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DOBROCZYNNOSC WSPOŁCZESNA.

TOWARYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WILENSKIE (Ob. wyżey str. 88.)

Zdanie sprawy rachunkowe z roku 1819 wyszczególniające kapitały funduszowe

Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, orazprzychody i rozchody kassy tegoż

| towarzystwa od dnia 1 stycznia 4819 do dnia ostatniego miesiąca grudnia

tegoż roku.

WIADOMOSC O KAPITAŁACH FUNDUSZOWYCH Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności:

| = 4 a = = Śrebr oljassyg.
Summy składające kapitałfunduszowy , były w roku 18a następujące: Fox.zł: [Ruble (kop. |Rabie.|

Summa przez NAYJAŚNIEYSZEGO CESARZA darowana, rub. ass. 10,000, |
a według redukcyi owCzasowey na srebro  - - = = 5850 ż

Summa przez $. p. Biskupa Wileńskiego, Jana Kossakowskiego;, za- 4 |
pisana - » RA AWCE - 3 - > Eo 5000

Z zapisu tegoż Biskupa Kossakowskiego = - - a —| —|| 9000

Summa legowana przez s. p. Tadeusza Wysogierda - - - = | 5o0

Summa legowana przez Ś. p. Macieja Moniuszkę *-  - - — 575| 85 |

Summa legowana przez 5. p. Ogińską, starościnę dorsuniską - e 300

Summa przez obywateli powiatu telszewskiego , ofiarowana  - „— 700 |

| Członek towarzystwa, Ludwik Kropiński. jener. w. poł., płacący ro-

g cznie por. sr. 30, złożył kapitał procentowi temu odpowiedni — || 500

Zeszły doktor medycyny, Jakób Szymkiewicz, zapisał testamentemj| !

cz. zł. 500 czyli według ówczasowego kursu - - ca 810

W roku 1819 przybyło do powyższych summ: | |

Członek towarzystwa , Józef Kossakowski, wizytator szkół królestwa] |

polskiego, zreakzow ał summę po śmierc; jego opłacić się mającą | — 1500

Summa, przez kanonika Pusłowskiego, na dóbre uczynki przeznacżo-
na, a przez J. W. wojenriego litewskiego gubernatora, jenerała

4 infanteryi, kawałera wiełu orderów, 'Rimskiego Korsakowa, na
fundusz towarzystwa oddaną szał - ROŚ | 1500

Summa darowana towarzystwu w gotowiźnie przez osobę duchowną,
©. która wyraźnie chciała, aby imie jey ukryte było: ". 4 — 1000 | |

Jenerałowa Strutyńska, wamieyscu roczney składki, dawniey zapiaaj |

ney, złożyła - - + - - - - = | 200 każ

Summa przez woyską Gorecką zapisana - - - - 1200] — Hako

; Summa kapitałów dokońca roku 1819 - |] <oo Tę 85 ;, gooo

Wszystkie kapitały powyżey wyrazone , są lokowane na procent z prs- Zo
whą cwikcyą, a procenta tylko od nich, lićzą się i wchodzą do | |
percepty roczney towarzystwa dcbroczynności. kozę | | |

* Dzieje Dobrocz. rok 1820. marzec. a
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SRZECKOW | Szczegół Ogół

| 'R.sr.|k. |R.sr.| k.

Pozostało w kassie z roku 1818 - - " = zę r — |-| 154] 993

Z procentów od kapitałów funduszowychz.

€hrapowicki Antoni, b. prezydent sądu gł. wileń. 1go depart., opłacił 16gł 10 If

Kossakowski, wizy tator szkół w królestwie polskićm  - - = 210| — |
Moniuszko Dominik, major - - - - - - = żo| 17 695| 27 |
'Rómer, marszałek guberskiwileń.  -- m Lm A 216) — |
Zenowicz, marszałek gubers. mińsk. « - - - - 60) —

Zsumm czasowo lokowanych powrócono: |

Rejent: Malewski opłacił - - t p * 5 30] — ł 335
C€hrapowicki Antoni, b. prezydent sądo gł. - - a> —

Procenta od summ cząsowo lokowanych. opłacone,.„ uczyniły i 137| 40

Z opłat corocznych od Członków Towarzystwa:

Abramowicz Mikołay, marszałek powiatu po za rok 1818r. sr. Ge, |

a na rachunek 181g r. sr. 18 - | 88

Bucharski Andrzey, A. R. 8, JRR dyrektorpoczt Litewskich , zaj|

rok 1819 - - - - = go =

Ciechanowiecki Stanisław, Śaesachk, na raelimick zaległości Za
Czapski Karol, marszałek, za rok 1818. - - > | 50 |
Czartoryski Adam, Xżę , za rok "u" czer. «wk: 100, wż poodmianie |

na srebro - | 280)

Giedroyć Ignacy, żę Rotmistrz, za_ zaległość r. sr. 102 kop. PP. a za: k |

rok 161g rub. sr 50 - | 132) 60

Giinther, Hrabia, zaneck 1818 i io - - - 60

Korsakow Rimski, wojenny litewski gubernator, za rok 1819. cczer.zł. 20- 57

Kossakowski, biskup, za rok 1818 11819  - - - 60
Kossakowska, Hrabini, za Hr. Łowczego Kossakowskiego, za"tok1819 120 |

Kundzicz, biskup, za rek 1819 - w 19 - ma R 3o |

Łassy, jenerał, za rok 1819 czer. zł, 10 = - - - 28| 50
Łappa, marszałek, za rok 1818 - - - - - - Żo

Morykoni Ignacy, starosta, za 1819 -  - - - - - Żo
' Mostowski Edward, marszałek ząwileyski, za 5.p. oyca swego, na ra-

chunek zaległości - - - . - = - - 175)"

Narwoysz, kanonik, czer. zł. 10 - - - - - - 27| 50 |- nz |

Niesiołowski, jenerał, 21818 czer. zł. 52 i zł. 12 - 150

Ogiński, senator państwa, prezydent 1go wydziału towarzystwa, za r.. 1819 150

Olizar Narcyz, Ilrabia, za rok 1819 czer. zł. 100 - . 270

Pac, jenerał, za rok 1819 - - - 150

"Pietkiewicz, prezydent sądów ZYappell., za rok. rBrg - 30

Plater Ferdynand, Hrabia, za 1018 - - - - 100

Pocisy PRA Mrabia, a= 2go wydziału towarzystwa, za

rok 18rg - - - - „150

Ratyński Stanisław, za 1818ii 181g - = = > - -- 60

*f

116
a

PViadomość o PRzYCHODzIiE i RozcHoDziE kassy wileńskiego Towarzystwa Dobro-

czynności od dnia 1 stycznia 1819 do dnia 31 grudnia tegoż roku.
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Na maz

Ropp, b. marszałek guberski, za rok 1818, czer. zł. 15 - -
Rudomina Jan, Gwalbert, zarok 1819 - - STR - -
Sapieha Franciszek, Xzę. za rok 1819, czer. zł. 50 - - - 5
Sniadecki Jan, za rok 1879  - ś - - - - - U
Sołtan, marsz. litewski, za rok 1816,1817i1816czer. zł. go - 250| 50
'Tyszkiewiczowa z Xiążąt Poniatowskich, marszałkowa litewska - 126| 50.
Tyzerhauz Ignacy, Hrabia, szef, za rok 1818 - - |» go

Wawrzecki, jenerał, za rok 1818 - - - - - - 6:
Weyssenholt, marszałek, na rachunek zaległości r. sr. 72, a za rok 1816

rub. sr. 60 = - - - - - - - Su «Ak 22
Bogusławki Sędzia granicz. opłacił zapisaną pitzez siebie coroczną ofia- 3

rę za rok 1818 rub. ass. 25 - - - - - - 6; 57
Ogół z opłat corocznych - - - —|—

Z ofiar pieniężnych jednoczasowych i z nadzwyczaynych dochodów: |

Baliński, przy wizycie domu  - - - - ESET - —|
Z zapisu testamenitowego Ś. p. Jana Woyniłowicza , rotmistrza nowogr.,

wniosł exekutor testamentu, W. Bvałobłocki - - - 270
Bideaux przy wizycie domu ołiarowała  - - - aa m 1 1
Bielski Dominik ditto - _ - - - - 2
Burzymowski ditto - - - - - - ż| 75
Chyłewski, sowietnik, na rachunek procentu od summy Panny Pietrasz- 3

kiewiczówny - - - - - - - - - 236
Chrapowicki Antoni, prezyd., przesłał jałmużnę, którą zebrały JWW. A-

niela Szermiotowa marsz., Antońira Lulkiewiczowa v. marsz., Ewelina
Chrapowicka prezyd,i'łekla Przeciszewska podkom. nabalu danym
dnia 13 czerwca w Rosieniach przez obywateli tegoż powiatu , Żo9| 21

Czetwertyński, Ńzę, ofiarował przy wizycie dymu czer. zł. 5 - | Ź 75
Desztrung vice marszałek ditto . - - - _ = 6
-Downarowicz ditto - - - - 3 1
Eyśmontowa rub. ass. 10 ditto - - - - - 2 66
Fskudero ditto = czer.zł. 2 - - - 5| 30.
Francuzewiczowa - - - - - - - - a i Q |
Frank, R. $., professor uniwersytetu wileń. i kawaler, prezydent 3go

wydziału, opłacił do kassy 5go wydziału , którego osobny utrzymu-
je się rachunek, czer. zł. 15. Ś

Gorecka, woyska, na odprawienie załobnego nabożeństwa w kaplicy do- +2]
mu Dobroczynności przesłała czer. zł. £ - - - - | nl £0'

'Taż sama, od osoby niewiadomey, złozyła - - - - - | 1) 27%
Gorska lekla. pisarzówna, ofiarowała czer. zł. 10 - - - 27
Gryzer Bartłomiey, za Fabijana Zadwoynia, złożył - - - 4| 50
Kossowski Ignacy, kapitan, przy Wizycie domu - - - - 5
Koralli ditto - - - - - - | 1| 50
KXiądz Kurnatowski ditto - - - - - - AS DO
Kuncewiczowa strabczyna ditto - - - - . „ dos:
Hrabia Chreptowicz w imieniu W. Lachowiczowey czer. zł 1 - 2| 85
Lega Piotr rub. ass. 5 przy wizycie domu - - SF LE 1| 3s3
Mancewicz Donatrub. ass' 5 ditto - - - - - | Saż
M. O. przysłał z przegranego zakładu - - - - - 2
X. O. przy wizycie domu - - - - - - - 4
Osoba zapisana w xiędze ofiar literami R. K. F. czer. zł. 2 - 5| 50  
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PECET m

Szczegół | Ogół

R.sr.| k. |R.sr.| k.

* Osoba nieznajoma przy wizycie domu czer. zł. r - - - 2| 75 s"
ditto ditto czer. zł. 1 - - - 2) 75
ditto ditto ż . z 5 | 1

Osoba niejawiąca swego imienia przysłała, zebrane z loteryi na kaftanik
własney roboty” - - - - - - m E = pi 50

Osoba niewiadoma przy wizycie domu  - - - - _ | 15
Połchowski dtto = - - = ź s ź--|. gh

Reyzer Tomasz  - - m < A < > 5 > 4

Roszkowska Kapitanowa, czer. zł.1 - - - - - s | 2| 85

'[ruskulaska - - - - - - - - _ +
Wołodźko, major, wniosł, zapisane testamentem przez służącego u siesch

Kazimierza DBortkiewicza - - NSE A > » 15

Złobicki, starosta, czer. zł. 1. - - - - - > > | 2| 80 |

'Złotnick, Czł. Towarz., rub. ass. 5. - - - - = - | 1 3:3
|Zycki, Proiesor wysłużony w uniwersytecie wileń., czł. towarz., otiaro- ||

wał na espensa przy objęciu schedy przez niego na rzecz FTowa-jj L3 |
rzystwa darowaney- - - - - - RS 50

Z ofiar ośmiu osób, które na szkołę wzajemnego uczenia w domu Do- |
broczynności, corocznie de Życia swego po rub. ass. 25 opłacać o-
bowiązały się; za rok 1819 JW. ltew. wojen. Gubern., Rimski] h
Korsaków;, odesłał rub. ass. 200 czyli - - - - | P

Zie sprzedaży polonezow kompozycyi M. O., towarzystwu ofiarowanych, 5 Ź
weszło - - - - - = 5 = Ś ś 555] 593

W  skarbonie różnemi czasy znaleziono  - - E - ż $1| 70
Ze sztrafow, przez rzym. katol. wileń. duchowny konsystorz nałożonych, : )

weszło - - - - PRAĆ _ > 2 2 73 743
Ze sztrafu na utrzymującym pocztę, przez urząd pocztowy wyexekwo-

wanego -- - a A - - - - » 3 10; 80

Ze czterech reprezentacyy teatralnych weszło  - - - - 1,187) 933

Kwesta wielhonocna, zebrana przez szanowne damy: JWW. i WW. Ka- | :
merjuskrową Sulistrowską; Konsyliarzową stanu , Szłykow; Prezy-j|
dentową Wołkową; Sędziną Mickiewiczową; i Panny Barbarę
Szumską i Helenę Salistrowską, uczyniła przychodu —- - ji23905] 53

! : O g ó.ł z aż = — =3 5,380 92

PP. Aptekarze wileńscy, członkowie towarzystwa, dostarczyli zapisana |
przez siebie ofiarę w lekarstwach, a mianowicie: Gryzer, za rubli
srebr. 30, Gutt, za rub. srebr. 45; Macewicz, za rub. srebr. 30;
Machnauer , za rub. sr. 50; Schultz, za rub. sr. 50; Wagner za:
rub. sr. 50; Woelk, za rub. sr. Żo. |

, Zwanien siarczanych: | |
. 8

Z.wanien siarczanych weszło do kassy - - - — - —|— 176! 193].

Na założenie tych: wanien- JW* Gorecka, woyska, ofiarowała czer.. zł:, 50; któ-. |
re obrócone zostały na pierwszy zakład tychże wanien w domu Dobro. |
czynności. KS ty ; | 5 i 38

Summa całorocznego przychodu. - — | O O 11,436 "50,

|

RQOQ©QOZCHOD: JI

Jałmużny miesięczne i wsparcia na raz jeden ubogim czynione, wynio-
sły, jak świadczą protokuły towarzystwa i xięgi rachunkowe kassy me L= 526) 57 |    
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Na zakupienie żywności:

Zyta beczek 51bż -
Jęczmięnia beczek 672
Owsa beczek 57$ -
Grochu beczek 26$
Gryki beczek 2$  -
Mąki pszenney garcy $01
Za mąkę jęczmienną
Krupy jęczmienne -
Kartofli beczek 106
Za kapustę - -
Cćebuli wiankow 62
Za buraki - -
Za grzyby - -
Wołów i krów sztuk 101
Wołowego mięsa funtow 2,734
Za sadła pudow 56 i słoniny pud. 23 funt.
Masła fasek 55 -
Za rybę suszogą
Za śledzie -
Sćrów sztuk 447
Jay kop 70
Smietany garcy 783
Soli beczek 26 - -

"Pieprz, oliwa, ocet i miód.
Za wódki garcy 855 -
Piwa beczek 66  - -

7Oleju garcy 1074 *: -
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Szczegół

 

Ogółem na zakupienie żywności

Na opał i światło:

Za drzewa sosnowego kop 54 sztuk 15 i brzozowege: kop 73
"Za świeć łojowych pudow 293 - ź Ę - >

Za szmalee wieprzowy do lamp - - - - -
Ogół wydatku na opał i światło

Na odzienie:
X

Na zakupienie płótna łokci 35374
Zia kożuchy - - - -
Za sukna łokci go - -
Na materyąły krawieckie —
Na materyały szewieckie -
Zapłacono za robotę kraweom -
Szeweęom. za robotę - - )

Wa
rd
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1%

50

6

923
 

Ogół wydatku na odzienie

Na utrzymanie ochędoztwa :.

Kupiono do pralni mydła funtów 205 m m Jm |
Za popioł  - „ - - = = Z z ż
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„| Szczegół

RIERKk.

Za czyszczenie kominów - - - A - - - 25-| 30
Ża wyczyszczenie kloak - - - - - - - go z
Pobiała naczyń kuchennych -- - - - - s 3 19| %0
Za miotły - RB - - - - - - 8 5 2

Ogół tego wydatku ź ; : . | — | — 162 A

Na opłatę oficyalistów t czeladzi: - |

Napensye oficyalistom domowym, a mianowicie: intendenta, ekonoma, a
pisarza magazynowego, chirurga, rachmistrza . . | 550| 17

Parobkom domowym : : ; : ; . „ . U 99| 28:
Kobietom przy gospodarstwie |. . . 3 6 . * 54| 573
Stolarzom ż 3 : ż : s > > SI —_5a) 50

7 Ogół . : ; | — |=] 435: 327

Wydatek na budowle, :reparacye, zakupienie sprzętów domowych, i

„dalsze potrzeby poniżey wyszczególnione :

Na budowy i ich reparacyą , jako to: wyporządzenie kaplicy; — wypo-
rządzenie sali na szkołę wzajemnego uczenia , zrobienie wniey po-
dłogi, pieca i wschedów o niey prowadzących; — wyporządzenić
nad poinienioną salą i nad magazynem żywności, dwóch składów :|
jeden na zboże, dragi na surowe materyały rękodzielnicze;— odno-
wienie i pomalowanie sklepu, oraz zrobienie do niego ganku: —
zrobienie drugiego ganku przed salą rękodzielniczą;— całkowite
przerobienie kuchni ku większey oszczędności drzewa;-— poprawie-
nie dachów;— pobielenie wszystkich sal domowych;— wytynko- +
wanie spólney z sąsiedzkim domem ściany;— wybrukowanie częsci
dziedzińca w darvu i części ulicy -do tegoż domu przypierającey, 1
pomnieysze wydatki tego rodzaju : ż z . „. 981| 443

Na zakupienie rozmaitych sprzętów domowych gospodarskich . 75.| 86
Na utrzymanie nabożeństwa i potrzeby kaplicy domowey  . . : AZ
Na xiążki, papier, pióra it. d. : ż R = 3 . 4| 65
Na zaprowadzenieiutrzymanie szkoły wzajemnego uczenia |. . 59 52%
Na potrzeby infirmarynm : : i » . . . | 57'| 86.
Na uprząż 1 inne potrzeby stajenne . = . . . . | 26 32
Za siana wozów się . ć . > . . . OE 100 29%
Za słomy wozów 28 . 5 ; . . . . . | ZARZ
ZG-NBWo 1 2720; ANS "Garonna FIE | 1oa>| 03
Za brahę , słodziny i paszę bydła s" : . . . 3:2 1-2
Za rozmaite druki, jakoto: rachunku z roku 1818;wiadomości o czynno |

$ciach towarzystwa dobroczynności od czasu jego zawiązania; assy-| 4
gnacyy na ciileb dla ubogich; biletów zapraszających na sessye it. dg 88| 65

Na rozmaite materyały i narzędzia, stolarskie a > : ś | 41 62.

Straty na wymianie różney monety |. : . . . AARIE: 1

. Ogół |BZJFAE „FA:
Summa całorocznego wydatku . 6 — (— liog$ |
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POROWNANIE.

Przychodu w roku 1819. było:
Rozchodu wtymże roku .  .,

Rub. sr. kop.
11,436 — 50

10.995 — 23%
 

Po odtrąceniu wydatku od przychodu zostaje w kassie jeneralney 441 — 27

Dodaje się do tego pozostałe w kassie rękodzielniczey (jak się oka-

że w poniższym rachunku szczególowym)

Vostało więc gotowych pieniędzy * -

 

467 — 58
 

WIADOMOŚC O RĘKODZIELNIACH ISKLEPIE UBOGICH
W. DOMU DOBROCZYNNOŚCI.

1. Przychod pieniężny z rękodzielni :

1) Zostało z roku 1818 — - — u

2) Weszło do kassy ze sprzedaży towarów:
Wełnianych, t. j. sukna, bai, flaneli i kołder
Łnianych: płótna, płócienka, serwet: i ręczników
"Trykotowych:kaftanów, kolesonow, spodnie
Za watę - - - - - =

Za robotę ślosarską — = > «= z

ZZA kapelusze, kaszkiety - ż -

Z roboty prątkowey i szytey ów że

Ze sprzedaży wyczesaney wełny, nici, szczotek

Rublisr. go k: 85

 

 

 

Ogół zesprzedaży towarów
3) Za robotę cudzego płótna, obrusów, serwet

 

 

 

 

 

Summa przychodu

Wydatek pieniężny ńa rękodzielnie domowe ::

| i i
3) Na fabrykę sukienną:

Na kupienie wełny - = - r:
Na różne małe potrzeby sńkiennicze -
Zą waleme sukna, bal, it: d. - -
Za farbowanie sukna i bai - - -
Opłata sukiennikom i przątkom - -

2) Na fabrykę płócienną:

Na kupienie lnu - - =
Za kupione tałki - - > —

Za płótno kupione  - - ź -

Za berdai różne tkackie potrzeby -
Za farbowanie płócienka i nici - -

Opłata tkaczów i prządek - = e. I
T
A

F
i
L
L
s 5356

63 — 534|
36

135
181

117

128

20

115

k. 95:

— a

— 46

—ić Ś1

— BIŻ

67 —- 75

180 a--—B03 |  54  
  

"Szczegół. | O g.6 b |

„R. sr |-k,| R. sr. EL

— |-— r79j:|

685 |-— |.
3516 I822]:
136 |28

740. |48
164 |60

51 |5

„ 84 |922];
|" 87 j96 |. |
Szk 2267 7 |

od" 45917

— |--| 2905/56:
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Szczegół. |O gó ł | :

: R.sr. |k. |B.sr.ik. |

5) Nafabrykę watową: | Ę |
- Na kupienie bawełny — 5. 6 — Rab. 350 k. ,774 | |

Nasróżne potrzebydo tey fabryki tape:ro- : i | 40158;
botnika  - - - - — 50 — 381

4) Na roboty ślosarskie : |

Za żelazo i blachę - - - - — 121 — 90
Za węgle ao Mowa R Fl 45 AE ) 20614
Nagrody ślosarzom  - - m - —m 38 — 80 |

5) Na fabrykę kapeluszów:
Za materyał  - - - - = — 15 — 93 HĄ 3

+ Opłata robotnika m - - - — 20 — | 55.98

6) Na fabrykę trykotową: | EZ
Na materyał i opłatę robotnika - - — 159 — 5 Ą|Ą 159 |5

7) Na ogólne drobne tych fabryk wydatki - — 85 — 21 85 |21
8) Na jnateryśt robot prątkowych - - — 40 — 77, 0 |773
g) Na zakupienie niektórych towarów do sklepu i ofi- i 47234 I

cyalistom sklepowym - - - — 82— 5 82| 52
10) Na inwentarz fabryczny - = - - — 85— 45 35 [45

| Summa wydatku - - | — |—| 2614/592

=

. Porównanie:

Przychodu z rękodzielni w roku 1819

     
Rubli kop

 

  

 
 

 

 

 

a - - — m - - 2903) 56

Wydatku w tymże róku na rękodzielnie - - - - Bi a - 2614 59

Zostało w pieniądzach  - *-  - - " - - - - 3 295. 77,

Przychod z towarow do sklepu ofiarowanych :

Z wyprzedaży różnych rzeczy do sklepu ofiarowanych weszło do kassy rękodzielniczey 176 Bi.

Zostało więc w kassie rękodzielniczey,jak zapisano wrachunku kassowym r.sr. 407 k. 58

II. hea i rozchod materyałówfabrycznych i towarów. Siosegót [0.5zi:

) Co do materyałów fabrycznych. |n=Tć TE
Przychod: 4 55M

Pozostało z roku 1816 materyałów za - - - - - 540| 57
Dokupiono w 1819 roku :.Bawełny za - r.s. 350 sk. 771 ..

-Welny za - - |< "DEE 93 |

" Materyalu lnianego za —. 266 — 935]
Zielaza za - - — 121 — 990

Materyału kapeluszowego — 15 — 98
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Szczegół, |O gó ł

| R.sr. |k. | R.sr.|k. |

Różnego drobnego mate- az
ryału za = aj 40 — 771 |

Ogół _ - — - 1333-1351 |

Ogół przychodu ' =  -  - | zm: Le RZE 8

Jo ż:'c h.0.dź eż > żę

Użyto na towar wszelkiego -gatuńku - = - - - | — — 1459 813

Zostaje na rok 1820 -w .materyałach fabrycznych  -  -  - || — |-| 46

2) Co-do towarów. | :

Pr.zy-ch.o d;

Fotzttała>z 1818 towarów - swłasney roboty mna A - = 753 |4g
Przybyło z rękodzielni:: > sat |

"Towaru wełnianego - » » mr. Sr. 1936 k. '97 "
—_ lnianego - - = - — 550 — 47
—  strykotowego - - - — 255 — 68

ż — ślosarskiego = = * —| 408 RI -
. " |

—.  prątkowego i szytego — gg — 85 3
—  _ kapeluszów , = - m” "BOZE 60
— "waty - - — = Lówa 7Ł9 ów 95 | . i

/ *Ogoł przychodu +8 00je ||-£035 |373
Ofiarowano różnych towarów na - - - - 1622 |74a| .

ac 2% SSA*Ogół przychodu w towąrach - BE | — — 6411 zę

- Przedano jako wyzey: |

ofiarowanego towaru za - - - 5 - - 176 |01 -
domowego towaru za - = - > m 8 | 22 67| 7

"Ogół .przedanego towaru | 2443 |38

, Użyto na potrzeby domu:
5 "Towaru wełnianego za - - = - = m 251 |30

— lnianego — —- | - = 218 |27 z
zka żelaznego — - - % - - | 201 |5D23

— kapeluszów — = e aero se - | 4 |Bo
— szczotek, nici it.d. - s z - » | 6 933

Ogół użytego towaru na dom | 662 |83

Ogół przedanego i użytego na dom towarał — |— [51o6 pi
Zostaje w sklepie na rok 1820: |

-'Towaru ofiarowanego za = - - o - - 1445 (953 |
—  domoweyroboty za  - - : 5 - 1858 |g62 pd

'+ Ogół pozostałości w towarach na rok 1820 = |= |550% igo
Dzieje Dobrocz, rok 1820, marzec. z
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cie cd ooczŻ

| Szczegół. |O gół

| R. sr | k. | R. sr.

UL Obrachowanie zysku na rękodzielniach, bez względu na koszt ży- | ""E-.*

wienia robotników. |

Rękodzielnia dostarczyła do sklepu towarow za - e 4035 |373
Za robotę cudzego płótna i serwet przyszło — - RS 459 |17

| Ogół tego co rękodziealnia przymosła — ' |-- [4494

Koszt na fabrykę był następujący:
Zapłacono za materyał użyty w tym roku - - z 1459 |813

Zapłacono za małe rekwizyta , oraz nagrody robotnikom 1281 |281

Ogół tego co rękodzielnia kosztowała —  |— |2721-

Bęzodaena zatćm przyniosła zysku — AJ ]a798

WIADOMOŚĆ o PRYCHODZIE I ROZCHODZIE PRODUKTOW NAU-
TRZYMANIE DOMU.* -

P rzyca o d:

Pozostało z roku 1818 produktów za - - - g95 |21

Ofiarowano tychże produktów za - -— - Ś.ż-mj 163 |61

Kupiono w tym roku za - - - ś - - „a 191

Ogół przychodu „i 18555

| ź * x

Rozcho d: i | .

Wydano chleba ubogim do miasta, za "cym 169 |36
Wydano wszelkich produktów na utrzymanie domu za - | 7242 | 31

Ogół rozchodu  - - | — — 7411 [3593
x  

 

  
Zostaje pomienionych produktów na rok 1820 za:

PViapoMość 9 OFIARACH CZYNIONYCH WRÓŻNYCH TOWARACH, FANTACH I PRODUKTACH.

1. Towary ifanty do sklepu ubogich ofiarowane.| 5; ; szlaków wązkichwłóczką szytych łok.

'W. Michalina Stubielewiczowa — ofiaro-| ci 23; szlaków angielskich łokci 6%;

węzełkami szytych na OMARA łekci 34; . wstą-
kiteczka z piórek

wała toaletkę, skurką ponsową obitą.

JW. Gorecka, woyska wileńska, ofiarowa-| żek szafirowych łoki 22

ła: szal korunkowy czarny 1; szal petyneto-| czarnych 1; filiżanek Śranemkich par 2;- iQ

wy biały 1; chustek z kartami jecgraftczne-- liżanek saskich par 2;

PRZEZEDO EEEE0

spodek od filiżanki 1;
wazonik 1; oku- Rmi 2; pończoch jedwabnych parę 1; ręka-|maślniczka marmurowa 1;

wiczek jedwabnych parę 1;  parasonik zielo-| lary podróżne 1; flokonik z solą orzeźwia-

ny 1; szlaków włoczką szytych szerokich łok-| jącą 1;  flokonik kryształowy 1; 

 
 

 

  
. stuczyków

 
szlaków  
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rogowych 2; sztuczyków kościamych 2;  Sztu-| niatowski 1; krzyż legii honorowey 1; des
sztuczyk słomiany, zrobiony|wizki do zegarka w złoto oprawne 1;  klu-czyk. stalowy 1;

przez Polaka będącego w niewoli, 1;  sikawka
 szklanna 1;  naparstek  kościany 1;  igliczek
stalowych 2; krzyżyków porcellanowych 2,
kluczyk  porcellanowy 1; krzyżyk 1; pació-
rek granatowych sznurek 1;
sztynowych sznurek 1; paciórek drobnych sznu-
rek 1, bilecików rogowych elastycznych 8:
slimak spetryfikowany 1; ziółka spetryfiko-
wane; obrączka z emalią 1; dywaników w-kost.
ki 3; muszkiet od W. szambelana Arcisze-
wskiego 1; serwisów bez szkła 2; granaty
na szyie damskie.
"Michał Ogiński , Senator, ofiarował w no-
tach muzycznych. 1. Romance de M.O. 1814,
exemplarzy g;- 2. Trois Rormances de M.O.
1814, exemplarzy 24; 3. Romance de M.QO.
1817, exempl. 25; 4. Romance de M.O. 1817
exempl. 25; 5. Romance de M. O.exen:pl. 12:
6. Polonaise de M. O 1817. exempl. 12; 7. Re.
cueil syRENE Musicales de M. O. e-|

xempl.

JO. Xżna Lubecka ofiarowała xiąg muzy-
cznych 5; Papierów muzycznych sztuk 12.

Michał Ogiński , Senator; medal osobliwszy
_w futerale przy którym znayduje się wyszcze-
gólnienie tego wszystkiego, co na nim jest wy-
pisano;  Charte Constitutionelle du Rayaume
de Pologne exempl. 10; Ustawa konstytucyy-
na królestwa Polskiego exempl. 8.

W. Zawadzka: kolczyki złote 14tu rubin-
kami ozdobione.

M. Ogiński , "Senator:
de „M. O. 1819. exempl.
M. O. 1819. exempl. 40.

JPP. Justyn i Stefan Rómerowie :
kę 1.

w. Bideauc, chustkę złotem haftowaną 1:
W. „lnioni Gorecki , kopersztychów z wi-

zerunkiem Xcia Józefa Poniatowskiego szt. 10.
W. Wysogierdowa: srebrną szpilkę z ema

lia w półkolu 13. sprzążek stalowych z ema-
lią parą 1; sylwetek żelaznych 5;  pieczą-
tek rzniętych na szkle 6.-

W. Gorecki Antoni: sypnet złoty z pają-

"kiem w bursztyniea; pierścionek złoty z:e-
malią 1; sygnet stalowy znapisem Kiąże Po-

Nouvelle Polonaise
15; Quadrille de

klat-

paciórek bur-

 

czyk szklanny 1; złota od KORSZEBR w dro-
bnych kawałkach 4.

Osoba żądająca niewymienienia nazwiska o-
fiarowała: woreczek piękny łańcużkowey ro-
boty 1; galon srebrny, szeroki, długości łok=-

ci 3; galon srebrny węższy łokci 5; Galo-
nik złotem przetykany łokci 34.

M. Ogiński, Senator, ofiarował muzykę:
Recueil complet, de Polonaises choisies de M. O.
graoćes aux frais de: DP Auluer par T. Fuss
ń Pilna 1819. szemplArzyj po rubli srebrnych
trzy, 270. '

W. Tomasz. Reyzer, ofiarował xiążki na=
stępne; Zabawki wierszem i prozą przez Świ- .

derskiego tomow dwa, txempl. 1;  Cynna tra-
gedya Kornella exempl. 6;  Oliad i Sofroni
drama heroiczne w 5ciu aktach Świderskie-
go, exempl 6; -Tebaida czyli bracia nieprzy-
jaciele tragedya Rasyna exempl. 6; Zabawki
we 2ch częściach przez Molla exempl. 6; O
siedmiu ustawach zdrowia p. Hoffmana ozna
plarzy 6. ;,

M. Ogiński,Seńatór, ofiarował: Nouvelle
Polonaise de M. O. 1819 gravóe auc frais
de V Auteur exempl. 10; Quadrille „de M.O.
1819 4 Vilna exempl. 110; nadto: 1 sztuciec po-
złacany, kamieniami wysadzony, z sześcią
sztuczkami do użycia zdatnemi; 2. szkiełko
powiększające 'w szylkret oprewne; 3. za-
meczków mosiężnych w figurach sziucznie ro-
bionych, z tych jeden z klażzykiem, 2; 4.woe
rek do robot damskich, na atłasie białymz wy:
szyciem kolorowóm drzew; 5. worek takiź
z fręzlą i bulonami ałotemi; 6. worek na a«
tłasie z wyszyciem i fręzlą złotą; 7. pu-
szeczka srebrna do dryjakwi weneckicy z łyżecz-
kątakże srebrną wyzłacaną, w futerale, 1;8. piór
angielskich ze trzciny 11;  g. ołówków. an-
gielskich w futerale 4; 10. tacek  angiel-
skich do gry w karty 5; „ laku lasek 7;
12. nożyczki angielskie w Ed: 15. no=
życzki w formie szczypczyków; 14. flaszka
podróżna w safian oklejona i w brąz oprawna;
15. pas do brzytew na ressorach z futerałem
safijanowym; 16. Peppermint Lausenges, to
jest: angielskie prawdziwe pastelki z imbieru

g*
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£ mięty, pudełek 2; 17. nożyk w perłową
macicę  oprawny; 18. trybuszon stalowy;
19. ostrogi srebrne ; '20. gwiazda orderu
orła białego, wyzłacana z emalią białą na spręć
Żynach;. 21. wstęgi ponsowey orderu 5. Sta-
nisława łokci 5; 22. takieyże wstęgi węższey
łokci: 163; z. cztćry paczki kopert z papie-
rem pięknym wyzłacanym na listy, w każdym

,paczku po 6 kopert. Z nót muzycznych: Ro-
mance de M. O: '1819, gravće p. Puss, exem.
plarzy 100..

Jeden. z Opiekurów ubogich ofiarował: to-
aletkę: z warcabnicą i warcabami; sztuczyk z prę-
cikiem kościanym; sprzążek stalowych parę
jednę..

Damy zaymujące się: kwestą: wielkonocną ze-|
brały,, mianowicie: W.. Sędzina Mickiewiczowa
koszyk jeden; zamek. z kluczykiem: mosiężnym;
zamek takiż mnieyszy; - zameczek mały; za-
wias francuzkich par dwie;  swiderek. jeden;
szkaplerzów parę jednę.— JW. Szłykow okula-
ry jedne— JW. Barbara Szumska, fildbża- |.

nek porcellanowych parę 1; garnuszeczków |
oplatanych, które znacznie zbiór z kwesty
powiększyły, sztuk 3; trzewików damskich pa-
rę jednę— JW. Wołkowa; garnuszek jeden.

„Osoba ukrywająca swojeR z i
nek-z 5ma kamykami 1.

JW. Sulistrowska Kamerjunkrowa w czasie
wielkonocney kwesty złożyła ofiarowany kape-
lusz męzki 1.

_ JW. Siestrzencewicz Bohusz, Metropolita,
Arcy-biskup, Prezydent Towarzystwa, ofiaro-
wał dwie sztuki sukna białego. -

W. Ckhodżko, xiążki mastępujące : Pawłów
od roku 1767 do 1795 u J. Zawadzkiego 1811;
Nauka czytania po połsku dlą młodzieży wyznania
starozakonnego, w Wilnie 1817; Journal des
arts No 358 le 20 messidore an XII; Ob.
servations sur une dissertation, par Groddeck;
De DeoCarmen a p.Stanislao Czerski.Vilnae 1815.

W, Doktor Barankiewicz: paraplui duży kar-

mazynowy -1; szleyki paryzkie piękney robo-
ty nowe 1; kapelusz stosowany taśmą ob-
szyty 1; podkładka pod zegarek atłasowa 2;

_ felcech srebrny nowy biały 1; kordonki do
kapelusza z bulonąmi 2; pońcaoch jedwabnych

białych para 1; pończoch jedwabnych doro--
bionych , popielatych. para 1; okulary w szyla
kret i srebro oprawne 1; kamień marmuro-
wy płaski do przyciskamia listów 1;  dewizkę
włosianną z. literami; monety starey rossyy=
skie srebrney sztuk 4; monety czeskiey sztuk 3

i grecka 1;. Cbalcedenów. szhfowanych, arbo-.
ryzówanych, sztuk 25.

W. Teresa fTyszyńska: ofiarowała:: chustkę:
batystową haftowaną.. Z

JW. Hrabina Zyberkowa: cztćry sztuki z ser<
wisu z gliny angielskiey w kolorze srebrnym.

W. Śtubielewiczowa: cztóry xiążki o ekono-
„mii- zwierzęcey.

W. Mokrzecki: jednę parę: brzytew. w sło-
niowey kości..

W. z Rónnowy Borewiczowa:: łóżko: czarne:
lakierowane.

W.. Marya Chodźkówna:.woreczek jedwa--
bny Kolorowy 1. i .

11. Produkta do Żywności służące.

W.Jan Nausewicz ofiarował jay sztuk 15..
W, Szczepanowskiporucznik: marchwi becz--

kę jednę', ośmin dwie,i buraków beczkę jednę.
"W. Rotkiewicz. przysłał buraków. słodkich

pół beczki..
JPaniBzszofowa,przysłała bułek sześćdziesiąt.
JPani Jasieńska: ofiarowała. kaduszkę kapu-

„sty siekaney od garcy żo.. ę
JW.. Horainówna, przysłała z oz ofia«

ry żyta beczek dwie..
W. Komornik. Matusewicz, przysłał gro-

chu pół beczki..
W. Kontrym, dzieżkę rydzów solonych.
W. Łopata, żyta beczkę jednę.

JW. Zaleski, chorąży trocki, beczkę jednę
żyta i czwierć pszenicy.

W. JX. Cywiński Prałat, przysłał ofiary BE
ta beczek dwie.

JW.Hr.Chreptowicz, przysłał piwa beczek 24.
W. Szambelanowa Boleska, przysłała cćbu-

li kop 50.
W. Paszkiewicz, AM mąki żytniey becz-

kę jednę.
W. Michałowski Rotmistrz, żyta beczek 2. JW. Chodźko Ludwik, grochu beczkę jednę.

/
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"W. Dmochowski, pszenicy beczek dwie.
*/W. Łopata Rejent, przysłał żyta beczkę 1.

ślichel Faybiszowicz Zetel, przysłał mięsa
skonfiskowanego koszernego tuntów 21.

W, Rejentowa Granicka, kartofli beczek 2.
JPanna Teresa T., przysłała za bilet par-

terowy na sztukę na zysk ubogich graną, becz-
kę jęczmienia jedzę. a

IN. Ofiary w odzieniu, na infarmaryum i t. d.

W. Wolfgang: professor uniwersytetu: wi-
„leń. ofiarował lekarstw za rub. sr.. 30.

Osoba niewiadoma przysłała: kożuch: nowy.
W. Ignacy Kamiński, ofiarował: piernat 1,

poduszkę 1, wałek 1, kapę 1,. kołdrę meryno-
wą 1, prześcieradło 1, ręczników 4:.

Ofiarow ano po nieboszczyku Kamińskim, śię
frok z futrem popieliczek. i. dwa. kawalki cera-
ty po 1, łokcia. :

* W.. dlezander Zówaki:, „ofiarował: dle
chłopców w szkołce witżystwa Dobroczyn

"ności będących :: 5o.elementarzy. polskich;. 20
wzorów do pisania. polskich;: 20» exemplarzy|
zbioru nauki chrześcijańskiey: i obyczajowey..

JW. Hr: August Brzostowski;: przysłał do fa.
| bryki szpułek tkaczowskichdrewnianych;sztuk60.

W:. JX. Emalinowicz, przysłał, dla biorących
wanny,. poduszkę: safijąnową:.

W... Wibersowa; przysłała nabandaże płótna.
W.. Doktor:Barankiewicz, przysłał starego |.

płótna: na' szarpie funtów dwa, takoż. blachę

od pieca*i nakrywkę od juszki.
>. W. Anna: Zeydlerowa; ofiarowała ze swey
apteki lekarstwa za rubli sr: 20.

JW. Hr: Brzostowska, starościna puńska,
przysłała szarpiy funtow. cztćry..

ZDANIE SPRAWY TRZECIEGO: WYDZIAŁU TO:

WARZYSTWA W1ILENSKIEGO DOBROCZYNNO.-

ŚCI, ZROKU 1818i 1819, na posiedzeniu

publicznem. dnia 25 stycznia 1820 r.

+ przez sekretarza tegoź wydziału, Karola
WAGNERA. |

TRzzcr wydział "Towarzystwa Wi-

'ezłonków swoich,
ście.. Z obowiązku więc mojego-mam po.
krótce: zdać sprawę: z. tego wszystkiego,
co: tylko wydział: ten. w przedmiotach

lat uskutecznił..

"127 : 4 a
|= y

wspólney z dwóma pierwszemi wydzia-
łami pracy, w celu przyniesienia po-
mocy dla cierpiącey ludzkości; poczy-
tuje sobie za powinność, skosóć w dniu

dzisieyszym tych usiłowań owoce, jakie
w stosunku do szczególnego powołania

| zibeóć: miał. szczę-

do siebie należących w przeciągu. dwóch

„aia: całegoTowarzystwa, częścią przez.
„wsparcia otrzymywane , częścią przez.

inne źródła:, przy nieustającem dąże-
niu,. coraz więcey nabierały: mocy i
dzielności;: tak równie: i wydział Ści.
podobnym postępowałkrokiem,. tym:
bardziey, kiedy zasiłki naten cel prze-
znaczone, przez coroczną ofiarę w le--
karstwach , pomnożone zostały..

; gia

Wr..1818 d.. 16: sierpnia:ze względu:
niemałey. liczby osób:płciobojey ,. w do-
mu towarzystwa pomieszczonych , 1 ró-

żnym chorobom.,  prędkiego niekiedy
ratunku wymagającym, uległych, dwa
infirmarya , dlamężczyzn i dla kobićt
z osobna, po. 15 łóżek zawierające, u-
czydideięs: do uskutecznienia czego; o-
fiara prezesów wydziału pierwszego L
trzeciego poczer. zł 10uczyniona, zna-
czną była pomocą.  Infirmarya te, skła-
dem lekarstw potrzebnieyszych opa-

Zmajoma: publiczności
gorliwość: i czynne przykładanie się do

| dobra: ogólnegoprezesa:wydziału; dziel-
'nym. była bodźcem: dla wszystkichjego
'ezłonków: douczestnictwa w chęci nie--
sienia ulgicierpiącym.. Jako zaś w cią-
gu każdego: roku ,. wszystkie: usiłowa-

ę

 <  ' leńskiego Dobroczynności, należąc do| trzyć nie zaniedbano: łóżka chorych ma-

r
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ją należyteposłańia i1 inne sprzęty, a o-
chędoztwo staraanie utrzymywane. Przy
tem chorzy skuteczną pemoe odnieśli
przez poświęcenie się na ich leczenie
PP. doktorówmedycyny, Porcyanki,

| „Kaczewskiego , Sokołowskiego, aArcimo-
wicza , Świderskiego, Balbianiego, Le-
bela, Sawicza i Bielkiewicza, którzy za-
grzani przykładem przewodnika swego,
prezesa trzeciego wydziału, przez nie-
zmordowaną czynność w kolei sobie
wyznaczoney, naypilniey wykonywali
obowiązek ludzkości w usłudze z powo-
łania swojego.
W roku 1818 znaydywało się cho-

rych w domu towarzystwa różnemi do-
legliwościami SoEuRYCh, między |któ-
rymi większa część była inwalidów, i
dzieci chorobom piersiowym podległych,
płci męzkiey 221, płci żeńskiey 198,
w ogule 419g. Z tych umarło w ciągu
tegoż roku, po większey części przed
założeniem infirmaryow, mężczyzn ró-
żnego wieku 21, i GŁ w ogu-
36812253 l ”
W roku przeszłym 1819 Jiczha 0-

sob naywięecey na wyż wspomnicne
, choroby wystawionych, wynosiła; mę-
źczyzn 1g0, kobiet 178, w ogule 368.
Z tego ubyło przez a , mężczyzn
rozmaitego wieku 14, kobiet 8, w o-
gule 22: oczem świadczą xięgi w po-
rządku utrzymywane. Azatem_ w .sto-
sunku do roku 1818, liczba zmarłych
w roku 1819, dwudziestą trzema o0so-

bami jest umnieyszoną, która w miarę
ludności całego domu, bynaymniey za
znaczną poczytać się nie może. "Tym
sposobem przytułek
jakim jest ten dom: dobroczynności, do-
starczając przy innych wsparciach ra-
zem idzielną pomoc w siabościach zdro-

*

wia, zostawuje tym samym dla reszty
ubogich chorych tutay się niemieszczą-

cych, wolnieyszy wstęp do szpitałów
miasta. Nadto jeszcze część ich niema-
ła w mieście opatrywaną ciągle zostaje
lekarstwami bezpłatnie, i znayduje

gotową radę medyczną u członków3g0

wydziału, jakimi są: PP. Barankiewicz,
MW.oynicz, Zeyfert,Reykowski , Balbia-
ni i Kaczkowski.

Na ten rodzay pomocy, to jest, na
dostarczanie lekarstw dla chorych

w mieście, i w samym domu towarzy-

stwa , (oprócz tych, które z aptek wi-

leńskich bezpłatnie się wydają) wydział

nie posiada żadnych stałych funduszów;

zastępowanie zaś ich, zależy jak wia-

domo , jedynie tylko na doświadczo-

nych względach publiczności , tudzież, 

nieszczęśliwych, -

raz innych zjey szkoły poczęści, wy-

chodzących amatorow muzyki. Z ta-

kich zródeł stan kassy 5go wydziałe
w roku 1818 wynosił:
1ód. Za operę w maju na teatrze wi-

leńskim graną, po odtrąceniu wy-

datków . . rubli sr. 425 k. 60

2re. Odegrany koncert przez

amatorów w grud. przy- 5

niosł .-. ... « «. 567 — 649
Ście. Ofiara „w lekarstwach

z aptek wileńskich wys

niosła żoów oRrzicę wa 200

w ogule rub. sr. 1046 k. 27.

_ Nie wchodzi w to ofiara Cz. zł. 15,

przez prezesa wydziałowego na lekar-

stwa osobno uczyniona. :

1

  
VV tymże roku wydalkowano : zód. Na lekarstwa za receptamidlacho-

na staraniu prezesa wydziałowego, je-

|go szańowney małżonki, poświęcającey

|dla dobra ludzkości trudy i talenta, o-
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rych w domu towarzystwa będą-
cych rub. sr. 257 k. 7

2re. Na lekarstwa dla ubo-
* gich domiasta «+ . *
Ście. Koszta na dwa infir-

marya, to jest, na spo-

rządzeriie rozmaitych
narzędzt gospodarskich
i szpitalnych, kupienie

płótna, cukru, miodu,
pijawek, oliwy, wina i
innych rzeczy, oprócz
pierwiastkowey ofiary
czyńięć " « „ueiżżss:2

Cały zatóm wydatek w ro-
ku 1818 wynosił . .

Po odtrąceniu którego po-
zostało w kassie . |. 441 — 8gż
Co do stanu pomienioney kassy w ro-

-_ ku upłynionym, ten składał się w przy-
chodzie:.
aód. Z pozostałych z ro-
ku 1818 Besk.

2re. Zwniesioney ofiary
przez P. Franka cz. zł.15,
które wedle kursu u-
CZYBMIY w iyó10 4 ż

Ście.Z lekarstw bezpłatnie
z aptek wydawanych. 275

w ogule r. sr. 758 — ś8g:-

270 — 182

ZG" 22

604 — 372

441 k. 89:

42

 

i

JVydatek w roku 181g.

aód. Za lekarstwa dla chorych w domu
„towarzystwa rubli sr. 355 k. eg

'2re. Za lekarstwa dla cho- :
rych mieyskich . . . 260 — 5gi.

$e. Na potrzeby dwóchin- -

   

SPMACYÓW = «6. (5 44 — 57
w ogule wydatkowano r. sr. 658— 453
pozostajęwięc na r.1820— 100— 44  

IL

Oprócz tego, kassa instytutu Ma-
cierzyństwa, przy Ścim wydziale towa-
rzystwa exystującego, z którey się cią-
gle czynią pomoce dla ubogich niewiast
blakichć rozwiązania, miała w roku
1818 po obliczeniu, rubli sr.640 k. 14

Po odtrąceniu wydatków, przez
dwa lata na pomienione wsparcie dla
59 niewiast czynionych , w ilości rubli
sr. 97; pozostaje r. sr. 545 k. 14, który
fundusz, od początku założenia tego
instytutu aż dotąd , jest w zawiadowa-
niu P. Tomasza lieyzera, „który za ds-
sygnatami, regularne ubogim czyni wy-
płaty.

A I II.

Porządek szczepienia wakcyny,przez
zwierzchność w całym kraju zaprowa-
dzony, tyłe nieszczęśliwych ofiar z ka-
lectwa, a nawet od samey śmierci wy-
bawiający, za pośrednictwem 5g0 wy-
„działu znacznie się w obrębie Wilna u-
powszechnił; do czego starania P. Suż-
kicwicza, przy pomocy PP. kandyda-
tów medyeyny na koszcie imperator-
skim w uniwersytecie wileńskim zosta-
jacych, mianowicie PP. Kuczewskiego i
Włodzimirskiego , niemało się przyczy-
nily. Z podaney wiadomości okazuje
siĘ » że w ciągu roku 1818 ospa ochra-
niająca , częścią w mieście Wilnie, czę-
ścią w okolicach jego zaszczepioną zo-
stała dzieciom płci obojey w liczbie 1024.

W roku 181g ilość dzieci wakcynowa-
nych wynosi g25. A przeto w ostatnich
dwóch leciech, 1947 osob zostalo u-
wolnionych od niebezpieczney zarazy
ospy naturalney.

Taki jest stan teraźnieyszy 5go wy-
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działu w wileńskićm towarzystwie do-, osob, ledwie kilka nie doznało zupełne-

broczynności. Opieka naymiłościwiey

panującego Cesarza; dzielna pomoc na-

czelnika prowincyi; hoyne ofiary pu-

bliczne, przy ścisłym porządku pod pre-

zydencyą J. 0. X. Senatora Ogińskiego

w całem towarzystwie zaprowadzonym,

ożywiają wszystkich ćzłonków i utrzy-

mują w nieprzerwaney chęci pracowa-

„nia na ulgę cierpiącey ludzkości. |

 

O WANNACH SIARCZANYCHCZYLI KĄPIELACH

FUMIGACYYNYCH w domu towarzystwa

dobroczynności w Wilnie zaprowadzo-

nych, W:yjątek 'zrosprawy P. dokto-

ra BARANKIEWICZA naposiedzeniu pu-

blicznem tegoż. towarzystwa „dnia 25.
t

stycznia 1820,roku czytaney.
| ł |

JP. BanaNkrEWICZ "med. i chir. doktor,

jako członek i wice prezydent trzeciego

wydziału towarzystwa dobroczynności.,

mając sobie odtegoż towarzystwa.po-

ruczony dozor nad kąpiełami fumiga-

cyynemi , dał obszerną wiadomość na
posiedzeniu publicznem 0 skutkach ta-

kowego zaprowadzenia, będącego w wie-

łu zdarzeniach jedynym zaradzającym

środkiem, przechodzącym wszelkie za-

graniczne mineralie wody. „Cytował

kilka zdarzeń , gdzie osoby, które w po-

przednich latach dla bolu reumatyzmo-

wego używały wod badeńskich lub te-

plickich, tu nierównie prędszy 1 dziel-

mieyszy uczuły skutek. -Wyliczył 106

osob różney płci i wieku, które w prze-

ciągu tego czasu (11 miesięcy) tych ką-

pieli doświadczały. Naywiększa byla

- Hczba z reumatyzmem, a z ogułu siedin-

dziesiąż dwuch takowych różney plci

 
  

go uleczenia, co bardziey ich niecier-

pliwości przypisać się może, gdyż chciały

z kilku kąpieli 'to otrzymać , co wyma-

gało kilkanastu lub więcey. — Z bolem

w kościach z przyczyny -syfilityczney

było czterech , a ci zupełnie wyłeczeni

zostali, biorąc kąpiele razy 25 do 50—

| Z podagrą było osob 4; w 'tey:chorobie

na wszystko uporczywey,znamienite o-

kazały się skutki tey. kąpieli z.niczćm nie-

| zrównane. Międzyinnymi, jeden'obywa-

tel od sześciu miesięcy mającyból w pal-

cach -obu nog, pomimo .wszelkiego sta-

rania łóżkiem się bawić był 'przymu-

szony. /Dwudziestą kąpielami w mie-

siącu grudniu, zupełnie został uleczony

i zdrów do domu odjechał. — Paraliżem

oddawna dotkniętych było osob 4. Gi

wszyscy jeżeli nieuleczeni zostali, zy-

skali atoli część władzy, którey pier-

wiey nie.mieli,i czerstwość jaką samń

na sobie widocznie postrzegali. Między

tymi, dwudziestodwuletnia dziewczyna

od pięciu lat ręką i nogą niewładnąca,

i tylko po ziemi pełzająca, po tych kąpie-

lach odzyskała cząstkową władzę wtychże

członkach, do tyła , iż sobie niemi po-

sługiwać mogła. 'Poż się stało i z dru-

gą 40 z górą lat mającą, która ani

kroku bez pomocy uczynić nie mogła,
„aspoźniey była w stanie z kijem w ręku

przechodzić'się postancyi.

W e wszystkich chorobach skurnych,

jako to wysypkach, liszajachit.d. dziel-

| nego skutku tych kąpieli chorzy dozna-

wali. Trąd nawet całego ciała, z ja-

kim było 5 chocych, lepra graecorum,

szczęśliwie temi kąpieliami dał się po-

konać. Na świerzbę tzyli krostę, Sca-

bies, dziewięć osob znalazły ratunek.

Piamy pociele źólte, podlica czyli ostu=

4
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da zwane, po wzięciu 6 do 8 kąpieli
ustępowały: atrzy osoby tego doświad

* czyły.— Jedne zdarzenie było choroby.

kołtunowey. Dwónastoletnia, ubogich
rodziców panienka, przez łat trzy , po-

mimo wszelkie starania,nie mogia się wy*

leczyć z ran po ciele, od których nawet

itwarz nie była wolną. Po kilku kąpie-

lach rany się goić i chora sił nabierać:

poczęła. Po siełmnastu zaś kąpielach,
rany zupełnie się pogoiły, a kołtun.

który się na głowie wywinął, koniec cier-

pieniu położył. Swierzb eiala , mający

cośwspóliuego z reumatyzmem lub z wy-

sypką, szczęśliwie się temi kąpielami le-
czył. Obszerniey:'e tego wszystkiego
opisy, będą gdzieindziey na swojem
mieyscu. => |

Do tych kąpieli nie przyymają się

chorzy, jak tylko za poświadczeniem

lekarza © ich potrzebie. Można zas
każdego czasu ich używać, atoli jednak

lato jest do tego naydogodnieyszą porą.

Kończy swe postrzeżenia P. doktor Ba-

„rankiewicz tym dodatkiem , iż nic ta-

kiego się nie zdarzyło biorącym te ką-
piele, coby ich naniebezpieczeństwo ży.

cia narazić, lub inne jakie zie, stąd
' pochodzące, sprawić moglo skutki: o
czem upewnia jako naoczny świadek,
codziennie ten -dom odwiedzający.

 0

NIEKTORE SZCZEGUŁY HISTORYCZNE O PIER-
WIASTKOWEM NASTANIU I DZIAŁANIACH
WYDZIAŁU TRZECIEGO Towarzystwa do-

broczynności w Wilnie.

Wyłliczając wyżey (str. 15) drukiem
ogłoszone do roku finieyszego 1820,
akta, tyczące się Towarzystwa dobro-
czynności, powiedzieliśmy , że instytu-

Dzieje Dobrocz. rok 1820. marzec;

 

 

ta wakcynacyi i macierzyństwa, nie

exystują. Do takowego twierdzenia by-

ło nam powodem to: że o tych insty

tutach od wielu lat nie czytaliśmy nic

w pismach publicznych, i z rzeczonych

aktów ledwo we dwóch wymienionych

pod liczbami 13 i15, ogulną tylko zna-
leźliśmy wzmiankę, z aktu zaś pod

liczbą 15, widzielismy, że cały wydział

trzeci, do którego owe instytuta nale

żały, przez kilka lat, to jest od roku

1810 do 1818 nie był czynnym, a cho-

rzy w domu dobroczynności od jedne-

go członka Towarzystwa,PanaWoyni-

cza,medyczną otrzymywali usługę. Wie-

le też osób, z któremi o tćóm mówić

zdaczało się, równego z nami było mnie- ,

|mania. Jednakże, objaśniemia poźniey-

sze nauczyły nas, że inaczey się rzecz

ma względem exystencyi tych instytu-

tów, i że drugi z nich, to jest macie-

rzyństwa, zdał nawet raz sprawę pu-.

bliczności z usług miłosiernych do kon-

ca roku 1810: oba zaś, z całym wy-

działem trzecim na nowo w.roku 1818

zaczęły być czynnemi. Okoliczność ta

sprostowania naszey niewiadomości, da-

ła nam sposobność zebrania wielu ta-

kich szczegułów o pierwiastkowóm zaś

prowadzeniu trzeciego wydziału, z któ

rych jedne całkiem nieogłaszane, a dru-

gie w pismach osobnych lub po gaze-

tach politycznych rozrzucone, mogły-

by póyść w zapomnienie , a ważnym

zdająsię być materyałem do historyi

dobroczynności w kraju naszym: i prze-

to, za rzecz przyzwoitą osądziliśmy,

w krótkićm zebraniu razem tu je po-

mieścić. |
Wedle ustaw Towarzystwa, do wy-

działa trzeciego należy ($ II) bezpła-

tne dostarczanie ubogim rady medy-

ok
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czney i lekarstw, a fundusz z koncer-,

tów amatorskich na jego dochod wy-

łącznie po dawnemu zostawiony. Pier-

wszy Związek 'Towarzystwa nastąpił

w dniu 7 kwietnia 1807, a zwyczay

dawania takich koncertów na fundusz

pomocy lekarskiey dla ubogich, zapro-

wadzony już był w mieście naszem od

początku roku 1805. Ponieważ w tćm

oprócz ważney przysługi dla cierpią-

cey ludzkości, zawierają się: jeszczeiin-

ne względy dla kraju pożyteczne; prze.

to ściągające się do tego okolicznościwar-

te są osobliwey uwagi.
Po pilnych wybadywaniach, z pe-

wnością twierdzić możemy, że nie by-

ło w Wilnie nigdy nic podobnego te-

mu zwyczajowi aż do roku 1805, czy-

li raczey do przybycia Pana professo-

ra Franka z małżonką, która, do wspól-

ney oboygu znajomości i amatorstwa

muzyki, łączy wyższy talent śpiewa-

nia. Nie wiemy także czy w innych

gdziekolwiek krajach używano pośre-

dnictwa widowisk publicznych na cel

dobroczynności. '[o pewna, że w sa-

mey: niejako oyczyznie muzyki i wszyst-

kich sztuk pięknych, tojest we Wło-

szech, Pan Frank w ciągu piętnastole-

tniey bytności swojey, nie mógł wi-

dzieć tego przykładów, bo wtedy przy=

naymniey niebyły tam we zwyczaju,

i wątpim czyli są dotąd. VW Wiedniu

austryackim, skąd państwo Frankowie

do nas przybyli, i gdzie gust i upo-

wszechnienie muzyki na wysokim żo-

stają stopniu, oprócz jednego koncer-

tu na wsparcie wdów medyków, i je.

dnego oratorium na rzecz wdów mu-

zyków, zwyczay wyprawowania wi-

dowisk i koncertów(nazywanych wNiem-

czech akademijami muzycznemi) niet.
=

jpierwiey tię zaczął aż w roku 1801,
kiedy Pani Frankowa wydała koncert
na dochod żołnierzy rannych, który
przyniosł dochodu więcey dwóch ty-
sięcy częr. złłch, za co otrzymała od
rządu austryackiego podziękowanie, któ-
rego tłumaczenie następne:

muGerhardi, przez wydanie koncer-

nych żołnierzy, znakomitą krajowi uczy-
niła przysługę, i mieszkańcóm Wiednia,

pożądaną otworzyła zręczność w sposobie

tkliwym okazać swoje ku oyczyznie przy-
wiązanie, skłonność do rzęczy chwale-

bnych,a życzliwość i cześć dla nayłaskaw-

szego Monarchy naszego, i w tćm dala ja-
wne dowody, równie szlachetnego spo-

ssobu myślenia, jako też znakomitych
i z chwalą już znajomych zdolności
swoich; przeto rząd widzisię być obo-
wiązanym oświadczyć. jey podziękowa-

że jego uczuciach upewniła od s'ebie
dalszych artystów i amatorów, kiórzy
w tym szlachetnym zawodzie godnie jey
przez swoje talenta dopomagali, jako
to:.oba mistrzowie kapelii Haydno-

etheven, Punto, i Conti, śpiewak Si-
moni i śpiewaczka Galvani.  Dochod
cały z tego koncertu, uczynił zł. reń.
9465, kraycarow 11;-wydatku było zł.

reńsk. 595, kraycar. 55; reszta w ilości
zł. reń. 886g, krayc: 58, odesłana do
kommissyi rządowcy wyznaczoney do

przyymowania składek na ubogich.—

;ron voa W'oeber. Józet Baron von Kiel.

mannsegg.,, (*).

  (*) Da' die Frau Christianne v. Frank, gebohrne Gerhar-

4

„Gdy Pani Krystyna Frankowa z do-

tu w sali redutowey , na dochod ran--

nie, z poruczeniem, ażeby o takich-

wie i Paer, artyści muzyczni von Be-

Wieden, dnia 8 lutego, 1807 roku. — Ba. .
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W ogólności, czasy zdaje się wojen-

ne, naypierwszą dały pobudkę do za-
Życia usługi sztuk pięknych na wspar-
cie rannych wojowników, a potómten
zwyczay chwalebny zastosowanym zo-
stał do okazania miłosierdzia dła ubo-
gich i chorych stanu cywilnego.

W.,Wilnie na dniu 16 stycznia 1805
roku wyprawił Pan Frank naypierwszy
koncert na rzecz szpitala siostre milo-

sierdzia, i przez taką poiaoc, spodzie-
wał się przyprowadzićgo do lepszego
porządku. Nie powiodł się jemu ten za-
miar, ponieważ siostry odebrawszy pie-
niądze , oświadczyły, że same rozrzą-
dzą niemi jako swoją własnością, obra-
cając na opłatę długów i na poprawę
kaplicy: a tak nic nie przybyło dla cho-
rych i szpitał pozostal w dawnieyszym
stanie. (o tym bardziey zniechęciło
Pana Franka, "że summa otrzymana
z konćertu była cale znaczną , jak to
widzieć można z następującego opisa-

- z ,

 

di, durch die von lhr zum besten der verwundeten
Soldaten in den K. K. Redoutensaale veranstaltete mu-
sikabsche Academic, dem Staate einen betriichtlichen

„ Vortheil verschafte, den Einwohnern Wiens €ine er-
wiiuschte Gelegevheit darbot, ihre Anhanglichkeit fiir
ihr  Vaterland, ihren Eifer far jede gute Sache, und
ihre Liebe uńd Verehrrng fiir ihren Allergnidigsten
Landesfursten, auf  €ine riihrende Art Żu erproben,
und hierbey selbst sowohli von ihrem Edelmuthe als
auch von ihremausgezeichieten und schon so riibmlich
bekannten Fahigkejten ehrenvolle Beweise ablegte , so
findet sich die Kegierung yerpfhchtet derscłben hie-
riiber ibre vollkommene Żufriedenheit erkennen zu ge-
ben, uńd ilir zugleich den angenchmen Auftrag zuer-
theilen, auch: die librigen Kiinstk *: und Kunstfreunde,
welche dieselbe in ihrem edlen. Unternehmen durch
ihre bekavten Palente so witrdig unterstitzten, als
die beyden Kapelmeister Haydn und Kaer, die T'on-
kiinstier von Beethoven, Punto und Conti, die Sanger
Simoni und Me Galyani des hierortigen obiąefallens
<zu vcrsichern.

Uebrigens ist der bey dieser Academiecingegangene Be-
trag von g403 fl mkr. nach Abzug der iiervon be-
strittenen und mit 597 fl. 55kr. ausgewiesenen Ausła-
gen mit 8869fl. 8 kr. andie zur Sammlung fir die
Armen aufgestellte liegierungs Kommission abzefahrt-
worden,

Wien , den 5.

Februar 1801.

s
d

p
Freyherr von Wóber.

- Freyherr Joseph von Kielniannsegg.

trelu, w
nym trudnościom, które przy mocy i

o. 

zimnw

nia, ułożonego przez Pana Józefa Kos-
sakowskiego ezłonka honorowego uni*
wórsytełu, które jako dodatek przy ku-
ryerze litewskim pod dniem 17stycz-
uia, było ogłoszone.

„Nie pierwsza u nas widzieć sobre
cnotliwy ch osób chęci , poświęcających
wsparciu cierpiącey ludzkości, piękne.
swoje talenta: ale pierwsza.zapewne

znaydować, to wyższych talentów z pra-
wdziwą gorliwością połączenie, jakiego
na dniu wczorayszym z nayżywszćm
swojóm uczuciem, świadkiem była Pu-

bliczność wileń:ka. Był to koncert a-
matorów na benefis szpitala PP. mi-
łosiernych dawany. Pani prolessoro=
wa Frankowa, .słodkieu nas i pocie-
szające w cierpieniach, Franków imie,

przymiliła w nowym jeszcze względzie,
porywającóćm iczarującćm, że tak rze-
kę, śpiewaniem. Znajomi sztuki od-
chwalić się nie mogą tey pewności to-

nów , przyjemności w przeyściu z je-

dnego na drugi, łatwości w ich prze-
bieganiu, wyrabianiu i przeciąganiu

wszystkim zgoła przezwyciężo-

czystości głosu, a do tego naylepszey
metodzie , nicniezostawują do życze-

nia. Ale większą podobno irzelelnicy-
szą było pochwałą, to głębokie wra-
żenie , to powszechne duszy przejęcie,
które się na twarzach malowały. Nikt
nie śmiał odetclinąć , aby noty jedney
niestracić, a liczne oklaski, kióre po-
tćm następowały, były niejako ulże.
niem, ściśnionemu zbytkiem  uczucią
sercu, i przechodem ze stanu owego
słodkiego zapomnienia iodeyścia od sie-
bie, w któróćm się moment znaydowa-

Pani jenerałowa Baronowa de Ben-
ningsen tak w akkompanijowaniu jedney

5
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aryl, jako też w oddzielney sonacie,
biegle i przyjemnie exekwowaney, da-
ła dowod prawdziwego talentu, Kiedy
ten, obok nawet pierwszego nic cale
nie utracił, ale owszem z powszechnóm
był ukontentowaniem przyjęty. Pan.
na prezydentówna Laskowiczówna na
arfie , Kazimierz hrabia Grabowski na

wiolonczelli, podpółkownik Merlini i
Pau Sierakowski na skrzypcach, to
w oddzielnych sztukach, to w akkom-
panijowaniu, dali także dowod, niepo-
spolitey w amatorach biegłości, równie
jak Pan kompozytor Lodi w dwóch
symfoniach i komeercie , który bardzo
dobrze exckwował.

„Dzień koncertu,. nie dosyć był wy-
raźnie ogłoszony, afisze poźno wydru-
kowane , jednakowoż ledwo sala objąć
niogła zebranych. Rozdano więcey
eztćrysta biletów. Pani prezydente-
wa Lachnicka i starościanka Chtapo-
wieka odbierały za nie opłatę, na wspar-
cie nieszczęśliwych przeznaczoną, któ-
ra czer. 705 wyniosła. Pani sowie-
tnikowa Lisaniewiczowa, w którey do-
mu koncert się ten odbywał, chcąc tak-
że ze swojey strony do powszechney
gorliwości należeć, nie przyjęła ofiaro-
waney sobie za pozwolenie sali ijey 0-
świecenie nagrody”,

Po zaszlóm nieporozumieniu z sio-
strami miłosierdzia, Pan Frank prze-
myślał o nadaniu inszego kierunku żą-
dzy swojey stania się użytecznym kra-
jowi, i okazania tych uczuć , jakie
w nim, doznana uprzeymość gościnności
narodowey , wzbudzić musiała,W tóćm

celu przedstawił biskupowi wileńskie
mu 5. p. Janowi Kossakowskiemu pro-
jekt, do zakładu dobroczynności dla
dostarczania ubogim chorym rady me-  

kieaee:i lekarstw. Pisma tego w ję-
zyku francuzkim ułożonego, kładnie--'

my tłumaczenie następne;

.„Projekt zakładu Dobroczynności:

Przez długi czas przyjaciele ludz...
kości nie zgadzali się z sobą, czy chorych
ubogich lepiey utrzymywać w szpita-
lach, czy też epatrywać we własnych.
ich domach. Bardzo niedawno przy-.
stali na przyjęcie obu tych rodzajów:
pomocy, to jest, aby szpitale służyły
dotkniętym chorobami zaraźliwemi,lub.
niebezpiecznemi dla całey publiczności,
albo niemającym. stałego pomieszkania,,
a innych chorych ubogich aby opatry-.
wano we własnych domach. Doświad--
czenie poźniey okazało, że ostatni ro-
dzay poinocy , sprawił: 1), Umniey..
szenie napływu chorych do szpitalów,.
a tóm samóm postawienie ich w spo-
sobności lepszego opatrywania. nieszczę-
śllwych, dla których są przeznaczone;
2) Łatwość przyniesienia ulgi, za też
same pieniądze, dła większey liczby
chorych. Ubodzy miasta Wilna, nie
mieli dotąd w chorobach żadnego ra-
tunku, oprócz udawania się do szpita-
lów: skutkiem czego nastąpił całkowi-
ty prawie tych zakładów upadek. O-
gromnych potrzebaby nakładów gdy-
by przyszło bezpośrednie złemu zara-
dzać i doprowadzać szpitale wileńskie
do tego stanu, ażeby mogły objąć wszyst-

kich chorych, którym pomocną być
może sztuka lekarska. Daleko mniey
potrzeba na zatarmowanie złego w sa-
móćm źródle, podając ubogim sposob,
ażeby się mogli leezyć nie stającsię za-
wsze dla szpitalów ciężarem. Taki ro-

dzay pomocy mam honor przedstawiać
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do uwagi dusz dobroczynnych, które
przemyślały o uczynieniunowey jakiey
usługi miłosierney dła ubogich tego mia-
stą. Przekładam więc:

1). Ażeby dziesięć do dwunastu o-
sób, ożywionych jednaką gorliwością,
słęńcylekę iuformowało Towarzystwo,
które: mogłoby się nazwać  lawarzy-
stwem. filantropicznóm.

2). Ażeby totowarzystwo miało tym
ezasowie na celu, dostarczanie bez-

płatne lekarstw dla ubogich Wilna.
5). Ażeby każdy członek tego '[o-

warzystwa, zbierałna to przeznaczenie
składkę , „pomiędzy znajomemi sobie o-
sobami, i ażeby dochod z koncertów
amatorskich, stanowił tymczasowy fun- |
dusz tey kassy.

" „Zastanówmy się teraz nad sposo-
bem udzielania tey dobroczynney dla
ubogich pomocy. Ja obowiązuję się wy-
znaczyć dwa dni w tygodniu,. ażeby
wszyscy chorzy , opatrzeni od pleba-
nów w świadectwa o swojćm ubóztwie,
przychodzili w godzinach pewnych do
kliniki, dla odbieraniamojey rady. E-
xaminować ich będę w obecności ucz-
niów. Do protokółu zapiszą się ich i-

A miona, mieysca. pomieszkania i t. d.,
równie jak charakter chorob jakiemi
będą dotknięci. Zapiszę im. oprócz te-
go potrzebne lekarstwa, po które u-
dadzą się do apteki akademiekiey , a
ta podawać będzie co miesiąc '"Dowa-
rzystwu rachunek, za którym, odbie-
rze od niego wypadającą zapłatę. Na
końcu każdegoroku, Fowarzystwo zda
sprawę przed publicznością, tak co do
liczby chorych,którzy bezpłatnie otrzy-
mali lekarstwa, jako też i co do po-
niesionych na to wydatków. Nie za-
niędba się przytóm wyszczegulnić , kto

dzo jest niedoskonałym.

 

iw jakiey ilości, do takowego przy*
łożył sięfunduszu.-— Wyznaję, że pro-
jekt ten przeze mnie podawany, bar-

Nie obiecuje
bowiem pomocy jak tylko dla takich
chorych, którzy mogą osobiście udawać :
się de kliniki, a pomoc ta zależy tyl-
ko na lekarstwach, kiedy do niey po-
trzebną byłaby jeszcze żywność , opał,.
bielizna i t. d. Aże niech misię godzi
uczynić tu uwagę, że ta niedoskona-
łość jest , iż tak rzekę', duszą każdego
dobroczynnego zakładu w jego pier:
wiastkach; i nie może się on doskonalić i-.
naczey jak stopniami: chcąe zaś na po-
czątku wiele, ezęstokroć nic się nie 0-
trzymuje w końcu.. Łatwo kędzie Fo.
warzystwu przyyść za ezasem do wy-
doskonalenia. W stanie obecnym do-
syć wiele uczyni, dostarczając bezpła-
tnie radę medyczną i lekarstwa dla
wielkiey liczby osób, które zostawio-
ne byłyby swemu losowi, alboby się sta.
ły ciężarem dla szpitalów. Wilno, 27%
lutego 1806. Józef Frank”. >.

Biskup bardzo: ukontentowany z. te-
go projektu, zachęcał Pana Franka,
ażeby zaczynał przyprowadzać gó do
skutku, starającsię o fundusż przez
pośrednictwo koncertów: wreście, O-.
świadczył wtedy ten pasterz, że po-
myśli o projekcie dania większey roz-
ciągłości pomocom. przeznaczonym dla
ubogich miasta Wilna, co. w swolm
czasiei uskuteeznił..

Po takićm zachęceniu biskupa, wy-
dał Pan Frank odezwę do publiczno-
ści, pomieszczoną i w kuryerze litew-
skim dnia 21 marca 1806 roku N. 25.
Zapowiadając koncert żory swojey, wy-
tlumaczył przeznaczenie dochodu za. bi-
lety, na lekarstwa dla chorych miex.
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szkających w Wilnie, którzy nie są
w stanie ich zapłac:nia, i dołączył ©
pis porządku postanowłionego na udzie-|
lanie tychiekarstw i rady medyczney-
Pomieniona gazeta kuryera litewskie
„go, zawiera o tym koncercie w N.58,
nast :„pującą wiadomość: PYilno dia
13 maja. Z koncertu danego w wiel-
(kim teatrze wileńskim- przez Panią
Fraukową konsyliarzową, na fundusz
do opłacenia lekarstw dla chorujących
ubogichwWilnie, przychodu było czer.
złlch 544, talarow 212, złł. 5, gr. 10.
Zi tego zaplacono za orkiestrę, Za 0-
świecenie teatru (który bezpłatnie po-
zwolony był od Pana antreprenera Ka-
żyńskiego), żołnierzom straż trzyma-
jącym, drukarni za afisze i bilety, ja-
koteż za pisma potrzebne do instytu-
tu wspomnionego funduszu, za opra-

wę protokółu, w który mają być wp”
sywani chorzy , ogułem czer. złł. 55,i
Kl. <D;GCCYD: Pozostaje czer. złłŁ 291|
1 talarów 212. Summa ta złożona jest
u Pana prezydenta Romera. Po wy-
daniu jey zdany będzie rachunek. Tym-
czasem uwiadamiasię publiczność, iż
chorzy ubodzy już od 15kwietnia 1806
zaczęli korzystać z tego dobrodziey-
stwa, mając radę lekarską i lekarstwa
bezpłatnie , i nadal każdy chory ma-
jacy świadectwo od plebana lub pasto-
ra swojey parafii, iż prawdziwie nie jest
w stanie opłacenia apteki, równą miec
będzie pomoc , udając się w niedzielę
ł czwartki o dziesłątey godzinie zrana

do domu akademickiego (kliniki), któ.

ry przed tćóm należał do xięcia Ma-
Otoż ten był po-

czątek instytutu znanego u nas pod
tytulem: clinicum ambulatorium.

Od owey epoki aż do 15 lutego

1807 roku, liczba chorych, co z tegó
instytutu korzystali, wyniosła osób 560g.
Wydatek na lekarstwa uczynił sum-
rnę rub. sr. 6g7, kop. gó, a pozostało
rub. sr. 489g, kop. 47.

Ponieważ rzeczona pozostałość nie
mogła być wystarczającą na rok cały,
postarał się zatem Pan Frank o wy-
danie trzeciego koncertu, w którym o0-
prócz Pani Frankowey, śpiewała. Pani
hrabinia z Potockich Szoazelowa, śpie-

wał także Pan Stanisław hrabia Tysz-
kiewicz, a z pomiędzy inaych amatorów

grali, na fortepianie Pan Kruków a

na klarynecie Pan Antoni hrabia Pla-
ter; między innemi, śpiewany był na

tym koncercie przez Panią Frankowę
polonez, kompozycyi słów imuzyki se-
natora Ogińskiego. Ponieważ bardzo
był upodobany;przeto nie od rzeczy*ą-

dzimy , przypomnieć ten piękny śpie-
wek, umieszczając tu jego wyrazy;

Wy, co macie serca tkliwe,

Co biednych wśpierać umicie,

„ Wy, znacie szczęście prawdziwe, : 3

Dla was przyjemne jest życie. E

Wszystko szybkim pędem mija,

Piękność z wdziękami uiata,

Los rzadko statecznię sprzyja,

Młodości krótkie są lata. Ę

Dobroczynność tylko może,: | | Przedłużać chwile w słodyczy,

Kto nieszczęśliwych wsponoże, |

, Ten dni straconych nię liczy, |

* O szanov ny Niebios darze!

Ty porządkiem niezmienionym,
c= . e.

W równey szczęścia kładziesz parze,

Dobroczyncę z obdarzonym. |

W drukowanym poźniey uwiado-

mieniu, zawiera się o tym koncercie co następuje: „Z koncertu 1 marca 1807,

w tymże celu (na|lekarstwa dla chorych >
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ubogich) danego, było dochodu rubli sre-
brnych 1812.

mi chorych 511 , na co wydano rubli|
srebrnych 1,145 kop. 44 Wydrukowa-
nie zaświadczeń o prawdziwćm udają-
cych się do instytutu ubóztwie, xięga
wpisowa i tym podobne wydatki, ko-
sztowały rubli 55 i kop. 58. Zostaje

Ta resztująca sum-
ma , złączona z pozostałą ilością rubli
48g kop. 49'z roku 1806, oddana jest
na procent dla zrobienia funduszu trwa--

łego na wsparcie ubogich chorych, je-
śliby okoliczności nadal pozbawiły ich
tego źródła, z którego teraz pomoe
czerpają.« =

W tymże 1807 roku, biskup $. p.
Kossakowski , przywodząc do skutku za-
łożenie towarzystwa: dobroczynności
w Wilnie, żądał po Panu Franku, ażeby
instytut swóy połączył z tem towarzy-
stwem, składając jego wydział trzeci:
A chociaż widział Pan Frank, że tym
sposobem , instytut ten, jego pracą i

staraniem utworzony i utrzymywany,
miał połączyć się zinnym zakładem ob-
cym dla niego, okazał się. jednak po:
wolnym na naleganie biskupa; w prze-|
konaniu snać, że większą znaydzie przed
Bogiem zasługę , pracując podcudzem
imieniem i wyrzekając się wszystkiego,
co utrzymywanie własnego zakładu, mo-
że mieć w sobie pochlebnem dla szcze-
gólney osoby. Niedosyć tego. Nie tylko
zgodził się na połączenie instytutu swo-
jego. z towarzystwem dobroczynności,
ale obiecał nawet daćjemu większą roz-
ciągłość, zakładając nowy instytut wakcy- |
nacyi, i drugi jemu podobny przeznaczony
do dawania wsparcia niewiastom poło-

Od 15 lutego 1807 do
i stycznia 1808, opatrzono lekarstwa- |

 

gowym,pod tytułem instytutu macierzyń-
|SŁwa.

Tym czasemw swoim porządku wy-
praw iony został czwarty koncert, w któ-

rym oprócz Pani Frankowey, śpiewały,
Pani z Andrzeykowiczów baronowa Ben-
ningsenowa, Pani z Potockich Szoaze-
lowa i Pani z Potockich Kossakowska,
atakże byli w tóm ncześnikami akto-
rowie teatru wileńskicgo, oraz Pani
Neymałowska nauczycie:kaśpiewu z |o-
wołania. O tym koncereie kuryer li-
tewski N. 25, mieści artykuł następujący:
„ JVilno, dnia a6 marca. Z koncertu
dnia 21 lutego 1808 danego , na utrzy- |
manie instytutu, który od dwóch lat
|blizko dostarcza bezpłatnie lekazstw,
dla ubogich chorujących w Wilnie, a
który dziś jest wydziałem towarzystwa
dobroczynności, w tóm mieśćie założo-

było dochodu rubli srebrnychnego *

1,958 kop. 10. ; Wydatki na orkiestrę,
„wydrukowanie doniesień i t. d., wyno-
Szą v.s. 167 kop. 75. Dotych wydatków
przydać jeszczegnależy r.s. 115kop. 75,
ua wystawienie amfiteatru dla muzyki,
który i nadal do dawania koncertów
posłuży. Pozostaje więcr. s. 1,654 kop..
00. esztujaca summa z pozostałemi |
z lat przeszłych r. s.. 1,125 kop. 7, izro-
eznym od teyże sunzmy procentemr. s.
78 kop. 60, sklada fundusz wynoszący
r. s. 2,856 kop. 27, na dalsze medyczne
potrzeby ubogich w Wilnie. « Chorych,
którzy leka rsbwati - ztego funduszu o-
patrzeni zostali, wynosiła liczba w roku
1606, osob 84, a w roku 1807 osob 5g6..
W roku 1808 dnia 17 maja otwo-

rzony był instytut wakcynacyj, a opis
tey uroczystości znayduje się w kurye-
rze litewskim tegoż roku pod duiem
27 maja N. 45. Organizacyą instytutu
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imianeprzy otwarciu jego mowy, wy-
mieniliśmy wyżey na stronie 15.
W tymże roku osnówany został pro-

jekt wystawienia wielkiego i sławnego
oratorium Haydna pod tytułem: Sżwo-
rzenie świata. Na stosowne przygeto-

' wania, czyniły się wydatki z kassy trze-
ciego wydziału:w pomoc zaś temu przed-
sięwzięciu, wydała Pani Frankowa kon-
certz porządku piąty ma .dniu 2qg sty-
cznia 180g roku. Jak potóm toorate-
rium było wyprawiene, i jak od pu-
bliczności przyjęte , opisuje kuryer li-
tewski pod dniem 6 marca 1809 roku
N. 19, w słowach: „ Wilno dnia 20 lute-
go. W mieścieguberskiem "Wilnie, któ-
re zaszczycone nayłaskawszą monarchy
swego nad edukacyą opieką, nietylko
wyższemi naukami, ale też i sztukami
piękuemi wsławiać się icelować zaczy-
na, przypominało się żawsze i czuć da-
wało zaniedbanie niejakie, w wystawie-
niu i daniu poznać powszechności tu-
teyszey , sławnego owego smaku i gie-

niuszu tworu, dzieła „nieśmiertelnego
Haydna, pod tytułem Stworzenie świata,
które po wszystkich prawie europey-
skich stolicach z naywiększym zapałem
przyjęte, wyższością swoją powszechne
zyskało oklaski. Nagrodzenie spoźnio-
nego.tego ukontentowania, wirniśiny
gorliwości amatorskiey Pana Franka i
wyższości talentu Pani Frankowey. Za
usilnćm ich oboyga staraniem, amato-
rowie tuteysi icelnieysi muzycy, spro-
wadzeni nawet z dwóchpobliższych gu-
berniy artyści ,w liczbie stu trzydziestu
osob , w sali wielkiey ratuszowey, dnia
17 tera/nieyszęgo miesiąca zebrani, wy-
konali z należytą dokładnością, niebie-
ską t; harmoniją, i dali uczuć porywa-
jące wrażenie, o jakiem, w doniesieniu 

krajów innych, wielu z podziwieniema
nawet i niewiarą czytało. Szczęśliwym
trafem znaydujący się w Wilnie , prze-
jazdem do Peterscurga, sławny *kompo-
zytor i przyjaciel Haydna ,:Pan Steibelt,
który za wiedzą jego, exekucyą tey nie-
porównaney sztuki, w liczbie ośmiu-
set artystów dyrygował w Paryżu, obe-
enością swoją na repetycyach, niemało
się do dobrego skutku przyłożył. Mnó-
ztwo ciekawych i -chciwych słyszenia,
rozczułającey tey do gruntu serca mu-
zyki, napełniło -egromną salę ratuszo-
wą, godziną przed porą zaczęcia, tak
dalece , że wiele osob, nie znalazłszy
mieysca , wrócić się ode drzwi musiało.

"Zdarzenie to, połączone z giośnem po-
wszechności życzeńiem, oświadczonćm,

w .pierwszem zaraz poskończoney sztu-
ce, puruszeniu, skłoniło Państwo Fran-
ków do powtórzenia raz jeszcze, sła-
wnego tego oratorium,które trzeciego
dnia potćm , odbyło się z równem jak
pierwsze , powszechności całey ukonten-
towaniem. Wobudwóch razach Pami
Frankowa, zachwycała, jak zwykle, rzad:.

kim swoim tałentem, i godną się sta-
wała' postaci wyższego aniożą, którego
imie przybrała. ... Opisanie rzeczy, z wy=
rażeniem osob, pierwsze rołe śpiewa-

jących, mieysc szczeguiniey interesują-

cych, i oałey poezyi, przedajesię w od-

dzielnych xiążeczkach na zysk tegoż sa-

mego co i granie objektu, to jest do-

starczenie bezpłatne lekarstw, ubogim

miasta Wilna inieszkańcom.* (*) Przy

rachunku ogólnym całego towarzystwa,

wymienionym przez nas wyżey na stro-

 

(*)_ Tych xiążeczek, pod tytułem: Stworzenie świata z por-

tretem Haydna, tłumaczenia z niemieckiego, Profes-

sora Chodaniego, znaydują się jeszcze exemplarze da

przędania w xięgarni umiwersyteckiey, po kopiejck ao. _



139SA

nicy 16 pod liczbą 8, znayduje się szcze-
gułowy rachunek wydziału trzeciego
z dwóch lat , to jest roku 1808 i 180g,
skąd widno , iż rzeczone oratorium przy-
niosło dochodu r.s. 2,535. Ubogich 0-
patrzonych lekarstwami, było w roku
1808 osob 814,
918, nie licząc utrzymywanych w domu
towarzystwa w inlicmaryum, w którem
znaydowało się chorych roku 1808 osob
50. W ten szczegułowy rachunek we-
szły wydatki poniesione na wystawie-
nie biura chirurgicznego i wakcynacyi,
tudzież na przygotowania do przedsta
wienia wielkiey opery Julia i Rtomeo, ©
czem niżeypowiemy. Pozostało wkas-
sie wydziału trzeciego na rok 1810 r.
$. 205 kop. 4. Z tego jeszcze rachunku
szczegułowego widno, że wdomu to:
warzystwa, infirmaryam zaprowadzone
-już było w roku 2808. i
W listopadzie tegoż roku 180g u-

twórzyło się Tewacziepła macierzyń-
stwa, którego ustawy pod tytułem u-
kladu , wymieniliśmy wyżey na stro-
nie 16.
było niedorzeczney -0 tem gadaniny i | ; Ę.
s Spd KE - |wauia ratunku ubogim położnicom we
Zartów ztowarzystwa żeńskiego. Szczę- |

ściem w kilka "miesięcy poźniey., 'sta-
nął takiż instytut we Fraucyi, po-
wagą owoczesnego tam rządu. Ta'o-
koliczność
czytano w końcu zamiar pożytecznym.
Jakoż wyznać należy bez uprzedzenia,
iż z pomiędzy wszystkich ustanowień
dobroczynnych, to nayistotniey jest
potrzebnóm i nayważnieysze 'dla ludz.|
kości robić może przysługi. Dla lep-
szego o tćm przekonaniasię , dosyć jest
rzucić okiem na przyłączoną tu wia.
domość, która, lubo była drukowaną,
lecz mało się upowszechniła i do niewie.

Dzieje Dobrocz, rok 1820. marzec.

a w roku 180g osob

Trudno wierzyć ile wtedy

lu rąk doszła, :'a zawiera szczeguły bar.
dzo wazne dla historyi dobroczynności
krajowey, dla tego pomieszczamy ja
tu całkowicie.

WaDomoS$c O PRZYCHODZIE, WYDATKACH
CZYNNOŚCIACH 1INSTYTUTU MACIERZYN-
STWA WILENSKIEGO, 'od dnia 7 listo=

pada .1809 roku, :epoki ustanowienia
„jego, -do dnia 31 „grudnia 18 10 roku.

Czternaście ledwo miesięcy 'od u-
stanowienia |Instytutu "macierzyństwa
|w Wilnie, a juź korzyści, które w tak
krótkim czasie, mogły zniego wyniknąć,
wszelkie oczekiwania przechodzą. Ra-
chunek zdawany teraz publiczności,
może dać nie,akie tego, choć słabe bar-
dzo wyobrażenie. Chcąc go sobie do-
skonalewystawić, trzeba byłobyć świad-
kiem stanu kobićt, o których miał In-
stytut staranie, i tkliwego wdzięczności
ich uczucia. Nie było dotąd nikogo, któ-
ryby przytomnym będąc na ;posiedze-
niach instytutu, do tez nie był wzru- 

| wania

szony. Przyznać trzeba, iż sposób da-

własnóm ieh mieszkaniu, nierównie jest

dogodaieyszy, w ogólności mówiąc , nad
mieszczenie ich w szpitalu. ldla tegoto

+ 23 .._ |instytut macierzyństwa we Francyi, za-
uciszyła unas nagany , i po-|

łożony kilką miesiącami poźniey od wi-
leńskiego, przyiął podobny sposób da-

im ratunku. e zaś rachunek.
ten, może wpaść w ręce osób, miezna-
jących organizacyi instytutu, nie od
rzeczy będzie powtórzyć to, co każda

| uboga położnica od instytutu przyięta,
ma sobie od niego zapewnione, to jest:

1. Pomoc doskonałą akuszerki a w potrzebie i akuszera.
4
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« . Pary roc.
2. Opał wystarczający aż nadto na | dh:

czas połogu. Lubaszyńska Prokurorowa - 60
5. zafunty dobrego wołowegomięsa. Malewska Koll. Konsyl. - 46
4 T 1 b ł k hl b Manzelman » Z 48

4. Tyleż bułeczek chleba pPSZENREZO: Mickiewiczowa KieozonE - 100

6. Powicie dla dziecięcia. Mirska Pisarzowa Lit. + =
> Morawska - - . 40

| 6. Pomoc lekarza, jeżeli tego po- z Brzostowskich Platerowa - 4
<aekć: Pinalielowa Prof. - A 55

'Przesmycka Sowietmkowa - 46
ź Przemieniecka Wóytowa  - >

, 'T 1 Radziszewska Marszałkowa  - 241
SARORSITZAKZM Reyser Presydegtowa AA M.

Ek a ŻE Wilna = 100
Prezydentka: Pani jenerał. bar. Benningserowa. Rocinówa BaydeloGa % 48
Vice - prezydentka. Pani Kossażowska podcza- | Romanowska Podstarościna - 48
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Sekretarka: Pani Frankowa. Saunders Professorowa s r
fładcy: Pan J. Frank, prof. kaw. ord. ś. Włodz. , Schwarz r > " ć

|. 4. kl.  Xiądz Korzeniewski dominikan. Oo Fak 4 48Sobecka Półkownikowa - -Kassyer: Pan Tomasz Reyser. Steininger ź . $ 60
dkuszerka: Panna Zawerówna akuszerka appro- Stubielewiczowa Professorowa - 55

_ bowana pełniąca usługi bezpłatnie. Jey za-| Szumska Koniuszyna = 48
stępce: Pani Linkiewiczowa,Pani Aramowiczo- Tieftenbach Koll. Konsyl. - 3
wa i Panna Monstowiczówna.. Wawrzecka BrygadyEZ 5

" Zaleska Staroscina  - > Pay
ZER 5323

: IDary rocz. | : 2

Członki aktualne Instytutu zł. pol.|gr. Członki, które wyjechały z Wilna.

= s Pani Brusiłow była Gubern.Wileńska 48
Pani tenerałowa baronowa Benningse- Lang Generałowa = 48

nowa - - - - 483|10 Oleszkiewiczowa _ - - 55
Brochocka Szambelanowa - 100 150

-  Frankowa - - - 40 1€ !Gans - - 57 kóz,
Xżna Giedroyć Szambel. - 48]10 | ' Członki pomarłe.
Górska. z domu Szumkowska Cze- Pani Lisaniewiczowa Koll. Assess = 100

śnikowa - - - 48] o Stachowska  - = ż= 36
Górska Starościna - - 46] 10 150
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Gutt - 59
Hahn Radą M. Wilna - 5o Raz nazawsze dały.
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, Krasnoskułt Półkownikowa - 48110 Prozorowa Woeiewodzina  - 40

 Lachnicka Marszałkowa - 48110 Wołłowiczowa Podkomorzyna - 48
- Lentzner Nadwor. Sokżyi - 55,10 : 611ł
Liebelt - - 56 i
Liniewiczowa ażmnsttiówa - 48] to Dochód całkowity Instytutu od d.zb-| |

- Lobenwein Kolleska Konsyl. - 60) 2« stopada 1809. do d. 51 poż 1010) ż
Łopata Regentowa  - - 48] 10 RE 4255  
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TUT MIAL STARANIE.

Wyciąg zProtokółu.

Instytut dawałpomoc 64 niewiastom w połogu. Mię-
dzy temi było:

ubogich - 85 30

13

Zon rzemieślników
podzienników - -
sług zostajiących bez mieysca

Wdów zostawionych od mężów
w ciąży - - - 8

Opuszczonych od mężów  - 5
Niezamężnych, lecz maiących świa-

dectwo dobrego sprawowania
się i dowody poprawy szczerey 2

64

_—

Pologów naturalnych było - 61
 Połogów nienaturalnych lecz szczę-

śliwie odbytych  - - 2

Połóg nienaturalny nieszczęśliwy 1

Między temi 10 połogów było bli-
źniąt = - - -

 Niemowłąt urodzonych było

Płci męzkiey 38)TE La Żęch diwoj
— żeńskiey 36) * yeh dwgję umarło
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Na spowicie ŻE - 1311
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źnięta, podwóyne się daie.
Na wychowanie dziecięcia, którego

matka umarła - - Go
Na mamki dla dzieci, których mat-|

ki niezdatne były do karmienia| 115
Na urządzenie biyra, druk proto-

kółów, patentów, ustaw, P. Za-
wadzkieimu i introlgatorowi Sr1j12

ę | „ | 5728]22

Dochodu było - - %255
W ydatku A> - - 3728 |22
Pozostaie więc w kassie na rok na- 5
stępny - - - - 506] 8 
Mówiąc o tym instytucie nie godzi

 

 

141
> ——

się przemiłczeć, że prezydentka,była
jego duszą, co naywyraźniey okazał
skutek po jey oddaleniusię z Wilna,
gdy potćm już i w czasach nawet spo-
koynych, nie powrócił do pierwszego
znaczenia w okazywaniu miłosierdzia
dła nieszczęśliwych. Wtedy jeszcze kie-
dy naywięcey był czynnym, dana by.
ła na jego dochod maskarada, na któ-
rą bilety, były razem biletami na lo-
teryą piękney filiżanki darowaney przez
prezydentkę. "Tę filiżankę wygrał Pan
Medeksza i znowu instytutowi daro.
wał Miała służyć na drugą loteryą,
ale w czasie wojennym roku 1812,
zginęła w ogule tey straty, jaką pre-
zydentka poniosła w Zakrecie pod Wil.
nem, o czóćm dobrze powszechności

|wiadomo. Była takoż dana na rzecz
tego instytutu jedna reduta; a sam
Nayjaśnieyszy lmperator darował mu
sto czer. zitch. 4

Rok 1810 pamiętny w dziejach te-
atru wileńskiego, wyprawieniem w dniu

jo kwietnia na dochod trzeciego wy-
działu, wielkiey opery w języku wło=/
skim, pod tytułem Julia i Romeo,z baz
letem. Oprócz Pani Frankowey poma-
gali i inni amatorowie artystom, a na
rzecz tych ostatnich powtórzone byłe
przedstawienie. Kosztowne dekoracye
1 ubiory, z kassy wydziałowey spo.
rządzone, zostawiono na użytek .tea-
tru. Rachunek Towarzystwa z roku
1810, który jak widno z:kuryera li.
tewskiego roku 1811 N. 40, byl ogło-
szony drukiem, miał dołączone spisa-
nie przychodów i rozchodów trzeciego
wydziału w tymże czasie, a zatćmza-
wierał wiadomośći o dochodzie z po-
mienioney opery; łecz nie możemy te-
raz żadnych o tem przytoczyć szcze.

+
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gułów, ponieważ. starania nasze o do.
stanie rzeczonego rachunku, dotądnie
wzięły skutku, tak exemplarze jego,
stały się rzadkiemi..
W. roku 1811 była znowu przed.

stawiona opera,o czćm kuryer litew-
ski w numerze. wyżey pizytoczonym;
opisując posiedzenie publiczne Fowa-
rzystwa dobroczynności, tak. wyraża: |

„Zakończyła dzien (16 maja) opera w ję-

zyku polskim, na teatrze publicznym.
na zysk trzeciego wydziału dana, w któ-
rey Pani Frankowa,. przywiązaniem
do kraju i.czułością dla. nieszczęśliwych,
słodząc i przezwyciężając wszystkie ję-
zyka. obcego sobie trudności, z nay-

_" wyższćm unoszeniem się i. oklaskami
widżów,. grała. pierwszą: rolę Angioliny.
Doskonałe: przyswojenie językowi. pol-
skiemu tey sztuki; winna. jest publiez—
ność Panu półkownikowi: Meriiniemu.
Trzeba było atoli: całey wyższości ta:
Jentu PaniFrankowey, jakiey potyle_
kroć dała publiczności dowod; aby w do-.
bitności , iloczasie , i calym zgoła na-
leżytóm. wysiowieniu, wydać języka
moc idelikatność. Dorełniła tego wszyst-.
kiego: do podziwienia słuchaczów,i w no-
wym tym rodzaju przezwyciężoneytru-/
dności, okazała widocznie ,. że wszyst-.
ko dla niey podobne.. Nie wspomina--
mywyższośca talentu muzyki, bo: ta
dawno już publiczności znajoma, i sa-
mo wymienienie głosu. i metody Pani
Frankowey; wzbudza naytkliwsze wtym
rodzaju uczucia.. Dyrekcya nadto całey
tey sztuki, dzieło pracowitey państwa.
Franków usilności, czyni prawdziwy za-
„szczyt: i uczącym i uczącym się.”

Wiadome okolicznosci: roku 1812,
nie tylko w czynnościach wydziału trze.  ciego sprawiły przerwę, ale nawet tak.

dalece go zruynowały , że. nie mógłsię
podnieść ant w dwuch latach następ-
nych,18158i11814. Nie byłojuż wpraw-
dzie podobnych zawad w latach 1815,
18161 1817, ale stan zdrowia PaniFran-
kowey, nie pozwalał jey myśleć o wJ-
prawianiu koncertów i oper: W. nie-
pewności polepszenia, zaęłasię ucze-
niem trzech panien, ażeby ją zaczasem

„zastąpić mogły w spiewaniu.. Te zacne
Panny, które dla uczczenia tu. wspo--
minamy, są: Zofija Opic, Zofija Prze--
mieniecka i Elżbieta Balbiani.. Ostat--
nia, po zrobionćm już: postanowieniu:
poświęcenia się: powołaniu nauczyciel--
stwa: 5piewu,. do czego: wielce jest spo-.
sobną,. nie mało zapewne przyłożyć się
będzie mogła do rozszerzenia: u nasgua-
stu. w muzyce wokalmey. Ci,. którzy.
znają. wyższe: przeznaczenie sztuki mu-.
zyczney , w ogólnćm oświeceniu.i wy-:
kształceniu obyczajów , potrafią ocenić
czynioną: w tćmdla kraju z. samey gor--
liwości przysługę. "Dym czasem, jak.
ty!ko-zdrowie Pani Frankowey. dozwo--
ło. podjąć. cokolwiek. większe: trudy;,
wnet. skłoniłasię dó poświęcenia: ich,.
po dawnieyszemu,. na ulgę. sierpiadsy
ludzkości, i w roku: 1815, grała na.
przód z artystami dramatycznyrmi ope-.
rę,.a potćm: z uczenicami swojemi wy--
dała koncert: na: dochód. trzeciego wy-.
działu, powtórzywszy i tęż operę dla
artystów. na wynagrodzenie ich: usługi.
w pierwszćm przedstawieniu... Docho--
dyz'tych źródeł, objęte są: zdaniem:
sprawy Pana Wagnera(wyżey. str:127), 1.
dla tego się nad tćm "nie rozszerzamy,
Chorzy ubodzy ,. codzień. zrana: udają...
ey się dó kliniki,. otrzymują: radę le-.
karską i bezpłatne lekarstwa,. a nie--
mogący przychodzić,,odbierają po do--
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mach tęż. samę usługę,. przez pośre-
dnictwo wyznaczonych do tego ucz-
niów. Po południu o godzinie czwar-
tey przyymuje takichże chorych Pan
Frank w mieszkaniu własnóm. ten
porządek udzielania medyczney dla u-
bogich pomocy, niepozwala miewać
dokładney wiadomości o liczbie stąd ko-
rzystających; „leczsię: i to może: uzu-
pełnić za czasem,. mianowicie po no-
wćm urządzeniu trzeciego wydziału,
co jak słychać, ma w zamiarze jego
prezydent , zatrzymywany tylko w u-
skutecznieniu tego , oczekiwaniem za-
powiedżianego już. przez zwierzchność
i mającego: wkrótce: nastąpić powięk-
szenia instytutu medycznego, który po.
dług jego planu: i pod jegoż. dozorem
utrzymuje się kosztem monarszym przy
uniwersytecie..

O szkoLE PARAFIIALNEY: MIELEYCZYCKIEY
I WIEYSKIEY CHLEWISKIEY, Ww' powiecie.

brzeskim: gubernii. litewsko-grodzień-
skiey.

Przybywszy: do: Mieleyczyc na: dłuż--
sze mieszkanie , jako pasterz ,: tamecz-
ny pleban, pralatikawaler: s Zantyr,
natychmiast przedsiewziął założyć przy
swym kościele parafialną szkołę, któ-
rą d. g listopada 1809 roku, przy: re-
ligiynym: obrzędziei. licznćm: zebraniu:
obyw atelstwa i.ludu:pospolitego,. otwo-.
rzył, i uirzytmywać ją swym kosztem
postanowił,. dawszy: jey. za. nauczycie-
la sprowadzonegoz:Lublina młodzień=-
ca, Pana Pawła Krupińskiego(dziś ka-
płana unickiego) należycie usposobione-
nego do rychłego uczenia, czytania, pi--
sania: i rachunków,. wadie: systematu.
w tamtym czasie ,. w. szkolach: xięstwa.

 
piński,. paroch.załużski..

warszawskiego przyjętego, do czego spro=-
wadzone elementarne xiążki Wolskiego,
były. rozdawane uczniom od plebana,
bez żadney opłaty. EZĄ

Kiedy w pierwszym zaraz roku licz-:
ba uczących się w tey szkole, tak da-
lece urosła, iż na rok szkolny następu-
jący na samym początku września; do$.
chodziła do 120; przeto wypadało dwie:
już oddzielne uformować kłassy, co się:
ńieodwłócznie kosztem plebana usku-
teczniło, i prócz rzeczonego nauczycie-
la, drugi, Pan Januszewski, został dla.
początkowych dodany.. Gdy zaś wło-
ścianie należący do funduszu kościelne--
go ,. we wsi Chlewiszcze, o trzy mile od.
Mieleyczye, z przyczyny oddalenia, nie--
którzy tylko oddawali do tey. szkoły:
dziatki, dla zrobienia więc wszystkim ró--
wney: dogodnośei, zbudowaną została we:
wsi wspomnioney, wygodna, ze stancyą
dla: nauczyciela: szkoła , i dany osobny”
na pensyii stole plebana nauczyciel, sy--

|nowiec rzeczonego: Krupińskiego, dziś.
także kapłan: unicki: X. Grzegorz: Kru-:

Do tey szko--
ły nie'tylko chlewiscy, ale i sąsiedzkich: |
wsi. włoscianie zaproszeni: zostali. U--
żyto różnych środków,. aby: tę szkołę:
hczną. uczynić:: Przy pierwszćm otwar--'
ciu nie więcey jak 50 uczniów wstąpiło,.
a z tych niektórzy pilnieysi i ubożsi, 0-
prócz. xiąg: i papieru, bóty. i odzienie od!

właściciela.wsi dostawali.. |

W. roku: 1%21,.w trzech :wspomnio--
nych. klassach: wzniosła.się liczba ucz--

nów do 172:: albowiem: ?Rz>ce miesz-

'kańców mieleyczyckich,nie malo ich było
zę sziachty podlaskiey , Która. na grani-

cach Mheieyczyc: wieikie okolice posia»
da dziedzictwem, i jest tak liczna, iż

gdyby w. kazdey osadzie. założone. zo--
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stały podobne szkoły, miałyby uczniów
więcey aniżeli niektóre powiatowe.—
W Chlewiszczach wymyślony od nauczy-
ciela środek do pomnożenia uczniów,
wart jest prawdziwie zastanowienia.
Wysyłał on po kilkunastu chłopców ze
swey szkoły, dobrze już wyuczonych
czytać i śpiewać, do przyległych wio-
sek. Ci przybywszy do którey z uich,
stawali na środku ulicy, rozwijali czer-
woną chorągiew, na którey było w tran-
sparencie wyrażone jasno-żółte słońce
w promieniach, z napisem, rozpędza
ciemności. Dzwonili w dzwonki, grali
na piszozałkach i bili w bębenek, śpie-
waląc różne wesołe piosenki, stosownie
do okoliczności ułożone. Dla poznania
ich ducha przytaczamy tu jednę niżey.
Na odgłos śpiewania i bębnienia, lud
hurmem się cisnął do tego studenskie-
go werbunku'i śpiewających otaczał.
Dzieci wieyskię słuchały ze skwapliwo-
ścią, ośinielały się, wchodziły w roz-
mowę, poźniey wdawały się w gry ró:
Żne, w szkołach znajome, a szczegul-

niey w piłkę, na końcu brały dowod
przyjęcia do szkoły, to jest bilet na
zloconym papierze pisany. Zdarzało
się nie raz, iż gromady dzieci wsi przy-
ległey, samt przybiegały do Chłewiszcz
bez wiedzy nawet rodziców i ledwo po
kilku dniach bywały znalezione. Nad-
to, spiewanie uczniów w kościele mszy
łacińskiego'i ruskiego obrządku, czynione
odpowiedzi na pytania katechizmowe,
i opowiadane historye z pisma 5. po-
dług xiążki Flćrego, cale wsi okoliczne
wzruszały do oddawania dziatęk do szko-

ły, tak dalece, iż nietylko przed woy-
ną, ale i podczas jey i poźniey, nie
Się liczba uczących w tych wszystkich
trzech klassach nieumnieyszała. Ubo-

| Jewać-tylko nałeży, iż przykład ple-

bana, nie nadto skłaniał blizkich oby-

wateli, jeżeli nie do czynienia podo-

bnych zakładów, tedy przynaymniey

do zachęcania swoich chłopów, ażeby

do chlewiskiey. szkołki dziatki posyłali.

Pleban tak szczęśliwe widząc swych
zamiarów uiszczenie, myślał o uwiecz-

nieniu pożytecznego zaprowadzenia.
Naprzód tedy znalazłlszy w dawnych

kościelnych papierach, ślady acz słabe

funduszu, na przedmiot nauki, jął się

do jego wydobycia. Przed szesnastą

z górą laty, płaciło miasteczkoMieley-

czyce i wioski do niego należące, nie-
jaką pieniężną kompozytę, dziesię-

cinę dawną , do kościoła, wynoszącą kil-

kaset złotych. Zdawało się iż celem
jey, przynaymniey nadal powinna być

szkoła. Pod tym więc względem skłonił

mieszczan do odnowienia obowiązku tey

płaty. Wydali więc przyznany doku-

ment, iż summę w nim wyrażoną

będą corocznie wnosić do plebana do-

póty, dopóki on będzie dla ich dzieci
utrzymywać szkołę parafijalną. Nad-

to, dom mieyskiczyli ratusz dawny, na

lokacyą dwóch nauczycielów z dwóma
salami na klassy, nazawsze odstąpili.

To widzęc dziedzic miasteczka, uczy=

uił podobńyż fundusz, przeznaczając
pensyą i ordynaryą, acz szezupłą, dla

drugiego nauczyciela, i układ wspo-

mniony z mieszczanami ntwierdził, przy-

znawszy nato dokumeut. Oprócz tego,

odzyskał pleban summę tysiąc złotych

z kahału wysockiego zapisaną na peda-

goga, którego wszakże od. czterdziestu

lat niebyło. Chcąc zaś, ażeby cały fun-

dusz czynił rocznego dochodu złotych
szęśćset, własnych. złotych tysiąc na ' kapitał dołożył, i do rąk sukcessora swo-

"
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jego na plebaniją mieleyczycką, zaliczył, |
sam zaś odjezdzając z Mieleyczyc na
inne beneficium , to jest na plebaniją|
do Słucka, opisanie szkoły parafijalney
mieleyczyckiey z kopijami dokumentów
jey funduszu, przesłał w lecie roku 1815,
tak do administracyi dyecezyi wileńn-
skiey jako też i do uniwersytetu, aże-
by te obie władze, każda od siebie, z wię-|
ksządokładnościąmogłypilnować wykona-
nia obowiązku następnych plebanów w u-
trzymaniu zaprowadzoney i dostatecz
nie opatrzoney szkoły parafijalney. (*)

Piosenka uczniów szkoły wieyskiey wChle- |
wiszczach, werbujących dzieci chłop-
skie na naukę. Nota pieśni kolen-|
dowey kościelney: Powiedźcie paste-
rze mili. |

Powiedzcie cni gospodarze!

Dałli wam Bóg dziatki w darze? |

Niech się z nami poznają,

Po co przyszli? spytają-
Wynidzcie dziatki, prosimy, p

Wiedzcie, że was nie wzgardzimy.

Choć biednych. odartych, nieśmiałych,

Ghoć ciemnych, wyśmianych i małych. |

: J my podobni wam byli ł

Gdyśmy do szkól nie chodzili.

Dziś lepiey wyglądamy,

Więcey rozumu mamy.

Wiemy co było przed laty,

" Ćdzie król jaki, kraje, światy:

Napisać , zrachować . przeczytać,

Pomówić, zaśpiewać, przywitać,

Gdzież my się tego uczyli?

Tagię w Chlewiszczach zrodzili.

"Tam pan dobry bez straty,

- Bez nagrody, zapłaty,

p ESEZĘ U  

"Nie czyniąc Żadney różniey;
Z całey bliżkiey okolicy,

Dziateczek rolników nas zbiera, 6

I światło w swey szkole otwiera.

Chłop jest, mówi, bratem moiim,
My go zowiem oycem swoim. ę

Dziś panowie nie tacy,

Nie mówią że wieśniacy

Różnicy z bydłem nie mają: 3

Owszem chłopkom powiadają,

Wieśniacy oświatę niech znają.

Stąd po wsiach swych szkoły stawiająe

Chodźcież więeę do szkoł prosiemy,.

Do rejestru was wpiszemy.

Do szkół brać nic nie trzeba,

'Fylko kawałek chleba:

Bót lub łapcie, sukman zdarty, -

I xiążeczki mądre karty.

Z ochotą do szkoły przychodzą,

Czytaniem, pisaniem czas słodzą.

Przymćież więc ten bilet złoty

On da rozum,wiarę,cnoty.

Pódźcież miłe dziateczki

Do chlewiskiey szkołeczki.

Wy rodzice błogosławcie,

W naszćm gronie ich postawcie,

Kwapcie się dziateczki, wołamy! a

I jako brat brata witamy,

 

O USTANOWIENIU WSARKT.PETERSBURGY

TOWARZYSTWA OPIEKI WIĘZIEN.
-

Ja Pan wezwałem cię w spra-
wiedliwości , i ująłem cię za rę-
kę twą: przetoż strzedz cię bę-
dę, idam cię za przymierze lu-
dowi, i za Światłość narodom.
Aby otwierał oczy ślepych. a wy-
wodżił więźnie z ciemnice, i
z domu więzienia siedzące w cic- *
mnościach. lzaj. XLII, 6, 7.

,

Ustanowienie w Rossyi ,Iowarzy-
'Fenż ła ; szk rafi) + : - 49 4 .

(*) Fenże prałat w roku 1816 szkoły parafijalne założył stwa opieki więzićń, należy do wiel-w Slucku i Kopylu.

4
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kich epok dziejow. ludzkich, oznacżo-
nych cechą nauki i Ró doś chrześci-

jańskiey i postępow filozofii, na tey
powszechney i jedyney zasadzie szczę-
Ścia ludów, coraz się doskonalącey i

wznoszącey , a czasom naszym tak pię-
kną w potomności gotującey pamięć.

Postanowiwszy w piśmie tómzbieraći|
ogłaszać to wszystko , cokolwiek nosi:

charakter dobroczynności, za istotny-
poczytujemy obowiązek, wypadek tak
znakoomity we wszystkich, jakie tyl-

ko mieć będziemy mogli, szczegułach, i
dla powszechuey i potomney opisać

wiadomości.

Dzi-lko, :zawierające akt -uroczyste-
go rozpoczęcia działań tego [owarzy-

stwa, z dwóch składa się części: wpier-
wszey opisanajest historya Towarzystw

tego rodzaju, od pierwszego podania.
przez nieśmiertelney a blogosławioney
od ludzi pamięci Howarda; świętey my-
śli, poprawienia zepsutego lub wy-

stępiego człowieka, i złagodzenia cier-

pień więźniów; w drugiey części za-
warty rzeczywiście sainm akt zaprowa-

dzenia tego "Towarzystwa w .Rossyi.

Przenosząc do ninieyszego pisma te

wiekopomne dla dziejów ludzkich zda-

rzenia, zaczynamy.od drugiey części,

jako zdarzenie do dziejów dobroczyn.-

ności krajowey należące; pierwszą zaś

CEĘŚĆ:: rzecz o Mowarzystwach opieki

więzień w cudzych krajach, w późniey-

szych umieścimy numerach. „Sądzimy

zaś, że przedsiewzięcia naszego 1 obo-

wiązku naylepiey dopełnimy, zacho:

wując same akta autentyczne, do rze-
czy tey należące.

 

|| co Czsanskier „Mośc2ręką

 

Bomowi

Kopija.

Do Jego Cesarskiey Mości.
Od Ministra spraw

duchownych i krajo-
wego oświecenia, rad.
cy taynego, Aiqżecia
GOLICYNA.

PRZEŁOŻENIE.

Na autentyku własną JE- „Znajomy Waszey

napisano tak:no Laki Cesarskiey Mości czło-
Ma sbyć podług ftego, a

Prezydentem naznaczam Mi- uek londyńskiieg0 To.
nistra spraw duchownychi 5 >

| krajowego-oświecenia Xią- a:stwa opiekiwi1Ę-
zęcia Golicyna. zień Ą

ALEXANDER,
Wenning, do

|w s. Petersburgu dnia 19 podanego zapisu, Za-

wierającego w sobieJipca 1819 roku.

ogulne uwagi nad dobróm utrzymaniem
|więzień, przydał wyłożenie głównych
prawideł,

stwo

podług których Towarzy-
londyńskie wykonywa starania

swe 0 więzieniach. Z tego powodu,
stosownie do oświadczoney na to wo-'
L W aszey CesarskieyMości , naradza-
łemsię z nim, jakimby sposobemte za-
sady, których podobne trzymają się to-
warzystwa, przystosować do formy tu-

teyszego rządu, i skutkiem tego uło-
żone prawidła dla PERwadzenia: wRos.
gyi lowarzystwa opieki więzień, mia-

łem szczęście: podawać do zdania Wa-

szey Cesarskiey Mości, i na rozkaz Je-

go, przesyłalem do tuteyszego wojen-

nego jenerał gubernatora , dla otrzy-

mania jego w tey rzeczy zdania. Je-
_nerał piechoty Hcabia Miloradowicz, po-

wrócił mi je z oświadczeniem, iż w pra-

widłach tych nie tylko ńie znayduje nic

przeciwnego , ale uznaje za rzecz bar-

dzo pożyteczną, zaprowadzenie podo-

bnego Towarzystwa na tey osnowie.

Po tćm wszystkiem, przedstawując
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,tu zapis o dobróm utrzymaniu więzień,
z postrzeżeń /Venninga ułożony, i pro-
jekt prawideł dla Towarzystwa opieki
więzień, ośmielam się upraszać nay-
wyższego ich potwierdzenia, ażeby do.
skutku przywiedzionemi być mogły.
Stosownie do tychże prawideł, przed-
stawiam Waszey Cesarskiey Mości, na-
znaczenie prezydenta dla tego Towa-
rzystwa podług Waszey woli.

podpisano: Miążę Alexander Golicyn.

 

Kopija,

UwaAGI NAD POLEPSZENIEM STANU I UTRZY-
MYWANIA WIĘZIEN, podane ministro-
wi. spraw duchownych i krajowego
oświecenia, przez P. Waltera-PVen-

*ning ().

Szanowny ziomek móy, P. Dźoen
Howard, w którym miłość rodzaju ludz
kiego była nieograniczona, a którego
prace dobroczynne sama tylko Swmierć
przerwać mogła, wydał na widok pu-
bliczny arcy szacowne dzieło o wię-
zieniach i nieprzeliczonych wadach, ja-

kie się w tychzakładach, przezeń zwie-
dzanych, nie tylko w Anglii, ale w ró-
żnych innych państwach, znaydują.
Wszyscy, którzy się poźniey rzeczą tą
zaymowali, przydali swe potwierdze-
nie owych tkliwych obrazów, w jakich
on wystawił nieszczęśliwy stan ludzi
w więzieniu cierpiących.

Od czasów tego dobroczynnego męża,
który życie swoje zakończył na pra-
cach dla dobra cierpiących, dnia 20
stycznia 1790 roku w blizkości Cher-

 

(*) Uwagi te ogłoszone były w kilku numerach Kuryera
Litewskiego r. 1819.

Dzieje Lobrocz. rok 1820. marzec.

 

sonu, nic nie przedsięwzięto ku speł-

nieniu dobroczynnych jego widoków.

Za życia bolał onnad tóćm, że wszyst-

kie swe staraniai gorliwość ku- wspar-
ciu ludzkości, widział czczemi tylko
marzeniami; a nawet po śmierci jego

nie mieliśmy jeszcze roskoszy widzenia,
iżby wielkie dzieło, przezeń rozpoczę-

te, miało jakikolwiek skutek. Teraz

przyszedł ten czas szczęśłiwy, kiedy

bozki ogień, tak dzielnie zapalający

jego serce, zamieniłsię w wielki pło-

mień, który ożywił. wielu, i utworzy-

łosię Towarzystwo z kilku członków,
którzy za pierwszy i jedyny obrali dla
siebie obowiązek: polepszyć stan wię-

zień, dla ulgi Załośnego stanu wisto-
wayców, nie dopuszczając tym synom
zinazy i występku zgubney drogi grze-

chu, a ukazując ową przyjemną scież-

kę cnoty.
Niedawno jeszcze [Towarzystwo to.

zawiązało się w Londynie, a wielki cel
jego w tym się zawiera: ażeby popra-
wiać przestępców sposobami, wlewa=

jącemi miłość ludzi, t. j. rozłączać ich
z dawnieyszemi spółtowarzyszami; od-
dzielić zatwardziałych i uporczywych
od czyniących nadzieję poprawy; na-
zwyczajać do pracy; uczyć różnych rę-
kodzieł; wpajać zasady religii; popra-
wionym dawać potrzebne świadectwa
i zalecenia, ażeby mogli powrócić do
społeczeństwa cnotliwych ludzi; i do.
starczać środków utrzymania, po upły-
nieniu czasu przeznaczonego na ich za-
trzymanie.
| Systema to, tak wielkie korzyści
w sobie jednoczące, 1 tak przyjemną
czyniące nadzieję, nie pozwala człon-
kom Towarzystwa długo zostawać bez-
czynnymi. Postanowiono więc, ażeby

5 i
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wszystkie więzienia przez komitet opa-

try wane były.
Towarzystwo ułożyło także sposob

wywiadywania się i rozpatrywania; i-

miona więźniów zostały spisane ł roz-

dane członkom odwiedzającym , Z 0-

pisaniem uczynku i położenia każdego
z więźniów, tudzież spólników ich 7]
przestępców, których część większą

składały kobićty rozpustnega Życia: 0-

pisanie to weiągano do protokułu.
Przez ścisłe śledzenie odkryto przy

czyny różnych przestępstw młodych lu.
dzi; po większey części przyczyny by-
ły następujące: złe sprawowanie się ro-

dziców, niedostatek wychowania, pró-

śnowanie , niezachowywanie święta dni
niedzielnych i świątecznych, pijaństwo
i gra; naostatek złe urządzenie wię-
zień. |

Z. mnóztwa przestępców, których
stan tym sposobem był poznany, nie
wielu znalazło się takich, którzyby zu-
pełnie nie czynili nadziei poprawy,sko-|
roby wszelkie do tego potrzebne uży—|

te były środki; mała liczba takich,
w których uczucie cnoty zupełnie wy-
gasło, a w których naymnieyszey już
nie zostało iskierki sumnienia i wstydu:
bo mała ta iskierka zdolną jest wydać
płomień skruchy i miłości. |

Towarzystwo z wielką usilnością
przykładało się do poprawienia wielu|
przestępców, zatwardziałych na drodze
zguby, i przez tę usilność zostało prze-
konanem:
żnowali; nie zostawali w zgromadzeniu
występnych , bardziey zatwardziałych
i zastarzałych w występku i grzechu;|

| jeżeliby, zzamiast cielesnego ich karania,
użyty był sposob napominania i nau-
czania, a wpajaniem skłonności do do- |

 
iż. jeśliby więźnie nie pró- |

'skutecznieysze do poprawienia znala-
e?, są następujące: 

brego, sbodańo w nich sumnienie,tak,
iżby oni w oczach swoich własnych
poniżony mi nie byli: liczba ich wtedy
nie wątpliwieby się zmnieyszyła, a człon-
kowie odwiedzający mieliby niewypo-
wiedzianą roskosz, widzenia tych nie-
szczęśliwych powracającymi z drogi
występku, na drogę cnoty. Komitet
przekonany , że ta, tak pożądana ko.
rzyść, może być otrzymana, tylko za
pomocą takich ludzi, którzy, czując

ciężar przywalający tych nieszczęśli-
wych, serdecznie pragną zmnieyszyć
cierpienia ludzi, przez polepszenie ich
stanu.

| Usiłowania każdego do dobroczyn-
i|ności skłonnego człowieka, oddzielnie
uważanego, kończą się z jego Życiem.

Zaczęte przezeń dzieło nie postępuje,
a nakoniec zupełnie niknie, jeżeli nie
ma 'Towarzystwa dobrze myślących lu.
dzi, dla przywiedzenia do skutku tych
dobroczynnych środków, które on, dla
dobra rodzaju ludzkiego wynalazł. To.
warzystwo, któresię utworzyło z kil.
ku przyjaciół ludzkości, chcących po-
magać jeden drugiemu, w obranym

tego rodzaju przedmiocie, ma zamiar
wybierać godnych członków, w przy-
padku oddalenia się, albo śmierci któ.
regokolwiek z nich; dawać pieniężną
pomoc na rozszerzenie iutrzymaniete
go przedsiewzięcia, tak pożytecznego
i tak wielkiey wagi, a dla serc czu-

łych tak pocieszającego.
Srodki, które Powarzystwo za nay-

. Ciągły dozor więźniów.
s) Oddzielenie ich jednych od dru-

gich i rozgatunkowanie.
5). Nauczanie religii i moralności.
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4). Ciągłe zatrudnienie 4pracą.
5). Zamknięcie w mieyscu samotnóm.

Ciągły dozor więźniów

Jest arcy ważnym środkiem, któ-

rego Ścisłe i ustawiczne dopełnienie,

1ie może nie wydać pożytecznych -skut-

ków. "Tym sposobem można osiągnąć
cel założony w tey rzeczy. Dla tego

dway członkowie komitetu obowiązani
są odwiedzać więzienia po dwa razy

na tydzień, ażeby osobiście widzieć mo-

gli wewnętrzne urządzenie, sprawo-

wanie się dozorcy więzieniai jego po-

mocników ; dowiadywać się o postęp-

kachi skłonnościach więźniów; i prze-

konać się, czy wszystko im dochodzi,

czy wszyscy zajęci pracą, i czy zacho-

wuje się ustanowiony porządek i ochę-

dóztwo? oglądać pokarmy, ilość ich i

gatunek; opatrzenia wodą równie dla

napoju jak i dla ochędóztwa, tudzież

stan chorych , ich odzienia, izby ipo-
karmu.

Członkowie odwiedzający powinni
także wysłuchiwać skarg więźniów,

przyymować ich prośby w tćm tylko,

co należy do ich utrzymania i z nimi

się obchodzenia, ale nie co do spraw
i uczynków. za które są utrzymywa-

ni; prosby takowe przekładać komite-

towi na posiedzeniu naybliższćm. Bez

tego ciągłego dozoru, więzienia, za-  

środka są widoczne.  Dowodzą tego
szkodliwe skutki, wynikające z umiesz-
czenia i utrzymywania w jednóm miey-
scu winowayców, różniących się z 'so-
bą co do winy, z pomieszania bez ró-
znicy obwinionych z poymanymi na u-
czynku; albo szkodliwych skutkow
z zamknięcia tego, który popadł w ja-
kiekolwiek przestępstwo przez nieo.
stróżność, pospołu z okrutnym i za-
kamieniałym rozboynikiem; z porozu-
mienia się wzajemnego winowayców ta-
kich, którzy ehcą jeszcze cnotliwóćm
życiem zagładzić szkodę przez nich spo-
łeczności wyrządzoną, z takimi, któ-
rzy żadnego już nieznają wstydu ani.
żalu, a tóm samćm, przykłademimo-
wy swermi, mogą zagasić w drugich
tlejącą iskierkę żalu i zagłuszyć słaby
głos przebudzającego się sumnienia. Je-
szcze okropnieysza: utrzymywać z ja-
wnemi przestępcami tego, którego wi-
ny nie dowiedziono, a który się uspra-
wiedliwiwszy , powróci do społeczności;
wstydem okryty w obliczu każdego i
w własnych swych oczach poniżony, a
może się zarazić takiemi występkami,
które przedtóm były mu nieznajome.

Szkodliwe skutki takiego pomiesza-
nia więźniów, dają się postrzegać szcze-
gólniey na nieszczęśliwych niewiastach,
"które po pierwszćm dopuszczeniu się
złego, zamykane bywają z rozpustne.
mi i juź -zastarzałemi w występkach.

miast poprawy, staną się dostateczną ,
i Pe >. 1 „o... |'lym sposobemlecąone szybkow prze-

szkołą i schronieniem występków i roz. PP PPE
tarężak: a bę | jpaść rozpusty, którey się pierwiey lę-

pomy.. Niarre mi pomiymoćcuAd) kały, albo się może ledwo zbliżać za»
tego zależy od czynney gorliwości ta- : : ES 3

A J PZA | czynały. "Fam koniecznie już zupełnie
kowych dozorców. z :

zepsuć się muszą, gdzie podły wystę-
pek jednego, w zawod przed drugie-
mi starannie się powiększa 1 wzrasta;

Konieczna potrzebaiważność tego lgdzie wściekła gwałtowność usiluje
5* i

Oddzielenie i gatunkowanie.
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jadowitość swoję przelać w mających|
jeszcze cokolwiek wstydu; gdzie zwo-
dliwa rozpustnica z namysłem i podey.
ściem łowi w swe sidła,: a pogrążona
w naybezpiecznieyszey rozwiązłości, po-
ciąga swoim przykładem; gdzie wszyst-
ko, co tylko może zarazić występkiem
iw nim zatwardzić, staje się zatru-
dnieniem w próźnowaniu i rozrywką
w rozpaczy. Sławny i czcigodny Ho-
ward mawiał, iż połowa kradzieży i
osznkaństwa , które się zdarzają w Lon-
dynie i okolicach tego miasta, układa.
ne są. w więzieniach i tamże obmy-
ślano środki do ich wykonania.  Dzi-
wna, Z jaką szybkością szerzy się i u-
dziela moralna zaraza w tych szkołach

występku, i z jakim pośpiechem, duch
dostających się do więzienia jednoczy i.
równa z tymi, którzy dawniey tą dro-
gą poszlii gorszymi od: nich byli.

W. czasie bardzo prędkim, zarażają
jeden drugiego, wszysey tworzą zu-
pełnie jeden duch rozpusty. Człowiek

bardzo jest zdolnyprzeymować od dru-
gich i gotów póyść za tóm, co od in-
nych słyszy i widzi: każdey chwili
przykłady to stwierdzają. Zapalczywi
i kłótliwi szybko swą zapalczywość prze-
lewają w ludzi łagodnych obyczaiów,i
czynią znich zupełnie sobie podobnych.

Nauka religii i moralności:

Winowaycami zwyczaynie bywają
ludzie, podlegli różnym namiętnościom,
nieznający religii, ti niemający wyo-
brażenia o powinnościach swoich wzglę-
dem Boga i bliźniego. . Dla tego nale-
ży ich nauczać głównych prawideł re-
ligii i moralności: należy pokazać im
niebezpieczeństwo i okropne skutki ich

4

 

>ezzakonnego postępowania. Dla tego
w więzieniu potrzeba mieć szkołę. dla
uczenia czytania i jeden lub kilku z wię-
źniow, umiejących czytać, powinni bydź.
wybierani de- uczeniadrugich: bo wy-=
stępek i niewiadomość zawsze prawie
chodzą z sobą w parze. Należy ich
nauczyć szancewać sumnienie wlasne i
głos jego poznawać; należy przekonać
i głęboko w serce ich wrazić, że wszyst-
ko widzące oko Bozkie zawsze nanich.
jest obrócone:, i przerażać pokazaniem

sprawiedliwego gniewu Bozkiego na.
nich, jako na grzeszników, którzy się
sprzeciwiają nayświętszym jego pra-
wom; ale też razem. zapowiadać im L
zapewniać o.gotowości jego do przeba-
czenia w kazdym czasie tym. którzy
ze szczerą skruchą do niego się na-
wracają i szukają . usprawiedliwienia:
w zasługach Jezusa Chrystusa. [opo-
łoży stałą i niewątpliwą. zasadę do po-
słuszeństwa prawom, równie bozkim
jak ludzkim, i przekona ich, iż koniecz-
nie należy hamować namiętności swe-
je; należy ich także opatrywać xięga-
rni Pisma Ś., które same tylko mogą
ich usposobić do zbawienia. Należy ich.
nauczyć święcić dni niedzielne i prze-
strzegać, ażeby chodzili na nabożeń-
stwo, które koniecznie się odprawiać
powinno w więzieniach.

Używanie wódki powinno bydź zu-
pełnie zabronione: zakaz przynoszenia
jey więźniem powinien bydź napisany
na tablicy i zawieszony nade drzwiami
do każdey izby. Wódka zapala krew,
obudza namiętność , i często przywo-
dzi nieszczęśliwą ofiarę do popełnienia
nowych występkow, któreby im ani
na myśl nie przyszły w trzeźwym sta-

nie. Pijaństwo prowadzi de kłótni, nie-
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posłuszeństwa i odbiera wszelką sposo-
bność poprawy.

Gry wszelkie również zabronione
bydź powinny, ipilnie przestrzegać na-
leży, ażeby między dozorcami i stra-
żnikami' tych nieszczęśliwych, nie-znay-
dowali się tacy ludzie, którzyby sami
zakładali z nimi grę, pijaństwo, mo-
wy brzydkie, i t. p.

Kiedy środki te wezmą szczęśliwy
skutek , w odwróceniu niektórych znie-
szczęśliwych więźniów z drogi wystę-
pku, i kiedy wyydzie czas ich zamknię-
cia;
ich z fangiłfiami swemi i powrócić przy-
jacietodj| tak, izby uratowani od wy-
stępku, zaczęli wchodzić do towarzystwa
ludzi. dobrych..

Ciągłe: zatrudnienie..

Ziamieniać więzienia w domy pracy,
jest także wielkim środkiemdoich u-
lepszenia.  Sprawiedliwie powiedżieć
można, że praca jest aniołem-stróżem
dla człowieka.

Zaprowadzenie robot w więzieniach,
nie powinno mieć na celu zysku, albo
bydź uważane za dochod dla tego zakła-
du; ale tylko za środek do wyjędze-
nia próźnowania, a.przyuczenia. dopra-
oy, którey. pogarda bywa przyczyną
do wielkiey części: występków, popeł-
nianych przez niższą klassę ludzi. Na-
leży takie mieć sklep opatrzony we
wszelkie potrzebne ku. temu narzędzia
iŁmateryały, jak np. dla szewców, kraw-
ców, kapeluszników , pilśniarzów, tka-
czów, prządców it.d: Więźnie, którzy:
w. więzieniu lat kilka podług dekretu zo-
stawać muszą, mogą prząść itkać. Co
bardzo jest pożytecznćm: gdyż.saini:sie-

wtedy należy. staraćsiępogodzić |

 

bie odzieżą opatrywać będą. Kobićty
mogą Przężć, robić pończochy, szyć,.
prać, i t.

Wielka część tych mieszczęśliwych
dostaje się do więzienia za występki:
przez próźnowanie popełnione. Jak tyl-
ko:zakosztują owoców pracy, wnet na-
biorą doniey nałogu i podobają w niey..
Winowaycy powinni. mieć pożytek ze:
swojey praey, dostając wzięty ch za:
nią pieniędzy, których: ą należy im wy-
dawać w czasie więzienia, a drugą Za--

trzymywać do czasu. wyyścia z niego:-
z czegozłoży się niejakiś: zasiłek na pier--
wsze jego potrzeby , da mu sposobność.
weyść w' jaką służbę, albo wziąć się:
za jaką robotę.

Ostatnia trzecia częśćpowinna bydź:.
obróconą na utrzymanie zakładu, tym:
końcem 'w więzieniu utrzymywanegoina:
wszelkie wydatki, potrzebne dla dostar--
czenia im robot: oprócz utrzymania.

Placa dla ich dozorców powinna bydź'
dostateczną,ażeby nie dadź powodu do:
krzywdzenia tych nieszczęśliwych.Wszy-
scy winowaycy powinni bydź zajęci ro--
botą podług naznaczenia dozorców, ale
pod zwierzchnością członków wizytu-'
jących, to jest, takim. sposobem, jaka:
dla którego robota jest: przyzwoitą po:
dług siły, wieky i innych względów.
Zawsze zaś robota obiera się taka, któ-
ra więcey przynosi korzyści. Chociaż.
uwięzieni za” dlugi nie mogą bydź do.
robot przymuszani; chcącym jednakże-
zająć się pracą, dla: prędszego długów
swych wypłacenia, należy koniecznie i:
niezwłócznie dadź to wszystko, cokol--
wiek jest potrzebne.

Zamknięcie na osobności.

Zamknięcie jednego w. oddzielney
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izdebce o chlebie i wodzie,zawsze prawie
skutecznym było środkiem do upa-
miętania nayzuchwalszego i do zmię-
kczenia nayzatwardzialszego winoway-
cy. Wielu zgadzało się życie raczey
stracić, aniżeli zostać pozbawionymi
obcowania z ludźmi. Urządzenie tych
izb samotnych, takie bydź powinno, iż.|
by żadnych znikim źwiązków i rozmów
mieć nie było można. Zamknięty od-
daje się wtedy na karę naysroższą, roz-
myślania z sobą samym. Pokilku dniach
lub tygodniach, odmienia się nawet przy-
rodzenie tych ludzi.
grożenie zamknięciem wstrzymuje ich
od dopuszczenia się różnych przestęępstw,
jako to: złorzeczenia, postępkow zoo
„cych, sarkania na przełożonych, le-
( nistwa ; rozmyślney utraty rzeczy po-
trzebnych it. p. Bojaźń tey kary bar-

_ dziey jeszcze powiększa się wyobraże-
Ma jaś „kał wtenczas, kiedy oni są zam--

ci; samotni i na próżnowaniu, to-

warżyszęyich zarabiają sobie na zwy-

czayne przeżycie, ina potrzeby w cza-
sie przyszłym; ni zaś czas swóy na,

* próżno tracą, a Rowyyściu z zamknię-
cia muszą cierpieć niedostatek i nędzę.
Kara tego rodzaju w każdćm zdarzeniu

'*„zastępować może więzy i cielesne po
więzieniach kary.

W szystkie te urządzenia używają się
szczególniey na winowayców, skazanych
na więzienie doczesne. Wieczna nie-
wola do rozpaczy ich prowadzi,i od-
bierając wszelką im nadzieję, czyni 0-
bojętnemi do zrobienia sobie lub zjedna-

 nra jakieykolwiek pożyteczney rzeczy,|
i głowę im napełnia ustawiezną myślą, |
o ucieczce, gwałtowności, zuchwalstwie,
a s »
itp

Wszędzie, gdziekolwiek te sposoby

Samo potóm po-

 

poprawy są użytei roztropnie do skut-
ku się przywodzą, wielki cel, popra-
wa występnych, przez ukaranie tak mi-
łosierne i dobroczynne, pomyślnie się
otrzymuje.

Towarzystwo składać się powinno
z prezydenta i komitetu z pewney li-
czby członków złożonego, znajomych
z rozsądku, uczeiwości i ludzkości, któ-
rych dozorowi i zawiadowaniu oddają
się więzienia, komitet wyznacza od sie-
bie członków odwiedzających. Co mie-
siąc komitet czyni doniesienie o moral-
nym stanie więźniów, o wewnętrznóćm
sprawowaniu powierzonego ah zakła-
du, o wydatku i przychodzie%pienię-
dzy, z wyrażeniem: z jakiego pocho-
dzą źródła i na co zostały użytey.

 

PRAWIDŁA DLA TOWARZYSTWA OPIEKI
WIĘZIEN.

L

W Sankt-Petersburgu ustanawia się
towarzystwo, pod nazwaniem: 'Iowa-
RZYSTWO OPIEKI WIĘZIEN. Rzeczą jego bę-
dzie, moralna poprawa uwięzionych
przestępców, polepszenie stanu ludzi o-
sadzonych za dlugi i w różnych spra-
wach, na zasadach wyłożonychw przy-
łączonych tu uwagach.

II.

Obowiązkiem Towarzystwa będzie,
starać się o to, ażeby do więzień i mieysc
zatrzymania wprowadzone były, po-
dług sposobności, pięć następujących
sposobow poprawy, które w przyłączo-
nych uwagach obszerniey są wyłożone,
a mianowicie: 1) pilny 4 ustawiczny
dozor mad uwięziomymi; 2) rozgatun-
kowanie ich podług rodzaju przestępstw
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lub obwinień; 5) nauczanie ich prawi-
deł chrześcijańskiey pobożności i dobrey |
moralności na nich zasadzoney; 4) Za-|
jęcie ich przyzwoitćm zatrudnieniem;|
5) zamknięcie przewiniających, albo zu-
chwalstwo popełniających,w mieyscu sa-|

motnćm,

IE

Towarzystwo zostawać będzie pod
naywyższą protekcyą Cesarza Jego Mo-|
ści. Zatem wybor i naznaczenie jego

prezydenta zależeć będzie od woli Je-
go Cesarskiey Mości.

Iv.

Każdy zapisujący coroczną ofiarę na|
zasilenie towarzystwa w dobroczynnćm |

jego celu uznaje się za jego członka,a
zapisujący ofiarę jednorazową, zowie się
jego dobroczyńcą: ofiary mogą bydź nie
tylko w gotowych pieniądzach , ale też|
w rzeczach do żywności, odzienia iin-
nych potrzebnych dla więźniów.

KŻ
Dla wykonywania przedsięwziętego|

przez Towarzystwo dziela, ustanawia |
się jego Komitet, który składać się bę:
dzie,z jednego prezydenta, kilku vice-
prezydentów, dwónastu aibo więcey
dyrektorów, jednego kassy era i dwóch
sekretarzów. Dla ważności postanowień
komitetu potrzeba nie mniey jak sześć

członków i jednego sekretarza.  Wszy-

scy członkowie komitetu potwierdzają
się w tóm znaczenia: przez Jego Cesar-|
ską Mość. Dla tego na kaźde wakują-
ce mieysce, komitet przez prezydenta
Cesarzowi Jegomości poda potrzech kan-
dydatów na każde wakujące mieysce, dla
wyboru jednego z nich, podług uwagi
Jego Cesarskiey Mości.  

VI.

Obowiązkiemkomitetu będzie: przed-
siębrać naystosownieysze i nayskutecz-
nieysze środki do pomnożenia kapitału
owarzystwa, przez jednorazowe zapi- .

'sy i coroczne ofiary, dla osiągnienia
przez nie celu Towarzystwa, w artyku.
le I 1Il prawideł tych opisanego: Tym
końcem należy wezwać osoby ufność
mające, dla zbierania zapisów pie-
niężnych ofiar i jednorazowych darów,
oraz mieć pieczą, ażcby summy 'Lo-.
'warzystwa użyte były ze ścisłą oszczę”
dnością i zachowane wiernie.

VII.

Komitet ma prawo czynić potrze-
bne rozrządzenia i postanowienia we
wszystkich gałęziach przedsięwziętego
dzieła, i odmieniać je w czasie , kiedy
'tego potrzebę uzna. Odmianyte bę-
dą za zgodą powszechnego zebranią
członków, które dla tego umyślnie zwo-
ływane będą.

VIII.

Gdy niema więzień urządzonych, zu-
pełnie zgodnych z potrzebami w przyłą-
czonych uwagach wyłożonemi, komitet
zwróci uwagę swą na przykładanie się do
polepszenia znaydujących się teraz, aby
rozpocząć działania dobroczynnych za:
miarow Fowarzystwa, podługmożnościiL
okoliczność... >

IX. |
Członkowie komitetu wszyscy ma..

ją, prawo i wolność odwiedzać w każdym
czasie, podług upodobania,więzienia i do-
my, w których się utrzymują osadze-
ni. Wszystko, czego w tóćm zwiedza-
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niu dostrzegą, udzielą komitetowi, a
ten przez prezydenta swego. przeno-
si o tćm, eopotrzebnćm osądzi, do wie-
dzy zwierzchności, pod 'którey zawia.
dowaniem są więzienia, lub domy u-
trzymywania osadzonych.

Chociaż w tych budowach niepo-
dóbaa jest zakładać i urządzać całego
tego porządku, jaki bydź powinien
w więzieniach , podług nowego planu
budowańnych; jednakże komitet starać
się będzie, przybliżyć w nich, ile mo-
Zności, do tegoż celu, co się tycze po-

działu więźniów , -w.miarę ich winy i
przestępstwa. Przełożony 1 dozorcy
obowiązani sąpomagać do tego wszel-
kiemi -sposobami ze swojey strony.

XI.

Opatrzenie xięgami Pisma świętego
i innemi religiynemi xiążkami poleca
się staraniu komitetu. Nauki i napo-

minania kapłana, jeśli i gdzie go mieć
można; bardzo'są potrzebne i pomaga-
ją do osiągnienia dobroczynnego celu
opieki więzień.  Jeżeliby «się znałazła
sposobność przy więzieniu zbudować ka-
plicę, byłoby to arcy pożyteczną dla
duchownego pożytku więżniów. -Prze-
pisuje się za obowiązek dla źwierzchno-
ści więzień, przez spólne starania z ko-
mitetem opieki, zaprowadzić, ażeby dni
niedzielne i świąteczne przepędzano na
modlitwie, czytaniu .i ćwiczeniach pobo-
źnych.

XIL

Wwięzieniach przedsięwzięte będą
jak nayskutecznieysze środki , około za-
pobieżenia używania napojów gorących. 

Dla tego 'po więzieniach w mieyscach
pasy walsysa mają bydź przybite dru-
kowane przepisy, ZBUEAMEJĄCA ich u-
zżywania.

XIIT.

Opieka kornitetu rozciąga się na
wszystkie więzienia, domy zarobkowe

|i uśmierzenia, domy osadzenia i tym
podobne mieysca zamknięcia , w któ-
rych radami swemi, pieczoło witością i
połączonym dozorem zwierzchności, spół-
nie działają, ażeby utrzymanie wiodło u-
więzionych,bardziey do moralney popra-
wy, aniżeli do ich zatwardzenia służyło.

XIV. j
Komitet dla odbywania czynności

swoich zgromadza się raz co miesiąc,
a jeżeli potrzeba „wypadnie . 1 częściey,
podług naznaczenia  prezydującego ;.0
czóm sekretarz przez biłety uwiada-
mią.

RV.

Prezydent zaymuje pierwsze miey-
sce na wszystkich posiedzeniach komi-
tetu., tak miesięcznych jako i powsze-
chuaych. W jego niebytności, jeden
m wice,prezydentów, a wich niebytno-
ści .jeden z.dyrektorów, za.zgodą dal-
szych członków, .mieysce jego zastępuje.

"KVI.

Na.posiedzeniach swych komitet na-
radza się: 1) nad środkami do pomno-
żenia i zachowania swojego kapitału,
który potrzebny jest jemu na przynie-
sienie ulgi dla więźniów w ich utrzye
maniu; na zaprowadzenie u nich robot,
rzemiosł i rękodzieł; na opłatę ludziom,
przez komitet do potrzeb swołch uży-
tym; i t. d.; 2) nad sposobąmi jak
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naystosownieyszemi do osiągnienia swo-
jego celu; 3) nad różnemi uwagami i
projektami do wydoskonalenia wewnę-
trznego między więźniami rozrządzenia;
4) rozpatruje i porównywa to, co wi-
dzieli członkowie zwiedzając mieysca
więzień ; 5) namyśla się względem roz-
szerzenia działań swoich, przez zapro-
wadzenie podobnych komitetów w ró-
żnych miastach i mieyscach Rossyi,1 t. d,

RVII.

Ci z dyrektorów, którzy w ciągu ro-
ku z naywiększą akuratnością bywali na
posiedzeniach komitetu, i więzienia od-
wiedzali, pozostają na rok następny;
jeżeliby zaś żądali, a inni, drugiemi o-
bowiązkami zajęci, doznawali przeszko-
dy do sprawowania tych obowiązków,
nie zapisują się już do nowey listy człon- |
ków komitetu.

XVIII.
Sekretarze utrzymują protokuły ka-

zdego posiedzenia komitetu i powsze-
chnego zebrania, również ułatwiają ca-
łą korrespondencyą ze stosunkow komi.
tetu wynikającą. Protokuły i korrespon-
dencyą podpisuje prezydent na po-
siedzeniu i sekretarz

XIX.

Kassyer przyymuje ofiary jednora-
zowe i coroczne, na które wydaje kwi-
ty z własnym podpisem.
je xięgi przychodu i rozchodu; które
zawsze powinny bydź otwarte dla przey-
rzenia przez czionków komitetu. Co
miesiąc podaje komitetowi krótką wia-
domość o przychodzie i rozchodzie pie-
niędzy. A po upłynieniu roku, xięgi
jeg o przeglądają trzey członkowie przez

Dzieje Dobrocz rok 1820. marzec.

On utrzymu- | 

komitet wyznaczeni; poczćm rachunek
z tego wyciągnięty przedstawia się ko-
mitetowi, a po jego aprobacie, czyta
się także na zgromadzeniu powszech-
nóm. Wszystkie zalecenia do kassye-
ra na wydanie pieniędzy, podpisuje pre-
zydent na posiedzenin,dway dyrękto-
rowie i sekretarz; bez czego nie mo-

że następować żaden wydatek.

XX.
Nikt z pobieraiących płacę od'['owa-

rzystwa nie może być członkiem komi-
tetu, ani mieć głosu na jego posiedzeniach

RXI.

Kassyer i sekretarze są członkami
wszystkich komitetów z obowiązku swo-
jego urzędu.

| | RXII.

Komitet powszechny dla cząstko-
wych komitetów przeznacza pieczą 1

|staranie około różnych części ogólnego
dzieła , jak jest wyrażono w przyłączo-
nych uwagach.

SXIII.

Pieczę o uwięzionych z płci nie-
wieściey, przyymie na siebie komitet
z osób teyże płci złożony, który skła-
dać się będzie z jedney prezydentki, dwu-
nastu lub więcey członków i sekretarza.

XXIV.

Komitet żeński tychże samych trzy-
mać się będzie prawideł, co i komitet
męzki. Dla nawiedzania każdego wię-
zienia naznacza się kilka niższych komi-
tetow, które donoszą o skutkach swo-
jego odwiedzania komitetowi powszech-
nemu; o czćm także za każdym razem
udziela się wiadomość 1 komitetowi

6
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męzkiemu, ażeby wiadomość ta mogła
być zapisaną do jego protokułu.

"XXV:

Co rok Towarzystwo odprawi po-

wszechne zgromadzenie członków, do-

broczyńców i życzliwych temu dzielu;

na które zapraszają się. też i damy.

Naposiedzeniu tćm zdawana będzie spra-

wa komitetu o postępach działań jego

z roku przeszłego, razem z rachunkiem

kassyera z użycia summ pieniężnych;

zdawana także będzie sprawa komitetu

żeńskiego. Sprawy te, po aprobacie

zgromadzenia, będą drukowane razem
z listą członków 1 dobroczyńców.

Na autentyku podpisał:

Alexander Miążę Golicyn.

Gdy tym sposobem nastąpiło Naywyż-
sze potwierdzenie, na założenie tu 'Lo-
warzystwa opieki więzień, uczynione zo-
stały przez P. Prezydenta jego, zapro-
szenia, do czynnego uczestnictwaw cha-
rakterze czlenków komitetu, niektó-
rych godnych ufności osob płci obojey,
za poprzedniczą zgodą Jego Cesarskiey
Mości na utwierdzenie ich w tym sto-
pniu, podług znajomości chrześcijań-
skich w nich przymiotow i czułości ku

cierpieniom ludzi. A po otrzymaney
od nich na to zgodzie, przystąpiono tło
otwarcia komitetu "Towarzystwa opie-
ki więzień

W tym celu, dnia 11 października
1819 roku zaproszone do uczestnictwa

"w tem "Towarzystwie osoby, zebrały

się do domu prezydenta. Zgromadze-
nie to składali: przenaywielebnieyszy Mi-
chal, metropolita nowogorodzki i sankt-
petersburski; przenaywielebnieyszy F1-

 

 

laret arcybiskup twerski i kaszyński;
pastor Patersov; Xiężna Zólija Mesczer-
ska, Praskowija Polstaja; Xiężna Anna
Golicynowa; XiężnaAnna Sczerbatowa;
Xiężna Natalia Trubecka; Anna Po-
mian-Pezarowiusowa, Katarzyna Bache-
racht; Eudokija Paterson; jenerał Po-

rucznik Hrabia Karol Liwen; radea
tayny baron Borys Fitynghofi; jenerał

major Mikołay Ieontjew; rzeczywiści

radcy stanu: Xiąże Piotr Mesczerski,

Michał Mahnicki , Maciey Szter, Bazy-

li Popow, Stefan Dźunkowski, Paweł

Gałachow; radca stanu Paweł Pomian-

Pezarowius; radca dworu Roman Gablic;

assesor kollegialny Marcin Pilecki; radca

tytularny Mikołay Sierow; sekretarz kol-

legialny Andrzey Herszelman; sekretarz

gubernialny Alexander Zengbut; Jan

Parland, Włodzimierz Wenning, Jan

Wenning, baron Filip fon Brunnow. ()

Po przeczytaniu wyżey wspomnio-

nego przełożenia, względem ustano-

wienia w Petersburgu Towarzystwa o0-

pieki więzień i prawideł dla komitetu,

którego powinnością mieć pieczą o środ-

ki dla przywicdzenia do skutku za-

miarów Towarzystwa, prezydent jego,

JO. Xżę Jmść Alexander Mikołajewicz

Golicyn, czytał pismo obeymujące w so-

bie: wyłożenie przyczyn, które były

pierwszą pobudką do zawiązania T'o-
warzystw opiekuńczych dla więzień,

dobroczynne skutki ich i cudowne po-

stępy w stanach amerykańskich i w Bry-

tanii wielkiey; zawiązania podobnego

Towarzystwa we Francyi, nakoniec

zaprosił członków ku przystąpieniu do

 

(*) Z osob zaproszonych nie znaydowały się na tem zgro-

madzeniu, JW. Anna Kozodawlewa, Uliana W ennng 1

paśtor Pinkerton, pierwsi: dla słabości zdrowia, 4 0-

/ statni dia nieznaydąwania się w Petersburgu.
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tego nowego i tu dzieła. Dla deki
dnieyszego wyobrażenia o istocie tey|
rzeczy , kładziemy słowa tego zakoń-.
czenia: £

„Weydźmy w te ponure mieszka-
nia, gdzie grzech, jawny we wszyst-
kich swych zgubnych skutkach, wstrzy-
muje się jedynie od możności rozmna.
Żania działań zepsutey woli;gdzie wy-
stępki, ten płod burzliwych nąmię-
tności i skłonności zepsutych, pozba-
wione są tylko zdarzenia do wylania
swojego jadu; gdzie niewiadomość, lek-
komyślność, próżnowanie, bezpieczność,

a nadewszystko zapomnienie na Boga
i przykazania miłości jego, pod różne-
mi postaciami tpadku i obląkania, prze-

stąpiwszy zakon boży i prawo ludzkie,
oczekują postanowienia o swoiim losie
na całe dalsze życie. Męka sprawie-
dliwości może na czas tylko wstrzy-
mać jawne okazanie ich złości; lecz Fo-
warzystwu opieki -więzień, powierza.
jąsię czyny miłosierdzia.  Sprawiedli-
wość oczyszcza obywatelską społecz-
ność od tych szkodliwych jemu człon-
ków, i karze ich dla zabezpieczenia do-
brych, a dia złych bojaźni. _ Miłosier-

dzie stara się przynieść ulgę w losie
tych na karę oddanych , w: zasłużonym
przez nich stanie wyłączenia od społe-
czeństwa ludzi; ono troskliwie stara

się naprowadzić ich na tę prawą dro-
gę, z którey zbłądziii; dać im zamiłlo..
wać czysteświatło nauki ewaajelicz.
ney, obudzić w nich głos uspionego
sumnienia, dla nawrócenia do Chrystu-
sa Zbawiciela, mówiącego «do zostają-
cych wwięzach, uryydźcie, a do'zosta-
jących w ciemności, odkryycie się.  Miżo-
sierdzie usiluje, złych, odrzuconych, zgu-  bionych dla społeczności, umarłych już

R i

e,

dE

dla niey ludzi, przywrócić do życia
chociażby nie wszystkich,.i oddać na
łono towarzyskiego życia, pożyteczny-
mi, dobrymi, rządnymi. Jakkolwiek
mały byłby skutek w tak dobrćm ust-
łowaniu, zawsze jednak samo staranie
oto, miłóm będzie Bogu Zbawicielowi;
wiemy albowiem ze słów bożych, że
odwracający 8grzesżnika od błędu drogi
jego , zbawi duszę od śmierci, i zmaże
mnóztwo grzechów. Wiemy także , że

w niebie radość bywa z jednego grze-

sznika pokutującego większa, aniżeli

z dziewiędziesiąt dziewięciu sprawiedli-
wych, niepotr zebujących pokuty. luecz
oprócz tego, zaprowadzenie dobrego
porządku między zamkniętemi w wię-
zieniach, wprowadzenie pożytecznych

między nimi zatrudnień, piecza o zdro-
wie i rzeczy do ich utrzymania po-
trzebnych , słowo pocieszenia i odro-
dzenia, w czasie ciężkich dolęgliwości
do nich wyrzeczone, samo okazanie
szczerego uczucia nad ich biednym sta-
nem, niesąż to dzieła miłości chrześci-
jańskiey , które na nas wkłada przy-
kład i nauka Chrystusa? chory bytem,
i nawiedziliscie mię, w więzieniu by-
łem i przyszliście do mnie.
dzieła naznaczeni też jesteśmy wolą Mo-
narchy , tąż miłością ożywionego, któ-

ra z wnętrzności (Qyca naszego niebie-

skiego daje słońce, aby przyświecało
złym i dobrym, i spuszcza deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych; mi-
łością, która była pobudką Zbawicie-
lowi naszemu, żesię modlił nawet za

tych, którzy go krzyżowali. W dzie-
le tóm znaydziemy, bez wątpienia gor-
liwą pomoc naszych spólziomków, za-
wsze ochoczych do uiżenia. sorpien lu-
dzi zamkniętych w więzieniu.

6*

Do tego,

i
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Po tóćm zgromadzenie przystąpiło
do wybrania zpomiędzy siebie wice-
prezydentów, dyrektorów, kassyera, kol-
leńtora i sekretarzów; wybrani zaś -z0-
stali następujący : |

Na vice-prezydentów: przenaywiele-
bnieyszy Michał, metropolita nowgo-
rodzki i sankt.petersburski; przenay-
wielebnieyszy Filaret, arcy-biskup twer-
ki i kaszyński; jenerał-porucznik Ka-
rol hrabia Liwen; radca tayny Borys
baron Fitynghof.

Na dyrektorów: pastor Paterson;
pastor Pinkerton; jenerał major Mi-
kołay Leontjew; rzeczywiści radzcy sta-
nu, Piotr Xiążę Mesczerski, Michał
Mahnicki, Maciey Szter, Bazyli Popow,
Stefan Dżunkowski, Paweł Gałachow;
radca stanu Paweł Pomian Pezarowius;
radzca dworu Roman Gablic; assesor

kolegijalny Marcin Pilecki; sekretarz
kolegijalny „Andrzey Hertelman; sekre-
tarz gubernialny „Alexander Zengbut;
Jan Parland ; Włodzimierz Wenning.

Na kassyera: Jan Wenning. Na kol-
lektora: Jan Parłand. Na sekretarzów:
radzca tytularny Mikołay Sierow ; tłu-
macz kollegium spraw zagranicznych
Filip baron fon Brunnow.

Złożony tym sposobem komitet To-
warzystwa opieki więzień, niezwłócz-
nie przystąpił do urządzenia «środków
ku osiągnieniu dobroczynnego swego
zamiaru. A jako przedsięwzięcia jego
nie mogą bydź uskuteczniane bez do-
statecznych summ pieniężnych, zatóćm
przystąpił do ziozenia początkowego
kapitału Towarzystwa, i członkowie ko.
mitetu jego na pierwszćmże posiedze-
niu zapisali pewną summę w ofierze

.jednorazowey, i pewną- w ofierze co-
roczney.  

Zia.pisy te czynią w ofiarach jedno-
razowych, rubli 5,575, a w corocznych
rubli 5,3575. i

VYkrótce potóm, dnia 15 pazdzier-

nika, nastąpiło utworzenie komitetu
dam. Prezydentką jego z powszechney
zgody, wybrana rzeczywista tayna rad.
czyni, Anna Kozodawlewa; dalszemi
członkami komitetu są: Zofia Xiężna
Mesczerska; Praskowja Tołstaja; An-
na Xżna Golicynowa; Anna Xiężna
Sczerbatowa; Natalia Xżna Trubecka;
Anna Pomian-Pezarowiusowa; Kata.
rzyna Bacherachtowa ; Eudokia Pater-
sonowa; Uljana Wenningowa— Po u-
tworzeniu i otwarciu komitetu dam-
skiego, wybrane jeszcze zostały na je-
go członków; Barbara 'Tatysczewowa;
Kleopatra Xżna Łobanowa-Rostowska;
Wiara Szczerbininowa; Praskowia Ty-
mofiejewa; Marya Michayłowowa i A-
lexandra Rostowcowa. Dla załatwie-
nia korrespondencyi w tym komitecie
przybrany za sekretarza, radzca tytu-
larny S$. Finikow.

Po doniesieniu Cesarzowi Jegomości
przez prezydenta [owarzystwa, o roz-
poczęciu działań komitetu jego, i u-
czynionych przez jego członków zapi+
sach potrzebnego na to kapitalu, po-
dobało się Jego Cesarskiey Mości, na
okazanie Naywyższey swojey opieki dla

tak pożytecznego ustanowienia , daro-
wać dlań 10,000 rubli na jeden raz, i
po pięć tysięcy corocznie; i wtey mie-
rze wyszedł Naywyższy reskrypt do Mi-
nistra skarbu. - >

Komitet Towarzystwa opieki wię-
zień, z wdzięcznością naygłębszą przy-
jąwszy ten dar szczedroblwości Mo-
narszey dla uwięzionych, którzy od-
tąd stająsię przedmiotem jego pieczy,
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miłością rodzaju ludzkiego oznaczoney. |(nia Pańskiego, w prostym odzieniu od-

postanowił przez swojego prezydenta|
złożyć Jego Cesarskiey Mości naygłęb-
sze podziękowanie. -

Komitet niewątpliwą ma nadzieję,
że dar ten hoyności Monarchy nasze-
go, tkliwego w sercu swćm nalos zno-
szących w zamknięciach cierpienia wy.
stępku i nieszczęścia, tudzież ofiary” na
tenże cel uczynione przez członków
komitetu, posłużą  spółziomkom na-
szym za przykład ku naśladowaniu, i
że pożyteczny cel 'lowarzystwa znay-
dzie dobre u nich przyjęcie i ocho-
czych pomocników we wszystkich sta-
nach. Ta ufność komitetu na tóćmsię
zasadza, że czyny miłości i litości nad
cierpiącą współbracią zawsze były i są
odznaczającą cechą charakteru naszych
ziomków. Przyzwoitą zdaje się być rze-
czą, wspomnieć tu niektóre do tego
przykłady w puściźnie po przodkach
naia zostawione.

Makary , metropolita Rossyi, przy
błogosławieniu ślubow małżeńskich,
Cara Jana Wasilewicza z Carową Ana-
stazyą, w mowie do nich, między in-
nemi wyrazi: „Dla ubogich naybar-
dziey miłosierdzie czyńcie, wdowy, sie-
roty i pokrzywdzone brońcie, a zatrzy-
manych w więzieniu nawiedzaycie.,,
W czasach owych był także z dzieł
miłosierdzia sławny Szeremietjew, ' po-
święcił on na nie cały majątek; gdy Mo.
narcha zapytał u niego: „gdzieby po.
dział swóy majątek?— „Przesłałem przez
ubogich na Łamten świat, odpowie.— Car

Sokal Fiodokowiicz, z własnych pie-
niędzy we wszystkie -opatrywał po-
trzeby, wysylanych na Syberyą prze-
stępców. Car Aiexy Michayłowicz co
rok, w wigilią święta Zmartwychwsta-

 
 

wiedzał więzienia, rozpytywał się wię-
zniów o ichweak. mnieysze prze-
stępstwa darował, i z własnego stołu

paschę dla nich posyłał. Archimandry-
ta ZVikon, zostawszy wyniesiony na
Metropolitę nowgorodzkiego , przez

czas zycia swojego w Nowgorodzie. na_
wiedzał więzienia, wy wiadywał się o
winach więźniów. „Był jemu (mówi

historyk tego męża) o tym rozkaz od
wielkiego Monarchy; widząc po winach
i poprawie,z ciemnicy oswobadzać; a
naybardziey niemocnych od rąk sil-
nych i niesprawiedliwie więzionych
z więzów wyymować i wolność dawać.,,
Dwie żony Cara Alexieja Michayłowi-
cza, postępowały za przykładem Mo-
narchy w miłości bliźniego, małżon-.
ka swego. Pierwsza Carowa Marya
lijiniczna, obracała wielkie summy ną
wykupowanie jeńców, a Carowa /Vata.

lia Kirytówna, opatrywała darami swe-
nii więz zienia i domy chorych, noca.
mi je nawiedzała; a z własnych rąk
rozdawalła niemającym szytey odzieży.
Nauczyciel tey Carowey , bojarzyn Ar-
tamon Sergiejewicz Matwiejew, dła u.
żytku ubogich, sam przepisywał świę.
te xięgi. Nauczyciel Carewicza Alexe-
go Alexiejewicza, bcjarzyn Fiedor Rty-
szczew,nawiedzał więzienia, za nie-
których więźniow długi opłacał, in-
nych cierpienia lżeyszemi czynił— Ta
skłonność do dobroczynności dla cier-
piących 1 teraz jeszcze ożywia współ-
ziomków naszych, i gdyby nie zasimu-
cić przez to chrześcijańskicy skromności
dobrze czyniących, możnaby bardzo
mnogie przytcezyć łu przykłady; a bez
wątpienia w ogólności powiedzieć mo-
żna, iż ledwieby się w ojczyźnie na-

-
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szey znalazł taki, któryby, chociaż przy
małych sposobach, nie okazał przez co-
kolwiek cznłości swojey nad cierpiący-
mi w więzach.

"Tak wielka ku dobroczynności w ro-
dakach naszych skłonność, poda bez
wątpienia komitetowi Towarzystwa 0-
pieki więzień prawdziwą pomoc, dla
przywiedzenia do skutku jego przed-
sięwzięć; i bez wątpienia każdy się mo-
że o tćóm przekonać, że cząstkowe
w tćm rodzaju dary dobroczyńców,
mogły przynosić ulgę w przeznaczeniu
dla małey tylko liczby uwięzionych, i
to nie nadługo; lecz żeby zawsze trwa-
lo i na wszystkich w powszechności wy--

lać dobroczynność, polepszyć ich utrzy-
manie, wytępić prózniactwo, tę mat-
kę występków i rozpusty w mieyscach
ich zatrzymania, zwrócić własnąż ich.
uwagę na stan swóy, wzniecić w nich
„żądzę staniasię pożytecznymi porządny-
mi obywatelami , i zamienić mieysce
ich zamknięcia, schronienie występku,
zgryzoty i rozpaczy, wmieysca po-

prawy zepsutey moralności, do tego-
siły jednego albo kilku są niedostatecz.
ne: połączenie tylko wielu tego doka-
zac może.

Komitet nie zaniedba w pewnych
czasach uwiadamiać publiczność o swo-
ich działaniach, a nakońcn roku zdać
sprawę ze wszystkich szczegułów.

-. APaun, błogosławiący wszelkim dzic-
łom, ku chwale Nayświętszego imienia
przedsiębranym, pobłogosiawi i to
przedsięwzięcie dobre, i będzie chwa-
lony w zbawionych siłą wielką.

 

Ofiary komitetowi Towarzystwa o.
pieki więzień, dla zatrzymanych w nich,
mogą być czynione, nie tylkoWw goto-

LJ

Nray

wych pieniądzach, ale też w rzeczach

Ofiary pieniężne można przesyłać
do prezydenta M"owarzystwa, do człon-
lków komitetu, albo prosto do jego
kassyera J. W. Wenninga, który miesz-
ka na ulicy angielskiey nabrzeżney,
w blizkości kollegium państwa spraw
zagranicznych. Ofiary. zaś w fantach
tylko się u ostatniego z nich przyyimu-
ją. Asna przyjęcie wszelkich ofiar, wy-
daje się przezeń dla ofiarujących kwit
zwyczayny. |

Ofiary zależą od dobrey woli ka-
żdegodającego. Kazdy daje, ile chce
iile może. Naymnieyszy dar zwdzięcz
mością przyjęty będzie. i

 

| DOBROCZYNNOŚĆ CZASÓW PRZE-
" SZŁYCH.

O URZADZENIACH 1 ADMINISTRACYI SZPITA-

LOW I WSZELKICH ZAKŁADÓW DOBROCZYN.-
NYCH W POLSZCZE I LITWIE od miesiąca

lipca 1791 do połowy listopada 1792.

UsrasowioNa na seymie r. 1791 kom-

missya policyi, miała w zawiadowaniu

szpitale i wszelkie dobroczynne zakła>

dy. (*) Skuteczna czynność, odznaczyła

ją od władz poprzednich, do których ten-

że przedmiot należał. Akta jey auten-

tyczne dałyby naylepsze materyaly do

tey części historyi. „W niedostatku ich,

sądzimy, że godnemi będą uwagi, szcze-

guły, jakie po rożtrząśnieniu dzialań

tey kommisyi, W czasie jey zniesienia

|były ogłoszone w piśmie drukowanćm

w Grodnie pod tytulem: Relacya dele-

gowanych ed nayjaśnieyszey' konfedera-

zzo 
(*) Obacz wyżcy str. 61.

do pożywienia, odzienia i innych potrzeb.

«4
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cyi jeneralney oboyga. narodów 'do.eza-
mninu 'policyi roku 1792. Opuszczając
opinije, jako naturalnie w duchui to-
nie swojey partyi dawane, a tóm sa-
mćm nie mogące interesować, chyba
pod wzgłędem badania jey charakteru,
o jest rzeczą obcą dla Dziejów dobro-

czynności, kładniemy, o działaniach tyl-
ko kommisyi i o wypadkach*w naszym
przedmiocie, opowiadanie we własnych

wyrazach delegacyi, w którćy trzy-
mał pióro jeden z jey członków , kon-
syliarz konfederacki, Stanisław Zagor-
ski podstoli wołyński.

1. Urządzenie. względem ubogich
w Parszawie:— 2. Komput schwyta-

nych ubogich w Warszawie. — 35. Ob
wieszczenie publiczności o urządzeniu u-
bogich. — 4. Deputacya do wyszukiwa-
nia funduszów szpitalnych w całym kra-
jus— 5. Uniwersał względem ogulnego
dochodzenia funduszów.— 6.-Docho-
dzenie funduszu orderu $. Stanisława.—
7. Urządzenie względem lekarzów.

| . Zaczęła kommisya policyi urzę-
doianie swoje dnia 4 miesiąca lipca
roku 1791:.....-..
© a: Uczyniła rekwizycyą do JWW.
Nuncyusza (!) i biskupa poznańskiego,
w. celu uwolnienia Warszawy od przy-
krzącego się żebractwa. (o przedsie-
biórąc, zleciła deputacyi z pomiędzy sie-
bie oznaczonej , uformować projekt do
schwytania i ulokowania tułającego się
po ulicach żebractwa. Uznała oraz po-
trzebą rekwirować kommisyą woyskó-
wą o pomoc na chwytanie tychże żebra-
ków. Ułożyła uformowanie xiąg skład-
kowych, i wydanie uniwersału zapra-
szaljącego publiczność do przychylenia
się według chęci i sposobu na utrzymy-
wanie, żywienie ileczenie tych chorych,

| dzie

 

których «szpitałe objąć nie mogły. Za=
leciła, aby taż deputacya wezwawszy
architekta juryzdycyi marszałkowskiey,
zrobiła plan wyporządzenia mieysc dla
zebraków i włoczęgów, i sposoby  u-
skutecznienia zamiaru kommissyi, uło-
żyła. Obligowała z pomiędzy siebie kom-
misarzy do klasztorów i szpitalów wszy-
stkich, aby z temi traktowali o miey--
sca na przyjęcie ubogich, i względem
układu wyżywienia tychże za umówio-
ną ugodę. Wydała obwieszczenie do
przełożonych ' klasztorów  warszaw-
skich, aby ci wszyscy zjechali się wspól-
nie do pałacu rzeczypospolitey isali
kommissyi, dla ułożenia z kommisarzami

liczby, którą kazdy klasztor przyjąć bę-
mógł do swoich mieszkań ,

w dzień oznaczony, żebraków po uli-

cach chwytać się mających. Podpisała
pięć xiążek dla proboszczów parafijal-
nych do zbierania składki miłosierdzia
1 wpisywania tam dających na fundusz
utrzymywaania i Żżywinienia żebraków,
przepisawszy na czele tychże xiążekin-
strukcyą. Ulożyła termin exekucyi u-
przątnienia miasta Warszawy z żebra-
ctwa na dniu 2 listopada, to jest na
dzień zaduszny, do czego stosowne prze-
pisala dyspozycye.

2. Wydała obwieszczenie do ogłosze-
nia przy trąbie, aby w żadnym domu
szynkowym lub traktierni, nie tylko
nie przechowywano żebraków, ubogich
dziadów, ludzi loznych, bez służby bę-
dących, pod karą; owszem aby ich za=
raz pozbywano się w dniu do schwytania
żebraków i tulaczów przeznaczonym.
Odebrała raport odinstygatorów, dozor-
ców i kommend do schwytania ogól-
nego żebraków w mieście Warszawie
i na Pradze przeznaczonych: iż tych
-
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wWarszawie schwytano osob 422, a,
na Pradze 80, in sunuma 502: których, po
uczynioney przez dwóch doktorów i
sześciu felczerów rewizyi, i odłączeniu
chorych od zdrowych, osadziła w miey-
scach oznaczonych. Deputowała z po-|
między siebie ofiarującego się na tę po-
sługę kommisarza wydziału poznańskię-
go, który końcem zapewnienia kommis-
syi o stanie i potrzebach schwytanych
i ulokowanych ubogich, wszystkie te
mieysca, gdzie lokowani, objechał, zlu-
strował i otćm relacyą kommissyi uczynił.

5. Atak oczyściwszy miasto War-
szawę, od tłumu ubóztwa, i odebraw-
szy różne znaczne jałmużny od osob, przy-
kładem Nayjaśnieyszego Pana, w zna-
cznćm opatrzeniu tychże ubogich, do
tego zachęconych, kazała wydrukować
raport do publiczności o urządzeniu u-
bogich żebraków, dnia 2 listopada za-
branych i użyciu funduszów na nich
złożonych z wymieniem wszystkich źró-
deł, z których do daty tegoż rappor-
tu, do kommissyi wpłynąć mogły.

4. Urządziwszy mieyscową lokacyą
ubóztwa, przedsięwzięła ogulnie w ca-
łym kraju dochodzić funduszów wszel-
kich szpitalnych, i w tym celu wyzna:
czyła z pomiędzy siebie deputacyą, któ-
rey przepisaną instrukcyą dała moc po-
szukiwania funduszówna szpitale prze-
znaczonych, i wszelkich zapisów, fun-
dacyi na żywienie, edukowanie dzieci,

sierot, wdów, wyposażenie panien ja-
kieykolwiek bądź kondycyi, zgoła do-
chodzenia wszelkich funduszów pobo-
żnych w całym kraju.

5. Wydała uniwersał wzgłędem do-
chodzenia funduszów, pobożność i ludz-
kość za cel mających, w punktach: 1):
aby duchowni tak świecey jako i klasz- 

torni, naydaley w niedziel cztery, wszel-

kie erekcye, zapisy,ijakiekolwiek pia le-

gata do kominissyy cywilno-woyskowych,

respective siebie będących, podal, i o

wszelkich funduszach donieśli; a tako-

wą tabellę kommissye cywilno-woysko-

we, do kommissyi policyi oboyga na-

rodów odesłały; 2) aby magistraty po

wszystkich miastach wolnych, ducho-

wnych, i szlacheckich dziedzicznych,

równie w niedziel cztery prosto kom-
missyi policyi extrakty wszelkich erek-

cyy, zapisów, i funduszów pobożnych,

z przyłączonym summaryuszem i tabel.

lą podług nadesłaney schemy odesłali,

i wiernie o stanie wszelkich szpitalów

i domów miłosierdzia, tudzież o pro-

cesie względem windykacyi funduszów

jeżeli gdzie jest rospoczęty) doniosły,

pód rozciągnieniem rygoru prawa na

nieposłusznych. Uznała za rzecz po-

trzebną podanie noty do JOX. Jmci Pry-

masa, aby zniosłszy się z biskupami u-

triusque ritus, stosownie do wszystkich

dyecezyy procesem swoim, tenże uni-

wersał wesprzeć raczył. ;

_ 6. Chcąc zaś naprzód fundusz szpi-

tala warszawskiego dzieciątka Jezus

w swych dochodach nie mieć zawie-

dzionym; rekwirowała JX. Lubańskie-

go kanonika warszawskiego, sekretarza

orderu ś. Stanisława, aby remanent,

jakowy z tego funduszu zalega, szpi-

talowi dzieciątka Jezus, z wyrażeniem

wiele na kim zaległo, podać raczył. U-

decydowało oraz wydać uniwersał do

publiczności, a mianowicie do kawa-

lerów orderu Ś. Stanisława, z wymie-

nieniem terminu dla odbierania zale-

głości, zalecając opłatę zaległą skladać

w kommissyach cywilno-woyskowych

wojewódzkich, gdzie któremu z kawale-

 



 

 

1065
Nzo

rów zręczniey wypadać będzie, a zaś
do kommissyy cywilno-woyskowych
względem wybierania takowych reina-
nentów list okolny rozesłała. Podała
żądanie do JW. Chreptowicza podkan-
clerzego W: X. Lit. o zainsynowanie
posłóm rzplitey u dworów zagranicznych
będącym, o równą satysłakcyą qpłaty
od orderów na szpital należącey. Wy-|
dała ostrzeżenie do JX. Lubańskiego ka-
nonika warszawskiego, sekrelarza orde-
ru S. Stanisława; oraz do JX. Jaszew-

skiego przełożonego nad szpitalem Dzie-
ciątka Jezus, aby opłaty od orderu 5.
Stanisława tu w Warszawie, nie do sie-

bie odbierali, lecz aby óddający liczy
li tę należność: do rąk kassyera policyi.

7. Mając staranie o utrzymanie zdro-
wia ludzkiego , które: w przypadkach
przez doskonałych lekarzy uratowane
być może, a chcąc ich z rodaków wła-
saego kraja mieć do potrzeby, podała
notę do kommissyi edukacyyney, dia za-
siągnienia informacyi o liczbie, jakasjest
uczuiów lekarskiey nauki ? wiele ich od
czasu rospoczętey nauki ubyło? i jeżeli
nie masz liczby takiey jak być powinna?

" aby akademiie dały przyczynę: Na memo-
ryał PP. doktorów warszawskich, przez
 deputacyą lekarską sobie podany, i pro-
jekt względem ustanowić się mającego
collegium medicu'm, przez zgromadze-
nie doktorów warszawskich ułożony o0-
świadczyła, iż znaydując w tćm projek-
cie gorliwośći chęć pracy dla publicz-
ności PP. doktorów, wiele razy ex collegio
medico delegować będą, kommissya zaw-
sze delegowanemu mieysce koło asses-
sorów naznaczy......

8. Deputacya ogulna do szpitalów. —
9. Instrukcya od nięy dla intendenta
szpitalów.— 10. Użycie przez nią ubogich

LMzisji Dobrocz. rok 1820. marzee.
”

do fabryki AUARA- 11. Podział de-
putaeyiszpitalney naprowincye.— 1 2.Lu-
stracya 'szpitalów warszawskich.— 13 U-
stanowienie karbon miłosierdzia. — 14,De-
putacya małopolska.— 15. Doniesienie a-
nońima o ukrytym funduszu. 16. De-

putacya do szpitalów miasta Krakowa,—
37. Deputacya do szpitałów prowincyt X. -Lit.— 18. Klassyfikacya docho-
dów szpitalnych litewskich.— 19. lłepu=
tacya osobna do szpitalów miasta Wil-
na.— 20. Raport deputacyi szpitalów
wileńskich.— 21. Oguł szpitalów w Pol-
szcze i Litwie— 22. Dochodz ofiar mi-

łosiernych w Warszawier— 25. Dochod

z opłaty orderowego.— 24. Tymczaso-
we delegacyi postanowienie.

8. Postępuąc delegacya w examinie

swoith, przyszła do rostrząśnienia proto-
kułów szpitalnych , gdzie znalazła, że
kommissya policyi wyznaczyła w roku

1791 na. dniu 4 miesiąca listopada de-

putacyą z grona swego ogólną do wszy-
stkich prowińcyy, dla weyrzenia w stan
i fandusz wszystkich w kraju szpitalów,

która to deputacya ogólna, zacząwszy
sessye swoje na dniu 7 miesiąca listopa*
da roku uplynionego łącznie na wszyst-
kie prowincye, kontynuowałaje az do
dnia 5 miesiąca lutego w roku terazaiey=
szym. W tym skł”g, 'e ogólnym zatru=
dniała się deputacj a urządzeniem ubo-
gich na dniu 2 miesiąca listopada. ze-
branych. ©

g. Ustanowiła (deputacya) intenden-
ta szpitalów (warszawskich) z peusyą
roczną 4000 zł. z kassy miłosierdzia wy-
płacać się mającą, któremu  instruk-
cyą w następnych punktach przepisała.
1 Aby się nigdzie z Warszawy nie od-
dalał, ubogich w pięciu mieyscach osa-.  dzonych codziennie nawiedzał, i o po-

7.
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 trzebach tych deputacyi donosił. 2
Aby raporta trzy razy fa tydzień da-
wał, i protokół osobńy do każdego miey-|

sca; gdzie są ubodzy, utrzymywał. 5,

kontrakty z antreprenerami wzgłędem

żywienia ubogich, aby w protokół wspó-
mniony wpisywał. Dla opatrzenia u-

bogich, ugodziła trzech felczerów, po-

czyniła kontrakty 6 żywienie tychże za,

umówioną zapłatę 6d osoby.

10. A zaś z Panem Rehanem fabry-

kańtem sukna, na Pradze mieszkającym,
żrobiła kóntrakt ; pozwałający mu wy-

brać ż ubogich osoby zdatne do fabry-

ki, któremu na zapłacenie komórnego|
dla tychże ubogich, czerwonych zło-

tych sto piędziesiąt z kassy miłosierdzia.

dozwoliła , i kontrakt do śmierci jego
służący wydała, pod następującemi obo-

wiązkami:aby P. Rehan summę czerwo-

nych złotych sto piędziesiąt, z kassy mi-

łosierdzia początkowo pożyczoną w prze-

ciągu roku do kassy miłosierdzia powró-
cił; aby tych ludzi przez kommissyą

dofabryki sobieoddanych (podług prze-

pisu ordynacyy dla siebie osobnego) do

zamierzonych lat utrzymywał, -żywał

i odziewał, do roboty tylko podług prze-

pisu używał; u którego to P. Rehana,

dotąd w fabryce nayduje się oddanych

przez kommissyąagsob 224; w celu do-

pełnienia zamiaru swego ułożyła /proje-

tive uniwersał, który kośmtńiissya poli-

cyi wydała, aby kommissye cywikio-
woyskowe i magistraty, o fiinduśzach

szpitalnych doriosiły 'kommissyi pólicyi,

jako już o tóm 'delegacya przy rókdcyi

| materyy ekonomicznych wyraziła.

| 1a. Takowe były czyfifiości 'deputa”

'cyi ogólney; a że okazała Się 'potrżeba

i poprowincyach wglądania 'wporządek |:p

radzić nie mogła; przeto kommissya po-
łicyi na dniu trzecim miesiąca lutego
w roku ninieyszym (1792) wyznaczyła
do każdey prowincyi osobną deputacyą,
z przepisaniem instrukcyi wyznaczają-
cey kazdey deputacyi ministra respecti-
we prowincyi , lub pierwszego z porząd-
ku kommissarza, zalecającey rostrzą-
śnienie raportów szpitalnych, oddawa-

| nie ich do regestratury lub przynosze-
nie względem nich opinii adpłenum kom-
missyi, wzbraniającey wydawania as-
sygnacyy,lub czynienia jakich wydat-
ków bez zniesienia się z komimissyą po-
licyi in pleno, oznaczającey czas ode-

! brania rachunków od dawnieyszey ogól-
ney deputacyi.

12. Tak rozdzielone deputacye, ro-
spoczęły urządzenia respective swych
prowincyy, zaczynając czynność od szpi-
talow warszawskich, do których lu-
stracyi przystąpiwszy, jedenaście w sa-
mey Warszawie zlustrowali , jako to:
1szy 5. Ducha przy Paulinach, 2gi ś.
Łazarza, 5ci 8. Ducha pod imieniem

PP. Marcinkanek, 4tyś. Jana przy kol-
legijacie, 5ty 8. Benona, 6ty Panny

Maryi, 7my Bonifratrów , Smyś. Ro-

cha, gty Ś. Kazimierza, roty ś. Krzy-

ża, 11ty Dzieciątka Jezus. Z tych przez

kommissarzów sporządzonych lustracyy,
wyciągnięty został -produkt rocznego

prowentu,summę 264,157 złotych:gro-
szy 16 wynoszący.

15. Będąc 'zaś troskliwą depiitacya'o

pomnożenie kassy na ubogich, 'pód do-

_zórem policyi *źostających:; *'uczyniła re-
|ikwizycyą do JW. biskupa 'mieysćowe-

„go, aby za zezwoleniem jego karbony

.po kościołach 'utrzymywane były z na-

pisetn: 'ddr miłosierdzia na ubegich . pod szpitałów, a temu jedna deputacyaża- ożorem <policyi będących»; jako też u-
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prosiła zakonników do chodzeniapo koł-
lekcie na ubogich z osobami swieckie-
mi odmagistratu warszawskiego ozna-
czonemi. Chcąc zaś regularnieyszą mieć|
kollektę zawarła kontrakt z niektóremi
esobami mieyskiemi do chodzenia po
kollekcie ofiarując im za pracę, ka-
żdey osobie na miesiąc czer. zi. =

14. W prowincyi małopolskiey do
szpitala $. Łązarza w mieście Krakowie,
wyznaczyła deputacya za adininistrato-
ra JX. Miroszewskiego, kanclerza kate-
dry kamienieckicy, i temuż zlecenie lu-
stracyl i urządzenie tak szpitala tego, ja-|
koteż i kilku wsi do niego należących |
przesłała , zostawiwszy część admin)-
stracyi tegoż szpitala, co się tycze do-|
zoru i usługi chorych: ludzi, tudzież na-
uki młodzieży w chirurgii, przy szko-
je główney krakowskiey.

15. Mając doniesienie od Anouima
© ukrytym funduszu szpitala Krakow-|
skiego siostr miłosierdzia, po zmarłym
Załuskim, biskupie krakowskim, anteces-.
sorze Sołtyka, biskupa krakowskiego;
między familiją Sołtyków, kapitułą kra-
kowską, administratorem biskupstwa
po śmierci Sołtyka, i dzisieyszym bi-
skupem krakowskim, wyszukiwać się
mianym , z przyłączoną informacyą do-
chodzenia tegoż fundńszu, zleciła ufor-
mować opiniją ztey wiadomości, z któ-
rey okazało się summ trzy: pierusza po
Załuzkim biskupie krakowskim złotych
119,451; druga po Wosinskim kanoni-
ku 5paki iGi 45,000; trzecia po Lan-
gim kanoniku krakowskim 16,000 zło-
tych, razem złączone , suminę 17,945,
złotych wynoszące, które stmumy  po-
dług teyże opinii prawie wszystkiega
tunku simplicis debiti być do windyka-
cyy łatwe uznane. Po uczymionym

przez depułacyą otćm kommissyi po-
| licyi doniesieniu, kommissya napisała
notę do prześwietney kąpituły krako-
wskiey, iżby ta kommunikowała doku-
lmenta do instrukcyi przez Anonima
przesłaney nałeżące, i petrzebną w tey
mierze dała informacyą uproszonemu
de weyrzenia w ten interes na mieyscu
|w Krakowie kommissarzowi, i wiado-
|mość tę przez Anonima przesłaną kom-
| munikowała stronom wyżey wspomnio-
nym, oraz dałszą w tey mierze przed-
sięwzięła prawną prozekucyą, która
rospoczętą została.

16. Utworzyła esebną deputacyą do
miasta Krakowa, któraby wszystkich
funduszów szpitalom krakowskim nale-

żących dochodziła, szpitale urządziła,
względem ubogich i żebractwa calego,
projekt ułożyła , i kommissyi policyi do
aprobaty podała. Do takowey deputa-
cyi uprosiła obywatelów województwa
krakowskiego, cuchownych trzech,świe-
ckich trzech stanu szlacheckiego, i trzech
ze stanu mieyskiego miasta Krakowa.

17. W prowincyi W. X.KLit. wyzną-
czona deputacya do weyrzenia w stan
szpitalów tey prowincyi, odebrała oso-
bną dla siebie instrukcyą w punktach:
1. oprócz sessyy inple deputacya nay-
mniey trzy razy w tydzień ma się zgro-
madzać w domu marszałka lit. lub pier-
wszego z porządku komaumissarza policyi;
2. interessa oddane sobie szpitalne przez
kommissyą, będzie rezolwować projec-
tiye, zachowując aprobatę zdania swego
do decyzyi kommisgyi in pleno; 5. exa-
mianować ma lustracyą szpitalną z refe-

rencyą do kommissyi podług ordynacyj;
4. mieć będzie protokół swych czynno-
ści, i ten co sobota czytać in plemo kom- issyj; 6. w żadne stałe dyspozycye co

q* ć
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do wydatków pieniężnych, bez referen-
eyi do kommissyinie wdawać się, 6. ra-
chunek od dawnieyszey trzechprowincyy
«sdeputacyi, co doLitwyodebrać.

18. Po odebraney tey instrukcyi

przystąpiła deputacya prowincyi W. X.
L. do klassyfikowania dóbr i dochodów
szpitalnych. 1. Na pewne i dziś exy-

 stujące; 2. Na pewne ale zaległe; 5.

Na będące w kwestyi.
19. Po czćóm uznała. potrzebę de-|

putacyi mieyscowey w mieście Wil-

nie, do czego ufor mowany: projekt, i

„ pod dozą kominissyi in płeno poda-

ny, gdy został potwierdzony; wezwa-
ła osoby do teyże deputacyi mieysco-
wey, dwóch duchownych, dwóch kom.

_mi>saczy cywilno-woyskowych woje-
wództwa wileńskiego i dwóch magi-
stratowych z miasta Wilna, którym

stosowiią do potrzeby mieyscowey prze-

pisała instrukcyą. Podług którey, de-

putacya wileńska postępując, zatrudniała

się: ciągle: tą czynnością ,. aż do ostat-

nich dni miesiąca maja roku teraźniey..,

, szego (1792 )

|. 20. Przed ukończeniem tego czasu,

w którym 'te czynności przerwaiiezo-

stały, przesłała kommissyi policyi ra.

port dzieła swego do aprobaty; które

całkiem potwierdzone. Wynalazła ta

deputacya do sta tysięcy: dochodow szpi-

żalów wileńskich;po czćm odebrała od

kommissyi policyi zalecenie, aby re-

kwirowała prowizorów szpitalnych wy-|
znania: auszpurgskiego o. złożenie rege-

strów- przychodów i wydatków złożo-

nych przez tychże w Warszawie; tu-

dzież aby regestra szpitala emeritorum,

równie jak. inne, przed sobą: złożyć
zaleciła.

21. Że zaś deputacye szpitalne pro-

€"

 x

wincyąlne zatrudniały się, każda respe-
ctiye swey prowincyi, wynalezieniem

ilości szpitalów i ubogich w nich nay-
dujących się , tudzież wyszukaniem ka-
pitałów i dochodów rocznych szpital-
nych w Koronie i w W. X. Lit., za-
świadczają to raporta, których treść
takowa: |

Sp ecyfikacya.

Ilości szpitalów , ubogich w nich
znaydujących się; tudzież kapitałów i
dochodów rocznych szpitalnychw ko.

 

    

 

  

   

ronie i w W. X. Lit.

Ilość Summy Fugi PR

a kapital- prowizyi

W 5 KS jałmużn.
Bl 3. BY”
z| 4 złote. |gr.| Złote. |47-

w po wielko-pol-| 5 KIE |

skiey go; 1600]x,105,3571 276 405153
w Prowincyi mało. pol- | |

skiagś cho . ©. "36 213, 1862 |1 675 952! 138,397, 29
w Wielkim Xięstwie Bit. 194| 2159] 840,528| 16, 51.252 A

Sumnmia ogulna. . „ . |497| 5621i2,619,651, 16, 466,„085 28
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Zapytała jeszcze delegacya: dla

czego fundusze szpitalne są tak małey -

liczby? na. co wytłumaczenie odebra-

ła: że raporta z powiat nie były

dokladne.

22,>> zofiar miłosiernych.

Miała kommissya od dnia 25 pa-

ździernika 1791, do dnia 1. listopada
1792 roku.
Przychodu od J. K. Mo--

ści na dawne szpi-

tale . -. | zł. aaagr..

Z ofiar roćznyckii pół-

rocznych „ >— 18„071 gr. 163
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Z kollekt publicznych zł. 40;459 gr. 27

Z karbon pokościołach— 8,656 — 25
Od różnych osób. . — 50,818 — 24

Prowizyi od kapitału
już podniesionego. — ' go00

Zarobek ludzi w fa-

 

' brykach tabacznych— 1 „865 — 14

Karii Tituli, — 2: * ==  59g0— .

Summa —183,5354 — 5
7,185 — 163Od dnia 1 do 14 listop. —

Ogół —1g0,719—213

Wydatku miała na utrzymanie u-

 

bogich, chorych i kaleków z ulic ze-|

, branych przez tenże sam czas:
Na dawne szpitale we-

dług wyznaczenia J..
K. Mici, summy-

Na pomieszkaniei ru-
zł. 56,772

 chomość «. «. ': — 6,076 gr. 74
Na wyżywienie. — 105,600+—16

Na odziewanie . . —  5,519— 18

Na administracyą . —  8,025—20
Varii Tituli |. — 1,565
 

|,  SUMma —-1r82,005—— 11

Od dnia 1 do 14 listop. 2: 6:0 1010

Ogół — 188,56g— 21

Okazuje się in die 14 gbris rema-
nentu zł. |
ła kassa na osobach, którzy się do pe-

summę zł. 5„549.
Lecz percepta tey zaległości mało pe-
wna, dla coraz więcey pomnażającey

 

„się wątpliwości, iżby teraźnieysze urzą-
dzenie Przy tak wątłym: funduszu u-
trzymać się mogło.

23. Dochod z opłaty order owego od ka-
walerów. $. Stanislawa:

Było grachodi wogólności od dnia:
- 24 listopada 1791 do dnia 14 listopa=

2,550 gr. 1. Retenty okaza-

 

da 1792 roku, czer. zł. 7,5535; z tey
summy aktualnie:

Weszło do kassy kommiszyi:czer. zł.
5,754:-

Reszta: czer. złłch. 1,819 złożona
w kommissyach cywilno- woyskowych;

dotąd tam pozostaje.

| Wypłaciła kassa za kwi-
tami JX.- Jaszewskiego'
Rektora szpitala dzie-
ciątka Jezus. czer. Zł. 5,491:

JX. Lubańskiemu sekre-
tarzowi orderu pensyi

 

toczney . -. - + «  — — ' 200

Ma kassa remanentu: do

« dnia 14 listop.. . « —— — 45

7 Summa ., — —50;75%

Powyższa summa czer. złch. 7. 555
przychodu ogólnego, obeymuje w soż

bie tylko czer. zł. 4,765 ópłaconych na
conto summy główney czer. zł. 27,969;

„zaległey na kawalerach orderu ś. Sta.

nisława, do dnia 8: maja 1,792 roku:

z. regestrów przez JX. Lubańskiego se-

kretarza orderu produkowanych obli-

kwidowaney, reszta czer. zł. 2,788 0-

płacona od kawalerów, Którzy nie by- |

li położeni w regestrze zaległości, i za:

rok biegący od 8 maja1792 do 8 ma--
ja 1795.

24. Delegacyawidząc Rotosóży kone
tynnacyi percepty i expensy ofiar mi.

a

dosiernych w Warszawie,. niemniey,.
zeby urządzenia policyi względem o-.

patrowania ubogich. ciągłą miały exe-

kucyą, zaleciła ur. Samuelowi Tol.

kmitowi kassyerowi. zeszłey kommis=

syi policyi, aby obowiązki w tey mie-.

rze sobie przepisane kontynuował do

dalszey woli Nayjaśnieyszey Konfędera-.

cyi, oraz w zachodzących okoliczno
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ściach do JW. Marszałka juryzdykcyą
w Warszawie mającego, udawał się;
nadto, ażeby wpływające do kassy pie-
niądze z funduszu orderu ś. Stanisła-
wa, co miesiąc oddawał do szpitala
dzieciątka Jezus za kwitami. Że zaś
okazało się z rapportów niektórych kom.
missyy cywilno-woyskowych, iż zaay-
dują się przy nichzłożone pieniądze, za
retenta opłaty orderowey, jakoto:
w kommissyi radomskiey czer. zł. 6g,
w krakowskiey czer. zł. 148, w le-
lowskiey czer. zł. 566, łuckiey czer zł.
śgo, w latyczewskiey czer. zł. 175,|
w winnickiey czer. zł. r81, w lidzkiey
czer. zł. 142, w wołkowyskiey czer.
zł. 40, w. sandomierskiey czer. z.ł. 240;
sądzi zatćm delegacya, ażeby kofede-
racye mieyscowe odebrawszy wspo-
mnione pieniądze, od zeszłych kom-
missyy cywilao-woyskowych, przesłać
one starały się do kassy, jako fundusz
złożony na utrzymanie szpitała war-
szawskiego dzieciątka Jezus. W na-
stępnym zaś czasie, regenci konfede-
racyy mieyscowych mogliby do rąk swo-
ich odbierać takową zaległość opłaty
orderowey i dv kassy odsyłać. Po ta-
'kowóćm tymczasowóm rozrządzeniu do
dalszey decyzyi Nayjaśnieyszey kon-
federacyi, delegacya poleciła opiece
JW. Marszałka juryzdykcyą w Warsza-
wie mającego, tak opatrowania dal-
sze ubogich w Warszawie, jako też
pozostałe archiwum poiicyi.. . zakończy-
ła examinowanie dnia 17 fistop. 1792.

 

WIADOMOSCI ROZMAITE.

W Moskwie, dnia 235 lutego , roku bieżącego, w Domu
gościnności (strannopryimnom| , Hrabiego Sze”omietjewa,

odprawiło się doroczne nabożeństwo żałobne za fandataca
tego domu, Mikołaja Hr. Szeremietjewa i jego malzonkę.

Yszą $. odprawiał metropolita moskiewski Serafim. Po ©d-

, śpiewania w świątyni pańskiey wiecząego odpacznienie,
| wszystkie esoby płci oboiey zgromadzenie to składające,

z wielką liczbą różnego stanu ludzi, zaproszone zostały do
| sali zgromadzenią, gdzie śpiewany hył hymn a dobroczyn-
ności. Potóm 25 panien, wybranych z nayubóższychi sierot
żadney pomocy niemaiących wyciągali losy posagowe, na

któryto przednyiot przeznaczono coroeznie 6000 rubli. Zu-

bożałym i pozbawionym istotnych de Życia potrzeb, 5a
familiom rozdano biletow ną ooo rubii , dla pobierania za
niemi ca miesiąc od domu rocznych pensyy. Na podzwj-

gnienie i wspomożenie podupadłych i w ubóztwie zostaią-
cych z dziećmi rzemieślników ze 4000 rubli, także naznaczo-
no proporcyonalne do stanu każdego wspoemożenie; a nakonieg

przeczytana zostałą lista zapisów na nahóżeństwo żałobne

dla różnych klaszorów i summy rozdaney jednorazowie na
wspomożenie znoszącym niedostatek z ubóstwa i niepomyśl-

nego powodzenia różnego nazwania i stanu z 5,000 rubli,
na uczynki milosiernę corocznie obraćanych. Dla powsze-

chney wiadomości o działaniach Domu Gościnności , jak wie-

le w roku zeszłym 1819 utrzymywanych było w szpitalu lu<
dzi, jaka liczba otrzymała pomoc w infirmaryi , i jaka ilość
mianowiciez summ przeznaczonych na fawiliyne wspomoże-

nia wziętą została, czyni się wyliczenie: 1). W roku 181g

| ieczksjęcjaą w szpitału opatrywane pokarmem , odzieżą

i wszelkiemi potrzebami do życia , różnego stanu ubogich,
| zgrzybiałych i niegleczonych: mężczyzn 48,z których umar-

ło i przez różne zdarzenia oddaliło się g, niewiast 60, z któ.

| rych Żadna się nie oddaliła: a na wolne mieysca mężczyzą

przyjęto na nowo 9. 2) W infirmaryum leczogo bezpłatnie

wszelkiego stanu , płci i wieku ubogich , którzy mieli po-

karm i to wszystko, co dla odzyskania zdrowia kaniecznie

było potrzebnóm , mężczyzn 272, niewiast 240. 4£ łiczby

tey umarło mężczyzn 25, niewiast 2$, wyzdrowiało męż-

czyzn 224, niewiast 189g; a do dnia 25 lutcge rzeczywiście

się znayduje mężczyzn 25, wiewiast a5. Śmiertelność cho-

rych w iafirmaryum tego domu w porównaniu do innych

szpiialów zawsze bywa większa: gdyż nie tylko chorych bez

uadziei, ale nawet przy ostatnióćm iużtchnieniu, bardzo czę-

sto do tego zakładu przywożonych, podlug woli zalożycie-

la przyymują. Tu walczący z śmiercią ostatnie swe chwi-

le spokoynie kończą; a biedne dzieci i krewni nie tracą

się na wydatki pogrzebowe: pogrzeb dła nich czyni się kosz-

tem domu. 3). O summie, na posagi dla biednych panien prze-

| znaczoney. 4 liczby przychodzących do rady z prośbami»

wybrano losem 25 panien ubogich, 1 dnia 28 lutego 28:9

roka wniesiono ma ich imiona do kassy zachowawczey Ce-

sarskiego domu wychowania 6,000 rubli. Z tych panien

siedm r. z. weszło w szluby małżeńskie i pieniądze z pro-

| centami odebrało. 4). O familijach ubogich. Po przeyrzeniu

ich na nowo, zliczby 50, w przeciągu pobieraney pensyi»

| za zmnicyszeniem się niektórych familiy -i za polepszeniem

się ichlosn, <dla 13 odmówiono nadał wsparcia , a na ich

mieytce tyleż przy jęto, kióse potrzebnieyszemi były pomocy,

W roku 1819 rozdano dla nich na pensye 5,000 rub. 5). Na

podzwignienie podupadłych i dząećni obciążenych rzemieśl-

ników , wciągu tegoż roku, wydana 4000 rub. 'Liczb. o-

| gólna, odhicaących wsparcie wroku 1819, była 1400 osób.
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