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DOBROCZYNNOŚĆ SPÓŁCZESNA.

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WI.
LENSKIE.

W dniu 7 teraźnieyszego miesiąca
lipca odbyło się zwyczayne posiedzenie
zdministracyyne wileńskiego TI'owarzy-
stwa Dobroczynności, pod prezydencyą
JW. biskupa Kundzicza, zastępcy pre-
aydenta 2go wydziału. Według złożo-
nych w tym dniu rapportów, znaydo-
wało się w domu 'Towarzystwa ubogich
obojey płci i różnego wieku 408; przy-
chodzących z miasta do wspólnego ze
wszystkimi stołu osób 12; ubogich chleb
pobierających do miasta osob 117; po-.
bierających wsparcia pieniężne, mie-
sięczne, (które ma miesiąc czerwiec
wyniosły w ogule rubh sr. 52), ubo-
gich obarczonych wiekiem, niedorosłe-
mi dziećmi lub obłóżnie chorych, było
osób 17. Na raz jeden w miesiącu czer-
wcu otrzymało wsparcie pieniężne (wy-
noszące w ogółe rub. sr. 6 kop. 50), o-
sób 2. Oguł ubogich utrzymywanych
i żywionych w miesiącu czerwcu, ©0-
sob 586.

JVZMI1ANKA O TOWARZYSTWACH DOBROCZYN-

NYCH I £WIADOMOŚC O SZPITALU ŻYDOW-

SKIM W WILNIE.

(06. wyżey str. 566.)

Między Żydami wiele utrzymuie się
towarzystw czyli bractw w celu poma-
gania ubogim i ratowania nieszczęśli.
wych. Wszystkie zaś, oprócz przyy-
mowania dobrowolnych'ofiar i pobożney
jałmużny, maią jeszcze dochody oparte
na źródłach pewnych, i tak urządzonych,
że dotykają po większey części cały 0-

Dzieje Dobrocz, rok 1820. piec, -

 

,guł ludności, a naywięcey klassę bogat-
szą. Jest to unich niejaki rodzay po-
datku, tym bardziey uciążliwy , że od
oka i opieki rządowey usunięty, pra-
widłami statecznemi nieokreślony, a
samemi zwyczajami kierowany, icał:

kiem zależący na sumieniu i pobóżney
gorliwości osob tem zaymuiących się,
tak w zbieraniu dochodów iako iw ich
użyciu bez zdawania sprawy iliczby.
A ponieważ wszyscy mniey więcey przy-
kładaią się do funduszów dobroczynnych;
każdy zatem w zdarzoney potrzebie,do-
pomina się miłosierdzia jak należytości
prawney; że zaś nie masz między nimi
domów bardzo bogatych, a dostatnich
osob w pomiar ogulney ludności cale
nie wiele, naywiększa zaś część żyie
w ciągłym niedostatku i nędzy; wypada
zatem, ze trzy przynaymniey części na*
rodu tego, znayduje się w ustawiczney
potrzebie wsparcia od czwartey, co tę

ostatnią. nieźmiernie obciąża, 1 do wzbo-
gacenia się jey przeszkadza: twierdzić
albowiem moźna, żeunich każdy prze-
myślny 4 pracowity człowiek, przez
pośrednictwo jałmużny i religiynych po-
datków, naymniey trzech opatruie nę-
dzarzów.

Jest jeszcze osobliwa okoliczność,
która tu zasługuie na uwagę. Przy
powierzchowney ludu tego, dla oka
chrześcijan równości, panuie wewnątrz
nieźmiernie wielka i glęboko wkorze.-
niona arystokracya, do którey wpływu
nie maią, ani wziętość światowa ani wyż-
szość oświecenia i dostatków, ale stano-
wi ją jedynie mniemana godność rodo-
wita familii. Mnóstwo nędzarzów, pysz.
niącsię wysokiem urodzeniem, pogar-
dza innymi Żydami, aciężką pracęicią.
głe trudy poczytując za niesprawiedli-
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da ut 6wy dla siebie nar iedwo lekkiego

idorywczego ima się przemysłu, który.

nie wystarczaiąc na utrzymanie życia,

nayczęściey stawia je w potrzebie ucie-

kania się do wsparcia miłosiernego. Ci

familijanci,inaywięcey ciążą funduszom,

inaypierwsze prawo do nich roszczą i

naywiększey* cząstki wymagają: słowem

w pracowaniu będąc ostatniimi, w po-

żytkach dopominaią się pierwszeństwa,

i częstokroć je otrzymują.

Skutkiem to jest zapewne ogul-

nieyszego nieoświecenia i grubych prze--
sądów.  Nietrzeba atoli rozumieć, ażeby

wszyscy Zydzi równie byli nieoświece-
ni iprzesądni; 1 bynaymniey nie zgadza

się to z prawdą, co wielu chrześcijan
mniema, jakoby u nich wyważonem by-

ło systematem, ukrywanie przed rządem

i oświeconymi ludźmi wiadomości o

swoich ustanowieniach, funduszach, we-

wnętrznych związkach i porządkach:

jakoby skutkiem daleko przewiduiącey

polityki chcieli mieć wszystko to w uta-

ieniu. W istocie, całą tu politykę sta-

nowi gruba niewiadomość i nieład, a

nadewszystke brak rozeznaney opieki

i rozrządzeń zwierzchności kraiowych,

które ten lud od wieków samemu sobie

zostawowały. Nie należy wierzyć w to

wszystko, co twierdzą liczni od lat kil-

ku pisarze dzieł iartykułow o Zydach

ogłaszanych 'w Warszawie. Wielu

znich tyle zdaje się znać Zydów, ile

w tey mierze oświecić się można od.ro-

znoszących po ulicach gruszki i tym

podobne towary. Ważne nawet iuczo-

ne dzieło Czackiego nie bywa brane za

przewodnika: a jeżeli któremu znane,

tedy podobno nie zasłużyło na całkowite

irozważne odczytanie. Są niezawodnie

między Żydami ludzie słuszni, uczciwi,

aan m

oświeceni icnotliwi, którzy znają wady
| i niedostatki swego pokolenia, a ubole-

wając nad jego ciemnotą, ńnieładem i

wynikającem stąd nieszczęściem dla ca-

łego ogułu, z nayszczerszą chęcią jskwa-

pliwością gotowi są pomagać w tych

| wszystkich władzy krajowey usiłowa-

niach, które tylko zdolne są los jego o-

slodzić iużytecznieyszym go dla cywilney

społeczności uczynić. Można się przez

nich o wszystkiem jak naydokładnieyjwy-

wiedzieć: należy tylko z troskliwością

rozróżniać prawdę od błędu,i ludzi oświe.

conych i enotliwych od ciemnych i złey

woli: co oboje nie między samymi tylko

Żydami, ale i we wszelkich pokoleniach

jest pomieszane, i bacznego rozezna-

nia wymaga.

Wszystkie dobroczynne zakłady iu-

stanowienia Zydów w kraju naszym, po-

trzebują uporządkowania. Znają to

światleysi Zydzi, i przekonani są o tem co

mówi 5. p. biskup Kossakowski, że:

„ wszystkie... . korzyści i posługi dla cier-

„piącey ludzkości, na ten czas Towa-

„rzystwa dobroczynne przynieść są

„ zdolne,gdy pod naywyższą w narodzie

„ zostają opieką.«(wyżey str.9) W przy-

kładach okaże się, że światleysi Zydzi tu-

teysi, chętnie garną się pod tę opiekę i

wszelkiego od niey spodziewają się

dobra. :
Zliczby wieluTowarzystw czylibractw

dobroczynnych żydowskich, w mieście

Wilnie teraz utrzymujących się, przed-

nieysze są następujące:

1 Mb np Cdoka Gdolak, Jał-
mużna wielka pospoliciey zwana Kar-

bona wielka.
2 FZYY SSN] Chebrah Kadysez,

Towarzystwo święte pospolicie zwane

bractwo pogrzebowe albo mogilkowe. 
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3 =P) 07 Talmud Tora, IVa-

uka Biblii: tyle znaczy co szkoła parafi-

jalna dla ubogich. || Szkoła ta, z upo-

ważnienia władzy uniwersyteckiey, wi-

zytowaną była wroku 1808. Bractwo

g wielką wtedy skwapliwością okazało

wszystkie swoje fundusze i środki utrzy-

mywania tego zakładu, a dla wydosko-

'nalenia jego i uczynienia użyteczniey-

szym, bardzo życzyło należeć do zwierz-

chności edukacyyney. W aktach uni-

wersytetu owey daty, znaydują się pi-

sma, rzecz tę dostatecznie wyjaśniające.

4. (170 TND22rI Hachnosot Kała, Do-

chod Obłubienic. Vowarzystwo wydają-

ce ubogie panny za mąż.

5. DYV)Y toys Małbisz Arumim,

Odziewanie nagich.

6 PNTST MOJ Ge niłuż Chasa-
dym, Dobroczynność. Jest to bractwo

pożyczaiące ubogim pieniędzy, jakie by-

ły u nas dawniey, pod tytułem, Góra,

pobożności, Mons pietatis.

7 DIY [9713 Pidior Szebuim, IVy-

kupienie uwięzionych. Bractwo wspie-

rające więźniów.

8 11:2 113] Chebrah  Sandek,

Towarzystwo kmotrów. Bractwo wspo-

magające ubogie położnice czyli T'owa-|
rzystwo macierzyństwa.

9 51 122 Bykur Cholim,odwie-
dzanie chorych. Bractwo szpitalne.

10 Psy 270 Lechem Aniim, Chleb

ubogich.

ia PRZ (010 Bedekhabait. Rospa-
dlina domu. "Towarzystwo porządkowe,
mające staranie o budowlach należących
do służby bożey i wygody publiczney,
jakiemi są szkoly, łaźnieit. d. ,

12 POT 1113] Chebrah Tehilim,
Towarzystwo psalmnowe.  

1:3 NYSA Chebrah Mikra, To-
warzystwo bibliyne. |

O tych wszystkich Towarzystwach,

pospoliciey bractwami nazywanych, ró-

wnie jako i o dałszych tu niewymie-

nionych, a w Wilnie istniejących, po-

źniey mówić w szczegulności będziemy,

teraz chcemy zastanowić uwagę czytel-

ników naszych nad jedaem tylko Bykur

Cholim, którem imieniem oznaczaią Zy-

dzi iteraźnieyszą swego szpitala adini*

nistracyą, lubo ona zaacznie co do skła-

du i dalszey organizacyi odmieniła się

względem dawnieyszego bractwa szpi-

talnego.

Jak wszystkie bractwa nie mają, tak

i Bykur Cholim nie miało dawniey po-

rządnie zapisywanych rachunków i czyn.

ności swoich: nie można zatem mieć je-

go historyi ani pewney wiadomości o

pierwiastkowem nastaniu. Ustne po-

dania twierdzą, że ciązle utrzymuje się
w Wilnie więcey a niżeli od sta lat. Nie:
miało dawniey pewnych i stałych docho-

dów ani żadney własności nierucho-

mey, oprócz dwóch czy trzech izb wy-

dzielonych przez sąd exdywizorski w ka-

mienicy na żydowskiey ulicy. W tych

izbach utrzymywało po kilku i kilku-

nastu chorych i niedolęgów czasami ty|-

ko: główną zaś pomoc świadszyło cho-

rym i ubogim w ich mieszkaniach włą-

snych i domach prywatnych. 'ł'en na.

wet ostatni sposób dawania wsparcia,

ma uZydów pierwszeństwo przed in-

nemi, raz dla słusznych względów eko-

nomicznych, drugi raz, i to po części

nie równie większey, dla godności osob

wspieranych, z których, szezycący się

mianowicie wysokiem urodzeniem, po-

czytują dla siebie za wielkie ubliżenie

zostawać razem z prostym ludemi brać
ą*
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jedno z nim opatrzenie, bez odznacze-
mia ich wyższości, aczkolwiek w stanie

równey. potrzeby i nędzy.
Jest temu lat dwadzieścia i kilka, iak

' bractwo Bykur Cholim wyprzedało izby
wyżey rzeczone, a na to mieysce kupi-
ło dom w którym utrzymuje się teraź.
nieyszy szpital żydowski. Dom ten

pod N. 546, leży w pierwszey ostro-
bramskiey części miasta, w kwartale
drugim, pomiędzy dwoma ulicami, z któ-

rych ta eo od wschodu zowie się teraz
szpitalna, a od zachodu końska czyli
prowadząca na koński targ.
Wroku 1805 Nayjaśnieyszy Impe-

rator darował zgabinetu swojego ra
wsparcie tego szpitala summę rubli
5000 srebrem, o czem jest w izbie skar-

. bowey wileńskiey przełożenie podskar-
biego państwa, datowane dnia 19 sier-
pnia pomienionego roku. Jak ta sum-
ma została użytą , w aktach bractwa
Bykur Cholim nie masz żadnego śladu;
zustnegotylko podania to się okazuje,
że wydatkowaną była pod wiedzą kom-
missyi szpitalney,którey owoczesny czło-
nek, JX. Pohl wizytator XX. Missy.
onarzów, miał zwierzchni dozor nad
wyporządzeniem i reparacyą rzeczone-
go domu szpitalnego, na co musiała
wyyść całkowita owa sumrina, ponieważ

szpital nie ma teraz żadnego kapitału.
, W roku 1806 Nayjaśnieyszy Impe-
rator naznaczył ze skarbu państwa dla
tegoż szpitala coroczney płaty po rubli
2500 assygnatami. Dane o tem prze-
łożenia izbie skarbowey  litewsko-wi-
łeńskiey, jedno od podskarbiego pań-
stwa a drugie od ministra finansów ,
niżey się w tłumaczeniy z rossyyskiego,
tu pomieszczają.

[emi dwóma darami Mońarszemi,

I

znacznie zapomożone bractwo szpital-
ne Bykur Cholim, wedle dawnych zwy-
czajów t porządków, samo przybiera-
ło sobie członków, utrzymywało szpital,
mieszeząc w nim chorych i niedołęgów,
a więcey udzielało pomocy po mieszka-
niach i domach prywatnych: to zaś
wszystko czyniło nie tylko dla mieszkań-
ców wileńskich, ale i dla tych, którzy
przybywali ze wsi dla szukania u niego
wsparcia. Wszystkie atoli te miłosier-
ne uczynki, leżąc na dobrey woli i su-
mienney gorliwości członków bractwa,
niezapisywane 1 niczem nieudowodnia-
ne, hie były dosyć iawne i wyraźne.
Kommissya szpitalna nieodbierała li-
czby, i tak mało do niego wdawała się,

iż zaledwo dwa ślady tego znaydujemy,
jeden w wyż pomienionym dozorze
wyporządzenia domu szpitalnego, a dru-
gi w przysłaniu pieczęci, która i teraz
się znayduje.

Rok 1808, może się uważać zaepo-
kę od którey szpital ten skutecznieyszey
zaczął doświadczać opieki rządowey.
W tym roku, JW. gubernator wojen.
ny litewski Rimski- Korsaków, odwie-
dzając go osobiście, uznał potrzebę po-
lepszenia i funduszow i administracyi
wewnętrzney. Powszechność zatęm ży-
dów wileńskich uchwaliła, ezynić na
rzecz szpitala taką składkę, jaka się czy-
ni na przedmiot uspakajania dawnych
długów pod tytułem Mrodki, to jest:
płacić od funta mięsa po półtora grosza,
od indyka po groszy g, odgęsi po gro-
szy 6, a od kury po groszy trzy,tudzież
naznaczono inne dochody, jako to od
bitey gęsi po dwa piora, i opłatęz bra.
ctwa mogiłkowego. Rząd guberski na
przedstawienie kahału, potwierdził na 
administratorów szpitalnych w tytule
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, starszych, sześciu przednieyszych oby.

wateli starozakonnych. WWszakże u-

chwała składki nie rychło przyszła do

skutku. Długo ciągnęły się spory wzglę.

den sposobu wybierania krobczanego

dochodu. Pobor ten w jatkach poka-

zał się bardzo nieregularnym i uznano

dogodnieyszem czynić go w rzeźnicy; ale

całey uchwały potwierdzenie przez

zwierzchnią władzę guberską nastąpiło

nie pierwey aż w listopadzie roku 1817.

W tymże czasie do sześciu dawnych,

przydano drugie tyle starszych.  W-ro-

ku następnym 1815, potwierdziła rze-

czona władza, ułożone i przedstawio-

ne sobie przez starszych, organizacyą1

etat usługi szpitalney, w którą policze-

ni: doktor i chirurg, aptekarz z dwó-

ma sługami i pomocnikiem, gospodarz

szpitala ze służącym, pisarz, wiernik,

kasyer, kucharki dwie, wodonos, pię-

ciu dozorców i pięć dozorczyń. dla cho-

rych, poborca dochodów,.stróż i pracz-

ka: wszystkich osob 27, z ogułem roczney

dla nich płaty rubli 1565 kop.60 srebr.

Tym sposobem w kwietniu i maju

roku 1818, szpital mając organizacyąi

etat potwierdzone, oraz dochody usta-

lone, zaczął się utrzymywaćw zupełnym

porządku wedłe zamierzenia starszych,

iwedle ich kierowania takim zakładem,

umiejętności.. Liczba chorych i niedo-

łęgów czyli inwalidów , w porównaniu

z dawnieyszą; znacznie się pomnożyła,

urosłszy od dwudziestu do 150:i nawet

180 osob, przy zachowaniu dawnego

zwyczaju opatrywania biednych. po ich.

mieszkaniach, przez dostarczenie rady

lekarskiey, lekarstw i żywności.

Gdy tak ułożone rzeczy szły nasta-

wioną koleją, tym czasem Żyd jeden

nieświezki od lat kilku w Wilnie osia-  

dły, przez się i przez plenipotenta swo*

jego drugiego żyda wileńskiego, rozwi-
nął delacyą na starszych, dowodząc w i.

mieniu powszechności, źe szpital niepo-

rządnie jest utrzymywany, a mieysce

doktora zaymuje w nim osoba niema-
jąca prawa na wolną praktykę medy-
czną, i dla tego prosił oddania sobie
w zarządzenie tego szpitala. Uprawa

wraczebna Świadcząc o niedostateczno-
ści jego porządku. podobnegoż dla sie.

bie żądała zwierzchnictwa. Podługiey

w tey mierze korrespondencyi, mię-

dzy ministerstwem policy! i władzami
guberskiemi, usuniono wielu starszych
dawnieyszych a na ich mieyce nazna.
czono nowych, i oddalono niepatento.
wanego lekarza, a dla przekonania się
względem. nieporządków a odkrycia
w tęm winnych, naznaczono prawne
śledztwo. Śledztwo to dlugo nieprzy-

chodziło do skutku, aż nakoniec poru-

czone zaufanym urzędnikom, rozpoczę-
ło się na początku grudnia roku 181g;
dotąd wszelakoż nie jest skończone.

'[Ta ostatnia okoliczność nader jest
odstręczającą ludzi spokoynych od po-
święcania się na usługi publiczne. Wka-

żdćm powołaniu dobry i zły urzędnik,
równie podlegać mogą zaskarżeniu: ale
zwłoka śledzenia, jest krzywdą niczćm
nienagrodzoną temu, który się uspra.

wiedliwić może. Przeglądając organi-

zacyą w roku 1818 potwierdzoną,i ma-

jąc wzgląd zjedney strony na jey nie-

dostateczność a z drugiey na niewpra.

wę starszych do utrzymywania zakla.
du'w tym stanie, ażeby zdawać spra.
wę ze wszystkich czynności, dziwić się
aiepotrzeba, że łatwo było upatrzyć nie-

dostatki należytego porządku: i można
REJA że szpital nie był przyprowa-

(
1
X
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dzony do tego stopnia, ażeby ulepszeń

życzyć nie należało: ale nie sama zmia.

na osob mogła to obiecywać, i dela-

torowie samisię do tegozalecając, goc-

liwość swoję o dobro publiczne w po-
deyrzenie podali: jakoż bardzo dobrze

się stało, że w tóm powolności u władzy

guberskicy nie zaaleźli. Rachunek o-

gulny dochodów i rozchodów szpital-

nych z roku 181g, niżey tu pomie-

szczający się, sam przez się okazuje nie.

zręczność ekonoiniki, która jest duszą

publicznego zakładu. Śledztwo niety-

łe może być ważnem, przez odkrycie

winnych, ile przez wyjaśnienie środ

ków do przepisania dobrey nadal or-

ganizacyi. Winnym nikt się może nie

okaże, jeżeli nieznajomość rzeczy 1 nie-

umiejętność, za wykroczenie poczyty.

wane być nie mają,zwiaszcza przy nielo-
statku dobrey instrukcyi. QO>akolwiex
bądź , zawsze jest grzechem nieodpu-
szczonym Śledzących, że mogąc dzieło
swoje ukończyć za dni kilka lub kilka
naście, ciąg1ą je przez om miesięcy.
Dzieje się w tem nietylko krzywda dla
osob obwinionych, ale i szkoda dla same
go szpitala. Między insze:ni, które stąd
da niego wynikają, n ed>godaościami
ita sprawiedliwie liczyć się może, że
niektórzy ze starszych, od roku 1808
w ciągłym obowiązku zostając, i ze wzglę-
du na ich dobre przymioty, pomimo
zaskarżenie, na mieyscu zatrzy'nani
przez zwierzchność, zamiast pociechy
ze swoich trudów na dobro ludzkości
podeymowanych, mają zmartwienie zu-

czynionego zarzutu, i odrywani są z wie|l-

kim nakładem czasu i pracy do assysto-
wania śledztwu, które zamiast obrony

niewinnym przynosi im uprzykrzenie

i niezasłużoną karę. Rzecz osobliwsza, 

że gdy toczące się śledztwo, między in-
nemi ito ma w badaniu, iż lekarzem
szpitala był niemający prawa do pra-
ktyki, wtymże samym czasie doktor i
aptekarze, ludzie zagraniczni, bez ta-

kowegoż prawa pełnią tam obowiązki,
i woczach śledzących, gotują nową ta-
kąż samę materyą, zktórey w poźniey-
szym czasie powtórne śledztwo wyni-
knąć, i spokoyność administracyi szpi-
talney zamieszać może.

Kiedy ciągnące się bez końca śledz-
two, począdek szpitala zostawowało tym-
czasowie w niepewności; tedy pełniący
obowiązek gubernatora cywilnego JW.
Vice-Gubernator Horn, chcąc położyć
koniec nowym skargom 1 wdzieraniu
się konkurrentów niewzywaunych do je-
go administracyi, a razem tęz admini-
stracyąw należyte wprowadzić karby,
sam osobiście zaczął bywać na jey po-
siedzeniach tygodaiowych co wtoreko'
sodzinie piątey po południu. Zaczęło
się to oł 1 maja roku  teraźaieyszego.
Większey dobroczynności dla tego za-
kładu nic nie mogło uczynić. Ochędo-
stwo, porządek, pilny dozor, zalecaią go
teraz. Aaprowadzone w języku polskim
należyte i dokładne zapisywanie wszel.-
kich czyaności i rachunków szczeguło-
wych, zapobiega wielu nadużyciomira-
zem niesprawiedliwym  narzekąniom.
Przed tem, luoo od 1 stycznia roku
1818, utrzymywane były xięgi sznuro-
we, dawane z izby powszechney opieki,
jednak wydatki cało tygodniowe wcią-
gały się do nich ogułem. Podobnież le-
piey urządzona pomoc, dostarczana cho-
tym i ubogim po domach prywatnych,
a to przez zapisywanie jey porządne
w języku polskim i hebrayskim do o-
sobliwęgo protokółu, i przez zakreśle.
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nie iey w pewnych granicach, aby nie
odeymowała sposobu utrzymania w na-
leżytym stanie szpitala.
_W starey części domu szpitalnego,

w samym korpusie od ulicy szpitalney
i wdwóch skrzydłach, jest na górzeizb
siedem dla chorych, z których cztery
zaymują mężczyzni, a dwie służą dla
kobićt, bez rozgatunkowania chorob, i
jedna izba dla mężczyzn syfilitycznych;
na dole cztery izby dla kobićt syfility-
cznych i jedna także dla kobićt inwa-
lidek. Zamiarem jest nieutrzymywać
nadal jak go chorych 1 350 inwalidów.
Wdniu 15 teraźnieyszego lipca, znaleźli.
śmy chorychiinwalidów razem osob 125.

Buduje się teraz część nowa domu
szpitalnego, tojest lnija odpowiednia
staremu korpusowi, wychodząca ra u-
licę końską. Budowanie to ma się już
ku końcowi, albowiem dach i stolowa-

nia nawet jużgotowe, a kładą się po-
dłogi. W całey tey linii nie masz ża-
dnego okna na dziedziniec, ale wszy-

stkie wychodzą na ulicę. Na piętrze,
prosto z ganku idzie siędo wielkiey sali,
mającey po obu końcach dwa spore po-
koje, bez osobnego wyyścia. Salai po-
koje znacznie szerokie, nie dosyć są świa.|

tłe, ażeistolowania mają niskie, zdaje
się zatem że zawarte w nich powietrze
nie wystarczy do zdrowego oddychania
razem dla osob kilkudziesiąt i łatwo od-
mieniać się nie będzie mogło.
zobu stron bramy po dwa pokoje du-
że, też samę mają niedogodność co górne.

Wogulności, cały dom z położenia sw o-
jego zgoła jest niestosowny na szpital,
dla ścieśnionego mieysca,na którym stoi..
I dla tego życzyć należy, ażeby oprze-
niesieniu szpitala wpoźnieyszym czasie
projektowano; nową zaś część jego teraz

Na dole

   

  |

budowaną,koniecznie bez oćwłoki popra.
wić wypada, tak dla pomienionych przy-
czyn jako i dla wielu innych, które przy
oglądaniu łatwo wpadają w oko.

Ponieważ od pierwszego maja roku
idącego, pierwszy raz jak się już powie-
działo, zaprowadzone zostały porządne
rachunki i protokóły, jakich wprzódy
nieutrzymywano; zatem nie masz do.
statecznych źródeł na dokładne wyja-
śnienie, przeszłego stanu szpitala. Stan
nawetteraznieyszy niejest zupełnie u-
trwalony, gdyż wszystko jeszcze zosta-
je w ciągu porządkowania. Dawniey-
sza organizacya ietat uległy odmianie,
a nowe ostatecznie nie są postanowio-
ne. Tytuł starszych i ich zgromadze-
nia odmienił się teraz na członków ad-
ministracyi i administracyą, którawsze-
lako między Żydami lepiey pod dawnćm '
znana imieniem Bykur Cholim. Oso-
biste, pełniącego obowiązek guberna-
tora cywilnego , bywanie na posiedze-
niach tey admministracyi, z wielkim dla
szpitala jest pożytkiem , który w nie-
małóm umnieyszeniu rozchodów pie-
niężnych naywidoczniey się ukazuje: je-
dnakże tozawsze, anawet i długotrwać
nie może. Zapewnienie takiey korzyści,
bez dozorowania nawet bezpośrednie.
go ze strony naczelnika gubernii, nadał
statecznym może być skutkiem dobrze
i dokładnie ułożoney organizacyi i in.
strukcyi, które jak tylko nastaną, bę-
dziemy się starali otrzymać je dla nie
zwłócznego udzielenia naszym czytelni.
kom. Tym czasem kładziemy tu rachu-
nek-ogulny jaki zizby powszechnego o-
patrzenia posłany został do ministerstwa
spraw wewnętrznych, sądząc, że posłu.
giwać może do uformowania dokładniey-
szego wyobrażenia o stanie tego szpitala.
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DOCHOD I ROZCHOD PIENIĘDZY w ROKU 1%19 SZPITALA ŻYDOWSKIEGO w WILNIE.

DOCHOD.

Stały iokreślony.

Z izby skarbowey wedle Monarszego naznaączenia
2,500 rubli assygnacyami, co wynosi na srebro r.

Z izby powszechnego opatrzenia z dochodu krób-
czanego, stosownie do rozporządzenia zwierz-

chności, wniesiono przez dzierżawców tego do-
chodu ,-co miesiąc po r. g41 k.66 -  -

675

- | Ruble

|
* h

m
a

 

11,974
 

Określony ale niestały.

Pozostało od wydatków z roku 1848 - s -

Wieokreślony.

Od ślubów, pogrzebów, aktow religiynych, z jał.

r.11,299 k.g2

  

 

 

mużny i mąki peysachowey, tudzież za testa. |
mentami niektórych Zydów x - - r. 1,426 k. 7. |

Od dzierżawcy dochodu pobieranego od piór bite-
go ptastwa, na rachunek summy umówioney r. 500 |

|(Jest to trzyletni dochod od piór z góry opłacony;R.)

 
 

 

'Oguł dochodu srebrem

ROZE POD.

Ma pensyą roczną: Dla jednego doktora, dwóch
aptekarzów , służących przy aptece, cyrulika,
pomocaika w laboratorium, gospodarza szpitała,
pisarza, kassyera, kucirarek dwóch, wodonosa,

dozorców pięciu, dozorczyń pięciu, poborcy,
stróża, praczki, kominiarza s pe cr

Żywność dla chorych i sług.

 

  Bułki pszenne W różney cenie — a a ALT= 827 k-1 22

Chleb żytni pzd RM - - -. m r 1,102 k. 87,

Krupy gryczane, owsiane i jęczmienne e 0 D.o ;S81 k- 824
Mąka pszenna, mlćko, masło, tłuszcz gęsi, i dal.

sze artykuły do żywności » Ali wi r. 1,ra8 k. g6-]|

2,04 7 maż
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Mięso , ptastwo, i ryby w czasie świąt.
Herbata i cukier —

Napoje różne i kwas. -

Opał i światło.

Drwa na 18 szwedzkich i polskich pieców, także

 

 

 

do kuchni, piekarni chłebowey, łaźni , i do
laboratorium, tudzież na świćce

Koszuł 948578 1. 2
Nawleczek "FL - a >
Materaców 247 >
Szlafroków płocienkowych o40
Prześcieradeł 200 -
Kołder sukiennych 55  -
Pantofli par 177 A :
Pluwaczek malowanych 55

Naymowanie furmanek dla podwożenia lekarzów

Bielizna iodzież.

|Ruble
r. 2,172 k. rj
x 22 k.65
r. . 8950 k. 5 | ma

K
Z

Z
”

s
m
r.

195 k.55

35 k. 40

68 k. 20
102 k.go
72 k.50

79k. 50
42 k. 54
6 k. 60
 

do chorych po domach na odlegleyszych przed-
mieściach, i wywożenie z dziedzińca gnojów -

Lekarstwa z apteki dawane chorym w szpitalu i
w mieście - - a

Na wsparcie ubogich oprócz pomocy w lekarstwach -

Różne poprawki i wydatki przypadkowe.

Jedlinka, wieniki, piasek, mydło i słoma r.

Przybudowanie jedney izby w szpitalu z mate-
ryałem i robotnikami ,

Zegar *ciennj - -
Stoł jeden i krzeseł 6 -

r.

r.

r.

Poprawki rozmaite i przerobienia w badówli szpi-
talney, wybielenie izb i apteki, przestawienie
pieców, wy vrukowanie dziedzińca i ulicy: no-
we naczynia miedziane, blaszane i drewniane,
tudzież maprawa ich r.

Wydatki różne przypadkowe i opłata poziemne.
go z placu, na którym stoi budowlą szpitala

Dzieje Dobrocz, rok 1820, lipiec. ś

r,

 

  

88,
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Na rachunek długu żaciągniętego przeż szpitał na | i

zaprowadzenie apteki w roku 1810, na przy-

budowanie do szpitalnego domu, i za wzięte

na kredyt dla chorych artykuły żywności, o0-

gułem rubli 5,979 kop. 12 srebrem, wypła- |

cono rubli 782 kop. 52; tudzież procentu od |

części tey summy zadłużoney gotowemi pie-

niędzmi, od roku 1810 do 1820, rubli 1,142

kopiejek 75 k - - -

Oguł rozchodu srebrem

r. 1.925 k. s4| 2,621

| |
- || 15,558]853,

  
 

ŹAZNACZENIE ZE SKARBU PANSTWA CORO-

CZNEY PŁATY NA FUNDUSZ SZPITALA ŻY-

.DOWSKIEGO w WILNIF.

1). Od radcy taynego senatora ipodskar-

biego państwa

Izbie skarbowey litewsko-wileńskiey|
Ł/

PRZEŁOŻENIE.

W  naywyższym Jego Imperator-

skiey Mości ukazie danym mnie na dniu |

'2 teraźnieyszego sierpnia, wyrażono:

,„„Chcąc wesprzeć istnienie szpitala

„żydowskiego w mieście Wilnie, zało-
„żonego więcey już jak od sta lat dla

» przytułku chorych i ubogich Żydów,

„, zalecam wydawać na utrzyrnanie jego

,„„corocznie po 2,500 rubli z ogulnych
„ państwa dochodów: ,„ w skutek czego

przekładam izbie skarbowey litewsko-
„wileńskiey, aby z naznaczoney przez
ten naywyższy ukaz na utrzymanie

w mieście Wilnie rzeczonego szpitala
summy, wydała przypadające od daty
tegoż ukazu na rok teraźnieyszy pie-
niądze rubli 1,05% kop. 723 na rachu.

A

nek sanktpetersburskiego ostatkowego

podskąrbstwa; od roku zaś następują-

cego 1807 położoną będzie owa summa

na rospisaniu rozchodowóćm guberni

litewsko-wileńskiey. „łutentyk podpisał:

"Teodor Hołubców.

N. 2451 dnia 10 sierpnia 1806 ro-

ku z expedycyi 2giey.

(Takowe przełożenie otrzymała izba

skarbowa na dniu 19 sierpnia).

2). Od ministra Finansów

Izbie skarbowey litewsko-wileńskiey

(PRZEŁOŻENIE.

Na osnowie odebranego teraz prze.

ze ranie postanowienia Komitetu PP.Mi.

nistrów pod datą dnia 25 stycznia te-

|'raźnieyszego roku, przekłladam izbie

/skarbowey litewsko-wileńskiey , nazna-

czone na utrzymanie w mieście Wil.
nie szpitala żydowskiego po 2,500 ru-

bli na rok wydawać po dawneiiu od

tego samego terminu, od którego tako- we wydawanie było przerwane, a to
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|
z ogulnych gubernii dochodów na ra--
chunek podskarbstwa ostatkowego.

Autentyk podpisał: D Hu rjew.

N. 824 <lnia 16 kwietnia 1815 roku.
(To przełożenie otrzymała izba skarbo-
wa na dniu 25 tegoż miesiąca 1 roku).
 

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI I SZPITAL

MARYANSKI w MINQYKU.

Do Redakcyi pisma peryodycznego pod

tytułem: Dzieje Dobroczynności.

W numerze tym Dziejów pod ar-
tykułem: Skazówka do historyi dobro-
czynności polskiey i tilewskiey, wyczy-
tując początkową listę publicznych za.
kładów, ofiar i funduszów , pod roz-
działem zaś FV/iadomości Rozmaitych, iż

Redakcya otrzymała: Ustawy, tudzież:
porządek obchodu otwarcia dowarzy-
stwa Dobroczynności, i założenia szpi-
tala w Mińsku roku 1811, za rzecz nie-

oddzielną mniemam z aktów tegoż To-
warzystwa do powyższego zbioru przy-
dać.

3. Exemplarz w druku poprzedzo-
ney odezwy JW. JXdza Dederki bisku-
pa mińskiego dnia 6 stycznia 1810 r.,
podług którey summa 10,000 złotych
ofiarowana, a przezduchowieństwo w ta-

kieyże ilości pomnożona,
stały się źródłem do zakładu murów Mla-
ryańskiego szpitala (1).

e. Kopiją z uczynionego w dniu 5
stycznia 1812 roku przez JW. JXdza
Siestrzencewicza,Metropolitę rzymskich
kościołow w Rossyi, funduszowego za.

 

,

(a) Odezwa ta czyli list pastęrski., jako należący do hi-
storyi Towarzystwa iszpitala, kładnie się niżey w ca-
łey osnowie. (R). |

pierwszym. 

pisu na summę rubli 1,000.  Takowa

summa pod rozrządzenie Towarzystwa

będąc ofiarowaną, i w Sanktpeters-

burskiey zachowawczey kassie złożoną,

stały ma rzecz szpitala przynosi do:

chod (2).
5. Wypis z reskryptu Nayjaśniey-

szey Cesarzowey Maryi Teodorowny,pod

dniem 50 grudnia 1811 roku, na imie

JW. JXdza biskupa mińskiego adresso-
wanego, 1 w początku roku 1812 przez

gazetę Kuryera litewskiego ogłoszone-

go, onayłaskawszćm Jey Cesarskiey Mo-

ści przedstawieniu miłosiernego w Miń-

sku zakładu do wiadomości Nayjaśniey-

szego Cesarza. RE
4. Kopią Naywyższego Jego Cesar-

skiey Mości dyplomatu pod dniem 8

kwietnia 1812 roku, przez który za-

prowadzenie mińskiego Maryańskiego

szpitala pod dozorem siostrmiłosierdzia,

naymiłościwszy pozyskało zaszczyt i po-
chwałę (5) ,

Nim z xiąg dla kollekty rozdanych,

a w zupełności niepowróconych, tudzież

z dalszych źródeł dostateczna zgroma-

dzi się wiadomość , akta dotymczaso-

we wskazują o otrzymaney w roku 1812
od imienia Nayjaśnieyszych Cesarzo-
wych Elżbiety i Maryi ofierze 2,000 ru-

bli na fabrykę szpitala; samo zaś wznie-

sienie murów i budowli obszernego za-

kładu, zaświadcza równie gorliwą od

 

<<,

(2) Zapis ten. jest to obligacya czyli bilet kassy zacho-
wawczey domu edukacyyacgo Imperatorskiego sankt-
petersburskiego, na przyjętą od JW. Metropolity sum
mę assygnacyami rubli 1,000 w lokacyą wieczystą zo-
bowiązkiem płacenia coroczney prowizyi po pięć od
sta dla Powarzystwa dobroczynności mińskiego. (R).

(5) Dyploma to. z wymienieniem zasług JW. biskupa De-
dćrki, mianowicie w założeniu szpitala w Mińsku, da-
ne jest temuż pasterzowi na dostoyność kawalera or-
deru świętego równoapostolskiego Xiążęcia Włodzi-
mierza drugiego stopnia większego krzyża. (R,.

ą*

"
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rozmaitych dobroczyńców pomoc i
wsparcie na tenże przedmiot poświę-
cone. sj:

Wincenty STEranowski Sekretarz Towa-

rzystwa Dobroczynności.

Dnia 18 czerwca
1820 r. Minsk.

 

LIST PASTERSKI O SKŁADCE NASZPITAL

* w MINSKU.

WPANSTWIE ALEXANDRA I. IMPERATO-
RA I SAMOWŁADCYWSZECH ROSSYY

etc. etc. etc.

. PANA NASZEGO NAYMIŁOŚCIWSZEGO.

Jakób Ignacy Dederko rzymsko-katoli-

ckich kościołów, miński biskup, orde-

rów Ś$. Anny iszey klasgy, orła bia-

łego i ś. Stanislawa kawaler.

WW. Xiężom Dziekanom dyecezyi mińskiey

pasterskie błogosławieństwo.

Między szkodami dla kościołów w Pe-

trykowie, Mosarzu, Lebiedziewie i Ku-

rzeńcu zgorzałych, w tym roku nay-

'uciążliwiey serce pasterskie czuje stra-

tę z kościoła parafijalnego w Mińsku na

dniu 14 sierpnia przez pożar straco-

nego: a na postawienie drugiego nie
widząc sposobu, wysyłam okolne pi-

smo do całey dyecezyi przy odgłosie,

obok tey odezwy, że mam do tego

przedmiotu powod z ukazu 180g „d. 22

maja za Nro 282 dozwalającego szukać

dobroczynności. Mimo zaś tey łaski

z władzy rządowey, biorę śmiałość z do-

"świadczenia względów obywatelskich i

serc duchowieństwa, jak w każdey o-

kazyi wspaniałością odpowiadać zwykły

moim zamiarom, tak nie można nie spo-
 

dziewać się; że i w następney potrze-
bie dołączą względów.

Właśnie razem nadstanem ludzkiey
nędzy i w tym stolecznóm guberskiem
Jego Imperatorskiey Mości mieście Min.
sku i wobrębach nowey dyecezyi, za-
rządzaniu memu naymiłościwiey poru-
czoney, zastanawiałem się tym czuley,
że ta ukochana owczarnia, położona

między różnemi niewygodami na cier-
piącą ludzkość, tyle wymaga szczegul.-
ney opieki; ile zbywa na źródłach szpi-
talnych do utrzymywania ogromu cho-
rych: ile traci oświecenia wiek dzie-
cinny przez doię uboższey ludności nie-
mogącey sobie zaradzić bez dobrodzie.
jów: ile niknie płodności ludzkiey w ni-
wecz z okazyi szkodliwego niedozoru
nad potomstwem bezprawnie zdarzo-
nćm. Awty:na stanie rozmaitych lu-

dów Nayłaskawszego Monarchy, jako
powszechnego dzieci swoich Oyca, smu-

tny rodzay naywięcey serce obchodzi,
że albo przemiana rządców nie zdoła
zająć się ogulnemi swemi obowiązkami,

albo się uchybia nieprzekładaniem 0 po-

trzebach istotnych, i użyciu sposobów

zachowania bliźnich losu. w porządku

pożytecznym dla całego kraju, albo się

trwoży na umyśle z boaźni wynika-

jących trudności do uskutecznienia dzie-

ła, które jest cechą miłości bliźniego,

a skarbem Naylepszego Pana dlą swe-

go narodu. Niech za panowaniem Nay-

jaśnieyszego ALEXANDRA | IMFERATORA
WszechRossyy otworzy się źródło ratun-

ku dla klassy wyrażonych ludzi, przez
wystawienie domu pod rządem siostr

miłosierdzia: którym Bóg porucza szczę,

śliwą opiekę do edukacyi młodzieży o:

boyga płci, i do zasilku będących w ka:

lectwie i chorobie. Bądźmyż bracia
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kapłani gorliwymi w promowowaniu tey

nadziei zbierania gatunku różnego o-

fiac do fabryki. Tym celem odkry-

wam całą treść intencyi pasterskiey:

że wy, wspólnicy moich ciężarów, sta-

niecie się uczestnikami nagrody nieprze-

żytey w potomkach nuszczęśliwionych

jedynie przez czułe staranie, o te pro-

szę naywięcey póruczając was Boskie-

mu błogosławieństwu, z następnym gło-

sem do szanowney dyecezyi. Dan w Miń-

sku dnia 6 stycznia 1810 roku.
Jakób biskup.

Sekretarz dyecezalney kancelaryi

SETREZ : Karol luttel.

 

Wszystkim Wiernym Chrystusowym

w dyecezyi Mińskiey, zdrowie, pokoy,

i błogosławieństwo pasterskie.

Od czasu przyjęcia na pasterstwie

obowiązku i rządowego ciężaru, wielo-

rakie nędze różnych stanów, i potrze-

by powszechne. zaymowały czułością,

myślami i układami nadzkondycyą ludz-

kości cierpiącey,względem oddalenia

jedaych*od zguby, ułzenia drugim w do-

legliwościach, opatrzenia innych w mi.

zeryi i niedostatku: a te są rodzaje bli-

źnich nieszczęśliwey doli oddanych:

1. Chorzy mieszkańcy w mieście Min-

sku, przychodnie, i w potlizu będący,

częstokroć włoscianie wasi, lub w olni,

chcieliby się udać z nędzą swoją do szpi-

talów tuteyszych, aby ratunek w nich

znaleźli, lecz gdy ani mieysca na wie-

lość znaczną, ani uslugi dobrey od nie-

zna ących się doskonale na chorobach i

lekarstwach 0:0b nie znayduią: stąd mu-
szą wpadać w nieporozumiane słabości,

kaleczeć, lub umierać przed czasem,

niekiedy bez Sakramentów.    

2. Niemowlęta z ułomności i rozpu.
sty, lub z niedostatku sposobu do za-
mążjóyścia spłodzone, które dla ukry-
cia niesławy, lub dla wstydu, albo nie.
możności żywienia i hodowania podoLną
być zwykły ofiarą śmierci bez Chrztu,
w ziemi lub gnoju zakopane, albo

w głębi wód zatopione, oczekują tak
rządnego, tak użytecznego krajowi, tak

Niebu miłego mieysca, gdzieby ochrz-
czone, żywione, pielęgnowane, i na pou
zytecznych ludzi kształcone być mo-
gły. Czy możnaż więc dopuścić, aby
marniały naciele, i ginęły na duszy te
płody niewinne, przez opuszczenie im
ratunku, ato w narodzie polerownym,
szlachetnym, chrześcijańskim i mogą-
cym zatamować od zguby.

5. Jeszcze są ibyć muszą tak biedne
sieroty, które się poniewierają bez edu-
kacyi w religii i obyczaiach, rosną
w ciało i razem w zle nałogi, a potćm
się naoślep rozpuszczaią, z których kray
nie tylko nie ma pożytku, lecz odnosi
wielkie szkody: trzebaby dla nich ta.
kiego mieysca, gdzieby nie tylko Lrały
jak naukę religii, t moralności, tak ro-
bot różnych do płci stosownych, ale
też przywykały do pracy, i uczyły się
dobrze czas trawić: takowe zaś miey-
sce byłoby gniazdem, zktóregoby pa.
nie brały składnie wyuczone za poko-
jowe, i za godne służebnice, podług
wszelkich we dworach stanów.

4. Wreszcie jak wiele córeczek O.
bywatelów uboższych bez sposobu do
edukacyi dania wyglądają, szukają ta-
kich osob i mieysca bezpiecznego. gdzie-
by się uczyły czytać, pisać i robot ró-
znych, przy nabywaniu cnot; które lat

doszedłszy „byłyby dobremi żonami,
skrzętnemi gospodyniami, opatrznemi
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matkami;
dla nieoświeconych przykładnemi,

w sąsiedztwie spokoyncnii,comludzkością zajętym, podał oyciec

mi- |sierot, Bóg, myśl świętą, 1 wzbudził

łemi, iw potrzebach użyteczneini oby- chęć gorącą z dawnego czasu do stara-
, l - „ - z

watelkami. nia się 0 wybudowanie i uposażenie

Są to pobudki święte, widoki dla szpitala siostre miłosierdzia: naradzały

krau pozyteczne, społeczności naro-
dów właściwe; a na nędzę, i potrzeby
ludzkie dla dusz czułych nieobojętne:
tym zasadom towarzystw dogodność
uczynić, dostatecznie opatrzyć, jak jest
dzieło wspaniałe, u Boga zasługujące,
a uświata zacne i doskonałe; tak nie

masz innego lepszego, do tych przed-
miotow stosownieyszeęgo i skuteczniey-
szego, zdaniem powszechaem mieysca
na szpital, jak to, wktóremby osadzone
było zgromadzeniesiostr miłosierdzia.

To zgromadzenie szanowne z po.
wołania i swojego instytutu. «Siostry
same naprzód edukuą się dotych wszy-
stkich usług nieszczęśliwych ludzi, je-

dynie z pobudki chrześcijańskiey mi-
łości ku bliźaim; umiejąnaypilniey słu-
żyć chorytn i leczyć: niemowlęta 'opu-
szczone hodować, sieroty wprawiać do
pobożności, doskonalić "w 'robotkach

przyzwoitych. Świadkiem są tey pra-
cy skuteczney, wszystkie miasta za-
szczycone ufundowanym szpitalem pod
rządem siostr miłosierdzia: szczęśliwe
są takie państwa, gdzie ledwie nie
w każdey parafii zgromadzenie to jest
osadzone. Więc są takie mieysca, ta-
cy chorzy, niemowlęta, sieroty, nader

szezęśliwemi, że mogą mieć takie słu.

gi, takie matki, takie mistrzynie, a to
jedynie miłością bliźniego rządzące się
i powodowane przewodniczki douszczę-
śliwienia klas bliźnich osieroconych.

Miasto stołęczne gubernii Mińsk,
pragnie być zaszczycone funduszem tak
pożytecznego szpitala. Już czułym ser.

|się

 

|

|
|

|
|

 

o mieysce, sposobie wykonania

swych pragnień, wyrozumiewały za-

mysły wielu obywatcłi miłości bliźnich

i litości pełnych, wszyscy ten zamysł
pochwalają, skutku żądają: lecz wiel.

kość kosztu na takową fabrykę: a nie-

równie większy nakład na uposażenie,

bezczynnemi tworzy naysprawiedliw-

sze żądze. i
Cóż tedy: czy przezorność została

wyniszczona? czy miłosierdzie zginęło?

czy nadzieja, ufność i litość za świat

zagnane? uchoway nas Boże otym po-

myślić. Są nieprzebrane skarby Opa-

trzności boskiey w ręku* waszych zło-

żone. Wy ich jesteście szafarzami, ser-

ce zaś tkliwe ku litości, przyrodzenie

wam dało. Otoż jedyny sposob pozo-

staje z tym większym pośpiechem i za-

ufaniem udać się do serc waszych, im

bardziey przekonany jestem 0 waszćm

nad nędzaymi politowaniu i miłosier-

dziu, prosząc o skuteczną pomoc w tak

użytecznym układzie wybudowania szpi-

tala siostr miłosierdzia. Ja, czuły wasz

pasterz, naymilsze owieczki, nie dla

chluby, ale przez obowiązek móy dania

przykładu wyzuwszy'się z potrzeb wła-

szych, ofiaruję na ten zawod dziesięć

tysięcy złotych srebrem, i obok tego zgro-

madzenie duchowne gorliwe naślado-

waniem przydaje tyleż ofiary. Lecz

cóż to jest na taką fabrykę, która 0-

prócz funduszu więcey dwóch kroć sto

tysięcy złotych wedle wyrachowania ko-

sztować będzie.

Więc udaję się do was, Jaśnie Q-
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świeceni, Jaśnie Wielmożn, WW. |. Niech więc nie będzie głos próżny

przezaćni obywatele, jszanowny stanie | Zbawiciela: (b) dopuśccie małuczkim

duchowny dyecezyi mojey z prośbą nay- | przyyść do mnie, i nie zabraniaycie przy.

żywszą, z prawdziwą ufnością: raczcie
mi dopomodz skutecznie do wykona-

nia dzieła uprojektowanego, dzieła, ho-

nor i pożytek czyniącego krajowi, sło.

wem dzieła boskiego , przyłożeniem się
przez datek pieniędzy, w zbozu, drze-

wie, cegłach, wapma, szkła, żelaza, ro-
botnika, i co tylko do fabryki służyć
może. i

Nie zuboży to was, bo w Ewanjelii
słowa boskie upewniają, iż: obfite źleje
na was błogosławieństwa wedle przy-

rzeczenia słowem Jezusa Chrystusa: (a)
Daycie, a dano wam będzie miarą do-
brą, wierzchowatą i. natłoczoną. Jeże-
liby zaś (czegosię nie spodziewam) za-
twardziały czyje serca, ze skurczeniem
rąk do dania. pomocy, groziłaby tym

przymówka Bernarda Ś.: 20m pavisti, oc
cidisti, nie nakarmiłeś głodnego, nie u-
trzymałeś przy życiu ofłary na pastwę
śmierci, nie. źleczyłeś chorego , otoż je-

dnychzabiłeśna: ciele,. drugich. i na du-
szy. W rękutedy waszych jest życie,
albo śmierć wielu: dziatek:czy chcecież
iwy opuścić je: w ten czas, gdy własne

porzucą matki? czy źniesie i wycierpi

to serce wasze, aby ginęły te stworze-

nia boskie, które żadney rady sobiedać

nie mogąc, na wasze patrzą ręce, anie
przez słowa, i głos, lecz. jękiem: I wy-

sileniem się z omdłałych ciała: składów

w pół ledwie żywe miłosierdzia żebrzą,
nim znielitościwey opieki waszey, pod
wiekuistą Opatrzność przyyść im nadey-|
'dzie pora.

 

(a) RA Łuk.ro3dz. 6. w. 38.

stępu przez nielitość lub skępstwo wa-
sze: bo coim uczynicie, to mnie uczynicie.
(c) Gd tey nieszczęśliwości, aby was Bóg
zachowując uczynił was heynymi daw-
cami Bogu miłemi. (d) Hilarem datorem
duligit Deus. Oto tegoż Boga proszę.
Zeby zaś zbieranie tych jałmużn i

'afiar szło porządnie, i wydawane były
na fabrykę szpitala regułarnie: 10od po-
rozdawane będą xięgisznurowe ode mnie
zmoią pieczęcią i numerowane, oprócz
fmarszałkom w tey Gubernii, XX. dzie.
kanom iosobom innym, wiary i ufno-
(ści godnym, do którey każdy zapisze
swóy dar i ofiarę. żre Dla wydawania zaś
tych darów na fabrykę obierze się ko-
mitet z osób duchownych i cywilnych;

pod których dozorem będzie skrzynka.
miłosierdzia z trzema zamkami, i xięgi
sznurowe przychodu irozchodu.

Słowem tak chcemy urządzić, aby
z naylepszą ekonomiką te ofiary jedy-
nie na szpital były obrócone, i zabiegło
się podeyrzeniu chęci korzystania komuś
ubocznemu z tych darów, lub na co

innego nadużycia. O tćm wszystkiem
rozeszle się przez XX. dziekanew dru-

kowana wiadomość celem rozdania e-

xemplarzow, i ogłoszenia z ambon po
kościołach dyecezyi mińskiey. Dan
w: Mińsku: dnia: 6 miesiąca stycznia
1810 roku..

Jakób: Biskup..
Sekretarz Dyecezalney
kancellaryi Karol Tutell.

Nro. 12

 

(b) S$. Math.frozdz. 19. w. 14.
(c) S$. Math. rozdz. 20 w. 40.
(d) 2. do Korynt.rozdz. 9. W: 7.
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USTAWY TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI,

w MINSKU.

ROZDZIAŁ PIERWSZY.

Zamiar icel funduszu siośtr miłosier.

dzia w mieście Mińsku.

1. Danie pomocy ubogim chorym tak

w mieście Mińsku, jako też i po wsiach

znaydującymsię , którzyby rzetelnie
z własnego funduszu, utrzymać siebie
i zaradzić własnemu zdrowiu nie imo-
gli, i którzy do szpitala siostr miło-

sierdzia odesłanymi i w nim przyjęty-
mi zostaną; jest naypierwszą ludzko-
ści przysługą, którą tenże szpital do-
pełniać dla SRINIACZĄ gubernii mińskiey
będzie.

> cydk; Nieszczęśliwe niemowlęta, rozpusty
lub obłąkania ofiary, których właśni
rodzice, czy .to dła ukrycia niesławy,

czy dla niemożności wyżywienia, na
własne nie wezmą staranie, złożone

przy tómże szpitalu, w nim wycho-

wanie i pierwszych potrzeb swoich o-

patrzenie znaydą. Ochronione przez to

niejednego dziecięcia życie, zrobi pra-

wdziwą społeczeństwu przysługę, a mia-

stu tęmu przez tak dobroczynny iun-

dusz rzetelny zaszczyt.
5. Znayduje się aż nazbyt wiele ua:

gich rodziców, którym los uskąpiwszy

śortuGi darów, licznym obok tego ob-

darzył potomstwem: nie będąc 'w sta-

nie ich wychowania, muszą częstokroć

zostawiać potomstwo bez żadnych edu.

kacyi prawideł, i przez nie, pomna-

-Zać szkodliwych spoleczeństwu liczbę

próżniaków: i tych więc dzieci skoro

rzetelne przez rodziców ubóstwo i nie-

opa własnego utrzymania się do- 

j wiedzione dostatecznie zostanie, „przyy-
mie szpital siostr miłosierdzia, i starać
się będzie stosownie do ich stanu po-
żytecznych z nich uformować ludzi, To
dobrodzieystwo rozciągać się szczegul-
niey będzie na płeć żeńską, która w re-
ligii, obyezajach, i pracy w tćm szpi.
talu wyćwiczona , hie będzie zwiększać
liczby, częstokroć z nędzy i nieoświe-
cenia, rozpustnych  kobićt.

4. Ubogie sieroty, którym śmierć nad-
to wcześnie w ich niemowlęctwie ro-
dziców odbierze, i ci ani z własnego
funduszu opatrywać swych potrzeb
w stanie nić będą, ani ukrewnych rów-
nież ubogich przytułku nie znaydą, brać
będą w tymże szpitalu wychowanie, 1

ochronione zostaną od nędzy i występ-

ków, które za nią częstokroć iść zwy-
kły.

5. Szpital takowy,zawsze zostawać bę-
dzie pod opieką i zarządzeniem bez po-

śrzednim mińskich dyecezalnych bisku-
pów łącznie z Towarzystwem. dobro-
czynności, i z pośrodka. jego wybrane-
go komitetu; z połowy: osób duchownych
ie ecezyi mińskiey , i z połowy. świec-

kich obywateli teyże gubernii złożone-
go. (Osadzone w nim siostry milosier-
dzia reguły 5. Wincentego. a Paulo, i
funduszem oset acłaż! ; Środkami
przez toż Towarzystwo obranemi opa-
trywaćsię mające, których liczba do po-

trzeby stosowaną będzie, zostaną w nim

nazawsze, i powinności w górze opi-

sane dopełniać będą, a tak nad cało-
ścią funduszu, jako też nad dokładnym
przez też siostry jego exekwowaniem
"Towarzystwo dobroczy naości bezprze-
stannie czuwać, i potrzebom zaradzać,

w potomne czasy, postanawia.
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ROZDZIAŁ DRUGI.

Rząd komitetu Towarzystwa.

1. Komitet składa się z biskupa miń-
skiego w nim prezyduącego, ze czte-
rech osob duchownych, iczterech świe-
ckich w nim zasiadających,
tarza. Kazdy z tych członków ma głos

w komitecie,
wi materyą zadecydowaną i exekwo-
wać się powinną.

2. Każdy z członków koinitetu ma pra-
wo w zastępstwo swoje uprosić i podać
jednę osobę. Ci, po zapisaniu ichimion
w_ninieyszymprotokóle, będą mieli pra-
wo na sessyach komitetu zasiadać, z gło-
sem decydującym.

5. Biskup: miński jako prezydent wy-
znacza odsiebie vice-prezydenta , za-
stępcę zaś sekretarza komitet wybiera.

4. Komitet z członków swoich wybie-
rze. podskarbiego, który podług poniż-
szych prawideł kassą miłosierdzia za-
wiadować będzie.

5. Towarzystwo dobroczynności, któ-
rego czynni członkowie formują komi-
tet,w ogulnćm zebraniu swojćm skła.
da się nadto z członków honorowych,
którzy w osobny protokół imiona swe
zapisać raczą.
ską i dostojeństwem swojóm zamiary ni.
nieysze wspierać, i wspólnie z komi.
tetem o wszystkićm zaradzać i stano-
wić prawo mają; ażeby praca złączo.
nemi siłami przedsięwzięta, do jedne-
go zamiaru, to jest, wystawienia szpi-
tala wespół z kościołem ku mieyscowey
potrzebie , i uposażenia dostatecznego
pierwszego, nayrychley do końca swe-
go dążyć mogła.

6. "Towarzystwo dobroczynności ira-
da ogulna komitetu zbierasię na rok

Dzieje Dobrocz. rok 1820. lipiec.

i z sekre-

Qi powagą obywatel-

a większość zdań stano- |

 |

razy ssóść ze wszystkich członków do
niego wchodzących. Czas zbierania się
wykazywać będzie potrzeba, i zawsże
wcześne zwołanie prezydującego, zebra-
nie ogulne poprzedzi. ]

7. Sessye takowe nie mają się składać
z mnieyszey liczby osób jak z zmiu li-

cząc w to prezydenta.
8. Sessya ogulna Towarzystwa ira-

dy komitetu nie może być bez prezy-
| dującego lub vice-prezydenta, i bez se-
kretarza, lub jego zastępcy.

'g. Na przypadek śmierci którego
z ezłonków komitetu, biskup miński,
jako prezydent, na naypierwszćm ogul.
nćm zebraniu nominuje następcę , a
ten po przyjęciu przez komitet i po
zapisaniugo do ninieyszego protokułu,
needdwcić z innemi do dzieła przystąpi,

10. Członkowie. honorowi 'Towarzy-

stwo dobroczynności składający, na o-
gulnych i publicznych zebraniach zasia-
dać prawo mają, i głos decydujący mieć
będą.

11. Niemoże być członkiem honoro. '
wym żaden, który przynaymniey na
roczną składkę na mury szpitala rubli
srebrnych piętnaście nie zapisze, i jey
każdorocznie aż do ukończenia fabryki
wnaszać do rąk podskarbiego nię będzie. -

ROZDZIAŁ TRZECI.

Komitetu ogulne obowiązki.

1. Komitet zatrudnia się zbieraniem
wszelkiego tytułu składek, darów i
zapisów , fundusz miłosierdzia formo-
wać i pomnażać mających, naznaczą

|ich expensę stosowną do potrzeby fa.
bryki, i innych ku temu jedynie celo-
wi dążących wydatków, obmyśla sposo-
by do wsparcia kassy miłosierdzia, za-

5
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trudnia się' obliozeniem nczegalnych.
wydatków przez osobną deputacyą za
assygnacyą komitetu czynionych, posy-
ła odezwy do osób składką małosierdzia

zatrudniających się, i inne rozmaite sto-
sowne do zamiaru swego wydaje na

skupa mińskiego, . ochoczo, przedsię-

wzięciu jego dopomagać i wspólnie z nim

nad wykonaniem wszystkiego praco-

wać przedsięwzięło, w jakim celu pe-

wnym być może, że serca obywatel-

skie nad cierpieniem bliźnich swoich

piśmie rozrządzenia, strzeże naymo-4 czułość okazując, nie ubliżą hoynćm

cniey wszelkich, z jakiego bądź źródła
fundusz miłosierdzia stanowić i pomna-
żać mających dochodów, i one na ses-
syach ogulnych na potrzebne expensa
wyznacza i pod szafunek osobney de-
putacyi oddaje; czego zaś ogulny zbiór
w komplecie powyższym komitetu, do
wydatkowania nie przeznaczy, tego
szczegulna deputacya od podskarbiego
odbierać i wydatkować nie może.
„2. Wszelkie testamentowe zapisy od

osób zamiarowi ninieyszemu sprzyjają-
cych, i posiadających serce na nędzę
bliźniego czułe; któreby w darach swo
ich przenosiły summę tysiąca rubli sre-
brnych, niemogą być na żadne obró-
cone expensa, lecz na dobrach odpo-
wiedzialaych obywatelskich ulokowane,
staną się wiecznym szpitala siostr mi.
łosierdzia, i w nim utrzymywanych
chorych, podrzutków, i sierot, fun-
duszem, a procent od nich na mury
i inne wydatki szpitala obróconym bę-
dzie. Jeśliby zaś czyjakolwiek dona-
cya prosto na wyprowadzenie murów
ofiarowaną była, w takićm zdarzeniu
chociażby summa powyższą ilość prze-
wyższała, na fabrykę obróconą być ma,
zawsze jednak po roztrząśnieniu i po-
stanowieniu komitetu na ogulnćm ze.
braniu.

5. Ponieważ "Towarzystwo dobro-
czynności powodowane jedyną chęcią
skutecznego wsparcia, gorliwych nad
stanem nieszczęśliwych zamiarow bi-

wsparciem tak znacznych zasilać wy-

datków; aby więc te miłosierne ofia-

ry do jednego tylko celu "murow szpi-

talnych i jego w czas dalszy utrzyma-

nia i uposażenia dążyły, jak czułość

(Towarzystwa dobroczynności naysku-

tecznieyszego i naypilnieyszego nie ubli-

ży starania, tak aby i w czas późniey-

szy po szczęśliwćm da Bóg dzieła ta-

kowego uskutecznieniu, w wypełnie-

niu przyjętych obowiązków rzetelną

powszechności czyniło korzyść, toż ło-
warzystwo dozorować nad tćm 1prze-

strzegać nayściśley zachowania przyję-

tego instytutu ma prawo, i zawsze rząd

iego komitetu, pod prezydencyą dye-

cezalnego biskupa z połowy osob du-

'chownych i świeckich złożonego, strzedz

ia potomne czasy tak całości fundu-

szu, jako też jego exekucyi będzie.

4. 'Dowarzystwo dobroczynności na

ogulnóm zebraniu swojćm w czasie przez

prezydującego ozaaczonym, będzie mia-

ło corocznie jedno publiczne posiedze-

nie, na któróm zda sprawę obywatel-

stwu z rocznych czynności swoich, 0-

raz przychody i rozchody kassy swo-

jey publicznie drukiem ogłosi, aby ka-

żdy widział i przekonał się , jak skład-

ki miłosierne obróconemi zostały, i ja-

ki postęp w przedsięwziętóm dziele u-

| czyniono. i

5. Oprócz członków honorowych

"Towarzystwo 'dobroczynności składają-

|cych, osohy którymby możność place
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nia rocznie rubli srebrnych piętnaście
nie dozwalała, a którzyby przez po-

mnieysze ofiary czy to w pieniądzach,
czyli wzbożu i materyałach fabrycznych,
óraz innych rekwizy tach szpitalowi po-

trzebnych wspierały go, zapisane będą

do osobnego protokułu osob doLroczyn.
nych i corocznie drukiem ogłoszone zo-
staną. Damy, Któreby się zatrudniły zbie-

raniem składek , oraz rozdaniem bile-

tów na koncerta i różne widowiska na
ten zamiar dawane, tudzież poświę-
cające talenta swoje czy to w muzy-
ce, czyli też w deklamacyi na zysk
szpitala siostr miłosierdzia; do teyże
wdzięczności i pamiątki prawo mieć bę-
dą; niemniey te wszystkie osoby, któ-
re xięgi od biskupa do kollekty roz-
dawane , przyjąwszy, dopełnić ją raczą.

ROZDZIAŁ CZWARTY.

Deputacya Towarzystwa ijey obowiązki.

1. Ponieważ ogulne Towarzystwa ze-
branie trwać ciągle w mieście Mińsku

nie może, i podług powyższey ustawy

w pewne tylko: czasy razy sześć do
roku zbierać się będzie; dla nieprze-
stannego więc czuwania nad fabryką,
i innemi zdarzać się mogącemi potrze-
bami , ustanawia się -deputacya osóbna
z członkow tegoż komitetu.

2. Deputacya takowa ma prawo za-

wierać rozmaite kontrakta fabryczne,

umawiać się z rozmaitemi fabrykanta-
mii rżemieślnikami, i wszystko to czy-

nić, co tylko do nayoszczędnieyszego,

nayporządnieyszego i nayrychleyszego

fabryki' prowadzenia posługiwać może.

5. 'Taż deputacya ugodzi dozorcę 0-

gulnego fabryki, jemu* pensyą posta-. 

nowi, i aby należycie obowiązki swo.
je pełnił, ściśle: i nieprzerwanie do-

, pilnuje.

4, Po zaassygnowaniu przez ogulny
komitet summy na wydatki fabryczne,
deputacya w każdey potrzebie expta-
sy, do podskareiego assygnacye wy.
dawać będzie, a ten wymienioną ilość
każdemu wyliczy, ido osóbney xięgi za-
pisze.

5. W przypadku extra-ordynaryy-
ney i nagłey potrzeby fabryczney, na
którąby zaassygnowana przez komitet
summa, wystarczyć nie mogła, depu-
tacya za zgodzeniem się i podpisem pre-
zydującego, będzie miala prawo, prócz
zaassygnowaney summy, żądać więcey
od podskarbiego: wszakże takowa re-
kwizycya przez prezydującego 1 czte..
rech członków podpisaną być powinna,
i w takich tylko przypadkach stanowió.
na, jeśliby czas ogulnego zebrania To.
warzystwa i rady komitetu był odle.
gły i zebrać go rychło nie można było.

6. Deputacya będzie miała osóbny
czynności swojey protokuł, i do niego
rzecz każdą pod datą zaciągać będzie.
'Taż deputacya z mnieyszey liczby jak
osób trzech składać kompletu nie mo-

że, i takaż liczba assygnacye do kas-

sy podpisywać będzie, a każde dzieło

swoje, jakoto, kontrakta, umowy,as.

sygnacye, iinne postanowienia, co do
słowa w protokuł zapisze, i pod nua

merąmi z niego wydawać będzie.
7. Deputacya wespół z podskarbim

na każdćm ogulnćm zebraniu Towa-

rzystwa i rady komitetu, zda przed

nim sprawę z czynności swoich, oraz

z przeznaczoney na expensa suminy
obliczy się. | r

: : 5*
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- ROZDZIAŁ PIĄTY.
Obowiązki podskarbiegó.

1. Podskarbi zbiera wszystkie docho-
dy fundusz miłosierdzia składające, ka-
żdego z kollektorów iinnych osób, skła.
dających dobroczynne ofiary kwietuje,
a wszystko pod datami w protokule za-
pisywać będzie.

2. Summę, jaka na ogulnóm To.
warzystwa i rady komitetu zebraniu
zaassygnowaną do szafunku deputacyi
zostanie , za jeyże kwitami wydawać
będzie, inne zaś z jakiego bądź źródła
wypływające dochody i summy, prze-
ńoszące ilość w assygnacyi wyrażoną,
u siebie zachowa; i bez ogulnego komi-
tetu zlecenia nie wyda, wyjąwszy je-
den przypadek pod punktem piątym u-
stawy deputacyi opisany, w którym,
stosownie do warunków w nim umie-
szczonych zachowa się.

5. Na każdóćm ogulnem "Towarzy-
stwa irady komitetu zebraniu, z przy-
chodów do siebie weszłych i rozcho-
dów za kwitami deputacyi, dokładnie
obliczy się.

ROZDZIAŁ SZOSTY.

Fundusze miłosierdzia tak na wymuro-
wanie szpitala, jako też na inne je-
go potrzeby , składać się będą z na-
stępnych artykułów.

a. Zkolekty przez marszałków po-
wiatowych i innych gorliwych obywa-
teli, którzy ku temu zamiarowi roz-
dane przez pasterza xięgi przyjęli.

2. Ze składki osób dobroczynnych do

rąk podskarbiego komitetu zawsze wna-
szać się mających , tudzież z rozmai-
tych materyałów fabrycznych, cegły,

. niee 

"wapna, drzewa, tudzież różnego zbo-
ża i innych produktów przez osoby
dobroczynne przysłanych.

5. Z zapisów i legacyy rozmaitych
dobroczynnych osób, które na ten za.
miar pewne summy przeznaczać będą,

4. Z pensyi roczney dobrowolnie przez
członków honorowych zapisaney.

5. Z koncertów i innych widowisk
ku temu zamiarowi przez amatorów
w pewnych czasach dawanych.
'Takowa ustawa trwać będzie za nie-

wzruszone Towarzystwa dobroczynno-
ści prawidło, wszakże w następnych
czasach toż [Towarzystwo na sessyach
swoich ogulnych pomnożyć je podług
obecnych okoliczności prawo miećbę-
dzie; a cosię tycze osóbnego dla fun-
dujących się siostr miłosierdzia instytu--
tu, w czasie swoim JIewarzystwo uło-
żyć postanawia.

Prezydent Jakób Dederko Biskup
miński. i !

Vice-prezydent Stanisław Wańkowicz
były marszałek guberski i kawaler.
X. Józef Kamiński Melchior Wołod..
Officyał Archidi-  wicz deput. kom.
akon katedr. miń:  wywod. ptu miń.
X.Tomasz Syrtowt Józef Longchamps
congr. miss. pro. konsyliarz dworu
fessor semin. miń. był. pol.
X.Gierard Batra- Mikołay Heydukie-

gwardyan wicz były pisarz .
klasztoru miń. za- _ exakcyi mińskiey. .
konuś. Francisz-
ka de ob;. i i
Sekretarz Jan Chodzko podkom. ptu
W.ileyskiego.

Osoby towarzystwo składające.

Prezydent, Jakób Dederko biskup miński
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kawaler orderów 5. Anny «1 klassy,
orła białego iś. Stanisława biskupa
męcz, i

Vice-prezydent Stanisław Wańkowicz
marszałek były guberski miński ka-
wałer orderu 5. Anny 2giey klassy.

Członkowie.

Józef Kamiński wi- Melchior WWołod-
kary dyecezalny,  kowicz  deputat
officyałkonsystor-  kommissyi w=
ski miński. wodowey ptu miń

Michał Grodzki su-
perior smiłowic-

Józef Longchamps
konsyliarz dworu

kiego domu congr.. _ pol.
mis. Michał Czechowski
Tomasz Syrtowt architekt guber-
congr. miss. prof. ski tytularny so-
seminar. mińsk  wietnik.

X.Gierard Batra- Mikołay Heydukie-
niec  gwardyan  wicz były pisarz
klasztoru miń.za-  exakcyi mińskiey.
konuś. Franciszka |
de observ.

Sekretarz Jan Chodżźko podkomorzy ptu
wileyskiego.

Do zastępstwa wybrani.

Zia podskarbiego komitetu , X. Gierard
Batraniec gwardyan klasztoru miń-
skiego zakonu ś. Franciszka de obser-
vantia członek towarzystwa.

Zia zastępcę officyała, X. Jan Charewicz |.
kanonik miński.

Zazastępcę deputata Wołodkowicza,
Hilary Dawidowicz rotmistrz po
tu mińskiego.

Zia zastępcę X. Syrtowta congreg. mis-.
sion., X. Józef Lełowicz ceremoniarz
katedralny.

Za zastępcę Józefa Longchamps,Gaspar
Klimkiewicz assesor kołeski.

| Za zastępcęX. Gierarda Batrańca gwar
dyana, X. Stanisław Byszkowski ka--
znodzieja klasztoru mińskiego.

Ziazastępcę Heydukiewicza, Józef Ba-.
_ szyński prezydent magistratu miń-
skiego.

Za zastępcę sekretarza, Ignacy Bro-
dowski prefekt gimnazyum mińskiego.

PYdeputacyi urzędnicy.

Jan Charewicz kanonik miński.
Józef Lełowicz ceremoniarz katedralny:
Longchamps konsyliarz dworu pol.
Gaspar Klimkiewicz assesor kolleski.
Stanisław Byszkowski kaznodzieja.
Józef Baszyński prezydent papa

mińskiego. :
Brodowski zaao sekretarza.

Lista czlonkow honorowych, którzy ofia-
rowali opłacać corocznie porubli *

25 od roku 1844. |

Bohdanowicz Wincenty chorąży  ptu
wileyskiego.

Bykowski biskup Troadyyski prałat pro-
boszcz katedr. mińsk. i kawaler. ,

Bykowski Antoni jenerał.KPRbyłych
woysk pol.

Ceyss Piotr dyrektor giminaz. mińsk.
Chmarzyna tayna sowietnikowa w.Ro

wodzina mińska. |
Chodźko Jan podkomorzy powiatu wi-

leyskiego.
Komaniewski! szambelan.
Kiądz Korwell Józef professor seminar.

miń.-
Łopaciński Marcin podkomorzy piu dzi- śnieńskiego kawaler..
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GrafiniManuzzynaStarościnabrasławska.
Graf Morawski „Karol* jenerał Giga
woysk ros. kamerher i kawaler.'

Xiądz Poźniak Stefan prałat dziekan
katedry mińskiey.

Xi;zn1i Radziwillowa Teofila z Moraw-
skich Or dynatowa nieswiska.

Suiadecki Jan rektor 6: |

uniwers. wilen. kawaler.-
Wańkowicz Józef statski sowietnik SE

waler.
W ołodkowiczowa z Hrabiów Brzostow-

skich marszałkowa guber. mińska.

Dobroczyńcy przez rozmaite cfiary
w roku 1611,

Bogdaszewski Antoni deputat.
Xiądz Charewicz Jan kanonik miński.
Chmara Hilary.
Czechowski Michał architekt gubersk

miński.
Baszyńscy prezydentowie miasta miń-

ska.
Xiądz Grodzki Michał dziekan Ihu-

menski.
Gubernator miński Herman Von "Ra-

ding kawaler.
Klimkiewicz Kasper kolleski assesor.
Kluczyńska obywatelka miasta mińska.
Graf Lipski Xawery statski sowietnik

kasztel. kawaler.
Longchamps Józef kane)
Morawscy Mikołay i Agata jenerał-ma-

jorowie kawaler.
Olędzki Marcin sędzia miński.
Olędzki Grzegorz szambelan dworu by-

łego pols.
Piszczałowa

mińska.
Katarzyna  strażnikowa

XXta Puzynowie Wóyscy ptu rzeczyc- |
kiego.  

XXta Radziwilłowie rotmistrzowie a.

walerowie. 8.24

„| Terlecka Ludwika kodlidkayć:

Wańkowiczowa Anna: podezzpąc miń-
| ska. 28

Wańkowicz Stanisław marszałek gu-
berski miński kawaler.

Dochod iroschod pierwiastkowy.

Od obywatelów dobroczynnych i osób
różnego wyznania, pici i stanu ogu-
łem tymczasowie spisanych, doszło
summy czerwonych zł, - 258

Rubli srebrnych - - 1795k. 432
Assygnacyami rubli -. 5571

Od tatarskiego istaroza-
konnego zgromadzenia
czerwonych zł. - - 50. :

Rubli srebr. - - 5 kop. 25
Assygnacyynychrub. 750 |

Ogół dochodu czer. zł. 508 — srebrem
rubli 1798, kop 68* — assygn. 4121.

Co uczyni zł. pol. 25,019 gr. 17
Zboża wszelkiego ziarna beczek 19 0-

śmin 7.

 

Z tego wyszło.

Na opłatę za chatę gospodarską i szopę
co były na placu rubli - 50

— Cegły 657,082. rubl. sr. 1100 kop.60
— Wapna beczek 5888 - 600
— Kamieni sążni 1003 1001

— Drzewa do studnii usza-
kow sążni 567 - - - 51

—piasku -5- r, - - 67 kop. 67*

—- Wodywożenie - - - 54kop.15

— Mularzuw i kontraktowych
8 przez dniśo - - - 520

—Mularzow naymowanych
dla pośpiechu - - - 198 kop. 47*

— Stolarzów za uszaków ro-
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'botę + 1 = - = — 12 kop.5q.* te uroczyście w dniu 50 sierpnia 1811
Za kratyżelazne - - - 42 kop. 673
Na kowala za. robotę + 18kop. 65
— Parobkow 50 - - - 250
Za dranice, gąty, łaty, bier-
wiona i krokwy + - e6kop.8

Ogułem wyszło w różnych
monetach srebr.rubli 3752 kop. g5

Co uczyni summy zł. 25,019 gr. 16

 

Kalkulacya muru zrobionego.

_ Dom z kościołera pośrodku, dłużyni
z jedney strony sążni - 65)

I z drugiego boku sążni -. 65)149
Szerzyni po obu końcach sążninef. 25)
Poprzecznych śścian 7 po sążni 10 arszyn:

- 2 sążn 74 arszyn 2.
- Grubini -pryScy palnych ścian po ar.

_, szyn 23
Wysokości 'z fundamentami sążni 2
arszyn 133%

,Filarow sześć po sążniu kwadratowym
1 wysokości arszynow 53

Ogułemprzezdni 80 do 10 sierpnia wy-
"murowano arszynow kubicznych g45g

Po szczegule o katalogu dobrodziejów
szpitala miłosierdzia, Towarzystwo do-

broczynności za zebraniem liczby
z xaiąg urzędowych, upewnia publi.
cznosści uczynić poźnieyszą wiadomość.

Zgodno z xięgą rachunków do
10 sierpnia 1811 roku.

X. Gerard Batraniec gward. klasz..
miń.podskarbi Towarzystwa.

(Ustawy te nie mają oznaczoney da-
ty uchwalenia, i tak były dawniey już
w druku bez wyrażenia czasu i miey-
sca ogłoszone. "Towarzystwo zaśotwar.

nego na kościoł szpitalny; ale wprzódy

już czynnem było, jak widno z po-
wyższego rachunku iz mów na tey uro-
czystości mianych, które zebrane w je-
jdney xiążce, drukowane były w Wil-
nie r. 1811in 8vo pod tytułem: Porzą-
dek obchodu całodziennego i t. d. R.)

 

SCHRONIENIE DLA UBOGICH we wsi Bołsze-
wie zafundowane przez Xiążęcia P.J. ODO”

JEWSKIEGO, Dokumentfundacyyny.

(z Żurnału cesarsk. Towarz. człekolubn..

Roku 18:g dnia g czerwca, ja ni-
żey podpisany ,półkownik, Xiążę Piotr
syn Xiążęcia Jana Odojewski, wydalem
|ten akt moskiewskiemu opiekuńskiemu
komitetowi cesarskiego towarzystwa
człekolubnego, w kondycyach niżey opi-
sanych, a mianowicie:

| R

Życzeniem mojem jest: założy ć schro-
nienie dla ubogich we wsi Bolszewie,
nad rzeką Klazmą, o wiorst 22 od Mo-
skwy na czterdzieści dusz płci obojey,
tak męzkiey jako i zeńskiey, zawsze bę-
dących, a potem jak dochody pozwalać
będą

2. | i

Przyymować do tego schronienia
starych, zgrzybiałych itakich, którzy
wstydzą się żebrzeć, dobrego sprawo-
wania się, wszelkiego stanu ludzi, którzy
przeze mnie wiecznie uwolnieni, ale

przez nieszczęście do ubóztwa przyszli,
inie są wstanie siebie wyżywić z wła-
sney pracy; takoż przyymować dotego schronienia wszelkiego wyznanią chrze-

roku, przy położeniu kamienia węgiel--
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ścijańskiey prawosławney wiary, z do-

bremi świadectwami 0 swem sprawo-

waniu się. !
5.

Każda osoba odbiera na żywność po
ośm rubli na miesiąc assygnacyami

państwa, tercyałami z góry, co uczyni

dla każdey na rok dziewiędziesiąt sześć
rubli, płacy na rok trzydzieści rubli,

na odzienie ibieliznę sześćdziesiąt rubli

na rok, także odbiera każda po upły-

nieniu tercyału assygnacyami, a oprócz

tego na drobnieysze rozchody swoje

czternaście rubli assygnacyami poupły-

nieniu roku, zatem każda osoba odbie-

ra na rok po dwieście rubli assygna-
gyami.

| 4.
Na utrzymanie wyżey pomienionych

' ludzi przeznaczam we. wsi mojey Z/ao-
źórje tysiąc dusz* z takim wąrunkiem,
iżby się obowiązali płacić na każdy rok
po 16,000 rubli te jest, po szesnaście

rubli od każdey duszy w rewizyi zapi-

saney, azatem i na przyszłość więcey

nie brać, jak szesnaście rubli assygna-

cyami od duszy w rewizyi zapisaney,

które znaydują się w gubernii jarosław

skiey w powiecie uglickim; majętnością

tą, godziwie nabytą, do mnie należącą, za
prawem przedażnem od xiężny Eudokii
Michałowny Odojewskiey; więcey zaś

nad summę wyrażoną nie płacić do te-
go schronienia, oprócz powinnościkra-
jowych, które oni powinni, i wszelkie-|
go rodzaiu powinności opłacać bez nay-
mnieyszey niedopłaty, gdzie należy; po-
śmierci mojey zawiadować będzie izba
skarbowa jarosławska,i pobierany dochod
odsyłać do opiekuńskiego komitetu mo-|
skiewskiego, a dośinierci mojey, ja sam
niemi zarządzam. W jakimby kolwiek

czasie majętność ta chciała siebie okupić

na wolnych rolników, w takim razie ma

rawo wnieść za siebie trzykroć sto ty-

sięcy rubli do cesarskiego komitetu o-

piekuńskiega moskiewskiego, które też

wniesiońe bydź mają do opiekuńskiey

rady moskiewskiey cesarskiego domu

wychowania, końcem pobierania docho-

dow dla tego domu.

A jako przypada na czterdzieści 0-

sob, po 200 rubli dla każdey na rok, co

cżyni ośm tysięcy rubli, takoż dozórcy

nad ich sprawowaniem się, na żywność

i dalsze potrzeby  przeznaczam "dzie--

więćset rubli, więc cała summa uczy-

zostanie 7000 rubli na wszelkie nie

przewidziane wydarzenia, jako to: rępa-

racyą budowy, tudzież w przypadku

podniesienia się ceny produktow. Tę

suminę 7000 rubli oddawać do domu

wychowania dla pomnożenia przez pro..

centa na rzecz schronienia ubogich we

wsi Bolszewie. —Wyższego zaś nad poło-

żony czynszu, 16 rubli z duszy, zapi-

saney w rewizyi majętności Zaożerja

z wsiami, nigdy nie wymagać, ażeby

w większey sposobności byli opłacać

wszelkiego rodzaju powinności krajowe

bez niedopłat, oprócz przeznaczonego ,

czynszu 16 rubli z duszy do schronienia |

'ubogich we wsi Bolszewie.
6.

Dla polepszenia utrzymania schro-

nienia ubogich, przeznaczam jeszcze

w gubernii moskiewskiey w powiecie

podolskim, o 20 wiorst od Moskwy,

wieś Iwanowskoje i wieś Hubkinę, w któ-

rych włościan dusz sześćdziesiąt, z ta-

kim warunkiem, iżby byli krestencyyne-

mi (na pasznie), a mianowicie: na każde

i
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ciągło mają uprawić po. półdziesięciny
na każdy poletek, zżąć, zebrać izmłó-
cić i źwieźć do imbaru; siano kosić i

nawoż wywożić: takoż cokolwiek z o-
bory będzie dochodu, wszystko to sprze-
dać na mieyscu, na rzecz schronienia
ubogich; nadto utrzymywać starostę,
obornego ileśnika; więcey zaś robot ża-
dnych nie robić, ażeby więcey mieli
swobody i łatwości do wypłacenia wszel-
kich skarbowych powinności bez nie do-
płaty, 'w czasie naznaczonym; do śmier.
ci mojey zarządzam ja sam, a po śmier-
ci oddaję pod zawiadowanie opiekuń-
skiego komitetu moskiewskiego. Ma-

jętność ta przeze mnie godziwie nabyta.

7.

W półsielu Bolszewie ze wsiami, w któ-
rćm znaydować się będzie schronie-
nie ubogich, na rzece Klazmie jest młyn
o sześciu kołach, który powinien bydź
arendowany,a jaki będzie dochod, ten
ma się przyłączać do summy, która się
przeznacza na wydatki nieprzewidziane,
1 to półsiele Bolszewo z włościamii wło.
$cianami, ażeby było na takiemże urzą-
dzeniu, jak i majętność Iwanowskie, a
mianowicie: włościanie mają zarabiać
zieimię, po półdziesięciny ziemi na ciągło
w każdem polu; cała ekonomija z tey
majętności z wsiami jako to: zboże, Sia.
no, idochod z młynu przyłącza się do
summy na zdarzenia nieprzewidziane,
w tey zaś majętności jest zabudowanie |
murowane: cztery oficyny dla pomie-
szczenia schronienia ubogich i wiełki
dom pański drewniany, dwie świątynie
Boże murowane nowe, jedna zimowa a
druga letnia, przeze mnie wystawione;
awłościan półsiela Bolszewa z wsiami.
niczem nie obciążać, oprócz dostawie-

Dzieje Dobrocz. rok 1820. lipiec.

 

 

nia drew ze swojego lasu na opał ca.
łey budowy; nadto płacić mają wio-
ścianie wszystkie ustanowione powin.
ności krajowe bez niedopłaty w swoiin
czasie, a przy tem, ponieważ w półsielu
Bolszewie jest dostatek lasu do budowy
i naopał, przeto lasu strzedz na dobro
schronienia ubogich, dla którego dozoru
wybrany leśnik i oborny, który chodzi
za bydłem, pobiera tęż samę placę, co
lubogi, to jest, 200 rubli assygnacyy-
nych, tercyałami, zsummy przeznaczo-
ney na wydatki nieprzewidziane. Do
śmierci mojey zarządzam ja sam, a po
śmierci oddaję pod zawiadowanie ino.

skiewskiego cesarskiego człekolubnego
komitetu.

8.

Wowćm półsielu Bolszewie znaydu.
je się obora bydła, z którey ubodzy mo.
gą bydź mlekiem opatrywani; takoż
będący ogród ubodzy mieszkańcy mo-
cni są uprawiać dlasiebie, któryby sam
chciał, i co się na jego część dostanie,
również i zpołowu ryb korzystać mo-
gą bez zaprzeczenia w obrębie swych
gruntow, a pozostalość tylko z dochodu
obory odtego, cosię użyje nautrzyma-
nie ubogich, a nie z innego jakiegogo-
spodarskiego WDC obrócić na rzecz
komitetu.

| 9- ua

Całe schronienie ubogich zostawać
ma w zupełaćm mćóćm zarządzeniu do
śinierci mojey, a po śmierci mojey, po-
nieważ ten zakład znaydujesię w ob.
wodzie moskiewskim, przeto i zarząd
nim poruczyć na przyszłość „moskiew-
skiemu komitetowiopiekuńczemu cesar-
skiego towarzystwa człekolubnego.

| 4
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10.
Kiedy za łaską Naywyższego sum-

ma na nieprzewidziany przypadek

podniesie się do dwudziestu tysięcy ru-

bli, wtedy można będzie znaydującym

się dzieciom przy przytułku ubogich

wydawać na każde, od 5ciu do 15stu

lat, na ich utrzymanie po go rubli na

rok w assygnacyach tercyałami: gdyż

piętnastoletni może się utrzymywać

z roboty, dła tego, że wblizkości znay-

duje się wielka liczba rękodzielni, na-

| wet w samem półsielu Bolszewie u wło-

ścian moich jest więcey sześciudziesiąt

warstatow do tkania materyy jedwa-

bnych i bawełnianych. Gdy zaś summa

na wydatki nieprzewidziane urośnie do

pięciudziesiąt tysięcy, wtedy można bę-

dzie przydaćjeszcze 20 osób, więcey zaś

co do liczby ubogich zostawuję rozrzą-

dzeniu komitetu, podług możności do-

chodow, iżeby ten zakład do upadku

nie przyszedł. Zyczeniem jest mojem,

iż jeżeli na nieprzewidziane wydatki

summa większą stanie się, można wtedy

użyć na zabudowanie tego zakładu

w lepszym kształcie; a do drugiego za-

kładu pod żadnym pozorem nigdzie sum-

my tey nie przenosić.

11.

W majątku Zaożerju ze wsiamh wy-

łączywszy ludzidwornych, którzy wszy-

scy czynią się wolnymi, włościan płci

męzkiey podług ostatniey rewizyi znay-

duje się dusz sześćdziesiąt.

W półsielu Bolszewie ze wsiami, wy-

jąwszy ludzi dwornych, którzy wszyscy

czynią się wolnymi, włościan płci mę-

zkiey, podług ostatniey rewizyi znaydu-

je się pięćdziesiąt dusz. -
za ZNA ENY.

  mogli wieśdź żywot.  

O WIĘZIENIU W FILADELFII (a)

(z Żurnału Towarz. człekolubn.)

Więzienie to zasługuje na większą

nierównie uwagę prawdziwych przyja-

ciół ludzkości, niżeli nayokazalsze gma-

chy. Dowodzi bowiem rzeczywiście u-

żyteczności tych prawideł, które świa-

towi ludzie wyśmiewali, achociaż zale-

cali je niektórzy filozofowie, nie było

atoli nadziei, iżby kiedykolwiek mogły

bydź przywiedzione do skutku. Po-

wierzchowność budowy tey prosta, i

bardziey do domu miłosierdzia, niż do

więzienia podobna. Same tylko drzwi

kraciaste oddzielają wnętrze tego gma-

chu od ulicy. Całe podworze pierwsze

zabieraią kamieniarze, którzy się zay-

mują ciosaniem i piłowaniem wielkich

kamieni i marmurow. Na jedney stro-

nie kowale pracuią. Dom cały wewnątrz

otoczony galeryą i podwoynym rzędem

izb rzemieślniczych, w których się kraw-

cy, szewcy, tkacze i inni rzemieślnicy

zaymują, ażeby swoją robotą , nie dla

tego tylko, aby zarobić pieniądz na o-

płatę wydatkow, zasądzonych w spra-

wie, za którą ich w więzieniu osadzo-

no; ale teżżeby przez pracę zebrać co-

kolwiek, z czegoby późniey aczciwy
Nie uyrzysz tam

ani jedney twarzy, które pospolicie

w zwyczaynych przerażają więzieniach;

ani zatwardziałości w złoczyństwie, tłu*

miącey głos sumnienia; ani posępnych

zgryzot duszy, które, dręcząc więźnia

mękami niepotrzebnemi, czynią go za

życia podobnym do umarłego. Nie u-

 

(a) Z dzieła Fravels, in Canada and the united states im

oz 1817. by Lient. Francis Hall, London 1818

str, 502»
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słyszysz tu ani brzękułańcuchow,aniswa-

row, ani przeklęstw;szmer tylko spokoy -

ny zaymujących się robotą ludzi, którzy,

lubo surowym wyrokiem odłączeni od

społeczności nie okazują wszakże, iżby to

co stanowi godność człowieka, z serca ich

było zupełnie wyrugowanem. Obchodzą

się z mimi jak z ludźmi porządnymi,rozsą-

dnemizaś prawidłami działają tak na nich,

iż w sprawowaniu się swćm poprawialą,

stają się pilnymii posłusznymi. Postrze-

żesz tu tylko ludzi trzeźwych, i zupeł-

nie takich, iakiemi bydź należy. Ze

szkodliwych nikczemników zrobili się te-

raz ludzie pracowici, pilni i pożyte-

czną zajęci robotą. Pierwey wbrew

przeciw ustawom postępowali, ateraz

chociaż wielu narzędzi mogliby użyć

miasto oręża, powściąga ich słaba tylko

władza iednego oddźwiernego i drzwi

zawarte. Skutek ten cudowny sprawia

wnich sama tylko miłośćbliźniego, któ-

ra, ujęciem właśnćm ich rozsądku, swa.

wolę ich przełamała. Zabolało to An-

glika, że ten wynalazek nie z jego

wyszedł oyczyzny, i żesię w niey nie

okazało takiey wspaniałomyślności, że-

by go naśladowano.

Historya tego dobroczynnego zakła-

du zawiera krótki rys następujący.

W kodexie Wilhelma Penna kara

"śmierci w Pensylwanii zupełnie była

zniesioną, wyjąwszy jedyny tylko przy-

padek, to jest, zabóystwo umyślne i roz-

ważne; w którem karę tę zachowano.

Gdy te, miłością bliźniego i duchem

chrześcijaństwa natchnione ustawy, po-

słano do Anglii dla przeyrzenia i po-

twierdzenia, królowa je odrzuciła;

wkrótce atoli potem przyznała za mą-

dre, sankcyą im nadała, tak, że miały

moc prawa obowiązującego, aż do roku
  

1718, w którym Penn umarł. W roku

tym wprowadzono znowu prawo kry-

minalne angielskie. Po uznaniu nie-

podległości Stanow Zjednoczonych Ame-

ryki, konstytucya pensylwańska, wje-

dnym z głównych warunkow prawo-

'dawstwa, postanąwiła zająć się odmianą

praw kryminalnych, a mianowicie prze-

pisać kary, nie tak okrutne, a do ró%-

nych stopni przestępstwa stąsownieysze.

W roku 1786, kiedy po skończo.

ney woynie więcey było czasu wolnego

do poprawy wewnętrznego porządku,

karę śmierci, podług projektu wyżey
wspomnionego, zniesiono, w niektórych

przypadkach, w których pierwey była

przeznaczona, ina robotę ciężką zamie-

niono. Robota ta miała być publiczną;

rychło się jednak przekonano, iż takie.

mi środkami nie podobna dosiągnąć ce-

lu, jaki się w karaniu zamierza, ato dla

tego, iż się dusza przestępcy raczey

przez to zatwardza, a niżeli poprawia;

a społeczność, pozierając na jego męczar-

nię, bardziey się do litości pobudza, a-

niżeli czuie wstręt od przestępstwa.

W roku 1787 doktor Rush, ganiący

już od lat kilku kary publiczne, czytał

na jednóm posiedzeniu towarzystwa,

zaymującego się rozprawami o pomyśliao-

ści kraju, które się zgroinadzało w do--

mu szanownego doktora Franklina, roz.

prawę pod tytułem: Uwagi nad dzia-

łaniem kary publiczney naprzestępców ż

na całą społeczność, którą poźniey wy-

drukowano. Dowiodł w niey, jak pra-

wo krytoinalne, niedawno ogłoszone,

jest mylne i z. celem swoim niezgodne;.

iradził przestać na samych tylko ka-

rach, któreby się publicznie nie wyko-

nywały, obieraiąc na to jedynie zam-

knięcie, rękodzieła , wstrzemięźliwość
- *4
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w pokarmach isamotność, łącząc z tóćm

wszystkiem naukę religiyną.  Pisemka

ulotne, wyszydzały złośliwie przepisy

w tóćm dziele umieszczone.  Podóbało się

im znaydować w nich takie tylka twier.

dzenia, które, lubo pochodziły z czystey

miłości bliźniego, wspieraiy się atoli na

samych marzeniach, których uskutecz-

nienie dopóty będzie niepodobnem, pó-

kisię stan człowieka fizyczny imoralny

nie przemieni. Wszakże pomimo opie

rania się nader potężnego, ustawy wy-

żey napomknięte, wykonywane z nay-
pomyślnieyszym skutkiem przez trzy la-

ta, obaliły czynione przeciw sobie za-

rzuty, iznowu przyjęte zostały. Kary

publiczne zamieniono na samo tylko u-

więzienie, na robotę ciężką wewnątrz

domu, na zupełną samotność 1 wstrze-

mięźliwość w pokarmach; dla pilnego
zaś dozoru około wykonania tego wszy-

stkiego, co mowe przepisywały ustawy,

osobnych urzędników postanowiono.
W roku 1788 doktor Rush wydał

drugie pismo pod tytułem: Zastano-
wienie się nadtćm: czy się zgadza ze spra-
wiedliwością i roztropnością karać sśmier-
cią zabóystwoć
W roku 1795 pan Bradford, pro-

kurator jeneralny Pensylwanii, wydał: |
uwagi, czy potrzebna jeszcze kara śmier-
ci w Pensylwanii; do czego przyłączył
akta sądow tamteyszych kryminalnych.
Pismo to wydane dla tego, aby silniey
jeszcze wesprzeć prawidła „ przez do-

ktora Rush wyłożone. Przydano jeszcze
do tego zdania sprawy o więzieniach Ka.

leba Lowndesa, jednego zinspektorów.
Na zgromadzeniu następnćm ciała

prawodawczego, karę śmierci zniesio-
no za wszelkie przestępstwa, wyjąwszy

zabóyskwo roamyślne; a w czasie zgro-

madzenia 180g roku wniesiono zupeł-
ne zniesienie tey kary; oraz zapro-
wadzenie porządku 1 wewnętrzne wię-
zień urządzenie. Dozórcy naczelni wię-
zień musieli wiele od tych ludzi wy-
cierpieć, dla których porządek stary
był korzystnieyszy, albo od takich, któ-

rym się zdawał byćlepszym. Stróż wię-
zienia zbogacił się przedawaniem wię-
źniom wódki i żywności, a przeto u-
kład nowy był dla niego strasznym wy*-
padkiem. Dowiedziawszy się więźnie,
iż zamiast obfitości i pjaństwa, do cze-
go nader nawykli, trzeba będzie teraz
żyć trzeźwo ipracować, ukmowal: spi-

sek i wieczorem dnia tego , kiedy no-

wy iniano zaprowadzić porządek,w roz-
paczychcieli się wybić. Wszelako po
uśmierzeniu zaburzenia, wszystko po-
szło bardzo dobrze, a przedsięwzięte

środki roztropne, przy statecznćm ła-
godnćm wykonywaniu, więźniów do
należytego przywiodły posłuszeństwa.

Oświadczono im: iż obchodzenie się

z nimi całkiemsod ich postępowania za-

leżeć będzie, i ci, którzy sprawowa-
niem się swojóm dowiodą, że wyzwole-

nie ich nie będzie szkodliwe społeczeń-
'stwu, mogą być pewni przebaczenia;
przeciwnie zaś ci, którzy się jakiey-

kolwiek dopuszczą zdrożności, całą sro-

gość ustaw uczują. Wnet się odmiana

okazała. Postrzeżono ochotę do pracy,

a zuchwalstwo zginęło. Wielu otrzy-

mało przebaczenie, i przed upłynieniem

roku sprawowanie się wszystkich pra-
wie bez wyjatku stało się obyczaynćm,

porządnóm i uczciwćm. Prawidła głó-

wnieysze tego systematu są następujące:
1. Ochędóztwo. Przyprowadzonego

do więzienia winowaycę, posyłają do

łaźni, i dają mu odzież domu uśmie- 
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rzenia. Codzień powinien umyć twarz | pozóstaną jakie pieniądze, pozostałości

ji ręce, co niedziela zmieniać koszulę,

i kąpać się przez całe lato. Izby mie-

szkalne zawsze są należycie wymiecione,

i raz lub dwa razy na tydzień czy-

szczone.
2. Mieszkanie. W każdey izbie trzy-

dziestu więżniów sypia na polach, na-

kryci prześcieradłami.  Kladąsię spać

i wstają na głos dzwonka.  Lampasię

przez całą noc pali tak, że stróż może

zawsze widzieć całą izbę.

5. Pokarm. Na obiad przywołują

ich także dzwonkiem , w czasie obiadu

zachowują eupełne milczenie. Na śnia-

danie dają im potrzy ćwierci funta do-

brego chleba i zacierkę; . na obiad po

puł funta chleba 1 mięsa, polewkę i

kartofle, wiosną niekiedy śledzie; na

wieczerzą zacierkę, chleb, a czasem ka-

szę jaglaną. Za mnieysze przestępstwa

w więzieniu, karzą zmnieyszeniem por.

cyi albo postem. Napojów mocnych

ani piwa do domu tego nie wpuszcza

ją; pikomu też niewolno przysyłać dla

więźniów żywności.
4 Chorzy. Izba jedna przeznaczo-

na jest dla chorych, którzy mają leka-

rza i kilka kobićt do 'poslugi. Lecz

w ogólności przy umiarkowanćm życiu

rzadko się choroby zdarzają.
5, Nauka religiyna. (o niedzieli

odprawia się msza; rozdają też wię-

źniom xiążki dobre do czytania.

"6. Robota. Podług lat i sił daje się

więźniom robota, którey utrzymuje się

z niemi rachunek. Zarabiać powinni

na 'swoje utrzymanie, na podatki skar-

bowe na opłatę kosztów w ich sprawie;

nie odmawiają im także pieniędzy na

odrobienie. « Gdy się czas więzienia ich

skończy, jeżeli, po opłaceniu długów,
 

tey dają im połowę. Ponieważ utrzy-
mywanie ich niedrogie, roboty nigdy
nie brakuje, i codziennie się dłużey nią
zaymują , jak rzemieślnicy zwyczaynie;
więcey przeto zarabiają pieniędzy, ani.
żeli potrzebują na życie. Nie raz wię.
zień wychodząc na wolność, odbiera
po sto dolarów i więcey; a raz się 150
zdarzyło; za zwyczay zaś każdy znich
od 10 do 50 dostaje. Jeżeli z przy.
czyny trudności roboty, która się wię-
źniowi dostaje, lub dla słabości sił jego,
tyle tylko zarobi, ile na opłatę długów
jego wypada, a rodzina jego jest dale-
ko od Filadelfii, dają mu wtedy, ile
potrzeba , aby się do niey dostał.

7. Kara cielesna. Karata bez wy.
jątku zabroniona. Stróże, żadney nie
noszą broni, nawet ani kija.

8. Izby samotności. lzb takich jest
16, każda z nich ma 6 stop szeroko.
ści, 8 długości igwysokości  Swia-
tło tam przechodzi przez okienko,w koń-
cu korytarzów zrobione, i przez o-

kienko w suficie, do którego się wię-
zień żadnym sposobem dobrać nie mo-
że. Piece porobione są na korytarzach
a nie wizbach. Więżnie nie mogąz so-
bą inaczey rozmawiać, chyba ze wszyst-
kich sił krzycząc; lecz że za taki hałas
więzienie się ich przedłuża, przeto mil.
czenie zachowują. "Tak więc więzień
zostaje sam jeden z gryzącemi tylko my-

ślami. Codzień dajesię mu tylko puł
funta chleba. Niebyło dotąd tak za-
twardzialego , któregoby kara ta po-
prawić niezdołała, i nie masz przykła-

du, ktoby ją nasiebie ściągnął powtór=
nie. Niektórzy, pogrążeni w występ-
kach, dawali się z tćm słyszeć, iż chę-
tnieyby się zgodzili umierać na galerach,
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niżeli się dręczyć w tóm piekle.  Nie-

jakiś Dżaksom, który sam siebie za

naywiększego zbrodniarza poczytywał,

i siedział we wszystkich więzieniach

w Stanach Zjednoczonych, skazany był
na dlugą i ciężką w Filadelfii robotę.

Zadawał wiele kłopotu stróżom , i na-

koniec uciec mu się udało. Scigano go

aż do Mariland, poymano, prowadzo-

no nazad, jednakże w drodze znowu u-

ciekł. Gdy go nakoniec schwytano, o-

sadzono w izbie samotney. Mając zdro-

wie nadzwyczayne ibędąc zawsze burz-

liwym, i tusię chlubił , iż nic go nie

zachwieje, i nic nie zmusi do ukorze-

nia się, i nie w nim żadney nie spra-

wi odmiany. Przemieszkawszy atoli

czas niejaki w tey izbie, dostrzeżono,

że się znacznie odmienił , i gdy dozór-

cy więzienie odwiedzali, starał się z ni-

mi weyśdź w rozmowę, i zapytał: „ia-

kim sposobem dawnieyszy jego towa-

rzysz, który długo siedział w więzie-

niu, uwolniłsię z izby samotności?”

Odpowiedziano mu: „że obiecał dobrze

się sprawować, i że zawierzyli muna

słowo uczciwości.” „,A mnie czy zawie-

rzycie?,, zapytał „Zawierzym, odpo-

wiedziano mu, jeśli dasz słowo uczci-

wości., Wtedy przysiągł, został wy-

puszczony, poszedł wesoło do robotyi

przez cały dalszy czas więzienia bar-

dzosię dobrze sprawował.

9. IDozor. laspektorowie czyli do.

zórcy przeglądają więzienie, przy-

naymniey dwa razy na tydzień, Że-

by się przekonać, czy wszystko idzie

porządnie. Słuchają skarg i przyymu-

ją prośby od więźniów. Co miesiąc zda-

ją z tego sprawę kancelaryi obrachun-

kowey (Board of. Control), i naytroskli-

wiey się starają, ażeby wszystko szło,

 

jak należy. Nadewszystko czuwają nad
postępowaniem posługączów niższych,
stróżów, oddźwiernych i t. d.; inspe-
ktorów takich jest 14. |

to jest rys systematu, naktórym
Pensylwania, iinne krainy Stanów Ze.
dnoczonych, które poszły za jey przy-
kładem, mogą zasadzać wielką część
swey chwały. Wiele wprawdzie prze-
ciwko niemu mówiono ipisano. Utrzy-
mywano, iż łagodność tego systema.
tu bywa do przestępstw powodem, licz-
ba atoli występnych, od czasu jak go
wprowadzono, znacznie się zmnieyszy-
ła. Bradford twaerdzi, iż nierówunie
więcey było ludzi sądzonych za złodziey.
stwo i szalbierstwo, kiedy ich na szu.
bienicę skazywano, niżeli teraz, kie-
dy do takiego stopnia karę złagodzo-
no. Słyszeć się daje , iż teraz dla te-
go niekiedy kradną, aby się znowu do-

stać do domu uśmierzenia. Prawda,
że Negrowie, nie mając ani przyjaciół, ani
do wyżywienia się sposobów, starają się
niekiedy powrócić do mieysca, gdzie
nad opatrzeniem potrzeb ich nielicz-
nych czuwają, owszem gdzie oni sa-
mi znaydują prawie wszystkie przyje-
mności, jakich mogą jeszcze w nędz-
nym stąnie swoim używać. Wnioski
atoli ztąd wywiedzione, nic nie znaczą,
i ledwo na zbijanie zasługuą. Nie mo-
żna wszelako utrzymywać , ażeby sy-
stemat ten miał być we wszystkich
krajach przydatnym, czyli, żeby wszyst-
kię kraje do przyjęcia jego były uspo-
sobionemi. Wprowadzony do wielu na-
rodów europeyskich może zupełnie in-
ną przyjąć postać, podobnie do pocho-
dni, która przy świetle słonecznóm, le-
dwo słabą miga jasnością, a w ciemno-
ści ożwieca.

 

”
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DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZESZŁYCH.

SKAZOWKA DO HISTORYI DOBROCZYNNOŚCI

POLSKIEY I LITEWSKIEY, gd czasów nayda-

wnieyszych.

(Ciąg 3ci. — Ob. wyżey str. 315.)

Zwodzą się familije ,rodzaie mijają:

Lecz pamiątki pobożnych nigdy nie ustają,

Zimonowicz, Trużennicy.

G.

Gabryelowiczowie, małżonkowie, 1583 Dworzec

swóy nad rzekami Jodą i Musą leżący na alta-

ryą meyszagolską jezuitom żapisali. El. — A, R.

Gaiewski, Krystyna za Alexandr. Myszkowskim

kaszt. oświecim,, dobrodzieyka jez. nowic.

krakow., um. 1659 r. N.—D.

Galemski, Jędrzćy, wnuk fundatora OO. bernar.

w Brześciu litew., swoie grunta na przedmie-

Ściu cołlegium brzeskiemu jezuic. darował r.

1670. N. — D.

Gałczyński, Jan, kanon. gnieżnień. archidyak.

kalis., fundował teologiią przy collegium je-

zuitów kalis. N. —D.

Gałecki, Jan, miecz. podlas., fundował kościół

OO. karm. w Bułszowcu, dobrodziey OO. jez.

stanisławow.; um.r. 1726. N. — D.

Garwaski, Stanisław, dziekan płoc. kanonik kra-

kow., kościołek ś4w. Piotra i Pawła: apost.

w Krakowie na tey ulicy, która do zamku cią-

gnie, wystawił i nadał: krom tego uczynił

fundacyą, żeby co sobota, mszą śpiewano

w kapl. N. M.P. śnieźnćy w katedrze krakow.

o niepokalanćm iey poczęciu: wsi dwie Sie-

radzice i Wrzosowice przyłączył bursie juri-

stów wieczn. prawem, na 5o studentów szla-

checkich wyżywienie przed r. 1062. Starowo|-

ski iego fundacyą wspomina na kaznodzielę

nadzwyczaynego w kościele krakow. na zam-

ku kościoł jezuic. Św. Piotra ozdobił i uboga-

cił w Piotrkowie, Płocku i indz. teyże iego

łaski doznały kościoły. N.—D. Vskó; % 8.

855.— B, 8.
—Stanisław, kasz. płoc., w collegium lwow.00

jez. 5. Stanisławowi bisk. lampę sróbrną za-  

wiesił, i żeby zawsze gorzała fundacyą opa-

trzył. N. —D. ;

Gastold, Piotr, woiewoda albo star. podol., za

Olgerda namiestnik wileń. pierwszy wprowa-

dził franciszkanów do Wilna i ułundował k.
r. 1525. N.—D.

Gastold, Woyciech, r. 155% na plebaniią trab-

ską fundusz uczynił. H.—A, R.

Gastoldowie, x. 1626. kościołowi krewskiemu 2,

chłopów nadali. H—A, R.

Gastold, N. woiew. wileń. z żoną Xiężną Dru-

cką fundował dostatnie probóstwo gieranoń.

N. — D.
Gażuba, Kazimierz Jan, Łowezy grodzieński
folwark Kazimierzówkę z attynencyami kar-
melitom bosym klasztoru grodzieńskiego daro-

wał 1678 sierp. 20. a w roku 1679 stycz, 7

zapis swóy w metrykach litewskich przyznał,

A.K. S$. E.—M.D. N.—D.

Gądkowski, Woyciech miecz. kal., kościół zer-

nicki murować zaczął, a do dokończenia sy-
nowi zostawił: na ubogich sczodry. N.—D.

Gąsiewski, Korwin Alexander, woiewoda smo-

leński, kościołowi dyneburskiemu, wieś Aul

_ w trakcie rzeczyckim leżącą zapisał. r. 1631,

a w Witebsku jezuitów fundował z nada-

niem ziem, dóbr r. 1640. V,L.5.s. 694. V.

L. 5. s. 827. — B, —S$.

Gedeon, bis. krakowski r. 1173. założył miasto
Kielce. R,Z.—A,R.

Gełygołdoroidź, Siemion, komornik smolenski:

wzniosł w dobrach swych Wiszniewo. kościoł

parafialny, i wieś Bielmuty temnz kościołowi

nadał, i liczne wsi okoliczne pod dziesięcinę

poddał. r. 1498. B, R. L,1X. N. 56. — 13, S.

Gembicki, Jan biskup kuiaw. był sczodrobliwym

' na kościół miechow. N. — D.

Gembicki, Piotr, bis. krakow., kościoł katedral.

krakow. miedzianą blachą pokrył : ołtarz wiel-

ki wyzłocony tamże postawił, i relikwiiami

w trunienkach srebrnych ozdobił, srebr. sta-

tuami świętych ubogacił: znaczną sumiiuę 0-

statnią wolą odłożył na naprawienie kościo-

łów przez Szwedów zepsutych, a między

niemi na kaplicę N. M.P. u OO. kar. w Krak.

na Piasku kościołowi miechowskiemu ozdoby

w pięknym apparacie przyczynił, toż i na
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Tyńcu wyświadczył, suffraganiią przemys. on
pierwszy fundował, um. r. 1657. poddanym
swoim na 200,000 długów darował, tyleż drugie
na różne uczynki miłosiernie dysponował, t.
i. uboższym pannom na posagi, studentom nie-
dostatnim na wyżywienie it. d., krzyż swóy,
40,000 ceniony , katedrze swey zapisał.
N.—D.

Gemboicki, Wawrzyniec, arcyb. gnieźnień. OO. jez.
w Gdańsku na Szotlandzie osadził,i collegium
tamecznego wielką był podporą. Kościół ra-
ciązki dachem pokrył, w ołtarze ozdobił:
malowaniem, posadzką i in. rzecz. przystroił,
kościół katedral. kuiaw. srebrną lampą ubo-
gacił, i dochodami opatrzył: krzyż pozłocisty
w chorze mnieyszym wystawił : kościół katedr.
'gnieźn. naprawił, i blachą miedzianą pokrył,
znaczną summę temuż kościołowi darował,

wieżę przy kościele farnym na staróm mie-
„. ście w Łowiczu zgruntu wymurował. N.—. 1).

Geschaw, Kasper, opat oliw. i paradys. sekr. król:
' do fundacyi jez. gdań. znacznie się przyczy-

| mił: r. 1577 klasztor oliw. naprawił. N. —1).
_Giedroyć, Melchior, bis. Zmudz. r. 1606 folwark

Rzeszę z wolnym wstępem do wszystkich je-
zior giedroyckich coll. acad. wileń. darował.
L, C—A, R.

Tenże jezuitom wileń. trzy łany pola i 3o staw-
kow dziędzicznych darował koło roku 1608.
N.—D.

— Marcin, wda mścisław. star. wiłkom., przy-
czynił fundacyi OO. Kanonikóm regular. de
Metro, dał im dobra Widziniszki. N.—D.

Giedroyciówna, Dorota, sędzian. wiłkom. 9649
na altaryą kiernowską maięt. Dukszty i Oy-
rany zapisała. H.—A,R, j

Gieralt, Woysław, nad Wisłą zbudował kościoł
farny, i dosyć dobrze nadał: prebendę także u

św. Jana wystawił i kościół założył. Drugi
Woysław wiele łask na kościół św. Floryana
przy Krakowie świadczył. N.—D.

Gierlach, Jan, herbu gieralt, klasztorowi mie-
chowskiemu wieczią darowizną puścił dobra
Karczów 1 Ołudzą w pow. lelow. przed r. 1198.
N. —D. |

Gieszgołowicz,. Michał, wda wileń. Kan. W. x.
JL. r. 1476 z dóbr swoich dziesięcinę, 5 ziem
z sianożęciami,7poddanych, 5 pudow miodu;  

z dóbr zaś ruskich daninę miodową i wosko-
wą na kościoł dziewiałtowski wespół z bra-
tem przeznaczył. H.—A,R,

Gidzielski, Marcin, zbudował był w dobr. swych
dziedzicz. Gidłach kapliczkę niewielką dla sta-
tui N. M. P., późniey kościół wybudował.
N.—D.

Gintowt, Woyciech, 1620 kościołowi grażyskiamu
1,000 złł. z wyderkafem naznaczył. H. "A,R.

Gintowtt, stolń. wilkom. r. 1695. testamentem

na wymurowanie w szatskim kościele sklepu
zapisał złł. 500, nadto legował złł. 1000. H. —

A, R. :

Girłowtowicz, Pawel, r. 1528 testamentem zapi-
sał na kościoł remigolski czer. złł. 12, Na ałta-

ryą zaś remigolską nadał ziemię zwaną U-
zuiorty. HM. — Ł, R.

Girski, Abraham, Andruszkowicz Jałgołdowicz,

niektóre dobra swoie oddał r. 1509 na funda-
cyą kościoła farnego (woystańskiego podł. Nie-

sieck.) woystomskiego. N.—1.

Giżycki, Paweł, biskup płoc. fundował kollegia-

tę w Pułtusku, i kościół tamże wymurował:
w dobrach swoich dziedzicznych kościół także

z fundamentu z muru wywiódł. um. 1465 r.
N.— D.

Glasenap, Kazim., star. neosczeciń., jezuitów

wałec. osobliwszy dobrodziey k. r. 1677. N.-—1D.

Gładysz, Szymon, proboscz 5. Jakuba na Kaźmie-
rzu przy Krakowie Miechowita k. r. 1605, ten
kościół sklepieniem zamknął, a przy kościele

kaplicę i ołtarz wystawił, 1 dochodami opa-
trzył. N.—D.

Głębocki, X. r. 1704. na szpital woystomski złł,
200. nadał. H. —A,R.-

Głowiński, Stanisław, z pisarza grodzk. był sę-
dzią halic. fundował w katedrze lwow. kanto-
ryą i dwie kanoniie. N. — D.

Głuszyński. r. 16g1. na kościoł jelnieński prawem
wyderkałowem zapisał złł. 1000, z lokacyą na
maięt. Iwaszkiewicze. H. —A, R.

Gniazdowski, Jan, bis. teodozyy., suffr. gnieźn.

i opat mogil. kaplicę w Gnieźnie naprawił i
nadał. N.—D.

Gniewosz, Mikołay, jezuita, um. r. 1711. collegium
krakow. 50,000, u $w. Piotra jezuitom zapisał,'

Gniński, Samuel, szpitale nadruynowane napra-
wiał i prowentów przyczynił. N. — D.
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—'Konstancya Dorota, xieni klasz. ołobock:
zak. cysterc., która wielkim nakładem wiele.

s fundamentu struktur Wyprowadziwszy, ze
wszystkićm wymurowała i zakończyła r. 1696.
Siostra iey Anna za Marcin. Zamoyskim pod-
skar, kor. na domy boskie i ubóstwo seżodro-
bliwa: dobrodzieyka RORY EC Um. 1704,
ND.

. . . 1

— Jan Chryzost., bisk. kamieniec. referen. kor.
opat. wągrowiec., gdzie kościół swym nakla-

dem ozdobił. wn. r. 1715. N.—D.

Gocłowski, Jakób Piotr, pis. grodz. pozn. pot. kasz.
przemęc. -różne zapisy poczynił na dobre u-

czynki: Żona iego Elźb. Mycielska, fundator-

ka OO. reform. wPoznaniu. N. —D.
Godleiewska, potem Hołubicka r. 1636. na ko-

ścioł kowarski kop. gr. lit. 150% przeznaczy-

ła. H. — A, R.
Godlewski, kazimierz, na aliaryą N. Panny Maryi

przy kościele szawelskim na Zmudzi,
dobra Kuże, Ruszleyki—r. 1667. V, Ł. 4.

1008. B, S$.
— Hippolit, rector i fundator jez. łomżyń. um.

1718 r. Alexander, kustosz kiiow. prob. brań.

um. r. 1711, kościół w Brańsku wystawił.
NZ :

Godowski, Piotr, r. 1466 potwierdził fundacyą
klasztoru mogilsk., kiedyś od Jana bisk. krak
uczynioną. N.— D. :

Godziemba, Michał, bisk. kniaw. r. 1216, Kry-
stynowi biskupowi chełmiń. i iego potom. na

sto wsi w ziemi chełmiń. na fundacyą dał i da-
rował. um. r. 1258. N. —D.

Sz

Golanczewski, Maciey, bisk. kuiaw., r. 1359fun- |
damenta na kościół katedr. kuiaw. na wzgór-

kui opodał od Wisły: wielkim nakładem zało-
Żył, i wszystkie mury iego zupełnie wypro-

wądził: kościół także murowany pod tytuł.

- św. Witalisa we Włocławiu s fundamentu wy-
prowadził. Zbylut, bis. kuiaw., kościół kate-

dral. od stryja zaczęty sklepieniem i dachem
pokrył: chór kościoła OO. domin. w Brześciu

kuiaw. wymurował: w miasteczku Zbyludku
kościół św. Doroty wystawił. um. r. 1383.

N. ŻB,
Goleiewska, r. 1636. na kościół kowarski maję- |

tność Swirny, w wtwie wileń., Pustowszczy-

zapisał

osiadłą Woyciewicze, tudzież poddanychi przy
nich pustoszczyznę nazwaną Jendziejewszczy-

zna, g obowiązkiem aby co tydzień mszy

się odprawiały w kościele drewniawym i ka-
plicy murowaney. Oprócz tego 515 kop. gr
lit. darowała. H.—A, R.

| Golski, Stanisław woiewoda ruski: w maiętno-
ści Czwartkowie założyłiwymurował klasztor

"OO. Dominikanów i zapisał tymże wieś Szman-

kowiee, około r. 1600. N. —1). | p. I. 504. —

By 8.
Gołocki, Maciey Jan, podsędek lwow., na ołtarz

św. krzyża w kośc. jez.lwow. legował zł. 1000

k. t 160 WS=D. =

Gołuchowski, Piotr, hr. na Gołuchowie r. 1400
kaplicę w kośc. kiień. fundował i nadał. Jan

Gołuchowski z Rozdwieniey w „Rudołowicach
podług Nakiel., a w Jarosławiu podł. Okol., r.

1448 fundował ołtarz, do którego dziesięcinę i
dwie grzywny na Rozdwienicy zapisał, kielich
srćbrny 1 inny apparat kaplań. sporządził.

N—_1H-
|'-——- Abraham, podkoniuszy lit., wKigełnię ko-

ściół wystawił, i przy nim fundował karmel.

daw. reguły: na kalek i ubóstwo miłosierny.
ńm. r. 1695. N. —D.

Gomoliński, Stanisław, kaszt. rospier. i star. wie-

luń. fundował mansyonarzów w Piotrkowie

k.r. 1546. Stan. bisk. kamieniec. pot. chełmski
poź. bisk. łuc. OO. domin. klasztor w Janowie
fandował: Bernardynom w Sokalu kościół N.
M. P. inkorporował. N. —D.

Gorczyński, Jan, woyski nowogrodzki: XX. Pi-

iarom krakowskim zapisał kamienicę podba-
żanty zwaną, w mieście Krakowie na ulicy
S. Jana położoną. r. 1678. V, L.5. s. 5q95. —
B, S. || N.—D.

Gorecki, kanonik wileń. 2500. złł. na bursę Wwa.

leryanską dla studentow zapisałr. 1505. d. g

mala. B. —P, Z.
Górka, Łukasz, wda poznań. pot. bisk. kuiaw.,
na ubóstwo, króm tych co zestołu swego ży-
wił, wiele wysypał: uboższym pannom posagz
dawał, sieroty odziewał i różnych rzemiosł
uczył: w Szamotułach fundował kollegiatę ji
kapłanów, którzyby olficium M. P. codzień

spiewali: w katedrze kuiaw. kaplicę wystawił

  
a

 zny dwie zwane Stupkowczyzna, także służbę

Dzieie Iobrocz. rok 1820. Lipiec.

.

i ozdobił: kielich złoty, pastorał i inny appa-

5
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rat do tegoż kościoła oddał, ordynował, żeby
w katedrze kuiaw. 15 świec iarzęcych co świę-
to gorzało, a w kaplicy żeby codzięń. roraty

spiewano. Um. r. 1542. N.—D).

, Gorka, Jędrzey, herbu leliwa, dobrodziey 00.
jez. nowicyatu krakow. r. 1605, N.-_]).

Gornicki, Łukasz, dziekan pot. prob. warmiń.
1 w wiel. xiążu, dobrodziey OO.
be N=—B. |

Goryński, Dorota, wdzan. mazow. była za Woyc.
Mińskim woy. warszaw., pot. za Stanisł. Ba-
rzim wdą krakow. , na skupienie gruntów przy
kościele św. Barbary w Krakowie, dla wygo-
dnieyszego OO. jez. nyeszkania, 2,000 czer. zł.
wysypała: sićrót we wszelkich cnotach ćwi-
czyła, um. 1614 r. N.—D.

Gosiewski, Alexander, wda smoleń. star. puń.
wielis. w Witebsku jezuitow fundowałr. 1640:
w Brześciu litew. PP. Bryg., kościołowi dyne-
bur. pewne grunty swoie przydał: pogrzebio-
ny w Wilnie w kaplicy swoiey uśw. Kazim.

"N.=——B
Godlicki, Wawrzyn., prob. krakow. , dziek. płoc.

kanon. kielec. i sandomir., pot. bis. kamieniec.
chełmski, przemys. i opat mogil. um. pozn. 1607
r. szpitale nawiedzał i ubóstwo iałmużnami o-
patrywał: umieraiąc bibliotekę swoię, dosyć
w xięgi liczną, klasztorowi płock. OO. domin.
z. k. darował.

jez. bruns-

-

— Anna, kaszt. sierp., Janowa Duninowa Wolska,
dobrodzieyka kościoła sierpskiego. N. —- D.

Gosławski, Elzbieta, siostra rodzona podkomor.
krakow., była wprzód za Mac. Woyną podsk.
w. lit. pot. za Jeron. W ołlowiczem star. zmudz.
kościoły w Sokołce i w Pużanach wiecznemi
funduszami nadała, kobryński i źmuydzkie ko-
ścioły w bogaty apparat przystroiła. N.—- D).

Gostkowski, Jeronim, wda poznań. star. sandom.,
na seminarium ministrów dyssydenc., które
chciał fundować, kilka tysięcy czer. zł. wydał.
R. 1602 coileg. jezuic. w Sandomirzu fundował
i nadał: nainsze rezydencye jezuic. był dobro-
czynnym, t.i. na domy professów warsz. i kra-
kow. i nacolleg. pozn., OO. domin. sandomir.
folwark darował: tamże pod zamkiem kościół
św. Jeron. i szpital przy nim wystawił, 5,000
miescu temu naznaczywszy. We Srzedzie przy
tąamecz. kościele kaplicę z marmuru pięknego

   

k

wymurował wielkim kosztem, i do niey wieś
Piotrowo zapisał dla kapłanów, którzyby tam
msze S5piewali. kollegiacie sandom. wiele w srć-
brze nadał.

— Jan, wda kalis. star. wałec. i warec., um. 1623
r. i w Wałczu rezydencyą jezuit. fundował,
w kościele warszaw. domu professów posadzkę
dał marmurową, i tamże na ołtarz wielki 2000
czerw. złot. wyliczył, r.1610. Fabrykę colleg.

sandomir. od oyca swego niedokończoną, dźwi-

gnął, i lubel. szcolleg. jez. szczyci się iego łaska+
mi. N.—D.

Gostkowski, Klzbieta Łucya, wdzan. raw. Pro-
kopowa Sieniawska, podczasz. kor., pot. mar-
szałkowa w. ubogich znacznie opatrywała: ka-
plicę tę, co ley matka wystawiła w Płocku”
obiciem czarn. axamitnćm, dwiema kielichami,
czterma lichtarzami srebr. i opparatami kaź-

dego koloru po dwoie ozdobiła 1 ubogaciła, i
nadto fundusz uczyniła, aby za iey duszę na

"tydzień 2 msze odprawowano: jez. lwow. fun-
dowała, kościół wielkim nakładem zbudowała

i bogatym apparatem przystroiła: klasztor PP.
Bened. w Sandomirzu fundowała i sowicie na-

„dała. Wuniłowską plebaniją bogato obdarzyła
1 doniey kaplicę w Lucze przyłączyła, znowu

inszy fundusz dostatni na wikarego uczyniw-
szy. Szpital wuniłow. z kaplicą wybudowała,
w Ratnie fundacyi kośc. znacznie przyczyni-
ła, oddawszy na to 2000 zł. i niektóre grun-
ty u króla uprosiwszy, plebaniią zacną zbu-
dowała, kościół św. mich. wybudowała, lubo
niezupełnie dla zaszłey iey śmierci, zakon.
1 inszym ubogim iałmużny wielkie dawała: sie*
rot ubogich chowała przy sobie bardzo wiele,
bywało ich podczas 80, a zabawiała ich szy-

ciem i haftowaniem, pot. dawała do klasztoru,

albo w stan małżeński, opatruiąc każdey po-

sag albo wyżywienie według stanu. Um. 1624,
N. —D. |

Gosztowt, Maciey, pleban remigolski r. 1702. mar=
ca 21 testamentem zapisał na altaryą remi-

golską złt. 1550. H.—L.R.

Gozdawa, Krystyn z Ostrowa, arcybisk. halie,
her. rawicz,czy gozdawa, kościół katedralny
w Haliczu pod tytuł. $. Maryi Magdal. wysta-

wił i nadał: kanoników także ustanowił: mi-
łosierny na nędznych. N.— D.
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Grajewski, Stanisław, 1628 r. na kościoł doli-
stowski 4000. złt. zapisał. II. —A, R.

Grocholski, Jakób, kanonik krakow., i Jędrzey,
bracia rodzeni, kościół w Grocholieach wysta-
wili i fundowali r. 1460. N.—D.

— Remigiian, porucz. lubomirsk. r. 1688, pot.
chor. bracław.; dobrodziey jez. krakow. col-

legium. N. — D.
„— Michał z Granona, sędzia ziemski brasław-

ski w Winnicy założył OO. Dominikanów i

pewną im summę testamen. odpisał. r. 1775.

V,Ł.8 s. 278. — B, S.
Grochowski Piotr, fundował z synami swymi

mansyonarzów przy katedrze przemys. r. 1452.

był sędzią guralnym przemys. dobra Chodo-

wice w ziemi lwow. do dziekanii lwow. przy-

łączył r. 1452. N. — D.

Grochowski, Achacy, Bis. przemys. pot. łucki r.

1627. prob. miechow. klasz. miechowsk.

słodowe. młyna ustąpił, 1 wiele mnych rze-

czy na dobro iego sporządził: dobrodzićy oy-

ców iez. colleg. przemys. um. 16355. N. — D.|

Grochowski, Rafał, podkoniuszy kor. chor.

przemys. r. 1648. Żona jego Krystyna Zbo-

rowska fundowała oyców reform. w Krakowie.
N. — D.

Grochowski, Jeronim Fobiiasz, z żoną swą Elzb.

Alexandrą Szczawinską fundowali nowicyat

jezuicki w Nieświżu in mionte angelico.
N. — D.

Grodziecki, Samuel Stan. z Grodźca Grodziecki,
jez. colleg. kaliskie. 50,000 zapisał, r. 1612

N. — D.
Grodziecki, Jan O. P. D. dziekan głogow. kanon.
wrocław. i warmiń. pot. bis. ołomuniecki,
osobliwszy dobrodziey iez. colleg. brunsher-
skiego.

— Jakób, 50 czerw. złotych, wybornego złota. i

bardzo dawnych, że na niektórych stęplem

wybiiane były kopersztychy z podpisami Pry-

ama króla troiań. i Lizymacha króla '[racyi,

dał do kościoła poznań. na kielich szczerozło- |
ty, Parizius świadczy, że były te pieniądze

znalezione na roli w wiel. Polsce. N. — D.
Grodziński, Jerzy, Starosta golubski fundował

klasztor OO. Dom. w Semnie r. 1603. N. — D.
X. Józef Benedykt Grodziński powiększył
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w Rzymie dom racyonalny i szkolę r. 1764.
V.-D.-7.-.8.0596,>BB

Grot, Jan Grot ze Słupce. biskup krakow. w Ra-
dłowie kościoł farny na cześć św. Jana Chrzcie.

drugi w Dobrowodzie, w krakow. katedrze ie-

den ołtarz pod tyt. św. Kozmy i Damjara,
drugi pod tyt. św. Wincentego wystawił, i

dobrze opatrzył. Prebendę do kościoła św.
Jerzego fundował N. —D. || D. II 503 i 541.
B, S$. ;

Groż, Christian, kasztelan krakowski: fundował
w Krakowie ołtarz wspaniały r. 1412 N. —
p. || D. II 541. — B, S.

Grucyuszy Wawrzyniec, proboszcz  pilzeński

w starostwie pilzeńskiem na mansyonarzów

swego kościoła kupił pewne dobra, z wyder-

kaffem 60 złtch. na Pilzeńku zapisanych r.

z609. V; b+ 2.3. 108015 —— B,' 8.

Grudziński, Zygmunt Alexand., na ubogich re-

formatów i szpitale dobroczynny, Stełan star-

uyski, pilec. bolemow. w Podębicach, gdzie

matka iego Karśnicka podkom. łęczyc. ialmu-

Źnica wielka, kościoł kosztem znacznym u-

fundowała i ubogaciła, kilka tysięcy na do-

kończenie i ozdobę tego kościoła łożył; w Pi-

le, mieście star. swego, na budowanie kościo-

ła znaczną €o rok summę łóżył:'w Glubezy=

nie na naprawienie kościoła wiele pieniędzy

wydał. Do Częstochowy lampę srebrną bar-

dzo bogatą dał, i fundacyą uczynił, aby się

dzień i noce przed cbrazem N. M. P. w niey

paliło, i na każdy tydzień, aby trzy msze za-
wsze były. Wałeckiey i choynic. rezyden.

OO. iez. wiele dobrego uczynił: 00. Domin.

ij Karm. w Poznaniu sczodrobliwy, um. 1640-

w Do—kła

Grudziński, Stefan Zygm. star. bolemow. i nyski

nm. r. 1677. znaczny dobrodzićy iezuitów.

—Mikołay, Wiktoryn, star. golub. pilec. guzow. a

podobno pozń. kray. królowóy, OO. refor. fun-

dował w Miedniewicach pod tytułem św. Jó-

zefa r, 1676. colleg. poznań. OO. iez. na fabrykę

kościoła znaczną ialmużnę dał. Ń. — D.

Grudziński, Maryan. Teresa, star. uyskai in.

za Jan. Dom. Działyńskim kaszt. chełmińsk. ,

star. pokrzywnic. była, um. 1662 r. na nę-

dznych i ubogich maiłosierna: keściolowi gru-
5*= A
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dziądzk. OO. iez. kielichów trzy, ornat i dalma-|

tyki darowała. N. — D.

Grudziński, Jędrzey, wda raw. z żoną swą Anną

Weyherowną kasz. gdań. fun. OO. refor. w Lu-

tomirsku pod tyt. Niepokal. Poczęcia N. M. P.
N.— D.

Grusczyński, Jan, bis. kuiaw. ornat bogaty od
złotai pereł swemu kościołowi darówal, pot.
bis. krakow. dal. arcyb. gnieźn. podkanc. kor.

w Łowiczu OO. Bernar. i kościoł i klasztor
z muru wyprowadził: do klasz. kalisk. tych-
że OO. darował obszerny plac z pobliższemi

ogrodami r. 14065. Liędzk. klasz. 1 mansyona-
rzom w Łęczycy przyczynił znacznie docho-

dów z dziesięcin: szpitalowi w Iłwanowicach i

kapitule krakow. kościół w Rzegowie wysta-
wił i nadał. um. w Krakowie 1475. r. N. —D.

Grusczyński Mikołay Kośmider, cześ. siradz.

OO. Bernard. kal. domostwo co im na prze-
szkodzie do fabryki klasztoru było, skupił i

darował. N. — D.
Grif, Michor, tego herbu, miechowsk. konwen-

towi osiadłe wsi nad Rabą rzeką wiecznie puścił,

"Targowisko, Nieszkowice, Mosczenicę, Mscze-
nin, Chełm, i część swoię na wsi Kłaiu, 1 pe-

wny dochód z soli z żup bocheń naznaczył,
kościoł chełmski i kołlacyą beneficii stróżom

grobu chrystusow. przywłasczył. 7
—Janisław al. Janik, bis. wrocław. pot. arcyb.

gnieźn. cystersów, z Morymund. w Borgundyi
klasztoru uprosiwszy, w Jędrzeiowie osadził,
fundował i nadał. Dobra temuż klaszt. nadane
są: Brzeznica i 6 innych wsi (t. i. Potok, Ły-
sakow, Rakoszyno, Łacno, Tarszawa, i Cho-
rzewa) Uiazd, Błonie, Zarczyce, Błonica, Sko-

wrodolno, Komienczyce, Dzierzazna, Buskow,
'Tropiszów, Biała, Bezden, Mitrzawa, Pelcznica,

Kraieczno, Zdecze. um. 1167. r.
— Woysław, do fundacyi w Miechowie kanon.bo-

Żogrob. przydał własne dwie wioski we Wro-
cław. dyec. leżące: syn iego Jędrzey wieś Bam-

woł w wtwie sandomir. kan. miechowsk. za-

„pisał.
— Gedeonbis,krakow.wKielcachkościołN.M. P.

-' m kamienia ciosowego zmurował, kollegiiatę
przy niey założył, i 4 prałatów, 6 kanon. fun-
dował; klasztor w Wąchocku nad rz. Kamioną

ęystersom założył, kościoł z kamienia ciosowe-

go wyprowadził, apparatem przyozdobił, w do-
bra należycie opatrzył, r. 1179. N. — D.

Grzegorzewski, Maxymiliiam, woy. czer. um. r.

1702. osobliwszy dobrodziey OO. iezuitów col-

iegium piotrkow. N. — D.
Grzegorz Grzegorzowicz (Ostyk?) i żona Anna

Janówna Liiaworówna, woiewodowie troccy:
założoną dawniey kaplicę na cześć św. Grze-
gorza męczennika we Świerznie opatrzyli ro-
cznie płacącą się kwotą pieniędzy, i ordynaryą
w żywności rozmaitego rodzaiu r. 1526. (?) B

R; L, IX. No 30. —-B, S.
Grzybowski, Jan, dworzanin xiężnćy ostrogskiey ż

Anny Aloiżyi, umieraiąc r. 1659, iezmitom col-

leg. ostrog. siła dobroczynności wyświadczył,

N. = Sj
Grzybowski, Jan, star. warszaw.ikamieniec. do-

brodzićy OO. karm. bos. warszaw. N.— D.

Grzymała, Przecław, tego herbu grzymała, bis.
lubus. klaszt. miechow. darował dwie wsi

z kościołem św. krzyża za murami miasta

gnieźn. um. r. 1189.
— Paweł, bis. pozn. OO. dom. fundował na Śrzodce

w Poznaniu, um. r. 1242. czy 1255. N. — D.

MGrzymułtowski, Zofiia, wprzód Rusocka, pot. za

Adam. Przyjemskim oboźn. kor.* poźn. kasz.
gnieźn. star. kowal. była, fundowała OO. re-

for. w Górce r. 1622. i w Osieku. N. — D.

Gukowska, Koństancya, r. 1709. na kościoł zy-

Żmorski złt. 2,000. z dóbr Pokirty zwanych

zapisała, H — L. R,
Gukowski, Andrzey, r. 1710. na kościoł Zyżmor-

ski, z dóbr Pokirty zwanych, złt. 1500. zapi-

sał. H.—L, R,

Gulczewski, Stan. bis. płoc. był sczodrobliwym

na ubogich: um: r. 1571
Anna z Gulczewa Sierpska, wdzan. mzow. żona

Złotkowskiegokasz. biechow. r. 1589 dobrodziey-
ka iezu. kal. 48. osób iezuic. pod czas powie-
trza z kalisk. colleg. hoynie w Rychwale żywi-

| ła: um. 1606. r. N. —D. |
| Gulcz al. Golcz Konrad czarny, star. drahim.

konwent św. Franciszka w mieście Dranbur-
gu fundował. Joachim Rudygier generalissi.
vwoysk duń. i sas. um. r 1688. dobrodziey OO
iez. wałec. N. — D.

Gunter biskup płocki, który krzyżakóm sprowa-
dzonym na zasłonę od dziczy pruskićy, zamek

 

 



569

dzierzgowski odebrany prusakom swemi ludź-
mi osadziwszy darował; tymże dał wieś

w ziemi chełmińskiey. — Umarł w Wiedniu
r. 12335. D.II 240. — B, $,

H

Halecki, Krzysztof z żoną, miecznik. nadał, XX.
franciszkanom w mieście Wilnie będącym,

maiętności w obrębie słuczkowskim, w po-
wiecie trockim pod Wołkinikami, r. 1655. V.  Ls-3, '5..876. «x B; 8.

Hamszey, Jam, dziedzic na Berezie i Zdzitowie
fundował w Berezie plebanią-i kościół. N. — D.

Haykowa kasztelanowa brzeska r. 1560 fundo-

wała kościoł sierwieliski. H. —L, R,
Herburt, Regina, była za Zołkiewskim kanc.i H.w.

kor. osobliwsza dobrodzieyka iez. coll. lwow,
um. 1625 r. grodeck. klaszt. OO. fran. mon-
strancyą, kielichy linny apparat ozdobny dała:
kościół w Zołkwi w dochody. kapłan. i w sprzęt
kościelny ozdobiła. N. — D.

— Jan Śczęsny, star. uiski i mościeki, OO. dom.
w Mościskach łan pola wydzielił przed r.
1616. N. — D. || V. L. 5. s. 502. — B, S.

Hlebicki Józefowicz, woyski połocki, założył
w Szczuczynie XX. piiarów i dobrami nadał
r. 1726. V. L. VL s. 499 — B,S.

Hlebowicz Jan, r. 1525 na kościoł Soleczniki u-
czynił fundusz. H. — A, R.

Hlebowicz Mikołay, kasztelan wileński folwark
nad rzcką Świsłoczą leżący zapisał na fundusz
kościoła i plebanii w Zasławiu dokumentem
1625. wrześń. 14 datowanym, a 1054 w gro-

dzie woiewództwa mińskiego aktykowarńym.
A,K, S, E. — M, D,

Holszański xiążę Paweł, bis, łuc. pot. wileń. um
r. 1555. w Kolpie mansyonarzów fundował, do

łuck. biskupstwa Janów z przyległościami wie-
cznie przyłączył, plebaniią niedzwiedzicką fun-
dował dokumentem r. 1545. Sabatho in festo
S$. Jacobi apostoli. N. —D. | A,K, $, E. —
M, D.

Idotnia Jerzy, 1624. r. intratę'z młynów
przeznaczył plebanowi nowogrodzkiemu. —
H. — A, R,

Horaim Józef r. 1645. kościołowi woystomskie-
-mu niwę jednę nadał. H. — AROSA 

Hościszkówicz wdzie trki 1538. na kościoł ko-
warski 5 poddanych, karczmę, dwie pustow-
szczyzny i dziesięcinę z każdego zboża z dóbr
Kowarska przeznaczył. — H, — A, R,

Hozyusz al. Hosius Ulryk prokurator al. horodni-
czy miasta wileń. był na ubogie miłosiernym i
w Wilnie szpital dla nich wystawił, i w docho-
dy opatrzył: klasztor tamże OO. domin. fundo-
wał 1 nadał.

— Stan. syn Ulryka bis. warmiń.i kardynał, OO,
iezu. pierwszy do Polski wprowadził, w Bruns-

berdzie colieg. założył, Seminarium fundował,
na ubogich sczodrobliwy tak, że 500 osób przez
kilka dni w domu swym żywił, kościoł $. Stan.
B. i męcz. a przy nim szpital dla przychodniów
Polaków, pierwszy w Rzymie stawiać począł

1 niemało na to wydał, um. r. 1579. N. — D.

sławny to mąż w dziejach powszechnego ko.
ścioła chrześcijańskiego, 1 w dziejach nauk.
ob. Jozien. wileń. TI. II. r. 1815. str. 1. i nast,

Hryniewiczowie r. 1752. na kościoł wędziagolsk.
100. złt. legowali. — H. — A,R,

Hugold, z tamilia Jaxyców, Skośtok klasztoru
miechowskiego, ezęsć dziedzictwa na wsi Hy-

czy, temaż klasztorowi zapisał, około r. 1150,
D. L 118. — B, $.

Hulewicz Dymitr, w zakonie kaznodz. Flippolit,
OO. domin. łuc. zapisał swoje dziedzictwo t. i
Wierzbiewno, Pułhanów, i Korszowiec.

—Jerzy na Markowicąch, woy. ziem. włodzimir.

sęd. grodz. łuc. um. r. 1708, missyą iezu. w Mar-
kowicach fundował. N. — D.

Humiecki Woyciech z Rycht, łow. kamieniec.
pot. kasz. halic. nakon. kasz. kamieniec. w Ka-
mieńcu na Podolu OO. domin. kościoł fundo-
wał i nadał. N. — D.

Humnichi. Ratala, podsę. sano. pot. sęd. ziem. żona
Elzbieta ze Zmigrodu Stadnicka, była dobro-
dzieyką iezu. colleg. przemys. um. 1625. r.

—Jan' z Humnisk Humiiski, dworz. król.,psaltery-
stów przy kośc. katedral. przemys. fundował:

um. r. 1656, Zona iego Katarzyna z Odroważów
tymże psalterystom rezydencyą wymurowała,
um. 1645. r. N. — D,

Hurko Jan Chorąży witebski, fundował bernar-
dynów we Mścisławiu r. 1727.—P, L.—L, R.

"
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Jabłonowski, Jan SŚtan., miecz. kor., dobrodziey

OO. jez. i domin. kołomyyskich, um. 1647 r.

__ Stan. Jan, kaszt. krakow., b. w. kor., star. bus.,

świec., ianum., białocerkiew., korsuń., bohu-

sław., na kościoły i klasztory szczodry: we

Fradze, dobrach swoich, OO. bernar. fundował:

klasztor OO. domin. obserwantów i część wiel-

ka colłegium jez. lwow. iego pieniędzmi po-

wstały. Um. r. 1702. Syn iego Jan Stan.;

chor. kor. pot. wda wołyń., nakon. wda rus.;

star. białocerkiew.. $wiec. i moślic. ołtarz 5w.

Xawerowi u jez. lwow. wystawił, um.r. 1731.

Kościół i klasztor OO. Ber. we Fradze wymu-

rował z Żoną swą Joan. Markizówną de Be-

thune. N.—D.

Jachowski, Jan, podsę. siradz. um. 1682, dobro-

dżiey OO. jez. piotrkow. N.—D. .

Jagiełowicz, r. 1722 na kościół wędziagolski tal.

bit. 172 obligiem przelał. H.—A,R,

— r. 1758 na kościół wędziagolski tal. bit. 1000

legował. H.—A,R,

Jahodkowski, Józef, r. 1729'na kościoł pogirski

testamentem zapisał zł. pol. 2,000 1 70 talarów,

z obligacyą, aby co tydzień 1 msza czytana;

a co ćwierć roku $piewana odprawiały się.

H.— A,R,
Jakoszewicz, Jakób, 1494 kościołowi woystom-

skiemu 2 ludzi nadał. H. —A,R,

Jakubowski, Anna, córka Krzysztofa, była za

Hermolansem Ligęząpodskar. kor., w Woycie-

howicach kaplicę wymurowała, i 4 kapłanów

osadziła, żeby godziny o N. M. P. codzień śpie-

wali: w Janikowieach szpital wystawiła 1 na-

dała: collegia jezuie. krakow. u św. Piotra i

sandomir. znacznemi iałmużnami ratowała: do

ołtarza błogosław. Stanis. Kostki dwa srćbrne |

lichtarze dała. Um. 1656 r. N. —D.

Jamont, Jerzy, 1673. kościołowi Żołudzkiemu

1500 złt. legował, od których procentu 150

złt. naznaczył. H. — A, R.

—Jan, z xiążąt litewskich biskup wileń. r. 1522.

prezyduiąc na oktobrowey kapitule, oświad-

czył się fundować i przyzwoitym dochodem

opatrzyć scholasteryą i kantoryą, byleby ka-

pituła dom dla scholastyków wyznaczyła. Zgo-

da zaszła. B.—P. Z.

/
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Jan Kazimierz, król. w Bielsku fundowany kla-

sztor panienski, r. 1655. V, L. 4. s. 420. — B,S.

Jan Kazimierz. w Kamieńcu Podolskim fundo-

wany klasztor karmelitów bosych przez wo-

iewodę bracławskiego r. 1653. V, L. 4. s: 420. —

B, S.
Jan Kazimierz. król, klasztorowi panien zakonu

S$. Brygidy w Sokalu dwa łany Babieniec zwa-

ne nadał r. 1655, WV,L. 4, s. 420.—B.S.

Jan Kazimierz. w Orszy fundowani XX. Ber-

nardyni, za Władysława IV, otrzymali potwier-

dzenie, w r. 1655. V, L. 4. s. 422.—B, S.
Jan Kazimierz, król, zważaiąc obronę miasta

Częstochowy i kapłanów, którzy tam męźnie

się zastawiali naprzyiacielowi; nadał temu

klasztorowi, zakonu S$. Pawła , miaszteczko

Kłobuck, ze wszystkiemi wsiami i gruntami,

r. 1658. V, L. 4. s. 557 —B,S.

Jan Kazimierz. W Poznaniu osoby pobożne czte-

ry kamieniczki klasztorowi panien Benedykty-

nek nadały r. 165g. V. L. 4. s. 652. — B,S.

Jan Kazimierz. W Czernihowie fundowany kla-

sztor S$. Proroka Heliasza i dobrami nadany,

r. 165g. V,L. 4. s. 652. — B, S.
Jan Kazimierz. W Brześciu litewskim fundo-

wany klasztor panien, reguły S. Franciszka ,

przy kościele XX. Bernardynów , r. 165g. V.

L. 4. s. 685. — B, S.

Jan Kazimierz. Król, we wsi Nieporęta, fun-

dował plebaniją.i 5,000 złotych dochodu z żup

solnych wielickich przeznaczył, r. 1601. V. L.

4.8. 708. — B,S.
Jan Kazimierz. król, fundował XX. jezuitów

w Reszelach i 100,000 złt. na dobrach żywiec-

kich zapisał r. 166». V.L. 4,s. 708,—B,S.

| Jan Kazimierz,król. W Drohiczynie założono kla-

sztor XX. jezuitów, którym grunt grysliński
pod miastem i plebanija drohiczynska dane r.
1661. V, L. 4, s. 709.—B,S. |

Jan Kazimierz król, w ekonomii brzeskiey ,

w kluczu poleskim w mieście Dywinie nad
rzeką Prypecią założył plebaniią, i wieś Rzę-
czycę nadał, r. 1662.. V, L. 4, s. 894.— B,S.

Jan Kazimierz. król, w kościele na zamku kra-

kowskim fundował kaplicę, na utrzymanie ka-
pelana 5,000 złt. z żup wielickich przeznaczył.
r. 1667. V,L, 4. s. 954. — B, $.

Jan Kazimiera. król, dla kaplicy przez oyca Zy-

1
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gmunta III. w Krakowie, przy katedrze fun-
dowaney, dał 5,000 złt. dochodu z żup sol-
nych r. 1667. V,L. 4, 5. 955.—B,S,

Jan Kazimierz, XX. reformatóm krakowskim
nadał pewne w tem mieście place r. 1667.

Y, L. 4, s. 955, —B, $.
Jan Kazimierz. W Kalinowie probostwu tame-
cznemu, wieś Kaweczynek. r. 1487 nadaną,
approbowano r. 1667. V, L. 4. s. 957.—B,S.

Jan Kazimierz. W Wągleczewie klasztorowi
wioskę Prochna, nadano r. 1667. V,L. 4. s.
957.— B, S$.

Jan Kazimierz, król, klasztorowi w Wąglecze-
wie wieś zwaną Stawek przeznaczył, r. 1667.
V, L. 4. 8. 997. —B,S.

Jan Makiwiere, W Sulmieżsjwaih do starostwa
Odolanowskiego należących: kościołowi z 0-
brazem N. P. Maryi cudowney.5 placów na-
dano. r. 1667. V,L.. 4. s. 958. —B, S$.

lan Kazimierz. W  Bełsku pannom zakonnym
reguły S$. Dominika nadano wieś Staie r. 1667.
V, L. 4. s. 958. —B,$.

Jan Kedbóóąęa, Ww Bełsku OO. Dominiktnom
nadano wsie Kustoszyn, Liski i Widków: r.
1667. V,L. 4. s. 958.—B, S$.

dan Kazimierz. W Zamościu XX. franciszkanom
dano dobra Zawalówi Zabore, r. 1667, V, L.
4. 8. 958. —-B, $.

Jan Kazimierz. Uchańskiemu probostwu, nada-
no wieś Wolica :r. 1667. V, L. 4.s. 958—B, $.

Jan Kazimierz, król. Pijarom 1600 złotych ro-
cznie z szyby wielickiey przeznaczył r. 1667.
V. L.4. s. 960. — B,S.

Jan Kazimierz. WOstrólęgć wystawiono ko-
ściół 1 klasztor XX. bernardynów, r. 1667. V.
L. 4. s. g60,— B, S.

Jan Kazimierz. W Piotrkowie fundacye cleri-
corum regularium pauperum Matris Dei scho-

łarum piiarum opatrzono dochodem 1600 zlt.
z żup wielickich r. 1667. V, L. 4 s. 960.— B, S.

Jan Kazimierz. w Wąssoszu zakon XX. kar.

dAntiguae observantiae i kościół fundowano
z nadaniem dóbr, r. 1667. V, L. 4. s. g61 — B,S.

Jan Kazimierz. Kościołowi brochowskiemu, na
utrzymanie 1 reperacyą wieś pustą Plecewi-

cze nadano. r. 1667. V, L. 4. s. q61. —
B, S.

TanKazimierz, W Ciechanowie ufundowanym

 
 

XX. 20 bot nadano 2 włoki grantu r
1667. V,L. 4. s. 9g61.—B, S.

Jan Kazimierz. W Haliczu po zburzeniu przez
nieprzyiaciół klasztoru XX. Dominikanów. sta-
rosta tameczny nowy zgruntu wybudował, i
wieś Horostków nadano r. 1667. V, L, 4,
s. 961. — B, $.

Jan Kazimierz. w Wikłosku kościołowi Kamie-
nicę na organistego nadano r. 1667. V, L.
4. s. 9035,— B, S.

Jan Kazimierz. w Ostrowiu pleban kupił łan
roli, na szpital, 1 fundusz mały przeznaczył, r.
1667. V, TE, 4. s. 969. —B, S.

Jan Kazimierz król. We wsi Krzeczonowie,
w starostwie lubelskićm, łan pustćy roli na
prornotora Rożańcas. w Lublinie nadano r.
1667. V,L. 4. —s.965. —B,S.

Jan Kazimierz. W Jarosławiu ziemi przemy-
skiey: pannom zakonnym reguły$. Augustyna
dano wsie: Murawsko, Kidałowice, i dworki
w mieście. r. 1667. V,L. 4. s.967.— B,S.

Jan Kazimierz. W Warszawie XX. dominika-
nom nadano dobra: Mlecin, w warszawskiey,
Lupniak w Lukowskiev, Szeroki w sochaczew-
skiey ziemiach, leżące. r. 1667. V.L. 4.5.
967. — B,S.

Jan Kazimierz. W powiecie grodzieńskim fun-
dował XX. kamadułow na dobrach Wygrach.
r. 1667. V,L. 4. s. 1004.— B, S$.

Jan Kazimierz. W. Zyrowicach klasztorowi
XX. bazylianów nadano wieś Bułę w powie-
cie słonimskim. r.1667. V. L. 4. s. 1007. —
B, S.

Jan Kazimierz. W starostwie jurburskiem we
Władysławowie karmelitom nadał 12 włók
gruntu Meyszty zwane: przy pruskiey grani-
cy. r. 1667. V,L. 4.s. 1008.— B,S.

Jan Kazimierz król, w Lahyszynie mieście ko-

ściołowi będącemu pewne place i za mia-
stem 4 włoki gruntu nadał. r. 1667. V, L.

' 4. s. 1009. —B,S.
Jan III. król, domki i ogrody Panien Karmeli--

tanek bosych w Krakowie uwolnił od postoiu
i wszelkich podatków r. 1676. V. Ł. 5. s. 59g0.—
B, S.

Jan III. inkorporował do katedry chełmskiey
probostwo hrubieszowskie r. 1676. V.L.5. s
3906.—B,$,
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Jan II. król. w Brześciu Litewskim fundowanmi

XX. Jezuici i dobrami nadani r. 1676. V,L.

5. s. 452.—B,S.
Jan IL. w Mozyrzu: urzędnicy mozyrscy zało-

żyli OO. Bernardynów r. 1676. V.L. 5. s.

433.>B, 8.
Jan MI. w Brześciu Litewskim założone da-

wniey klasztory OO. jezuitów, augustyanow,

i panien BDrygitek zatwierdził. r. 1676. V. L. 0.

s. 443.—B, S.
Jan LIL. król. Za iego panowania w Brzezinach

niewiadomego nazwiska fundator kamienicę

kredowską, ze dwóma placamii rolami, na'bra-

ctwo i ołtarz 6. Aniola Stróża zapisał. r. 1677.

V. IJ. 4. s. 115.—B,S.

Jan IM. przeniosłt OO. Reformatow w Sando-

mierzu z przedmieścia do miasta r. 1677. V.

L. 5. s. 578.—B,S.

Jan IM. w Zołkwi założył kollegiatę prałatów

ikanoników r. 1677. V, L.5. s. 482, — B, S.

Jan HL. darował konwentowi brdowskiemu OO.

St. Pauli woytowstwo brdowskie r. 1677.

V,L. 5. s. 485— B.S.

Jan IL plac. pusty stępniowski zwany darował

kościołowi we wsi Zagoszczy. r. 1677. V, L.

5. s. 486. —B,S.

Jan IHI. król. W Chełmie, przy szpitalnym i far-

nym kościele wzniesiono klasztor XX. Puarów

i dobrami nadano r. 1677. V, L. 5. s. 406. —

B, S.
Jan III. w Piotrkowie na zakład XX. Piiarów

kupione place i ziemie r. 1677. V,L. 5. s.

486. — B,S.
Jan III. OO. Augustyanom założonym w War-

szawie przez Michała Krola darował kamie-

niczkę bliską klasztorowi. r. 1677. V. L. 5.

s. 487. — B, $.

Jan HI. w Wieluniu założono konwent OO.|

Augustyanow. r. 1677. V, lu.5. s. 487. —B, 8

Jan HI. w Pilznie OQ. Augustyanom role puste

zimroszowską i kleszkowską Rplta darowała

r.1677. V. L. 5. s. 4g0.—B,S.

Jan III. W puszczy korabiowskiey założono

klasztor pustelników r. 1677, V,L.5. s.

492:— B,S. j

Jan III. król. W puszczy korabiowskiey, przez

pobożną osobę wzniesiony przy klasztorze do-

mus recollectionis clericorum B. V. M. sine

 

  

macula conceptae, do czego ziemię i łąkę

przydano. r. 1677. V, L.5. s. 492. —B,S.

Jan IM. w Ślonimie założono klasztor PP. be-

nedyktynek z nadaniem wsi Wysocka r. 1077.

V, Ł. 5. s. 551. —B,S.
Jan II. król. Mocą uchwały seymowey, do da-

"wnych na kaplicę $. Kazimierza przy kościele

katedralnym wileńskim funduszów, nakazano

podatek pod tytułem kapszczyzna, co rok po 23

zlt. odd domu w Wilnie pod Jurydyką zamko-

wą, biskupią, kapitulną, metropolitańską, za-

konną, horodniczą, ziemską i mieyską zosta-

iącego,r. 1677. V, L. 5. s. 5357.—B,S.

Jan ILL. Zatwierdził fundacye kościołów w do-

brach królewskich przez poprzedników zro-

bione r. 1677. V, L. 5. s. 540.—B.5.

Jan IL w Piotrkowie założono kollegium OQ.

jezuitów. r. 1678. V, L. 5. s. 566. — B,S.

Jan III. król. w Piotrkowie wspólnym obywa

watelstwa nakładem wystawiono klasztor XX.

jezuitów i dobrami nadano. r. 1678. V, L. 5.

s. 566. — B, S.

Jan IM. Uwolnił od podatków włok dwie, iedną

w Kolnie w ziemi łomżyńskiey, drugą na Pło-

cku na rożaniec zapisane. r. 1678. V.L.5. s.

571. — B; S.
Jan II. Ruiny zamczyńskie pod Zawichostem

darował OO. Reformatom na murowanie ko-

ścioła w Sandomierzu. r. 1678. V.L.5. s.

574,— BS:

Jan IM. Bractwu stey Anny mieszczanie ło-

siccy darowali dwie włoki ziemi. r. 1076.

WT Bz5575 B.B. |
Jan II. Darował kościołowi stobnickiemu dom

leżący przy parkanie tegoż kościoła r. 1678.

V.L.5. s. 593. —>B, S.

Jan IIL. król. w Xawerowie mieście poleskićm

byli fundowani XX. Jezuici: lecz przeniesie-

ni zostali do Owrocza na prośbę obywateli ta-

mecznych. r. 1678. V,L. 5. s. 595.—B,S.

Jan III. w Szereszowie darowano dwie włoki

na rożaniec. r. 1678. V, L.5. s. 654. — B, $.

Jan MI. w Kownie założono konwent OO. Do-

minikanów. r. 1678. V.L, 5. s.655.—B,S.

Jan IM. król. Przez konsens 1680 junii 35, do-

zwolił urodzonemu Wawrzyńcowi Michałowi

Odlanickiemu Poczobutowi sędziemu ziemsk.

wiłkomierskiemu, na ustąpienie wsi Bukańców
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i Papiancow dla XX. dominikanów w Poła-

weniu. A, K, 8, E.— MD.

Jan III. Założona w Krasnym plebaniia na któ-

rą Ur. Referendarz dał zit. pol. 60,000. r. 1685.

V. L, 5, s. 725. —B, S.

Jan IM, Zatwierdził OO. trynitarzów we Liwo-

wie, Kazimierzu i Beresteczku r. 16go. V, L.

5. s. 782.—B,S.

Jan HI. W Orszy nakładem królewskim wznie-

siony klasztor XX. Jezuitów i dobra Faszczo-

wska z przyległościami nadane r. 16g0. V, L.

5. s. 827. — B, S.

Jan II. W Kownie założono PP. Bernardynki

r. 16go. V. L. 5. s. 828.—B,S.

Jan III, król. Za iego panowania 1691 maia 16

kapituła u kommissyi woyskowey wyprosiła

6000 złt. na trunę $. Kazimierza. B.— P,Z.

Jan III, król, dał konsens 1694 maia 20 Hetma-

nowi polnemu koronnemu Szczęsnemu Kazi-

mierzżowi na Podhaycąch Potockiemu, na od-

"łączenie woytowstwa ławińskiego "od staro-

stwa lucyńskiego dla missyi XX. dominika-

nów w Posiniu.

' «Oryginał znayduie się 'w tymże klasztorze.

A,K, S,E.—M,D. *
* Jan III król, kłasztor XX. Pijarow w Szczu-

czynie,wziemi widzkiey z-obowiązkiem 'ubo-

giey młodzi uczenia, założył, «0 approbowano

r. 1705. VW.L, 6. s. 106.—B, S.

Janczewski, Jerzy, r. 1710 na kościoł zyżmorski

złt. 5,000 z dóbr Pułbeczki zwanych, zapisał.

H. —L, R.
Janicka v. Chodkowska, Regina, r. 16350 darowa-

ła plac z domem do kościoła farnego nowo-

grodzkiego na ułicy kówalskiey. H.— A,R.

Janicki, Krzysztof, kanon. kamieniec. prob. mię-

dzybozki, um. 1648 r., dobrodziey OO. jezui-

tów colieg. barsk. N.—D.

Janina, Wit, bisk. płoe. 13ty tego herbu, fun-

dował klasztory w Witowie i-w Busku zako-

nu premonstratów św. Norberta, które oyczy-

stą fortuną ubogaci: trzeci w Płocku z dóbr

( bisk. stołu: czwarty podł. Paprock. w Lądzie

tymże zakonnicom. _ Dobrodziey konwentu

miechowsk. pisał się s Chotla od Buska umarł

r. 206. N.D.

Janiszewski, Mikołay, dobroczyńca QQ. domi-

nikanów we Lwowie, którym-wieś 1 40,000.

Dzieie Dobrocz. rok 1820. Lipiec.

 

złt. zapisał. roku 166... D. I. 319.—B, S,

Jankowski, her. poray, Bodzęta, bis. krakow. Bo-

dzęcin miasto i wieś Bodzęcinek założył, gdzie

i kościół wystawił : -do plebanii w 'Skotnikach

dziesięcinę z 'dóbr Ruszcza, Zorawniki przy-

łączył. Katedrę krakow. nowemi ołtarzami

ozdobił, 't. i. św. Woyc., 5. Doroty, św. Apost.

Piotra i Pawła, 5. Marcina wyzn., 5.lieonar-

da i N. M.P. Niepokolanie Poczętćy, 1 wszyst-

(kie w.dochody :opatrzył. Um. 1366 r. N.

„Janowicz, Jakób, 1502, na altaryą 'meyszagolską

"sianożęć nazwaną .Lomba nad rzeką _Musą

*zapisał. H.— A, R.

_—Piotr, Jurjowiczowie, Andrzey i Jan, Piotro-

-wiczGrzegorz, annuatę zbożową z'dóbrProsch-

*ki-dla XX. dominikanów wileń. kościoła Ś.

„Ducha przeznaczyli zapisem 1554 marca 22.

Autertyk na pargaminie pisany znayduie się

-Ww klasztorze 5. Ducha. .A,K,S,E. —M.D.

—Stanisław, r. 1555 ofiarował dziesięcinę z ma-

jątku 'Ołubielsk na kościoł 'woystomski, 'obo-

"wiązek momento. H.—A, R.

_— Hryhory, ókoło1585, kościołowiwoystomskie-

mu grunt i sianożęć darował. H.— A, R.

„Janusz, xże mazowiecki r. 1590 w Warszawie

kościół katedralny 'na mieyscu -drewnianego

"wymurował, do którego 1402 r. coll. kanoni-

ków było przeniesione. R, Z.—A,R.

Jasieniecki, Hrehory, fundator cerkwi iasieniec.

był on miecz. mozyr. N

Jasiński, Kan. kiiow. 1657 na kościoł -worniań.

z różnych obligów 'zlt. 600 zapisał. HH.— A, R.

—1676 na kościół worniań. :złt. 810 testamen-

tem zapisał. H.— A, R.
—herbu jastrzębiec, Mikołay kantor wileń. pot.

proboszcz, bibliotekę *swoię oddał XX. bern.
wileń. N.—D.

Jaskułdowie, Adam, Bazyli skarbnik wołkowy=
ski, Jan Baltazar podczaszy witebski, i Kata-

rzyna z Kołłątajow Janowa Jaskółdowa, fol-

wark Ciecierówkę zapisali XX. dominikanom

klasztoru klimowickiego dokumentem 1626
8bra 6 datowanym, a tegoż roku 1 miesiąca

dnia 12 w kancellaryi metryk litewskich akty-

kowanym. A,K, S$, E.— M,D.
| Jastrzębiec, Marciss, tego herbu, brat rodzony

| Jędrzeia biskupa wileń., w Nowóćm mieście
klasztor OO. fran. nadał i zmurował.

6
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| Woyciech, arcyb. gnieźn., będąc bis. poznań.
w Bensowie r. 1407 kościół wymurował, pot.
zakon. $. Pawła pustel. osadził, wsi do niego
nadał: Bensową, Bensowkę, Bydłową, Bysiro--

wnice, W Warszawie kollegiiatę wystawił, a
przy katedrze poznań. mansyonarzów fundo-
wał, i kościoły farne w Wysokim w ziemi lu-
bel. i w Korytnicy wsandom. nadał: ołtarzo-

wi św. Agn. w kat. krakow. dziestęciny na-
znaczył. R. 1425 zostawszy arcyb. prebendy
dwie teologiczną i iurydyczną założył, a w Ka-
liszu trzecią, w Łęczycy ołtarz postawił, kan.
regular. do Kłodawy przywrócił i kościół ich

- w kollegiatę zamienił. Um. 1456 r. w Rytwia-
nach i Borzysławicach prebendy fundował.
N. — D.

Jawa, herbu gryff, r. 1155 klasztor bożogrob-
"ców w Miechowie fundowała. R,Z.—A,R.
— de Miechow r. 1162 klasztor ufundował w Mie-

chowie dla zakonników grobu chrystusowe-
go, i trzy wsi Zagorzyce, Komorów iMie-

, chow przydał, i kościoł ozdobnie ubogacił:
Panny Norbertanki na Zwierzyńcu pod Kra-
kowem założył nad Wisłą r. 1181, którym

trzy wioski Zwierzyniec, Zabierzów i Babice
albo Bibice zapisał. N.—D.

Jacyc, Wincenty, (comes in Bochnia) fundował
klasztor trzemieszyński za Władysława Krzy-
woustego. DD. 1. 115.—B, S.

— Janisław, Arcybiskup gnieźnieński. Wylany
na ubóstwo, cystercyensów klasztor w Jędrze-
iowie założył, i.wielkiemi go dobrami uposa-
Żył, r. 1152. D. 1. 119. — B, 5.

— Woysław z bratem, powróciwszy -z Jerozo-

limy fundował w Miechowie bożogrobców
kanoników i hoynie uposażył, okąło r. 1170.
D.L 120.-—B, 5.

— Jędrzey. Ten wieś własną Bamwoł w san-
domirskim klasztorowi miechowskiemu zapi-
sał roku »1. D. L. 120.— B, $.

— Gedeon, zy Klanów Jaxyca. Biskup, kra-
kowski, wielce ku ubogim miłosierny. Ciało
6. Floryana z Rzymu sprowadziwszy, na Kle-
parzu przedmieściu Krakowa, wzniósł kościół.

Jędrzeiowski i miechowski klasztory od przod-

ków swych założone, niezmiernie dochodami

opatrzył. W Kielcach kościół z ciosu wzniósł
i kollegiatę założył r. 1179. DI. 121.—B,S.

 
 

— zMiechowa, z braciąfswą, klasztor miecho-
wski wzniosłszy, hoynie go uposażył r. 1181
D. L 117. —B, $.

— Zdysław, wieś Zdysławice darował miechow-
skiemu zgromadzeniu, a syn iego Wit przy-
dał drugą wieś Jaxyce r. 1230. N. —D.

Jueotaćkie: Mikolaiowa, Tyszkiewiczówna Ale-

xandra, roku 1596 mca maia 26 dnia, nadała
na kościół rozański gruntu dwornego włok 5,
sianożęć z odrynami, staw i młyn boykow-

ski, we wsi Jatwieży ziemi osiadłey włok 15,
w Rożanie ogrodników 6, dom na mieszkanie
plebana nowo zbudowany, nadto dom stary
plebański, z miasteczka siana wozow 50, a na.
wosk iwino ztegoź miasteczka Rożany, z do-
mu osiadłego po 5 grosze, a z pustego po 1
groszu płacić plebanowi naznaczyła. H—L, R.

Jazłowiecki, Jadwiga, Wdzań. podol., pot. ru-
ska i hetm. w. kor., Janowa Bełzecka kasztel.
halic. fundatorka OO. domin. w Morachowie :
nadto fuudacyą uczyniła na prowincyałów

dominikań. , franciszkań., bernardyń. i karme-
litań. bos. i trzewikow., i innych pobożnych
fundacyy siła poczyniła.

—Mikołay Jazłowiecki, star. śniatyń., lubasz, czer-
wonogrodz.i sokal. fundęwał OO. domin. w Ja-
złowcu, 1 dwie wsi do tego przyłączył Chmie-
lową i Olchowiec. um. r. 1595. N. —D.

ldeleknighe, Teressa z Damuwiczów pełk. J. K.
M. r. 1751 na kościół smorgoń. testamentem
żapisała zł. pol. 1,000. H.—A,R.

Idzikowski, N. w Królewie, dziedzictwie swoićm, .
kościół farny fundował. 'N.—D.

Jedwabiński, Paweł, chor. wiski, wieś Olszynę
jez. coll. łomżyń. zapisał. N.—D.

Jelec, Alexand. Ign. offic. kiiow., fund. colleg.
„xawierow. i faustow. OO. jez. żył r. 1664.
N. —D.

Jelita, Zdzisław, tego herbu, arcybis. gnieżnień.
kościół katedralny w bogaty od złota, srćbra
1 pereł apparat ozdobił. um. 1199 r. N. — D.

Jerzykowicz, Mikolay, jezuita, umarłw Sandomi-

rzu r. 1680, temu collegium zapisał 4,000.
N.—D.

Jezowski, h. strzemie, Woyciech z Grabowa,
konfundator roku 1462 kościoła św. Jakuba
w Krakowie. N.—D.

| Iknatowiczowa, Krystyna, 1698na kościół puński
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dóm w miasteczku; na kościół bałwierzyski

wyderkafem zł. 500 dysponowała. H.—A, R.

- Jliński, Jan, starosta żytomirski założył r. 1761

OO. bernardyn. r.1776.,V, L.. 8.s. 916. —B, $.

Ilkiewicz, Marcin, sławny rycerż, jezuitom Gol

legium brzes. wiele łask wyświadczył r. 1681.
N. —D.

Błowiecki, Jan, woyski chełmski, dobrodziey 0-

sobliwszy jez. colleg. hibel. r. 1700. N.—D.

łlwicz, Grzegorz, woiewoda brzeski; wzniósł

kościół dedykacyi $. Barbary i dziesięcinami

z dóbr Raby, Lewko, Nasutow, Ligoźnie, Ku-

mowskn, w zbożu i pieniądzach opatrzył roku

1501. B, R. L, [X. N. 50. —B, S.
łntok, pleban żyżmorski r. 1651. na kościoł ży-

źmorski, u Fliaszowey Walickiey na obligu
będące kop groszy 50; u Kierdeia marszałka,
grodzieńskiego czer. złt. 20, co czyniło naów-
czas złt. 120, także karczmę kupioną za złt.
5oo, zapisał, z obowiązkiem, aby co tydzień
msza Ś. za duszę iego odprawowaną była. FH. —
L, R.

Jodkowski, kan. smoleń. pleb. cymkowski 16g5.
na tęź plebaniiązłt. żo00 lokował. H—A, R.

Jordan, Wawrzyn. Spytek, kasz. krakow. um.

1568 r., w Krakowie uśw. Katarzyny kaplicę
przódków swoich przyozdobił, i w. dochody
większe opatrzył.

— Sebastyan, obraz N. M.P. z Moskwy wywie-
ziony,w złoto i perła oprawny, darował kośc.
św. Barbary w Krakowie r. 1652. N.— D.

Isaykowski, Samuel, sędzia ziemski łucki: fun-
dował XX. dominikanów na dobrach dziedzi-
cznych Jałowcach w woiewódzwie wołyńskiem

w powcie łuckimr. 1667. V, L. 4. s. 956. —, B, S.
lsaykowski, Franciszek Dołmata, biskup smoleń-

ski fundował XX. jezuitów w Grodnie; na do-
brach dziedzicz. Swisłoczy w woiew: grodz.,
fundusz takowy na inne mieysce przez Jana
Ogińskiego woiew. mścisławskiego miał bydź
przeniesiony, r. 1667. V, L, 4.s. 1006.—B,8

Jucewiczowa, Anna, budowniczyna kowieńska, r
1710. na kościoł żyżmorski złt. 800, z summy
zabezpieczoney na maiętności Łopie PP. La-
ekich, testamentem zapisała. H.—L. R.

Judycka, Teressa, przed 1743, na kościoł dusiat-|
ski tynfow 1000 zapisała. H, — A,B,

Judycki, Jan, podcz. pot. pisarz ziem. eGCy. ;  

dobra swoie kościołowi strzeszyńskiemu zapi-
sał.

— Mikołay, kaw. maltań. kommendor stwoło-
wic., generał artyleryi litew., półkow. kró-
lew., kasz. nowogr. fundował OO. jez. col-

legium myskie. N. — D.

Jurgielewiczowie, Maciey i $ymon na altaryą
' meyszagolskągrunt nazwany rymielewski Za-
pisali FH. —A,"R. j

Jurgiewicz, Aużaśtyń: r. 1489 kościołowi woy-
stomskiemu, poddanego z bratem i łąkę pod
Brzozami nadał. H.—A,R.

—Stanisław, r. 1490, koscicłowi woystomskie-
mu poddanego nadał. H.—A,R.

Justymont,

nowicyatu krakow. karmelitań. N.—D.
Juszkiewiczowie , Jerzy i Wawrzyniec, przed

rokiem 1548, zapisali swoię część ieziora Lew-
kis zwaną na kościół remigolski. H. — I, R.

Juszkowicz, Albert, 1512 r. na altar. wiłkom.
folwark Szołmy nadał H. —A,R.

Iwanowicz, Grzegorz, Marszałek W. X. Litew.
w mieście dziedzicznćm Biała założył kościół
N.P. Maryi i 8. Jadwigi, któremu maiętność
Grabanów z okolicami zapisał, i dziesięcinie
tegoż kościoła poddał Białę miasto, wieś Czy-
borz, Hinkówicze, r. >. B, R. L. IX.N. 30—
B, S.

Iwaskowiczowie, Albert i Elźbieta, małżon. Albert
1 Katarzyna Talminowiczowie; Michał Stano-
wicz. 1 d. uczynili fundusz nakośdigd Brzozy
o 2 mile od kościoła Meyszagoły połozony,
nadaląc: wsie Pinenkairoczy i Lekainczy. H.—
A, R. 7

Iwaszkiewicz, Mikołay, chorąży sumiliski, r. 15351
fundował altaryą w kościele żyżmorskim,i na-
dał na nią puł trzeci ziemi z poddanymi: to
iest Bugiemiewsżczyznę;, Krewidowszczyznę i
Januszkowszczyznę tatarską. H. —L. R.

lwaszkiewiczy 1551. na altaryą kiernowską cią
część maiętności swoiey zapisał. H.-— A,R.

lwaszkiewiczowa, Elżbieta, plebaniją dasejey
łossokińska, a teraz pierszayska *zwaną fun-
dowała zapisem 1506 maia 10, który zapis iest
w archivum dyecezalnem wileńskićm. A, K, 8.

__E. —M. D.
lwo, biskup krakowski w r. 1226. kiażcice za-

_. konnikóm cystercyensóm w Mogile ufundo-
6*

Wawrzyn., osobliwszy dobrodziey
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wał Clarae Tumbae nazwany. Potym zakon-

ników Ordinis praemonstratensis $. Norberta

w Brzesku ufundował , pięć mil od Krakowa

koło r. 1223. szpitał dla ubogich, zchorzałych

i starością zwątlonych pod Krakowem wysta-

*wił, osadziwszy przy nim Fratres Hospita-

larios de Samia. Gdy wielkie deszcze i powo-

dzi, nie tylko że zboża w polu zepsowały, ale

teź wiele domów potopiły i powywracały,

ciężki stąd głod i powietrze Polskę przez trzy

lata trapiły, pod ten czas, oycem się stał u-

bóstwu, których chlebem swoim karmił, iia-

ko mógłżywił. W Mstowie kanoników regu-

łar., Panny zakonu $. Norberta w Imbrumo-

wicach, w Krakowie kanoników regular.,w Ka-

liszu kościół 5. Ducha fundował. Kościoły

w Końskim, w Dierząsney, w Luborczycy,

Golanczowie,Wawrzyńcycach, Daleszycach,

w Sandomierzu fundował. Umarł 1229. N. —

L, K. i

Izbieński, czy Izdbieński, Marcin, scholastyk

krakow. kanon. gnieżnień. i archidyak. poznań.

pisał się z Izdebna, kędy kościół wymurował,

a agi w Strzałkowie wystawił. Um. r. 1594.

N. —D.

 

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

UsiLNOSC RZĄDU DYECEZYI MINSKIEY 0 TOZ-

szerzenie oświecenia powszechnego

przez założenie szkołek parafijalnych.

Wyszło niedawno do wszystkich dzie-

kanów i proboszczów okolne zalecenie

od JW. administratora mińskiey dye-

cezyi prałata katedralnego X. Poźnia-

ka w następujących słowach:

Kiedy częste odbierałem odezwy od

rządu narodowego oświecenła, abym za-

chęcał duchowieństwo tuteyszey dyecezyi,

iżby przy parafijalnych kościołach utrzy-

mać starało się szkolki dla dzieci swey

owczarni, a zmey strony nie ubliżyłem

plebanów , zakonników ,.utrzymujących*
curam animarum do ich otivarcia, lecz:

iustnie na zebraniu duchowieństua nie

dawno w Mińsku będącego: jednak gdy

ani móy własny i wielu zacnych pra-

łatów i proboszczów przykład, ani po-

budki zasług, nagród i pożytków z po-

wszechnego oświecenia przedstawianych,

rządców parcfijalnych nie wzbudziły do-

(tąd do ogulnego w dyecezyz odkrycia

szkołek parafijalmych, czy to przez ob-
myślenie: nauczyciela zdctnego, czy to

wybranie sposobnieyszego ze sług kościeł.

hych: znayduję zatem potrzebę powtó-.

rzyć jeszcze ogulnie moje ku temu celo-

| wi zalecenia, rekomendując WW. JXśię.

'żom dziekanom, aby przywoławszy pod-:

władnych tak plebanów i administrato-

rów, jak i zakonnych kuratorów do sie

bie, odebrali od nich na piśmie odpo--

wiedź: czy żądane szkołki z początkiem»

następującego roku. szkolnego odkryte zo”

staną? iw jaki sposob? gdy zaś to przyy=

dzie do skutku, ma być mi o: tćm. do.

niesiono, abym ja też z mieysca mojego:

mógł donieść rządowi oświecenia nąro-

dowego, z jaką gorliwością podwładne

|mi duchowieństwo przykłada się: do: tak-

zbawiennego zamiaru, przez rząd:kra-.

jowy protegowanego, i do niego: przez.

wszelkie środki zachęcającego, do czego

nam przystoi własną usilnością przykta-.

dać się , abyśmy wedle możności do te-

| go nayskuteczniey i naypierwey należelis,

jako obowiązani do oświecenia trzody

nam od Opatrzności poruczoney. Chcąc

więc, aby co naydzielniey duchowień-

stwo dyecezyi mińskiey do uskutecznie-

nia tey propozycyi było pobudzonćm,pa-

nawiam moje nayusilnieysze zalecenie.

Dan w Mińsku dnia r6 czerwca 1820 roku... nie tylko na piśmie do tego wzbudzać Prałat Poźniak administrator.
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Takie usiłowanie władzy duchowney,
przedsięwzięte dla dobra ludzkości przez
oświecenie ludu pospolitego w tylu
pokoleniach, nie może być opuszczo-
nćm w piśmie, które przeznaczone jesk
do ogłaszania dzieł miłosierdzia. Zwierz-
chnik,, tym sposobem prowadzący do
wysokiego stopnia sławy w przedmio
cie dobroczynnym podległe duchowień-
stwo, oprócz ukontentowania wewnętrz-
nego z tak świętego czynu,. powsze-
chne- zyskuje- błogosławieństwo: tych
wszystkich, którzy tym jego krokiem
przejęci,. widzą w nim „pasterza pieczo.
łowitego o los tey: części: swojey: trzo-
dy, która naywięcey jego*pamięci: po-|

'szwagra;. P.hrabi Pociey. Niepokoyczy_trzebuje, naczelnika usiłującego wrazić
przekonanie* o: świątobliwości: powoła. |.

gdzie prócz-dobranego posiedzenia,licz. .
'ney, biblioteki, i: towarzystwa*przyje=

nia. kapłańskiego, . naybardziey jaśnieją-
cego-w. rozszerzeniu poznania ;. jakiego
dotąd wieśniacy ,. i okoliczna: szlachta
pozbawieni byli, nakoniec męża cnotli-
wego. który: widoki» własne: poświęca
dla uszczęśliwienia. drugich,.i do naśla-
dowania: siebie: zachęca..
wszyscy” w: osobie* JW. administratora
mińskiego, dobroczyńcę plemienialudz-
kiego, i pragną; aby zyskując dziełaswe-
gonaśladowców, . wykonywaczów danego
przepisu: i czcicielów. wysokiey. cnoty,
otrzymał czułe iwielkie-od-całego świa-
ta: dziękczynienie;. jako: przyjaciel'rol-
nikówi biednych ,. oraz hołd: winney
wdzięczności: za: zachęcenie całego du-
chowieństwa.. 25:czerwca:1820.. 0. O.

FRZYKŁADDOBROCZYNNEGOPOŚWIĘCENIASIĘ
dla oświeceniapospolitego luduwpo-

wiecie słuckim, gubernii mińskiey.

Wczasie kiedy, po wielu mieyscach,

upojona lekkością i w próźnowaniu za-

Widzą: dziś.

 

nurzona młodzież, marnuje naypiękniey- -
szą porę kwitnącego wieku, śród za.
baw, które, czas trwoniąc naydroższy,
żadnego dla nikogo nie przynoszą pożyt.
ku, wstronach naszego powiatu, mło-
dzieniec znakomitey familii, rzadkich
przymiotów ,. pełen uczuć miłosierdzia
i moralności, daje szczegulny przykład
poświęcenia się dla dobra ludzkości, któ-
ry znaleźć. powinienniepośledne miey.-

sce ' w: dziejach . dobroczynności..

| jest” krótkie: opisanie.*.
Oto -

Pan Ludwik Rozwadowski,magister
filozofiż; .po:skończonym kursie nauk.

w. cesarskim: wileńskim: uniwersytecie,
osiadłszy: w: dómu" wieyskim» swojegy.

ckiego marszał. ptusłuckiegoikawalera:

mnego.luczonego; znalazł stosowne cno-

tliwemu* przedsięwzięciu; - skromnemu:

oryginalnezajęcie się. -
ścian dóbr swego krewnego* po kilku-
nastu chłopców ,. uczy ich sam" osobi-

*'charakterowi.i'obyczajom;.prawdziwie :
Wybiera z wło--

ście czytania, pisania, rachunków, mo- -

ralney: i religiyney nauki, oraz kościel-
nego Spiewania ,.1 history1 .naturalney
do gospodarstwa. przystosowaney,
w tem wszystkićm wydoskonaliwszy ich

a J

przyzwoicie;. odsyła do: rodzicielskich_
domów. dla zajęcia rolniczą pracą, iż= -

by nie'mniemali się być : od niey. swo--

bodnymi, przeto, że cywilizacyą i o-.

świeceniem: wyższćm: różnią się od ró-
wienników, Naich zaś mieysce nowy

składa komplet, i tymże sposobem go

ukształciwszy, zabiera się doinnego: i

tak przez lat prawie dziesięć postępu-

jąc, dobroczynny w powiecie i parafii

słuckiey zakład oświaty dla nayniższey
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„klassy ludu ustanawia,a ztąd na słod-
kieimie spiokumą wieśniaków, i dobro-
dzieja, w okropney ciemności pogrążo-

„ nego w tuteyszych okolicach pospólstwa,
skasanie zasługuje.

Ktokolwiek był kiedy w Bołoczycach
i widział tego zacnego młodzieńca, zay-
mującego się około nauki tych chłop:
ców, aze zwyczayną sobie słodkością o-
beyściasię ich prowadzącego, albo kto
słuchał nabożeństwa w kaplicy, przy
którey nieodjezny utrzymuje się kape-
lan i uważał go towarzyszącego głoso-
wi dziatek rolników przez dobrane pie.
śni wznoszonemu do Stwórcy ku uwiel-
bieniu jego wszechmocności; ten nie
mógłsię nigdy strzymać od łez rado-
śnych, iż naywyższa Opatrzność wzbu.
dza czucia religii i miłosierdzia w ser-
cu tego młodzieńca „ który tak heroi-
cznie poświęca swe talenta dla dobra
ludzkości, a dni swey piękney młodo-
ści składa na ołtarzu miłosierdzia ku
zasłużeniu wdzięczności wieków poto-
mnych, nie idąc za przykładem swych
rówienników, co dozwoliwszy bujać
namiętnościom, trwonią życie na pró-
żnościach, stratę zdrowiaiinajątkup
noszących.

Skromność obyczajów, i usilność w tóy
zabawie jego, każą się domyślać tćy
słodyczy, którą się upaja szlachetna je-
go dusza, z tak użytecznego dzieła, nie
dla chluby, lecz jedynie dla dobra ludz-
kości, z powodu wysokiey cnoty przed-
sięwziętego. Oby niedorównauey ceny
przykład, niejednego młodziana koń-
czącego edukacyą w szkołach, zapalił
do podobnego poświęcenia się. "Lego
na'eżałoby żądać kazdemu dobrze my-
ślącemu obywatelowi.  Wówczasby po-
wszechne oswiecenie ludu, zbliżyło  

szczęście , całego kraju, oyczyzny, ipo-
tomności. Rolnik do światła przywie-
dziony od synów cnotliwych swych pa-
nów, nie poczytywałby ich zatyranów;
a wzajemnie panowie przez postępki
niegodne człowieka, nie sprowadzaliby
na siebie wzgardy i nienawiści... Syn
też obywatelski, wykarmiony pospoli.
cie mlóćkiemmatki dziecięcia wieyskie.
go, nie mógłby lepiey, przebywając
w domu rodzicielskim, wywdzięczyć się
kapmicielce swojey, jak za pierwiąst-

kowy swóy pokarm, napawając dzieci
jey żywnością nauki, odradzającey, iż
tak rzekę, dusze zak, oświeceniem od-
krywającómsposooności rozumu ludz.
kiego. MKtóryżby z tych młodzieńców
miał prawo wymówić się od ofiary przy.
naymaiey jednego roku, na tętak świe-
tną zabawę. Ustaliłaby ona wzajemny
związek dwuch naszych stanów, wła.
ściciela i rolnika, i zbliżyłaby obu doo.
gulnego szczęścia, którćm jest jedność
i miłość oyczysta: a nadto przygoto-
wałaby jednych do dania , drugich do
użytecznego przyjęcia nieoszacowanego
przyrodzenia daru, wolności osobistey,
a przez nią ulepszenia stanu wieśnia-
ków naszego kraju. Do tak wielkie-
go przeznaczenia dąży dobroczynność
Pana Ludwika Rozwadowskiego, którego
śmiemy wystawiać za przyklad wszyst-
kim zacnym młodzieńcom.

A.S. s Żantyr
Roku 1820 ma-

ja 27 dnia.

 

HisTonYA WYNALAZKU albo raczey UŻYCIA
l ROZSZERZENIA SPOSOBU WZAJEMNEGO

UCZENIA.

(Ciąg 3ci. Ob. wyż. str. 526.)

Tymczasem jednak pierwiastkowa
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szkoła w Londynie wcale nie była opu-
szczoną, ani na znaczeniu swoćm nie
straciła. Wroku 180g Nayjaśnieyszy
Miąże Kentu zaszczycił ją swą bytno.
ścią, bawił w niey przez dwie godziny,
oświadczył swoie zadowolenie i posta-
nowił, szkołę podług metody Lankastra
dla dzieci żołnierskich swojego regimen-
tu (the Royals) zaprowadzić, co wkrót-
ce potćm uskutecznionćm zostało (a)
W roku 1810 Lankaster miał sobie

pozwoloną audyencyą u Jego Królewi-
czowskiey Mości Xięcia Regenta, który
go bardzo łaskawie przyjął i zaraz po-
tóćm swóy zapis podwoił.
W tym samym też roku wydał Lan-

kaster nowe swey metody opisanie (b),
które wszystkie dotąd poczynione od-
miany zawiera.

Zatrudnienia komitetu od dnia do
dnia powiększały się, gdy mnóstwo no-
wychszkół w państwie zakładano, dla
których w Londynie nauczycieli uspo-
sabiać było potrzeba; sprawiło to wiel-
kie wydatki, a gdy teraz o wprowa-
dzeniu metody Lankastra po innych
także kraiach myśleć zaczęto, za rzecz
potrzebną uznano, obowiązki te komite-

 

(a) Szkoła ta zawiera dwieście dzieci; młody człowiek,
który był sierżantem* w regimencie, w Lankastra za-
kładzie na nauczyciela tey szkoły sposobi) się. Roz.
kazał też Jego Królewiczowska Mość, ze swego regi-
mentu każdego rekruta, który czytać nie umie, do
tćy szkoły posyłać. a dla RÓ ich do plności,
tych,którzy prędkie postępy robili, za kandydatów
na podoficerow podawać.
Pod tytułem: The British System of educątion:
being a compleie Epiiome of the improvements anq
invenlions practised at the Royal Free Schools, Bo-
rough-road, Southwark London 1810. (Odbywający te-
raz podróż uczoną w krajach wschodnich, I w miesiącu
idącym znaydający się w Syryi Pan Józef Sękowski
dzieło to, równie jako i drugie, zawierające plany i
przewodnictwo do budowania i urząd.enia izb szkol-

(b)

pieniądze zbierać.

   nych, wydan+ także przez Dankastra roku 18:1 prze-
łożył z angielskiego na polski w roku 1818 dla komite-|
tu szkolnego przy uniwersytecie wileńskim, w cełu ©0- |
głoszenia ich drukiem, R.) ;

towi z większey liczby członków złożo-
nemu poruczyć. WW tymcelu wysokie
ibogate osoby wezwane zostały do za-
jęcia się tą sprawą, i na dniu 17 gru-
dnia 1510 roku nowe utworzyło się to-
warzystwo, pod nazwanićm: komitetfi-
nansów do wsparcia królewsko.lanka-
strowskiey metody uczenia ubogich. Skła-
dałsię on z piędziesięciu znakomitych
osób; Xięcia Bedford, i Lorda Sommer-
ville za prezydentow obrano, izgodzono
się wszelkiemi pracować sposobami nad
powiększenićm funduszów do rozszerze-
nia metody Lankastra, akażdy członek
komitetu w swoim wydziale starał się

Ci, którzy na szkoły Lankastra pe.
robih zapisy, pierwsze ogólne posiedze-
nie dnia 11 maja 1811 roku odbyli, na
którćm więcey dwóchset osób znaydo-
wało się; czytano tam wiadomośćo po-
czątku i postępie tego naukowego za-
kładu, jako też rapport komitetu finan-
sów. Xiążę Bedford zasiadał, a NN. Xią.
żęta Kentu i Susexu, którzy w tym sa-
mym dniu (ostatni pierwszy raz) od.
wiedzali szkołę, byli także obeeni i przy.
tomnością swoją ożywili zgromadze-
nie. (Cc)
Pod czas, gdy komitet finansów w Lon.

dynie trudnił się prowadzenićm interes-
sów, Lankaster w roku 1811 i 1812
znowu jeździł po kraju, a mianowicie
po Irlandyi i Szkocyi, a jego lekcyy po
różnych miastach fdawanych, prawie

zawsze założenie nowych szkół było skut-
kiem. Wtak nazwaney wyższey szko-

„le (High-Śchool) w Edymódurgu, rektor,

 

(c) 17 dnia tegoż miesiąca towarzystwo to urogzyście ra.
zem miało obiad, po którym, dla dobra szkół, zrobio-
no zapisy na 1500 funtów szterlingów.
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Pan Pillans, bardzo pomyślnie użył
tey metody do nauki języków, grama-
tyki, i innych umiejętności; za jego
przykładem wielu innych poszło.—: Nie
jest to jednak wszystko , .co:uczyniono
dla rozszerzenia metody -'wzajemnego u-
czenia. Zaprowadzono ją także -w an-
gielskich posiadłościach w. innych świa-
ta częściach.
. , W stanach Zjednoczonych Ameryki
już roku 1806 (6 maja):w /Vewym-Jor-
ku metody Lankastra, chociaż jeszcze
niedoskonale, w jedney.szkole użyto, a
Filadelfia i Boston poszły za tym przy-
kładem. 18go listopada 1811 roku
R. Quld, który się nanauczyciela w Lon-
SĘ sposobił,. w Georgetown (niedałeko
vr astingtonu)., znaczną: otworzył szkołę,
a potem , nastąpiły .szkoły w *samym
Washingtonie,Baltimorzei. w innych wie-
lu mieyscach,dla których. on «=w-swoim
zakładzie .w ; Georgetown „nauczycieli

szkołę otworzył.-— .W angielskiey Ame.
ryce naypierwszą «szkołę :Lankastra|
(1815 r.) w Halifax wysłany tam z Lon-
dynu nauczyciel ,: nazwiskiem BRoutev,
założył; a w krótce potćm «utworzyło
się towarzystwo (d), którego zamiarem
było . pomnażanie : podobnych -szkół. —
Czterech. młodych afrykanów z Sierra
Leona przez lata1811,1815 do główney
szkoły londyńskiey chodziło, ażeby się
tam tey metody nauczyli a potćm ją
zaprowadzili .w : Sierra Leona, dokąd
w roku.1814 ,powrócili ; i to wkrótce
naypomyślniey uskutecznionćm zostało.
Dway także missionarze z Church Mis.
sionary.society nazwiskiem Wilhelm 1
Klein, wsławili się zaprowadzeniem jey

(d) Podnazwiskióm: Te -Acadian School Soci ety.

 
 

 

w'Afryce zachódniey. 'W Capetown'na
|przylądku Dobrey Nadziei, roku 1815,

kapełan osady, H. Jones, założył szkołę

"podług nowego planu uczenia, itrudnił

się zbieraniem subskrypcyi dla missi-

onarzow bractwa (fiir die Missiondre.

der Briidergemeine) w Gnadenthal, aże-

by ci usiebie dom szkolny podług pla.

nu Lankastra wybudować mogli—W ro-

ku 1810 missionarze z Baptist misionary

| society w Kalkucie,apoźniey drugą na

wyspie 'Ceylan, 'szkołę podług planu

'Lankastra otworzyli. Przy pomocy mis-

sionarzy bractwa i metodystów pewny

Pan Phillips w «Antigua założył szkoły

dla tysiąca blisko osob. Pewny rodem

'z Otaheyty,nazwiskiem 'Tapeoe, który

"się 'w londyńskiey szkole nowey meto-

dy nauczył, zaprowadził ją w Sidney
«w NewSouth-Woles.

'Tak więc w-roku 1813, wszystkie
| jużczęści :świata posiadały sposob ucze-

usposabiał. „WKwebeku pastor UseooD inia przez Lankastra wprowadzony, I

więcey-sta tysięcy dzieci, których edu-

kacya bez takich sakół zapewneby za-

niedbana była, pożyteczną w nich i zba-

wienną naukę odbierało. |

Gdy tak nad upowszechnienićm meto-

dy Lankastra pracowano,doktorBel/ tak-=

że, który, jakośmy wspomnieli, na pro-

$bę kuratora szkół do 7Vhitechapel sobie

nadesłaną, do Londynu był pojechał, tru-

'dniłsię urządzeniem szkół podług swo-

jego układu.
Zajął się nayprzód założeniem po-

dług swojego planu parafijalnych szko-

łek dla ubogich przy Saint-Mary w Whi-

techapel, awkrótce potćóm na prośbę

biskupa Canterbury toż samo uczynił

ze szkołą dla ubogich w Lambeth pod

jego dozorem 'zostającą. Powstały

potóm dwie szkoły w Marylebone, jedna
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szkoła sierot dla. dziewcząt w Lambeth
i wiele innych.

Między szkołami jednak, które około
tego czasu podług jego .planu nawo za-
Joeżone zostały, szczególniey na uwagę

. zasługują: szkoła. bezpłatna w *Gowers-
, walk jako też w FVAhitechapel wliondy-
_nie, i szkoła Barringtonska w Bischops-

„ Auckland w Kżabetwie Durham.
Pierwszą prywatnie żyjący dobro.

«czynny obywatel-Pan Davis, w roku:

.1807 założył. Zawiera ona stu dwu--
'dziestu chłopców i tyleż prawie.dzićw-

«cząt. _Zeszkołą dla początkowey nauki-
. złączona jest szkoła przemysłowa i tu

; dła chłopeów drukowanie xiążek wybra-.
;no. "Przez co nietylko się wydatki:*za-
,kładu ochramiają, ale nawet znaczny
„zysk zostaje, który 'w przeszłym roku
«około: 400 £.-'s. wynosił. i

Szkoła Barringtońska winna swoy.

byt  szanownemu biskupowi -durham-

-skiemn, która, gdy onją 26 maja 1810;
"r. (w dzień swych urodzin) otwierał,

siedmdziesięciu tylko chłopców ala,
"lecz odtąd zupełną swą liczbę, stu czter
dziestu uczniów , zawiera. Dr. Bell
przez biskupa w urządzeniu szkoły we-
wnętrznóm wezwany był do rady. Złą-
czony Z mąbył zakład, gdzie ciągle dzie-
więciu chłopców, którzy wprzód stopień

pomocnikow (Monilorem) w samey szko-
*le otrzymali, na nauczycieli dła innych
szkół usposabiano, przez;co ten zakład

w pierwszych tych czasach bardzo "był
użytecznym, ponieważ na ów czas ie-
dynym był w tym rodzaju. Na wydatki
biskap rocziuie 450.£. s..„wyznaczył. (e)

(e) +ZTomasz Reraard bardzo dobrze szkołę tę opisał w dzieł--
ku, którego tytuł: The Barrington school, being an

' Dzieje Dobrocz, rok 1820. lipiec.

"Sam Bel jaż w sierpniu '1807 róku
swóy plan uczenia do woyskowego kol-
legiurm w*Chelsea, gdzie blisko tysiąca
dwóchset: dzieci żołnierskich obojey płci
kosztem rząduutrzymywało się, wpro-
wadził; późniey zaś użył go w szkole
dla wydiówita dziecimaytków w Gre=
enwich znaydującey się.
"W roku 1808 Dr. Bell czwarte swo-

jego dzieła zrobił wydanie (f):i jego me-

toda: we wszelkich kierunkach : rozsze-
rzać się zaczęła. "W Szkocyi dawniey
już ją *w. Sanct--<Andrews w angielskiey
szkole przy uniwersytecie znaydującćy
się nauczyciel James Smith, podług ra-
dy w pismachDr Bełla podaney, wpro- wadził, w Irlandyi zaś wprowadził ją
we wrześniu 1807 'roku do tak nazwa-
nego FFilsons-Hospitał w Dublinie pan

| F.Alasce Milmont, którysię jey wSwa-
nage od Dr Bella -nauczył -i nayprzód
jey użył w.Londynie w szkole na Or.
chard_street F/estminster. *NV.W alli 28
czerwca 1811 roku -w: Penley naypier-
wsza szkoła „podług planu Bella, pod
przewodnictwem szanownegoLorda Ke-
nyons (ze stu dwudziestu dziećmi) otwo-
rzona była, którą trzynastoletni.mło-
/dzieniec ze szkoły Gowers-walk kierował.

Pokazaliśmy « już wyżey”że sposob nu-
czenia religii jednęznayważnieyszych
między planami Bella i Lankastra
stanowi .różnicę. Oba teszkół rodza.

 

<llustratien> of theprineiples; practices, and ejfects
ołthe new system gf. instruction in facilitating the

- religious and.morqi instruction of the poor. London;
J Hathardi June, 1812. - Dziełko to: już w .roku
*1809 pod tytułem: « The new. schooł przez * niego wy-
dane było; opisanie to jednak niebyło tak zupełnć,
Pod tytułem: Tur MabRas SczoQqi, or Elements of Tu-
ition. ©rzedrukowana. tu jest pierwiastkowa o szko-
le madraskicey wiadomość , i wiele jest przydanych
objaśnień tyczących się tóy metody. W. istocie ka-
„żde wydanie. xiążki Dr Bella nowe prawie działo sta-

(£ > 
„nowi.

: s
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je mają swych stronników i obroń-
ców. Duchowieństwo i wiele innych.
osób do panującego kościoła należących.
utrzymywało , że narodowa eduka-
cya zawsze na krajowey religii (stoso—
wney do praw) opieraćsię powinna,
co niety!ko w wielu pismach i dzien-
nikach przekładane publiczności, ale
nawet z kazalnic ogłaszano-(g). Przeci-
wnie zaś przyjaciele: planu Lankastra

taką robili uwagę, że naród składa się
z ludzi takrozmaitych sekt i religii,|
których wszystkie: nauki żadnym. spo-
sobem w jedney i teyże samey szko-
le wykładane bydź nie mogą, iż dlate.
go, niechcąc żadney partyi ze szkoły
wyłączać , biblii tylko: czytanie , jako

xięgi, do którey się wszystkie: chrześci-

 

(g) Między wielu innemi DR Hlensznr MaRsm, professor te-
ołogii w Kambryddze , w katedralnym kościele Ś. Pa
wła w Londynie, 15 czerwca 1811 roku (w dzień
w którym: corocznie blisko ośmiu tysięcy dzieci, któ-
re w szkołach londyńskich dła.ubogich biorą eduka-
cyą , do tego się kościoła zgromadza), miał w tćy ma-
teryi kazanie. Było ono potóćm podtytułem: The
nalionatł religion the foundagion of national educa-
łion; a sermon preached at Saint-Paul etc.
drukowane i sprawiło wielką woynę piśmienną. Na-
wzajem Lankaster pod 4 września tegoż roku w Mor- |.
ning Post umieścił list , na który wyżey wspomnio-

ny
Post od 14 aż do2r września). "le ostatnie osobno
także wydrukowano pod tytułem: „4 Vindication of |
Dr Bells System of Tuition, in a Series of lettrs |
by Dr Herbert Marsh ; London ; Riwington; 1811.
Mowa tey samniey treści, co i kazaniebr. Marsh,
przez pastora Bouycz dnia 25 kwietnia 1811 roku
w Berwick-upon-Iwead, a dnia 12 maja w Durham
była miana, i wyszła z druku pod tytułem: 4 char
ge of the C*+rgy of the officiality of the Dęan ana |
Chapter of Durham; Rivington; 1811. Numefa Brit-
żish Rewiew”s na miesiąc marzec 1811, str. 188 it. d.
i Qwaterly Review's na miesiąc październik 1811. |
str. 264 it d. jakoteż An Andres to the public. in
recommendation of the Madras system of education,|
as invented and practised by the Rev. Dr Bell, with|
a comparison between his schools and those ofMr.
Joseph Lankaster by the Rew. N. 17. Hollinsworthi: Lon-
don; Rivington, 1812, warte są przeyrzenia. Wszy st-
ko to znaleśdź można w krótkosci zebrane w dziefku,
którego tytuł: Zheorigin, nature and objekt of the
new system of educalion; J. Murray, 1812. Jest
ono z Quarterly Review z wielą dodatkow przedruko-
wane; autor się nie wymienił, lecz rozumiem że to
jest 4. Sowihey,

RI"

Ds MaRsH sześcią innemi odpowiedział (xorning |

jańskie religije' stosują, dalszą naukę”
religii duchownym każdego: wyznania
zostawując ,. w szkołach: dla pospólstwa.
pozwalać należy. Jedyna to:jest, mó-
wili, metoda , którey po szkołach dla
wszelkich sekt użyć i za pomocą: któ.
rey naukę: upowszechnić można (h).

Spór, czy plan Bella lub Lanka--
stra, mianowicie we wzgłędzie nauki:
religii , na pierwszeństwo zasługuje,
w roku 1811 byłnaysilnieyszy,. iznim:
innasię kwestya złączyła o to, doktó-
reyby z. dwóch: rzeczonych. osób. sława:
wynalezienia metody wzajemnego: u-
czenia należeć powinna. Madraska szko.
ła Bella pierwćy wprawdzie: powstała:
niż. szkoła Lankastra. w Londynie; wia-

,domość nawet o* pierwszey. rokiem już.
a

(1797) przed otworzeniem tćy ostatniey
iw Londynie wydrukowana była.. Lan.
kaster' jednak upewnił, iżto pismo pier.
'wszy mu raz wpadło w ręce: roku.1800,.
a to wtenczas, gdy on już wzajemne
uczenie do swćy szkoły wprowadził. I:
A

(h) Między innemi obacz w dziele Lankastra: Impro-
vements in education, przedmowę i ostatni rozdział
wydania ostatniego 1806 roku; Edinburgh Review na
listopad 1810. str. 76 1 następ (rozumiem że Pan
Brougham był autorem tćy i wielu innych recenzyy po-
dobnćy treści); Times, wrzesień, 27, 1811; A Vindi-
cation of Mr Lancasters System. by: a.member of the
Royal institution: (Fox), 1812; A seriptural education
the glory of England ; being a defence of the Lan-
casterian plam of education and the Bible society,
in answet to the late publications of the Rev. C.
Daubeny, Archdeacon SESUrAn, che Rev. Dr Word-
sworth , the Rev. Mr Spry etc. (także bezimienne
pismo Foxa); wiele rozpraw w peryodycznym dzien-
niku: the Philantropist , który zaczął bydź wyda-
wany w roku 1810 szczególniey dla zachwalania me-
tody Lankastra. Pan Alleni Fox trudnili się jego 1edak-
cyą; w początkach (do roku 1815) drukowany był nakła-
dem komitetu szkolaego. Nayważnieyszy artykuł wspo-
mnioncy treśći w tóm dziele z. wielą dodatkow ©0-
sobno także jest wydawany e tytułem: Schools
for all: in preference to schools for churchmen on.
ly; or the state ofthe controversy between the ad-
vocates for the Lancasterian system of universal ee
ducation and those, who have set up an exclusive

p
_

 and partial system under the name of the church and
„Dr Beli Bbondon; Longman; 13:12.
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to jest wcale do prawdy podobnóćm,
ponieważ maleńka. Bella xiążeczka, któ-

ra jeden tylko szyling kosztowała, bar-
dzo: małą,jakośmy już wspoinnieli, ścią-
gnęła uwagę, a lankaster podówczas
w swćy szkole tak był zajęty, iź po.
dobne pisemko bardzo łatwo rnogło mu
być nieznanćm; wreszcie jednak zda-
je się , jakośmy wyżey widzieli , iź-Bell.
i Lankaster nie naypierwsi wzajemne-
go uczenia użyli, ponieważ ono już
w szkole Herbaulta, w zakładzie pana
Paulet w Paryżu (ob. wyżeystr... 217)
dosyć dobrze: zastosowane było:
się zaś tyczy innych mniey znaczą-
cych przez doktora: Bella i Lankastra
poczynionych odmian w sposobie ucze-
nia, następujące zrobić można uwagi.
Dr Bell kreślenie głosek: na: piasku, ja-

kie u Malabarczyków postrzegł, do
swey szkoły w Madras- wprowadził (i).

Ze: to: było: bardzo: pożytecznie ,. niżey

 

() Często robią tę uwagę;że Dr Bell myśl wzajemnego ucze-
nia jako też pisaniara piasku od Malabarczyków przejął,

sposob pisania w jedney Malabarskiey szkole postrzegł i
przez jednego chłopca do swojey wprowadził. Przytoczę
tu słowa Dr Bella; ,, Wtedy (gdy był niekontent'z ma-
łego postępu. uczniów klass niższych) przypadkiem,
w czasie: niey: ranney* przejażdżki: koło-jedney' Ma-
laberskiey: szkoły przejeżdzałem i postrzegłemr że u-
czniowie na-deskach pisali: Zaraz-mi przyszła myśl
uczyć alfahetu' na piasku posypanym* na: ławkach, i
powiedziawszy dó siebie: _ ., Upxa,** (wynalazłem),
pośpieszyłem do szkoły i natychmiast"niższych klass
nauczycielowi dałem na to rozkaz ;. który om jednak
albo: sobie lekce ważył, albo go: bardzo zle wypełniał.
Szczególnie tw na uwagę zasługuje. że to, i jedynie
to tylko od Malabarskiey: szkoły przejąłem ,.i że to
był tylko sposob : oddzielny. dła wprawy” uczniów do
mey szkoły Madraskiey wprowadzony , któryz głó-
wnóm odkryciem tyle tyłko ma związku; ile jest ogni- |.

wóm: a nawet naypierwszćm ogniwóm' łańcucha szczę-

śliwych wypadków, które do wynalazku: tego' do-
prowadźiły. Gdyby nauczycie], dła zaspokojenia mnie,
spełnił był móy rozkaz. możeby ukłądu: uczenia Ma-
draskiego dotąd niebyło. Lecz niedbalstwo albo ra-
czey niezdatność nauczyciela skłoniły mnie do za- |
stąpienia go przez chłopca, któremu rozkazać mogłem.

Nie masz nic w lmdyach, coby do Madraskiego ukła-

Co-

przed Bellem był zrobiony. Erazm

wspomina, Że za jego czasów (1528) by.

li ludzie, którzy jakimści sztyftem na ta-

'blicach cienkim piaskiem posypanych (k)

pisali, a w dziele o rozmaitych nowych

sposobach uczenia przez /allange 1719

roku wydanćm, osobny znayduje się roz-
dział , gdzie stoły piaskiem posypane,
Grammographaires przez. niego nazwa-
ne ,.zaleca, a to nie tylko, jak Dr Bell,

ale też do+uczeniasię jeometryi: iaryt-

metyki (l). Wiele:zwyczajów: do spo-

 

tion, P.11,p. 51)
(k) Obacz jego Dialog

viter incrustatis inscribebant.

tabellis pulvere oblitis stilo aereo argeuteove scribant:

(2) Ob: Nouveauz

cices du corps; par Mde:Vallage; a Faris 1719 w dru-

giey części (która zawiera -prawidła dobrego wyma-

siąty, z napisem: -

, rzmienie: ,,J”ai dit, dans mom systćnie gćnćral des
| „, móthodes;- quej'avais imaginć une table instructive

„» rebords.— Sur cette tabłe est du sabłe bien fin, ou

3, .

„„table'est nour.

s Pour plus grande facilitć, cetteą „les- lui enseigne. > :

„„table est divisće en plusieure lignes -horisontales et

„„portions. Ft pour augmenter cette facilitć, comme

„, on ferait les espaces des Fgnes differens , selon les

„ tetes ćlevćes, comme les b, les d, trouveront: des

„, espóces 29 |
„„,ces tetes; on ferait d” autres lignes pour_ les lettres

des jambes, comme les g., lesqg,— Vo- s Ta ont

U

|powiemy; projekt jednak ten dawno

do: uczenia się zasąd czytania i pisania,.

du uczenia tak bardzo się: przybliżało, jak wiele wyż--

szych publicznych szkół-w Anglii.,, (Elements of Tui- -

de recta latini graeciqne pronun- -

ciatione , gdzie powiada. . Et antiquitas foliis arbo- -

rum codicibus, aut'linteis cerussatis, aut alioque le=-
Et nunc sunt, qui: in:

sysiemes, ou nouveaur. plans des *

methodes, qui marquent une rouie nouvelle pour” par=-

penir en peu de temsetfacilement a la connaissance -
des langues et deś. sciences. des. arts el des ezxer- -

: wiania (ortolexie), ); ną stronicy S6tey, paragraf dzie- -
jeż Table. grammographique: pour aps

gdyż oboje to w: Indyyskich: szkołach jest używanei|: stów a lireet a ćcrire , którego następującć jest -

sam Dr Bell wyraźnie w swey xiążce powiada, iż taki |.

,„pour apprendre aux enfans les principes de la lecture; .

„„ de Pócriture, de la góomćtrie et de Varithmetique, en '

„exergant les doigts des enfans. Dans cette mćthode *

„, on epargne Iencre et le papier. „La table en'question .

„„est< comme la converture d'un livre avee des petits -

de la coque d”oeuf bien pulvćrisće; le foud de cette :
C'est sur cette table que Ienfant:

„, apprend A former toutes les lettres. a mósure qu” on:

„,paralleles pour'guider Penfant 4 donner la juste hau--

„teur.qu” il faut aux lettres. On ne saurait trop»

„„tót accoutumer les enfans anx justes proportions; tou- -

„te la heautć des choses ne consiste que dans ces pro- -

„il ya'des lettres qui sont de diffćrentes hauteurs, .

„„ caractóres des lettres; ainsi les lettres qui ont des -

de platebandes particulitres pour y placer.

„dla. ce que j'appelle table instructiye , on' grammo- -
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- sobi uezónia czytać -przędD.Bella wpro-|

wadzonych, które za nowe miano, są
przyneymniey po części dawniey już
przez innych wymyślone i do użycia
wprowadzone. 'Taknp. czytanie wie-
lozgłoskowych wyrazów w tćn sposob,
ażeby każdy uczeń po jedney tylko zgło-
sce czytał, podług świadectwa Rollina,
już około roku 1700 w szkołach orle-

ańskich a późniey paryzkich, było wpro-
wadzone (m); równie zgołskowanie bez
uprzedniega liter składania, jako też
składanie zgłosek bez ich powtarzania,
przez wielu nauczycieli było zalecane.
O nowościach przez Lankastra wpro-
wadzonych, to bez wątpienia powie-
dzieć można, żeone wszystkie co, doje-
dney dawnicy znajome już były; tak
np. Pan Cherrier już - w roku. 1755 -0-

 

„graphique, c'est 4 dire, pourćcrire les lettres , ou
„ bien, dans un seul mot. un Grammographaire goduue
, comme nous l”avons dit, signifie lettre; et yougm,
jJćcris.”
Przytaczamy tu mieyscć z Rollina(supplement»au[rat-
tć.de la manióre d'enseigner et d'etudier les belles-

łettres, 1774 p. 18.) ponieważ ono zawiera opis je-
dnoczesnego uczenia, które fałszywie od wielu auto
rów za zupelnie podobne «do metody Bella 4 La nka-
stra jest mianć. „ Od wielu lat, powiada Rolin. w£'a-
,„, ryżu w naywiększey części szkół dla ubogich «wpro-
,; wadzono metodę, która jest bardzo pożyteczną dla
„,uczniów, a nauczycielom wiele pracy oszczędza.

, „, Szkoła na wiele się: klass podziela. Biorę tu tylko
,„iednę z nich, to jest tę, w któreydzieci już zgłoski
„składają; podług tego zaś ioinnych sądzić potrzeba.

| ,, Przypuszczam, że dzieci czytać mają: Dixit Domi-
,„nus (lomino'meo, sede: a dextris meis. Każde dzie-
,, cię po jedney zgłosce wymawia np „pierwsze mówi
„,, Di; następujące. które naprzeciwko niego siedzi, wy-
„mawia drugą zgłoskę: Xit, i t. d. cała, klassa jest
,„, uwazną, gdyż nauczyciel, często wcale niespodzia-
„mie, z szeregu występować każe, kiedy uczpiowie
,„ bez przestanku popełniają błędy: /Myla się jeden
„,w jakiey zgłosce. nauczyciel, nic nie mówiąc, ude-
„rza laską po stole, a następujący zgłoskę. która zle
„„wymówioną była, musi jak należy powtórzyć. Je-
„ żeli i tęn się pomyli. następujący po nim, za danyn:
„powtórnie znakiem, znowu ją powtarza it.d. aż po-

„ki dobrze wymówioną nie będzie:—/szczególniey-
,„,szóm ukontentowaniem „już przed trzydziestą Iaty
„widziałem ten sposob w Orleanie używany, gdzie
,„, przez usilne staranie Pana Garot, naczelnika szkoł
„tego miasta, wprowadzony został. Szkoła którą,
„ zwiedziłem więcey sta uczniów zawierała, a prze-
,, Cież' głębokie panowało milczenie.” Cnanieg także,

„„w swoich Methodes nouvelies pour apprendre a lire

-(m).

pisał użycie tablic ściennych (n) iucze-
nie się zgłoskować przez pisanie wy-
mówionych wyrazów na tablicach łup-
kowych (o). Z tćm wszystkićm obay
ci mężowie wielkie położyli zasługi, łą-
cząc w jedno wiele takich poprawi

| wiążące je z wzajemnóm uczeniem, skąd
powstały sposoby uczenia, które przed
wszystkiemi do tych czas używanemi
naypierwsze mieysce trzymają; meto-
dy jednak Bella i Łankastra podobnóćm
prawóm nowemi nazywać możemy, jak
nową nazywamy machinę , chociaż i-
stotnieysze jey części dawniey pojedyń-
czo znajome i nawet w innych wielu machinach-używane były.

+

 

*WIADOMOSCIROZMAITE:

skiego , zrobili zamiar , wystawienia w Wiłkomierzu szpi-

łosierdzia sprowadzić się niającym. Na budowle i na utrzy-

mu gruntowego po rublu srebrem. Od dnia 13 stycznia

roku idącego, otworzono xięgę do którey zapisują się wła-

ścicićle ziemiańscy, Życzący uskuteczniemia tego zamiaru.

Jest już więcey sta podpisów.
  „roku 1755 na świat wydanych, zaleca metodę przez

',, Rollina opisaną; naswonicy 100 powiada: ,. Azeby
„„ jeden nauczycie! mmiey się utrudzał i większą uczniów
„, liezbę prowadził, nizby tego dwóch” lub trzech, po-

„dług zwyczaymey metody. dokazać mogło. uczniowie
„„, podług swych postępów na roboty powinni bydź po-

|,» dżieleni , gdy: wszyscy do jednego takiego oddziału
,, należący uczniowie na wielką-tablicę, która ich le.

„»kcyą zawiera, oczy mają zwrócone , daie się znak,
„ażeby naypierwszy wymawia] zgłoskę; drugi wyma-

„; Wia następującą it. d. Jesli się jeden pomyli, daje
„Się znak, aby go naybliższy poprawił, lecz przestrze-
„.gają, ażeby nie inny ją wymawiał. Nauczyłem się
„tey metody od Pana tollina. Jest ona teraz po-
„„myślnie w szkolach bezpłatnych w Touł używana.,,
Bracia szkoł chrzesciańskich | Freres óles ecóles Chreti=

ennes), podług swiadectwa Pana- Cnennien1. c. p.
107-108), podobny sposob uezenia czytać, pod ów czas
jaż w swych szkołach przyjęli i podzis dzień go się
trzymają. £

J. e. rożdział VIII" z napisem Wyiliść des grandes
Jeuilles en placard et łeur usage. i

L. c. rozdz. XV. Methodes pour apprendre Q lire
et a €crireen mćmcićmps, OE oua

(n)

(0) 
 

Urzędnicy i zhakomitsi obywatele powiatu wiłkomier-

tala z kościołem i oddania go pod zarządzemie siostrom mi-

manie następne zakładu, mają złożyć kapitał , dając z dy-_
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