
Rozmaitości. 
Kaźń czarownic warszawskich 1536 rc^cu. 

“W roku 1 r>36 straszne męki zadawano 
dwiem białogłowom (piekarce z Krakowa i 
Kliszewskicj ziemiance) jakoby ony Janusza 
Xi.-jże mazowieckine zgładziły zc świata: 
wkopali słup pod Warszawą, dwa łańcuchy 
przy nim nakładszy zapalili: piekły się przez 
cztery godziny, biegając około słupa, a gdy 
się z sobą zeszły, kąsały ciało na sobie wza- 

jemnie, aż upieczone pomarły.’* 
len rodzaj powolnego pieczenia żywcem 

był hojnie stosowany ile razy chodziło o za- 

ostrzenie kary lub ubawienie widzów. 
Unia 3-go września 1604 r. w Pradze 

czeskiej spalono w podobny sposób kobietę 
i mężczyznę zti podpalenie. 

Na zamku w Frankensteinie pieczono 
pewnego truciciela. Polaka, kilka godzin na 

wolnym ogniu. 
Cesarz Otto III kazał piec wolnym o- 

gniem swoją żonę, Maryę, która przez kilka 
lat miała przy sobie pięknego młodzieńca, 
przybranego za pokojową. 

We W rocławiu 23-go września 1544 r. 
spalono na wolnym ogniu kobietę, która jako 
mężczyzna dwa razy zawierała związki mał- 
żeńskie z kobietami. 

“Ojcowie i dzieci.” 

W Jekaterynhurgu, jak pisze gazeta 
i>irż. W ied. , zdarzył się niezwykły, a nie 

pozbawiony jowialnego humoru wypadek. O- 
to zebrała się grupa dzieci, uczących się w 

rożnych zakładach naukowych i opracowała 
wspólnie petycyę do gubernatora z prośbą o 

zabronienie gry w loteryjkę w klubach “wo- 
bec tego — jak głosi petycya — że ich oj- 
cowie i matki, roznainiętniwszy się do gry 
hazardowej, zapominają o swych obowiąz- 
kach rodzicielskich”. 

Petycyę złożono gubernatorowi. 

Kobieta wynalazcą usypiających bomb. 

Pani Ida Bochni przedstawiła w saskicm 
ministeryum wojny swój wynalazek, który 
wzbudził ogromne zainteresowanie. Są to 
bomby napełnione mieszaniną, która wybu- 
chając, wytwarza silnie usypiające gazy. Pod- 
czas próby jedna taka bomba uśpiła na kilka 
godzin kilkuset ludzi. W ten sposób sztuka 
wojenna wchodzi na inne tory, gdyż zamiast 
mordować się podczas bitwy, obie armie nie- 
przyjazne pójdą — spać. 

KARA ŁAMANIA KOŁEM. 

Popularna ta kara, niejednokrotnie i u 
nas stosowana, polegała na łamaniu kości 
skazanego przez uderzanie w nie kołem, ma- 

jącym żelazne ostrze, specyalnie do tych u- 
rządzmic ciosów. Kara ta wykonywana była 
od dołu do góry, tj. od nóg ku głowie (za- 
ostrzenie wyroku), lub od góry ku dołowi* 
(złagodzenie wyroku). 

Co do cierpień, stawiano ją w praktyce 
sądowej wyżej nad spalenie żywcem (palony 
zazwyczaj przed dojściem płomienia dusił się 
w dymie). Bity kołem umierał godzinami 
przy zupełnej świadomości. 

Oto protokół z 1770 roku, opisujący bi- 
cie kołem ; morderczyni Doroty Goetterich, 
która w Mtklemburg-Strelitz zamordowała 
wdowę Iloffmanową i jej troje dzieci. Ska- 
zano ją na łamanie kołem od dołu do góry. 

Dnia 19-go grudnia ukończono przygo- 
towania d^ tej każni pd szubicicą, wystawio- 
ną w 1752 r. O 10-ej rano skazaną, skutą za 
rękę i nogę, wywiedziono z Plattenburga i 
zaprowadzono na rynek. 

Sąd odczytał skazanej wyrok, na co ona 
zauważyła: “Dziękuje za łagodną karę. Niech 
kaźn moja stanie sic przykładem.” 

Sąd złamał pręt i kat wziął skazaną w 
moc swoją, oddając linkę, na której za jedno 
ramię była uwiązana, swojemu pomocnikowi. 
Następnie uroczyście prowadzono ją na miej- 
sce kazili. 

W stępowano wolno na górę szubienic/- 
ną. przyczem spowiednik towarzyszył skaza- 
nej. (Wierć godziny trwało ułożenie Doro- 
ty na przygotowanym pomoście i odpowie- 
dnie przygotowanie jej za ręce i nogi. Znosi- 
ła to wszystko bez cienia strachu. 

Podszedł ku niej spowiednik, do którego 
jednak rzekła: “Boję się. boję!” — Na to on 

przypomniał jej, aby miała Boga w sercu. t>- 
na zaś odparła: Ach, cóż byłoby, gdybym go 
nie miała!” 

tidy przygotowania ukończono, młody 
Muelhauscn, syn kata, przystąpił do wyko- 
nania wyroku. Uderzył okutą częścią koła w 

lewą nogę skazanej, jednak uderzenie było 
tak słabe, żc kość została nienaruszona. Ska- 
zana przeraźliwie krzyknęła: “moja noga! 
moja noga!” 

\'vy.y następnych uderzeniach w prawą \ 

lewą rękę. w prawą nogę, nic wydała nawet 
.jęku. Była zupełnie przytomna, tylko silnie 
zaciśnięte zęby świadczyły o tem. iż panuje 
nad lx>!em. 

I*ięć do sześciu uderzeń zadano skazanej 
kołem w piersi, co jednak krwotoku nie wy- 
wołało ; wskutek tego postanowiono złamać 
jej kręgi. \\ tym celu odwiązano jej ręce i no- 

gi, a skazana usiadła o własnej mocy. Teraz 
położono ją twarzą ku ziemi, podkładając 
kliny pod szyję. Źle skierowane uderzenie 
koła spadło wyżej karku, również pięć nastę- 
pnych w plecy leżącej. Wtedy znowu odwró- 
cono ją twarzą ku niebu i wiele uderzeń zada- 
no w piersi. Żyła ciągle. Męki jej znacznie 
przewyższały miarę wyrokiem zakreśloną i 
dlatego radca Fischer z radcą Wulffleflcm 
oraz dr. Hempel postanowili, aby dla ostate- 
cznego zgładzenia ze świata, wbić skazanej 
wielki gwóźdź w czaszkę. Było to wprawdzie 
wbrew brzmieniu wyroku, gdyż miała przez 
bicie kołem być straconą, jednak zgodzono 

się na tę drobną zmianę. 
Wbito jej w czaszkę gwóźdź tak wiel- 

ki, iż na szerokość dłoni ponad głowa wysta- 
wał. Skazana chwyciła się oburącz za głowę, 
następnie zaś ohcierała rękoma krew, obficie 
płynącą nosem i ustami. Bito ią ponownie ko- 
łem w piersi, lecz wciąż dawała znaki życia. 
Postanowiono więc wbić gwóźdź głębiej, tak, 
iż wydostał się przez gardło. Wtedy zbladła i 
omdlała. Pastor Jakobi wygłosił nad nią mo- 

wę pogrzebową. Kat zapewniał, iż czuje bi- 
cie serca skazanej. 

Po mowie podniesiono ciało i “wplecio- 
no'’ w koło, umacniając łańcuchami, i tak po- 
zostało aż do zupełnego rozpadnięcia się i ze- 
psucia, jako przykład odstraszający. 

MĄDRA ODPOWIEDŹ. 
Pewna kobiecina, patrząc na ćwiczenia 

żołnierzy, niówi do chłopa, znanego mądrali: 
— Dlaczego to żołnierzy uczą stania na 

jednej nodze? 

Mądrala: Oto dlatego, aby gdy im na woj- 
nie ustrzelą jedną nogę, mogli dalej walczyć 
na drugiej. 

ODCIĄŁ SI$. 
Chłop (przystępując do grupy lodzi, przy- 

patrujących się czemuś): Co tutaj zaszło? 
Miody pan, chcąc zadrwić z wieśniaka, 

odpowiada: Krowa jaje zniosła. 
Chłop: No, z tego napewno taki wół wy- 

lezie, jak pan nim jesteś. >•• 

Praktyczne rady. 
Szklarnie naczynia. 

kt/»ro wskutek starości i ilyniu nabrały bru- 
natnego koloru, trzeba polać wewnątrz i ze- 

wnątrz kwasem siarczanym. 1\» pół godzinie 
wymyć dobrze naczynie czystą wodą z dodat- 
kiem kredy proszkowanej. a w końcu dosko- 
nałe wypłukać wodą zimną. 

Zakitowanie szpar na zimę. 
I>v\ie trzecie piasku suchego zmieszać z 

jedną trzecią żytniej mąki i wlać do tego ty* 
le gotującej się wody, aby po wymieszaniu 
kit ten był tak gęsty, jak kit do okien. 

BITKI KRÓLEWIECKIE. 
\'u 1 osoby wziąć \)A do 2 funtów polę- 

dwicy, zrazowej łub pierwszej krzyżowej, 
drobno usiekać lub przekręcie na maszynce. 
Dodać jedną namoczoną i wyciśniętą z wo- 
d\ bułkę, 2 całe jajku, tartą cebulę, soli, pie- 
przu i szczyptę gałki muszkatułowej. Dobrze 
wymieszać i uformować małe okrągłe bitki 
jak małe pączki, które obsypać mąką i obru- 
mienie. na maśle, potem bitki ułożyć w rądcl- 
ku, podlać kwaśną śmietaną, włożyć kilka ka- 
parów i trochę siekanej skórki cytrynowej, 
nakryć szczelnie i dusić aż do miękkości. 

GULASZ WĘGIERSKI. 
Jakiekolwiek mięso wołowe pokrajać w 

grube kostki, posypać solą i papryką. Dwie 
<lu/e cebule pokrajać i z a stu a żyć na maśle 
lub na słoninie, włożyć mięso, podlać rosołem, 
lub jeżeli niema rosołu, to wodą, ale wten- 
czas trzeba dodać łyżkę mąki zasmażonej na 

masie, aby sos był treściwszy, dodać jeszcze 
rąbek czosnku utartego z solą i trochę maje- 
ranku. Dusić mięso, aż będzie zupełnie mięk- 
kie, a tymczasem ugotować na wodzie zwy- 
czajnych klusek kładzionych, a gdy gulasz 
gotów, wrzucić kluski i zaparować. 

PRZECHOWYWANIE CEBULI NA 
ZIMĘ. 

Dojrzałą i dobrze na słońcu wysuszoną 
cebulę przechowuje się w miejscu suchcm, 
chłodnem, np. na strychu domu mieszkalne- 
go. (>kry wa się ją grubo słomą i szmatami. 
Wielką ilość cebuli zsypuje się warstwami, a 

każdą warstwę przekłada sie deszczułkami 
półcalowcmi, aby cebula się nie grzała, t. j. 
nic zaparzyła. Wszystko razem okrywa się 
dobrze słomą, aby cebulę ochronić przed 
zmarznięciem i stara się ją co prędzej uży- 
wać, gdyż zmarznięta ulega łatwo zepsuciu. 

Dobra cebula musi być jędrna, nie wyro- 
śnięta i bc" skazy. Najostrzejsza cebula jest 
czerwona, biała jest w smaku delikatniejsza, 
a żółta idzie po środku. 

LIMONADA CYTRYNOWA JAKO LE- 
KARSTWO. 

Na zapalenie gardła i katar oskrzeli poleca- 
my jako doskonały środek ciepłą i zimną li- 
monadę z sokiem cytrynowym. Można ją 
pić, dopóki cierpienie zupełnie nie ustąpi. 
Przy silniejszych napadach kaszlu szklanka 
gorącej limoniady pomoże więcej, niż wszel- 
ki gorące napoje alkoholowe, jak rum, puncz 
itd. Wogóle byłoby na czasie za stosowy wać 
częściej zdumiewający w skutku — sok cytry- 
nowy, jako zdumiewający środek leczniczy. 
Jak tylko gardło zacznie boleć, w wypadkach 
nawet, gdzie zachodzi obawa błonicy (dyf- 
teryi), spożycie nawet całej cytryny, tak jak 
jabłka lub gruszki, wywiera nieraz dobry 
skutek. Również wypada nadmienić, że nic- 
masz lepszego środka na popękane, spadane 
ręce, nad sok cytrynowy; goi on skórę zna- 
cznie prędzej, niż gliceryna itd. Przy zadra- 
śnięciach skóry, małych rankach itd., działa 
tok cytrynowy odkażająco I gojąco. 


