
 

DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WI-

LENSKIE.

Liczba opatrzonych ubogich w pażdzier

Wedlug przeyrzanych rapportów.na
posiedzeniu 'Uowarzystwa dobroczyn-
ności administracyynćm, dnia._5 t. m.
listopada odbytćm, przy końcu mie-
siąca października znaydowało się w do-
inu Towarzystwa ubogich'różnego wie-
ku i obojey plci 470; ubogich biorą-
cych chleb do miasta było 155, a .bio-
rących chleb i potrawy 11; pobierają-
cych wsparcia pieniężne miesięczne,

wynoszące w ogule czer. zł. 6 r. sr. 55
kop. 50, osob 50; na raz udzielono

wsparcie dla jedney osoby w:ilości ru.
bli sr. 2. PYogule wszystkich ubogich
żywionych i opatrywanych przez 'To-
warzystwo dobroczynności w miesiącu
październiku było 667. Oprócz tego, od

miesiąca września do listopada na przy-
odzianie 15 osob ubogich wydano su:

kna i bai domowey <oboty , w ogule

łokci 68, oraz kołdrę sukienną jednę.
J. Jundził sekr.
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OFIARYOBYWATELI GUBERNII WILENSKIEY. k

W skutek uczypionych odezw To-.

warzystwa wileńskiego dobroczynności
do obywateli powiatow gubernii wileń-
skiey zgromadzonych na tegoroczne
szlacheckie seymiki, obywatele powia-
tow : wileńskiego, kowieńskiego i wił.
komirskiego, za przewodnictwem swo-
ich marszałków uczynić raczyli ofiary
w pieniądzach , zbożu i dalszych pro-
duktach na dom Towarzystwa dobro-
czynności. Rzeczone ofiary PoiEKORE,
ją się następnie: Ą

Dzieje Dobrocz. rok 1820. listopad.
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POWIAT WILENSKI.

Odezwa Marszaika

Do Towarzystwa wileńskiego dobro.
czynności. Stosownie do przesłaney do
mnie z Towarzystwa wileńskiego do-
broczynności odezwy, względem zasi-
leniafunduszu dobrowolną składką przez
zebranych na wybory szlacheckie oby-
wateli powiatu wileńskiego, -ciż oby-
watele raczyli «do tak -chwalebnego
przedmiotu przyłożyć się rozmaitemi o-
filarami, z których gotowemi pieniędz-
mi „złotych pięćset pięćdziesiąt pięć
groszy .dziesięc, dnukat jeden, i rubh
assygnacyynych. czterdzieści , Oprócz
dziesięciu 'rubli assygnacyynych przez
sędziego „łitafała Piesankę, i jednego
srebrnego przez stolnika Wolfa, olia-
rowanych: -oraz poszczegulny wypis
z »objaśnieniem 'wespół z auteńtyczną

|xięgą "mam .zaszczyt przy ninieyszćm
Towarzystwu -dobroczynności wileń-
skiemu przesłać. .Podpisano: wileński
powiatowy 'marszałek aworu. Jego Cesar-
skiey Mości. kamer-junkier. i kawaler Mi.
kołay „Abramowicz.

N. 88q.
Roku:1820-miesią-

ca. września 29 dnia.

WYSZCZEGULNIENIE OFIAR OBYWATELI 'PO,

'WIATU : WILENSKIEGO.

Mikołay Abramowiczzł. 100.
Józef Marcinkiewicz podkomorzy beczkę żyta.
Antoni Kiersnowski sędzia, beczkę Żyta.
Józef Lutomski sędzia, żyta beczek dwie.
NN.... złch.6 gr. 20:
Józef Gorecki kapitan, złch 6 gr. 20.
M. M. złch 6. gr. 20,
Rafał Piesanko sędzia, rubli assygn. '10.
Antoni Łappa R. st. beegkę żyta i beczkę grochu,
Jan Zaba prezyd. beczkę żyta i beczkę grochu.
Krzysztof Houwald major beczkę Żyta i becz- kę grochu.
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Antoni Lawdański prezyd., żyta beczkę:
Karol Podbereski sędzia granicz. kartofli becz-

kę, i puł beczki jęczmienia.
Hipolit Wołkprezyd., pm a beczek,

perłowych 20 garcy.
Jan Piłsucki marsz., żyta beczkę, 1 jęczmienia

beczkę jednę.
Maciey Domeyko. podkomorzy, beczkę żyta, i

dwie beczki kartofli.
Stunisław Jasieński marsz., grochu:5 beczek;
Justyn Biesiekierski, złch 7 gr. 20.
Antoni Xze Giedroyć prezyd. złch 100:
Gasper Romanowicz  asses. sądu. gł, kartofli

beczkę jednę.

Franciszek Czyż asses. sądu gł., zł. 6 gr. 20.

Jan Piesanko, zł 5 gr. 10.
Justyn Abramowicz chorąży, żyta beczkę 1...
Józef Bieliński prezyd. sądu gł., żyta beczkę 1.
Ignacy Byczkowski sędzia, zł. 6 gr. 20. -
Gasper Czyż radca stanu rubli ass. 10.
N.N... złch 6 :gr.-20. '
N.N... złch-0 gr. 20.

_N.N... za siebie i dzieci złch. 6-gr. 10.'

Felix Downarowicz sędzia, beezkę Żyta.

Bonawentura Granieki, beczkę żyta i pięć be-

czek kartofli.
Józef Grabowski podkom. beczkę Żyta.
Ń.N. złch 6 gr. 20.
Ń.N. złch.6 gr. 20.
N.N. złch 6 gr. 20.
Józef Hryniewski sędzia r. assygn. 10.
Olszański podczaszy, złch 6 -gr: 20.
Jerzy Komar, złch 15 -gr. 10. ©
Bogusław Horodeński sędzia, złch 6gr. 20 1

beczkę żyta.
Ignacy Horodecki zł. 6 gr. 20.
"Tadeusz Hurczym; złch. 6gr. 20.

Gedeon Jeleński sędzia, żyta beczek dwie:

Marcin Jasieński porucznik, grochu beczkę 1.

'Aloizy Jasieński, złch 6 gr: 20.

Benedykt Kordziuk sędzia, złch 6 gr. 20:

fgnacy Kordziuk, złch 6 gr. 20.
Adam Kocieł sędzia, złch 6-gr. 20.

Adam Korsak deputat wywod., złch 6 gr. 20.

Janusz Koziełł kapitan, złch 6. gr. 20.

Marcin Kundzicz, kartofli beczkę.

Hipolit Łabanowski rejent, złch 2o.
Ignacy Abramowicz podpółk., czer. zł.1

1 krup

zł 1; r. assygn. 40. 

Antoni: Łazarowicz* sowietnik, r. asś. 5.-
Franciszek Mączyński, złch-5.
Ignacy Monkiewicz pół beczki Zyta, pół bóczki

owsa, i pół beczki jęczmienia.
Karol.Morawski assesor, złch 6 gr. 20.-
Aloizy Malecki sędzia, kartofli beczkę.

Tadeusz Naborowski szamb. złch 6 gr. 20:3

Józef Narbutt podkomorzy, złch 6 ge. 20. -
Józef Naborowski pisarz, złch 6-gr.

Mikołay Pomarnacki, jęczmienia deRE

| Józef Pomarnacki kapitan, jęczmienia półbeczki,

Stanisław Radziszewski v.marsz., pól beczk. żyta.

Lambert Rzewuski v. marsz. beczkę jęczmienia.

N.N.... złch 6 gr. 20. |
Michał Sawicki prezyd., złch 6. ge. 20.
"Tadeusz-Sawicki' sędzia; złch 6..
Józef Szumski, owsa beczkę..
„Kazimierz Szwykowski prezyd., złch 6*gr. 20.
Józef. Skoczkówski sowietnik ; złch 6*gr. 20.
Ignacy Sciepura, złch 6 gr. 20.
Ignacy Dunin.Slepść, złch 4

Andrzey Toówiański złch 3 gr. 10%
Karol Towiański, złch 6-gr. 20.
'Temasz Umiastowski, złch 6 .gr: 20:
Tomasz Waiłeyko prezyd. , b beczkę i -gro-"-

chu beczkę,:

Cezary Wiłeykó. sędzia, owsa beczkę.-

Ignacy Wolfstolnik, złch 6 gr. 200.

Walenty Wolf,. złch 6 gr. 20.

Michał Wolf, kartofli beczkę.

Józef- Wierzbowicz; złch 6 gr. 20.

Kazimierz Walentynowicz deput., złch 6'gr 20:

Jerzy Walentynowicz, złch 6'gr. 20:

Józef Wołodkowicz marsz., złch 15 gr. 10.

„Michał Wędziagolski asses. złch 6-gr. 20.

Antoni Zajączkowski. sędzia, złch 6 -gr.- 20,*

Jerzy Zajączkowski, złch 6 gr. 20.

Mateusz Zajączkówski, r. assygn. 3.2

Tadeusz Byczkowski, złch 6.

Jan Bohdanowicz, złch 6-gr. 20.

G. Hornowski; siana wozów dwa.

Co wszystko w: ogóle wynosi w mo*-

necie: srebrney złch polskich 555 gr. 10. -

czyli r. sr. 85.kop. 50; złotem czer..
Zyta beczek 20, .

grochu beczek 10, owsa: beczek 2ż, kar-
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„emara

tofli beczek 12, jęczmienia beczek 4,

siana wozów dwa, piwa beczek 8,

krup perłowych. gar.. 20.

 

pow

„POWIAT KOWIENŃSKI.

Odeżwa zastępcy marszałka powia-

towego. =

Do szanownego wileńskiego 'Fowa-

rzystwa dobroczynności. Otrzymana

szanownego Towarzystwa dobroczyn-

ności odezwa pod dniem 15 września

idącego roku za N. r25 datowana, przy

dormieszczoney sznurowey xiędze "na

subskrypcyą ofiar, była zgromadzone-

jnu szlachectwu na obrady odkryta, i

zwykle dobroczynnemu ich sercu pole-

cona. Zapisane zostały własnoręcznie

przez każdego na dobroczynność ofia-

ry różne, jakowe w xiędze sznurowey

objęte, teraz odsyłającey się, mam ho.

nor przedstawić. Podpisano :

Marszałek powiatu kowieńskiego zastęp-

«ca, Ignacy Hrabia Zabietla.

N. 185.
4826 roku miesiąca
października 28 dnia*

OFIARY OBYWATELI POWIATU KOWIENSK1IEGO.

Ziabiełło marsz. na raz r. Sr. io i beczk. żyta,

Bolcewicz Ignacy naraz pszenicy beczkę jednę.

Chłopieki Józef, r. sr. 6
Chiopicki Franciszek r. sr. 5.
Dzierdziejewski Szczepan, r. sr. 1.

Domeyko Antoni, pół beczki żyta.

Gineyko Dawid, r. sr. 1.
Dzierdziejewski Floryan, r. śr. 1.

Kossakowski Michał, r. sr. 10.

Kossakowski Szymon, r. sr. 5'i beczkę żyta.

Kozakowski Franciszek, po r. sr. 10 na: rok

przez lat'trzy, zaczynając od r. 1821.

Kozakowski A.., r. sr. 3. |

Kognowicki Józef, żyta pur jeden.

Kwiatkowski, talarow pruskich dwa.

"Tubielewioz Ignacy, dwie koszule.

Korewa Dominik, pół: beczki: zboża”bez ozna-

czenia gatunku.

KorewaXawery; r. sr. 5.

Łoyba. Wincenty, złch dwa.

Korgowd Alexander, złch 0.

Korgowd* Konstanty, złch 6.

Kupść Mełchior. r. sr. 5 puł beczki żyta 1

„puł beczki -jęczmienia.

Kulwieć Szymon, r. sr.-1.

Kozieł Karol,r. sr. 2.

Staszewski Szymon, wełayfuntów.30.

Lipiński Samuel, r. śr. z.

Medeksza Samuel podkom., żyta beczkę jednę,

Nartowtt. Józef. wełny funtow. 20.

Mejer Antoni, r. sr .3.

Morawski Apolinary, r. Sr. 1.

 Szwoynickiy r. śr. 1.

Maciański: Józef. i Leon, r. Sr. 1.

Orwid. Franciszek, r. -sr. 1.

Purzycki Michał, r. sr. 1.

Giżyński "Temasz, r. sr. 1.

Pęczkowski, żyta beczek trzy z dostawką wtym

roku do domu dobroczynności.

|Rayski Adam, złch*©.

| Siwióki; Ignacy. i.Jóżef,, żyta ośmin sześć i ko-

„szul” 12.

'Szymkowski Adam. żyta purow 3, wełny fun-

tow 10 ijsłowicę z dostawką.do Kowna.

| Szukszta Leopold, r. sr. 5.

'Willamowicz J... Tr. assygn. 50.

Wiszniewski Franciszek, r. sr. 1.

(Zawisza Ignacy, pszenicy bęczkę
stawieniem do Wilna.

Zawisza Ludwikczer.-zł. 1.

Riyzewski. Józef, pur jeden Żyta.

Możeyko Stanisław, złch. pol. dwa.

Wimbor Tadeusz, złch pol. trzy.

Wimborowie Onufry iPaweł, r. sr. jeden.

/

 
 

jednę z. do*

Co wszystkow ogule wynosi: zło-

tem czer. żł. 1, r. sr.61 kop. 55, ru-

bli assygn. 5o. ' Pszenicy beczek 2, Ży-

ta beczek 8 gar.12, jęczmienia pół

beczki, kartofli pół beczki, wełny fun-

tów60, koszul 14, jałowica jedna, : i

pół beczki zboża 'bez oznaczenia ga-

tunku. 
„gj*
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| mistrzow kawaleryi narodowey woyskPOWIAT WIŁKOMIRSKI.

Odezwa marszałka powiatowego.

Do wileńskiego ""owarzystwa do-
broczynności. QOtrzymaną expedycyą
pod datą dnia 15 września roku idą-
cego 1820 za N. 116 odczytawszy na

zgromadzeniu seymikowćm obywatel.
stwa ptu wiłkomirsk., obok drugiey ex-
pedycyi od JW. radcy stanu ht. wi-

leńskiego vice-gubernatora, pełniące.
( go urządgubernatora i kawalera Hor-
na, za więźniami w turmie wiłkomir-
skiey osadzonymi, względem ich wspar-
cia nadesłaney; uczyniłem przemówie-
nie pobudzając do litości i złożenia jał-
mużny; za zgodą więc i przeznacze.
niem jednomyślnćm całego zgromadze-
nia, aby dwie części złożonych składek
przeszły na zysk dobroczynności,

łem w gotowiznie tak na rzecz dobro-
czynności, jako też. więźniów, na o-|

impe-|
dezwy na Towarzystwo dobroczynno-

guł summy r. sr. gr kop. 88,
riał 5cio rublowy jeden, i talarów ho-
lender. dwa. Z jakowey massy potrą-
ciwszy przed podziałem rubli srebr-
nych pięć, jako prosto przeznaczonych|
dla więźniów, należy z reszty rozdzie-
lić wedle po wyż wzmiankowaney pro
porcyi, oddając dwie części dla dobro.
czynności, a trzecią dla więżniów. Nad.
to WW. Justyn i Tekla z Grądzkich
Wiercińscy sędstwo graniczni, Paweł
i Franciszek Grądzcy sukcessorowie ze
szłego Hieronima Grądzkiego szambe-
lana dworu polskiego, mając oblig
z listem na przyznanie i dwoma pry-
watnemi listami, sobie na summę czer.
„ałch 500, i zaległe procenta, od zeszłe-
go JW. Mikołaja i żyjącey: Franciszki
z Weyssenhoffów Kościałkowskich rot-

 

ak

w trzeciey części na więźniów: zebra: |

 
czyli kop. 20; 

litewskich posługujący, przy wydanym
wlewku pod datą roku idącego dnia g
października zrzekli się na zysk dobro-
czynności. Jakowy oblig wespół z sum.
mą po wyż wyrażoną przesyłam na
ręce JW.. Vice-Gubernatora 1 kawale.
ra Horna ,„, przez którego (ile podług o-
kazaney proporcyi wypadać będzie) zo-
staną zaliczone pieniądze przy złoże-
niu po wyż wzmiankowanego obligu i
annexów przy nim przesyłaących się.
Rejestr tych obywateli, którzy swe po-
czynili w złożeniu jałmużny ofiary, znay-
dować się będzie u JW. Vice-Guberna-
.tora.. O czem mam honor ninieyszćm
pismem. zawiadomić Towarzystwo do-
broczynności. Podpisano: Marszałek po-
wiatu. wilkomirskiego, <łdam Kniaź

Żagiel.
N. 602:

1820 roku paździer=-
nika 12 dnia.

Z. cześci ofiar według powyższey o-ę 8

ści przypadającey, pełniący obowiązek
cywilnego gubernatora, vice guberna-

tor radca stanu i: kawaler Hórn, przy
osobnómpiśmie swojóm dnia 29 paździer-
nika pod N. g571 odesłał do Kowarzy-

stwa dobroczynności oblig na. czer. zło-

tych 500 przez. PP.. Grądzkich ofiaro.
wany i pieniądze w następujących mo-
netach: rublami,. rubli sr. 46; pół-ru.
blami, r. sr. 5; dwatalary holender-.
skie, czyli r. sr. 2 kop.. 70; talar pru-
ski czyli kop. go; złotem r. sr. 5; dwu-

złotówkami; r.sr. 2 kop. 40; dwie zło-

tówki pruskie kop. 350; czterdziestka,
sześć sztuk nieznajo-

mych, kop. 551; cow ogule po redukcyi.

czyni rubli srebrnych 65 kop. 5ż.
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WYSZCZŁGULNIENIE OFIAR OBYWATELI PO-

WIATU WIŁKOMIRSKIEGO.

(Kopija urzędowey tabelli.)

Ofiara składki w dwóch częściach na

Towarzystwo dobroczynności w mieście

guberskióm Wilnie utrzymujące się, a

w trzeciey na wsparcie więźniów osa-

dzonych za występki w turmie wiłko-

mirskiey z wyszczegulnieniem osobnych

dla tychże więźniów składek (które im

w całości należeć będą) przez urzędni-

ków i obywateli powiatu wiłkomir-

skiego w przeciągu odbywania obrad

|

 seymikowych w roku terażnieysz. 1820

od dnia 20 września aż do dnia 8 paź-

dziernika na sessyach w mieście po-

wiatowóm Wiłkomirzu. złożona.

     

 

 

     

Srebr. | E < |
no 8 »

R.|k/Ś >|
KME

AdamowiczowieStanisław, Fe-i | |

lix Leonard i Kasper 1

Anforowiczowie Felix i Erazm]|  |45

Ancyperowicz. Wincenty J |

Bury Teofil. żę CZ | |

Butler Andrzey > 55

Butler Wincenty sędzia . | 1

Butler Michał. .- . « * | 50 |

Butler: Wincenty podkom. . | 50 |. |

Butler: Józef: ; ż 1

Bohuszowie Ignacy i liieronim]|| 1 |

Bronicowie Wiktory 1 Felix. 30 i

Bronisz Felicyan .- . . 15

Bronisz- Józef : kz 50

Brzeziński Onufry . .- « - |50

Bortkiewicz Józef . 30

Choroszewski Piotr . ; 15

Chlewiński: Ferdynand: . 108 |

Chmielowski Bernard  .- - 20

Downarowicz: Dominik . 1 |

Downarowicz Franciszek . 50 | |

Downarowiczowie: Xawery | |

Alexander - >» : : 50 j 
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Srebr. B m.

"JRR
Ri%K|2 |=

JE
Durasewicz Jan . . 1

Dołobowski Ignacy i Franc)

szek |. SPEC | 35

Dąbrowski Ignacy + : : e |

Eymątt Antoni BĘ 15

Eyśmątt Jakób : ]

Francuzewicz Jerzy . « «: 25

Fastowicz Józef . . 30

Frąckiewicz Józef |. 30

Grużewski Stanisław. «. - ;

Grużewski Gasper . | 1

Granicki Józef . . 5o

| Giżyński Stefan ż ; 45

Hryniewiczowie Józef i Felix 50

Hloppen Józef pisarz . , a].

Jawgiell Antoni sędzia ś 1

Jakowicki Felix + Pen
Kościałkowski Marcin 5 1

Kościałkowski Alexander. . | 523

Komorowski Antoni dla wię-

-.  Źalów PŁ 98 | 1

Komorowski Franciszek . 1

Komorowski Onufry . ; l 1

Komorowski Leopold CEA

Komorowski Alexander. . * 471

„Kiełpsz Piotr Ea 1|-

Kiełpsz Józef . Gzażżsł 30

Kiełpszowie Benedykt i Antoni;. 30

Kuncewicz Maciey BE 5 177

Kołyszkowie Witalis, Ludwik)

: iłbert +-0.. s: a 5 30

Kopański Antoni . ŚR 50

Klimański Norbert sędzia . 1

Kulesza Gedeon' . s. 30

Kaszelewski Jan . «- »- 25

Kuszelewski Ignacy : . 50

KawRA mbrożć lą więłniówi 2
Komar Józef. rejent dla wię-||.
| BnIÓW 2-09 + RÓ 1

Komar Julian .- « «+ »-' 1

Kupsść Onufry. + +-« * | 1

Kurmin . Wincenty . . 1

Klimowicz Franciszęk- - - | 50   
  

 

 
 



 

 

Reuttowie Marcian i Justyn

—

 

  

, Srebr

TR.| k.i

Klimowicz Oaufry . 134
Kozakowski Józef 1
Kontowt Zygmunt . . . 1 Ż0
Klimczycki Kazimierz . . fi go
Kamieński a> nawię-||

załów . J r

_ Łukaszewicz WTaa | 60
Morykoni lynacy starosta im

peryał Scio rublowy. . |
Mąaąchwitz Zenon . . . 1
Mobl Dyonizy  . . ... | a

Mejer Konstanty . . . . | 50
Micewicz Dominik... > +AKO
Mongin JóżEf_s Sa" s. | 1
Montwiłł Józef / . . .. 15
Montwiłłowie Andrzey i I-

gnacy. .. zĆ 30 |-
Makarscy Józefi Koruali . 1
Mikulicz Bogusław -. . . || 1
Mikuliczowie Justyni Tadeusz.|| _ |8o
Michałowski Albert . . . || 1
Michniewicz Franciszek . 30
Magnuszewski lominik.. 30
Moygisowie ZRT 1 Kazi-||

MIETE «14 8 . 30-
Naruszewiczowie : Moajen ,d-
gnacy iMarcin dla więźniówi| 1

Narkiewiczowie Justyn iHi-
ER OZE A AN 1

Pomarnacki Julian za 0 JA

Pietkiewicz Tadeusz : . . [| 25
Pietkiewiczowie Michał iWin-| 8

centy. 1« , « © 1

Piotuchowie:' PRS ci |
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'. 'Takowy rejestr zebraney składki
w dwóch częściach na dobroczynność,
a wtrzeciey na więźniów,
seymikowy ptu wiłkomirskiego -przy

cenzoryat
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ostatecznćmrozliczeniu konnotuje.(pod-
pisali) Marszałek ptu wilkomirskiego 4-

dam. Kniaź Żagiel.
Bogusław Mikulicz przezydent ziemski

wiłkomirski.

Stanisław Pietrzkiewicz sędzia granicz-
tu wiłkomirskiego,

Benedykt Romanowski S.G. ptu wilkom.

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WAR- -

SZAWSKIE. =

U:'S T:A-W:Y,

TYTUŁI.

Zamiar i przedsiewzięte środki Towa--
rzystwa.

Artykał1.

Kierować* ofiararmi dobroczynności
i publiczney jak nayużyteczniey, i ku
wsparciu' rzetelnie* potrzebnych; użyć
ku temu celowi nie tylko darów  pie-

niężnych i rozmaitych w naturze o-
fiar, ale też gorliwego poświęcenia się
osob usługi i talenta swoje ofiarujących;
opatrywać pierwsze dożycia potrzeby,
nie mającym i mieć niemogącym żadne-
go do zycia-sposobn ; obmyślać środki

zarobku mogącymjeszcze pracować; ra-
tować złożonych chorobą , którzy nie
są w stanie lekarza- i leków opłacać;
te są zamiary, które sobie zakłada To-
warzystwo dobroczynności utworzone
od lat pięciu -w- mieście .stołecznćm

Warszawie.  .

Artykuł2.

Na dopełnienie tych ważnych i ob--
szernych zamiarów, Fowarzystwo na-
stępujące przedsiebierze Środki:

z

 a) Otwierając. dom dobroczynności

w Warszawie, w którym żadnego nie
mający przytułku; mógący jednak choć
w części jeszcze pracować, zatrudnie-
ni będą stosownemi dosił-i wieku ro-
botami, a za to żywność, odzież i
wspólne mieszkanie w domu AST:
stwa imieć będą.-

by Urządzając oddzielne sale zarob-
kowe, w których przychodzący dzien-
nie, jakiegobądź stanu, wieku i religii,
byle chrześcijańskiego wyznania, nie-.
szczęśliwi, znaydując właściwe różnym
gatunkom robot przygotowania, po

odtrąceniu ocenioney jak nayskromniey
żywności , zarobotek «w gotowiźnie* od-

, Przeznaczając spokoyne w Grzy-
aż Woli schronienie, w którym
zgrzybiali wiekiem lub dotknięci -ka-
lectwem, co nic cale robić nie mogą,
utrzymywanemi -do końca dni swoich.
zostaną.

d). Determinując dni pewne w ty:
godniu , w których poświęcający się u-
śladza cierpiącey.ludzkości, medycy i
chirurgowie w gronie "Towarzystwa bę-

dący, opatrzonym w zaświadczenia u-
bóstwa chorym, osobiście stawić się mo-
gącym, radę i lekarstwa kosztem-To-
warzystwa-opłacane;-w domach zaś

przytrzymanym niemocą, ile moźna od-

wiedziny swoje, zapewnią.

Artykuł 5.

_ Oprócz «tu- wyrażonych , wszelkie
inne dobroczynne zamiary mogą być
Towarzystwa. przedmiotem , jeżeli
wzrost z.czasem jego poda do tego spo-

sobność, takiemi są: rozpoczynająca się
szkołka; w którey pozbawione rodzi-
ców sieroty przy opatrzeniu potrzeb
życia, przyzwoitą sobie naukę w czy.



554
Nona

taniu, pisaniu, rachunkach,
kunszcie czy rzemiośle jakićm odbiera-
ją; toż sklep ubogich, w którym nie-
szczęśliwi zebrać się wstydzący ,a ma-
jący nieużyteczne jakie sprzęty, mo-
gą się ich bezimiennie pozbywać, gdzie |
oraz spieniężone rozmaite w elfektach
ofiary stają się wsparcia ich doczasowe-
go funduszem.

WWSKU  EEOEL

Fundusz Towarzystwa.

Artykuł4.

Funduszem Towarzystwa będą:
a). Ofiary stałe członków do niego

wchodzących podług przepisanego po-
niżey wyszczegulnienia.

b) Zbierane pewnych czasów miło-

sierne składki , nieograniczające się ani
ilością, ani gatunkiem datku, owszem
według możności od naywyższey do nay-
niższey klassy ludzi rozciągane; każdy
bowiem „dający, dogadzając swemu ser-|
cu, może się zapewnić, iż ofiara jego
dobrze będzie użytą.

c). Legacye i inne zapisy osób do-
broczynnych, z tym jednak warun-
kiem, iż skoroby dochodziły, a tym
bardziey przewyższały summę, odktó-
rey procent talarów dwanaście wyno-|
si, tedy nieinaczey jak na procent pe-
wny lokowanemi zostaną.

d). Chwalebny przykład w różnych
klęskach praktykowany, poświęcenia
cierpiącey ludzkości szczęśliwie posia-
danych talentów, każe się spodziewać
iż i daley przez amatorów pięknych
sztuk naśladowanym zostanie, a zatćm
takową pomoc w daniu koncertu, ba-/
lu lub reprezentacyi teatralney, towa-
rzystwo sobie obiecuje.

a razem:

 
 

e) Wreszcie zarobotki domowe,

w różnych przemysłowych a stosownych
do wieku i zdatności zatrudnieniach,
na zysk i utrzymanie tychże nieszczę.
śllwych obróconemi zostaną.

POYCSZZYBE DEK

|Sklad Towarzystwa i obowiązki stowa-
rzyszonych.

Artykuł. 0.

Liczba członków 'Fowarzystwa, ża-
dnego mieć nie będzie ograniczenia, ani
różnicy co do stanu urodzenia i chrze-
Ścijańskiego wyznania. Zapewnienie na
piśmie dane trzech aktualnych człon-
ków, o gorliwości i dobrey chęci po-
dającey się osoby, nakażdóm posiedze-
niu centralnćm dostateczną będzie kwa.
lifikacyą.

Artyknł 6.

Wchodzący w skład Towarzystwa,
płacić będzie dobrowoiną roczną ofiarę
nay:aniey talarów dwanaście.

Artykuł 7.

Ofiary te na początku każdego ro-
ku z góry za kwitem kassyera jene-
ralnego, lub opiekuna przezyd. w cyr-
kule, opłacone zostaną. Zostawuje się
atoli wolność opłacania półrocznie,kwar-

talnie a naet miesięcznie członkom,
które potrzebować mogą tey dla siebie
łatwości , a wtenczas pierwsze dni po-

czynającego się półrocza, kwartału, lub
miesiąca, będą. dla nich terminem.

Artykuł 8.

Opłata ta dla osob, które cierpiącey
ludzkości znakomitą uczyniły przysłu-
gę , lub zktórych osobiście ważna jaka
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spodziewana dla Towarzystwa pomoc,
nie tylko zmnieyszoną ale całkiem od-
stąpioną bydź może, i tak lekarz, chi-
rurg i opiekun cyrkułowy, czas swóy
1 pracę dla ubogich poświęcający, do
opłaty obowiązani nie będą.

DT W JJORĘESEW.

Podział dobroczynney posługi.

Artykuł g.

Towarzystwo dzielić się będzie na
pięć osobnych wydziałów:

a). Wydział opiekuńczy i wyszuki-
wania funduszów.

b). Wydział obrachunkowy.
c)» Wydział examinacyyny.
dj. Wydział dyrekcyi domu.
e). Wydział lekarski.

Artykuł 10. >

Do pierwszego wydziału należeć będzie :

a) Obmyślenie środkow aby tak sta-
łe składki, jako tez doczasowe, w go

towiźnie czy w produktach ofiary, u.
powszechnione i pilnie zbierane były.

b). Postrzeganie ażeby legacye, za-
pisy, toz procenta i wszelkie należno-
ści regularnie Towarzystwu dochodziły.

„c. Wyszukiwanie źródeł różnych
przypadkowych dochodów, jakiemi są
koncerta, maskarady ; loterya, teatr,
1 podobne.

e. Wstydliwi ubodzy z fuaduszem

oddzielnym, jakim jest sklep ubogich na
sprzedaż ich fantów, a oraz gfiarawik:
nych w różnym gatunku effektów prze-
znaczony , do tego się wydziału przy-.
więzuje.

Artyku r 11.

ry „dział obrachunkowy trudnić się

Dzieje Dobrocz. rok 1820. listopad.

 

będzie rachunkowóścią i sprawdzeniem
wszelkich Towarzystwa wydatków. Za-
kwitowanie jakibądź w 'Towarzystwie
trzymających wydatek, nie inaczey jak
za jego będzie opiniją. ' Wydawania
wzorów czyli schematów, do tegoż wy-
działu należą.

Artykuł 12.
Wydział ecaminacyyny drugą będzie

instancyą co do kwalifikacyi osób pra-
wo do względów Towarzystwa , stoso-
wnie do II art. ustaw, rnających. Dobre
i należyte dobroczynnych ofiar użycie,
na nim się naywięcey opiera.

Artykuł 153.
Wydział dyrekcyi domu nadaje zu-

nelny kierunek całemu gospodarstwu
i fabryce, policya domu , toż wszelki
rodzay zarobku, którym ubodzy w mia-
rę sił i zdolności zatrudnieni zostaną,
do niego wyłącznie należą.

Artykuł 1%

Wydział lekarski dawać będzie bez.
płatną pomoc opatrzonym świadectwa-
mi opiekunów cyrk. ubogim, assygnu-
iąc lekarstwa, które w zamówionych
aptekach będą im równie DE
wydawane.

Artykuł 15.

Szczegułowa każdego z nich orga-
nizacya , ułożona w właściwych wydzia-
łach, a potwierdzona na ogulnćm ad-
ministracyi zebraniu, postępowania ka-
żdego z nich należytą będzie skażówką.

S-Y vp AWSRECY:

Posiedzenia Towarzystwa.
Artykuł -16.

Posiedzenia Towarzystwa będą tro-
2
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jakie, wydziałowe, rady administra-
cyyney, 1 centralne.

Artykuł 17.

Posiedzenia wydziałowe składać się
będą z prezesów i członków kazdego
oddzielnie wydziału , w komplecie osób
naymniey trzech, w mieyscu iczasie
przez właściwychprezesów oznaczonym.

Artykuł 18.

Posiedzenia rady administracyyney
w komplecie osób naymniey siedmiu,
z prezesów, ich zastępców 1 jeneral-
nych urzędników, to jest: kassyera,
kontrollera, sekretarza i dyrektora do-

"mu złożone, w 2gą, Ścią i 4tą środę od-
bywaćsię bedą. Na nich prosta tylko
administracya i exekwowanie wypły-
wających z ogulnych urządzeń prze-
pisów, tudzież przyymowanie ubogich,
stosownie do 2go art. ustaw, będzie się
mogło załatwić.

Artykuł 19.

Posiedzenie centralne odbywać się
będzie w każdą pierwszą środę mie-
siąca, składać się będzie, oprócz osób
powyżey na posiedzeniu rady adinini-

stracyyney wzmiankowanych, z opie-
kunek, opiekunów cyrkułowychi człon-
ków czynnych wszystkich wydziałów,
w komplecie osób naymniey 15stu. Słu-
cehanie rapportów miesięcznych każde-
go zosobna wydziału, porównanie wy-
datku z dochodami, tojest: billans kas-
sy, toż wydawanie assygnacyy, przyy-
mowanie nowych członków, rozwią-
zywanie zachodzić mogących wątpliwo-
ści, wreszcie urzędowe czy prywatne
do Towarzystwa odezwy, do tych po-
siedzeń należą.  

Artykuł 2e.

Prócz tych będą jeszcze posiedze-
nia ogułowe czyli powszechnego zebra-
nia, które mająsię raz na rok w poło.
wie stycznia odbywać. dawanie spra-
wy i całoroczne rachunki, tak z go-
towizny jako też wszelkich produktów;
Wybor lub potwierdzenie członków
administracyynych, toż przygotowanie
do publicznego posiedzenia, jeżeli to
determinowanóm zostanie, będzie po-
siedzenia tego przedmiotem, do któ-
rego komplet osób naymniey 25 prze-
znaczonych zostaje.

SSE EU 4. Ve

„Administracya Towarzystwa.

Artykuł 21.

Administracyą Towarzystwa skła-
dać będą:

a) Prezes ogułowego zebrania ije
go zastępca.

b). Opiekunki Towarzystwa, i słoń
ki z urzędu.

c). Prezes rady administracyyney i
posiedzeń centralnych, toż prezesowie

wydziałów i ich zastępcy.
dj. Trzydziestu członków wydzia-

łowych po sześciu w kazdym wydziale.
e). Jeneralny kassyer, kontroller,

sekret. idyrektor domu Towarzystwa.
_f). Opiekuni prezydujący, toż ogu-

łowo cyrkułowi czyli eraminujący, ja-

ko w obowiązkach prezydującego do

pomocy i zastępstwa obowiązani.

Artykuł 22.

Wszyscy ci na posiedzeniu oguło-
wćm większością głosów obranymi, lub
nadal potwierdzonymi być mogą, ża-
den zaś prócz jednego dyrektora domu,
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czas swóy cały czynnościom Towarzy-

stwa poświęcać obowiązanego, pod ża-

dnym tytułem płatnym być z kassy

nie może.

TYTUŁ. YIL

Obowiązki administrujących.

| Artykuł 25.

Prezesowie ogułowego zebrania, pre-

zes rady administracyyney i posiedzeń

centralnych, prezesowie wydziałów i

opiekuni prezyd. w cyrkułach, a w ich

niebytności zastępcy , zagajają właści-

we sobie zwyczayne posiedzenia , nad-

zwyczayne zwołują, równość głosów roz-

wiązują , podpisują zapadłe na nich u-

chwały i postapowienia, a porządku i

ustaw pierwszymi są stróżami.

ę

Artykuł 2$.

Od powszechnego tego, w podpisy-

waniu, prawidła, wyłączają się assy-

gnacye pieniężne do kass na central-

nych, a upoważnienia do cząstkowego

jch w miarę potrzeby użycia, na wła-

ściwych wydziałowych posiedzeniach wy-

dawane, które oprócz prezesów, od

dwóch pierwszych z kolei urzędowa.

nia, przytomnych na posiedzeniu człon-

ków , podpisywane bydź mają.

Artykuł 25.

Pomiędzy sessyą asessyą prezes ka-

żdy może interessa wydziału swego sto-

sownie do szczegułowey organizacyi wy-

działów, ułatwiać, z doniesieniem

tóm na pierwszóm ewyczaynćm posie-

dzeniu.

Artykuł 26.

Opiekunki Towarzystwa z urzędu i

obowiązku do wydziału opiekuńczego

i wyszukiwania funduszów , należą, ró-

wnie jak opiekuni cyrkułowi z których

dwóch przynaymniey w liczbie czyn-

nych członków wydziału tego umieszczo-

nymi bydź mają.

| Artykuł 27.

Kassyerjeneralny przyymuje wszyst-

kie jakie tylko być mogą wpływy; kwi-

ty na nie wydaje, stosownie do gatun-

ków porządkuje, assygnacye za legal-

nćm upoważnieniem opłaca, utrzymu-

je xięgi dla porządnego ich w każdym

czasie obrachowania,i o wszystkićm tćm

z wykazaniem billansu, «0 miesiąc na

posiedzeniu centralnćm daje na piśmie

rapporta.

Artykuł 28.

Jeneralny kontroller kontrolluje czy-

li zaświadcza wszelkie do kassy wpły-

wy, toż wydawane z kassy assygna-

cye, i tych miesięcznie daje Towarzy-

stwu wykazy. Utrzymuje xięgi wszel-

kich należności i zaległości, równie jak

i długów Towarzystwa, aby w końcu

roku, cały stan active i passiye mógł być

Towarzystwu wiadomy.

Artykuł 29.

Jenerałny sekretarz utrzymuje dzień-

nik czynności, tak na centralnćm jako

też rady administracyyney, i oguło-

wćm zebraniu; toż sprawdza i podpi-

suje wypisy, i wszelkie pisma pod i- oi mieniem
| chiyum i pieczęć Towarzystwa pod je-

[go są zwierzchnim dozorem, oddalając

cza prezesa rady administracyyney,

Towarzystwa wychodzące. Ar=

się z miasta, jednemu z członków za

zdać wszystko na piśmie powinien.
Z:
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Artykuł 30.

Obowiązki dyrektora domu, jako

oficyalisty płatnego, przez wydział dy-

rekcyi domu szczegułowo wyjaśnione

zostaną. :

Artykuł 31.

Urząd opiekuńczy w każdym cyr-
kule miasta z prezydującego, z dwóch
członków examinujących , i z tylu ile

jest w nim dozorów zbierających skład-

ki złożony, również oddzielnie opisanym

zostanie, na tych atoli zasadach:

a). Znać ile można wszystkich nie-

szczęśliwych w powierzonym sobie ob-

wodzie.
b). Zachęcać do dobroczynnych skła.

dek, one wybierać, i do kassy jene-

ralney oddawać. -
c). Wszystkiego tego podług szcze-

gułowych przepisów porządne utrzy..

mywać protokuły. |

Artykuł 32.

Obowiązki członków wydziały składa-
jących:

a). Znaydować się na posiedzeniach
wydziałowych, centralnych, i depr-

tacyach , do których będą od wydzia-
łów wezwani.

b). Starać się według możności przy-

kładać do dobra Towarzystwa, 1 in-

nych do tego zachęcać.

RCOFTZOWEK  VAkd

Ogulne zaręczenia Towarzystwa.

Artyk uł 35.

"Towarzystwo przyymować nie bę-

dzie żadnych obligów przelanych pod

warunkiem dzielenia się uzyskaną sum-  

mą z przelewającym, równie jakiprze-
lewów pod sporem prawnym będących,
ciągnących za sobą koszta, towarzy-
stwo uciążać mogące.

Artykuł 54.

"Towarzystwo odstępować nigdy nie
będzie od przepisanych ustawami for.

malności, a zatćm do dania jakiego-
bądźkolwiek wsparcia, Świadectwo o.
piekuna, i opinija wydziału examiina.
cyynego istotnie są potrzebne.

Artykuł 55.

Nie należą do przedmiotu starań
towarzystwa:

a). Którzy mogą ale nie chcą pra.
cować.

b). Którzy za popełnione ważniey.
sze, przeciw społeczności przestępstwa,

do poprawczey policyi należą.

c), Którzy po razy kilka z mieysca

danego sobie schronienia uchodząc, na

względy dobroczynne zasługiwać prze-

stali.
d) Chorobą obłóżną lub zaraźliwą

złożeni, których wyraźna jest do szpi-

talów publicznych kwalifikacya.

"Artykuł 356.

Zarządzanie funduszami towarzy-

stwa, jako do niego tylko, z wyłącze-

niem wszelkiego innego wpływu należy,

tak w przypadku przeciwnym, to jest

odjęcia mu wolnego sobą i funduszami

zarządzania, towarzystwo za rozwiąza-

ne uważaćsię będzie; fundusze jego do
fundatorów lub ich sukcessorów Ppo-

wrócą, a pozostała w kassie gotowizna
między szpitale rozdaną natychmiast

zostanie.

Takowe ustawy przez niżey wyrażo.
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nych , na sessyi powszechnego zebrania
dnia dwudziestego czwartego grudnia,
tysiąc ośruset dziewiętnastego roku, do
czynności tey upoważnionych, ostatecz-

nie przeyrzane, stosownie do tegoż je-

dnomyślnością zapadłego postanowienia,

podpisami rąk własnych stwierdzamy, i,

do powszechney „wiadomości przez oglo-

szenie drukiem podajemy. Dan w War-

szawie-dnia 51 mca grudnia 1819.

(podpisano) Prezes administracyi To-
warz. J. U. /Viermcewicz.

Ludwik Plater. Jan Łubiński. Józef Kos-
sakowski. X.Maciey Węgierski. A, Ka-
rol Dyehł. X. Karol Lauber.

 Zgodno z uchwałą na posiedzeniu 0-

gułowego zebrania w dniu 24 grudnia
roku 1819 pod prezydencyą JW. nomi-

mata arcybiskupa ti prymasa królestwa

polskiego Stefana Hołowczyca jednomyśl-
nością zapadlą.

(podpisano) Zagórski Czł. 'T'ow. i je-
i neralny sekret.

ADMINISTRĄCYA TOWARZYSTWA NA ROK 1820

Naczelnicy Towarzystwa.

Prezes arcybiskup warszawski pry-

mas królestw. Stefan Hołowczyc. Za-

stępca ordynat hrabia Zamoyski.

Opiekunki Towarzystwa.

Zamoyska ordynatowa. Gutakowska
wojewodz. Xiężna Sapieżyna. Xiężna
Wirtemberska. "Teresa Kicka, -Cecy-
la Beidale. >

Członkowie z urzędu.

Prezes kommissyi wojewódzkiey Ray- |

mund Rembieliński.  

Pice-Prezes Stanisław Piwnicki.
Prezydent miasta Warszawy Karol

Woyda. -
Vice.Prezydent Mateusz Lubowidzki.

Rada administracyyna.

Prezes rady administracyyney, a ra-
zem wydziału opiekuńczego 1 wyszu-
kiwania funduszów Niemcewicz.

Zastępca prezesa w obudwu Lipiński.
Prezes wydziału obrachun. X. Sza.

niawski. :

Zastępca wydziału obrachun. XWę-
gierski.

Prezes wydziału examinacyyn. X.
Kiełczewski. :

Zastępca wydz. examin. X.Falkowski.
Prezes wydziału dyrek. domu Kos-

sakowski. A
Zastępca wydz. dyr. domu ŁEubiński.
Prezes wydz. lekarsk. Fijałkowski. -
Zastępca —
Jeneralny kassyer Anthonin

kontroller Kłossowski.

„sekretarz Zagorski.
Dyrektor domu Babski.

—— razzim mna ——a —

——— H—

w——— m

Członkowie wydziałów.

Wydział opiekuńczy i wyszukiwania fibnduszów.

Plater Ludwik. Krasińki Józef. Kos-
sakowski Józct. Diehl. Athomin. Kłos.
sowski.

Wydział obrachunkowy.

Wiorogurski. Ginet. Chmielewski,
Podlich. -

Wydział examinacyyny.

Badurski. Pracki. Studziński. Xdz
Chmielewski. Xdz.Lauber. Braun.

=
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Wydział dyrekcyi domu.

Wasilewski. Wiorogurski. Badurski.
Kruszewski. Hiittman. Lessel. |

Mydział lekarski.

. Doktor obadwa instyt. zwiedzający
Zimmerman, sekretarza obowiązek peł-
niący Heinrich. Chirurg od zawiązania
Towarzystwa ciągle pracujący Nowicki.

Opiekuni cyrkułowi.

Cyrkuł I. Prezes X.kanon. Kotowski.
Członkowie: Emich i Pukszta.

Cyrkuł II. Prezes Charzewski. Człon.
kowie: Kudlicz i Ufniarski.

, Cyrkuł TLI. Prezes X. kan. Dobrowol-
ski. Członkowie: Pracki i Zdanowicz.

Cyrkuł IP. Prezes X. Diechl. Człon-
kowie: X. Łuba iGinet.

Cyrkuł V. Prezes Kapliński. Człosz-
kowie: Zorawski i Suchecki,

Cyrkuł Fl. Prezes Naimski. Człon-
kowie: Badurski i X. Orzechowski.

Cyrkuł VII. Prezes X. Lauber. Człon.
kowie: X.Zarzycki i Studziński.

Cyrkuł FIII. Prezez Papiski. Człon
kowie: X. Kraszewski i Gietz.

Oprócz wymienionych tu opieku-
nów ogułowo cyrkułowych, czyli exa-
minacyynych; są jeszcze opiekuni w licz-
bie 44, to jest po jednemu w dozorze,
szczegulniey zbieraniu składek poświę-|
ceni, lista ich ogłoszona będzie skoro
całkowicie udeterminowani zostaną.

O poMiE PRacy, wiadomość historyczna,

(z Dziennika peters. człtekolubn.

W liczbie dobroczynnych zakładów,

poświęconych opatrzeniu i wychowa-
niu sierot, od lat kilkunastu w Sankt-

Petersburgu znayduje się, pod Naymiło-

ściwszą opieką Dom pracy (/lomv mpy-

| qonzo6ia.) Początek jego był malo zna-

czącym; lecz odtąd, kiedy Nayjaśniey-

lszy Cesarz raczył zwrócić nań tro-

skliwą swoję uwagę, zakład ten zy-

skał trwały byt, i zbliżył się do żądaney

doskonałości. sREżaaC

W roku 1804, wdowa półkownikowa

Gawryłowa, otworzyła ten zakład w ce-

lu, ażeby , przyymując do niego mało-
letnie sieroty płci żeńskiey i dzieci u-

bogich rodziców, wychowywać stoso-

wnie do ich stanu. Dzieci ucząc się

prawideł religii, czytać i pisać po ros-

syysku, powinny były prócz tego zay-

mować się kobićcemi robotami; robić

dla siebie odzienie, obchodzić się bez

wszelkiey posługi, i z kolei znaydować |się w knchni, w czasie gotowania pro-

stych potraw. Cel tak prostego wy-

chowania był ten, ażeby przyuczy-

wszy wychowanki do pracy, podać im

sposoby z własney pracy i pilności, nie

tylko utrzymać ten zakład, lecz i na”

|dal, po wyyściu z instytutu, zarobić

sobie na żywność; a przytćm w czasie

pobytu w nim swojego , zebrać z pra-
cy, choć małą sumkę. > Pani Gawryłowa, położywszy Osno-

wę tego zakładu przyjęciem kilku sie-

rot, wkrótce konieczno.cią zimuszona

była podać onim wiadomość Nayjaśniey-

szema Cesarzowi Jegomości.W roku 1806

Nayjaśnieysi Cesarz i CesarzowaElżbie-

ta Alexiejewna raczyli okazać jey znacz-

ną pomoc. Miłosierne osoby pomogły

jey także przez śwoje dobrodzieystwa,

do powiększenia liczby wychowanek

do 50. Lecz z tćm pomnożeniem sie- 
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rot, powiększone wydatki nie mogły

być załatwione spodziewanym przycho-

dem. Dzieci do tego zakładu przyy-

mowane, były w pierwszych latach ży-

cia; potrzebowały dozoru, pokarmu,

odzienia i nauki przez lat kilka; nie

prędko pracą własną mogłyby przyno-

sić jakikolwiek pożytek temu zakładowi.

Skutkiem tego było, że pani Ga-

wryłowa zaciągnęła dlugi , i przymu-

szoną była szukać nowych sposobow,

które mogłyby ją wyprowadzić z te-

go przykrego położenia, i uchronić

zakład jey od upadku. W tak tru-

dnych okolicznościach, dla jego wspar-

cia, udała się z prośbą do wspaniałościi

litości Cesarza Jegomościinayuniżeniey

prosiła, aby Jego Cesarska Mość raczył

przyjąć jey instytut pod oycowską swo-

ję opiekę.

Dobrotliwy Monarcha, przyjąwszy

pod wysoką opiekę ten zakład, rozka=

zał w 1808 roku, ułożyć dla niego e:

tat i opłacić długi półkownikowey Ga-

wryłowey.
Na skutek tego Naywyższego roz

kazu , będący wtedy minister we-

wnętrznych interessów , Xiążę Alexan-

der Borysowicz Kurakin, powziąwszy

wiadomość o stanie tego zakładu od

pani Gawryłowey, ułożył etat na 50

wychowanek: Na ich utrzymanie prze-

znaczono wydawać corok 15,020 rubli

i 1000 rubli na materyały potrzebne

do szycia, z obowiązkiem, ażeby ta sum-

ma zostawała nienaruszoną,częścią w go-

towiźnie, częścią w koniecznych dla

instytutu materyałach.
Summę, na utrzymanie tego insty-

tutu corocznie wydawaną, Pani GQa-

wryłowa obowiązała się zmauieyszać,

w miarę powiększających się przycho-

dow, jakie dom będzie pobierał za

sprzedane roboty swoich wychowanek.

Wspomniony etat, otrzymał Nay-

wyższe potwierdzenie w roku 1808

dnia 6 listopada. Cesarz Jegomość roz-

kazał wydawać na utrzymanie instytu-

tu naznacżoną summę 15,020 rubli, pod

rozrządzenie pani Gawryłowey i żą-

dać od niey z użycia tych pieniędzy

rachunku. W następnym czasie, Za

podniesieniem się ceny rzeczy w poró-

wnaniu z naznaczoną wetacie, okaza-

ło się, że na utrzymanie tego zakładu

przeznaczona etatem summa była nie-

dostateczną: dlatego pani Gawryłowa

przymuszoną była nanowo prosić u I'ro-

nu dla swego instytutu skarbowego do-

(mu, zrzekającsię 1,200 rubli przezna.
czonych na najęcie domu. ż

Cesarz Jegomość raczył zostawić wspo-

mnioną summę 2200 rubli na rzecz za-

kładu na czas dalszy, i rozkazał wy-

znaczyć dla niego dom skarbowy, na-

leżący dawniey do woyskowego semi-

naryum na Wasilewskim . Ostrowie

w 15stey linii. Na skutek czego od 29

stycznia 1814 roku, ten dom objęty

został na ipstytut.

Dzieci de domu pracy przyymują

się od 10 do 15 lat.  Wychowanka

przyjęta na koszt skarbowy powinna

zostawać do lat 24, jeżeli przed tym

czasem nie wyydzie za mąż. Panna,

wychodząca z domu pracy, odbiera

przy wyyściu pieniądze, zebrane przez

jey diugo-letnią pracę. Pieniądze po.

bierane za robotę wychowanek loku-

ją się zwyczaynie na lombardzie dla pro-

centowania. Ponieważ jeden z głównych

zamiarów tego dobroczynnego zakładu

na tćm zależy, ażeby sieroty i dzieci u- bogich rodziców, przy wyysciu swojćm
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z instytutu, miały przynaymnieyja-
kikolwiek kapitał na posag i potrze-
bne utrzymaniesię: bez czego, przy
pierwszećm swojem wyyściu na świat,
łatwo mogłyby wpaść w nędzę i wy-
stępki od niey nieodłączne. lecz zo-
stający na. pensyi, za utrzymanie
których naznaczono było płacić corok
wprzódy po,250 rubli, a teraz po350
rubli ,. nic nie biorą za sprzedane ro-
boty, a pieniądze pobierane za ich ro.
okidą ną rzecz instytutu. Od ro-
ku 1514 do 1818  osczędził instytut
15,000 rubli , z których 10,000 użyto
na reparacyą budowy.

Przy ustanowieniu tego domu pani
Gawryłowa projektowała, sama jedna,
mieć dozor nad wychowankami z jedną
tylko pomocnicą. Chciała z czasem u.
żyć podrosłe wychowanki dla dozoru;

|wszy się o niewystarczaniu tych pie-i tym sposobem zrobić ulgę sobieiswo.
jey pomocnicy. Dziecię przyjęte do te-
go zakładu porucza się dorosłey wy-
chowance, która odpowiada za jego
sprawowaniesię, ochędóztwoit. d. Po-
tem w dwóch sypialnych izbach doro-
słych wychowanek, naznaczono dla do-
zoru po jedney wydziałowey damie;
a w teraźnieyszym roku przydana je-
scze trzecia dama dla dozoru chorych.
Dla pilnowania bielizny wybiera się co
dwa miesiące jedna ze starszych wy.
chowanek, która w stopniu kasztelanki
doziera prania bielizny i jey odraiany.
Dla zachowania zaś czystości i ochę-
dóztwa w izbach, wyznacza się jedna ze
starszych wychowanek, mająca w ku-
chni dozor nad gotowaniem żywności,

Teraz wychowanki, oprócz kobie-
cych robot i innych nauk właściwych
przyszłemu ich stanowi, uczą się prawi-
deł religii, czytania, pisania, gramma.-

+

   
ciu etatowych wychowanek,  

tyki rossyyskiego języka, rossyyskiey
historyi i jeografii, arytmetyki i ry-
sunku jako nieodbicie potrzsbnego do
robot kobićcych: przytćm pod kierun-
kiem nadwornego śpiewaka, zaymują
się śpiewaniem pieśni podczas mszy ś.
i wkościele swojey parafii składają 0-
sobny chór.

Na mocy ustawy Naywyżey potwier-
dzoney dnia 6 listopada 1808 roku, za-
kład zostawał pod głównyin rządem
komitetu opiekuńczego; lecz po usta.
nowieniu dnia 16 lipca 1816 r., damskie-
go patryotycznego towarzystwa, prze-

szedł pod jego zawiadywanie. Podług
etatu położono było wprzódy na każdą
wychowankę na dzień na stół po 20
kop., lecz obrana przez damskie pa-
tryotyczne towarzystwo kuratorka te-
go zakładu, hrabini Lawal, przekona.

niędzy, naznaczonych na stół, z które.

go miały także żywność jescze dwie wy-
działowe damy i 12 służących, dodała
po 10 kop. na dzień dla każdey wycho.
wanki. Potćm pani Katarzyna Uwa-
rowowa, zaymująca teraz mieysce ku-

,ratorki, przekładała Nayjaśnieyszey Ce-
sarzowey Elzbiecie Alexiejewnie, aby
przydać, z przyczyny  podniesioney
wszystkich rzeczy ceny, do summy
placoney za zostające na pensyi, jescze
po 100 rubli co rok. "Tym sposobem,
podzieliwszy całą suramę, przeznaczo-
ną na utrzymanie stołu dia pięćdziesię-

25 pen.
syonarek,trzech dam wydziałowychi 12
ludzi płci męzkiey i żeńskiey, zosta-
jących na usługach w zakładzie, przy-
padnie teraz po 40 kop. na każdą oso-
bę. 'DTakoż na rachunek tey dodatko-
wey summy, dla pożytku wychowanek,
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zrobiono i inne rozrządzenia , jakoto:
urządzono w domu drugi oddział na-
uk i naznaczony -do ich dawania nau.
czycieł z pensyą 500 rubli na rok; na.
uczycielowi rysunkow dodano 100 ru-
bli; dla dozoru chorych wybrana wy-
działowa dama pani Pietrowa z pen-
syą 120 rubli, a na stół jey przydano
codzień po1o kop. .Zakładten w swo.
im początku niemaąc z czego opla.
cać lekarzowi za opatrywanie chorych
wychowanek, był przymuszonym udać
się do dobroci serca sztabs-lekarza, rad-
cy kollegialnego, Serika, i pomocnika je.
go sekretarza mieskiego, Elizeusza Mi-|
chayłowa, którzy od roku 1810, nie'tyl-
ko opatrywali bezpłatnie chorych do-
mu , lecz dostarczali wszystkie potrze-
bne lekarstwa, i tylko na początku
przeszłego roku zgodzili się przyjąć
przeznaczoną dla nich bardzo małą pła-
cę. 'Te rozrządzenia powiększyły wy.
datki domu na 5257 rubli 5o kop.
Dla dopełnienia tego Nayjaśnieysza Ce-
sarzowa Elzbieta Alexiejewna rozkaza- |

ła przydać jescze 26 pensyonarek i
zaprowadzić w instytucie uczenie haf-
tow złotych.

Io summy, etatem na utrzymanie
tego zakładu naznaczoney, należy je.
scze dodać pobierane za roboty wy-
chowanek pieniądze, o których między
innemi w tym etacie tak jest powie-
dziano: „Przychod ten dzieli się na 12
części. tych dwie bierze zarządza.
jąca, jednę jey pomocnica , pięć, idąc
na rachunek summy na dom przezna-
czony, będą w niejaki sposob wy.
płacać summę, na ten zakład użytą;

Dzieje Dobrocz. rok 1820. listopad.

  
 

pozostałe cztery odłożone będą na rzecz
wychowanek, tak, że jesliby czysty
przychod wynosił 1200 rubli, wtedy czę-

„ŚCI będą:

arządzającey -. . -. 'rubli 200.

Pomocnicy .. -. . « -— "100.

Na rachunek simmy, na

dom wyznaczoney.. — 500.

"Wychowankom. — 400.
 

'W ogóle rubli 1200

Z tych dochodow summa, 'na utrzy-
manie zakładu przeznaczona, może bydź
zmnieyszżoną w następnych czasach, kie-
dy liczba pensyonarek powiększysię, : A
(przeznaczona od wychowanek część,
przyłączona będzie «do pozostałych pie-
niędzy.

„Z krótkiego rysu stanu tego insty.
tutu okazuje się dobroczynny celjego,i
rodzi się uczucie głębokiey wdzięczno-

| ści, ku szczodrobliwości Monarchy, któ-
ry złaskawości swojey nadał temu za-
kładowi możność, utrzymywania się io-
patrywania ubogich. Sam przez się
nie mógłby mieć dostatecznych środków
do swojego utrzymania się. Na dowod
tego może posłużyć wiadomość o do-
chodach instytutu, otrzymanych za ro-
boty wychowanek, w przeciągu lat dzie-
sięciu.

Wiadomość o summach , otrzyma-
nych za przedane roboty wychowanek
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domu pracy od dnia 6 listopada 180Śro., Etat 1808 roku w listopadzie 6 dnia

ku do 1 stycznia 1818. ułożony.

eo oWO a | 1QOBYDOJTOBIOCOWI - 300
; i A 580 rub
PYRA Otrzymano: PY:R zó -

i

Po oce- : musza z

| Roku. | Na ma- Na roz-|nieniu zaj Zatóm | Pensyi dozorczy ROB PZ £$óę

l teryały. |chody. |robotę z|czystego| MQ: SŁOŻ >. 05 >> 400

| a O zY%5 Pensyi ekonomowi . .. 400 rub.
3 k

RIEJTEIKTRTKETER|E Pisarzowi BR". a; 02 1DÓRE Ż

RAE CDOK PR > Nauczycielom . . . . . 500 —

i ;fan| 8o| 8g]80ż| 5417|30| 2115 693 Siedmiu służącym . . 750 —
1809 A śś | | Dla 50 wychowanek na stół
1810| 529] 70 5 | 13568) — 771172 | 3

1811 595 65| 48|17| 1426/50 784 |68| > kop. co dzień, dla sr

1812| 458| 3o] 62|g7ż| 1471|]50 | g50o|22z] każdey 75 rub. . . . 5,650 —

3815| 302] 55] 54/78 ARS 044 92 | Na odzienie po 54 rub. go
1814 | 401] 70; 2o3lgożj 4105,573; 5199,97 ó

1815| 570| go| 500703 6016/94| 5145|553 kop. na każdą wa 1,745 —

1816| 6355| 25] 54%jgo | 6911/0673) 59351 |523) Na bieliznę i trzewiki na

1817| 505] 1o]_261|07- 5249|47| $482j70| każdą po 42 rub. 10 k. 3,305

| ogóle |5208|95|1453i49 [5116921 |24526177 || Na drwa . . . « . «+ . 8łŁ0 —
Nanieprzewidziane wydatki 600 —

Wymieniony zysk POENE urządze- Na najęcie domu . . . . 1,200 —

nia Domu pracy, ja wyżey powie: | o

dziano, dzieli się na 12 części. Podług Ogół 15,020 rub.

taki ego urządzenia wydano: | zakłód tanżadchraódĆE. Sry dkac>

ć czoną etatem summę 15,020 r.

o ge zę 8 Ę SAR Od 24 pensyonarek po
OKU. omupra- arzą- ' OMO-| yCno- ai.

cy. > dzającym.|enicom. wankom, 250 rubi 8; 6,000 —

Roki R |k(B]k R. l Za najęcie dwóch piwnie 1,200 —

| 18ob PROLE—|--| |"||Za konia dla przywoże-

i 88 |533 552|613 146/503] 705|233] nia wody  . + «. 180 —

180 czę | - rob 7 —

0 321|55 128 62 6451 a |aś | Za oroboty wy 4 44

| 1811| 526,95| 150.78 655g | 2615A " chowanek . . . (74% — 37.k.

1812 595923] 158/57 zgjatż] 516)7 7 ERAT

| 1815 39a] 5 1$0|82 7oj4n | 261 . W ogóle 25,144 r. 37. k.

1814| 1458|523] 583 3234 2g11064j1166,655| | |

1615 2143883 857 553 428 773 1715 uż Wydatek w ciagu 1837 roku.

1816 2491 [473 988, 53 4g4|2 3]1977117% Ż:

1817|106779: 747113 _575156 |uż94|255 Na potrzeby stołu. . 9,058 r. 60 k.

Wogóle |10219 47314087 Boz|2045 8ążł6175 59% Na świćce, mydło, drwa
A 2 2 OSIE 2) ) UŁO;   
 

Etat domu pracy, o którym wyżey |

, wspomnijano, kładnie się tu razem z po-

' kazaniem wydatkow na ten zakład.  siano, owies, papier,

atrament, pióra, ©-
łówki i t. p. . . 5,026 — 63—

|Na odzienie dla wycho-
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wanek, bieliznę, o-
bówie, pościeł i t. d.

Wydastkc=;5 2
Na najęcie i nagrodę

słażących '. -« .
Na mocy etatu $ IV.51
zsummy wróconey za
wyprzedaż robot, da-
no dyrektorce, dwóm -

wydziałowymdamom,
wyszlłym wychowan.-

kom, razem z wy-
datkiem na pogrze-
bienie dwóch zmar-
łych wychowanek

1,986 —— 65 —
550 — 20 —

2,865 —

1,220 — 40:--

Na rzecz wychowanek,
na mocy etatu $ LV.

51 lokowano na lom-
bardziE, ,.) + Nag BJI--

Nareparacyaą domu .

W oególe 25,144

Na rok 1818, po uczynionym do.

datku, postanowiony przychod i roz.

chod tego zakładu powinien być na-

stępujący :

Bochody 1817 roku wynoszą 25,144r.

57 kop. 100 rub. dodatku, na 24 pen-

syonarek. . : + * 2,400 —

Za jednę nanowo weszłą

W ogóle 27,894 r. 37 k.

Na rok 1818 wydatki powinny się pod-

nieść, amianowicie: uczyniony do.

datek po 10 kop. na stół dla 75

wychowanek . . 2,7357 r. 0 k.

Pensyi nowemu nauczy-

elo. JE 4 300 —

Dodano do pensyi nau-

czycieła rysunkow 100 —

1
15--|

 

Pensyi dozorczyni la-
Zarela.. s." „+

W ogóle 5,257 r. 50 k.

Rozchod 1817 roku 24,101 — 82 —

I tak wydatki będą do-

ohodzić do . . . 27,559 r. 52 k.
ZĘ.

ZO:

 

HISTORYA ZAKONU BRACI MIŁOSIERDZIA CZY.

LI BONIFRATELOW, z dodatkiem wiado-

mości o szczegulnych fundacyach tega

zakonu szpitalow w Polszczei Litwie.

Swięty Jan Boży, nie dał za życią

innych prawideł swym uczniom, jak

tyłko wzory cnotyswoich, z przepisa-

niem porządku, co do udzielania pomo=

cy cielesney i duchowney dla chorych.

Po jego śmierci, przypadłeyroku 1550,

podlegali starszemu, którego zwali ma+

jor, Kw tym tytnie uznali naprzód

brata Antoniego Martyna, któremu Jan

Boży u:nierający zostawił rząd szpitala.

Ponieważ sam święty założyciel o0-

trzymał wielkie jałmużny od Vilipa Il,

kiedy ten mieszkał jeszcze w Wallado-

lid ; przeto brat Antoni, w takimże

cełu udał się do tego pana, będącego

wtedy w Madrycie, i nakłonił go do

wystawienia wtey stolicy hiszpańskiey

takiego szpitala, jaki był założony w Gre-

nadzie.przez Jana Bożego: co ten mo-

narcha uskułecznił, a szpitał takowy,

długo nazywał się szpitalem Antoniego

Martyna, zpowodu że ten brat posta-

rał się ojego założenie : sam zaś on po”

tóm otrzymawszy. znakomite jalmużny

od monarchy dła szpitala grenadańskie-

go, powrócił tamże dla zdania arcy-

biskupowi sprawy ze wszystkiego co

ł uczynił w Madrycie, . dokąd się udał je-
g*
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szcze po niejakim czasie, za poswale:
'niem tego prałata, dla objęcia powtór-
nie rządu nad tym nowym szpitalem,.

w którym 1 umarł dnia 24 grudnia ro-

ku 1555, trzema tylko laty przeży-

wszy ś. założyciela zakonu. |

Na wzór tych dwóch szpitalów, po-

zakładano dalsze w Hiszpanii, jakoto

w Kordubie, w Lucenie i w innych

micyscach. Szpital grenadański był

naysławnieyszym , zarządzany przeż

brata Roderyka de Signenca, który,

tak wielkiey nabył wziętości, że zgro-

uiadzepia innych szpitałów żądały ze

zoromadzeniem jego połączenia i uzna-

wały go swym starszym. Signenca ich

przyjął 1. wcielił do swego towarzy-

stwa, które stało się tym sposobem do-

syć licznóm. Rozumiałże nadewszyst-

ko potrzeba było starać się u 5. stolicy

o potwierdzenie zakładu. Zasięgał w tćm

zdania dom Piotra Guerrero, który po.

chwalił jego zamysł. Wybrał zatem

brata Sebastyana Ariasa i wyprawił do

Rzymu z prośbą do papieża, wyra-

ziwszy wszystkie towarzystwa czynno-

ści od samych jego początków. Seba-

styan Arias będąc w Neapolu, widział

się tam z Janem Austryackim ,. który

szedł jakby wtryumiie do Rzymu, po

zwycięstwie lepanckićm, które odniosł

nad Turkami. Xiążę podjął się wpro-

wadzić go do papieża, oddać zo swo-

ich rąk jego prośbę, i wyjednać od-

prawę. Pius V, który wtenczzs sie-

dział na katedrze Piotra ś., potwier-

dził zakon przez bullę dnia 1 stycznia

1572 roku, i nadał tym zakonnikom

regułę Ś. Augustyna. Przepisał im nad-

to formę ubioru, nadał moc wybiera-

mia starszego pod tytułem major, w ka-

zdym szpitalu, i pozwolił wyświęcać  

na kapłaństwo jednego z pomiędzy sie-
bie w każdym domu, dla administro-
wania dla braci i dla chorych sakra-
mentów, poddając ich pod juryzdyk-
cyą biskupów mieyscowych.

Brat Sebastyan Arias, który pod
czas pobytu swojego w Rzymie mie-
szkał w pałacu Jana austryackiego, na
wyjezdnćm otrzymał nowe łaski od te-
go xięcia, który dał mu na ręce pięć
tysięcy czerwonych złotych, aby prze-
jeżdżając przez Neapol, założył tam szpi--
tal pod imieniem Panny Maryi zwy-
cięzkiey. Kiedy uskutecznieniem tego
zakładu zaymował się, w tymże samym
czasie miesczanie medyolańscy, zapro-
sili go do zrobienia u nich podobnego
zaprowadzenia. Nie mógł wtedy usku-
tecznić tego żądania, ponieważ śpie-.
szyłsię z powrótem do Hiszpanii, dla
zdania sprawy z poselstwa do papie-
ża; lecz powtórnie udawszy się doRzy-
mu, założył w Medyolanie wielki szpi=
tal, który dzisiay jest nader. sławny i:
bardzo wspaniały.

- Za Grzegorza XII, następcy poPi-
usie V, brat Sebastyan Arias odprawił
trzecią podróż do Rzymu, za rozka--
żem swojey zwierzchności, dła otrzy--

mania od papieża potwierdzenia swego
zakonu. Qyciec ś. nietylko zakon po-
twierdził z nadaniem mu wielu przy--
wilejów, ale nadto wybrał Sebastyana”
Ariasa do zaniesienia pomocy mieszkań=
com Flamandyi, u których grassowaz.
ła wtedy zaraza. Chciał nawet założyć
w Rzymie dom dla osadzenia w nim
tych zakonników; tym końcem rozka-
zał pisać do brata Roderyka de Signen-
ca, ażeby mu ich przysłał. Dał im:
w roku 1582 kościoł ś. Jana Kalibity,
i kazał swoim kosztem zbudować przy--
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legły szpital, w którym utrzymuje się
zwyczaynie sześćdziesiąt łóżek.

Kiedy liczba szpitalów wzrosła aż
do osiemnastu , tak wHiszpanii |jako i

we Włoszech, wtedy papież osa UE
roku 1586, pozwolił im odprawować
kapitułę jeneralną w -Rzymie ji pisać
konstytucye, erygując ich zakon pod ty-
tułem kongregacyi czyki zgromadzenia
Jana Bożego, a Grzegorz XIV, po-

twierdzając ich poroGai gazasózył
im za protektora, roku 15g1, kardy-
nała Rustykuczy , tytułu ś. Zuzanny, i
Wikarego rzymskiego. Aż dotąd wszyst-
ko było pomyślne w tym zakonie; lecz
kiedy papież Grzegorz XIV, nada! mu
ucześnictwo przywilejów szpitala 5. Du-
cha in Saxia (w Rzymie), który wyjęty
był od juryzdykcyi biskupiey, przez pa-
pieża Mikołaja V, roku 1456, i kiedy
zakonnicy zgromadzenia $. Jana Bożego,
chcieli używ ać tych przywilejów; wte-
dy papież Klemens VIII, powodem za-
rzutów rozwolnienia w ich regule, i że
myśląc tylko o osiągnieniu kapłańskiego
święcenia, zaymowali się naukami, a za-
niedbywali starania około chorych, pod-
dał zupełnie to zgromadzenie pod po-
wagę i juryzdykcyą biskupów, przepi-
sał, ażeby nie byli nadal rządzeni przez
majora, zabroniłim święcenia kapłań-
skiego itzynienia uroczystey professyi,
chcąc ażeby na przyszłość jedno tylko
czynili yotumm ubóstwa 1 dobroczynney
gościnności (yotum paupertatis et hospi-
talitatis), tak jak to opiewa breve pa.
pieskie dnia :5 lutego 1592 roku. Je-
dnakowoż ten papież, na prośbę kar-
dynała Rustykuczy, ich protektora,
który mu przedstawił, że szpitale wło-
skie, w odosobnieniu i bez naczelni.
otwa, nieźmiernieby, wiele ucierpiały,  

przywrócił tym zakonnikom prawo ich,
wyboru jenerała, przez breyve w r. 15g6..
W roku 160g udali się ciż zakon-

nicy do papieża Pawła V, z prośbą o
pozwolenie święcenia się na kapłaństwo,
ponieważ używani świeccy kapłani,
przestając częstokroć na odprawieniu
mszy, niepokazywalisię za zwyczay
przez resztę dnia w szpitalach, i po-

spolicie nie bywają tam w nocy, a prze-
to chorzy pozbawieni byli duchowney
usługi. Paweł V, pozwolił zatćm wy-
święcać po kilku braci, niemogących
mieć więcey żadnego obowiązku, aże-
by tym sposobem pilniey przykładać
się mogli do duchowney posługi cho-
rym Tenże papież, przez drugie bre-
ve dnia :7 lipca 1611 roku, na przed-
stawienie tychże zakonników zgroma.-
dzenia hiszpańskiego, że breve Klemen-
sa VIII, datowane 15 lutego 15g2, za-
braniające im na przyszłość uroczystey
profe 387 i w trzech wotach ubóstwa, czyn
stości i posłuszeństwa, nie było zgoła
wykonywane wszypitalach hiszpańskich,
i że tam oni zawsze tetrzy wota czy-

nili, przydając czwarty służenia cho-
rym, pozwolił im czynić i nadal takąż
professyą po roku proby, i nadto po-
zwolił mieć po dwóch kapłanów ze
swojegoż zakonu, w każdym szpitalu,
uznając ich przy tćm za zakonników
prawdziwych. łaskę tę rozciągnął do
wszystkich zgromadzeń we Franceyi,
Niemczech, Polszcze i Włoszech, przez
inne breve dnia 15 lutego 1617 roku;
i wyłączył ich jeszcze z pod juryzdyk.
cyi biskupów przez breve 16 marca
161g roku. Ale papież Urban V1LlI,
wyłączćnie to umiarkował roku 1638,
i objaśnił że biskupi mają prawo wi.
zytowamia: tych. szpitalów,.w których.
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liczba zakonników niedochodzi osob
dwónastu, roztrząsania dochodów i roz-
chodów wspólnie z prowincyałami iin-
nymi przełożonymi zakonu. Nie wstrży-
mało. to arcybiskupa kaglijarskiego,
w roku 165g, do zażycia prawa wizy-
ty wszystkich w jego dyecezyi szpita-
łów, nie wyłączając tych, w których by-

ło więcey dwunastu zakonników; ale
papież Alexander VII, przez breve d.5
października tegoż roku, załecił ażeby
postanowienie Urbana VIII było wy-
konywanćm , i ażeby ściśle pilnowano
się tego, co ten papież przepisał

Qd czasów breve Klemensa VIII,
to jest od roku 1592, o którćm po-
wiedziało się wyżey, zakonnicy hiszpań-
scy zawsze byli odłączeni od zakonni-
ków innych szpitalów , położonych ze.
wnątrz tego królewstwa: i przeto by-
wało od owey daty dwóch jenerałów,
jeden na Hiszpaniją i Indye zachodnie,
a drugi na Francyą, Niemcy, Polskę i
Włochy, który mieszkał zwyczaynie
w Rzymie. Szpitale hiszpańskie dzie-
lą się na dwie prowincye, andaluzyy-
ską i kastyliyską: a kiedy zakon uczy-
nił większe postępy w Indyach, podzie-
lłsięi tam na osobne cztćry prowin-
cye, jakiemi są, peruańska, nowo.hi-

szpańska, terry firmy, i filipińska.
Inne szpitałe uznające jenerała rzym-

skiego, dzielą się na sześć prowincyy.
Nie pierwey aż w roku 1601, zakon ter
zaprowadzonym został we Francyi przez
królową Maryą de Medicis, która
z Włoch przywiozła z sobą brata Jana
Bonelli i kilku innych zakonników przy-
kładney pobożności. Nadała im dom
na przedmieściu ś. Germana, gdzie o-
ni wystawili szpitał , który wsławił się
potćm wspaniałością swoich budowli.

 

 

W marcu roku 1602, Henryk IV po-
twierdził ich zakład i dał pozwolenie
stawiać i zakładać szpitale we'wszyst-
kich miastach i mieyscach królestwa,
dokądby tylko byli wezwani. Ludwik
XIII, w roku 1617, podobneż dał po-
twierdzenie. Mieli (przed rewolucyą)
wikarego jeneraluego który mieszkał
w Paryżu , z prawem wizytowąnia
wszystkich szpitalów w całóm królew-
stwie, których było dwadzieścia cztćry.
Zakonnicy ci z Francyi, założyli trzy
szpitale w krajach zamorskich, a mia-
nowicie w Ameryce oraz na wyspach
Gwadalupie i ś. Chrystofa....

K onstytucye ich potwierdził papież
Paweł V, w roku 1617. Wstają (w kra-
jach południowych) dwóma godzinami
przed wschodem słońca od wszystkich
świętych aż do wiełkiey nocy, i udają
się do modlitewnilub do kościoła, gdzie
po nabożeństwie, które dła tych conie
są kapłanami, zależy na pewney licz.
bie OQOycze nasz i Zdrowaś Marya, od-
prawują umysłową modlitwę codzień,
jednę rano a drugą po wieczerzy; a
zaś od wielkiey nocy aż do wszystkich
świętych, ranna modlitwa odkłada się
na popołudnie i odbywa się w godzinę
po obiedzie. Z rana po modlitwie a
wieczorem wychodzącz refektarza, uda-
ją się do szpitała dla odwiedzenia i po-
ciechy ubogich, i zostajątam przed po-
łudniem aż do mszy, a wieczorem aż
do godziny milczenia. Oprócz zacho-
wywańia postów przepisanych od kościo-
ła, poszczą nadta, adwent, piątki, wi-
giliją narodzenia nayświętszey Panny,
uroczystości 5. Augustyna, i patrona
swego kościoła... (o sześć lat odpra-
wują kapitułę jenera!lną, na którey wy-
hierają majora jeneralnego, a co trzy

 



 

56g
an,zł

lata kapitułę prowincyonalną, na któ-

rey każda prowincya wybiera sobie pro-

wincyała, którego urząd jest trzyletni,

a jenerała sześcioletni. Ubior ich skła.

dają, habit zsukna ciemnego. przepa-

sany pasem czarnym skórzanym, szka-

plerz takiegoż sukna 1 kaptur okrągły.

Herb ich w polu lazurowóm, ma jabłko

granatowe złote z takimże na wierzchu

krzyżem, a tarczę koronowaną.

Dopóty wyjątek z Helyota. (Ob.wy-

żey str. 454.) Jego opisanie zwyczajów

tych zakonników, stosuje się bardziey

do tego jak było we Francyi i innych

krajach południowych, a niżeli jak w na-

szych stronach północnych, gdzie w mia-

rę, odmienności klimatu r różnych wzglę-

dów, nie mała różnica w wielu szcze-

gułach od samego początku zayść mu

siała. Nie masz atoli, aniopisu, ani hi-

storyi tych użytecznych zakonników

w naszym kraju. Jedna zdajesię tylko

w polskim języku jest o nich xięga pod

tytułem: Żywota icudow chwalebnego

patryarchy i litościwego ubogich oyca

świętego Jana Bożego zakonu braci od

miłosierdzia nazwanych, fundatora, krót-

kie zebranie, naprzód w Krakowie wy.

dane, u teraz staraniem W. O. Kazi:

rnierza Kudzińskiego tegoż zakonu prze-

ora $. Krzyża, konwentu wileńskiego.prze-

drukowane w Wilnie 1709 in 4to0.

Po mniey dokładnóm tu opisaniu Ży-

cia tego świętego i początków jego za-

konu, wspomina się w rozdziale 58, że

prowincya polska, jest pod tytułem

Zwiastowania Panny Maryi, 1 ma 15

konwentów, które wyliczone w rozż-

dziale 5g. Z tego ostatniego rozdziału,

nmieszczamy tu wiadomość o pierwiast-

kowych u nas fundacyach, spodziewa.

jącsię że późniey , rzecz otych pobo-

 

żnych i dobroczynnych zakładach, co do

naszego kraju, dokładniey i zupełniey

wyłożyć będziemy mogli, po zgroma.

dzeniu potrzebnych ku temu celowi

materyałów, których dostawanie nas

żaymuje.

1. Roku 160g, w lat 5g po zeyściu

$. Jana Bożego, szlachetnie urodzony

mąż, Walery Wilczogórski, przypatrzy-

wszy się w cudzych krajach pożytkom

tego zakonu, naypierwszy sprowadził

braci do Polski i osadził w Krakowie,

oddawszy im kamienicę swoję na kon-

went i szpital ubogich, na ulicy 5. Jana.

Z wielką wdzięcznością senat krako-

wski i pospólstwo przyjęli ten zakon, a

wzajemnie z wielką miłością i ochotą

bracia, na mieyscu naznaczonćm poses-

syą objęli, czyniąc dosyć powołaniu

swojemu przez ustawiczne i pilne usłu-

gi chorym, których z samey jedynie

jałmużny, w niedostatku i potrzebach

opatrywali. Szóstego roku po ich spro*

wadzeniu do Krakowa, znaleźli się w tey

samey kolei, jaką przeyść musiał ich pa-

tryarcha w Grenadzie. Powstały bo-

wiem przeciwko nim ludzi lekkomyśl-

nych obmowy, usiłujące w ohydę i o-

brzydzenie u wszystkich podać ten za-

kon, tak dalece, że biskup owoczesny

krakowski, Piotr Vylicki, jako czuły

swojey owczarni pasterz, uznał za 0-

bowiązek swego urzędu weyść osobiście

w rozpoznanie wszystkich okoliczności.

Udał się zatóćm do konwentu i szpitala:

a pouczynieniu ścisłego badania, tak

względem życia 1 postępków braci, ja-

ko też względem domowników icho-

rych, kiedy nie znalazł żadnego podo-

bieństwa do tych rzeczy, o które ich przeciwnicy obwiniali, owszem przeko-
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nał się, że prówadzili życie nienaganne |
1 chwalebne, wtedy. przez wyrok swóy.
pasterski niewinność ich ogłosiłi przez

czynny, od wszelkiey napaści ubez-
pieczając, potwierdził. Stawszy się zaś
zsurowego sędziego, łaskawym oycem
i dobrodziejem; zakon ten i chorych,
hoynemi jałmużnami opatrywał: a nad-
to, suininę dziewięć tysięcy złotych
wiecznością testamentem zapisał, od któ.
rey prowizya coroczna po złotych czte-
rysta pięćdziesiąt z kapituły katedra|-
ney krakowskiey do roku 168g regu.
larnie dochodziła, a rozumieć trzeba

że i teraz musi dochodzić.
2. Pokonwencie krakowskim, na-

stał konwent zebrzydowski, 5. Elory-
ana, roku 1612 fundowany przez Mi-
kołaja Zebrzydowskiego, wojewodę i
starostę krakowskiego jenerała małopol-
skiego Ten, niedaleko od Krakowa pod
Kalwaryą (którą także wielkim kosztem
ku wznieceniu nabożeństwa gorętsze-
go do rozmyślania męki pańskiey wy-
stawił) we wsi dziedziczney Aebrzydo-
wice bonifratelów funadował, własny
murowany pałac na kościoł i klasztor.
ustąpił , a na wyzywienie chorych iim
służących braci, pomienioną wieś Ze-
brzydowice ze wszystkimi poddanymi
wieczyście zapisał.
kowey fundacyi, dobroczyńca ten póki
żył, miał to we zwyczaju, że w każ.
dy wielki czwartek, chorym ubogim
nogi umywal, i hoyónai ich jałmużna-
mi opatrował.

5. Następnie w roku 1615, Henryk
Firley, podobny afekt temu zakonowi
okazał, gdy braci jego do dyecezyi swo-
jey, biskupem płockim natenczas bę-
dąc, do Pułtuska wprowadził, a postą-
”

1 fundusz
osobliwy przywiley zakład ten dobro-|

 
Po uczyniemiu ja-  

,piwszy późniey na arcybiskupstwo gnie-
znieńskie, z sobą do Łowicza przeniost,

na Iłowie naznaczył. łen
konwent i kościoł założony jest pod ty-
tulem ś. Józefa

4. W roku 1655, Abraham Woyna,

biskup wileński, tego zakonu braci, do

FVilna stolicy litewskiey wprowadził,
kościołekim dawny podtytułemś. Krzy.
ża oddał i funduszem dostatnim opa-
trzył, nadto zaś wioskę swoję dziedzi-
czną, Szuksztule zwaną, na dwie mile
od miasta odległą, wieczyście nadał.
Z wiadomości, jakie o tym szpitalu ma-
my skąd inąd, oprócz xięgi wyżey przy-
toczoney , to jeszcze dodać tymczaso-
wie tu możemy, iż, rzeczony folwark
Szuksztule, inaczey zwany MKrzyżaki,
znayduje się i teraz w jego posiadaniu,
równie jak summa woynowska w ilości
rub. srebr. 1800.  Póznieysi zaś jego
dobrodzieje są: Stefan Bolesza, Hilzen
wojewoda, Ciechanowiecki, Wolłowi-
czowa., Teressa Czyżowa, Michał Stani-
ł4Wskić: Jan Szurłowski, Franciszek
Nowicki, Szczołkunow sekretarz i Pa-
wweł Bohomolec; których zapisy czynią
ogulmy kapitał rub. sr. 11,000. Nadto
z daru Kossowicza Mikołaja,posiada dwo-
rek murowany na Zarzeczu. () wszyst-
kićrn dokładniey powiemy w szczeguło-
wćm opisaniu tego dobroczynnego za-
kładu.

5. Roku 165g, „Balcer Tyszka ka-
nonik łucki, fundował konwent .i szpi-
tal, pod tytułem 5. Maryi Magdaleny,
w Łucku na Wołyniu.

6. Roku 1646, we Gdańsku, pod ty-
tułem ś. Jana chrzciciela, konwent i
szpital fundował Jan Teszmer, guber-
nator malborski i sekretarz królewski,
zapisawszy ną fundusz majętność swo-
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ją Tścińsko nazwaną. Późniey, to jest
roku 1689, Michał Hacki, opat cyster-

sów oliwskich, sekretarz królewski i
jeneralny portów pruskich kommisarz,
widząc już upadkiem grozącą infirma-
ryą starą, nową na jey mieysce na

przeciwko kościoła, z celami nad nią
dla braci , wystawił.

7. Roku 164g, Kazimierz Lew Sapie-
ha, podkanclerzy litewski, fundował
kościoł i szpital pod tytułem 5. Duchai
5. Barbary, w/Vowogródku, i summmę
27,000 złch polskich, z ewikcyą na do=
brach dziedzicznych zapisał.

8. g. Tegoż roku 164g,Mikołay Swir-.
ski, biskup cytryński, suffragan chełm-
ski, konwent iszpital pod łot Bo-
żego ciała, fundował w Łuólinie, i dru-
gi pod tytułem 5. Krzyża w Krasnym-
stawie, który potćm do Zamoscia prze-
niesiony.

10. Kegoż roku 164g, w FVarszawie,

Tomasz Ujeyski biskup kijowski (który
zostawszy późniey jezuitą umarł w Wil.
nie roku 168g) fundował kościołi szpi-
tal pod tytułem Ś. Jana, na Lesznie,
którego potćm przeniesicnie blisko mia-
sta, podle swego pałacu, uczynił 'To-
bijasz Morsztyn łowczy koronny.

Król Jan III, Sobieski, będąc je.
szcze chorążym koronnym, w roku 165g,
konwent i szpital pod tytułem ś. Wa-
wrzyńca, we Lwowie fundował, i sum-

. mę 50,000 złch na majętności swey Błu.
dowie zapisał. © Następnie zostawszy
królem , hoynemi jalmażnami pomie-
niony konwent opatrywał, i wspaniałą
budowlę infirmaryi i kościoła z ciosane-
go kamienia stawiać wielkim kosztem
zacząwszy, przez cały ciąg panowania
swojego w szczodrobliwości nieustawał.

12, Roku 1665, w Przemyślu, pod

Dzieje Dobrocz. rok 1820. listopad,
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tytułem ś5. apostołów Piotra i Pawła,
konwent i szpital fundował, Piotr Mni.
szek, pisarz przemyski.

15. VTrzynasta po tych wszystkich,
konwentu i szpitała, pod tytułem 4. Ja-
na Bożego, nastąpiła fundacya w Podou
grodziu na Spizu, za łaską Stanisława:
Lubomirskiego, marszałka wielkiego
koronnego, który w pomienionćm mie-

ście nadał szpital i kościołek gotowy,
z rolami do niego należącemi.

Oprócz tych szczegułów wyjętych
z xięgi wyżey przytoczoney,dodajemy
jeszcze ż innych wnaconiośgh co nastę-
puje:

14. W Mińsku, Antoni Feodor FVań.-
kowicz, stolnik i podstarosta miński,
w roku 1700, założył szpital Bonifra-
telów, i na utrzymanie jego nadał sum-
mę kapitalną rub. sr. 1650; oraz fol.
wark Kalwaryszki bez poddanych. Te-

mnuż szpitalowi zapisali: w roku 1750,
Antoni Luboniecki biskup dyospolitań-

ski i opat miński zakonu ś. Bazylego,
rubli sr. 1200; a wroku 1810, Maciey

Moniuszko starosta plutycki czer. złch
sztuk 500. oday czy nie do tegoż
szpitala należy dom miłosierdzia w tem-
że mieście roku 1771 fundowany przez
oszczycową z Matuszewiczów staro-
ścinę poroyską.

15. JY Grodnie pierwszym fundato-
rem takiego szpitała w roku 1728, był.

Karol Piotr Pancerzyński biskup wileń-

ski, w roku zaś 1791, Adarn Steckiewicz

zapisał na jego wsparcie same rubli
srebr. 600. ia

16. W Wysokićm litewskićm, pierw-
szy fundusz uczynił w roku 1785, le-
wander MXiążę Sapieha kanclerz litewski,
z nadaniem placu na zabudowanie oraz

4
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kapitału złch 30,000; a nadto w coro-

czney ordynaryi naznaczył zboża ró-

Żnego beczek 75, jałowiec karmnych 6,

wieprzów karmnych sześć, masłafasek

sześciogarcowych dwanaście , serów kop

osiem, siana wozów trzydzieści , sło-

my ozimey wozów piędziesiąt , słomy

jarzynney wozów trzydzieści, i dozwo-

lił użycia łasu wedle potrzeby na opał,

kuchnią i browar.— 'Temuż szpitalowi

w roku 1814, Ferdynand Bronikowski

zapisał testamentem złotych pol. 5,000.
Kazimierz Kontrym.

 

e

INSTYTUT RUMFORDSKI w POZNANIU:
(Wyjątek z gazety poznańskiey.)

Zima, na samym początku właściwą
jey ostrością uznamionowana,ubogich na-

szych rychło wszelkiey pozbawiła ulgi,

którą łagodnieysze roku pory niedostat-

kowi i nędzy przynoszą. Lecz jak się za-

myka dla nich dobroczynna przyrodze-
nia ręka i dary swe sypać przestaje,

tak otwierać się im powinna ręka czło-

wieka. Tćem właśnie Opatrzność wy-

eisnęła znamie doskonałości na swćm
dziele, że ustanawiając w umyśle ludz-

kim porządek moralny, chciała, ażeby

człowiek łagodził przykrości, jakie wy-
rządzają w swym odwiecznym toku nie-
ezułe przyrodzenia prawa.

Ufając temu porządkowi, ufając nie-
mniey doznaney tylekroć dobroczynno-
ści i szlachetnemu obywatelstwu ma.
jętnieyszych WielkiegoXięstwa Poznań
skiego mieszkańców , wzywam ich, jak
rok wrok, tak idzisiay do wspierania
czynnie darami istnącego tu instytutu
Rumfordskiego. Jeżeli dla ciężkich cza-

sów mniey, niż inne lata, spodziewać
się należy ofiar pieniężnych; może wiel-

 

 

kie po plonnych żniwach zapasy nakło-
nią nie jednego do udzielenia na utrzy-
manie potrzebnych współbraci cząstki
obfitego z pola i ogrodów zbioru. lo.
godzi to bezpośrednio niezbędnym po-
trzebom instytutu, który w tym roku
właśnie bardziey niż kiedy powinien
być gotową dla biednych uchroną,
zeby niedostatek miedotykał ich bole-
śniey wśród powszechney pierwszych
życia potrzeb obfitości.

Jezeli cokolwiek dobroczynności do.
dać można powabu, to nadewszystko
pewność uczynionego dobra, to zaiste
widok ustalonego założenia , które jak
jest przeznaczonóm, tak równie jest
zdolnćm do nadania trwałości choe nay.
mnieyszemu darowi cierpiącey ludzko-
ści ofiarowanemu. lm żywiey mnie
to zaymuje, że już nie oto tyłkoidzie,
ażeby instytut utrzymać od roku do
roku, lecz że czułe życzenie zabezpie.
czenia tuteyszym ubogim nazawsze

stołu otwartego zbliża się coraz bar-

dziey do zupełnego uskutecznienia; tym

dzielnieyszym będzie dnszom dobroczyn.-

nym stąd powodem do ponowioney w do-

brem dziele gorliwości, kiedy się do-

wiedzą, iż zamierzone instytutu nasze-

go połączenie 4 domem chorych, nieza-
wodnie przyydzie do skutku, gdyz wo.

lii potwierdzenia Nayjaśnieyszego Pa-

na na rok przyszły sprowadzonem tu

zostanie zgromadzenie siostr miłosier-

dzia.  Tychto pobożne ręce nie tylko

zaczęte przez nas dzieło ustalą, lecz o-

raz troskliwością wpływy jego zbawien-

ne rozmnożą. [ym czasem zaś niech

wszyscy, których to zaymuje, z świe-

tnego wypadku roku zeszłego przeko-

naćsię zechcą, że oczewiste niebios

błogosławieństwo sprzyja instytutowi,
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gdy już teraz zakres jego działania co.

raz więcey się rozprzestrzenia, a mimo

mnogich stąd wydatków fundusz staly |

I tak od dnia 5 gru-jgi w ciągu sześciu miesięcy po dukaciewciąż wzrasta.
dnia roku zeszł. do dnia 24 maja roku złotem dawał.

bieżącego, dzień w dzień po 270 a 0-

gułem 47.970 porcyi zupy rozdano,

w dni świąteczne zwyczayne czyniąc od-
miany; 28 ubogich , naywięcey wdów,
zniesięczne brało wsparcie po talarze
i do 4 talarów, częścią na pół roku,

częścią przeż rok cały; nakoniec je-
dnym najęto stancye, drugich, których
cierpieniom śmierć położyła koniec,
koszta pogrzebu opędzono. Summa wy-
datków wszystkich wynosi talar. 829
d.gr. g fen. 2, zczego na wsparcie pie-.
niężne wydało się przeszło połowę, to
jest: 425 tal.; a jednak oprócz zabez-
pieczonych już kapitałów pozostało
w kassie gotowizną 1129 talar. 1 d. gr.
4żfen. Obeymuje ta summa z prze.
szłego roku tylko talar. 559g d.gr. 14
fen. 61. Mimo znacznego więc rozcho-
du przybyło i w tym roku czystego zy-
sku tal. 55g, 10 d.gr iiofen., przezco
nie tylko pierwsze tey zimy wydatki
już są zabezpieczone, lecz niezawodnie
część tych pozostałości da się na nowe
funduszu pomnożenie obrócić.

Nie byłby podobnym tak korzystny
wypadek bez czynnego dokiadania się
wielu dobroczyńców; a jeżeli niepo-
myślne okoliczności zmnieyszały ofiary
zwyczayne, była nagroda sowita z da-
rów nadzwyczaynych.

Kiika sziachetnych obywatelek i o-
bywatel jeden znakomity znaczne da-
rowali zapasy żywności. Jeden urzę-
dnik wyższy przekazał na rzecz ubogich
ofiarowaną jemu sarnę, za którą wzię-
te pieniądze do kassy wpłynęły.

 

 

Z dwóch niższych urzędników kró-

Eoakiaz regencyi jeden dnia 14 gru-
dnia roku zeszłego 2 tal. darował, dru-

Błogosławiony dar
zuymą własną uboższemu bratu prze
znaczony. |

Równie czuły, jak majętny obywa-
tel tuteyszy na nowy rok złożył 12 ta-
larów., Wie on zaiste, że nie ma święt.
szey radości, nad radość wykonaney
dobroczynności. |:

Dochod wielkiego koncertu pani Ca.
talani w kościele farnym uczynił in-
stytutowi talar. 400. Tak to wielbio-
na cudzoziemka sobie i talentowi swe-
mu trwały pomnik swego u nas poby-
tu stawiając, pamięć sprawioneyzswey
sztuki przyjemności, czułćóm uzacniła
przypomnieniem.

Nayznacznieysza zaś summa przy-
była nam z owych 500 talar., które
szanowna wdowa z woli konającego
małżonka przysłała. 'Takto naylepiey
obchodzi się umarłych pamiątka, kiedy
się czynnego ich życia skutki dobro.
czynne za krótki doczesności kres roz-
ciągają. O mey czułey wdzięczności,
tych wszystkich hoynych dawców z sza-
cunkiem zapewniam, i od siebie za przy-
jemność , jaka mi stąd przychodzi, że

me zamiary, w założeniu instytutu po-
wzięte, widzę uznanemi, iod ubogich,

którym się pożywny pokarm i skuteczna
pomoc zgotowała 1 zabezpieczyła.

Niemniey należne podziękowanie wy-
jawiam Jmci Pani Babtiste Morret, któ-
ra zrównćm poświęceniem się i z ró-
wną bezinteressownością, jaką celowa-
la dotąd, i zeszłego roku podjęła się do-
glądania i rozdawania supy , itego ro-

4*
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ku doteyże chrześcijańskiey bierze się
usługi.

Z szacunkiem. wyraz wdzięczności

niosę nakoniec prawemu obywatelowi,
który mimo ciągłey słabości zdrowia

 'niezmordowany w trudnym zarządzie
funduszów i potrzeb instytutu, z kwi-
tnącego stanu zostającego pod jego o-
kiem i ręką dziela i z zabezpieczoney
mu trwałości, naypięknieyszą i nay-
milszą ma nagrodę.

Ludwika Aźnapruska Radziwilłowa.
Poznan dnia 2x li-
stopada 1820' r.

 

RoczNAa SPRAWA DYREKTOROW TOWARŹZY.|.

STWA DLAZARADZENIA ŹEBRACTWU w NO.
WYM YORKU (w <Ameryce), zdana w gru-
dniu roku 181 gu :

(z Biblitotheque universelle. Tom. XIV, stroni-
ca 5501-—360.)

W kraju nowym, Żyżnyni , w Źró-
dła wyżywienia zamożnym; w. kraju,
gdzie cena robotnika jest wysoka; za-
ledwie można przypuścić, żeby się mo-
gli znaydować ubodzy: ale tu jest mo.
wa o stolicy, msającey sto dwadzieścia
tysięcy mieszkańców; o porcie merskim,

do którego naywięcey przybija emi-
grantów europeyskich; o krainie, gdzie
wpośród sekt licznych , bardzo wiele
łudzi żyje bez źadney nauki religiy-
ney i bez moralnego oświecenia; nako.
niec mówimy o takićm mieście, gdzie
azybka zmiana płynącey ludności, spra-
wuje, że .policya więcey, aniżeli gdzie-
kolwiek, doznaje trudnych przeszkód
do baczności i czuwania nad obyczaja.

_ mi i sposobem Życia każdego człowieka.
Ze zdania tey sprawy wypada, że

w grudniu 1819, było w Nowym.Yor-

7 teak

 

ku 8a00 osok, które otrzymały wsparcia.
Pjaństwo zrządza opłakane skutki

w pospólstwie tey stolicy. Straszliwe o0-
no tam ma upodobanie w napojach go-
rących. Nie ma dwóch lat temu, jak
w Nowym-Yorku liczono 1657 szyn-
kow gorzałczanych. Mer teraźnieyszy,
'wszelkiemi sposobami pracuje nad ich
zmnieyszeniem, i dokazał, że więcey

dwóchset ubyło, a pozostałe w niedzie-
lę wszystkie są zamykane.  Urządze.
nie to naywidocznieyszy wydało sku-
tek w zmnieyszeniu się kłótni, gwał.
tow i bojow szynkowych, których
sądzeniem trybunały zajęte były.

Dyrektorowie towarzystwa winszu*

ją sobie, że u władzy prawodawczey
wyjednali ustanowienie. kassy oszczę+
dniczey , którey widocznejuż okazu.
jąsię skutki na części pracującey lu-
dności; zaczyna się już wpośród niey za-
prowadzać, duch oglądania się na przy=
szłość i szacunek własności.

Chcieli amerykanie, ażeby do nich
przyby wała lmdność z Europy, przez
coby się ułożył dokładnieyszy stosunek
pomiędzy potrzebami rolnictwa, a rę*
kami pracującemi około wydania płow
dow ziemskich: ale ta obca ludność
zaczyna już dzisia zalewać miasta stołe+
czne: od 1 marca 1818 do 1 listopa-
da 1819 zapisało się w urzędach 18,950
dusz, przybyłych z Europy do Nowego
Yorku; wiele znichzapewne zaniecha-
lo tey formalności. Wiełka część tey
całey ludności zostaje na bruku miasta,
1 zyje z jałmużny, albo małą bardzo
cząstkę przez pracę na życie zarabia.
Autor czyni daley uwagi następujące:

„Złe to, któreśmy opisali, potrie.
buje szybkiey i dzielney rady. Przy.
bycie więcey jak ośmnastu tysięcy dusz
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 ludu obcego, po większey części moga!
cego się puścić na żebractwo, jest przed.
miotem wielkiey troskliwości..... Fy-
siące ubogich europeyczyków, w nę-
dzy u nas zostających , muszą bydź

wspomagane: nie możemy ich, ani na

occan wyrzucić , ant zostawić, aby na
ulicach z głodu umierali, ani gwałtem

do pustych lasow wyganiać. "Trzeba,
zeby oni żyli. Ale dła czegozto miasto
Nowy-York powinno karmić i odzie-
wać tych ubogich cudzoziemców? „MDla
tego, że port nasz jest głównym w kra.
jach StanowZjednoczonych dla ich przy-
bywania: dla tego, że jest położone
w uyściu rzeki Hudson, i że ze wszech
stron £uropy emigranci do nas prosto
zmierzają: jestżeto przyczyna, dla któ-
rey powinniśmy opatrywać wszystkie
potrzeby tych nieszczęśliwych , którzy
przybywają w ostatniey nędzy? Ludzie
ci niesą naszemi ubogiemi. Różne kra-
je ich nam dostarczają, różne wiatry
ich przypędzają; a miasto nasze, podo-
bnie jak Konstantynopol w, czasie wo-
jen krzyżowych , pożerane jest przez
te tłumy cudzoziemców , z którymi ża-
dnych nie mamy związkow , ani mo-
ralnych, ani politycznych: którzy ba-
wić w nićrm będą , póki nie zamyślą so-
bie isdź gdzie daley. Mogą się oninie-
skończenie pomnażać, tak, że nakoniec
bardzo smutne skutki ztąd wypadną.
Może ich przybydź sto tysięcy w je-
dnym roku, a miasto nasze musiałoby
ich przez żimę większą część utrzy.
mywać,,... WY dalszym ciągu podaje
autor , ażeby kongres obmyślił środki
federalne dla załatwienia wydatków
nadzwyczaynych , z rzeczy tey wyni-
kających; i dla ubogich będących w si-
le podaje sposoby zarobku wpierw-

 

szych czasach po ich przybyciu. Czy.
ni także uwagę, że Nowy.York, dla
szczególnych i mieyscowych trudności
swey policyi, nie może się uchronić od
napływu ubogich z wiosek, którzy
z bardzo daleka przychodzą tam żebrzeć
przez zimę.

Raport ten wytyka przyczynę nę*
dzy , na którą dotąd mało dawano u.
wagi: bow kraju, gdzie rozprawa w są-
dach eywilnych i kryminalnych jest dłu-
ga i,skomplikowana, w obyczay już po-
szło, poddawać się nieszczęściom z pra-
wowania się pochodzącym , jakby klę.
skom istotnie potrzebnym; lecz w kra.
jach, gdzie niewypowiedziane mają po.
zytki z processu prostego, i szybkie-
go otrzymywania sprawiedliwości,igdzie
wartość tego szczęścia nie jest rozwa.
żona , pożytecznie będzie zastanowić
się na chwilę nad niedogodnościami
prawodawstwa, które klęską jest dla

Stanow Zjednoczonych, równie, jaki dla
Anglii

„Dyrektorowie (słowa raportu) pra-
gną zwrócić uwagę towarzystwa na
smutne skutki formy processu w na-
szych sądach kryminalnych, a szcze-
gólniey co do spraw o kłótnie gwał-.
towne i 6 pobicie się. 'Większa część
godzin sądowych na takich schodzi spra.
wach: zawsze prawie pjaństwo jest

| główną przyczyną gwałtownych kłótni,
między «ubogimi ludzmi zdarzających
stę. Napiwszy się dobrze wódki, biorą
się w karczmach do swarow , biją się,
a potóm ze skargami idą do policyi.
Odsyłają ich do sądu jeneralnego pro-
kuratora, wreście do wielkiego sedziego
przysięgłego. Skarżący się i oskarżeni
kilka dni całych muszą czekać, nim
wielki przysięgły będzie mógł słuchać
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i examinować prawujących się i świad-
kow,„ ezasem bardzo licznych. Jedni
i drudzy zostają czasami po kilka dm
pode drzwiami wielkiego przysięgłego,
póki da wyrok w ich sprawie. Jeśli
do tego nie przyszło , tedy każdy od-
chodzi do domu, czas darmo straci-
wszy. Jeżeli wielki przysięgły przy-
stępuje dosprawy, zaczyna się nowe pa-
smo przewłóki. Strony i świadkowie
przymuszeni są codziennie stawić się
przed sądem, póty, aż się sędzia będzie
mógł zająć sprawą. Naostatek sądzi się
sprawa. 'la czy owastrona wygrana,
albo osądzona na sztrof lub więzienie.
"W pierwszym przypadku koszt cały
i czas stracony do niczego nie wiodą.
Jeśli skazany na karę pieniężną, jest
ona bardzo ciężką dla ludzi ubogich:
jesli wypadnie więzienie , smutne stąd
skutki dla moralności delinkwentów.

„Jeżeli skarga jest z jedney iz dru-
giey strony, bywają częstokroć dwa
śledztwa jednegoż uczynku. Niechże so-
bie kto wyobrazi skutki podobnego pro.
cessu dla cudzoziemców, których tami.
lija z tego tylko żyje, co na dzień za-
robi. Same koszta są znaczne: dzielą
się te koszta na urząd policyi, pro-
kuratorów, i kleryków, a ty'nczasem
dzieci płacących te koszta z głodu mo-
że umierają. Jeżeli adwokat będzie u-
Żyty, koszta bardziey się powiększają;
a jeżeli strony są tak ubogie, ze pła-
cić ich nie mogą, ciężar spada na pu.
bliczność. i

Jednakże, nie to jest złem naywięk-

szćm, że pieniądz będzie wydany dla
ubogich , narażonych na taki gatuaek
processu: ale czas stracony, zaciągnio-

ny nałog próżniactwa, różne wreście

występki, do których długie te rozpra- Nay! ystępnieysze są

  
e|

wy przywodzą. Niekiedy upłynie kil.
ka miesięcy od wpisania sprawy dojey
osądzenia. Przez cały ten czasstrony
swoim tylko zajęte sa procederem. Nic
nie robią, żadną nie zaymują się pracą,
dręczą się tylko tćm co w sądzie ma
wypaśdź. Kiedy się zbliża godzina są-
dowa, biedactwo to idnzej w łachma.

nach czeka, nim kogo z nich zawołają.
W ostatnich ośmiu miesiącach weszło
1900 spraw o pobicie się i gwałty, agoo
z nich odsądzono.

W/ystawując te fakta dyrektorowie,
zgoła nie myślą przyganiać w czćmkol-
wiek sprawowaniu sądownictwa kry-

minalnego; ale żeby mógł bydź u nas
krótki sposob procedowania w zda-
rzeniach bitew podobnych, bardzoby=

śmy wiele przez to zyskali. "Tymcza.

sem należy się starać zaradzić złemu
szczególniey przez lekarstwa moralne;
zmnieyszać niewstrzemiężliwość, zapro-
wadzać naukę początkową, ustanowie-

nia religiyne, i rozszerzać nałog do pra-

cy i rządności. Nasze szkoły wolne,

nasze szkoły niedzielne, 1 skrzynki 0-

szczędności wiele dobrego czynią;zinniey-

szanie szynkow uprzyw ilejowanych, po-

żądany zapewne mieć będzie skutek.
Niedostatek więzień podług nowe-

go systematu, wiele jeszcze boleści i

kłopotu zadaje:bo trudno znaleśdz le-

karstwo. Główne złe, któremu radzić

należy jest pomieszanie więźniów. Mio-

dzi ludzie, za mały występek przytrzy- |

mani, są razem z zatw ardziałemi w zbro=

duiach. W więzieniu niewiast dwa są

g'owne oddziały: jeden niewiast bia-

lyoh, drugi oddział murzynek. W obu

od: adusk pomieszane są razem, uwię-

zio: > za wszelkie gatunki występków.

tam pospołu
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z dziewczętami, które się dopuściły ma-

łey kradzieży. Maniaczki, i te, co ja-

wnie rozpustne wiodły życie, są tam,

w jednóm mieyscu. Zaklady, których-

by głównym celem bydź powinna po-

prawa winowayców , Zamiemniają się

w wielką szkołę występków. Obok tych

nienawistnych,co występek w naukę za-

mieniły, dają się widzieć dzieci lat dzie.

sięciu do ośmnastu, które, opuszczone,

albo zaniedbane może od swych rodzi-

ców, bezżadnego poznania, co jest do-

bróm i złóm, wpadły jakimkolwiek spo-

sobem w moc prawa. Ztrzechset pię-

dziesięcin ośmiu osadzonych w więzie.

niu Bellevue , więcey sta kobićt zosta-

wionych jest samym sobie bez roboty.

bez oświecenia, bez nauki, i bez mo-

ralnego kierunku! Jakież doświadcze-

ne pokuty! Jaki sposob strofowania 1:

oczyszczenia! Jak się to dzieje , że złe

tak obrażające nie zwraca bynaymniej

uwagi? Religia, moraluość, litość, po-

lityka, lącząsię tu w jedno i zmusza-

ją pragnąć reformy. Moze wielki przy-

kład Eiźbiety Fry (a) stanie się dla wie-

lu kobiet zachęcepiem; może, jak do-

broczynne pocieszycielki, udadzą się do

tych legowisk występku i nieszczęścia.

dla ratunku tych, które nie są jeszcze

nieprzystępnemi dla wrażcń dobrego.
i dla udzielenia im pociechy rchgii i
nadziei.

Poczyniono już niejakie ulepszenia

w więzieniu męzkiem. Oddzielono część

tylko młodzieńców , dzieci, i więżniów

starszego wieku; zaczęto dawać naukę,

klassie do jey przyjęcia zdolney. Sci-

słe oddzielenie jest zasadą całego udo-

skonalenia w rządzie wewnętrznym

 z

(a) Obacz wyżey str. 195.
  

więzień. Niepodobna wyobrazić wy-

chowania, zdolnieyszego do zepsucia

naylepszych sentymentów, jak jest

wychowanie dzieci dwunasto 1 piętna-

sto.letnich, które miesiące ilata nasa.

móm próżnowaniu przepędzają, a w cią.

głóm są połączeniu ze złodziejami z pro-
fessyi, fałszerzami , zabóycami, zbro-

dniarzami wszelkiego rodzaju; którzy
w samićm więzieniu mają swe prawa,
urządzenia , zwyczaje, a bardziey język

właściwy,i którzy zostają wstanie nie
ustającego spisku na społeczność. Dy-

rektorowie podają za radę skuteczną
ua to złe, wystawienie gmachu mogą-
cego mieć dostateczną liczbę oddziałow
tak, żeby więźnie kazdego oddziału

mogli pracować osobno i sypiać sani
jedni w osobnych ceikach. Przywodzą
takie więzienia nowo-wystawione w An-
gli, a drugie podług tegoz planu w Pitts.
burgu , w Pensylwanii.

Okazawszy dalcy domy gry inało-
gi nieochędóztwa z dzieciństwa powzię-
te, jako przyczyny dążące do pomno-
żenia ubogich, dyrektorowie pod tym.
że względem uważają skutki ciemnoty.
Rozważają usiłowania, jakie powszech.
nie robią w Europie dla zaprowadzenia
pomiędzy pospólstwem oświaty, przez

pośrednictwo nauki początkowey i przez
rozszerzenie metody Lankastra; mnie-

mają dyrektorowie, że początkowa na-
uka jest dostateczną przeciwko boja-
żliwości , która cudzoziemców do ubó.
stwa prowadzi w tymże czasie, kiedy
początki nauk rozwijają pojęcie i źró-
dła przyspasabiają. Po uwagach arcy-
mądrych, w tak ważney rzeczy, dy-

rektorowie tłumaczą stę jak następu e:

/ „Jeżeli chcemy postąpić wyżey, czy
jako narod, czy jako stan, czy jako
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miasto, powinniśmy się zgodzić na środ-, dzisia, że prawa względem ubogich o0-
ki zaradzające złomu w samym: po-
czątku. Naygroźnieysze przyczynydla
obalenia systematu społecznego, są nie-|
postrzeżone w samym początku, a za
niedbane w postępie. Uwazmy np.klę-
ski podatku na ubogich w Anglii. « Zda-
je się, że to złe zaczęło się od trzech
wiekow „w piątym roku panowania kró-
lowey Elzbiety.: Handel nieźmierny.
woyny szczęśliwe, wzrost i rozwinienie
potęgi i sławy, usunęły z uwagi to złe
i środki, które byłyby SPECZREhi: na-
ostatek stan ten rzeczy stałsię zagra-
zającym nawet dla exystencyi narodu
angielskiego. Pitt, Whitebread, Broug-
ham, Shefield, Colquhoun, doradzali

reformę. Inni głęboko myślący obywa-
tele uczuli rozeiągłość tey klęski, ale
się z czasem powoli utworzył związek
powszechny dla zaradzenia następstwu;
tymczasem lata upłynęły; Anglia dzi-
sia wystawia widok jedyny w roczni-
kach świata: wszystkie jey ustanowie-
nia zagrożone są biczem jey ubóztwu.,,

Wydatek roczny na wspomożenia
dla kląssy ubogiey, podług rapportu
komitetu, podanego do iżby niższey,
dochodzi ośmiu milionow funtow szter-
lingow. Od połowy ostatniego wieku,
ciężar ten urosł wstosunku jak g do 1.
W niektórych parafijach, podatek ten
wyzuwa właściciełow zdziedzictwa, ży-

je z niego dziewiąta część narodu dla
czwartey części tegoż narodu; naosta-
tek, jeśli można wierzyć Colqhounowi,

więcey jak pięćkroć sto tysięcy ludzi
w Anglii jest ubogich, chociaż są w wie-
ku siły, i mogliby przez rok wydać
wartóść dziesięciu milionów - funtow
szterlingow.

Ludzie mayoświeceńsi zgadzają się

słabiają tnoralność, niszczą całą siłę, ca-
łą wspaniałość uczciwości, cały przemysł.
Wystawianie domow dla ubogich ludzi
jescze to złe rozszerzyło. Remy wy-
łożonć na pierwsze zabudowanie, opo-

rządzenie, sprzęty, poprawa, opłata

oficyałistów, dozorców, medykow,i t. d.
powiększyły ciężar, który już przy-
wałał narod, a zachęcenie dane dla le--
nistwa, dąży do zmnieyszeńia massy
pracy publiczney. Oto jest przykład,
który zawsze przed « oczaini mieć po-
winniśmy.

„Wielka prawda, że położenie na-

sze różni stę w istotnych rzeczach od po-
łożenia Brytanii wielkiey: mamy trzech
mieszkańców na milę kwadratową,w An-
glii zaś sto ośmdziesiąt jeden. Kiedy
będziemy mieli piętnaście milionow
mieszkańców, tedy będzie u nas sześć
osób na milę kwadratową. Przypu-
szezając za rzecz podobną do prawdy,
że na mili kwadratowey może się wy-
żywić trzysta mieszkańców: gdyby Sta-
ny Zjednoczone miały ludności dwieście
pięćdziesiąt milionów , wtedy tylko sto
mieszkańców na milę kwadratową przy-
padnie (b). Zdaje się więc, że jest spo.
sob zabezpieczenia się od bojaźni, wi-

dzenia wielkich miast naszych zalane-
mi żebractwem.,,

Są jescze charakterystyczne zna-
miona różnicy między nami i Angliją,
Ciężar ogromny ih podatkow; niepe-
wność odbytu .sękodzieł, tak szkodli.
wa ich przemysłowi; nakoniee wpro-
wadzenie machin , skracających pracę,
stawią Anglią wpołożeniu zupełnie szcze-
gólnym. Ale w historyi przyczyn iskut»

A i  (b, Statystyka Seybertai Mellisha.
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kow moralnych szczególniesza zacho-
dzi jednostayność. Jeżeli publiczne do-
my jałmużny; jeżeli zbyt łatwy po-
dział wspomożenia; są w Angli jakby
zachęceniem , które pomnozyło ubo-
gich; skutek tychze samych środków
będzie jednaki, wszędzie, gdziekolwiek
one użyte zostaną.

Antoni IMarcinowski.

———m

 

WzMIaNKA O ŻYCIU LEOPOLDA HRABIEGO
VON BERCHTOLD.

Leopold hrabia Berchtold , znakomi
ty i dostatni właściciel ziemiański w Mo-
rawii, kawaler orderu woyskowego
5.Stefana, był z małey liczby tych nad-
zwyczaynych ludzi, którzy naywiększą
1 jedyną znaydują roskosz w niezmor-
dowanćm pracowaniu na dobro bliźnich,
poświęcając na to majątek, talenta i
samych siebie. Ponieważ w ciągu Dzie-
jów dobroczynności 'nieraz wypadnie
mówić o szczegułach spraw i pism je-
go; sądzimy zatćm rzeczą przyzwoi.
„tą, powiedzieć wprzódy cokolwiek o
nim samym ogulnie, umieszczając na-
stępujący tu wyjątek z Conwversations-
Lexicon czyli Allgemeine Hand.Ency-

_ clopaedie.
Trzy główne przedmioty, w całem

życiu Berchtolda były na celu jego usi-
łowań, to jest: wyszukiwanie nieszczę.
śliwych, udzielanie im wsparcia i po-
ciechy, oraz wyrywanie od zguby tych,
którzy znaleźli się na drodze skażenia
obyczajów. Przez lat trzynaście obje-
żdżał Europę a przez cztćry Azyąi A-
frykę, i uczącsię poznawać na czem
zależy szczęście i nędza ludzi, wszędzie
starał się przykładać do pomnożenia
pierwszego a do złagodzenia ostatniey.O-

Dzieje Dobrocz, rok 1820. listopad.

4

woce doświadczeń zgromadzonych w tey
długiey podróży, stanowiące naype-
wnieysze przepisy i naydokładnieysze
prawidła tak przezorności dla podró-
znych jako też pożytecznego dla oy-
czyzny zwiedzania obćych krajów, <a-
warł w dziele które wydał po angiel-
sku w Londynie roku1789, we dwóch
częściach pod tytułem: Essay to direct
and extend the lnquiries et patriotic
Iravellers, tojest: O kierowaniu i roz-
szerzaniu badań podróżujących patrye-
tów; a dzieło to przyjaciel jego Pan
Lasteyrie, sławny z wydoskonalenia
sposobów chowania owiec, wydał po
francuzku w roku 1797, pierwey zaś
jeszcze bo w roku 1791 wyszło w Brun-
swiku po niemiecku przełożone przez
Pana Brunn, pod tytułem: Anweisung
fiu Beisende. Oprócz tego jest onau-
torem bardzo wielu pism pomnieyszych
zmierzających do poprawy policyynych
urządzeń dla zjednania pospólstwu lepm
szego bytu, które w rozmaitych kra.
jach europeyskich w większey częściwła-
snym kosztem drukowałi rozdawał bez-
płatnie. W tymże celu używając wiel--
kiego swego majątku na dobro ludz.
kości, naznaczał nagrody za rozwiąza-
nie zadań, itak'przez się jakoteż przez
pośrednictwo rozległych związków swo-
ich po całey Europie, stał się powo-
dem do ogłoszenia wielu pism o rato-
waniu utonionych izróżnych przyczyn
pozorną śmiercią dotkniętych. Założył
w Morawii towarzystwo ludzkości, a
w Pradze towarzystwo ratunkowe.
W roku 1801 ufundował w dobrach swo.
ich Buchlowic, w Morawii, bardzo do.
broczynną szkołę dla młodzi. Kiedy
w roku 1805 i 1806 wielka była dre-
Żyzna, a mieszkańcy -gór, zwanych ol.  
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brzymiemi (Riesengebirge), pasowali się
znędzą i niedostatkiem,
tworzył na rzecz ich subskrypcyą, a
przyłożywszy się sam nie mało, jeździł
dla zbierania jey po wielu przedniey-
szych miastach monarchyi austryackiey.
Tym sposobem znaczną uzbierał sum-
mę na wsparcie tych nieszczęśliwych.
W roku 1807 ogłosił tabelle oświeca-

jące prostych wieśniaków i rzemieślni-
ków © niebezpieczeństwach na jakie ze
stanui powołania swego są wystawie-
ni, i o środkach jakiemi ich unikać i
w przygodzie ratować się należy. (Od
roku 1795 do 1797 bawił w kAŻ0yC |
prowincyach Turcyi europeyskiey i a-
zyatyckiey , w głównym zamiarze do-

świadczenia na sobie samym  pospoli.
tey tam morowey zarazy, dla wynale- |

zienia jakiegokolwiek zaradzenia prze-
ciw tey klęsce. Podjętych przez niego
w tey mierze trudów i usiłowań, oka-|

zał się ten ważny dla rodzaju ludzkie-
go skutek, iż zniesioną została wszelka
wątpliwość , że, nacieranie ciała oliwą,
jest. szezegulnóm lekarstwem które dot-

knionych tą okropną zarazą uzdrawia,

a niezarażonych jeszcze od niey broni.

/ ostatnich latach swojego życia zay-

mował się upowszechnieniem ochrania-

jącey ospy. Sam ją szczepił 1 wszyst-

kiemi siłami pomagał do rozszerzenia

dobrodzieystw tego wynalazku. W do-|

brach swoich Buchlau w Morawii , pię-

kny pałac przeznaczył na szpital dla

rannych i chorych żołnierzy: austrya- |

ckich: ale tu zacny ten patryota i ii.

lantrop, sam dostał gorączki nerwo- |
wey, z którey umarł roku 1809, ZO-

stawując drogą dlaludzkości pamięć cnot
swoich i chwałę oyczyźnie.

Kazimierz Kontrym.

wtedy on 0-|

 

DOBROCZYNNOSC CZASOW PRZE-
SZŁCH.

SKAZOWKA DO,HISTORYI DOBROCZYNNOSCI

POLSKIEY I LITEWSKIEY, od czasów nay-

dawnieyszych.

(Ciąg my. ob. wyżey str. 550).

rodzaje mijają :Zwodzą się familije ,

Lecz pamiątki pobożnych nigdy nieustają

ZamonRowicz , Trużennicy,

P.

'Pae , Felix, podkomorzy litewski, dla benedy-
ktynek dieich uczynił fundusz na dobrach
Dzisna i Ostrowiecw oszmiańskim 1 brasław-
skim powiatach; Wiazyn w mińskiem, Halin
z Porudominiem w wileńskieia województwie
AC Potwierdziła to konstytucya roku
1775. V.lu. 8.5. 664. —- B,$.

Pac, Michał, wojewoda wileński , dzierżawę
Geranonską i Lipniszską w powiecie oszmiań»

skim, toż folwark Wiirszupy z wioskami, pusz-
czą, tartakiem na gruncie wirszupskim nad
rz. Wiliją, takoż cegielnią pod miastem Wil-
nem leżącą, na potrzeby artylleryi 1 cekau-
zu W. X. Lit. przeznaczył na zawsze r.
1670 tit. Subsid. Oeconom. bell. Tenże daro=
wał kamienicę w Wilnie na Antokolu za ko-
sciołem SS. Piotra i Pawła , dla nowicyatu
jeznitów. V.L.5.s. 441.,—B,S. -

Pac, Michał Kazimierz, kasztelan: wilen. het-
man pol. litew., fundował w Wilnie na Antoko-
lu kóścioł $go Piotra i Pawła i konwent OO.
kanoników regularnych, na co zapisał wieś
Widze i kamienicę na rynku. Dla OO. ber-
nardynów wileńskich nad rzeką Wilenką fo-
„lusz wystawił. Wieś. Hołowacze w powiecie
grodzieńskim leżącą darował OQ. jezuitom
mereckim , i dla nich kościoł w Rotnicy wy-
stawił. Wszystkiego potwierdzenie roku 1676.
W... 5. s, 432. — B, $2

Pac, Kazimierz, biskup smoleński, żmudzki,

z bratem swym Michałem fundował kanoni-

ków regularnych na Antokolu; kościoł także
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katedralny Zmudzki jego nakładem stanął: u-
marł w r. 169%, N. — LI, K.

Pac, Konstanty Władysław, chorąży nadwor-
ny W. X. Łit. fundował kościoł i klasztor
XX.dominikanów w Kniażycach zapisem 1681
lut. 7 datowanym, a tegoż roku sierp. 8 w try-
bunale gł. lit. przyznanym. A,K, 5, E. —
M, D. — Tenże fundował prezydencyą ber-
nardynów w Berezynie r. 1662. P, L. —L,R.

Pac, Krzysztof, kanclerz litewski, w Litwie
pod Kownem fundował bardzo wspaniały i
kosztowny kościoł i klasztor kamaldulów
z bardzo hoynem uposażeniem. OO. domini-
kanom konwentu więrzbołowskiego wieś Ster-
kie i Oksiany w powiecie kowieńskim nadał.
Do Częstochowy dał lampę srebrną wielką, od
drugiey pomnieysze drugie trzy wiszą. V, L.
4. s.8g5.et 1005. || V. 1.5.8. 155.— B,S. ||
N.— L. K.

Pac, Mikołay, podkomorzy brzeski, wystawił
w Kiwaczycach kościoł w Litwie , 1 koszto-
wnie go przyozdobił; klasztory jałmużnami
sowitemi opatrzył , wiele sierot panienek
u posażył. Umarł 1595. Zona jego Zofia, cór-
ka Bogdana Sapiehy wojewody mińskiego,
dobroczynna na zakonnice ś. Brygitty, w Brze-
ściu Litewskim. N. — L,K.

Pac, Mikołay, biskup źmudzki, część dziedzictwa
swego do tego biskupstwa przyłączył, na
fundacyą collegii Soc. Jesu ofiarował 1 dobra
i pienądze i bibliotekę. Umarł w Padwie, do
Włoch daleką peregrynacyą podjąwszy, w roku
1619, pełen pasterskich zasług, osobliwie
miłosierdzia na ubogich. N. —L, K.

Pac, Mikołay Stefan, pierwey kaszt. potem
biskup wileński, de nova rddice fundował ko-
Ścioł i klasztor w Werkach XX. dominikanów.
Zapis erectionis 1675 marca 20 do akt kon-
systorza wileńskiego podany dnia 25 kwiet.
1713. A, K, $. i. — M,D. || Pierwćy będąc
jeszcze "nominatem kielich i patynę ze złota
kapitule darował. B:-— P,Z. || Na kaplicę
P. Maryi przy katedrze przeznaczył zł. 20000
i lokował na dobrach Choroszczy H. I. —
A, R. || Będąc wojewodą trookim fundował
w powiecie grodzieńskiia w majętności Cho-
roszczy OO. dominikanów, co potwierdziła
konstytucya r. 1662. V.L.4. s. 895.— B,S.

D
U  

=

|| w Werkach pod Wilnem zaczętą od Je-
rzego Białłozora biskupa wileń. Kalwaryą do-
kończył i OO. dominikanów obserwantów
tam osadził, Katedrę w złoto, srebro iap-
paraty ubogacił. Umarł roku 16684. N-—L, K.

Pac, Piotr, starosta mscisławski wojewoda
trocki, wr. 1626, po kampanii ze Szwedami
zwyciężcy Bogu kościoł w Mścisławiu wy+
stawił, a w Wilnie Depositionis z krzyża

Pana Jezusa ołtarz. (OO. Augustyanów de
Paenitentia w Twereczu, znacznym nakładem
fundował , innym zaś zakenóm łaski nieskąpo
sypał. N— LK.

Pac, Stefan, pisarz i referendarz litewski 1629
aw r. 1655, podskarbi wielki, umarł w Wil-
nie, leży u OO. karmelitów. bosych,którym
kościoł pod tytułem ś. Teresy przy Ostrey
Bramie niemałym kosztem wymurował, 1 dru-
gi tamże Pannom zakonnym teyże reguły,
które kościoły ubogacił różnemi srebrnóćmi
obiciami i apparatami kościelnemi. N.—— LK

Pacowa, Anastazya, wespół z synową swoją»
Woydkówną r. 1520 Indykta 8. grunt isia-
nożęć z pczołami plebanowi mereckiemu za-
pisały, z warunkiem, aby je miał do śmierci
w swojey opiece. H. I.—A,R.

Pacewicz, Michał, r. 1710. na kościoł Zye
źmorski zł. 500. zapisał. H. I. — IL, R.

Padniewski, Stanisław, starosta dybowski, w Rzy-
mie będąc stał się wizerunkiem pobożności,
szpitale co tydzień nawiedzał, ubogim łóżka
ścieląc,karmiąc, usługując , 1 na odeyściu
jałmużną opatrując.  Fundował w Rzymie

- Aqeademiam Annaeam- Powróciwszy do oyczy-
zny fundował naprzód Archikonfraterniją com-
passionis w Pilcy, kędy cały ołtarz srć-
brny, wszystkie inne kapliczne sprzęty od
złota i sróbra. Tamże z farnego kościoła col-
legiatę ufundował i kanoników doniey, za-
konników $. Augustyna de Paenitentia, albo
canonicos regulares $. Marka osadził. Umósł
1615, N.-—- L,K.

Parul, obywate! wileń. przed r. 1652. w pewe
ney sumrmie kamienicę swoję oddał magistra-
towi z obligacyą, aby od tey summy przy-
chodzący procent, oddawano na szpital ś.
Tróycy. L, C:.— A, R.

Pasamowski, R, sekretarz J, K.Mci ko-
5*
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miuszy wileński, w majątku swoim Skiłon-

"dziach w ziemi źmudzkiey zbudował kościoł

i na chwałę bożą darował na.wieczne czasy |

dwie wsi, jednę Obliganka włok 10, drugą

Łaygę włok g. a na utrzymanie bakałarza,

kantora, organisty i śpiewaków kościelnych

trzecią wieś Łyże włok 11, zapisem wieczy

stym 1650. czerw. 26 dnia. A, K, 8, KK —

M, D. |
Paszkiewicz , r. 17038. na kościoł nowo-mieyski|

zł. 1000. zapisał. Hl.—A,R.
Paszkiewicz , Stanisław, wydał na reparacyą

kamienicy fitulo Danilewiczowskiey w Wilnie

zł. 1000. które na teyże kamienicy kościo-

łowi $. Jana applikował, zobligacyą żo mszy

odprawienia. L, C. — A, R.

Paweł , Algimut xiąże holszański , biskup wileń.

składkę powszechną dachowieństwa zebra!|

na fabrykę kościoła katedralnego r. 1558. d.

12. maja, B. — P, Z. |
Pawłowicz , Tomasz , pisarz ziemstwa trockiego,

r. 170g. na kościoł żyźmorski zł. 250. testa-|

mentemzapisał. H.1. — L, K.

Pawłowiczowa, Anna, r. 170g, na kościoł żyż-

morski, zł. 50. zapisała. H. I. —L, R.

Pawłowski , Michał, regent ziem. wilen. r. 1711|

lip. 25 legował na oltarzP. M. Bolesney u ś.

Jana w Wilnie zł. 400003. nadto zapisał fol- |

wark Meyszagoła. Obligacya za duszę Paw-

„łowskiego mszy eo rok 500. L, C. — A,R.

Pęperski, Bartłomiey, pleban keyński, fundo-

wał w Keynie OO. karmalitów bosych. N—
L, K- 3

Piadziński , Marcin, Ob. Skorupski, Andrzey.

Piaseccy, r. 1500 kaplieę Kosmy i Damijana

u ś. Jana przy kościele, w Wilnie, wymuro-

wali, która wr. 1709 na cech ceyruhków u-

stąpiona. L, C. —- A, R. |

Piaseczyński, Alexander, w r. 1620, kaszte-

lan kamieniecki, starosta nowogrodzki i ula-

nowski, fundował Coll. Sociełat. Jesu, w No-

wogrodzie Siewierskim 1656; takze fundo-

wał konwent WUładowski ©O. bernardynów

pod tyt. 5. Michała 1637, rezydencyi jezuickiey |.

Piotrkowskiey bibliotekę swoję darował. V..

L.4.s.1352.— 135 5.N.|jL,K.

Pieckowicz . Andrzey, r. 14635. uczynił

dusz na kościoł Kobylnicki. H. — A,B.
fun-

|Pietkiewiecz, Bohdan, r. 1499. na kościoł szat-
ski trzecią część majętności: suojey z 5 pode
danymi nadał i dziesięcinę z dóbr Abela i
Nidoki wzselkiego zboża i bydla naznączył.
FE Ż9ycG

Pietraszewicz, Eliasz, r. 169: kościołowi no-

wo mieyskiemu folwark Woyszwalec zapisał,
-H 1— A,R.

Pietraszewicz, Kazimierz , 1737. r. na kościoł
nowo-mieyski tynłow 400, legując na fol-
warku Woyszwilce oddał go kościołowi z wa-
runkiem, aby ciało jego przyzwoicie było po-
grzebione a żona do śmierci chowana. H. 1. —
OAZA

Pikarski , Zacheusz , archidyakon płocki, ad-
+ ministrator warszawski, kanenik pułtuski, ple-

ban gostyński gdzie kościoł z gruntu wysta-
wił, organami, apparatem przyozdobił, prze-
niosł się na wiecznośćw r. 1607 w Warsza-
"wie N. == ku

Pilchowski , Adam, biskup chełmski, umarł
1585. Kapituła chelmskawielu łask jego dozna-
ła. N.— IL, K.

Pilecki, Otto z Piley, wojewoda sandomirski,
z bratem swojem Jędrzejem uczynił znaczną

fundacyą, żeby msza codzień spiewana była
w kościele krakowskim 5. 'Lróycy. Tamże o-
badwa po śmierci złożeni koło r. r500. N.—

ssd p
„Pilecki, Jędrzey, wojewoda krakowski , w roku

1536 fundowawszy szpital $. Ducha, Krowo-
dczą i inne dobra do niego zapisał. N-—T., K.

.Piotrowska, Krystyna z Kublickich , skarbni-
kowa oszmiańska, zł. pol. 2,000. na cztórech
dziadów przy kościele werkowskim XXży

.” dominikanów, zapisem dodatkowym do testa-
mentu dnia 1r maja 1756 roku, a udzielnym

dokumentem teyże daty dwóch chłopów dla
XX. dominikanów darowała. A, K, 8, E. —

j M, D. :
Pirawski, "Tomasz, biskup Nikopolski, dziekan

lwowski; fundował kaplicę ś. "Tomasza przy

katedrze lwowskiey , na OO. dominikanów u.

4, M»ryi Magdaleny i Panny zakonne 5, Bry».

gitty, dobroczynny. umarł 1025.N— TL, K.

Piruski , Stanisław, na rzecz szpitala lwowskie-

go 5. Ducha, cztery Dworzyszcza we wsi

Skwiłowie zap. r. 1607.V, L,, 2, s. 1627.-—B;S,

v
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Piwo, Stanisław z Opolska, podczaszy płocki

uczynił pewną fundacyą.w Sierpsku koło r

1600. N — 1, K.

Plater, wojewoda mścisław. założył w Krasławiu

kościoł na katedrę biskupom dyecezyi Inflant

skiey z funduszem dla OO. missionarzów 1

seminaryum dyecezal. Potwierdzono r. 1768

V, L.7. 8 815, = B,S,

Plichta , Teynicki klasztor ś. Klary w Czechach

fundował i wystawił: córka jego Kunegunda

w Ołomuńcu w Morawach, teyże reguły, pa-

nienski klasztor wymurowała i nadała. "Trzeci

tymże zakonnicom konwent wystawił i upo |

sażył Antomatensem. koło r. 1500. N. —

LR |

Płocharski , kanonik, fundusz 2006 zł. na in-

walidów xięży w Wilnie uczynił r. 1654. d.

5. paźdz. B. — P, A. |. !

Potocki, Andrzey, wojew. kijow. założył w mie-

ście Stanisławowie eclesiam collegiatam roku

1677. V,L. 5.s 464. — B,S.

Potocki ,. Andrzey, kaszt. krak. założył w Snia-

tynie 00. dominikanów, a za Jana III do tego

konwetu inkorporowano uroczyście Potoczek.

r. 1685. V,L. 5.8. 724.—B, S-

Potocki. Ańdrzey,. hetman polny koronny, OO.|

dominikanón śniatyńskim , uroczyszcze , Po-

toczek , nazwane, wiecznemi czasy darował.

Kościoł tymże oycóm w Haliczu z fundamentu |-

wyprowadził. Konwent w Kolczynie, czyli

ww Jozefowie i kościoł QO. bernardynóm wy-|.

stawił. umarł. 1691. N. — L. K.

Potocki, Andrzey, wojewoda bracławski, część |.

fortuny swojey na fundacyą OO. dominika-

nów w Tuliszkach poświęcił, Umarł 1064

N;=— be R : j

Potocki , Felix.Kazimierz, w Rubieszowie kościoł

OO. dominikanóm , w Krystynopolu klasztor

i kościoł OO. bernardynóm fundował pod

tytułem 5. Ducha 1695, w lucinskim staro

stwie. jeden, w Sokała dwa kościoły i kla

sztor zakonnicóm 5. Brygitty: wymurował.

N.— L,_K.
Potocki, Franciszek, marszałkował w trybu-

nale koronnym 1726, OO. trynitarzów. w Bra-

hiłowie fundował. N. — L,K.

Potocki, Jakób, generał podolski , fundował 00.

dominikw w Jezupolu. Umarł 1613. N=—L, K.

Potocki„Józef, hetman wielki koronny , w Zba-

razu kościoł z (undamentu OO, bernar. wy-

stawił; Qyców trynitarzów tamże klasztor,1

| w Krotoszynie w wielkiey Polszcze fnndował;

kościół Nayś. Matce na Piasku pod lomaszo-

wem z fandamentu wymurował, i do niego

OO. trynitarzów. wprowadził, koło r. 1703,

N.— L.K
Potocki ,, Michał, wojewoda wołyński, kościoł

w Wosławicach zgruntu wymurował, Ołtarz

w Sokalu. Matce Boskiey sróbrny wystawił,

Korona złota, dyamentami i drogiemi na-

sadzona kamieniami, szacowana 1200o0ozło-

tych pol, mna głowę teyże Matki Roskiey

bosztem jego sprawiona i osadzona. Sendzi-

szowski kościoł z fundamentu wyprowadził,

OO. kapucynów tamże w Sendziszowie lun-

_dował koło r. 1720. N. — LK.

Potocki, Mikolay, kasztelan krakowski, hetman

w. kor. generał podolski, zakon kaznodziey-

ski szczegulniey kochał, wprowadził ich pierw-

szy do Czyrkas 1645, fundował ich w Tyś-

mienicy. N. — L,K.
Potocki , Mikołay , w Buczaczu w prowincyi li-

tewskiey założył szkołę z.konwiktem i klasz-

iorem OQ. bazylianów, tudzież przyłączył do

tey szkoły dwie wsi Zielonę i Dzwinogrod na-

leżące do klucza buczackiego r. 1764. V, IL.

7.5, 87. — B;,S.. ,

Potocki, Piotr, starosta sniatyński syn Stefana,

założył konwent OO. dominikanów w Śniaty-

niu, dokąd ich pierwszy wprowadził. Koło

1650, Ń. —— 145 Ke Ą

Potocki, Piotr, woiewoda bracławski generał .po-

dolski, fundował OO;karmelitów bosych w Ka-

mieńcu , oczćóm konstytucya approbująca tę

fundacyą. 1653. N. —L,K.

Potocki, Stanisław, hetman wielki koronny, -ko-

$ciół. w Kamieńcu Podolskim juź. upadający

dźwignął i restaurował W Podhaycach ka-

pliceę fundował; OO. karmelitóm bossym

50000 zapisał, . Umarł. 16679. N—L,K..

| Potocki, Stefan, pisarz polny koronny, gene-

| rał podolski, ze wsi -Zachaypola, na pamiątkę

Potoku w woiewództwie krakowskiem, z któ-

rego familija wyszła,miasteczko uczymił, 1 Zło- tym Potokiem nazwał; tamże fundował OO.

dominikanów i wsi do tego konwentu wie-
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wogr. wodje. zł. 51800 zapisała na fund. PP.
dominik. wileń. przed r. 1678. N. —D.

Pruchnicki,Jan Andrzey, Kalan kamieniecki:
fundował XX. jezuitów w Kamieńcu Podol-
skim: seymik za$ powiatowy kamieniecki,

uchwalił na rzecz tegoź klasztoru pół poboru
z pługów, toż z miast, miasteczek i wsi. r.
1612: V,DL. 5,5, 24.— R,$,

Przesławska , € 1713 na kościoł Sołeczniki ma-
jętność Tarakancy zapisała z obligacyą 2 mszy
co tydzień. H.-— A, R

Przygocka , r. 1661 dokumentem zapisała, aby
chorąży nowogrodzki kościołowi farnemu no
wogr. zł. 100, bractwu zł. 30, szpitalowi 25
zł. oddał. H.I.— ĄA,R.

Przyjemski, Adam Olbrycht, kasztelan gniez-
nienski , fundował OO. reformatów wGorce
w r. 1622; tychże OO. fundował w Osieku
pod tytułem 5, Michała. N. —L,K. |] D. Il
512, — B,S.

Przysiecki , Brańdłew, posłował na seym 1667,
konfundator konwentu OO. dominikanów
w Ule., w połockićm województwie, co apro-
bowała konst. 1676. N. — L, K. || V.L.5.
s. 652.— B,S.

Psarski , Poieciiók , stolnik bracławski: szczo-
drobliwy i hoyny ku ubogim, wiele czynił
kościołom na ołtarze, obicia 1 inne ubiory:

w kościołach mierzyńskim szkaplerz, w bo-
rzykowskim rożaniec hoynie opatrywał; żył
za panowania Augusta III. D. IL. 466— B,S.

Pstrokański , „Jan zBazenina; kasztelan wiele
ski, w r. 16355 5000 nowicyatowi jezu. krak.
wyliczył. w Buzeninie oyczystym swoim mia-
steczku, w sieradzkiem woiewodztwie leżącym,
kościoł z fundamentu wymurował 1.uposażył.
umał. 1657. N.— I„K.

Pstrokoński,Maciey, biskup kujawski. Ubogim
stał się dobroczynnym oycem, których ró-
Żnemi ratował sposobami, a w Jaśliskach szpi-
tal dla nich wystawił i uposażył, Umarł

" w r. 1609. N. — LK.
Pstroński, Z tego. domu Anna, dóbr swoich dzie=

dziczką uczyniła 5. Maryą Magdalenę i jeyko-
ścioł we Lwowie 00. dominikanów. N.—L, K.;

Puzyna, Alexander, chor. upicki r. 1696. płe-
banii nowomieyskiey nadał zł. 400. lokowa-

znaczył na szpital tameczny jęczmienia, owsa

i grochu po purow trzy, i złotych 200 za-
pisał. H. I. —A,R.:

Puzyna, Michał, pisarz litew-ki, żona jego Zo-
fia Potocka, z którą fundował OO. bernar-
dynów konwent gwozdziecki 1716. N. — LK.

Puzynina, Elżbieta; z Ogińskich kasztel. mści-
sławska r. 1755, dźwignęła obserwatoryum

. astronomiczne w Wilnie, a w roku 1766 za-
liczyła na tenże zakład czerwonych złotych
sześć tysięcy. L, C. "A, R.

Puzynina, Zoba, sędz. grodz. upit. 1710. na
kościół nowomieyski zapisała tynf. 1000. i pa-
rę sukień złocistych. H.I. —A,R.

(Ciąg 8my nastąpi.)

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

GALARETA Z KOSCI BYDLĘCYCH, UWAŻANA
JAKO OBFITE ZRODŁO POKARMU DLA LU-
Dzi, zhistoryą isposobami jey wydo-
bywania w wielkich massach,

Jak częstokroć naypożytecznieysze
wynalazki, bardzo powoli i zaledwo wie-
kami upowszechniać się zwykły, jak da-
leko zazdrość lub niewiadomość albo
wkorzenione przesądy, do zagłady nay-
ważnieyszych odkryć wpływają, nay-
lepszy stawi nam przykład, histocya
sztuki wydobywania i użycia na pokarm
ludzki galarety z kości bydlęcych. :
W roku 1681 wynalazł Dyonizy Pa.

pin (1) lekarz francuzki, następnie pro--
fessor Marpurgu, w czasie pobytu swo-
jego w Londynie, apparat do śledze-
nia działań pary wodney, na rozmai-

 

(1) Pismo jego wyszło pod tytutem: Dio-
nys Papinus. New Digestor, London 1681,
a po francuzku La manićre d'amoll'r les os
ou de faire cuire toutes sortes de viande en nych u Zydów i Karaimów, roku 1703 prze- de-peuorttemps. Paris, 1682. 12,
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te ciała w naczyniach zamkniętych. Do-
strzegł, że w nim wszystkie rzeczy nie-

rych było treścią, aby też ludzie o.
statniego kęsa żywności, od wieków

równie pręslzey się gotowały , a niżeli, im przyznanego , i który za swoję po-
w naczyniach otwartych, idaleko znacz-| czytywali własność,
nieyszey nabierały iniękkości ; iż cia-|
ła nawet naytwardsze, żadney w zwy-
czayaćm gotowaniu nie podpadające ad.
mianie zupełnie się rozwarzały, i że
nawet łatwicysze do stopienia metalle,
bez żadney rozpływały się trudności (2).

Z pomiędzy wszystkich prob w tey
mierze czynionych, naybardziey zasta-
nowiły go doświadczenia w gotowaniu
kości , z których, za pomocą tey ma-
chiny, wszystkę mógł wyciągnąć gala-

retę, tak, że sama ich tylko tkanka
gąbczasta pozostawała, a ta, jako sól.
ziemna, po większey części z fosfora-
nu wapna złożona , z łatwością dawała
się ucierać w palcach.

Na pewnych zatóm wsparty doświad.
czeniach, nie omieszkał Karolowi JI
królowi angielskiemu przełożyć, że za
pomocą tego narzędzia, mieszczącego
nie więcey jak sześć lub siedm funtów
wody, w przeciągu 24 godzin jedenastu.
funtami drzewa , 150 funtow bardzo.
pożywney galarety z kości wydobyć mo-;
żna , któraby w domach roboczych i|
w szpitalach wielką oszczędność i nie-
mały pożytek przyniosła. Król zda-i
wałsię już na to uwagę zwracać, na  co też rzecz sprawiedliwie zasługiwa-
ła; lecz na nieszczęście, żart złośliwy
dworzan, ten ze wszech miar ważny
dla ludzkości wynałazek, wniwecz o-
brócił.  Postarano się bowiem wraz
wszystkim psom na dworze będącym,
do obróż poprzyczepiać proźby, któ-
 

(2) Meómoire sur Dusage economique du di-
gesteur de Papin. 1761.

Dzieje Dobrocz, rok 1820. listopad.

 

bezprawnie nie
wydzierali. Król idąc 'do stołu, to po-
strzegł, w śmiech wszystko poszło, a
wynalazek dla współczesnych straco-
nym został (5).

L. Proust naypierwszym był po Pa-
pinie, który baczność rządu -hiszpań-
skiego na to skierował, -zalecając tę ga-
laretę nie tylko dla domów dóbroczyn-
ności, ale nawet i dła żołnierzy -obo.

zem stojących.
A chociaż się z doświadczeń jego ©-

kazało, że z 10 funtów większych ko-
ści wołowych w calku gotowanych, nie
więcey jak 2ż drachmy otrzymuje się
suchey galarety; jednakże, też 'same
znielte na proszek, dały mu przez wy-
gotowanie g uncyy suchey nader poży-
wney istoty, czyli tak nazwanego bu-
lonu w tabliczkach. Z takieyże wagi
kości bąranich drobno utłuczonych, o0-
trzymał przez wygotowanie 19 uncyy
i drachm 2 'galarety suchey.  Podo-
bnież zachowywały się podług niego i
kości wieprzowe (4).
 

(3) Schweigger, Jour. f. chemie. B. 12. 8. 370,
(4) Hermbstidt otrzymał w doświadczeniach

apparatu Papina przez P. Fan Marum po-
prawionego, z 20 funtów świeżych kości
wołowych, funtow 4 i łotów 26 zupeł-.
nie suchey galarety , 2 funty i 16 łotów
tłustości krzepnącey, 11 funtów samćy
materyi kościowey czyli ziemney , a funt
1 1 łotów 22 płynu wodnistego.

Schrader z 2ch funtów juź wygotowanych
kości, miał 45 łotów tłustości a 7 łotów
i gran 30 suchey galarety. Drugi raz toż
samo powtarzając doświadczenie, dostał
tylko 4 łoty tłustości, a 6 łotow suchey
galarety. Kości baranie i wieprzowe ró-

6


