ A.... h.
7' Szahas.
JÓ'l.el'a Ohl. N. ~1. P.
14· Sl,abas.
Juacl.illla Owa N.M.P. 18. Post Eslely.
Bt>IIf'd\'kl'ł O,.ala.
'g. Purym, cz)li Zapusly.
I"---;~--r-"T""C;--::--:---_:_--::-I 2 O. SI. US1.a n Pun·m.
, Pal\' la 1 Ukl. \1. 2'J. Szabas.
•
Kalar7.\'nv S"". P.
!lX. Szabas.
•,rka'·
ult'USL,a1\ ~I

3.

...+:- :_:_:_:_,..--_:_---__:_;_-I.

JewlI'ul" M.
P . He~"zylTla.
5. W. Kono"a.

4.

6. S. ~S. 42 Murz.
7. C. Wa ,Iva 1 J ... fn'lDa.
8. P. F't'ofjl~kla.
9. S 40 1\1111'1.
Kond. aLa.
::;ofronya .
F'''41f.. na.

'J'

.J A R D A R iii I
w lURce.

N,I"fllra P .
\V .. nedvkla P.
15.

,\hapya' I\lucl..

41;0 J t;llncjów. Skala. Jarocii. ; t-,6
_ , ""7""·+S_·,_l\-:-'.-:-"";"I_·" _ !\_I._ __ _ _ _ i~
1\1.,,,,,, P.
29'
} C\f\'II"l),,,k. 8. : ',CLckociny, Riala. IiicIec ; !L Ol. '7,
};,. P \ViI, lora ~1. ; j~!-:o h'\\ ił. (;\157,; 15. Sla",liów; 22. :Uiccl,ów; 18. P. lt,nla.
~ I \V ,"hIlIV i K",·.;.,I" PP. :!-4 . I' 7. c~yna.
'9' W. Ch':F:lnf,a .

~a

l"

. idę Zal'"slną. Ewanrr. II Lukasza Ś w rolo . 18. JC1.US pnepol\' ialla ~W'ł męk~.
,v s tqJU'l Ewan{;. II t.tlkaSza Ś. w roz, 4. () k\l~LCniu JU7.usa puez ujahla.
Slleh". Ewang. u ~latel\Sza Ś. w roz. 17. O },nemicnicniu się Jczusa .
Gluch~, EW""Ij. II LllkaS'La Ś. w roz. 11. O wyrzucaniu (;zartó", .
.Szrollopostną. Ewang. u Jana Ś . w 1'07.. 6. O nahanuicniu 5,000. lu.hi.

Lt
i"ó ... ~

.l

«

Pie

4.

O

•

godzin :e 5. mmucle 24. rano; wialr zimny. śnie~. Ul:SZCZ i pCll·hmurno .

Kwadra dnia ] l.

O

gllJz. o. m n. 23. rano; czas wilgolll)". lecŁ ciągle zimny.

a ) 8. o godzinie 5. minucie 51. raDO. Wialr zimny ~e śniegiem i desl.I!zeOl.
wadra dnia 20. o godl. 8. min.

O.

rano.

Z.mno, w

końcu się wypogadza.
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~.

3.

4.

,.,

Wlucenl.F .. ,'.

WIlhelma Op. I C .. lesly.
Epifanlusza LL
Oyónl7.ego .
g. C. "aryi Kleof.
10. P. -'l. li. DolI::. i Ezcclllela Pr.
S. Lconll P apić7l1.
,
12.

"leiOla

Jpillya.
lal'yl Eł.yp

J uhusLa Pa ",

,3. P. Hermeoegalda.

M.
ŚWIĘTA Wyz. A 'l,' 31QJi&sZOlVEGO.
AnaslazyiM.
.' , Hoszchode"z,czyłi I.Nisson.
16. C. II/ u/i:i. Larnherla ~I
1 I. Slahas hagudol, . czyJ. Wielki
17, P. H'it'Ii:4 AUlC'cla Pal"
szabas.
11-'_8_. ..,S.,...~/r''l"l·;~l'ITi:7a_."A-,-p-;-o_io_ n_ I_·II_S_1.lI_'_I-I' ,8. 'y. Pessa ch C7. y II W ie Iku IItH' y 1------,,.--;...,....-=---------.
(I
lJrfl(·zysle.
7' •
t HI HII::orllla.
20' 23. 5Wlęl3 wolne.
8. P. Jroclyona.
24' 25. OsIa tnie śW ięta Wielkauo- 9. W. E" ~)sydl-ia.
cne uroczyste.
10. S. T .. rt'nlva.
~GE-1 I. C. C. f/'eiyli Anl~' p)"
12 . P. p.lrdJ'l:i.Wa~,' ł.a .
.YAH "M-A"Hli.I
13.
S. l rtły Artell,on'
101· W

'ł'}' bul'c~ us~"

s.

15.

'VlnVJET"'lU.

o Kldal~la,ct:ł.
5&0 Bcrclycz6w; 8. Skala; t l. Ję· 14.
II"ejow; t 2. l\ielcc , Łowicz, illni·
Teofila FldeJ.:.a M.
WilllllsR M
!Jów, Szhalbuiien; f 3. Stawków,
PiolraM.
O więcim i Pińczów; 27. Chęciny,
KlIlarz)'ny Seneńskiej P. Oświęcim, Tarnów, Opole, n yhnik.
f1.

n.

Na Nietl'Lielę Białą. EW:lng. u · Jana Ś . ,,. roz. 8. O ;'ytlach którzy chcieli ukamienon ,Jezusa.
liwietni ą. Ewang. u Mateusza Ś. wroz. 21. O wjeźtlzie Jezusa t10 Jerullcm.
'Vielkanocną. Ewang. u ~Iarka Ś. w roI.. t 6. O zmartwych,,, taniu Jnm.
P"ewodnią. EWlUIg. u Jana ś. Wyoz. 20. O pokazywaniu się Jezusa uniom.

,
Nów doia
)

2

O

godzinie

4

. C

ł·.

min. 4 0 po południu; zimne i wllgolne powi le.

Pierwsza KWlldra dn ia 9 o godzinie 7 min. /to rano; dć z.cz sprz.ykre · ,ialrami.
Pełnia dnia 16 o godzinie

« OSlalnia Kwadra

dnia

25

9 min,

14

o godlinie

wi~czórl niestateczna pogoda.
1

minu ci e 7 ra.Dó; \ ypogaclza
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. ,e('lo elllodno.

RZYIUSKIE.

F.I,pa

I

Jakoba Apus.

S . Arana7.f'!lo l3isK lipa.

?.

po WieI. ZpalezS. Kr.
ł.··
[ullikl '
5 W PIUS~ 5., Pap i eża.
tj. S. O",t"kl S. Józef".
7. C. FJ.m i, OO'nltylli P.
;~.

N.

. Januaq'll.
Freodor'a Svk;e.
Hieor/Jia /łoi.
Sa'Ywy , SIraty'
\Jarka Ewang.
W<lS) Iya.
27, S. SJOlI'ona.

:2

4. P . Flory"na

8. P. STA~IS·t.AWA B. i :\l.
q. . Grzea o rl3 B.

2~ . N.
Jas.una.
29, P. 9 !\1uczt'o,
30. W, Jakowa Ap.

10. ~.

II .

P.

12W.

. Sf'I'" ;ll"t'go B.
Bon lf:H:t'go ~1. .
ŚWIĘT.\. WYZNA.::'iIA llO.lZESZOWEGO.
15. P . Zofii Z 3 rórkami.
16. S. hni! N.. pom i UbalJa. 2. Sl .. !J"S.
17, N, 4ro
Pa&Ch3hsa Z. 3. 4. HoslchoJeSl el.y lt I. Ijar.
9. Sl.abas .
I~. P. Ftłiksa Kapucyna .
I !oJ. W. PIOtra Celestyna
r. lO. Sz ~bas .
21. L a;.:beO lller. dzieli l:ldosn)'.
o. S. Rernard, na SŁ'lH' lls.
~3. Szab<łS.
.
I. C. W,klor~ r Donata.
13 .

14. C.

3u. Szabas.

2 . P. Jul ,i P. M.
3. S. Oe/vrlt'I· "lłS7. a B. M.

I.

S. 'HAll.

Jełelllir.

C. ;\ftaoasy~ Welyk .
3. P. 'l'ymo ft ..j:..
4. S . Pel ahir.
2.

Uazsła

Jryłly.

Jowa.
Zoam. Krf'SI. Ho 1"
Jo~nna 110('11. i AI'Slm.
JLaii i Nikołaja.
SJ meona.
Mok'lł.

4. :\. 5poWlel. JO ilnny Wdo.
R HI
5. P. t Gf"7.f'gorla VII. P.I Ur.
t F .llp:' Neryusza.
w .u .u u.
t Magualt' nydePni7..
19Q nobowa, Opawa. Pinczów i
\\'t IE. W5'1',\. Cenna. SIlala; 3. Slawl.ów; 8 . I,iclcc; ligo
Teonol yi P. 1\1.
,,, afS1.aWa· I li I:raków; 20. J\"dncjów;

1I:-_ _ +lo_·t"_ł_lk-::-s:-:,,_·_P_<l.;..I'_ie_'2_a_._ _--ł24. flneti; 28. Sz.kalbruierz.

P alr~'

Pel

\~GLL
L
u .Jana Ś. w rot . tO . O
u Ja.ła Ś. w roz. 16 . O
u Jana Ś. w roz. 18. O
u JaRa ś. \V roz, t6. O
u Jana ś. wrut. 15. O

E \"
Na Nicdzielę 2 po '\Vielka,
3 po 'Vielka.
4 po 'Vielka.
5 po Wielka.
6 po 'Vielka.

Ewang.
Ewang.
Ewang.
Ewang.
Ewang .

Cllryst. dobrym Pastć rtu.
odejściu Chry lusa 110 Ojca.
pn;yct;ynic' odej ścia CIIJ·ystuSol .
skutkach l1rośby '" Im ie . J ~z usa.
pnyj'ciu pucit!chy Ducha S.

tył.

e

Now dn ia

)

P ,erwsza Kwadra dnia 8

2

o go dzinie o. mln. 35 r ano; w;alry cbłoJn~ godzą n a odmit'nną pogoJę.
CI'

goik 4 min. 9 po poluJniu; pugoJa s I'rL~ krem z;mnt'm .

..) Pdn ia dnia ,6 o godz. o. m in. 50 po poludniu; deszcz z widtrern, w koń l:u się wypogadza.

« Ostatnia Kwadra dnia
e Nów dnia 3. o godz.

24 O'

8

godz.

IDI,O.

2

mio. 43 po południu; pochmurne i słotne powietrze.

34 rano; pogodne i ('iepJe powietrze.
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I

Juanna.
~

Hooe,·. Op .
In.ym. I leda,'.

SS

Ot.e~

Ka.v a Al •

27' P. Fleraponta.
.11,. W. ~ikity.
19, S. Fteodozy •.
30. C. Jsaaka.

"\VI
PJ'YIII:l i F~l.cy8na.

Sucll.l\1algorl.al)' i Bogu.
Barnaoy Apostoł'l.
uch. Onufrego PusleJ.
Sm·h. A1lto'lIego Pade"" .

31.
ŚWIĘTA WYZ ' ANIA ,1JOJZf;SZOWEGO.

P. Jeremyfa Ali .
S. JU: "Justyna

2· ~

Hoszchodesz, czyli J . Sy\\'on. 3. P
4. W.
l1eno03 n.
6. Szahas.
larcyana M. i Guodulra. 7' 8. SlW~' OS C"ZJIt Zielone świą- 5. S.
6. C.
eOZE Cn'LC Marka .
tkl uroCzyste.
7' P.
J uliauny i Gerwaugo M. 13. Sza bas.
.
~. S.
Florentyn" P. i Sylwer)' . 20. Szabas.
I~----r-----~----~--~-I
~ O
Al ze. GUllzag. 27, Szabas,
g. '
( PauIma BI"kul'a,
--30E-10. P.
,.' ...
Ag"ypiny P. 1\1.
J ~ R]I ,~ R U •
J J. W,
Narodz . S. Jana (lwIei.
l:l. S'
w CZERWCU.
P"ospt'ra fłi.;kupa.
'eo Olkusz. OświecillI ; 5. 'Vro- 13. (.
Jana I Pawia 1\1. M.
14. P.
2.

cław (jaJ' uark

n

SOSZ S

S" I [.t,.

N,kd·.

·Łulolłyana.

Milrofana.
Oorol"teja.
JlarJolla.
Fleodota.
Fteodora.
t po 605Z KII·vila.
cleń P.lr pus. 'TylUol"
Warrtołolllt·Ja.
I

Oourna
W.
•

.

lIE .....O. T. Akdyn)'.

Jełiseja Pl',

na 'feln~); 9. PSl.czyua;
1[_-:-_-:-\_'V_I_a_d_~S_'_3_"_'3_K
_ ro_'i-:-._W_ t:_f{-;. J O. ShJa, 13. Stopnica; 18. J.ęezna; ~
I 5_._ S_. i.A_'_ll_o_s_a ·- --:-:-:-----11
3 po S . /I 'jgil. Leona. 21. Slawków; 24. 'Yusuwa. ł,o\vicz,
T)chollil.
PlOT
i P W:L\ -'U
iecIJów, Olkusz; 27. JędrLcjów ,
Leonlya.
EmiJialloy P. LlJ('yn~' P. 29. riJic1.ów, Stopnrca.

L I .....

lOG

Na Niedzielę Zesła . Ducha Ś. Ewan,. u Jana Ś. W ro7.. ~1-1. O 1cslawu Duclla Ś.
Ś. Trójcy. Ewaug. u Mateusza Ś. w rol.. 28. O wladxy danej <':hry ·tusoni.
2 1'0 ~,.. i~t. Ewaug. u tukas7.a ś. wroz. 14. O wezwaniu na wielką wiccl.cnę.
3 po Swiąt. Ewallg . li Łukasza Ś. w rol.. t 5. O zgubioncj owcy i groszu.

c
)
IJ

Pierwsza kwadra dnia 7 o godz.

Pełnia J;,ia

15 O godz.

4

:l

Illin.36 ranoj słolJce dogrzćw3, stronami des7.cz zgrzinolt'lIl.

Illin. 9 rallo; deszcz ('/i ł odr.)' • przy kOJlcu pogoda.

([ Oslatnia Kwaura dnia 23 o godl.

O. 11110.

5u ranoj pO\\'I~trzt! chłodne z wiatrem.

Nów dnia 2g o godz. 3. min. 17 po południu; pl"7.)jelll1l3 pogoda.
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Tt'udor)'ka Kapiana.
~a\Viedtenie N. 1\1. P.
P. H.. lindora i Anatol. 13.

S. JÓlt'fa K:dasantegą.
5. N. lpoś.w. K arol.lProkop.
6. P. Dominiki P. M.
.
7. W. W,(..turyna i Symforyo.
8. S. Jana z Dukli.
g. C CFi lIa B.
10. P. 7 [lr3ci
l.
I J. S. P,usa Pap. i Sabina W.

,:2.

N. 5 po gw. Jana Gwalb . O·
Małgorzaty P. 1\1.
14. W. Bunawentury 13.
,5. S. HemykaCes.iRozes.Ap.
,6. c.~ . I. P. Stkaplerznej.
17, p, Aleksego W.
,8. S. Szymona zLipki.

po sasz.

,3. P.

ŚWIĘTA WHNAi'iIA )JOJZESZOWEGO.

4.
II.

S . ~Ial'~' i Magdaleny.
25.

31.

S. Jakóba Apostoła.

N. ,...

--3~E--

ośw, Anoyl\lat.N.M.P.

JA.R~ARn.I

w LIPCU.
atalii "I. i Pantaleooa.
2go "ielce ; 6 . .31 yslowicc; 7. ' Gic·
W. Innocentego P. i Celsa.
S KlIn!'guudy i Marty P. rOI"; 13. Opole; 15. 3liechów; 21 Gli·
C. '. IJ,foryana i Jędrzeja. wice; 22. Stopnica; 26. Olkusz, Skała,
I~Ula('ego Lojoli.
SJawkó\T; 27. Chęciny; 29. I-:ielce.

p

l

~

E 'V.
1"a

1"iedzielę

4
5
6
7

po
po
po
po

Ap

JnklO[t3.

I. 2.

,g. N. 6 pośw. WlDceo.ll ł'au. 18.
o. P. Czesława W. i Eliasza Pr. '9,
I. W. Daniela Pr. i Praxedy P.
'~ow.;;:,,~ C. A/,ulloara 13. M.
P. KI'-'"~tyny P. M.

Roslcbodesz, tzyli l. Ta·
muz. '
Szabas.
Szabas.
Szabas.
Szyweussor beta mUl, czyli post
zburzenia 1. św iąłyn i \V J ero·
zoliOlie.
Szabas.
Roszcbadesz, czy" l. Aw.

Subor~ . 12

LU!. Ko my i Dam
Pułoz . R. P. l3ochol'.
Andreja.
Mąrfty.

S) soja.

7.

5 po sosz

13.

FtOlll).
PI'okopia .
Pankrarya.
45 Muczeoników.
Ewtllllii.
Prokla i JlarOt·iana.
Sobor Hawrv . ła Ar.

,~.

O

8. P.
9. W.
10. S.
I I. C.
12. P.

ro

bOSl .

Ab\dy.

15, P. K iryka.
16. W.
'7' S
,8. C.
'9 P.

Mt\nohena.
"a'r)ny.
Em ,hana.
\Iakr."yny.

G E L (L

Świąt. Ewang. u Lukas'l.a Ś. wroz. 5. O obfitym Pjotra poJowie ryb.
Świąt. Ewaug. u lU ateusza Ś. 'vro7.. 5. O sprawiedJiuości i pojednaniu
Świąt. Ewang. u Mal·ka Ś. wroz. 8. O nakarmieniu 4,000 IUIlzi.
Świąt . Ewang. u lUateusza Ś. wroz. 7. O IaJszywycJ.. prc7rokacI...

się·

U.', l:YF.
po południ u; pochmurza sip,

)

Pier\\sza Kwadra dnia 6 o gooz. 3 min.
z deszczem.

Q
er.

PeJnia dnia 14 o godzinie G minucie 50 po połudn : l1; pogoda st aJa .•

•

Nów dnia 28 o godzinie 'o minacie

Ostatnia Kwadra dnia

22

22

IV

końc\I grzmot

o godz. 8 min. 5 r:lllo; słunce mocno dogrzewa, przy ciąg l ej pogodzie .

47

wieczór; stała pogoda z .upałami.
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? po' SOSZ. S \ meol"'.
Maryi ~Jagd .ieny.
Trefinia.
Borysa i Hl.ba.
Amiy Mat. P. nOIIOI·.
Jermolaja.

2. N 8po IV . N. ~J. P.flult.. b.
3. P. Znalezienie S. Szczepana

4. W .

Oomintka W.
5. S . N. i\J. P. Śn : eznt! ' .
P3ń~.

6. C. PI7.e mienicllIe
P. Kajellln3 Wyz.

7·

8. s.

Panrałejmona.

Crry aka i Larga .

po sos:/:.

9 10

Homana M.
Vawl';q ńca !\J.
Zu zan n'y I Dygn),.
Klill'.Y Panny.
HirlOl ,t I i Kassyana
14· P. r:Ult"UIUSza Ka .Iand 1\1. Ś WIĘTA WUNA..'iJA MOJŻESZOWEGO.
I::>. S. \VSIEBO\,"ZI
N -'LP. I. Szabas.

g.

10 po św. Bocha Wyz.
'7' P. AnaslazYllSZa R. IMirona

16.

8. Sz abas Cbazon, smutny. ..
g. Tyszebe~w, czylI post zburze-

JlI·"ho)'.I.

Kałłynnika.

Syluaod.
JewdokiOl<ł.

AWHliSr. SS. :\1. ~lak

'4 .

i\'; 9 po sosz. 7

O tl'Ok

E

5. P.

Ewsewia.
nia 2. Swi<jlyni w JerozolImie. 6 \Y. PREOBR. 1I0SP.
,ts. \V Agapila' 1.
14· Charnpzeussor beaw, Jziell ra- '7: S. Oometia.
19,5. lac ka i Ruftn".
(Iosny.
8. C. Em ,łyana.
C. fl .. rnarda Opata .
g. P. Mafleja Ap.
21. P. Juanny Frellliol WdowJ I::>. Szabas Nacbmy, radosny.
22 . S7.dbas.
lU. S. Lawrenrya.
22. S . rymoleUS1.a .H'polita~l
• ~---l---------- 2g. 30. ROSlchocłesz, czyli I. Elu!. f--=-~--~-----,
I I posw. l'rlipa Benlcy.
II. N. 10 po sosz Ewpła.
Garlloruieja Ap.
-3!§E12. P. Fotya.
'25. W. Ludw ika Króla.
.. .& R M .4. R Ił. I.
13. W. Maxyma.
26 . S . Zefi r)' na P.
14. S. ~Iicbeja.
W lERI':'\'IU.
Ir:.. C. lJSPE::'\.'LE P•• !lOHOR.
27, C. Ce731')'lIsza JJ .
Igj)J,:JI'1.cjów, Stopnica; 3. Oświę.
v
28 . I' ' . Ilgu~l\'na
o
t
10
SkIb
16.
P. Dyomida .
.,
1).
cim. owicz; 4 Gdailsk;
. 1. a .
29
.. S. SI"e ci .. S . J a na CllI'l('i . .
II P
1- n d
.
17' S. \llrO !':I.
IIl lerz;
. S1.C1.yna; a. er yezow, : - - - ; - = - f - - - - - - - - - - 1
o. '\ 12pObW F~I,x,,~I.'Hf)7.~ "'ielce, Ollm1. ,S lawków; 17 Skala ; 18.
lłpOS05z l;' lur",L . ,wra
, r. 1\ jlll'l ndil , •. iHlIfill)' P , 18 Gliwice; 20 ~liechów;24 . riliC'Łów. Ig. P. c\ndreja.
oJ

E
Na ~iellziclc

8 po Świ'lt E wang . \I
9 po Swi~t. Ewa ng. u
tO po Świąt. EWimg. u

II pn Świąt.

ł:w;mg.

li

12 po Św il\t. Ewang.

II

w roz. 16.
r~ul;asza ś. wroz. 19.
ł~llli3S7.a Ś. w· roz. 18.
illarlia Ś . w roz. I. O
t.uhaSZ3 Ś. w 1'01.. 10.
ł~lIkas'l:\ Ś.

O niesprawiedliwym Szafarz:t.
O 1.bul"l.eniu J ero1.olim y .
O Faryzeu 'lU i Celniku.
117.Jrowienill glucbonicmer;o .
O poranionym Samarytanie .

33 rano; upały mocne, w kOllcu deszcz 7. grzlllolelll.
' : PełDia dnia 13 o goul.in ie 8. minucie 34 raDO; n ia tr zimny nagle pogodę o dllllćoia .
([ Ostatnia kwadra dnia :lO o godz inie I min 36 wieczór; przyjemne i cieple powielrle.
Nów dnia :l7 o godl.inie 8 minucie 3 r ano; czas _pogodny.
)

Pi ć r"Sl.a Kw adl'a doia 5 o godz. 6.min.
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IHJSI\IE.

Idziego Opala.
:;lefao a KI'. W~. iJ usl" R.
:-ierafii P. i Bazylissy.
Hm,alli P.

Fladeja.
Ah:lrlonika.
Luppa M.

Urbana.

Ew~\chia.

· N. 13 po św. Pociesze.:\1. P.

Warftol.

• P. Reg' lly P. !\I.

W. :.\\H ~DZE 'TE ~ p .. l
) . S Gorgonius7.:l i Adryana.
JO\~

C. 'll~olaJa z Tolenl) Oli.
Tt'odory pok nt.
VV nler"an" i Selt'7.. :\1.

(l.

· N. 14 o ŚW 11l1lt',n I3 1\1. P.

SylUt'.

· p. Po \, yZs.zt'olt' S. Krz~ za. ŚWIĘTA WYZNAl\'IA l\lOsiE
W. Nikodema 1\1.
J. Szabas.

~lalllllnla.

Anrlyrna.
Wawilly.
CYl'ryan3 i Eufemii P. 12 . S/ahas .
Zachar)'l.
n,l)'na 1\1.
19' Szabas.
Mlcllalła .
JÓll' fazK0I'.ITum zW. 20. Szabas .
S07.ólllla.
Janullriusla 1.
28-2g.Roszhaszaoa,czyliNowyrok 7.
--"--:-+.""'S- P-O
- &
-w
- .- E
=U
--SI-a-(-:" -' -=l:\-:I-ł
560 I . od sI w orzeoia Ś w la la. !------,--I---:-------::--::-::=---===--==-I.
~Ialw-za ApOSI. I Ewan. 30. Post Gedalja.

· S.
7· C.
8. P .
9· S.

~1aul')'("ego

L

--3.E-

Tekli P. 1.
;,r 11. R D:." R fi. I
ł<_"~~:-+r'
a Biskupa.
WE WRZE·' NIG.
Cypryana i Juslyny ~1.
I go t.ęczna, Szkalbmierz, Skala;
r-_--i_K_I,--e_o_fa_s_s_3_ l\_1I!_C
_'z_.--:::--_-t 7. Oś w ięcim; 4. Ii ielee; 7. lt. yslo- ~--:-:-+-_=_---------I
wiec; 8. Cieszyn, Jędrzejów, ltlie- 15.
- f') 501z ~ Iklly.
eh.iw. Stolmiea i 'Vruclaw; 10. Nie- 16. P . Effimii i JÓlt'fala.
mo.trn i Sucha; I I. lln.eg; 14. Pin- 17. WSolii.
C7.ÓW, Stawków; 16. I"raków.
18. S, EWlIleoya.

Na

L\icuzielę

13 po Świ 'l t. Ewallrr· u Lukasza Ś. wroz. I7. O u-zdrowieniu tO trędowatych.
14 po Świąt. Ewanrr · u JJateusza Ś. wroz. 6. O lu'l.cniu Bogu i lUamonie.
t5 po Ś,,.iąt. Ewanrr, u Łukasza Ś. wro-z. 7. O wskrzeszeniu yna ,,'.towy.
16 po Świąt. Ewang. 11 Łukasza Ś. wruz. 14. O u1.drowieoil1 0l'"ehle{;o.

L
)

P lerWSla Kwaura un ia
Pclr.llI Juia

(

II

4

o gouLinie o. mro.

o godzlOie g

Dl

...

~

l

.
,

rano wiatr chłodny,

ezast'1O JĆ3lCl.

n. 9 wiec:tór; ociepl i ć się na pogtldę uSIłuje.

~~Ial ll ia. K. waJra doi~ ,18 o g.oozioie ~ mi,n. 50 . wieczt.r.; pqg~d,oc, lecz chlodn~ ooi.
Now dOla :45 o godzlOle 7 mJO. 46 wleczor; wIatr cLfudny zdeszczem sIronamI.
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Hemigillsza
P. Aniołów Slrń~ó\V.
3. S. Kandy(la ~J. iLudomira
I.

2.

'7poś. Rózanc:JM P.IF,.
5. P. PlacJda M. i Flawii P.
6. W. I:lrunona Wyzn.

4. N

7' S. Juslyny P.

8. ,e. Br)giuy Wdowy.
g. P. Dyon,zeg.o B.
10. S. Francis7.ka Borgi .• s7.a
I lo

N .• 8 po Ś y

Pl~cydy

P.

P. Maksyu'iliana 13.
13. W. Edwarda Króla.
12.

14. S. Kallksla P. M.

15. C. JadwigiWd.iTel'essyP.
16. P . Flol'e nt yna B.• GawJaO.

ŚWH;TA WYZNAl\IA ~IOnESZOWEGO.

3. Szabas S'y\\a, czyli pokutny.

7 Jomkipur, czyli Sądny dZiel).
S. Wikłora B.
10. Szabas.
1t--:-~-i-J-9-P
O-;s-w-.J-a-n-i\-:I-(-a-n-.i-'J::.
-·-u-l. 12-13. Sukos, święla Kuczek lIropo 80SZ. FlOllly A
c~yste.
7 P. Sergi:J.
Piotra z Alkantary W.
wolne.
8 . W . P l' ł a b"II.
S W ojc. 8 '7,
[reny P • ·I P rz..
H Swi~ła ł'
U"szuli P.
I.
OS7.ilRa ra Ja, s",ił!ta palmowe. 9' S. Jakowa.
Korduli P. I.
19 - 20. Ostatnie święlą kuczek uro - 10. C. E" lampla.
czyste.
F I
I). Jana Kapi trana W.
24. Szah·as.
II. p
" pa Ap .
12. S. Pruwa.
. Hafala Arch.
1'--::---=+ - - - - - - - - - "1.7- 28. Ros2cbodes2, czyli •. Cbe-I-- ..,..-i - - - - - - - - - SZWOQ.
d.
ł9 po S05Z Kal'['a.
3,. Szabas.
'4· P. ~a7.ar)":J.
+-3~E-15. W. ·Łukiana.
;,r ~ R M A. H li. I
16. S. ·/:.onh ' llrl.
w PAŹDZIEllNlliU.
17· C. Ossyi PI'.
230 " ' roclaw (jarmark na wełnę); .8 P. tuk. Ap.
4. Jędrzejów; 5. Oświęcim; 13.
le. Ig. S. Juda Pr .

!L,-

Na

Niedzielę

17 po $wiąt. :Ewang.
1

1'0

19 po

20

)

. 'V A

~

GEL

u IUateusza ś. wroz.
~wiąt . Ewang. u Jł:tteu~za ś. wroz.
roz.
~wiąt . Ewang. u [\lateu 'u Ś.

,

1'0 S"iąt. EW:lDff· u Jana Ś. wroz.

22. O

milości

noga i

9. O mdrowicuiu
22. O

wczw~lIiu

bliźniego .

p:\I'ałityl;3.

na go,ly weselne.

4. O ehorym synu l;rólewsliiul.

Pierwsza K.wc.dra dnia 3 o godzinie 6 min. 55 wieczór; zimne i pochmurne dni.

® Pełnia

dOla

'l

o godzinie 8 min. 33 rano; dni pogodne ob iecuje.

([ O t:ltnia Kwadra dnia l~ o godz.
Nów dOla 25 o godzinie

10

1

min .• 6 rano. Wiatry zi /llne sprowadzą deszcz i śnieg.

minucie

17

rano. Przy chłodnym widne dni pogodne.
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Art

- Nestora.

ŚWIĘT,\ WYZNANIA )fOJZESZOWEGO.

Ahpsymy

7. Szahas.
Szahas
1.:Ihas.

Rozchod\'Sl czyli
Szabas.

I

KisIew.
Erasta .

~ARXAHn..

w LISTOPADZIE.
l go Bcrdycz.ów, Kielce, I;siąi., Opawa, Szkalbmierz, Sd od nica ; 2. 'Varszawa, Opole; 11. Gdallsk, Łęczna,
~-""'--r__________ 11Uiechów ;
12. nncg i Sławków ; I -- ..-r--i-....-- - - ' - - - - - I
'ent SalOrnina M. 19. 'Vrocl a ; 22. Rielce.

Andrzeja Ap.

l'iedziełę 21 po Świąt. Ewaog. u lUateusz.a Ś. 'LV rolo.
22 po ~wiąt. Ewao~. u ~Jateu za Ś. w rOli.
23 po wiąt. EW30g. u iUateusza Ś . w roz.
24 po Świąt. Ewaog. u iUateusza Ś . w roz.

lAdwen. Ewang.

11

18. O dlu1.nilm i złośliwym słudze.
%2. O pokazaniu ezynszowćj monety.
9. O wskrzeszeniu córki księcia.
8. O uzruowilłDiu trędowatego.
Łul.asza ś. w rolo . 21. O oz.nakaelt na aiebie i z.iemi.

r

Pi~rw5ra

K adra dnia 2
Pełnia dnia 9 o godzinie 7
Ostatnia Kwadra dnia 16
Nów dftia 24 o godzinie

1

•

o godz. 2 min. 23 ranoj zimne i \\'ilgolne powietrze wrozy.
minucie 3ó wieczór; czas pochmurny z małemi przymrozkami.
o godz. 10 min. 12 rano; wiatr przykry z deszczem i śniegiem.
3 minUCie 30 raDO; mróz z wiatrem i śniegiem sp wadzi.
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· P. BOCII
Ekaler.

WIĘTA

wyz

'A ' lA . IOSZESZOWEGQ.

5. Szabas.
l!l Szabas.
Ig. Szabas.
20 . Chanuka, czyli pamiątka zwy.~-'--+::--::-,.....-":"'...,----,:-:----::::---:-::-I
cięzt wa Ma ha be uszó w ,
I-:-:-~+:-.....:r::-=-:-:---:-r---:-I'.
25. Rozchodt:sz czylI l Tewas.
26 Szabas Chanuka
27, Zoscl.lanuka.
-30E-.;JARMA.RKI

w GRUD/iJll.
6go Bielsk, łl iąż. ł"ęczna, Spodniu; 7. Slawkó~ ; 8. Szkalbmien;
I~. Cbęciny, O wię('im; 12. Erody;
13. ~Jiecbów i Pincl.ów· 15. Biemń
Gli,,'iee; 21. Skaja; 13. łiielce.

"a Ni'!(h.ielę 2 Adwentu. Ewang. u
3 dwentu. Ewang. u
4 Adwentu. EW3ng. u
Po Bo'l em Narod~eniu.

)

Pierwsza Kwadra dnia

2

Mateusza Ś. w roI..
Jana Ś. w roI., t.
Mateusz3 Ś. "roI..
Ewaog. u Łukasza

godz. 8 min. 37 rano;

15.
16:

P. Acbeja.

17' V. any iła Pr.
II:!. S. Sewaslyana.
'g. C. WoniralJ3.

Ił. O posel
O poselstwie
2. O Janie
Ś. w roI.: 2.

twie Jana do Chrystusa.
żydów do Jana.
opowiadahepu chrzest.
O Symeonie i Annie.

mroźne, lecz wilgotn e powietrze.

Pełnia dnia

9 o ,gOdL. 5 min. 35 rano; przy mroźnym wietrze czasami śnieg pru zy
([ Ostatnia Kwadra doi~ 15 o godz. 10 ruio. :n wieczór; pogoda na o try mróz godzi,
ów d'

23 o godzinie

10

mlo; 43 wieczór; pochmurno na odwi-lZ się znaczy.
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Lucyana i\ / . I Teodora.
Se\\ erJna Opala .
MUl') anny P. 1.
Agaton:!1 Wlłl'btlma n.
H'l!'na I HOnOl'al~ P.

3kr. Ar ka dyu3za M
t"romkl Pilm\\'
,Iarello B. I Ft:ilksa M.
~
.
I
ŚWJĘTA. \\'\'Z1\.\ "J.\ lIOJiES7.0WECO .
I O. ~ Pa \\ a t. Pu,ldllika.
~
C. "areella Pa}). iM.
Rok ó60C.
lu.
4·
Szabas
.
J..l. Anlonie~o Opala.
~.
S. Libel'dly P. I Pr.yski P.
u
Ilozchodesz (·zyJ. I. Szwal
r---i----=----~---I I I . Sza bas.
Ig. :\.
o3ltr. Klln . K,·.di~nl3 dL SZ"lIbasSl.\'ra, radosnv.
o. P. ' abiana i SebastJaua.
20. Cham isze iJso J' h) 5zw:'l. dl l Ćl '1
I. \V Agoleszki P. M.
radosJI, .
10.
S. \VlOcenl. i Anaslaz. l\1~1. 20. Szabas. .
C. Za slub. P l. i Jfdelm.
~~~
l/,
P. T)'Ulote. i F eljcyana 13
'2.
S. N"wróceOle S. P!Jwła Ap.
.. .... R lU .... R Ił J
13.
12. :\.

d. P.
!4· W.

20. ~
27· P.
28.W.
g.
C.
P.

po 3 kr Poltkarpa II.
JanaCbryzusloma.
F'lol'yana . leczenn ika.
l-'rall·clsz .Salt'z.,\,y.II3.

w

ST\'CZ~I •

' {;'o Lipsk, Proszowice -6. Drocl y,
J ózefów, Opatów, Tomaszó-;T-13go
Dubno,S'lkalbmierz.Siedlce.18 JÓ ·
~larIJnyP.il\1.
'1.cfÓw, 20. \Yieliczb, 21. J\iclce ,
Piotl'aNolas. i Mar('I'I.W. 25. Sanuomierz i Zam ość .

:--~~--~~--~------- Im

I/ł.

:'t.

l:>. P
10.W
17' S .
,8. C
19. P

po

Pa\ la.
Wery. S. Pelra Al"
Anlollya Wt'lyk.
Aftanazya I Klryła.
~ ł akarya.

F'" \::'\ G E L lI:.
Na

Niedzielę

l

1'° Nowym Roku . Ewang.
1 po 3 I\rólach. EW:lD g. u
2 po ...'> I'rólaeh. Ewang. u
3 po 3 I\rólach. Ewang. u
L

G
)

,

C

Nów dnia

4.

godzin

Pierwsza Kwadra dnia

10,

12

u lUateo Ul Ś . ,... roz 3 . O Chrzcie Chrystusa wJor.
Lukas'1.3 Ś. w roz. 2. O Chrystusie ,...12 latach . o
Jana Ś. wroz. 2. O Godach \V I\anie Galilejskiej .
3lateus'1.3 Ś. w roz. 8. O oczyszczeniu trędow. i-o Setniku.

r

X .\ ( Y E

m inUl 36 wieczór, p o wietrze mroźne z ostrym wiatrem.

o godzinie g min: 17 rano; ma s ię na odmiant: ~e śuiegiem i deszczem.

Pełn i a dnia J9 o godz inie 2. minucie 52 rano; wypogadza się na mróz.
dnia 26 o godz. '2. m. 53 po południu; odw ili ze śniegiem.

« Oitaluia Kwadra
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ł

.,

,..,.

8.
g.
10.

l3łazejn Biskupa M.
Andrzeja Korsyna U,s.
Agaly P. M.
Dllndv P. I Teofila M.
HOIll-mild a Opata.

Jana zMallV Wyzn:

po

r ApololJli

P. M.

P. Scholastyki P.

W. FcI!ksa i Satlll·. MM.
S. Gaudcntel!o (J.
13. C. Juliana 1\1. Ag.a b a PI'.
I ..

12.

14· P. Walen tego Kal'ł. M.

15. S . fausl.,nal]o\\"l\.v~L\1.

10.

ŚWlĘT,\ W\"Zt';A~IA MOJŻESZOWEGO.
I. S7.a-has.

l rozap JulliJnnyP.M . ,~·5.Hu,(·hoJesl,czyh

17' P. Dunala M.
SilIli .
II). W. S, meona B. ~'1.
R. Sł.a ha~ .
Ig. S. ianSwŁ'la BIskupa.
15. S,.ahas .
. C. Leona i Eurharvusza BB. 19' 20. PII"~' III 111011)'
S.tIUl'Oin3IForiunata.l\1
IIl/lIĆjSlt·.
PaSo:!KI:t.. n. i Klit. S PIOtr 22. S,,,h"~.
f---~---';.....rę-=O
I'U-(}-Iu-a-I-Iv -p-.--I :;. g. Sw ba s.
Flawiana .1.
'Jacl"'J a Ap.
Z, gfn da.
Aieks';-ndr3 U.

I.

Adarl'J-

3.

4·

5. P. \haGi.
6.W. Wokuła .
7·
O)

~~rz.-.

fi zapusty

~.

Parrlt'nva.

8. C. fteodo;'a Stra .
9· P. Nikifora.
10 . S. Ch.,rt Iall1pia.
II.

lIn·s yn . Wlas)'.I.

P. ~laletya • •
'lart)'llyana.
13.W.
JJ .... 1I:l :M .• R fi I .
14. S. :\uksentya.
WLl.T\Jl .
tgo Opnwa; 2 .•JanÓw, ftiieehów, 15. C. ()nsyma.

.

Lea IId rOI 13.

JętLncjów.

Rlllllan:l Opata.

Oświęcim;

12.

Szblbmicl·1.; 3. Lublin, I (j. P. P ,nń6łya i POI'61')"3.
14. DI·or,inin. SIlnIa.
17' S. Fteodora .

Na Niedzielę 4 po 3 I\rólacb. EW311r,. u :Uateusza ś. W roz. 8 O nawnlnośei morskii-j .
5 1'0 3 Rl'ólacb . Ewang. u IUalcus'l.a Ś. wroz. 13. O P!>zcnicy i li ą kolu.
Staroza}lust. EwanI;. u J1latclIsia Ś. w I'O·L. 20. O I'IIhllbl ibch w wiunicy .
Mięsopust. ~\Ya.ug. u ŁlI!lasza Ś. w 1'07:. 8. O nasieniu i Roli .

.
Nów dnia 3, o godzinie 3. minucie
w końcu prz)'kre zimIlo.
) _ P l ć/' wsza

K" adra dnia

J o.

"

10.

\

'

wieczór,

zawierucha ze śniegiem

deilCł.elll,

o godzinie 5. ml/lllCle 23; wy j aśnia Się z wiatrem mroźnym .

.J Pełnia dnIa 17 o godtinie 3 minu ci e '7 wieczór ; niestJI :ł pogoda lecz mroźno.

([ O!>tatn ia K\YaUJ'a dnia 25 o godło o. m inuci e 9. po poludu iu; powietrze mroźne, Cza:sem
snieg i dć:!zcz .
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l
]

Alo'lIa 13.
P. Heleny Ce., . W :1.
3. \V. KIIIlł'j.:lIll!h Ces. P.
4· S. l'opi,Iel" K.ą!lIJ. Krf,l.
5. C. T"Il(iI" n. i Fry,j,·.. 0l"

6. P. \VlktO/')'n3 i W',k 101',1 M .
7· S. Tllm " Sla 7 Ak" ilJll.

Arch) ppa.
Lenna Kala.
Tymofteja.
Obr. Masz. Mucz ł.·w
Po Ii k a l' l'a
Ob ... hlaw. Joann, KI'.

40 ~1t:o·łenll,k·ljlV.
JI/ck KOlIslllnl "na

'rrlra~y ...
urn P os . Porfi'\'<l.
Jl"lIkopia P.
.
Was\ Iva P.

2.

I.

\V, z.
GI'ze!!ol'za \V".. I. l' ~ i ..
./('j, Nil'. fora U. I 1\1". ~l
Itl'j, 'lat\'ld" K rolllwl'j.

K'iss·lail-:J.
\/11 I J ewuok;i

I.

2.

S . FtPtTrlola M.

4.

P. Hel'<łlYll13.

1.

IIr--:-~rl~~r::---:------:-----:-:- 1 ś Wn;T A WYZlSAlSl.\ MOJŻESZ OWEGO. f--- .....+:--=-;:-- - : - - - -----:-:-- II
Longina Zlłl. 1 :'1.
3.
JI::\\Ilrl'/,. !\l.

C\'I'pk.J Diak. i PalnI' . . 5.
G~ .. inl(ly P.

o.

.

ROslchodesz, cz)li
szeny.

I.

Gabqel; Aro·h.
.Iołł'f" Ohl. N. 1\1. P.

7· Szahas.
14· Szabas.
J .,acltima Owa N.I11. P. 18. Post Este,y.
B"IIt'(h kt'! O ,':l lll.
'g. Purym , cL~li ZHpusly.
IIr- --j·-.---r- :::---::---:-:-:--:-:-1 2 O.
2 I.

21).

S, u sla n P u n

Szabas.
Szabas.

Ada,'

5. W.
6. S.
7. C.
8. P.
9. S

KOII0;13.

SS. 42 ~JU I ·7. •
Wasdp l J\:frf'ma.
Ftt'()filakta.

411

\1111 ' 1.

m.

•

10.

I I.

'

P.

~ li

s .. rl'lIn)'3.

Konu, ala.

12. \V. FI .. uf,l lla.

13. S. :\ ,k d'"ra P .
14· C. Wl"uetlykl71 P.
15. P. ~".lfI~· a·l\Iucz.
4~0 Jędrzejów, SI.ala, Jarociń; ,6 .
S '\\' ,n.1 1\1.
~
C,nll., O ak. 8. SLC'~clwciny, Uiala, l,iclcc; 9. Ol. r---~--~~------~----:
17,
. i\1~A,a P.
.J A R U A R

I

I{

W1LARC •

Wiktora ~1. ;J~golo\\'a. la,~'l.;

t5. Slawków; 22. lliec!.ów; 18. P. Kiqla.

'9. W. Ch~V7;Jnl'ta .

13.1I>lOv i Ko,·nt·I" PP. 24 . l's·l.c1iyna.

.

~

1: L

r

~a NieclŁielę Zapustn:,.

J~wall~. u Lllk S7.a Ś w roz t 8. Jezus IU'7.cl'0wiatla sw,! mt;"k ę.
'''stqlD:, F.\\'all~. u Łu!;as·,.a Ś . w I'oz. 4 . O kus1.eniu JULusa pM.Cl. djabla.
SUChą · E,.. "nrr. u Jlat cllsza ś. w roz . 17. O przemie ni eniu ię Je-Lusa.
Głucloą. EW~II~. u I.nka 'L a Ś. w r Ot;. II. O wyrLuc3niu Czartów.
S1.l'oolopostll:,. E\\ang. u Jana Ś . w I·OZ . t.l. O nal;al'lUicniu 5 ,000. IlIoh.i.

'\: y

L
~c·"'· dnia

4.

O

godz.in ·e 5. m inu ci e

ł Pie l'W S7a Kwadra dnia

11.

o ~"JL.

2 {'.
O.

J:

rano; wiatr zimny , . nie!{,
ID D.

23.

d(:SlCZ

rano; czas wilgotny, Ipe z ciągle zim ny.

Pełnia dnia

(

i pClehruurno.

18. () godzinie 5. minucie 51. rano. Wiatr zimny ze śniegiem i des~C2ellJ.
OSlatnia Kwadra dn ia 2(j. o godz . 8. min. o. rano. Zimno, IV kOllcu się wypogadza.
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MA D NI

.A {l R I L I S.

30.

E.
2.

3.

4.

~

WlOcelTt.F ..... \"1.
Wolbelma Op. i Celest},
EpifallllJSZa 13.
DJoOlzego,
'Iaryi Kleof.
.\1. B.llole. i Ezecb,ela PI'
Leo na Pa pi eZa,

12 . l .

wiet0l3 JulouSLa Pap. M

1 I.

,3. P. Herrnenegdda.
14. W T)'burcyusza 1\1.
15. S. Anastazyi M.

• Jpdl)il.
I.

P.

EL l\Jar} I El,yp

ŚWI.ĘTA " rYZN.\ lA MOJZESZOWEGO .

2 . \V. Tyla .
Nisson.
3. S. ~ Ikity.
16. C. JFieLti. Lamberta M
I I. Slabas hagudol, czyli Wielki 4. C. Josyra.
17, P . lFieLi:,: Alllreta Pap.
sZHbas.
5. P. Fleoduła.
18.
ff'iell:a . Apoloniusza M. 18. Ig . Pessach czyli. Wielkauocy~6_._S
_'- - ,'~J_e_w_l::..y_
c_
h_
,a_._ _ _ _ __
urflczyste.
7'
Itna Hleorh,a.
20-23. ~wlęta wolne.
~. P. Jrodyona.
24 - 25. Ostatnie śWięta Wiełkauo- 9. w. E" psychia.
COl' uroczyste.
10. S. Terenlya.
~§~
II. C. G./1 elyki Antypy.
~ A R ]t( A R li. I
12. P. p.n ·Ił)'J:i. Wa~yłya.
13. S. S.lFt;ły ArIelIIona.

4.

Roszchodesż, czyli

J.

'v KWIETNIU.

5go Berdyczów; 8. Skała; 11. Ję. XI. l\la,lyoa
dnejow; 12. I\ielcc, Łowicz, lUniiTi:.. A"plill"cba.
P. Teofila B.
cbów, S1.kalbmieu; 13. Slaw1ów,
TLYJ J ..)oy.
W. Witahsa M.
Oświęcim i Pińc1.ów; 27. Chęciny, 17' S. Symcoua.
S Piotra 1\1.
. C. Katar'l.yny Senellskiej P. Oś,\ięcim, Tarnów, Opole, Rybnik. ,8 . C. Joanna .

6. 1\.

r~ewo

~larcd.
Fldell~a M.

Klda

1

E \Y A ... G R L I F..
Na Niedzielę Białą. Ewaug. u Jana ś ' w roz. 8. O lydach którzy chcieli ukamicnować Je7.uy.
ł\wietnią. Ewang. u lU ateusza Ś. wroz. 21. O wjeźJzie Jezusa do Jeru-zalem.
'Vielkanocną. Ewang. u ~larka ś. ,vroz, t6. O 7.martwychwstaniu Jezusa.
Pnewod.oią. Enang. u Jana Ś. w roz. 20: O pokazywaniu się Je7.usa uczniom.

Lr~·.
. , Nów daia
)

Q

2 O

godzinie

4

mio.

40

CYE

po południu; zimne i wJlgolne powietrze.

Pierwsza Kwadra dnia 9 o godzinie 7 min. 40 rano; deszcz sprzykremi wiatrami.
Pełnia dnia 16 o godzinie 9 min. 14 wieczór; niestateczna pogoda.

([ Ostatn ia Kwadra dnia 25 o godzinie

l

minucie 7 rano; wypogadza się, lecz chłodno.
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1\1 ..\ J F "I
O lU

ŚWIĘTA RUSI~IE.

T.

I.

P . F.I'l'a I J ako ba Ap"s . .
Atanazf':!o l3iskufla.

I\PUEL \ 1ualllla

21'0 WICI ZnalezS. KI'.
FlorY'lOa ~1. i 1\1olliki
Piusa 5., Papie7.a.
Op'f'ki S. J ózefa.
FI~wii DOID,tylli P.

Ftom Januarya .

-l. S.

•

~

'...,-L \ \ . ~
n.

].

Fteodora.
F leodora S,·k;t:.
Hieor/,ia /J-l.
Sawwy. SII'a ty:
25 . C. \l arka EWdllg.
26. P. WasJlya.
27 , S. Sympotla.

O

GrzegOJ'za

2~ . ~.

Jas~umJ.
~lurlen.

liron

29 , P. 9

30 . W. Jaku wa Ap.
I. S . .\1 \11. Jerellli.i.
2. C. Aftanasy'l Wcłyk.
SWJĘTA W\'Z"A~JA ~IOJiESZOWEGO. 3. P . Tylllortt'ja.
4. S. P;·l.tllli.
2. S",b~s .

3 . 4. HoslchoJeSl nyll I. Ijar .
. 9. S/.a has.
lO. Sz~b:\s.
2 1. L:'i!heomer. dziel'l lad osny .
23 . Szabas.
30. Szabas.

Zuam. Kres!. IIosl"
Joanna Buch. i Arsen ,
,kolaja .
10.
l/.

am:!r

12.
.J~R:1R~KKI

" . MAJU .

Epd·an,a.

1.1. P. Hlykiel·YI .

14. \V.

Jzydo!':ł.

15. S. Pa('hom"a.
di. C. Fle()dtlr~.

17, P. Andron,ka.
I

1"'1 1"iecl,t ie1c 2 po 'Vielka. Ewang.
3 po 'Vielka. Ewaug.
4 po \Viełka. E,.,ang .
:> ~o '\Vielka . Ewang.
6 po "'icłka . Ewang.
. ~

.

~

N '.
)

«

dn\03

2

O

~L

S. Ftf'odol a.

u Jana Ś. wroz. 10. O Cbryst. dobrym Pa s l ćnu.
u Jana Ś. Wl'Ot.. 16. O odejściu CLry tusa do Ojca.
O l'f7,yc7.ynie odejścia Chrystus .. .
u J ana Ś . wror. . l
u JaRa S. w roI. . 16. O skulkach pfO by \V Imi e . .J e7.usa .
u Jana Ś . w roI.. 15. O pnyj śc iu pociec hy Ducha Ś.

godzin ie o. m ' n. 35 rano; wiatry chloune godzą na odlllie/lną pogoJę.

P le rw~ la Kwadra dnia 8 o god/.. 4 min. 9 1'0 polud/liu; pogoda s pr/.ykr!;1II zimnem.
Pdn la dnia 16 o godz. o. min. 50 po poludn iu; deszcz zwi.Jtrem. w kOli c u się wypogadza.
Ostatnia Kwadra dnia 24 o godz. 2 min. 43 po poludniu; pochmurne i slotne powietrze.
Nów dnia;) I o godz. 8 min. 34 rano; pogodne i cieple powietrze.
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DNI T • . ŚWII~TA
I.

2

nZY~lSI\lE.

P. IlJwt'llcym-za I Prok ula ~1
W. ErazUla n. M.

3. S. Klotyluv K,·ólowćj.
4. c. Opala Biskupa. .
5. P. 1l0nl1'ace/,:0 13. I.
6 . S. NorLerta 13.
ZESŁ n " HoLer. UJ!.
S\ T.\. MlIXyUl.1 lt:uar.
g.W PrYllla i Fel cyaoa.
10. S. SUt·!t. .MałgorulJ i Bogu.
I I. C. Barnaby Apostoła .
12. P. Suclt. Onu frego PusteJ.

7.
8.

13. S. Sur/l . Antooiej?o Padew.
~4. •
mOJe"\:. tlazyl n.
15. P. Wila i MuJeSla.
2. Roszcbodesz, czyli I. 5ywoo.
lO. W. Ilenooa n.
6. S7.ahas.
17' S . l\1arcyaoa M. iGuodulfa. 7' 8. SZW)'os cz)'la Zielone śwją
18. : nOlT~ ClAi n. Marka.
lki u-roczyste.
Ig. P. JuliaooYiGerw3zegol\I. 13. Szabas.
2U. S. Floreotynv P. iSylwery. 20. Szabas.
21. ;\ l.
SW Alolze. Gonzag. 2';. Szabas.
g.
I po SOSI
K,!'),Ua.
22. P. PaułHla R,skupa.
-30 E10. P. I deń P .. tr pus. Tymof.
23. W. Agrypioy P. M.
JAR l'łI A R li. •
II. W. Warftołomeja.
24·
Nal·OUz. S. Jana Chrzci.
w CZERWCU.
I 'l. S' Onufrya W.
25. C. Prospera fiiskuplI.
ł
Olk
O '"
~ \V
13. C. flELO X . Akiłyny.
'lO. P. hna I Paw/a M. M.
&0
un, SlVll,(Clm; a.
1:0· Iq. P. Jeliseja Pr.
cław (jarmark na weJnę); 9. Pszczyna;
Amosa.
S
1 1_2..;.7_·_ ---:.;...\i_V_/_:J_
d;...
.\ _
' '_3_\\_'3_K
_' _ro_'i_._W
_ t:.;..g-l' 10. Skała, 13. Stopnica; 18. LęC7.na; ~,_5_._
S-,';------::-:--:----11.
28. ~ 3 po!>
If/igil. Leona. 21.Slawków; 24. \Varsz.awa, ł..owicz., 16.
. 2 po 50-7
Tychona.
2g . P. PlO H,\ I P\\\'tA Ąl iU iecl;ów, Olkusz.; 27 • .Jędrz.cjów, 17' P. l\lanulła.
30. W. Emiliaon)' P. Lncynv P. 29. Pióczó,v, Stopnica.
18. W. Leontya.

ro

E

A .' (;. E

Na Niedzielę ~esła. Ducha Ś. E\V3n[!'. u .Jana ś. w roz. 14. O zesłaniu Duclła Ś.
S. Trójcy. Ewaog. u ~Jateus1.a Ś. 'IV roz. 28. O wladzy danej Cbrystusowi.
2 po Świąt. Ewang. u Lnkas%3 Ś. w roz. 14. O 'l"e2waniu na wielką wie~eM.ę.
3 po Świąt. Ewang . n Lukas%3 Ś. 'IV roz. 15. O zgubionej O\ycy. i g~oszu . .

L
)

Pierwsza kwad,ra daia 7 o godz.

C

Pełnia dnia 15 o godz.

« Ostatnia

•

4

:2

f Y E.

min. 36 rano; słońce dogrzewa, stronami desz.l.'Z zgl

min. 9 rano; deszcz chl?dr.y. przy końcu pogoda.

KwaJra dnia .23 o godz. o. mlD. 50 rano; 'powietrze cbłodne ~ wiatrem .

Nów dnia 2g o godz. 3. min.

J

7 po południu; przyjemoa pogoda.
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tern • .

Teodoryka' Kaptan~
~awledzeoie N. M. P •
. P. IIf·lindora i Anatol. lL

s.

JÓl ..

r"

Kal~sante~o.

5. N. 4pośw: Karo.l.IProkop.

!"o sOSZ. AhlJ:JlIlI),.
Ja L\:\.\ I\.I\E::>T

6. p Oominiki P. M.
7. W. W,k!oryna i Syruforyó.
8. S. Jana zDukli.
9. eCHdla IL
10. P. 7 'B~aci .~ J.
I I. S. Plllsa Pal" i Sabina W.

tv. 5 po św.

12.

Jana Gwalb. O·

13. P. \lałgorzaty P. M.
14, W. IhJO:Jwentury n.

SoLo I' S. 12 t\
Kos1llvil)am
2. W . PeJoz. R. P. Bocuor.
3. S. JakinILa.
4. C. Andreja . .
5. P. Marrty •
6. S . Syso'ja •
no

ŚWfĘTA WYZLXA,,"U 310JŻESZOWEGO.

15. S. Hl'III")kaCes.iRozes.Ap. '.2. ROs2chodesz, (' żyli I. Ta.
. • 16. C~ . I: P. Slkapler2.0ej.
muz.
P. AIt'kse .,ł7 o 'W.
4. S za b as.
S. ' zJmolla zLipki.
',,, Szabas.

•

~----r-~--~------~---

Inceo. a Pau. 18. Szabas.
7' ~.
'9, Szyweussor hetamuz, czyli post ł!. P.
I. W. Oaniela Pr. i PraxedyP.
zburzenia I. świątyni wJero- g. W.
S. \Ial-Ji M"gdaleoy. ·
zoli wie.
10. S.
C;. ~juLuara B. M.
2:>. Szabas.
, '1 .
r. r\.r.\s'yny ·P. M.
3,. Roszchodesz. czyJ. l. Aw.
'2. P.
S. Jaknha Apostoła.
+-3~E-13. S.

6 po sw.

Czesława W. i Eliasza Pr.

c.

~

po SW

Aooyi\lat. N.M.P.
" J .LI. R M A. R Ił. I
alalii M. ~ Paotałeo.na.
lV LIPCU.
Innocentego P. i Celsa.
2go Kielcc; 6. IUy łowice;
KlIlwgullny i Marty P. roó; 13.0.pole; 15.;Uiechów;
S)' II.1·urpna i Jt;drzeja. wice; 22. Stolmjca~26~lku
gna/ ·t'go Lojoli.
Slawków; 27. Chęciny; 29.

.4. •
I :'.

l

Niedl.idę

1\a

-4
5
6
7

(,Sz..

LIII

I.

po ,sosz FIOIII)'.
ProKopia.
Pankralya.
45 rtJucz.enników.
Ew61l1ii.
Prokla I Jlarori;lna.
Sobor Ha\J'I'y ,la Ar.

ro

505Z

Ak\\Iły.

K.rvka.

•

.tj. W. Ml):notJena.
17, S. \Iar}ny.
,~;. C. Em,h-ana.
'9 P. a k"-~ ny.

7. Die·
21Gli ·
Skala,
'ielce.

po $wi'l..t. Ewang. u Łukasza Ś. W rOl. . 5. O obfitym Piotra połowie ryb.
po Svviąt. Ęwang. u lllateusza Ś. w rol.. 5. O sp rawiptlliuo ści i pojeduaniu
1'0 Świąt. Ewang. u ~Jarka Ś. w ro7.~ 8. O nakarmieniu 4,000 lu(łzi.
po -S.wi:1 t. li:wang. u Mateusza ś. wrol.. 7. O faJszywycl. prorokach:

się·

•

•

PIĆ!'\\ sza

)

Kwadra dnia (; o
z ·deszczem.

•

.

god~r min. ~2 ~o pohJniu';
..... , .. '-

~~_

...

pocbmurza

się ~~ końcu

"
•

'"

--' Pdnia duia • .,. o godz inie & "!Iinurie 50 po poludn'u; pogoda stała, .

<[ (htatnia Kwadra dnia

2;!

o goSh:B·min. 5 nino;

Nów dn ia, 2R o goalini,.

~_ .1

sł~){~c~ UJ0.sn,o 1og!ewa, pr;J ciągłej pogo.llit'.
,...

10

grzmot

1''''

...

Jł

minucie 47 wieczór; stała rog

a z,upalami.
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.

o

4, W
5. S.

6. C.
'7. P.

8.

'] po sosz. S, meUlIa.
P. Mar)'i l\lagd .•it'IIY· .
23. W. Tre6nia.
24. S. Borysa i mba.
.
25. C. Amiy "MaI. P. B~hor.
26. P. Jermolaja.

Spośw. l\. l) J. P. t\olt~ b .
ZnaleZienie S. S/.czepaJla
\)omi'llka:W.
~. 1\1. P. Śn p.7.llc i.
Przemienie'lIe Pall~.
'<ajelana \h'\,z.
Cyrvaka i Lal'!!:1.

...

S.

2'2.

27,

g. N. 9 po Ś". Homana · M ..
P. WaWI'l.nlc3 :\1.
ZU/.lI l1n".V I

S.

Paotałejmon:l.

28.
29, P. KaHyno·ika.
30. W. Syłuaoa . .
31. 'S. JewJokilll3.
.
I. Co AWHUST.SS, M. Mak

f))'gny.

12.

KI.'I·.\" Panny.

13.

Hipol ,tl i K:lssyana J.
EUlt·biusza K"I;lanil .M. ŚWIĘTA WYZNA..·UA JUOJhSZOWEGO. 2. P. Stefana.
WNIEBOWZIĘ, N.M.P.
I. Szabas.
3. S. Isaakia.
8. Szabas Cbazon, smulny.
• N. 9 po sosz. 7 U tl'uk E
10 po św. Bocha Wyz.
Anastaz\,n)\7.iI B. l!\Iirona g. T)'szebe~w, czyI. pOSl zhUI'7.e· 5. P Ewsewia. '
nia'J . Swi4tyniwJerozoIJllli~. 6
PREOBR. HOSP.
t\gapita- 1. •
14: Cloa,n)'szeussor beaw, utielJ ra- 7. S. Domet ia.
łapka i Runna.
dosny.
8. C. Emlłyalla.
Bernud .. Opata.
g. P. ~lafleja Ap.
JfI:lrllt.' Frc,,,iot VVdo" Y l? S7.abas Nacbmy. radosny.
10. S. Lawrenty".
1'.~· IIIOI .. IISI<I' H'Jlolita~1. 22. Szabas.
29, 30. ROS1.chodesz. czyli I. Elul. ł---:=o;-------:-::---:---ill
II.
II pośw. Filipa fienlcy.
-'3~E-- I
12.
Bartloluieja Ap.
Lud\Vi~ .. Króla.
..
n. M A n. fi. •

16.

17' P.
I H. W
19, S.

1211. C.
21.
22.

P.
S.

23. N.
24· P.
5. W.

Zefiryna P.

W

IERPNlU.

P. BOHon

Ceza;'Y' usza fi.

19o Jędrzejów, Stopnica; 3. Oś.wię·
1~l1gost),'.Ia n.
cim. Lowicz; 4 G!Uńsk; 10. Szkalb·
S("ec:i .. -=
S. ______
Jana Chl'H'i. Itllierz; t L I'szc7.yna; 15 . Berdyczów, ~:--:-:-!17,
I!:-_ _-r-___
_ _ _-:-_ _ _ _- I
12p06W. Ft:.ł~xa 'L, Hł/1. ~ "'iel ce, Ikus-., SJI\\'ków; 17 Skala; IS.
I IPOSOSzj<'lfll·.I , L,wl·a.
n 'JlIlIJlld .. \\'.1 nlffin)' P. 18 GU\ · ce; 20 ~Iiechów; 24. rió~zów. Ig. P. Andreja.

E \V A N G E L I E.
Na

~iedl.iclę

•

8 po Świ:,t
9 po Swiąt.
10 po Ś\vi 'l t.
11 po Świąt.
1'2 po Ś",iqt.

w roI. , 16.
w roI.. 19.
Ś. w roz. 18,
"~wallg. U i'łlaJ' ka ,1;. ·wroz. I. O
Ewang. u Lukasza Ś, w z. 10 .

Ewang . u Lukasza
Ewang. u J~lIkasZf
Ewaog. u tukasza

Ś.

O niesprawi~dliwym Szafarzu.
O zburzeniu Jerozol iAl y'.
O Fary7:euszu i Celnil;u.
lI7.1lrowienlu glucbollieruej;o.
Samarytanie.
O

L C N A C Y E._/
!I )
.

Q,
~

Pier ...·s:l a Kwadra daia 5 o godz. 6.min. 33 ranó; u""ały
ni ('Ile
I I
,
4

Pdnia dmao 13

« Ostatnia

•

.

O

goJtin ie 8. milluci~

kwaJI'-.t dnia :la o godt ,u!t! .

Nów dnia :l7. o god,in

,.....

34
J

raDO;

WIO

3$

1\

\V

kOIJcU deszcz

7. n
o r7. 11101 t' 111.

iat!' zimoy. n3 '~ę pogodę oclllll ć n i a.

wieczór-j przJj~lIllle i cieple l'0wielł'Ze.

8 j:dfń~·c~ e"3· r a nOj czas pogodny •

4.... . I
http://sbc.wbp.kielce.pl/

E.
2. ~.

Flade;a.
Ahllftooika.
Luppa M.

3. C.
4· P.
5.

S.

o.

N.

13pośw.

lU.

C.

~llkołbJa

I I.

P. T"Oflol")' pok ul. .
S. \'\fa II-'n'ao" i St'It'z. ]\f.

E\\~,

lesze.
7. P. Reg 'ny p. J.
'8. W. NARODZENIE N. P.:\1.
9. S Gorf!oniu ' za i Aury" oa.
I 'l.

z Tolenl) 011.

13. N. 14 po św.

l:lJirl.

po SOsz. . W ... hol.
Au 1')' .) na.
27, W. I'illlf'na.
:/8. S. \!oyseja.
•
29, C. LSIK IlŁAW. JO.~:S
30. P. Ak'c,; Joanna PalI' Kon
'2

j

I.

~.

PoloT.. POJas,,- P Bo"',

IlIlIt·,n.a l\l. P.
P. pouwyZslt'n.t' S.Krz\
2 . P. Malllaola.
t5. W. ~.k()uf'lIla ~J.
.
:l. Szabas.
,
3. \V. Anflyllld.
4· S. Wawilly.
16. S. CYl'ryalla i Euremii P. 12. Slahas.
17· C. Jn,I\'1I3 .M.
19, Slabas.
5. C. Zachar)'l.
6. P. M l c"alła . .
18. P. JÓt;ralK0I'.ITolll zW. 20. Szabas.
Ig. S. Janllariu~7a J.
28'2!).Roszhaszaoa,czyItNowyrok 7 . S. SOtallla.
1i1--=-..,"'=-=' 1-5-:-----:-·- L'- - -L- :-:-I
560 I, od sl w orzen ja Ś w lala. 1--8-Tr+--~---""T<'?n.......:---o.,........,....I.

za.

t4.

:.10 • • ' .

J

po sw.

~usla

~lalt'u,za Apo I.
MaUl';l' e/{o 1\1.
T .. kli P. 1.

I

.. "
Ew;lO . 30. Post Gedalja.
".

Gerarda 13iskura.

CYP"~' aoa

g. P.

---3. e-.....4 R 1ft .4 R fi. I
WE

Anny.

10. W. '\1 .oouory.
I I. ~. Fteodory .

WRZEŚNIU.

12.

C. Artonoma.

19o Lęczna, Szk:albmien., Skała; 13. P. Kornił)'a.
KRES'f
.1-_~+-K-I-e-o-I:.-s-sa-=l\-l-~-c-z..,.:--:::_-ł 7. Oświęcim; 4. I_ielce; 7. l\Jysło.r-:14::-.....,..Sr·rW
~_O-::-U
_._C_Z_·-:-:-:--_ _i .
posw.Przeo
lam wiee; 8. Cicszyn, J'ędrzejów, lnie·
po 605Z. ;,\11..11)'.
Wadawa KI'. i M;
ehów, Stopnica i 'Vroclaw; 10. Nie · 16. P. Effim ii i JÓtł'flłl:t.
\1wh a ła An·h.
•
modrn i Sm' ha; II. Brzeg; t 4. Pin · 17 . W Soli(.
Hi ,- ron lma K. W . D.
czów, Slawków; 16. ł\raków.
I~. S. EWtllenya.
I

JU,lyoy

M.

E " •.\ N G E L l E.
Na

'il!(hielę

13 po Świąt. EwalIg. li Lukasza Ś. wroz. 17. O uzdrowieniu lO trę(low:atych.
14 po Świ:lt. Ewan ~. u lUateu sza Ś. wroz . ti. O slu'Leniu Bog u i l\hmonie.
15 po $wiąt. EwalIg . u ł.ukasza Ś. \" "0'1.. 7. O wskrz eszeniu syna wdowy.
16 po ",iąt. Ewang . n ł.. ukas7.a ś. w ro·t . 14. O m:Jro\"ieniu opuchłego.

L.U N A C Y
)

P .e l·WiZ a K" adl'a dnia

4

o goul.ioie o . min. I

O

l' rlt'l :.! unia

(

Oslatuia

O

Nów dnia :/5 o godziu ie 7 min.

K\\

II

o godzmie g nlo. 9 wiectór;

l~.

r3110 WialI'

oci epltć . s i(!

chłodny, ('lasem ue.iZCI..

oa pogodt;

USiłu je.

aura uO la 18 o ·goul.ioi'e ti mirr. 50 wleczól'; pogodne, Jec:L chłodue uni.

46

wieczór ; wiatr

cbłodny

zueucum stronami.
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Hemigiusza B. i
Str:'lZÓw.
Kandyda M. iLudomira

Anioł ów

17roś. HóZallr.aM P. lh
5. P. Plac}'da 1\1. i Fla\l'{1 P.
6. W. Llrunooa Wyzo.
7, S. Justyny P.
8. C. Brygidy Wdowy.
9 . P. Oyontzeg~ B.
_

4. N

10.

:22 .

I'anciszka rro,·~i .. s7.a

S.

60S Z

F"kl.

26. C. JOA~. A·nOHOSf::.·
27, P.
2t>. S.

N.

18 po ŚW .llac)dy
12. P. MaksYlJliliana B.
•
13. W. Edwarda Króla.
14. S. Kaliksla P. ~t.
ŚWIĘTA WYZN'\NL( lUOJZESZOln>GO .
15. C. JadwigiWd.iTeressyP. 3. Szab as S~wa, czyli pokutny.
16. P. Flol·e olynaB.IGawłaO. 7 Jomkip.r. czyli Sądny dm;)'i.
17, S. Wiktora B.
10. Szabas.
\.!
'\.'
J
K an.I 'L
,Ilo . • ,. 19posw. aoa
U. 12-13. Sukos, świ~la Kuczek UI' OII.

pO'

23. P. Zacz. Joanna K.resl.
24. W. Ftekl!.
25. S. Euf,·oHOY.

Piotra z Alkaotary W.
c~yste.
'
14 - 17, Swięla wolne.
I,feoy P . I· P /'z. S. W·uJe.
8
H
h"
I
I.
OSZana ra a, swu:ta pa mowe.
LTrszu II· P •
O'
20
C. Kordult P. 1\1.
19• stalnie ŚWIętą kuczek ur(JP. Jana Kapist"ana W.
czyste.

po sosz.

ł~lł'yaka.

bor 'a.

T.

OK. P. nOIl.

FIUllly

Ap.

19, P.
W·
S·

24· Szanas.
S · Ra ra ł rt Ar'" Il.
b d
N. ~o po 5W KrysplOa M.
SZWOD.
P. Ewarvsta P. M.
3 t. Szabas.

• 1--::------=-::+---:------- :J.7 - 28. floszc o esz, czyli

10 .
II.

12 .
I. Cbe-~-.,..,...l----------I.
19 po S05Z Karl'a.

27 . W. Sah:n*y M.
28. S . Szym. Judy i Jana Kao.
JARMARKI'
29. C. ~arcysa Blsk Uplł.
W PAŹDZIER."UKU.
J 7·
2rro 'Vroclaw (jarmark na wełnę); 18
Jo. P. Zenobiusza.
3 .. S . Wlllfgaoj!R B. W.
4. Jędrzejów; 5 . Oświęcim ; 13. Opole. Ig.

E
Na

Niedzielę

110 S\viąt. Ewang. u Jana

.

a
([

~

17 po Świąt. Ewang. ulUateusza
18 1'0 ~\Vi ilt. Ewang. u lU ateusza
19 po ~wiąt. Ewang. u lUateusza

20

)

,\~.

Pi c r\\'sza Kwedr:l onia 3

O

Ś.

G E L l E.

wroz. 22. O miłości Horr a i bli7.niego.
wroz. 9. O uzdrowieuiu paralityka.
eselne.
Ś. wroz. 22. O wezwaniu na gody
w roz. 4. O chorym synu ('rólewskim.
Ś.

Ś.

Jr~-ACYE

godzinie 6 min. 55 wieczór ; z:rnoe i pochmuroe doi.

Pełoia dnia 11 o godzinie 8 min. 33 rano; dni pogodne II h ;f'CUjP:

OSI~toia Kwadra

dnia 18 o godz. 1 min. 16 nIDo . Wiatry zimne

Nów dma 25 o godzinie

10

sprow adzą dćsz/'z i śnieg.

minucie 17 raDO. ' Przy chło d nym w ~c1/'7.e dni pogodn·e.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Dzień Zad. Wiktora ·D.
Huberta Biskupa .
Karol>! BoroPleusza. ·
5. C. Zachar)'a!>za i Elz_biely.
6. P. Leonarda Wyznawcy..
S. Engelberla Biskupa.
:J po sw.
:I.

T~odo/"3
II.

15.

16. P.
'7, W .
18. S.
Ig. C.
P.

s.

•

M.

Andrzeja zAwelillu.'
Marcina Biskupa.
5 BraCI PolakÓw·M. M.
Dyd aka W)'zn.
-Sera piona 1.
po. Leopolda W. ŚWIĘT,\ WTZ!UNIA )lOJZESZOWEGO.
Edmunda B. W. '.
7. Szabas.
Salomei P.~. Grzegorza. 14. Sl.ahas
SlaOlslawa -lostki.
'J •• Szab»
Elzbiet ~rół.Q"!!.y_WJł. 'J6. Rozl~d .. sl czyli I Ki5lew.
Feliksa Walez. Wyz
28. ~allłas.
Ofiarowanie N. P. M.

3. N.
4. P.
5. W.
6. S.
7' C.

22

Joannykia.
Halakliona.
Pawia_
33. Jucz n.
8. P. SO OR ol\UCHAtA.

g.

s.

Erasta.
Cecylii P. M.
K.lem sa P. M. .
~ A R:M A R fi. I
Jana z K.°rzyia Wyz. W LISTOPADZIE.
Katarzyny P. M.
19oBcrdyczów, Kielce, t:siął, Opa·k
Pioll'a n15 ul'a.
Barlacem.1.
wa, Szkalhmien., Sdodnicaj 2_ \VarRura M. i Manswela.
suwa. Opole j 11. Gdaó li, t.ęczna 7
.i--~+"""T"..--~:-------- I lUiechó\v ; 12. Bnl'g i Sławków; I-_~+--..--~_"":"'_____
Saturuina J\J. 19. \\'roeławj 22. Gielce.
17'
(lo soal:. Hryhorya
Ap.
18. P. Platona i Romana.

E 'V A N G E L I E.
Na

Niedzielę

21 po ~wiąt. Ewang. u MatcusZól

'v ro'l.. 18. O dlu~. Diku i złośliwym sJudze.
u 'Uateusu ś. wroz. 22. O pokazaniu eZyBS7.0wćj monety.
23 po Świąt. Ewang. u IUateusza Ś. wroz. 9 O wskrzeszeniu eórki k · jęcia.
24 po Świąt. E\vang. u l'fateus7.a Ś. ~oz. 8. O uzdrowieniu trędowatego.
1 Adwen. Ewang. u Lukasz.a Ś. wroz. 21. Ó oznakach na Biebic i ziemi.

22 1)0

Swiąt.

Ewan~.

0

, L U l- A C Y E.
,"ł Pu;rwsza Kwadra dnia :1 o goJ/. :l lUin. :l3 rano; zimne i "ilgotne powietrze wrózy .

...J Pełnia dnia 9 o godzlDie 7 minucie 3~ ~vjeczór; czas ro~cbmurny l: ~ałemi przymrozkami.
Ostatnia Kwadra dnia 16 o goJz. ) o 111m . 12 rano j wiatr przykry z deszczem i śniegiem.
Nów dllia '24 o godzInie 3 min
30 rano; mrqz z wiatrem i śniegiem sprowadzi.

..

*

•

http://sbc.wbp.kielce.pl/
\
.'

•
Ekater.

ŚWIĘTA WYZNANIA JlIOJZESZOWEGO.

•
'5. Szabas. '
Szabas.
19· Szabas.
,20. Chanuka, czyli pal . łka zwy'
cięztwa Mababeusz.
I~::--~+:--f--r-~-~--;----f.
M. 25. Rozchodcsz czy" l T~
~6 Szabas Chauuka
'17, Zoscbanuka.
1.2

~~

..... UMARlil
W GR1JD!'ilU.

6go Bielsk, Rsią7.. ł.ęezna, Spodnica; 7. I:ł\vków; 8. Szkalbmicr7.;
I~ . Cbęciny, Oświęcim; 12. Rrody;
13. lUiecbaw i Pinczów; 15. 8ieruń
j Gliwice; 21. Skała; 13. Kielce.

Na Ni'!(h.iełę 2 Adwentu. Ewaug. u
3 Adwentu. Ewang. li
4 Adwentu . Ewang. u
Po 80zem Narod·Leniu.

15.

Jdt:wle.

,6. P. Acheja.
'7' W: DaDyiła PI' .
I~ .

S. Sewaslyana.

'9' C. Wonifat a.

E'VA~GELJE
Mateusza Ś. w roz. 11. O poselshvle .Jana do Chrystusa.
Jana Ś. \V roz. l. O poselshvie zydów do Jana.
Mateusza ś. \>'roz. 2. O Janie opowiadajlleym chrzest.
Ewan&. u t."ukasza Ś. w raz. 2. O Syr.leonie i Annie.

"
l.t
)

Pierwsza K "'adra dnia

:l

CYE
,~

godz. 8 min. 37 rano; mrozne. lecz wilgotne powietrze.

@ Pełnia dnia 9 o gOOL. 5 m in. 35 lano; przy mr'bjnym wietrze czasami śnieg pruszy.

« Ost~łoi a

K,,, adl'3 dniw 15 o

Nów d oia 23 o 'godzinre

JQ

god~: J o ruio . 2 :ł f wieczór; pogoda na o;łry mróz WIdzi.
mJn; 43 ~it'('lór;

..

r '

urDO na odwilź si~ znacz] .
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\JYil~ID(DWCJi)~(CU
TECH~'ICZNE

DOlllOllTE I GOSPODARSKIE .

•

zif'mic; na c7.l;śł'i hlHlowli ogniem sil;' ujmują
~e.i !':anlł!j r!.wili płllar zmniejszać się
L
~'ł
lzil',
i nik ' ląl: "nrzmł cI~' n,y, klól'" jui wam
szycn POŻARłjW, BEZ SIK ,ł WEK l WOO\' ,
I.ap"\\' n.. u"'ullniały ,'alunek, Inni tymczasl'm
Plld tym tylułt'm Jl:łIJ FOIlIt'nay IImie~('il w illllF" rni ..j!'rarh "gni"m ujmujących się
wDzien7lilill wifll/O/l/nści II oJpnxJiolil$zyr.1I , (JOli"· 1.;7. samI;' powlarzać winni robOIt;, a tenże sam
Ilal des cUlIllaiss:lIIl't'!'o IIsucllt's) rusp,'aw~ ogn- nll'1.~ mają ~klllck .•
SZ611iłt pożorów za pomorq ;;iPllli, IIWil'llł' ZUlli l
• Jt'~ el i 1'1001 ier. 1:llc jpslj IIZ morn y, ;'ft przyoagrlldą prlez IlIwarzyslwo ł'.'anł'u7, kit' sztuk .. IH (11, hllrlnwli utrudnia, luli zupdnie nil'l'0i prumysłu i centra 100 - rolnil'ze, s k IÓI'ej lIa- .!ollOym ezyni, kopcid ziemitr i sypcie na kustępują!")' wyciąg umiesz('zarny.
py jak można naj hl i'l ej ognia, a inni łopatami,
•'Vod:l,jako zywio' całkiem oglliowi prze· "~' łllami i l. d, o długich "ł(koje~l'iach, nierhją
ciwny, jest bez wątpienia najsk "terwip.jszym ciskają na cz,;,śri "gniem zajc;te, :t f>odobny
Jlrzeciwko robrom środkir m, ale ileŻ to ra7,y, powyższemu i "rawie r6wnie ..ychłó otrzyjdeli nie wprost zj~j oil'doslalku, lo z hraku macie skutek .•
Wł3Ś_ci~ch, :I podczas pOŻaru niezht;fJnycll
• OtM, czytelnicy mili, rała tajemnil'a modo o~a na. zf;dzi,jak wiader, beezł'k, powp. ja; wazność jćj. i niemylność codzienne dosika~ek i t. d. wcale się nią po . 'ugiwać ni p świnlll'zenie stwierdza, - A chcecie się sami
mołemy; - otM mili czytelnie'y moi, marnja I,rzrkonać, - idźciei do lasu, i przypalrJ,l'ie
sposób daleko lepszy, Ilugodniejszy, łatwiej sit: pracy węglarzów; -ziemią to właśnie gaszy, szybszy li nieomylny, uJzielc; ~o wam, n szą oni płomie(j, ilekroć w piecach się icb z:ljwy innym bez zwłoki do wiadomości podajrie, mie; inac7.ej drzewo i węgieł strawiłyhy się
'b y wcześllle
'd
~
ba wypa d"
ze
g y potrze
me WJe- zUl'ełnie .•
dzieli. »
• Spos6b ten gaszeOJIl poiarl)W, rl,woie na
• Kiedy dom waSt nies~c7.ęśliwem uządze wsi, jak w mieście zast6sowanym hyć OlOŻf',
niem, lub inna jakakolwiek ł.ullowla ognirm bo wsz ę dzie my mjeszka(jry 7,if'mi, ziemi"
się zajmie, kopcież co żywo do koła jej ziem ię , mamy pod rI;~ą; łatwy jest i iado)"'h nił' wyTo wasza malka-żywicielka, ~asz począ maga nakładów, ramion tylko i ~OI'łiwo~ci
tel; i konil'c , ona tei was przed lą niedolą, je- potrzebu jł'; nie naraia na przemorzenie i
teli niezupełn ie , to \\ znacznej części obroni , pl'lezit;bienie ratująrych, jak lo używając
Spieszcie tylko po rydle, łopaty, kosze i i1 ..1- wody, często dziac się zwyUo; d-zieci', kol,iebio.y . 'apełnijcie l.; ~e zi emi ą, bieruie je na Iy, sJowl'm ('aJa ludność wsi albo miasla oplecy wa 'te, jak to zwykł uynić robotnil.; gniem zajf,'tego pomocną hp~ może, tl'l.t'ba
winoiclny, wSlępujcie Da drabiny i sypcie !ylko przyzwoicie nią rosporządzić. Ma i tę
!nf.OMYLNT SPOSÓB GASZt:NU BARDZO SPJESZNrF:

' l'U.JGWALTtlWl'iIE"SZYCH, nnWNIE

J~l\

I liNIEJ'

CI'. "

a
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ziemia przy gaszeniu pożarów wyższość nad
wo , ze kiedy ogień 7.Oaczniejui objął budowlę, woda choćby obficie dostarczana snadno
się ulatnia, gdy przeciwnie ziemia raz pl'Zykrywszy przedmiot, więcej się lUU ogniem
zająć nie dozwoli, i kiedy pierwsza dymy powiększa, druga je niszczy, a jak to wainem
jest, wie każdy, klo choć raz był przy pożane
i ratunk!em się zajął .•
c Dodać jeszcze należy, mówi autor w ko{jcu rosprawy, że w tak nagłej okoliczności, jakąjest pożar, nic się nie godzi oszczędzać, co
ogień rozszerzyć moze. Znikną jedna, dwie
budowle, ale cała wieś , _całe miasto od nieszczęścia ocaloriem zostanie ••

..
'

Oll'ju spel·mat·elty............. 6 kwart.
Wódki ..•.••• _.................. ł
Wosku I'szczoleg-o ...•••.••••• 2 funly.
Sposób otl'~!Jlllatll'a : Zmieszaj dobrze sadzę
z bl"kitellll'ruskilll; wlej po częśei o('et i zaróh
z sadzą na ciasto; rosl'l'owaJź to piwem,
wktól'em rosl'uść ulJrzednio sy"op, farynę
i I'~laż; dodaj oli~'ę i wódkę rostoWs1.Y
wlllch wosk na ognIU wolnym; wiewaj potem
czt;ściallli k was siarczany i przerabiaj mocno,
żeby się wszystko dosknnale 'połączyło; zoo
st:lw nalwniec w spukojności przez dwa tygo·
tlnie, ocl czasu du czasu poruszają\.", puczem
Jo uźycia wziąść możesz. .
SPOSÓB PRZYRZ .\DZf.1\'IA SKtlR "IĘKKICR

KOLOR CZARNY S KORY KASZTA 'OWEJ.

( NIEPltZEPUSZCZAJ.-\CYCIl WODY.

Kora s kasztanów dwa razy wir;ct>j zawiera
garbniku ,jak kora dębowa. Wei jej IlOlrzebną ilość, dodaj siarczanu żelaza, a zrobi si.;
kolor czarny, lak trwały, go ani słońce wyciągnie, ani powif'trze zmieni. Z gal'hllika kory kaszlallo\V~j mozna takie barJzo czaruy
atrament wyrabiać.

Sk(),'y u"rudniu c!oskollale wyprawne i
sit; 1111 mil,'kkie i
"iepl·zl'puszl'Zające wody, plllJllIg l'alH"ykallla
JJit:on, w lIaslqlUjil('Y sJlo:(lh. 'Vd olf'ju
l!linnego, cldł·ha pi.hajallf'gll mI kawałki i
lłul'loll)'l'h odłamków s pud mlula, w takim
,lo~"ł1 kil, aźt'byś po zagotowalliu tt-go wszy,>lkif'go mas fi gt;stości zywi('wej otrzymał;
do,łaj polem trzecią część kauczuku i golllj
raz jt:SZ.Cll". Gdy mas~a o~tygnie, l/olej łfS2
spirytusu wionel'''' wymięszaj i rospościeraj
warstwami cienkielIIi po powierzchni sktiry,
d0l't,ki całej nie pokryjesz. Skoro war. lwy
(Iokhulnit: wYM·llną, "oddaj sk{il't; na nowo
IlOd gal'harsk 'ł l'ollUlt;, t11a 1I11<1an ia i.i pit'rwu .
ln~j gil/lkości. \\' tl'lI sposób pnynądwnych
sk6r, mozesz używa~ n:t węze lub rury du
1"'Zf'llI'ow<,dzunia napnj()w do piwni(', lIa Da·
szki polowe i innego lego rodzaju naczynia;
wszakze zastąpią one dokłallnie hlal'hr; żda
lIIą, bo nie rdzewiej'ł i zaparLau oiel'nyjemOf'go nie Jopuszczają. A ponirwaz wud:l
wrząca również przez nie nie pnecbocłzi,
wit;c doskonale liert'ngi i inne tym poJobne
pozyteczne narzt;dzia wyrabiać '1 nicb mo,
zesz.

ze

CZtRNIOtO 'NA OBUWIA,
CZYLI SZUWAKS ANGIELSKI

nu

'TA.

Sława bogatego fabrykanta szuwaksu,
członka parlamentu angielskiego p. Runt,
pozwala lIam sądzić ,)e czytelnicy nasi cieka·

wi będą poznać skład SZIlW:lksu, który wynalazcy swojemu, przeułlJ piętnaście nliliolló",

zlp. przyniósł majątku.
Weź:

Sadzy s kości zwierzęcej ••.•.•• 60 funtów.
Sadzy roślinnej................ 6
Ziemi frankfllrtskiej........... ł
Błt;kitu pruskiego...... .......
Potaiu ..•••••••••••••••••••• _.•• 5~
Octu winnego .................. 4{ kwarty.

a

Piwa .............................

I

ł2

Kwasu siar('unego .••••••••••• 20 funtów.
~yropu i faryny cukrowej_ •••• 40 -

przyrządzone, uSPllsahiają

-
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o W~.ru.ADANIU SMOLĄ z(E~IN4 ULIC, TARASÓW,
CHODNmÓW I T. D.

Od lat kilku weszło w użycie wykładanie
ulic, t~rasów, chodników i t. d. smołą ziemną, które ella wielkich swoich korzyści coraz powszechniejszem się staje. Trwałość
dróg tego rodzaju jest niezrównana; w Paryżu JJrzed pięciu laty wyłożono smołą ziemną
chodniki czyli trotoary na moście, król~
wsk im (pant royal) zwanym, których ani
gwałtowność zimna, ani słoty, ani upały, ani
nawet owa nieprzeliczona liczba ludzi po nim
codzieńnie przechodzących, dotąd wcale nil'
uszkodziły. Rohota s tern jest hardzo prosta:
na powierzchni twardej, to jest kamieniami
luh cegłą wyłożonej rozlewa się smoła,
uprzednio w przygotowanych na ten cel kotłach doskonale s piaskiem wielkości wyki
zmięszana i wysmażona, a potem się deszczkarni na cal gruho~ci równo rościąga, po
wićrzchu posypujfllSię cienko gorąeym, pa,loh.n~i wielkości piaskiem, i wulcem lub deską

"
·
U bIJa.
.
,.
Prze4się\ł7.~to le ..

....

:i w Par'riu

i nil'któ·
rych int~ch ~~iastach francIJ7.kich ~ruk \V Zll·
IH·łności ~moł4 ~ ast;ll'ić ;.na ten cd napełuiaj lf'
że lazne fu'I,my,. potłuczonym ~r:lll item, jaki
' ię do n~{ltawiallia t.lr"g hity,'h (chauss~f')
brać';~ykło, nremi wykłaflajll ulicę nas tlipnif'
g()r~'ą sm ołt; na ~ie "rozlewaj;" w ten jedllll~
' pCls'ó h ahr"}vszystLie OIiejsl'a prJine "ią za·
IlI'lPMlOe Zll l-aly . Na ro\\'i'~l'lI'hlli smoly mo .ina \qrahiać lIajp ię k II ićjs7.e mU7.:ljki, cosf'I':l\yil~, iż nlil'j~ca nią w)'tuinne, slają sir
Iu-awlhiw.! ozdobą mi:Hl;t i zaLla.Jów pry_wa·
l!'Fh i I'u 11.1 jczl1)'1' 'I , Pll nićj l'hoJzi się ijedzit
harllzo " ·nrot.lnit', konie"ni e ślizgają się wra ·
I~ w plljeidzie tJcftl~e porlis'lt'nie czuć ię nie
daje i wnz)' się bynajmniej nie , r,sują. S poCląlku nbawiallo się czyli z,,~ tf'c zne zimno
1~~:.1orąco nie wpłynie na Jll;'ka II it>11th topit'lIIe smdły 3Ie'do~adczeJlie-'O jlj t ..wało~ci
pruk.onało.

.'

,<

"Tykła~anie chodników i ulic smołą jest
nieocenionem dobrodziejstwem, szczególnie
dla mieszkańców miast wielkicb; bruk bowiem jako 1'0 większej części łatwo się psują
cy, nie dozwala mimo najwięks~ych zabiegów utrzymać w czystości i sucbości dzie.
lhińców, ulic i t. d. Wykładanie ulic smołą
ze względu oszczędności obuwia i siły koni,
nieprzeliczone przedstawia korzyści. Dwa
JOt.1U istnieją stowal'lyszenia przemysłowe
we Francyi pot.lejmujące się budowania dróg
smołą, jedno używa do swych przedsię
uierstw czyst~j .naturalnej smoły ziemnej,
II "ligie smoły, której fabryki gazu węgla .ka
miennego dostarczają. Lubo obadwa wiele
mają czynności, przeciei doświadczenie temu
przyzllało pierwszeóshvo, które smoły ziemnej używa, nietyle bowiem jest krucba i ła
mliwa, jak smoła sl.luczna nyli fabryczna.
SPOSÓB CZYSZCZENIA POKOSTOWANYOO DRZWI,

OKIEN, ZAMKÓW, ZAWIASÓW, RĘKOUŚCI, ORAZ
WSZ1!lJKlCB DO łOWYCH SPRZĘTÓW.

Do mniejszych kłopotów, które gospodyni«; domu codziennie spotkać mogą, policzyć
f1ależy warstwy kurzu, pomimo wszelkicb jej
zabieg6w, na pokostowanych zamkach, ra.mach oknowyrh, na drzwiacb i rozmaitych
I,rzętacb , w mniejszycb lub większycb zbi~·
r..j~łce się i1o§ciacb. Plamy tego rodzaju,
szpecą szczególniej przedmioty na biało i perłowo poko. towant';-woda czysta nigdy im
lIrawie l)or:,d1.ić 1\ ił! muże, a mydłem, ropiolem luh potażem zaprawna, zmienia kolor,
lubcałkowiriego niszozv. Przypadek-zdarzył
pewnemu gospo,larzowi odkryć nast~pujący,
nil'omylny kIJ I pOI U środek: - Weź łyżeczkę
chlork. sOlły, lub wapna, rospn~ć \\' szldance
wody, a zm aczawszy w łł!j mil(szanłnie czystą
gąbkę, ' .wycieraj nią lekko pokostowane
dr1'\'j, obla i t. tł. brudem pokryte,.:I w kitka
min~t rrawet najzastarzalsze plamy znikną
w zupełności; trzeba tylko b~dzie wytrzeĆ' je
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oo;laterznie z wilgoci, k:lwałkiem sucbego, I'ą, zah~srie,'zy je ocl szkudli wYC'h plI wiCI rza i
wilgoci wplywiJW, li skoro tell nikuą!:, czyli
ci en iego a czystego Ilłóln3.
"'yruhy wybielać się "orznil. na 1I0,,"".i1' zaŚRODEK PRZECIW WILGOCI W MUIlACH.
Ilurzyć w ro~czynic garhnikowym putrzeha.
\'V p'oby czc;ściej liii dzia/a/lit' wOlly wyJacquemyns Z Brux~lIi, rad li dla lłIisz~ZI'"
nia wilgnci w murach, uiyć kwasu siarczane- .~tawio.lle, jako liny i sił!cie ry bac'k ił', nabiurą
go: - \V tym celu, zmaczaj pę tel w mil(sza · wi"ksl.ćj wytrwałnści jl'sz<'Ze, P"u'z utycie
ninie, złotonej zjednej czę~l'i kwasu siarcLa- lIaslęf>ująt!ego sposubu: -Ru sl'UŚć w 8 garn.
nego a z sześriu do ośmiu wody i przl'ciągnij l'ach wocly, okultl2fllnt,h,' kl~ju zwierzt;C!f'go
nią mury wilgocią ~rzl'jęle; -we trzy albu (karuku), zlImocr. w lrj lIIi vszallilli~ liny luli
cztery godziny (lllw{6~z tę robotę, a gcl ybyś sieci, pl'lewrll('aj cLęsin , a gul' uustalecznie
widział potrzebę, odhądźją i trzeci raz nawet. klejem się przejmą, przpłói tin naczynia rosLepiej jest jeszcze obedne",tynk z muru, ce- czynem kory dc;bowej albo k:lsztano\\'ł~j 113głę powyższą mi ęs zaniną pare razy poriągnąć pełnionego. Garhnik zł1lczy sil( s klćjł'1II i na
i na nowo zatynkować natychmiast. Siarczan długie czasy od l.t'l'sucia je l.abesl'ieezy.
wąpna, zamknięty tym sposobem pomiędzy
cegłą a tynkiem, nie dozwoli na przyszłość
utworzyć się wilgoci, i mury od nićj zabespie-

czy oa zawsze.
SPOSÓB ŁATWY I PROSTY N!DANIA NICIOM, SZP&'
G!TOM, SZNUROM, PownOZOM, LINOM, GRUBnl

Pl.UTNml, SIECIOM RYBACKIM, I T. D. WIELKliI
HOCY I WYTBW.\r.OŚCI NA WILGOĆ.

Kora dębowa, wyłącznie niemal przez garbarzy do wyprawiania sk6r uiywana, moie
być zr6wną korzyścią dowielu innych gospodarskich zaslósowaoa poiytków. Zanurzon:
w jej rosczynie , lniane lub konopne wyroby,
nabywają nadzwyczajnej mocy i wytrwałości
na wilgoć i wszelkie rowielrza zmiany;i snadno tę wytłumaczyć przyczynę. Wiadomo, że nic rychlej nad zWIerzęce skóry nie podlega zepsuciu, garbowanie dodaje im trwałości i mocy, zasłósowanie wi.;c lego sposolJU
do wyrob6w roślinnych, lt'Ole sam skulek
zrodzić musi. W pierwszym razie klej zwierzęcy, a wdrugim ro~linny łącząc się zgarbnikiem, tworzy istotę, która równie te jako
. i lamte wyroby, od zepsucia chroni.
Plutna i sieci, dosyć jest przC'l.8do ta dni
wzwyczajnym garbownikowym wymoczyć
ros,cz.ynie, kolorbrunatoy którego lam ~ahio.

SPosó B WYWABIANIA TLUSTOŚCI
Z

~IATEBU

IEOWA01'i\"CU.

Rosciągnij materyę splamioną na desce do
prasowania używanej, napuść plamy spirytusem winnym, przykry~czystem i cienkiem
pł~tnem i prasuj gorącem ielazem, a gdy wię
ksza część tłuSlości przejdzie ~ w plutoo, odmień je i prasuj na 08wo, powtarzając lo lak
długo, dopóki plamy na płutnie okazywać się
będą. Gdyby zaś plama b-yła .i.byt wielka, i
sposób len nie pomagał, ,,·tedy wpuść na nią
dwie lub trzy kropIł' eteru siarci'annego, rozetrzyj Lwoloa, atplama całk.iem i na zawsze
znikuie.
.

S1'os60
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CZYSZCZI':NIA RĘKA. WłeZEK
KOLon6w IA.SNYCH.

.,

Gdy się rękawiczki zbrudzą, włóż je na
formę w kszlałt·je ręki i drzewa wyrobioną,
.lub w jfj h..aku na swoją własną, tak aby się
należycie naciągnę1y; Wf'Ź pOlem gąbkt; mięk
ką~ nasyć letnićm mlekiem, potrzyj ją naslę

rOle mydłeQl hiałem i poeiągaj nią lam i napowról powiirzcllOie rękawiczek. Gdy więltsza
część ~rudu zejdzie, :t rękawiczki bł){łą jeszcze wilgotne, wytrzyj .ie zleHa mifkkiem
płulnem, a do reszty brud ściągniesz. Nie na- ··

http://sbc.wbp.kielce.pl/

Idy rękawiczek bardzo pl'zemaczać, hohy długoić, osadź rureczkę z drzewa luh z blaprzy sHszeniu stwardnićć i pop,;kaćby się mo- chy, dwie stopy długą; - zakop potem
dl.banki w ziemię na stopę głęhoko§ci i zogły.
staw
je w niej przez 48 godzin. 'V przeciągu
SPOSÓB
tego
czasu, gaz nadlljący olejowi woń nieZB.OBIEl'(IA. DOBRU GOSPODARSKW ŚWIECY.
I'rzyjE'mną, ulotni się przez otWÓI' rUl'ki a
"Vei 20 funtów łoju, złożonego z dwóch- wS'lt"lkie nieczystości (,j\' ższe nad dno opaczęści wołowego i ('idęcego, ajednej baranie- dną, którYl'h ostatecznie, olej z1ekka ziewago tłuśzclU; pokraj go na drobne kawałki, jąc, pozbyć się zdołasz.
wypłucz w kilku wodach i rospuść w kotle
miedzianeOl s pięciu funtami wody.
SPOSÓB PllzF.cnOWnVANlA OWOCÓW
Przecedź następnie przez gęste sito do ja,
I OGRODOWIN.
kiego naczynia, l.bicrz za pomocą noża wszy'
Ulói warstwę owoc6w, sposllhrm i w nastkie nieczystości s powie,'zchni, włói zno\\ u
~zyłliu
do ich "atul'y zastósu" allćm, przysyp
do kotła s pięelu funlami świeżej wody i gotuj
Je
warstwą
doskonale wy!!'aS7.Olle"o wallIla ,
ai do u 'wrzenia, dodawszy pół uncyi saletry,
'
-v
D
\I tóz znowu warstwę owoców, znowu wa tyld. soli amonijackiej w proszku i tny Ułlc~' r
ałunu również w proszku. Gdy bulki tworzyć pna, i tak postępuj naprzemian , aż się całe
się I'l'leslaną, czyli powierzchnia ł)f;dl.ie nacl.ynie zapełni. Warstwy wapna od 3 d0 6
wszędzie gładka i jednostajoa, zdćjm z ognia i7.lil~ii grubości dochodzić mogą. W ogGlno§CI, Im są owoce soczytSle, tern grubszych
i znów prlecedi przez sito.
Łój tym sposob~m Vrzygotowany, jest juź warstw wymagają i przeciwnie. Można tym
sposobt'm lIietylko gruszki ,jabłka, śliwki,
w zupełności do robienia świec przydatny.
Kooty najlepsze są, złożone po I)ołowie wiśuie, ol'l.eclay., migdały, ka. ztany i t. d. ale
z bawełnianych i lnianych nici; gdy chcesz nawet winogrona ijarzyny niektóre, bardzo
świece robić, zmaczaj knoly w łoju. z nieco długo w. zupełnej utrzymywać świeżości.
oleju skalnego i kamfory rostopionym , u\V formach, ,'ostop łój i Jej świece,
albo maczaj sposobem powszechnie na wsiacb
uiywanym~ Gdy dostatecznie' ozięLną, wystawiaj je co noc- przez dwa tygodnie na działanie rosy na łące,. lub zannrz w wodl.ie hieżącej na kilka tygodni a wybieleją doskonale.
Umieść nareście- w miejscu suchem,.zimn.;m~
(lrzewiewnem'. Im starsze czyli dawnirjszesą
świe(~ p., a webłodnem przechowywanc miejscu , lćm do użycia są.leflsze~

mieść je

SPOSÓB CZY.SZCZ~IA. OLEJU.,

Zlej olej do dzhank6w glinianych lub ka,
1łl 1 ellllyclt,. zatknijje szczelnie szpuntem drewlli.mym albo Itorkiem , j, w ś"lOdku, tak.iej za-

tyczli wywierciawszy oLwÓIl' pa:zez. całą' jej

S l!

o S Ó B'

"RzECrrO'~YWA 'lA. SZl'An,\CÓW PRZEZ Z1MĘ.

Odciąwszy ezęśej dolne 00 szparagów, obmyj je czysto,. i włóZ' t1o.wody wr-ządj w Mczyniu glinianem luh żelainem; po kilku mi nutach odstaw lIaczynie od ognia, pnyhyj
serwetą lub plótnem w kakoro złożun':llI, i zost:łW przez ~.lIłzill~ w spoczy"ku. \"ymyj
po'~m sZI,aragi, przełóż do sIla, ;a gdy wocla
Zlli('b osią.knie, obwj(j je \V płótnu, i w lIIit>js."u
gdzie słońce nie dochodzi, aLy 'lIIpełllie wy:cllły i ozięhły, połói. Poczem upakuj jP.
w słojki szldanne lubnaczyniaglinialle, pl'Zyciśllij kamieniami,. sL.roJ)iwS'ly je uprudnio
rosczynem soli z ,,"odą. Ula zas/onjenia szparagów od przy~tępo powietrza, pokryj J)O-

6
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wierzchnię

slojków smalcem skopowym, a

Horax

gdy ich wczasie zimowym użyć zechcesz, do- woccie

j grynszpan wrclwnych cl.ęścil.lch
należycie rospuszczone , i knoty

syć jest przepuścić przez "ie wodę gorąrll, w (,jerzy tej umoczone, lepszy nllwel
i 110 jedzenia .przyprawić, -jak gJyhy świeże w pićrws 'lYlIIl'azie przyniosą skutek.
były.
.

jak

NOWY Al'"GIELSKI WYNALAZEK
Szparagi sposobem w I'0wyiszym artykuPl\zr.cnoWHl'
A 'JA ŚWIEC ZIELONO SJĘPAL,\CYCn.
le wykazanym przechowywane, również Ił
doskonałego smaku, :Ile unleiy je I"rzed gOIO
Ahy knoty na ten cel właściwie pl'zyrzą
waniem 24 godzin moczyl: \\' czystej wOllzie, clzi(:,
li potem przez półtory godziny gOlować.
'''ei:
SPOSÓB CZYSZCZENIA OLEJU DO LUJP.

tiS lilIów kwasu !:aletrowego baryły,
2 • stlli kll(,hcClIII~j,
2
galmanu,

Slo funtów oleju zmil/s1.aj z{ fUllla kwasu
·1
cdClih'n\'
siarczanego i przez niejaki (!zas dClbrze IH'Zł> '
rabini. Wlćj płltćm mięszaniII/( clo ~C1Lla
ł
hUI'ilXCI,
..L
:Ir;zc:liku.
W którym się równa ilość wCJ/ly zlJ.lj,llJje i c'i.,gle mięszajIle przez kilka :;udzill gotuj,
;ru wszySlku w slallie !lpr0!l1.lowanym ,
ostuJź potem, woJ 't odlej, li olnymasz olrj 7.sClIHł zmięszaj, Pl'oszek kn ws~1' liII ~ I'U,IIlilw 1'()stClpiulIl';.rO łoju, wylJli~' szlIj i pl'l.ez
czysty ijnsny.
mi';S7.Il1lillt: tę 1)r'zcI,ja;,:-"ij kn()t~', I'"wit:ś wresposón ODJĘCI.~ OLF.lOWr DO L.\:ItP rl\'lF.Z'i CZO ś,'ie uhl' st\\'IJI'cl lli:tły, nilU.je \\' flll'my do 1'0-

• J'

NEMU DYMU CZYLI KOPCIA, PA lF.:'I I \ 1;0

D:o!JE I VTRznnWA ' lA

ł'ODCZ .,"

ZUI}"

OSZC2.Ę'

w

STAi'/n:

PLY1'iNYM.

t) Zmocz knot woccie winnym i wysuu gon'
albo: wl ~i nieco sok .. ccibułowcgn clI, lampy, a Ilotem olej, a bc:dzie się paliI jasno ~
hez dymu.

lti"lIia świtfe

tAi

wło :lvsz.

IIa te ś\\'ić"l'e jal

113

lwyt·zajnc 9yWlI

Pl'l }TZ1lclzally.

SPOStlB l'I\Zt'WR,kE~H.t GBOD1lJNO:k.
DItZEWO!ll

J ako I'ola,

ci;H~le

uwueuw\·".

jednym

l.asićw:1II11 zbo-

2) Jeieli wsypiesz do oll.'ju nieco stlli kuchen- żem, niew ,da wrC'Ścit: żatll\ego ,,1111111, IlIk I~i
nej, olej bęllzie się "alit osz('zc;(1II ie .
drzewo owocow~ utraci swojll III'nuzajll uść,
3) Przegotuj ol~i, a pewno \\" zimie nie za- jeieli ziemia, w klól'ej rnśnie, p" IH~ \\ lIym
-marznie cl.yli zawsze płynnym będzil.'.

przeciągu cZ:lsllzasilun., "i e zostalli~. S/,osuhy ku lemu uhmyśl:tllo rll7.lnaile' jt'dni :;nllili
JAIU,.. SPOSOBU URZĄDZIĆ LA)\l'Y I ŚWIECi:
ziemi.' okolu c.l1'Zt'WII, :tle niewiele sli!lludllieABY SIĘ ZIELO~O PA LI l. Y.
ś li korzyśc'i, ,Ir'udzy ZliŚ nhkoJlali clrzewlI OlI
(ŚI\6D1i1!. OLA ocz1iw BARDZO JWl\ZlSTNY,)
7 '(103 lolcip głęlwko, zit'mit; dawO:ł (';lIkiem
wyrzlll'ili i IHI jcSj miejsce, lIow~i, ,lohl'Zl'
Weź:
2 Juty pros7.ko",'an ego boraKu j rospnść gil llglłOjUII~j nawieźli, i ci lo willśnie clocztkali
"\l't !{arnca wrzącej wod}'; ,lo roscielu kgll -ci ę pomyślut'go slitlJlk u ho tlrzewo przyszedł
szy cło siebie, ohfite owoce wydawać Z:łczt; ło.
wlej lwolna, i po kropli.
PI'Zf'kllllanllllię takie, ie zil'mia lIiewygntljo2 quint. " 'itr:"l u,
Zanurz_ w 1!' Ol rfl cjdll bmpy luh knoty, IW, alt' P'·Z"l. ruI. ngoruwan:1 i ('orocznie wsypowieś aby wy, chly i u';'y.i ;chjt,k zwyct:ljni e. pywalla na miej ct: ziemi w~' lwl':tn l:j tę S:III",'
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korzyść

pn)'lIosi. To się uskutt-cznia zwykle swoim drzewom

pokryć się mch~m,

kurzem i

w miesi/lcu 1'3zfhil'I'lliku. Pod lćwanie ,It'zew wszelkit:mi innemi nil'czystflściami, wtedy

gnoj().w kl', lub tćż mięszanie ziemi świćżo kora, lak jak skóra zwierząl, niemogąc odbyugnojonej niemi" dawną., odbywa się wpra- wać złalwo~cią swych obowiązków, musi
",dzie Ilr«;dzcj, ho mniej potrzebuje pl'acy, ale koniecznie na wnost drzewa, wl'łyną~ nie"lato nie pnynosi lyle pożytku, jak sl'usohy korzystnie.
powyższe_ "V kai,lym razie, potneba drzewo ostahione troskliwie z OU':H)ÓW obierać i
SPOSÓB ODSTBAszANU PTAKÓW OD owoc6w
żadnych krtcwów pod nićm nie sadzić.
I OGRODOWIN.
SPOSÓB

CZYSZCZENu' DRZEW OWOCOWYCH
l LEŚNYCH.

lV l'Ź gliny i

pupiołu

drzewnego w równćj

iluści, dodaj cz wartą część krowieiicu, czyli
CZ)'Sl<'g'1I byfllęcł'gu gnojn i, rosprowadź to takil il"ś{'i" wody, że hyś oh'z)mał rzadko-gę
stawą

mit;sz:lninl;

(pamułę-);

maczaj polem

w lIi~i szczolk~, a wysmaro\\'3WS'ly ('aly pień

~I

....

i grlJhS7..e gał';zie dnewa, c111;t1óż je illną
:!Zczutkl! dupóty, .. i - w zupełllości mchu,
~lIia'ld owatlowyeh i wszelkich innych po·
zllt~cłą sic; lIif'('zysIOŚt·i ; nlJlJ,yj lIukuniec 7.a PIImllcą tt·'Zf"(·ic;j szczotki, 1U1I('z:lncfj w woelzi ..
czysł~j, łuh wapiennym rOl'cz)'ni.', a Olnit>sz
ltyć pewnym I't/lllyślnego skutku. Dobru'
jest dwa raly d" I'ol.u oflbyć tl,! I'lIlmlt;' Ilićr ·
Wlay raz. w kOlielI kwielKi" luh Pocl;!tkacl,
maja, a flt'ul-)i w sićq'lliu lub Wl'ZI'śnill,
CZys7.I'Ze.llic IIItud)'ch dl'7.ew II, śn~· ('1. jak
np. dębów, wiązłi\\", jesionc)w i I. d. równid
wielkie zapewnia kunyś\' i;- "'tym "telu,
"km'fI pie{rki dnI'\\" młllllych, dllszty ~rllb(l <ci
dWłlch c;di, wei k:nv;lł st .. rt>l-)o slIkna a11111
płutn:a gruhrgo, i Il'1.yj "im w.szystkic; lu powturzaj dwa al"o tny ra7.y 11:1 rok, staraj:lc
się ahyś kOl'Y .. ie 7. ł lt·lIJlał. Tak l'osl'nłUjąr
przekonasz sit;, ż" II rze\\ a III;dą IlI'/;ll7.t!j ro~ł .. ,
Jak gdybyś lego nie lohił. Jedell człowi .. k
obok l.wyczajn,~j . w':j "racy, potrafi t.c; rohot\,
w wi .. lk ił~.i lI:nnt ilości u llIl'ełnić, sląłlnakład
nie wypadnie 7.naczn~, a korz .. ść podwójna.
Uiyt'ie legII liilo'inl U upićra , ie; Da barlho
zdl'owych z;,sadllcla; ho jd,eli duzwolisz

W chwili, kiedy niższe drzewa i ogrodowiny pohyją sil( owocem, rościągnij powróz
nad szpalerami, lak, ahy się naci nifmi (, t8
cali unosił, i co slorę przywiąż do nirgo pióro
incłyc7.e, które za lIajmniejszem powiewem
bezustannie sic; poruszając, ptaki pruslraszać i od OWOł'ÓW oddalać będzie. Na drzewach zaś wiszniowych, gruszkow}'ch Inh innyeh, poz3wiesz:,j za I)ofiocą nici, kawałki
slHa, w klórych promienie słonrczne odhijaj 11c się, łtIaskirm swoim ptaki odstraszą.
Drzewa w ten sposób raz zabespieczolle, zostaną wolne kaidt>go lata ocJ napadów wróbli;
szkiełek do lego nie potrlt'ba wiele, a skutek
pewny i uieomylllY przynios'ł.
JAK UBESPIECZTĆ DnZEWA,

in"- ICH DOMUWE NIE OGIl'l'ZAtT Z\\'IEnzĘTA..
Nazbieraj Jlsit>go łajna, rospu ~ć je W wodzie, i \V naczyniu obejmującem dwie .to pół
Irzeci kwarty zachowaj, a dniem wprzód, lub
w sam dzień gdy wYrt!du!lz swe trzody \\' pole, weź wielki pęzd albo kropi,lło , macz/łj
w mic;szaninie, i kr0ll nią drzewa, krzewy,
stowrm wszelkie rośliny, kt6re przed ogryz:uliem 7.wiel'ląt cłlresz zabespiecz)'ć. Tt'n
'1'0, ób jest pro ty, nie wymagający nakładu
i w kaidym rzasie mogący it; użyć.
Sadzenie ciernia, larek, głogów, roż d'likich około dnew, jak niektórzy radzą, nie
jest tyle skuteczne, bo trzeba długo czekać
nim wyrosną, i drzewa zasłonią, a przyt.em
kozy łatwo wynajdą sobie sposób obejścia ich
i ogryzienia gałązek; łajno zaś psie, nigdy uie
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chybi i zwierzęta wszelkiego rodzaju od spos6n NISZCZENU GĄsn:I'HC, nUUAKÓW, ilUdrzew odpędzi. Jeżeli po niejakim czasie, bę SZEK, WSZ\'C, PCUEI. ROŚLINNYCH I WSZELKIEGO
dąc wystawione na działanie powietrza lub
RODZAJlf IM PODOBNYCH OWADI)W.
desiezu, utraci tę własność; toć nie będzie
Zagotuj dwa funty l~rpelltylly \V 6 fUlltac~
trudno, tyJe razy nićm drzewa pokropić, ile wody źr' ódllwej, wystudź, i około czwal'teJ
l'azy nastręczy się potrzeba.
godziny po południu, pokrop tą mięszaniną
rośliny gąsienicami obiadłe, a '-wsl.yslkie
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA pOTnAWÓW,
wyzdychają natychmiast. Sposób ten nie zaKIEDY SI'ÓŹNIONA PORA ROKU
wodzi, ale do powszechnego za drogi jt'lil
W Y S U S Z Y Ć I C H N I E D' O Z W A L A.
użycia; można więc z wielką korzyścią użyć
Deszcze przeSl.kadzają nieraz pierwszym następującego: - \\7 eź 12 funtów zwyczajzbiorom siana, a w p6źnej jesieni, kiedy po- nej kominowej sadzy, przez gęste sito przetrawy zbierać przychodzi, często hardzo, puszczonej, wsyp do naczynia napełnionego
w żaden sposób wysuszyć ich niepodobna. 00 funtami czystej wody i mięszaj często
Zaradzają temu gospod1lrze niektórych oko- przez 2'1 godzin; poczem zagotuf20 funtów
lic we Francyi, następującym sposobem. wody a dodawszy do niej ł funt kwasu siarSkoro potraw skoszony i na w pół wysuszony czanego, wlej do mięszaniny powyższej i
zostanie, układają W miejscu przewiewnem krop nią rośliny gąsienicami obsiadłe. Chcąc
(w szopie np. jak do suszenia drzewa zbudo- ten sposób do wysokich drzew zastósować,
wanej, lub na poddaszu), cien-ką warstwę sło użyć należy małej pompki, ale może w tym
my owsianej, na niej warstwę potrawu, znowu razie za koszlownymby się okazał.
warstwę słomy, znowu potrawu i tak naprzemian scałym postę pują zhiorem. \V sześć ty- SPOS6B NISZCZENIA OSS W OGRODA.CII owocogodni al ho we .Iwa miesiące, potraw W zupeł.
WYCH I łUCH W I~nACU ftUESZKALNrCH.
ności wysycha, iadnemu niepodlt'głS7.Y zeWeź lepu zwyczajnego, zapraw syropem,
psuciu; poczem zmięszany po połowie z sło· miodem lub inną jaką słodyczą i pociągną
mą, daje wyborną zimową paszę. Posypanie wszy nim papierowe arkusze, rozłóŻ tam,
warstw potrawowych kilku garściami soli, l1'{lzie ossy alho muchy wyguLić pragniesz, a
sltrawia, ze je bydl ęta Z nadzwyczajną roż~· 7y siącami 19nąć bl(dą; zniszczywszy je, porają chciwością. Cl.ąc ten sposóh suszenia do ciągnij papier nową mj,:szanioą i posłąl' jak
zbior6w luce"ny zastósować, tl'Zeba kaz1lą jćj popnednio.
warstwę, dwa razy grubszą warstwą słoluy
pnekładać.

DOSKo-~Ał.Y NAWÓZ 1".\ l.Ątu.

SPOSÓB PEWNY NA KnOWy,
KTónE

liKO STRACIł. Y.

Wet gliny świeżej , zmi ęszaj ~ octem win.
nym, zrób s tego praster i na wymię rr7.ylói·
zostaw go przez 24 go.hin, Ił krowa oazy la
mleko; jeieliby czai ten nie był dostateczny,
odmiiń plaster, i zostaw przez dwa albo- lrzy
dnijeslcze.

'V doleW stóp t1ju~im~a ł2lub-ł8szćrO'
kim, ułói warstwę gno-ju byd1c;eego,. lila. lo:
róW'n~j gruhości warsl wę 7.irmi ,. znowu gnGoju, ZIl OWU ziPnIi i t. d. ~i pu\.Fw:lj kaidttW31'-'s tWt; ziemi, \\'ollą z gn~j liw ką luf} urynami,
rozmi':S1.3ną. Gdy tak cały dół napernionym.
zostanie, zostaw ['rzez sześć miesic;cy, :1 bę
dziesz miał m3ssę, L:lórą up"awioIl3 Cll,yli narzucona łąka, pięć razy obfitszy plon wyda~
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f/j

~ ' mmDm~fll1i!)5IC
PO\YIEŚĆ

z \YIEFU

' ' ii

\Y
II ie to byłl), r. 1440, jf'c1n,~j noc~'
miesiqca G"uclnia na Li,lzkiem prz.ellmif'śc· iu
zagrzmiala ulica 1'011 jf'Zdn ć llJi, co p,;dlili 00
hramy miaslowej; a p~d7ili szybko.
l\lielizczallill, IIroorą
iJ'lI'\'.
posłyszał
tl; tęt
D
•
•
koni, Zllrazem i wot:wi e: .Czekaj! St ój! ..
Dogllany i obskoczony od Iw II II y.. h , paclJszy z wiclkif'go P"zcslraehu na kolana, woł:d
I-

driącym glllsem: -

.LitoŚl'i, milości, nic
mord ujcie! chuclym I'achoł. k, jednrg"o ,Ićlla
ra w kalt'icie Ola Ul , weicic go, a uie bierzcie
żvwola•
J
•
• Up:llnic;/aj sit; gllJprze:- ozwał sit; głos
obcy; - <lIie wf'źmiem /ollil" alli werdullka,

jeno wstań, idź z nllmi, a bądź nam !,newodnikiem. Noc cirmna, chaty, któr~.i s7.Ukamy,
znale~ć lIi~ mozem .• M iesll'z:1O , ochłon'l
wszy s trwogi, zaryiał, którl~j chaty szukają. - .Zap,·()",uM lias do KlicłllJn ZllaSI
lilic!.nę It; slarą·· -

.Jak/li lo sp"awc; marie do I\lichny?.J3ki ('it-kawy łOlrzyk; nie pylaj, jeno prow:llli .• ~Jieszrznn, racł

XY.

J"ulni pozsiada li li kon i; zLlit yli sit; Jo dozaglądali oknrm do izby, slaho oś",ićro
lI~j kagllllkiem. \V jrd/l)'m Jćj rogu stało loit', na nićm lehlo, płachtą zgrzebną nakryte
ciało ('llow iecze; s pod płachty w 'glądała
g"lowa, r:łrlt~j szk ideI u czaszka; z hok li l'pa clala r4;ka , dlug-a i hiała, jak kość. przy łoźu
dziewczę klęczało i modliło si<;.
.Czujesz ty, micszczurho . ozwał sit; je7.clny - .teraz masz łlasze BÓG - zaplać;
hien nogi zapas, a czmydlaj do domu . _
.~Jamle odejść , ~dy nie wićm co wy za
jec]ni i co zamy~l ar ie? zan.ucił mieszcz:IO. • Na BOGA was Llagam i klnt;, nie czyńcie
krzywdy hliźnirmu. Powiedicid, nie zrobi('ie krzywdy staruszce, ani dzieweczce? Olenka sic; zwie; ... ,lollI'e lo dziewczę, a krasne
jak malowanie. Florek, mój I,ralanek, miłuje
j'lIHlrdzo, i ona nie krzywa na niegn. BÓG da,
a sla,-a skrzepi się trocha, lo sit; pobier-q •• .Ciszej łotrzyku ty- zll\vrzasło mu w ucllI'; - • na Perkuna I'rzysit;gam! twójję żyk
pFLyćwiokujt;
gardła tym drzewcem oto.
Prł'CZ stąd! oddał się stąd!- - l\Iicsznan.
zairwożony , nie wiedział co począó. _
0111,

uo

nie rad, przewoclnicl.yćim
musiał. Noc Lylfl; numialy drzewa; wielu'r
l,iI się s tbmurami, kl~re bi('g"ly od z:łrhodu,
Bojatii, jaką prz~jęły został JlN), rićr
to ocl .. laniają", lo zasł~llIilljąC kliit;zycowe wszrm obcych tych ludzi spolkałliu ,.odstąpi.
światło.
łn od niegA, ale natomiast' dobre 5'er~e jego
Stllnc;li; -przewodnik wsh13ł os domek lc;bć się o Olcnkę i litować się lIad nią Z3CZ,ę
słomą poszyty, niski, w Lt6rf'~o okienlw Ila- lo. P,.uczucie s1ef'tltło jemu,_że nie dobrzy
ło światełko 1,Iade i mdle, niby lamp \li' to- lo lucl1il", ). nic~odzi\Vt' irh lamial'y. I\ie"y
ściele: - .Owóż. prumówił mieiZ .. un rngrąz o ny w dum aniu swoim j .". domysłach
• stoici. przed dl3tą KJj chn)'; ale Ra BOlO4-! pe wllo~ci nie znają.rych upomniał niemul o
sobi e , mo,-ue uderzenie 110 larku wybudziło
wam cóś l.ł~go patrzy z onu •• - -

7
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go z dum ani:a; (l6strzegłszy l'0rJniesiony od
cic;cla miecz, któi:y w świetle miesiąca załySil II mu l'U na.ł głuwą, zerwa! się, i krzyC1.:łc
s prlcSll'ach u uciekać począł.
\oVidqc, ii Żaden zje_zlłnych nie goni za
ni,n, zwollli;.! hoku; slall ilł, /Ialęio/l~m oki~m patrL:at \V 11( stron(;, gJ lic clut .. slata,
i R"llęionćm IIche,n !lrtysłuchiw:lł się, Ale
szum wlatró\v i liści szmer nie duzwalał "ic
SlySZĆI:, a ciemnota nocna nic wiolie':. PrzecieŻ doleciał du uch :a jego krzyk niewieści,
bolesny, niby rospilczy jęk, i z serca sil: wyihie,·ający. Zgrozą przejęty zaJdał lIa caleIII
ciele, i co siły miat w nogach hielał II iI pOWI'ót
du chaty. Przystąpiwszy blil!:!,; z:adliwił się
nie po ,":dy, nie widqc przed cha t'l, :ani Iu-

I CZplI

hiała niewiasla, z głlldkiem czołem
i złulym włl)sem, IV długich \varkoczach snujilcych się pu jćj szyi i łonie. - • Ol\\'órzcie,
co rychlej otwó,'zcie!. - za wołalł() z dotu, - .KtÓż idzie? zapylallo z góry.• Słu,lzy Książęcy!. odpuwiedziano z Jołu.
W raz o,lskoczyły zaąu wy, IV zrusz ył:a się
brama, i skrzypii'c i chrtlhocąc na zal'Jzewiałych ZiIW(l/'ac!.; otwarła się.
\Vjdlłzaj il(~ym nal'rz(~ciw wybiegli slrainicy; - .Wilajcie, witajcie, niesaOli 'Hacacie!. wołali.
Pozsiadali s koni. Głośną rOZlOnwą, szelestem z!Jroi i rżeniem kuni ouudzoll wnawa
napełniła prll/worzec, na/,elui! .. zamek cały.
Słu iba ksiąl(.:ca, d w()ra('y i gicl'lnki zbiegli
lI:a pOI/wÓl'le, ciekawośl:ią nieSieni; oknem
taŚ z góry wyg\;tda ł ze Sil u wyhutlzun)' Tomica, komornik zamku, i Wraz glo !'m donośnym rozkaz dał, aoy zachowali się srok ojnie, gruchó"'nierohili, i ('lckali lIa podwó-

dzi,anikoui,tylkotęll(tl'ędzącychcl.wałem,
g tllieś z daleka dolatywał ~łabo, cora z słabićj
(lt) Ilchajego. Z okienka chilty nie bito świa tł() iadne. Truchlejąc zokroImej trwogi 1)I'zesląl"il próg chatki i "'szedt' do izdehki:.Olenko!. zawołał .Oleoko!. powtórzył rzu,pokądwołaninielłędą.
wołanie. Nikt mu nie Od/lowiad :łł. Post/lilii
Po kt'ótki,n czasie zes1.edł na podwórze

-kilka kroków naprztid w ciemności, ai l'Oll'ącif kolanem o krawędź loża. Wyciągniętemi
rękoma macał (lo łotu, po ciele po kuściach
niewiasty na niem leŻącej: - .Boh!. zawołat, - Istaru 1.ka jui zimn:J, skośni;}ła lIa
lód. A Olenka biedna, hiedniejsza. BoŻE! ratuj, d,opomói ... Co począć? zapylał sięsam
siebie; i wraz odpowiedział. - . Pllbidę cło
00. Fraoci. zkanó~v, dohrzy człowieczko·
wie, jeźeli nie pomogą, toć zadz.wonią i zaśpiewają nad umarł" "ad ui{'llną .• Przed zamek książęcy, stauęło o pó 110
cy kilku konnY"h IUlhi. - \V cieullloś(·i
norII",". •
h'skała si~( niekirlly• t"
... fadka ich IIUpiC:,"Śników blacha
niekiedy mignęła na
elu·łmie ""
IJ'wiilzcla, ś\\'i:,t1em ks '('ż"cowern
( .1
oIH\lIZOII:ł, ale gdy ~sięźye I'asnjąc sit;
s chmul'allli. wyrwał ię 't. ieb ohjęc::\, i
. ł:lnął na nif'hie oSllhno, i wblólslw w\'m
całym, za <wieciła w Lłumie clurnycb III1;i-

sam Tomica, cbtop wy "oki , chuuy w długim
kożlłchu, a szedt pllwoli , jakby człowiek zamyślony. St:tnąwszy lIa pOflwórzu, rzucił
sj,ojrzenie na dziewczynę, drżącą od h·wlIgi.
Dziewczyna, (lrżąca jak li 'tek na wit!lrze,
rZlłciła się do nóg starego Tomicy, rl}koma
objęła kolana jego, i zawotała; - • Ralujcie
mię, panie widkomoiuy, I"alujcie mię oie-

szczt;śliwą!.• Bądź Juhr~j myśli; p()wiedz ho jesleH. - zapytał TUluica.
.Jallluboga dtiewcz~'lła, siprula, ralujci!';
matka dalll'a, od IlIla maIki pOI'wali llIię .• • _~i e "łacz, nie płacz niruogo. od!,:!rt Tumica, a zwracając muwę dll pachlJtków :wlel·ił, .. żehy
. wcichości 1111ali się na Sl)oczvn~k
.
doJaj:lc; - .Ja saUl powiodę j1! lIa O'ó"1( du

komnat}' ksiąŻ t;c~j . »-

dziewczyny ręk-;.lr.tóra mało
prl ylumll3 sobie, d la się IH"UwaJz,i r, i zła

J

ł'Cll'hwycit
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za przewodnikiem swoim do kClmnaly ud."l ego książęcia na gó"ę- po schodach_ ~kllro (lu
pierwszej WSlill'ili izhy, ciemnej i ('ich«;j, Tu ·
llIica, wsln ymujilt kruku, zagadał do Oleli ki,
Stuwa jf'~O wide łagodnego miały wyraw;
niemi lIsiłował flo c ieszyć stroskani" z IHlj aźlli
drżącą dziewcl.YJlę, zal,ewllienie cłając, i-i. do
jutra rana spokojnie, od nikogo nie nagahana, w lej izhie 1Osła\\'a(: hc;chie.
• Pozoslau w lej izbie. mówi ł "o nic:j • a jł'
żeli umiesz paciorek, módl się «lo Palla JEZUSA, oJliekulla sierc)t, i I'I'OŚ Pana BOG.1 , ait'·
b~· lę III'ocle; l wllję zmawł S l wOlny, lica I woje
pukrył hrzydolą, bu twarz twoja woclzi na
liOkuslellic J,'ugich; ho hasa twoja zgub'l
twoj_l. Pozostali w lćj izhie; biada tobie,jeieli
krukiemjetlnym prc'ig flrze tąpisz, i tlo flrzyle/{ł~i w. l'lpisz świellicy. Bia«lalobie powlaJ'Zalll, bo wicllz o tern, w lej izbie, wte,i przyl e;lćj, tJ'zpnaną jt'Sl niedźwiedzi ca którab~'
każdt'go c'd ow,eka, colly w IIOCII~j godzinit'
ocl('hyl,ł jt'lIo drzwi komnaty do łi"ięeia wiodące, ptlkalćc1.yła na śmit'J'ć ..• ( I ) Pallli\'laj r()ć r1.t·kłf!1I11 dod .. łTomica - . i nie waż
się przt kruc1~' (: pJ'óg izhy, bo tam śmieJ'l
twuja; jak powia.l .. m IImi~sz paciorek, módl
si~' i mit:; lIadzirjc;; BÓG może wszy tko, ja
mało mogę. 0 -

Tr .'zt'kl~zv stowa, oddalił się Tomira ,
który, b~(I;!c 'nłowicki"/11 tluhre/{o i lilości·
wt'g;) se.'ca, "/'olć,,,ał !lacl hił:dną (Iziewczyn wirJl.<lc co j.~ czeh lalo że taka pię
kila.
OdSZfd!Sl~' Oli Olt'nki ,Jumał nad sposo,
helJl Z<ł l'!.owania Olenki kl,iJ'a mu -iI( zwie·
rz yła iŁ' ;t'o;t lIarzt'czoną cnolliwf'go chłupa .
ka. i WClli UJJlJ·7"ł~ćjak ZO'itnć clIdz;}.
Kiedy I.. k dUlUał, lt'ż'IC lIa posłaniu w go:!,,,(hir ~W".il;.i, lIagle eisza IIOCII3 przeJ"wallą

. k.,.

(I) Pis7.e Ilicł s ki 'W I.sit:"he III , • A miał tpnie Zy .
gmunt" k iąth wielki lite\\" ki, niedin·iedzicl;'.
która pn.y nim lir.:liajakojcdeu komorlłik, webad·. a I.. i wychad""la. kiedyebciala od nie~o •

t

zoslała okrofluym, po całym l.am)w rozlegaj<łf'Y!"l się rykielD niedźwiedzim.
.Swit;ly BOŻE z nami!. zawołał, trwogą
Pr1.t·jl;ly. - .Slało się, niehac!zna; nie słu
chała przestrogi mojej, i pac.Jła ofiarą. P~IE
świććij dllszy!'Zerwawszy sit; s posłania, byżym krokiem
bidał na IJowrót do izby, w której zostawił
OIł'lIkę·

Kury już grały na jutrznią, :I jrszcze ciemno b) lo; w chacie I\łichny, nad lożf'm slar"uszki stał mnich F,'anciSlkanin. Blask od
lataJ'ki, klórą trzymał w ręku, bił na twarz
.irgo żółtą, j:lk wosk, i na długą białą hrodę.
\V tyle za mnirbem stał człowiek drugi,
w ouzieŻY mieszczańskiej.

Mniel. nie odwracając oka od staruszki naku niej, i pOtlał leiąct~j kuheJt, mó• Kobielo! flrzyjmij len nap6j tOĆ
t1aje, a da tohie zdrowia, i życia da .• .Na co mnie biecłnfj zdrowia, i życia, na
co - - słahym głosem odrzekła I\licłma 
• ()1~lIka hyła życiem mojem i zdrowiem mojem; wzięli ją, wzięli źli ludzie. O Bogowie
Litwy! śpuśrieśmierć na mnie, a pioruny na
ich głowy; Bogowie Litwy wysłuchajcie
lIlie;! •
Na posłyszane te słowa staruszki obudzonej z letargu mnich oJskoczył odłoia, latarka
wypadfa mu z ręki i zagasła.
• Niewiasto! - zawołał głosem grobym • ty bluźnisz BOGU CORYSTUSOWI i J\latceJego,
ty wzywasz bałwanów, których zaprzał się ·
Litwin, a 'Vielki Jagi ełło obalił i poniszczył.
Niewiasto! jeieliś poganką nie ocbrzczoną
jeszcze, biada tobie, biada .• .Biada mojej Olence!. - odrzekła onao wit'rzyla nowym Bogom, Bogowie Litwy
zeshli fla nią karę, i na mnie, biednaja sierota! bićdna !. • \" imię JEZUSA CHRYSTUSA!. zawołał
mnicli_ - .. Ja żegnam ciebie znakiem krzyia
<więlego, llwiert. w jedynego BOGA, Pan~
chylił sił;
wiąc: -
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)
Zastępów, a ht,dziesz zbawioną, mićj wiarę'
wsprawiedliwość i łaskę nieograniczoną boską, a córa twoja Oleuka powróconą lobie
lJędzie •• • Co mówicie? Olenkl(, moje złoto, powróci mi BÓG twój? zapylała stal'uszkn
głosem niedowierzającym. - cMog ę ż wam
wierzyć (dodała); niech odda mi Oleokc;,
jedynaczkę moj ę , a uwierzę, i modlitwy
wszystkie moje do niego ohrócę. lUtJwciei,
odda mi Olenkę, mówciez, odda mi uziecin<;
moję? lUnich milczał; hudzącego świtu światło
białe odbiło si ę w jego roziskrzonych irenicach; warga drlała, jak gdyby trz,;sącyjakiś
oddech nią się przedzi e rał. Długo stał nieru·
chomy, w reście wzniósł rę ki prawej palce do
góry i rz.ekł: - .Zaprawdę powiadam tobie,
córka twoja Olenka .•.• - Niedomówił sł6w swoich, kiedy drzwiczki
się otwarły, i ni~mi wstąpił, do izhy Tomira ,
kómornik książęcy, wiodąc za r" k~ (hie.
WClyOę; była to Oleoka. Okropny przedsLawiała widok, bo twarzjej "ala, czoło i jagod!" jedną zdawały się być raną, .krew sącząeą. Oczy matki, które widok os/ahil i cien.lOotą osk lepił , nie dojrza'y skrwawionego oI.li·

curki, ale ucllO matki posłyszało glos
dziecka, ale ręce drŻące ścisbły rączęta
pleuki.- \Vielka była radość Slill'Us1.ki, odzyskując dziecię stracone. (,iedy ~ pierwszej
ochłnnęł:t radości, za p ylała Rlichn:l :_
• C6i lohic Olenko mita, ty płaczesz, łza
mi swojemi zmoczyłaś mię; nie płacz dziecino takiemi łzami, ni c płacz ••
Obecni tej scenie TOllli('a i mnich śr6d J'zewnego rosczulenia Mo gosłuwili BOGu, ii
zamknął oczy matJ.i, ażeby nie widziały pokaleczol\ ~i twarzy dzićt'i t; ('ja swojPgo, i aby
krwi krople, poczytała za krople ł,łaczo.
.,.,
'V miesiąc po lem zdarzeniu, w Jd3sztorze
00. Francisl.kanów odprawił sil} chrlPst na
prawą wiarę nawrór.nnćj poganki matki, a
I'nem śluh córki 'lj ~j narzeczonym Florkiem. Jeszcze w dniu wesela widoczne były
hlizny na twarzy OlenJ.i, i ~lugo i do śmierci
p o zostały n:l niej ślady ni .. Jiwiedził!!l pazurów, a/e małe i cienkie jak uajcieiisza nilka
j edwabiu •.
Tomie. opowiad ..jąc lo Jdarzenie, namieniał zawcly, ii lIif'kto i,n...,. ol':llił niewinność Olenki, jeno NIEOZ\"IEDZICA.

CZ3
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TRZY NAJWAZNIE,JSZE CHlVILE
ŻYł:IA. CZŁOWIEK.A.

- -

t ć.i ollecni hywllli kł1mowie; spraszono i inJ. PO~Tllr:TiYNT.
Postrzviyny obrządek pogańst.i wsiód. nyell gości i cZ ę stowllno ich bojnie. U Hueumym rol,,~ odbywany. Posłrzy~ano dziecię łów, lo jest G6rali "' Karpatach dochowuje
ciu włosy i nadawano mu imi~. Uroczyslo§ci się dotychez8s ślad posłrzyiyn, ale w t8. do-
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pićl'o roku. Gdy nadchodzi czas postrzyżyn,
staje krasny chłopak i prosi, żeby mu wol no było wnijść do rzędu p3rohków. Zezwalają starzy i zabierają się do postrzyżenia

z'Yierzbowa, przezwisk albowiem nie było
Ijeszcze, wysłał60 lelniego d z iewosłęba; ten
wjechawszy na dziedziniec, zsiadł skonia i
za uzdeczkę go trzymając, do okna zapukał.
wlosów, czego mu dotąd n,ie ~yło woln,o , ~oczynała się wtenczas rozmowa następu
Prowadzą go pod sosnę, -oplel'aJą pleeaoll o j'łca:
drzewo i każą mu włosy wgarść zebrane
• P, Paweł mile Waszmość pozdrawia, i
w górę wyciągnąć. Natenczas śmiały i radby wiedział, czy lo Waszmość pozwoli,
pewny w rzucaniu, pocisków g~ral c~lWy- o ~o O? się prze~emnie pytać będzie.» O dpota toporek, a Dllerząc bacZllle między WiedZiał P. Piotr .Słucham panie sąsie 
głowę i rękę, ciska pewną dłonią i przecina d,zie t .010 P. Paweł ma parobka, już mu
włosy młodzieJlca, klóry kiedyś podobną Się do lat 40 zabiera, a słyszał, że 'Vaszmość
uroczystość sam dopełni śmiele, jak teraz masz dziewkę już leż dorosłą; a zalem jeieJiprzy Jej spełnieniu nic zadrżał. Ta zimna byś V\'mć pozwolił, toby się pobrali.» krew i przytomność umysłu na łonie natury • Wstąpcie jeno do nas, to si~ o tern namówiiyj~lcego Góral:l podobną jest do o~'ej zrę- my,.. Dliewosłąb u kółka okiennego u wią z ał'
cZllej z uch wałości , gdy podoch~cerll przoll - kOOla? w s zedł do izby, siół zastał nakryty,
kowie nasi do korków u trzewika n,a SIole chleb I sól na talerzu. Pierwsze było powitasla wionycQ żon i córek swoich k ulą s f"stulł'~a ~ ie: • Panie sąsiedzie! l.j.'dicie ch leha z solą,
slrz~lali. Po tym obnądku chlopak staje Jeno zdobrą wolą. t \V lem zaw(,łał naiou't :
się parobkiem, tańczyć mu pić ,w karczmie t moja, ~,pódic~e je~ do nas, t Gdy przyszła,
wolno; przez wdw;cznośc pOl starszych rzecz J'J opowlt~dllał w królkości ; ta s ię ouei siebie.
zwała: . jak sit; wam, panie mój, widzi, t Zawolali cór'ki i ozwał się Jo uićj ojciec: • moja
II. WESELE.
dziewko! jużeście się dosyć u lias kądzieli naNajwaznit-jsze momenla w('za~ie zawie: przędli, czas"y też wyjść na swój chleb; a to
raili .. -małżdiskieh ślubów zllloWllly, ('zy" ~alJu B~GU dziękuj" że sąsiad Paweł potyka
zaprosiny 1'0 naSlemu Z;II'~Cl.yo y, ślub i ocze- Cif; swoIm parobkiem. Jakle 2.ezwalasz lIa
piny panny młotlei,
,
, to? Córka upadła o nóg rodzicom na znak
Najprzód pOlrzrllllr był swat, czyli IIr'Ul- ze~,wol~nia. D:z.iewosłąb nasypawszy pereł i
ba także dliewosłt;Ilł'1II i starosią zwany. Był kleJnotow w czapkę, wysypał je w podołek
to człowiek (Io\niplly i mowny; powinien (lIa łono) pannie młodej, olówiąc: • P. Paweł
umieć rozśmi«;szyć i do łez rozrzewnić, o~fi: od swt'go pa-robka na ten dar prosi, przyjm
tym być wźarty, (lowcirllle czynić pytama J "~I~lĆ wdzięcznie, aż się o więcej poslara.
w potrzebie Irafnie odpowiadać, On na w~  0JCIt'C wtem odpowiedział dziewosłęhowi:
selnych godach wsz)'slkiem zar'ządu, on mi- • powiedźcie panu Pawłowi, że za dwie nieslrzem ceremonii, gospotlarzem wt'selnym: d7.iel~, hędzie wesele. Nierh pan mtolly sprohajczym i tr'efuisirm. Pru'd lal kilkuset laki wadZI z sobą skrzypków, ja leż każę ('ielątko,
był zwyczaj starania się o panI"; po tlworach kurkfi je.lnę i dl'ugą zabi(t, nasycić miodu,
szlacheckich. Od dziecii'istwa kawal.'r 1',111- i lak wcspól cieszyć sit; będziemy .
Jł'~li konkury prz)'.imowano łaskawie, pooy, ona kawaler'a nigdy albo rzadko tylko wikąd
bwalt'I' był w .Iomu, ni~ stawiall() ł!ti$i
dywała; ten do latSapilnowal obozu, olla do
s
czarnym
susem, gdyż czernina na tole alho
28 kądlieli. Sąsiad do !tąsiada np. pan Paweł
I

!

fi
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in CIpek ~rochowin przypięty do pojazdu odmowę ul.llaczał. \lłoclszej córki przeli starszemi nie wy,lawano. Pl'Zy zaręczynach Jawano pannie mtodej tło zwinięcia motek splątanego jedwahiu dla doświadczenia jpj cierpliwości. [ W wyższych stallach jest przesą,l
ubie~ania się o Illlstawienie wprzó ll nugoi na
kobiercu ślubnym dla lIzyskania przewagi
Ilad mężem, alllu kładzenia na wiel'l.chu rl;ki
w czasie wiąullfa ich s: utił. PI'zecl wyjściem
do kościota drużba najcllll~7.:1 Ilu l'lIllzicuw
czyni odezwę. Panna młolh pnypina pnyszlemu małżonkowi rozm Irynuw il g-:dązkt; i
łzami zalana po WYlllll'Z'''liu wJ"it;l'zlIośri
roclzicu!D, któI'zy ją wYlliel<;g'ltlwali, 1'0rlzeiisłlvu, które j.! kocha/o, Pl' otrl.ylllallin
błogo. ławieiistw ,l 0 11 wszyslkich, siada na
żywi"cej ich I"'"led lat tyle tI zie ~)'; tam ruz·
czesujtljćj włtlsy, sm . lrują mior/e :1I i lIl<lSt~lIl,
i kawałek chld1:l przypillaj :ł w wieniee i ubierają do ślubu.
T t!ra"l zmieniły s-ię na<;~e ohyr"lajt>. Jer/en
zobywateh P.,dgllrza l.II dazl wal'chiwlll11
n:lst'(/,uj:!l'e ~toplliowallil' . .Je;o praflradzi:uł
w I'oku t 6B7 miał Ilu "zlnou ŻIII':lII biały lity,
. j,rkiesz l; aksamitnę zieluną, lIhlożClną łapami
rysierni, guzy ruhinowe i kołpak s.,llOli. Prad ziacl w rok \I 171 " żup·to lOorowy sele
d:nowy, ferezyjkę 1':11'11 ' fl, pas s klamrą srI!
hrną, clapkl( aoamaszkową z w y pustką lampar'eią. Dziad 1'.1760 lupan atł;lslIwy pousowy, kontusz zsajety k"loru pe..towego, pa..
słucki, 1.6ty żółte, ('zll pkę białą s kasztanu .
wałym harankielU. Ojcier r.1780 miał cza
markę gl'anatową s potrzebami srehrnemi
pas s kohyłki, manki ety u r'ękawllw koszuli
bóty ('urwone, czapkI( greclytorową, karm:.
zynową zdenkiemjeowablJern. Syn r. łBOB
frak szafirowy, spntlnie. kamizelkę, i (l UIIC!zoc'hy hiale, kapelllszsplaHf'lony. Dzisit'j iZ )' potomek whie7.ą('ym rok" frak /{rallatnw ' , pantalonylakiei, kapeluszokrągty. ,V e ele pral,raJziaJa h'wało tyclzie,'i, wyszło

I wina heczek tO, pradziada pięć dni, beczck
wina7;dziaJa5dni, wina beczka t , ojca 2-1
godzin, wina tOO hutelek ; syna wiecz6r tylko, s1.3mlJanskie przy cukrowej kolacyi; ostatnit! zaślubiny incognito, berbaty t2filiżaoek.
III.

P

oGRZf

B.

PI'zed laty zmar·tego opatrywano wodzilH
prl) stOjllą, oręż, nóż, siekierkę, krzesiwo, i jaką monetą, stąd często w urnach
-;towiar'iskich pieni:ldz się rzymski znajduje.
Palenie ciał i chowanie popiotów w gliniarrych urnach na wsr,ulnych zgliszczach było
używanelll II Słowian. Urny te rozmaitego
kształtu stuj:ł \V zi!!mi do czterech Slóp głębo
kości, zwykle na tal~rzu, czyli podslawie,
I",zykryte mnit~jszym talerzykiem; kilku kamieniami przyciśnionym i mieszczą w sobie
prócz popiołó\v niektóre szczątki luchkich
kości. Na podstawie obok urny, znajduje sit;
często małe rói.noks-ztattne garnuszki, podoboo do zachowania tez ronionych przez plaeznice i człunków rodli"y nieboszczyka, i na
znak wi~cznego hIll ohok ur"y bywały stawiane. Swieżo z ziemi wydohyte są nadz"'y(' zajllie kruche i mają kolor surowej gliny,
lecz im dtużćj stoją na słoril'u, tern \\'i~cej nahiprilją mocy ił s czasem klllm'u ceglanego.
~ie ma,j'l iatlnych napisów prócz forl' lOnycb
karhów i cł'ntek; Ic!'z l",wsll'chnie ą tak OIistprnie zrohillne, iż pllspolity nasz garncarz
ledwie naślaJllwnćhy je zdllłat.
Mniej znanesą ;\)IIg-iły, zwyczajnie na pohrzf'7.:lch n~k i to je. Zl'ze wyninsłyclr, flracą
ilku tysięcy ludzi IIsypane. N'al.ywllją się
\\' niektóryclr okolicach Slipki to jpst na~py i
żalniki, i za wi ćrl'lją wewllątrz opalune kośei,
wc;g-Ie i rMnc pomniejsze metalowe oal'2.l((hia, Jtst dUlącl ZWyCZ:lj, że I,rzecho,lnie rZIlcnją kije i gał t;li e na lUogiły zwłaszcza zahitycb luhsamubójł'(ł\v7.wyezajnie na rOlstajnych IIr'og-a(!h lub wś.,ulllasów rił'moych 1'0chowanp:h. Stąd powstają ogromne stosy

I
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wskazujące te gro!Jowce. ',"oln!} jest je spaliG, g-dy są naulo wielkie i znowu nowe narlllcae, lecz nikt zniel.llic nie ujmie.
Guy Gcdymin wroku "5~9 wczasie oblę 
żenia twierdzy }1'rieclhllrg strzałą ognistą
ugouzony, ducha w~·zion'łł, synowie taki
sr'rawili mu pogrzeh_ Przygotowano wielki
slos smulnej suśniny w Wilnie tam, gdzie
'Yilt'jka do \Villi wpada. [brann go w szaty
ksi ,rlęce, które za żywota najb:JI'Jzit:j lubił;
daliO mu szahll;, w/ocznię i l"ajdak z łukiem:
sokołów i chartów parę, konia l sioU/em ży 
wego i sługę najwiernirjsZt'go 'lwiązanegc
z nim na stos włozono i z wil'lką źałości"
zg-romatłzonc'go rycerstwa drwa w koło za·
paliwszy, lJliutali na ogi~"i pazury rysie i niedźwi e dzie, broli, CZt;ść łupów nic'pnyjacielskieh i trzerh 7JU'Oj II ych jeńców żywcl'm spalili. Popiół i kośei ksiązt;cia, sług, kunia i
char·tów uhraws7.y w trumnę, w ziemi na
miejt'cII owenrporhowali.
DllishllrO
n,l\Icza, ze Litwini
ohmnys2Y
J
.
zmarleg-o \\' łaini, uhierali 00 w białą koszult: . sadzali na sIllIku i pilijt'go zdr·owie, 0111wi 'łC: Ja rfn ciehie piję, miły przyjacielu ~
i Clt'lIIuŹeś umal·l! wsz:ak masz swnję miłą
.. Lluhi t> nif' ę , dzialki, hyMn, przyjul'iół i
wSlt'lki dostalck. PrllwuJzll c zwłoki wulali:
gigajle, hf'ga.ite Piklllo, III jest uciekajl·il'.
bie/l'le 1"'t'l'z t1jabli, i wywijali OI";źc'01 :łlho
IJU:Lt'lll, a1.chv złe Juchy IItlslraszyć. "h sty/"; pllgr7l·hllwą zapraszali lakże umarłych.
slawiali ella lIich próżne stulki, rzucali każ,, ~.i
pllll'aw)' pucl stM, i zl~wali nieeo trunków.
Dopićl'o g-c1y sil( tlo pijalyki zabićrano, umiatali wprzód itbt;, mówi 'łc: jacJtyście, pi/yśt'i e
Illile duszyczki, a teraz 1'1'f'I'"Z, precz. Teraz
jt'szcze jesl zWYI'zaj no uickló'-ych okolicach,
CT

iż gdy wynoszą umarłego

za kapłanem, udew kaźde drzwi na znak poiegnania. Gdzie nić masz obecnego księdza,
występuje jeden ze star zych gospodarzy i
ma do luciu pod Bozą męką za wsią fXOI· tę,
która najczęściej s/ul'haczów do łez pobudza.
\V prostych, leCI nadf'r czułych wyrazach,
dnwoclzi palryarl·halny !fll mowca, że zmarły za -życia nie zawinił nic takil'go nikomu,
co by mu przy zgonie darowanem być nić mogło; a jeślihy kLo miał do nifgo jaką urazę,
w imieniu jego, wS7.ystkich obecnych i nieobecllych przf'prasza.
_
Pogrzehy królów i wif'lkich panów chrześcijańskicb hywa/y ha rdzo okazałe. To najszczrgólnie;sza, że na nich przy końcu na bo:lrńSlwa wb iegali clo kościoła na koniach ryeerze i wśród odgłosu trąb, huku dział, kruszyli o katafalek oręż, proporzec i inne rycerskie znaki, a na pogrubie kr61ów kanclerz
tłukł pieczęć, marszałkowie laski łamali, poCZt~m trumnę s Irzaskicm w ziemię wpuszczano. Jeszcze lu jetlnę okoliczność wspomnieć
n:t1ezy. Dnia 2 Li!ltopada, lo jest w h :ęto
ligi, odprawiano na Litwie i na Żmudzi dziacly czyli uroC'zystość obchodzoną na pamiątkę
dziadów tojest zmarłych pr7.0dk6w. Obchód
ten początkirm swoim sic;ga pogalislwa i
zwał ~ię ~i{'gdyś ucztq kozła, na którrj przewodnIczył gu.<lan (koźlarz) razem kapłan i
1)0f't3. ,V teraźniejszych ('lasach, poniewaz
światłe duchowit'ństwo usiłowało wykorzeniG zwyczaj połąC'zony z zabołlOnno:rią i
zhytkiem czc;slokroć nagannym, pospół Iwo
więc świę.ci dziady tajemnie w kaplicach lub
puslycb domach nie daleko cmentarza. Zastawia się tam uczta z rozmaitego jadła, trunków i wywołują si~ dusze nieboszczyków.
rzają trumną

---_I!l:I!!~ s~0~IlDz
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WZNIESIENIE MYSLI DO BOGA.
Ojcze wieków - pełen ch wały 
Chwały bez graoic - oi końca 
' S którego łooa powstały,
Księzyce-gwiazdy-isłońca . -

Ty jeden. obecny wszędzie,
Ty jeden l-z nami i w niebieMa dusza wielbić nie będzie,
Tylko twą wielkość i ciebie!
Czy gr{mią fale-piorun błyskd
Czy po kwiatach brzęczą rojeWszędzie świetności zjawiskaOtaczają berło twoje!Lubo widzę te gwiazd koła,
Co w przt!strzeniach niebios toną;
Czyjze umysł pojąć zdoła.
Moogość światów nieskończoną? -

Kogóz ta ziemia nie dziwi,
Gdy mimo wieków zagłady.
Dźwiga na sobie I zywi
Rozliczne jestestw gromady? GdyaBoźE stworzył te dt ie ła! 
Jeszcze twej dłooi opi eka;
Troskliwość swoję zajęła.
Uposazeoiem człowieka.-

Twoim jest ten dar myślenia.
Co jak twych cudów pott:g d !
OlZarn ia niebios sklePlenial krańców świata dosl~gll!
Ty Bob: zsyłasz w me lono
Smutek, gdy myślą przewinię.
Roskosa !gdy innym toczyo ie:
Co chcę. by dla mnie czyniono. Tak dobroczyoną przestroglłl dzikich dłoń twa obdarza!Strawić swych zgryzot nie mogą:
Nawet i piersi zbrodniarza.Wszy!!łko czas. zwieków potokiem!
W raca oa łooo nicestwaAleś tak smotnym wyrokiem.
Niedolkoął mego jestestwa!
Tyś mi część bóstwa udzielil-

I tyś mię dary twojemi:

Zgłębiać przedwie czoość ośmielił,

Aczjeslem prochem twej zi emi! Królu chwały- ojcze ludów W dziełach twoich uiepoięty
Twórco tylu świata cudów BożE wielki-BożEświęty!Tyś mą pociechąjedyną!Ty ulgą nieszczęść koleiTy ral.em zsmulku przyczyną;
Zsyłasz nam promyk oadziei.

Gdy wzmiaoach losu mej oawy,
Sarkam nacięzarniedoli:
W ~pomnlej mi BoźEłaskawy!
Zem winien uledz twej woli. Wspomniej, ze po tej zegludze,
_ Sta oę rrzed twojem obliczem Ze szczęscie, którem się trudzę,
Obok prl.)'szlościjesl OiClem!Ucz mię ! jak dopiąć lej cooty,
Co ludZI z n lt:cbem jeduoczy:""A w nallllę1no ' ciach ślepoI y j"
Kutobiezwracaj meo~zy. Karć me ządze, bym nie grzeszył
Chęloie przestawał oa mOJemCierpiących wspierał i ciesz)ł
Swit:lym oddychał pokojem.Acz ufnJ w Twoiej litości,
Spoko jnie czeka III dni srhyłku,
Otwórz dl 011 pełną h"j llości
[pełoą rosy poslłhU!
Nie(·h oam kl'óluje na wieki
Twa dobroć- mądrość-i władza!
A pokarm twoJej opieki,
Niech troski nasze osładza.
Niech wszystko, co świat posiadaCo nad uim dłoil twa unosi Twej wszechmocności hołd ~kłada:
l ciebie twórcą swym głoSI!
Tą proźbą kOliczę me pienia:
Bo ty najlepiej wiesz BoŻE !
. Czem słabość mego plemienia.
Uszczęśliwioną byc moze.-
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Pamiętniki o I~rólowej Barbarze ~onie Zyprzez Suzanne. iD 8\"0. . . Zlp. 6 gr. 20.
gmunta Augusta, przez lU. Balińskicgo
Najnowsze sposoby stawiania pieców i l\uchni
'IV 2 tom. • • • • • . • • • Zlp. 12.
in 8vo. . • • • . • . . . . Zlp. 3. Pamiętniki Albryc.h!a Rad:liiwilla, s C7.3SÓW
Nauka 'o ruchu i ",ile plynów z zaslósowaniclll
}łanowania 'Vłjldysla,va IV. 2vo1. Zlp. 24.
do budowy pomp !;analów i ~l'ohćl, in 8vo. Pamiętniki do Panowania Augusta II. Złp. 10.
. • . • . • • . . • . ,.~ "' Zlp. 4 gr. 15. Pamiętni -i s 17 wicku1""0międ1.Y Rossyą a Pol·
Nauka
odo'IVania czyste i popl'awnćj rasy
ską.... ..... • . . • Zlp. 12.
owi
rzez Łrs'Lliow~J~icgo . . . . Zlp. lO. Pamiętniki do historyi Rossyi j Polski ,vic"~
ONawoŁach prLCZ nllui. . . . ZI Ił. 5.
t 6. i 17. . . . . . . . Zlp. 6 gr. 20.
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Główniejsze zasady Ekonomii przemy 10'IVej
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Pranie za pomocą pary, s o~ób li rdzo pl'O ty.
j 8vo. • . . . . . . . . . Zlp . 3.
Rządna Glis dyni w 2 tom. . . Zlp.1 .
;.: Tcorya go podarowania \\ clmętrzncgo l'rzcz
.'
""agę·· - . . . . . . . . Zlp. 4.
-+
:
Upr:ma 1'0 'lin Okoliowych )11'1.1'/. Oczapo~
w~l;icgu.
. . . . . Zlp. 15.
»::: .;. '\-Yl;lIlom,,';ci GospO<łarsl.ic !.aztlemu RoilliliO" i
mianO\l'il'le l.:.'ł;nnolJlIl:l,I Pi~arf.C\ł11 i OlicynIi. •
tOOI potl'7.cbne 1"·I.ez ł'Ul'llWS\.if.'B'0 2·\'01.
~ -:..•...... '
. Zlp . • .
:::: ~ Zasady l,idl,'~nowania owiec i znajomości
t:::~.
wl'łny pncL Loehnf'r:1. . • . Zlp. 5 .
J8--+
~.
::: v Zlote Runo albo , I'oc!n!-;"ya i 1.II,,·,·ie ",clny
111(>r~lIl1SÓW pll' w~rr\,:tl"m;;~ Iw,lar kim
~;.:
pr"Lez 'V \,-Barthd
. . Zlp. 9.
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liazania Balickicf,'1I 2 "01
' Zlp. 16. •
Uomilic lUalc7.ewskiego 2"01.
Zlp.- 6.
t\:tz:\nia Willnickicrro. . . .
Zł!). t O. •
Ilomilie Binloh"1.cskicgG 4 vol.
Zł},.32.:
I\azania Filil'cckicr,o 4 ,ol..
Zlp 32. :
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r\Uł'3c~'a Zimuą Wodą rysnica przez l\lnnde
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Moris5Uhiana o Pigułkach 2gie ""~nie.
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