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Ostrzeżenie. Osoby, którym się użyczają książki do czytania, proszone są nie udzie-

lać ich innym; zbytecznóm byłoby dodawać, że zwrót książek cało i czysto jest pożądany.
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KRAJOWEY I ZAGRANICZNEY

Z WIADOMOŚCIAMIKU WYDOSKONALENIU JEY SŁUZĄCEMI.
*
 

Kto ludziom dobrze czyni, y ich niedostatki z miłosierdzia opatruie
- _y winy odpuszcza; ten obraz Boży na sobie nosi, y jest jako Pan Bóg

w podobieństwie, Skarga. Kaz. o miłosier. I.

 

 

 
(Tablic z rycinami dwie) ż

Pismo peryodyczne, z polecenia 3. w. Riuskieco.Koksakowa, gubernatora wo-
jennego litewskiego, jenerała piechoty i kawalera, ną dochod domu ubogich
Towarzystwa wileńskiego dobroczynności wydawane.

Szczeguły tego pisma tyczące się, wyrażone są w prospekcie ogłoszonym
pod dniem 22 listopada 181g roku, i w Tomie poprzedzającym na st. 544 pod
tytułem:  OZNAYMIENIE.

WILNO. TYROGRAFSIA A. MARCINOWSKIEGO182).
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Dozwala się drukować pod tym wcrunkiem, abypo wydrukowaniu niepierwiey

wydawać zaczęto, aż będą złożone w Komitecie Cenzury exemplarze pisma tego;

jeden dla tego Komitetu, dwa dla Departamentu Ministeryum Oświecenia, dwa

exemplarze dla Iwperatorskiey Publiczney Biblioteki, i jeden dla Imperatorskiey

„Akademii Nauk, a jeden dla biblioteki uniwersytetu abowskiego. Dan w Wilnie

1621 rokugrudnia 15 dnia,

zee | KX.F.N. Golański Cz. Kom. Cenzury.
3"
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MATERYE ROKU DRUGIEGO

DZIEJOW DOBROCZYNNOSCI
 

DOBROCZYNNOSC SPOŁCZESNA.

TOWARZYSTWA DOBROCZYNNE W OKRĘGU „NAUKOWYM WILENSKIM.

Towarzystwo Dobroczynności wileńskie:
.

Liczba opatrzonych ubogich w grudniu 1820 str. 1.
Stan domu ubogich r. 1821, w miesiącach: styczniu 105, lutym 205, marcu 509g.kwietniu 451 ,maju 561,

czerwcu 667, lipcu 797, sierpniu 895, wrześniu 1099, październiku 2097, listopadzie 2195,
grudn:u 2190.

Posiedzenie powszechnego zebrania dla wyboru urzędników .565.— List JW. Metropolity Sie»
strzencewicza 5367.

Posiedzeme publiczne dla zdania sprawy z rcku a820. str. 669.—Zagajenie prezydującego JW.
Romera 669g — Wspomnienie zmarłych członków przez Jana Chodźka 677. — Szczepienie
wakcyny dzieciom ubegim 801. O wannach nakadzalnych w domu Towarzystwa, wyjątek
z rozprawy P. Doktora Barankiewicza ©97. Zdanie sprawy z działań towarzystwa czyta”
ne przez sekretarza P. Ignacego Jundzitłta 2001. -Zdame sprawy wydziału 5g0 przez se=
kretarza P. Karola HW agnera 2014. Zdanie sprawy rachunkowe 2019. Wiadoimość szcze=

. gułowa o ofiarach w różnych towarach 1 produktach 2045.
Zapisy testamentowe summ przez Zacharyasza Iiemczewskiego st. 198.—iprzez doktora Józcią

Płocińskiego 527. "
O jeńcach polskich w Orenburgu 2165.

Towarzystwo wspierania niedostatnich uczniów Uniwersyteckich w Wilnie.
I, Prawidła ogulne 2221. IJ, Prawidła szczegulne 2230. IM, Lista członków z wykazem skład-

ki 2255. TV, Lista dobrodziejów 2269 V, Karbona 228g. VI, O uczniach,wspierany ch 1 o szkole
niedzielney rzemieśniczey 22g0. VII, Bilans kassy. 2251.
Towarzystwo dobroczynności parcfijalne w Johaniszkielach w powiecie upickim.

Wiadomość ogulnieysza o Towarzystwie dobroczynności parafii Johaniszkielskiey , z poprzedze-
niem niektórych myśli o zamiłowaniu ludzkości, przez W.A. Bokątkiewicza 215.

Ustawy tego Towarzystwa 445,

Towarzystwo damskie wakcynacyi w Fłosieniach.
Doniesienie do marszałka guberskiego o zawią”aniu Towarzystwa 461.-— Przełożenie P. Guler-w

natora wojennego o potwierdzeniu 465. — Ustawy Iowarzystwa 464.
Towarzystwo dobroczynności w Grodnie.

Posiedzenie jeneralne i zdanie sprawy z roku 1820 str. 2. PotwierdzenieTowarzystwa przez re-
skrypt naywyzszy 2004.

Towarzystwo dcbroczynności w Nowogródku gub. grodzieńskiey.
Pamięć o Jerzym B.ałopiotrowiczu założycielu Towarzystwa 469. 3
Zaproszenie P. Adama hrabiego Chreptowicza ma prokuratora 471.— Odpowiedź P. hrabiego

Chreptowicza 472.

Towarzystwo dobroczynne domu miłosierdzia w Słucku gub. mińsk.
O przedsiewziętey zamianie tego Towarzystwa na Komitet opiekuńczy zalężący od Rądy to-

warzystwa imperatorskiego człekolubnego 14.
O postępach lowarzystwa, uwiadomienie sekretarza jego P. Pasłą Pietkiewiczą 606. Mowa



IV
prałata s Zanżyr czasu processyi Bożego ciała, przybyłey do kaplicy domu miłosierdzi

667. — Odezwa tegoż do dam, które raczyły przyjąć xięgi sznurowe dla zebrania a
6go. „Rachunek roczny ofiar 691. Uwiadomienie o tym domie 6gg. Punkta umowy pra-
łata s Zdntyr jako proboszcza słuckiego z Maryawitkami względem edukącyi dwóch sierot 699.

Towarzystwo dobroczynności na rzecz ubogich uczniów przy gimnazy 1

w Winnicy 119. 8 >. Jem Gt8ećn. pOSNaŁieg

Towarzystwo dobroczynności ;w Kamieńcu podolskim 229g.

i J 1 ZN .
| r r 3

INNE USTANOWIEI IA, ZAKŁADY 1 DZIAŁANIA DOBROCZYNE W TYMŻE OKRĘGU NAUKOWYM WiLEN-

SKiM, ZE STOSOWNEMI DO TYCH PZEDMIOTOW WIADOMOŚCIAMI.

Utworzenie nowey Plebanii fisjalney z parafiją, szkółką i szpitalem w Urzeczu w powiecie słu-

ckim 802 Przypisy historyczne do tego artykułu zawierające wiadomość o starodawności

fary i parafii słackiey, o xięztwie słuckićm, i o miastach, Słuchu, Kopylu, Urzeczu i in-
nych gdzie wzmianka o funduszach dobroczynnych 808.

| Przykłady d.broczynne w powiecie słuckim: Upowszechnienie wakcyny przez X. Boryczewskiego

i; niektóre damy 322.—Fundusze pobożne i dubroczycne ś. p. doktora Płocińskiego 526.—

Fundusz Rozalii Siewrukówny na edukacyą jedney dziewczyny 473 — Szpitali szkoła parafijalna

w Śwojatyczach 476 — Mowa X. Leona Sierakowskiego proboszcza Śwojatyckiego śyyż

O szkołach parafijalnych w dyecezyi Źmiudzkiey, odezwa biskupa do plebanów 16.

VWiadomość o funduszach i legacyach w dyecezyi Źmudzkiey za rządów teraznieyszego biskupa

15: — Zapis testamentowy Zacharyasza Niemczewskiego dla szpitala parafii woynuckiey 198.

- Szpital parafijalny w Sałantach w dyecezyi źmudzkiey 24. — Fundatorowie 1 dobrodzieje koście-

ła, szkoły i szpitala sałantowskiego 54.

Szczeguł historyczny o szpitalu 5. Łazarza oraz o domie miłosierdzia w Łvcłu przy kościele

katedralnym zaprowadzonych i utrzymywanych staraniem, własnym majątkiem i osobistóćm

poświęceniem się Panny Józefy Polanowskiey 116.

Opisanie zamka turemmnego wileńskiego 252.— Polecenie P. Gubernatora wojennego litewskie-

o dane P. Wice Gubernatorowi wileńskiemu 256. — Instrukcja dła głównego Inspektora

zamka turemnego 239g.— Jałmużna i ofiary dla więzniów 567. a

O szpitalach Bon'fratelów i Rochitów w Minsku. Przedstawienie Kommięsyi 256.— A)o szpi-

talu Bonifratelów ze wzmianką o początku tego zgromadzenia i jego regułach 257.— RB)

o szpitalu Rochitów z hstoryą o początku tego zgromadzenia 275.—C) Projekt ogulnego

spitala dla ubogich w Mińsku 899.

Stan Kolegium czyli domu oraz tunduszów AX. Emerytów i Inwalidów duchowieństwa świe-

ckiego dyecezyi wileńskiey 511. . $:

Szkoła parafijalna weleśnicka w powiecie pińskim 329.

Szkoły parafijalne w dyecezyi luckiey czyli w gubernu wołyńskiey: List pasterki 544.

Szkołka wieyska w Szczorsach w pow. nowogródzkim 83o.

Szkołki szadowskie na Zmudzi 2095.

Wiadomość o znaydujących się w okręgu cesarskiego wileńskiego Uniwersytetu funduszach na

_edukacyą ubogiey młodzi. Ciąg 2gi: Wilno i Kroże 439. — Ciąg Ści: Kieydany 2099.—

Gaubgraija grodzicńska: Grodno, $łonim, Lida, Szczuczyn, 2099—Gubernja mińska: Słuck,

-  Lubieszów, Berezwecz, Lada, 2105. |

Zapisy czyli dokumenta na te fundustę: Gabryela Sawaniewskiego na czterech uczniów w Wil-

nieuXX. Bazylianów 107. — Jówfa Kraczkiewicza kowala. na szkołę parafijalną w Brze-

ciu litewskim 117.— Zacharyasza Niemczewskiego na uczniów czterech w Krożach 198.

—__Dawida Pilchowskiego biskupa na sześcin szlachty 1 sześciu mieszczan w Wilnie pod za-

wiadowaniem XX. Missyonarzow 205. — Ignacego Słepścia na trzech uczniów w Wilnie

u XX. Missyonarzów 212.— Michała Halickiego na óśmiu uczniów w Wilnie pod zawia-

dowstwem Uniwersytetu 515.— kHelicyana Mateusza Gana na czterech uczniów w Wilnie

1 XX. Missyonarzów 433.— Doktora Jakóba Szymkiewicza, na trzech uczniów, po jednemu

ze staniu szlacheckiego, mieyskiego i chłopskiego, pod wiedzą Uniwersytetu z udzielnym łundu-

szem na muzyków professyonistów wileńskich i na szkołkę rzemieśniczą 572. — Ń. Jana Piłsu-

dzkiego na uczniów dwudziestu przy szkole kroskiey 574— Jozefa Radwiłłowicza na dwóch u-

czniów także przy szkole kroskiey 2049-— Biskupa Joachima Daszkowicza Horbackiego na

dziesięciu uczniów w Słonimie 2108. — Ludwika Kurzenieckiego na pięciu uczniów przy

szkole XX. Pijarów w Lubieszowie 2208. — Ignacego Swiatopełka xiązęcia Cz.twertyńskie=
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go' na jednego ucznia tamże w Lubieszowie 2216. — Macieja Muniuszki na dwóch uczniów
przy szkole XX. Bazylianów w Ladzie 2218. a

Dokument łegacyyny na fundusz ogulnydlasiostr Maryawitek wydany odwielebney Koryzniney 684.
Fundusz X. Woytkiewicza dla szpitala OO. Rochitów w Kęstayciach w powiecie telszewskim.

Zapis 1022.
Testament Józeła Hylzena wojewody mścisławskiego, przeznaczającego połowę dochodów ze

wszystkich dóbr swoich na edukacyą 1 miłosierue uczynki 1025.
Wiadomości historyczne: o kołlegijacie Ołyckiey 821.—O kapitułach katedralnych: łuckiey 1014,

żytomierskizy 1020, wileńskiey 2055.

USTANOWIENIA I DZIAŁANIA DOBROCZYNNE WINNYCH MIASTACH I GUBERNIJACH ROSSYT.

Petersburg. |

Zakład edukacyyny dla ubogich małoletnich dziewcząt 5o.
Stół otwarty dla biednych 55.
Towarzystwo filarmoniczne 122.
Fundusze JW. Metropolity Siestrzencewicza: a) Na dwadzieścia wychowąnic w szkole mie-

szczańskiey dla usposobienia ich na guwernantki do domów prywatnych w gubernijach
białoruskich 295. — b) Na dwudziestu półpensyonerów w gimnazyum guberskićm petersbur=
skiem 295.

Użycie summy na uczynki miłosierne przez kupca Koleśnikowa testamentem zapisaney 505.
Zdanie sprawy Komitetu odwiedzającego Towarzystwa więzień 727. — O porządku dobroczyn-

nego wykupowania uwięzionych dłużników 7953.— Oprawa xiąg i rubrykowanie papierów
przez więźniów 794. ą

Moskwa.

Szpital Golicynowski dla chorych 296.
Funduszów na edukacyą uczynionych przez radcę stanu Pawła Demidowa, Akta urzędowe, gdzie

zapisy dla Uniwersytetu moskiewskiego, dla przyszłych Uniwersytetów w JIobolsku i Kijo-
wie, 1 dla gtmnazyum w Jarosławiu 365.

Obchod doroczny w domu gościnnym hrabiego Szeremetjewa 500.
Przytułek S$. Daryi dla ubogich 856.

Jarosław miasto guberskie.

Dom gościnny Graziewów z funduszem na utrzymanie czternastu ubogich skaleczałych i zesta-
rzałych, fundowany przez sukcessorów majorowey Graztewey 58. ©. s

Ustawy szkoły Jarosławskiey wyższych nauk fundacyi Pawła Demidowa 495.

Toropiec miasto powiatowe gubernii pskowskiey. i

Zakład N.efiedjewski na utrzymanie 24 ubogich zestarzałych i kalek, fundowany przez radcę
kollegijalnego Niefiedjewa 58. )

Gubernija wołogodzka.

Wiadomość o zakładach dobroczynnych: Wołogda, Ustynek, Totma, Solwyczegodsk 55.

Tuła miasto guberskie.

Szkoła Alexandrowska woyskowa fundowana przez szlachtę 129.
Zakłady dobroczynne: dom wychowania, szpital mueyski, lazaret w zamku turemnym 2295.

Nieżyn miasto powiatowe gub. czernihowskiey . .
Fundusz xiążąt Bezborodków ma gimnazyum wyższych nauk: Akta urzędowe 579.— Założenie

tego gimnazyum 684o.

Guberniją inflantska.

Ząkłady dobroczynne: miasto Ryga 1030.— Dorpat, wyspa Ezel (Oesel) gdzie subskrypcya na
wytępienie wilków, Arensburg, Wołmar, Fellin, Wenden, 2114.

—

Gubernija kaukazka. :

O zakładach dobroczynnych wiadomość przez jenerała Debu, mianowicie: o domach dla biorących
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kąpiele u wodmineralnych, o zaprowadzeniu .szkół, i o szczeguln'eyszćm odznaczeniu się
xięży katolickich w Mozdoku, osobliwie w czasie morowey zarazy 2055.

We wsi [wanowsk (gub. Kurskiey?)
llys dobroczynności damy rossyskiey (ciężney Boriatyńskiey) 2060.

|" We wsi Lubicz gub. riazańskiey.
Bank Łarinski i dom wychowania sierot, fundowane przez kupca Żarina str. 2190 w nocie.

„USTANOWIENIA DOBROCZYNNE Ww ROSSYI OGULNE.

omoc chrześcijańskadla wygnańców greckich 799.
irzywaleje i prerogatywy wRossyi dla wszystkich Zydów przechodząccyh do wiary chrześcijań-

skiey: 1, Pomoce przechodzącym do chrześcijaństwa z ustanowieniem dla pozytku ich 7 wa-
rzystwą lzraelskich chrześcijan 2197. — II, Prawidła dla Towarzystwa izraelskich chrześcijan
2201. — III, Naznaczenie członków do Komitetu 2206.

/USTANOWIiENIA 1 DZIAŁANIA DOBROCZYNNE W KRAJACH ZAGRANICZNYCH.

Polska królestwo.

W Warszawie: 'Towarzystwa dobroczynneści stan i działania w roku 1815. st. 36.— Kwesta
wielkonocna 504.—E'xamen Instytutu głucho-niemych 847.— Rozszerzenie szpitala przy
kościele ewangelickim 1095.—Rewizya instytutów miłosierdzia 1097.

JY Płocku: 'Towarzystwo miłosierdzia dla' wspierania ubogich uczniów i razem naukowe
str. 200 i 358. |

„Krakow „miasto wolne.

Towarzystwo dobroczynności i inne bogoboyne zakłady 585. —Wstęp 588 — Otwarcie towarzy-
stwa 595.— Rozwinięcie działań >98.— Prawo względem połączenia funduszów exystują-
cych domów ubóstwa w Krakowie 604.—Dalsze rozwinięcie działań 606. — Ustawy towa-
rzystwa dobroczynności 703.— Wzory utrzymywania kassyi xiąg kassowych 723. — Stan
towarzystwa od zawiązania do 51 maja 1820 st. 2102. !

Francya. |

Paryż. 'Towarzystwo filantropiczne 61. — Szpitale i domy Przytułku czyli gospody 135.

Szwaycarya. i i
© podróży Fr. Konninghamaw ;celu wwiedzenia więzień w Szwaycaryi 377.

„Hamburg miasto wolne.

0 więzieniach i szpitalach 611.

„Prusy królestwo. ;

I rlin. „Stoł bezpłatny dla niedostatnich uczniów uniwersyteckich sł. 200.
1ński kibląg. Zapisy Ryszarda Cowle 202. 3 > ; m
1' tsdam. „Dom sierot cywilny, t. i. fundusz wieczystyna edukacyą niedostatniey młodzi,

tworzący się przez akcye 1040. 5 ć
ulewiec. Wiadotmość o dobroczynnych funduszach dawnych i nowszych czasów, przez Pana

Gerwais 20605.

Hannower królestwo.

/ltynga. Prawidła otrzymywania przez uczniów niedostatnich bezpłatnego stołu w Uniwersy-
Lecie 2008. :

Toskanija wielkie więstwo we Płoszech.

ł!ereacya. (O ustanowach qcbroczynności 2158.
Arglia. Postęp wakcyny 2298

Chiny. Cesarstwo.

Wzery dobroczynności Cesarza Jong-Szing i enoty wieśniaka Chi.Jeu 379.

i ŻYWOTY I NEKROLOGI FILANTROPÓW 1 DOBROCZYNCÓW KRAJOWYCH I ZAGWANICZNYCH. „,

Nekrolog: Zacharyasza Niemczewskiego 193 — Riszarda Cowle 202, — Józsta Płocińskiego 526



VI

X. Eliasza Sieradzkiego pijara 554. — Wdzięcznapamięć o Floryanie Kruszewskim r Adrva-
nie Szałewiczu pijarach przez Jana Bobrowskiego 555. — Nekrolog wielebney Panny Marev-
anny Nerwidówny wizytatorki przełożoney siostr. Maryawitek 4080. =. O zyciu r dzieł-: ',
Jchna Howardu, wiadomość zebtana przez ParinęAlexandrę Wolfgang 2150.-— Wdzięczna  .-
mięć okazana dla 5.p. nominata' biskupaJędrzeja'Berenta'przez X» Stanisława s Zanżyr 211%.

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZESZŁYCH.

Skazówka do Historyi dobroczynności polskiey i litewskiey, odczasów naydawnieyszych S.str. (r
"r.— W. 147. Z. 506: z i 24 ą |

O urządzeniach i administracyi szpitaliów 1 wszelkich zakładów dobroczynnych w Polszcz* »
Litwie r. 1791 i 1792 st. 383. 2 A żę: : x |

Wspomnienie dobroczynności niektórych Świętych, jako to: S$. Hieronima Emiliana, S$. Kaniil.
de Lellis, i S. Józefa Kalasantego 857. j

Urządzenie żebraków w mieście Wilnie za panowania Króla WładysławaIV, st. 2167:.
Otwarcie szpitala Dzieciątka Jezus w Wilnie 598 — Potwierdzenie tego szpitala przez korsiy-

tucyą na seymie 5gg; ;

UMIEJĘTNOSC DOBROCZYNNOŚCI, ORAZ POMOCNICZE DO NIEY NAUKI,
SZTUKI I RZEMIOSŁA.

Towarzystwo Kurlandzkie literatury, sztuk i oświecenia pospólstwa, zawiązane w Mitawie 80
O dobroczynney dla ludzkości usłudze zakonników na górze wielkiey 5. Bernarda w Szwaycaryi 16»
Projekt do urządzenia gospody na wielkiąy górze idomarda w Szwaycaryi, podany od Parrtct.

z Dorpatu 400. Ś
Apparat Papina, mieszkańcom rzeczoney góry zalecany przez Dokt. Pleischel. 408:
Machina Papina do wydobywania galarety z kości na pokarm przez prot. Muncke poprawiona41: .-
Spisanie modelów mechanicznych, znaydującychsię w Konserwatorinm Uniwersytetu: wiler.-

skiego 50%.
O oceanie instytutów dobroczynnych, Pamiętniki praktyczno-teoretyczne hrabiego Rumf

da, przełożone przez Józetła Zawadzkiego 525. Pamiętnik1, O zniesieniu żebractwaw P..
waryl 1 0 instytucie dobroczynnym dla: ubogich w Monachium 526'i 613. Pamiętnik i
Zasady główne podług: których można zakładać instytuta ku wspieraniu ubogich we wsz: -
stkich krajach 768.. | | i | e

Młynek ręczny czyli. żarna od zwyczaynych użytecznieysze, doświadczone i zaleconeprzez V1..
lentego Szacfajera 880. |

Zakład czyli fabryka w Genewie: do sup Rumfordskich ekonomicznemi zwanych 886. Kuchuiu
do tych sup. 895 >

O sposobach: ułatwiających wytępiene Żebractwa; przez W. A. Bohatkiewicza 1043.
Kazanie Bossueża na Świeto $. Piotra Nolaski 1070.
Upowszechnienie machindo młócenia zboża w powiecie słuckim 1092.
O bankąch poboznych zwanych Lombardami, krótka wiadomość historyczna: przez L. J. 2:7"
Prospekt na zbiór wiadomości mogących służyć za materyał do historyi rzemiosł i przew. -1:x

w mieście Wilnię, przez Symona Żukowskiego 2181.
O kassie oszczędliwey w Wiedniu 2104.

BIBLIOGRAFTIJA:

Pan Jan ze Świsłoczy; dzieło przez Jana Chodźka wydanei słażące do' czytania w szkol: |-
ralijalnych 421. . : |

WIADOMOSCI ROZMAJTE.

Ofiary pomnieysze na zakłady edukacyyne w Państwie rossyyskićm; w r: 1819 uczynicn»: / u.
425, 557, 663, 794; na zakłady edukacyyne i pobożne w roku 1821. st. WOBEC:

Dobrodzieje Komitetu aaukowego: Moryc Fryderyk, Bobrowskć Jan, Bucharski Andrz=  ślu



VHI
wadzki Józef, Jundził Ignacy, 103; Bezimienny 202; Ragalski Leon, Poliński Michał, Szacfajer

Walenty, 430; Karlewicz Michał, 2096; X. s Zantyr i Jóret Frank 2300.

Koncert Panny Andrzeykowiczówny na dochód ubogich w Grodnie, 507. Przykłady niepospoli-
tey uczciwości okazane w Wilnie przez P. Syrewicza i przez starozakonnego Ayzika Hir-

szowicza, 428. Koncert Panny Bogdaszewskiey w Mińsku na wsparcie ubogich, 429. Po-

święcenie się żołnierza Kisieleńka, 530.

 

OMYŁKI DRUKU ZNACZNIEYSZE.

str. 509, w Tabelli miesiąca marca:
wiersz 4 sfoi Ludności było 1 lutego popraw 1 marca
— — — zostało 28 lutego — 51 marca. 1

sir. 1099, w Tabelli miesiąca września:
N. 4. robienie waty popraw Przędzenie lnu

5. Przędzenie lnu — Przędzenie wełny
6. Przędzenie wełny — Robienie waty : Rd aż ciGóm

str. 2001. Na tey stronie popełniona w pagiriacyi omyłka dodaniem nad potrzebę ilości goo, ciągnie się z tym do-
datkiem aż do końca xięgi. > d ac ż

str. 2003. wiersz 2.5. 4 od końca: przez Zygmunta W. Xcia litewskiego, który był oycem Kazimierza, a dziadem
Zygmuta I, królów polskich, popraw przez Zygmunta W. Xcia litewskiego, który był, oycem Michała bez-
dzietnego, a bratem Witolda. x

str. 2257. Rennerd Jan opłacił miesięczne za miesiąc jeden, popraw, za 2 miesiące.

str. 225g. Skrycki Kazimierz, miesięcznego r, 4, oguł r. 7. popraw miesięcznego r. I, oguł r. 4



, LISTA PRENUMERACYYNA.

„NADZIEJE DOBROCZYNNOŚCI ROKU 1821,

 

A. „Prenumeratorowie, którzy więcey nad cenę
postanowioną za exemplarz opłacili i prze*
„ło w poczeć dobrodziejów. zapisani,

«Chodkiewicz, Krzysztof, marsz, czausow. na
jeden exemplarz rub..assyg. 25.

Cieciszówski, Kasper, biskup łueki i żytomier.
na dwa eXemplarze z roku1820 i 1821 rub.
*a55. 100. Br.

Korsaków, AlexanderRimski, jener.piech. gub.
wojen. litew,; na 1 exemp, rub. ass. 25.

Korsaków, Włodzimierz Rimski, major, na a
exemp. rub. ass. 25,

Martusewicz, Jakób;. biskup łucki unicki; na
1 exemp. assyg, rub. 50.

Sobański, Jan, marsz. mścisław. przez Mści-
sław w Kotłowie; na 1 exemp.assyg, rub. 25.

Sołłohub, Lew hrabia, w Orszy, na 1 exemp.
rub. ass. 5ę,

Sołtan, Nikodem, marsz. wBielicy na 1 exemp.
ass. rub. 25,

Stachiew,Piotr, marsz. borodecki p.W itebsk,
na 1 exemp. ass, rub. 25,

Zawadzki, dziek. przez Swięciany w Łętupach,
na 1 exeimp. ass, rub. 25.

II. Prenumeratorowie, którzy wedle ceny po-
stanowioney opłąciii za eremplarz po ru-
bli 6 sróbrem.

Abramowiczowaą starościna, przez 'Oszmianę
w Prudach. :

Andrzejewski, administr. pleb.wiłkis, p. Kowno.
Augustowski sędzia, p. Poniewież w Janiszkach.
Barankiewicz D. M. w Wilnie.
Berczowski Antoni, w .gub. kijow. 1820,
Bluducha Tom., sekr. kolleg. w Petersburgu.
Borkowski Piotr, w -Petersburgu.
Brodowicz Cypryan, rząd. petrykow, p. Mozyr.
Brujewicz Michał, w Petersbugu.
Bryndza sędzia, w Telszech.
Buczyński Roch, marsz, w Orszy.
Budzijłowicz dyrektor szkół w Wilnie.

 

  

IX

Bułhak Ignacy, dozorca honor. szkół bobruy.
(rok 1820 I 1821,) .

Bułhak Józef, kapitan (rok 1820 i 1824.)
Burczak Abramowicz Joachim , w Machnowces,
Burczak Abramowicz Walenty, marsz. w Ma:

chnowce.
Buynicki Kazimierz, marsz. dyneb. wKrasławiu.
Bydłowski, kapitan i kaw. w gub. kijow. r.1820.
Bykowski -podkom. ihumeń. :
Bystram szambelan, w Poniewieżu.
Bystram dworzanin w Slucku:
Bystry January, Z. $. B. W. opat mielecki.
(wok 1820 i 1821) przez Kowel.

Charewiez kanonik w Mińsku.
Chlewiński Michał, dozorca honor. szkół ptm

rosień.
Chmara Hilary,marszałek w Mińsku.
Chmielewski obywatel w Radziwiłłowie.
Ckodźko Ludwik, wice-marszałek w Wilnie.
Chrapowicki były prezydent i kawaler p.Kiey-

dany w Datnowie.
Chreptowicz Adam hrabia, w Wilnie.
Cybowicz Piotr, kanonik w Wilnie.
Czarnocki Józef, b. podkomorzy w Słucku.
Czarnocki Michał, przez Kleck w Lecieszynie,
Czarnowski Józef, kom. ziem. ihumeń. i kaw.
Czudowski kapit. gwar. i'kaw. p. Mozyr de

Dawidgrodka.
Dederko Jakób, biskup w Łucku.
Demkowiez Leon, Z. S.-B. W..'prowine. ruski,

(rok 1820 i 1821) p. Krzemieniec do Pocza-
jewa.

Dmochowski Aurelian, w Wilnie.
Dmachowski Mich. P. K. S. E., w Wilnie.
Dmochowski Kazim. kanonik wileń, w Petersb.
Filewski Grzegorz, sowiet. p. Wiłkomierz w Sze«
szolach.

Giedroyć xiąże, biskup w Telszech, exemp. 2,
Gimnazyum mińskie rok 1820, 1821 i 1832.
Gimnazyum podolskie w Winnicy.
Gorski marszałek w "elszech.
Grabowski kapitan w Thumeniu.
Grawrok gwardyan w 'Telszech.
Groecholska hr. Salomea w -Ostrogu,
Grodzicki Hilary, w gub. kijow. 1820,
Hołownia Wiucenty, przeor dominik, w Kijowie,
Hołyński A. R, 8. w Petersburgu.
 Houwald prałat w Petersburgu.

(



x

Hrchorowicz Karol, p. Nieświżw Gimkowiezaehh Lubomirski Antoni XżeępiOrszęwDombrownie:-

Janczewiczówny, Zuzanna: i Antoninaj. sędziare
ki p. Kowno w Sredniku:

Janiszewski Onufry .. marsż:. ihumeń;
Jankowski Andrzey , w Petersburgu:-
Jankowski Józef ,. doktor p- Wiłkomierż w-Tra-

szkunach. ;

Jasiński marszałek w Wilnie:
Jastrzębski Leom,. sędzia w Rzeczycy.
Jerliczowa jenerałow.. w gub kijow. 1820:

- Jezierska Aniela, chorążynaw gub» kijow. r.1820:

Jezierski Nazary , marsz. w* gubz kijów. r. 1820. ż

Juchnowski Kazimierzy. obywatel w: starym

By chowie:

Iwaszkiewicz Maurycy , w gub. kijow: 1820:
Kamiński prałat oificyał, w Mińsku:-

Karabanowicz Wincenty , ass.- ihumeń..

Kawecki Symon , w Petersburgu.-

Kłoczko,X..Antoni, prof* emeryt (r. 18201 1821)

K łoczkowskie Jan*, rejent w Krasławiu.

Kobecki sędzia, w 'Telszech;.
Komarowski Antoni', prezes w Wiłkomierau:

Komarowskk Keopold;. sędzia w Wiłkomierzu..

KonopackrRobest, deput, w gub. kijow. r 1820.

Konsystorz rzymsko-katolieki. mohilew. exem: 5. |.

Kopański Antoni, sędzia w Wiłkomierzu.-

Kopecki dziek Kow. prob. kieydań..

Kossakowski Adam, biskup limireń: kam. wileń:

w Wilnie.
Kotowicz 'Fecfif, pisarze ziem. ihumeń.. w Śmi:

łowiezach.

Kotwicz Xawery, w Petersburgu.

Kownacka Eleonora marszał. p. Szawle w Łu-

knikach. *

Kozakowski Józef, prezes w Wiłkomierzui

Kozieł Ambroży, prezes w Wiłkomierzu.

Kożuchowski b. prezyd. w Bałcie gub. podols.

Kulikow Szymon, kapit. p. Wiłkomiera wBoł-

wikach. i

Łabuński pisarz w Krasławiu.

Łachnicki Ignacy, półkow. i kaw. w Grodnie.

Łavoisier infulat , w Wilnie.

Łenkiewicz Fomasz , marszałek w Hłusku.

Łewicki Pachomiusz, Z.$.B. W. opat owruck!

| (rok 1820 1 1821).

Lipski mominat biskup, w Wilnie.

Ł. G. L. w Wilnie. i

Łubomirski Alexander Xiąże, w Petersburgu.
"Rawa Paweł, ass. kolleg. duckow.

Lubomirski Ewgeniusz* Xiąże , w Orszy.

Autkiewiczówa wice - marszałkowa, p. Szawle

, w Klaryszkach.
Mackiewicz biskup, w Kamieńcu: podolskim:

Marcinowski- kanonik,w Radoszkowiczach,

kMarkiewicz pórucznik , w Petersburgu:

| ejer' Konstanty, sędzia w Wilkomierzu.-

Micewicz Dominik«b. wice-marsz.-p.Wiłko-

' mierz w Skocaunach*

|Michniewiez* Bonawentura, pleban: czekiski»

p” Kowno.
Mokrżecki rejent*, w: Wilnie.

Morykonia: Konstancya , jenerałowa* p, Wiłko-

mierz w Nidokach:

Morykoni Ignacy, star. w Wiłkomierzu.

Morykonia hr. Marya P. W. X. L. p.Wiłko=

mierz w Towianach.-

Moszyński Piotr; hm. p: Olkopol w Berszadzie-

|Niepokoyczyck»* Adanr, marsz. w: Słucku.

'Nowieki* Walenty, porucz. p. idęw Łopienicy.

Obrąpalski Piotr , b. sędzia w Połocku

Odyniec Paweł, komór: p. Bielicę w Wietce.

„Ożrtel,. jenerć porucz. (7. 1820),pi Kieydany,

Beysagolę w Wiktory nież

Oertelowa , jenerałówa” tamże.-

Ogiński senator państwa, w Wilnie:

|Ołendzki: sekret. kolleg. w Mińsku.

| Ostapowicz Jan, kanonik w K amieficu- podofskim.

|Osztorp Leon, pólła rkoman. w Smiłowiezach.

| Piłsudzki "Fomasz', teol. dokt. i pleb: p. Kiey-

ś dany, Beysagołę.w Hrynkiszkach.

| Piotrowicz Antoni, w Petersburgu:

/Piotuch Justyn,.sędzia w Wiłkomierzu.
„Plater hrabia , p. Pińsk w Dąbrowicy.
Plater Krabia prezydent w- Krasławiu.

f Plater Józef,, tamżez.
| Pocztamt warszawski:

| Podoski Michał hrabia, w gub. kijow. r. 1820.

| Polanowska Józefa; starościna w Łucku.

|Polęcz tytularny sowietnik, w Jurborku.

| Połoński Miekał, dziekan witebski

| Poźniak prałat, w Mińsku.

| Proszyńskiszamb. p Wiłkomierz w Szołkowie.

Pusłowski A. R.S. i kaw. p. Słonim w Michalinie,

Ratyński Antoni, chorąży ihumeń.
w Peters burgi. LRawa Pawel, kanonik w Petersburgu.



 

|
|
|
|

Rokieki Ludwik, hr. (r, 1820 i 1821)w Rzećżycy.
Rokicki: hrabia marsz. tamże.
Rónne* Baron, marsz: w Telszech.-
Rostkowski Paweb, br ziem. pisarz w Orsży.
Rudnieki Stanisław, superior p.„Mińskw”Sihi-

łowiczach.
Rudomina wizytator, w Wilnie?
Rupeykb kanonik i Kawaler, w Szadowie:*
Ryłło: rejent, w Telszech.
Sarnecki Ignacy, w Taraszczy gub. kijow.
Sawieki Antoni, doktor w Wiłkomierzu.-
Sielawa podkomorzy, w Mińsku:
Siemaszko Kaz. rotm. p Wiłkomierz w Pilańcach.
Sienkiewicz Ignacy, komiofś wileń. w Ihtimćniu.
Staniewicz Józef, sprawnik w Wiłkomierzu,-
Stelanowska Anastazya; w Leplu.
Straszyński Wikt:b. marsz.w gub. kijow.r.1820. x
Strawiński Kazimierz, marsz, w Wilnie:-

Strutyński Walenty, sędzia p.- Wiłkoniieśż|:
A CE ok | Wilno; Białłozor Józef, prez; sądu gran. appeli>w Wysokim l)worze.

Supiński prałat, w Słucku. -
Suryń, Ignacy , w Orszy,

w* Wileyce. -
Słuckus-

SŚwiętorzecki Franc. b. assesor
s Zantyr Starusław , prałat
Szebeka major, w Wilnie.
Szemesz Kazinr. marsz. b
Szkoła paraftjałlna bobruyska (rok 1820 i 182%),
Szkoła: lubieszowska.
Szkoła: parafijalna weieśnicka, ps Pińsk.
Szostak major i kaw. w gub- kijow.. 1820,-
'Projanowski kapitan, w Wilnie”-
Tyszkiewicz hm półkownik, w Wilnie.-
Watraszewski: Józef, (r. 182011821) w Kownie,
Ważyński ciwun, w- Telszech:
W'eyssernhoffowa sędz:. p-Wiłkomierz: w Dobo

ryszkackh;

Wialbutt Sylwester, rektor szkół wWiłkomierżu.
Wohlgemuth Audrzey,w Wilnie:-
Wolfgang Jan, professor w Wilnie.
Wołodkowicz Melch. dozorca honor. szkół pti

wileys. p. Oszmianę' do Radószkuwicz.
Wyłeżyński* marsz. w Lubarze,-
Wyszkowski j: nerał leythant. w Swięrianach:
Żagiell' Anioł Kniaź, pisarz ziem, w Wiłkom.
Zaleski Jacek, b. prez: w gub. kijow. rć 1820.-
Zaleski: Michał”. podkomorzy w» Wiłnie.
Zaleski Stare b: marsz. w gub. kijów. r: 1820;-

Świderski Adolf, porucz: woye kijoóe.

XI

Zaleski Wikt.marsz:/w Tardszczy gub. kijow,
Zaleski Wikt. b.podkom. wgub, kijow. r. 2820,
Zaleski.Xaw. kapit.ii kaw. w gub. kijow. r. 1820,
Zawadzki Józeftypograf, exemp. 3 w Wilnie,
Zawadzki Piotr; b. prez. ihumeń: w Smiłowie-
1 ezach* gib> mińskiej:
Zelwietr rejent , wPetótsburgu:
Zaenkowież-strażnik'orszań. w Rzeczycy.-
Znósko Jan; prof. uniwers. w Wilnie.
Żukowski major” p. Rohaczew w Joachimowie;-
życki-Fomasz,. dziekan: uniwers; wileń.

nić Kollektorówie, którzy raczyli trudzić sięć
przyymowaniem it zbieraniem prenumeraty.

| z wyrażeniem liczby exemplarzów u każde=

3

b. ihunjeń. w Cieżaysku.

go *'nich* prenumerowanych:
"

Gubernija: wileńska:

exćpmi. 8,
Expedycya gźzetna pocztamtu litewskieś

go, exemp, 20.
Moryc Fryderykxięgarż; eX. 1:
Expedycya* Dziejów dobroczyn. ex. 47.-
Sklep ubogich towarz. dobrocz. ex. 4.
Szule Maciej; czł. tow. dobrocz. ex. 3.
Zawadzki Józef typr i xięg. ex: g.

Wiłkomierz: Weyssenhoffmarsz: pow. ex: 20,
Rosienit. Ghtewiński-Mich: doz. hon. szkół ex. 3;-
Szawle. Burba* marsz: powi ex: 2;

«m

U
M

Gubernija mińskó;-

Mińsk. Stefanowski Wine. sekr. konsyst. e%. 10.-
—  'Twardowskł Józef, wizytator'szkół ex. 3.

Bóbruysk: Bułhak Igniey, doz: hom: szkółex. 6
Ihumeń. Janiszewski Onufry, marsz: pow. ex! 7.-
Asy Kieniewicź chor:, zastępy marsz; pow;

eXemf. 2.
Rzetzycar Rokicki Lud: hr. doz. honższkółex. 52
Słuck. Niepokoyczycki Adant, mar$z pow. ex. 3:-
| — sZantyr Stam, prob: słuckiikaw.ex: 3.
Wileykas €hodźko Jan, dozór. hońori szkół ex: 32

; Gubernija: mohilewska:

Mohilew. Majewski*Antoni; zastęp: offic: ex: qł.
Czausy. Ćhodkieńsics Krzysztof, mar: pow. ex>2% rsza; BuezyńskiRóch;marśzi ROW ex. 0,



Gubernija witebska.

Byneburg. *Buynicki Kazim., marsz, pow. ex.4.
Horodek. 'Stachiew Piotr, marsz. pow. €X.1.

Gubernija wołyńska.

Łuck. Martusewicz biskup, łucki, ex. 6.  

-Gubernija kijowska.

Machnówka. Burczak Abramowicz TAAK.
marsz. pow. '€x. 2.

Taraszcza. /Twokut marsz. pow. ex. 3.

Skwira. Rylski marsz. pow. ex. 15.

LJ

Gubernija sanktpetersburska.

. Petersburg. Dmochowski kanonik wilef, ex. 12.
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OBROCZYNNOŚCI
KRAJOWEY I ZAGRANICZNE Y.

DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.

 

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WI.

: LENSKIE.

Liczba opatrzonych ubogich 'w gru-
dniu 1820.

Na początku miesiąca grudnia znay-
dowałosię w domu, dobroczynności u-
bogich różnego wieku i oboey .płci
osób -«. SEE: -504.
W przeciągu miesiąca grudnia przy-

OYJO. © «--ua80 ROSREY Roo CBR

Oguł .

Ztych ubyło . . . . Prozy,
A przeto do dnia ostatniego gru-

dnia znaydowało się w domu do-
broczynności ubogich «927.

Liczba ubogich mieszkających
w mieście, a biorących chleb

z doimu dobroczynności, w mie-
siącu tym powiększyła się :oso-:
bami trzema, a przeto ubogich
chleb biorących w e >
osób w ogule 178.

Otrzymujących chleb i potraw7, u-
bogich w mieście mieszkających 15.

Otrzymało wsparcie pieniężne mie-
sięczne, wynoszące w ogule r. sr.
88 kop. 5o,osób -. . « « . "82.

Na raz jeden otrzymało wsparcie
Dzieje Dobrocz. rok 1821. styczeń.

 

 
554.

|rzystwa „gubernatora

 

..pionIĘŻDE; "wynoszące 'w ogule r.
SP: 3.0808000 Kodi zak GE 8.
 

| Ogulna «liczba żywionych i-opatry-
wanych osób
«dniu

'w miesiącu gru-
sta s2BO:

„Ignacy Jundzeli sekr. towarz.
 

"TOWARZYSTWO. DOBROCZYNNOŚCI GRO-

DZIENSKIE.

„Pośiedzenie <jeneralne i zdanie doroczney
sprawy ,-d. 12 „grudnia 1820 'roku.

'(0b. Rok 1. .Dziejów -str. 37.)

Mpnw 'tyim jako w:rocznicę otworzenia
„£owarzystwa Dobroczynności . grodzień-
skiego, zebrali się członkowie -dla od-
bycia. jeneralnego posiedzenia.

'Po.zagajeniu 'przez prezesa towa*=
cywilnego gro-

dzieńskiege .J. W. Michała „Andrzeyko-
„| wicza, przemową, okazującą cel niniey-

szego.zebrania; sekretarz towarzystwa
MichałWitanowski odczytał zdanie spra-
wy '2 rocznych czynności kommissyi
w wyrazach następnych:

"W POCZĄTKOWEM rozwijaniu utworzo-
nego przez was, szanowni spółczłon=

kowie! towarzystwa, pilnować się wska-
zaneyw tymczasowych „prawidłach dro-

|gi, było powinnością i potrzebą :-<kom-
a

>

 



u

5

missyi. Szczupłość funduszów i środ-
ków ograniczały działania w tym roku
bardziey przygotowawcze a niżeli za-
spakajające. Jednakże obok usiłowań
w wystawieniu domu,zdolnega dać przy-
tułek żebrakom, który już jest ukoń-
czony, starano się opatrywać żywno-
ścią ubogich i przynosić ulgę cierpią
cym przez ciągłe utrzymywanie stolui
dostarczenie lekarskiey pomocy. Przy
zawiązaniu bowiem ninieyszego towa-
rzystwa oświadczyliście ubogim 1 żebra-
kom , że od dnia 12 grudnia 1819 roku,
od dnia tak drogiego dla wszystkich
narodów szczęśliwemu berłu, NAYJASNIEY -
SZEGO CESARZA ALEXANDRA poddanych , los
tych nieszczęśliwych, jest pod opieką
towarzystwa dobroczynności; a tak, gdy
w ciągu roku przeszłego szczupłość fun-
duszów zaledwie dozwoliła uiścić się ztak
święcie danego przyrzeczenia w opę-
dzeniu pierwszych potrzeb życia żebra-
ków na koszt dobroczynności przyjętych,
gorliwość kazała czynić przygotowanie
do osłodzenia cierpiefr tych nieszczę-
śliwych, a przez to, do zupełnego zamia- |
rów waszych spełnienia.

Kommissya przy otwarcia miala
sobie podane następne fuudusze.
1. Oddane przez szlachtę
JW. gubernatorowi cy-
wiińómy | Se € cie. » € -.F. i< 9000

2. Ofiarowane przez pro- ,
kurora guberskiego P. <
ZłOTEMAJe: 000 RORY GOKCACIEr 200

5. Przysłana przez JW.
gubern. wojen. litew.
ofiara xiędza prałata
Pusłowskiego - « « + e I.$. 1500

4. Zizapisow do xięgi ofiar
zebranych przez samego
JW. cywilnego guber-
natora, marszałków po-
wiatowych oraz prezy-
denta miastaGrodna cz..

34.142.r.8.1218k,073x.a.0528

Ze zaś większa część ta-
| kowych zapisów była na
|remanencie , który pozy-
skać kommissya miała za
naypierwszy - czynności
swoich przedmiot ; przeto
JW.prezes towarzystwa,
jako naczelnik gubernii,za-
chęcił urzędników do pu-
bliczney administracy w
gubermii grodzieńskiey na-
leżących, którzy przyjęli
na siebie staranie 1ch po-
zyskania; uzyskano zatóm
ofiar w gotowiźnie: cz.z.44.r.s.87gk,51%r a.4529k.47

Pozostaje na remanencie
cz. zł. £5.r.5.452k.81 r.a.13760k.45 Różnica w ilości złota i
monet, stąd pochodzi: że
w mieyscu złota 1 assygnat,
„niektórzy płacili srebrem
podlug kursu; eo wyjaśnia
szczegułowy rachunek.
Pomnożenie funduszów

Towarzystwa było równie
ważnym przedmiotem :
przedsiewzięte ku temu
sposoby, następny przy-
niosły Skutek w roku 1820.

B Władze rządowe tak
gubernijalne jako i po-
wiatowe, przyłożywszy
się znacznie przy samćnr
zawiązaniu 'lowarzy-
stwa do zbierania oliar,
zachęcone przez JW.
cywilnego gubernatora,
nie odmówiły i nadal po-
mocy swojey. IKazda ju-
ryzdykcya przyjęła xię-
ę sznurową do zbiera-

nia składek. Wszystkim
przeto powiatom 1 ka-
zdemu stanowiotworzo-
no spo:obność do chwa-
lebnego przedsiewzięcia -
wspierania nieszczęśli-
wych. Nie wszystkie
jeszcze juryzdykcye ode-
słały tegoroczne zbiory.
Dotąd z tego zródła we-
szło . . . . . cz. zł.Ó,r.s.78k.7e. r.a,244

16. Wczasie przeszłego
| karnawału dana była na  |  dochod ubogich redu-
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ta, na którą JW. cywił- >
na gubernątorowa An-

drzeykowiczowa Z Cor-

ką Panną Melaniją zająć

się raczyła na danymau

siebie balu, roezdaniem

biletów. Zebrany ztąd

dochod, po odtrąceniu
svydatków na oświece-

mie sali zapłatę muzyce, ż

przyniosł czystego zysku” czł.7r.5.125k,05żr.a.2'

Znakomity dar z boga-

tych korun,od osoby,ktora
śmie swe znane skąd inąd

nieszczęśliwym wsparcia

potrzebującym, zakrytóm :

mieć chciala, nastręczył

projekt sprzedama tako-

wych korun przez lote-

rvą, która ZA rozdaniem

biletów na całą guberniją

rozesłanych.ma przynieść

czerwonych złotych 500.
Zebrano już z tego przed-

miotu w gotowiznie - « * * F.B: 40k. 50

JW. gubernator cywil-

ny włożył obowiązek. aby

przy umowie z przybyły=

mi doGrodna aktorami, do
ceny zwyczayney biletów
nateatralne $pektakle do-

dano na dochod dobro-

czynności od loży górney
i krzesła groszy 10, od
parteru i loży dolney gro-
szy 6, od galeryl groszy 5. |
Ztego źródła weszło dotąd . . r.s. 15 k.50.
Nadto za jeden spektakl

dany nadochod - dobro-
czynności po odtrąceniu

expensów wniesiono . cz.zł.3 r.s: 58 k. 25 r. a. 25
Przy rozdaniu lrążka-

rzom numerów i zinnych
dobrowolnych ofiar. tu-
dzież ze sztrafów, P. po-
licmeyster Wysoczyn ze”

brał i wniosł . . . r.s.2ak.Szłr.a.52 k'50
Nakoniec z rozmaitych

ofiar, których szczeguły

osóbny pojaśnia rachunek :
wniesiono w gotowiznie cz.zł.1 r.s.26%4k.30. r a.275

Przekazano obligów za
któremi pozyskać się mają
na fundusz dobroczynności
summy, w ogule czerw:

zł. 15 r. s. 416 k.50 r.a,1376

4 8

do pozyskania . . . 45

1 Wniesiono aftdicipatice
ina rok następny z ofiar
ido xięgi zapisanych . cz. zł. 1or.8. 4

Z pówodu niedostatku
gotowizny JNV. prezes to-
marzystwa cywilny gu-
bernater. Andrzeykówicz
na opędzenie nagłych wy-

„|datków pozyczył « « « «+ - . r.as. 1152 k.8
Które do zwrótu JW

prezesowi przynależą.
 

Ogólny zatem przychod: ;
w Gotowiznie . cz.zł.71 r.s.502gk 63r.a.11495k.5.
Na remanencie pewnym

3 452 81 1568 4b
Zapisów w pozyskaniu

niepewnych do których
należy spodziewany do-
chod z łoteryi na korany 15 1826. : .: 1576-
  Summa . cz.zł 129r.$.0507k.673r.a.14237k.50

. Odtrąciwszy od tego po-
życzone przez JW. gu-
belidmi o o0cSSG% . WOWae. COKADK MB
 

Cały fundusz wy-
nosi . . . cz.zł. 129 r.s,5307.k.873r.a.13105k.5e

Wykazawszy ciąg działań do zwię-
(kszenia funduszów zmierzających, kom-
|missya ma za obowiązek usprawiedli-
wić się z użycia takowych zbiorów,
już to na wspareie niesczęśliwych, juź
przygotowanie domu. lobroczynności,
który da im w następnym czasie przy-
tulenie.
| Gdy wszyscy żebracy wdniu 1%
grudnia 181g roku w mieście Grodnie
zebrani, po dostatecznóm oich stanie

upewnieniusię na koszt Dobroczynności
przyjętymi zostali: utrzymanie ich za-
tćóm było celem starania kommissyi,
która pilnując się tymczasowie prze-
pisanych prawideł, delegowała dwóch
członków swoich PP. policmeystra Wy-
soczyna i sędziego ziemskiego Adamo-
wicza do utrzymania ciągłey kontroli
osob wsparcia potrzebujących, wywia-

| dywania się o nieszczęśliwych i śledzenia
czy istotnie wsparcie potrzebne. Dwóch

c= >

 

 



7

innych członków, jakoto , PP.prezydent
miasta Kreybich. i rejent ziemski Ku-
dorowski,. mieli sobie poruczone opa-
trywanie ubogich przyjętych na koszt

dobroczynności i dostarczanie im żywno-

ści. Nakoniec, członek. kommissyi: do-

ktor medycyny P. Czeretowicz , dawał
pomoc lekarską chorym. Wszyscy na
sessyach tygodniowych zdawali przed
kommissyą sprawę.

Liczba osob z Dobroczynności utrzy-

mujących się była następna:

Od

Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od

grudnia 181g do 15stycznia 1820
Naywięcey go Nqym. 8q.

stycznia do 15 lutego g6 . . gt.

lutego do 138 marca g5 - . 94.

marca do15kwietnia g4 . . go.

kwietnia do 13 maja g1 . . 8%.

15 maja do 13 czerwca 86 . . 68.

15 czerwca do 15. lipca 70 . . 68.
15 lipca do 13 sierpnia 68. . 67.

15 sierpnia do 15 wrześ. 68... . 660.

13 września do 13pąźdz. 68 . . 66.

Od 15 paździer. do 13.listop. 68 ... 67.

Od 15 listopada dó 15 grud. 71 . . 67.

Stąd się okazuje, że w ciągu
roku zeszłego utrzymywało się

eodzieńnie osób 96. . 66.

Umarło w ciągu tegoż roku
osob | +

Tak znaczne zmnieyszenie iłości o-

12.

15

15
15

15

.

sob na fundusz dobroczynności przyję-|

tych, stąd pochodzi, że bliższe ich lo-

sem zajęcie się, dało sposobność kom-

missyi dostrzedz , że w liczbie tych że-

braków rnieścili się niektórzy opuszcze-
ni od familii będącey w stanie i obo-
wiązaney żywić swoich krewnych; inni
należeli do właściciełów dóbr, którzy
wedle praw krajowych: mają powinność
zająć się utrzymaniem starców lub ka-*

8

leków. wsi własney; inni nakoniec zna-
leźlisnieysce przy klasztorach. Słowem,
gdy nastąpił czas letni, a żebractwo
zatamowanćm zostało, każdy szukał
sposobu utrzymania się.  Dobroczyn-
ność zaś przyjęła na łono swoje tych
wszystkich , którzy innych sposobów do
wyżywienia siebie znaleść nie mogli.

Dostarczenie żywności spełniało się
za kontraktem z mieszczaninem P. Ma-
lewiczem pod następnemi warunkami
zawartym.

P. Malewicz przygotowywał chleb i
supę dla tylu osob, ile przychodziło do
niego- ze stęplowanemi blaszkami wy-
danemi od kommissyi dobroczynności,
na znak, że im się żywność należy. Zy-
wność ta składała się z pułtora funta
chleba i puł garca siipy z legumin świe-
żych, dobrze wywarzoney, każdey nie-
dzieli i święta z porcyą mięsa świeżego,
innych dni z słoniną, a w dni postne
z olejem. Ubogi przychodził po tę
żywność z naczyniem ; a nienogący dla
ksłabości zdrowia lub kalectwa wycho-
dzić z domu, gdy dobrem sprawowa-
niem się przekonał, iż danych mu go-
towych pieniędzy na pijaństwo nie obró-
ci, otrzymywał na żywność groszy 10
na dzień; za tę bowiem cenę od osoby,
P. Malewicz dostarczał wyżey rzeczo-
ne wyżywienie.

Oprócz płatnego sługi , z dobrey kon-
duity i uczciwości znanego, który przy
rozdawaniu ubogim strawy codziennie
był przytomny, członkowie dosyć czę- sto i mniey spodziewanie, odwiedzali
garkuchnią dla przekonania się o do-
broci ehleba i supy i dla dówiedzenia
się od samychże ubogich czy regular-
nie przeznaczona żywność dochodzi. Chorzy mieszczeni byli w lazarecie
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powszechney opieki, gdzie kosztem
tegoż lazaretu utrzymani; lub w domu
własnegomieszkania, gdzie wszelką od.
doktora mając pomoc, żywność i le--
karstwa z funduszu dobroczynności do-
stawali.

Wydatek na utrzymanie. biednych:
był następny:

Na wyżywienie całoro-
czne od g5 do 66 osob ubo-
gich wydano cz. zł. 56r.s.120gk.5r.a.8gk.07,
Na zakupienie lekar-

„stwa dla chorych . r.a.71-k. 97
Na pogrzebienie umar-

łych ..r.8.7k.35>
Dane w dniu 12 grud..

1819 roku, jako w dzień
urodzin Nayjaśnieyszego
Cesarza przy zawiązaniu
towarzystwa po rublu 1
na osobę w ogule . . r.s. 180:
Nadto opłata służącego

na rok złotych 200 zgo-
dzonego i osobno wspar-
cia podczas jego choroby
złotych 20 wogule SEGA 99.
Sporządzenie 700 bla-

szek na znak do brania
porcyy "BE,
Sprawienie letńiey o-

dzieży dla aresztantów .
Sporządzenie xiągi pro-

tokułów .- . . „ rzs.4.k. 50

Oguł wydatków admini-
stracyynych . .  cz.zł.57 r.s.1540k.go r.a.261k.6%41

r. 8. 7:

0. 0- [+ A. 100%

Przygotowanie: mieszkania: dla: że-
braków tympilnieyszą. stawało-się po-
trzebą, że przedsięwzięte do opatrywa-
nia tych nieszczęśliwych: środki,. anłj

troskliwości  kommissyi;zaspakajały
w bliższem nad ich losem czuwaniu, ani:

wskazywały sposobów utworzenia: po-
rządney administracyi z powodu rozpro-
szenia mieszkań ubogich po całćóm mie-
ście, Już przy zawiązaniu towarzystwa

JW. prezes cywilny gubernator An-
drzeykowicz, uczynił staranie przedsta-

10

'wując władzy rządowey 0 dozwoleniu'
użycia murów zruynowanych dawnego
klasztoru Sty Duch zwanego. Rządzą-
cy: senat ukazem z.dnia: 10 marca roku
bieżącego nato przedstawienie zgodził
się,i uznał takowe mury własnością
towarzystwa, za opłaceniemdo magi-
stratury. powszechney, opieki wartości
,ocenioney 1g6.rubli 25 kopiejek sre-
,brem, ato-w: późnieyszym czasie, gdy
fundusze dobroczynności: takowy wy-
datek uskutecznićdózwolą. Gdy tym
sposobem: "Towarzystwo.stało się wła-
ścieiełem murow ś. Duch zwanego, JW:
|prezes' mając od zgromadzenia jenera|l-
nego osobne umocowanie do zajęcia się
ich erekcyą, wnosił.do.kommissyi bi-
lans wydatków: przez” architekta wyli-
czony, i okazywał. kontrakta z każdym
przez: szczegułmaystrem zawarte. Bi-
lans ten: gorliwością samych nawet rze-
mieślników: z części swey pracy chętnie
dla. dobra ludzkości przynoszących ofia-
rę,.o 1810 rubli 50 kopiejek srebrem,
|zmnieyszonym został. Cała zatćm erek-
|cya- rubli srebrnych 1600i assygnata-
mi 11200 rubli towarzystwu kosztuje.
A' tak. wzniosł się dom obszerny, który
z początkiem następney: wiosny, gdy
mury. wyschną, zamieszkanym być
może,. apięknością architektury zewnę-
trzney, ozdobę miastu przynosi. Cał-
kowity: zatóm wydatek w roku teraźniey-
szym: uczynił::złotem czerwonych zło-
tych: 56; srebrem rubli 2940 kop. 4o;.
tassygnatami 11461 rubli kop. 64.
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Bilans jeneralny..

Przychod:.

Zebrano 'w gotowi-
źnie cz. zł. 71 r.s.5o2gk.0%T.as.1 1493k.5)
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Na remasencie pewnym
do pozyskania cz. zł. 45r.5.402 k.81 r.as. 1506 k.40
Żapisów do pozyskania

niepewnych . cz.zł.15 . 1026. 6a POZO"

Oguł funduszu cz.eł, 129 KiTe RBVDUJST

Rozchod

 

(Wydano w ogule cz.zł.57r.s.294ok.gor.a,11461k.6:

Pozostaje od rozchodu
na rok następny 182% to
jest: w gotowaźnie cz. zł.12 r.s. 88k. 163 r. a. 51 k.41
Na remanencie pewnym

do pozyskania . cz. zł. 45.
Zapisów do pozyskania

niepewnych. .cz.zł 15..14826. „1576

Oguł funduszów na rok

 

. 452.81.. 1368 . 45

1821 następny. cz.zł.70r.s.2366k.9731 r.a:2775k.86
_ Ziezego do zwrótu należy
JW. gubernatorowi . , , . . . , 11532k.8.

Oprócz powyższego pieniężnego ifun-
duszu zapisano ofiar w zbożu. Żyta
beczek44: , krup beczek 4ż, pszenicy
beczek eż, orkiszu ośminę jednę, owsa
beczek 14, i kartofli beczka 12.

To składa fundusz dobroczynności.
Dodaćnależy dom nowo-wymurowany,
karczmę na przedmieściu zruynowa-
"ną żadnego dotąd nieprzynoszącą do-
chodu, juryzdyki przez JW. Hrabvinię
Kossakowską darowane , które składa:
ją towarzystwa wiasność.

Na udowodnienie czynności i rachun-

ków , kommissya składa protokóły
'xięgi, które okażą, że w ciągu roku
odbyło się posiedzeń zwyczaynych 50;
że każdy wydatek za assygnacyami był
czyniony; że kassa dobroczynności ka-
zdego miesiąca rewidowana przez pro-
Kiacsą jako członka towarzystwa, że
nakoniec kontrolę ubogich wsparcie
pobierających, jak nayakuratniey u-
trzymano. Pozostaje zatćm prozić sza-
nownego towarzystwa, o Wyznaczenie
z porhiędzy siebie delegacyi, dla przey- 

12

rzenia xiąg 1 sprawdzenia rachunków,
oraz zakonnotowania ich stosownie de
przepisanych na to prawideł.

Po przeczytaniu takowego zdania
sprawy, towarzystwo do obliczenia kas-
sy kommissyi, oraz
nia xiąg przeznaczyła członków swoich
PP. sowietnika izby skarbowey gro-
dzieńskiey Styczyńskiego , assesora tey-
że izby Krupowicza i pisarza grodz-
kiego grodzieńskiego Dańkiewicza.

JW.. Prezes towarzystwa oświad-
czył zgromadzeniu , że przez prawidła
saloe: włożony był na kommissyą do-
broczynności obowiązek przygotowania
projektu ustawy dla towarzystwa gro-
dzieńskiego, stosowneydo zasad towa-
rzystwa wileńskiego. Że zaś JW. gu-
bernator wojenny litewski żądał mieć
jak nayprędszą wiadomość względem
prawideł towarzystwu grodzieńskiemu
przewodniczyć mających, dla przedsta-
wienia ich na naywyźsze utwierdze-
nie; doniesiono przeto JW. guberna-
torowi wojennemu, że jak towarzy-
stwo grodzieńskie formuje się na wzór
|wileńskiego, tak wprowadzenie stop-
niowie ustaw wileńskich, usuwa potrze-

bę stanowienia nowych przepisów, któ-
reby były tylko powtórzeniem ustawy
wileńskiey. Adommissya zatóćm zanio-
sła do JW. gubernatora wojennego
prośbę o wyjednanie Naywyższey ap-
probaty towarzystwu grodzieńskiemu
w stosunku do ustawy dla towarzy-
stwa wileńskiego slużącey.  Jakową
czynność kofiikissyi, towarzystwo Zar
twierdza.

Przystępując do wyboru na rok na-
stępny prezydenta, wice prezydentów
i członków do kommissyi dobroczynno-

do zakonnotowa-.
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ści, towarzystwo przekonane, że usta-
łenie jego połączone jest jak naymo-
„eniey ze starannością JW. gubernatora
cywilnego, któremu początkowy za-
kład swóy jest winne, zaprosiło jedno-
myślnie, aby i na rok następny prze-
wodnictwa swego odmawiać nie chciał.
Jakoż wybrani zostali: |

Prezesem: JW. gubernator cywilny i kawaler
Michał Ardrzeykowicz. i

Vice prezesami: 1. P. Konstanty Maxymowicz
vice gubernator i kawaler.

2. P. Leon Suchodolski prezy-
dent sądu głównego 1go de-
partamenitu.

Członkami: 1. P. Antoni Jelec prezydent sądu
głównego 2go departamentu i
kawaler.

„. P. Józef Horehlad prokuror.
. P. Dominik Mitanowski strapczy

guberski. :
. P. policmeyster F/ysoczyn.

1
>

00
3
|

retowicz.
6. P. sędzia ziemski grodzieński

Adamowicz.
7. P. prezydent miasta Kreybich.
8. P. rejent ziemski grodzieński'

ZA MH alęryan Kudorowski.
Na sekretarza: P. tytularny sowietnik Michał

Witanowski.
Na zastępcę: P. Augustyn Bulkowski.
Na kassyera: P. Józef Nielubowiez.

JW. Prezes Andrzeykowicz , skła-
dając podziękowanie towarzystwu i-
mieniem wszystkich członków kommis-
syi za położoną ufność, oświadczył, że
chcąc uczcić dzień urodzin Nayjaśniey-
szego Cesarza wszech RossyyĄrExANDRA I,
tak przyjemny dla wszystkich berłu
Jego poddanych, rubli assygn. 1,152
kop. 8, ofiaruje na fundusz teyże do-
broczynności. Jakową ofiarę towarzy-
stwo z wdzięcznością przyjęło.

Towarzystwo uiszczając się ż przy-
jętego obowiązku obdarzenia w tym
dniu nieszczęśliwych , przeznaczyło im

. P. doktor medycyny Antoni Cze-

14%.

wydać dubeltową porcyę zywności i po
kieliszku wódki.

JW. Prezes dobroczynności doniosł,
że plan domu ubogich zrobiony był
przez P. architekta Szurychta , który
swą praeę dla ludzkości poświęcił; prze-
to towarzystwo ma sobie za obowią-
zek wdzięczność P. Szurychtowi w pro-
tokóle. swoim zapisać. |

Po czćm towarzystwo zakończyło po-
siedzenie jeneralne, zapisaniem osóbney
do xięgi ofiar składki. !

Za zgodność sekretarz towarzystwa
M. Witanowski.

 

ZAKŁADY DOBROCZYNNĘ W MIESCIE POWIA4-
TOWEM SŁUCKU.

(Ob. Dziejów rok I, str. 184 i 225)

Towarzystwo dobroczynne pod i-
mieniem Dom Miłosierdzia założone
w Słucku od tamecznego proboszcza
prałata sZantyr, gdy coraz większego
wzrostu nabywać poczęło, już w przed-
miocie udzielanego wsparcia dla cier-
piącey ludzkości, i pomieszczenia zna-
czney liczby nieszczęśliwych w tym
przytułku wszelkiego rodzaju nędzy;
już z uwagi szczodrobliwych zasiłków,
jakie hoyność znakomitego powiatu te-
mu zakładowi raczy udzielać; przeto
wspomniony. proboszcz jeszcze na po-
czątku zeszłego roku widział potrze-
bę, aby ten litościwy związek, mógł
się przeistoczyć w towarzystwo od rzą-
du zatwierdzone. W tym celu szu-
kał gorliwego pomocnika , i miał ukon-
tentowanie naleźć go w osobie JW.
marszałka Hrabi Pociey-Niepokoyczy-
ckiego, który będąc w stolicy państwa,
przełożył J. O. X. ministrowi S. D. i N.

©

 
O. jako głównemu zwierzchnikowi mi-
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łosiernych zakładów, zamiar utworzo-
nego w swoim powiecie dobroczynne-
go towarzystwa , i otrzymał porucze-
nie przedstawienia prosto..do siebie u-
staw rzeczonego związku; jakoż. po przy-
byciu jego do Słucka zestały ułożone i
przedstawione J.O. X. ministrowi zasa-
dy projektu ufundowania w mieście i

w powiecie słuckim komitetu .w .usta-
wie człeko-lubnego towarzystwa: (1) za-
mierzonego, ze stosownemi do.miey-
sca i okoliczności przydanemi uwaga-
mi. "Fo wszystko otrzymało zadowole-:

nie J.O. X. ministra , który. do. JW.
marszałka raczył się odnieść -w.następ-
nych wyrazach:

„ Rada Imperatorskiego.człeko - lu--

„bnego towarzystwa do marszałka słu-
„ ckiego. Ułożone przezJW. WM. Pana
„i przesłane do mnie przy odniesieńiu
„się 2 marca r. b. ustawy słuckiego

„komitetu, przełożone zostały człon-
„kom rady lImperatorskiego człeko-

„lubnego towarzystwa, :na :ich:rozpa-
„trzenie; które nalezione ;zostały od-
„ powiadającemi we wszystkićm -celowi
„tego towarzystwa. 'Łecz dla utwier-
„dzeniaich i przywiedzenia do skutku

„ potrzeba wiedzieć uprzednio .radzie:

„1) o imionach istanie członków ma-

„jących składać słucki komitet; -2):0

„osobach, które piastować będą jego

„urzędy; 5) o dobrodziejach; 4):0 ilo-
„ści summy przy odkryciu «komitetu.
„niającey się naydować; 5) wiele jey
„corocznie być może w zarządzeniu

„ komitetu. Takową otrzymawszy wia-
„ domość, rada Imperatorskiego człeko-
„ lubnego towarzystwa, nafundamencie

„jey, będzie mogła przystąpić do pro-
 

(1) Ob. Dziejów rok I, str. 41.

„16

„śby o naywyższe potwierdzenie słuc-
„kiego komitetu. Podpis, główny ku-
„ rator lmperatorskiego człeko- lubne-
„go towarzystwa Miążę „łlexander Go-
„dicyn. N. 55e. 22 kwiet. 1820. *

/Na-skutek -tey rezolucyi, przesła-
na została szczegułowa wiadomość ©0
tćóm wszystkićm, o co zapytanie za-
szło, i doniesiono, iż summa 10,000 zł.
natychmiast -od człanków „niektórych żłożona , oraz 5,000 dawnego 5. Anny
szpitala, niemniey 1 ta,-o którą rzecz
idzie w kommissyido interesów dzie-
dziczki Słucka przeznaczoney, ustano-
wią znaczny początkowy fundusz dla

tworzącego się zgromadzenia , miano-

wicie, iż już dom (acz- szczupły na ob-

szernieyszy dobroczynny zakład) jest
zbudowanym, a hoyność znakomitego
powiatu nie wątpliwą podaje nadzieję,
iż-'w swych zasiłkach , które teraz czy-

ni, nie ustając, znacznie do ustalenia

losu 'przedsiewziętego związku przyło-

żyć się raczy. Na takie przedstawie-
nie otrzymał już JW. marszałek (któ-

|rego założyciel uprosił z innymi człon-

kami za prezydenta) zapewnienie o

naywyższóm utwierdzeniu mającćm nie-

chybnie nastąpić za powrótem Monar-
szym do stółicy. Co gdy się stanie, nie

ubliżymy przenieść do wiadomości pu-

bliczney o całey osnowie nowo formu+=

jącego się w Słucku komitetu towarzy-

stwa imperatorskiego człeko-lubnego.

O SZKOŁACH 'PARAFIJALNYCH W DYECEZYŁ

ŹŻMUDZKIEY.

 

Od biskupa żmudzkiego i kawalera Xię-

cia Giedroycia do JJXX. plebanów i

flijalistów dyecezyi żmudzkiey odezwa.

Nauczać lud prosty, jest celnym

powołania kapłańskiego obowiązkiem. 
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Od lat blizko dwudziestu, jak mnie Opa-
trzność przeznaczyła rząd tey dyecezyi,
usiłowałem szczególniey wzbudzić chęć
w mojem duchowieństwie zakładania

tych zaprowadzeń, które dziś blizey uwa-
ge rządu zajęły. Jeszcze w roku 180g
wizytując dyecezyą, poleciłem JJXX.
piebanom tych kościołów, przy któ-
rych nie znalazłem szkołek parafialnych,|
aby jezaprowadzać starali się. Pomno-
żyły się do dnia dzisieyszego szkółki,
ale nie mogę się jeszcze cieszyć pożą-
danym moich odezw skutkiem. Rzu-

cone ziarno moich zachęceń nie wszę-
dzie dobrą znalazło ziemię, owszem
w niektórych mieyscach, gdzie pewną
miałem nadzieję pięknego wzrostu , u-
duszone, żadnego nie przyniosło owo-:
cu. Duchowieństwo mojemu poruczo-|
ne rządowi? chciey się przejąć prawdzi-
wym swojego powołania duchem, chciey |
wyobrazić sobie prawdziwy pożytek
z oświecenia ludu ciemnego wynikają-
cy. Zasłużyłośjuż sobie więcey niż|
duchowieństwo innych prowincyy po-|
chwał, powiększając liczbę szkołek pa-
rafijalnych : pomnóż dziś swoje usiło-
wania, aby każdy kościoł miał ten na-
der zaczeka przy sobie zakład. Na
uskutecznienie mojey odezwy, więcey
potrzeba dobrych chęci jak wydatków.
Gdzie jest trudność niepokonana wy-
budowania szkoły, może się łatwo
wynaleźć izba w pomieszkaniu kapłań-
skićm na zebranie się na naukę dzieci.
Odezwa ta moja zaymuje tych pleba-
mów ifilialistów , którzy szczupłe ma-
ją fundusze: ich gorliwość, ich usilne
zajęcie się uczeniem dzieci wieyskich,
będą policzone w rzędzie zasług i sta-|
ną się szczeblami do awansów i nagrod  
w dyecezyi. Jeśliby zaś głos móy pa-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821*

%
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sterski nie przeniknął JJXX. plebanów,

mających dostateczne fundusze , ostrze-

gam, iż w tym względzie móy rozkaz

zastąpi  mieysce ninicyszey odezwy.
Przypominam tu także JJXX. pleba-
nom, aby starali się akuratne «lawać
raporta do dozorców szkól powiatowych
o szkołkach swych parafijalnych we-
dług instrukćyi sobie przepisaney. Dan
w Olsiadach dnia 4 listopada 1820r.

Podpisano : Józef Xiązę Biskup.
Zgodno z autentykiem X. Wincen-

ty Łaniewshi J.A. M. Kapelan.
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WIADOMOSC O FUNDUSZACH I LEGACYACHw DY-

ECEZYI ZMUDZKIEY Za rządow teraż-

nieyszcgo biskupa i kawalera Jozefa

Arnolfa xiążęcia GIEDROYCIA nastałych,

a w sądach powiatowych przyzna-

nych i przez zwierzchność duchowną

approbowanych.

: ; iż $.
Imiona i nazwiska fundatefćw,

1. Alexander xiąże Sapieha, różnych oc-
derów kawaler, na zabudowanie a|l-

taryi przy kościele sSzatskim nadał
płac prętów 50 dłużyni a 20 szerzy-
ni zawierający. Uczyniony r. 1779
marca a6, przyznany i zaprzysiężony
18502 stycz. 25, approbowany 1802
stycz. 50.

2. PP. Benedykt i Maryanna Dyrdowie,
fundowali altaryą przy kościele ugiań-

skim, przyłączyli tunduszem włokę
1 gruntu i summę zł. pol. 8000. Uczy-
nieny r, 1794 mar. 19. przyznany i
zaprzysiężony 1794 mar.19, appro-
bowany 1802 lutego 18. Ż

5. Pani Bozalija Szymańska legowała
zh
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na altaryą przy kościele siadskich zł.
pol. 5400. Uczyniony r. 1800 wrześ.
28, przyznany i zaprzysiężony 1801
lutego 7. , ==

X. Michał F/assery wikaryusz ka-
tedry żmudzkiey z bratem: Benedy-
ktem Wasserym legowali naaltaryą

szatską. summę zł. pol. 12575. Uczy=

*

niony r. 1802 stycz. 25, przyznany

i zaprzysiężony 1802 stycz. 25, ap-

.probowany 1802 stycz. o:

5. .P Johanna Koityniowa legowałana al-

taryą olsiadską summę zł. pol. 270.

Uczyniony r. 1805 stycz. 20, appro-

bowany 1805 stycz. 20.

6. P.Anna Szkułtynowa majorowa b. w.

pol. uczyniła fundusz na altaryą przy

kościele Krupiewskim zł. pol. 15500.

Uczynióny r. 1805 stycz. 20, przy-

znanyizaprzysiężony 1803 stycz. 20,

approbowany 1805 stycz. 30.

7. PP. Józef i Anna Szkuliynowie fun-

dując plebanią w Krupiach powię-

yli summę altaryyską do zł. pol.

4bog. Uczyńiony r. 1808. lutego g.

© Maciey Mikułło fundował alta-

ryą w Radziwiliszkach z .summy zł

pol. gooo. Uczyniony r. 1805 czerw.

_ 11, przyznany i zaprzysiężony 1:805

- czerw. 11 approbowany 1807 sierp. 5

 

  

_g. P. Helena Pawlukowiczówna legowa*|

ła na altaryą radziwiliską summę zł. |-

pol. 4500. Uczyniony r. 1805 czerw. |.

11, przyznany i zaprzysiężony 1805

czerw. 1i, approbowany 1807 wrze:

mia 21 --'— -
10. P. Micewicz marszałek ptu resień.

fundował nową plebaniją w Skawdwil-|

lach,nadał funduszem temu kościo-

łowi gruntu włokę 1 1 morgów 5.

Uczynił r. 1504 mar. V.

11. Tenże marszałek /Micewicz przyłą- 
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czył funduszem kościołowi skawdwil-
skiemu zł. pol. 20000. Uczyniony r.

1804 mar. 5.
1e. Agata Galdykowska fundowała alta-
ryą przy kościele Lenkimskim z sum-
my zł. pol. gooo. Uczyniony 1804
mar.. 5, przyznany. i zaprzysiężony
1804 marca 5, approbowany 1804.
kwietnia 14.

13. PP. Józef: i Anna Sławoczyńscy ci-
" wónowie fundowali plebaniją w. do-
brach swoich Girdyszkizwanych, na-
dali funduszem gruntu nieosiadłego
włok 2 i summę zł: 12000. Uczy-
niony r. 1804 mar..2, approbowany
1806:lip. 15%

14. P. Zalwoysz legował na altaryą
szwekszniańską zł. goo. Uczyniony r.

„1804 lipca 1, przyznanyizaprzysię-
żony 1806 lip. 2, approbowany 1805
listop. 6:

15. P.BartłomieyŚSzarkowski na kościoł Ze-

pławski zł. 1800. Uczyniony r. 1505

listop. 4.
16. PP. Wiktory i. Agnieszka Jarudo-

wie ciwónowie gondyńscy fundowali

altaryą wKołnujach, nadając gruntu

włokę 1 ze wszelkiem zabudowaniem

isummę zł. gooo. Uczyniony r. 1806

stycz. 26, przyznany i zaprzysiężony

1506 stycz. 26, approbowany 1806

lut. 6.
17. P. Magdalena Myszkowska fundowała

altaryą w Kulach z summy zł. pol.

gooo.  Uczyniony r.1806 czerwca 16,

przyznany i zaprzysiężony 1806 czerw.

'22, approbowany 1806 czerw. -25.

18. P. Bartłomiey Kondrat na kościoł

kulewski legował zł. 1800. Uczynio-

ny r. 1806 hp. g, przyznany i za-

przysiężony 1806 czerw. 20, appro-

bowany 1808 maja 22.

te
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19. X. Ignacy Gotowtt professor wy-
służony -szkół «narodowych, nezynił
fundusz «na wsparcie biednych szla-
chcianek sierot, z kapitału zł. poi-

skich 10550. Uczyniony r. 1866 paźd.
8, przyznany i zaprzysiężony 1806

paźd. 8, approbowany 1806 grud. 20.
20. X. Bonawentura Goylewicz officyał

1 prałat żmudzki applik. :kościołowi
worniańskiemu zł. 6500. Uczyniony
r. 1807 mar. 4, approbowany 1808.
marca 27.

21. P. Ewa Nagurska marszałkowaptu
szawel. uczyniła fundusz na altaryą
Korciańską z summy zł. pol. 11700.
Uczyniony r. 1807 paźd. 10, przy-
znany i zaprzysiężony 1807 paźd.
15,apprebowany 1807 paźd. 30.

22. Taż marszałkowa /Vagurska.na-kon-
went panien benedyktynek -Kroz-
kich zapisała zł. poł. 5400. Uczynio-
ny r. 1807 paźd. 1o, przyznany i
zaprzysiężony 1807 paźd. 15, appro:
bowany 1807 paźd. 50.

25. X. Nikodem Poniatowski pleban po-
pielański zapisał: na altaryą przy ko-
ściele Popielańskim zł. pol. 4500. Uczy-
niony r. 1807 listop. 12, przyznany
i zaprzysiężony 1807 listop. 15 ap-
probowany 1807 listop. 20.

24. X. Szymon Jucewicz wikaryusz Po-
pielański legował na tęż altaryą zł.
pol. 4500. Uczynionyr.1807 listop.
12, przyznany i zaprzysiężony 1807
listop. 15, approbowany 1807 listo-
pada 20.

25. PP. Marta i Grzegorz Nagrodcy
legowali na szpital Plugiański sum-
mę zł. pol. 2700. Uczyniony r. 1808
stycz. 25, przyznany i zaprzysiężony
1508 mar. 10, approbowany 1808
mar. 30.  
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26. P. Antoni Samowicz, rejent ziem.
telszewski na altśryą przy kościele
Telszewskim zapisał zł. 2700. Uczy-
niony .r. 1808 mar. 14, przyznany i

. zaprzysiężony 1808 mar. 16, appro-
bowany 1808 mar. 20.

27. X. Tadeusz Kołowski alfarysta wie-
szwiański legował na altaryą Zełszew-
ską, sumimeę zł. pol. 4500. Uczyniony
r. *808 marca :4, przyznany i za-
przysiężony 1808 mar. 16, appro-
bowany 16808 mar. 20.

'28, „Panna Barbara F/itkiewiczówna.na

«wzmienioną altaryą żelszewską lego-
wała zł. 4500. Uczyniony r. 1808 mar.
14, przyznany i zaprzysiężony 1808
mar. 16, approbowany 1808rnar. 20.

|2g. PP. MateusziAgata Gintyłłowie na
altaryą łełszewską legowali zł. pol. goo.
Uczyniony r. 2808 mar. 14, przy-
znany izaprzysiężony 1808 mar. 16,
approbowany 1808 mar. 20.

30. P. Bartłowiey Kondrat uczynił fun-
dusz na organistę przy kościele Ku-
„łewskim z summy .zł. pol. 450. Uczy-
niony r. 1808 maja 20, approbowaiy
1808 czerw. :1.

5a. P. Jan Piłsucki VW. marszałek ptu
telszew. fundował altaryą w Zemte-
łanach, nadał gruntu prętów kwa-
Jdrat.72: ze wszelkićm zabudowaniem
dla xiędza altarysty. Uczyniony r:
2808 lip. 1, przyznany i zaprzysię”
żony 1808 lip. 1, aprobowany 1808
lip. - 28.

„82. X. JózefPiotrowicz lagował na al-
taryą „Zemęlańską zł. 5150. Uczynio-
my r. t808 lip. 1, przyznany i za-
przysiężony 1808 lip.1,approbowa-
ny 1808 lip. 28.

55. P. Kazimierz Kęstówicz na tęż al-
taryą legował zł. 450v. 'Uczyniony

2" —  
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r. 1808 lip. r, przyznany i zaprzy-
siężony 1808 lip. 1, approbowany 1808
lip. 28.

54. P. Waleryan Zutowicz na altaryą
Zemelańską legował zł. 1550. Uczy-|
niony r. 1808. lip. 1, przyznany i za
przysiężony 1808 lip. 1, approbowa:
ny 1808 lip. 26.

55. PP. Dyonizy i Katarzyna Goszżow-
towie b. asssesorowie ptu. upit. fun-
dowali altaryą w Beynarowie, na któ-
rey fundusz włokę 1 i morgów 2 zie-
mi nadali i corocznie obowiązali się
annuaty płacićzł. pol. £00. Uczynio-
nyr 1808 wrześ. 5, przyzrany i za-
przysiężony 1808 wrześ.18, approbo-

. wany 1508 września 24.

56. P. MaryannaGrygułowiczowalego-
wała na altaryą przy koście Sżadskim
zł: 4500. Uczyniony r. 1808 paźd. 7,
przyznany i zaprzysiężony 1808 paź-
dziernika 7.

57. P. Barbara Rymgayłowa na altaryą
tęż samę zł. 1800. Uczyniony r. 1808

paźd. 7, przyznany t zaprzysiężony
1$08 pażd. 7.

58. P. Eleonora Beniuszowa fundowa-
ła altaryą przy kościele Łuknickim
z suminy zł. pol. goo. Uczyniony r.

1808 paźd. , przyznany i zaprzysię-
żony 1808 paźd.1o,approbowany 1808
paźdz. 50.

5g.X. Dyonizy Straszewicz pleban po-

szuszwiański legował na kurs przy ko*

ściele Poszuszwiańskiem summę zł.

50000, która za ukazem rzymsko-ka-

tolick. duehow. kolegium 1go depart.

dnia 51 lip. 1%05 reku, obróconą Z0-

stala na NX. iawalidów.

Józej Miążę Biskup (M. P.)

X. Jar-Matulewiczpleb. Olsiad.. za
sekretarza.

|dnia. Dawny na tym placu szpita! w zu-

|latora uczynienych ofiarach, w czasie
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SZPITAL PARAFIJALNYw SAŁANTACH w dye-
cezyi źmudziey.

Do redakcyi Dziejów dobroczynności,

od aiędza Tadeusza ŁawRYNOWICZA
proboszcza sałantowskiego.

Uwielbiając dobroczynne sałanto-
'wskiego kollatora, i w części parafijan
moich ofiary, którzy w roku idącym
do wybudowania nanowo, przy tym
kościele porządnego dla ubogich szpita-
la, wiele się przyłożyłi, postanowiłem
upraszać redakcyi , aby szanowne tych
dobroczyńców imiona w dziejach swo-
ich umieścić raczyła. Plac na takowy

szpital darowańy jest przez 5. p. Wła-
dysława starostę gorżdowskiego , i Be-
nedykta ciwóna użwętskiego, braci ro-
dzonych, Woynów', sałantowskich nie-
gdyś dziedziców, w roku 1667 czer. 10

pełney znalazł się ruinie; ja mieysco-

wy proboszcz, tak potrzebney dla bie-

dnych, sam przez siebie, ile w tak

prędkim czasie, podnieść budowli nie

byłem w stanie. Pobudzony dopiero

nie tylko zachęceniem, aleihoynćm

wsparciem swojego dobroczynnego kol-

łatora, P. Leopolda Gorskiego b. mar-

szałka telszewskiego, który śladami po-

bożnych swych naddziadów, tychże sa-

mych wspomnionych Woynów idąc, za-

wsze na dzieła ludzkości otwarte ma

ręce, robotę około newego szpitala za-

raz z wiosny, i zacząć, i w półroku |

skończyć zupełnie, mogłem. O dal- |

szych , równie przez tych Woynów, jak |

i przez. szanownego sałantowskiego kol- !

poźnieyszym będę miał zaszczyt do re-

tdakcyi przesłać wiadomość. Budowla

ta długości 11, a szerokości 5 sążni 
|
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mająca, z wyprowadzonym kominem,

na wysokićm podmurowaniu, eała de-

skami, we dwa rzędy kładzionemi po-

kryta, naymniey osób 16, we czte-

rech stancyach udzielnych, z tyląż ko-

morami, wygodnie mieścić może.

P. kollator ed zaczęcia tey budowii,

aż do jey zupełnego ukończenia, co-

dzieńnie sześciu od siebie dodawał ro-

botników: i oprócz tego z potrzebnych

materyałów , między któremi drewnia-

ny, zwłaszcza w tuteyszćm bezlesnem

położeniu, nayważnieyszy, ofiarować

raczył:

Belek od sześciu sążni porządnych,|

sztuk 11 — Krokwi par 6— Bierwion

8— Desek kop dwie — Ćwieki  ła-
towe i półłatowe wszystkie do ealey

tak w dachu jak i wewnątrz tey budo-

wy dostarczył. Oprócz-tego żelazo na
okucie dwónastu drzwiów z klamkami,

zaszczepkamii z zasuwkami; oraz do
tyluż okien szkła w kit oprawionego

' dostarczył. — Cegły paloney 400 — Ro-
botnika do ukończenia tey budowlico-
dzień po sześciu dosyłał, oprócz para-
fijalnych i najemnych.— Dla sprowa-
dzenia wapna z Kurlandyi beczek czter-
dziestu , furmanki cztćry tenże P. mar-
szałek ofiarował.

Parafgijanie także moizachęceni przy-
kładem pełnego dobroczynności kolla-
tora, na wybudowanie tego szpitala o-
fiarowali :

Osoba niechcąca wyrazić swojego
imienia, wapna niegaszonego beczek
20 — Taż osoba cegieł palonych 400—
Desek piłowanych jodłowych kop 5 —
Bierwion sporych jodłowych 40— Któ-
re furmankami ludzi fundoszowych pro-
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'bostwa  salantowskiego. sprowadzone,
(z puszczy kulewskiey zostały.

Materyał do budowli przez parafijanów
salantowskich dostarczony.

Ałczewski Franciszek z Nerep przy-
wiozł bierwiono jednoideskę 1 — Ber-

tałs Stanislaw ze wsi Tuzow bierwio-
no 1 — Piotrowski Antoni z. Peściów
bierwiono 1 — Staroz. Berel Hirszowicz
Urnicz kupiec 5ciey gildy obywatel sa-
łantowski na pokrycie dachu szpitalne-
„go desek sosnowych ofiarował kopę 1 —

|-Januszewicz Jerzy ze wsi Jaksztayć przy-
wiozł bierwiono 1 i deskę jodłową pi-
łowaną 1 — Kowalewski Felix i Wi-
cziulis Antoni na pół mieszkający we
| wsż Urbayciach bierwien jodłowych 2 —
Kamiński Kazimierz i Abżeltis Leon
z Peściów bierwion 5 i desek piłowa-
nych 5— Butkiewicz Jan z Jaksztayć
desek z — Narmont Karol z Peściów
bierwiono jedno i deskę 1 — Kwasas
Antoni z Kadagina desek piłowanych 2—
Pabreż Michał z Nerep bierwionka dwa
i desek piłowanych 2 — Razmus Józef
z Bryczką Józefem z Nerep bierwion 2
i deski piłowane jodłowe 2— Zabitis
Jan z Nerep bierwionka dwa 1 desek
piłowanych 2 — Petrulewicz Onufry
'z Medsedziów orlanskich bierwion 2 i
desek piłowanych jodłowych 10 — Skier-
siński Franciszek i Stankiewicz Fran:
ciszek bierwion 2 i desek piłowanych
;jodłowych 4 — Uderis Paweł z Jaksztayć
bierwiono jedno i desek piłowanych jo-
„dłowych 5— Bakstis Franciszek z Wi-
ezem. Józefem z Jaksztayć bierwion 2
i deskę piłowaną jodłową 1 — Zube
Maciey z Jaksztayć bierwiono jedno i
desek piłowanych jodłowych 5

 

35— Ber-
nius Kazimierz z Nerep bierwion 2 —
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Symaytis Piotr z Nerep bierwion 2 —
Zobielus Antoni z Nerep bierwionko
1— Blauzelis Marcin z Nerep desek
piłowanych 2 — Bawżyński . Stanisław
z Bajorel bierwionko 1 i deskę piło-
waną 1 — Bartaszius Franciszek z'Or-
lan bierwionko 1 —- Piekus ze wsi Ju-
deyrian bierwiono 1 — Tenże Piekus
kiodę jodłową do piłówki 1 — Prey-
bis Dominik ze wsi Gruszławek bier-
wion 2 i desck piłowanych jodłowych
5— Protrowski Antoni z Peściów bier-

. ż 4 - po .

wiormko 1 — Sukutowa Weronika de-

sek piłowanych 'jodłowych 5 — Szley-
nis Piotr z Mażenów desek piłowanych
jodłowych 5 — Stanius Józef z Sza-

- wczyk bierwiono 1 — Kubiluski Fran-
ciszek z Szawczyk bierwion 2 — Ro-
manowski Klemens z Sielen deskę je-
dnę i bierwionko : — Gidra Piotr
z Zupinów bierwiono jedno ideski pi-
łowane 2 — 'Stankus Felicyan deskę pi-
łowaną 1 — Miłaszius Antoni z Zymiów
deskę piłowaną jodłową 1 — Grygało-
wski Ludwik bierwionko1— Wasile-
wski Antoni desek piłowanych jodło-
wych 2 — 'Fomaszewski Józef deskę pi-
jowaną jodłową jednę i bierwiono 2 —
Filipowicz Józef bierwion 2 — Mikuto
Józef z Peściów desek jodłowych piło-
wanych 2 — Kamiński Chryzostom z Pe.
ściów deskę jednę i bierwionko 1 —
Abżeltis Wincenty desek piłowanych
2— Wiczius Antoni z Szawczyk bier-
wionko 1 — Krypas Michał deskę piło-
waną jednę i bierwiono 1 — Łiaukis
akób desek piłowanych jodłowych6—

Jorąsutis Józef deskę piłowaną 1 — Ber-
niowa wdowa z Peściów dała bierwio-
no jedne i desek piłowanych 2 — Ka-
miński Cyreneusz z Peściów bierwiono

-—  Nereyko Józef bierwiono jednoi 
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deskę piłowaną jodłową 1 — Bartaszius
Jakób z Peściów bierwiono jedno i de-
sek 2 — Narmąt Józef z Peściów bier-
wiono 1 — Abzeltis Leon z Peściów
bierwionko 1 — Kaniewa Augustyn
z Zeymiów bierwion 2, a Materyału na
krokwi i desek piłowanych jodłowych
2 — Brużas Mikołay z Szawczyk desek
piłowanych jodłowych 2 —  Razmus
Franciszek z Szawczyk bierwiono je-
dno i desek piłowanych 2 — Andrze-
jewski Bartłomiey deskę piłowaną jo-
dłową 1 — Bieront |
desek piłowanych jodłowych 2 — Die-
kont Michał z Zeymiów desek piłowa-
nych 10— Kubilus Adam z Orlan bier-
wiono 1 — Kmiekszta Tadeusz z Or-
lan bierwion © — Wiskont Adam de-
sek piłowanych jodłowych 5— Prey-
bis Nikodem i Kniuszta Dawid z Saw-
zgolwiów desek piłowanych jodłowych
g— Bieront Jan z Bardziów desek pi-
łowanych jodłowych 5 — Bałtuni Ma:
ciey z Bardziów desek piłowanych jo-
dłowych 3— Bieront Filip z Sielen de-
sek piłowanych jodłowych 7 — Jassas
Jakób z Gielgowdź desek piłowanych
jodłowych ©. |

Antoni Kasperowicz ze wsi Jurgayć
ze swojemi sąsiadami katmieni sążmi

kubicznych 2 — Butkiewicz Kazimierz
kamieni wozów 4 — Brzozdowski Jan,
Mockus Franciszek, Stankiewicz _Wo-

minik, i Romanowski, ze wsi Rekuci,

w ogule kamieni wozów 15 — Knipo-
wicz Adam ze wsi Narmontów , Janu-
szewicz Jerzy z Jaksztayć, Zoburas ze
wsi Łaywiów, Węckus Jerzy z Tuzow,
kamieni wozów 16— Juchniewicz Ka-
zimierz z Tuzow kamieni wozów 4, i
żwiru wozów 8 — Gidra Piotr, Gry-
gałowski Ludwik, Jassas Franciszek,

Jan z Szawczyk.
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FT„Dawginciowi za pięciodniową . robotę | |

|
na moim stole . . . |75

„Kop 13 dzęgk piłowanyćh:sosnowych CEC

w Kurlandyi . . .. . ,„„ |roSr30  „Franciszkowi 'Symuciowi cieśi | | ;25|25
'Temnżżyta.parów dwa , jęczmienia

pur jeden, soii garniecjeden,.chle-
babułkę jednę.

(O prócztegona moim stolei.porcyach | | |
przez pięć.miesięcy.utrzymywałsię:j, Ji

Szymonowi 'Rygmkiowi za sa dojj
okien .. „. .

"Tenżena moim stóle.i porcyach.przezj|
dwa tygodnie utrzymywał się.

Zydom mułarzęm zawysokie „podmu”
sowanie kamieńmi, „postawienie
„czterech pieców z. kominkami „ danie
-wewaętrznych murów , gopewi 1
nie komina i otynkowanie

"Tymże żyta purówtrzyiwódki. 3
cy dwa.

;Poczynskiema,„gancarząwiza zrobię-
„nie trzech kop poliwanych czerę
Alo pieców . . .

<Gabryelowi;„kowalowi . TGęrooik,„za
„okuciezawias , sklamęk, zaczepek,
tak„do drzwi 'jako i tto'qkien y |

Eliaszowi Aisaziwiczowi „za mal
«wienie szkła,w kit do okien :cej |
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SWódka.„nautrzymanie,fabryki szpitał.
-neyprzez„pięćmiesięcy, prócz or-
;dynaryy, wyszło garcy„250.

Za wapna gaszowego: beczek 40. |]  łandyi . . «+ . | |
„Za1006, cegieł wiatrowęk kaz oh :

„Czynioguł . ||

„Dobroczyńców ofiary , 'wstymroku.czy-
'nione , i czasów przeszłych, wiernie spi-
sawszy, przy złożeniutemu tak szlachetnemu
Towarzystwu,winnego uszanowahia podpisuję.

X. Tadeusz Ławrynowicz. Prob. Sałantowski.
« Powiecie telszewskim
w miasteczku Sslantach
1820 grudnia 21 dnia.

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.

al |
j |sałantowski,tynłów 2000 na'kościoł za-

5%

„PUNDATOROWIE 4.DOBRODZIEJE DAWNIEYSŁ

||| koscżoła, szkołyi szpitala Salantowskiego.
„Bałtuszkiewicz, „Kazimierz, .altary-

sta gruszławskitalarów bitych 200 :le-

gow.ał, aby z procentuexękwijezemsza-
„mi,S3. coroczniebyły„odprawianepod
r. 1782 kwiet. 12 „dnią.

„Bieront , sdntoni, parafijanin, dzwon

.od kamięni8fundowałroku1810. 'Ten-
że wiele przyłożyłsię „do aprrów
;kościelnych.

„Brużewicz , „Stanisław, „altarysta

„pisał „testamentem pod|rokiem 1748
utego 6 dnia.

Drozdowa,- wód z;Serafinowi-
czów, ;'cześnikowa,lątyczewska, . na szpi-
'tal dewotek tynfów700, takoż „ażeby
|gorocznie „odbywały.się„exękwije tyn-
„łów 400 testamentem „legowała „pod r. 

Ę J:a749 maja 19 dnia.
Gorski , „Nałęcz ;Leopold,„marszałek

sptu telsz. wieżę „kościoła. opadłą, na
„nowyo :przęrobił, :błachą. angielską obił.

"Tenże monstrancyum nowe.srćbrnesu-
Ło,złocone ;kościołowi 'liebiodzkiemu u-
nitskiemu i kilka nowych apparatów
*kościelnych ofiarował roku 1819.

Ławrynowięzowie ,Poszylscy, Mel-
.„chior proboszcz i Stanisław, bracia ro-
dzeni, na altaryą nowo erygującą się
„pod jra, 'N. P. Bolesney zł. pol.

j | 5000 testamentem :1679marca 15 dnia
zapisali.

Monstwiłłowna, Helena, ma altaryą
ś5. Tróycy .tal. bit. 200 zapisała roku
17g6 lut. 5.dnia.

Ogiński, Andrzey, sekretarz-W. X.
Lit. naaltaryą kałnelską w parafii sałan-
towskiey zł. pol. 8000 zapisał pod r.
1777, miesiąca września 2 dnia.

5
 

s
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 Passamowski, Mikołay, sekretarz J.K.
M. koniuszy wileński, przy ufundowaniu
nanowo plebanii skiłondziowskiey ad
praesens Sałantowskiey , nadał ziemi
zludzmi osiadłymi włok 50,z których,

włok 1x1 nautrzymanie bakałanżćć kan

tora, organisty, śpiewaków kocścielnych,

przeznaczył, r. r650: lip. 26 dnia.
Rymkiewicz, Woyciech., od kamieni

26. dzwon pod tytułem Aniołow Stró-
żów ofiarował 1667 r.

Siemaszko s Boś „,  Mansyo-
narz sałantowski na odzienie dla 5ciuj
dziadów w szpitalu żyjących zł. pol.
1795 legował r: 1681 paźd. 14 dnia

Szopowiczowie, naaltaryą śś. Iróycy|
1600 tynfow pod r. 1771 kwiet. 15 dnia|
legowali. i
>|. WMambut, Franciszek, proboszcz

sałantowski na- altaryą pod tytułernśśś.
Tróycy 5055 tynfow i pół szostaka le-
gował r. 1754 marca 20 d.

Wasilewski, Kazimierz, do altaryiŚśś.
'Tróycy tal.bit.100 dołączył, 1797 lut.25d.-

Ho:yrnowie, Stanisław i Alszka z Kir-
-szenszteynów, kuchmistrzowie W.X. L..
na utrzymanie 4ch kapłanów mansyo-
narzów, kurs de Beata odprawujących,
naznaczyji pensyi dla każdego poszcze-
gulnie po a04% kop lit. aorocznie, po 5
ost drzewa na opał,
i zabudowanie mansyy;,.obowiązek przy-
jęli na siebie reperaeyi tych

Tymże samy:a funduszem plebśr ją:sa-
łantowską dotytułu probostwa podnie-

śli, proboszczowi za dozor roo zł. pol.|
poraz na wino, wosk do kościoła, u-

trzymywanie apparatów i pranie bie-
lizny 60 kop lit. corocznie na wieczne
czasy zapisali. Takoż altaryście po-
łongowskiemu 260 zł. pol i koplit. 104,|

oraz drzewo ga opałi utrzymanie przez

>4

place na ogródki|

mow.  
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dwór domu na mieszkanie funduszem
1046 stycz.27 d. naznaczyli.

|. HFoyna, z Hreczyna Jerzy,i Anna
Z: Mideierówe małzonkawie, starostowie
użwentscy, pie na dom dla organistego
r. a783 lut. 25 dnia zapisali.

" HPoynowie, Wladysiaw ciwón gor=
żdowski, Benedykt ciwón: użwemtski,.
bracia rodzeni, dziedzice dóbr Sałant,.
na płac pod' postadłościami kościoła;
probostwa, szpitałów, domu bakałarza,
zakrystyana it. d. dokument korrobo-
racyyry pod r. 1607 dnia' 10 czerwca
wydali.

HM oyna., Jerzy t Anna z Minsterow
małżonkowie star. użwenscy,plac nadali

| na altaryą podtytułem śśś. Uróycy 1757
marca 29 dmia w iniasteczku

FVoyna, Stanisław, kuchmistrz W.
X. Pit. dzwon pod tytułem Imienia
Maryi od kamieni 18 roku 1648 kościo=
łowi ofiarował.

MHiskontówna, Katarzyna, parafian
ka sałantowska,altaryi ŚŚ. Tróycy tyn
fów 600 testamentem 1759 września 13

legowała. - ć

Takewą wiadomość wiernie z dokumert-
tów wypisawszy, przesyłam. X. Ta-
deusz. Łaawrynowicz prob.. Sałant..

TOWARZYSTWO DBOBROCZYNNOSCI a

SZAWSKIE.

(Chociaż Towarzystwo to, formalne U-
stawy przepisało sobie dopiero w koń-
cu roku 181g (Dziejów rok4, st.553),
jednak dawno juz wprzódy istniało,
r zaymowało się ciągle ratowaniem

_ nieszczęśliwego ubóstwa, a miano-
wicie od reku 1815. Z początku ce
kwartał uwiadamianą. była publicz-
ność o jego działaniach przez Dzień-

Sałantach..
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niki ogłaszanetak od:towarzystwa,|
jaka też osobno „od wydziału lekar-
„skiego. „Poźniey :zaś postanowiono-raz
„na rok w ciągu postu wiełkiego na

* „publicznćm posiedzeniuzdawaćszcze-
gułową sprawę, która pierwszykroć
„drukowana, 'ma tytuł: focznik -to-
warzystwa dobroczynności od 1 sty
cznia do 51 .grudnia 1815. w.VVar-

-szawie, w drukarni scx. pijarów. in
Śvo stron 47 ztablicą. Ażeby w Dzie-
jach naszych mieć nieprzerwany od
„początku ciąg materyałów do histo”
„Tyl tego zakładu, który, z położe-
„nia swojego w znakomitey .stolicy,
„więcey „nawęt od innych intęreso-
„wać może; umieszczamy tu.wyjątki
«4 treść z pemienionego Rocznika, i
„podobnież czynić będziemywzględem.
,poślednieyszych wiadomości, ile.zrę-
„czność dostąnia ich..pozwoli.) z

gl. Sprawa.z.rocznych towarzystwadzia:
dań, z.wykazaniem stanu .wjakim
„się znayduje , z.śwyszezegulnieniem
„przedsiewziętych środków, przemy
'.slowego zarobku, -pożyczki. czylilom=
„bardu, i projektowanyeh iustytutu
; łego. lejapSZEŃ,.

"Towarzystwo dobroczynności złoży
|do dzisieysze główne posiedzenie, by
zdało publiczności sprawę ze wszyst-
«kich działań swoich; nie-tylko<bowiem
publiczność, jako hoynieprzyczynia-
jąca się „doutrzymania instytututego;
wiedzieć powinna, jak dary jey były
użytemi , lecz nadto sama jey troskli-
wość nąd ubogimi, i litość , szukać za-
spokojenia zdają się, jaką ulgę i po-
moc towarzystwo toSERCOWY
przyniosło. - i |  
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sDalekjćm jest jeszcze ustanowięnie

to od stanu, wktórym oczekiwania pu-
bliezności i usilne zabiegi towarzystwa,
widzieć je pragną. Dlugo byłoby wy-
liczać przeszkody stojące na zawadzie
tak zbawiennemu zamiarowi. Jedną
z naywiększych jest brak obszernego i
adpowiadającego potrzebie mieszkania:
stąd pochodzi, żeubodzy .ani licznie
i wygodnieumioszczanymi,. ani poży-
tecznie zatrudnionymi być nie mogą.
|Fowarzystwe dobroczynności zaniosło
już prośby ,swoje do tronu o wyzna-
czenie esóbhnego domu .dła ubogich, a

znana łaskawość i ludzkość Monarchy,
tuszyć każe, iż prośby, te wysłuchane-
mi-będą.

Tymceasem towarzystwo niezrażo-
ne . przeszkodami i trudnościami,.dobro
L- użytki, jakie były w mocy jego, sta-
rało się rozkrzewić. Przedmioty do
 |których obróciło ciągłe swe starania i
baczność , były następujące.

I „Uwolnić ile można miasto-od że-
braków inatręctwa ,.umieszczając pra-
wdziwie biednych w jednćm mieszka-
niu, innym dając żywność do domów,

prawdziwych włeczęgów wyprowadza- .

jąc za miasto, wstydliwy'eh ubogich i
innych opatrując miesięcznćm wspar-
ciem, niemających za eo kupić sobie
opała wmiarę potrzeby darino dawa-
nóćm drzewem, i tak:

a)  Umieszczonych w domu towarzy-
stwa dobroczynności ubogich kar-.
amionych i odziewanych , znayduje
się ciągle osób gó.

b) Tym, którym żywnośćdo domów
własnych dawana 41.

c) Wydano drzewa na opał ubogich
do własnych ich mieszkań sztuk
"przez zimę 60. |

5*
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djPobierających wsparcie! pienięźne |
miesięcznie osób: 26.

e) Wspartych na raz jeden wstydzą
cych się żebrać 15.
Utrzymywaniepo'szpitalach,i w do*

mu bezpłatne leczenie oddzielńie wy-
szczegiłniońemi zostaną. Fowarzystwo
liczy sobie jeszcze za prawdziwą zasłu*
gę, że za pilsćm jego staraniem do

100 włoczęgów fałszywie nieszczęśliwych
przybierających nazwisko, wynałezio-
nymi i Z miasta wyprowadzenymi: z0-
stali.

"1. Towarzystwo: dobroczynności|
przekonane, jak wiele zawisło od przyy-
ścią na pomoc łudzkośei podupadłym,
celem wybawienia ich: od lichwy,
postawienia w stanie, by pracą swą i
przemysłem powrócili do dawnego: by-
tu , odłożyło na pożyezkę za pewnem
zaręczeniem zł. 12,600 „, a chociaż wię
ksza: część dłużników nie uiściła się:
w.przeznaczonych sobie opłatach, nie
zraża to jednak dobrey towarzystwa
chęci, a ważne te w ograniezoney je-
dnak ski. pożyczki bez: żadnego od-
tąd procentu, ale z wyciągnieniem
większey od biorących pewności, da-
wanemi zostaną.

drogą dla serce czułych pociechę, że
wiele osób», któreby były padły ofia-
rą niemożności i nędzy, zasilone wspo*
mnionym sposobem , uczeiwą pracą, u-

trzymaje siebięi rodziców.
III. Nie mniey bacznóm było towa-

rzystwo dobroczynności , aby ubodzy

utrzymywani i opatrywani Kosztem pu-

blicznym , pożyteczną pracą zatrudnio-

nymi byli: szezupłość mieysca nie do-

awoliła, jak w innych podobnych: im

stytutach „ wprowadzać i mieścić war-

statów ikołowretów; starano się więc

Fowarzystwo ma tę i
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stosowne” do' mieyscówości wprowadzić
rzatridnienie. Skubanka czyli szarpije
nayłatwieyszóm: zdały się: uczyniono:
więc umowę z nad-zorera szpitałów

banki, starano się z różnych miey sC'
zebrać, ile można: było, starey i-nie-

potrzebney bielizny. Ogłoszono przez:

tym' sposobem zarobić , udawali się da
'aprószonego w tym celu. członka; ii
miło jest towarzystwu widzieć, iż 238
familiy tym sposobem: znalazło: dła: sie-
*:bie wyżywienie.
|. Wkrótce ż na tyrw sposobie prze
„mysłu zabrakło; zninieyszała się coraz

i |bardziey sposobneść dostaniastarey bie-
lizny. Szpitale woyskowe po ukończo-
'ney Bogu dzięki woynie', mniey jaż po-
trzebują skubanki.. Fowarzy stwo: za”
radzając wcześnie ważney” tey w domu:
i za domem potrzebie, zdało wyzna-
,.czeney z: grona swego deputacyi wy-
szukiwanie przyzwoitych na to środków,
/tymezasem zaś znaydujących: się w do-
"mu ubogich nie'chcąc w nieczynności
'zostawiać„ zaleciło darciem: pierzaza.
trudnić.

IV. Do wyliczonych w różnyn ro-
-dzaju w ciąguw teraźnieyszego roku
ezynności , znayduje potrzebę towarzy-
stwo przydać jeszcze umieszczenie w ca-
łey swey rozciągłości w tegorocznym
roezmiku trzech ważnych swoich: urzą-
dzeń, które wiążąc między sobą wa-

źnieysze części: z obszerną instytutu te
go budową;tewałość jjey nazawsze grun=

tują, takiemi są: amo Ustanowienie
biór: opiekuńskich; a2do' Ustanowienie
administracyi demu; tio Ustanowie=

nie jeneralnćey kontrolli nie tylko ra-

chunkowości, ale wszystkich towarzy”  

woyskowych o: dostarczenie teyże sku-

pisma patbliczne,: aby ubodzy elicący |
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stwa urządzeń. Pochlebia sobie towa-
rzystwo,
trwałość jnustytutu, tym bardziey, że

znane powszechnie z światła, gorłiwo-
ści i ufności obywatelskiey osoby, za-
trudniać się niemi redjęły.

To jest „ ce dotąd: towarzystwo do-
broczynności mimo trwających: prze-
szkód , dla dobra bliźniego uczynić mo-
gło. Zna ono bardzo dobrze, ile je-
szeze potrzeba, aby instytut tem do
takiego przywiedzionyny był stanu, by
ł ludzkości|i społeczeństwu stafsię isto-
twie pożytecznynr: ale skoro tylko: o-
trzyma od Nayjaśnieyszego Pana dogo-|
dność domu, i mieysce potemu, nie|
omieszka zaraz. zająćsię: jak naylepszóm|

i piekarnie na wzór rumforckich urzą
dzić,

były: wyznaczyć osóbną dla chorych
infirmaryą; mieć własną: pralnię; na-
koniec zaprowadzić po wszystkich sa-
Jach, warstaty i kołowroty, gdzieby
pod dozorem maystrów pracując, nie

[ratowania drugich:znali szkodliwego próźniactwa, i choć
po części na utrzymanie swoje zarabiać
mogli, a wtenczas przyjęciem: zgrzy-
Białych niedełęgów i nieuleczonych ka-
lek. ulżywszy szpitalom , chorymi tylka|j
powinnymsię zatrudniać, weyśćwmyśl
prawdziwych ich założeńr, i w ogule
naypewnieyszą zrobić ludzkości przy-|
sługę.

Te są zamiary , te gorące życzenia
i starania towarzystwa dobroczynności.
Godzi się spodziewać , iż przykład xvo-
jewództwa lubelskiego, kióre je przy-

iż urządzenia te, zapewnią

gdzieby chleb i żywność tanio, |
posilnie; i zdrowo przygotowywanemi|h
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swoiło, czyniąc podobnew mieście swóm
głównóm zakłady , znaydzie naślado-

weów i: do wszystkich się innych roz-
Dzieło niemałych' potrzebu-

jące zapasów i nie małych starań; lecz
gdzie tak Kopna, tak tehnąca ludzko-
ścią publiczno 6, tama o: skutku pow ąt-
piwać nie można. 'Trudne są zaiste
początki, lecz przyydzie czas, gdzie
pod: berłem: tak. troskliwego o pomyśl-
ność naszę Monarchy , nie. tylko: stoli-
ca i kray po tylu klęskach odetchną,
lecz sama nawet nędza nie już jęki i
płacze, lecz: błogosławieństwa głosić
będzie:. J. U. Miemcewicz.

IL. Raport wydziału Iskanskiiego z: wy-

jego urządzeniem, opatrzyć. mieszka”| szczegulnieniem liczby choryck, dzie-

nia dostatnie , i wygodne założyć sza-|
farnie ; gdzie w tanich czasach nabyta |
ży wiiość psućby się nie mogła; kuehnie|

ci, ipolożnic, które w tym rokuw do-
mu towarzystwa po domach własnych
i po różnych za opłatą towarzystwa
"PERECH, otrzymały pomoc lekarską.

Jeżeli taka jest istota przyrodze-
nia ludzkiego, iż szczęście lub nieszczę-
Ściejednych, pobudza innych w ró-
żnymi stopniu czułość, nie dziwnego
być nie powinno, iż w eokesliezności
nieszczęścia, jedni przychylają się do po-

jestto' słuchac gło-
su przyrodzenia, który w swey pro-
stocie wprzód zasiak w sercach ludz-
kieńt nasiona wzajemney czułości, nim
ją wiek wzrastający”; pobadzając na-
miętności duszy, różnemi sposebami
przeistoczył.

Świadkiem tego jest wiek dziecin-
ny, w którym dasza będąc w stanie
niewinności, szczerości i prostoty , ty-
siączne w tey mierze daje przykłady :
niech jednemu tego wieku towarzyszo- wi szkodliwy stanie się w czasie zabaw
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PRESARIO) wszysoy - inni .w-ta-
kimże wieku będący, nie znając ró-
żnicy godności,„ubiegają się tamtego.ra-|

tować! „Dzieci ,postrzegłszy biednego
żebraka, radeby mu „odstąpić co ma-
ja przy sobie, aby głód jego uspokoić,
lub od zimnago polścokić : gotowi są
Jpraszać ze łzami oyca, matki, przy-
jaciela, abycierpiącego „poratowali.
Przyrodzenie więc stworzywszy ludzi,

-mdziela im czyłość za pierwszy. przy-
miot, a zatćm miłość.bliźniego.

Lecz gdy. wiek dziecinny.„przemija,
„i namiętności swóy głos, podnoszą, od-
miana niestęty! w.czułości sercach wi-
„dzieć się daje. Pycha, «wzgarda., mi-
„łość własna, zazdrość ,.chciwość ,.aie-
„nawiść i t. P-. stopniami duszę opanują,
izdaje się, iż przybywający„roząądek|
wrodzoną. jey słodycz.przytłumia., a
ona jak „w labiryncie osadzona, «waha
„8ię, nie, wiedząc:jakim sposobem ztam-
tąd się.wydobyć , i„dokąd się przychy-
lać; szczęśliwą! jeżeli rodzicielska, lub)

nec:rękajestjey „podana,kló-|
,ra potrafi zbawienny cel okaz3ć.

„Gdy więcdobre kształcenie połączy
sięz przyrodzonćm .usposobieniem, nan
miętności. umilkną, i naturalna skie
ność „do.czulości wzimoże się; „a ten tyl-
ko zamkniejey przystęp.dodyszy, kto
się poddał nammiętnościom.

„Va czułość duszy,będąc .jey, przyś
miotem szczegulnym , «w,kązdym„sta-
nie ludzkim okazujesię „„aw tym.nay"
więcey, którego nieśzczęścia „zdrowia
ludzkiego są jedynym. przedmiotem. Mó-
wię o mężach trudniących się Eskula-
piusza nąuką. Ci przy ustanowieniu
towarzystwa naszego okazywali,.i „do
tey pory okazują gorliwość wielką , i
na każde zawołanie szanownych oby:

1

. 4%

|astek opiekujących się biednymi, są
jgotawi do podania zbawięnney rady,

aby ich „uzdrowić, .a przynaymniey
uśmierzyć .i osłodzić cierpienia.

„Lekarze jak tyłko dowiedzieli się.6
|ustanowieniu T'owa.rzystwa Dobroczyn-
ności «w Warszawie, nie omieszkali swo-
jey oświadczyć pomocy, tym więcey;
iż każdy z nich znając obowiązki ludz-
kości, do tego był przyzwyczajony :.i
jtak być powinno: a dla chwały na.
szego„stanu, żaden nie znayduje się
z naszych współczłonków , któryby
się, nie uważając.nawet na różne uprze-
dzenia, do takowey „posługiludzkości
inie przychylił.

sKoledzy -lekarskiego spdźidch ©-
„prócz„ratowania„po „domachbiednych
chorujących, «iwa,razy w.tydzień ko-

' leynozię zgromadzają,ipotrzebującym,
| tak z «siomu ubogich,jak ze wszystkich
stron miasta dają zbawienne rady w cho-
|pobach |wewnętrzych - 4 zewnętrznych.
| Za ich pomocą miało tówarzystwo przy-

w Pomu Towarzystwa,osób
wich miesz kaniach w inieście osób

445.
ag.

A

Qgułem.ratowaną w. zdrowiuOosob zka

sPioerwsze, wsdomm.towarzysiwabę-
„dące otrzymały, oprócz „lekarstw, żŻy-
wnęść i przytulenię: drudzy.także 0-
prócz lekarstw odbierali wsparcie w po-
karmach,, wopale, pieniądzach; trzęęi
sdo różnych szpitalów odesłani byli: tym
zaś „szpitalom towarzystwo „znaczne
wsparcia pieniężne udzieliło, oprócz
tęgo, co im zapłaciło za czas bytnośći
tam odesłanych chorych, 
jemność widzenia ratowanych w cho-

|robie przez ;rok przeszły:

przesłany:ch.do różnych. szpitalów | 150.

a do dnia
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dzisieyszego jeszcze szpitalowi $gó Ła-
' zarza wydaje.

- Byłby obraznader smutny dla was,
szanowni sluchacze, gdybym chciał o-
pisywać w tyn raporcie stan opłakany
chorób, w którym po-domach znale-
źlisśmy różnych biedaków prawie zu-
pełnie opuszczonych, a którym Opa-
trzność pizez wspól-towarzyszów na-
szych. dała ratunek.

Chirurgowie niektórzy znacznie nam
pomagali, jako to na wszystkich po
siedzeniach P. Józef Nowicki; a w in-

nych: wypadkach, i po dotnach PP.
Rozszewski „ Mikuliski „  Balewicz,
i ioni, którzy z chirargów warszaw-
skich: zgromadzenia ofiarowali się do-
Krowoluie na każde wezwanie być
powolnymł, a którym, imieniem towa-

rzystwa naszego, składam zasłużone po-
dziękowania.

Lecz nie wieleby mogły pomodz nay-
lepsze rady, i zbawienny ich: skutek
niebyłby mógł latwo się okazać, gdy
by ludzkość i powolność PP. apte
karzy warszawskich nie przyszła ku
naszey pomocy.

Wezwani przez towarzystwo'ciza-
cni obywatele, okazałi się natchnio
nymi nayczystszą ochotą-, a jedendra-
giego naśladując podjęli się wszyscy|.
trzecią prawie część kosztu na lekar-
stwa odstępować: kilku zaś pomiędzy
nimi, (których imiona tu: się przyłą-
czają) zupełnie je bezpłatnie przez: rok
cały ofiarowali: inni znaczną kwote
podarowali, a: imi namiesięczne ofiary
się podpisali.

Szanowne to, i uczone mężów gro
no, tak przykładnie i szlachetnie się
przyłożyło do potrzeb biednych cierpią-|
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dziękowanie,a które ja tu imieniem
także towarzystwa jak nayczuley skła-
dam, i za wzór ludzkości eałey spo-
leczmości- podaję. i i

Przeż ciąg roku zeszłego nieodmó*
wiło towarzystwo pomocy niektórym
niewiastom bliskim rodzenła.,' a zosta-

jącym. w niedostatku wszystkiego, co jest
w takich chwilach naypotrzelnieyszem.
do życia : serce. czułe niektórych: czci-
godnych osób czyniących zaszczyt płci:
piękney, i towarzystwu naszemu; któ-
re jest ich dziełem, a Których imiona
jeżeli ja dla ich skromności zamilczę,
sława już swoim rozległym głosem nie
pospalicie uwieńczyła; umiało przykła-
dnię i skutecznie się znaleźć w podo-
bnych: okolicznościach, okazuąc nam
tym czasem drogę do prawdziwey ludz-
kości, * słodycz wynikającą: z naśladą-
wania ich enót-

Było także przedmiotem. towarzy-
stwa przyłożyć się do ochronienia ludu
fod obrzydłiwey, niebezpieczney, a czę-
sto szpecącey choroby, ospą nazwaney,
do czego wydział lekarski przyłożył się
ile możności:,i: kilkudziesiąt osabom u-
czynił tę przysługę, a teraz właśnie
awieżo wezwał publiczność, aby mu
sposobność do tey przysługi nastręczała..
, "Paki jest stan wydziału naszego od
początku działania towarzystwa dobro-
'|czności , którego cel: cnotliwy od tych
tyłko może być żłe brany, którym
daru czułości przyrodzenie odmówiło;
którzy prawdziwey ludzkości ijey pro-
„słoty nie znają., a w każdym upatrują
ten egoizm „ który wszystkiemi ich czy=
mami kieruje, i który dobrym uczyn=
kom: zaslugi odmawia.

My zaś w lekarskim wydziale szcze- cych , iż zasłużyło na publiczne po-„rze pracujący oświadczamy, że wolni
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jesteśmy od podobnych przesądów , a
z tego cośmy waz dobrewolnie przy-
rzekli na pomocćierpiącey i biedney”
ludzkości , dopóki siły dozwolą, wiernie
Miszcząćsię będziemy.

M. Bergonzoni.

III. Rachunek pieniężny przychadu i
rozchodu od zawiązania się towarzy-.
stwa dobroczynności .aż do dnia ,osta-
tniego grudnia a8a5 „ręku.
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(1) Od większey liczby kapitałów zapisanych
na fundusz, procent opłacony został w cią-
gu r. b. tutay zaś kładziemy tylko opłatę
1815 roku.
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Złote |gr.;,

Na opłatę „ekonoma,dozorców wliż sz
„eznącóh i pracujących w kuchni 1208) 5

Na wspomożenie jeńców powraca "
jących z niewgli . . s» 1090] -

-|"Na wręparacye domu ZA 1156) 18
Na opał przezlato i światło |. „917
Za drzewa -sztuk dwieście kupio=

nego, poźniey na „pętrzębę do-
mową l rezdawanie go wnaturze

ubogim ; . : 5 „3000

„czyń i płotno na stołowe nakrycie
Na sprowadzenieżebraków i wło-

| .częgów „z ulic
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: W.ydział I.> „lekarski.

Na„opłatęszpitalom od przyymowa!
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"Nalekarstwa dla chorych
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„Do :'tego rachurtku:przyłączony:w.ta-
'blicy wykaz produktów żywności i drze-
wa, siłe było w przychodzie, ;rozcho-
|dzied wiele pozostab.

Przyłączony także osóbnyzachunek
; szarpii.od 2 czerwca 1815 da ostatniego
marca 1816, okazuje, że wyrobiono
w ogule ao i cienkiey szarpii fun-
tów go6g. Za tę robotę ubodzy wzięli 
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w zapłacie zł. 9,976 gr. g. z Offcyali-
ści i kancellarya kosztowały zł. 1206

g. 6, — Pozostało czystego zysku zł.
=

Qq99* 6.15.

-. IV. Ważnieysze w ciągu roku.a515
urządzenia. Pod tym tytułem zawiera
Rocznik:
JF 1ód Ustanowienie biór opiekuńskicih.
fe bióra w każdym cyrkule składały
się z trzech osób, które raz na tydzień
_w kompłecie , większością głosów uzna-
wały, komu i jaka należy od towarzy-
stwa pomoc, a kaźdy z opiekunów o-
bowiązany był utrzymywać listę ubo-
gich w swoim wydziale. Opiekunowie
na sessyach adrministracyynych, a pre-
zydujący w biórach opiekuńczych na,

|choty cz. zł. 47 zł. g gr. 15;sessyach centralnych, ząsiadali.
2re Ustanowienie administracyi do-

rnu. Ta złożona z osób siedmiu, za-
jęła mieysce byłey przed tćm depu-
tacyi dozorczey i examinacyyney. Do
niey należało utrzymanie domu i opa-
trywanie. ubogich.

ście Ustanowienie jeneralney kon-
źrolii. Fa miała w e nogę a) Spraw-|
dzać wszelkie dochody1 rozchody;

b) Obmyślać iobrachowywaś wszelkie-
go rodzaju przemysły i zarebki; e) U-
trzymy wać billans, tojest wyrachowy-
wać i eiągle równać wydatek z przy-
chodem; d) Wyszukiwać i odkrywać
wszelkie wady 1 niedoskonałości , bądź
w. urządzeniach, bądź w administracji,
schematach, raportach i t. d. z poda-
waniem do zaradzenia środków. |

V. Opis pięknych dobroczynności czy-
nów, bądź w ich świadczeniu, bądź
w przyymowaniu. Pod tym tytułem.
opisane sątrzy zdarzenia. Dwa, w któ-
rych oficer ranaini okryty ichłop przy-
padkową przygodą dotknięty, przy-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.

warzystwa.

(z Dzień. Tow. Człekolub, Czę 
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jąwszy wsparcie dobroczynne, poźniey
je zwrócili. "Przecie o grenadyerze,
który stojąc u jenerała na warcie, da-.

my zbierające jałmużnę, nie tylko, po-
mimo zakaz, przepuścił, ale 1 sam dał

jałmużnę , tłumacząc się co do przepu-
szczenia ,że jenerał nie mógł tey oke-
liczności przewidzieć.

VI Summy lokowane nafundusz to-
Summ tych mialo w owey

porze towarzystwo odtrzech osób olia-
rowanych zł 11,000. Oprócz tego by-

lło zapisów na coroczną ciągłą opłatę
od osób 170, zł, 5,887 gr. 18. Jedno-

razowe w ciągu roku ofiary od 61 osób
wyniosły cz. zł. 186 zł. 1655 gr. 58,.li-
cząc w to co dałi: półk siódmy pie-

jenerał
Biegański z członkami kommissoryatu
cz. zł. 15 zł. gó; korpus weteranów zł.
100; flrabia Pociey cz.zł. 100; Rożan-

ski i Chiliczkowski na fundusz pożyczki
ubogim zł 649 gr. 10.— Następuje po-
tóm wyliczenie ofiar nie w gotowiźnie,
a między tćmi aptekarze warszawscy,
w liezbie jedenastu , dali w lekarstwach

;|zł. 707 gr. 25. Naostatek wymienio-
ne są dary w rozmaitych rzeczach.
Kończy się rocznik listą na rok 1816
osób, co składały a'lministracyą towarzy-
stwa i bióra opiekuńskie, a tych osta-
tnich było osiem po jednćm w kazdym
cyrkule miasta.

 

O ZAKŁADZIE EDUKACYNYM w Petersburgu

dla ubogich małoletnich dziewcząt.

ść IV, str. 29.)

Wtuteyszey stolicy dnia 15 stycznia
1818 roku założono staraniem prezy-
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denta komitetu opiekuńczego , radcy

stanu Pietrowa, instytut dla wychowa- |

nia i edukacyi małoletnich ubogich
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(ścią bliźniego starać się o utrzymanie
ich zdrowia i spokoyności.

5. Za utrzymanie każdey uczącey

dziewcząt. Wychowalnica wybranagu- ; się wychowanki, komitet opiekuńczy,

berska sekretarzowa Marya Langeno-iw przeciągu pierwszych trzech lat płaci

wa, którey teraz (1818) poruczono 15

dzieci od 8 do 12 lat i jedna pięcio-

letnia sierota. Zakład ten urządzony

na zasadach następujących:

1. Wdowa ILangenowa, co do wy*

chowania i nauki dzieci, zostając pod

wiedzą opiekuńczego komitetu, jest pod

dozorem i odpowiedzialnością opiekuna

kwartalowego. z

2. Wszystkie dzieci do końca wy-

chowania, jako celu, zamierzonego przez

Towarzystwo Człekolubne, które wzięło

ich w swoję opiekę, powinny zostawać u

wychowalnicy do 17 lat,a ichrodzice albo

blizcy krewni przed. tym czasem *od-

bierać ich do siebie nie mogą, do cze-

go się na pismie obowiązali.

'5. We wszystkie poruczone dzieci

wychowalnica obowiązana jest wpajać

dobre skłonności, prowadzić ich: do cno-

tliwego i pożytecznego życia, wstrzy-

mywać od wszelkich występkow i u-

twierdzać w dobrych obyczajach. Ucząc

po rossyysku czytać ipisać, przyuczać

do czytania xiąg moralnych; w dni

świąteczne prowadzićich do kościoła na

mabożeństwo; z jak naywiększym sta-

raniem twyuczać ićh robot płci Żeń-

skiey właściwych itrwałe pożytki przy- |
noszących. |

4. Pani Langenowa obowiązana wy-

chowanki, umiesczone w najętem jey

| kosztem mieszkaniu dostarczać żywności

obfitey i zdrowey, opatrywać , oprócz

pierwszego roku, w odzienie , obów , 1

to wszystko, czego potrzeba dla ochro-

nienia się od. zimna i słoty,1 z miło-

trzysta rubli, rozdzielając tę summę

na lata, jako to: w pierwszym do 150

rubli, ana dwa następne zmnieyszając.

Za sierotę chłopca od roku 15tego

po 75 rubli na rok.
6. Jako instytut w początkach swo-

jego założenia potrzebuje większych

kosztow dla opatrzenia dzieci w bieli-

znę ,.obów „ pościel i w inne nieodbite

potrzeby: dla tego przeznaczono na

|jkażdą wychowankę po 100 rub. naraz

jeden. Pieniądze te oddają się opie-

kunowi, który wspólnie z wychowalnicą

stara się o dostarczenie dzieciom tych

rzeczy w ciągu pierwszego roku, bo

w tym czasie prace i roboty małole-

tnich nie mogą jescze wystarczyć na

ich utrzymanie; lecz w dwóch latach

następnych wszystkie potrzeby dostar-

czane będą od wychowalnicy.

7. Po upłynieniu trzyletniego u-

trzymywania dzieci z summy komini-

tetu opiekuńczego, wychowalnica obo-

wiązana ich utrzymywać z ich własnych

robot. Oprócz tego w miarę przyby-

wających z nieh korzyści, powinna przez

opiekuna wnosić do komitetu na rzecz

dzieci tyle pieniędzy, ile wtedy będzie

naznaczono przez obustronną ugodę.

8. Dzieciom wpadającym w choro-

|bę dawana będzie lekarska pomoc i le-

karstwa. od doktora. medyko-filantropi-

cznego komitetu.

(Tunastępuje wymienienie po nazwi-

sku 150rga dzieci, zostających w tym za-

kladzie z opisaniem ich stanu i pocho-

dzenia.) TŁ, Winc.. Leśniewski.
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OTWARTY STOŁ DLA BIEDNYCH w PETERS-
BURGU. |

(z Dzień. Tow, Człekolub. Część XII. str. 534.)

Każda sprawa w miarę zajęcia się
nią, podaje więcey sposobów, i traf-'
nieysze środki do osiągnienia celu za-.
mierzone: Miło jest widzieć, jak o-
kres dobgoczynności coraz się bardziey
w oyczyznie naszey rozszerza i okazuje
nowe, dotąd nieznane drogi. Srodki
dobroczynności stają się codziennie snad--
nieyszemi, sposoby właściwszemi. Da-

 "wniey świadczono pomoc cierpiącey
ludzkości samemi tylko pieniędzmi, są-
dząc , iż każdy za pieniądze dostanie cze-
go potrzebuje. Lecz wiadomo, jak czę-
sto i same pieniądze nie mogą polepszyć
losu ludzi niesczęśliwych, dla niewia-
domości sposobow, jak ich lepiey użyć
na swoję korzyść, i zprzyczyny obłą-
kania i namiętności nieoddzielnych od
słabości ludzkiey. Dobroczyńcy nie są
temu winni; jednakże pomoc przez nich
cierpiącym świadczona, nie dosięga tego
celu, jaki litościwe ich serce zamierza.
Doświadczenie wielu lat okazało, że
opatrzenie ubogiego temi rzeczami, ja-
kich on potrzebuje, nierównie lepieyi
i skuteczniey ulgę losowi jego przynosi,
a często mniey dobroczyńcy kosztuje,
i sprawuje w nim większą radość,
iż mnieyszemi środkami więcey dobre-
go uczynić może. Do liczby pomocy,
świadczonych samemi rzeczami, należy
otwarcie stołu dla biednych. Sposob
ten, używany we wszystkich prawie
zagranicznych krajach, sczególniey dla
biednych wstydzących się prosić jałmu
Źny, nie jest,aż dotąd u nas znajomym.
Uważmyż przytćm , iż on pożytecznym

s
a

|znalazłszy  niesczęśliwych, tylko bydź może w wielkich miastach,
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gdzie często niesczęśliwy, prześlado-
wany losem albo niesprawiedliwością
ludzi, umiera z głodu wśród tłumu opły-
wających w osżóh dla tego, że
sumnienie albo stan jego nie pozwalają
mu ręki na ulicy wyciągnąć. Samo o-
pisanie odkrycia stołu pokazuje, jak
tanio sposób ten żywienia przycho-
dzi.

Jescze w miesiącu marcu (1820 r.)
pewna dobroczynna osoba prosiła opie-
kuna Sawinowa o nastręczenie biedney
jakiey familii, któraby chciała przyjąć na
siebie obowiązek dawania obiadu na
dwanaście osób ubogich , skaleczałychi
podeszłego wieku. Pan Sawinow skło-

nił do tego wdowę Baryniną, mającą
u siebie córkę ślepą od urodzenia, i
podług woli osoby dobroczynney zawarł
z nią ugodę, ażeby na każdy miesiąc
dawać dla niey zgóry 120 rubli, to jest,
po 10 rubli zakażdą osobę. "Uym spo-
sobem, dnia 25 marca w wiełki czwar-

tek otwarty zestał obiad przy błogo-
sławieństwie kapłana, ze śpiewaniemi
czytaniem Pisma św. podczas obiadu.
Stół ten chrześcijański bywa każdego
dnia w części wyborgskiey, 2g0 kwar-
talu, na aszey szpita'!ney ulicy w domu
garncarza pod N. 105.

Oprócz ubogich , którzy sami przy-
chodzą i przysyłanych od opiekuna Sa-
winowa, uwiadomiono jescze o tem
dozórcę policyynego tey części, iżby on,

potrzebu-
jących żywności, radził im korzystać
z tego środka dobroczynnego.

: Tł. Ben. Marcinowski.
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WIADOMOŚĆ O ZAKŁADACH |DOBROCZYNNYCH

w gubernii wołogodzkiey.

(z Dzień. Towarz. €złekolubn. Część I, ste 87)

F. Miasto gubenijalne Wołczda.

1. Szpital chorych, do którego się

przyymują odstawni oberoficerowie, Żoł-

nierze, maytkowie, ludzie stanu ko-

dziesiętnicy, rzemieślnicy , fabrykanci

z zakładow należących doizvy powsze-

<hney opieki, więźnie z ostrogu i do-|

mu roboczego. Oprócz tych przyymu-

ją się za opłatą żołnierze i podoficero-

wie wewuętrzney straży , inwalidzi,żoł-

nierze przechodzących oddziałow, brań- |

cy wojenni i włościanie dóbr udziało-

wych. Zamierzona licaba łóżek jest

dla 5o osób płci obojey. Szpital ten|

zostaje pod wiedzą i na utrzymaniu

izby powszechney opieki. |

2. Szpital ubogich dla 10 mężczyzn
"1 10 kobićt, pod wiedzą 1 na utrzyma-

'niu gubernialney izby powszechney o-

pieki. ar

3. Dom sierot, dla edukacyi dzieci

szlacheckich, oficerskich i sług rządo-

wych. Zamierzona liczba wychowań-

ców płci męzkiey 20, i teraz się znay-

duje, którzy uczą się w gimnazyum |

gubernialnćm , lub w szkole powiato-

wey i parafiałney, przy nićm Znay-

dujących się. Zostaje pod wiedzą izby

powszechney opieki i utrzymuje się jey

kosztem. i

4, Dom wychowania, urządzony na

mieokreśloną liczbę dzieci nieprawego

łoża wszelkiego stanu płci obojey. Zo-

ataje pod wiedzą gubernialney izby po-

jey.

męzkiey i żeńskiey.
kosztem miasta.
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wszechney opieki i przez nią się utrzy=
muje.

5. Dom warjatew, dla nieoznaczoney

liezby osob wszelkiego stanu płci obo-
Zostaje pod wiedzą i na koszcie

guberrialney izby powszechuney opieki.
6. Szpitul ubogich: w nim znayduje

się ze stanu, mieskiego g mężczyzn i iQ

niewiast. Zostaje pod wiedzą 1 na koszcie

'wołogodzkiey rady mieskiey.

ścielnego, słudzy. mieysc rządowych,|

II. TV mieściepowiatowem Ustynku:

7. Szpital chorych, dła ladzi wszei-
kiego stanu w nieokreśloney liczbie płci

Utrzymuje się

8. Szpital ubogich : do niego przyy-
mują się, przez mieyscowy sąd siero-
cki miesczanie i miesczanki; także

zą sezególnćm zaleceniem zwierzchno-
ścii podług uwagi sądu sierockiego i ze

stanu różnoczyńców, będących w zgrzy-

jbiałey, starości a sczególniey. słabego

zdrowia. W nim znayduje się płci mę-

zkiey osob 20 i 60 osob płei zeńskiey:

oprócz tego do niego przyymują się ży-

jący w domach własnych i kątnicy płci

męzkiey osob 44, żeńskiey osob ©6g.

Zostaje pod wiedzą tamecznego sieroc"

kiego sądu, i utrzymuje się kosztem

tegoż sądu 1 miastą.
9. Dom wychowania, wymurowany

przez kupcow z wielkiego Ustynku Grze-

gorza Fiedorowa i syna jego Liwa Za-

charowych, z własnego kapitału, dla

dzieci nieprawego łoża. "Teraz. dzieci

podrosłych i niemowląt znayduje się

chłopcow 3a , dziewcząt 55.
10.W dolney części tego domu, Dome

gościnności, do którego z początku przez

kupców Zacharowych postanowiono
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przyymować zgrzybia!:ch i kalek plci obo
jey do55osob. l'eraz zaś wszelkiego stanu
i różnych władz znayduje się mężczyzn
19, kobićt 57. Oba te domy wychowania i

gościnności zostają ped wiedzą sieroc-
kiego sądu. Utrzymują się z przezna-
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siernych ofiar. _ Dzieci nieprawego
łoża utrzymują się z procentu od 2986
rubli dobroczynney summy, zostającey
pod zawiadowaniera mieyscowego sie-
rockiego sądu; takoż ze skarbonek przy
Kościołach, przynoszących co rok od
50 do 60 i z wydawanych corocznie od ezoney od tegoż sąlu pensyi, z pobie-|

ranych dochodów, z wniesionych przez
kupcow Zacharowych do gubernialney
izby powszechney opieki 2000, takoż
z summy wnoszoney przez różnego sta- |
nu ludzi, należącey do rozrządzenia

po 250 rubli.

gubernialney izby powszechney opieki
Tł. Fine. Leśniewski,

O USTANOWIENIU milosiernych zakładow kupcow 1 miesczan i ze zbieraney w miastach Jarosławiui Toropcu.

w skarbonkach przy kościołach i mpOY: (z Dzień, Towarz. Człekolubn. Część XII,str.244.)łach. Ę

III. FV mieście powiatowćm Totmie. |
Oddawna już Rossya słynęła do-

broczynnością : potwierdzają to, dzieje,
obcy podróżo-pisarze , i codzienne przy-

ri. Szpital ubogich, wymurowany |kłady. Ta atoli dobroczynność, cho-
w 1781 roku: do niego przyymują się |ciaż zawsze niezmiennai sczodrobliwa,
sami tylko mićsczanie podług rozrzą-
dzenia tameczney rady  mieskiey.|
W nim zgrzybiałych starców, i cho-
rych płci obojey bywa więcey 20 osob.
Zostaje pod wiedzą mieskiey radyi
utrzymuje się z dochodow od ofiarowa-
nych na ten przedmiot przez 5. p. Cho-|!
łodiłowa, kupca totiemskiego, =x0,000|
rubli. |

;

k

1”. WY mieście powiatowóm Solwycze-
godsku,

22. Szpital chorych, na nieoznaczoną
liczbę osob wszelkiego stanu. Utrzy:
muje. się kosztem miasta. pa

15. Szpital ubogich ; w nim znay-
duje się teraz starców,kalek, słabych
na umyśle, z ich dziećmi płci męzkiey
4, ażeńskiey 11 osob, zaś dzieci nie-
prawego łoża, płcimęzkiey osob 14 a
żeńskiey Jo. Ci utrzymująsię-z miło-'

 
ny dobroczynności.
| dy rząd opiekuńczy zwrócił uwagę scze-
gólnieyszą na ważność tego przedmio*
(tu; dobroczynność powszechna znacznie
(wzrastać poczęła. Wszędzie zjawiają
się miłosierne zakłady pod opieką i do-
zorem rządu: władza naywyższa nadaje

była tylko prywatną enotą, i często
niemiewała trwałych zasad w swoich
działaniach. /Na widok niesczęśliwego,
każdy się nad ciężkim jego stanem li-
tował, spiesząc z daniem mu pomocy.
w miarę sił swoich, w miarę środkow,
dozwolonych mu od Opatrzności: czę-
sto nie było stałych prawideł, nie było
powszechnych ustanowień, któreby da-
wały kierunek i uwieczniały święte czy-

Lecz od czasu kie-

im sczególne prawa; ustawy zacho-
wują je i wiecznemi czynią. i

Nie wyliczając tu wszystkich zakla-
dow dobroczynnych, za naszych czasow
poczynionych, osobliwie pod wpływena
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radyCesarskiego Towarzystwa Człóko-
lubnego , wspomnimy tylko o nieda-
wno odkrytych: wudzielnym zakładzie
dla skaleczałych i podeszłych ludzi płci
obojey przy Jarosławskim domie opa-
trzenia bliźniego, i'o zakładzie /VWiefie-
djewskim w mieście 'Doropcu , gubernii
pskowskiey.
W Naywyższych imiennych ukazach,

wydanych z powodu przedstawień uczy-
nionych o ustanowieniu tych zakładow
miłosiernych , wyrażone są tak prawi-
dła ich ustanowienia, jako iprawa.im

„nadane. Prawdziwy syn oyczyzny po-
„strzeże w nich jescze i ukontentowa-
nie Monarchy , oświadczone z powodu
tych uczuć ludzkości. Umiesczamytu
je w zupełności. :

Na imie pskowskiego 'cywilnego gu-
bernatora, dnia.5 kwietnia 1820.

Zarządzający ministeryum spraw
wewnętrznych doniosł mi, iż radca kol-
legialny Niefiedjew,pragnąc ustanowić
w gubernii pskowskiey w «mieście To-
ropcu miłosierny zakład dla opatrzenia
24 ludzi, obciążonych wiekiem, skale-
czałych i pozbawionych środkow wyży-
wienia się, przeznacza na to murowany
dom w 'Ioropcu , .'wartujący r2 tysięcy
rubli i kapitał 5o tysięcy rubli, ażeby

_ kapitał ten był wniesiony do pskowskiey
izby powszechney.opieki i z procentow
ustanowiony przez niego zakład byłu-
trzymywany, obowiązującsię przytem
opatrzyć ten zakład we wszystkie po-
trzeby i dać na pierwszy rok na jego.
utrzymarie podług zrobionego przezeń
rachunku, summę 5550 rubli wyno-
szącą. 3

Osądziwszy za dobry taki dar radcy
kollegialnego Niefiedjewa ku wsparciu u-
bogich, i potwierdzając podany przez
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niego, przy ninieyszem dołączony pro*
jekt; rozkazuję:

a) Projekt ten przywieśdź do skutku.
2) Naskutek jego ustanowiony przez

radcę kellegialnego Niefiedjewa zakład,
przyłączyć do dobroczynnych zakładow
pskowskiey izby powszechney opieki,
poruczając dozor nad nim toropeckie-
mu powiatowemu szłacheckiemu mar-
szałkowi «i horedniczemu.

5) Wyznaczonyna utrzymanie za-
kładu kapitał 50,000 rubli poprzyjęciu
do izby powszechney opieki, przyłą-
czyć go do jey własnych kapitałów, u-
trzymując oddzielny jego rachunek 1u-
żywając procentów tego kapitału po 6
od 100, 'na rzecz zakładu, stosownie
do przeznaczenia, i

mięci imienia fundatora, nazywać ZVie-
fiedjewskim, i prócz tego radzcy kol-
legialnemu Niefiedjewu, po uskutecznie=
niu przez niego swych zamiarów, 0-
świadczyć za dzieło tak dobroczynne
Moje ukontentowanie.

Na imie jarosławskiego cywilnego
gubernatora, dnia 12 lutęgo 1820.

Zarządzający ministeryum spraw we-
wnętrznych doniósł mi, iż exekutorowie
testamentu majorowey Griaziewey, nay-
bliższy jey krewny i sukcessor podpółko-
wnik Griaziew i radca kollegialny Żu-
kow., stosując się do jey woli, -posta-
nowili założyć przy jarosławskim do-
mie opatrzenia bliźniego, osóbny dom
dla 14 ludzi płci obojey skaleczałych i
podeszłego wieku, pod tytułem: Dom
[gościnny Griaziewów, obowiązując się
|jwnieść do rady domu 53,550 rubli na
utrzymanie zakładu z procentu tego
kapitału., tąkoż na wystawienie domu

 
4) Zakład ten, dla zachowania w pa-
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nych w Paryżu,co licznemi sposoba-
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i na pierwsze potrzeby 8,650 rub., a
w ogule 42,000 rubli.

Przyymując tak dobroczynny za-
miar na dobro ubogich, i potwierdza-
jąc podane przez was zasady względem
wybudowania, utrzymywania i zarzą-
dzania wspomnionego domu gościnnego
przy jarosławskim domie opatrzenia
bliźniego, zalecam wam zezwolić na
wykonanie tego wszystkiego podlug o-
wyck zasad; a razem podpólkowniko-
wi Griaziewu, oświadczyć moje ukon-|
tentowanie, za uczęstnictwo chętne
w wykonaniu woli zmarley jego kre-
wney. Tt Ben. Marcinowski,

TOWARZYSTWO FILANTROPICZNE w PARYŻU.

(77 yjątek z Annuaire de la Socieść Philans

_tropique 1819)

Towarzystwo filantropiczne, jest
jednym z tych zakładów dobroczyn-

mi przy niewielkim koszcie, wspiera-
ją nayskuteczniey cierpiącą ludzkość.
Początek wzięło z dobrowolnego zwią-
zku. osób miłosiernych, które poświę-
cając na ten przedmiot część dochodów
własnych., stanowią pewny fundusz,.
którym komitet administracyyny, zło-
żony z Soezłonków tegoż towarzystwa,
zarządza. Uchwalona subskrypcya ro-
czna wynosi 30 franków, każdemu je-
dnak wolno i większą ofiarę wnosić.

Złożonych tym sposobem funduszów,
używa komitet na karmienie ubogich,
na ratowanie chorych już radą lekarzy,|

już udzielaniem do domów potrzebnych
lekarstw; wspiera także rozmaite za-

kłady szczegulnicy dobroczynne; jako-
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mentarną pospólstwa i niektóre towa
rzystwa wzajemney pomocy.

Towarzystwo filantropiczne zawią-
zało się w 1780 roku pod opieką Lu-

 
dwika XVI Prace jego. zawieszone
w 1790 roku, nanowo się rozpoczęły
z wiaściwą czynuością w 1799. Od
tey.ostatniey epoki, przeszło 15 milio-

nów sup jarzynnych czyli poreyy,(r)
rozdano ubogim, a przeszło dla 20,000
chorych adetóso wsparcie i ratunek.
W tych ostatnich latach, liczba sup.
ubogim rozdanych, od 1. do:2 milionów,
podług mniey więcey naglących potrzeb,
a chorych dobroczynnie opatrywanych.
po domach, przeszło 2000,. każdego ro-
ku wynosiła.

, Wszełkie pomoce przez towarzy-.
stwo świadczone rozdają się ubogim bez-
pośrednie w naturze. Raporta ogła-
Sszane corocznie o jego pracach, są to-
szącowne roczniki dobrze urządzonego
miłosierdzia, a historya udzielanego.
przezeń ratunku chorym , jest także po-

 
 te: domy zarobkowe, edukacyą e€le-|

 

(1) We Prancyi i po wielu krajach, towa=
rzystwa dobroczynne , udzielaną. w żywno-
ści pomoc dla ubogich liczą na por-
cye, to jest: ilość pokarmu wychodząca
na nakarmienie jedney osoby na raz, bie-
rze się za jednostkę rachunku. A ponie-
waż od czasu jak Ilrabia Rumford zwró-
cił uwagę Furopy na supy, i jak sztuka
robienia ich, przez różnych wydoskonalo-
ną została, powszechnie prawie ten po-
karm w dobroczynney pomocy rozdaje się.
ubogim, przeto i wyraz supy w mieyscu
porcyi zazwyczay się wżywa. 'Teorya 1 do-
świadczenie odkryły w tóm stateczną mia-
rę kosztu i ilości. Stąd towarzystwa do-
broczynne mają wielką łatwość w rachun-
kach i administracyi żywności. We Fran-
cyi przedają nawet supy pospólstwu. Ja-*
śniey to wszystko da się poznać z opisa- '
nia towarzystwa w Genewie, które umie--
ścim poźniey..
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zytecznym zbiorem postrzegań w sztuce

łekarskiey.
We wszystkich PRAA

czonych na odbywanie dzialań towa-
rzystwa, czyli w tak nazwanych dispez-

 satoryach (dispensaires) są osóbne sale,
gdzie doskonali lekarze radzą chorym
1 wydają recepty, za któremi bezpła-.
tnie dostają lekarstw. Tam dla ubo-
gich także bezpłatnie szczepi się wa-|
kcyna i odbywają się mnieysze opera-
cye chirurgiczne.

Lekarze i chirurgowie do dyspen-
satoryów należący, odwiedzają chorych
i robią operacye w ich mieszkaniach.
Wszyscy lekarze i chirurgowie przyy-
mowani na przedstawienie szkoły me-
dyczney, zalecają się szczegulniey zna-
jomością rozsądney teoryi i oświeco-
ney praktyki.
wnieysi medycyichirurgowie paryzcy,
mają sobie za zaszczyt należeć jako
radcy do dyspensatoryów filantropi-
cznego towarzystwa, i nigdy nie od-
mawiają poslugi czy w poradzeniu czy
w zrobieniu operacyy naytrudnieyszych,
ile tylko razy ed lekarza któregokol-
wiek z dyspensatoryów do domu 050-
by chorey zaproszonymi bywają.

Wszystkie towarzystwa zakłady po-
większać się mogą, w miarę wzrasta-
jącey liczby subskrypcyy nowych, po-
dających licznieysze sposoby do rozsze-
rzania czynności. Dzisiay 6 tylko dy-
spensatoryów towarzystwo liczy a 12
kuchni, z których ubodzy zżywność
biorą.

Kazdy subskryptor z własney ofia-

ry, którą zapisnje w biórze towarzy -

stwa i do kassy wnosi, staje się Osobi-
stym dobroczyńcą ubogiego chorego al-
bo ich kilku. Qd w asney jego woli i

(Jprócz tego naysła-
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litości nad cierpiącą ludzkością zależy
liczba nieszczęśliwych, których posta-
nowi ratować i wspierać. Ponieważ
ile razy powtórzy wkładkę do kassy
50 franków ,„ tyle bierze corocznie se-
cin biletów na supy i tyle kart z dy-
spensatoryów towarzystwa. Za każdym
biletem dostaje ubogi posilającą supę,
a za każdą kartą z dyspensatoryum
wydaną, mia sposobność subskryptor o-
patrzenia ubogiego chorego we wszel-
kie pomoce ze strony Ickarzi chirur-

ga i apteki. "aż samakarta służyć mo-
że i dla drugiego, lub tez dla kilku
chorych przez ciąg roku, kiedy pier-
wsi z kolei uzdrowionemi zostali.

Chorzy opatrzeni od subskryptora
'rozdanemi kartami, udają się prosto
do dyspensatoryów towarzystwa, jeże-
li mogą; w obłóżney zaś chorobie wszeł-
kich pomocy i opatrzeń w domach wła-
snych doznają.

Król i cała jego rodzina nayobfit-
szą do kassy towarzystwa jałmużnę
wnoszą, co poczytać należy za dowód
szczegulnieyszego zaufania, na. które
towarzystwo potrafilo zasłużyć. Te
tak szlachetne przykłady łask dobro-
czynnych, spodziewać się każą liczney

naśladowców liczby.
'X. E. Sweradzki.

DOBROCZYNNOŚSC CZASOW PRZE.
SZŁYCH.

SKAZOWKA DO HISTORYI BOBROCZYNNGSCI
"POLSKIEY I LITEWSKIEY, od czasów nay-
dawnieyszych.

(Ciąg gty. ob. rokł str. 634).

Zwodzą się familije , rodzaje: mijają:
lecz pamiątki i pobożnych nigdy nie ustaqą '

Zisonoówicz , Irużennicy.

s.

Saczko, N., Zahorowskiego kasztelana wołyń-
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skiego Żona, byla fundaforką missyi jezuie-
kiey włodzimierskiey i innych kollegijów tego
zakonu wielką dobrodzieyką. N——P, Z.

|
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polskicy) QO. domunikanó «w osobliwicy, jez.

świadczył. N.—- P, Z.

Sąd albo Sando, z oycem Stefanem, w roku :594i Sanguszko, Iieronim, bisknp smoleński fundo-

dobraS$adow niki pod Świętokrzyską górą w san- |

domirskićmt leżące, darował wiecznemi czasy

klasztorowi miechowskiemu. N.— P. Z.
Sadowski; Ostafiusz, r. 162% aa kościoł woy-

stamski 2 włoki gruntu darował. H, L—A,R.

Sadowski, herbu nałęcz , Marcin , pedkomorzy
potem kasztelan gostyński, kościoł i klasztor
zakonnikóm 5. Klary , wielkim nakładem wy-
nmrował w Łowiczu p: -1650..N-—P. Z.

Sadowski, Ignacy, herbu lubicz dobrodziey aka-/

demii i rowieyatu w Wilnie N--P, Z.-

Sągayfina ; Barbara, 1054 wieś Worcyki pieb.

wiłkom. darowała. i. — A,R.

Sagaytowa , Maryna, 1462 na kościoł ipleb,

wornianską fundusz uczyniła. HH, I — A, R.

Bakowicz, Adam, podkomorzy oszmiański po-
źniey wojewoda smoleński zmarły r. 1662,
prawem wyderkafowem na majętności Ruki-
szkach, zapisał płebanii kobylnickiey zł. 1600

SI, 1 — A, R. —— Tenże fundował kościoł
xięży dominikanówZiembińskich zapisem 1640
stycz. 6 w trybunale lit. R A, K, |
8, E. —- M, D. || N. — P, Z

Sakowicz, Kazimierz, poseł na seym w roku
1724, dobrodziey nowicyatu jezuitów wileń-
skiego i kollegium witebskiego tegęż zakonu.
Nie PZ,

. $amborzeć, Paweł, hrabia, wymurował w Sambo-
rzu kościoł ś/Tróycy 1.1262 Tenże w wojewódz-
twie sandomirskićm OO. cystersóm nadał wsie
Sulejów, Bystrzyca, W nętowice 4 Dokarów,

Siedlce, Nieczeca i Samborzec r. 1189. Tenże
klasztorowi pokrzywaickiemu wiele nadał

"AW otakoż założył klasztor. D.II. 552.
—B, $

Samson ,jan, pisarz cAwakEDoW willi r. 1600
mea, maja 30 dnia, na kościoł5, Jana Chrzci-

ciela i Ewangielisty w Sioólwawk przez siebie

fundowany, nadał dwie służby ludzi, i-je-
dnę pustosz H.l — 1» R.

Sanguszko , Janusz ; dobra Bielaszow de mona-
steru dermańskiego zapisał toku1544, N—
P> Z.

Sanguszko, Adam ; wojewoda wolyński był fun-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.

| —Paweł Franciszek,

 

wał eollegium jezuitów w Mińsku, umarł r.
1657. Na P, ZĄŁV, L. 5. s. 696 — B,S.

marszałek nadworny litew-

ski, był założyciem QO. kapucynów w luvh-

nie, żemże kościoł w Lewartowie zbudował,
około roku 1675. N— P, Z.

Sarguszkowa, Teodorowa xiężna Konstancya,
uczyniła fundusz ma kościoł XX. dominika-
nów Rakowskich, «686 kwiet. re dat.a 1765
sierp. 12 w ziemstwie nuńskiem aktykowany.
A,K,$, E— M,D. |

Skadkckk Barbara, mar. w. x. kt. 1757 na
altaryą i aliarystę Niestaniskiego zapis uczy-
niła. H,l. — AR.

Sapieha , Alexander, starosta oszmiański fundo=
avał klasztor XX. dominikanów w. Ostrownie,
zapisem 1622 czerwca 1 uczynionym a w roku
1651 lipca 24% przez Zygmunta III. potwier=-
dzonym. A, K,58, E. — M, D. Tenże za Rygą,
Połockiem i Smolenskiem, konwenty i ko»

ścioły dominikanów fuadował i bogato nadał.
N.— P, Z.

Sapieha , Bogdan , wojewoda brzeski,

Zańea % Boćkach, około roku 1578. N.—P,Z
Sapieha; Bogdan, gubernator Putywlu pisarz w.

x. Jit. fundował monaster w Nowogrodzie
gdzie pogrzebiony w roku 150%. N. — P,Z.

Sapieha, Fryderyk, wojewoda podlaski, w do-
brach swoich Drecia zwanych fundował ple-
baniją greckiego obrządku , gdzie pogrzebio-
ny r. a530. N.— P; Z.

Sapieha, Fryderyk, akacja włodzimierski,
kościoł z probostwem w Maciejowie fundo-
wał. Umarł r. 1626. N. —< P, Z. |

Sapiehowie, Fryderyk i Krystyna z Pociejów,
> podkomorstwo witebscy starostowie ostryńscy,
fundusz uezynili dla XX.dominikanów w Gro-
dnie zapisem 1655 lut, «2 datowanym a 1655
w sądzie grodu powiatu gradzieńskiego akty-
kowańnym. A,K,S,E. — M,D.

Sapieha , Jan, starosta drobicki , fundator opa-
ctwa $. Bazyłego w Częrei około roku 1647,
A; — P; Ze ktuctk

5.

'datorem konwentu kamieńskiego (w prowincji

POS ;
wał bazylijanow w Bogdanowie, założpsśij >
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Sapieha, Jan, czwarty syn Fryderyka,.fundo-
wał karmelitów w Dorohostajach. Umarł:r. |:
1664, N. — P, Z.

Sapieha. Jan Fryderyk, ref. w. x. lit. dochody
plebanii Husczańskiey. pomnożył ,. 10 kapła
nów dodał, missyą jezuitów tam fundował.
Kościoły. brzeski jezuitów i kodeński uboga-
cił, Akademija. wileńska przez niego urplitey|
i u papieża. przy dawnych przywilejach
została , około r. 1740. N.— P,Z:

Sapieha, Jan Kazimierz, wojewoda. miński, fun-
dował kościoł XX trynitarzów Antokolskich |.

w Wilnie roku. 1709 maja 17 i fundusz ten|,
w trybunale lit. zaprzysiągł i-przyznał, A,
K,5, E. — M,D.

Sepieha, Jan. Stanisław, marszałek w. w. x. lit. |
na kościoł kanoników lateraneńskich w Słom-
mie, fundusz zapisał na llerewnie, co. brat

jego Kaziinierz Leon potwierdził, kościoł wy-

marował i nadaniem wsi Cieciełe fundusz ich

pomnożył. K.— L, R||,N.— PE, Z.
Sapieha, Jerzy, marszałek lit., kościoł w La-

chowiczach. fundował. N. — P, Z.

Sapiehowie, Kazimierzi Krystyna, wojewod.

wileńscy, fundowali kościoł XX. dominika-

nów w Zasławiu, zapisem 1654:grud:8 przy- |.
znanym w ziemstwie. mnskim. A,K, $, E«— |.

M, D.
Sapieka „, Kazimierz, hetman. lit: summę zł:pol: Hi

70,000 dla XX. trynitarzów. Antokolskich |-

w Wilnie na oblizacye zapisał w roku 16935 |.

grud. 20. dnia. A,K,S, E— M, D..

Sapieha.,,Kazimierz. Leon , podkanclerzy w. x.|
lit. r. 1644 uczynił fundusz na czterech pro-
fessorów. prawa kanonicznego 1: cywilnego
w akademii wfięńskiey darując zł. pol. 12500,
tudzież, dobra Poczajowice.. Darował także do|
biblioteki. akademickiey. więcey. 3000. xiąg, |.
także i obicia. kosztowne. Roku 1648 fundo-|
wał w Berezie Kartuzów, nadał im wszyst-|
kie grunta na kilka. mil koło: tego miaste- |,
czka leżące, a na dokończenie kościoła. zł.
50000 darował. Roku:1633fundował kościoł|

_ parafijalny w Berezynie-,. w Nowogródku oy-
ców bonifratelów , tamże: jezuitom. kościoł|:
wystawil; w Zdzięciele,. Ciemkowiczach,  Czerei, Bieszenkowiezach: kościoły , a cer- |

kwi unijackich po różnych mieyscąch około
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20 zbudował. Na szpital rozański dla 12 ne
bogich, r. 1650, wiecznemi czasy ordynaryą
wyznaczył. Roku. 1655 fundował plebaniją
w Ilorkach , w dobrach Sapieżynie bernardy-
nów z'wieczną ordynaryą, w Białyniczach kar-
melitów , a na różne kościoły na msze 12000
zł. zapisał. K. — L,R. || L,C. — A,R.|| V,
L. 4.s.421etV, L. 5.5.154. —B,Ś. || Ń. —

„. P,ZZ
Sapieha. Kazimierz Paweł Jan, wojewoda wi-

leńsk. hetman lit. w Wilnie kościoł trynitarzy
fundował; w Grodnie do dokończenia fabryki

kościoła jezuitów przyłożył się ; obraz w tym-

że kościele- Nayświętszey Panny. złotą su-

knią ozdobił i znaczną część gruntu do ko-

ścioła przyłączył. Umarł r. 1720. N—.P,Z.
Sapieha, Krzysztof, Mikołaja) syn, fundował

probostwo wiśniowieckie, N. — P, Z. '

Sapieha , Leon czyli Lew, wojewoda wileński

hetman.w. w. x. lit., r. 1594 fundował PP.

© bernardynki w Wilnie, nadając miasta stary

Lepl, Białę; wsie':. Staje, Lepl, Biała,Bo=

rowna, Zalesie, Słobodynowe , Słoboda, Zor«

nica. Zezlin, Półśwież i Kiena; r 1596 ko-

ścioł: im wybudował. — W Brześciu jezui-

tów fundówał', którym nadał Derewnę zna-

czną majętność. Tameczne kollegium z fun-

damentów wyprowadził, szkoły publiczne o-

tworzył:—_Karmelitów w Białyniczach fun-

dował r. 1624:i. nadał im Peronę. Bernardy-

nom. grodzieńskim r: 1595 darował talarów

3000 — Do fundacyi kollegium orszańskiego

XX. jezuitów powodem był, bo i plac na

którym: stał: niegdy: Zbor Kwangelicki skupił,

ij u. Zygmunta II[, króla wyjednał, że ten 1

kollegium i plebaniją fundował.— Samemu za-

konowi 5. Franciszka. Serafickiego 4 fundusze

uczynił; w Białyńcu , w Michałowie, w Wil-

nie, i w Brześciu litewskim. K. — L, R. ||

V, L. 4. s. 421. —B,S. || N. — P,Z. — Ter-

Że r. 1620 naznaczył dziesięcinę, ze wsi Jo-

dupia'na kościoł. Kobylnicki; r. 1616 lip. 6

na kościoł Kosowski nadał wsie Horozow szczy”

znę 1 Chodorków, tudzież młyn i hać z wol-

; nemryb. łowieniem. H.I. — L,R.

Sapieha , Lieon czyli Lew, kanclerz wielki lit.

plebanije,jednę w Ikazni a drugą w Poho-

ście fundował zapisem 1593 lip. 16 dnia. A,

;

 



K,S,E. — M,D ||K.—1L,K. Tenże r. 160%

na zakład kościoła 5. Kazimierza w Wilnie zł.

6000 darował, a r. 1630 na ołtarzu 'w tymże.

kościele przez się wymurowanym obraz 5.

Benona wystawił. R, Z. — A;,.R.Tenże Zy-

rowicom przyległe 'wsi «nadał bazylijanom 1

dzwon ogromny do ich kościoła darował. :Ba:

zylijanom wileń. r., 626 dobra Bieliczany nadał.
Bazylijankom wileń. wespół :z siestrzenicą
Barbarą Wołłowiczowną,potem xienią tego
klasztoru, dobra Dukszyszki czyli Oszansańikę
zapisał, Pierwiastkowy -fundusz bazylianów
Czereyskich do pierwszego stanu przyprowa-
dził. W Czerei także r. 1604 piebamiją, szkoły.
i szpital fundował,, toż samo uczynił w To-
łoczynie 1 Drui. W Korolowie na kościoł na-
dał wieś Starożenice , Zaogrodniki .z«placem
na szpital. W Rożanie wymurował kościoł:i
fundował szpital: toż wSiemiatyczach, Sło-

nimie i nainnych mieyscach,tak dglece ze

w samey Litwie 24 kośnigły oprócz kalku-
dziesiąt cerkwi unijackich wymurewał i do-

chodami opatrzył. K.— 'L,R.
Sapieha, Leon czyli liew Kazimierz, podko-

morzy litewski fundował kościoł i klasztor
XX. bernardynow w Drui, ina ujrzymanie
20 xięży annuatę naznaczył, 'przez -zajpis
1646 listop. 21 datowany a 1729 sierp. 22
w trybunale gł. w. x. lit, aktykowany. A, K.
S, E. — M,D.||P, b,== L,R. Tenże faado-
»eĘ plebaniją w emka kach zapisem 1647

paźd. 4 uczynionym a tegoż roku i mieciąca
d. 5 przed aktami ziemskiemi powiatu wi-
leńskiego przyznanym. A, K, 5, EE— M, D.

Sapieha, Łukasz, zbudował 1 funduszem opa-.
trzył klasztor 1 kościoł w Czarnobylu gdzie

pochowany około roku 1640. N——P, Z. ż
Sapieha, Mikołay iJan, założyli probostwo śtey:

Anny w mieście Kodniu i nadali jey prawa
infułacyi. Nadto plebanija Huszczańska do tego
zakładu przyłączona r. 1717. V,L, 4. s. 526
et V,L. 6.s. 526.—B,S.

Sapieha, Mikołay, syn Jana, zmarłego r. 1664,
kościoł kodenski bogato ozdobił. N.—P, Z.

Sapieha, Paweł, wojewoda ńowogrodzki, fun-
dował w dobrach swoich cerkiew 5. Michała,
a drugą w Kodeńskim zamku wymurował o-

z

Sapieha, Paweł, podkanclerzy w. x. lit. fun-
'dował bernardynów w fIelszech r. 1624. P,
JŚRAEEA.R

Sapieha , Jan, wojewoda wileński, 'dominikanów
fundował w Bielicy ; bernardyrom w.brześciu
ht. na dokończenie kościoła 680000 zł. :na-
'znaczył ;.kartuzyanom w Berezie 10000,1ty-

leż jezuitom domui professae:vilnens. darował.
Dominikanów brzeskich i bernardynów sokal-

"skich osobliwszym był. dobrodziejem.  Unżarł
r. 1665. N.—:P; Z.

|Sapieha, Paweł Stefan, mar.tryb.lit. „fundo=
"wał wspaniały konwent i kościoł  franciszka-

*bazyliankom w Wilnie klasztor wymurował;
bernardynów 'w 'Pelszech i w wielu innych
mieyscach kościoły wystawił, Wielki: dobro-
«dziey bazylianów. Umarł r. 1605.

Sapieha , Stanisław, p.w. x. lit. 'Prócz innych
dobrodzieystw,-przy wileńskiey akademii jus
utrumgue ażeby uczono, fundacyi przyczynił.
"Zył okóło r. 1655. N.-—P, 2. i

*Sapieha., Stanisław, kasztelan wileński, bernar-
dynom grodzieńskim świadczył, gdzie po-
grzebiony r. 1651. N—P. Z.

Sapieha , Tekla, córka Pawła , klasztor i ko-
' '$cgieł w Słonimie zakonnicom 4. Franciszka

wymurowśła. N. — P, Z.
Saporowski, Adam Piotr, fundował klasztor 1
'kościoł benedyktynek e Lwowie. Umarł r.
1599. N—P, Z || D.1.316-— B, 58.

Sartawski,Maryanna, z mężem Xiinowikim
chor. pow. założyli kościoł jezuitów w Choy-
nicach,około r. 1756. N.—P,Z.

Saryusz ,:Floryan Kozlorog .bisk.-krakow. upię-
'knił kaplicę 5. 'TomaszawKrakowie. W mia-
-steczku Bodzienice wzniosł kosztowny zamek:

mi otoczył. WW Morsku prebendę , w Dobro-
wodzie i Węgleszynie kościoły pomurował i
uposażył. 'Toż wiele dóbroczymyćh vakładów
poczynił. r. 1580. D. I. 184. — B,S.

Schak, Konrad, fundacyi PP. benedyktjikom
SKÓR koki r. 1620. N. — P, Z.

Schenhink,Otto, biskup kam., dla nauk świad-

czył, kiedy senat ryski zabronił naymować
gospod dla studentów wyznania kat. rzym., koło roku 12546. N, P, Z Otto, dom kupił, gdzie ich pięciu swoim

5*

.nóm , którym dał ornat 80000zł.szacowany; .

i tak Bodzienicę jak i Iłżę murami 'i baszta-
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koszten» chował. Jezuiióm w Derpcie wiele
* świadczył. Synod dyecezyalny w kościele je-|

zuitów Ryskim odprawił. r. 1595, N.— P.Z.
Schilling. Maryanma z Schilingów Przyłęcka;

kaszt. osie. kościół w Ilendrykowie wymu-
rowała. Zakonnice szląskie przez.ceały rok|
swoim kosztem utrzymywała, yła około r.
1646. N.— P, Z.

Sehramowie, summę dorobkową ośm tysięcy zł.
',lokowaną na dobrach Stanisława Krzyckiego

darowali kościołowi w Zbarzewie jak widać
zapprobacyi r. 1775. WV,L.8, s, 279g. — B,S.

Ś$chweryn, Jan. Ulryk,
katolickim kapłanóm oddał 1uposażył. Umarł
1657. N.——- P,Z.

Sevpion, Jan, wóyski grodz. fundator współnie |.

, Sczuka,
Umarł r. 1620.|

4 Adamem: bralem, konwentu bernardynów
i bernardynek w Grodnie.
N— B, Z.

" Ścypion, Jan, kaszt. smoleń. w dobrach sweich|
Werenowie fundował szkoły i eollegium pi-
jarów. Umart r. 17358. N.— P,Z7

Ścypion, Ignacy, podsteli w. x. lit. w mieście
Lidzie założył XX. pijarów idarował im plac|
jeden własny: drugi Szporvtskowski.« Potwier-
dzono r. 1775. V,lL.8. s 665.——B, $.

Scypionowa, Weressaz Hlebickich Józefowiczów,|
kasztelanowa smoleńska, fundowała kościoł 1
klasztor XXŃ. dominikanów w Koniuchowie|
zapisem 1746 paźd, 7 datowanym a tegoz|
roku i miesiąca przed aktami grodu lidzkie-

go przyznanym: zaprzysiężonym, A,K,S, E.—
M, D. aż fuadowała szpital Panien miło-
siernych w Szczuczynie lt. N. — P,Z,

S$czawiński, Elżbieta z Sczawińskich Grochow-
ska, fundowała z mężem nowicyat jezuitów
w Nieświźu r. 1688, N— P; 2.

Sczawiński, Jakób, mar. kor. kaplicę w Łęezy-

cy zbudował, kościoł w Sezawinie zaczął,

który żona dokończyła Zył gkeżę r. 1637.
N.— P, £* ,

Sczawiński, Jakob Olbrycht , wojew. inowrocł.

założył konwent reformatów w Sczawinie,

r. 1661. N.— P, Z.

* $czawiński, Mikołay, kaszt. łęcz. fundował za-

konnice 5. Norberta,

kościoł w Alszwangu |

,

|
k
s

|

g wymurował, na wieczne czasy majętność

$zubsk zapisał, kościoł wzłoto iszćbro ubo- |
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gacH. Fundacyartakowa w Łęczycy była r.
s 2605. N— P, Z.

 ŚSczawiński, Paweł Ludwik wojeweda, dla ubo-
gich 1 na. domy zakonne hoyn.e był łaskawym.
Kościoł w Ostrowniewystawił, w Lubrancu zre-
parował. r. 1679. N— P,Z.

Sczawiński.  Zofija 'z Sczawińskich * Rawska,
kaphcę w Płocku dominikanom wymurowałs
około roku 1575. N— P, Z.

 Sczephowski, N., jezuitóm w Łuckwwiele świad-
czył.. Umarł: r. 1675. N=— P, Z,

$czuka, Antoni Stanisław, refer. kor. fandował
w Sczuczynie w ziemi wieskiey, collegium pi-
jarów z dokładem summmy Jana HI, na semi-
narium dzieci ubogich około r. x763. N. —
P, Z. |

Kazimierz. Jan, biskup. chełm. szpital
w Warszawie wystawił, kościoły w Parady-
żu, Łomży, TFarczynie jego sczodrobliwością
nowy kształt wzięły. W Chełmnie missyona-
rzom funduszu przydał. Zakon miłosierdaia
fundował. Umarł r. 1694. N.— P, Z.

Śzytnicki, x. Stanisław, fuedował kościół
w Grzymiszewie r 1443. Ń— P,Z.

Szcytnicki, N., collegium poznanskiemu dobra
swoje dziedziczne zapisałokoło r. 1667. N.—
P, Z.

„Sękowski, X. Woyciech, deminikan, konwent.
swojego zakonu w WWarszawie fundował. U-=
marł r. 1609. N— P, Z

Serebryski, Woyciech, kanonik krakowski, kas
plicę ś„ Piotra w krakowskim kościele swoins
kosztem ozdobił. około r. 1650. N.-—P,Z.

„Siciński , herbu Prawdzie Stanisław, sędzia ziem.
przem., ołtarz marmurowy w Piotrkowie w ka-
tedrze murował , jezuitóm świadczył ekołe r.

, a680. N> P,ZŹ.
Sieciński, Stanisław „ biskup przem, pierwszy

jezuitów do Przemyśla wprowadził, i łaska-
mi swemi utrzymywał. Umarł r. 1619. N—
P, Z.

| Siakżerzechi „Jan, pleban jangrocki szpital w
wystawił i dochodami opatrzył.Jangrocie

'Umarł r. 1616. N— P, Z

. kościoł i klasztor im |Sielawa, Woyciech, kanonik wileński, proboszcz
derewinski, uczynił fundusz dla PP. benedy-
ktynek mińskich 1655 maja 4 dnia w ex trak
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cię z archiwyum dyecezalnego wiłeńskiego wy-
dany. A, K,5, By<ż M, 1). H Noaż Es Z.

Sielawa i Rohoza , wspólnie fundowali rezyden-
cyą bernardynów w Sieliszezu, r. 1729. P,
LE Re.

Sielicka, Ewa z Felkierzambów ; iędzita grodz- |
ka inflantska, uczyniła fundusz erectionis na

„ kościoł ŃX, dominikanów w BRuszenie, do-

goż roku wrześ. +2 przed aktami grodzkiemi
 anflantskiemi przyznanym izaprzysiężonym. |ilnicki,

A, K, 8, E.—M,D.

Siemieński, Jar., kaszt. lwow. fundował zakon |
reformatów w Wiśni, około r. 1730. N. — P,Z.

Siemieński. Ziofija z Siemieńskich Stadnicką.
W Przemyślu dominikanom kaplicę wymiuro-
wała; 5. Jacka kaplicę w Krakowie marmu-
rem ozdobiła i dochodem corocznym opatrzy- |
fa. Umarła r. 16:6. NŃ.-— P, Z.

Siemionowicz. Anna Siemionówna Kościetvi-
czowa, fundatorka altaryi $. Anny w kościele
kobryńskim. N,— P, Z. | Ą

Sieniawski, Mikolay, hetm.; kościoł farny w Rese-
zanach wielkim kosztem z kamienia ciosanego

wystawił; w Busczu drugi z fundamentu wy- |
niosł rubogacił; trzeci zgruntu restaurował.
Umarł r. 1659. N. —- P, Z.

Sieniawski, Mikołay Hieronim, w dziedz. wsi Sie-
niawie w województwie ruskiem dominikanów
fundował r. 1676, w Brzezanach kościół ber-
nardynom wystawił r. 1682. N— P,Z.]JV,
LL, SES S9ii By>

Sieniawski. Zofija z Sieniawskich Czartoryska,
wojewodzina ruska, kościoł w Końskiey z grun-

"tu restanrowała i ozdobiła, około r. TR
N<— PZ.

Seniański.> Jakób, arcybiskup gniezn. będąc
biskapem kujawskim, sierotom, Gbó gim, wdo-
wom, pielgrzymóm był oycem;- kościoł w tóm
mieście 5. Stanisława wystawił, grób 5. Woy-

ciechowi marmurowy z
rzów w Warcie osadził, Umarł r.

| m POZĘ

Sieniuta, Krzysztof Paweł, fundował dominika-
nów wLachowcach , około r. 1670. N,—.P,Z.

Sieńkiewiczowie, kupcy, fundowali przy kaplicy
Bożego Ciała w. Wilnie kurs z TOSZOJSE do»

1400. N.
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chodem dla xięży zł. 1c0 R. i Gog d. 5 lut. B. —
P, Z.

Sierakowski, her. Dołęga, Jan Stanisław, sędz.

|

zbudował, Mansyona- | 

kumentem 1766 marca 22 datowanym, ate- Nar: =:

grodz., wystawił kaplicę przy kościele ostrow-
skim. Umarł 1702. N.-— P,Z. .

Sierakowski. proboszcz schowski uczynił nową
fundacyą w Scliowie r. 1677. V, lu. 5.8. 487,
——„B, S$:

„1642 pleb. łŁoskiey summę 600
„ bt. zapisali. H. 11 — A,R.
Gabryel, stolnik podolski, założył,

w. Kamieńcu podolsków klasztor XX. bonifra=
trów ifunduszem opatrzył r. 1667. V, L. $.
s.957. — B,S. ||N— P, Z. |

Skarbek, Jan, z Góry hrabia , klasztorowi po-
krzywhickiemu, kilka wsi nadał N—P,Z.

Skarmel/ Berk, Franciszek, w dobrach dziedzi-
cznych Schonenberg w xtwie kurlandskiem
założył ŃX. jezuitów i dobrami nadał. r. 1667.
V,L.4.8. 1009g,— B,S.

Skorulski, Jędrzey, mar. kowień. fundował kon-
wikt dla ubogich studentów w Nićswiżu;
w Kownie klasztor benedyktynek wystawił i
hoynie uposażył. Jezuitóm kowieńskim funda-
cyi przyczynił ; kaplicę: N. Panny w Nieświ-
zu erygował. Umarł 1635. N. —. P,Z.

| Skorupski, Andrzey, marszł. kówiekik, i Piotr
„. Siurta, eiwun eyragolski, jezmtom grodzień-

skim majętność Jawgiele nadali , zas Marcin
Pradziński podsędek kowieński wieś Ciera
w powiecie oszmiańskim leżącą, zapisał: do-
stali też darem od króla Kownokiemie wieś
pustą, i włokę ziemi w Werszach lub Koje
zwaney wsi r. 1673, V,L, 5.8, 154.—B, S$.

| Skotnicki. Skotniccy Bogoreżykowie pewne do-
bra klasztorowi pokrzywnickiemu nadali. N.
= By i.

Skotnicki , Paweł, jezuitóm świadczył , ołtarz
w Krośnie ze znacznym dochodem fundował
około 165%. N—P, Z.

„Skrodzka, z Boykowskich Konstaneya około 1727
na lampę do kościoła Dolistowskiego tynfów
1000 przeznaczyła. H. I—— A,R.

Slaskie, Reiny z Oświecima syn, fundował ka-
plicę oświecimską, około 1606. N.—P,Z.

Sławnogorski, Stanisław, kanonik kam. kościo-
łowi jezuitów w Krak io wieś Podgorzanyi

' bibliotekę darował, około r, 1666.. N.-—P,Z.
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Słomowski , Stanislaw, arcy biskup lwowski, był
dla podległych dobroczynnym , arcybiskupie
dobra bezprawnie przywłaszczone od sąsia
dów swoim kosztem odebrał, ołtarz w katedrze
swojey wystawił. Umarł 1575. N.—P, Z.

Słonczewski, Leonard, biskup kam. „ wiele bardzo
kaściołów , klasztorów ,-szpitalów, jego sta-
raniem i nakłądem stanęło. *Ubogich i sierot
dobroczynny obrońca. około 1654 r. N.— P,Z

Słoński, fundował altaryą w Słucku .5 ; paźdz:
| 1701. B.— P,Z.
Słupski , Mikołay, biskup-gracyonopolitański ar-

| chidyakon wileński, uczynił fundusz na kościoł
w Parafijanowie przeznaczający dła xiędza fol-
wark Waznowszczyzna , co kapituła wileńska:
potwierdziła aktem 5 maja 1678. A, K, S,E.
EM; D. |

Słupski , herbu topor , Woyciech, archidiakon
kujaw. kościoł i klasztor zakonnie-ś.Norberta
z fundamentów wyprowadził, około r. 1616.
N< PEL.

Słuszka, Alezańdej ; pomnożył: fundusz.dla XX.
dominikanów Rakowskich zapisem roku 1654
stycz. 7 'w aktach grodu rzeczyckiego oblato.
wanym. A,K,S$,E.— M,D. .Tenże w 'Ślup-
cach i w Rieczycj kadiwenEj: dominikanom
fundował; w Wołożynie dwa w Kowalewszcztaęc
źnie jeden, kościołyjego kosztem wzniosły się!

około r. 1621. N=— P, Z,
Słuszka, Józef Bogusław, fundował bernardynów
w Wołożynie F. 1681. P, L— LR.|| V, L.5.
s. 828.—B,$.|| N=——P, Z.

Słuszkowie. kasztełinówie minscy, :fundowali de

nova radice klasztor XX. dominikanów Stoł-
peckich zapisem d. 2olistop. 1625 .r. dat. a
z 37 AK 14 x ziemstwie mińskiem prPRE.

Ska Zyjęmint: Anóż. lit. w Czasznikach do-

minikanów fundował. Umarł 1674. N—P, Z.

Służowski, herbu Sulima. Piotra kaszt. kalis. zona.

Małgorzata z Kostczanków, kościół i szpital

w Służowie wymurowała, znaczne do tego do-
chody przyłączając około 1560. N=P,Z.

Szmarzewski. Przodek tego domu fandowt ko-

ścioł we wsi Zagłoba, i wieś Lesczyno do
tego kościoła przydał około 1670. N.-— P, Z.

Smogulechi, Jan Woyciech, w GolanczyKS

szpital dla ubogiey szlachty wystawił, i zna-
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cznym dochodem uposażył; kościoł farny i
kaplicę 5. Antoniego tamże zbudował, około
1630. N=— P, Z.

Smogulecki , Mikołay, jezuitów collegium kra-
/kowskiemu 40:00 zł. zapisał, około 1646.
N—-P; Z.

«Smoszewski, Piotr, 'próboscz 'studziań. założył
zgromadzenie ś. Filipa Neryusza w Studzianię
około r. 1680. N. — P, Z.

Smuszewski. N. Panna, fundowała zakon 5.
Klary w.Bydgoszczy,w:roku 1613. N.—P, Z.

Snarski, Alexan. r. 1701-na kościoł Dziembrow-
ski nadał „grunt zwany Dzwonkowszczyzna.
H. Ii— A,ĘĄ.

Śnarski, r. 1706 jezuitom grodz. gruntu morgow
$ zwane Lisowszczyzna.i Janowszczyzna daro-
wał. H.— A, R. i

Sobieski. Alexandra :z Sobieskich Wiesiołowska
mar. lit. z mężem swoim fundowała zakon
$.-Brygitty w Grodnie, wiele innych klaszto-
rów i szpitalów wspomogła, około 1643. N
=P;

Sobieski, Jakób, oyciec Jana III króla, wiele ko-
$eiółow nadał , wiele wybudował. Zona le-

ofila z Daniłowiczów, była fundatorką kościo-
ła dominikarńów w Załkwi. Córka Katarzyna,
z mężem Radziwiłłem wojew. wileń. klasztor
i kościoł reformatóm wymurowała w Białey,
szkoły w;tóm mieście dzwignęła, iarny ko-
'cioł restaurowała iołtarzami ozdobiła, Bene-
dyktynkom w Nieświżu kilkadziesiąt tysięcy
wyliczyła; tymże w Łomży kilka i w Sierp-_
sku 18000 zł. wysypała. Szpital w Sławaty-
czu zbogaciła;dwa szpitale jeden dla zgrzy-
białych poddanych swoich, drugi dla wdów
szlacheckich ze znacznym dochodem ufundo-
wała; bazylianóm pewne summy, ażeby pod-

danych w wierze oświecali nadała; jezuitóm
na missyą 1 5o0o zł. wyliczyła. Patrónów pen-

syonowała, ażeby sprawy ubogich sićrót w są-

dach bron:li; w czasie głoduiqowietraz w Ja-

rosławiu ubogich ratowała. Prócz wy-

żey wzmienionych miłosierdzia Radziwiło-
'wey dowodóy , dała wielkie summy na okup

więźniów z niewoli tureckiey 1 tatarskiey, na.

szpitale miłosierdzia w Warszawie i Krakowie

wiele łożyła. Na jezuitówwNieświżu prócz

złola i sróbra 0000 zł.; na reperacyą ko-
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ściołów w Kamiefigu znaczne summy zapisała.
Ta w dziejach dobroczynności sławna xiężna,
umarła w Warszawie r. 1691. N=—— P, Z.

Sobolewski, pleb graużyski 1715 na kościoł kal-

waryyski 1000 tynfów icz zł. 700 zapisał. H.
1. AE

Sokoliński. NN. Gastołda wojew. wileń. żona
z mężem, probostwo infułackie gieranońskie
fundowała około r. 1630. N— P, Z.

Sokołowski, Stanisław, kasztel. bydg. fundo-
wał w Toruniu na Podgorzu klasztor refor-

matów około 1667. N.— P,Z..
Sokołowski, Władysław, podkomorzy w. x. 1.

furdował bernardynów. w Władysławowie

czyli w Traszkunach r. 1700. P,L.—L, R. ||
V, L. 6. s. 80. —-B, $.

Solikowski, Dymitr , arey: biskup łwow: dobro-
czynny dłasierót:ubogich. Pierścienie nawet

z palców oddawał. Jezuitów i benedyktyn-

ki do Lwowa wprowadził. Kościoł. w Du-|.

najowie wymurował.. Wieś Stryancie: 1 nie- |.

które grunta do kościoła swojego przyłączył.

Bractwo 5. Anny w Łomży: fundował. U-

marł r. 16053. N.—P. Z..

Sołłohub, Jan, podskarbi w. litewski, plebani-

ją w Iwieńcu fundował zapisem 1745 sierp.|

'14 datowanym i tegoż roku wrześ. 1 w try-

bunale przyznanym.. A, K, S, E. — M,D.

Sołtan, Iwan, mar. słonim. kościoł: w Zyro-

wicach wybudował około 1563.. N.=— P,Z.

Sosnicka , pannd, dom swóy. własny: w. Piotr-
kowie XX. dominikanom tamecznym daro-
wała r. 1658. V,.L. 5. 5. 967. — B, S$.

Spicimir., wda krakowski około r. 1530,-zamek

melsztyński założył. R, Z.—.A;, R.

Sprowy, Jan, wojewoda. podolski potćm ruski,

OO. bernardynom w Samborze* klasztor pod
tytułem Wniebowzięcia” Matki  Boskiey. zbu-

dował w r. 14%72.. NN —L, K.

Sroczycki. z Sroczyckich Stanisławowa Koniec-

polska, matka hetmana, fundowała panny za-
konne w Wieluniu około-r. 1570. N.— P,Z.

_ Strzeński , Alexander,. biskup  płdcki ; kościoł

katedralny w tćm mieście wymurował,. U-

marł r. 1556. N.—P, Z.
Stachierski, jenerał woysk polskich:fundował

klasztor XX. augustyanów w Białey Cerkwi
a=

(2;
i dobrami ópatrzył r. 1667. V, IL. 4. s,
956.— B, S.

Stadnicki , Stanisław, mar. tryb. kor: jezuitów
we Lwowie fundował , sczegulny tego za-
konu dobrodziey, około r 1595.

—— Mikołay, w Zmigrowie kościoł dominika-
nom  fundował, umarł r. 1610.

—. Maryanna, Zebrzydowskiegożona 6000 zł.
jezuitom na missyą: wyliczyła.

— Jadwiga Tarłowa, kościoł w Łękach zbua

dowała 1 dochodem opatrzyła, około r. 1670.
Nie POZ

Stóniewicz, Bartko, r. 1502 rolę z sianożęcią

na altaryą meyszagolską zapisał. H. IL — A,R.
Stanisław. August, król. Przywileje kościoła

mieleyczyckiego, nadane roku 1744, potwier-

dzono roku 1764. V, L. 7. s. 422.—- B,S.

Stanisław August, król. Za jego panowaniaw U--
jazdowie założono OO. bazylianów z przyku-
pieniem dóbr: za'dwakroćstotysięcy, z obo-
wiązkiem: uczenia języków: greckiego i sła-

wiańskiego; r. 1768.— V, L. 7. s:815.—
- BS
Stanisław August, król.. Za jego panowania

w Brahiłowie mieście założono klasztor OO.
trynitarzów,-r.1768... V, L. 7. s. 816-—
B, $..

Stanisław August , król.. Za jego panowania na-
znaczono corok- ze skarbu po dwadzieścia

tysięcy zł. nadom inwalidów wileńskich, aże-
by z tego żołnierze mieli oictum et amictum

: rv1768. V,L, 7. s.-824.—B, S.

Stanisław Augusż', król'. Za jego panowania na-
znaczono, ze skarbu corokpo dwadzieścia pięć

tysięcy: złotych na szpital wileński r. 1768.
V,L. 7. s, 825 —-B; 8.

|Stanisław August, król. Za jego panowania ap-
probowano roku 1768 , collegium OO. jezu-
itów w Witebsku założone roku 16go. V
L. 7. s. 865.— B,S$. z

Stanisław August, król, r. 1771 na wyrepa-

' rowanie kościoła fary: kowieńskiey przezna-
, czył summę zł. pol. 40,000 wziętą za kościoł

$. Krzyża od karmelitów bosych z obowią-
zkiem płacenia corocznie '5 procentów. H..
PZA PE RE E

Stanisław August; król, probostwo krzyżano- - | wskie do opactwa: hebdowskiego ordinis prae- -

4
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monstratensium inkorporowane. V, L. 8. s.
28) =D; 3,

Etanisławski, Michał, kaszt. kamien. fundował
i sezodrze nadał kaplicę dominikanom we
Lwowie około 10640. N.-— P, Z.

Śtanisławski, Mishał, wojew. kijowski: ma
szpital zołnierski w Kamieńcu Podolskim za-

pisał wsie: Hołozubince i Rzeczyńce, w wo-.
Ten-

Vv,

jewództwie podolskićm leżące , r. 1667.
Że jezuitom barskim zł. 2.000 darował.
L, £. s. 957— B, S. || N.—P, Z.

Btaniszewski. Agnieszka z Stżuięjewskiwh Ho-

rainowa, kościoł drewniany w Łuckn ber-
nardynom wystawiła. N. — P, Z.

Staniszewski , Woyciech , część wsi swojey je-
zuitom łuckim darował około r. 1645.
PW. =

Stankiewicz , Hrchory , podczaszy xtwa Żmu-
dzkiego, aprobując fundusze swoich anteces-|
sorów, 100 .kop in vim zatrzymaney dzie--

Ne

sięciny zapłacić , lub annuative prowizyą wy-_
płacać XX. dominikanom klasztoru rosień-
skiego obowiązał się przez dokument 1645
sierp. 20 datowany a 1777 grud. 5 w ziem-
stwie rosieńskićm akiykówany. Ą, K, 8,

Ha M; D. |
Stankiewicz, Jędrzey, altaryą w Rosieniach
fundował. Fundusz dominikanów rosieńskich
powiększył, kaplicę przy kościele tych xię-
ży wymurował , około r. 1650. N.—P,Z.

Stankiewicz, Michał, ciwón eyragolski, kia-
sztorowi XX. karmelitów kieydańskich w zie-
mi Zmudzkiey znaczny dar uczynił r. 1667.
W, L. 4. s. 1008. —B, $.

Sarkłswicm , Mikołay, pisarz w. lit. w mie-
ście Rosieniach założył klasztor OO. domi-
nikanów i wieś (Oicje nadał r. :646. V,L.
4. 8. 685. — B, S.

Starczewski, herbu Jastrzebiec, Marcin, kano-
"nik warszaw., na szpitale i klasztory sum-
my zapisał, kościoł w /ukowie wystawił.
Umarł r. 1652. N.— P, Z.

Starkowiecki, Jędrzey, wojewodasieradzki syn
Macieja, na kaplicę $. Stanislawa Kostki,
10,000 zł. zapisał roku 1666. N. —P, Z.

Śtarkowiecki, Maciey, jałmużnik wielki, pod
czas głodu i powietrza wiele na ubogich

-<y Poznaniu rozdał, N.-—P, Z.

!

|
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Starykoń, Jan Szafraniec, hiskup kuj. kaplicę
5. Sczepana na zamku w Krakowie wybudo-

1435. Ń-—P, Z.
Abraham, r. 1719 na kościoł

wędziagołski testamentem legował zł. 156.

H, L—A,R.
Stawski, missyd jezuitów, w Myszeńcu iunda-

tor roku 1697. N. —P. Z.
Stecki, Kazimierz, założył w Ziytemierzu OO.

jezuitów r. 1726 i tę fundącyą zaiwierdzo-
no r. 1768. V, L. 7. s. 7635.-— B, S

Steckiewiczowa, chorążyna mitska fundowała
kościoł XX. benedyktynów w Mińsku zapi

sem 1700 kwiet. 25 datowanym a 1701 inaT-

ea 12 w trybunale w. x. lt. przyznanym.

A,K, S$, EE —M, D.
Stefan , kr; przywileje Zygmunia I r. 1513

nadające moc, wstępującym do zakonu XX.

dominikanów , dla na siebie spadłe rucho-

me 1 minowe tak jak świeckim wyby-

wać , fiyisówę: przywilejem 2579 kwiet.
10. A, K,8, E-— M, D. i

Stefan, król, fundował kollegium w Połocku

r. 1580, także erygował akademiją wileńską.

R, Z.—L, R.
Stefan, król, wolność spławiania drzewa na bu-

dowle i opat bez opłaty myta na rzece Wr-

wał, umarł

li dla XX. dominikanów wileń. kłaszteru 4Są

Ducha nadał przywilejem 1580 ezerw. 15,

A, K,$,5E— M, D.
Stefan, król, roku 1580 grud. 18, na kościoł

plebanii przełayskiey, nadał cziery włoki zie-
mi pustey, Zaborty zwane. H, łŁ — L, R.

Stefan, król, 51 kopgroszy ht. z miynu mu-

rowanego w W;ime pód zamkiem sytuowane-
go dla klasztoru 5. Ducha XX. dominikanów
pażnaczył przywilejem 1581 czerw: 9. A;
K,S, EE —— M, D.

fi król, około r. 1581 miasto i twierdzę

Korsuń założył. R, Z.—- A, R.

Stefan, król,
gium
i wsiami utworzył w Wendzie, r.
r. 2. 8, 1040. — B, $.

Stefan, król, r. 1584 na kościół uszpolski.ze

starostwa z włoki po groszu lit. dawać prze-
znaczył H, L—A,R. |

Stefan, król, opłatę 6 kop groszy lit.-z kar-

1582. V,

4
biskupstwo werdakskię 1 kolle-

z licznemi miasieczkami, parafijami, -
«
”
.

 



 

'Strutyńscy , Jan kasztelan irfant. oyciec i Jó-

SA

"czem horodnictwa wileńskiego dla klasztoru

5. Ducha XX. domimkanów aazoasA przy”
wilejem 1589 lip.51. A, 'K, :8, BE. <ZM,:D.

Stefan. król; sdekretem -r. 1592 marca 3 *ka-

mienicę szleplowską „dla seminariam wiień-

skiego „oddał. «B—— P, :25
Stefan, król, na szpital wakozczynie dałtrze-
„eią miarę młyna zwanego Cartoria. i szoł-

tystwa w sGórney woli: także 2 .łany roli"

w. starostwie nowomieyskićm leżące, co za

Z»gmunta AI, r. 1601 potwierdzono. V,L. 2.-
3 5 r8. —B, 8, z

Stefan król, do plebaniisoCZ gim
tu nadał HL A, R. 5

Siefanowiczowie , Kazyczy Anna, dom i ka--
mienicę z placem ma zabudowanie kościoła
'w Mereczu XX. dominikanom zapisali, 'i
zapis ten w roku 1605 lut. '4 <dnia :przed
aktami magdeburyi mereckiey przyznali. <A,
m Dy E. —— M, D.
szeski , Stamifkomić kanonik-gnieźn.w By-

tomiu kościoł z adótaenia 'wymurował, an-
ne konwentaaosobliwie miechowski--po zgo-.
rzeniu reparował: mna ubogich miłosierny, -0-|
koło roku 1676. N.—P, Z.

Stetkiewicz, Bogdan.,kasztel. nowogr. dwa-mo-1
nastery greckie ŚRdcirat., „około 1648.
N— P, %

Stogniew, Mikołay, starosta chmiel. sześć 'ty-
sięcy zł. jezuitom lwowskim darował. Umarł
1646. Noa P, Z. ę

Strawiński., w , kasztelan -smóleńśki, *ko-
Ścioł 1 plebaniją «v Mozyrzu fnndował i u-

posażył; fundusz ten przez Zygmunta II).
króla w roku 1617 lip. -20 potwierdzony.
A; Ki. S$, Eau M, BR:

'zef starosta szakinowski syn, fnndowali kla-.

sztor antolepski . XX. karmelitów bosych!
1740 sierp. 2 a tegoż roku paźd. 17 zapis
<swóy w magistracie wileńskim przyznali.

A, .K,-$, E.— M, D. || V, L. 8. s. 6635—.
B, 8

Strzała, Mikółay., 100 czer. zł. dał na fun-
dacy4 zakonom, r. 1478. N.-=— P, Z,

Strzembosz. Jan, proboszcz kanon regul. wiej.

|Sezitośki , Jan.
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mwarszalck halićki , «w Fun

kach doł wybudował zamek 1 waie-

„mi mocnemi go otoczy! dla obrony 'podda-

nych -swoich 1 -sąsiadów przeciw. napadom
snieprzyjącielskim , «około r. 1700. D.II -25.
=; aBZ

Kirmamieśki, 'Krzysztóf, wPodwysókim wynuro

wał kościoł, szpital tamże iw Bnczaczu.-Zakon-
ników 1:atbogich . nigdy z-demu bez opatrzenia
niewypuszczał. Na każdy rok podstarościcem

-swóim -nakazywał -pewnąilość pieniędzy na
"ubogich rozdawać. Podezas :głodu 'wielkie-
"go na *Rusi.,.gumnaswoje otworzył i Żywił
nie tyłko swych poddanych, lecz *też ob-
«cych kilkaset przez niemały -czas. Umarł
".1674, 'D.'Il 20. — 'B, S.

Strzemień , fundator kożwiółź 4. Jakóba w,Ka-

szimierzu. N.— P,Z.
Strzempina, 'lVomasz, biskup śrókowaki.. wi-
*karyom *w Sączu pewne wydzielił dziesięci-
ny , że 'szczupłe dochody mieli. Ołtarz w Ba-
"zylice krakowskieyfundował i przy:nim-dwóch
kapłanów. "Szpital także dla -chorych '*kapła-
nów na Stradomiu. Bibliotekę swoję sna
<gnieźnieńskie, -poznańśkie,uniejowskie i ło-

"wickie kościoły „i ma akademiją i
podzielił. "Umarł 1460. N.— L, K.

Suchecki, Ignacy, -stólnik sieradzki wewsi Su-
chiecach w -"województwie -sieradźkićm, po-

wiecie piotrkowskim, parabi drożbickiey le-
"Żącey, załozył kościoł i-darował wsią Jadki

i -częścią owiny, r. 1775. V, L. 8, s.
278. —— ;B, 48.*

Suchodolski, Wit z Chotes, biskup płocki,
w r.1179 fundował liczne klasztory. W do-
'brach swych Witowie wymurował klasztor
'premonsiratensów 5. Norberta, qpodobnyż
w Busku, trzeci takiż w Plocku, w: Lądzie
za$ zakonniconrczwarty i boynie opatrzył do-
brami ; klasztoru też miechowskiego był wiel-
kim dobrodziejem. . D. Il 455. — B, S$,

Suchodełski, założył panny zakonne riłus grae-
cz w Marałowczyźnie w województwie imici-

-sławśkićm. tr. r678 VW.d..5. s. 651 — B, S$:

Sulima. tego nazwiska niewiasta, dwór swóy

w Kamieńcu Podolskim dominikanom daro-

wała, N—P.Z kim nakładem kościoł anstowski ozdobił, 0 1

koło r. 16%9. N— P, Z. :

Dzieje Dobrocz Styczeń. rok 182.

„fhndował wielkna ma”

6
Sulimowski, Krzyszto,
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kładem konwent = w Kijowie, ro- |
ku 1623, N-—P, Z

Sułkowski , August XżĘy wojewoda: gnieźnień- |
ski założył w mieście Rydzynie szkoły pu-
bliczne pod dozorem OO. Scholarum Piarum,|

V, L. 8. 5. 277 —= B;-$.
Franciszek, z bratem Woyciechem

r. 1775.
Sumieński,

szpital w Suminie fundowah ,„ niektóre grun- |
ta z $umina i Konotopia przyłączywszy, ro-
ku 1545. N-—P, Z.

Święcicki , Maryanna Grudzińskiego żona reża
niec w Kurniku fundowała.
poznańskich murujących. kaplicę znaczną sum -
mą wsparła, muzykę tam fundowała, r. 1679.
N.— P, Z.

Święcicki, Jacek, biskup chełmiński zakow do- |
minikanów  obserwantów w Swiaeie ziem! |

Katedrę teologii u |

jezuitów w Warszawie swoim kosztem. za»|
warszawskiey fundował.

łożył„, około 1767. N.—P, Z.
Święcicki, Stanisław, biskup chełmiński, zna-|

czną summę: na dobrach 'Tsąbki i Naborowie |
XX. jezuitom warszawskim zapisał, pod wa-|
runkiem uczenia kleryków Theologiae specu-|
lativae, toż edukowania 4 młodzieży ubogiey |
szlacheckiey : dwóch z jego familii, a dwóch |

Tenże OO:..dominikanom|

nowey Jerozolimy darował dobra Swięcie, |
z obecy; r. 1677.

1676. V; L. 5. s. 488 et 369. —B, S.
Śwżęcki y Zygmunt, |fandacyą kamendułów wKa-

zimierzu powiększył, okolo r. 1594-N.—P,Z.
Świetski , Zygmunt, fundacyą OO. karmelitów

przez Woyciecha Kadzidłowskiego uezynioną h

pomnożył, r. 1678. V, L. 5. s.590.—B,S.
Świnka, Bernard,

teyże katedrze oddał, r. 1284. N.—P,Z
AE Jakób, areybisknp gnieźn. klasztor u

leustio albo szpital benedyktynów w U-|
zków z dóbr biskupich fundował, Powicz
i Groczno za 100 grzywien srćbra kupiwszy;.
darował kapitule gnieźnieńskiey , około roku
1613: N— BP;

Swirscy , xiążęta, Andrzey Pietkowicz. kanonik
wileński , pan warnieński, Juchna Alexan-

drowicz , Michał Pietkowicz, Jan TFalimon-

towicz, przykładem przodków swych Piatka

i Krypa oraz Jana 'Valimąta i Alexandra

Franciszkanów k

low. kal. wieś swoję Chełm |
darował do arcybiskupstwa; wieś Preysy|

84

Pietkowicza, potwierdzając ieh fundusze r.
14653, nadali z siebie na kościoł $: Andrze-
ja w małym Miadziole trzecią częsć mie-
szczan w tómże' miasteczku” Miadziole (po-
źniey Kobylnik nazwanćm).i targów trzecicy
soboty, karczmę prócz którey zadna tam
być: niepowiana, wies Podstarzynie od. rz
poddanych e 6: mik od. Miadzioła nad Wil
ją, którzy peddani 6: uszałków miedu zwy-
kli dawać. Zapisali drugą ziemię z ludźmi

w Koprowszczyznie ezyli Mohnycy,nazwaną
Sabaczewszezyznia, Kuszkowszczyzna,„ WWoy-
towszczyzna, Kowalewszezyzma e 2 mile od:
Miadzioia, "Także trzecią ziemię z ludźmi
na różnyeh: mieyscach będącą, nazywającą:
się Skopowszczyzna, Rokuciewszczyzna, Żoł-
nierzewszczyzna, Hrycewszezyzna ,„, Rodzi-
jewszczyzna, Szykiniewszezyzna, Lotnieykow-
szczyzna, Łantakowszczyzna, Boykowszczy=
zna, Lisikiewszezyzna, Kreczki, Sobaczki,
Pożarcy „ Woronowszczyzna , Królewszczy--
zna , otrzy mile od Miadzioła. "Lakże czwar-
tą ziemię z ludźmi, nazywającą się, Chwa-
lewszczyzna„ Kuleszyszki, Soroczyszki, Bu-
leeweńczysań, 'Trebazna, Pazdziutkowszezy-
zna, Matejewszczyzna,„, Bohdanowszczyzna,.
'"furowszczyzna, Pietniszewizczy suty Pizew-
szczyzna, Bielewszczyzna , o: milę, od' Mia-
dzioła. Piątą ziemię z ludźmi, nazywającą,
się, Janiewszczyzna, Bieniszki, Szotajew-
szczyzna, Misiewszczyzna„ o milę od Mia-
dzioła. Szóstą ziemię, nazywającą się, Swie-
rzanciszki „, Janiewszczyzna, Bieniszki, Cho-
dniewszczyzna, Karałewszczyzna , Ludzkow=
szeęzyzna, Sakowszczyzna, Domanciszki i

' dalsze, o pół mili od Miadzioła. Także je-
i zioro i dziesięcinę ze dworu miadziolskiego,
| z Kołodna i Syrmezy, z. Zar i Spor, z Cze-

ćwierci i Styrnieliszki, z włożoną obligacyą

"

| czterech mszy Ś. cotydzień, H.I.—A;,R.
„Świrski, Jędrzey„ kaw. malt. kościoł w Świr
| razu wymurował i uposażył. N. — P, Z.
|Swirski ,. Mikołay „ biskup: cytreń. fundował ber-

nardyny w Rodecznicy w 5. Antoniego, wieś
Rodecznicę na to nadawszy ; pijarów w Cheł-

| mie, bonifratrów w LublinieiEamościu, bra-
ctwo 5. Anny przy katedrze w Krasnymsta»

"
z
ę wie, gdzie kościoł drewniany wystawił „ na
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<sufraganiją -chełmską 40,000 „ejędyy na Or:*
'chowku lokował około r. 1654. MBD. 8.
397 et 487. || N.—P,Z. |

Swirska, xźna Zofija, r. 1519 kokciółóśicnoy..
stomskiemu ziemię DECAlz.
nego nadała. H. — A, :

Śwoszewski, Jan. mar. A_poselśk. wieś Bor-.
ki do Giza "Matki Boskiey <dominikanom
lwowskim nadał, wspólnie z żoną Elzbietą,
fundował Kożciół i plebaniją w Janowie roku
1604. N.— P, Z.

Synod Piotrkowski, ulepszając :byt akademii
. krakowskiey postanowił , aby -dawali jey:
arcy biskup .gnieźnieński :ze strony swego:
*kościoła cz. zł. 100 rocznie , 4 kościoła kra--
kowskiego 400 śkotow we złocie; K. bi-.
skup kujawski a00 zł. półkopowych w mo-
mecie; b. płocki także 100;poznański także
«sto «po półkopiu. dnwentarzV, L. p. Wa-

gę, k. 9— B, S$.
„Szabłowski,Jan, r.v648, na kościoł komayśkitesta-

«mentem legował zł. 800, dla kantora.dośpie--
wania,a zł. 400 ma szpital. H,1.— 4, R.

„Szadziwojewski, Stanisław, marszałek grodzienń-|
ski, fumdował bernardynów w Kownie r.|
1467. P, L— L, R.

Szamowski, Jan, kasztelan „gostyń. fundator
pijarów w fowiczu, około. 1700. N=—P, Z.

„Szaniawski , Konstanty Felicyan, biskup aga:
wski, teologią we Gdańsku mu jezuitówimie-
'syonarzy fundował, na wszystkie-seminarya"
;krakowśskiey dyecezyi «co rok pewne -suminy'
wyłliczał,konwikt na ubogich studertów.fun-'
„dował «w Łukowie, wysypawszy. „na «niego
„sto tysięcy, umam r. 1732. N.—- P, Z.

Szaniawski., xiążę „biskup krakowski, założył:
XX -:kommunistów w Kielcach 1 -darował im
'na szkołę *wies Widuchowa w powiecie-chę-.
cińskim leżącą , „r. 1776. L. 8. s. 914.
—b, "8. >

Szarąpa, fBikanowski Bazyl, «podstoli 'smoleń.
fandował klasztor XX. dominikanów -w Nie-.
świżu, „przez zapis 1672 listop. 13 <dato-

— wany, ategoź róku i miesiąca 14 'd. przed:
aktami metryk litewskich 'kancellaryyi-ni-
Styk przyznany. A, K, $ E.— M, D.

86

„śkim fundotwałaklasztor bernardynów «wWar-
kowicach , roku 1733. N.— P, Z.

i| Szowłowańi N., fundował parafiją borzechow-
ską, około r. 1648. N. — -P, Z.

Szczawińscy, Kazimierz 1 Zofija , na kościoł
grodzieński XX. bernardynów degowali ub.
r. $00. R, Z—- 1, R.

Szczepanowski, $.:Stanisław, nkapiiskowiki,
dziedziczną fortnnę maubogie rozdał. :Za-
bity r. 1079. N.— I, K.

| Szezytowie, Krzysztof i Anna z Zawiszów ka-
sztelanowie smoleńscy„ klasztor XX. karme-
ditów bosych w Kownie ufundowali 1716

, 'wrześ, 4 i wtrybunale it. tenże fundusz
przyznali w roku 1718 wrześ. 18. A, K,
8, EB. — M,D. ij V,:L. 8. 4. 668.— B;S.

Szembek, liwa, z mężem Rzeczyckim fundo-

wali kasuków reformatów<w „Rawie .około.ro-
ku 1720. N:—. P, Z.

| Szembek, Franciszek, 'kaszt. kam. kościoł re-
formaątom w Krakowie i «w Zielenicach zal-
taryą fundował. *Umarlr. 1693. ,N.—P, Z.

Szembek, Jan , syn Franciszka, zakon karmeli-
tek bósych ma Wiesołey .przyKrakowie fun-
„dował, 'w „Łomżykościoł jezuitomwymuro-
wał, po" T.1754. N.—,P, Z.

Szembek, Krzysztof , biskup kujawski, szpitał
ma sieroty miedorosłe -w Warszawie ;fundo-
wał r. 1740. N.— „P,.Z.

Szembek„ Stanisław, sekr. 'król. kaplicę 'latera=
wokbogatoozdobił i fundacyą powiększył,
w Krakowie, około 1651. N.—P, Z.

Szemiot „, Anna .z Sapiehów, 'r. 64 zdestańneni-
'tem „na rożaniec.do'kościoła jelnieńskiego za-
pisała.dwa tysiące zł. H, L — A, R.

Szemiot, „Jarosław, 1643 testamentem zapisał
na -rodanieo do.kościoła jelnieńskiego zł, 1000.
H, 1— AR.

Szemiot, przed 'r. 1646 na kościoł jelnieński
zapisał summę -zł. ;pol. 666. H,1.— A, R.

Szołdrski, Jędrzey, biskup.poznań. kościoł swóy

katedralny wzbogacił, wieś Wielichowo ka-
pitule poznąńskiey zapisał, akademii tego mia-
sta 10,000 zł. zaliczył, umarł r. 2650: N.

—P, Z.
Szołdrski, Stanisław, rożaniec przy kościele

czempińskim fundował, umarł r. 1645. N. | NN — L, K. |

Szaszewski. Maryanna, z mężem Leduchow- m P, Z.

Fc
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jżoniowski, Jam, woyski* przenysi.,. kaplicę:,
w Przeworsku: ubernardynów: fundował i do |-
chodem opatrzyk Umarł r, 1668. N-—P, Z.

Szorc , N., fundował: franciszkanów w. Narw1-
liszkach około r..2600.. N.— P,.Z..

Szostowiccy, Dadzibog. i Ewa:z Sielickich skar- |:
bnikowie witebscy: fundowali de nova radice |
kościoł. klasztor: XX. dominikanów. wAgło-|
nie, zapisem: 1700: kwiet. 8: datowanym a
tegoż: roku: maja. 25: w. trybunale gł lit. com.

* positi. judicit: przyznanym» i. zaprzysiężonym.
A, K, 8, E.—. M;. Be

Śzpilowakk:;„darował włok: dwie ze wsi. Niesło-
rowskiey, leżącey w województwie mscisław.
na: cerkiew. unijacką r.. 1676.. V, L..5.5, 455.
— B,S;.

Szucki,. Adam. jezuitóm: w. Łucku: świadczył.
Umarł: 1681: N.—P,Z.. :

Szukszta,.Krzysztof ,. podkom: kowień..r. 1646
testamentem. uczynił; zapis: na.kościoł. R :
łoki..H: I1—A,R;:.

Szukszta;. Piotr.,. ciwun.eyragolski; fiindował ple-|
baniją w: dobrach: swoich ;. konwikt: dla: ubo- |.
gich studentów w Kxrozżach. założył: iuposażył;
jęzuitóm: kowieńskim:Re jednęzapisał. 5
około r. 1654: N —-P,.

Szuksztowie;. Zygmunt'i Helena. w: powiecie mo—
zyrskim' wSamborzu założyli. OQ. cystersów r.|
3717. W, L. 6; s. 527.— B, 8;

Szuksztowie ,. podstol: ,

wa fundusz:dla. XX. cystersówklasztoru Kim-
borowskiego,. zapisem assekuracyynym.1718
znaja 2: dnia'a: 1777 sierp. 18: w ziemstwie
ptu mozyrskiego aktykowanym.. A, K,S,E— |
M, D.

Szumscy, Michał i Halszka, założyli w Szumsku

. wnieśli pewne: summy|.
na majątki. swoje: Hłuchowicze 1Horbowieze |.

08

Szydłowski, ców: Luticz; Woyciech; kanonik

radłows; kościolow Radlównskiego i Szydiow-
skiego,. tudzież” szpitalów w obu. kosciołach
dochody powiększył, Umarł: 1617: Nrza$” Ma

Szymak;, X. 'Domasz,, r. 1740 saa testamen-

Jana w Wilnie cum onere odprawowania
'2..mszy: ©o tydzień. L, C—A; R..

Szymanowski, . herb. Slepowr.- Szymanowscy [un--
dowali pijarów. w: Górze około:1670. N.—P.Z.

Szymkowicz, r. 174a czerwca 20-zapisał z wy--
. derkaień: na dobra Szwinty zł. 12000 jezui-
s- tóm przy: 5. Kazimierzu. w. Wilnie.. H. I. —-

" A,.R..
$kypodniki ; Adam,. om krakowski fundo+

wał: kapeliją. muzyczną przy katedrze: krakow=-
skiey około r. 15553 NP, Z.

Szyszko, Daniel: Kazimierz ,, kaszt. nowogrodzki:
r« 1748: uczynił. fundusz w: Wilnie (oddając.
swą. kamienicę) na: 6: szlachty: ubogich i na
jednego: nauczyciela.. Lecz” że: ta: kamienica.
była: szczupłą: naznaczył' na inney: 10000 zł.
W semi.. wileń., fundował regensa.z.socyuszem,
dwóch: missyon.. w. dobrach. Siemiakowszczy--
źnie, jako: też rektora. socyusza,kiórym tęż-
majętność zapisał. L, C—A, R.

dopiakowić ; summy: Z placśmi: w- Mińsku. OO,.
rochitom na.szpital: zapisali 1752? grud. 4 d..
/1w roku: następnym: sierp. 5 ten zapis przy-
znali. na sądach: woytowskich.wratuszu:miń--
skim:A;K,5,.E.— M, D..

„Szyszkowski„.Marcin, kiakóójj krakow. franci--
szkanów: do Brześcia,, bernardynów do. Krze--
mieńca» wprowadził',. w Łucku,jezuitów fun--
dować zaczął. Syód: dyecez. zwołał; w Pło--
cku. jezuitów: fundował:',. wieś: liutobrok 1 nie--
które domy: dó tundacyi przyłączywszy; w Puł--

>>
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QO. dominikanów. 1717; V,L.6. s. 527, — | tusku szpital” dla ubogich:i bursę dla studen--
B; S$.

Szumiański, Kazimierz, nfundował' altaryą: o- |-
wanską: i dobrze” ją: uposażył roku 1678, VW,
L. 558;631.——B;y8:

Szuszyński; Jerzy, pleb: wormiański: 1745: na
teyże: plebani: orgunistę zapisał: zł. 150w..ŁI..
= BR.

tow wystawił ;- 150000 złotych na ozdobę gro-
bu 5. Stanisława wysypał, wiele na nauki ło-
żył; ce rok na 1tr0ozł.. niesczęśliwym roz--

© dawał.. Klasztor bernardynóm: w. Kielcach,,
'katedrę teologii i kaphicęfranciszkanóm w Kra=-

Na-potrzebę oyczyzny pod Chocim 400 pie--
choty» 1; roo jązdy: uzbroił. Umarł.r. a630.. Szwarcenfełdowa. Wiktorya,. ma klasztor gro-

dzieński XŃ.. bernardynów 1 1781. legowała

FALUŁ; 8t,. A2D60. R,£—: L, JAG. 4 i

+%

N—PYZE.
Szyszkowsań.,. Mikolay,. biskup, warmiń. , zloterg.

tem kamienicę na: kaplicę: Bożego ciała: u $.,

kowie',. kościoł murowany: w: Iłży fundował.-
. ad

ic
cm
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ji sróbrónr katedrę swoję zbogacił: w Szpryn=

borku: kościoł murowany: z fundamentu wy:

niosł i bernardynami osadził. Jezuitóm w Rew-

ku bogaty sprzęt w srćbrze, ofiarował. Umacł

1645.. N.-_— P,Z. (Ciąg. nastąpi.),

 

UMIEJĘTNOŚĆ: DOBROCZYNNOŚCI.

ZOWARZYSTWO KURLANDZKIE LITERATURY,

(SZTUK. i: oświecenia pospólstwa,. zawią-

zane. u. Mitawie.. |

Wjeżdżającemu' z któreykolwiek

strony do. Kurlandyi, wnet: daje się

postrzegać ,. że to-jest. naypięknieysza

w. całóm: państwie” rossyyskićm: kraina,

z. którą: ant Litwa, ani żadnasinna gu

bernija,,w: przemyśle ,. dostatkach i po-

rządku',, porównać się: nie mogą. Ja-

kąż tego przyczynę naznaczyć,jeślinie

wysoki stopień. oświecenia: i ciągłe u-

siłowanie przednieyszych. mieszkańców,

aby. wszystko ,. co; dla: ich: kraju: stano-

wi pożytek,. co: kulturę umysłową: roz-
szerza ,, zaprowadzać i: upowszechniać:

Szlachta: tey. prowincyi,. zawsze Oży--

wiona: duchem:publicznym ,. w każdey |

potrzebie dobra ogulnego ,. okazuje'je:
dność i gotową pomoc wzajemną. Ich
zgromadzenia: ogulne,. jak chwalebne=

mi zaymują się* przedmiotami,. na: do-
wód. tego dosyć jednę: przytoczyć: oko-
liczność.. Dbalio chwałękraju: i: przod-
ków ,. ponieśli: koszt. i: strzęśli archiwa
mistrzów krzyżackich: w Królewcu. |.

Wyszukane tam: materyały: do histo*
ryi służące,; złożyli w Mitawie,. a za 

go

pięknych i oświecenia ludu. Zaczęło

się w. roku 1815: od: ośmiu. osób: zpo-

między wyższych: urzędników guber-

skich. hnauczycielów szkoły mitawskiey.

Na: dniu: 25 listopada tegoż: roku: pod-

pisano akt pierwszego: związku; w ro-
ku: następnym: 1816: dnia: 5: września:

uchwalono statut organiczny, a w gru-

(dniu pod: dniem 200trzymano potwier=

dzenie: zakładu: od' naczelnika: gubernh,.

gubernatora wojennego» ryzkiego: JW.

*Markiza.Paulucci: Poogłoszeniu: wszy-

stkiego,. wnet towarzystwo tak. zna-

czny wzrost wzięło, iż. w roku 1817

liczyło: już- członków 127,. naywięcey

z: gubernii kurlandzkiey,. inflantskicy”

i: estlandskiey: Pierwsze: posiedzenie:

publiczne: odprawiło w: dniu.6czerwca

tegoż: 1817 roku, a: pierwszy: tom: u-
czonych: prac swoich wydało: pod tytu--

łem :: Jahres: Ferhiandlungen* der' Kur-
lindischen Gesellschaft fir: Literatur und:

Kunst.. Erster' Band. mit 3: Kupfertafeln.

Mitau: 1819; bei'Johann: Friedrich: Stef-

fenhagen und Sohm',. in:śto ścisłym: dru=

kiem. stron: 532:.

Z tey: xięgi' dla: jedności: tylko rze=

czy, wyłożymy: ogulny cel: towarzy-

stwa, a po:szezegule: będziemy mówić:

6:tóćm: co- ma: bliższy: stosunek. z dzie-

jami: dobroczynności, to: jest: o zamia=-

rach: i środkach przedsiewziętych do o0=

świecenia: wieyskiego: ludu,. mianowi=

cie Łotyszów i Estonów..

10d. Towarzystwo: ma: swoje state=

czne siedlisko: w Kurlandyi, przyymuje:

członków: w: nieokreśloney. liczbie, bez:

ten: krok. pochwałę w: reskrypcie' od;różnicy. stanu, 2 klass: ukształconych,.

Nayjaśnieyszego Cesarza: uzyskali.
Nowym: dowodem gorliwości 0 za:

prowadzenia: użyteczne ,- jest, utwo-

„mianowicie z* prowincyy: nadbaltyckich:

li y dalszych stron Rossyi lub też. i cu--

| dzoziemiców. Na: koszta: utrzymania:

szenie towarzystwa. literatury, sztuk. korrespondencyiiwydawania: pism: ode-
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biera od członków w Kurlandyi mie-
szkających składkę po 5 rubli srebrnych
rocznie wynoszącą. Przyymuje człon-|
ków honorowych. Wydział z ośmiu|
(engere Ausschuss) zarządza wszystkie-
mi sprawaini towarzystwa i naznacza
redaktorów do wydawania pism.

ere Przednieyszym zamiarem to-
warzystwa jest tworzyć punkt zjedno-
czenia do umysłowey kultury,miano-
wicie mieszkańców prowincyy rossyy-
sko-niemieckich, i wydawać pisma:

a) historyczno-literackie,
b) naukowe, j a Z

cjoświecające pospólstwo. kJ
ście Przyymuje rozprawy ściągają-

92%

larstwie i muzyce ograniczają. Kom-
pozycye muzykalne odegrywają auto-
"rowie i miłośnicy muzyki. Obrazyi
inne podobne przedmioty wystawiają
się przed sąd publiczności. Przytćm
autor wykłada wyobrażenie, jakie swe-
mu dziełu dał za podstawę według pra--
svideł sztuki.

Aże zachęcenie talentów i ożywie-
nie semulacyi do zamiarów towarzy-
stwa należy, przeto dziełaikompozy-
cye, modele użytecznych i poprawio-

|nych machin, instrumenta i t.d., przyy-
muje od wszystkich ofiarujących. Dzień
46 czerwca przeznaczony na publicznę 

ce się do badań „dawnego stanu kultu-

ry tak Niemców jako też;ŁotyszówiE-
stonów nad.morzem baltyckićm zamie-|
szkałych , do poeznawia jch języka, ry-
motworstwa , religii, starożytności,chi-

storyi i t. d. równie tęż usiłuje zbierać
ich pomniki.

4te Odbywa 'posiedzeńiamieśsięczne
w pierwszą Środę każdego miesiąca pó
połudauiu o 5 godzinie w salitowarzy-
stwa w Mitawie. Na tych posiedze-
niach ma mieysce czytarie :rospraw,
zamiana wyobrażeń przez osabiatjj roz-
mowę w rzeczach nauk isztukpięknych,
0 instrukcyi publiczney, © .eświeceniu
pospólstwa i t. d:, oprzedmiotach sztuk
i techniki, wystawienie osobliwości na-
turalnych i godnych szczegulnieyszey
uwagi, okazywanie nowych albo teź:

ważnych doświadczeń fizycznych.
5te W miesiącach styczniu, kwie-

tniu, lipcu, październiku, są posie-
dzenia przeznaczone sztukom pięknym.
Artyści przyjęci za członków, przed-
stawują towarzystwu płody talentów

LJ
,

posiedzenie, jest razem terminem wy-
stawienia płodów sztuk pięknych i rze-
„mieosł, |

'6te Dla postępu nauk i wzbudzeriia
emulacyi podaje corok cztćry pytania
„lo nagrody w przedmiocie umiejętno-
ści lub sztuk pięknych. Ze zaś w rze-
|czonych prowincyach , wszystko, «co się
'tycze dobra ogilnego, zyskuje pochwa-
dę 1 silne wsparcie, towarzystwo „,za-
tćm nie wątpi, iż szlachta złoży przez
subskry peyą kapitał , którego procent,
przynaymniey 100 «z. zł. wynoszący,
„da nagrody użytym zostanię.

Powiedziawszy o zawiązku i-celach
towarzystwa, przystępujemy .do opisa-
ia środków, jakie przedsiewzięło :do
oświecenia pospólstwą.

Statut organiczny tąk <w tey smie-
rze wyraża:  „'Co.do oświecenia po-
spólstwa, towarzystwo kurlandzkie
szczegulny i święty bierze na się e-
bowiązek ze swey strony do uimysło-

„ wego fkształcenia rusko- niemieckich
„krain nadbaltyckich wedlug możności
„przyczyniać się. Na ten konięc wy-

9

"9

» swoich, które się tymczasowie na ma- „dawać ma dla mieszkańców miast i
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„rolników , częścią szczegulne pisma
„ popularne, kalendarze i t. d., częścią
„ peryodycznę. Pisma te ukażą się w nie-

„mieckim, łotewskim i estońskim ję-
„Zzyku, według potrzeb tey klassy, i
„do sił ich pojęeia zastosowane.

„ Fowarzystwo usiłuje tym. sposo-
„ bem: znajomość płodów przyrodzonych
„między pospółstweni rozszerzyć, do
„ właściwego: ich nżycia dawać objaśnie-
» nie, w przedmiocie ekonomiki rolni
„ka, a w przedmiocie technologii rze-
„mieślnika, oświęcić i poinoce do te-
„go ukazać. Przytćm udzielać krótką
„1 popularną naukę o fenomenach czyli
„jawieniach przyrodzenia, o własno-
„ ściach fizycznych ciał i t.d., niemniey
» panujące jeszcze przesądy i błędne
„mniemania pokonywać, na ukształce-
„nie moralności i obyczajów działać,
„słowem , oświecenie tey klassy roz-
„postroniać, i potrzebom z odmiany
„ obecney politycznego ich stanu wyni-
„kłym, i więcey cznć się dającym, za-
m radzać. ”

Plan ukazujący sposoby, wedlug któ-
rych towarzystwo na uksztalcenie lu-
du wieyskiego silnie wpływać może, |
czytany na posiedzeniu dnia 8 sierp.
1817 roku. przez Pastora FFATSON
z Lestem. |
Towarzystwo nasze równie w sta-

tucie jak i w dodatku do niego, o nie-
zmiennym zamiarze oświecenia niższych
klass ludu wyrzekło , i świętóm go zo-
bowiązaniem się nazwało. Trud ten
stałby się naydobrotliwszym, a może
i naywaźnieyszym , gdyby wprzód po-
znąć stan naszego Łotysza, a potćm
Zwrócić na niego uwagę, którey ocze-
kuje.

94

Bez żadney naukowey kultury, bez
wprawy w czytaniu, bez interesu o-

świecania się przez pisma, niepodo-
bna albo przynaymniey trudna jest Ło-
tyszowi, w nowym porządku rzeczy,

dla niego przeznaczonym, znaleźć się.

Właśnie w obecnym momencie troskli-
wość , którą nasze towarzystwo ludo-
wi wieyskiemu chce poświęcić, jest bar-
dziey dobroezynną, niż w każdym in-
nym czasie. Choćby towarzystwu tru-

dno było w wydziale umiejętności ró-

wny krok z. uczenemi towarzystwyin-

nych krajów utrzymać , i choćby po-

dane w statucie zamiary i cała prze-

stroń, którą osięgnąć usiluje, tćmcza-

sowie za ideal uważane być miały; mo-

że jednak w przedmiocie oświecenia po-
spółstwa śmiało iść na wyścigi i o na-
grodę powsżechnego użytku się dobi-

jać. Ma do tego odpowiedne siły idla

rym kray i lud, mieysce i czas, nay*

|pomyślnieyszy wypadek zaręczają: mo-

(że jako zgromadzenie lud oświecające,

ina wdzięczności oyczyzny rachować , i

w sprawie ludzkości zaszczytne uzna-

nie swey zasługi uzyskać.

-— Kształcenie naukowe naszego wie-

śniaka, z własciwemi sobie trudnościa-

mi walczyć musi. 'Fowarzystwo do-

'brze to poznać powinno, ażeby urzą-

dziło sposoby, jakiemi ma działać na

ich oświecenie. :

śniaków , jest bezwzględny niedostatek

pierwszych prawideł wszelkiego nau-

kowego kształcenia. Wprawdzie czy-

ta połowa ludu w niektórych gminach,

'na oguł jednak pewnie położyć można, | iż dwie trzecie tuteyszego pospólstwa

czytać nie umie; pisanie jest taką mię-

jego czynności otwiera się obręb, w któ--

Główną przeszkodą u naszych wie-.
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dzy Łotyszami rzadkością , jak mecha-
niczny liczb rachunek, tak dalece, iż
ma 500 dusz trudno jednego znaleźć,
któryby, pisać i liczbyz po-,
trafil. i

©Ten brak kultury, mie pochodzi
z braku zdolnościumysłowych. Łoty-.
sze bowiem«są dowcipni i.do ;ukształ-
'ceniazdolni, alewynikazniedostatku
szkołek dla pospólstwa.„ którychhrzą-
dzeniu, próczdnnych przeszkód., amie-. pospólstwa są już -w statucie oznaczo-

|ne, formę tytko tyn pismom nadać i
stol na zawadzie.: względem ich upowszechnienia dzielne

Drugą przeszkodą z 'pierwszey wy- |s„odki przedsiewziąć”
pływającą. jest wielka:obojętność Łoty--
szów względem xiążek i nabywanianau-.| 3 Ę

|stępewać może.

szkanie ich, mie wioskami lecz *w po-
jedyńczych «osadach,

ki przez czytanie. Łotysz uczy się
czytać tylko do :potrzeby kościelney ;
nauczyciele ii uczniowie, :tenże sam.cel
mają, aby w xiędze nabożaijć czytać
mogli. Ho całą ich składa bibliotekę,
w którey «niekiedy znaleźć można ka-.
techizm , kaząniai bibliją. Tnne xięgi
są u niego mniey przydatnemilub nad-.% > 7 przy |mości,niż'teraz gdziekolwiek. Słowem,potrzebnemi fraszkami, jak tego na-
zwisko /Veeki, którćm :całą nietęologi-
czńą Miteraturę cechnje , jawnie .dowo-
dzi. Mamyi dosyć znaczną liczbę do-.
brych:pism łotewskich, lecz tenieznay-
dują pokupu inikt ichnieczyta. Prócz
xięgi nabożney, kalendarz jest jedyną|
xiążką , którą Łotysz Jubi, azatóm.ku-
puje i czyta; ma on dla niego pewab
rzeczy dziwnych, tudzież , iż w nim
znayduje oznaczone święta, jarmarki,
«odmiany powietrzą, i wskazanie dni
świętych, na które przy uprawie roli
bardzo uważa.

Trzecia przeszkoda z dwóch po-
przednich wynika, to jest: trudno jest.
do niego przystąpić, uwiadomić go i

„Rzymie działo.

|nie był,
ną mieszkańców stolicy; lud zaś wiey-
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chce. Sami tylko właściciele ziemscy
lub xięża , znaydują przystęp do łoty-
sza; piśmiennych rzeczy nie zna ża-
dney potrzeby , lecz to, o-czóm sięma

„| dowiedzieć , samą tylko urzędową .dro-
gą jemu :objawionóm być może.

„Jeśli towarzystwo nasze, przy tym
składzie okoliczności, szłachetne usiło=

waria 'do skutku chce przywieść, mu-
Si z tey uwagi, iż materye pism dla

'Oświecenie pospólstwa dwojako na-
Raz przez wspólni<

ctwo i należenie <do rządu krajowego,

jak się to w Grecyi i w starożytnym
„Ale ten rodzay kształ-

cenia gminu, miczem innćm w gruncie
jak własnością uprzywilejowa-

skigorzey jęczał *w niewoliiniewiado-

ten rodzay oświecenia gminu, który-
by politycznym nazwać można, nie
jest do obecnego pełitycznego stanu

„|państw europeyskich a naszey oyczy-
zny., stosownym.

Drugi 'raz 'to oświecenie pospółstwa
odbywa się za pomocą szkół i xiążek.
A że towarzystwo nasze nie należy do.
urządzeń szkolnych, przez same więc
tylko popularne pisma na oświecenie
gminu działać może. DLubo Potysz

mą wszelką obojętność dla kultury, przez
czytanie dobrych xiążek nabyć się mo-
zącey; posiada jednak z wydziału pi-
śmicnnego skłonność do czytania ka-
lendąrzów i mówienia o polityce, o-

powiedzieć mu to, cąsię powiedzieć| statnia powinna mieć dążność kształce-

4 u
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nia w tćm wszystkićm,co jest z sie-
bie wielkie i dobre.

Pożądaną zatóm dla towarzystwa
byłoby rzeczą, wyjednać sobie przywi-
ley , iżby nakładacze kalendarzów go-
spodarskich w 3ch prowincyach nad-
baltyckich, od niego tylko brali do nich
przypisy. Towarzystwo musiałoby co-
rok dać jeden lub dwa arkusze , gdzie-
by umieściło przedmioty w sposobie
zrozumiałym pouczające, z geografii fi-
zyczney, z historyi naturalney, i t.d..
W  większey części państw europey-
skich służył od wieków do tego kalen-
darz, aby pożyteczne wiadomości mię-
dzy pospólstwem rozszerzał, lubo to

pewna, iż niekiedy do utwierdzenia
i krzewienia niedowiarstwa nadużywa-
ny, lub mało ważnemi artykułamina-

pełniany bywał. Zyczyćby jeszcze na
leżało, iżby układania przypisów do
kalendarzów nie poruczać uwadze isą-
dowi jednego tylko wydawcy pism dla
pospólstwa łotewskiego i estońskiego,
lecz je przed drukowaniem poddawać
pod rozbiór innych, i takich, co posia-
dają język krajowy. Jeśliby zaś nakła-
dacze kalendarza, czego im za złe mieć

nie można, protestowali się przeciw je-
go powiększeniu; wtenczas właściwiey
byłoby, ażeby towarzystwo od siebie
słuszną dopłatę za „powiększone koszta
druku zaręczyło, niż gdyby nakładacze,
z powodu znacznie przybyłych mate-
ryy, cenę kalendarza zwiększali, al-
bowiem Łotysz przy małćm nawet pod-
wyższeniu starey ceny, od kupli kalen-
darza odstraszy się, nie tak z ubóztwa,
jak raczey z uporu 1 niezłomnego przy-

wiązania do dawnego zwyczaju (1).

łuickea
(2) Na tómże posiedzeniu autor przeczytał pro-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.
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Nie zbywa Łotyszowi na skłonności
do polityki, ma on chęć do wybadania
się, co też w kraju i gdzie indziey się
dzieje , i chciałby o tćm wspólnie po-

mówić. Chęć ta ma swoję zasadę w przy-
rodzonćm poznaniu związku społeczne-
go, i wypływa z ciekawości właściw'ey
ludzkiemu sercu. Towarzystwo powin-
noby. z tey skłonności łotysza korzy-
stać i oświecający kierunek jey nadać.
Zamiar ten dokonałby się przez pismo

peryodyczne, któreby się łącznie z ogło-
szeniem nowego urządzenia chłopów,
w miesięcznych numerach od półtora
do dwóch arkuszy , ukazało.

Plan tego pisma na cztery się po-
dzieli rubryki. Pierwsza byłaby po-
święconą większym artykułom, zwła*
szcza w biegu lat początkowych, ob-
jaśnieniu nowego urządzenia chłopówi
gruntownemu pojęciu, jakie rolnik
mieć o niem powinien. Przy tak na-
tężonych oczekiwaniach Łotysza,w waż=
ney jego sprawie, rzeczą jest wielkiey
wagi, wyobrażenie jego sprostować i
do przyzwoitego tonu zniżyć.  Rozsą=
dny i przyjacielski poradnik w tym o-
kresie czasu, byłby dla Łotysza, a nade»
wszystko dla mających się obrać sędziów
w gminach, potrzebnieyszy m idla dobra
ogułu nierównie ważnieyszym, niż kie-
dykolwiek. Objaśnienie urządzenia chło-
pów musiałoby pierwszą rubrykę za-
pełnić, następnie artykuły o dzierża-
wach i inne zwłaszcza ekonomicznć
przedmioty, znalazłyby w niey mieysce.

 

bę podobnego dodatku, która od towarzy-
stwa za stosowną uznana, zaraz przez na-
kładacza łotewskiego kalendarza Pana Stef-
ienhagen na rok 1818 1 ab1g: chętnie do
druku wziętą była.

4
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Zieby jednak Łotysz takowego pisma
nie poczytał za narzut możnowładczy,
i obojętnie go nie odrzucił, należałoby
do drugiey rubryki prawdziwie polity-
„czne wiadomości z naszey prowincyil
z naszego kraju równie jak z innych
państw mieć, dlatego, iżby -Łotysz
podnosząc wzrok swóy nad skibę ziemi,
do którey dotychczas był uwiązany, i
na którey mieszka, wraz się dowiedział:
iż wszędzie na ziemi, praca i pilność
są warunkami utrzymania bytu, iż ni-
gdzie Eldorado nie masz, iż gdzieindziey
nie same tylko lepszości , lecz niedosta-
tek i nędza równie jak itu, t często
nawet są dokucznieysze,it. d., iżby na-
koniec z obecnościąi ze swojem indywi-
dualrćm położeniem,więcey się pojednał.

Trzecia rubryka tego peryodycznego
pisma, powinnaby zawierać literaturę
łotewską, ażeby Łotysza z wielą ło-
tewskieimi xiążkami, których wydanie
zapomniane lub mniey cenione, z ich
treścią, użytecznością, lub ze sposobem
korzystania z tych książek obeznać, a
nowo wychodzące ogłosićidonieść, co się
w nich zawiera.

Czwarta rubryka tego pisma miałaby
nareście rozmaite wiadomości (Inteili-
genzblatt) w łotewskim języku, i do-
nosiłaby rolnikowi o wszelkich rządo-
wych lub policyynych postanowieniach
i prawąch jego tyczących się. Daley
o różnych aukcyach, jarmarkach, prze-
daży: towarów, skradzionych koniach,
it. d. Narescie arkusz ten zamknąłby
się wiadoinością0ryskima preiskurancie
na zboże, i o kursie pieniędzy (1).

Co do sposobu, jakim to pismo dla

, (1) Proba takowego popularnego pisma po ło-
tewsku przeczytaną była przez tegoż auto-
ra z zupełnćm towarzystwa zadowoleniem.
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pospólstwa ma się ukazać i upowsze-
chnić, zdaje się, iż dla wymienionych
wyżey przeszkod,urzędowy na się cha-
rakter przyjąć powinno; 1 dla tego do
konsystorzów prowincyy nadbaltyckich
zgłosić się należy , ażeby wszystkich
podwładnych xięży wezwały, przynay-
mniey jeden exemplarz tego pisma wka-
żdey gminie trzymać i upoważnić; a je-
śliby gminy własnym kosztem niechciały
tego zrobić , lub niemogły, wtedy ma-
ło znaczący wydatek wziąc z karbony
kościelney ; gdzie zaś tego zrobić nie-
można, tam gminie jeden nP
gratis ofiarować.

Te na rozkaz konsystorza zalecone
exemplarzę dostawione być mają po-
cztą pastorom: ci zaś po ukończoney
służbie Bozey, oddadzą Kisterom z za-
leceniem głośnego przeczytania ludowi
w czasie pogody na wolnćm powietrzu,

w ostrey zaś gorze roku w babińcu.
Należałoby też przy każdym sądzie

gminnym trzymanie jednego lub kilku
takich exemplarzy zaprowadzić. Nadto,
'Fowarzystwo :'na wezwać przez probo-
szczów wszystkich pastorów , ażeby ra-
czyli przez nadsyłanie wiadomości w wy-
mienionym przedmiocie, to pismo pe-
ryodyczne wesprzeć, i ułatwić redak-
torowi sposoby odbierania prędkich do-
niesień z kraju własnego i z obcych.

Oto jest wykład tego, co towarzy-
stwo dla ukształcenia ludu wieyskiego
zrobicby tymczasowie mogło. «Gdyby
fundusz dozwalał, wówczas zakupienie
i bezpłatne przez xięży rozdanie do-
brych łotewskich xiążek dzieciom w na-
uce odznaczającym się, niebezkorzystne
byłoby. Oznaczenie też i rozdanie na-
gród pieniężnych (po 10 rubli sr.) tym
po kraju chodzącym nauczycielom i na-
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uczycielkom łotewskim; którzy zamie-
rzoną liczbę dzieci, np. 50 w biegu
roku czytać wyuczą, po otrzymanćm
wprzód zaświadczeniu od pastorów, do-
brotliwe wydałoby skutki. 'Te poda-
runki sprawiłyby, iż nie tylko po sto,
lecz po tysiąc dzieci w tuteyszey tyl-
"ko prowincyi uczyłoby się czytać; lecz
z drugiey strony, jeśli na każdą gmi-
nę w Kurlandyi po 10 rubli nagrody
wezmiem, to roczney summy wynie-
sie 1090 rubli srebr. Wypada więc
ten projekt na czas poźnieyszy odło-

"żyć, gdy stan finansowy naszey kassy,
ponieść takową ofiarę dla oświecenia
ludu prostego, dozwoli.

F. Paszkiewicz.
 

WIADOMOSCI ROZMAŁTTE.

-

OFIARY NA ZAKŁADY EDUKACYYNE W PAN.|
STWI1E ROSSYYSKIEM w ROKU 1819.

Ciąg 5ci. (Ob. Dziejów rok I, str. 543 i 645)

Gusernija wołogodzka.

Na rzecz wielskiey parafijalney szko-
ły ofiarowali: wołogodzki cywilny gu-
bernator Popow 50 rub., assesor kol-
legialny Simentowski, PP. Pzaniczyn,

_Michayłow i niewiadoma osoba po 10
rub., assesor ustwielskiey izby Bana-
czew, P. Szypow 1 niewiadoma 0so-
ba po 5 rubli, 10 Klassy Bielajewi
dwie niewiadome osoby po 4 r.; nie-
wiadomyr. 1.

Na rzecz teyże szkoły od różnych
dobroczynnych osób ofiarowano pienię-

dzmi 184 rub., 70 kop. -
Darowali dla totemskiey powiato-

pł
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wey szkoły: kupiec Ponomarew dwa
atlasy w skórę oprawne, wartujące
200 rub., forszmeyster Skorynowicz;
kupcy, J. Chołodiłow i Rybnikow, pro-
tojerey Sawinow, xięża Alexander Hry-
horjew i Piotr Hryhorjew w ogóle ró-
źnych xiążek na 110-r., prócz tego
pieniędzmi forszmeyster Skorynowicz
25 r., proto,erey Sawinow 10 r. 54k.,
xięża Hryhorjewowie8 rub., i nauczy-
ciel wspomnioney szkoły Beczesławow
5 rub, |

Dyrektor wołogodzkiego gimnazyum,
radca kollegialny Wołocki, przejęty
gorliwością w podaniu środków tame-
czney szlachcie , niemogącey usposobić
swoich dzieci do służby Monarszey, o-
$wiadczył życzenie wziąć z takiego sta-
nu na własne swoje wychowanie i u-
trzymanie przy gimnazyum czterech

| chłopców.
L

Gubernija tulska:

Na publicznych popisach uczniów
w gimnazyum tulskićm, przytomni .go-
ście ofiarowali na rzecz ubogich uczniów
do 200 rub.. Wczasie odkryciaw inie-
ście Nowosile powiatowey szkoły, ofia-
rował; tameczny marszałek szlachecki,
assesor kollegiainy Szatiłow , dla umie-
szczenia szkoły dom drewniany, na-
byty przez niego za 5500 rub., takoż
na reparacyą tegoż domui opatrzenie
potrzebnemi rzeczami, ofiarował jedno-
czasowie 1,500 rub., z obowiązkiem
wnaszania prócz tego corok po 150 r.,
inna zaś szlachta tegoż powiatu ofiaro-
wała jednoczasowie do 25530 rub., ta-
koż corocznie po 1750 r., przytćm
JO. minister spraw duchownych i na- rodowego oświecenia, jako tamecznyA |2

f



DOBROCZYNNOSC SPOŁCZESNA.
TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WILENSKIE.

O stanie domu ubogich w miesiącu styczniu 182a roku.
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W tymże miesiącu stycznia jałmużna:

„ Bezimienny przy wizycie także srebrerh rubli 5.

N
B

o
d
b

BE

jedwabiem naszywane.

2
8
2

na fundusz towarzystwa obligi , jako to:

„ Bezimienny przysłał beczkę grochu i półbeczki soczewki.

. Bezimieny darował do sklepu |przedażnego dwa kapszuki do tytuniu , jeden z białego axamitu , a drugi z białey lewantyny,

„ Bezimienny także do sklepu darował buteleczkę tabaki zagraniczney.

. Exekutorowie testamentu 8. p. Zacharyasza Niemczewskiego, professora uniwersytetu wileńskiego , oddali przeznaczone

pierwszy, 1808 d. 10 lipca na czerw. zł: 30 z zaległemi procentami; 2gi,

    

 

  
   

„. X. Jan Ostapowicz, kanónik katedralny kamieniecki, przysłał z Kamieńca podolskiego sreb. r. 8 k. 70.
„. P. Grabowski , marszałek guberski gradzieński, przy wizycie domu dał czerw. zł. 6,

Fb "Przybyło. |'Ubyło.-|Zostało51 stycz.|

Ludności I Doro-|Małole-|Doro|Mało-|Doro |Mało-|| Doro-|Małole-
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I. Zatrudnienia mieszkających w domu: |M.|N. |M.| N iM.N.IM.N.IM.IN.IM.NIIMIN.|M.iN
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M. Z poprzedzających ogułów :

1 Uczący się w szkole wzajemnego uczeniał| ——| ——, 85 87 > —| 1) = —| 2j—| —| —| 84 94
2 — spiewu kościelnego „ . —| —| 19 e -——————L] — I 19 —
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_ III. Przychodzący z miasta: JI | |

Do szkoły AJENŚGO uczenia . —| —| 30) 2g9|-—-—— —|—|——|—| —) —| 350 3
| | i | li |

sy. Pobierający wsparcie miesięczne z domu |
dobroczynności do miasta: -

1 Chleb na osobę po funtów 7 na tydzień | 18,160) — TM
2 Chleb i potrawy . ca . 6| r — —| 5———]| 1 ——|—
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A ZATEM:

P. Wszystkich przez Towarzystwo utrzymywanych i wspartych w miesiącu styczniu :

1 Do dozoru domu ,. nauczania i do sklepu przedaźnego użytych |. SSA RC 7| 5| — —
2 Ubogich osie oe i : 3 |154/5281104|15g

„i161|551|104|1359
© pr ray|p am
ej 492 245

=] 758 i

1812d. 26 paźdz. na zł. 1656 z zaległemi od lat 8 procentami; Sci, 1815d. 25 wrześn. na r. s. 50; 4ty, 1815 d.18 paź,
nar.s. 25 zprocentami; 5ły 1816d. 18 kwiet. na zł. 651; 6ły 18160. 23 kwiet. na czerw. zł. 88 z zaległemi procentami.

Ign, Jundziłł Sekr., towarzystwa.
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