13 ЛИПНЯ

СВЯТА

День музики в перукарнях

Міжнародний день головоломки

Собор дванадцяти апостолів

День задоволених співробітників

День штату Делавер (США)

13 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

З міста Плімута, Англія, на двох
кораблях - "Resolution" і "Adventure"
експедиція під керівництвом
англійського мореплавця Джеймса
Математик і географ, королівський астролог, Кука вирушила в перше в історії
кругосвітнє плавання із Заходу на Схід
перший перекладач англійською мовою
Евклідової «Геометрії» Джон Ді (Англія, 1527- (1772)
1609)

Гульєльмо Марконі отримав патент на
радіо (1897)

В літньому театрі Міського саду
Катеринослава відкрився чемпіонат
французької боротьби (1907)
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Актор («Зоряні війни», «Індіана Джонс»,
«Літак президента», «Втікач») Гаррісон
Форд (США, 1942)

Актриса Єлизавета Потоцька
(1992)

ІМЕНИНИ
Ангеліна – вісниця (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Андрій – хоробрий (гр.)

Матвій – досягає мети (схід.)

Арсен – мужній (гр.)

Никон – переможець (гр.)

Василь – найвищий (шумер.)

Петро – камінь (гр.)

Григорій – пильний (гр.)

Пилип – любитель коней (гр.)

Діна – вірна (араб.)

Степан – вінок (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довге і тепле.

• Після дощу лящ з води висовує голову – до теплого вечора.
• З цього дня літо котиться зимі назустріч.
• Хмари жовті як мідь – до дощу.
• День убуває – спека прибуває.
• Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.

• Вранці випала роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.
• Якщо 13 липня спекотніше за шість попередніх днів – очікується пізня осінь.
• Сон з 12 на 13 липня віщий. Він виповниться на дев’ятий день. Якщо сновидіння,

побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте його виконання через
сім тижнів.
• Люди, які народилися 13 липня, цілеспрямовані, спритні, доброзичливі й чуйні. До

їх слабких сторін можна віднести поспішність і надмірну активність. В якості
талісмана їм підходить сапфір.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується цього дня вживати спиртні напої та грати в азартні ігри.
• Бажано сьогодні не виходити із дому без оберегу.
• Не можна 13 липня відмовляти у допомозі нужденним, давати гроші у борг і

розпускати плітки.
• Не варто залишати гаманець порожнім в цей день і перераховувати свої

накопичення, інакше в будинок може прийти бідність.
• Не варто 13 липня намагатися вирішити суперечку або конфлікт — інакше сварки

тільки посиляться.

А чи знаєте ви, що…
Найменший ліфт в Києві вміщує всього
лише одну людину, і має площу якихось
пів квадратного метра. Подивитися на
нього можна на вулиці Прорізній, в 11
будинку. Ліфт був побудований ще в 50-х
роках минулого століття на замовлення
старого чиновника, якому було дуже
важко підніматися вгору по сходах.

