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.MIASTECZKA I "YSIE ,V
z
(Liezby

W

OJ;RĘGU

RRAI~O"VA

W. 1\1.

JCR ODLEG1.OSCIAl\I1 OD STOLICY W::\lILACH AUSTRYACKJCH.
ozu8ezaj~

mile; dwie kropki: pó-t n:aili; punkt.

DYST HYI,CIE l.
. • OGILSKDI.

cwierć

IUiIi.)

W DYSTRYI,CIE IV •
TRZEBI:\SKDI.

•

Bl'3nic~

2. Batowiec l . Bes"lc7o 1 Bolei, I : BoslI'
noll,'cill 5: Czy·l ówka 6, Dul owa 4:. Filipowice 5
luw I : Bieric70 ce l, Challtl'lii 2 Cło 2: C"lulice :L GÓI'ka Szlachecka 5:. Grojcc 4;. I,aruio" jec 2:. 1>0'
C701~Yoy .. Oębie z wódki:. Dojazdów 2, OLicli~· ';cielec 6 llJiech,iw i włość Fod lasem 5:. lUie c!rl;w i
Jlowice t : Głęboka 2: . Głębioów I'ny Bes"lcz l Górka \" )'pye lr 5: 1l1l0s'lOwa 5 31 Y lachow icc 6 ~icpora 'l 5.
li ościelnicka 3 Grcmbalów l: .•'; ępa Hu ićcka 2:. Oblas/.ki 5. Ploki 6: P o, II ~·żc 4. I's3r'y 5. Pila 6
I:\antorowice l : . .'n smyrz.ów 2:. ~,ościelniki 2:. Płaza 5 : . ('ogOr1.)'!'c G Rudnu 4:. Si('rniola 5 i'·r'1' /;.
I'rzcsławice 1: .\rzystol'oM.yce 2: l;lIjawy 2 Las lin. fncLinllka ~laras 7 · . Tl'1.chiolll;a Sam"'.",,~,
III.'.!
ściełllicki 3 Lubocza 2 Lęrr 4. Luczanowi~e2 . JJi
hillia 5:. \"odna 6
strzowicc 3 ;\J0l:ila I. OcLodLa ~ Olsza:. Pleszó,v I ..
w B\(THYt:CIE Y.
Prrrssy2. PM.ylasek Rrr siecki 2 :. l'rz)"lase\; \"y(·i "7..
JA" OnZ~ICKnI.
ki 2:. Racibol'owicc 1: Rakowi~c:. U US"lcza 2, 11 0
Byczyna 7 CieHko\\ ic'e Narod. 7 Cięszkowicc]lo
gów3 Stanislawo"ice 2· ~tryjów 2. SlIlec!rów 2, Hi,k: 7 l:ieszkowice Soltyst 7 D.,browa Narodowa
'''ola Rusiecka 2. 'Voli ca 4: \"ruzcl!icc 5 \V f;grcc I i Jeżów 8 Dlug.ISZYO 8 · Ja\ve,rt.no
ójt. i: Jeleń z
"'ęr,nynowice2: ''" yciąze 3 'Vadów 2 . Zastó' l ;.
\Vójt. i !'reb 8 Luszowice 6.1'001021: 8. Szczakowa 8:
Zd .. ieslawlce 1. Dlubin ,! I : .
W .D YSTRYI'CIE n.

z,,,

W D\'STRYI\CIE

n.

CURZA~O\VSKnl .

nalin 7 nobrek 8 Bobrowniki 8. Chrzan ów m. 6,
RALlCKJJI.
ClieJlllck 7: Dąb8. GOM.ÓW 8 Gromlf'e 7: liąty 6,
Aleksafldrowice 2. Bacz n 3. Balice l . . Baczy.
Libi"z ;\Jaly 7 Libi'li wielki 7 lHocz ydła 6: Ostropo.
nek 3. Borów Brzoskwinia 3 Bnoskwillki 3 Bu · le 6:. Papiel'Oia i ~lłyn 1. Pilą na liuioiach G:.
dzyn I:. Bihicc I : Bolechowice 2: Ilrzezic S"llachec·
W O\' STR""CIE HI.
kie I:. Ilrzczle Narodowe I ;. ClrolcrLyn 2 CLrn·
ALWER KUl.
sna 2:. Frywald" GarIica ':'Iurowana I , . Giebul
Alwerrria 4: BrolUa 3 .. Babiee 4 :. Jan!,owi('c 5
tów I :. Górka :\~rodowa :. I'arniowice 2 1.. le 'zezów
z Stcr':' 2: l,ochanów 2: lUarszowi cc t. ~Iodloica l\aruie'1 4 liwa czał~ 4:. Lipowice 5: "lirów 5 ~Jęt
"ów 6 Okleśoia '4 : Ol.zyn 5 PodJęźe 4. Poręha 4
wiclka l. ~Iorawica mala 2:. .llorawica wielka 2:
!'ot,,!; 4: Rcgnlic e 5 Rozkocllów 5 Sauka Pól nOCna 4
lUydlniki I : Olsza:. Pękowice 1. I>o(hl.alany 1.111 '
Sanka J>ohrtloiowa 3:. Skowronek 4. Siemota 5 'Yy_
chów 2 Prądoik czerworry :. Prądnik hialy:. Ihą I;:.
gic!t.ów 4 Zagóne 6 Zarki 6, ZródJa 4:.
Duchowna I Rząska Szlachecka t Sznyglice I: To
W DYSTR"IiCIE "III.
maszowice 2 Tonie I. Trojad)'n I : Trojaoowice t,.
CORZA:>oOWSKDI.
'fr ojanowi,'C oltys I :. Ujazd 2 ' Veryclrów 2 \"ilk o·
Rugaj Sołtystwo 3. C7.('roichowck 3. Czerni·
wice I Zahi cr7.ów 1:. Zalas 4 Zelków :?:. Zielonlii
dl ów 3: Czul ów 2:. Cz4Jówek 2:. O'l browa 2:. Gro·
Naro,lowe 1. Zielooki I\apituloc 1.
[llW3 '2:. J e1.io r'an y 2: liępa 3:. lilokoczyn 3: I:rze ·
mienik 3:. I,aruień l, Lęk l .U nik ów I:. lUnikówek 2:
w DYSTHYI,CIE III.
Niwka 3Pa,ieka 3: Prl.e ~ina Duchowna 3:, Przegina
KRZESZOWICKI:lI.
~arofłowa 3:. Ręczna 2. RlIssocice4. Rybna3. Hy.
Brzezinka 2 :. Chrobielów z Sołtys 4. Czeroa.4
bila \V ójtow. Sciejowice2:. ulkowa 2:. '''%wi ·
Czatkowice 4 D ębnik 4 Dubie i ~ieklucz 3 , G" óździ.
ce 2:. Zagacie 2:. Zawierzlrie 2:.
ce 3: lirzeszowiee 3: liobylany 2: Lgota 5 Liszl;i 2
W Dl'. TRl'l\CIE IX.
lUi ękinia 4: JJlynka 3 Xowa Góra Jlia sleczko -4: . No ·
LI5IECKI~.
,
wojowa Góra 3: Niegos7.0wice 2:. Nic\el'iec Poloc·
Bielany ,,'icś I Biclaoy Was7.tor 1 Bro "icie ma·
kich 3. Ostrezoice 5:. Paczułtowiee 4 Pisary 3 Rad
waoowice 3 Ruda wa 2:. iedlee 3. Sowiarka 2. Ten łc:. Brono" iec wielkie ł Chełm l. Li.zki i Liszki
1.
czynek 4 Wola Filipowska 4: 'Vięckowice 2 :. Za · 'Vójtow. 2. ~owa wieś 2:. OIszaoica 1. ~ekary
~
Podkamycze l:. Przegorzały :. Pnegorł"y Durll:
ry4. Zbik 3:.
1 Smicrdl.ąca 1: 'Vola Justowska :,
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SUCHE

LICZny ZWROTÓW KALENDARSliJCH.
ł 9.

Z wrol Xięzyca czyli złota licl,ba Hi.
XVIII. Epa tka Ruska XXIX.
3. Zwrot słońGa Cyclus solarys 14B. Litera Ni edz ielna n.
15. Rzvmski Poczet 15 ,

Mięsopustu rachując od Nowego Roku do Popielca tygodni 5 dni 4. Ruskiego mięsopustu zaś Niedziel 8 dni 4. Wi elkanoc Ruska w 5 tygodni po
Rzymskiej wypada.

Ś W l Ę T A.

RUCHOME
OBRZĘDU

RRYMSlilllGO.

23 Stycznia.
9 Lutego.
27 lUarca.

OBRZĘDU RtJSlilEGO.

I

22 Luleg o.
Nedela ~lias?rustua 2 Marca.
Post" clvk! - - P a. cha Chrysta 19 li wi etn ia.
\Vozneszenie Hospo.
5 ~1aja,
28 l\Jaja.
S os ze.> S. Bucha
7 Czerwca
15 Maja.
18 Czen\ ca.
22 Jlaja.
T) lo Chl'ysl 26 ~laja,
Piolru\\ ki Nicdei 2
29 Li ·lopada.
27 Listopada.
~edela I Adwentu - - - - - - - -- - - - - -Ił X I
G ,. I.J n ,,, E.

Niedziela StaroZ<lpustlld
Popielcu
\Vielkanoc
\Vnieb owstą. Pauskie
Zielone Świątki
Nicdl.iela SS. Trójl:Y
Boże Ciało

Niedziela I. Ad \\'Clllu
Dni. ' 9 Kw i.lni .

D N I.

1. Lutego 16.18.19.\3 Września21.23 24,
2.1\1aja 18, 20 21. 4 Grudnia 14. 16 17.

URODZiNY KAJJAS:-;IEJSZEGO

I

CE~ARZA

AUSTRTI.

.\0 ~I.j.
l\lIENI y ,
' 5 P.żdz •• rnika URODZINY NAJJA :\IEJSZ F.GO "RULA PRUSli:IEGO.

5 Narcil
7 L'I,ea

1\1lEN('lY.
UROI/ZINY ~,'\JJ.-\S:-'LEJSZEGO CESUlZ A \VSZE CH ROSSY!. KR ÓL-\ POL" ,H:~)

Iti .... "urłni.

"

l\HE'\r'\Y.

Wrz.; ni. ROCZ:-IlrA ~AD\"IA UsrA\\' Y
Z JEGO OKRĘGIDI \V 1I0};.U '8.8,

WYKAZ

\\

OL~E.uU

MIA STU

};.a ..H,O\\U

PHZYCHODC I ODCnOOLJ POCZT.

POCZTAl\IT CESAH~KO-.\l S'j R'l ,\CKl
jest wr,Ynku wdłllulI pod liC/h,! :15'.
Gdzie )lI'ZYCIl(HIJ,ą Poczty: cod'LlE!nuie z ,\ustl'y i
C7.cch o godzinie 8 I·anu. 1'0 )lohltlniu zaś o go·
d'Lillie 2 'I. Hossyi I całćj G~licj'i.-O,lcbod1." zaś
codziennie "o god7.iuie 10 rano do elcch. AIl~tt' yi.
" 'loc h, Alll cl'yki, FI'allcyi, , \I I~lel'lI, Turcy i, (~ ...'cyi
j Szwajcal'yi; zaś o godz . 6 W" iceLól' du GOIli"yi
i nos yi. Picni~,he powinny h yt' oddawane I~od1.illą pr:tetl oltćjści c lII ptlcLly; "s'L cJkic 7,as paki.
skrzynic, tl'Z ~ha bkladać na PodG ó rzu. C- cltic lIlah
hyć c ,~pedyu\1'anc.
lil\\3 b Clty odcłJodL'I kaido
dziennic .to \"'i ednia i t;ali l'r i .
POC:ZT.-\.'.\IT KROLE T\\'.-\ POLSKIEGO
je,t wd o mu rl.:!d'JWI IlI IHI Stradouti u
\Vecll e I'l'1.rj ę tcgo przct II Yrd"'yą J ellcl'"J"t: P(ICzt
rzeczonego I-lróleslwa plJr7.<jd lilI , P 1'7. ych .. d/, ~ 1"lc'Lt y
do lirakowa: wc \Vtorck \\07.owa (Dilihns) okol .. 1'0
ludni ... ł'oc 1.ly kurycl'sl,ie przychodzą cO lb .iclIni e , o·
prócz Poniedziałku, z li~tamj , godź. 4 po poJudniu.

°

KO~STYTUCYJ:-;ł:J

Odcbo,hą: w ~ied:ticl ę WO/,owa ( Dyliźans) z li.tami,
I'ieuiędzmi.p d liictallli i t: 1" OgOlIL. I z połuclnia któ·
I'cjedllak na:~ f,lIdź: listy zaś hcz l'icniędLY na:2 gorli.
p"Lcdodćjscicm "oczt~· , w 1I1·I.CULic 11ltej~/. ylll 'doiyć
ualeiy. POC'Lty klll'YCl'sl.i c odchodzą codLicnnie. wyj ,l" zy Punied!.;alki . o I:"HI,: I Oz I'a na, ktorcmi tylko
li.ty hel. l.iclli~dLy i inllych I'0óylck, oddawszy tako\I e lIajl' ó 'wi ćj na jcdnt: god/.: prted udejścicm I'ne,.ylać mo1.ua , -Oso b y kai.dut\l.iLllltic z l\ralwwa do
l'IlI~ki wyjcż.l1;ać llloG ą t'e. 7.3l'ispuć &ię "inni na
Oyhians w Ni edzielI; odchodtący jakotci na karetę
hlll'yerbką wuióneurzędul'OC1.towcgu.

POCZJ'..\'\Il' KROLE\ "SKO-PRUSK f.
.i'·'l w;;f.\ wn,\'lu r\'tlku .. d omu poJ JiCLb~ 260.
Tamie pn y hodL ą l' oc ll yco d1.ieooieogodi.. 5 wieCZOI'CW. Odcllo,I/." taś cOllzienllie o 9 ,~il!czort'm .
Li.ty, pieni ąd /,e i pJ~;iety 2 godzi"arui prud odejśc i e m odda\vane by" ul aj". - Odj ei dia ć uś l'iICqCY,
maj ą się pllnktnalnic kwandranseUl przeJ. odejścicm
w l'ocLlarucic znajdować.
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STYCZE~

lllA DNI

DEI~E1UW RY.

31.

OM T. ŚWIIjlTA RZYJJlSKlf;.

'O,,-y ROI> Alma..t,

t.

T.

Jlo B " ~lartyniana B
Daniela lU. i Genowefy P .
ryta Biskul). i (hr"oza ;U . "
5. Ś. Telesforn lUęczen.

3.

6. (

nZECIł

nr Ił; T A

It U S K J K .

N ~ ·\.IWCD. Juliany Lllucze .
P . ..\na ·tu)"a JllIcze .
Jluczcn 10 wl;ry.
Ś . W i g I. do H01.dest.
<... lOZmS UlnVST
P SOIlOU IJOIJU ,O
S STEFANA :m, .Z':

2.

I\ROI l

7. P. Lueyana ;\tę. i Juliana iU.
8. S. Seweryna lU. j Jlaxyllla B.

,Ił

s.11huatya J epis 1\1 uczc.

~I

~

9.
1'0
Jlare yan . I>. ;U.
10. P. " ' ilh elma B. i Jana B. " ' .

2~ . 'I 1. po H07: Owielmiillll.
29 . P . SS . 1\lladellce.

II . \V. lIi;:;iniusl.a Biskupa.

30

\V . ..\nysyi JllIc7.e.
~1. Ś. ;\lelan)'iPrepod ,
t.
\ 'lU OllRJl
llO&P

12. S. Honoraty Panny.
13. C . Gudf"itla " rymawcy.
14. P. Felil:sa 1\lęczen.
15. S. Pawia I. Pus. iillaurllz\Y .
l tj.
1 () 3 \
ID ~JCŁU illar .
17. P . ..\nto!,iego Ol,ata.
18 . \V .l\at.S . Pio.wRz.PryskaP
19. Ś. Ferd yuanrla \"yznawry .
~O. C. Fabiana i Sebastiana:U :U
2 I. P . ..\ g nes7.J.;i Pauny lI.
22. S. \,,"inl" entev,o i .\uasta illlU

2.
IłOZ",\.'T
w JWŚCJOŁACII

3.
ro Boz

J," \KOWSKlcn

oo rnA WH. Ć SI F; lIAJ4CE.

1. U
21. U

70

Apo~l.

lIeorhia Prcl'0d.
I' ol yjcw kta :tlu cze.
IIr y horiaJepibko.

\V ST\'~Z~IU.

DOla

~ohor

W i & i l. do Bohojawt.
OIlOJA \V .ł. '\YJf~

xx.

l)ominik a uÓw .
J Ó7.efa l,() ~Od1,i nlle lJabol en·~_ _+---=:___~____- I
23 .
taiOl. " .a I
. ,.
t- t\VO 21 22 , 23.
11 .
1 po Bobo Fteodosya Pr.
24 . P . Tymoteus7.3 Bis. Jl ęc zen . 25. ł,j XX. ~Ii ss)onarzy 40 go .1z . nabo. 12. P . Tat yan ny:llllcz c ,
. 5. \V . ~awrócellie Ś . Pawia .
icr'.. two 2:i . 26 27.
13 . \V . J (' rm ~ laJllIrz e .
14. Ś. Pawi; Flp,·eysk.
_6. Ś . Pauli " 'do. i BatyIdy ł\ro . 29. C I'P. Wi zytek .
15.
·S. Olec w Splai.
27. C .•Jana Chryzostoma B \V.
28. P. \Valcrego Bis i ł"arola \V
16 ,
l' ctra \" er)'chy
29 . S . Fran. aJ.B.W.iSabi ;\1.
17 .
.\llt Ollyj:l '" elyJ.;acho.
Ś,

f. • IJ

30.

Jlart yny Pan . JI.
31. P . Ludwiki\V . i..\lherto . \"
.lAR)URKI W

T1CZ:\IU. -

\\"11.1.

1~ .

"
_ l'"
Aftanasy a l;yr .
19. P. Jl aJ.;aryna Prcpod .

Dnia 12 . Scbebat I.

2 . Jo;dr1.(·j ó w ; ti larki; 7. M0l'uica; 10 t;hęciny; 18. I. ęczna.

Na i'ii e.17.iclę 1 110 ~owym Roku. E" angelia tlIe jest "'y7.uac7.0na.
1 po :l "róla ch . Ewanr,. li LlI ka~7. a ś. w r 01.. 2 . O Chrystusie w 12 l alac h.
2 po 3 ł\róla ch. Ewall!: . li Jana Ś w r 07.. 2 , O Godach", lianic Galilejskićj .
Starozap"stną . Ewang. II JlatCII'Z3 Ś . w rm;, 20. O rohntnikach w willnicy,
~)i ęsopust ną. EwanI; . li Lu\;as?,a Ś . w rol.. 8. () nasieni •• i wiclorakićj roli .

(: Ostatnia liwa dra dnia 3 o t>fl'odzillir II wie czór-mrozem się od:wacza.
~ ów dnia 11 o gndzilli e 5 wierzór-:nicż.uy czas zwia luje.
) Pi erw za Kwadra dnia 19 1\ godzinie 10 \\ icczór - odwilżą grozi .
Pełnia dnia 26 o god7.inic fi millu "ic 4;; wieczór-na ' nicg z deszczem l;tldzi.

,'oIl.niu

t)

.

UI przy p łula zaćuIieuie U!i i'>ŻyCłł: g. :i

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ._--

J11,.

II, ;r. g. G .... :J;, kUli. g. ~ .... 3.

~
-------~
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l\fA DNI

28.

t .W .
2.
3.
Blaieja Biskupa lU .
4.
'Yeroniki Panny.
5.
Agaty (lanny ~1.
~r'

J

.~H'/ąT,4 RUSKIE.

DNI T • •ŚWllilTA RZYMSKIE.

6.

~UAR

Jcwtymyja 'YI'/ykaho
.\ laxyma I}repod.
C rimoftca Aposto.
ł'. 1,lymcnla J episk .
S. Xenyi l'rcpod.
IIry/.orya.
Xello/'onta Prcpod.
Joanna Z/atou st.
Ś. Jcfrema Prepod.
C. IImatia .Jepis ~1.

Dnroty Panny lU .

7. P . Homualrla Opala.
8. \V . Jana deiUatha i :\larylly P
9 . Ś. />"pittl,·c. Apolouii P .IU .
I O. ~ ScLolaslyki Panul"
11. P .lIi poliraiEufr ozy ny~l .
12. S. :\lotlesta iUęczcn nika.
13 . l
Juliana ~lę·

S

\

Kyra i Joan . iUuczc.

Fryfona ~I
'Yaleniego Kap.1\lę.
F:lUstyna Jowity 1\1.1\1.
Symeona Bohopr.
Isydora P,·epod.
Suchedni . Julian,,)' P .1\1. Dnia
2. \V wszystkicJ. l.uścinlach parafii i za· 5.
A Ioaftyi ~Iuczc.
SablDa Biskupa.
konnych.
6 P. 'Yukola Prepo,l.
Sacll. Kon stanc yi Pauul"
19. S . SI/ch. Konrada \Y yznaw. 6.7.8. przy zakończcniu karnawalu 40 7 . S. Parftenyja Prepod .
godz. nabozell." Panny~laryi.
1----+-----------;
20.
f,eona Papieża.
M.
Ol
Fteodora.\1 u.
9. UP. l\laryi 0,1 'Laczt;cia I}ostu , ai do
9. P . ~ ykJ fora 1\lucze.
21. P. Eleonory Panny.
kOllca codziennie o godz . 9 msza .
22. \V. l~at.Ś . l' wAnlin. Roma . P
.
I -'
lO.'\'. Charatarupya l\luI·ze.
śpicwana 'l; kazllll1cm. po po ulInin
.
11. S . 'Y/asya Jepys. ~J"c:t.e.
23 . Ś. Florentego \Y yznaw.
"IV tymże samym kościele Passya o go12 C . JJcletya A~chicp.
24 . C. ~laciejaApostoła.
d1.inie 3. i we wszystkich kil ciolach.
25 . P Wiktur yn i \Yikl or. ~I.lU.
-<>-:3~~
13. l'. :\1 ...·tyniaoaPre"oc1.
14. S .. \n\. enti .. I'repod.
26 . S . .\leksanLlra BIskul,a.

14. P
'15. \" .
16 . Ś .
17. (;.
18. P.

7.

27 .
28.

Onia 11. lu' Ada,' .
24.
PIlI·im .

Anastat. yi I'.
Romana Opata .
lARlUARKI W I.UTBI. -

~a Nied'l.ielę

*

f'

W KI.

I fl .
Oo}spna .\p .
I fi . P. Pamfyh . lnc7.e.

1. Opaw:\; 2. LubiiII , 13. I, ielce; 14. Proszowicc; 24 lUi ec!Jów.

Zapustn,!. Ewang. Ił t.ukasza Ś. W roz . 18. J ezus I'l'Zcl'0wiada wą mękę .
u ~Jateusza Ś . w r uz. 4. O djable który kusil Jezusa.
Suci!:, . Ewang. u )lateus'l.a
w..,z. 17. O pr:t.emienic niu się Je'l.llsa.
Gluchą. Ewang. u ł.ukas7.a b. w roz . II. O wynucaniu dj"błó,,,..
\V s tępn ą. EW:\II&

([ Ostatnia nwadra dnia 2 godz. 11 min. t:J przed poludniem , niestala w pogodzie.
Nów, dnia 10 o godz. 12 min. 45 w poludllie, wietrzno Illr()ź n~· .
) Pierwsza fi wadra dnia 18 o go. 12 m. 30 w południe, wielkiemi n.rozami odznac7.il ię·
6 Pełnia dnia 25 godz. 5 min. 20 rano - przy pogodzie, 'nieg tu i owdzie.
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31.

MA DNI

'nUA

D.·I T. ŚWJ l!?TA. RZl'iJJ8 KJE .

t. 'V.
2. Ś.
3. C
4. P.

Albina Biskupa '" yz.
Heleny ~esar"I.owej 'V do.
I\unegu ndy Ccsa.
I:azimic na I'ról. PoL
5. S. Frydery ka Opata

Ś.
C.
I' .
S

6.
(,olety Panny.
7. 1'. Tomasz a z .\kwinu .

wEw.

P .• 'olyk3rp a .J"pi, -'Iu~ze.
24.'''' Obrilll lawJ03 nna.
Ś. Tara.)'" .\rchicl"
C. I'orl'yria A .... hicp .
r Prohllpi a Prcpod .
S \\'asylya "rep"'1.

8.'''. Jana Bożego '''. i Beaty P.
9. Ś . Francisz ki Rzym .
10. C. 40

.';W/ęT-t RI/SK I E .
Ftcodnr a -'Iucze.
Lwa I'apy HyUl.
'rch)'pp a Apo~to.
Lwa EI',~k".
Tymol'la PrqlOd .

Jlęczenników.

II. I>. I>onstau tego 'Viel.
12. S . Grzcgo na l'apieżD .

13.
""ptyn y Pauny
14. P. Zacl.a ryasza iJlatyl dyl\r.r ----_ _ __ _ __
_ _ _ _ _-ł
15. ,Y . habelli P. i Leoncy; I).
a.w.
DOŹ , TWA \f ~l Ile\,.
16. Ś . C)' ryaka OyakOll3 .
4.
Ś.
Dnia
17 . C. Gertrud y Panny.
5. I.
18. P. 7BoleŚci~.Jl . P. Edw .iU
6. 1'.
19. S. Ju::.e./'auM. -11/ . /'.
7 . S.
20.
Eufemii i Tcod . ~1.
21. P Benedyk ta Opata .
22.W. I>atarzy n)' l\l·ÓI.
23. Ś . Oktawia na Jlęc7.en.

24. e
25. P .

26.

S.

27 .
28.

Jana PliS.
Sy\.ta "apieia .
29.W Eustaze go Opata .
30. Ś . "'wiryna Męrzen .
31. c: r\ornelli i i Balhiny P. P .
JAR~ARKI W!HRC U. -

~'~"'"
Z

Dnia 12.

26 . 27.

~

D \\SIU.

l ny ~jsan.

* Passa!. .

13. Sbszów ; 14. Radom; 19.

15.
<
'\I'31,iai l]ucLe.
IIi. 1'. Sawyna illlH'7.C .
17. \V . .\Ieksva Prcpud.
18. Ś. l\yr~· I·la .\r('hicJlY.
I!L C. Chrnallf taJll1l"7 .e.
I,ońbkic: 24. l'"zcz)ll a .

1\a ~iedzielę Środopostną. EW3Ilg. u Jana Ś. 'IV roz. 6.
O nakarmi eniu 5000 lUllzi.
8ialq. Ewaog. 11 Jana Ś . 'IV roz. . O iyda c h kłór7.r chcieli
uhamiellować Jezusa.
I\wit'toi ". E\vaog. u 31ałeusza Ś. w 1'0 1. . 21. O wjcidLi e
JCJ.u ·a do Jeruzal em.
'Vielkanocną. Ewan& . u ~larka Ś. w ruz. 16. O
ZlUartw ychwsta niu Jczu a.

C Ostatnia hwadra dnia 4 o godzinie

2gi ćj rano - wietrzlla niepogoda .
l\'ów dnia 12 - gooz. 7 min. 30 przed połudllil'm - na ' nil'g
I,.b de 'zez zanosi się.
) Pierws za n wadra dnia l!) o północy - pogoda zlllicni~ się usiłuje
.
"'"" Pełnia dnia 26 o godz. 2giej min. 45 - zwialrem chmury za
ępią pogodę.
W iosny

pOf'z~tpk

dnia

~J.

W arc:'8 o godz. O m i n . J. z pó-rnoc :'y.

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

;\VIECIEŃ

MA DNI

30.

.1 ART.
T·I .<§ W1IPT.ł RUSKIE.

DNI T. ŚWlę'rA R7J.LJtSKIE.

I. I). lIugona U:skupa 'V.
2. S . Franciszka 7. Pauli.

P. PrepodOtec.wOb S.Saw.
S. Jakowa Prepod.
~ ;) Po~tu ''''asyłya Jcpis.
P. ;SykynaPrepod.
24. 'V. Zachary i Prepod.

3. "'i. Pnc\ od. lIyszarda Bis.
4. P ZWIA~ row \ " '1 I)
5. ' V. \Villcclltego Fcrc.
6. Ś. Celestyna Papieia.
7. C. Epifaniusza Jlęcz('n.
8. [>. Oyoni7.cgo Biskupa.
9. S. )laryi Egipcy.
10. 'i
11. P.
12. 'V.
13. Ś.
14. C.
15. P.
16. S.

25.

łłLAHOWISZt.lL

P.
S.

:! 6rubu JeL Ezechiela P.

'Val c ryanaJIęczcn.
Ludwillyl'.ił\asyldyP.

Jlęczen.

"

nOŻE:'> .. f\VA'

k WIET .... n.

.

17. " I:H)pi('kiS.Jo. lluclolfall.
18. P. Apololliu'7.a i\lęczen.
19.'V. 'Ve.-nera .U.i AntoniiI'.
20. Ś . Agoeizki Policyan.
21. C. An elllla Biskupa 'V.
22. P. Sotera i I\aja ~I.lU.
23. S. 'Voj ciecha Arcybiskupa.

6. P.
7. 'V.
25. \V kościele Ś. i\larka i \Viocentego 8. S.
9. C.
u XX. Oominikanów.
26. Unolego Ciala 40 godz. n:aboicń· 10. P.
I l. S .
stwo 24. 25.26.

,. \ el Jerzego lllę.
;Harka EW:lo&elisty.
ł\let'ł i ~Jarcella 1\1.1U.
Anastazl!go P. i Teofila B.
'Vitalisa :Uęcun .
Piotra LUęczen.
Katarz yny Senen.

12.
13. P.
14.'V.
15. Ś .
16. C.
17. P.
18. S.

24. "'i
25. P.
26. " '.
27. Ś .
28. C.
29. P.
3(). S.

2. U X . Franciszkanów.
23. U Ś. 'Yojciecba.

E li

JAnllAnKI W KWIET., n: . -

Na

~ ~\

IOW lO .

Dnia t I. ;"Y Ija r.
- t. 2. Ostatnie dni Passah.

*

3.

~Ialoboszcz:

Iłariflna

Prepod.

:10. P. Joanna Listwycz.
31."'. lpatyaJel'isko.
I. S \PRl'L lllaryi Schyl"
2. C. Tyta Prel'od.
3. P. ;Sykyly Prcl'od.
4. S. Josyfa Prepod.
5.

Dnia

~latWlly ~Iuczc.

'ł. rostu l\Jarka Prepod.

29. "

Leona Papieża.
Juliu s1.a Pal,ieh.
Justyn a ~I~czen.

LambCl'la

~

26. C. Sobol·lIawryila.

5. Berdyczów; 23.

a l'ostu Fteodula lIII.
JewtycLia Jepis.
lIeorhia Prepod .
Irodioua Aposto.
Jewps)'chia Jepis.
Tercoti:t ~Iucze.
.\ntyny J epis.
I
'Va ylyaPrepo.
ArtemonaJepisko.
i\lartyna Papy.
.\ry tareba A·posto.
Abapii i\lnc7.e.
Syweona Prepod.
Joanna Prepod.

Jędrz ejów .

~iedziclę Przcwotln ią .

Ewang. u Jana Ś . \V roz. 20. O pokazywaniu się Jezusa uczniom.
n Ja.t.l ś. w roz . 10. O Chrystusie dobrym Pasterzu.
u Jana Ś. ,,4 1'07.. 16. O odejściu Chrystusa do ojca.
po \Vielka . Ewang. li Jaua Ś. W roz. 16. O przyczynie Chrystuson'ego odejścia.

2 po Wielka. Ewang.
3 po \"iełka. Ewaog.
11

,
([ Ostatnia Kwadra dnia 2 o godzinie 7 min. 30 wieczót' - chłodny czas wróźy.
Nów dnia 10 o godz. 12 wieczór - pogoda się wzmaga.
) Pierwsza li wadra dnia 18 o godz.. 8 rano - "ietrzny czas z deszczem.
r Pełnia dnia 25 o godz. 12. min. 30 w południe - posępno zimny czas.
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.1 A J

MA DNI

3t.

T . .ŚJr J '1T,ł IlZY .l1SIU E .

D:\ l

1.

po

lei Fi lil'aJal;o . A.
Zygmunta .\141 .
ż. Znalezicnie ł'l· . Ś.
" ·rz)'!:. . Fluryaua iUę.
:sn:BO 'ST. P \.S.

.

"'·r=1'Ź .

4.
5.

'" r":l

J oan . ł'.
F t eo d. (>.
J ao uar. lłl .

G.

Sawwy Jlul'zc .
Jl3 .. ka Jcw. Aposto .

7.

X.

wo~' 'e Wasy l ya
Syn.eona Ipis . :U.
2X.\\'. Jasflna .\posto.
2~. Ś. \)cwial. ;\Iuc'lenyk .
:30. C .•Jahowa Proroka.
I.
J Jerulii Proroka.
S . .\flanaoya .\Ie ... .

. ST '\1

1 l'

r.

9 . P . Grzegorza "'a'lp.
10.\". hl'dura\\' /ościa.\V.
l L. Ś. Bcall'Y'Y I'alln ' .
12. C. ~crclls1. a i Pankraccgo :n.
1:1. 1'. lIi/al'cf,o Bishnpa.
l't. S. If'i{.[illfl. n""iraal'r;o :\Ię.
l;).
tz "'J L S Zoliii3LOI' .
16. l ~
r Jana ~CpODlU .
17. 'A'. Pasc1\alisa " ·yz.

r

ol
O~
Tymofteai'1.
Dnia
1', \'clahii ;\Iuczc.
3 . "\V kościolach l '. ;\l3ryi Śgo lirzyia ;) \V Iryny.lluczc.
I~. Ś . )'Il(/led.l~cla;sal';apucy.
i w~Uol;ile ,. oktawą .
(i. Ś Jłl\\al'raweclnabo .
HL C. PiotraC('lcst.
4.40 f,odzinncllaboi,eil. u Ś. F1oryana. 7. c . ',"o"pom ł'reslu.
20 . 1'. S'IIC'h ,,!. Bemarda Sen.
8 . \" I;ościele kate,lraln YIII • u l'. Jlaryi 8 1' .•Juanna CollOsia .
21. S . .)'flt.JlI-cl . lIelcn y I; ról.
i u X X. Pallli nów 'loki" wą • jak"tri ~). s. 1Pren . :\1. ;\ )\;01.
'_'''1,
(
.1 ul,", I'.
co l.'iątcla13bo. a7. d07.iclony('h ś" iąt. ~07-'"--r.--~c----~·:-----.---l
I ('l. li S. \\'ujl'ict'ha. 18 . li I;.pncynów. l .
,)
Symona "p.
2:~ . 1', IIczydc'yuszaBiskupa .
1- ' O tl·
b . .
li.
P . ~lokia~luc1.c .
n. 4 [[O 1.lnne na OZClIstwO ,,. kościele
:H. \V. Joauny \\' clowy.
')r\
12 , \V .1('1') fania Jcpis.
k!ltcdralnYl1l oJ:"~ w południe do 19o
.
2;) . S.l'rbanaPapieia.
I l'
1:3 . S.Ilł)I,c '·yi;\lucze.
2(;.
OlE ( l O Filipa :\e. 22 . ~z;;~:~;";~!'I~Ó:~~.nlc .
14.
I ' yllora :ll nc'le.
27.
Jana Papicża.
I;). P . Pacholllyja "'·cl l"
')0
26. \Y c wS'l.)5tl,i(,~1 ko.~ciolacl1 L okt. i pr.
:"0.
\\·i lhclllI,,".i~(ar;da.7. P .
___ .~__
IIi ,
Flcodoraf'r('po(\'

c.

2~1.

' .) 1'0 .". Tl'oclo'lyi i :lla:l..)'.

r
Dnia 10. J"J Siwa n.
15. Iti. Ś"il;':a.

30. P. Feliksa Papic"".
:H.\," .l'c tronrllil'anny.
JARlIARKI

W1IUC. -

~---+--~~----~~~-1

17.
Androniha .
IR. 1'. ftcodola Prcpotl.
19 .\\'. P all')/; ia Jcpi s.

8. ł;i cke; ~. B aliom ; 10 . (;)iwi~c: 2G . ł,~c7. na.

:\a :\i cl lziclę j po 'Vj clka. Cwan i:'. U Jana
w roz. lR. O skulku p,' u~hy w (ruie Jcwsa .
'" 1'01.. l;:; . O pr7.yj~ciu pocies1. )l'i~l" DucLa Ś.
6 po \Vielb. !,=wan{l. li Jana
Z c. la . Jhll·ha '. 1::''''11;:-. II .lana s. " ('Ol.. 14. O 7.c.lani" Hncha S" io;t('go.
Ś . Tró,il'Y. Ewan{,. u L"];a",,, Ś. w ru7.. 6. O 1','I"I Chic luclzhośri i lito śc i .
'2 po Swi"t. ":"an ,; . n Lllhas'l3 Ś. w 1'11/.. I'.. O WCf. """i,, na "iclk ą "icc'lcrl.~.

C Oslatnia 1-\\\';HI";1 dnia

2~o

o ~odzinic 2gi[.j po poludniu ,

(·i'.;'S \\

it'lrzny.

~ów linia 1 O ~o o godzinie l zćj, rirk na ro;.\olla.
Pićrwszól liw~r1ra dnia 17;;-0 n ~odzjlljc lsz(;j ro pnlurlnlU. prly deszczu

)
__ Pełnia dnia 24go o "odzinie lItej, czas si~ zmienia.

•
http://sbc.wbp.kielce.pl/

('zas cieply.

**

c

lłlA DNI

;U A J.

30.

ŚII'/l/T.I JiZLUSKIE.

,~II'/E'r,t IIUSK/E.

~ikodellla ~UęC ·Len.

EI'azma Biskl'I,a .1I.
jerra. J t!zu. motyltly
Fhwiana Bisknpa

ł:r

Flol"lmcyi P.
5.
li. I' . Norbcrta Opata 'V.
7. W . Rol,cl'la Ui.kupa \V.

8. Ś

o r t.; ",rHel Ha :'r
!'rrt )'!' Oht iIPlI,jl'
'al'pa '\I' 0. tn .
Fterapoota Jepis .
:\yki .
P . Fteodosyi lUncze .
S . Isaak. Prepot!.

:lletlanla Biskupa 'Vp.

9. r.. Fclićyana ~[ęczcn.
LO . I' .Halł~ ona tr PanDy .
11. s. llarnaIJas',.a A postola .
OnufJ'cgo

'v

l3 . P . ..\ntoni(' l~ o 7. Pad.

14.'v

Ba·l. llcgn'VY7.llaw.

15. S Wita i Jlotlcsta )1 . lI .
16. C Justyu y I'alloy,
l7. I' ..\.Iolfa Bislwpa.

l8. S. )Jarka i ~larecl.

nOŻE

T~A W CZER\\'("U.

..,

).

4.
5.

Dnia

J Cl'luiaApo.
.Juslyna :llucze.
~)'kyfora I' ata·yarchy.
tul, illyana :\)ucze .
:'Ilytrofaoa "atryar.
Onrortea Jel's . Jluc!e.

)1. lI.

3. 4. 5. 40 to - go d zi u n e na bozeus t \f o f-:(::-'._S_·'-t-,_,-.:..y_s._a_"_i0_1_'a_I'::-I.c_I.:..>O_{_I._-:--l
u PP. 'Vi·Lytek.
7.
Fteodol'a J.
\ GCl'l\'aze. i I'rot.
l~ .
20. ('. Regin y Panny.
13. " 'e wszystkich kościołach reITuly 8.
. ' teodora ~Ju.

21.W . .\Ioit.cgo (;onu g i '''.
~2. Ś. Paulina Bi. kupa 'V.

9. 'v. ł\yrylla Archiep.
LO. Ś . Tymoflea Jep. Jluc7.e.
li . C . 'Varftołolll cja .\posto.

Śgo Franciszka.

I !L Na Bielanach.

21. U Śgo Jana.
23. c. \ I~ rypilly Pan':y.
21. I'. \ nI'CIII=enlP,s' j nlla('!:rz . 29. U Śgo Pio tra.
25. S. Gwilelma 'V yz nawcy.

:!Ii .

'l

L2 . P . Onufrya Prcpod.

13. S . Akilyny Jluezc .
Jcl psea Pro.
H.
15. P. \masa I'rorolia.
Hi.W.
Cna I'repod.

J :ona i Pawia JI .

27. P . \Vl adys l"",a I'; . " 'p: .
'Z8.w . fi '; ![tlitl. Leon" ('a p icia

l7. Ś. Jlauuila [lIucze .
Lcont.:\1.
18.

Dnia 9. I '" Thamus.

29. '

30. (;. E milii i Lucvny )1

~1.

JAR!URKI W CZEH" C l:. -

:\.1

:\i (' (l/. id~

C
)

15. 2.4.

CZ ~ 6t o cr.owa,

1~ . Cli\\ic(';

23 . Bcrdyc7.o w ; 24. Lowin.

3 p" Ś" ią I. E\\aorr· u Łuka sz a Ś w roz. 15 . O zITtlhion{oj 0\\ cy i o groszu.
·1 1'0 Swią t. Ew"ng. II Łuka sza Ś. 'v roz. 5. O ohfitym Piotra polowie ryb.
5 1'0 Świ:,t. EW4ln g . u :\lat eus7.a Ś . \V"O 'l . 5 . O Sp l·. wi c{lIi wo śc i.
u po Św ią t. F: lVang. u JJarka Ś. w roz. 8. O nakarmienin 4000 ludzi .

Ostalni .. f\\\ aclr;, dnia ł go o godzinie Hl1Iej rann, de zcze tronami.
J.\ ów dnia 8 o godzinie I It rJ (lI'zed p<ilnocij, piękno - cieply dzień.
Pi ć nvsza fiwadra dnia 15go o godzi nie (jl(~ wieczór - cza piękny, rano chłodne.
Pełuia dnia 22go o godz llll:j win . 30l ej wieczór - upól ly i deszcze z grzmotami.
Lata

pocz~tek

dnia

~ll łJ

godz. 1.:: miu. O z

(,ó ·rUDC)' •

•
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LIPI EC
DNI T

5. \V.

6. Ś.
7. C.
8. P.

9. S.
lU. '

II. P.
12. \V.
13. Ś.
14. C.
15. P.
16. S.

M A D N'1

JUN y I.

31.

ŚIVI~TA RZYMSKIE.

T.

ŚWII1TA IWSK/E.

po
Anatoliego
ózefa I~alasantego.
Karoliny Panny
Izajasza Proroka.
EstcryKról.
El~biety (,ról. W do.
CJryłla Biskupa
o ~I~I .Jana z Unkli.
Pelagii lUęczen.
Jana Gwalberta "'·yz .
~1algo"aty Panu y lU.
Bonawentury Doklo.
RozcslańcówApos.illen,

~. itI. P. S7.kaplert.nej.
t 7. N
Aleks. i Berty.
t 8. P. Szymona z Lipni. ,"" y-L.
19. \V. \Vinccntego z P 'lU I. " 'y.
20. Ś. Cesława \Vyznawcy .
21. C. Daniela Proroha.
22. P. llaryi llagdaleny.
23. S. Teofila l\lęczen.
24.
U oS
Hunegun. K.
25. P. Jakóba Apostoła.
26.W. Anny "'at. N. jJl. I ).
27. Ś . J ukunda i Antusa ~I.lll.
28. C. Innu cenła P. i Peregryna.
29 . P ."'. art y Gos. P"
• ... ucy II a 11"'I •
3U. S. Ileleny Wdowy.

Na Niedzielę 7
8
9
tO
11

po
po
po
po
po

Dnia
2. U XX. I,armclitów z oktaw:) i \I pr.
P.
'Yizytck.
7W
4. U XX. Pijarów.
8. Ś .
16. U XX. I'armclitów.
9 . C.
18. U XX. Bernardynów.
10. P.
I __·•• .. _ · · :l ~ lucze ..
19. U XX. i'lis yon ., "y.
11.
26. UŚ. Anny, iXX. Bemardynów40to·~1-2-.=--lr-P-o-So:
:-:-·---'-t-C-.-J>-r-o-kt-a-ll-l-u-.~
godzinne nabozeństwo.
13. P. Bawryila Archap .
14.\V. Akyly '\p0510.
-<>3~=---<>'
t 5. S.
I\yrika :l1 uczc.
16. C. Aftynohcma Jepis.
LE:-iD ..,nz Ż\'DOW";h.1
I 7 . P. iU aryl1y)1 ucze.
Duia 17. Ś. Zburzenia Jerozolimy .
18. S .•Jem yłyana Mucze.

Świąt. Ewang. u ~hteus7.3 Ś. w roz. 7. O fał zywycb prorokach.

Świąt. Ewang. 11 Lukas'l.a Ś. w roz. t 6. O niesprawiedliwym Sufarzu .
Świąt. EW3ng. u Łukasu ś . w roz. 19. O zburzeniu Jeruzalem.
Świąt. Ewang. u Łukasza Ś. w roz. 18. O Farpeuszu i Celniku .
Świąt. Ew:mg. u l'Jarka Ś . w roz. 7. O Głuchym
niem ym.

L

er
)

er

Ostatnia 1\ wadra dnia t go o godzinie 12lej min. 20tej rano, nie tateczna w pogodził' .
Nów dnia 8go o godzinie 8mej min. 5tćj rano, przy wietrze o deszcz podejrzany.
Pi erwsza Kwadr:- dnia 14 o godz. 11 min. 5 w nocy, do deszczu z wiatrem skłonua.
Pełnia dnia 20go o god. 11 tej min . 50l ćj rano, grad z grzm
m chłodzi pogodę.
Ostatnia Kwadra dllia 30go o ~1I(lz. 4lćj min. 5t ćj po południn. na dr. zcz godzi .
Zaćndenie - .roliC'a dnin !ol

° g ... Ul. "li. lionil'c et ~. ':

.n ..... rano.

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

~~

,

S ERPIEN
T • •~""ltgT:ł

I. P. Piotra
2 . \V.

Ś
t;.

3.
,L
5.
6.

1'.

S.

MA DNI

31.

JU L Y I.

UZY/11ł!;KIE.

ŚWIIPTił RUSKIE.

Olwwach.
~.ll. P . .\nielskiej.
Znale. Ś. SZC'l.CpaIl3 i Aspr.
nomiui\;". ,y plla" ey.
N.tU.p. SlIieznćj i (;r·l cg .
Pnemie/i. I)~ńskie.
w

12 pl'
8. P . Cyryaka

7.

Kajetań."\ W

Ś
C

...
S.

po SOltc. Jermolaja. ~1 .
Palltalei\llona ~lucze.
Prochol'a Aposto .
I\allynyka ~)ueze .
C. Syly Aposto.

.

~Ię"zpn.

!) ,V . K:IIl1illa z Lcltis '''y7..

1 O.
II.
12.
13.

S . '''aWI"Ly,ica i l' ilomcllY.
(;. ZU·I.anhY Panny lI.
1'. Klary 1'3n11Y.
S. 11 'gi/. Hipolita !łlęc1.e n.

III.

J'l '"

t5.

20.
21.
22. P.
)3. ,v .
:
24. Ś .
25". C.

26.

(>.

~7 . S.

28.

r

t5pG

29. P. Ścięcie

P. /.UjJU8l ci"

Pocle.N.1U.P

Jana Clm.ci.

30. W. Feliksa lUęczennika.
3t. Ś. Rajmunda.Wyznawcy.
JA.RMARKI W

On'a

2. ,V c wszysthicL

NieJzielę

S.

I\resta.

l'i b.l,o:-'oSte . Stefana ~lu.
P. Isaakya Prepod.
my Otrokow.
ewsyhnyja lUuc7.e.

'REOBli AZ. 11051'0.
Demetya Prepod.
na Jepisko.

9. p()'os~e. Malftya Apo.
P. t.awrentyja Mllcze.
l t. '''. J ewpta iU uue.
12. Ś . Fotya iUuc7.e~
13. C . Ma xy ma Prepod.
14. ł' . ;\1 ichea Proro\;a.
15. S

nORO
1I,.vr,m:ł

NerukotwO.
lUucze.

KU['iD.lRZ ŻYDOWSKI.

Dnia 7.

) "1

Elul.

3. t.OWiC'L; tO. Szkalhmien.; 31.

IEBl';"\lU. -

li: W

Na

\;ościołaeh reguły

Fl'ancisz ka.
4. U XX. Domilli\;al1ów.
5. U PP. Dominikanek na Grudku.
6. U XX. Pijarów.
7 ,8,9,4 0 god. nab. u XX. Kapucyn ów.
12 . U ('P . Francis'Lkanek 40to-godzinn
naboieństwo lO, 11. 12.
t 5. ,V ko sciele Pann y iU aryi, ostatllich
dni 40 to - god7.l nllc nabni ells two .
21 . U _. -' . l)olllillikalló'" :to oktawą·
28. t: XX. Augm.tyan,lw.

U.~pellyfl.

n. Prnisehozd

f.;

~. ot . EU7.ehii ~Ję.

LU
lir. "i ' j P
Rocha 'Vy7.l1aw.
Anastazcgo BisliIIpa.
Ileleny Szwed. ~1.
balUa \V. i 8enigny P.
Ilerllarda Opata 'Vyz.
t. Jacka Wy7. .
Symforyana lllęC'l.en.
Z ac Ilaryasza B·15Im!,a.
I.
Ba.·tloOlieja Apostoła iU .
Ludwika Ilróla.
Zcfiryna Pa. i Aleksa ndra.
R,liy P. i Prze. Ś.lla imie .
.

Vlyi Proroka.
SymeoD3 Prepod.
llaryi i\lahda1yny.
Trofyma lUuc7.e.
Chrystyny ~luC'l.e.
C~Jlen. S . Auny.

A IV G E

Chęciny.

• E.

12 po Świą t. Ewang. u Łuk3sza Ś. w roz . 10. O Jloraniouym Samarytanie.
13 po Świ :\ t. Ewang . u Łnkasza ś. w roz . i 7. () IILtlrowieniu 10ciu trędowatych.
14 1)0 Świąt. Ewang. u lUateus'l..l
w ro7.. 6. O sIniemu Bog,\ i mamonie.
J5 pn Świ'lt. EWllng. U f.ukasza ś . wrnz. 7. O wskn.es7.eniu s.yna w Naim.

L

N A C Y E.

Nów dnia 6go o godz. 3ci~j min. 50lej po połu~niu - piękno pogodny.
) Pierwsza nwadra dnia 13go o godz. 7m ćj min. 5t ćj rano- posępno.deszczowa.
Pełnia dnia 21go o godz. 3ciej min. 5tej rano - burze stronami roznosi.
([ Osl.atnia Kwadra dnia 29 o godz. 5 m. 5 rano - grzmoty a nawet o grad podejrzana.
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\VnZESIE1"

1\1 A D N I

ACIIUS T .

3 O.

DNI T • •~W/~TA RZYfJ'SKIE.

T.'.ŚWI'1T.'t IIUSKll!:.
(~ .

I . C. Idziego Opata \Vyz.

SanJllila "I·oroka .
P. Fta.ldea .\I)osto
22. S. Ahaftllllyh Murze.

2. P . Stefan" (\róJa 'V .
3. S Bronis/awyP.iEHfemiiP.
~ I G po S . ,t. Juacbima .
5. P. Urbana Pallieh.
6. ,Y . Zacharyasza Proroka.
7. Ś. Reginy I'anoy ;)Ięeun.
8. c .. RO' ·~I\N 31 P
9. P. Gorgoniusza ~Ięczen.
10 . S. ~Iiko/aja z Tolen . \V .

4.

Ił. N.
12. P.
13.\Y.
14. Ś.
... 15. C.
16 . P.
17. S.
18. 11\
19 . P.
20. ,Y.
21. Ś.
9_9_.

C.
23. P .
9
S
_4 . .
25. N.
26. P.
27. \V.
28. Ś.
29. C.
31.1. P.

'7poSw Imienia.' lU.P
30. :\. t~. po Soste .\Icx~
Tolliasza Wyznaw.
31. P. (Joloz. l·ujas7. 1' . H.
AurcliuszaBiskupa.
1. '
SEI'T Symolla St.II/P.
P"dwyi. j ;. A'r=yt.a.
2. Ś. '}JalUanta :UUCEC •
Nikodema l\łęc:ten.
3. C. AoftYlIla l\llIcze.
Ludomilly tUęc:r;cn .
Dnia
4. P. '''awy/y Swiaszc:r;c.
Piętna Ś. Fran.
ł. \V kościele Śgo Idziego.
5. S. ZacJ.aryi l'l·oroka.
tS. po S",' t J ó:tefa t.~o. 3. NaZwierzyńcuwokta. na Sikorniku.I-;6:;-.---:;;-;-·+O,<>... --r:----:-t--u--:d-u-:-S=-.--=t\'.7y
Januaryusn l\lęezcn .
8. U XX . Augustyanów, u XX. Karlne· 7. P. 501;onla lUu~e.
Eustacbiusza Biskupa.
litów.40 gud~. oabozeń. i u P. Maryi 8. \
10
Ol ORO.
Sw·hed. Matcusza "pos. 14. ,V kościele S. l,nyŻa 40 godz. nab 9. 5. JoaJ.:ima j __\nny.
i u P. }laryi; w l\logile 1. okta\vą.
illaurycego Hiskul"a :\1
. 10. C. ~Jynodury Prel"od.
17. 'Ye wszystkich kościołach reguły S.
.'l·II(·/wI. TeliTi Panny ~.
I'
. •.
11. P. Ftcodory Prepll!!.
c' J. d G
d B' 'I
' ranCISUia.
oU(· It~ . cr3l' al" ..•. 23 . .l'Ś, \Vojciccl.a.
12. S . ..\wtenllllla illucze.
l~poSwi~~. 'Vladysla\\3 27.28. ,y kościele katedralnym.
' 13. N. l ..t I'o'io o7 • ł;ornyla lU.
Jozefala ~ls}lUpa.
29. U XX. PaulilllJw i u BożegoCiala . 14. P. "OlD"\ZE '\Et.l"
Pn.euic. S. Staois. i I::pik.
~~
15. '''. :Xvkily ;'Juc:r;e.
'Yacla\,. i)lęC'l.cn.
itALII 'DAI\Z Z\DOWS&I.
In. Ś. J~8alata Archlep.
:lIichala Ar,·haoioJa.
Dnia 5. I .... bischri; dnia5,6, N. R. 5603. 17. C. Sofii llucze.
llieronima Doli tora .
- 14. D1;ień pojed. 19.20, 26,27 I\uC7.ki 18. P. Je,vme;ia Prep...1
.IARlIARI\.I "''fE

Na

Niedt.ielę

•

J
®

«

N. t I po "OIU LupJ.a l\lu.
24. P. JewtyeLia lUu cze.
'!5. ,Y . 'Varftll/ulUca '\I"osłu.
26. Ś . ,\dryaJt3 ~Iucze.
'17. C.l'imroal'repod.
28. P. ~Ioyse. wuryua.
29. S. Usikoow Joanua.

,rnn; ·· ~IU.

16 po Swiąt. EW30g.
17 '"O Świąt. Ewang.
18 1'0 Świąt. Ewang.
19 po Świąt. Ewang.

-

8. Jędrzejów -

uLukasza Ś. w roz .
u ~latells:r;a Ś. w roz.
u ~lateus'L3 i.. w roz.
u ~lateusu Ś. \V roz.

ltliechów; 21. melce.

14. O uzdrowieniu

opuchłe ~t

22. O milu ci Boga i bliin
9. O uzdr",vienin pRralit)' ' 3.
22. O we'LwaU) cb na god

Ił-

L t' N· A C Y E
Nów dnia 4 o godz. 1 ł min. 20 rano - piękną i jasną pogodą przy łożyć się stara.
Pierwsza nwadra d. 11 o g. 4 m. 50 po południu - chłodne Docy. s
Pełnia dnia 199o o godz. 7mej min. 35tej wicC'l.ór-zmien . zas.
Ostatnia Kwadra duia 27 o godz. 4 miu.;) po połud 'u-w rzna, s
~

łe.l

oe~iek d.ia !:I u godzinł

IO HllnłUlie & ra

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

I' r\ Z D Z l E Ił N I I;

3t.

ŚWIIPTA RZYlłISKIIfJ.

DNI T.

Iłemir.iu s a

19.

DNI T.

l . S.

MA DNI

2. "

OpoSw.

8iskupa Wp..

ŚWl~TA RUSKIE.

ł

Róhńco . Ahiol.

3. P. Lukr l c yi i Kandyda P .
4 . \Y . Franciszha Ser~. \Yy~ .
5. Ś . Placyda 1\l ęczen.
6. C. Brunona '''yznaYł"cy.
7 . P. Just yny Panny 1\1.
8 . S . Brygitt y Wdo wy .
9. , ~I po';;.,.. \VincentegoK.
10. P. Franciszka Bo.g .
II. W. PJa cydy 1'. i Filonell y II.
12. Ś. ltlaksymi1i ana Biskupa.
13. C. Ed warda Kró la.
14. P. lial iksta Pa pieia.
15 . 8 . Jadw igi i Teressy .
1-1:-:6::-,.--::C,- . T,,2:-;:2'"'"1-,0- S
:;";·-n-.-G
"'-a -\v-=-/a- O-=--I'-a-=.,:-::\-:-i.
. Do ia

2 . ' Votyw a z kazaniem

17 . P . F l o ren te~o llisku p a.
18 ,V. L uka sza Ewan ge .
,
19 . S. Piotra Al kan.
2 0. C. P nenic. S. ' Vojcie, i Edm.
21. P. Urszu li Panny :\1.
1-....,2:-•.....,.,8:-+:1\""
. o~r_d_u...,.l:-i_P_ól._n_n_y_~_I_.-

2

li P an ny l\laryi ,
u XX. Dominikanów z proeessyą po
m ieście i 1. oktawą .
'
4 . \\' e wS1.ystkich kuściołach reguły S.
F r anciszka a u XX. Fl'3neiszk auó w

j

z oktawą na końeu 40 godz. naboień .

l 5. U P P. li arm eli ta nek·
23 .• ' 23 1'0 Sw Jana Kantcgo. 2 l. U .xX. Bon ifra t rów.
24. P. Rafała Arc banioła.
23. 'ViIościele Slćj Anny zoktawą na
25. '",: . ł\1'ysI)ina i ł\ryspi a. :U.IU.
kOlicu 40to _godzinne naboicfistwo.
26. S .
27. C.
28. P .
29. S .

-

--i

Ewarysta P apieia .
Iwona "Yyznawcy.
Szymou3 i J udy ~nl .
~a rcyza Biskupa .

30 . ~ 4 po. w lUarce ll a Pa .
3 1. P . H ' igi / . ,"Y nlfgang B. ' V .

"ALE 'n~n7 ?\DOW!1....

Dnia 5 ,

."Y Marcheschwan.

20

po Ś wią t. Ewang.
E wang
Ewang.
Ewang .
E,vang.

21 p o Świą t.
22 p o Świą t.
23 p o $wią t.
24 po w iąt .

~ll1czc.

7. Ś . Scrbya \Yakcha.
8 . C. P el a hyi Prepod.
9 . P . Jalwwa Aposto .
10. S . Jew/amp ya ll u ('7.e.

II. " I po SU,ll' F yl yppa Al"
12. P . Pruwa lUuC7.c.

13. " : .
25 . U Śgo Piotra.
14 . S.
19. U XX . Reforma tów 40to-god1.inne 15. C .
naboieństwo 17. 18, 19 .
I G. I' .
~
17. S .

~AR MARKI W PAŻDZrER.'il KU. -

iedzielę

Cbaq' l yn y

6. \V. Ftomy Al'0sto.

I\arpól j Pal,yła .
~azarya iU uc7.e.
Jewftymya Prepod.
Lonbyna l\lucze.
Osy i Proroka.

18. ,

II po ,,",OS7C LukiJew. A .
19 . P. Joil" Proruka.

4 . J ędrzejów, 26 . Ghwice; 28. Skllla .

u J ana Ś . w r oz. 4. O ch orym synie K rólewskim .
u ltlateu sza ś. wroz. 18. O dłużniku i złośliwym słudt; e.
u 1\la teus7.a ś . wroz . 22. O czyńszowej monecie.
u ~latcusza Ś. wroz. 9. O wskrzeszeniu córki ks i ązęcia.
u l\l ateusza Ś . w roz. 8. O oczyszczeniu trędowategu i o S etn iKU ,

L l'
•

N ów dn ia 4go o godzi nie 7 mej minocie 20Lćj rano - odziębić się sIara .
). P ier wsza Kwadra
I1 go o godz . 7wej min. 35lej rano - niestala w pogodzie .
~ Pełnia doia 199o o g dz. 12tej min . 5tej rano - o deszcz podejrzliwa .
Ostalnia Kwadra dnia 27 o go . l zr.j win. 35 rano - śniegu spodz iewać się trzeba.

«
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LISTOPAD

ftI A D N I

30.

DNI T.

t .W

DNI T.

'SZ\'Sf

SWIĘTYCłI.

111 'V .
2 t. Ś
'22. C .
23 ....
'2~. 5 .

2. Ś. Ozil'ńZfldwzny i Pegazy i
3. C Huberta Biskupa " 'F.
4. P. l'al'Ola BUI·olue . B. \V.
5. S. EHbiety lU . i Emcryka\V.

6. "'i ;; po Sw. Olllcl.J N.;\I
7. I' . Hel'kulana lUęezen

I

20.
21. (l.
22. '~.
23. S.
24. C.
25. P.
26. S.

P

I. '. :\OJE W 21 S. ł\os. iDa
)61'OSW, Stan.sła
1.0b.
2 . P. OS.\FATA AUlJlEP.
Serafiolla iUęc1.en.
Leopolda ''')"Znawcy.
"unO.lE;\ST" W LISTO I'AD ZIE .
Edmunda nisku pa " '.
Oni"
I. U ŚI~() Piotra.
Salomei ł\róluwej.
l'oś. I':oś.lhyw. Graciaua 2. l'roccssl'-a na Cmrnt:\rz
kolaja.
EH.biely l\rólo'\Vćj Wdo.
6. U XX. Pijarów.
Feliksa
de
Val.
1'1
17. U Sr,o Andneja.
Ofiarowanie N. lU. P.
21.
U 1'1'. I'rezcntel. u Ś/:,o Jana i 40toCecylii Panlly lI.
god1.inne nabożeńslwo 19,20,2\ •
ł\lemensa Papieża.
25. U XX. Reformatów, i u XX. AU(uJana od ł\nyia.
/
stpnó,v.
•
ł\atarzyny Panny lU.
30. \V Iwściele Śgo Andrzeja.
Piotra Aleksandra.
~e-::-<>-

27.

l eJ! 'Valer)'ana B.
28. 1' . ""fina ltlęc1.en.
:!9. H '. Salul'Oina ~lęC1.en.
30. Ś . I~"sl. Andrzeja Apostoła

1\

Dnia 4.
- 28.

.u.RM RKI W LlSTOI'AOZIE. -

1\a

ŚW I JFT." RU SK
A"lClllia ~luc7.e.
lIary""" ".-cpod.
.\wcrkia Jepisko.
Jakowa .\ posto.
Arefty t\llIcze.

(I po Soszc 1'1 arkiana lI .
Ilymytria lUuc7.e.
~cstora :\iueze.
Tcrentia ~Iucze .
C . .\na slasyi iUuc1.e.
1'. Zynowia t\luc7.e.
Stal!J.ra Ap.OSIO.

(>

R.W. 4. I\oronatów.
9. Ś . Teodora Żolniert.a ~Ię.
10 . C. .\ndneja 7. Aw,·1.
II. P . Jiarcllla Ui;,kupa 'V.
12. S. ~1arcina Papicża.

13. "
14 . P.
15. \'"
16. Ś.
17. C.
t 8 . P.
19 . S .

KTO'VRY.

Niedzielę

25 po Świąt.
26 po Świ~t.
27 po Swht.
1 Adwentu.

;'nO\'h" •.

r"Y r:i,re;·:.
aj do 5 Hec Pflświęcc . l;ośJola.
I. I'ielce; II. :llicchó'IV; 30. Olkusz

Skala.

E'lVang. \I l\latcIIsl.a ś. 'IV roz. 13. O nasieniu ,lobr.!nl i o kąkolu.
Ewan&, .
;\lateusza ś. 'IV rol. . 8. O '\T'uus'1.eni u 11.1 mon.u.
Ewang. n i\hteus'La Ś. "~O ro"Z~ 24. C) bn.yrlknśei spustoszenia.
EwaJ!g. u l.ul;a za ś. w 1'01. . 21. O znaknch na "iebie i 'l.iemi.

"

. F
)

C

Nów dnia 2go o godz. alej min. 51 cj wic ~ z,)r - z 1l(I7.iębianiem niesLaly w pogodzie.
Pierwsza hwadra dnia 1 O~() o godz. 2gićj min. 20Lrj rano - ~nil'~ tronami.
Pełnia dnia 18"0 o goJz. 4Lćj min. 3:5t;j ril II o - do dĆSZ(Ztl skłonłla.
OsLatnia liwadl'a dnia 2;) " 0 o ;;odz. t Ot ćj mili. 5 rano - piękny i cieply czas przynosI.
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~;!H:f

,

G R UDZIEN

iUA DNI

3J.

ŚW ll;;TA IlZY MSK I M.

T•

Chry.ologa i Hihian
S. Francis·l.ka l'sawcl·<'r;o.
PIJ.II.

3.

~I .

'23.

I'. AlI1fylu<,!'ya .Jepis.

·H. \V . •Ickat~ryny

fi \V ..Uikol3ja Biskupa \".

7. Ś . IJ. 81 . AmbroZl'~o l3iskupa
8, C. l\IEPOI: POCl N.l\1 P
9 l' . f'o." . Lcokadyi i "'all'r)'i

10. S, N.

Il'jTA RUSKIE.

I!l. c. AWllra Prol·o ka.
20. l'. ('rokl:. i IIr)'hory.
21. S W( 1101> BOHOIW.
'12. N ~ ~ /,0 OHe Fytymuna A.

Elił:ius'1.a ~iskulll\.

4 . N' ~ Adw.1I Harhary 1' .
5. 1'. Sah"y Opala \")'z.

•<łW

25. S.

~ll1czc.

ł\lymcnta I'apy.

'lIi. C. Alypy:. Prepod .

27.

~laryi 1'. Loreta'l~kiej

1' .. bl",,,,,, :ltIlC7.C.
S. Stefana ~hlc7.e.

t A,IITOIJ I'arallluna .H II .
l' . .\n Jrea Ap0510.
Dl:: 1.1:'1. Nauma Pl'o roka
14. Ś . Slci",tI . Ni kaugo Biskul'al---=--=-----------.:=--=---l 2. Ś. Aww"huma l'rllroka.
3. C. Sofoni" Proroka.
l5. C. Irene\1s't:l lęc~ell.
4. I'. Warw,u'Y tUuc'Zc.
l6. p, ·1I .. lud. Euzcbills1.a Uis. Dni ..
4. \Vkoś. Ś. U~rbal'y. (j. Ił S. ~Iikolaja 5. S . SiI\Vwy OŚ",iaS1.cze.
l7. S.
4~~~-=~~~~~~ 8. U
lłel'll'aroy"ów Z oktawą.
1-6-'.-~~2\d"":",~------J-c-p-l
18. N.4Adw
3. U XX. Heformatów o godz. 9 woly- ~J. ['.
.• p
J
.
.\mwl'osia Jepis.
19. P. ~cIIIC·l.ylls1. a tUęczen.
wa IH'zeu anem ezusem na gorze.
20.\v. Teofila lllęc7.('n.
lQ Z
.•
v ..'
D
~.\V. I' ata l)i" l'repod.
o. aC/.ylla Sl~ nuwenIJa 11 ... ".... oml·
Z \eZ \ T BOHORO.
2l. Ś. P""t. Tomasza Apostola.
nil,anów.
9.
22. c:. Z".olła lUęc/. en .
21. \V'",ściele ",:0 Toma u.
10. (:. :llyo)' JerlOoh. lUueze.
23. P. Po'!. \Vikt~yi p, ~I.
2(;. U xx. I;armelitów 'Zaczyna się 4010' lI. 1'. I>aoyila Stolpny.
24. S. JFirril. Adama i Ewy.
gcttlz. lIahoże,.st" o olI d;.ia 24 do 28. l2. S. Spyri,looa .'episS;o .
ll. N. 3 Adwen "amna Papida

12. P. \lck~e!;o i Pawia.
13.\v. tucyi i Otulii 1'. 1\1.

xx.

:l5. p r.o/r("o"\nOf)lf~1 27. U Śgo Jana.
'26. N, SZClLl
\ 1';0 :U1;CZ :31. Pny. kończącym roku Nies7.pory, ka.
27. 'v ..'ana Ewangelisty.
zanie i prol'('ssyl' Zl\ pochi-:kowanie
'2 . Ś. ~1I()t1ziankÓ.v lU.!)I.
I)anu Bo(l'u u x .' . Franciszkanów.
29. c. ·... nasza "ant. B. ''I'.
'-<>-2}8"'-<>:~O. P. 1>"" ida I:róla.
K r E:'iD, rz :hOOl"fShI.
:31. s. SylwE:stra I'~p"i(,'la \".
Dnia 4. TI.ehctb.
JA 1111

111.1

'" I;Rt:Il'lI\;. -

l:~.

3.\ 1'I'co. Ewstratia Jer·
l'. Fłyrsa :lIncze.
15. \V. Jelewftcrp JepisliO.
lt). Ś ..\ht.ea Proroka.
17. C. Ilanyila Prllroka.
l8. '(,. , cwaslyaoa. luczc.
Ul. S. \\'ouyfalya ~Iuczc.
l4.

8. S·I.kalhmwl'1.; 13 . 1'11"'7.0'"; 14. C;Iiwi('c .

LIE
Na Niedzielę 2 A.lwcntu. Ewaug. li ~lalellS1, a Ś . w r01.. II. O poselstwie Jana .10 Chrystusa.
3 A(hH'lIlu. Ewa,,!;. u Jaoa Ś . w roz I. O poschtwic Ży.ló,,. 00 .hna.
4 Adwentu . Ewal\l~' u ł..t\ka 'Za Ś. \V 1'07.. 3. O Janie 0l'0\\'iad~hcym chr7.e t pokuty .
Bozego ~aro,henia. Ewan&. u ł,ukas'l3 Ś. "roz. 2 . Symeon przep'l\,i.. Ja o Je1.usie.

CYE
• Xów dnia 2go o godz inie 5ltj rano ~ :niegi zwiastuje .
) Pierwsza {i",arlra dnia !,~O o gOllz. I t lćj min. 20tej wieczór - mrozr i śniegi duże.
6) Pełnia dnia 17go o godzinie 71l1 ćj lIIiIllIcie 4 mćj \\ iccztlr -mroźna.
O talnia liwadra dnia 24 o godz. 5 mili. 50 wiet'zór·- śllil'gi i zawierut:hy przynosi.
Nó\\' dnia 31 v godz. 8mćj \\ iccztir - Jasno· pogodny 7. odzic;bieniclll.

«

Zimy

l.ocz~tek

dnia !:I o godzinie JZ w Ilucy.
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TECH N!CZ!'JE, DO M OW E l GOSP ODA R SKIE.

ABLEGuY K.\ŻOEJ ROŚLli\\' NJlJL 11'\\ U;J CUOOOI\ "ć.
podwójne okna, dla ciepła na zimę,
\1' mieszkaniu 1>wojem
na ws,·hód i południe
ob\"l)cune, wstawia się mi~'dzr llie jak najwięl"ćj donic z czarną ziemią, i w le \\ sadzają si~
na l cal głęboko ablegry 2-3 cali długie, zalewając wodą tak mocno, aby podsla,\ ki uią
b)"ły zapelnioue. Nie otwierając okien, t~'lko
do pudlewania, już w 8· 14 dni róść będą bal'(Izo bujnie, t:zemu ciepło i pam \\ od y bardzu
dopomagają, i polćm można je rozsad7.ać.

JA"

) l ając

' POSOBY

DOŚWHOCZONĘ

ZAS·f.\PII:::>.I.\

llLEJ~\ LU

F.\HB.
domach nic
znają po adzck lecz. podłogi z Larcic Jakicrlliij
l.asmarowaw zy poprzedoio \I t.z~lkic szpar)
niegaszollcm wapllcm 'l. I'I.Wllą 110 'c ią zwykle . .
"O era, ta lIlas a OTd~' za!>l"hllic lI' :u'dsza je l
od drzewa, lakier najlepiej kazać zrobil: \\' aplu;e lub dobl'emu laki~I'nikll\\ i.
Przcpi lakieru \laSl l;'pując~.
, funla GUlllmy arabski~j.
T detto Sandaraku .
2 Lncyi GUnIwiglIIi
fnllla Serbuczncj slłlol~' (laku,)
funt dc GU1l1mi d·abram.
1; kwarty pirylusll..
\\' sz.y!\tko Irl \\ loży t \\" pole wany "ilrllck. \\'1IlIięszać p(·.ki :;Illll!ne ,·i"l .. niCl'nZ puszrzi\ 51\'
lłakr~'I\'sz~
pokrywą .zruluic a lepitj je~zcze pr7.~·łllż\ t ri",żal'l'lll pokr~' \\ c, lIa \\ 0111."111
n<rniu golo\1 iI~ z ot.lrożlIllśrią, i nic t1lużeJ natlminul 1j, a pu przc"c(;zeniu przez piÓLllo l'ó.
k.i gUl"ąc)' najkJl ' 7.~ t111 użyci".
Y samcni
UŻ~'ciu pOWlIlICIl b~ dż ICIl h.kicr ciepły, roz-

\V

Mo~k\\'ic w najbogal zych

grzewa się sLa\\ iając szklallkę li: lakicrem w
ukrop; podłoga przeciąga si\, pędzlem, z tą
uwagą aby z leka nabrała lakieru ty'" sroso belll nasi:lknięla rodłoga gd~' wysrhnie mnże
ię n,,~icI'ać woskiem i CZ~ :cić 1>z('zulkami a
z~rukalla zmywa się czyli \\ .' ciera ścierką lIIaezan'l w cicllłej wodzie. (można się także oł!fjść
bez llacier,lłIia wo kiem lvikIl wycieróljąc codziellnic wilgotną ścierką.)
PRZP.PI!> z \ -r..,pI Ę:>' I \ OLĘJi\CJ F.IRBY 1'>" ORZ\\' I
01....'1 ,\ I M t.: Il
PUZĘ\\'\ Zsz \J.\C\ TR\\".IŁOŚ CI.\
OLI:J:'IĘ lI.ILO\\' ,I " I
Przy!..') odór olćjnych farb uJywilnych wc"nątrz domów dał puwod prze uyślnemu chcmikawi IV Anglii uiyt IW " l~'l'uj,!ceoo sposobu z IlajpoŻ) lccznićjszt"nI skutkiem.
ZapralI a 3Jlrcz\la.
CIH-ąc zapril\\'\' łlllerZllą prz,' rl.il'lzić. lak i~hy
sallla z sichie lIie Uli,da :lildllt'gl' koloru a z I'oz ...
lllailcl1li farbami łal ll o pol'll:z,\ Ć ~ię m0t;la bierze Sl~'
SIl icżegł) -'lIeka fuolów
.4,
Szlalllowancj kredy IUlIl&W
2.
S\\ iein u!.\aszolll'l~l' w"plla lu . 12.
Ol cJu lnianego łul(l\\'
~.
Chcąc po" yż ze pI'zedmiuty pOI,!C1YĆ cll.iala
się lak lIa stępule: \Y "puo gasI się l,lk malą
ilośl iiI 1\ od~' iżb.\ loi~' l,dko na proszek 107.sypal" "ie za~ Z\\ il;,;nlllialo ('II moŻu ,. utr7.yOlać UŻy\1 .1jqc do ł 2 luIÓ\\ \\ a p iła 2 luty II otly
l'ako\\'~ wapielln) (ll"Il!>zek zar,lbia t.ię mIe...
kicIlI i lilk długo t10tlając po lrudJU Inianego ll!eju aż w zy lko razem połączone
OIass~ podubną do 1>~TUpU ukrzlalci.
A

A
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\Y osobne m naczyniu rozrabia się reszla mle· biouego, dodajc sit,:
ka z

szlamowaną kredą,

a

roztarłszy

je najdokładnićj łączy się z pierwszą mieszaniną, z
któ"ą się miesza i wybijl wiosełkiem tak dłogo, aż należ ycie się z sobą ptlłączą. T) m posobem przygotowana zaprawa jesl koloru bialego i wystarczy na pokrycie fi stóp Och Chcą\"
takową fill'be mieć ,,: inn ym kolorze dodaje się:
a, Troszkl; sad2J)' na kolor popielaty.
b, Ugier na żółty.
c. Bubull Ol'mijański na pomara'ńczowy.
d. Perra angielica na czerwony.
e. Gryn. zpan na zielony.
f Miałko utłuczone indigo na błękitny
Tym sposobem odbyte malowanie ma dożo korzy ści, 1 tanio koszlIIje. 2 dwie po" łoki da ne kończą malowanie , 3 trwałość wyższa od
olejnćj farby bo nie pt'ka i nie robi feloru.
Do tego sporządza się jeszcze lakier nader pnsty i tani dodają!'y pol.\' k podobny do pokosLu w na lępllj:lt'y sposób:
Białka 011 12 jaj rozbiwszy do g~rca dolewa
się trzema funtami czystej wody poczem tak
dlugo się rozbijil źe siC płyn jednostajny ukrztalci którym za pomocą ł'ędzla naprowadza
się malowany przedmiot.
Szlamowanie Kredy
Utłuc kredy i w naczynie czy te nasypać, lIa/ać CZ)"stą wodą :,.by ta krecia ro~
mokła dobrze przez dzit'ń, mieszając aby
brud z krrdy spływał. można i co dzieii wodę przemieniać, trzeciegon dnia zlawszy wodę zo tUllie miałka rt ... lik:ltna krf'da. kńrą
kupkami na dcsl'e układać aby dobrze IIsl'hla
lIa wolnym pnwietrzu i to jest szlamowa kreda. \V spodzie na('zvnia
osiadła c"ruba kre.
da na nic nie przydatna
" IStO ,

aby znaezuie i na długo wyll'\vałe było, musi hyć mleko z nadzwyczajną przezorno ' c'ią i
czy ltl CHI W lIit> lęGhłem mićjscu utrzymywane.
Do każde"o rnnta ma la, z lakie"o mleka zro-

do której
saletry i

jednę uncyę

się
~

bierze l f.
f. cukru.
GROSZE"

chcąc mieć rych ło ,

ką

mieszaniny,
soli, , f.

miałkićj

ZIELON\",

sadzi go

się w

wYl'iśniune, lak głęboko, iźby

dolki, flaszpo wypusz-

czeuiu flance jeszcze 3 cale zasłony mają. \V
pl'zypadkll mrozu, nalewa się dołki zimną wo·
dą, która cały zamróz wyciągnie z flancy, i
la dalej rośnie bez przeszkody .
ŻOŁĄDŹ

zawieszona w szklannem naczyniu na cal nad
wodą, którą zmieniać trzeba w ciągu kilku
miesięcy, w ypuszcza korzenie w wodę, a do
góry pień dębowy z liścia mi, co przyozdobieniem w pokoju być może. Toż samo moźna
zrobić z kasztanem.
Zwró cić wypada uwagę ślósarzy, robiących
za w i a s y do drz\\ i i okien, iż powinni jeden
czop o połowę wyźszy zrobić od drugiego,
gdyż to przy wstawianiu ułatwia robotę, czę
sto bardzo mozolną.
SPOSÓB WYTRU CI1 !/rszy
Z mąki i roztworzonego w wodzie kwasu fosI'oryrznego rubią się kulki, albo leź ziarnka
przcnil'y skrapiilją kwasem siarczanym. Potćm kulki łuh ziarnka skropione kładą się \\'
my 'ze dziury. Skoro tylko myszy z\' ietrzą
ten przypra\\ iony pokarm, zbiegn., . ię gromadami, i lak długojeśćgo będą, dopóki niezdechną·

SPOSÓB

N,I

WŚCIEIiL'Z~Ę·

Dzienniki franeuzkie dono zą, że w miasteczku Udine uleczono pewnego człuwieka z \\ście
klizny, dawszy mu przypadkowym sposobem
wypić_ kwartę oc Lu, zamiast innego napuju.
\V Padwie zaś ma być lekarz, który chorobIt' lę z niezawudnym skutkiem It'czy, dając pacyeolo\\ i, raoo, w południe i wieczór po l f. octu
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sposón

NISZCZENIA

ŚLIMAKÓW.

SPOSÓB POZBYCIA SIę

SZCZUROW.

Ślimak, równie w warzywnych ogrodach,
I\up za 24 polskie grosze fosforu, włóż
jak w zbożowych zasicwach i w owocowych go w kamienny moździerz, nalej na lo 3 do
szk9łkach, wielkie zwykł sprawiać szkody. W 4 łyżek 5tolowych wody, rozetrzćj j:sk najdzieli kryje się un \\' gęstwinach liści, szpa- mielćj i wsyp tyle mąki, ahy się z tego gę
lerów, pod kami eniami, klocami, deskam i i t. d· sla zrobiła polewka. Posmaruj polem tą mieprzez IIIIC zaś cal,!, zgubne swoje odprawia szaniuą wiory, i porozkladaj je tam, gdzie
wycieczki; czasem nawet i we dlli~, po cie - się lylko znajdują szczury. Po kilku dniach
plym dćszcZll wylazi z kryjówek. Zaby i ja- już aui jednego z tych nie ujrzysz. Ten sp 0szcznrki są naturillnyllli jego ni('prz~jal"iołmi; sób jest tani, ale tylko podobno na pc,I roku
mlo,le kaczki (do trz ech tygorlni): można lak- wystrasza szczury wi ęe znów powtórzyć.
że wpUSZCZ:lĆ do ogrodów, wi elką sprawią
prz)'slugęj-ale najl atwićjszy. ahardzo sku- JAKPOR\OZIĆ,A8YSIKAWKI wznllE, :>1IEZA\I\RZ.\l.Y.
teczny sposób niszczenia ślimaków, je l naAby zamarzniętych sika" ek spiesznie użyć
stępujący: - Porozkładaj tu i owdzie, między można, radzą niektórzy w niedostatku wrzą
kwnlernllli roślinncmi, na ścieszka~h, dróżnach, cej wody, wlożyć w ni e IGkko slomy i tę zabrózflach i t .d, wilgotne płyty drewniane lub palić, rozniecając ogi€li dYllIaczką. \V ciągu
kaminlle, a co ranek, okuto południa, pod- gdy się słoma pali, nalcży drąg od pompowanió tszy je zn:ljdzież mnó lwo ślimaków któ- nia podnie:ć, aby zobaczyć, czyli kolby obrare się lam przed, IOllcem ukrywać będą, Wte- cają iQ. 'Vrz ącą wodą rychlćj siO; w prawdy, moźcź je ~nicś~, nis7.Czyć, lub odda wać dzic osiąga kutek, ale w razie gwałLo\\'IH~j
ptastwu domo" emu, którc jc chci\\ ie pożera. potrzeby i w niedo Latku gorącej wody, można sobie i tym sposobem poradzić.
Dla wytępienia O'ąsienic wsadach, jest
ha rdzo dobrze, ab~' kupione przez noc w gniazBULIO:>1U OTRZYMAlilE W GOOZlliF,.
da na galęzial:h, przed wschodem slońca, zmaCzęsto się zdarza potrzeba bulionu w czaczać starym olejem, lub lugiem mydlarskim. sie jak najkrótszym. \" tym celu radzimy śro
dek następny: funt wołowiny, albo cielęciny
SPOSÓB PREPAROWA~IA I hCI\ Hl"Pł\l.
posiekany na małe ku" alki, wklada ię do ronZbiera się w je ieni hupka z dębów: najlep- delka, i nieco march" i cybuli, kawałek sło
sza bywa ta co na Dli~jscu odciętych gałęzi , niny i pót szklanki wody: wszystko lo stawyrasta; z tej odrzuca ię biat, twarda skór- :wia się na wolnym ogniu aby się tuczyło przez
ka i wsz,\'stkic cz~ści lWólrde i drzewne, pO- , kwandl'ans; kiedy pocz~' Da już przylegać de
tćm wybija ~ię mlotrm póki nie stanie się ' rondelka, wlewa się róltury kwarty \\Ody zimiękką i puchowal:I.,
, .1milej, ~l)kola. się nicco ~oli, i gotuje sę
Takowa hupka wybornIe zatrzymuje krWI pr7ez pol godzili Y; potem lę przectdza przez
płynienie. Na małe ranki przykłada się jćj ka- I plótno czyste, i bulion jest gotów.
wałek i przez dl\\ ilkę przylrzymuje ~i~: poj
winna póty zo lawać n3 rance, póki się ta
Gdy mróz w nocy lub śzron zwarzy ogronie zgoi. \V wiei 'ich ranach, na hupkę kładzie dowiny luL kwiaty, niecb tylko ,ogrodnik przed
się jeszcze poduszeczka i mocujt: się bandażem.] wschod:m sloń,ca zleje )e . zimną wodą, a niezawodUle prZyjdą do SIebie.

I

--++'HO~
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A. T ii i.

"No, kumotrze, nie zajrzemy też to do kich na/ogliw ich ojl'ri\~·, w~·sta" laJąc im wszy? wszak to już zapust na pięcic; przez stkie złe skutki, na klc)re się wysta\\ iilją \\' przy
cały rok nie tańczyliśmy z naszemi sąsiadami chodzeniu uo gościóca z 5wcmi r"dzicami. Riedobijma dzisiaj." Tak mówi t Borzywój do. dy to więc dla dzieci naszn'h tak szkodliwą
gospod:\rza .\lścibrody. "l~omotrze! a cóż i niebezpierzną Jest La Mościll/'owa zabawa,
\\ Y to gadacie? co wam za licho do ucha szep· uważcie, że ona i dla nas, jako prz~' kład !lace? do gościńca? Leraz? - my, ojcowie dzit'- wać mającym, II rale nie prz~'stoi
Kir. jeciom, do gu 'rillea? na Lallee ? :I po rozum do,stem i ja od zabiIII :" jak jU -l PO\\ il'dzialem,
glo" y! pe" nuście już zapomnieli, co to onrg' alrć zróbmy ją sobie IV domu ze SIl ojl'lIli, tak
daj na 'z Dobrodziej po" iadal na kazaniu; SOlIli jak radzit nasz Oohrot!ziey, li uiekoniecznie IV
prawie telllubylll nie \\ iel'z~ t, gdybym na swe gościńcu, Na ro lam wyrirrać ściallY, albo
uszy tl'go nie byt sty;;z;c/: wtosy na gIG'\ ie co gursza, po grzhif'cie odbi<Tar, ja' to nieprawie stawały, i nie myślOIlem, aby się zna- dawno (wsz 'l k pamiętaeie) dostalo się was'w\Vyście 1-:0
lazl choć jeden laki niepoll, coby na świc;:tq mu komorniko\\ i \\'njciechowi.
naukę jego nie mial zważać. Prawda, że to żałowali, a iam powiedział : dobrze I\lU i:ck,
ostatki, aleć lei, mily Borzywniu, rzekniej- po co tam chonzil; ność źle, że nlłodzi się
cie sami, czy nie prawda, co wam dalej po- zapomin3ją a Lym gOI'zej on, czloll iek Ill(ljąry
wiem: Lubo to pewno. że zwyczay zabawy, wnuki prawie juz doro~łe. Ja" am więcl;j
a szczególnićj w koócu każdego zapustu. nie je, zcze powienI: Przed kilku latv w jednej wsi,
za nas się począł, nie za nas się skończy. którćj naz" iska wymienić niechc~, cblopi podi że wesoło'ć i zabawa każdemu r.złowieko- rhmieliwszv ~obie nie zgorzćj wgo~('ińl'll, po\Vi w swoim cz ~ sie jesl dozwoloną, hnć IIHI wadzili się na dobre z soh ~ . Przrjl'Żdżaj,,
jest lIirkieliy i polrzt'bnil, ;cle, mily ~lil' hale I'y żandarm II I~' ZOIl Le Spl)!',\' i z iadkzy z
(tak brło illJie Bor7.y\\ ojO\\ i), gdyby5n,."· Lo konia, wsIąpił rio izby. OlUy ich IIspokoir Z
naleźli wgo"t:illcu prz~'zwoitą zaba\\ę, nietyl· początku pow;cżali go chl opi . ale kictl,r coraz
kuhym wam jej nic odradzil, alc llcldto salll- II ięcej pijąc', lIIiarkc pl'z;br"li, POIlO\\ iii ZW:Ibym was do tego zilchęl'ił, ab~'śm'y się cokol· dę, i posl.li IV czub~"
Zandarm także niezuwiek rozerwali, aleć wy lo dobrze wiecie. pełnie truźwy. d.. b~·ł pOlia , za i począł ich lIic
bez mego powiadania, co to za rozrywka w źle chłodzić
Oburzeni pijacy rzuci\\. z~' ię
uasz)'ch go ' ciricacb b~'wa
Je ~ li was skóra na niellO, nakl"dli mu nie mało. ba i wC<lle
ś\\ ierzbi, bież/'ie, lo wam ją po,lrapią, lub. jcdnę nogę złamali,
Prawda. że i żnndarm
je'li macie suknią całą i dobrą, to Walii ją nn za nieroztropne sohie pO~łą[lienie od/'br.lł stóg;cłgana przykroją. \Y reśl'ie, gdyby lo tilk sOlYną kar~; ale i chłopom nie lepirj po zlo,
chwalebną Lrło rzrrzą, a prz,"na jnlllićj nic nic l!rlri opr()l'z klJ,ztów. ktrlre na wyll'l'zenie żan
szknd7.ąq, toby n:rSl Dohrod7.i(-j kochany nil' d;lrma ponie 'Ii, każdy z nil'h hli 'ko pół roku
był tak bardzo upominał i pro it n3 , z~' dl na· po. iedzial w re , tllnku, Co Icmu h~lo \\ inuczycieli, aby troskliwie uważali i dali b:l('z- no? w, zak go ~c inicr. ~i\kol\iec nw:rżcic ano 'ć na nzieci, które do koly posetallly, że-llTli ; że w gościlicu wywolna i nierl.ądna mloby te przynajmniej starali ię oduczyć od brzyd- dzież, najwięcej t) lko dowodzi i do niego się

gościlica
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ciśnie,

dla czego? bo tam mają naJwlęcćj spo- kładnie się za ba wiC:? Gdrby to te Dasze zabai dla lego leż zacny nasz Dobro- wy były w gośl' ińcu skromne, gdyby gospodarze
dziej, któremu niecb Bóg stokrolnie wynagro- zszedłszy się wieczorem do porządnćj karczmy,
dzi, troskliwy paslerz swych owieczek, bojąl przy dzbaniepi\\' a, kol ej no co' kurzyslllrgo jeden
się zgorszenia dzialek nasz~'c h, publicZllie po- nrugiemu opowia~ali , mianowicie: czćm /{ospodarlecał je opiece Da zych przykładn,\'ch naucz)' ~l\\'o pnlrp zyćj ak najlq.irj chowal: L~'dło, konie,
cieli, i zd,lje mi się, ż e te dzieciuchy nieza- Il \\ CI', loby było po 1'0 do gościlica dążyC:; ale
długo nas zawstydzą, i zami:lst lIIy im, lo ie u lias na ni eszcz!;' 'cie! zu pełnie si« iuaczćj
one lIanl rrz~' kl;ld bodajnie dawn(~ br;d(j. Przy- (Izieje, że więcej -drgo niż dobrego! dać tctcm jeszGze lJliły llorz)'woJI1, w szak wi ecie, IJIU pokój," Pra" d~ mÓI\ ieic, ",ił~' _Uścibro 
że zabaw)' \\ ~ościlicach nie l~' lko w eza, ie ~()! Bóg wom z:tpłać 1.a In , co~cic mnie puoslalko\\', nIe i zn", .; ze, są t,\ lko za opłalą liczyli, proszę \Vas ~o ninie, a z ~OIllU lIlego
dozwolone i to tylko do godzin~- IOt ej w 1\ i(~- po~lę [10 Wil zą, i zamia, L za Ib~' w gościń
czór, znakiem lo jest, że się to i RZ(jdowi cu się wodzić, i dawać z siebie pośmiewisku
naszemu nic bardzo podoha, kiedy woluość t)'ch i zgar zenie, z Bogiem i przykladnie za koń
zabaw lak nam ograniczył; nic lepićj z~t ćm ('ZeIlIY ten 'Vtorek - Jak rzekli , lak zrohiza te pięć lI'ojaków, które za lę ct~ulkę dar II; i dałby Bóg, ab~f za idl I'rzykłHtlem pośli
mUlliemv, do domu kupić nicco trunku, i w y- WSZV'Cy podobnie mI' ląc\' jak mvślal 7. popiwszy sobie po kieliszku z s., ~ rodziną, prz;'- cZ'ltku Borzywój.
'
sobllości,

J

J

B,\ łolo w niedzielę po nieszp oracb, "ri,\' guspodarz Ignacy prz.\szedł do 0 0brodziejn, niosiąc coś w chm,tce.
Po ch w alił Pana B o~a,
skł o nił się nisko i rzekł: J akem \\ czur:lj wykopyw:tł kamienie na mojćj pici ie, lIIi~dzy wi e
lu skorupami w ykopałellI i teu komoły ~arnck, co go tu mam \\ l'h ustce Rozulll idłt'm,
że w nim będą pieniądze, a tu popiIii i kostki, ~ie('h Dllbrodziej z ta ki s,,"lIij zohaa)',jak to \\y~l'ld.l.- koro J o-lIacy l'hllslkę
rozwiązał, za\\nłał PI'ObO~ZCl: ILtha! lo
widzicie są popioł~- ze l>palu Dcgo człowieka .A nic aby z czarol\'nic~', zapylał JeTnac)',
boć je pono dawniej palili? PI'obtlsZGz:
Tak, dawnemi czasy, niet~' lko u na' ale i

,

•

w inllych kr~jach byli ludzie tak zaślepicni ,
że palili, i to urz','downic, kobiely o których
mylnie rozumiano, źe były czarownicami; ale
te popioły w t ćm lu naczyniu nie ' ą z mnie-

manej czaro \\nicy. 1\'a i starzy PohGY, nim
zo -tali Chrze '('i ianami, lo niechowdli w zielilię ciał swoich zmarłych
l) Iko je na sló'ach palili, a zebra\\szy potem popioły i zcząl
l-.i kości, \1 l:tkic je naczynia s~' pali i dopicro skladali w ziemię. T en z\\'~' czaj palenia
ciał zmarłych u "idu lIarndó\\ pogalbkicb
panu\\ al, lecz uic u w 7.~· slkil'b: bo n:tl'rz)kład Egipcy;tuie lo nic palili, ty lko n3Dla zczali ciała zmarłych, nby ~ię pk najdłu żej przechowywaly, i nic mało takich Gial egipskich
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a

jako 050- pIcIa. Ledwo trumnę ziemią do połowy przyje zaś mumijami . sypują, dokądżc cale zgromadzenie dąży? do
- Ign a c y: to osobliwsza! ja myślałem, że domu zmarłego, albo do karczmy - po co?
zawsze tak chowali umarłych, jak my chowa- na posilek? - \lie, na zbytki i a te \lie są
my, a oni i palili i to jeszcze i nasi przoel- potrzeb,!, tylko zgubą Czemuż lo prz)" nbokow~i a dawno lo już temu, proszę Dobro· girgo pogrzebie niema czasem, klob)' l~iało do
dzieja, jak poprzeslali? - Proboszcz: Jak grobu s l' lIścil, ktohy prz~'sypal? bo on nic nie
tylko Polacy porzucili zabobony pogańskie i zosta\, il, bo po jego pogrzebie lIit: będzie przezoslali Chrze ~ cianami, poprzeslali palić ci,da pitk u; niepra wdaż mój bracie? - I g n a r y: Oj
zmarłych, tylko je chowali lak jak my cho· prawda, Dobrodzieju! prawda! dyć olo ua
wamy, bo tak przepisuje wiani nasza świr1il, pogrzebie \Valka popili się obcy i krt!wniacy
abyśmy ciała w Bogu zll1arł~'ch z ucui" ością w sz.ynkowui, darli się za łby, wpdóczyli
grzebali i slrZl'gli je od wszelkiego gwałtow- aż nil ulict: i kłócili się o puściznę. - - Pronego uszkodzenia lub zniszczenia. Prawd a, b l) s z c z: Tak! powiadano mi o lem! bolało
że ciała zmarłych nie mają żadnego czul:ia, mnie lo zgorszenie i boli dotychczas! ho nie
że rychl ej czy późnićj w proch się obrócą, iŁ' po chl'zcściall kn, ale po pogańsku pust,!pili;
im nic nie szkodzi, ani uszkodzcnic, ani znisz- sobie Dawnt: książki opisuj,! nam, że picrczenie, przecie ella ich uszanowania strzedz wsi Chrz eścianie li cznie się schoutili na poje powinniśmy od wszelkićj zni e wagi, gd)'ż grzeby, ale nic dla żarcia i picia, lecz dla
święty Paweł Aposto ł powiada, że ciala wier- 1ll0Jlit\\'y, bo b)'li wskroś przrjf;ci tą prawnych są członkami C,hrystusa, są kościołem, Idą Pisma ś\\'i~lego: że świt;tą i pużytćczną
mieszkaniem Du cha S,,·i,.:tego. Nadlo, wszy- Jest rze czą modlić !'ię za umarłych. l.\'ie py.
slkie uuszt!zlllarłe zwoii \Vszechlllocn ego Bo-Ilali się oni, kto umarł, ezy bo~al.r, ez)' uboga przywdzieją na sąd ostateczuy ciała s,,"o-Igi, do ~·ć , że Chrze ścia nin, i nie l)'lko się
je, które odllld będą ni eska zite lne, nit.' 'm ier- modlili zań, ale i zajmowali usługą pogrzebolchle; powinny- wi ęc b~'~ u nas i w uszallO- \I'ą , któl'lj nawel i opuszczonym poganom nie
waniu -Igna cy: Prawda, pl'awda iczłu",i c k oelmil\'ial i , rozumie lIit; bez obrządków relinie zwi erzt;; cho\: się riusza z cialem rozsla- gijllych .-Jgna cy: T o ich tylko, żt: pochonie, lo się znowu poł'jczy i żyć będzie Ui! wali. - Proboszcz: T akje t boć przecie nie
wieki, brie tylko szczęśliwie! -Probo ZC7.: mogli Zł nie'l orlpra\\inć )) z)' ~więtćj, moO to sit; leż lo mamy ca łe i.Hie s l ,. raĆ , mój , tlić lIię i ouby\' ać ceremonij kościelnrch, kieIgnacy, ah~"my zbawionymi byli i pogrzeby dy IV to nic \\ ierzdi ki('d~' byli pog'lUallli. Chopowinny nas zat'hęcać do lego. .,C" tobit' wali ich na 1l1i ejseu pr) \1 atnelll, ale nic lam,
dziś , lo mnie jutro," niech subie każdy- prz~ ~rlzip się Chrzl'~t'i all ie chlJwali: ni ... nil ( men·
pogrzrbic powie, ił powie z uwagIl, a odsliJ LarZII, bo cmenlarz był tylko przcznaczon~' ella
pi odnalogów grzechowycl1.-Ignacy: .\Jti.j prawo \li ernyeh liatt,tiL:ów.-- I gnacy : A kieBoie! a klt,żby przy pogrzebie nie pomyślał dy kLón' liat olik nic ż) ł po kalolicku i nie
o śmierci? - P\'oboszcz: Pom~ śli każdy: IImarł po katolicku, czy go t cż na !'mentarzlI
ale malo Laki('h, coby o s~nłjl'j śmierci po- chow ali? - P ro b o s z c z: ~ic, tylko na inmyślrli, coby ztąd dla siebie odnieśli pożytek. nel1l, Ilieświęcooem miejscu, bcz żadnych obUderzcie się w piersi i PO\I iedzeie sami, ma- rządków kościelnych; ale musiał b~' ć znany
łoż jest lakich ,co uczęszczają na pogrzeby, jako publiczny grzesznik, zmarły bez pokuly,
nie z miłości bliznich , ale z miłości jadła i uie bywający n spowiedzi i komunii ani raz
po wielu miejscach po

dziś dzień

bliwość pokazują, nazywają
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w roku, w czasie \>Vielkanocnym, z własnfj
woli . - l g n a l~y; Proszę Uobrodzieja, a CZ!"
mUl t~raz n3 to oieuważają? Proboszcz, lak
to tam widzicie mój Igll3ry, czas wsz)'stki ~
zwyczaj e zmienia; z I' es'ltą nie do nas nale·
ty o,tem sądzić.-Ign3cy, A cóżźe teraz maili zro
bić z tym garnuszkiem? - Proboszcz: l\lo-

lecie go u mnie zostawić; ja '\Vllm zań zapłaf\', bo to rzeez starożytna i dla tego gotlna zachowaniil.- Ignacy: A broń mniello';'1', żebym ja Zd to miał brać pieniądze. Niechże tu zostanie, dr'; ja i tllk mam do podzię
kowania za nllukl( i przestrogi.

THZEJ PRZY.l.~ CIELE.
~iewierz

pr7.yjal.ielowi, jeźeliś go niedo·
ich jest pr7.y hiesiadniczym
stole, niż U drz\\i więzienia . ~ląż jcdŁ'1I
mial trzech przyjaeinl: dwóch hardzo kncha!'
a dla trzel"iego był obujt'tn.v, dICJciaź ten naj~ZI'zerzej do niego był przywiązany.
Raz
wez\\ ano gil przed sąd, gdzie chOciaż niewinnie, ale cię'żko był zaskarżon.\'. "lito z pomi".dzy wa1', rzecze, chce pójść ze mną i za
IlIną ś,,· iarlczyć'? Albowiem ciężko za karżon}
zostałem, a król rozjątrzonr jesl." Pierwsz)
pl'Z~ jacie! wymó\\ ił się nat.\'chlOiasl, 7.e 7. nim
i : ć ni eJlHlżc , bu ma illne zatrudnienia. OI'Ugi poszedł z nilll aż do podwojów sądowych;
lam odwrócił się jodszelił, bo się obawiał
rozjątrzenia sędziego . Trzeci, na którym ulIjświadczył; więcej

URODZI~

T

przemówił za mm i tak
za jego nie\\ innóścią, że
~~·dzia męża oclpu:cił i udarował. - Trzecb
IJr7.yjaciol człowiek ma na tym świecie; jaki eż
jł' l ich p"stępowanie w godzinę śm i erci, kiedy go Bóg du sądu woł.i? Boga ctwo, oajdroższy przyjaciel, opuszcza go napr7.órl i nieid7.ie za nim.
J-\re\\ ni i przyjaciele t()warl.}szq mu aż do podwojów grobu i wracaj:1 do domów swoich. Trzel"i , o którym w
ży ci u l~ z".slokroć naj'\ ięc~j zapomillał, ą dob rej c go u c z y II ki. One jedne towarzyszą
IllU aż do tronu
cdziego; olle idą przed nim,
przcma\\ iają za nim 1 znajdują dl:Hl miłosier
dzie i łaskę.

mniej

liczył, wszedł

radośnie świadezył

I\RÓ .JEWICZl

,1.uOUSTA,
R. 1520, (Acta COIlS. Crac. A. 5.)
R oku wcielenia Pańskil'~o 1520, za pano· wi IJruskiemn zlltrudniony \\' Tonllliu przebywania N. Zygmunta [ króla Po l kiego, któ- wał, \\" 14 tym roku pauowania jego, za prery wtedy \\ ojną przeci w Albertowi ~1istrzo- zydencyi (prllcoosulalum) P. Jana Czimt"rma-

B
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l Sicrpnia poprze- mr.mi wstrząsał niebiosami, a indziej ognie
a 7mą, nro- przedziwną sztuką w górę pchnięle, gwiazdon.
dził się temuż N ł-irófu\\ i syn pierwurodny podziwem były. Tli pomiędzy ochocze tancerz lirólnwćj imit'uicm B.. n~' , naj pi~knićjszćj i ników koła przcl'iągaly Ś,\ ietnem uzbrojeniEm
najszlachetuiejszćj xi~żn iczki \Vl oskicj, z po- połyskają('e roly, snuli się kuglarze z odgło
t~żnych król,)w RZYllIskich, SycylijskIch i Apu- sem bębnów i nehlw, i Iym sposobem noc la
lijskich ród wiod'l l";j, któremu z woli rodzicó'\ z pod pallowania bożka snu wydart,l, pod wedano jest illlie Zy~llInllt A :II~lIsL
sllle rz,!dy Bachusa przeszła.
PI'Zyj ście nil świat lego kr61ewskiego poPolem Xi"żęla, Barunowie i pierwsi urzf,'lomka wszystkich mieszkaliców krajn \\ it'lk ,) !lnicy Palist,,-a składali królewiczowi no\\ onao-l)' wiło radością, albowiem przez dlugi czasu rodzonenlll koszto" ne darr od zlota, srebra
prZeCil!l-: oczekiw:1Il1l z upr:lgnieniem dziedzica i kamieni drogich; przyezem i Senat miasta
tronu, za f.O Panu Bogu wszechmocnelllu wiel- hl'akowa niosqc I-lrólow ej Jćjmć życzenia, wspaką t: zt'ść i naieźne dzięki kł:ldauo. Pano- ni"ly jej zlożył upominek ') a burmistrz P .
wir. RadZtJy krakowsI'Y kazali uderzyć we Jan CziOlerman lemi do nićj przemó" ił slowszy~lkie dzwony, wzywając lud na uroczy- "T " Skl adając ci najjaśni ćj szól i _najlllilnściw
ste n abożrństwo do kuś\'illla Panny JJarvi, sza hrólowo i Pani naSZJ ! życzenia przy S7.Czę
gd7.ie ms;" ś . sol enna zśpiewaniem i llIuz.\,ką , śliwem wydaniu na świiJt potomka, niezdolyoraL Te Dcum laUlbmus odpra\\ iona Lyla; Pa· WiJmy zalllilt'zl'Ć radoś,'i, którą równie jak
nu BO~L1 dziękują c i chwalę illlicnio\\ i jego wszyscy mieszkańcy króltslwa tego przejęci
za okazałe I\obrodzirjstwo odrlrljąc, po czelll jesteśmy, po lem utęsknieniu, 1. jakiem przyprzez c.. ly dzień niewymownej oddaw :.no się szłego dziedzil'a Ironu ol'zekiwali~m)', Z ciebie oto najjaśnićjsza hrólowo! rrz~'szło 11:1111
ochocie,
\Vi eczorem, kiedy już świlltlo slonerzne za- \V obawie uaszrj n"roklljl'nic: I)" po\'iesz) łaś
gasło, i t.. gwiazda dzienna w zachodzie spo- sieroctwo nasze królewsk im potomkiem, lohir
częl .. , Senat miasta orakowa zebr"lI}' w swćm zatem najOlilo :r i\\ sza Pani nasza! IIroC/.yslf'
gronie okazał zllak radości na cały okrl!~ mia- składamy dzi ę ki. !llóżby wi~(: niccieszył się
sla, przez zapalenie wieży ralusznrj (turris z szczęśl'ia tr~o '? Narodził się dziedzic cnpt i
prilctoriana) sZlllcznego wIlIkanlI, którego V!o- SIaW~' ojrowskićj, ro; kojn ,ia pokoju c:.trn1U krómiellie aż pod SólUle wZllllsily się niehiosil, a le lwu Sarmalu,,": niech przl'to żyje Ihóle\\ icz
blask ich dziwn,\ sztuką nil l"ale miaslo stl'U' Zygmunt AII~usl i lat ne!>toro\\ ych dosnuje_
rr.icnie Ś" iaL!.1 rOl-I e" al, tak dalen' , 1.e no c \V oznakę wzuć, ja kiemi ser('a nasze są pr/.eta w dzieli prawic jasl1.'- prl-emit>nioną, a po· pelnione, skladam ci najmilośriwsza firó!owo
IlllrC jćj cienie ś"irtnością "ulkann zwalczo- i Pani! imieniem nlćj ludności f,rakowa dar:
ne zoslał y Przy lymlu hLlsku pospt1l lWII przy- ral' Z gil wdzit;c7,nic prz~'jąć, a przed najllli\\ abiOlle odgłosellI śpiewów i d 1.\\ it;kiel11 ill- lośri" szym lirólcm i Pant'm naszym naj laslrulllentó"" polącz~'ł() się w lIaJratl(l,~lIil'js7.e gr ll - ska" zym, racz być w potrzeb~ch nil szych
mad.r. ktti l'e.;" \\esnłllść ahv lem Icpil-j pud- pośred!\iczkąiopil~kllnką.ocopokorllie prosimy."
sYl'ić. f{"jt' ~' lIil'~zc z~ 'lzili rl,lrtilY BilchnsiI, szafując ni ('lIIi obficie. Tu wi,:c krz~' kli\\ t' spel- ' ) Inler "uac ','naln< Cr:lCO'-. Screni<. Regina" eide~
ni,luo wi"'ab- tam W"fJl'a\\ iano pIrs" i sko- "(.,,,~. ~ llIlan, . ""pllttlu ,,!,llIlll ,,:,"gn'~("ł1~l. 1l)'{lO moze
.
.',
:
.
_
kIelId •• pnch:lr- rllzlrl1(:han lub IOne J"kle ko zlowne naki, 0\\ dZle g-1"7..llIot uZlał calem lIJ1astem I :.a- CZ,I'OIC, w bzWCIC Elyopa lub l. p. ,,,~·robione.
na

złotnika,

w nocy

dzień

dzającej, pomięrlzy godziną 6tą

~O<lt>j~
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Kirdym już do znacznfgo pl'zyszr.dł majill·
h'f)b Bóg o nas wszy~lkidl pamięta
ku, radzono mi abym "spaniały wystawił pa,Ja. lilóż wns kgo lIall~z~' I?
łac, kupil k:lreLę, sprz'Igl cztery ril.i.clnc ru ·
flf)b. Czyż trgo ucz~'ć sit; tl7.cba? (jmarli
maki i za c z"ł U7.YW:lĆ grosza. "No eo ty m~'- sąsiedzi, zostalI iIi biednł' dziet· iąlko. lire\' n yeh
ślisz Anulku?" zapyłałem ukochanej małżonki, niellla; my byli najhliż'i SiJ iedzi, lIIy kOt·hali
ktora byla ś\\ iadkiclII ci'lgłrj nall1 0wy ąsia- irh rod7icó",. Ch oć hieda , cóż rubi l:? 'frudu(lĆ
dów. Dobrze nam i lilk, odrzekła skrolllllir UlU dać z głnrlu umr7.t'ć.
wychowanil niewiasta, są milszc i trwal Zł'
Ja. Bardzo spr:l\\ itdli",ie. Ale czy się wam
ul:icl'łly na ś\\ iecie, klo irh nie zna, nipch \\'ywdzi~',·zy WilSZ w)'rhllwaniec.
Hob . Czy się \\ \,\\ c1zi\'rzy, czy nir , o to
sobie lotil\\ ia palill'c i kupujr k a rcl~'. Odśl\'ic'ż
lIIy na z porządny i w~godny rlomek, zalóż- .;ię ni e pytam. 'V ychowam go w pocuil\ rości
my szkt)łk~, spro\l'arlźmy do uirj godnrgo na- jak P. Bóg przykazał; iI gdy ,łornśnic \I' ''PUu,'zYt'iela. "yslawmy porządne mieszkanie dlil SZfZę w ś\\ iat jak ptaszka: niech sobie szuka
"iekic'lI1 i niedlllą znękan.Vl'h łan' ów, opatrzm y gniazdeC7.ka.
naleiycie plebanią gdzie mi.' zka prali dziw)'
Jn. Moja ~1alko, przccicż lu są zamo:lni ćj
sługa Boski, co nas w piera dobremi rad'łmi si gospodarze. \Vy i lak macie kogo kar:nić,
a poddally ch nil zych utrzymuje w czystej po- ~arcszeie moglib)ście się i do mnie udać o
boźności i cnocie: wtedy \\ ios ka nasza pię · pomoc.
knirj się wyda, a ser!'u naszemu prz~ będzie
Hou. Radził ci mi to i Xiądz P lrhan, ale
prawdziwa pIJ cie,'ha." t:ściskilłem żonę moją'.Ia nie śmiałam iść do dworu; a puki mamy
wznióslem OCZ} zroszone łzami ku ~i ebu, Z3- co je' ć, to jeszcze nic \\ iclka bieda.
ji)łem się czynnie wykOIl,lOiclll lyth parny lów
Ah! pom~' ślałem sobir, IIl1ij B .. że! jakie la
i zapisalem to na wi ec'zllą pamiąlkę mięliz), pro ta wi eśniarzka wirlu hogan.ów zawslyO1emi nolatkami, nie żt'hy siC; chwilli~ ale że- dza; litmać siC slll'h~' m chlcbrm z sierol ;l, i nie
by i kogo do podobnego poslępku za c hęcić. śmic d/iedzica hl .łgać o pomoc. W idziałem w
•
•
•
pysznych !.Lolirach bo~ate żebrat ' z!..i, "hodzily
'V eza . ie pogodnrgo letnil'~o "iel'zora si e- z . rebuą lacą pn domach, żqdaly dnbrot'zyndziałem sobie pod rOi'.łożyslą lipą i uż)'" alem n~ ch daró,,; a (:ó ż same ucz~'niły? czę tokroć
rhłodu
"Jak ię macie ~l a .. ic'jo\\':I?" zawll- durzuril~' Lylko złoló\\ kę.
lałcm na kobiet ę pode lliJ pro lnllJZi)ri) dziel·i.,.
za rękę . ,, ~i (,th będzir pOl'nwalony Jezus Chr~' U mnie próżniaków nigdy nie było w doslUS," rukla ze sl'h~' leniem gln\\ y. "Cóżlu mil. Ji ażcly lIIiał ii\\ oje zairudnienit:. Slużą cy
za dzierin3? zapytałem, w zaklo nic 1\ asze II10i nie wiedzieli, że lo możni! na nil'zem
wnuI,ziJlko, bo prucież je znam ,.... szyslkir?'· Gza s tr:1\\ ić. Raz prz~ jfl'halcllI Z moim 'Voj"To sierota \Viełlllo:lny Panie! ' orlpo\\ie- ciel'helll do s!olil'~' . \Vi dzial lam wicie pródziała biedna kohieta
żnująl'(!j gawiedzi; porlobału UlU ię lakie ź~' "Sierola? za" oblem z zadzi" irnirm i wy l'le
Gdy !m,\' wrc)rili dn domu, ,,~pnwiada
ją przy S\\ oim nied ostatku karmicie, udzie służbę "A to dla czeg'!" zap)'tałrlll tieka wacie?"
WIt'.
, O Pallic pójdę dIJ lDia ta; lam mało
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robią

i

dużą płacę biorą."

~foje dniecię,

odkiedy ci si,,:
podoba; ale pamięL~j o te III , co ci powiem;
liLo pracy lIlIika, \\ yrzeka się dobrego bylu,
Próżniak,
grosz lekkIl zarobiony zmarnuje
czy w mieście, czy na wsi zawsze próżniakieOl i godzień wzgardy, w mieście może wit;kszą weźmiesz zap/ , Ilę , alI' próżniaclwo pożre
zarobione pieniądze. Nigdzie miejsca nie zagrzejesz i na starość będziesz żebrakiem. ZosLań \<Vojciechu u mnie, wiesz, że pamięlam
o służąCyl'h Da slaroŚĆ.
Praca nie jest zlą
rzpczą , prac,! i oszczędnością dorobisz się kawalka chleba, wrźmirsz pnl'ZI'iwą i pra('O\\ ilą d7.icwol'hę, b~dzieł'ie ż .rli uczł'iwie i powiecie dziel'iom W"SZ~'III: dnorze p,tO m/iwi/.
pra('a nil' jrst zlą rZl'l'I:ą . " Tralilll lo do pl'zekonania \Vojl'il'l'h 'l. I dziś, kit'dy 111 piszę
jesl on zamożnym gosl'ndarzem: pracuje uczci wie: a Bóg mu pral'~ dostatkiem nagradza.
D oczekał się i dzialt'kj nie każl' illl się ('hwylaĆ lekkiegcl I'hlrba, ,de im zawsze powlarza:
pracujcie dziatki moje, wasz ojcit:e nie żaluje lego, że nie był próżniakiem.
powicdziałem,

szukaj

sz/~zęicia

.
Zaslanawialrm się zawsze nad lem:jakb~- 1110'
źn" z apobieżyć rym pijar~' koll1 II;. prowin cy i.
Gościnnuść bardzo pi~kna: ale wydrzeć goSI:lowi, ('0 ma najdroższego , lo jest, rozum
i zdrowie. lo nie bardzo ~rzecznie. A jednak
lak się zdarza i \Hale uie ze złego serca
Ale cóż mi z tego, jakimkol\\ iek sposobt~m.
za\\'~ze lo nie dobrze. D/ ugo m~'ś lalem, co by też to było przyczyną takiego posLępowa-

nia. Nareście wpada mi na myśl, że brak
sposobu lepszego uba \\' ienia go' ci. Nie ma o
czem mówić, nie lila się ezem zalrudnić: więc
do kieliszka Utożyłe m sobic 1I0wy zwycz:lj
zaprnwadzić, i za(z,,/eOl od sicbie.
Pozjcż
dźali się raz ~nście: u l' zęsLnwalem wódeczką
i czem dom miał na śniadanie. Dano obiad
poslawiłem i bulelkę jt'dnę i drugą z winem;
prz:, nit,h male kicliszki. ~~Ialprn sobic i są
siadom, i cichośmy wypili. ,"Vidząc to inni
uczynili lo samo, jeden spogląda na drugiego.
A ja niby na ln nie u\\' :lżarn; skierowałem
rllzmn wę na ba rdzo in Lel'ł'ssown~ ' przedmiot:
wsz~-slko się Oż~'\\ i/o, z .łpom niano i o kieliszka('h. Po obiedzie z~czijłelll pokll'lywać
1I0\\'e dzida o guspntlarslwie, Op,)",iadalem nowp. spnsrrzcżł'lIia, kllire sam zrlllrilcm, przekonrwalelll o pOlrzebie doś" iarł(,zl· ń, llpi~y
walem nowe \\ \'n "azki: wS7.~·sry , ię lem zajmowali
Nakoniec, żehy mllie skąpI'cm nie
nazwano zapro\\ a(hilem moj,·h gnśl'i do pr7.rlułku starców. Ot worz) 1t'1II szafę i wskaza·
lem na butelki: .,OLn tu jest lo wino, klórego~my 117.i , iaj nie dnpili? i m~ mieliśmy do,
~~ t. i olli nił'borac,v pokrZt'pii) si\' tro..Jl(' 1\'iepl'.lwdai Pl'z.,·jal·icle że lo Irl,iej. lIiż siC; upić
rozum i zdr,)\\ ie straci{:?" - Z" irtlzilt,OI po
I~III z nimi i szklilkę· Czas lIam zsudl pl'ze.~Iiczuie.
n;-rżd,r \\ róci/ zdrów do dOlllu: i
nie powiedział zape\\ ne, żrm skąpiec. A jeźeli się komu l("n traklalllenl nic podobał, lo
nie moja wina. Niech mię nazwit: dziwakiem;
a ja powiem: bodaj lakie dzi\\ actwo!

,
lVROZBY,
,

przez K. lr. lrój.
\Vi elka rodzina Słowian, jak i \\ iele innych IdZOnĆj t'zlo\\'iekowi chęci odkrycia ciemnej
luciów, zakochaną była we wróż!Jacb, Lej "ro- przyszłości i dowiedzenia się o tajemuicach w
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nie· nip. tak jcst moralnem i jedynie potrzeby duna celu mającem, nic uszły uwagi
mał pokołeniach Słowiańskich, hyła muogośf eho-n·ne
, i sLawały się nie w jcdnrlll wzgłę
ów
wróżbil
i~1{
wróżbiarzy i wróżek, klór.\"cb długi przcc
lolem ich zwodniczych tłumaczeń
pl'zedm
dzie
czasu i krzyż rh rześcij ;1I1sk i , lubo w częśt:i
31atki Boskićj Gromn iczdzień
w
tak:
i
zmniejs zyl, do szczętu jcdnak wylępić ui epoSUI" iają świ e ce zapalon e z imionami dt.ir.,
nrj
lr;I!l1.
rodzili)" swoij, uwazaJąc , że z cZYJem
l\iź cl i jeszcze zabł.ysnął d o bro (, zynn~· pro· ri i
zg a śnie, ll'1I n a jpi c rwćj umrzc, Teeniem
miell Chrystyanizlllll p o międz,'· Sło\\ ian:jllli i imi
; if. jeżeli zapalona gromnipobl'alyml'lemi im narodami , znano guśldrskie g oż dnia uważają
do domu, niezgaśnie,
kościoła
z
d o świadl' zenia, :\Iełecyusz w listach do Sa- ca, niesiona
ręku lrzy kropfc z
na
a
śnie
zga
hina 1:>53 r. piszc "Mają (Słowianie) mi ę - lub j e żeli
zęsną \\ lenczas poc
sz
za
,
ą
zostaj
dzy so h ą wró żbitów zwanp- h w j ęzyku rn· ni l~.i wosku
roku nieumrą ; w
ty'"
w
iż
skim Borte , Ci wzywają Polrym pa, (Boga c zytuj ą wróżbę,
przep o",·iednia
SUlutna
jesl
razie,
rzek i źródeł) wrlewilją rostopion)" wosk na prz!'l"i\\'nym
')
cyu!,! i ze kszlałcących się w "",d ewaniu fi- r~· chl ćj śmierri.
\V w i I i ą S. 1\1 a r i eja robiono podohnież
gur, obwieszczają i przepowiadaj ą rze c z~·, o
li śt i a mi , n3Z1la r ziljąc tilko\\ e
które bywają zapytyw ani ZJl:jł c lll sam ( mó- doŚ\, iad rzenia z
rz. Nazaju trz uważano
wi lenże l\1e1ecfJlsz) kobietę w Prusach, kl ó- i niosąc je na cmenta
b
uich y ł ~odziur a wion.l'; oznara czekając CZ<lS długi ua powról s~' na z Da- je piłniej który z
tej osoby, kl ii rl'j irnie hyło
nii, radziła się o nim wróżbily i dowiedzia- cz a ć miał śmierć
j zwiędły zaś był przepowiela się iż z rozbicia się na ulorźu zg inął: ałbo- na nim wyryte
wiem wosk wylan~' na cynę wys tawiał okręl dnią ch oroby .
s L przy wieczer zy, na ostarOl.bity i obraz w znak Idą ce go koło okręt:J \Y k o II c u z a p u
an o posp oli cie mleko; lilkoczlo" ieka . Podobną wiadollloś Ć znajduj em.,· tnią potrawę da\\
r hwi 'ł cisbno i ze ks~lał
wdzirle Czack iego "dochodzono (m óni on) \\ e na powal ,\arzij
kt óre przybierało , przepowiadano różne
pl'zyszł o śri, z wyl ew:lni a soku z niocnyc b zi ó ł tów
szł o śei dla domowych osób,
i uw a żania w zgę stnionych o tatk">Och: ró" nież wyoadki w prz~
er Jit:znyrh dni podobnych
nad
rzędzie
,y
i
wosk
c
ą
j
z woskow ych figurek, roz p u s zrzil
zony ch do wró żcni a , \Vi I i <I do S,
wylewaj ą c tako,,~' na zimną" o dę · I~r ó lo\\'a przezn ae
i S. IlatarZ ) ny, był y dniami
eja
Andrz
Buna (pisze dałt;j lenże J1I' zon~' nasz bad acz)
uż ,' wala do ta kich du ś '" iadczeń zi ela m ac ież a n ki .,.
. ) T~ll1tl l ')I)(ll)bn.'" 111 , uiŻt'j umie 7C'lonrm c;l. CZf'gó•
lole['mI , r,,,,nie jak n!'ja"iI'nin W~ , .. ic nllmCłł;\\" na
niemaej
dn
a
ż
dziś
o
lub
,
·
żb.,
wró
P od(lbnc
ie
nie"~dz
a';
..
,I'"
wiar.v
d/i':
a
w:!'picni
hrl
nikl
"~.
ejąl'C wiary, pze c icż Lak mocno się za korz
l wfacZ:H"la lil)\ _ m~' nawet n>l.<.!tłk,,,. i d, i , i ~j 'z.,·c h czygdyh,
OH
o':WiCCO
.! I''',,,oj "iar.,·
nił.\' p O Jlliędz~· prz e sąrlJl~· m pu pó l~t \\" em , j; clnlkim. p",h'Jllni
i na chw"~' p,,,I,,bne (I "m~',fv p n.'-p u 'Zczać mieti;
doląd jeSZ('Ze W niekt órych mi ej "icach si ę ulrzy- ':mv 'n lHn,.jmnieJ n" ' HOI !Id" ~dCLD, albowiem oha.,"i
"ag,uHle :" "h.ró';clli.t n.ale~.r. nie 7a~.je
muj ą: a chciwi i przebiegli wf!J żbi ci, wróżki lac prlc,~(I,,~ i
'en. IIm,.--nll-m.,· w pl,mle na-ze m Jeku!
..
te II-wl,,,··. Ar!
j kabal "rki t e rażn i ej szy c h czasów, pragnąc
rl a,~ n )c h
,hllir j;ol..n pro-le prL .. pomnieni~ h"lurrczne.""Cl"
.
ueSO
pr/e"" I.", IUllu nil'n C1
D;I~anne i przesądn e zW~'c zaje pokątnie ulrzy- 1~\\'CZ~j"w i :;:ruln·ch
I'~~an,k i ch. O b.i~le lu
..
"yobraie
h
h~.:d"yc
z
jC'·"·'f
h
t:
ki
s
gań
o
p
owych
"zór
m .l ć , i usiłuj ąc na
_'C7~~"r,· , J ,J,l.. ol\\lCk 1..,,·,11· - znaJdo .. "fv \I lI ickLón'chi
k
B .
l."I.." nIem nip\\in"cj isra<l ki
Hynogotów j urll)l\· ·o r.z yslat z lal\\'o\\ jer- \\ 111'.:' d,i- ".n.1 >I':
Oi"nic porlan pro«,) m.l"< lne1',I\:p""l
w.-,,,r.,
7.t
plJ_fui,!
ua
pewne
et
na"
zy"
no ' ci gminu , przezn ac
c są p~uz w~netl~ u
wzchran
I'raco",c
kl.;le
luci u,
tTu roku. Szanowne Il!n
I Sz cZl' '''ó lne dni e \\' c i~'lO
l
I;:;a, !.ad .. cza I llcznncbo Wlro-nlka slarozylno _C1 haJo r>
en re
P. R.
h s{owlalls luc!..
obrządki (-\6ści o la kaloli"kil'go k Lór~' ldJ znacze- .... F

niej ukrytych,

Zt ąd teź

we

w~zystki("h

b
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najważniejszemi; gdyż

w pierwszym dziewczę- 'jeden zostawiony przez pannę S tolnikownę nuta mniemały że się można dowiedzieć, kogo negundę Ja s i e l s k ą .
los przeznaczy na męża; a w drugim kawale,,'V wilią Swiętego Andrzeja
Spełniona moja nadzieja;
rowie, jaką doslaną żonę. Mnóslwo jest aż
do dziś dnia używanych w tym celu zw )'czaBodaj się to sprawdziło,
Jowych obrzędów Wspomnę tu tylko o tych ,
Co mi się ongi wyś nilo;
które widziałem, lub o których windolllość za-'
z rąk ojca dobrod&icja,
sięgnąć moglem oobywając piesze w !ym ce-II
Zostałam wyd:mu
lu pomiędzy ludem wędró\\' ki.
Za pana Stetana;
Młode d7.iewczęta, imiona wszystkich s\\"o-'
Bo też to galant cacany,
ich znajomych męzczyzn, spisują ~a kartkach,
W ąs misternie wymuskany,
i te wraz z kam ykiem pod podus7.kę kładą;
Tak ułożona zgrabnie czupryna,
przez caly ten dzieu wilii nic eieplego nleJeJakby za szalnego miała kupidyna ."
dzą, czyli suszą, a potem na noc kładą się
Nadto tenźe Duńczewski dowodził niegdyś
na poduszkach, pod któremi znajdują się po- w swoim nalendarzu, ,że jeżeli w dniu, w któpisane kartki. Co się więc w tę noc wilii do rym wypa da zaćmieni e slollea, panna pierwszy
S . Andrzeja przyśni, Lo uważają za pewną rólZ pozna kawalera i czuje ku niemu s:;'łon 
dła siebie wróżbę; dla tego bźda slara sit;: ność, ledy niezawodnie ten 5tanie się jej donajdokladniej spamiętać to wsz,\' slko co się tyl- zgonnym przyjacielem, i takowe malźellstwo
ko jej przez sen objawi. Nadto kładąc ię ' pać, będzie zgod ne, szczę€liwe i długotrwałe
odmawiają poprzednio zwykłą w len dzień furZwyczaj lakowy wróźenia w wilią S . AnUlułkę, w następnych wyraz:lch:
drzeja, w różnych czasach i rozm ai temi sposoLóżko moje, depczę ciebie,
bami dokonywanym b y wał; a że wszystkie do
Panie Boże proszę ciebie;
tego dążą celu, aby się dowiedzieć o przyNiech mi się ten przyśni,
szłym mężu lub żonie, albo jak długo jeszcze
Co mi ma być najm il zy."
panną zoslawać wypadnie , należ)' ,,,ięc je tu
Potuzone z wieczora karLki z imionami pod pu- przyloczyć, ile że Le w zystkie przesądy lud
duszkę, po obudzeniu bywają wyjmowane; a dotąd powtarza, a n:lwet i w wit;kszych miajakie imie znajduje się na najpierwszej wycią- stach, w domach obywatelskich, przypomnienie
gniętej kartce, z takiem imieniem p"lIna nie- Lakowych dawnych Z" yczajów widzieć się da,
zawodnie ma dostać m ęża . liładą lakźe pod je; bo miłość i ciekawość odkrycia przyszło
trzy ,kubki, I:zepiec, wieniec i paciorki; każ- ści, chętnie zawierzać zwykła rzeczlJm nawet
da z panien chcąca wróżby, przychodzi oddziel- nadprzyrodzonym, które rozum słusznie potępia.
nie i podnosi; co znajdzie losem, z tego przeW wojew ództwie Podla~kiem w 05apowiednie, że albo się oczepi, albo panną lub dach ruskich, w Litwie i na Zmudzi, wiezakonnicą zoslanie.
śniaczka panna, chcąca się dowicdzić, który
nuńczewski, sławny wydawca I\alenda- z kawalerów będzie jej mężem , a zatem przyrza pisze, że od bardzo dawnych czasów p"n- śni się w wilią S, Andrzeja, zasiewa siemie
ny pilnie uważają, co się im będzie t ĆJ no · lniane w skorupie wypełnionej ziemią i przed
ey śniło; a z takowych sno\\' wróżą o przy- tą odmówiwszy dziewięć pacierzy stojąc, dzieszlem małżeństwie i pożyciu, Przytocz,' I on ",ięć klęl'1.ąc i dziewięć siedząc, na l",pną forwiele przykładów i wi erszy przetlstil\\"lljących mulę powtarza
wierny obraz owych czasów. 'VypiSllj(,lIly tu "S",ialy Andreju, ja na tebie łoj lon sieju,

Ze

l
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mocno wygłodzonego; kló ry z tych plackó w
pies porwip. Jl;ljpicrwćj, ta najpr~'dzćj pajdzi e
za mili.· Oprórz oladó\\ ' uży\\ ają gałek z ('ia sla, luu kO~I'i z nóżek cielęcYI'" : pouohnicż dla
rÓ7.ui!·.", i Iymże sposobeOl postępują.
.lako dziewczęta uwaiaj n \\' \Yitią S. AndrZl'ja, ('o sit;' im będzir '!lito, lak podoLllicź
rldop!',\' W" ilią do S lialaJ'zy ny, kładąc ka miru pud glo\\ ę; ~n .v zaś miane UWfl7.ają za pelI ną w l,' ll1 względzie w~'l'(Jrznit;' W
ną i sl" ierdzallo PO\\ irśl'i;j n ;lsl~'pllj~q:
a. thlnpr.l· \\' pierwsz y dzień
" ". jrdlll'j wsi \" oj('\\'ódzl wa p'ldlaskirgo bli- nklllica"h C II C 1111
en ia śpieszą d" linścioła,
l\al'ouz
sko ktll rrj plynęla lIlai" rZf'l"zlIlka, a za nią !II iąl Bł)żf'~o
inllcmi zldz\\'oni~\\'dzwon IlIirszkal slary grilhae z, r1zie\\rz., n~ zrohiw- aktór::zdąż~'przrd
\\' idzi Illl'l len si~, w n:\stf:pne Zil(lU Iy nlljprędzćj
5Z.I· (101\ ~' ższe doświadczf'nir. u S llęla
ję .
pruz sen że slary gr.lhacz, o klórTIll !nO'\ a nżrnir: ma nadzir'
g czasu orl pierwsZf'go dnia
przrrią
r
i
\\
I
i
L
,,\\'0·
irrzni
pOIl
pn
-I
('rubipg
siadl~z.l· na grobie,
ilr,lIl zellia do Il' zceb liróli, zady pl.1 n:jl'rj tam rzeczki , i zapukał do j,;j pn - Ś" iąL Bożpgo ~
yklc czascm w klórym młode
lllir'il.b nia. Jakoż ziŚI· iln sir lo marzen ic sell· \\ arl.l'; jf'Sl z\\
II it'śnial zki rozlllailCllli spo obami pragną do liC, ho wkrótrc poszla za lIił'go.
za llląŻ pójść mnją? Z paDrugi sposób, k'órc~o pn. policie uŻ~' waj:j ("iCI', j"k i kiNI."
lr , i:ln~'l'h robi :1 dwil' figurki, zkLór.rr h jewieśnial'Zki wo\\yr b okfllicarh. jl'sl, 7.f' przl knl
dzit'wczynę, druga przyszl ego
;,ilr!zrltiu kapusty , dziewczęla I'h"ąl'e ;,ię dn· dna II,"ohraża
" Tr' sIaraj1 sil( l'azem wjedne j cbwiwiedzieć I'Z~' pójdą nilSlrpnYl'1I zapust za lIląż kOl'haok
,h'żeli plorni.!nic sklaniflją się sobie,
z"I,alrć.
li
S3r1Zą kapuslę brz korzeni , a prz~' lćm jeszrzr
n~'m zllilkielll, że Za li'go pc)jdzie
IH'"
lo
I
.
na kami cn iu. Jeż"ti sit;' lilk "lrlzona kaputa je
snL ie "yohra zila w jcdnćj Z
któr,'~o
IIH17.,
rrz~'jtnic, jrst wr óżha pnolyŚIIl.1: jeżpli za~ za
prz('ci" nie . okazUje lo ie
jf'Żl'li
j
Ij~llr
przrl'ill nie, jest to sOllllną prl.epll\nednią, ił' Iyd!
ic Jnfle zno\\ u dził'w 
nich~'dz
ŻOllą
zoo tanie SIarą p,1nna. Jedoa z 1;III1CCZ II.WIr lIi;:-d~- jPl!1l
sIron." II iatr na.ibarklc)rt"j
z
,
\\ icśnlaCZI'k którą rztrz~' \\ iŚl'ie można n<lZ\\ at rzt;'ta, ~Illl'lraj;
dn podsłurhują
\\'odllic
••
niez
It:j
hucz~' z
1II ;lrC l llvą p<l 1111 i! , 0POI\ iarlab nil 7.(' !z.lllIi II dzi(.j
rYl'h mirJsrach
ni('kt'J
.
sadzon~- l l'l'j prz~"jad'l SIl aty. "
M I " li. źt' 1\'01 ~jltl'lI hl'llI przrz lIią
1. arzą\\ szy od
i
do plnlu,
k ,p lI-I ,' , lIi;;dy sil' llil'JlI'l.YI"ln\\ ala: ;;c1~' drn- , rl1.il'\\ rzęla biegną
im pi,'r ,\'S 7 I' w rl'kt;' wp:II.1nil·. po, ,!, i,'" ",,'Inll . kil;;"· z IlIą \I spótnii' dl:! I\TÓŻ- Il klllb klrlry
luo Z",IUlllku, III~\\ ią!: za
k ,.' ,zl' ,~i i 11<1 kamir'lIin, z;)'" su s ~~'pnją aż drr kOlka
h, .;,,,l/d,
p l"f'\ISZ~ ' 1Il "In \\dnw ec" za drudlln "lo
ie; p!,':~lr!.1 I I It,'k n II' ro~b .
zl~' ('h ".I·razó \\' na o-l;l'" \\....oj.· \\'Ódz ·lw:trh : ~Jazo\\il'('kif'IJl, ' rnflltJdt'"." klóry
nie, Ipn, lo je. t alllO kawaLuLl'l .ki rm, Plnckif 'Ill, ,'<łlldOlllicr ' kil'm Ini kolek PI'z.'pnd
cr, dZlt\\rz~lIie za mąi. się
i lil'ilkn \\ sk ielIt, rl/. ic\\'I'Z ~'I.1 llży,\a j'lnils1t;'-I"r, irlbo \ldnlli
lakie okuli"a ch, uważają
it'11I
\\
\\'
l's'anir.
pll/';{O sjllls"hn . dl .. dO\l il·duoi I ~ir kIcira pi,·r-,rl
z:tsZl'1.(·k;rł, z lćj slrllpi.·s
skąd
ż.'
1'I\,la
" ('j prl.! rl.~ic 1a IltHŻ li .• i.d,1 z nich o!'>lIbn" pil' rlzil'"
Porl~ludluj;l IIl1kień,
all'r,
kall
l.i,'
lIrll
,
prz.
u .e plal·l'k. kló!'." na/ll;l(',.1 ai,'h, go "OICIII n.,
a: p,ijdz, zrób"
10\\
tc'~o
:,it'
j;)
mi\,flz~' ill 111'111 i tIIo!-(ta rozl'I)żlli{. Tal,ilh kil-j i,·;l i dnl,.d,a
pójdzi e zanid.
z
l<tka
'
icśi:
n
ka plack6w kladą na slolku, i wpn zczają p a alLu ,.prz~

"Da.lie mini znali, z kimja budnloj lon rwati., .
P~duhllą Ipj, na imlJdzi \\" swoim dplekr ie
odmawia p;l/lllaj (lo CZCili kl~dąc się sjlać. lę
krotjkę, klór~ przepasuje sit: w stanie, kI~dzie
I,nd pl'awe urho, a tllk prz.\'!~olowalla • .ii'.l
pe" na, żu we śnip. njl'zy po l:ać rrz.,·.~·7.łt'gn
małżonka, 1"0 się prz."f'a tlkirm, Z lilk silnego
uprzedzeni;} i uiścić l'za!.em mnglo. Zapewn i,no bowiem mnie, żr. lo jest wróżbą nieom,1 I

"1'/:

I

C
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mąż; gdy zaś nieszczęsc.em ozwą się do kogo wewnątrz chaly "siedź, siadaj" lo i
dzicwczyna podsłuchująca jcszcze ('zas pewny
posiedzieć musi nim męża doslanie.
Gdzieindziej leż dziewczęta \\'pu~zczają g'łsiol'" pomi/:dzy siehit' z zakrytemi oczami; do klórej gąsior przyhędzie, la najpierwr.j za m.lż pójM
ma . ZnajdllJą się i lakie zwyczaje wróżenia,
iż dziewczęla mierzą trzewikiem przestrzeń
od ściany na przec-iwko drzwi lub innego mi ćjsca, aż do proga . Pierwszy raz trze\\ ik nosem kn drzwiom obrócony, oznacza , że pńJgzie za mąż; drugi raz wykręciI się pięlą l
co znaczy przeciwną wróżbę . Co będzie u
proga, nosek czy pięta, lo p.·zyszłe panny slanowi losy Tu wosk łuh cynę rozlopioną,
wlewają do zimn ćj wody, a z kształlów ja kie
W nićj przybirrze, rokuj,! o przyszlośl'i lćj .
klóra je topi la i lala. Tilm znowu, rzuc:lją
pierścionki w naczynie wodą uap elnione, poc'l:em śpiewają nad niemi piosnki; po każMj
prześpiewanej, w~ciągają jeden: Strofa poprz\,dzająca, slaje się przepowiednią dla lej, klórej pierścionek wyjęto. Owdzie znowu. wieśniaczki orlliczywszy p e wną ilość ziaren jakiego kolwiek zhuża, a szczrgól nić.l pS7.Cnir~·
robiąc w tym wzgłędzi e doś\\i adcze nie, sypii!
na podłogI;' w jcdnę kupkę; te rormują kolo ,
w środku którego sadzają koguta , luo inllc~o
jakiego dumo\\ rg-n ptak:! calą d obę nickarmionego, 7. za \\ iązanemi orzilllli. Po z.dięciu zasłony, pl ak skwapliwie jl:'Ść zarz~' J1a ziaro .l:
glly się no1syci, liczą pOlOstale. z klórych p:ln,
n)' \\Tóżhę czynii). P omijając wiele innydl lopOsobów wróż e nia, o d\\"IlI'IJ jes7.I·ze WS(l OIlIJl ....
Gróbym okryte przrsądcm pospólstwn niekl,)rfch okolic, poważało się \\ prowadzić rIo
tego rodzaju doświ;ld l"zeń. n .•wel nagann., \\ ia rę w nkazywanie się nadpr7.~TOdzon .nll pOS!;Ici j dud.ów Baja no wil:c r óżne dziwy jak np:
że wró7.ąl" y PO\\ inil'J1 własną ręką n.dożyć
ogicń, prz\'pran le • z/{l/tO\\ ać prz~' 111m WII'czerzę z trzech pot ra w i z samych tylka J-I -

rzyn składać się mająrą. Poczem sam Da rlwie
osoby nakrywszy, wychodzi na ś.·odek i \\'0la:" ty co mi jesteś przezna('zony, luh przeznaczona w małżeństwo, proszę riehie na wieczerzę." Postać osoby przeznaczonćj, jakklll\\ iekb.\" nalenczas dal cki ej , niezniln~j lub nawet jeszcze nieurodzllJlt~j , ukaże się przy 510le, i ohszedlszy ~o po Irzykrol:' znika· Wzywający strudz się miał, ahy nakrywaj'lc do
sIołu, nickladł ani uoża ani widelca; gdyż lI'
w ręku \\ idOla, 1110;.':I)'b.,- się slaL narzędziem
niehez~iecznem. Drugi sposób jest taki, że osoba chcąca się przyszl o ści dowitdzieć w samoln ej izbie l>iada o pól nocy pomiędzy dwoma
lub nawet przed jednym zwierciadłem, w któ·
re się bez prlesl31lnie wpatrywać powinna;
a czyja się w niem posIać, jakoby przl:'l'hodzą
crj osoby \\ róźi)ce mu ukaźe, z tą prędzej "zy
p óźnićj niezawodnip. go polqrzr związek malic.lski . Takie wSZdkże wróżby mają być czasem szkodliwe, j'll.: o lem następująca powieść
~minna, na korzyść rozumu ulworzona, uprzedza.
Pewna 'dziewczyna w wilią S. Andrzeja
usiadla przed zwierciadłem chcąc widzieć po. laĆ przyszłq:o swojego męża; a że w takim
doświadczeniu sama nawel osoba w rzeczywi~lćJ poslaci stanie za krz esłe m t ćj która się
w zwierciadło w pal ruje ; przysposohiła zalem
noż~'rzki l ażeby Lpll sposobem odcięty widmu ka walek sukni, zaś wiadczył o pra wdzie .
O północy ujrz:da w zwierciedle posiać, któI'a sto1nęła za nii). Dziewcz~' na zręcznie ncię
la jej kawałek sukni i slarannie zachowała.
\V parę lal poszla za mąż a gdy prz)'padki.'m przerw ca ła suknie mężo\\' kie, spostrze~h je,łuę z \\'yt'ięlyOl kawałkiem, przypomniaLo sob ie doś\\ iadC7.ł"nie, a ZDak zachowany
okaz,.ł pra wdę· Ze szczerością wyzna ła \\ szystl"o przl'd mężem, klóry oburzony że go cza·
rami zwabił .. , porzucił ją i rozłączył się z
z;lhobo nną kobil'tą.

\" "'arsz3wie

dziewczęta chcące się
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do·

wiedzić

za mąż w czasie następne('zyli ZilpuSI; tak poslępuj" w
wilią Boż ego Narodzenia: biorą na ręce drobno por"haoych dre\\ ien PC\\ ną nie wiadomą
liczbę, skladają je nil ziemi ę i lakowe po lrzy·
kroć oblirzają . .JeŻeli j~sl. do pary, to sluż~
za pewną przepowiednią, że IV następne zapusly odprawi orzerin~·; jt'żeli zaś nie do pary, oznal'za lo smutną nowin ę, że jeszcze na
męża dIngi czas czekać musi.
Dudać tu leszr.ze lIalcż~' jeden sposób uż)'wany w naszej stolicy prz ez dziewczęla w
wilią nowego roku; ił tl'n jest na lępując~·.
Każda robi g-alkę s p llkuł lnianych delikatniJ i
malą: ił II szy Ikie przytołl1ne razem zapalają
i rzn c ają gaiki w komin: klflrćj galka najpiel'wćj pędem pn\\'ictrza porwana uleci w górfi',
ta najpr ęd z ćj za mąż pójdzie .
Na cal ćj Ru i, nad rukami Slryj, Lomnicą, Prutem i Dniestrem , dziewczęta wróżą w
dzi El} S_ Andrzej3, i uż.vwają wtedy kqpieli
filus u nid. ze strzechy wyciągni ęty, przepowiada stan przy złt'gn mf:ŻoI. z ziarnem, zua·
czy boga cza: pll Iy, bi ednego: a sloma bez
klosa, wrflży że jeszcze pozo tanie dzie\\ ką
prlt'z rok caly .
Jak u na . na S. Andrzrj _ tak w ;f;rac!t
kal'p~rkich i wosadach SlowialJskich dolnydl
\V ęgier, \\ iii.. do S. Tuma za je l do wróżb
gil

czy

pójdą

karnawału

PRZ'GODA

IIA~IEJł

podobnych przeznaczona. Posptlli cie dziewcz~
la cały dzień poszczą. nosząc jabłko pod pachą, a gdy na wieczol'ne modlilII y u łyszą
dzwon kościelny, jablko na kolanie przekrawają nil dwie części i zj adaj lJ . II ziarko wlożywszy pod poduszkr, pewnemi są, że się im
przyszly małżonek we śnie pokaże
Nadlo
kładąc się spać slają na łóżku i odmawiają
następllą formułkę:

.,Postiel, posliel tlocim t'a, świati Tomas
prosi m i'a;
"Daj mi uznawali, z kim ja li nocy, pr'y
ollar'e budiem stali."
,,, . am zaś dzień S. TI)masza, wychodzą
IJardzo J'a no na drogę lub ulicę, i pierw. zego spotkanego pylają o imie: które je. t wyrocznią, że z lakiem imieniem nicochybnie dosIanie męża. Podobny zwyczaj za cho wują doliJd w Szkocyi IV dzień S. Walenlego
\V
\\ ilią Bożego narodzl'nia w W{'grzech idą
dziewczę la no sludni j IV ni ćj mirszają wodę;
IV lenczas lub się im \\' wodzie ukaże po tać
narzeczonego, lub l eź usłyszą glos przyszłe
go. liiedy w r. 1830 znajdowałem się w \V ę
grzech, zapewnia/a mn ie Jedna pode. zła już
'łowianka, że gdy podobną czyniła w mlodo'c i wróżbę raz jej się postać okazRła, a potem glo u.~ly 7.ala tego Z(l którego w istocie
wydaną zo lała --

STRYJKO\VSKIEGO.

R. 1551.
Dziedzice Oso. lowa Slryjkow r.~., już od łal
kilkulla lu, pl'o:bami s~ cmi niebo męczyli. II
cudowlI.\'ch mifj "cach, j;l : niał~ if·h darami 0/larze; rrz~' kaidrj niemiII rl)z tajnćj drndze. lal
krzyż piękn~' ith ręką tH\ jany; bo pełne byIy ich brogi zboża , pelnr. tlllsleoro bydła oboryj lI'el: próżne hyly zczęśria il'h "rrca. pró-

źne

nadziei ich ży cie; n/e mieli dotąd dziecj~rja'. /Iie lIIieJi dnt'ld nikogo
kt"b.\' z nimi
doslaIków uiyw
kloby im zi/mknął pOlIieki. Ale lIart':l'ie Bóg irh w~· lurhał, nrodzi/o
im się d/ierifi', syn c7.t'l'slwy mily nadobny.
Led wit: odrost cokol \\ ipk od ziemi, () wl iłs n ćj
pU ~ I'il sifi' nlll f·~· _ ~loskieOl vrzemfiwił dziecin-
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I
uym; już

WP. ołości:j,

roz,um m, rodzIcó weie- ży zmartwiałe ci:dko chłupczyn,v, każdy
go
Swieży jak wiosna , sobie podaje, każdy go cuci
lJ'ząsa, naciera;
jak iskra żyw,v,obl'az swobody i zdrowia , Cil- :\ dziecię zawsze
nicżywe. Rnrlzice rwą \\ ło
ł60l boy! szczęściem rodzicó w, całą id] ży,'ia
sy i łamią ręcl', glowami o ś('ian,'- Iluką. daprzyszłością.
\Vła śnie rok piqly był zacz'll: "niejsz c wwa wiaj"
.' lllb~-, Ś",ięl,\'Ch wzywawłaśnie w irrpoiow."m wieczol 'ze, przed mo- ją
pomocy ; Icrz ni ebo głul'helll sir zdaje, i
drzewirn siedząc dworem , lub" i słodką o s~. - dziecie leży ni"żyw
l',-Próine le liasu mo·
nic z:~h'ci h~' li rodzice rozlllową. W I: iągll zoły, odbir~lrj
dusz,\' już nie nie wzról'i! dnia, dal brł dowody nadzwy czajneg o do\\' - tak mówią ri"ho
plrban i JrbJ'z, lak "irho
ci~u; potem lIa czterokąln,rm podwor cu, zrę ' rn6wi
czeladk .• - - Słoli"r za('IJndzi. 1I0C ,'ala
cznie w~' prawial ,koki i pl,!s," : lel'az jak ht'l mija. dzień cały
drugi spły",a okroplly, w
mao pobit'gł dn adll, na ,:zelc dziel·j czel.td- dusz ' zholałćj
maiki. '''irlząr. sprłnione sroki; lam ich do boju zwykle szyko, ał, taili ~ie nieszcz,:~cie,
Iroskli .\" pleban z I,'karzrm
z niemi igrał wesoło; rotlzice o swycb n~dzie · rodziców cią~n'l
dtl drn~irj izby, I·idl:\(·zem
jal'b mówili. - 'VI~' 11I odgłos przeraźli\\rgo Irumnę przynos
z<). Płacząl' sędzi\\:! piaslunka,
krz.rkll, obijll się o ich u. zy. był lam uze- obleka dzil'cię w
hialą k OSZ lllk~, zrsł'hłe wło 
gólnićj krzyk jeden, Cli maiki sert'e \\skroś
ski gładko rzesze . nl\\ nianklł. z kwiatów je
i,rzeszyl; PO\\ staje, dl'Z<)c cała , hieży, Ojl'icr ,LI'o i, kładiiI' \\'
osLallli:, Indzi In7nil'ę, Tak
zawsze od ni.!j silllićj~z.r, dziś Jej wy'cignąl: c ię ja kładlolIII
w knl\'skC -IIIÓ\\ i do nir~o zanie może. ,Jedynak ba\\ ił się w sadzie j lam lana łzami - lak
I~' mnie \\. Irnmnę pnło'l.yĆ
jest głęboka sadzaw ka . . , tam dążą, ku mićj- miałeś! - W I{'j
eh" iii wpada Irwożona maLscu Lemu zbłąkane zwracają oczy; widzą roz- ka:-Ok rulna!
t'Óż rzynisź '? - bolr:nie woła
biegłą dziatek gromadę, jakby przed "ilkiem alboż
lo dzil'cię, .. - l marlo - plt'ban dokoń0\\ ieczek II'loda: jedno za drzewa mi
lawa, ('za-umarła twoja pori el· hfl. Ten co j<) ze ·
druhrlc ,~. wysoką tra\\'~ się kryj!', Irzerie cn słał, prz ,vz\\'ał
do siebie. Len C" dał, odt'brać
zdążyć IIIOŻI' ncieka, a wszysLkie plarzą i krzy- IlW7.C,
Podd aj ir,- woli Pilna , Nie\\ iaslo! . zaczą - Panicz ulonął , IILllfl<)ł!- Jnż pra\\ ił' bez IInj
z pokorij wYl'oki Je go! 111~ka nil'" iasl .. ,
'rhu I'lld/.irr , pospieszają 1'\\ ój kl'ok ocifżah ' , obok ni"j ojl'icc:
oboj e ręlC do nirba wznosLaj" nareślie nad brzegiem \\ orl". 7. rilztl n'ir sz:} : lI . la ich
razem mówią le lowa: - Pana powierzl'hnl nic \\i.!zą, le('z wkrólc e już acz nie, możesz -od
ll ,l l Irn kit·li,h - jt'dnakże, nie
oporu ('iał" il:h s~ na "ypl,\' \\ a, Zaourz a sit' dziaLrk \\ flla-T
\\ ()j~, ojcu, niech ię .I:rn ie!
ojcic,' \\' \\ odę; nieszrzl;sllcj IJHll,'c SIać rrz~'- Tak rZl'kli, wzmol'
nirni \\' l,l.i:I, i mó" ią ~ło
kazuje, wyciąga (Izi cc i,;, nil hrug jr kł adzip ~no: W"źrir już
dzir,'i('! Ci=ni,' -if," I!I! ., ...
POI'.\ \\':1 malka Il\"kl'c d1,i('('i: pko." 01.1
II ~ nil'. lZl'l'ldk'I, rio dwó .. h ko = ,'i"ł6w pleball znać
(l;..
uic słrs7~- : tuli do lona, nic rZlljc: bi,'r7t' jr j" , 11 m się w
żałnbnr szal.\· o,hil'\\ a: bi,'r'1
ojciec - loi: samo! niosą jł' p,,:d"lll do dOlllll, Irllllli"nkę dOlll0\\
i, nin. ą na harkaeh odkr~ Lą;
a kre\~- w irh ż,"larh zi lllniejsz a, od zil1lnćj \\) bladła malkot
zwłok ię dutyka ; dr7.ą~ eawody co Ila nich śl'ieka. Zhi rga sie \\ iel'lla I~' ojrit'I' żonę
plldpi(·ra. Idzie przez mi ,l lo
czeL,dka, prz~b.\'\\.1 pleban z II·kal zem , przy· Il('~zak \\. mill'zcn
il1; ".\ hirgli z domó", Illie~z 
dwdzą U I \ !.ząrJ
tal'c ni"\"i a,ty ; każd~' l''' ! kallre, ro krok ię gron" zwiększ
a. każdy
radzi. wsk .,zujl', każdego ojl'il'" i lila I ka słurha; \\' l'idlOś"i dziC(łzi
ra płacze, a \\ ięl'l'j jeszcze
co I~lko rauz,!, robią, probują, 11 d7.irci~ z.l- j"M'0 rodzi.'() \\' .
. ' (lgle, \\' obudul)('h knśriolarh,
w, ze jakby nieżywc , Sine,odęle i Z: 111 Ile, le- hut:wy glos dzwonó
w powietrze dzieli a malszył,

dziwił czeladkę,
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kil czuje zillln~'c h zwłok drgnienie; krzyknt;' . malka i łzy uniosly clęzar JeJ uieszczrscla
b,-slaw,lj'!; lekarz przybi ega, klad,! lIa zie Zaledwi e trzy dui lIIinl(lo, już na podworllIi trumienkI( i znowu lekki e czuć drgnieuie, cu biegał jedynak, już h)ł na no\l'O szczę
Porywa małka z trumienki tlziecię, u 'hlllia je :(;iI'1l1 rodl.iców, jllŻ nic s..tllla l'zeladz dOOlO·
s~lkniq, rękomil , chee z nielll ucieka~ daleko; wa, I\sz,\'sey się lIad nim dziwili, \Y pier.
l ' słl'z)'llIuje Irkar/. Fi IlhlqLlllie,
pomalu iś{o \\ S'l, C zaś po t~' 1II dniu świ{'lo, plchan lirznl'Olu
przykilzuje; slr\\ nuon ej krz~ t:zcć zilbl',lnia, d" luduI\ i. le ksirgi Boskii'j pl·zcl'l.)'lał ~Io\\ a :
\\ 1'1-(0 d 0111 II malk(' wpl'llwad!. :I: 1,lllI ,\ cieple - Onrgo l'za~u
pl'zy~liż~' 1 się pan ku Lr<tlllie
łoźe d!.icl:i'jtku kład!.le, łam jl' salll jt'r1clI cn· miasla .\';Iim. il 010 \\'yno~zono umarłego z
('i, raIuje, tam sllJ\\ ił nadziei głll~i. 111 ilezt'u il'. lhiasld . .il' tl~ naka :.\\ ej maIki, i rzesza \\ iclka
f'ichosć zalcl'a:)va(ka i ojciec derh SI\ ój 1\ slrz~' ,ZI,1 Z'I nim, l)rz.llI'szy nnq matkr , Pan uli·
fIlnjó!, Pu kr&~sz'Ci nad opis t' hwili. ~rl'cc dzi, ', 10\\at ~i,: Iwd lIi'l, i rzeki jej:-nie płacz!
l'iny lIIocnićj 'uderza . pll calem l'ialku du!:h sil' -Przy:I <lpil, r!oll-nqł sir mart\\ q~o, i CI ('I) niel' rOl-biega, dzieci ę do ż~' l'i,1 1'01\ l'atJoi'l. :\iknil' ' Ii SI;III{'li, .\ on rzeki :-.\lIodzicIIl'Ze, lobie
zwoln a sillo~ć z I\\'arz~· . krew I'rzl'bijać sil' mó" i~ \I ~l;:li ! I usiJ dl 011 mlodzi(,ll il'l',
e;. ~
..... cz\·na
odm,'ka
dzi.:ri,·
oaki
zawarte.
kltiry
byl
ulllarl~'
.
i
pon;,1 IJIÓI\ it: a P'ln d~1
.'..
i ku rodzicom Je ZI\ !'ilra; blilde USLCl'Zka ~o małl'l' j('go, Idi,,1 \\ SZ\ ~lkil'h lrach II icl·
na pOi otwiera. rhrialn przŁ:llItil\ ić, U\\ ięzly ki, i II idbili noga IIlÓ" i'ó!I': nóg 113 wiedził
słowa, lecz się ugllliechu'l~ zdolalo, -O Bożc! lud s\\'(ij!-J rozeszła ię powieść po WSZ)stwszechmo cJlY Uoże! - \1',\ rzekła ci~Lo przej{'la kil-j okolicZIIej kraillic,
):

ZIEMIA JEST
~<.)

KB.4GI.4.

e>°ec

o

- -

0'1 nlll

\Ysz~' scy wiedzą, ŻI' zirmia ma k.,zlall
krągly; Il'cz gd~' b~' sil,: uas kIn zar~ tal, t:Z~
jasnc o I{'j prali dzie llIaJll~' \\ -,""urażenie? cz~
Jt'!\leśmy o nit;j przekonani'! UlU irlibyśrn
po·
dobno w\'znaL, żc uic! żeśm~'l~' [k() () lelllllll;dr·
szych i 1\ i'łrol-{odn,\ rn ~1~s7.l'li ludzi, że tCntu
wierzymy. podobllie • .iak polegamy nil his to·
rycznyrh pod.uliat:ho klór,Hh ami nie IJyli ~fll~'
' " iadkami, Trzeb il nam alllli \\ iedzieć. że ci
od klórY..!1 Lakir o k zlilłrie ziellli 1~'- 7.ch '111,1
zdanie, nic Olit'li żadnl'go zallliitru o 'zukania
lias że sami łakże nie byli oswkani: lecz z
pewnyrh Jlalury ~pnSłrzeżell nil rozumie i do
świlldczpniu opilrl~dl. l(:j pral\'d~ dusl,li. a przekouawszy sir o niej dokl.Hlllit. o~łusi!i jó}
drugim.
Rnzważllly ł~' lk\l pihlir nasl{'plljąre okolicz·
lIośri, a zAbaczvmy. jaki lila Je t.Łalt ziemia
l. Człowiek lIlilł;1 l~ 1:0 zicmi przcslrztll
okiem przpjrzeć możej zicmia la uic wydaje

sif,' \\' (;alr okrąglą i kulislą· alc owszrm
1'1,1~zrz:zllą, któr'l lIa ukolo rz)' Le olarza nil"
bo. _ il lCIll niehie II c dllie slo/lce \\ tho(lzi
i z.1chndzi, ił w JlOC~' ksi~·:i.yc i gl\ iazdy, klóre lI iIIII , ię nic zbyl w~' soktl nad lIa. zcmi .,10'
II ;lIlii \\ I lec \\ ydaj;j Aloli gdy sir zbljż~ (:
('heemy do olalnirgo zicmi krauca, gdzie nic·
bo z ziemią
~i~' , I,\'ka.
<Tdzic nam
lę
zdaje, że g" ind,\ r~k,! do laniemy przekun~.
II :I 111 Y sir dopiero. że lam zno\\ u bl- daleko
Fik przerIleni. rio kOII!:i] ziemi, i że lO II zy~lko b~ lo zludzeni ,'m oka na zrgo,
I gd.1 h~' ~i~ klll \\ ybral zdoIllu r b, i IIdal i~· w podnii 1Ii1 wSc!ltid przez Pubkę , Hos·
'Y\' . do ,h,' i. do ~Jah(Jlllclanó\\' i Pogan. z
I;,du ,,:iadł 1101 llkr{'1. plYllął morzeIII. i zno1\'11 na l'ld \\ ysiadł. il pnieIII znOI\ u pnśril ~ię
okrt;It'1lI i rorił~, dal':j nil 1\ chód . dlc,!c ko·
niet:Znic odkt·yć koniel' ziemi. za kilka lat przy
c
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byłby

do znajomego sobie kraju, usłyszałby zno- na tarcz księżyca rzucony, Dla figurę kołaj musi
wu słodkie ojczystej mowy dźwięki, ujrzałby więc ziemia, lenźe cień rzucająca, być okrągłą,
zdaleka wierzę ko 'ciola, dobrze sobie znajo4, Nakoniec, gdyby ziemia b) la płaszczyzną,
l
mą, i stanąłby nakouie c w miej cu, z kUll'ego IOllee wschodzące musiałohy wszyslkie mićjsca,
wyszedł, ni e znalazłszy kOlleit świata; to jesl. Lo jest całą jćj PO\\ ierzcbnię, 1\ jl'dlH~j i tejże saodbyłby podróż około zicmi, jak guybyśmy krt' mej I'h\\ iii nill'i1Z ośn iecie, Wicmy jednak z dudą na około kuli drewnianej koło opisali, Prze- świadczenia, że II' różnych ('zas,I('!r \\'srbodzi i
s~.ło 20 Lakich pc;dróży odbyli wc wszystkich z.achodzi, n, p, że \\' [~rakowiegodzinę prędztj zakierunkach l'iekawi żeglarze, .. między inne- chodzi, nizcłi \\' Paryźu Z tych \\' i illn~' c11 pemi, sławny ow p odróżnik . kapitau Ii 011 k ąnj'l'h dOli odó"" przekonali
który dwa rny ziemię objedlał, a w trzeciej. jest płaszczyzną, ale ma figul'ę.-.:.....__ '-."
na wy pic Owaihi, od dzikieh mit:szkańców czyli kulisl'l, i że bez żadnej p
zabity został Ten więc jest pierwszy i naj- słollce i księż~' c w nieograni
slrzenijest zawieszona, a ze \\1~·\'Im,~
lepszy dowód, że ziemia jest okrągłą,
2. Znajdujr!c się na obszernej płasZ\:zYZlIie taeza ją nirzlicznne gil' ind Dlłlóst \\'
gdzie ani góry, ani las!, naszrgo nie ścieśnia- jl'dnaklłl~' :ler, że lymsp o uhemjeclua czcść
ją widnokręgu, i postępując naprzód w jaką- kalleó" zi emi wisi do g?t'~' nogallI i. i ~e łatwo pasc
kol wiek hądź stronę, łatwo dostrzeżymy, że OlOŹf: II ' powietrze. Sll1il'sznC'Dl by loby lakowc
z nami lenż e widok!'ąg j'O /Il!1:nrnt się zlllic- IIlniemanie! 'V sz~'slk ie I'zecz)" na ziemi, 'la pomonia; za uami znikają przedmiuty z oka nasze- , ('ą swej ciężkości dążą do środka ziemi, a zatem
go, a przed nami nowe coraz II ~ I'aźn i ćj się odpaść orllliej nie mog:} \V zędzie nazywa się na
~'~'n~rzaj'l. Najprz~d s.puslrzegamy ~,' ież~ , k,~~ l d(llc, cojesl pod ,I,logaml, a I~a g~rze lo, co )1'5 ~ad
selOIow, szczyly naJ\\'),z z~' ch gmacuo\\" poznle]' naszą glową, NIkt zalCll1 nIc wIe o lem, allllwlerwidZImy całe przedmioty, Podobnież przypa- Idzi ć nlOże, że jest lIa dole 'V zyscy są na górze,
trując się okręlom, lIa mol'zu plynącym, II" zna- dopóki ziemię mają pod nogami, a niebo ś\\'ietfJ~' ch
('znćj odległo 'c i najprzód widzimy maszty i gwiilzdpclneuad sobą,
żagle, a potem caly okręL \\ ynurza
ię nlcJ;!Zozi \\ i się zapewne czytl'lnik, LI Iyszawszy
ko z morza, i 'P okazuje na jł' gO powierzchni, pierw 'zyraz,jak wielk,Jjesl La kula J ej średnica,
\\' szedłszy n~ górę lub wysoką wieżę , \'OZ- ,. I o jestlillia prosta, od jednego punk tu powiel'zchni
szerza się nasz widnokrąg Lo jesl: widzimy przez środek ziemi na w~ lol przeci'lgniona, długa
nier'ó\\'nie dalsze przedIlIiot)', jak na dnIe: \\'szy- jt'sl l , i20 tlIii , obwód za : 7.iemi,,) no i 5,400 m,
slko to jest sk utkiem kulistego kształtu ziemi, ' Zk<łd sobie lat" o \\ ysta II ić lIIożna, j"k ogrolllna
3, Juże śmy wyżej p011 icdlieli, źe rzlowiek ' jest kula, jak ciężka a ol"lz,pk wszcthmocna Opana ziemi posta wi ony, nic może wzroki em oQi.,ć Irzno 'tS Boga który oietylko ziemi~ rt;ką niewitylko bardzo Dułą część tej 1'0\\ icruhni, nie moźl'- dzialną tl'zyma, ale nadto wszyst\..ie na nićj istoty
my jej pl'zeto \I idzict: Lak jak widzimyfigul'ę k ię- ż~ cicm J wzrostem obd:lrza , Powszechnie ulfzyżyra, lub słońca. Gdyh) ślllr n. p,na ksil,'ż,Vl'prze- III lIj 'l, że l)'lIiąc milionów ludzi na ('ałej powierznieść ię mogli, widziclibyśm)'. j" tlokład)4ic i ('hni ziell,skit:j mieszkaj a \\ szy,tkit:h Pan Bóg
k 1.lalt jej, przelo liiI' mogqc sil; posLawić \\' pe- \\' zechmocnośeią swoj:t żyli i, i \I e \\ szystkir o
wnej nad nią odlegloś .. i, truba ul'alrywal t"kiego pat['uje p"trub,\' , Len ildlo zwierz'lt ptaków,
w dziełach l1aLul'~' kutkn, ktl;ryb~' hył koniej'z, I',' b i lobaków źyje lIa ziemi, \\' II odzie i powielJym wypadkiem tej, a nie illni'j li,;'lIr)'zicllIi: lem lrzu? ('lÓŻ lo zliczy, kLo pojmie II szechll,ocność
są zaćmienia. Jakoż we II szr3tkich zaĆlllil'ni iu'h boską?
księżycowych, widzio,y zawsze, iż ricu ziemi,

I
I

-~~O<>---
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