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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.

POSIEDZENIE PUBLICZNE TOWARZYSTWA WI.
LENSKIEGO DOBROCZYNNOŚCI.

(Ob. wyżey st. 606g i 8g7)

Zdanie Sprawy z działań Towarzystwa
z roku 1820, czytane przez sekretarza
P. Ign. JUNDZIŁŁA,

„ Opatrywanie pierwszych życia po-

„trzeb, niemającym żadnego do utrzy-
„ mania się sposobu; ubogiin, mogącym
„jescze pracować, obmyślanie zarobku;
„ wychowanie sierot; rada i pomoc u-

„ciśnionym w pieniactwie; leczenie
„chorych. ” "Te są przedmioty dzia-
łań Towarzystwa, zawarte w Naywy-
żey potwierdzonych Ustawach. Wja-
kim zaś sposobie, i przez jakie Środki,

wyliczone dopiero pomoce, udzielane
były dla potrzebujących w przeciągu
roku upłynionego, ninieysze zdanie spra-
wy w krótkości okaże.

Ze wspomnionych tu rodzajów po-
mocy, głównieysze uskuteczniają się
przez utrzymywanie ubogich w domu
dobroczynności: mieszczą się w nim
niedołężni, i wiekiem schyleni obojey
płci ubodzy, którzy nie mogąc na sie-
bie w naymnieyszey części zapracować,
a nie mając z niskąd pomocy i wspar-
cia, przybyłi do tego domu, aby w nim
spokoynie dni swoje zakończyli. Mają
tu przytułek ubodzy kalectwem do-
tknięci, którzy lubo są w stanie nieco
pracować, praca ich jednak, dla nie-
mocy iniezdrowia, nie mogąc być cią-
głą, nie wystarczałaby na ich utrzy-
manie się; są także małoletni, po wię-
kszey części sieroty, które w tym do-
mu wyżywienie i wychowanie przy-
zwoite wiekowi odbierają. Wreszcie,

Dzieie Dobrocz. październik. rok 1821:
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gdy przy innych pomocach Towarzy=
stwo zamierzyło sobie obmyślanie za-
robku ubogim , mogącym jescze praco-
wać, przeto znaydują się w tym do-
mu ludzie, którzy z rzemiosłai pracy
zarabiają na własne utrzymanie się; a
przyjęci na chwilowe pomieszkanie,

mają w tćm prawdziwą pomoc, że
do wydarzenia służby, lub innego za-
robku, znaydują przytułek i czasowe
schronienie.

Gdy się rok 1820 zaczynał, było
w ogule w domu dobroczynności osob
różnego wieku i obojey płci 583; w prze-
ciągu roku przybyło: dorosłych mężczyn
1 niewiast w ogule osob 280. Ubytek
zaś ludności w przeciągu roku był na-
stępujący : mężczyzn dorosłych wyszło
z domuna służbę i do różnych robot
21, nieopowiednie 2; umarło 5. Chłop-

ujców oddano do rzemieślników 26, na
służbę 25, odebrała familija 8, nieopo-
wiednie wyszedł 1, umarło 7. Ko-
bićt wyszło na służbę i do familiy 18,
umarło 5; dziewcząt oddano na służbę
g, odebrała familija 7, umarło 4. W o-
gule ubyło przez wyyście z domu 117,
przez śmierć 19; zostało przy końcu
roku osob 527. Z tey liczby oprócz
10 osob użytych do dozoru domu, go-
spodarstwa i nauczania, z resztą je-
dna wszystkich przyczyna, to jest,
stan ubogi do tego sprowadził domu:
jakoż, -wszyscy równęy opieki doświad-
czali, i zwrócone były sczegulne sta-
ranią Towarzystwa, aby niczego z piec-
wszych potrzeb życia w domu tym
mieszkającym nie zabrakło.

Zdrowy i posilny pokarm trzy ra-
zy na dzień wszyscy u wspólnego stołu
otrzymywali: zrana potrawę jednę,
w południe potraw dwie, na wieczor
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także potrawę jednę; a małoletnimi jwczęta, oprócz szycia rozmaitego na

podwieczorek według zaprowadzonego potrzeby domu, dostarczyły jescze na

zwyczaju i porządku, były rozdawane.

Dwa razy w tygodniu otrzymywali

wszyscy Świeże mięso, więcey pracn-

jący trzy razy w tygodniu, przy tćm

codziennie porcye wódki ipiwa. ©pa-

trzeni także byli mieszkańce w przy-

zwoite odzienie f obuwie; w zimowey

zaś porze sale należycie były ogrzane

i oświecone.
A jako z Ustaw Towarzystwa to

wynika, iż każdy w domu tym będą

ey, otrzymując opatrzenie pierwszych

do życia potrzeb, żająć się obowiązany

w miarę sił i zdolności jakąkolwiek po-

żyteczną pracą; zaprowadzone przeto

dawniey rękodzieia bez przerwy utrzy-

mywano, a mianowicie: ubodzy w do-

mu mieszkający , zajęci byli przędze-

niem Inu, wełńy , wyrabianiem sukna

ordynaryynego, bai, płótna, obrusów,

serwet, ręczników, pończoch, waty,

stolarskich i słosarskich robot: kobićty

także zajęte były różnemi do ich stanu

stosownemi robotami; przez co ludzie

ei, pożyteczniebyli zatrudniani, a dzie:

ci obojey płci, oprócz potrzebnego na:

wyknienia do pracy, uczyli się razem

pożytecznego rzemiosła, a tym sposo-

bem pracując, w części na własne u-

trzymanie zarabiali.

W przeciągu roku wyprzędzono ta-

lek wełnianych sztuk 11,7453, talek

Inianych sztuk 509g, wyrobiono sukna

łokci 1,625, bai łokci 505, kołder su-

kiennych łokci 599, kołder flanelowych

wyszywanych sztuk 8, płócienka kolo-

rowego łokci 222, serwet tuzinów gi,

płótna łokci 217, bawełny na watę fun

tów 5oo3, żelaznych materyalówna ró-

ne domowe potrzeby funtów god. Dzie-

pie wyprzedanych.

  

przedaż różne wyszywane i haftowane

rzeczy. To wszystko, jak wyrobione

z materyałów przez dom zakupionych,

taż też jest własnością tegoż domu.

Lecz nadto, według zaprowadzonego

zwyczaju, przyymowano do wyrobie-

nia cudze talki, a z tych za umówio-

ną opłatą wytkano w przeciągu roku:

płótna sztuk 8g, ebrusów łokci 51%,

serwet łokci 45g5, ręczników łokci 59.

Rękodzielnie są pod zawiadowaniem

osobnego komitetu, z trzech członków

zlożonego, a sczegulny ma dozor nad

niemi członek tegoz komitetu, pomocnik

dyrektora domu, Pan Maciey Szulc.—

Sklep ubogich w roku 1817 w domu

dobroczynności założony, ułatwia wy-

przedaż różnych robot domowych, ja-

ke też różnych fantów narzecz ubogich

ofiarowanych.

Osobna przy rachunku kassowym

dołączająca się tabella okazuje, wiele

w przeciągu roku z każdego gatunku

rękodzieł przyszło gotowych pieniędzy,

wiele z ofiar i dalszych efektówwskle-
Po odtrąceniu ko-

sztów na rękodzielnie, oprócz w go-

towiźnie pozostałych wkassie rękodziel-

niezey rubli sr. 485 kop. 20%, wprze-

ciągu roku rękodzielnia dostarczyła na

dom Towarzystwa , płótna, sukna, ro-

bot slosarskich 1 dalszych za rubli sr.

1,152 kop. 29!, do miasta wydano ubo-

gim sukna, bai, płócienka, za rubli

śr. 121 kop. 593, w ogule wydano to-

warów za rubli sr. 1,243 Rop. 69. Na

rok zaś następny 1821 pozostałowskle-

pie towarów: z własney fabryki za rubli

sr. 2,881 k. 69. z rzeczy ofiarowanych

przez różne miłosierne osoby za ru-
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bli sr. 1058 kop. 57, z rzeczy „zaku-

pionych za rubli sr. 521 kop. 92; w 0-

gule wartość wszystkich towarów i

rzeczy, przy końcu roku 1820 w skle-

pie ubogich pozostałych , wynosi rubli
sr. 4261 kop. 98. |

Oprócz wzmienienych .rękodzielni-
ków, utrzymywani byli dawnćm za-

prowadzeniem rzemieślnicy: krawce i
-szewcy dla potrzeby doinowych , .a ca-
ła ludność domowa przy końcu roku

zpaydująca się, dzieliła się następującym
sposobem: użytych .do tkania sukna

było mężczyzn 20, z których 5 may-
strów, inni w liczbie 17 wszyscy pra-
wie z inwalidów użyci byli do gręplo-

wania wełny; do teyże roboty, .w po-

moc maystrom użytych było chłopców

g. Dotkania płótna mężczyzn doro-
słych 8, małoletnich 16, niewiast 5, do

robienia waty mężczyzn5, niewiast 2.

Do przędzenia lnu „niewiast 20;do przę-
dzenia wełny niewiast dorosłych g,

małoletnich 14;do krawiectwa mężczyzn
dorosłych 5, małoletnich 5. Do sze-

wiectwa i rymarstwa mężczyzn doro-

słych 8, małoletni 1; do stolarstwa mę-

żczyzn dorosłych 4, do kowalstwa i slo-

sąrstwa mężczyzn,dorosłych 2, małole-
tni 1. Do kuchni i pieczenia chlebą
niewiast 10, do pralni niewiast 5,
do szycia i różnych kobiecych robot,
niewiast dorosłych 12, małoletnich 89.
Do posługi domowey gospodarskiey, ja-

koto: parobków, stróżów, furmanów

it. d. po większey części z inwalidów

27.  Zaymujących się lżeyszą robotą

gospodarską, i to nie ciągle, starców
i kalek , mężczyzn 25, niewiast 24; nie-
zdolnych zupełnie do pracy, niedolę-

żnych mężczyzn 12, kobićt 59; niemo-

wląt przy matkach obojey płci 88;

+
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|chłopców używanych do mnieyszych ro-
bot i posług dqmowych , zaymujących
się sczegulniey nauką 50; .obłóżnie cho-
rych było: mężczyzna dorosly 1, ma-

łoletnich 4, niewiast dorosłych 6; do
dozoru.domu, gospodarstwa i naucza-

nia: mężczyzn 6, niewiast 2; do skle-

pu przedażnego mężczyzna dorosły 1,
małoletni 1,.kobićta 1; a w ogule do-

|rosłych mężczyzn 150, niewiast 14qg, małoletnich mężczyzn 108, niewiast 140;
co czyni całą ludność wyżey wzmienio-
ną osob 527. |

Przy dostarczeniu pierwszych do
życia potrzeb ubogim w domu dobro-
czynności zostającym, i przy pożyte-
cznóm ich zatrudnieniu , sczegulna ba-

czność [owarzystwa zwróconą była na
wychowanie dzieci obojey płci, do te-
goż domu przyjętych. W zaprowadzo-

|ney w roku zaprzeszłym w szkole wza-
jemmnego uczenia pod osobnym dozorem
(członka Towarzystwa P. Marcinowskie-

|go będącey, brały nankę wszystkie ko-
leyno w przepisanych godzinach, czy-
tania, pisania i rachunków. „Z pomię-

'dzy chłopców, oprócz powyżey pomie-
'nionych rzemiosł, niektórzy uczeni byli
'oprawiania xiąg; uczyło się śpiewu ko-
'ścielnego chłopców 19. „Po ukończoney
nauce w szkole wzajemnego uczenia,
posyłanych było na naukę do gimna-
'zyum 8, na rysunki do uniwersytetu5.
|Nauka zaś chrześcijańska i obyczajowa,
| dawauą była przez osobnego nauczycie-
la, którego Towarzystwo dla codzien-

'nego dozoru utrzymywało.
Dzieci płci żeńskiey utrzymywane

|dotąd były pod dozorem wybraney och-
jmistrzyni: lecz trudność dostania do
takiego dozoru zupelnie dobrey i ro2a-
tropney kobićty, stawała zawsze na

z” i
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przeszkodzie, i dzieci te nie mogły być
tak utrzymywane, jak życzyło [Towa-
rzystwo. "Tymczasem udzielona w ro-
ku przeszłym przez Dzieje dobroczynno-
ści(*) wiadomość, o nader pożytecznćm
i przykładnóm zgromadzeniu Siostr Ma-
ryawitek, stała się pobudką 'Dowarzy-
stwu do zaproszenia do domu swego
dwóch Panien z tego szanownego zgro-
madzenia.  Przełożona zgromadzenia
wileńskiego Panna MaryannaJankowska,
zaprowadziła pierwsza porządek, we-
dług którego utrzymują się teraz dzie-
ci płci żeńskiey w domu dobroczynno-
ści, pod dozorem dwóch Siostr Marya-
witek, PP. Róży Gorskiey i Agaty Kor-
niłowiczówny, w salach przy dzieciach
mieszkających. "Te szanowne siostry
sposobią dzieci, pod dozorem swoim bę-
dące, do robot stanowiich właściwych,
nauczają zasad religii i moralności, i
w całóm postępowaniu naywiększey u-
silności dokładają, tak, iż nic więcey
do życzenia w tey mierze nie pozosta-
je; a same tylko wyższe pobudki, ja-
kich religija nam udziela, są zdolne do
połączonego z tylu trudami poświęce-
nia się..

Przy tak znaczney liczbie mieszkan-
ców, gdy utrzymywanie porządku i kar-
ności w domu jest koniecznóćm , 'lowa-
_rzystwo zatóćm dokładało starania, aby
jeneralny dozorca, czyli skańom do-
mowy tego wszystkiego dostrzegał; co
też i bysa pełnionćm pod okiem dyre-
ktora domu członka Towarzystwa =
Kleczkowskiego. Co się zaś tycze posług
religiynych 1 utrzymywania w kaplicy
domowey nabożeństwa„, winne jest To-

 

(') Ob. Dziejów dobrocz. rok 1. 1820. str. 17 i
5q1,
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warzystwo wdzięczność szanownemu
zgromadzeniu WW. XX. Franciszka-
nów wileńskich , którzy ze zgromadze-
nia swojego ciągle kapłana przez
rok cały dla odprawiania Mszy śtey co-
dziennie przysyłali, nie żądając za to
zadnego wynagrodzenia.

Oprócz utrzymywaney w domu zna-
czney ubogich liczby, która w średniey
proporcyi, osob 440 wynosiła, przy*
chodziło jescze do wspólnego ze wszy-
stkimi stołu z miasta osob 15. Chleb
do miasta pobierało przez rok cały
ciągle, w średniey proporcyi ubogich
osob 150, na ktorych w przeciągu roku
wydano chleba pudów 1,172 i funtów
27. Wsparcie w pieniądzach na raz
jeden i miesięcznie, według wyscze-
gulnienia rachunku kassowego, otrzy-
mało osob gg. A zatćm , w przeciągu
roku Towarzystwo w Średniey propor=
cyi utrzy:nywało ciągle ubogich osob
702. Dodać jescze należy, iz dzieci
obojey płci w liczbie 58, codziennie
przychodziły z miasta na naukę, któ-
rą bezpłatnie odbierały w szkole wza*
jemnego uczenia w dómu Towarzystwa.
Tak znaczna liczba ubogich , którzy o-
trzymywali wsparcie, nie była skutkiem
sczegulnie hoyności Towarzystwa w roz=
dzielaniu jałmużny; gdyż w udzielaniu
wszelkiego rodzaju wsparcia, zachowa-
ne były wszelkie przepisane Ustawa-
mi formalności ; aby z darów miłosier-
nych prawdziwie tylko ubodzy, i nie-
sczęśliwi korzystać mogli.

Opatrywanie pierwszych do Życia
potrzebubogich, jest przedmiotem czyn-
ności wydziału 1g0. Co do wydziału
drugiego, którego jest obowiązkiem da-
wać radę i pomoc uciśnionym 'i uwi-
|kłanym w procedera, wydziałten zo- 
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sobnych złożony członków, nie przesta-
wał dopełniać obowiązków na siebie wło-
żonych. I tak między innemi czynno-
ściami, rozbierany był ważny interes
donataryuszów zeszłego ś. p. Sawanie-
wskiego, burmistrza M. Wilna, a pro-
wadzony przez nich proceder, po wy-
jaśnieniu prawdziwego stanu interesu,
postawiony został na stopniu dla wszy-
stkich stron korzyść
2re) Roztrząsany był także interes pra-
wny daru P, professora Zyckiego tyczą-
cy się, i ułożona opinija przedstawio-
na sessyl adrmimistracyyney. Ście) U-
czynione postanowienie wzgłędem od-
wiedzania więźniów, 1 w tey mierze
przesłano stosowną do rządzącego gu-
berniją, odezwę. 4te) Uczynione roz
porządzenie względem rozbierania wy-
łącznie w drugiim wydziale interesów
żaymujących materye prawne, a dla
skutecznieyszey i prędszey pomocy u-
bogim, którzyby na poparcie intere-
sów prawnych małey jakiey pomocy
pieniężney potrzebowali, za zezwole-
niem sessyi administracyyney przyjął
wydział do szafuuku swojego osobną kwo-
tę pieniędzy, jakaby się na sessyach
administracyynych ku temu celowi prze
znaczyła. Na ostatek: wrozbiorze ró-
żnych prośb podawanych od osob pro-
cedera mających, kładąc wydział opi-
nią swoję według własnego przekona-
nia, promocyą tylko interesów spra-
wiedliwych zaymował się , 1w miarę
możności, jużto radą, jużto pomniey-

szym datkiem pieniężnym na załatwie-
nie expensów procederowych,.

do sczegulney promocyi i pamięci in-
teresów ubogich w sądowniet wach roz-
poczętych, pomocy ubogim osobom pro-

przynoszącym..

jużto
nakoniec poruczaniem członkom swoim. 
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cederami uciśnionym szynie nie omie-
szkał.

Rachunek posczegulny 5 który się
każdorocznie drukiem publiczności o-
głasza, a na dzisieyszćem posiedzeniu
przeczytany będzie, okazuje, iż cał-
kowity przychod wynosił w ogule z prze-
szłoroczną pozostałością rubli sr. 11,146
kop. 784. W tey summie zawarte są
wszelkiego redzaju przychody , jakoto:
ze składek rocznych od członków, z pro-
centów od kapitałów, zreprezentacyi
opery, która staraniem prezydenta dru-
giego wydziału Hr. Pocieja, sprowadzona
była z Warszawy, z dalszych widowisk i
zabaw publicznych na dochod. ubogich
wydawanych; nie mniey z wanien siar=
czanych fumigacyynych, ciągle w domu
dobroczynności utrzymywanych, z go-
towych. pieniędzy kassy rękodzielni-
czey; naostatek z różnych cząstkowych
ofiar i przedwielkonocney kwesty, któ-
rą z wielką gorliwością zbierały sza-
nowne Damy, panie, Zeressa zFfeysen-
hoffów Solianowa stolnikowa z panną
Oktawiją Kublicką; Xiężna Elżbieta Gie-
droyciowa prezydentowa sądów grani-
cznych z panną Eleonorą Gielgudowną:
strażnikówną litewską ; Maryanna Ma=
lecka asessorowa sądu głównego 2g0 de-
partamentu ;, Salomea Becu kolleska so-
wietnikowa z panną „dlecandrą Becu;
Konstancya z Toplickich Korsakowama-
jorowa woysk polskich ; Ludowika Gor-
ska starościanka z panią Libelt; i El-
zbieta Rogowska majorowa gwardyi.—
Rozchodu na utrzymanie i zywienie u-
bogich ludzi z całym expensem domu,
było rubli srebrnych 8.908 kop.402; na
wsparcie: pieniężne, wydano rubli sr.
10go kop. 50; summa rozchodu byłam
rubli sr. 9,998 kop. goż; a przeto por
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zostało na rok idący rubli sr. 1147 wości. Osobny komitek pod prezyden-
kop. 88, to jest w kassie jeneralney|cyąJW. aktualnego radcy stanu Bu-
rubli sr. 664 kop. 68, w rękodzielni-jczarskiego ustanowiony , trudni się wy-

czey r. sr. 485 kop. 20%. Stosując ro-|dawaniem tego pożytecznego, już rok
czny wydatek do proporcyi całey lu- drugi wychodzącego, peryodycznego pi-

dności domowey okazuje się: iż jedna |sma. Summa ta w roku jeszcze tera-
osoba, zaymuiąc nie tylko żywność, |źnieyszym 1821 oddana jest na procent

ale też odzienie, opłatę oficyalistów, i|z prawną ewikcyą na majątku KMomoro-
dalsze wszelkie expensa, nie kosztowa- wie w powiecie zawileyskim leżącym.
ła więcey na dzień, rad kopiejek pięć.|

Przerobienie kuchni znacznie w tym
roku zmnieyszyło wydatek drzewa opa-
łowego. A gdy przy innych rzeczach,
„towarzystwo uważało , iż utrzymywa
nie w tak ludnym domu należytego
ochędóztwa, tyle na zdrowie wpływa-
jącego, jest koniecznćm, uznało więc
za potrzebne poświęcić ku temu celowi
cząstkę dochodów , i w całym domu po-
malowane zostały oleyno łóżka, drzwi,
okna, a w niektórych salach, jakoto:
w infirmarii, w salach przez dzieci obo-
jey płci zamieszkałych, pomalowano i

Zuaczną w tymże roku uczynił o-
fiarę JW. radca stanu i kawaler Józe-
fat Sielawa, który przelał na ubogich
sumamę rubli assygnacyynnych 5,000, lo-
kowaną na majątku Krzywiczach w gu-
bernii mińskiey, w powiecie dziśnień-
skim: od tey suimmy procent nie wszedł

jeszcze dokassy towarzystwa, a przeto
i w rachunku nie jest pomiesczony.

Zeszły takoż 5. p. Józef Karol Pło-
ciński kolegijalny asessor,testamentem (*)
naznaczając wielorakie debroczynne
dary, zapisał jeneralnemu szpitalowi wileńskiemu (5. Jakóba), w którym lat

podłogi zwyczajem we wszystkich po- |siedm był mieyscowym doktorem, i to-
rządnych szpitalach używanym.

Fundusze towarzystwa zwiększone
w tym roku zostąły przez przybycie
nowych członków, jakimi są: jenerał
woysk polskichFVyszkowski, Ignacy Em-
mianuel Lachnicki kamerjunkier dworu
Jego Cesarskiey Mości , Michał Kościął-
kowski deputat wywodowy wiłkomier-
ski, i Daniel Buczyński prezydent są-
dów granicznych ptuzawileyskiego, któ-

"rzy roczncy oliary po rubli srebrnych
trzydzieści do życia swego zapisali. Utra-
ciło zaś towarzystwo z niemałym żalem
członka swojego jenerała de La$cy, który
przeszedł w tym roku do wieczności.
Do stałych kapitałówprzybyła w tym

roku summa rubli srebrnych 1,000 wy-
nosząca, zdochodu za Dzieje Dobroczyw”

warzystwu wileńskiemu dobroczynności,
czer. zł 500 należące mu odP. Zade-
usza Jezierskiego komornika lidzkiego:
daru tego towarzystwo jescze nie uzy-
skało.

Dekretem także sądu ziemskiego po-
wiatu wiłkomierskiego w dacie dnia 31
grudnia 1820 zapadłym, za przelewem
hrabiego Ignacego Tyzenhauza, jenera-
łowey Zyderkowey i PP. Gronskich, re-
kognoskowaną jest dla towarzystwa do-
broczynności summa r. sr. 1546 kop.
41 z funduszu po zeszłym marszałku
wiłkomierskim Kościałkowskim pozosta-
łego, a oparta na majątku Śzeżeksznia
nazwanym, w powiecie wiłkomierskim;

  (*) Ob. wyżey st. 3275
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lecz'i ta sumnia nieprżynosijeszcze to-
warzystwu dochodu z powodu zajęcia
majątku rzeczonego w extenuacyą za
należność skarbową, i na rzecz massy
dochodów xiążąt Radziwiłłów.

W przeciągu tegoż roku. obywatele
trzech powiatów: wileńskiego, wiłko-
mierskiego i kowieńskiego, zebrani na
szlacheckie seymiki, uczynili znaczne
ofiary domowi dobroczynności w zbożui

pieniądzach (*), pomieszczone w rachun-
ku kassowym.  Zeszła Ś. p. Szmigielska
krayczyna brasłąwska, testamentem

w dniu 7 kwietnią 1820 roku zapisała
na towarzystwo dobroczynnościzł.4,000
i osobno na więźniów, i do rozdania
dla ubogich zł 700. Pierwsza z tych
summ jeszcze do towarzystwa nieweszła,

druga zaś w roku teraźnieyszym 1821
odesłana, podług przeznaczenia swojego
rozrządzoną została.

Dalsze pomnieysze ofiary wyszcze-

gulnione są w kassowym rachunku. Lecz

nayważnieyszy fundusz z przybyłyeh
w tyn poku jest' summa 16,00zł. z testa-

mentu ś. p. burmistrza wileńskiego Sa-

waniewshiego pochodząca, a przezna=:

czona natowarzystwo przez JW. gu-
bernatora wojennego litewskiego Rim-

skiego Korsakowa, nieprzestannie za-
szczycającego opieką swoją dom ubogich.

Summa ta, na domu obywatela Jure-
wicza w Wilwie lokowana, jeszcze w ro-
ku 1820 nieprzyniosła proeentu, a prze-

to i w rachunku kassowyim nie jest po>,

2014

warzystwa, tudzież jego administracyi,
pozostaje do wyłożenia o czynnościach
wydziału 5go, zaymującego'się lecze-
niem ubogich chorych; a otem wydział
Ści osobną na dniu dzisieyszym wiado-
mość udziela.

 

ZDANIESPRAWYWydziału 3go z roku 1820
po dzień 50 czerwca roku 1821 przez
członka Towarzystwa i sekretarza wy-
działu P. Karola WAGNERA.

Dążąc w swych czynnościach do za-
mierzonego celu, zarówno z dwóma

| pierwszemi i trzeci wydział w wileń-
,skiem towarzystwie dobroczynności, ni-
|czego nie zaniedbał, coby zdziałać me-
gło pomoc cierpiącey ludzkości w po-
ratowaniu zdrowia i życia bliźniego; a

/stąd nieprzerwane pod-przewodnictwem
|gorliwego Prezesa zatrudnienia człon=
ków jego, przynosiły dla biednych cho-
,robami rozmaitemi złożonych ratunek,
jak w latach poprzedzających tak b
'w tym roku. Przez ciągły porządek
'w infirmaryach Domu Towarzystwa dla

 

płci obojey osobno urządzonych, przy

'należytem dozorowaniu i leczeniwprzez

'JJPP. Bielkiewicza i Kaczkowskiego a mia-

'nowicie JP. Kuleszy, znaczna liczba o0-

fiar od śmierci uratowaną została.

V dwóch salach, z których każda po

łóżek 15 w sobie zawiera,znaydowało:

się w ciągu reku całego wedle dzienni-

ków przez medyków utrzymywanych,.

 

mieszczoną.. 3:

Taki był stan: funduszów zakładu, chorych różnegowieku płci mę- |

dobreczynnego w roku1820, takie dzia-, skiey „osob oo makoł aż 2087

łania dwóch pierwszych wydziałów to- Płci żeńskiey osob . . . .' 36%

w ogule chorych . . «. . 56q.-
 

(*) Ob. Dz. x. 1826 st: 545, 547 i nast. Z tych przeszło do wieczności częścią.
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obciążonych latami, częścią z chorob nie-
uleczonych: mężczyzn różnego wieku
SSA 235% |

 

. . . * . -© 13:'

ROBIEK "8 SSE OB 40

w ogule osob . . . <kickg:

Smiertelność ta w stosunku ludności

w domu towarzystwa utrzytnującey się,|
za małą poczytać się może, zwłaszcza
jeżeli zważymy, że doliczby osob uby-
łych znaczną ilość inwalidów, i innych
chorobami chronicznemi obciążonych,
a po części w takim już stanie z mia-
sta przyjętych, należy.

Oprócz takiego w samym domu we
względzie medycznym zaprowadzenia,
osob płci obojey 1,482, znalazło w mie-
szkaniach własnych przy dostarczeniu
bezpłatnie lekarstw dzielną pomoc w po-
radach lekarskich PP. Prezesa Franka,
wice Prezesa Barankiewicza, członków,
Mianowskiego, Pelikąana i Reykowskie-
go, tudzież PP. Doktorów Becu, Szpic-'
nagela, Wroblewskiego , Porcyanki,
Sawicza , Bielkiewicza i Kaczkowskiego.
Z tego tak użytecznego rozporządzenia,
nawet iw gospodarstwie samego domu
towarzystwa widoczna czuć się dała o-
szczędność; inaczey bowiem natłok i bez
tego już znaczny, coraz większą liczbą
nędznych powiększonymby został.

Ulga zaś przez pomoc lekarską nie-
szczęśliwym współbliźnim przyniesiona,
nie mogła nie ciągnąć za sobą odpowie-
dnich wydatków: i w samey rzeczy ła-
two przekonać się można iż tak zna-
czna liczba chorych,pomimo ofiar co-
rocznie z aptek wileńskich w ilości le-
karstw za summę rubli srebrnych 275
dostarczanych , wymagała większych
koniecznie zasiłków, te zaś nie skąd
inąd, jak tylko przez czynne starania
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szanownego prezesa wydziału i jego za-
ceney małżonki , w nie oszczędzeniu tru-
dow do zagrzewania swoim przykładem
talentów innych na nędzę bliźniego czu-
łych osob, przyniesionemi były, a JPani
Fiorentyniowa z gorliwością naywiększą
utrzymywaniem kassy zaymować się
raczyła.

Przychod na ten rodzay wsparcia,
czynił w roku przeszłym:
1. Z pozostałych z roku 181g
na 1820 w gotowiźnie r.s.

2. Z koncertu w lutym roku
1820 przez amatorów gra-
BODO DW RF AOK

„. Z ofiary roczmey przez
prezesa P. Franka w ilości
cz. zł. 15 zaliczoney, czyli r.

4. Z okazanych po ogulnem
- obliczeniu kassy gotowych
pieniędzy w ilości r.s. 166k.45;.

w ogule r. srebr. 1,125k.5.

Wydatek zaś w tymże roku wynosił:
Dla kobićt brzemiennych,
których stan biedny przez
świadectwa opiekunów, po-

rządkiem ustawami zakreślo-
nym, okazany został, wypła-
cono w różnych datach, mia-
nowicie dla Magerowey, Lut-
kowskiey, Sienkiewiczowey,
Smolakowey, Alexandrowi-
czowey, Skurewiczowey, Ma-
ryanny Dąbrowskiey, Sla-
monowiczowey, Majewskiey,
Anny Dąbrowskiey i Pietra-
ckiey po r. sr. 2, a dla Mi-

100 k. 44.

$15k. 174.

s. 45.

 

t*

lewskiey r. 5, wogule r. sr. 25.
2. Za bandaż dla biednego rze-

mieślnika opłacono JP. To-
MEMAW «6.65 s-6-K© Me%   
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3. Za pijawki dla chorych
w mieście . . . . r.śr. Ok.45.

4, Za lekarstwa przez rok cały
zapisywane, po odtrąceniu
ofiar z aptek czynionych,
opłacono r. sr. 776 k.85.

5. Zaexpensa przy koncercie 512 k. 77.
 

Summa wydatku równa
z przychodem . r.sr. 1,125k. 5.

Z tego rachunku okazuje się, iż kassa
wydziału 5 w roku tym zupełnie, z po-
wodu licznych potrzebi wydatków, wy-
czerpaną została. Co zaś do osobney
kassy instytutu macierzyństwa przy

tymże wydziale niegdyś zaprowadzone-
go, składającey się z r. sr. 545 kop. 14,
ta, jak już w roku przeszłym donieść
nie zaniedbano, znayduje się od początku
założenia pomienionego instytutu w za-
wiadowaniu członka towarzystwa JP.
FReyzera.

Urządzone w domu towarzystwa
wanny fumigacyyne, których użycie
ubogim bezpłatnie jest dozwolone, przy-
nosząc przez opłatę od osob możniey-
szych dochod , pomogły do zwiększenia
ogulney kassy. |

Zmaczna też przysługa dla ludzkości
przyniesioną została przez JP. Sułkie--
wicza medyka 1 klassy, poświęcającego

-się ciągle szczępieniu ospy ochraniającey
czyli wakcyny. Liczba dzieci płci obojey,
tak w samem mieście Wilnie jak iw o-
kolicach, niemniey w powiecie grodzień-
skim i wołkowyskim wakcynowanych
w roku 1820, wedle jego doniesienia do
wydziału podanego, wynosi osob 884.

Ilośc ta znacznie pomnożoną być
się okazuje z raportów JJ XX. Plebanów
z rozmaitych parafiy ptu wileńskiego do
komitetu wakcynacyynego nadesłanych.

Dzieie Dobrocz. październik. rok 1821.
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W takiem położeniu znaydowały się
rzeczy w 5cim wydziale towarzystwa
w roku 1820. Kiedy zatrudnienia z po-
wołania wynikające, znagliły czynnego
prezesa do złożenia, dotąd zaymowa-
nego urzędu, z oświadczeniem płacenia
i nadal coroczney na lekarstwa ofiary
po czerw. zł. 15. Na jego mieysce po-
wszechne zebranie towarzystwa w dniu
28 kwietnia wybrało dotychczasowego
wice-prezesa P. Macieja Barankiewicza.
Pod przewodnictwem tego ostatniego,
wydział ci starając się utrzymać za-
prowadzony porządek, uznał za rzecz
konieczną uskutecznić niektóre odmia-
ny. Jakoż między innemi, liczba łó-
żek w infirmaryach domu towarzystwa
do 12 tylko, dla płci obojey chorych,
których stan zdrowia rychło polepszo-
nym być może, ograniczoną została,
reszta dla osob wyzdrawiających jest
przeznaczoną. Leczenie pierwszych pod
dyrekcyą członków wydziału w kolei
przypadającey, poruczone jest dopiero
magistrom medycyny JJPP. Rymkie-
wiczowi i Gutowi, którzy z gorliwością
ofiarowali dla biednych usługi swoje.
Osoby zaś chronicznemi dotknięte do-
legliwościami, mają być nie zwłócznie
do szpitalów mieyskich odesłane , inikt
odtąd mogący mieć mieysce w tychże
szpitalach , w zamiarze umiesczenia
w infirmaryach, do domu towarzystwa
przyymować się nie będzie, wyjąwszy
chyba osob kilka o prawdziwem ubó-
stwie przekonywających, których ro-
dzay niemocy wymaga koniecznego po-
ritowania przez użycie wanien fu:ni-
gacyynych.

Ażeby zaś biedni chorzy i za domem
towarzystwa po różnych zakątach mia-
sta cierpiący, nie zostali bez opatrze-

2
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nia i pomcy , postanowiono , aby: przy
ekonomicznem urządzeniu lekarskiem
infirmaryi, okazywane były każdo-mie-
sięczne rachunki lekarstw, przez właści-
cieli aptek tuteyszych ofiarujących się,
dla poratowania zbywającemi tych, któ-
rzy za świadectwem opiekunów w mie-
szkaniu własiem czują tego potrzebę.
Do tego zamiaru ofiara byłego prezesa,
jak równie i dar roczny przez teraz--
nieyszego przyniesiony , znacznym się
staje zasiłkiem: ostatni z nich,i w latach
dwóch przeszłych lekarstwa dla nie-
„szczęśliwych przez się zapisywane, z wła-
snych funduszów opłacał:

Nie przepomniał przytem tenże wy-
dział ulatwić przystępu ludziom ubo-
gim do korzystania z dobrodzieystw
wakcyny. "Tym końcem urządził w do-
mu towarzystwa bezpłatne wakcyno-
wanie dzieci «w każdą niedzielę od go-
dziny dziewiątey do dziesiątey (*).

kustytut. macierzyństwa. niegdyś

 

() Ob. Dziejow. w. str. 8ón.,

2026

'z przykładną gorliwością i poświęce-

gdy od lat wielu przerwał 'te usiłowa=
nia; wezwanym przeto zostanie przez.

| wydział w.czasie poźnieyszym do wzno-
wienia swoich czynności, i wątpić nie
należy, że członkowie jego pospieszyć

wzsię pałały.. W tćm położeniu zostaje dopiero wy-
dział 5ci towarzystwa wileńskiego do-

| broczynności , którego członkowie, acz:
przy szezupłych nader na ten przedmiot

dwóch ofiar pieniężnych, a wreście skła-

tow wileńskich: przeznaczonych, nie
zaniedbają w każdeyokoliczności wy-

kazują.. 
 maażcci = «> POGOROROKNCZEG

ZDANIE SPRAWY RACHUNKOWE TOWARZYSTWA. DOBROCZNNOSCI WILENSKIEGO od dnia:
a stycznia 4820 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia tegoż. roku.
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Surmmy składające kapitał funduszowy, były:wroku 1819: następujące:j|

Summa.przez.NAYJAŚNIEYSZEGO CESARZA darowana, rub. ass. 10,000, aj|-
wegług redukcyi ówczasowey na srebro. .

Summa przez Ś. p. Biskupa wileńskiego, Jana Kossakowskiego, zapisana
Zyzapisu tegoż Biskupa Kossakowskiego /. ..
Suuimia legowana przez ś, p, Jladeusza Wysogierda. .. .-.....

 

 

 

 

FZłoto| Srebro| Assyg.

EZNIE cz. zł.|Rubie |K.|Ruble
ć „ka jk za

liE

. WoW 9% . . . —. '5,8 Bv

—.| 35:000
. . . . . . . amas, mewa. a 9;000

zek 500 AE: „        

niem się szlachetnych osob działający,

funduszach, zawisłych jedynie tylko od:

zechcą ku pomocy cierpiących niewiast,.
ztą samą gorliwością i poświęceniem:
się, z jakiemi przy samem zawiązaniu:

dających się. z lekarstw przez farmaceu-

pełnić tego wszystkiego, cokolwiek im:
przykazania "Twórcy wszech rzeczy,
ogulne ustawy Towarzystwa, i uczucia:
wnętrzne ku pomocy współbliźnich, na=-
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<

Summa legowara przez 5.p.MaciejaMoniuszkę : - -
Summa legowana przez $. p. Ogińską starościnę dorsunfską + « «
Summa przez obywateli powiatu telszewskiego ofiarowana -. . .
Członek Towarzystwa, Ludwik Kropiński, jenerał w. pol „ 'płacący ro-

Zeszły doktor medycyny, Jakób Szymkiewicz, zapisał testamentem czer.

Członek Towarzystwa, Józef Kossakowski, wizytator szkół królestwa

Summa przez prałata Pusłowskiego, na dobre uczynki przeznaczona, a

1Towarzystwa oddana . *'. -. . : : |
Summa ofiarowana przez $.p. xiędza Antoniego Fmalianowicza, pleba-

chowną osobę, bez wyrażenia nazwiska . . . . .
Jenerałowa Strutyńska,w mieyscu roczney składki, dawniey zapisaney,

złożyłał x Ko de oe .
Summa przez woyską:Gorecką zapisana . . . . . . .

.

„Summa weszła z wyprzedaży pisma peryodycznego, pod n-zwiskiem

wistego Radcy Stanu i kawalera, Andrze
ś została w.kapitał funduszowy . . .

 

 

 

 
  A 'zatćm oguł kapitałów pieniężnych funduszowych do końca 1820 re-
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Złot Srebro |Assyg

cz. zł.|Ruble |K.|Ruble

4 m w — 573/85
a 500 —

= 300| —

cznie po r.s. 50, złożył kapitał procentowi temu odpowiedni |. mh 500|—

zł. 500, czyli według ówczasowego kursu „ . « ... . . — 810|—

polskiego, zrealizował summę,którapojego życiu miała być opłaconąji — 1,500| —

przez J.W. Gubernatora Wojennego Litewskiego, Jeperała infan-
teryi, kawalera wielu orderów, Rimskiego Korsakowa, na fundusz

. ta © kJ . . a . Poz 1,500 m

na wobolnickiego, kanonika inflantskiego, która, póki był w życiu,
stosownie do jego woli, wymieniana była jako darowana przez du-

. . . wa 1.000

. . . |” . . . . . . . 200 —

ZZ 200| —

AE /
Do tego przybyła w roku 1820:

«Dzieje Dobroczynności”, z poruczenia JW, Litewskiego Wojen
nego Gubernatora , Jenerała piechoty i wielu orderów kawalera,
Rimskiego Korsakowa, wydawanego przez PP. Ignacego Eimimanuela
lachnickiego, Antoniego Marcinowskiego i Kazimierza Kontry:
ma, zwiększona ofiarą JW. Dyrektora poczt litewskich, Rzeczy-

ja Bucharskiego, obrócona
PoE, 57a, «ooetocódlaklSbDO

RE Sx RY EW ay WI 400]16835|/85|] g,ooo

Wszystkie kapitały powyżey wyszczegulnione, są lokowane na pro-
cent z prawną ewikcyą., a procenta tylko od nich liczą się |
wchodzą do percepty roczney towarzystwa,

dwóch
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2025 2024

Szczeguł Oguł |

BOR ZW CH OsJh r.sr. k.| r. sr. k.

|
Pozostałowkassie jeneralney z roku 1819 . . -. » : 3 . . 441| 27 4Ł1 z:

2 procentów od kapitałów funduszowych.

Od summy r. s. 1,500 przez prałata Pusłowskiego ofiarowaney, i odjj
drugiey summy r.$. 1,000 z legacy: xiędza Funalanowicza, pro-
eent roczny do dnia 21 stycznia 1824 roku . . .. , 150

Od części kapitału z daru Monarszego, r. s. 3,600, w dodiiia 25
kwietnia 12820 roku . . sat 3 ć 216

Z daru JW. Anny z Reutów Goreskiey woyskiój:; to jest od samy
czer. zł. 200, procent za rok 1820, czer. zł, 32 . .. 36

Od summy r. s. 5,000, przez $.p. Biskupa Kossakowskiego, i od r. s.
1,500 przez Józefa Kossakowskiego, jeneralnego wizytatora szkół
królitiwa polskiego zapisanych, procent do dnia 24 kwietnia 1820
roku « . . . = » . . a . 5 . . . . . . 515

Opiekunowie sukcessorów 5. p.Sulistrowskiego Kazimierza, na rachu-
nek procentów od summ u niego lokowanych, opłacik 541| 60

Oguł z procentów od kapitałów łunduszowych we jR.j 000) -60

Z summ czasowo lokowanych powrócono:

Karolina Sulistrowska, SKORE, na rachunek należności od5. p.
jey męża, opłściła R o4 RA R 4 WOSESK Row a | 50| — 50

Z opłat corocznych od Członków:

Abramowicz Mikołay, marszalek wilenski, reszty ofiary za rok 181g
$.R.R Ka, R mk tok ;020.1'8. 007 W OÓJE 1-020 600% 7% 102

Brzostoskiey starościney puńskiey sukcessorowie, wnieśli zaległą opłatę
coroczną . . . . SAO ROK > 6o

Bucharski, Rzeczywisty Radca Stana, za rok 1826 > Żo
Chreptowicz Adam, hrabia, za rok 1819 czer. zł. 10, a po odmianie 28| 50
Czapski Karol, marszałek, za rok 1819 +: + « «u » « « « ' 30
Czartoryski Adam, iają: za rok 1819 + . a 500
Karpp Fustachy, marszałek guberski wileński, za ix 1816; RE 1818

1 1819, na rok po r.s. go . :. R 4 560
Korsaków,Rimski, Gubernator Wojenny Litóów ski, za Tok 1820 czer, zł. 20 | 60 i
Kossakowska Ludwika, z hrabiow Potockich, część Sari z roku] >

1820, za łowczego Kossakowskiego . . . . « . | 75|
Łachnicki Ignacy Emmanuel, kamerjunker, za rok 1820 . . . . 30.
aotykonstgrosfa, BA TOKIO R" a 1. a. otGOJR Ja 6 0» 30
Niesiołowski hrabia, jenerał, zaroka819 . « « s 4 4 2 a s 150 |

Qbrien de Lascy, porucznik służby angielskiey, czer. zł. 10 . . 30
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Szczeguł | Oguł

r. sr.|K.| r. sr. |K.

 

 

Ogiński, Xiążę, Senator, prezydent 1g0 wydziału 'Towarzystwa, za

POK Z83Q 4-53 > moz W KE KSK Z 150

Olizar Narcyz, hrabia, zazak 1820, czer. zł. 100, a po odmianie . 2go| *

Pac, ienerał, zarok 1820 . . . PZŻ SA ś 150

Pociey Alexander, hrabia,prezydent 280 wydział Towaszyztwe; za

rOK IDS0 "Gov" 45> . > SERA JASIA 150

Pusłowski, rzeczywisty radca saa:, zą lata 18 18 rasg 4 «9 150 |

Puzyna Xiążę, marszałek trocki, za zeszłego brata swego, biskupa Xię-

cia Nikodema Puzynę, opłacił zaległość za lat dwa . . . . 60

Ratyński Stanisław, za rok 1820 . . . « - - 2 30

Rómer, rzeczywisty radca stanu, zastępca prezydenta go Sia To-

warzystwa, opłacił zaległey ofiary czer. zł. 29 ir.s. 185, wogulej|j 270

    
 

Rudomina Jan Gwalbert, za rok 1820 . . :« : « i z 30

Sapieha Franciszek, Xiążę, za rok 1820 czer. zł. 50, a podO 144

Siestrzencewicz Metropolita, prezydent R za rok 1819 150

Smołski kanonik, za rok 1820, czer. zł. DY PO ZI KODEZOĄ «1 30

Sniadecki Jan, za rok 1820 .. M ER "JAk 50

Strawiński, marszałek trocki, za Rok 18 Io, tk R 50

Tyszkiewicz hrabia, BR za lata 1819 i 1820, czer. zł. 50, |

po odmianie . . e Ee <->. waka 144

Tyszkiewiczowa, mdizalkoa. Erowaka W LEC ORW ORW" + 90

Tyzenhauz Ignacy, szef, za rok 1819 + : : : : ECO PE go

Wawrzecki jenerał, za rok 181g, czer. zł. 20, a po śdmiawie z. . 58 |

Wyszkowski jenerał, ofiary za rok 1819 +. « + + + + « « + 30

Zaba, Marcinkiewicz, kommandor, za rok jeden '. . « « . . . 30

Zubów, Xiążę świetleyszy, za lata 181811819 . . - « «+ * - 600

Zyberk, Plater, Hrabia, za lata 1819 i 1820 . « » « + - . go |

Bogusławski sędzia za rok 1820 czer. 2 i sr. k. 80 . . . .- . 6j80

Zołotnicki za rok 1820, r. assyg. 5, a po odmianie ... . . . 1/3521

Oguł z opłat corocznych . . . . — |—| 4,08g|621]]

PP. Aptekarze wileńscy, członkowie towarzystwa, dostarczyli zapisanąh

przes siebie ofiarę w lekarstwach, a mianowicie: Gryzer, zar. sr.  
30; Grutt za r. s. 45; Macewicz za r. s. 50; Machnauer za r, s.

30; Szule za r. s. 50; Wagner za r. s. 30; Welk za r.s. 30.

Z ofiar Ruy jednorazowych i z nadzwyczaynych dochodów, |

w porządku jak wchodziły do kassy: |

Gorecka woyska, na odprawienie exekwiy w kaplicy domowey, czer. zł. 4 1140

Jałmuźna złożona na posiedzeniu publicznem, dnia 25 stycznia, uczy-

niła: półimperyał 1, czer. zł, 4, rub. sr. 52 k. 40, irub. ass. 15,

a w ogule po redukcyi monet . . « * i « » t » + « | 52|772

|
o
m
e
o
o
e
t
n
i
c
o
c
z
z
o
n
i
c
n
a      Wańkowiczowa marszałkowa przysłała ofiary czer. zł: 1. czyli po od-

mianie . . . . z . . . . . - . . * - 2 z . .    
—
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YROWREWCROTEZECZ: PPC DRZE.

Szczeguł| Oguł

r.sr.|K.| r. sr.|K:
*fDmochowski, kanonik, preycwisyiie dOmu 10: 0.70 3 BRZ SSB
Dmochowski Michał, pisarz kom,PE z synem, przy edwie

dzeniu domu: 23. x STR De TRA RO Eg] 90
Horchlad, prokaror; ofiarował orz od kupna w sklepie ubogich —| 60
Ż ofiarowaney karty przez jenerala Wawrzeckiego pozyskano . . . SG ==
Strawiński, marszałek trocki, na żywność dla ubogiej biorącey wanny s

= MAIORBE "RW NIK a PIORYWRCI ERY? 6! s;
Rómerowa, marszałkowa guberska, ofiarowała «+ . . . . . . 50| —
Za 10 ex. polonezów, kompozycyi M. O., wyprzedanych staraniem

sędziego powiatu słonimskiego Stefana Mikulskiego 1-7. 5 = 30| —
Dziakoński Michał, Prezydent sądu głów. grodz., na Żywność dla

chłopca oddanego do nauczenia się w szkołe, domu ROŃRCZE
ności metody wzajemnego uczenia . . «. » «1 » » 6» . Ż$o| —

Damy wizytujące dom Dobroczynaości: Zawiszyna Marszalkowa u- |
<picka, Zawiszyna marsz. kowień., Zawiszyna marsz. ihumeń.,

1 Zabiełłowa kapitanowa, ofiarowały « « « 4 « 1 »., 10j 50
Białobłocki Regent, wniosł pozyskane z zapisu testamentowego Ś. p.

Antoniego Tyzenhauza., dekretem exdywizorskim przysądzone go| —”
Morykoni Starosta przy odwiedzeniu doi 6ger>ekolov11 70 BZ 0-22
Oszmieniec, Sędzia ziem. sokól., przy odwiedzeniu domu . . . rz
Osoba w xiędze ofiar literami J. S$. zapisana, przy odwiedzeniu domu s
Osoba żądająca niewymienienia nazwiska, zamiast kupienia biletu na Ą

koncert wokalny JPani. Catalani, ilość za jeden bilet wypadającą p)
zł. 50, ofiazówała mriubogicho""=G=" > || WORSE NA 4| 50 |

Jakowicki Jóżef Kałasanty, przy odwiedzenia domu _. . . . . Si
Z ołtiary Xiędza Zabłockiego, plebana widzkiego, uzyskano przez Rząd

guber. wileń. O REI WIAŃI 7 MOOR NIEWACZN FO
Osob. nieznajoma przy wizycie domiar i PPR SOG LEGE ipo
Osoba nieznajoma przy wizycie domu OWY SZEŃ CG R 6 |--—= |
„Dmochowski Aurelian, przy wszycje- domu, tzer..żh DO 405 w o. 2-5] a=
Gorecka Woyska; przy wizycie domu, CZEPI Z Re POWÓYS CC? Spo:
W ysogierdowa Woyska, przy wizycie JOE Pd eica a ości | j | -— |

Botwińko, Prokuror, przy wizycie domu r. ass. 5. .»« 4 « . :. 1! 30
„Gotredki JóŁCEOlutował > = po Do ali W taa Di LAŻA SE

Osoba nieznajoma, przy wizycie domu, czer. zł. 4. - . „ « . » 22a
Z ofiary kupca Józefa Kopscha, uzyskano sztrafowych od członków Ma-

spotcatu MER, F. 085: 100 Gr a EZR ogonie dk ANaj
Gain,. czł. Towarz., na potrzeby sieroty chłopca będącego w domu -

Dobroczynności, wniosł od jego opiekunów  . . . « » «» sól a

Swiętorzecki Ignacy ofiarował przez ręce Professora Zyckiego, rubli
WYR ENO R 001, GO ROR RA 6150

Pomarnacki, Sędzia Starodubowski, czł. Towar., ofiarował „ . . 30] 10
*[enże złożył ofiary od obywateli powiatu wiłkomierskiego, pódług xię-
: gi kollektorskiey, u siebie będącey, w którey zapisani: Józef Wyr-

wicz, b. sprawnik ofiarował x. s, 1, ZawiszaJózef b. sędzia ziem ||  
 



|
Szczeguł| Oguł
 

test, |]Koforóar=|K.
pe| mam mnn

 Kowień, k. go; kapitan Butler, ziem. sprawnik, r. s. 5; Antoni
Kniaź Zagiel, b. sędzia, ks. 2; Komorowski Antoni sędzia gra-

Eo niczny r. s, 2; Butler Wincenty, prsarz grodź., r. s. 2; Giecze-

 
ż wicz Józef, asses. sądu niższego, r, s. 1; Kajetan Dragomir Ku-

likowski, regent grodz. r. s. 1; Ignacy Junosza Dąbrowski, regent zziem. r. s. 2; Józałat Krzywiee skarbny wiłkomir., r. s. 2; Igna-
cy Tyszko; sędz. grodz, r. s: 2; Ignacy" Michałowski, rotmistrzf|
r. S..2; Kazimierz Klimczycki, assessor; T. 5. 1; Kontry mowicz
sekretarz, r. s. 1; Józef Pruszyński, r. s. 1; Józef Kozakowski,
prezydent graniczny,r: s. 4; Felix Pawłowski r. s. 1, k. 271;
Koncewicz strabczy; r. ss;2— aw SEWES 02 72- ód AO ooyf

  Bystram jeperał, wizytując dom . ,'... , | SSE ""<OZNĘERA 4| ——Gain, czł. "Tow.; na potrzeby sieroty dziewczyny będącey w domu
Dobroczynności, wniosł od jey opiekunów SEWEEAW ZE > 15) —Wyleżyński, obywatel. wołyński, wizytując dom, ofiarował r. s. 10; a
syn jego"r, 8. 2 ——wsegiłe , ;., 60, 305% «= + + JĘ 12] =jAbramowicz marszałek, wniosł zebraną w czasie seymików powiatu
wileńskiego, od obywateli ofiarę, wysczegulnioną już w: Dzie-
jach Dobroczynności (rok 1820 st. 5479) czer. zł. 1; r. 5. 62, k.
505 1 rub. ass, 50—— WOŻUECWZG a Wi ky p ZI 95; 40Rektor uniwersytetu wileńskiego odesłał sztrafne od sług kościel-RYCH SZWIEANEKNON= > 25 0 A OJYZZ TOARĄKZJAT O |——| 5 ?Xiądz: Zimnorzecki, pleban woystomski, ofiarował wypadające- dla nie [|go z dopłatki rekruckiey, a przez Izbę skarbową wileń. opłaco-
ne rub. ass..75 i srebrem kop. 25 wl «4 GÓRE 19| 75)-Kleczkowski, czł. Tow., dyrektor domu Dobroczynności, wniosł z te-
stamentu:ś. p; Grzegorzewskiego „ .. .. .. „0... , 107 — |. || Ze składki obywateli powiatu wiłkomierskiego, zebraney na seymikach
przez marszałka Kniazia Zagiela, odesłano do kassy przez peł.niącego obowiązek- Gubernatora Horna, o czćm wyrażono po- psczegulnie w Dziejach Dobroczynności (F+18208t..503) |, 4 1-65] 54Ze sztralu przez konsystorz wileński na jednym plebanie wskazanego.ł |
WERESIDNOEC UBIEBBO wy 5CN ed aÓa $4| 27Kwesta wielkonocna zebrana przez Szanowne Damy: Xiężnę Giedroy-
ciową Prezydentową z-Panną Eleonorą Gielgudówną, Teressęz Weysenhoffów Sołtanową z Panną Oktawiją Kublicką, Mar):annę Malecką. assesorową sądu głów., Salomeę Becu Sowietniko.
wą kolleską z Panną Alexandrą Becu,. Konstancyą z. ToplickichKorsakową, Ludwikę Gorską starościankę: z Panią Libelt, i Ejż.> bietę Rogowską majorową gwardyi —- pa redukcyi monet uczy-

k niła (jak wyrażono w Dziejach Dobroczynności z roku 1820
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£ -karbony w Przeciągu ręku zebrano + w „ża, 02, >, = + | |5 8
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Szczeguł | Oguł

rsr.|K.|] r. sr. | K.
|

 

 

 

  z reprezentacyy teatralnych. Opera Kopciuszek, sprowadzona z tea-
. tru warszawskiego kosztem Prezydenta ago wydziału 'Towarzy- |

stwa, Hrabiego Alexandra Pocieja, dana była trzy razy na tea-
trze wileńskim, a z każdey repregóniacyi aktorowie dramatyczni
wileńscy połowę dochodu i przewyżkę od zwyczayney opłaty bi-
letów na dom Dobroczynności ofiarowali; z czego weszło do
kam rogal + +6 *. 03 x + „ŁR AKG DAR:

Z reprezentacyi daney d. 17 grudnia przez aktorów
niemieckich pod dyrekcyą Pana  Heckerta, -
z przyłożeniem się Pana Gauthier, sztukmistrza |
ekwilibrystę, weszło « « « « « « » « * r.S, 231 k. 30
 

W ogule z reprezentacyy teatralnych |. 775/924 |

Z maskarady daney w dniu 31 stycz. r. s, 200 k. 25; w dniu 5 lu-

 

 

      
tegor. s. 178 k.65; iw 21 listopada r.s. 557 k. 874 — w ogulejj 716774

Oguł z ofiar pieniężnych jednorazowych i z I Z do
chodów | . . 5 . . . . . = . . . , s owi 4464 41

2 wanien siarczanych w przeciągu soba wada ośsigo osbodu cz. |
zł. 25, r. 5. 296k. 54, i rub. ass. 75 « + + « « « . 442| 642 4k2| 4

* Procentu od summy Panny Pirate opłacił tytularny ;SO- |
wietgjik Chylbeski "wOF>" YO POW Ór Pot wa 6 4 118| — IIB =>

REKAPITULACYA PRZYCHODU.

Pozostało z roku. 1819 w kassie jeneralney . . . r.s.441 k. 27. j |
7, procentów od kapitałów funduszowych . . «. « —1,058—
Z summ czasowo lokowanych powrócono + 6 m— 50 — .
Z opłat corocznych od członków Towar. . «+ .- : —4,089—623.

_ Z ofiar pieniężnych jednorazowych i nadzwyczaynych
dochodów . . . . . . e . . . . 7 —4,404— 4%.

Zi waniea siarczanych *-. « « + « + 6 1 + . — 440— 43.
Procenta od summy Panny Pietraszkiewiczówny — -1j8—
 

10,663| 58%
485| 201

"Oguł przychodu całorocznego —. .
W kassie rękodzielniczey znaydowało się na końcu roku 1820 |

)

Li
l

 

 

 

Summa więc przychodu gotowych pieniędzy  . «+ «: « « « i — 11,146! 78%
a    ROZCHOD.

Na potrzeby żywności.

Zyta beczek 2707 suchego i syromłetnego; miary dwódziestowey 1
PREUSWOWEY: 300 oS kocem Ko cia Oy -- w wk ||ORIDCWE

jęczmienia beczek 708 4 4) 324.0 .0 308 00-333: a:"ą _ 288|873

Owsa beczek 43, ośmin 4, gar g <= - Ge + : « « © | Dy] 50 j      
i -   
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SrOPkA DĘCHEKZSJC r gim s 0 zo poł sśą s Z ju i a
SSID -UDDJR 1 TOBIE BORO GO a roeżiwci a
Wołów 10g, jałowie 7, ioddzielnie za mięsa wołowego pudów 8 ,
Sadła pudów 58 funtów 10, słoniny pudów 25 funtów 20, 1 wędli-

ny na święta wielkonocne pudów 17. funt. 20 . . . . .
Bułek dla chorych i dzieci sztuk 5692 . . . . . . .
Soli beczek 25  ; 6
MNE MKS 6 Toa Fog. gjoe zę; tynk,
sa GheienĘ tinitko WOENERMNE=" >. 6 7 GRE l Koaoi,
za z6x0W. ROD 0-1 zWWk:50-wmi 6 GEGJÓRÓ 6010, OROGÓCEÓŁ

* JAY kop 62, żyłuk BO For SWEGSCOZ EK „0 o, 0Ń
SYKRREDY UPON oi Wt. +. w. (SEINE Ga (7 5
JEGZEUECIEK KĘ PERLOKODEG 41000, OPON,
SR DNĘ RULKON CE ZWEMĘ R Ge noo, WO OÓ WE KŚ.
Za cebulę . . o| UMiaGOK MOW 5 PZ
Za kapusty grząd 150, po kopiejek 4o, i udzielnie beczek 5, i za bu-

ZRKOW=BIZĘG TIO POR EOG =FE"* 4 a OUNÓEZNCCCA
Za kartofle 1 marchew R WAG ZRE Góko TW ci 0B :
Pirogi i kiełbasy na święta; grzyby, pieprz saletra, i inne przypra-

ŻE a anedkicąćw> + WA SIWE PO Ó e  7
JMR ONE CESE R. aska a... W
SWR MOMIESĄ B=" ra 0 mócoki POW DE
OSKANSCEWĘCG SSI dza ść dow + Mid,
NABS WDM Gr ir roba Se
MOGY WOZÓWSŚS.-7- SOG ra ać op wać]
sabRziktała=" BSTrrpiw sowa uno,NAST
Na pólusębę ZYWBOŚO=<" "Ri og. DW Ów:

. . . ..

Na opał i światło:

Drzewa opałowego kop 493, wozów 132 i sążni 6, . . . . .
Swiec łojowych pudow 153  . SZR WA
Za łoju pudow 8, funtow 6 i za szmalec do lamp  . . .

Oguł wydatku na opał i*światło  ,

. . . . .

Na odzienie i obuwie:

Za POK JU 2800, PKB DZK 209,7 02.
LE 2-8, a 98,*(4.| ROC AWSDYOWA ZAŁ
REKSIO RSE Ra EO 6 po 240 cr
Za ubranie ludzi mających zbierać żebraków. RIZR
Farbierzowi, za farbowanie płótna i dymki na sukienki dla dziewcząt
Krawcom rocznym i najętym z miasta . . . . . , . .
SZEWSKA oocoae je 6: Zion
Za wyprawę skór na obuwie PRE PPOR WORA Kaa

 

  
   
  
    
 Cz, Oguł wydatku na odzienie i obuwie

Dzieje Dobrocz. październik, rok 1821.
 

1,241 |973

258] 65

72| 26
150 =—

124] 35

28) 88

18] 33

28| tg

92] 95
53| 70

20| 65

17) 56

1353| 80

STAR

20) 65

320|-=—

162] 20

Ga

106) 43

16| go
2] 22

884|723

76] 75
30; 72

471] 78
18] 553

35| 66

27] 65
5gj 40

28| 99
24| 20

05

1—|—  
 

992  727
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Na utrzymanie ochędóztwa:

Za mydło, popioł, krochmal rm wia two w EŻ R. «ZY

Kominiarzowi Mp ii GÓR WE rp dA | COW Z

Czyszczenie SIE SSK SG met 2. Spo T W 4, U-<kkR + RĄA 5

Pobielanie razy trzy wszystkich naczyń miedzianych . -— . .

"Za szczotkido zamiatania miotły i. 6 2 roęitae vo Ne

Oguł wydatku na utrzymanie ochędóztwa

  

 

Wydatek na materyały do erekcyi domu i na zapłatę rzemieślników

| do niey użytych:

Za tarcie dziewięćłokciowych kop 8 sztuk 35, oraz łaty i murłaty

Cegły 7000 > + w + »** a RED WŁ PR Ez e_0 0 ed Wi%

Wapna beczek 11 38 l o, de (p. do iw € e Wiliiwó aćv

ROGETIEBMN GS 50 800 PY cał vcmaiy ac KÓW ROA

Dachówek sztuk 500  : -» : : : + OSP Roc e

Goździ różnych do podłóg kop 172 sztuk 13, i dalsze zelaztwo do

sbadojęk | potrzebie a= 0 5 _ osa o” tc»

Mieł, bleywas, i dalsze patrzeby malarskie do malowania podłóg.||

drzwi, okien, wschodów, łóżek atożów et0. > Zoe "0 w wtajj

Mularzom za robotę = MY RE TO O O wska

Gancarzom za robotę SZEW Z OPS ER. GORA kim"

Brukarzom za wybrukowanie 213 sążni dziedzińca i ulic około domu

Cieślomi stolarzom za robienie podłog, ram do podwóynych okien i t. p.

Szklarzom z ich szkłem BZZĘRZBC NIE E 2 ARON Figo Fi

Malarom za robetę - . hW 0 el KEG Bocwcaj ck PORÓW M
  

Oguł tego wydatku 5 ÓW

Za kupidnie rozmaitych narzędzi, sprzętów i naczyń domowych,

oraz ich, reparacya :

GR mIYNGiĘCY RTZ w, WY, PROPO AOC TS 23

Za zrobienie do kotłów 1 saganów wierzchów miedzianych, spodu i

wierzchu miedzianego na machinę de gotowania kartofli , 1 na-

prawa różnych naczyń miedzianych |. Nazw waz iR

Za zrobienie nowey blaszaney rury z kuchni na dach, dla wyprowa-

dzenia z niey pary; ryn blaszanych do dachów; rynek, szufla-

dck i wietrzników blaszanych, do okien, oraz kupienie dzbanów

i innych naczyń kuchennych i ich reparacya (. . . .

Za rozmaite sprzęty i naczynia żelazne, jakoto: za rury do pieców

piekarnianych i do pralni; juszki i drzwiczki do pieców; drót;

zamki wiszące; różne żelastwo do gospodarki potrzebne, jako to:

piły, siekiery, rydlówki vt. pr 1 + : r © : rot * !

Ż
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| Szczegui

|sr. EJ

Wa ródne naosrba mad 0 D-= jaw Pom W ęao$ * WIĄ OD
Zrobienie pompy i .reparacya studni; kupienie i naprawawozów iu:

przęży, postroaki, drabiny, .„posadzka, do„pieców piekarnianych : 37] 24

Ogał .tegozo wydatku. : 8 GE m—,

Wydatek na rozmaite potrzeby domu:

(Na utrzymanie nabozeństwa i potrzeby kaplicy domowey CZES 11| 98
INa potrzeby infirmaryi domowey, prócz lekarstw aptecznych, jako to: |

pijawki, cukier, miód, oliwę, migdały, wino, siemie lniane i ko
«opne, gąbki, bason.cynowy i t. p « » + «4» + +: * + '|| 108]297

Po domowey szkołki dziewcząt, jako teź szkołki chłopców, .na różne | 4
sprzęty i rzeczy do robot i nauki dla nich potrzebne . . . | 26) 87

Za pieńki pudow 8, i funtów 18. . . . « % 4 4 6 «6% 2 Bay

Za druki, xięgi, papier na xięgi ekonomiczne i ich oprawę, atrament.
pióra, lak 1 t P: + . . a . a e . . . . . . . . | 21 77

Zia najęcie ogrodu.od P. Hulewicza . « « « » 1 1 « 1 e « 20| —
ż

Gguł « e e . . PEEZWĘ, ROEE

Opłata czeladzi: :

Jurgieit czeladzi, jako to: infirmarce i dodanym jey do pemocy przy
sali chorych męzkiey 1 żeńskiey. przełożoney nad dziećmi, pa-
robkom, kucharkom, praczkom, kredencerkom, „kobićcie mającey
dozór nad łaźnią, wartownikom, stróżom przeznaczonymdoochę
dóztwa domu i do pilnowania wołów -i świń, fórtyanowi, edsta-
wionemu do krajania chleba, i t. d. dawnieyszą zaległość i zaj
peak 2020WOBOJE? 6610 7% 0 9 saa pa oe Ao10, „e JI WUGDJ OR

Pracującym bez jurgieltu nągrody przez, rok ERIN ZAINEC 15/4573

w Opłata czelądzi wynosi (. . . . ——1—

ża Opłata oficyalistów:

Na pensye oficyżlistów, a mianowicie: intendenta, ekonoma, nauczy. |
ciela domowey szkoły wzajemnego uczenia, pisarza magazynowe- ;
go, chirurga, rachmistrza, w ogóle « . » |.» » + . 715| —

Jałmużny i wsparcie pienięźne, jak świadczą protokuły towśzystwa 1
xięgi rachunkowe kassowe, co miesiąc na sessyach administra-
cyynych konnotowane, wynoszą: „ |

Na jabnużny miesięczne, które pobierało osób 46  . . 7453| 50
Na wsparcia jednorazowe dla.osób 535  . . .. '. « .„ 4| 349g] —

Oguł wydatku na wsparcia pieniężne |  
5”
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Wydatek nadzwyczayny:

Na papier walorowy na dokument daru schedy ofiarowaney przez pro-

fessora i dziekana uniwersytetu wileń. Tomasza Zyckiego

Nota W. professor Życki, ofiarował w roku przeszłym na expensa objęcia ofiaro-jj
waney przez siebie schedy w guber. mińskiey r. s. 5o jak pokazanow prze-
szłorocznym rachunku. |

P. Pawłowskiemu wysłanemu do gubernii mińskiey dla objęcia schedy
wyżey pomienioney, na expens podróży (+ « « « : .

J. Pannie Pietraszkiewiczównie opłacono procentu za dwa lata t. |.

śą TORIRIG20=" m, PKO RB 40030099

Za prenumeratę dziennika petersburskiego człekolubnego —..

$trata na.różnty MODEGIĘC 2 wide” + 0v200 0, 0 OR ie, 0

Szczeguł

2040

Oguł|
 

T.8r,
 

26

24

244

 

Oguł wydadku nadzwyczaynego . .

REKAPITULACYA WYDATKOW.

4,758 k. 64
g92 k. 197.
727 k. 21
158 k. ż0

Na potrzeby żywności <% M

Opał rświatło  . »_aca'« FE « * i . fb
Odzienie i óbuwie « « « + « «a «a 1 «a.a © 8

Na utrzymanie ochędóztwa . . . R

Na materyały do erekcyi domu i na zapłatę rze-
MNOŚINKÓW - « * _©_ ao. Guza oko R

Za kupienie rozmaitych narzędzi, naczyń 1
sprzętów domowych, oraz ich naprawa

Na rozmaite potrzeby domu . . « «+ « « «+

Opłata czeladzi domowey . . + « « « « :
Opłata oficyalistów . « « 1.4 «2 2a >

. . . .

r. s. 00 k. 69

rr 250K, 2
r. Ss 201 k. giź:
F..5- 241 K7ŻE
r. s, 713—
 

Całkowite utrzymanie domu Dobroczynności kosztowało w roku 1820

Wsparcia pieniężne miesięczne 1 jednorazowe  . « «+ :« : -

Wydatku nadzwyczaynego  .
nor pzm

Sumina całorocznego wydatku .

POROWNANIE

r. S. 11,146 k. 785,Przychodu w roku 1820 było SK aś
a 9,998 k. 904.Rozchódu w tymże roku . , «. «.

 

 

 

Zostało więc gotowych pieniędzy . . * 1.5. 1,147 k. 86;  (Fo jest w kassie generalney Z Ed SA RAE NŚ . r. sr. 664 kop, 68)

a w rękodzielniczey, podług osobnego poniżey wysczegulniające- :

go się rachunku . . 3 r. sr. 485 kop. 207)

Symon MALEWSKI Podskarbi.

Zgodno z sięgami rachunkowemi. Jan RYCHTER, zastępca

Podskarbiego Towarzystwa.
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WIADOMOSC O RĘKODZIELNI I SKLEPIĘ UBOGICH.

Przychod pieniędzy weszłych do kussy rękodzielniczey, tak z rękodzieł
domowych, jako też z ofiar i dalszych effektów, w sklepie domu

Dobroczynności w roku 1820 wyprzedanych. |

I Z rękodzieł:
1,278 łokci sukna i bai z fabryki domowey . « » « « . . .
62 łokci flaneli i 18 kołder  ZZDĘ 4 ROW Flo Pm o
2753 łokci barchanu 1 płócienka , 1 116. ka PłótnA jt 2, -- 0%
Dalsze roboty lniane, a mianowicie za wyrobionego płótna sztuk 8gż,

obrusów szerokich łokci 51Ż, serwet łokci 49g3Ż, ręczników cu-
UtychIokĆi 99,2 (066 Ż9 4 07 0 ia. wot Pyoigoe >

Postrzyganie fraków, surdutów, i sukna cudzego . .'. . . .
5004 funtów waty wyrobioney w'domit: + "+ 41%. .
Robota ślosarska 1-koWalska. «0 « „6% , tua „%

Robota perełkowa i dalsze wyszywane rzeczy, i za robotę Z

 

kk

r,072|92
165/51

117204

687|80
63|51

278|12
57/34
631352
 

Summa przychodu . , ..

II Z ofiar.

Z różnych effektów do sklepu ofiarowanych i wyprzedanych, jako też
zostawionych w komiss na 1oty grosz, weszło w ogule r.sr. .

III Z effektów nabytych:

Zja kaftaniki i gatki trykotowe od ubogiego rękodzielnika nabyte do
wyprzedaży ”. + 3 +6, « * + 2 4,9 :

 

  Ogauł pieniędzy wesałych do sklepu ubogich. |
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"ROZCHOD PIENIĘDZY Z -KASSY 'RĘKODZIELNICZRY. |ede >

?Pensye tkaczom płótna, obrusów i serwet +... . 1 1 4 4 4 0 2 0 | 281 |89
ditto ditto sukna .. RS u kiaE PRACO Je ajed ik 9 PEN JE 175/45
dnia: słobursozaci Kowalówi J-->0, SŻw 4a 06 yy tro igo 4d 53|go
ditto watnikom |51 OWIES la WR Od (Ul 5 „adi GRE? 10/9821

ditto_ olficyalistońr przy SkłepIE | 3 vba 00m. a 0 O” KA 79 |64
"Nagrody prządkom lnu i wełny, tudzież gremplarzom wełny « « « «1 1 «, 75583
SEAKUPIEGR OKONIE >» ca roi ia wóz ie wagi Wg 712|93
Kdey, ktchinal; Gl wyce lalun de fabryki < a ca. 6 GaGa R rż 21|252
;zarbowanie JUANA i-Wief +. z ele mak i Woo |izaie wiIiP SE 208 503,
oeweiRa IMO OO RORY A dk WORA W fito JNĘ+ ue | 140|88%

WGN SIENA MUAM | ZZ e PROGI 402 JR „e ROZA 4+9|70

Tokarzowi 1 SZElgtRzOWIK =" 50 BAJ now POW lace: zat p gą 36 6/154
Szpagat, struny i szczotki do fabryki. DG DEE TKA 4230
Żelazo, blacha i różne narzędzia stolarskie i sląsarskie . . « « + + » : 485jg93
Węgle do SBE O 46 Soowuał + 90 ROR OG OR dlon 5 51 9234
Perełki, jedwab, merynos i płótno do robot różnych . „„ «2 64 + « + 48/6123
Nici bawełniane kolsrówie i hille  d<w 2 2 WdikR + « +<Róne | WNE 18] —

Wióczka, igły i prątki do wyszywania kołder, i ręktiwiczmikowi za uszycie ta-||
_ «siem do wyszywania przeznaczonych . «-« + 1 4 6 10 4 4.1 14 74

Bielenie dymy, ORIDIÓW+ MA DADIBK + 20... 3 Więc a. 3 = AR POŃ 7/65

Kupione do sklepu kaftaniki i gatki trykolowe od ubogiego rękodzielnika .'.- %2|g5 |

Xiążki w sklepie. wyprzedane, po odtrąceniu dla domu 1ogo grcsza, resztę powró- |
coo Wiasciuwelowii =" BOO „02 R ałęoicpi WIECK Ro. Z 54155

5 Kopersztychy zakupione do sklepu, przysłane do wyprzedania z Petersburga (*)
zę żapłąconó rubli assygh, a5CZzyli « « « 0.6 6-0 «e «e bot + a 5|60
CENA KOIRORĘ 2 BOBO OR” Aka JOW giń 41] —

Summa rozchodu „ . «» . 2,565;78 |

JK KROK OPSEJ U BoA t- X

(sama przychojas ś $%4%6006 6 22 2338 6 0169 2,777 [88
JIOZDDOdH | 22. «ar 0 OO ROOł PSR AB 2,565/78.

BOSO += 0 214/10 |

Z roku 1819 umieszczono w drukowanym rachunku pozostałości rubli sr. 467 kop.

58, z czego było w gotowiźnie rub. sr. 269g kop. 103 a reszta na remanen-
tach u różnych osob.  Remanenta te w ciągu roku 1820 wniesione, za-
pisane już są w ogulney powyższey percepcie; a zatóm z roku 1819 kładzie

się pozostałości 'w gotowiźnie +: . « « « « 1 a 1 0 4 4-1 » : 269| 103

Zostało więc w kassie rękodzielniczey przy końcu r. 1420 gotowych pieniędzyjj  483|203
To jest: do pokazaney w pozostałeści przeszłoroczney rub. sr. 467 kop. 58, |

przybyło r. sr. 15 kop. 584 co wszystko czyni summę r. sr. 483 kop. 203.    
 

*) Te kopersztychy z wizerunkiem N. Matki, były rytowane w Petersburgu przez głuchoniemego naźwiskiem Gamble .

30 exemplarzy do wyprzedania w sklepie tuteyszym |obroczynności na dochod instytutu Petersburskiego głrcho-niemych

przysłał JW. Baron Fitinghoff, Tayny Radca, Prezydent Komitetu naukowego Imperatarskiego Towarzystwa C:łekolubnego;

z tych 27 exemplarzy rozprzedano różnym osobom a Ź pozostałe zakupiono do skiepu, dla rychleyszego zgroniadzenia wszyst-

kich pieniędzy, które są odesłane do Petersburga. z
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Dalsza wiadomość o rękodzielni w roku 1820.-
  

Wydano zę sklepu na dom Dobroczynności różnych materyałów, jako tó: sdkna. .

2046

| Ruble kop.

bai, flaneli, płócienka it. d. za rubli srebrnych © (gó ll dmik RER «R r,122| 2gł
Do miasta wydano ubogim podług przeznaczenia ma sessyach administracyynych.

sukna, bai, płgcienka , FRED. Or LK OW Pn 123867
   

Wydanow ogule materyałów za rubli srebrnych | 1,245| 6g

VY sklenie domu Dobroczynności pozostało: towarów tak własney: fabryki, jako-tez|
z kupna1 oliar z roku 1820 za rubli srebrnych . .

. 4 © Lok Poza

WIADOMOSC SCZEGUŁOWA O OFIARACH CZY-
,.NIGNYCH W ROŹŻNKCH TOWARACH , FAN-
TACH 1 PRODUKTACH:

L Towary ż fanty do sklepu ubogich o-
fiarowarte.

Pan: Karol Wańkowicz ofiarował pier-
ścień z wizerunkiem MŃcia Poniato-
wskiego , cena r. 1 Kop. 50.

„W. Agata Downarowiezowa ofiarowała
worcczek jedwabny kolorowy na.pie-
niądze, otaxowany r. sr. 2.

W. Konstancya z Foplickich Korsako: |
wa, przesłała ofiapowane xiążki przeź
XX. missyonarzy wileń. na kwestę
przez nię dla ubogich zbieraną: 20
ex. Nauki chrześcijańskiey; 5 ex. Na-
bożeństwa codziennego; 5 ex. Wy-
boru modlitw; 2 ex. Uffieium; 2ex.
Złotych oltarzyków— otaxowane r. 5
kop. 70 i klucz znaleziony 1.

W. Dominik Chodźko 1 ex. Oeuvres de
Jacque Delille cena r. 1.

Osoba niewymieniająca nazwiska; 1 szła-
froczek perkalowy , damski.

©d adminisiratorów kościoła ś. Jerzego
z oferty welny funtów 6, cena kop. 60.

Osoba niewymieniająca nazwiska ofia-
rowala gg sztuk wachlarzy , cena r.
14 kop. 85,

 
 

 »
e . . . ..   4,261| 98:|

Macrey SzuLe, Członek Komit, rękodzieł,
TSB -

 „saarze

W. Zenon Zaleski lorynetkę w srćbro
oprawną, cena'r. 5.

Osoba niewymieniająca nazwiska. 15 ko=
persztychów.

W. Tekla z Borzymowskich Wróble
wska», ofiarowala 20: €x. trajedyi pod
tytułem: Królowa Suzy,i 20 ex. tra*
jedyi pod tytułem: Mustafa. i Zean-
gir.

P. Józef. Giec , jako cxekutortestamen*
tu zeszłego Ś. p. burmistrza Sawa-
niewskiego, złożył pierścień brylan=
towy, oetaxowany r. 24.

Osoba niewymieniająca nazwiska, ofia-
rowała 7. kopersztychów angielskich,
cena r. 19.

P. Jerzy Kraśnik, ofiarował pugilares,
na bialym atłasie wyszywany.

W. Dyonizy Jakutowicz, xiążki: 1 ex
La morte di Achille; 1 ex. Chrześci-
jańskiey nauki; 1 ex. Pielgrzym w Do-
bromilu; 1 ex.Obowiązki Damy chrze=
ścijańskiey.

Xże Xaw.Ogiński 50ex. muzyki: roman-
sów kompozyeyi swojćy.

'Towarzystwawolne petersburskie przy-
jacioł rossyyskiey literatury, przy pi-
śmie dnia 51 maja datowanćm, przy-
słało sto exemplarzów Ody Bóc, sła-
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wnego poety Dierżawina, przetłuma- [Od osoby niewiadomey woł 1.
czoney na język łaciński przez X. ka-
nonika Czerskiego.

W. Dyonizy Jakutowicz 1 ex, xiążki
Voyages de Thumberg au Japon. Tom
2; 1 ex. Zbior przystoynych rozry-
wek; i sztukę piaskowcu krystalli-
zowanego.

J.Panna Zofija Siewrukówna, ofiaro-
wała pierścień złoty.

I. Ofiary w produktach do żywności
służących, sprzętach, odzieniu; na
infirmarią domową it. p. jedne po
drugich, jak wchodziły.

W. Szule czł. tow., ofiarował do ka-
plicy domowey 6 lichtarzy wielkich
ze świćcami ołtarzowemi.

W. Łopata , rejent , żyta beczkę 1.
W. Wolfgang prof. uniwer. wileń., o-

fiarował lekarstw za r. sr. 30.
Osoba niewiadoma, kartofli becz. 1.
J. W. jenerał Bystram przysłał kaba-

na 1.
J. W. Walicki podstoli, pszenicy becz.15.
J. Pani Rossi, szarpiy funt. 21.

Osoba niewiadoma szarpiy funtów 2.
W. Maryanna Kułakowska, żyta pół

beczki.
Xiądz Jan Szadkiewicz, szarpiy fun-
tow 7.

Pani Byczkowska sędzina, buraków słod-
kich becz. 2.

Osoba niewiad., stół i szafę na papiery.
Pan Zayców, mąki pszenney pudów 2.
J. W. Lachnicki kamerjunkier, przysłał
ram dookien sztuk 40; takichże ram
z przegrodami na szkło sztuk 51, i

W. Paszkiewicz 2 kopy drzewa xa;
wego.

W. Roszkowski, kartofli beczkę 14,
P. Andrzey Wolgemuth, kapusty.sie-
'kaney pół kaduszki i buraków słod-
kich 3. |

XX. Dominikanie, buraków półtory

beczki, i kartofli becz. 2.
Z klasztoru PP. ś. michalskich, żyta

beczkę 1.
J. W. Syruć, podkomorzy kowien.,

przysłał szarpii funt. 34.
W. Jakób Sinkiewicz, jay kopę 1.
J.W. Hrabia Alex. Pociey, przysłał

- bióro do pisania i szafę na papiery.
J. W. Podkomorzyna Wołłowiczowa,

ofiarowała: żyta beczkę 1, grochu 3,
jęczmienia 5 i kartofli pół beczki.

Xiążę Giedroyć, prezydent, ofiarował
kartofli beczek 2.

J. W. Xiądz biskup-Kundzicz , żyta
becz. 2, kartofli beczkę 13.

W. Niszkowska, buraków ż.
J. W. Wołłowiczowa, słoniny funt. 28.
J. P. Andrzey Wolgemuth, buraków

kwaszonych gar. 20 i kartofli ośmin 2.
W. Sowietnik '[arnowski, herbaty pół-

tora funta.
J. W. Przeciszewska prezydentowa,

przysłała szarpiy dla chorych funt. 10.
W. Pomarnacki sędzia, beczkę 1 grochu.
J.P. Nedey, kapusty kwaszoney ośminę.
W. Anna Zeydlerowa, ofiarowała le-

karstw za r. sr. 20.
J. W. Xiądz biskup Kundzicz , karto-

fli beczkę 1.
J. W. Wincenty Desztrunk, żyta i  drzwi filongowych sztuk 14. | gryki po pół beczki.

Przysłano od osoby niewiadomey, ogór-| W. Gryzer, cćbuli kop 15.
ków solonych becz. 2, przegranych :W. Gedeon Jeleński, żyta beczkę ika-
w bilard. bana..
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Pan Imdwik Merlikowski, kartofli jest naymilszą Bogu ofiarą, ze wszelkie-
beczkę 1. | go majątku mojego a szczególnie i mia-

W. Paszkiewicz, ofiarował 2kopydrze-| nowicie z dpbr zięmskich dziedzicznych
'wa opałowego. jw _ gubernii wileńskiecy, w xięztwie

W. Karol Zuromski, sćrów kopę 1. | ZPantzKiEMA, w powiecie rosieńskimm sy-
W. Kapitan Aiexander Brunet, przy-,tuowanych, folwark Ku/wertyszki ze
„słał krowę 1; kaftaników pikowych|wsiami „Rymsze i Budy nazwanych, na
5, spodni płóciennych 12, czćpków |edukacyą dwóch biednych mlodych, ze
8, chustek starych na szarpie LO, szla- OM szlacheckiego przy szkole publi-
frok pikowy 1. i |czney kroezkiey lub jaka następnie nay-

W. Klimaszewski, kartofli ośmin 6.  bliżey Kulwertyszek wmieyscu tey e-
W. Paszkiewicz, mąki Żytniey beczkę. |xystować będzie, przeznaczam i zapi-.
W. Jundziłł czł. tow. , owsa półbeczki. | suję. czystym długiem moim summy ru-
W. AKapitan Brunet: bobu gar. 30, i bli srebrnych żysiąc pięćset N. 1500, a
krup jęczmiennych gar. 20. |to ztą mianowicie dyspozycyą:popier-

- wsze, dożycia mojego Józefa RadwiHo- 

FuNpusz Jozera RabwiŁŁowicza maj wicza wotmistrza powiatu szawelskie-
dwóch uczniów przy szkole krozkiey.
Ob. wyżey .st. 440.

Józef RanwiŁŁowicz rotmistrz po-
wiatu szawelskiego, czynię wiadomo

tym moim dobrowolnym, rozmyślnym,
w żaden sposob poruszyć się niemogą-
cym, wieczystym dokumentem, w rze-
czy następującey: iż ja Radwilłowicz ze
szczodrobliwey Opatrzności bozkiey ma-
jąc uzbierane uczciwą pracą moją do-
statni majątek w dobrach ziemskich
dziedzicznych i w kapitałach, a niemając
potomstwa, a żebym przyzwoitą wdzię:
cznością acz w drobney cząstce wypla-
cił się Bogu i kraowi, i pamięć życia
mojego, o co się każdy dobry człek sta-
ra, do potomności zchwałą moją prze-
niosł, uznałem za naypewnieyszy do te-
go środek uczynić tę ofiarę, jaką przez
ninieyszy zapis wieczysty czynię, będąc
oraz tego przekonania, że pomoc do o-
świecenia biedney młodzi, a zatóm do
odania im sposobu przystoynego życia

 

go i żony mojey już wstarości lat zo-
stającey WJrać Pani *<Weroniki z Pa-
cewiczów  Radwiłłowiczowey  rotmi-
strzowey powiatu szawelskiego, sum-
ma takowa ma zostawać bez procentu;
podrugie, iż hipoteka długu takowego,
ce do bezpieczeństwa kapitału po dłu-
gićm lub krótkićm życiu mojćm i żony
mojey, natychmiast ma brać swóy sku-
tek na pomienionym majątku moim
Kulwertyszkach i wsiach Rymszachi
Budach, na których ewikcyą tey sum-
my zarazem ninieyszym dokumentem,
jako naymocniey opisuję i zaprzeczenie
uczynić w proporcyą, według urządzeń
funduszów edukacyynych, .dozwalam:
potrzecie apo zeyściu nas obóyga ztego
świata, to jest: mnie Józefa „Radwilło-
wicza rotmistrza powiatu .szawelskiego
i żony mojey WJmść Pani Weroniki
z Pacewiczów Radwilłowiczowey rot-
mistrzowcy, powiatu szawelskiego, kto-
kolwiek majątek Kulwertyszki za ja-
kićmkolwiek prawem pessydować bę-

i stania się użytecznymi bliźnim swoim,| dzie, na wieczne czasy wypłacać ma
Dzieie Dobrocz. październik, rok 1821.
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corok do szkoły krozkiey lub jaka
w mieyscu jćy potćm naybliżey exy-

stować będzie, razem a nie ratami, pro-

cent szósty od wyrażonego kapitału

czyli rubli srebrnych dziewięćdziesiąt na

dwóch uczniów, do szkoły tey chodzą-

cych, w równey ilości na każdego po ru-

bli srebrnych cztćrdzieści pięć pod kwit

dozorcy tćy szkoły, upoważnionego na to

od uniwersytetu wileńskiego, a ten ro-

dzicóm lub opiekunóm, edukacyą tych-

że uczniów trudniącym się, za ich kwi-

tem po równey części na każdego stu-

denta wyda; termin takowey wypłaty

dzień dwódziesty trzeci miesiąca kwie-

tnia naznaczam; poczwarte, naznacza-

nia, rekomendacya, oraz exekucya ucz-

niów na ten fundusz należeć będzie do

szlachcica "Teodora Juszkiewicza regen-

ta ziemskiego powiatu  rosieńskiego,

ztą wszakżę uwagą, sumieniu ich po-

ruczającą się, ażeby nie uwodząc się ża-

dnemi innemi względami samo tylko

prawdziwe ubóztwo, niedostatek inie-

możność skąd inąd edukowania tych

dzieci, tudzież pierwszeństwo dla fami-
lii mojey Radwiłłowicza na celu mieć

raczył; popiąte, takowe postanowienie

moje oddając pod wiedzę uniwersytetu

wileńskiego lub nastepney po nim o-

świecenia krajowego zwierzchności, o0-

bligujemy tę zwierzchność urządzenia,

ażeby się.to pod nieustanną jćy wiedzą

wieczyście ze wszelką akuratnością e-

xekwowało, zlewając moc i władzę do-

pomnienia się skutków, jeżeliby kiedy-

kolwiek i w czćmkolwiek te przez ko-

gobądż zatrudnionemi były; poszóste.

ci dway uczniowie nie więcey powinni

być na takowym funduszu trzymani jak

po lat sześć, a po upłynieniu tych sze-

ściu lat, drugich dwóch w zamianę .za-
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rekommenduje exekutor. Ponieważ to

się robi dla chwały Bożey, oświecenia
narodu i pamięci osoby fundusz robią-

gey, wkładam ten obowiązek , izby ci

dway uczniowie codziennie chodzili do

kościoła i mszy świętey sluchali, oraz

w czasie mszy koronkę do Nayświętszey

Panny Maryi Szkaplerney za duszę mo-

ję Józefa i żony mojey Weroniki, oraz

braci moich rodzonych 'Tedeusza i Ste-

fana odprawiali, zalecam; a zatóm posió-

dme, jeżeliby w którymkolwiek roku,

wyżey pod punktem trzecim jak sięwyra-

ziło, dzierżący po mnie majętność Kul-

wertyszki z wsiami Rymszami i Buda-

mi, opłatę takową uchybili, natenczas

według praw funduszom publicznym

edukacyynym służących i w juryzdyk-

cyi tymże funduszom właściwey., tęź

zwierzchność edukacyyną mocną czyni-

my do dopomnienia się o odkład kapi-

tału,i żeby wyexekwowawszy go wna-

turze, ulokowała zwyczaynym porząd-

kiem na pewnym prawnym procencie,

dzieląc go, jakiżkolwiek będzie, między

dwóch uczniów na równe, jako się rze-

kło, części; jednakowo nominacya tych-

że uczniów należeć będzie do tegoż

szlachcica Teodora Juszkiewicza, a po

nim sukcessora jego; zaś uniwersyteto-

wi wileńskiemu, jako naybliższey zwierz-

chności szkolney, któremu polecam ten

fundusz móy do przedstawienia przez

Ministra krajowego oświecenia Nayja-

śnieyszemu Monarsze, ażeby naywyż-

szóm potwierdzeniem był zabezpieczo-

ny na wieczne czasy. W dowód czego

ten móy dobrowolny wieczysty zapis

przy świadectwie, ustnie i oczywisto

przeze mnie uproszonych pieczętarzy

"wydając, własnym podpisem ręki móy

upoważniam. Działo się w Rossieniach
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dnia siedemnastego miesiąca listopada, |

tysiąc ośmset dziewiętnastego roku we-

dług starego kalendarza.

Józef RapwiŁŁowicz Rotm: powiatu

szawelskiego.
Pieczętarze: Stanisław Olechnowicz

prezydent grodzki ptu. rosieńskiego, Mi-

kołay Stankowicz regent grodzki ptu ro-

sień. Leon Kontrym sędzia graniczny

i oboźny ptu. rosień.
Takowy dokument przyznany w a-

ktach sądow ziemskich ptu rosieńskie-

go dnia 17 mca listopada roku 1819.

 

WIADOMOŚĆ O KAPITULE KATEDRALNEY Wi.
| LENSKIEY.

Po wprowadzeniu wiary Ś. chrze-
ścijańskiey do Litwy, za panowania

Władysława Jagiełły, gdy kościoł ka-

tedralny w Wilnie , pod tytułem Prze-

nayświętszey Tróycy, także Boga Ro-

dzicy Przeczystey Panny Maryi i Bło-

gosławionego Męczennika Stanisława Bi-

skupa , był już wyerygowany i fundu-

szem nadany za papieża Urbana VI

roku 1588, Dobrogost biskup poznań-

ski, jako delegat stolicy apostolskiey,

poświęcając kościoł na katedrę, i sta-

nowiąc biskupa, ustanowił oraz z iun-

duszu królewskiego i hierarchiją ko-

ścielną, to jest: prałatów, proboszcza
i dziekana, oraz dziesięciu kanoników.

I tak kapituła wileńska, początkowie

składała się z dwóch prelatur i dzie-
sięciu kanoniy. Objaśnia to pismo pod
tytulem erekcya kościoła. Prelatura

trzecia, archidyakonija, fundowana roku

1455, przez Zygmunta W. Ścia Litgo,

który był oycem Kazimierza, a dzia-

dem Zygmunta I królów polskich, jak  
to objaśnia fundusz, i konfirmacya Zyg-
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munta I roku 1557. Prelatura czwar-
ta, kustodya , z funduszu królewskiego,
w którym mianowicie roku wzięła na-
stanie, dla zaginienia przywileju, prze-
wożąc archiwum w czasach rewolucyy-
nych , determinować nie można,wktó-
rych okolicznościach i akta kapitulne
do roku 1501 utracone zostały. Pe-
wność jest z pozostałych aktów, że ta
prelatura blizka pierwiastkowego fun-
duszu, już za króla Jana Albrychta e-

xystowała; jak to objaśnia akt kapi-
tulnego zagajenia roku 1501. Prelatu--
ra piąta, scholasterya, i szósta kanto-
rya, fundowane są za konsensem kró-
la Zygmunta roku 1522, przez Jana
z xiążąt litewskich biskupa wilenskie-
go. Kanonije dwie z fundacyi królew-
skiey, w którym roku dokompletowa-
ne, z przyczyny wyżey opisaney za-
ginienia przywilejów i aktów, zakre-
ślić nie można, a z pozostałych aktów
pewno, że zakróla Jana Albrychta, już
było kanoniy dawnego funduszu dwa-
naście; jak to objaśnia akt kapituły ro-
ku 1551. A zatćm sześć prelatur i dwa-
naście kancniy, w ogule osob ośmna-
ście, składało komplet kapituły, co ob-
jaśnia powyższe opisanie i przywiley
króla Zygmunta Augusta roku 1558,
który komplet utrzymuje się i teraz.

1
 

TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI :GRO-
DZIENSKIE.

POTWIERDZENIEJEGO PRZEZ RESKRYPT NAY-
wyzszy dany na imie J. W. Rim-
skiego - Korsakowa jenerała infanteryt
gubernatora wojennego litewskiego i
kawalera.

Panu Gubernatorow1 Wojennemn Litewskiemu.

Zarządzający ministerstwem spraw
4*
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wewnętrznych, doprowadził do wiedzy,

Mojey przedstawienie wasze względem

potwierdzenia zawiązanego w Grodnie

"Towarzystwa dobroczynnośet, na pra-

widłach przez nie jaż przyjętych , wy-

„danych dla istnącego takiegoż 'Fowa-

rzystwa w mieście Wilnie.
Znmaydując cel ustanowienia 'Towa-

rzystwa dobroczynności grodzieńskiego

cale pożytecznym, a przyswojenie mu

prawideł pomienionego Towarzystwa

wileńskiego przyzwoitćm; Ja potwier-

dzając je, poruczam wam zrobić nale-

żyte rozporządzenie.

Na oryginale podpisano własną Jego Im-
peratorskiey Mości ręką:

ALEXANDER.
Carskie Sieło.

a. 8 sierpnia1821 roku.

Zgodno z oryginałem: Rządca Kancel- |
laryi Zieleński.

 

© ZAKŁADACH DOBROCZYNNYCH w GUBERNII
KAUKAZKIEY. List do prezydenta Ko-
mnitetu naukowego petersburskiego od
korrespondenta jenerała majora i ka-
walera J. L. Desu. Wyjątek z Zur-
nału Towarzystwa ezłekolubnego I
AVL r. 1821 str. 211.

Długo oczekując od władz mieysco-
wych wiadomości, o które dwukrotnie
prosiłem, względem zakładów znaydu-
jących się na linii kaukazkiey, przezna-
czonych ku wspieraniu bliźnich, zwle-
kałem dotąd spełnienie danego mi od
komitetu naukowego Towarzystwa im-
peratorskiego człekolubnego poruczenia,)
otrzymanego w roku przeszłym d. 14,
kwietnia.  Niedostawszy
wiadomości, a żądając ile można dogo-
dzić życzeniom: komitetu, przystępuję

dotąd tych|
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do opisania niektórych mnie wiadomych
zakładów, odnoszących się dotego świę-
tego cela.

Po ukończeniu krwawey walki,która
przywróciła Europie spokoyność,mie-
szkańcy gubernmii kaukazkiey, a osobli-
wie różnego stopnia woyskowi, składa-
jący oddzielny korpus kaukazki i 22 dy-
wizyą piechotną (których: obowiązkiem
jest ochraniać żyjących wewnątrz gu»
berniti od napadu przygraniczających
różnych narodów, znanych pod imie-

niem Czerkiesów), kiedy nie mogli mieć
„aczestnictwa w pamiętnych dziełach, ja-
kie wsławiły Rossyą, tedy żądali przy-
łożyćsię przynaymniey do wsparcia tych
rodaków, którzy na polu chwały okryli
się bliznami.

Zamysł uwielbienia godny, pochwa-
bony od mieyscowey zwierzchności,
wsparty od nielicznego zgromadzenia
szlachty kaukazkiey, a doprowadzany
do skutku gorłiwością osob woyskowych,
niosących zeswey własności ofiary , zy-
skał w krótkim ezasie dostatnią sum-
mę na wystawienie w roku 1815 przy
samem zródle gorących wod mineralnych

.Fniewielkiey drewnianey budowy dla po-
miesczenia kilku rannych oficerów,
którzy więcey od innych potrzebujące
użycia tych glosnych, zdrowie przy-
wracających kąpieli, niebyki w stanie
płacenia za kwatery naymowane przes
obywateli w eenie nader wysokiey i
zbyt uciążliwey. WVspaniały ten zamiar
w tymże roku uskuteczmiony został.

Pan Warwaciy radca kollegijalny i
kawaler, znany z pożytecznych przed-
siewzięć, mających na celu wspieranie
cierpiącey ludzkości, ofiarował także
pewną summę na wystawienie podo-

bnego domu na górzeniedaleko od siar-
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ezanegó ztódła, oddające tak dom tako-
wy jako też i wannę wlasnym kosztem
sporządzoną, w zawiadowanie lzby po- |
wszechnego opatrzenia, i przeznaczając
dochod tak na: ich utrzymanie jakoteż
na pożyteczne a bogoboyne uczynki. Do
wanny tey zrobiony. przypływ wody
z dwóch zródeł , z których jedno zimne
więcey skuteczne ; albowiem nie każdy
może, inie w każdey chorobie używać
wypada kąpieli w naturalnym stopniu
jey ciepła: Szkoda tylko, że jak: wan-
na tak i niewielkie to zabudowanie, do-

stateczne na wygodne pomieszczenie je-
dney familii, przyszły do takiego już
opuszczenia, iżofiara dobroczyńcy staje
się nieużyteczną dla tych, dla których
była przeznaczoną.
W roku przeszłym 1820 szanowny

i gorliwy dobroczyńca Pan jenera] Jer-
mołów, przyłączył do pierwszego domu
rannych oficerów, drugi dom kupiony
u półkownika Maximowicza', i należy
cie teraz przyrządzony.
W liczbie bogoboynych a tem samem

i pożytecznych uczynków, powirtienem
ite położyć, które zmierzają do udzie-
lenia światla młodzieży, pozbawioney
wszelkich do tego sposobów.  Niedosta-
tek w tey mierze czynił bardzo niedo-
godnem mieszkanie w guberńii kaakaz-
kicy dła osob mających familije; lecz
troskliwość rządu, mająca na pilney pie.
czy dobre kraju we wszystkich wzglę-
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, którzy nie mieli dotąd w kaukazkiey gu-
/bernii środków do usposobienia siebie ną
usługi oyczyzny, nie doznają odtąd-w tey
mierze niedostatków.  Zaprowadzone
już gorliwćm staraniem tego urzędnika
w miastach Kizlarze, Georgiewsku, Moz-
doku-i Stawropolu, oraz w niektórych
osadach półków kozackich szkoły: po-
czątkowe, przekonywają, że ta guber-
nija równo z innemi, składającemi po-
tężne państwo rossyyskie, zwraca na
siebie nieprzerwaną troskliwość zwierz-
chniczey: władzy, i że mieszkańcy jey
nie będą pozbawieni przyzwoitych spa-
sobów do-czerpania wiadomości dła każ-
dego nieodbicie potrzebnych i pożytecz-
nych. Sława monarsze: i wdzięczność
dla okazujących treskliwość o dobro
ludzkości!

Nie mogę zamilczeć e wspaniałych
„ofiarach kapłanów katolickich; żyjących
w mieście Mozdoku.  Wystawili tu oni
własnym nakładem okazały kościoł, pe-
święcony w roku przeszłym pod tytu-
lem-w Niebowzięcia Nayświętszey. Bogo-
rodzicy..

Nader często- w przeszłych czasach
powstająca w tuteyszey gubernii czuma,
okropne jey skutki, surowe środki o=-
chromy przedsiebrane względem zara-
jżonych, oczywiste i nieuniknione nie-
| bezpieczeństwo na jakie wystawiała nay-
j'mnieysza znimi kommunikacya, do te-

 
dach, przedsiewzięła już stosowne środ-| go stopnia przeraziły każdego, iż bez
ki do zaprowadzenia i w tuieyszych; względu naobowiązek,jaki nanas wkłada
stronach odpowiednich tey potrzebie! prawo'oświeconego chrześcijaństwa, nikt
zakładów. Wybor Pana Manascyna nie chciał zrobić ofiary zmiłości własney
asscsera: kollegijalnego, którego znajo-|osoby; a każdy wzdrygając się wyo-
mości i okazana już wtym zawodzie
gorliwość powszechne jednają mu uwa-
żenie, niepłonną czyni nadzieję, że ci,

brażeniem oczywistego i nieuchronnego
niebczpieczeństwa, unikał wypadków

| zdolnych pogrążyć pozostałą po jego
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śmierci familiją w zgubne i rozpaczające|miłosierdziu bozkiemu, ocalił już życie

położenie. |
Gdzie tylko okazywały się choćby

naymnieysze oznaki czumy, i gdzie nay-
bardziey nieszczęśliwe ofiary tey zabuy-
czey i śmiertelney choroby wymagały
konieczney pomocy bliźnich, tam miały
mieysce jedynie wytężone osobiste tyl-
ko ostróżności; a zatem nie tylko dot-
knieni rzeczywistą zarazą lecz i podey-
rzani o to nieszczęście pozostawali bez
wszelkiego wsparcia i wystawieni na
wszelkiego rodzaju nędzę, z którey rzad-
ko który mógł wychodzić.

_ Zakon Boży, wlewający śmiałość
w tych, którzy są istotnie do niego
przywiązani, natchnął ubogich i żadnych
dochodów własnych niemających, du-
chownych sług kościoła katolickiego
w Mozdoku , myślą, wybawienia od nie-
uchronńey zguby tego rodzaju nieszczę-
śliwych zostawionych bez żadnego opa-
trzenia i bez opieki. Czuma, która o-

kropne sprawiała klęski w Mozdoku
w ciągu roku 1815, dała naypierwszy
powod do utworzenia prawdziwie bo-
goboynego zakładu; i za pomocą różne-
go stanu dobroczyńców, staraniem tych
gorliwych kapłanów;, w oka mgnieniu
wystawiono szpital i gospodę dla utrzy-
mywania, żywienia i leczenia bez wzglę-
du na rozmaitość religii wszystkich nie-
szczęśliwych, niepokładających już w ni-
kim nadziei, oprócz wszechmocnego
Twórcy nieba i ziemi, i litości jego świę-
tym duchem natchnionych ludzi. Chwa-
ła naywyższemu i wykonawcom jego
zakonu, chwała monarsze, którego wła-
sny przykład wzbudził uczucia polito-
wania w jego poddanych. Bogoboyny
ten zakład, czyniący prawdziwy zaszczyt
ludzkości i upodobany niewysłowionemu

+

 

niemałey liczbie.
Szpital ten i gospoda mają dłużyni

15, szerzyni 5, a wysokości trzy sążnie:

z lochami. Izbjest pięć, przedzielonych

przegrodami,w których wygodnie mieścić
się może pięć familiy. Ormianie dawa-

jli zaten dom w przeszłym roku 15,000
rubli.

Upewniają, że pusty i zruynowany
klasztor, znaydujący się w okolicach
miasta Mozdoka , odnowiony szczegul-

nieyszem staraniem i gorliwością tame-

cznego komendanta Pana podpółkowni-
ka i kawalera Kotyrewa , obrócony zo-

stał na szpital. Oby sercu jego spra-

wili pociechę ci nieszczęśliwi, których
pieczołowitość jego zachowała od zguby.

Z rzetelnem uszanowaniem it. d.

J. DEBv.
Gubernii kaukazkiey twierdza
Procznookopska d 8kwiet 18217. z

——

 

RYS DOBROCZYNNOŚCI JEDNEY DAMY ROSSYY-
skiey. Wyjątek z listu do prezydenta

komitetu naukowego petersburskiego.

Żurnał Tow. człekolub. DT. XVIL r.

1821 st. 175.

Woroneż 20 lipca 1821 roku.

Gdy insteresujący Dzieńnik wyda-

wany przez Komitet naukowy donosi

światłym czytelnikom o tem wszystkiem,

co jest pobożnem i dobroczynnem ; udaję

się przeto do Jaśnie Wielmożnego Pana

z pokorną proźbą o pomieszczenie w nim

krótkiey wiadomości, zdolney okazać

w pełnem świetle chrześcijańskie cnoty

jedney młodey damy, która jaśniała

niedawno przymiotami urody 1 serca

w znacznieyszych Europy stolicach, a

teraz , usunąwszy się na wieś, wystawia
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rzadki przykład dobroci i miłości
źniego.

-_ Przeszłego lata, udając się na Kursk
i Rylsk dla nabożeństwa do Kijowa,
zatrzymałem się mimojazdem w wiosce

Iwanowsk, należącey do piękney maję-

tności xiążęcia Boriatyńskiego  Oglą-
dałem tam liczne zakłady, kierowane
przez biegłych cudzoziemców; ale nade
wszystko zastanowił moję uwagę świeżo
urządzony szpital dlachorych, zostający
pod dozorem uczonego francuzkiego do-
ktora. Powiadano mi,. że z początku
włościanie 'w żaden sposob nie chcieli|
z niego korzystać, skutkiem wiadomych
prostego ludu naszego przesądów. Za:
pierwszem otworzenier tego bogoboy-

nego zakładu, czterech tylko pojawiło
się chorych, chociaż w majętności była
ich liczba nierównie znacznieysza. Te-
raz więcey czterdziestu osob w przytuł-
ku tym używa schronienia.  Miłosier-
ney i dobrodliwey Miężnie z hrabiów
Kellecrów Boriatyńskiey przypisać należy,

iż chorzy garną się tu z taką skwapli-
wością. Macierzyńska jey pieczołowi-
tość do tyla ich ośmieliła, iż w dolegli-
wościach swoich uciekają się do niey
z całą ufnością , mówiąc w prostych ale
szczerości pełnych wyrazach: „,, Matko
nasza, przyim nas do swego szpitala. Bóg
tobie za to nagrodzi.* Byłem sam nao-
czaym świadkiem tkliwych obrazów.
Błogosławieństwa biednych i chorych
towarzyszą xiężnie: wszędy ją otaczają
gdzie się tylko pokaże. Wiele dam mło-
dych, prowadzących życie w próżnowa-
niu i roztargnieniach , gdyby mogły wi-
dzieć gorliwość z jaką poświęca się tu
sprawom dobroczynnym znakomita da-
ma, usiłująca więcey przypodobać się

bli:

 Bogu niż światu, niezawodnie uczułyby l
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w sobie skłonność do naśladowania tak
wzruszającego przykładu. Niechay przy-
naymniey przeczytają te kilka wierszy,
i niech przekonają się, że prawdziwa
szczęśliwość zależy szczegulniey na peł-
nieniu cnot chrześcijańskich.

Xiężna codzień odwiedza chorych.
Okazuje względem nich nayczulszą tro-
skliwość. Oni tak dobrze są utrzymy-
wani, iż w pośród familii we własnych
domach, nie mogą mieć tych wygod i
staranności około siebie, jakich doświad-
czają w szpitalu. Nie oszczędzają tam
żadnych nakładów. Przy'szpitalu znay=
duje się zupełna iwe wszelkie lekarstwa
opatrzona apteka, którą zawiaduje u-
mieiętny berliński aptekarz. Śmiało
powiedzieć można, że chłopi xiążęcia
Boriatyńskiego mają lekarstwa nay-
lepsze w całey gubernii kurskiey.

Xiężna Boriatyńska nie dla samych
tylko chorych świadczy dobrotliwą swoję
opiekę. Macierzyńska jey troskliwość
o ubogich na równeż zasługuje podzi-
wienie. Dnia tego, kiedy znaydowałem
się w wiosce Iwanowsku, wyszedłszy ona
ze szpitala, udała się do laboratorium,
gdzie z jey rozkazu robiono tak zwaną
supę ekonomiczną na 6,000 osob. "Tłum
pospólstwa cisnął się w jey ślady.

Z sercem przepełnionem nayźywsze-
mi uczuciami, jakie obudza widok tkli-
wych i budujących starań , pośpieszam
z doniesieniem publiczności o tych dzie-
łach, czyniących naydroższą ozdobę płci
żeńskiey, w zupełnem przekonaniu, że
ta krótka wiadomośćod nikogo bez roz-
rzewnienia czytaną nie będzie i skłoni
każdego do oddania takim cnotom hołdu
uwielbienia.

 



2005

WIADOMOŚC O DOBROCZYNNYCHFUNDUSZACH
dawnych i nowszych czasów w Kró-

„lewcu pruskim,przez Pe, wojen-
„nego radcę Pana GeEnvais .(*).

Pietate sublata, fides etiam et societas hu-
marńi generis, €t una excellentissima
virtus ,.iusticia. tellitnr.

CICERo.

- Historya wystawia nam obraz nay-
większych wszelkiego rodzaju obłąkań,
wielkiey części rodu ludzkiego; ókazu-
je jak samowolność niewinności i swo-
bodzie więzy gotuje, jak obok krwa-
wych placów bitwy wojowników , sła-
wy tylko chcćiwych, pyszne pałace i
rozwięzłości siedliska się wznoszą; ale
na tychże kartach znaydujemy , jak
chwała drugiey części ludzi, w. poje-
dyńczych osobach i w całych narodach

_do odległych się przenosi wiekówi trwa

nazawsze; to zaś nayoczywiściey się
okazuje przez«liczne zakłady dobro-
czynne i rozszerzeniu oświaty poświę-
cene. Dowody "tego znaydujemy już
w nayodlegleyszey starożytności, tak
u-pogan oświeceńszych , jak 1 w naro-

dach mńiey ucywilizowanych. Postrze-
gamy-albowiem już w dawnym Egipcie,
w Indyach, Chinach dzisieyszych iw Ja-
ponii, mnóztwo fundacyy pobożnych
przy pagodach i świątyniach tych lu-
dów. *Błędna wiara nawet o-przećho-
dzie dusz z jedney do drugiey istoty,
w Tybecie, liczne pobudowała szpita-
le. Oba, za święte u Mahometanów
poczytane amiasta, Mekka i Medyna,
nie mało "mają szpitałów i zakładów
pobożnych.

=
 

©) Wyjątek z pisma peryodycznego:Beitrdi-

ge zur Kunde Preussens B.5. 5.50. 1819.
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| ATak i w rzeczach pospólitych grec-
kich, w małey Azyi i w Europie, mnó-
iaksd natrafiamy pomutków, z pobn-
dek religiynych, miłości bliźniego -i
oyczyzny wzniesionych. ' W owych cza-
sach, kiedy prywatne życie bardziey

| było publicznóćm , i-kiedy jescze drogo
kosztującey administracyi polityczney
nieznąno, było po większey częgścizwy-
czajem pośw ięcamie majątku usłudze
pubłiczney i bogom. Religija Greków
w pierwszych jey nastania czasach, wra-
żała pokoleniom rodu tego naybardziey
święte prawa gościnności, wsparcia 'i

opieki dla niesczęśliwych, a mianowi-
cie na mieyscach poświęconych.

W. następnych czasach dary: dobro-
czynności naybardziey'u narodów chrze-
ścijańskich pornnażać się poczęły. De-
broczynna religija Chrystusa nieźmier<
nie wpływała już przy samóm-nasta-
niu i rozszerzeniu swojćm na ludzkość
uciśnioną we wszystkich narodach; ona
to zasczepiła uczucie powszechney mi-
łości: bliżniego , która naygłównieyszym
jest celem nauki Zbawicieła, i która
nikogo w potrzebie zostającege, -od
wsparcia nie wyłącza. "Któż sobie nie
przypomni owych do zadziwienia*hoy-
nych dla opatrywania chorych zakła-
dów, do których bez różnicy stanua
religii, podróżnych każdego narodu
|przyymowano, pomoc im dawano.łe-
'karską i wszelkie wygody.
Ze wszystkich, jak się zdaje -naro-

dów, niemiecki naybardziey się odzna-
czył w hoyności zakładów dobroczyn-
nych (*. Nie masz prawie miasta ani
wioski, naymnieyszey nawet, gdzieby

 
 

  | (*) Każdy podobać narod takąż sobie w tey
mierze zaletę przyznaje. (L.)
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dobroczynny jaki nie był instytut. Wszę-
dzie tego oczywiste znaydujemy dowo-
dy. Przypomniymy tylko, ile za cza-
sów naszych, garnizon francuzki w Ham-
burgu, zakładów dobroczynnych do u-
padku doprowadził. Wszakże i zakon
niemiecki, który się tyle do rozszerze-
nia ducha rycerskiego, do oświecenia
1 uobyczajenia Pruscałych przyczynił,
był ze względu swojego nastania zakła-
dem dobroczynnym w ziemi świętey,
natchniony duchem wojennym dla o-
brony gorliwych chrześcijan pieigrzy-

_mujących.
Z tego, co się powiedziało, widzi-

my, że wszystkie dawnieysze zakłady
dobroczynne i poźniey nastałe, aż do
czasów teraźnieyszych trwające funda-
cye pobożne, są ściśle połączonezcno-
tami religiynemi i obywatelskiemi. Są
one, iż tak rzekę, wylewem pobożno:  ści i ducha powszechnego dobra, atym.
bardziey jescze się odznaczają , że in-
stytucye takowe na pewnych były za-
kładane fundamentach, stałość ich i
trwałość zaręczających, azatćm w pra-
wdziwćm uczuciu pieśmiertelności to-
warzystwa ludzkiego wzniesione. Nay-
wspaniałsze te zabytki ducha obywa-
telskiego i chwały narodowey, na u-
szanowanie zasługują, i uważać je na-
leży, jako rzeczy poświęcone, którey
zadna ręka świętokradzka tknąć się nie-
powinna.

Jeżeli się gdziekolwiek duch pobo-
żności, z dobroczynnością. połączony,|
ciągle od naydawnieyszych, aż do na-
szych czasów okazywał, to było bez
wątpienia w Prusiech, a mianowicie
tu w Królewcu. Znaczne fundusze przez
pobożne zapisy tak w dawnieyszych,
jako i w nowszych wiekach, nie tylko

Dzieie Dobrocz. październik. rok 1821.
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we wględzie fizycznym, ale i w mo»
ralnym, wielce się przyczyniły do do-
bra ludzkości i okazują szlachetnyspo-
sob myślenia i hoyność we,wspaniałych
pomnikach (*).

Doświadczenie nad wszelkie spodzie-
wanie nas przekonywa, że większa
część mieszkańców kraju pruskiego, a
nawet i miast głównieyszych, mało al-
bo nie nie wie o urządzeniach fundu-
szów tego rodzaju; dla tego zdaje się
być tym potrzebnieyszą rzeczą wyja-
śnić wszystkie fundusze dobroczynne, i
to w ninieyszćm umiesczamy pismie (**).

Wszystkie fundusze tego rodzaju,
znaydujące się w Królewcu, są częścią

pod dozorem magistratu, częścią do in-
nych juryzdykcyy należą. Co dopierw-/

 

(*) Łukasz Dawid we dwóch mieyscach stwier-
dza tę narodu pruskiego sklonność do dzieł
dobroczynnych, kiedy nawet zostawał je-
scze w pogaństwie. W jednćm powiada
mieyscu, że „chociaż i chrześcijanie do
nich się udawali, zawsze dobrze i gościn-
nie byli przyymowanmi tak, jak inni podro-
Zni; obowiązani tylko byli o Chrystusie nie
wspominać, i nie urągać ich bozyszczom.
Mlćko mianowicie kobyle i miód, były ich
napojem , którego swytn gościom udzielali.
W drugićm mieyscu pisze. iż „ten narod
(Prusacy w pogaństwie zostający) Zadnemu
między sobą nie dozwolił żebrzeć, albowiem,
jak tylko który podupadał, wnet drudzy
litością zdjęci, chętnie go wspierali albo
tak opatrywali, że codzień u innego stół
miał dawany i wszelkie wygody. Również
się zachowywali i wzelędem cudzoziemców
przybywających, dla których zawszć byli
gościnnymi 1nie szczędziii swey dobroczyn=
ności, owszem mieli to za sczegulną łaskę
bóztwa, kiedy mieć mogli zręczneść wspie-
rania niesczęśliwego rodaka lub przycho-
dnia, którymi się zawsze opiekowali. |

(**) Naypierwszą o tóm wiadomość ogiilną win-
- niśmy spółobywatelowi naszemu Panu Fa-

czko, którą w opisaniu Królewca podaje.
Wszakże, nowe fundusze poźniey jescze
przybyły. ż ż
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szych, naydawnieysza i nayznakomit-
sza instytucya jest następna:

_" 1) Szpital $go Jerzego na przedmie-
ściu zewnętrznem. Podług dokumentu
funduszowego pod datą 15 września 1529,
nadał wielki mistrz M'erner z Urseln
staremu miastu (Altstadt) Królewca,
plac ś$. Jerzego, na założenie szpitała
dla trędowatych, znaydujących się
w Samlandyi. Osobnychintrat do nie-
go nie było. Aa czasów, kiedy jescze
trzy miasta Królewca, „Altstaat, Kneip-
hof i Lóbenicht, były oddzielne, mura-
mi otoczone, i między sobą, rzeczywi-
stą prowadziły woynę,. szpital ten zo-
stał zburzonym.  Henneberger:(*) str.
s13 świadczy, że w roku 1520 w nie-
dzielę następną po zielonych świątkach,
mieszkańcy Kneiphofu, naprzód stodo-
ły, odryny, i sam tak nazwany Hla-
berkrug spalili, potóm się wdarli na

plac ś. Jerzego., i zburzyli kościoł; co
się jescze. pozostało ,, w popioł obróco-
mo. Wszeląko w czasach następnych,
piękny ten instytut z grużów nanowo.
się podniosł, a poźniey: przez wsparcia,
nadania,. dary i. zapisy obywatelskie,.

Zie zaś do.coraz się więcey rozszerzył.
tey zamożności przyszedł, w jakiey te-
raz się znaylnje, zwłascza co do zna-
cznych. funduszów pieniężnych, pocho-
dzi to od summ przez. wkupujących się
do niego. hospitalitów opłacanych. ©-
prócz tego ma znaczne grunta na przed-
mieściuw Śteindamm 1 na Laak, ąte
przez wypusczanie w dzierżawę, intra-|

 

£*) Stara. kronika Prus , przez Jana FPreybtr-
gera napisana , a która się w tuteyszey bi-
bliotece mieyskiey znayduje, toż. samo zda |
ręenie.potwierdza..

20658:

tę na rzecz szpitala przynoszą (*). Ile
dotąd z różnych podań wiadomo, szpi-
tal ś. Jerzego od początku tak uorgani-
zowany został, że osoby ewangelickie-
go wyznania, zawsze się wkupować mo--
gły, i jedny:njest tylko instytutem te-
go rodzaju w Królewcu, w którym,ta-
kie opatrzenie znaydują, nie liczący się.
do klassy właściwie ubogich, a jednak
nie tyle dostatni, ażeby. w niemożno-
ści innego zarobku, dostateczne mieli:
utrzymanie. |

W. nadaniu funduszowóm wielkiego:
królewskiego szpitala w roku. 1551, już
było postanowiono: że do niego żaden:
przyjętym być nie może, kto ma tyle
majątku, iż: mu na: wkupno wystarcza,.
gdyż dla prawdziwie ubogich. osobne są.
zakłady mmieyskie. Do szpitała 5. Je-
rzego, wkupować się mogą osoby wie-
kiem obciążone i chorowite, bez ró-
żnicy płci i stann.. Opłata idzie od:
wieku, i czy jednę lub dwie mieć ży-
czą porcye', to jest,. po 500—ób0o złt..
albo po 1000 do 1200złt. pruskich. O-
prócz tego zaś, płacą jescze złt. 5o lub.
Go, „ażeby własnym swym majątkiem:
rozrządzać mogły..

Otrzymujący porcye pojedyńcze,,
dostają co tydzień 15 groszy i 12 feni=-
gów pruskich, funt mięsa,. które po-
dług taxy każdorazowey bywa opłaca-
ne; funt. masła, światło, czwartą część:
achtela drzewa. opałowego i mieszka-
nie bezpłatne...

Biorący porcye'podwóyne, otrzy- mują 27 groszyi6 fenigów gotowizną,,
|dwa.funty mięsa podługtaxy, funt ma-

  | (*) Przed niesczęśliwą woyną w roku 1806 %.
-1807 wynosił fundusz tego instytutu 89,893:
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sła, światło , pół achtela drzewa 'opa-,
łowego.i mieszkanie. Do tego szpita-
ła wchodzą rozmaite legacye w kapi-
tałach, z których procenta, podług dy-
spozycyy testamentowych , rozdzielają
się między osoby, w nim zostające.

Oprócz zwyczaynych mieysc do wki-
powania się, są jescze dwa place fun-
'duszowe, których intrata cztćry złt.
pruskie na miesiąc wynosi, pół achteła
drzewa na rok i wolne mieszkanie, ale

1 do tego wkupować się potrzeba
W nimże znayduje się nadto fundusz
na 6 osob płci męzkiey. "Te zakupio-
ne zostały dawniey przez kupców sta-
rego mfasta (Altstadt) i przez cech slo-
downików, ażeby w nim zubożali kup-
€ey i słodownicy, bezpłatne do utrzy-
any wania się znaydowali mieysce.

_ Osoby na tym funduszu otrzymują,
oprócz wolnego mieszkania po 4 złt.
pruskie na miesiąc i pół achtela drze-
wa opałowego rocznie.

Wszystkie osoby na tym funduszu
będące, mają prawo do prywatnych
łegacyy. . Wszelkie dary wchodzące, tak
w pieniądzach jako i w produktach roz-
maitych, równie jak w sczegulnych
zdarzeniach, przez władzę policyyną
-zkonfiskowane artykuły, chleb , mięso,
it. d. rozdziela'ą się między zwyczay-
nych hospitalitów, i dalsze osoby fun-
duszowe. . . :

Spadki po hospitalitach, którzy się
nie wykupili; wpływają do kassy szpi-
talney, do czego każdy przy weyściu
się obowiązuje.
W tym szpitalu osobny znayduje

się kościół, gdzie w dni niedzielne i
święte mieyscowy pleban nabożeństwo
odbywa. W dniach zaś, kiedy spo-
wiedź przypada , odbywają powinność
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plebani, z kościoła starego miasta. Du-
chowny przy szpitalu tym zostający,
obowiązany jest razem odwiedzać nie-
wołników po więzieniach maieyskich.
Prócz tego znayduje się tam kantor, i
organista szkołę elementarną utrzymu-

jący. |
Szpital ten ma szafarza. czyli eko-

nema , którego jestobowiązkiem zawia- dować  wszystkiemi imteressami eko-
|nomicznemi tego instytutu, a ten ma
|slużącego pod tytulem faktora do po-
ł

urocy.

duszu, zaymują się trzey starsi, któ-
rych magistrat ze dwóch dawnieyszych
cechów (grosbiirger Zunfi) wybiera. Do
tych nalezy roczne zdawanie rachun-
ków. |

Liczba znaydujących się w tym szpi-
talu fanduszowych, wynosi od 50 do
Go osob.

Kiedy fundusze tego zakładu w do-
brym znaydowały się stanie, jak wy-
żey namieniono; część znaczna docho-
dn corok pozostawała , a tę starał się
magistrat w roku 17g6 i 1797, korzy=
stnie użyć. Projekta w tey mierze czy-

 
nych zakładów mieyskich dla ubogich.
W tym celu opłacano z tych pozosta»
łości corocznie do kassy mieyskiey o-
gulney dia ubogich po 1000 talarów, a
do kassy ubogich studentów (pauperów)
starego. miasta i Kneipbhofu (o których
niżey mówić się będzie), po 500 talarów
pruskich na wsparcie.
tala 5. Jerzego znayduje się jescze:

2) Fundacya Zacharyasza Straube-
fundator ten Straube, był niegdyś
kupcem. Wystawił on własnym ko sztem budowę na 4 osąby, a po swóm

Sczegułową administracyą tego fun-

nione, zmierzały, do polepszenia ogul-

W obrębie szpi-.



u
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"zeyściu polecił administracyą magistra-
towi. Summa funduszowa jego, wyno-|
siła gooo złt. pruskich, do którey suk-
cessorowie dodali złt. 1200. Familija
Straubów, zachowała sobie mianowa-
nie osob na ten fundusz.

Osoby na tym funduszu zostające,
otrzyinują, oprócz bezpłatnego mieszka-
nia, 7 złt. pruskich na miesiąc i pół
achtela drzewa opałowego na rok.Wcza-,
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Przy weyściu każda osoba, podług
przepisu fundatora, powinna wnieść 20
talarów, a po jey zgonie, jescze się 50
talarów dokłada. Kiedy takim sposo-
(bem summa do 2000 zit. dóydzie, wte-
dy połowa procentu rozdaje się na u-
bogich szpitala ś. Jerzego, a druga na
ubogich wielkiego szpitala mieyskiego
w Zoóbenicht, co się w dzień śmierci
(fundatora zwykło rozdzielać.

sach następnych fundusz ten wcielony kollatorstwa zostawił fundator magi-
został do szpitala Ś. Jerzego.

5) Fundusz Pani Winkelmann, tak-
że w obrębach szpitala ś. Jebiiża. U-
czyniony został w 1760 rcku przez wdo-

stratowi.
5) Fundusz Gramackiego. W roku

1788 fundował go kupiec i radca han-
dlu narodowego Gramacki. Fundusz

wę radcy dworu W/inkeclmann, a toiten wynosi-7666 talarów i 6o groszy.

oficyantów królewskich. Kapitał ten
wynosi 10,000 złt., a osoba w nim ka-
żda otrzymuje po 8 złt. i mieszkanie.
Umiesczanie w nim należy do magi-
stratu. Na tymże placuś. Jerzego znay-
duje się jescze:

4) Fundusz R/odego. Fundatorem
jego” był niegdyś minister i oberburg-
graf von Rhod.

Podług zapisu fundacyynego pod
dniem 5 maja 1781, wyłożono kapitał
4000 talarów wynoszący, na zbudowa-
nie mieszkań, a 6000 na pensye.

Cztćry wdowy, z których dwie ze
stanu szlacheckiego, adwie z mieyskie-
go, otrzymują tu mieszkanie, i kazda
po 200 złt. gotowizną , jeżeli bez wła-
sney winy do ubóztwa przyszła. Po
zeyściu takowey osoby zostaje mieysce
przez 5 miesiące wolne, dochod znie-
go dopóty się zbiera, dopóki 1000 zit.
nie wyniesie; połowa procentu wnasza
się do kassy na budowy, druga Zaś 0-
braca się na poimnożenie liczby osob
funduszowych.

 

sczegulniey dla 4zupełnie niedostatnich, Cztóry osoby funduszowe, otrzymują
|mieszkanie, 10 złt. na miesiąc gotowi-
zną, a rocznie pół achtela drzewa.
W tych ostatnich cztćrech fundu-

szach, w obrębie Ś. Jerzego szpitala po-
łożonych , jest tenże sam rachmistrzem,
co i w pierwszym.

6) Fundusz kneiphofski dla wdów na
Oberhaberberga. Założycielami jego by-
ły w roku 1707 magistrat, sądownictwą
mieyskie icechy dawnieysze pierwszych
mieszczan Kneiphofu. Fryderyk pierw-
szy nadał mu w roku 1708 d. 13 lipca
osobny przywiley. W następnych cza-
sach przyłożyły się do pomnożenia je-
go różne familije przez legowanie summ
znacznych zachowując sobie prawo kol-
latorswa. W roku 1765 powiększony
został ten instytut legowaniem kapita-
łów dożywotnich.
W  ogulności znayduje się w tey fun-

dacyi 51 mieysc dla wdów pierwszych
obywateli miasta (Grossbiirger), 'do któ-
rych mają też prawo i wdowy officyan-
tow rządowych, kaznodziejów i profes-
SOFÓW.

  

Prawo.
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Magistrat ma na tym funduszu ośm ; ców należy do różnych familiy. Oprócz

placów do rozrządzenia, sąd mieyski

cztćry , korporacyaz» Kneypho-

fu 5, a słodownicy4. Reszta mieysc

należy do familiy pojedyńczych, które,

jak wyżey powiedziano, kapitały lego-
wały, i takim sposobem osobne poczy=
niły fundusze.

Osoby wchodzące na takowe fundu-

sze, o rzymują oprócz mieszkania,w roz-
— ilości gotowemi pićmiędzmi po

4,5,6, 7 i 10 złotych na miesiąc. U-
miesczone na funduszach dożywotnich
biorą także po 4, 6, do 8 złotych na mie-
siąc, podług tego jakie były przepisy
fundatorów. Nadto, otrzymuje każda
z tych osób co rok po 10 zł. na drwa,
i osobne legacye między nich się rozdzie-
lają. Jedney ż osób funduszowych po-
wierzony jest główny dozor, dla utrzy-
mania wnętrznego porządku, nad wszy:
stkiemi tam znaydującemi się osobami.
Administracya zaś i utrzymanie rachun-
ków , należy do dwóch czionków z kor-

poracyi kupieckiey i słodowników(*).
7) Fundusz aldstadtski, albo wdów i

sićrot przy kościele /Veue-Ross-Gdrt-

schen. "Ten założony został w r. 1720
przez magistrat i korporacyą pierw-
szych Altstatu mieszczan. Fundatoro-
wie otrzymali 29 października 1720
roku od Fryderyka Wilhlema I na to
osobny przywiley.
"I ten fundusz coraz się więcey po-

mnażał«przez dobrowolne zapisy nie-
których familiy. Magistratma wnim
trzy mieysca, sąd micyski (Stadtgericht)
dwa, a korporacya kupców i słodow-
ników cztćry. MRozrządzenie resztą pla

 

(*) Przed woyną wr. 1605 fundusz miał228,959
talarów pruskich.

 
 

mieszkania, otrzymują, na tym fundu-
szu żostający po8, g, 10 złotych na

(miesiąc, po żachtela drew i w przy-
datku po 6 zł. na drzewo gotowizną.
Mieyscowego rządcę wybiera magistrat.
Dochody, z ogrodu funduszowego 1nie-
które osobne legacye, między wszyst-
kich równo się podzielają. Magistrat
wybiera takoż dwóch starszych, z obu
korporacyy Altstadtu,którym admini-
stracyą porucza (*). ,

$) Dotego funduszudlawdów, przy-
łączono w nówinych czasach fundusz
zwany Rappold Duberckesche. Radca
mieyski Rappold zapisał testamentem
kapitał zł. 4,000 wynoszący na utrzy-
mywanie jedney osoby. Z tego przezna-
czył 2,000 zł. na wystawienie mieszka-
nia, a 2,000 zł. na procent, z którego się:
osoba funduszowa ma utrzymywać.Tóch
gdy kapitał przeznaczony na budowę nie'

był wystarczający; przeto postanowio-

no, ażeby osobie na ten fundusz przy-
ać od caley summy opłacać procent,.

dopóki się więcey familiy w tymże celu

nie złoży, dlawystawienia żądaney przez

pierwszego legatora budowy. |

q) Kneiphofski fundusz dła męż=
czyzn, na Oberhaberbergu: zakład ten:

fundowany w roku 1776 przez dawniey=

szą. korporacyą.: kupiecką. W osobnym
na to wystawionym: domie , znayduje się:
10 mieysc na. lokacyą tyluż ósób z fami--

liy podupadłych korporacyi kupieckiey

Kneiphofu: _Fryderyk H fundacyą tako-
wą pod dniem 1 lipca 1776roku Za
twierdził.

Ar potrzebujących wsparcia,zas-"

 

(*) Fundusz ten w r. 1806 wynosił97;127. tala=”
rów pruskich..
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Jeży od samey korporacyi kupieckiey,
magistrat go „tylko potwierdza.

10) Puńsk altstadtski dla męż-
czyzn naTragheimie. Wdowa Konopac-
ka po zeyściu męża kupca królewiec-
kiego pozostała, ten utworzyła fundusz
w r. 17g1 dnia 1 grudnia, dla zubo-
„żałych członków korporacyi kupieekiey

Altdstadtu: na ten przedmiot legowała
fundusze , na 7ragheimie oparte. Sama
korporacya kupiecka dodala 5,000 tala-
rów zachowując sobie administracyą in-
stytubu. Magistratowi w pewnych cza-
sach ogulna podaje się wiadomość © je-
go stanie. s

11) Fundusz Pancerowey. Wdowa
tego nazwiska postanowiła testamen-

tem r. 1788 d. 1 wrześ., ażebysukcessor
jey, dwie izby w Mneyphofskim in-

, stytucie wdów zakupił: na to przezna-
czyłą kapitał wynoszący 1,500 tałarów.
Lecz gdy w pomienionym funduszu ża-
dnego nie było mieysca do zakapienia,
przeto zawarto układ z familiją Pamn-
cerowey, podług którego 666 talarów
przeznaczono na dwie kick, jakie taż
familija wyznaczy a magistrat potwier-
dzi dla odbierania procentu. Do nay-
starszych z familiy należy EZwa-
pie rachunku.

22) Fundusz Fakhrenheidta na dom u-
| w mieyscu zwanćm Rossgartem.
Wówezas, kiedy kamera mieyska na
Fossgarten położone grunta do wyprze-
dania ogłosiła, podał niegdyś radca han-
dlowy kapied Fahrenheidt pod dniem 10
października 1764 roku plan, podług
którego oświadczył złożyć kapitał wy-
noszący 50,000 zł. pruskich na wybu-
dowanie domu dla ubogich, pod warun-
kiem jeśliby na ten przedmiot kame-
ra rzeczone grunta bezpłatnie ustąpiła,  

3076

Jakoż to wraz uskutecznionóćm zostało.
Łecz w tym.czasie zdarzył się w Kró-
lewcu okrepny pożar ua Lóbenicht dnia
11 listopada 1764 roku. Smutny ten
przypadek był powodem, że wykonanie
tego dobroczynnego zakładu jescze go
lat 5 odłeżano.
Wroku 1768 uskuteczniono w rze=

czy samey ułożony plan względem Fa-
hrenheidta funduszu, a król Fryderyk H
wydał osobny na to reskrypt pod dniem
7 kwietnia tegoż roku. W roku 1771
ukończono zypałnie eałą budowę dla u-
bogich* a chociaż koszta łożone więcey
20,000 zł. wynosily, które podlug pierw-
szey fundatora woli miały być potrą-
cone z surmmy 50,060 zł.; jednakże od-
mienił potćrm swą wolę, i tego potrące-
uia nie uczynił, a tak cały fundusz w le-
kacyi pozostał naprzód u niego samego,
a potćóm u syna jedynego sukcessora,
który był radcą kamery wojenno-eko=
nomiczney. Na początku summa ta ną
6, a potóm na 4 i ; procentów była lo-
kowaną.

Rzeczony radca Fahrenheidt, następ-
pnie fundusz pomieniony summą 10,000
zł. powiększył, a osobno jescze przyna-
leżącemi do niego gruntami, przez ich
wyprzedanie pómnożono. Cała massa

funduszu tego dobroczynnego instytutu
wynosi, w kapitale i w gruntach 54, 540 .
talarów.

Na początku było katóca zamia*
rem, ażeby ubodzy do instytutu przyy--
mowani, jegoż kosztem utrzymywani
byli, azysk z ich robot na dwie podzie-
lać części, oddając połowę im, a drugą
obracać na utrzymanie instytutu. Je-
dnakże w czasie następnym odmienił to
w przekonaniu;, iż takie urzadzenie a-
ni ubogim ani domowi korzyści nie  
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przyniesie. Dla tego postanowiono, a-
żeby ubogim dać mieszkanie, opał i
światło, i w PO po 5grosze pru-
skie na dzień na fftrzymywanie się, a zysk
z ich robót imże samym wcałku zosta-
wiać. »

Budowa tego instytutu ma 2e izby,
w których 70 zupełnie ubogich osób
mieszka. Przy tćm oyciec ubogichi
matka ubogich (tak nazwani dozorcy)
wewnętrzny porządek utrzymują. O-
prócz tego jest mnieyszy dom przyle-
gly,gdzie się 55 ubogich przyymuje:
ztych 20 dostaje mieszkanie, opał i
światło,58 zaś tylkomieszkanie. lecz
i to w pewnym porządku , podług tego.
jak w dużym domu ubogich-mieysca bę-
dą wolne. '

Zamiarem fundatora było: praw-
dziwie tylko ubogich z klassy mieszczan
i takich w instytucie utrzymywać, któ-
rzy nie mogą na życie zapracować; lecz
obok tego, powinni dowodnie .okazać
stan niedostatku. "Tu zaiste mądre na-
leży zachować granice między przy-
zwoicie urządzonym zakładem dla ubo-;
gich asamem tylko dawaniem jalmuż-|
ny, która się pospolicie na los szczę-
ścia udziela, i która dziś zbytek spra-
wuje, gdzie bynaymnicy niedostatku:
nie było, a nazajutrz bez wszelkiey po-
mocy zostawia łaknącego (*).

Przyymowanie do tego instytutu:u-
 

(*) W rzeczy samey, nie można być nadtb prze.
zornym , ażeby. powodzenie domu ubogich,|
nie znaydowało główney w tćm przeszkody,
kiedy się nie będzie miało bacznego oka na
stopień zawinieuia w tey mierze. Zuboże-
„nie albowiem z dwóch pochodzić może przy

; pz czyn: to jest z własnego powodu albo też
miewinnie. Na taki podział wzgląd mieć po-
trzeba dla tego, że stąd okażą się rozma-
die źwódla ubóztwa iwypadnie. prawidło, a-
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bogich zależy od magistatu, cosię wy-
konywa po wyśledzeniu poprzedzają-
cćm rzetelnego stanu ubóztwa każdego»
w sczegulności, i po złożeniuotćm świa-
dectwa; wszelako syn fundatóra radca
Fahrenheidt warował sobie i swoim na-
stępcom 4 mieysca do zapełnienia. Je-
neralna Kassa ubogich miasta, utrzymu-
je kassę i rachunki tego instytutu.

15) Instytut dla ubogich dzieci.
W latach od 1774 aż do 1779 była.
w Krółewcu zaprowadzona loterya klas-
syczna i premijowa, z dochodów któ-
rey, część była przeznaczona na fun-
dusz dla wystawienia szpitala podrzut=
ków. Lecz ten zakład loteryyny w r.
1779 zniesiono; a ponieważ summa stąd
zebrana, na' zbudowanie szpitala: nie'
wystarczała; przeto owczesny pierwszy
prezydent Domhart oddał ją magistrato-,
wi, aby tym czasem utrzymywany był.
instytutubogich dzieci mieyskich, dopó-
ki skąd inąd nie będzie obmylony do-
stateczny fundusz do żałożenia. formal--
nego domu podrzutków.

Tymczasowy ten instytut w roku:
1781 w lipcu założono, aprawidła dla:
niego w 1782 przez wyższą władzę zo-
stały potwierdzone.

Pierwiastkowy. fundusz stały wyno-=-
sił 6,166 talarów i60 groszy pruskich,

razemprzeznaczono summę 725 tala-

rów do kassy. sublewacyyney. Z, procen--
tów od kapitału: utrzymująsię iwspiera--
jąubogie dzieci.

Za główne prawidło postanowiono:
przyyymować, naypierwey podrzutków

 

żeby przez. własną winę zubożonych wten='
czas tylko wspierać, kiedy: jan opatrzone:

są potrzeby tych, co niewinnie do ubóztwa:
przyszli, a kiedy fuadusz jescze wystarcza:
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bez względu na urodzenie, stan rodzi-
«ców i religiją: nie czynić oraz wyjątku
czyli rodzice jescze żyją lub zeszli z tego
świata, jeżeli tylko ubóztwo jest udowo-.
dnione i zaświadczone. Dzieci zaś któ-
rych fundusz 500 zł. wynosi, nieuważa-
ją za się ubogie.

Wspieranie podług następnych od-
bywa się prawideł:
1) Dziewięcioro dzieci przyymuje się

takich, które od rodziców jescze ja-
kiekolwiek wsparcie mieć mogą, al-
bo ich własność około 150—12o0 zł.

wynosi: te otrzymują aż do dziewią-
tego roku po dwa zlote pruskie na
miesiąc. |

2) Dwanaścioro dzieci, które żadney po-
mocy od rodziców otrzymać nie mo-
gą, ani mają własności, wspierają się
następnym sposocem. |

a) Dla czworga od urodzenia aż do
lat 5 daie się na wyżywienie co mie-
siąc po zł. 4 a na odzienie zł. g na

. rok.
b) Dla czworga dzieci od 5—g lat, na

stół miesięcznie po zł. 5 i na odzienie
co miesiąc po 2 zł.

c) Dlaczworga od lat g—15 nastółi o-
dzienie po zł. 56 płaci się.

Wógulności przyymuje się od tego
zakładu2 chłopców a ;, dziewcząt. VWszy-
stkie zaś podług przepisu powinne być
obracane do robót ręcznych w miarę ich

sił i zdolności; dzieci plci męzkiey do

*

rzemiosł a dziewczęta do usług domo-,
wych są sposobione.
_Plan pierwiastkowy założenia for-

malnego domu
został uskuteczniony (*), a dzieci, ktiwe

 

ż ,

(*) Niekoniecznieby może i za powiększeniem
- _ fónduszu dom dla podrzutków stawić wy-

podrzutków dotąd nie. 

2080.

się z funduszu tego instytutu utrzymu-
ją, w niedostatku matek, oddają się na
wychowanieuczciwym familijom w mie-
ście lub na wsi. W zdarzeniu choroby,
koszta na leczenie ich opłacają się z kas-
sy sublewacyyncy czyli pomocniczey.
Rachunki tego instytutu, utrzymuje
pierwszy rachmistrz mieyski powszech-
ney kassy ubogich.

————

padało, gdyż w naszych czasach, na to się
po większey części zgodzono, że pożytek 1-
stotny tego rodzaju domów, zakładanych
w czasach dawnieyszych, za nadto był po-
większany, a o złych skutkach dosyć się
przekonane. Wszystkie zakłady jakkol-
wiek z powierzchowności zalecane być mo-
gą, które działają w przeciwnym kierunku
wzgledem domowego familiynego pożycia;
są jadowitym robakiem w sercu społeczno-
$ci. Nawet i we awzględzie politycznym nie
wiele się na tćm zyskuje. ŚSsmilch iinni
badacze śmiertelności podrzutków jasno to
okazali. Podlug Józefa Franka, w Londy-
nie od roku 1771 do 1774 w domu podrzut-
ków z liczby 15,229 takowych dzieci, było
tylko 2,505, które do lat 5 lub 6 wieku swo-
jego doszły. Podług Mercier Tableau de
Paris polowa ich w szpitalu paryzkim
w pierwszych dwóch latach wymarła. Po-
dług Tenona przyjęto do tego szpitalu od
roku 1775 do 1777, 51,951 dzieci; z tych u-
marlo w pierwszym miesiącu 21,985, przy
końcu zaś pierwszego roku 5,491, w drugim
roku 1,525 w trzecim 552;aw czwartym
107. "To aż nadtodowodnie mówi przeciw-
ko domom podrzutków.—(Można pozwolić
Panu Gercats, że te uwagi po części są spra-
wiedliwe; ale dodać należy, iż się sczegul-

_niey do czasów nieco przeszłych stosują.
Narzckania PP. Mercier, Tenona, 1 w. 1.
dały powod do ważnych w samćm Paryżu,
Wiedniu i w. i, mieyscach ulepszeń; a nie-
sięgając daleko, można znaleść przykład
w Grodnie, gdzie dom podrzutków przez
Izbę powszechnego opatrzenia, tak przezor-
nie urządzony 1 utrzymywany, iż niemo-
wlęta w naylepszćm wychowują się zdro-

wiu. O instytucie tym prawdziwie wzo-
rowym, i przynoszącym sprawiedliwy Za-
sczyt założycielom i zawiadowcom, będzie
poźniey wiadomość osobna w Dziejach do-
broczynności). (L.)  



20581 .

14) Dom ubogich studentów czyli
pauperów na Altsztadzie.

15) Dom ubogich
Kneyphofie.

studentów na

2082

|sach, wsparcia dobrowolne, ofiary i
dary dla nich bardzo się ograniczyły,i
całkiem prawie ustały; gdy tym cza-
sem przy coraz podnaszającey się cenie

16) Dom ubogich studentów na Ló-|produktów pokarmowych sposobność
benicht. utrzymywania tego instytutu coraz bar-

"Te wszystkie dobroczynne .instytuta dziey się zmnieyszała od roku do roku.

dla instrukcyi, założone zostały na po-
czątku przeszłego wieku po większey
części, z ofiar mieszkańców, ze sczegul-
nych darów i zapisów. Służą właści-
wie dla niedostatnich uczniów rodem
z samegoż Królewca, mających zdatność
do nauk wyższych; wszakże w nowszych
czasach i z dalszych stron przez wyją-
tek od prawidła przyymować poczęto.
Utrzymują się w tych zakładach dopó-.
ty, póki się nie usposobią do słuchania
lekcyi uniwersytetu.

Naydawnieyszy dom dla ubogich stu-
denatów jest kneyphofski, jak się okazu-
je z praw tey szkole służących od roku,
1580 (Leges scholae Kneiphovianae).
w których obszernie się .o studeniach u-
bogich mówi i wymienia okoliczność, że
wszyscy co dobrodzieystwa wolnego
słuchania lekcyi w szkołach dostąpić
chcieli, obowiązani byli dawać parękę,
że nigdy nauk i doskonalenia się nie po-
rzucą. |

Co się tycze ulepszenia domu ubo-
gich studentów na Kneyphofie, naywię-
cey w czasach dawnych zasłużyli się re-
ktorowie, osobliwie, Babalius i Mylius.
Ostatni przez poetę Symona Dach był
ztego względu sławiony: dowodem tego
są liczne przedstawiena, które magistra-
towi podawano.(*. W nowszych cza-
 

(*) Główne powody uskarżania się rektora My-
liusa zależały na tćm naybardziey,że paupe-
rowie ciągle zostawali w roztargnieniu, i że
w przeznaczonych gospodach nie nocowali,

Dzieje Dobrocz.październik. rok 1821

''To było powodem dozmieyszenia licz-
by pauperów, (których po 20 lub 30
w każdym zakładzie utrzymywano) io-
graniczono ją do 15 lub osiemnastu o0-
sob. 4

Naygłównieyszy dochod domów u-
bogich studentów składał się z codzien-
Ez przychodu zich śpiewania na u-
licach pod domami i zkwest głównych
Circuit zwanych. Królewiec był dla
pauperów na 5 wielkie cyrkuły podzie-
lony, i w każdym z tych codziennie
chodzić mausieli, niedzielę tylko wyją-
wszy, pojedyńczo lub parami około po-
ludnia, i na ulicach lub pode drzwia-
mi chrześcijan: a nawet i mem gdzie

| tylko mieli nadzieję szeląg jaki dostać,
po kilka strof Śliniak 'Tą kołeją
dochód ten nader smutnym i poniżają-
cym sposobem zebrany a właściwie był
wyżebrany: owszem mieli nawet wy-
irażny przepis, wiele każdy na dzień

 

 

1

 

 

ale naywięcey przebywać zwykh na Stein-
damm., czasem w Sackheim a niekiedy
w Nassengarten, i że dła tego ani do szko-
ły ani teź do kościoła w czasie przyzwo-
itym przychodzić nie mogli. Czynili zaś to
dla tej przyczyny, że w dómac:h, gdzie mieli
przeznaczone _mieszkanię, obowiiązywano
ich w niedzielę pieczenię w kuchni obra-
cać, aw dniach innych, mianowicie w czasie
godów, rozmaite czynić musieli posługi, 1
przeto niczego się gruntownie nauczyć nie
mogli, a wielki usczerbek w obyczajach po-
nosili. Radził przeto dla zapobieżenia tym
nieprzyzwoitościom, jescze osobnego 1m
przydać nauczyciela, aby pod jego dozorem
mieszkali i stół mieli wspólny.
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zebrać był obowiązany , a jeśli się oka-

zał niedostatek,musiał koniecznie dnia

następnego to wynagrodzić(*).
Oprócz codziennego śpiewania, od-

bywali jescze wszyscy bez wyjątku pau-

perowie kołeyno 5 razy. na rok osobną

kwestę pod nazwaniem Circuićw:swo-

ich cyrkulach. Dochodz.jedney kwe-

sty, całkiem był dla nauczycietów prze-

znaczony; a ze cztćrech, dla samychże

pauperów , z potrąceniem małey tylko

cząstki: na. rzęcz, nauczycielów. 'Fako-

wy; docliod obracany był dla nich na o-

płacanie lekcyy prywatnych w szkołach,

i na utrzymywanie się w przyszłości,

kiedy na akademiją chodzić poczynali.

Gzwarta koley kwesty circuił, zaczyna-

ła się od pierwszey Niedzieli adwentui

trwała do'Erzech Krółów,a zatćm przez

6 tygodni, wyjąwszy niedziele (*).

Ze te instytuta, pomimo naylepszych

zamiarów pierwszych założycieli, ze

 waz

ubodzy studenci altsztadskiego instytutu, za

śpiewanie na ulicach przez rok bhizko 500

talarów zbierali; kneyphofskiego po 700, a

lóbenichtskiego.około 550 talarów pruskich.

Summy te, wystarczały nad utrzymywanie

zakładów,ponićwać ma:każdego ubogiego

ucznia liczono tylko. po. 55 talary: a pozo-
stalość. dodawano do._kapitału. dla jego po-

n:nożenia. Przed wybuchnieniem ostatniey
woyny w roku 1806, wynosił cały fundusz

altsztadski. 9,246, kneyphofski 9,145, a 16-

benichtski, 19,467 talarów , licząc w to war-
tość ziemi do niego należącey.

(*) Kwesty, Circuit, czyniły dochodu roczne-
go, jak dawnieyszeokazująrachunki: z Alt-

stadtu 329, z Kneyphofu 290, a z Loebe-

nicht 220. talarów. — (Z tego się okazuje , że

- dochod roczny z jałmużny: wsamćm mieście

Królewcu na ubogich studentów.za $piewa-

wanie, jak się wyżey namieniło, i z cyrku-

itów zebrany, wynosił 2,589 talarów. Prze:

konywający dowod wielkiey gorliwości

mieszkańców, o dobro i rozszerzenie RM
.)-

* ;

(*) Z-rachunków dawnieyszych okazuje się, Że.)
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względu urządzenia swego, ma ntoral--

ność, zdrowie i postęp naukowy pau-

perów , bardzo szkodliwy. wpływ mialy.

aż nadto jest rzeczą oczywistą. Dla te-

go też magistrat w czasach następnych:

uwagę swą na ten przedmiot zwrócił,

i teraz wszystkiemi sposobami starania:

dokłada, ażeby temu instytuiowi przy»

zwoitszą nadać formę (”).

|" 17. Instytut kąssy legacyyney. Skła=-

da się zlegacyy rozmaitych dla kazno--

znodziejów, wdów po nich pozostalych.

dla. sług kościelnych i zostających przy:

szkołach, równie jak dla innych wdów:

i sierot. Pomału, znacznie pomnożoną:

została przez zapisy poźnieysze; a wszy-

slkie w jedną massę spłycone i oddane:

pod zawiadowanie magistratu.'Takiemi:

są następujące:
a) Legacya 400 zł. w roku 1726 uczy--

niona przez wdowę Gdrstch dla u--

bogich po domach w-mieście miesz-

kających.

b) Legacya 1100 zł. już w roku 164g;

uczyniona przez wdówę Galine dla.

służących szkolnych i kościoła lóbe-

nichtskiego.

_€) 1000 zł. w roku 164g zapisane przez:

wdowę Haberstidt, dla kaznodzie--

jów i służących szkolnych w Lóbe--

nicht.
d) 5600: zł: w roku 1695 przez burmi-

strza Hoffmanna dane, dla lóbe--

nichtskich kapelanów.
e) Habnerska łegacya 855 zł. przez:

radcęHabner. w r. 1709 przeznaczo-

 

 

' (*) Wszakże wyszło 'z tego mstytutu dwóch:

| mianowicie znakomitych ludzi, professor ii

kanclerz Kowalewski, oraz Jensch radcaa

kryminalny i grodzki.W Królewcu...  
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ma dla chorych po domach zostają-|

cych.
4) Zandska 666 zł. gr. 20. wr. 1720

przez Mateusza Land fundowana.
. . I

Do tego mają uczesnictwo kazno-

„dzieje w Lóbenicht,nauczyciele szkol-

ni, pauperowie i ubodzy w Lóbe-

nicht znaydujący się w szpitalu wiel-

kim królewskim.

.g) Legacya Jana Kups 1000 zł. w roku

1712 uczyniona, służy dia pierwsze-.

go plebana w Lóbenicht.

h) Preukska 1555 zł. i gr. 10, funde-

wana 1697 roku przez małżonkę

radcy sądów nadwornych Preuk, dla |

wdów kaznodziejów Steindammu,

polskiego i noworosgartskiego ko-

ścioła.
i) Legacya pewnego Bótgera zum Ber-

„gen 5ooo zł. wynosząca,uczyniona

1698 dla sług kościelnych, szkolnych

41 wdów kaznodzieyskich kościola no-

worosgartskiego. |

k) Legacya richterowska 766 zł. gr. 20,

także już w roku 1655 przez wdo-

wę Richtera przeznaczona dla ko-

ścioła w Lóbenicht kaznodziejow i

wdów , a jeśliby tych nie było, dla

ubogich po domach zostających.

1) Legacya wdowy Burchard 4,700 zl.

w roku 169g zrobiona dla kaznodzie-

jów, wdów po nich pozostałych i dla

nauczycielów szkolnych w Lóbenicht.

m) Legacya 5058 zł., którą pewien

officyalista sądowy (Gerichts-Ver-

wandter) Syzzknechł w r. 1650 fun-

dował, mianowicie dla wdów ka-

znodzieyskich, a jeśliby tych nie by-

ło, wtedy mają uczestnictwo stu-
denci ubodzy. ź
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wniey prokonsula F/ernera w Lóbe-
nicht; przeznaczona jest dla kaye-

lanów w .Lobenicht i dla wdów po-

zostałych po kaznodziejach. ©

o) Zubnauska 666 zł. i gr. 20 roku

1728, summa przeznaczona przez

altstadskiego członka rady (Raths-

' Verwandter) Zubnau dla kaznodzie-

jów w Altstadt.

p) JVeinbeerska wynosząca 2000 zł. Do
zafundowania tey legacyi -złożyły się

5 osoby w różnych czasach, w roku

4625, 1658 i 1698, małżonki, radcy

-gądów nadwornych FVeinbeer, rad-

cy nadwornego vo Słein, 'i radca

konsystoryalny Klinger. Przezna-

czona jest summa tadła kaznodzie-

jew w Lóbenicht 1 dla nauczycielów;

„do uczestnictwa należy też i dom u-

bogich studentów tamże.

q) Legacya Oberburggrafa Sluch, dla

kaznodziejów w Lóbenicht, wynoszą-
ca zł. 1000, uczyniona w roku 1655

r) Legacya 600 zł. w roku 1758 prze-

znaczona: przez wdowę ober «sekre-

łarza Fehr, dla wdów, kaznodzie-

jów isdla ubogich uczniów.

s) Legacya którą rektor SAdli w Ló-

benich uczynił wroku 1776 wyno-

sząca 4000 zł. dla inspektora ina-

uczycielów szkoły w Lóbenicht.

t) Legacya IValterowey 5000 zł., u-

czyniona w roku 1785 od wdowy

Walter dla nauczycielów szkoły
kneyphofskiey, i nakoniec:

u) Schimmelpfenniga 7440 zł. w roku

1798 przez kupca tego nazwiska,

fundowana dla szkół głównieyszych
wszystkich trzech części miasta.
Wszystkie tu wymienione legacye

n) Werneroióska 1,500 zł. w roku 1644,składają kapitał wynoszący ogułem

legowana summa przez pewnego da- 56,543 zł. i gr. 40. Procenta od niego
6*
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rozdzielane byly corocznie podług prze- |
pisu sczegułów. Zawiadowanie tym
kapitałem ogulne i rachunki należą do
magistratu.

Do fundacyi
miasta należą:

18) Dom dla zapowietrzonych na
altstadzie za kościołem Neyrosgart-
skim.

19) Dom dla zapowietrzonych na
Kncyphofie za bramą brandeburgską.

20) Dom dla zapowietrzonych w Ló-
benicht nie daleko bramy sackheimskiey.

21) Dom dla zapowietrzonych sak-
heimski za bramą tegoż nazwania.

Podług dawnych wiadomości, domy
te fundowane zostały ze składek oby-
watelskich w przeszłym wieku, prze-
znaczone do przyymowania powietrzem
zarażonych, jeśliby się niesczęśliwa ta
choroba wkradła, ażeby tym sposobem
szerzeniusię jey tamę położyć. Od cza-
sów panującego w Królewcu powietrza,
toiest od roku 170g, dochody z tych do-

mów wdzierżawę wypusczanych , cią-
gle zbierano aż do roku 1787, w któ-
rym, na żądanie obywatelów, miasta
zgodzono się, ażeby po odtrąceniu wy-
datków rocznych na utrzymanie tychże
domów, składano intratę do kassy ogul-
ney ubogich miasta. Niektóre ztych
domów dla zapowietrzonych, w czasach
następnych zostały wyprzedane (*)

dobroczynnych tego

(Ciąg nastąpi).

 

(*) Przed WYDRAw latach 1804i 1805, wyno-
sił kapitał altstadskiego domu dla zapowie-
trzonych 1,418, kneiphofski 29,462, a lóbe-
nichtski hab talarów.
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PRAWIDŁA OTRZYMYWANIA PRZEZ UCZNIOW
NIEDOSTATNICH BEZPŁATNEGO STOŁU w U»
NIWERSYTECIE GETTYNGENSKIM.  Wy-
jątek z praw dla uczących się w tym-

że uniwersytecie postanowionych d.
16 września 1814 roku.

$r

Uczący się w Gettyndze, chojo :o-
trzymać bezpłatny stół (Freytisch) kró*
lewski, powinni o to udawać się dou-
stanowioney tam inspekcyi nad stoła-
mi bezpłatnemi. Ci zaś, którzy się je-
scze w Gettyndze nie znaydują, mogą
swoje w tey mierze żądania przesyłać,
albo prosto do królewskiego ministe-
rium i kuratorium, albo do rzeczoney
inspekcyi.

$ 2.

Supplikanci żądania swoje doinspe-
kcyi przysyłać mają, w styczniu na pół-
rocze letnie, a w lipcu na półrocze zi-
mowe.

$5.

Życzący mieć używanie stołu bez-
płatnego dłużey nad termin, w otrzy-
manćm już dozwoleniu zamierzony,
w podawaniu o to żądań swoich stoso-
wać się powinni do przepisu poprze-
dzających paragrafów. |

$ 4.
Adresowane do inspekcyi Żądania o

udział bezpłatnego stolu, nie tylko przy
pierwszćm ich podawaniu, ale i za ka-
żdćm ponowieniem , jeśli podanie pier-
wsze nie mogło wnet pozyskać wzglę--
dów , powinne zawierać w sobie nastę=
pne okoliczności:
1) Imie i nazwisko, tudzież wiek sup- plikanta ;

2) Mieysce urodzenia;
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5) Stan lub professya oyca, i ten czy
żyje lub nie;

4) Wybrane przedmioty mauk;
5) Jak dawno w uniwersytecie zosta-

je, albo kiedy do niego przybyć
zamierza;

6) Powody wyrażne, dla których pu-
blicznego wsparcia potrzebuje.

Jeżeli te żądania pierwszy raz się;
podają, wtedy należy do nich łączyć:
a) Świadectwo nauczyciela szkolnego,

o talentach, pilności, postępkach
i usposobieniu supplikanta do słu-
chania akademickich lekcyy; jako
też, jeżeli supplikant zostawał już
przez czas niejaki w uniwersyte-|
cie, świadectwa nauczycielów aka-
demickich, o otrzymaniu których
zawierają się przepisy w paragra-
fie dziesiątym.

b) Świadectwo mieyscowey źwierzch-
ności o stanie majątku supplikanta.|

Supplikanci, którzy oba poprzedza-
jące świadectwa, wedle przepisów do
pierwszego żądania przyłączyli, w po-
dawaniu poźnieyszych żądań, jeśli bez-
skutecznemi zostały pierwsze, mogą
odwoływać się do przyłączonych uprze-

20g0

oznaczonych, u teyże inspekcyi jawić
się, dla dowiedzenia się czy zezwolo-
no na ich żądanie, i jeżeli zezwolono,
wtedy obowiązani zapisać się do xięgi
matrykalney beneficyatów stołu bez-
płatnego (Matrykelbuch der Freytisch-
Beneficiaten), i otrzymać bilet na uży-
wanie tegoz stołu.

$ 6.
Samowolne ustąpienie stołu inney

osobie, w przypadku kiedyby benefi-
cyat przez oddalenie się lub dla inney
przyczyny sam go używać nie mógł,
całkiem jest zakazane.

aż
Kto chce na tydzień lub dłużey

przerwać używanie stolu, ten obowią-
zany donieść o tćm inspekcyi. W zda-
rzeniu krótszey przerwy nie potrzeba
wprawdzie donosić inspekcyi , należy
wszakże ostrzegać gospodarza stołowego.

Zaniedbanie tych doniesień pociąga
karę zawieszenia na pewny czas uży-
cia stołu bezpłatnego. Po dłuższey nad
tydzień przerwie, obowiązany benefi-
cyat prosić u inspekcyi o nowy bilet.

$8
Beneficyat rozumiejący, iż doświad- dnio, a składać świadectwa POOR E29% jakiey niedogodności ze strony go-

lów swoich akademickich z ostatniego
tylko półrocza.

32
Ci, którzy o udział lub o przedłu-

żenie użycia stołu bezpłatnego prosili,
jeżeli na ferye wielkonocne i święto-
michalskie pozostają w Gettyndze, po-|
winei dniem przed wielkonocą i przed
$. Michałem, a jeżeli na te ferye wy-
jeżdżają, albo dopiero na wielkanoc lub
ś. Michał douniwersytetu pierwszy raz

spodarza stołowego , może mugrzecznie
io tćm przełożyć, a jeżeli to skutku
nie sprawi, wtedy udać się ma ze skar-
gą do inspekcyi, która jeżeli w tem
znaydzie słuszność, zaradzić nie omie-
szka.

g.
Kiedy an stołowy zachoru-

je, wtedy powinien wziąć od swojego
medyka świadectwo, z wyrażeniem ja-
kie potrawy mogą mu być szkodliwe. przybywają, po przybyciu, w godzi-

nach od inspekcyi na czarney tablicy

 
Takie świadectwo przesyła do inspekcyi,
Która uczyni rozporządzenie, ażeby go-
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'spodarz stołowy © przygotowanie sto-

sownych dla chorego potraw, miał na-

leżyte staranie.
" O wyzdrowieniu beneficyat niezwłó-

cznie donosić obowiązany inspekcji.
10.

Każdy beneficyat stołowy, i każdy

inny kto zostając w uniwersytecie chce

dostać stoł bezplatny,obowiązany jest

dokładne opisanie lekcyy i ćwiczeń, naj

które w ciągu bieżącego półrocza cho-

dzi, podać famulusowi inspekcyi w osta-

tnich trzech dniach stycznia i lipca.

Spisania te na przełlamanych pól-

arkuszach wyrażać mają nazwisko pro-

 fessora lub prywatnego docenta, oraz

godziny lekcyy prywatnych i pubłicz-

nych, na które podający spisanie cho-

dzi. Wszystkie lekcye przez jednego

nauczyciela dawane , mieścić się powin-

ne na jednym pólarkuszu, a zatćm li-

czba ich będzie odpowiednią liczbie nau-

_czycielów. ; i

Inaczey ułożone spisakia, nie będą

od famulusa przyjęlemi.

Kto takowego spisania w zamierze-

nym terminie nie poda, ten nie bę-

dzie polożonym na liście stołowników,

bądź po naznaczeniu pierwszćm, bądź

po przediużeniu użycia stolu. i

zje

Do każdego professora i prywatne-:

go docenta , spisania te, na których on

wymieniony , posłane będą od inspekcyl

z wezwaniem, ażeby wyraził świadec-

two, tak o dokładności podania słucha-

nych u niego lekcyy, jako też miano-

wicie o dostrzeżoney pilności lub o nie-

dbalstwie. 5 3

12.

 Opusczenie lekcyy, podług tego, czy |

się to stalo umyślnie i wielokrotnie, 1
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czy jedney łub'wiefu , alboliteż wszyst-

kich na spisaniu wyrażonych, iczy nie-

pilny beneficyat był już o to upomina-

ny , karane będzie ze strony inspekcyi

czasowóm zawieszeniem użycia stołu,

|owszem przez wzgląd na okoliczności,

pociągnąć może całkowitą jego utratę,

za uznaniem wyższey władzy.
Td;

Pierwszykroć ściągniona kara dluż-

szego nad trzy dni uwięzienia akade-

mickiego (Carcerstrafe) sprawuje wyłą-

czenie od stołu na dni cztćrnaście; po-

wtórne tego rodzaju ukaranie, bez

względu na jego długość, odeymuje to

beneficium na cały miesiąc; a jeżeli

beneficyal i raz trzeci w tym znaydzie

się przypadku, wtenczas inspekcya

przedstawi do kuratorium uniwersyte-

ckiego o przedłużeniu jescze na -dłuż-

szy czas wyłączenia lub o calkowitćm

usunieniu od bezpłatnego stołu.
i $ 14.-
Podpis consilii abeundi (*), podług

okoliczności, jakie do tego daty powod,

może mieć w skutku krótsze lub dluż-

sze, albo i całkowite wyłączenie od

stołowego dobrodzieystwa.
15.

Podobnymże sposobem bliższe lub

|dalsze uczesnictwo w pojedynku, pocią-

ga za sobą utratę stołu.
$ 16.

Beneficyatowie obowiązani są, jak

nayściśley ulegać wszelkim wezwaniom

i przepisom w celu wykonania niniey-

 

(*) Podpis consiliz abeundi (Unterschrift des

consilii abeundi) jest upomnienie wykracza-

jącego studenta, z tćm zastrzeżeniem , 7e

jeżeli znowu podobnie wykroczy, wtedy oddalonym zostanie nazawsze z uniwersy-

tetu. (L.) i
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szych prawideł odinspektorów wyda-
wanym, oraz przyymować ich upomnie-
nia ściągające się do pilności, dobrych
obyczajów i ogulnie do ścisiego zacho-
wania praw. akademickich.

$. 17.
Beneficyatowie przeciwko niniey-

szym prawid!OM: Wykraczający , ulega-
ją karze zawieszenia użycia stołu, albo
i calkowitego wyłączenia od tegobene-
ficiam.

Zawieszenie stanowić może samain-
spekcya, na czas: krótszy, lub dłuższy:

nieprzechodzący wszakże jednego mie-

siąca, całkowite zaś wyłączenie nastę-
puje za postanowieniem kuratorium u-
niwersyteckiego.

18.
Przepisy o karności. w ninieyszych

zawarte prawidłach, stosują się do wszy-

stkich bez wyjątku benelicyatów stoło-

wych, funduszu królewskiego, ziemiań-
skiego, mnieyskiego lub jakiegokolwiek
innego.

Hannower, dnia 16września 1814.
Królewsko-wielko-bretańskiet elektor-

sko - brunswicko -luneburskie uni-
wersyteckie kuratorium.

VON <ARNSSWALDT. DECKEN.

 

 

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

WSPOMNIENIE O SZKOŁKACH SZADOWSKICH
NA ŻMUDZI  

Będąc przejazdem na Żmudzi, wi-|
działem w tey prowincyi tak obfite!
znamiona dobroczynności , iż porówny-|
wając je z sąsiedzkiemi, możnaby za-
wstydzić posiednie wykhezaniem wszj-|
stkich zakładów miłosierdzia w tanie-|
czney stronie; cdkryloLy się, kowieaei

30694

daleko wyższe dążenie w tym przed-
miocie na Amudzi, nizeli gdzie indzicy
w Litwie. Mijam więc to wysczeguł-
nienie. Czytelnicy Dziejów dobroczynno-
ści wiedzą, co szanowne towarzystwo
damskie w Rosieniach (*) przy niespra-

cowanych trudach swego sekretarza,
męża tchnącego gorliwością wspierania:
cierpiącey ludzkości, co dbstoyny pa-
sterz tey dyecezyi przez ustawę szpi*
talów (**) przy każdym kościele, przed*
siebiorą; dodać tylo należy, iż'usilność
znakomitych dam swojemu postanowie-
miu użytecznie i pilnie odpowiada, a
troskliwość plebanów dokonywa prze-
pisy pasterskie, izasługuje na sczegul-
ną stąd uwagę , iż w tych domach przy-'
tulku dła niesczęśliwych, licznie ubó-
ztwem napełnionych, nędza i próżno-
wanie nie mają, mieysca: Śzkołki też”
parafijalne przez każdego plebana, któ-
rych więcey sta, ta dyecezya liczy, są:
jaż z rozkazu wspomniornego pasterza:
otwarte, a w nich uczniów tyle się:
nayduje, iż twierdzić bezpiecznie godzi:
się o liczbie ich dorównywającey ogu-
łowi uczących się w całym okręguna-
ukowym wileńskim w podobnych szkoł-
kach, ledwo jescze poczynających się:
ustanawiać przy niektórych kościołach:
innych dyecezyy. Ale naywięcey war-
te zastauowienia szkołki w Szadowie.:
Tameczny proboszcz, kanonik i kawa-
ler Rupeyko, dwojaką tam utrzymuje:
szkołkę parafijalną. W jednuey sześdzie=
siąt kilka dzieci uczy wedle prawideł!
wzajemnego uczenia nauczyciel P. Bie-
lawski ,. łodzian przykiadnych obycza=-

(*) Ob. Dzieje dobr. wyżcy st. 461 1 nast.-
G4. U. Z.dobr. rok 1, 1820, st, -88+-
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jów i usposobiony w Johaniszkielach do |
tey metody , wedle którey tak w tćm
mieyscu jako i w Kurszanach od X. Ko-
ziełła są już lankastrowskie szkołki za-
prowadzone, w drugiey kleryk z wor-
nieńskiego seminarium  przyspasabia
więcey piędziesiąt uczniów do szkół po-
wiatowych, tak dalece, iż prosto do
trzeciey klassy postępować bywają zdol-
ni. Tym sposobem możnaby pierwszą
dziećmi wieśniaków spólnie ze szlache-

ckiemi, a drugą pośledniemi wyłącznie
napełnić; a stąd uiściłaby się rada świa-
tłego Pana Jana ze ŚSwisłoczy (*), kto-
ry pierwszym nie życzy więcey naby-
wać nauk, jakędla elementarnych szkół.

przeznaczono , iżby pracpwitych rąk od
roli, całe bogactwo kraju naszego sta-
nowiącey, do innych=nie odrywać sta-
nów, drugich zaś wzbudza dó oświece-
nia się wyższego, aby swemu odpowia-|
dając urodzeniu, udoskonalili swe prze-
znaczenie przez sposobności nabytenau-
ką. "Taką myślą zbawienną i obywa-
telską powodowany, szanowny autor
tego pięknego dzieła, czyni podział szko-
łek parafijalnych w swych uwagach o-
ogłoszonych w Dziejach sobroczynności
roku przeszłego st. 515.

Prócz tego należy przydać na zaletę
tego kapłana, iż pomimo ograniczonego
funduszu swego probostwa, z którego le-
dwo na poprawę kościoła, budowy ple-
bańskiey i gospodarskiey, dziś do świe-
tnego stanu przywiedzionych,wystarcza,

 

(*) Ob. Dzieje dobr. wyżey st. 421.
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chętnie nie mały koszt podeymuje, już

na utrzymanie. spólnie z parafiją szpi-

tala nayporządniey opatrzonego, w nim

dwudziestu kilku ubogich żywi i o wszel-

kie ich potrzeby ma staranie, już na

hoyną zapłatę, stół i wygodę dwóch

rzeczonych nauczycielów niczego nie

żałuje, nie pozwalając naymnieyszey

brać od ubogich uczniów nagrody. Zbu-

dowaną przez się szkołkę o dwóch sa-

lach i stancyach dla nauczycielów , o-

sobną, wygodną, we wszystkie narzę-

dzia, xiążki, tablice, opatrzoną, tym

pięknym pod herbem państwai cyfrą

N. Cesarza ozdobił napisem. Et spes et

ratio studiorum in Caesare. O gdyby

taki przykład jednego, stał się źródłem

naśladowania od nas wszystkich. Dan

w Wilnie 10 Sbra 15821.
X. Stłw S ZANTYR.

 

WIADOMOŚĆ

O darze dla Komitetu naukowego.

"Pan M. Karlewicz, radca kollegi-

jalny i kawaler, ofiarował następujące

własne swoje w Petersburgu drukowa-

ne dziełka: 1) Osnowanija Jestestwien-

naho Zakonodatielstwa, soczyn. H"* Per-

ro; pierewiedieno z francuzkaho, i do-

połnieno raznymi prymieczanijami, r.

1816. Części 2, voll. 3. 2) Otbornyja

statj iz Żurnala dlajunoszestwa IP Zan-

lis, r. 1817, voll. 2, ztextem francuzkim.

4) Kraikaja ::5) Bezprawilnyja Basienki.
Statistika Finlandii, r. 1816. 5) Miet-

kije Trudy , r: 1816, wszystkie in Śvo.
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