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FUNDACYA KONWIKTU SAWANIEWSKIEGO.
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„moję od różnych posessorów nabytą,
w WILNIE. Zapisfundatora. (Gb. Dziejów .w mieście J. K. M. Wilnie, ze:dwóch
rok I. str. 10.)

Ja Gabryel Dominik hrabia Szan-
kowski SAWANIEWSKI, Wwoyski iv. x. * lit.
rotmistrz ziemski województwa wileń-

»w jednę złączoną , teraz przechożą , na
ulicy poprzeczney idąc od kościoła sub
(tiłuło Ducha Przenayświętszego JJ. XX.
j.dominikanów,
;
łA z: rynkowi po prawey ręce, w pewnóćm

skiego, czynię wiadomo i jawno wyzna- |swojem ograniczeniu , między kamieni-
wam, komuby o tćm teraznieyszego:eż

do ulicy Szklaney ku

cami JJ. XX. jezuitów nowicyatu wi-
in posterum będącego wieku. ludziom Jeńskiego zjedney , a z drugiey strony

wiedzieć malezało, tym moim debro- 'kamieniczką guondam Grzybowskich..
wolnym, nie z żadnego podstępu. albo !
jakowey perswazyii namowy ludzkiey,
lecz er Soło puro pioque zelo ku większey
chwale Pana Boga i miłości bliźniego
uczynionym , nigdy w potomne wieki
zadnym rozumem i wynalazkiem ludz
kim nie poruszonym , wieczysto fundu-
jącym de nova radice zapisem , w Bogu
PrzewielebnemuJ. X. Janowi Łukiano-
wiczowi zakonu ś$. Bazylego w. konsul-
torowi prowincyi litewskiey, superio-
rowi i wszystkim JJ. XX. zakonuś. Ba-
zylego w. klasztoru wileńskiego przy
cerkwi ś. Iróycy rezydującym , danym
na to: iż co ja desuper wyrażony Sa:
waniewski woyski w.x, lit., mając ma-
jęt ność moję wieczystą „Szankopole alias
J/oyczany nazwaną, w województwie
wileńskiem, w parafii miednickiey le-
żącą , om ex ulla Successione spadłą,
lęcz przeze mnie samego za moje własne
pieniądze z prowidencyi Pana Boga i
uczciwego starania mego od różnych
ichmościów za prawami wieczysto ku-
pnemi, różnemi laty mnie danćmi,
służącemi eż legitime ex personali przy-
znanemi, nabytą, w realney, aktualney i
spokoyney posessyi mojey usque ad da-
tam praesentem będącą, wolną, swo-
bodną niepienną. ..(1) tudzież kamienicę

 

(1) W mieyscach kropkami oznaczonych, opu-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.
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a niemając żadnego im szatu meo con-
rubiali, zwłaszcza już in decrepita będą-
cy aetate, potomstwa. na któreby iure
naluralis successionis, ta majętnośćz ka-
'mienicą devolvi miała, zneditate umy-
ślłem... na ufundowanie i erekcyą de
nova radice kowwiktu modo infra ex=
„presso w Wilnie przy cerkwi ś. Tróy-
cy propter educandam iuveriiutem erigi
mającego , iure perpetyo et irrevocabili

fundationis titulo, przerzeczonym JI.
XX. Bazylianom wileńskim w Unii świę-
tey z kościołem rzymskim będącym, za-
pisać et ad dispositionem onym in per-
petuum condescendere. Jakoż actu ta-'
kową majętność moję wieczystą Szan-
kopole alias Woyczany nazwaną, kon-
fórmując się ad mentem prawa pospo-
litego i pobożnych intencyi, cumm omni-
bus oney latifundiis, attinentiis et per
tinentiis , tudzież ze wszystkiemi przy-
kupłami, gruntami... denigue ze wszyst-
kićm dwornóćm i gumiennćm zabudo-
waniem, z zasiewami, ze wszelkiem

zbożem w gumnie i szpichlerzu będą-
cym, z końini, bydłem rogatem i nie-
rogatem, ptastwem domowem i wszel-

 

ściliśmy wyrażenia amplifikacyyne, żadney
istoty niestanowiące (R).
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ką generali titulo ruchomością dworną,
jaka się tylko w tey majętności znaleźć
może; owo zgoła z tćm wszystkićm
jako się ta majętność w swych duktach,
granicach, obchodziech i cyrkumferen-
cyach teraz ma, nic a nic zoney na
mnie samego, sukcessorów bliskich i
dalekich krewnych moich i na przy-
jacioł moich nie excypując, ani wyłą-
czając, ninieyszym tym moim wieczysto
de nova radice fundacyynym in forma
iuris sprawionym zapisem, wespółz po-
mienioną kamienicą moją takoż wieczy-
stą, pomienionym JJ. XX. bazylianom
wileńskim, przy cerkwi 5. 'Tróycy bę-
dącym , in perpetuam possessionem et di-
spositionem na wyrażony fundusz kon-
wiktu, wiecznemi, a nieodzownemi
czasy zapisuję, nadaję i z osoby mojey
ua osoby ichmościów iure perpetuo zrze-
kam się, w moc, dzierżenie i spokoyne
wieczne używanie ichmościom podaję,
i przez jenerała J. K. M. równo z datą
tego zapisu intromituję, eogue intuitu
dokumenta żuris eżpossessionis na tę ma-
jętność i kamienicę służące wraz iz in-
stanti tego mego dobrowolnego fundu-
szowego na konwikt zapisu, do rąk
ichmościów oddaję. Innych zaś doku-
mentów, którychby adpraesens. wyna-
leźć trudno było i nie dostawało, czy
ta im archiva meo, czyli też gdzieby
się kolwiek okazały , sayum ius requi-
rendi ichmościom daję. Którzy to JJ.
XX. bazylijanie wileńscy i następcy
ichmościów obligabuntur et ex conscien-

żiis suis tenebuntur zato perpetuis tem-
poribus konserwować konwikt w Wil-
nie przy cerkwi ś. 'Tróyey, w którym
zawsze trzymać będą powinni czterech
konwiktorów młodzi szlacheckiey, nie-
mającey od „rodziców swoich do szkol-

kować.
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ney edukacyi sufficyencyi, która na
chwałę Bożą , utrzymanie praw oyczy-
stych, ina zaszczyt zakonu ichimościów
zawsze zgodna być może; a naprzód
zimienia mego to jest Szankowskich Sa-
waniewskich herbu Pabog , a jeżeliby
ztegó imienia do pomienionego konwi-
ktu albo nierekomendowano kandyda-
tów albo ich nie było, powinni będą
przyymować do konwiktu albo z imie-
nia JJ. PP. Pegłowskich , albo JJ. PP.
Kołłątajów; a tych wszystkich za re-
komendacyą ich rodziców, krewnych,
albo opiekunów , którą JJ. XX. bazy-
lianie conformiter do dyspozycyi mojey
fanduszowey, akceptować powinni będą.
Jeżeliby zaś z tych wszystkich pomie-
nionych imion do takowego konwiktu
nie rekomendowano, alboli też te imio-
na, jako się zdarza, swego czasu ustać
miały; tedy wolno będzie JJ. XX. bazy-
lianom inną jakąkolwiek młodź de stażu
mobili, mającą do nauk ochotę i appli-
kacyą, żuxta arbitrium suum in, eodem
numtero przyymować i onych w tymże
konwikcie edukować i do nauk appli-

Jednakże, gdyby po jakowym
czasie za przyjęciem z obcych imion
młodzi do konwiktu, odezwano się z i-
mienia Szankowskich albo Pegłowskich
lab Kołłątajów, tedy ci zawsze pier-
wszymi mają być kandydatami, a nay-
pierwszymi z imienia mego Szankowscy
Sawaniewscy, i za naypierwszym wa-
kansem liczby konwiktorów, powinni
być do konwiktu przyjęci. FRieflektu-
jąc się zaś na przyszłe czasy różnym o-
kolicznościom podległe, ten fawor dla
JJ. XX. bazylianów czynię, że jeżeliby
potrzebna była znaczna konwiktu re-
paracya, albo broń Boże znaczney ka-
rystyi nieurodzajów, lub też przez ogień
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albo inkursyą jaką wojenną, nastąpiła
znaczna dezolacya majętności i kamie-
nicy funduszowey, natenczas może się
jeden albo dwóch umnieyszyć do czasu
jakowego z liczby konwiktorów, nim
zupełna nastąpi konwiktu lub majętno-
ści czyli też kamienicy funduszowey
reparacya , w czóm do zdania i deli-

katnego sumienia JJ. XX. bazylianów
referując się, przy sumieuniu ichmościów
caetera zostawuję. Aci konwiktorowie
mają się uczyc po łacinie i ruskich sko-
ropisów, a naybardziey wbojazni Bożey
i cnotach chrześcijańskich exercytować
się i sposobić się na chwałę Bożą, i
usługę rzeczypospolitey, czy to w ducho-
wnym czyli w rycerskim stanie. Młodź
do konwiktu ma być przyymowana
w dziesiątym roku wieku swego, a przy-
jęta ma być konserwowana aż do; wy-
słuchania retotyki, chybaby który z nich
albo bardzo był swawolny, drugich psu-
jący 1gorszący , do poprawy wcale tru-
dny, nieposłuszny, uporny, albo do

nauk wcale leniwy, takowych bowiem
doniosłszy ich rodzicom, krewnym albo
opiekuno:n, exkludować zkonwiktu ka-
zdego czasu wolno będzie. Jeżeliby | je-
dnak JJ. XX. bazylianom zdało się, zwa-
żywszy którego z konwiktorów capaci-
tatem do nauk, znaczny progres tak
w naukach jako też w cnotach, daley
w konwikeie konserwować dla dóyścia
dalszych i wyższych nauk , to do woli
i delikatnego sumienia tychże JJ. XX.
bazylianów.zostaw uję:
wie mają mieć victum eż amictum od
JJ. XX. bazylianów wileńskich: to jest

odzienie z sukna falendyszowego eż reli-|
gua requisita tak do odzienia , jako i
do nauk. A który z nich lepiey się bę-

Ci konwiktoro? 
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kładnych exercytował, albo do wyż-
szych szkoł promocyą otrzyma , takiemu
dać się mogą sukienki z lepszego sukna.
Wikt zaś niewymyślny, lecz pospolicie
szlacheekiey kondycyi mierrey przy-

| zwoity, podług ich lat i komplexyi, po-
winni będą JJ. XX. bazylianie dawać.
Ezxinde iterum niech wiadomo będzie, że
ten konwikt funduję nie dla możnych
albo pańskiey kondycyi, tak imienia me-
go jako iinnych wyż specyfikowanych;
taey bowiem przez się mogą się uczyć
I edukować; ale szlacheckiego stanu
respective uboższego, a naybardziey nie-
mającego sposobu do nauk. Między któ-
rymi konwiktorami, aby swawoli nie
było, owszem aby naukę należytą mieli,
w bogoboyności i enotach chrześciań-
skich exercytowali się, powinni być
pod dyrekcyą x. bazyliana qua preze-
sai przełożonego, mającego mieć pilną
cyrkumspekcyą circa vitam et mores
konwiktorów, omnernque modestiam tak
w stancyi jako iu stołu; na którego to
konwiktu prezesa , pro victu et amictu
z pomienioney majętności i kamienicy
uważną sufficyencyą podług zdania J.
X. superiora klasztoru, naznaczam.
Konwiktorów mroich obliguję, aby im
vir gratitudinis suae we czwartek ka-
żdego tygodnia litaniją do 5. Onufrego,
osobliwego w życiu i przy smierci pa-
trona mego, trzy pacierze, to jest: Oy-
cze nasz iŻdrowść Marya za duszę moję
1J. P. Zofii z Chreptowiczów żony mo-
jey, odmawiali. Aże spodziewam się,
iz JJ. NX. bazylianie wiłeńscy, industryą
i staraniem swojem mogą przyczynić
prowentu tak w pomienioney majętno-

jści jako też w kamienicy dopióro po
konflagracie zruynowaney; wyreparo-

dzie uczył, w cnotachiobyczajach przy- iwawszy należycieone sobie przezemnie
ze
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zapisane na konwikt, obliguję: ichmo-

ściów, aby motivo gratitudinis msza świę-

taczytana.w każdym tygodniu co czwar*

tek. w cerkwi świętey 'Tróycy. przed

ołtarzem świętego Onufrego za. dusze

w czyscu będące , żadnego ratunku nie -

mające , odprawowana była; a w.każdym

miesiącu za duszę moję Gabryela. 1)o-

minika ijeymości Pani Zofii z Chrepto-

wiczów. żony. mojey, przed. ołtarzem

/ Matki Nayświętszey mszą świętą spie-

waną odprawowano,żdquewiecznemi cza:

szy... lna tom: ten móy dobrowolny

wieczysty es solo puro et pio zeło. uczy-

niony de mova radice fundationis zapis,

mający wiecznemi czasy in omaniSUo ro-

bore et valore inviolabiliter. zostawać,.dał,.

z podpisem ręki. mojey. własney i JJ.

PP: pieczętarzów, ustnie i. oczywisto

odemnie uproszonych: Pisan roku 1750:

miesiąca oktobra 10 dnia.

Gabryel. Dominik. hrabia. Szankowski

Sawaniewskiwoyski w. z. lit. manu. pro-

pria.. Pieczętarze: Jerzy „Abramowicz.

Felicyan. Zmijewski, <ldam. WMisogierd.

"Takowy dokument. przyznany. wsą«

dzie grodzkim. wileń.. r.. 1750. d- 15 li-

stopada..

——

PUNDUSZ: JOZEPA KRACZKIEWICZA| KOWALA

na szkołęparafijalną w Brześciu. litew-

skim.

Ja Jan Romanowski obywatel miasta

Brześcia były assessor sądów zadwor*

"mych. w. x. lt. czynię: wiadomo tym

moim dobrowolnym,. rozmyślnym, fun-

dacyynym, assekuracyynym rzetelnego

wyznania zapisem, w tym:sposobie:-iż

zeszły sławetny JózefKraczkiewicz, oby=

wateł miasta Brześcia i cechmistrz kun-
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sztu kowalskićgo, przy zgonie życia swoe-
jego czyniąc ostateczne przy zupełnych
zmysłach ireflexyi majątku swego roz-
porządzenie,wyznaczył mnie jedynym
opiekunem 1 exekutorem; a między in-

nemi dyspozycyami oddał mi do rąk

w gotowiznie w złocie czeruonych zło+

tych czetrysta m naymocnieyszym. obo-

wiązkiem, iżby ta summa byla na ewi-

kcyą pewną oddana, jako na szkołę miey-

ską dla dziec; mieyskich przy klasztorze

W'W.. XX. bazylianów brzeskich utrzy-

mywać się mającą, przeznaczona.. Jakoż

uskuteczniając jego wolę, oddawszy. ta-

kowe czerw. zł. czterysta na oblig J.

W.. JPani Izabelli z.grafów Grabowskich

Rayskiey., b.. marszałkowey.: brzeskiey,

przeniesienia nainuą ewikcyą, czyli też

kontentowaniasiętąż. samą, z.przemia-

ną.już dokumentu , na. imie klasztoru.

brzeskiego WW. XX. bazylianów na:

czerw. zł. czterysta, byleby. coroczny

prawem przepisany dochodził procent

temuż: klasztorowi, dla utrzymania pro-

fessora, moc nadaję i dozwałam. Aja-

ko ani. zeszły. Józej Kraczkiewicz, am

ja, za: ninieyszy. fundusz. od JJ. XX.

bazylianów , 1 od. nikogo,. ani. jednego:

grosza nie wzięliśmy i.nie partycypo:

wali , inie na krzywdę stanu, świeckie

go nie uczynili „. wiernie poprzysięgae

jąc, lecz, żę, €x.pura zelo etmera lide-

ralitate stosownie do praw krajowych
ninieyszy wieczysty czyni. się fundusz,

nayrzetelniey. wyznaję: owszem, ażeby

utrzymanie tey szkoły dla edukowania:

młodzi mieyskięy nie tylko przez te-

raznieyszego przełożonego klasztoru ba-

zyliańskiego i rektora szkoły ,. ale też i.

przez następców jego było skutecznie

'dochowane, nayściśley  obowiązuję. A

jako ani ja, ani moi sukcessorowie , ani:
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też. sukcessorowie zeszłego Józefa Kracz-

kiewicza , którzy wszelkie dyspozycye

tegoż Józefa,ininieyszą fundacyąza nie-

wzruszoną przyjęli, ani'nikt inny z ob-

cych temu postanowieniu przeciwić,się

nie mogą. nayściśley zastrzegam. Do-

daję i to, że oguł proceutu po 7 od

100, ad czerwonych złotych czterysta,

uczyni czer. zł. 28, z których przezna:

cza się 20 czerw. zł. na utrzymanie

domu i professora szkoły mieyskiey , a

resztujące 8 czer. zł. na wspomożenie

uboższych dzieci, i kupowanie dla nich

potrzebnych do nauk. xiążek, nadrwa,

i inne potrzeby determinuje się; i aby

w każdą sobotęw kościele XX. bazylia-

nów brzeskich przed ołtarzem Matki

Boskiey litanija. do Nayświętszey Panny

za duszę Józefa Kraczkiewicza odpra-

wowaną. była, .przez dzieci ćwiczące się,.

obowiązuję. Dla dochowania zaś wie-

cznie i skutecznie tego postanowienia

mojego, dozor mnie samemu, synowi

mojemu Józefowi Romanowskiemu,wnu-

kom moim Mateuszowi Romanowskie-

mu iCypryanowi Kuligowskiemu, oraz

dalszym moim następcóm polecamz tym
warunkiem , jeśliby ten fundusz.i edu-

kacya młodzi. nie uskuteczniały się re-

gularnie przez klasztor XX. bazylia-

nów brzeskich, lub gdyby institutum

tegoż zakonu bazyliańskiego ustało,

w takowem zdarzeniu: dozorcy tego
funduszu starać się i dostrzegać mają.

iżby inni duchowni wmieście Brześciu

exystujący, wyznania katolickiego, na-
uką: i utrzymywaniem szkoły mieyskiey

zatrudnić się chcieli, a w ten czas juz

na tych. imie, którzy ten obowiązek

przyymą; obligu na wyż wyrażonąsum-

mę przemiana iprzeniesienie na ewik-

cyą summy nastąpić ma, dokładam i 
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zastrzegam.. Etakowy fundacyyny- rze-

telnego wyznania zapis przy uproszo-

nych. pieczętarzach. ręką własną podpi-
suję, z wolnem przeniesieniem w każ-
dym. czasie na papier przyzwoltey ceny.
Pisan w Brześciu. r. 1815 mca stycz-
nia 4 dnia v. s.

. Jan: Romanowski b, assessor w. z.
lit. Pieczętarze: Joachim Rodziewicz,
Jan. Witanowski, Władysław Zacwili-
chowski, Bazyli Baykewski,. Jan. Ma-
kowski.

'Takowy dokument przyznanyw: są-
dzie ziem. ptu brzeskiego,. gdzie iprzy=
sięgę urzędowie Jan: Romanowski. wy--
konał.. | ś

 

SZCZEGUŁ HISTORYCZNY tyczący się stanu;

szpitala $. Łazarza oraz domu miło-

sierdzia w Łucku przy kościele kate=

dralnym Rzymsko-Katolickim.

(Wyjątek z rapportu urzędowego w.roku 18 20.)

Po przyłączeniu Wołynia do impe-:
rium rossyyskiego,.gdy wieś. Dołhowola:
większa część funduszu, odpadła, zda-
rzyła Opatrzność wypadek, który dom:
miłosierdzia pomnożył. i dotychczas:
przez lat 26 cudownie prawie utrzy-
mue.. Córka obywatelska Panna Jó-
zefa. Polanowska starościanka ostrska,
mając powołanie poświęcić się Bogu
w: Zgromadzeniu Siostr Miłosierdzia;
wyjechawszy, z domu rodzicielskiego w r.
1792 donowieyatu tego Zgromadzenia
do Warszav y, w Łucku dowiedziała się;.
iż nie może daley jechać, ponieważwten-
czas właśnie zaszła rewolucya, za wey--
ściem. woysk rossyyskich do polskich:
granic z.konfederacyą targowicką.. Nie:
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mogąc zatćm dla poruszeń woyskowych |
1 zamieszania w kraju „daley jechać, i
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naylepsze AAA się , szpital swóy
E$.Łazarza, w tychże murach pomieszczo-

zniewolona zaczekać aż się burza uspo- | ny, jey opatrywaniu poruczyła, i na
koi, niechciała dać powołaniu swemu
rozerwać się powrótem na łono familii,
ale uprosiła rodziców, aby Jey pozwo-
lili w Łucku tym czasem, nim spokoy-|

|jedaego zeswego zgromadzenia »roku-ność nastąpi, służyć ubogimi chorym,
a na utrzymanie się jey i na wsparcie
ubogich, z wioski swojey blisko Łucka
będącey, Żywność dostarczyć raczyli.
Uczynili to chętnie rodzice, uczynilyi
domy jey spokrewnione i znajome, tak,
że wkrótce znaczney liczbie chorych
ochoczo iszczęśliwie służyć poczęła, u-
prosiwszy do nich bezpłatną pomoc le-
karską od doktorów w Łucku będących,
którey potćm i od powiatowego zawsze
doznawała. Bóg tym początkom bło-
gosławił, bo okoliczne domy, mianowi-
cie znacznieysze, obfite przysyłały jał-
mużny; kapituła łucka ze swey strony
dała w dawnych swych murach poinie-
szczenie dla chorych idla niey, i cokol-
wiek od opatrzenia swego szpitala zo-
stawało, to wszystko na opłatę lekarstw

dła-chorych, i ich potrzeby obracała.
Naresztę, gdy rewolucyatym się zakoń-
czyła, że Warszawa państwu pruskiemu
dostala się, nie chciała jechać w obcy
już kray, iwtćm mieyscu, na którem
Bóg dobrym jey chęciom błogosławił,

_ słażyć Mu postanowiła. Dobrała więc
sobie pomocnice, i poczęła przyymo-
wać sieroty ubogie ya edukacyą, tu-
dzież dzieci znalezione. Z jałmaużn, to

"wszystko utrzymując, nie przestawała

wyżywienie będących tam osob strawne
daje; a co się zostaje odstrawnego, o-
dzieży iopału, przeznacza wszystko na
chorych i nasieroty. Dozór swóy przez

ratora Operum mistrigordkóe rościągając,
i pomoc co do nauki chrześcijańskiey,
zachowania pobożności i obyczayności,
czyniąc. Z czasem, obywatele widząc
(dobre prowadzenie ubogich Panienek,
córki swe na edukacyą teyże Pannie
Polanowskiey oddawać poczęli za umów
wioną opłatą , którą ona dlatego tyl-
ko przyymuje, aby to co od wydatków
zbywać może, wsparciem domowi mi-
łosierdzia, służyło. "Tym sposobem dóm
ten przez wszystkie lata utrzymywa-
nym był, karmiąc io patrując bez za- 
mierzoney liczby, każdego roku pier-
wey do 80, oddawna zaś przeszło 100,
a teraz sto kilkadziesiąt osob.

Prócz jałmużn ręcznych corocznie
obfitych, przybyły do tego domu mi-
łosierdzia, stale fundusze, z laski dobro-
dziejów, którzy w porządku abecadło-

wym wymienieni będą w nowym cią-
gu Skazówki historyczney. '[u o sa-
mey Pannie Połanowskiey to tylko
wspomnieć się godzi, że nieboszczyk
Tadeusz Czacki, wielkim był cnot jey
wielbicielem, a o zasługach w edukacyi
publiczney przedstawiał dawnieyszemu
ministrowi oświecenia hrabiemu Razu-  mowskiemu, który w miesiącu wrześniu

na tćm, alejjeszcze itych, których wdo- |roku 1811, pisał do Panny Polanow-
mie pomieścić nie mogła ubogich i cho-;skiey list pochwalny, a tego sam nie-

' rych, gdzieindziey w mieście będących| boszczyk Czacki, osobiście był jey od-
wspierała, i nimi się opiekowała. Ka- |dawcą.
pituła widząc jey w swiętćm powołaniu  
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TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI NA RZECZ
UBOGICH UCZNIOW FTzy gimnazyum gu-

bernii podolskiey w Minnicy.

(Wyjątek z rapportu urzędowego do Uniwersy-

tetu pod d. 6. stycznia 1821.)
g4

Pierwszą myśl do zawiązania tego
towarzystwa dobroczynności dla ubogich
chorych uczniów, podał w roku 1816
Pan Adam Chondzyński lekarz gimna-
zyalny, który, chcąc rozszerzyć sposo-
by leczenia: uczniów ubogich, wielu
w tamtym roku, chorobami dotkniętych,
za naylepszą rzecz uzńał, aby pewne
corocznie składki, na ten koniec czy-
nione były.

Wniesiona rzecz ta na sessyą obrad
szkolnych całego zgromadzenia; powsze-
chne znalazła przyjęcie. Zaraz zawią-
zane na teyże sessyi zostało '"Towarzy-
stwo Dobroczynności, ato w celu nie-
sienia wsparcia i ulgi ubogim dzieciom
gimnazyum! naszego. Członkami tego
towarzystwa są: naprzód, wszyscy na-
uczyciele gimnazyum, którzy corocznie
w xiędze sznurowey tegoż towarzystwa
zapisali się dawać pewną ofiarę. Ta-
kowe ofiary od członków towarzystwa,
corocznie się wypłacają.

Chcąc temu towarzystwu obszerniey-
sze dać znaczenie, i dochody jego po-

mnożyć, złożone było w roku 1816
publiczne posiedzenie wszystkich człon:
ków towarzystwa, składających się z na-
uczycielów: Przypuszczeni zostali u-
czniowie wszyscy do wspólności zamia-
rów, a to, przez wybor dwóch dele-
gowanych z każdey klassy, aby ci, na
sesyach towarzystwa cum voce consulii
va zasiadali. Obrano prezesa towarzy-
stwa, assessorów trzech, kassyera i
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sekretarza. Zaproszono na członków
honorowych, duchowieństwo swieckiei
obywatelów. Naywięcey ofiarami swe-
mi do tego towarzystwa, przyczynił się
dom PP. Szczeniowskich,zktórych ociec
Onufry Szczeniowski dzisieyszy dozorca
honorowy szkół powiatu winnickiego
500 zł. ofiarował, a syn jego zmarły,
Ignacy Szczeniowski marszałek winnicki
sto złotych corocznie , namajątku swym
Siedliszcze, dla towarzystwa zapisał.

Nie schodziło na szczodrobliwości i
darach innych gorliwych obywatelówi
obywatelek, których imiona i ofiary,
w xiędze sznurowey są zapisane. Mło-
dzież gimnazyum naszego, dobrowol-
nemi ofiarami przykładała się znacznie
już to pojedyńczo, już klasami, i do
dziś dnia każdy uczeń niesie na ofiarę
dla cierpiących ubogich współ-uczniow
to, co mu hoyność rodzicielska dla za-
bawy pozwoliła, ucząc się zaraz w mło-
dości , tam szukać naywyższego ukon-
tentowania, gdzie się ona prawdziwie
znayduje, to jest w czynieniu dobrze
drugim. Nie zapomnieli członkowie to-
warzystwa ubiegać się także w pomnoże-
niu dochodow towarzystwa, w czćm
'kassyer Jan Miładowski, prefekt gimna-

zyum, danym w roku przeszłym na do-
chod towarzystwa koncertem, znacznie
wsparł jego kassę: przy którey okoli-
czności wielu obywatelów hoynemi da-
rami pokazało, jak mocno się im podo-
bały usiłowania władzy szkolney , aby
młodzież przy naukach, naytroskliwsze
miała staranie o zdrowiu swojem.
Wedle rapportu kassyera towarzystwa

[Pana prefekta gimnazyum Miładowskie-

go, całego dochodu w tych piąciu latach
miało towarzystwo rub. sr. 694 kop. g8,
assygnacyami rub. 50. Rozchodu było
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rub. sr. 185 kop. 74. Pozostaje więc
całkiem tego funduszu rub. sr. 511 kop.
24iassyg. rub.5o. Ażeby ten fundusz,
darmo w kassie nie leżał., oddany na
procent został Panu Władysławowi
hrabi Chołoniewskiemu , a to w kwocie
rub. sr. 450 czyli zł. pol. 5000. Reszta
za5, to jest rub.sr. 61 kop.24 i assyg.
rub: 50, pozostała się w kassie na po:
trzebne dla chorych wydatki.

Celem towarzystwa dobroczynności
naywiększym jest, nieść zaraz ogulnie
wszystkim uczniom pemoc z początku
choroby, w czćm gorliwości P. Chon-
dzyńskiego lekarza gimnazyalnego nay-
większą zaletę oddać należy, stara się
bowiem wszelkich chorob usuwać przy-|
czyny. To pilne oko, na zaczynających
chorować uczniów, było przyczyną, że
w roku przeszłym nie tylko żaden u-
czeń nie umarł, ale nadto, nie było ża-.

dnego, któregoby choroba niebezpie-
czeństwem groziła. Utrzymuje nadto
towarzystwo z kassy swojey chirurga,
którego obowiązkiem nayistotnieyszym.
jest, pilnować chorego, aby wszelkie.
lekarza przepisy zachowane były. Nad

-to, towarzystwo dla prawdziwie ubogich, | .

dostarcza potrzebnych lekarstw, po-
karmów, napojów. bielizny, aniekie-
dy ii wygodnieyszego pomieszkania. Co

do lekarstw, wspierane jest od P. Gur-

sza, konsylianza dworu polskiego, a tu-
teyszego uprzywilejowanego aptekarza,
który zawsze z części nalezytości za
lekarstwa dla ubogich, nieco ustępuje,

aby wydatek na dobro towarzystwa

zmnieyszyć. Wielu uczniów od czasu

ustanowienia towarzystwa, doznało zba-

wienney pomocy z Dobroczynności, któ
rą, choć nieznana dotąd światu, jak; 

a22

nący strumyk , jednakrozlewa swe do-
brodziecystwa na młodych, którzy się
dla służby naylepszemu Monarszeikra-
jowi, w naszym gimnazyum edukują.
Nie jednę już łzę osuszył ten dobro-
czynny ogień z lica rodziców, którzy
całą nadzieję w dobróm wychowaniu
dzieci swych założyli, a których ubó-
stwo nie mogłoby może wyrwać z łoża
choroby dzieci, gdyby ludzkość nie po-
Spieszyła na pomoc.

Mam nadzieję, że to towarzystwe
coraz więcey  Wzrastając, rozszerzy,
swoje dobroczynne zamiary: że będzie
przez garliwość 'członków jego i ofiary
obywatelskie kiedyś w stanie urządze-
'nia studeńskiego lazaretu, i opatrzenia

go w naypotrzebnieysze lekarstwa. A
wtedy stanie się wielką tuteyszemu
instytutowi pomocą, izachowa krajowi
młodzież zdrową, pełną dowcipu i ta-

lentów, po którey wiele spodziewaćsię

należy.

Dyrektor szkół Podolskich X. Maciejowski.

—

O TOWARZYSTWIE FILARMONICZNEM w PE-

YLERSBURGU.s

(z Dzien. Tow. Człekolub. Część. VIII, str. 19.)

Towarzystwo filarmoniczne sankt-
retersburskie, winne swóy początek gor-
liwości amatorów muzyki, którzy w ro-
ku 1802 przyprowadzili do skutku ten
pożyteczny zamiar. Założycielami jego
byli: bankier nadworny jbaron Raał i
assesor kollegialny, teraz radca stanu,
Adelung. lm pierwszym przyszło na
myśl użyć na pożytek przewybornego
tworu muzyki oratoryum Haydena,

w cieniach dalekich drzew , cicho pły-iGStworzenie Świata, dla uformowania no-

=.

 



123

wego zakładu, któryby wpoźnieyszym
czasie mógł być ku pomocy i pociesze-
niu wdów i sierot naszych muzyków.
Połączywszy się z dwóma członkami
cesarskiey muzyki nadworney , Panami
Bullangiem i Bachmanem, i mając wspar-
cie od wiełu amatorów tey piękney sztu-
ki, otrzymali pomyślny skutek. Po-
„mienione oratoryum było exekwowane:'
z taką doskonałością, jakiey publiczność
nasza nie miała sposobności słyszeć do
tego czasu. A ztąd poszły nayśmielsze:
ich nadzieje: wspaniałość dobroczyn-
nego Monarchy i całey* Nayjaśniey-

„szey familii, i czynne przyłożenie się
publiczności, chętnie wspomagającey
to wszystko, co jest dobrem, wzino-
eniły nadzieję założycieli. Kiedy ora-
toryum: Stworzenie świata, było drugi
raz exekwowane, po odtrąceniu wy-
datkow, pozostałość 10,000 rubli, wnie-
sioną była do banku państwa,i stała
się pierwszym kapitałem na pensye
wdów i sierot po zmarłych muzykach.
"Tak sczęśliwy początek zabezpieczył
już nazawsze toprzedsięwzięcie : towa-
rzystwo, składające się po większey czę
ści z członków muzyki nadworney, przy-
jęło nazwisko Towarzystwa filarmoni
cznego; w tysnże roku ótrzymało nay--
wyższe potwierdzenieipozwolenie rzą-
dzenia się własnemi swojemi prawami,
imieć własną pieczęć z cesarskim her-
bem. el tego ustanowienia zależy na
podaniu pomocy 1 pasżechy dla wdów
i sierot; środkami dotego jest muzyka,
i dlatego towarzystwo wzięło za swóy
herb: na gasnącey pochodni (znamie
śmierci) opartą lutnią , którą panujący
orzeł przykrywa skrzydłami, z napisem:
dla ulgi pozostałych. _ Dotąd założyciele
towarzystwa kierowali dziełami, lecz

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.

 

go towarzystwa,
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gdy przy sczęśliw.ych postępach uznano
Za rzecz kanieczną dać temu zakładowi
trwałe urządzenie; w tedy Pan z/delung
na żądanie wszystkich , ułożył ustawy,
które były jednomyślnie przyjęte, apo
naywyższćm utwierdzeniu zamieniły się
w stałe prawidła dla wszystkich człon=
ków. Kierunek działań filarmoniczne-

na mocy tych ustaw
poruczono pięciu senioróm, wybiera-
nym co trzy lata z liczby członków,
którzy corok w dzień powszechnego ze-
brania obowiązani zdawać towarzystwu
sprawę z czynności. Na członków to-
warzystwa mogą być przyjęci muzycy
nadworni i teatralni. Przy swoićm
przyjęciu składają niewielką summę pie-
niężną i corocznie wnoszą, pierwszey
klassy po 15, drugtey po 10, atrzeciey
po 5 rubli. Na tey małey składce o-
pierają się coroczne pensye dla wdówi
dzieci, wynoszące od sta do dwóchset
i trzechset rubli, podług klassy, do któ-
rey należeli zażycia swego. "Towarzy-
stwo tak jest wspaniałe wswoichwspar-
ciach, iż daje pensye tym nawet wdo-
wom i sierotom, których mężowie lub
oycowie byli tylko jeden rok jego spół
członkami.  Dła powiększenia dochodow
towarzystwa, corok dają się dwa lub
trzy wielkie koncerta , ałbo też orato-

rya; pieniądze zebrane za bilety, pe
odtrąceniu wydatków, wnoszą się do
kassy ogólney. Tym sposobem w prze=
ciągu lat 17 towarzystwo , nie tylko
mogło zrobić znaczny zbiór dzieł i in-
stramentow muzycznych, przysposobić
wszystko, co potrzeba do dawania kon-
certów i zgromadzeń, lecz powiększyło
kapitał swóy do 60,000 rubli, które
wniesiono do kommissyi umorzenia dłu-
gow panstwa.

2  
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Pożyteczne działania filarmoniczne-

go towarzystwa były wspierane przez

honorowych jego spółczłonków , we-

wnątrz Rossyi i za granicą będących, i

przez dobroczynną publiczność, którą

zwykła względy swe okazywać dla tak

pięknego zakładu.
Teraz towarzystwo daje peńsyą dla

21 wdów po 500 rubli na rok, a1a wdów

po muzykach, którzy nie byli jego człon-

kami, biorą corok znaczne wsparcia,

tak,że wydatki towarzystwa dochodzą na

rok do 11,000 r.. Oprócz tego nie opuscza

naymnieyszego zdarzenia udzielania po-

mocy w niesczęśliwych okolicznościach

tak samym muzykom, jako ich familiom,

na co od czasu jego urządzenia,wydało już

więcey 5,000 rubli. "Tym sposobem to-

warzystwo filarmoniczne ustaliło już na

przyszłe czasy swóy byt i w kapitale

pensyynym utworzyło niewyczerpane

źródło wsparcia i pocieszenia dla pozo-

stałych rodzin po swoich członkach.

Ponieważ główną pobudką do zało-

żenia towarzystwa filarmonicznego, i

znakomitszćóm żródłem powiększenia je-

go kapitału było nieśmiertelne dzieło

Haydena: Stworzenie świata; przeto

w roku 1807 na wniosek radcy stanu

Adelunga, postanowiło okazać temu zna-

komitemu mężowi swoję wdzięczność o-

' fiarowaniem stosownego :nedalu ku je:

go uczczeniu.W roku następnym, z nay-

wyższego pozwolenia, został ten medal

zrobiony przez znajomego Lebrechta.

Medal ten, należący i teraz do osobli-

wości wswymi rodzaju: (bo więcey nad

18 nie rozdano) jest z liczby naywięk-

szych, ima najedney stronie lutnią, nad

którą imie HHaydena umiesczone w wień-
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rok zawiązania towarzystwa; a n1 dru-
giey stronie medalu wybity wokoło pro-
sty, lecz znaczący napis: Societas Phi-
larmonica Petropolitana Orpheo Redivivo.
Medal ten był zrobiony ze złota, wa-
żący 40 czerwonych złotych, i imieniem
filarmonicznego towarzystwa posłany do
Wiednia znamienitemu Haydenowi,przy
liście następującym:

Mościwy Panie

Dyrektorze wiedeńskiey muzyki.

Starsi sankt petersburskiego filarmo-
nicznego towarzystwa spieszą dopełnić
w obliczu twćm nayprzyjemnieyszego o0-
bowiązku. Poczytują oni za powinność,
okazać znamienitemu twórcy dzieł nie-
śmiertelnych muzycznych , świadectwo
wysokiego poważenia, jakićm przejęci są
wszyscy miłośnicy muzyki, na samo tylko
imie Haydena, a razem złożyć swą wdzię-
czność, która rzadko być może słuszniey
należącą , lecz nigdy rzetelnieyszą i mo-
cnieyszą.

Sanktpetersburskie filarmoniczne to-
warzystwo winne swóy byt dcbroczynney
gorliwości czcicielów nieśmiertelnych dzieł
twoich. Sczęśliwe powodzenie przyniosło
skutek ich życzeniom, i tak utworzyło
się towarzystwo, któremu dotąd niemała
liczba wdów winna już stan ubezpieczo-
ny od niedostatku w starości życia: wspie-
rane od Cesarskiey familii i mając po-
moc od dobroczynney publiczności, śmia-
ło może mieć nadzi.ję spełnienia pię-
knych życzeń swoich w dalszym czasie.

Tak poinyślne skutki winniśmy nie-
śmiertelnemu dziełu muzyki, winniśmy

cu, z dębowych i laurowych rószczek twojemu oratoryum: Stworzenie świata.

splecionym; na obrączce położono 1802, Przyymiy; szanowny mężu, ofiarę praw-

 



dziwey i głębokiey wdzięczności, którą
składa ci towarzystwo w załączonym tu
medalu. Przyym z uprzeymością,więl-
kim ludziom właściwą, asczegóniey tobie,
i zasczyć na przyszłość swojąprzychylno-
ścią i uczęstnictwem ten zakład , który
powinieneś uważać za swoje dzieło, a
którego dobroczynne działania iblogosła-
wieństwa przyozdobią świetny schyłek
twojego życia. :

Z należytćóm uszanowaniem it. d.
Sankt-Petersburg 22 maja 1808 roku.

Medal ten sprawił szanownemu we-
teranowi, daleko więcey radości, ani-
żeli wszystkie inne, tak hoynie dla nie-
go szafowane oświadczenia wdzięczno-
ści. Przed samą nawet śmiercią o nim
wspomniał, a podziękował towarzystwu
przez list następujący: |

Mosciwi Panowie

Szanowni starsi falarmonicznego to-
warzystwa.

Niejestem w stanie wyrazić nayczuł-
szey dla nich wdzięczności, jaką napel-
niły mię drogi wasz list i medal dla mnie
przysłany. Miłą mi nader była wiado-
mność outworzeniu się waszego towarzy-
stwa! Pysznić się ztego będę, że praca
moja dobrze przyjętą została w znamie-
nitey stolicy Północy. Bądźciepewni, że
umiem wysoko cenić świadectwo, jakićm|
'zusczyciło mię towarzystwo znawców i
zniłośników sztuki, która mię zaymowała
w całym biegu mojego życia. Ożywili-
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przez to kilka miłych i prześlicznych go=
dzin głębokiey mojey starości.
Oby towarzystwo, rosnąc wpomyślność,

postępowało do chwalebnego celu, który
sobie obrało! Oby zdolnem było obudzić,
rozwinąć talenta, pomagać do udoskona*
lenia nayszlachetnieyszey ze sztuk, i przym
kładem swoim zachęcić dobrze myślących
ludzi, do większychjescze dzieł dobroczyn-
NOŚCI. i
Wtych sczerych uczuciach ku wszyst=

|kim członkom: filarmonicznego towarzy-
stwa mam honor być it.d.
Wiedeń dnia 28 lipca 1808 roku. —, |

, Do tych życzeń wielkiego męża, o-
śmielamy się przyłączyć nasze własne:
oby się ustahł! oby kwitnął w długie la-
ta ten dobroczynny zakład! oby hoy-
ność wspaniałego Monarchy i łaskawe
a uprzeyine przykładanie się oświeco-
ney publiczności, którey równie miłe

| są sztuki i dzieła dobroczynne, były dlań
zawsze zachęceniem doosiągnienia pię-
knego celu przezeń obranego (a). F. 4,

TŁ. Wincenty Leśniewski.
 

(a) Ośmielamy się przydać: iż niemniey byłos
by pożyteczńóm 'utworzyć podobne towa-
rzystwa dla wsparcia wdów isierot poin-
nych artystach, którzyby mogli zabezpie
czyć za życia los swey familii przez małe
ołiary. 'Lym sposobem malarz mógłby co-
rok przedstawiać towarzystwu obraz, ry=
townik estampy, a snycerz statuę, które
gdyby były sprzedane, utworzyłyby kapi-
tał na rzecz członków. Wtedy każda klas-
sa artystów wtey stolicy, znalazłaby wce-
lutego towarzystwa zachęcenie i wsparcie

_ talentów, i wspólnćm staraniem mógłby
ochronić od ubózt wą zostające po ich śmier=
ci żony idzieci, tóćm samćm stałby się sza- ście nanowo osłabione me sity: a uwia-

damiając rnię, że mogę się przyłożyć ile- | |

kolwiek do pocieszenia niesczęśliwych ż

otarcia łez wdów i sierot, sprawiliscie

cownieyszym w oczach publiczności i w ćwi-
czeniach swoich niepodległym, idąc zawsze

, za pobudkami twórczego dowcipu i prawi-
dłami sztuki, nie za gustem , często zepsu-
tym, swoich szacowników.
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SZKOŁA ALEXANDROWSKA WOYSKOWA w TU.

LE (1).

(z Dzień, Towarz. Człek. Część X. str: 1.)

Miasto Tuła zamyka:'w sobieznamie-

nitą pamiątkę dobroczynościstanu szla-

checkiego gubernii tulskiey ; pamiątkę

drogą dła swojego pożytku; świętą dla

wielkich wypadkow w naszej. oyczyźmie.

Obywatele stanu szlacheckiego tey

ubernii, chcąc oznaczyć wdzięczność

poddanych dla Cesarza Jegomości, sczę-

śliwie teraz panującego, za łaskawe po-

twierdzenie dyplomatu: od wielkiey Ka-

tarzyny stanowi szlacheckiemu nadane-

go, postanowili w r. 1801 założyć w"Tu-

le szkołę, dla edukacyi ubogich dzieci

swojego stanu. "Tym końcem, złożyw-

szy przez. dobrowolne ofiary z docho-

dow. własnych znakomitą summę, od-

dali ją gubernialney izbie powszechney:

opieki, a razem zawiadowstwo tey suim-

my i rząd sameyże szkoły.

O tak dobroczynnym postanowieniu

wkrótce dowiedział się Cesarz Jegomość

i zasczycił go sczegulną swoją łaską, któ-

rey drogićm dla stanu szlacheckiego tul-

skiey gubernii świadectwem , jest ukaz

19 kwietnia 1801 roku, do cywilnego |

gubernatora tulskiego. Umiesczamy tu

jego słowa:

 

(1) Opisanie to nadesłane do komitetu nauko-

wego Cesar. Tow. Człekolub. przy nastę-

pującym liście: ;, Przejeżdżając przez 'Lułę,

miałem zręczność wywiedzieć się cieka-

wych sczegułów o szkole woyskowey ale-

xandrowskiey, którey bytność nawet nie-

wszystkim wiadoma w naszey oyczyźnie.

* Pragnąc jakąkolwiek uczynić przysługę ko-

wmitetowi, w obowiązku członka korre-

spondenta, ośmielam sięł przesłać zebraną

przeze mnie wiadomość o tym zakładzie it.d.

150

„Podany mi został przysłany od was
projeki zaprowadzenia w Tule sźkoły,

dla edukavyi ubogich dzieci stanu szla-
checkiego:  Przyymcie podziękowanie

moje za uczęsłuictwo wasze w tey rze-

czy, i oświadczcie stanowi: szlacheckie-

imu,. iż żaduey ceny znaleźć nie mogę
dła chwalebnych pobudek, które do u-
tworzenia tego zakładu były mu powo-

dem, również z niczeni nie niogę porów-

nać mojey: radości, widząc w samym po-
czątku mojego panowania, iż zamiast

próżnych i ruysujących wydatków du-

my i rozkoszy, Są poświęcane Części

majątkow na rzeczy tak pożyteczne , 1

utwierdza się duch ebywatelski, który

przeżywa wszystkie doczesne ustano-
wienia, a w powszechnćm dobru potom-

ków zakłada rzetćlną chwałę. Aby wię-

cey okazać stanowi. szlacheckiemu, jak
przyjemnym jest dla mnie jego zamiar;
[dzielę z nim chwałę tego zakładu, i na-
znaczam dlań z mojey strony co rok z ga-

binetu po 6,000 rubli, sczerze: pragnąc

i mając nadzieję, że zakład. ten urzą-

dzony będzie podług naylepszych pra-
wideł, apostępami swemi spełni ocze-
kiwanie prawdziwych synów oyczyzny:”

postanowienie swoje nie tyłko pot wiec-

„dzone od. Cesarza Jegomości, ale jescze

hoynie wsparte jego sczodrotą, umy-

ślił go przyozdobić, świętćm dla seroa
rossyanina imieniem „Alexandra. ŹZy-

czeniem. było szlachty, ażeby szkoła,
która byt swóy winna dobroci. Monas-

chy, nosiła jego imie, i ażeby dzieci

ich, biorąc wychowanie, naydroższy

dar w życiu, miały nazawsze w pa-

mięci, że pochodzi od Alexandra. Ukaz 
w tey rzeczy wydany 16 sierpnia. te-

 

Wdzięczny stan szlachecki, widząc:
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goż roku, godny bydź wyrytym na ser-
cach rossyan.
„A pierwszym mię uwiadomieniu

otym zamiarze stanu szlacheckiego gu
bernii tulskiey, założenia szkoły ślą u-
bogiey szlachty, oświadczyłem już przez
was: moję wdzięczność ; teraz na donie-
sienie wasze o tóm życzeniu, powta-
rzając też same wyrazy, chociaż prze-
konany jestem, że dziełu powszechne-
go pożytku imie nie może nowey nada-
wać wartości, lecz aby pokazać, jak

wysoce poważam czyny szlachty. dla
tego zakładu, zgadzam się na zadość u-
czynienie jego żodiókie: aby nazywa.
nym był Ałexandrowskim..
Wnastępnymczasie Cesarz Jegomość

raczył przeznaczyć na-rzecz tey szkoły
znaczne dochody z przedaży żelaza z ko-
palni skarbowych, a potem zamiast
tego dochodu ukazem 26 kwietnia 1514
roku, naznaczono wydawać corocznie
po 10,000 rubli..

Przez takie wsparcie dla tey szko-
ły z Monarszey hoyności , summny dla
niey, przez. dary jednorazowe i coro-
czne wiecznie zapewnione, ciągle się po-
większały , a. w 1814. roku stan szla-
checki tulskiey gubernii, dla lepszego

ustalenia źródeł. tegozakładu i na.znak
pamiątki dla Ś. p. jenerał-feldmarszal-
ka xięcia Goleniszczewa Kutuzowa sino-
leńskiego ofiarował więcey 107,000rub.
z warunkiem, aby część z tych pienię-

dzy użyć na'wyreparowanie domu Ale-|.
xandrowskiey szlacheckiey szkoły, ofia-
rowanego przez Pana Bataszewa., re-
sztę zaś oddać na pożyczkę, a z pobie-
ranych-.procentów utrzymywać wszko-|.
le odpowiednią liczbę pensyonarzów,pod
imieniem pensyonarzów Aięcia Kutuzo-

wą. smoleńskiego.  Summa ta przeszła.
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takoż pod zarządzenie izby powszechney
opieki.

'Pulska. Alexandrowska szkoła, będąc
w takim stanie co do kapitałów i do*

chodów, dostatecznie byt jey zabezpie-
czających, zwróciła na sievie sczegul-
ną baczność sprawującego ministeryum
policyi, jenerała piechoty hrabiego Ser-
giusza Kożmicza Wiazmitynowa. Po-
strzegł on, że szkoła ta może przy-
nosić znakomity pozytek; lecz, że nie
ma stosownych do tego prawideł. Zia-
tem zgodnie z EWRCAAE stanu szlache-
ckiego. tulskiey: gubernii, postanowi
„wszy zamienić ją na szkołę woyskową;
przedstawił do tego projekt ustaw i
etatu, które z woli Jego Cesarskiey Mo-
ści były przeyrzane w radzie szkół woy-
skowych i po zrobieniu: niejakich- do
pełnień: zostały Naywyżey potwierdzo-
ne dnia 27 grudnia 1817 roku. Potóćm
nowćm urządzeniu, Ałexandrowska szko=
łą woyskowa, trzyma pierwsze miey-
sce po korpusach. kadeeckich i: żołnier-
skich sierot, i zostaje teraz pod: wie-
dzą rady szkół woyskowych.

Ustawy szkoły: zawierają wszystkie
sczeguły należące do jey rządu, dó.
edukacyt. iwychowania młodzi. Główne
zaś ich zasady objęte są w poniższych
prawidłach, wyrażonych wprzełożeniu
rady szkół woyskowych, naywyżey po-
twierdzonem razem z ustawaini i eta-
tem.

1. Szkoła ma bydź woyskową zgo-
dnie zżyczeniem szlachty, dla.czego dy-
rektora i potrzebną liczbę ober.ofice-
rów powinna mieć z osob woyskowych..

2.. Szkoła- ma być zarządzaną przez.
mieyscową. radę, którą składają: cy--
wilny gubernator:w tytule opiekuna,  
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gubernialny marszałek szlachecki i dy-
rektor szkoły.

5. Wychowańców sposobiąc do'służ-
by woyskowey, po ukończeniu kursu
nauk odsyłać do 2go kadeckiego kor-
pusu dla ukończenia kształcenia i wy-
słania do woyska; tych zaś, którzy sta-
ną się niezdatnemi do służby woysko-
wey, lecz okazali znaczny postępek
w naukach, wypusczać do służby cy-
wilney zrangą 14 klassy na wzór in-
nych szkół i pensyy. ©

4. Wszkole, podług teraźnieyszych
dochodow utrzymywać jey kosztem
2 dzieci szlacheckich tulskiey guhernii
50 wychowanców i 50 pensyonarzów
z summy za nich opłacaney.

5. Kapitał szkoły oddawać ma na-
pożyczkę izba bowszechney opieki, któ-
ra wszystkie pobierane procenta i ofiary
zachowując dla szkoły, przyymuje iin-
ne na rzecz jey dochody: ztego wszy-
stkiego wydaje przeznaczoną na utrzy-
manie szkoły summę, a pozostałość przy”
łącza do kapitału.

_ 6. Na coroczne utrzymanie tey szko-
ły przeznacza się 29,940 rubli. Summa
ta składa się ze źródeł w etacie wyscze-
gólnionych , bez nowego wsparcia ze
skarbu. (

i W etacie szkolnym między innemi
| WIARĘ

-. Z liczby 50 skarbowych wycho:
wańców 1o0ciu będzie się nazywać pez-
syonarzami Xięcia Goleniszczewa Kutu-
zowa ŚSmoleńskiego, podług Życzenia sta-
nu szlacheckiego, który ofiarował na
ten cel osobną summę.

2. Utrzymywana teraz przez szkołę
liczba wychowańców z corocznych ofiar,
wnaszanych przez różnych dobrodzie-
jów, przyłącza się do liczby drugich 40  

25%:

wychowańców, a pobierana za nich sum-
ma dodaje się do ogulnych dochodow
szkoły.

5. Przeznaczonych 50 pensyonarzów
przyymować za opłatę: od dzieci szla-
checkich tulskiey gubernii po 400 rub.,
a innych gubernii po 500 rubli. Liczba i
pensyonarzow może bydź większa niż
50; jeżeli mieysce pozwoli szkoła może
utrzymywać i półpensyonarzów z dzieci
szlacheckich za opłatę od każdego po
250 rubli na rok.

4. Co do umundurowania wychowań-
ców, i wogólności co doopatrzenia szko-
ły wamunicyą iinne rzeczy , postępo-
wać podług wzoru i ustanowienia po-
twierdzonego dla Cesarskiego domu sie-
rot woyskowych. Półpensyonarze ma-
ją własną odzież, która powinna bydź
jednakowa, aw kolorze stosować się do
munduru tulskiey gubernii.

5. Na rachunek summy , maznaczo-
ney etatem na utrzymanie szkoły 29,940
rubli wydawać: a) procenta pochodzące
od kapitału szkoły, wynoszącego 1g97,000
rub., licząc po 6od sta, rub. 11,820. b)
Naymiłościwiey przeznaczone dla szkó-
ły corocznie ukazami: 19 sierpnia 1801
roku z gabinetu 6,000, 26 lutego 1814.
roku ze skarbu 10,000 rubli, c) niedo-
stającą zatóm summę 2,120 rub. do-
pełnić z darów przy pożyczkach kapi-
tału szkolnego, w ogulności z ofiar na
jey rzecz dawanych i z opłacaney za
utrzymanie pensyonarzów i pużpensyo”
narzów sumimy.

6. Wypłata summ ckonychi
w Ogulności na wszystkie przedmioty
czyni się nie inaczey, tylko na istotne
potrzeby; dla tego, co do wydatków na
każdy tercyał, rada szkolna przegląda
uprzednio we wszystkich sczegułach
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rachunki i żąda wydania summ w takiey
ilości, jaka podług jey zdania uznaną

będzie za koniecznie potrzebną. Ogul-
na z tego pozostałość dodaje się do kapi
tału.

Przystąpiwszy na tym fundamencie,
do przekształcenia i urządzenia szkoły,
rada jey otwartą została dnia 2  ma-
ja 1818 roku, i jak się późniey okaza-
ło, że na wyręparówańie domu szkol-
nego, oprócz wprzódy naznaczonych
na to 50,000 rub., potrzeba było jescze
do 17,5g0 rub., summy zaś szkolne za
wpływem nowych dochodów dozwalały
odłożyć tę ilość, więc iużycia tych pie-
niędzy na ten przedmiot pozwolono.

A tak szkoła woyskowa założona przez
stan szlachecki tulskiey gubernii dla
wychowania młodzieży ku dobru oyczy-
zny, zostanie nazawsze pod tarczą świę-
tego imienia Alexandra, wieknistym po-
mnikiemjego dobrodzieystw, wdzięczno-
ści poddanych za nie i wielkich wypad-
kow w oyczyznie naszey. 3

7ł. Wincenty Leśniewski.

SZPITALE 1 DOMY PRZYTUŁKU CZYŁI GOSPO-|.

Dyw PARYZU.

(Wyjątek z Annuaire dę la socićtć philantro.

pique 181g.)

Szpitale zwane Hopitaux, są dobro-

czynne zakłady przeznaczone na przyy-
mowanie i opatrywanie biednych wten-
czas, kiedy są dotknięci jakąkolwiek|
chorobą: a zaś domy przytułku czyli
gospody Hospices są poświęcone dla nę-
dzarzy , małoletnich sierot, zgrzybiałey
starości wszelkich sposobów do życia po-| 
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ciężką chorobą złożonych. W roku 178g
było w Paryżu szpitalów i domów przy-
tułku 48, dzisiay liczba pierwszych 6
tylko a drugich 12 wynosi, utrzymy-
wanych staraniem rządu, nie licząc do-
mów przez miłosierne osoby fundowa-

nych, których rząd szlachetne tylko
zamiary wspiera. llawniey 20,000 osób
corocznie opatrywano w publicznych pa-
ryzkich szpitalach i domach przytuł-
ku, oprócz podrzutków, których liczba
do 15,000 wynosiła, biorąc je od uro-
dzenia aż do młodzieńczego wieku. W te-
raźnieyszym stanie ledwie 15,000 osób
mogą byćrazem przyjęte do szpitalów
i domów przytułku, ale w nich wygoda
i opatrywanie nierównie do wyższego
są pomknięte stopnia. Każdy rodzay
choroby, i oddzielnie wiek każdy dla osób
płei obojey ma sczegulne dla siebie prze-
znaezone mieszkanie , chorzy oddychają
powietrzem czystćm, zasilani są pokar-
mami do stanu zdrowia stownemi, i
azdy ma swoje oddzielne łóżko. Po-

sługa we wszystkich tych domach od-
bywa się nayczynniey. Znaczna liczba
szpiłalów paryzkich, była niegdyś przed-
miotem bojążni i wstrętu dla biednych,
którzy uciśnieni chorobą musieli w nich
szukać dla siebie wsparcia ; dzisiay prze-
ciwnie, ci którzy ze szpitalów wyszli,
nayczulszą za odebrane dobrodzieystwa
wdzięcznością przejęci, nie przestają z u-
wielbieniem sprawiedliwych oddawać
pochwał tym dobroczynnym zakładom,co
w chorym, żebrzącym pomocyi ratunku,
rodzi niewątpliwą ufność. Zaspokojony
pięt chorego umysł albo dokonanćm albo „
|mającćm się dokonać troskliwćm około
niego staraniem, rokuje sczęśliwy sku=
tek. przyjętych lekarstw i rychły po-

zbawioney, wreszcie dla osób długą i wrót do zdrowia.
f
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'We wszystkich zakładach, októrych
tu mowa, naytroskliwsze staranie około
zdrowia mają naydoskonalsi lekarze i
chirurgowie paryzcy,i wszelkiego rodzaju
lekarstwa z ostateczną ścisłością są ro-
bione i rozdawane chorym. ,

Siostry Miłosierdzia (1) we wszyst-
kich szpitałach paryzkich usługują cho-
rym. Wszędzie one niosą jednostayną
gorliwość, i tę przyjemną i uymującą
łagodność jaka im przewodniczy w opa:
trywaniu chorych i w znoszeniu przy-
krych i pełaych odrazy trudów. Wy-
trzymują cierpliwie wszelkie obelgi, na

' jakie dręczący ból chorych, lub ich gru-

bijaństwo częstokroć je narażają; sło-
wem wszędzie spełniają swoje poselstwo

4

 

(1) Siostry Miłosierdzia nanayważnieyszą zasługu-
ją uwagę w administracyi szpitalów i domów :
przytułku: one tam wprowadziły wszelki eko-

nomiczny porządek, wznieciły gorliwość

w opatrujących ityle dały dowodów praw-

dziwey litości nad nędzą bliźniego ,iż zdaje

się pożyteczną być rzeczą zastanowić SIĘ

nad środkami, jakby można w tetak dzielne

pracownice dla cierpiącey ludzkości, wszy-
stkie zakłady miłosierne opatrzyć.

Główny ich zakład w Paryżu jest w. dawnym

domu sierot, na ulicy Vieur-Colombier.
"To zgromadzenie ufundowane przez 5. Win-

centego a Paulo w 1617 roku, liczy teraz
(r. 1819) 2,000 osób , a liczba domów mi-

osierdzia, w których usługują, około 500 wy-

nosi. Głównym cełem ich instytutu jest,
opatrywanie wszelkiego rodzaju chorych
w szpitalach cywilnych 1 woyskowych, po
więzieniach i prywatnych domach , słowem

wszędzie , gdzie tylko dadzą się widzieć zna-

ki dotkliwey nędzy. 'Trudnią się także edu-

kacyą młodych ubogich dziewcząt, 1 zay-
mają się losem podrzutków i sierot plci ©-

ojey. |
Prócz Ri Miłosierdzia są jeszcze w Paryżu

inne Zgromadzenia panienskie prawie jedna-
kowy €el powołania z siostrami miłosierdzia
mające, 1 takiemi są: Siostry ś Tomasza
z Willanowy , Siostry ś. Michała, Siostry
szpitalne,i Siostry śtey Kamilli.
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Boskie z ńieporuszoną stałością, i peł-
nym litości umysłem,których żadna prze-
ciwność zachwiać nie zdoła.
We wszystkich szpitalach daje się

chorym odzienie i bielizna; a te w któ-
rych przychodzą, ponaprawiane, leżą
wskładzie aż do czasu wyzdrowienia
chorego , któremu się potóm oddają,
lub je w przypadku smierci familija zmar-
łego zabiera.

Chorym do szpitalow 'przyjętym za-
pewnia się dni 8 na ich dostateczne wy-
zdrowienie. 'Ten zakres czasu w nad-

zwyczaynych przypadkach, jak naprzy-
kład po ciężkich operacyach chirurgi-

cznych zwykł się przedłużać, daje się

jednak baczność we wszystkich izbach

konwalescentów, ażeby zupełnie zdro-
wi nie utrzymywali się nad potrzebę,

a tóm samóm ażeby napróżno dla drugich
niezaymowalimieysca. W każdym szpi-

tału iw każdym domie przytułku są ką-

piele; ostatnie z tych zakładów zawsze

jedno infirmarium mają. |
We wszystkich szpitalach udziela się

dobroczynna pomoc i dla tych chorych,
którzy w pewne godziny przychodzą

jey szukać. Porada lekarzy ilekarstwa

dają się bezpłatnie, operacye chyrurgi-

czne także się odbywają, i te nayli-

cznieysze bywają w szpitalu dziecinnym,

u 5. Ludwika, i w szpitalu chorych we-

nerycznych. Takowe pomoce dla cier-

piącey ludzkości, z wielkim pożytkiem

przyczyniają się do powiększania ratun-

ku i wsparcia dla ubogich chorych, po-

nieważ i dla tych niesczęśliwych, któ-

rym cierpienia dozwalają przybywać do

sali porady, dają naypożądańszą Spo-

sobność, że otrzymują takie bezpłatne

opatrzenie ze strony lekarza, chirurga

i apteki, jakieby tylko w szpitalach zo-

   
ł
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stając odbierać mogli, nadto takowi cho-
rzy itę jescze pociechę mają, że w domu
na łonie familii własney bezpłatnie do-
stają lekarstwa i są odwiedzani przez
lekarza. | p

Ażeby być przyjętym do któregokol-
wiek z domów przytułku, należy zlożyć
świadectwo o dobróm prowadzeniu się, |
być wciągniętym w rejestr ubogich o-
patrywanych przez biuro dobroczyn-
ności, mieć dowody objaśniające o sła-
bości i wieku. zw

Dla przyymowania do szpitałów, jest
osobne biuro tym końcem ustanowione,
ażeby do tych zakładów dla cierpiącey
ludzkości, sami tylko ubodzy i praw-
dziwie chorzy wstęp mieli. Dway me-
dycy i dway chirurgowie siedzą w nićm
codzień od godziny dziewiątey zrana
aż do czwartey wieczorney; examinują
osoby podające się za chorych ubogich,
i przeznaczają im na mieszkanie szpitale
lub domy przytulku, według potrzeby.
Drugim dają radę słówną i na piśmie, o-
patrują w lekarstwa i przedstawiają do
biur dobroczynności, ażeby i takowych
chorych odwiedzano i opatrywano w do-
mach własnych , którym to czasowe do-
brodzieystwojest dostatecznóm. W tym-
że samym biurze dają się rady cierpią-
cym rozmaite dolegliwości, opatrują się
chorobne wysypki, zaradza się mającym
ruptury, i ubogim bezpłatnie rozdają
się bandaże. Osoby dotknięte zaraźli:
wemi chorobami examinują się w tćm-
że samćm biurze, ale w oddzielnćm miey-
scu i w dni naznaczone.

Lekarze lub chirurgowie, a nawet i
"dozorcy każdego szpitala, mają moc
w nagłych zdarzeniach przyymować o-
soby ranione, lub ciężkim i niebezpie-
cznym przypadkom uległe, tudzież ite,

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.
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co nie mogą ani iść, ani być zaniesio<
nymi do powszechnego biura.

Z tego wszystkiego cośmy opisali, i
ze szczegułów, o których następnie mó-
wić będziemy , łatwo się pokaże, że cho-
ciaż braknie jeszcze nieco do doskonałości
w załatwieniu wszystkich potrzeb cier-
piącey ludzkości i w ratowaniu chorych
ze wszystkich niemocy; jednak usilne
starania dałeko pomknięte, i droga przy-
zwoicie wytknięta, zrobiły już krok pe-
wny do uzupełnienia wszystkich potrze-
bnych dobroczynności środkow w mie=
ście Paryżu.

Szpitale dla cierpiących pospolite choroby.

Szpital Boży (Hotel Dieu) naprzeciw.
katedralnego kościoła pod N.: 4.

 Przyymują się do tego szpitala wszy-
scy ranieni i wszyscy chorzy, wyłączy-
wszy dzieci, chorych nieuleczonych, odu-
rzałych, kobićt brzemiennych, chorych
wenerycznych i chronicznych. W tym
zakładzie jest sal 11 dla mężczyzn , a12
dla kobiet: sale te obeymują 1500 łó-
żek (b). W tym szpitalu corocznie o-
patruje się około 12,000 chorych płci o-
bojey. "Tu się publiczne lekcye kliniki
i praktyka operacyy chirurgicznych od-
bywają. Szpital Boży założony w poło-

 

(b) Nie masz w Szpitalu Bożym więcey funduszu
jak na 1500 łóżek; pomimo to, przyymują się
chorzy, którzyby tę zwyczayną przenosili
liczbę, zwłaszcza gdyby w innych szpitalach
pomieścić ich nie można było. Jednak wy-
łączają się ci, którzy są dotknięci choroba-
mi leczonemi w szpitalu 5. Ludwika, albo
wenerycznemi. W innych szpitalach paryz-
kich tyle tylko przyymują chorych, ile jest
zbywających łóżek od liczby przez iastytut
'postanowioney. 5
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wie i7 wieku przez Landry biskupa
paryzkiego. u dOŚSZ%8

Szpital litości, na rogu ulicy: ś. Wik-
tora blizko królewskiegoogrodu pod N. 1:

Ten. zakład uważa. sięzaposiłkowy
szpitala Bożego. "Tu się przyymają cho- |
rzy pod-temiź samemiwarunkami, co i
w szpitalu Bożym, a./lekarzei chirurgo-

wie z pierwszego głównego szpitala 1 tu

edbywają posługę. W tym-domu jest
600 łóżek. — . Ś

Szpital miłosierdzia , na-przedmieściu
$, Germana. pod N. 45. |

W tym szpitalu równie, jak.wiszpi-
talu Bożym przyymująsię chorzy ira-

nieni. Jest tu 50e łóżek w 6-infirma-
ryach, z których 200-dla mężczyzn a 100

dla kobićt. Z liczby500 łóżek, 104 prze-
znaczająsięszczególniey: dla. potrzebu-
jących. pomocy chirurgiczney. Dzieci

niemających .lat 15.do tego szpitala nie

przyymują. | |
W. tym. domu. dają się publiczne

Jekcye. anatomii ikliniki , odbywają się

przytćm operacye chirurgiczne.

Szpital miłosierdzia założony. przez
Maryą. de Medicis w 1607 roku.

Szpital $. Antoniego , naulicy. przed-

mieścia tegoż imienia pod N. 206- 208
w dawnóm opactwie ś. Antoniego.

Tu się przyymują. chorzy i ranieni

pod temiż samemi wa runkami jak w szpi-

talu bożym. Dóm obeymuje 650 łóżek.

Szpital Pani IWecker, w dawnymkla-

sztorze Pocieszenia Matki Boskiey.

" W tym zakładzie jest 140 łóżek dla

chorych i ranionych, przyymujących się
równie jak w szpitalu Bożym.

Tenszpital fundowany w 1779roku

za szlachetnóm wdaniem się Pani. Ne-
cker do rządu i do osób miłosiernych,
które idąc za jey przykładem poświę-  
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ciłyspewńe: fuńdnsze na ten zakład, któr
rego opieką.i kierunkiem zaymowała się
P. Necker. | |

Szpital. ziędza Koszę (Cochin) , na u»
licy przedmieścia ś. Jakóba pod N. 45-49,

Do tego dómu przyymująsię chorzy
i ranieni, jak do szpitala, Bozego, jest -
w -nim 100 łóżek.

Fundacya tego zakładu w 178eroku,
należy się wspaniałomyślności i miłosier-
ney troskliwości x. Koszę, który przez
długi czas byłplebanem przy kościele
ś. Jakóba: i

Szpital Bożą (Beaujon).- 1 .
W. tym zakładzie jest 140 łóżek: 44

przeznaczone dla mężczyn obłóżnie cho-
rych ,.6 sdla wyzdrawiających , równaż.
liczba +dła niewiast. w obudwu stanach
zostających; 20 dla ranionych mężczyzn,.
a 10 dla rannych kobićt, 10 łóżek. pozo-
staje dla tych chorychą którym prze-
pisują lekarze mineralne wody. . Zakład
w Zżyoli tych wód dostarcza. Sala, w któ+
rey lekarze każdego dnia radząprzy+ -

chodzącym od godziny 7 do.8,służy także
i dla mieszczenia 'w szpitalu tych osób;
któreby na ulicy doświadczyły. nieszczę-
śliwego przypadku: tu ich naprzód jak
naystaranniey opatrują, a potćóm odwo*

żą do ich własnych doinów. |

Ten zakład powstał w 1784 rokuze
szczodrobliwościsły:Becujon, który ną
wzniesienie murów 1,500,000 frankow:

poświęcił, i uposażył dochodem 20,008
frankow.
Dóm zdrowia, na: ułicy przedmie-

ścia Ś$. Dyonizego: podN. 112.
Chociaż ustawa tego. dómu-zdaje się

mieć'w widoku,jakby jakoweś szczegulne

dla zakładu zyski, jednak go umieścimy

między szpitalaroi, ratowaniu osób cier-
piących pospolite chozoby poświęcone-
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mi, mianowicie dla*tego, że gozałóży-
ła rada domów- przytułku, i swoję o-
piekę nad nim rozciąga. W tym zakła-
dzie znayduje się125 łóżek.

Przyymują tu, tyłko takowych cho-
rych, eo'są w śtóńie płacenia za swoję
kuracyą iopatrywanie. Cenapłacy od
osoby'na dzień, któraby oddzielny 'po-
koik -mieć chciała jest 5 do 4 franków.

Ci zaś chorzy, którzy.się.mieszczą w po-
wszechnych salach , płacą od osoby 'na
dzień tylko po 2.franki. „Lubo w opła-
cie zachodzi różnica, w opatrywaniu .
i troskliwości około chorych naymniey-
szey nie masz.

Wchodzący dotego domu. obowiąza-
ny złożyć płacę za dni 15 z góry; jeże-
liby wyzdrowiał przed upłynieniem dni,
15; natenczas wraca się mu ileść prze-|
wyższająca należność za jego w szpitalu
pobyt;wprzypadku śmierci przed a5
dniami, przewyżkę wymienioną sukces-
sorowie zmarłego zabierają.

Szpital $. Kosmy , na ulicy observance
pod N. 1.

'Ten dóm utrzymuje szkoła medy-
czna „i od'niey zależy. Sczegulniey jest
przeznaczony na dawanie kursu kliniki,
dla doskonalenia uczniów. Fu sięw ich,
przytomności naytrudnieysze operacye.
chirurgiczne odbywają. "Ten zakład ma
zwyczaynie 60 chorych , ale tak jest
urządzony, że możeich ido 150 przyjąć.

. Osoby, któreby się chciały wtym szpi-
taln umieścić, do szkoły CO.uda-
wać się mają.

Szpital dla chorych dzieci (e) wdaw-
nym domie Dzieciątka Jezus.

' 
 

(©) Szanownyx. Konzsósń, pleban 4ś. Sulpicyusza,
fundował ten dóma755-roku ; sprawiedliwie:
zatem zasługuje , ażeby równie mie był zapo- ; 
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"Tendóm jest przeznaczony dla dzieci
chorych płci obojey, od dwóch lat do
i5stu wieku mających. Liczba łóżek
550, z których 129g służy dła chłopców,
a 85dla dziewcząt , choroby ostre cier-
piących. "Dla kalek i wymagających chi-
rurvgicznych starań naznaczono 70 łóżek,
a ztych 40 dla chłopców; pozostała li-
czba łóżek. zostawiona dla dotkniętych
chorobami zaraźliwemi i ehronicznemi.
Wtym zakładzieutrzymuje się jeden

nauczyciel dla uczenia dzieci czytać,
pisać irachunków. MUczą ich także zasad
religii. |

Rodzice, którzyby chcieli w tym szpi-
talu pomieścić swedzieci,powinni przy-
nieść bilet od kommissarza policyi, lub
z biura miłosierdzia cyrkułu,w którym

żyją.

Szpitale przeznaczone dla cierpiących szcze-
ogaliskome choroby.

Szpital s. $. iudwika, na ulicy zakoł
letów.

Szpital ten jedynie przeznaczony na
leczenie chorób chronicznych, bądź za-
raźliwych, jak krosta, parchy i t. d.
bądź. uporczywych w leczeniu jakszkor-
/but, rak, zastarzałe 'wrzody, tumory
zimne it.zę  Obeymuje:ten zakład 1056
łóż
i, których choroba nie mżika i

dotyla, aby się bawili łóżkiem, używani
są do pracy wewnątrz domu: "Tu się
codziennie zgromadzają dzieci do war
statow przędzenią, szyciai robieniatry-
kotów, za co stosowną do swojey pracy
 

„mniany jak P. .Bożon, Pani Nacker iX.
Koszę, których czcigodne imiona .dodziś
"dnia noszą fandowane |przeż nićh szpitale.

5*
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odbierają zapłatę. Uczą ich także ezy-
tać i pisać.
W tym domu jest osobna sala, do

którey zbierają się chorzy, wyżey wy-
mienione dolegliwości cierpiący; tu bio-
rą radę lekarza, lekarstwa, bieliznęi to
wszystko, coby potrzebnóm było do opa-

" trywania się we własnym domu.

Szpital ś. Ludwika fundowany przez
Henryka IV w 1608 roku.

Szpital wenerycznych, na przedmie-
ściu 5. Jakóba w dawnym kapucyńskim
klasztorze pod N. 5g.

Ten szpital szczegulnie jest przezna-
czony dla osób dotkniętych chorobami
syfilitycznemi; jest w nim 65ołóżek. Tu
chorzy z obcemi osobami, tylko przez
kratę kommunikować się mogą. Nay-
starszy chirurg tego zakładu, daje kurs
publiczny i bezpłatny o wenerycznych
chorobach.

W tym domu zaprowadzono także
pomoc zewnętrzną dla chorych ubogich
jey potrzebujących. Biorą tu bezpłatnie
potrzebną lekarzy radę i lekarstwo. Męż-
czyźni udają się do tego zakładu w po-
niedziałki, środy isoboty, jak tylko le-
karze wizytę szpitalu ukończą; kobiety
we wtorki i piątki. Niekiedy od 80 do
z00 tych nieszczęśliwych opatrzonych
odchodzi.

Dóm zdrowia dla chorych syfilitycznych,
na ulicy przedmieścia 5. Jakóba pod N.
17 blisko szpitala wenerycznych.

"Ten dóm zawiera 25 izb i 6 pokoi-
ków: w których są 62 łóżka. Przyy-
mują się tu osoby cierpiące syfilityczne
choroby za pewną płacę, których opa-
truje naczelny chirurg szpitala wenery-
cznych. Chorzy mają jedzenie, światło, 
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opał, dają im także bieliznę, łóżko, sto-
lik i lekarstwa. Cena płacy dzienney za
pomieszczenie się wizbie od 2 do 5 łó-
żek , jest 2 franki i 5o centymow , za

pokoik oddzielny na jedno łóżko płaci się
na dzień 5 franków. Przy weyściu do
domu, chory złożyć powinien zgóry,
opłatę za dni 15.  Jeżeliby nie wybył
dni 15, tedy przy wyyściu, odbiera prze-
wyżkę należności za swóy pobyt w tym
domu.

Bióro wakcynacyi bezpłatney.

W tymzakładzie wakcynują bezpła-
tnie wszystkich, którzy się tu we wtor-
ki isoboty na ten koniec zbierają. Cho-
wa się także świeża materya do wakcy=
nacyi po departamentach.

Prócz tego powszechnego biura, wa-
kcynują także bezpłatnie w dyspensato-
ryach Filantropicznego Towarzystwa i
w municypalnościach, które przez kilka
miesięcy letnich otwierają sale do wak-
cynacyy publicznych. Dają tu nawet
pewne nagrody ubogim rodzicom, którzy
tym celem przychodzą ze swojemi dzie-
ćmi. Ci zaś, którzy wzbraniają wakcy-
nować swych dzieci , wymazują się zli-
sty ubogich wspieranych od biura miło-
sierdzia.

Prócz wyszczegulnionych, wiele jest
jeszcze. w Paryzu mnieyszych szpitalów
szczegulnych, które pozakładało i utrzy-
mujebiuro miłosierdzia. Służą one tylko
dla chorych tego cyrkułu, w którym są
położone.

(Ciąg parżąpij

X. E. Sieradzki,
6
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-ioPomzowiu, tńdzież ogrodów: 93 także zbu-|
" ddował dóm: kapłański i szkołę wtćmże mie-
ście. wyżey wspomauiony” kościół tenże Ty-
szkiewicz zbudował. Testamentem zaś r; 1609
wrześ, 28. dnia zapisał na kaplicę N. P.
M. Matki Bożey: w Wilnie zł. 100, na kla-
sztor bernardyński :zł. 50, na kościoł łohoyski
zł. 50, z obowiązkiem odprawowania mszy co-

, rocznie za jego BPę, H.I.— L.R.|| A,K,
S,E, —M, D.

Tyaskiewicz, „Janusz, wdź Goci r. 1636, uczy-
nił zapis dobrowolney. dziesięciny coroczney
plebanowi brasławskiemu po zł. 100. H. I. —
"A, R»
Zyrakiewiłk: Janusz, wojewoda kijowski, w ku- |

blipie drzewo krzyża S$. w złoto kunsztownie

oprawił «i kaplicę dla niego wystawił: w Ber-
dyczowie oycom karmelitom bosym konwent
fundował i nadał: w: Machnowce. także: OO.
Bernardynów,w Morachwie: OO. Dominika-
nów fundował. "W Żytomirzu kościoł już u
padający: dźwignął: Sokalski klasztor repa-
rował iufortytikował. Dla uboższych panien
pewną summę*odłożył, z którey prowizyi, te
któreby sobie za klauzurą * życie: zakonne: o-
bierały, mogły mieć, dostateczny. posag. Je-
zuitów w Kijowie-fandówał, 1 50,000 na Bzy-
szczowie i Chodorowie naznaczyl, do Win-
nicy także ich. wprowadził." Umarł r. 1048.
N. —P, Z.

Tyszkiewicz, Jerzy biskup pierwey żmudzkipo-
tem wileński , u xiążęcia kurlandskiego wy- |.
jednał, iż ten trzy kościoly katolickie wymu-
rował i nadał: na Żmudzi kalwaryą ufundo-
wał i nadał. Umarł r. 1656, N. —P, Z.

Tyszkiewicz, Józef, Skumin,
dził nadanie włoki 1 gruntu, tudzież placu
mającego w sebie- 100- prętów na kościoł |.
abelski, a roku 175% dla tegoż kośeioła- na
organistę talarów półpiąta, a na szpital wieprza

/ karmnego i purów 4.zyta-ze dweru-abelskie-
go wydawać rozkazał. H. 1. — L, R.

Tyszkiewiczowa, Katarzyna mar. w. x. 1. 1750
na altaryą dziewiałtowską. zł. 12,000 zapisa
łaa H. —A,R.

Tyszkiewicz, Ostaphian; we wsi dziedziczney
Wistycze w województwie brzeskićmleżącey
założył OO, cystersów, i fundacyą augustya

r. 1755, potwier- |. 
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nów: brzeskich pomnożył, r. 1678. V, I. 5.
8..635v. ——:B, 8.

Tyszkiewicz, Stanisław, czesznik kijowski fun-
dewał dominikanów r. 1645 w. dobrach swo-
ich. N.—— P, Z,

Tyszkiewicz, Szczęsny, stolnik derpski, fundo-
wał dominikanów wRożanym-= Stoku. około
r 1660. N. —P, Z.

U,

Uchański, Jakób, arcy biskup gniezń. w Pułtu=
sku: wiele młodzi ubogiey na naukach utrzy-
mywał; w Kakszu kilku professorów chował

własnym kosztem,.około r: 1564.N.—P, Z,
Ujeyski, x. 'Temasz, biskup kijowski, na edu-

kacyą: młodzi szlacheckiey w Sandomirzu za-
pisał zł. 50,000 r: 1685. V, L. 5, s. 725—>
B, S$.

Ulóński, Jan; jezuitom łwowskim kamienicę swo=
ję na ubogie studenty darował, roku 1646.
N;— P; 4:

Unikowscy, Mikołay 1 'Maryanna, małżonkowie,
Te 1787, grunta- Smilgiszki czyli "Lrynogi od.
„majętności Ahtodury odłączywszy szacho-
wnic 52, jezuitom wileń. darowali.: L, C. —
Az: R...

Urbański, Woyciech;mar. tryb: klasztor pija-
rów w: Wieluniu: fundował okóło roku 1687
N. —— P,%

Urniazowa, z Chołchowskich Dorota r. 1706
testamentem na kościół Nowo- mieyski dyec.
wileń. przeznaczyła tal. bit. 20, H.'T. — A,R.

Urszula, i Maurycy  (ignati cogno.) kupiwszy
kamienicę Parulowską za 'summę 4,750, roś
kuw1652 oddali kol. akad. w Wilnie, nazna-
czając: z niey corocznie po 140 zł, na kościół
S. Jański. L,C. —A; Re

Ustrzycki, Maciey,podsędek sanoeki, fundował
-. płebaniją* we'wsi Jasieniu, inaczey Dolnych
Ustrzykach, w dyecezyi przemyślskiey, roku:
'1667. V;,.L. 4.8. 963. —B, S,

Ww;.

Wagłeszyński, Floryan', biskup krak. w Wą--
: GAkościół 'wymarował, około r. 15807
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Wańkowicz, Antoni, stolnik województwa miń-
skiego, dla chwały bożey folwark Podgórze,
XX. franciszkanom iwienieckim zapisał 1702
stycz: 27, a w roku 1704 listop. 19 w aktach
trybunału obiatował. A, K,S, E. — M,D. ||
'Tenże karmelitom i  ondłeateżtwą w Mińsku
konwenty fundował. N. —P, Z.

HM ańkowicz, Teodor, summę zastawną zł. g,000
na majątku Isłoczy zapisał XX. karmelitom
mińskim na obligacye roku 1705 grud. 1.
dnia. A, K,S, E. — M,D.

Wapowski, Jędrzey, kasztel. przemyśl. zakonóm
przychylny, kościół piękny w Dynowie wy-
murował, na obronę Krakowa całą chorągiew
wystawił, około r. 1630, N.——P, Z.

Warsza,Michowski, kaszt. woynicki, liczne ro-
ty sRheotwiny: w ciężkim razie oyczyzny,
posłał Władysławowi Łokietkowi przeciw
Krzyżakóm. D, II. 520.—B, S.. :

Warszycki, Jan, rotm., ddiniaikakkóm w,Krako-
wie kościół i kladytoć wystawił i nalezycie
uposażył: przy kościele Brzeskim kaplicę u-
fundował. Umarł. 1616. Przodkowie tego do- |.
mu, kościół w Modlinie wymurowali i upo-
sażyli, wies Miąższą Sosnią do fundacyi przy-
łączywszy. N. —P, Z.

Warszycki, SUsnósiat,, kaszt. krakowski, Kakie-

micę w Krakowie, na rogackiey ulicy leżącą,
darował XX. Soroakackić r. 1662, V,L.
4. s. 854. —B,S. || Tenże w Krakowie pla-
cu na kościół i klasztor dla reforniatów ustą-
pił; wPiotrkowie, Dankowie, Mrzygłodzie ko-
ścioły wystawił, i summy ubogim rozdał.
Umarł 1680. N. —_P. Z.

Wąsowicz, Marcin, stolnik sochaczewski, ma-
jatkiem i zachęcaniem przyczynił się do za-
łożenia klasztoru XX. pijarów w mieście Ra-
domiu r. 1685. V, L. 5. s. 724, — BS. ||
N. — BP; Z.

Tjsoteski, Bartłomiey , Soc. Jes. szkoły i świą-
tynia Pańska w Poznaniu jego staraniem od-.
nowione zostały. Umarł. r. 1687. N. —P, Z.

Waszkiewicz, r. 1681. testamentem na kościół
rogowski zł. 5,000 zapisał. H. I. — A, R.

Ważyńska, Anna, Ciwunowa „żmudzka, ple-
baniją w I kyńćwić ii altaryąwTryszkach fun-
dowałar. 1661. V, L. 4. s. 811. —B, S.  
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fundusz XX. Maryanow w Mirosławiu w wo-
jewództwie trockićm oparty na summie 30,000
zł. pol. uczynili. r. 1775. VW, L. 8. s. 665. —
B, S$.

Ważyński,. Michał, pisarz w. lit. rezydencyą
w Taboryszkach XX. karmebitom trzewicz-
kowym fundował 1770 stycz. 12 i w tymże
roku marca 5 w aktach ziemskich wileńskich
przyznał. A, K, $, E. —M,D.

Węgliński, Mikołay, wieś Sieliska i 16,000 zł.
dominikanóm lwowskim zapisał, około roku
1662. N. —P, Z.|| D. II. 15. =.B, 8.

Weiher, Jakób, wojew. malb. w"Weyheropolu
kościół e z dobrym posagiem wystawił .
1646, r.,klasztor reformatóm tamżer. 1648;
szpital ak 6 ubogich schorzałych fundował,
w Człuchowie kościoł wymurował około r.
164g. N. —P, Z.

Wereszczyński, 178% na altaryą dusiatską 2000
tal. bit. zapisał. H. I.-—A,R.

W/essel, Albrycht, star. tykociński, karmelitów
bosych konwent fundował, plac reformatóm
w Pułtusku darował. Umarł r. 1648. N. —
PL

Weselrod, Łukasz, biskup warm. 15,000 na
walogizćwie kościoła wydał, bernardyny
w.Warmii fundował. Umarł 1512. N. —P, Z.

WMeysztortowicz, Józef, r. 1484 na kościół mey-
szagolski nadał 2 ludzi z gruntem. H. I —
A; R:

 IVężyk, Jan, arcybiskup gniez. w czasie głodu
r. 1629 z oycowską sczodrobliwością ziom-
ków ratował, 6,000 zł. na zawsze oddał.
Miasto Łowicz po pożarze własnym kosztem
odbudował gdzie kaplicę 8. 'Tróycy fundował;
i 50,000 zł. nadał. Umarł r. 1638. N. —— P, Z.

Wiażewicz , Iwasko „ nam. smoleń. naywięcey
się przyczynił do fabryki kościoła kowień-
skiego u Bernardynów r. 1463. N.-—P, Z.

Wichrowski, Krzysztof, miecznik halicki, cho-
rągiew husarską swoim kosztem na obronę
oyczyzny utrzymywał. Kościół i obronny za-
mek w Skałacu wystawił, około r. 1636.
N. —P. Z. || D.II, 47 —B,S.

Widawski, Maciey, fundował akademią i kościół
franciszkanóm wWidawie. Umarł r. 1630
N. —P, Z.

Ważyńscy, Antoni i Teresa skarbni litewscy|Wiedrznaz Jędrzey i Sch hrabiowie, o
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%ciół i klasztor w Świdnicy fundowali i bogato
uposażyli, r. 1220. N. —P.Z.

Wieliczko, Jan, podstoli oszm. uroczyszcze na-
zwane Sausupy r. 1598, Coll. Acad, Wileń.
darował. L, €. — A,R.

'Wielhorska, Joanna, kasztelanowa wołyńska,
fundowała OO. Trynitarzów we Lwowie. U-:
mąrła r. 1683. N. —L,K.

Wielopolski, Elżbieta za.mężem Bobolim, na je-
'zuitów sczegulnie dobroczynna, około 2546.
"NP, Z...

Wielopolski, «Jan., wojew. krakow. klasztor «
ikościółwfBieczu i drugi w Krakowie refor-
"matóm wystawił. r. 1642. N — P,Z.

„Wierzbicki, Adryan, : sekretarz.J. K., M. zapisu-
jąc dobra ' Błonie na koll. wileń. przeznaczył
z nich po zł. 100 rocznie na:pomnożenie,

-"xiąg, r..1623,.L, C.—A, R.
' Wierzbiccy, XX. Kazimierz i 'Michał, wyłoży-

"wszy r. '1746,'na:wnętrzne potrzeby biblio-
'teki wileń.. około 16,000, okupili . kamienicę
'zwaną  Iuawydańska.1 płace 'na Zarzeczu za zł.
5750, z których dochod z kamienicyzł. 206,
z placow 168. temuż kollegium na bibliote-
kę przeznaczyli.L/C. —A,R.

Wierzbięta;.Jan, z synem, hrabia, "należał
«do liczby:dobrodziejów klasztoru. Jędrzejow-:

;| Wzlski, 'Jam., nowicyatowi jezuitów widsko-skiego. r. 1150. D. I. 122. —B, S$.

:Wierzbosski, . Ludwik,darował kóściołowi 'To-
polskiemu NIsGt vo taśióGEE, 1678. V,L.5.
s. 586. — B,S. || N. —P, Z. z

Wierzbowski, Stefan, biskup: poznański: uczynił
w. swojey dyecezyi fundusz 1 zakład na oświe*
_ceńie i kształcenie młodzi do stanu duchowne-
go r. 1685. V, L. 5.5. 725.— B, S.:l 'Tenże
w górze pod Waka wię konwent pijarów i
przy nim kalwaryą :fundował. « Umarłróku
1687. N. — P,Z.

Wiesiołowski, GRA:Wessołowski, Krzysztof,miar-
szałek nadworny w. x. lit. szpital na póka-
leczonych żołnierzy w Tykocinie wzniósł i
zapis na maiętności Dolistowie, w wojewódz-
twie poznańskićm znaczny uczynił r. 1655.
V,L. 5. s. 8153.— B, S. || Tenże zakonni
ce $. Brygitty w Grodńie wielkim nakładem
fundował, kościoły w Łunie, Dąbrowie, Cho- |
dorowie, i Kwasowie zbudował. N. —P, Z.

Wiesiołowska, Alexan. mar. w. x. lit. 1673 DA

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821,

156

"kościoł dolistowyski 'zł. 1,000 zapisała, HI. I: —
A, R.

'Wieszczyccy, r. 1705, na kościół żyżmorski zł.
200, na dobrach Eyginiszki zapisali, z obo-
wiązkiem odprawowania corok po 8 mszy śś.
rekwijalnych. H. I. — L,R.

Wilczek, Bernardyn, arcy biskup lwowski , ko-
ściół katedr. lwow. reparował; mieszkanie ka-
znodzieiswoim kosztem wymurował; na lampę
do kościoła znaczną summę zapisał, około r.
1514. N- =P, Z.

i |Wilczogorski , Waleryan, bonifratrów z Włoch
do Krakowa 'sprowadził; kamienicę na kla-
sztor i infirmaryą oddał i jabmuzżną opatry-
"wał ,'roku 160g. N.—P,Ż. || Dzieje Dobr.
R" "k"ś 569.

Wilczopolski., 'Stanisław., kanoa. wileń. roku
609g folwark Bezdany jezuitom wileń. na
akademiją darował, a roku 1610 zapisał im
kamienicę. z warukiem płacenia przez lat 25

czynszu na kaplicę Bożego ciała; po czem ta
' kamienica obrócona'na drukarnię. L, 0.—A, R.

Wilga, Baker , fundował 'dominikany w Lipco=
"wie roku 1645. N. —P,Z.

Wilkostowśki , Stefan, kan. kujawski, naołtarz
S. Mikołaja 'w kościele kujawskim fundacyi
przyczynił, około r. 1656. N. —P, Z.

"wie wies Kiempiołki i dwie trzecie części
*Strzeguszowa -zapisał 'r. 1615, a umarł r.
1629. N. —.P, Z.

Wilski , -Krzysztdf, ófficyał podlaski , akademiją
-czyli:szkoły w Białeyfundował, gdzie pro-
„fessorów grammatyki, retoryki, poetyki i fi-

'lozofii, «z:Krakowa -sprowadził roku 1655.

NL PSZ.
"Wisińśki , Mikółay 'Nasut, we wsi Wyszynki,

"założył kościoł: OO...Dominikanów wspaniały

-na pamiątkę 'wygraney, jaką nad Jadźwinga-
"mi 'w okólicach tych otrzymał jego przodek,
założenie to' było: r.'1464, D.II. 549. —B,S.

Wisśńiowiecki,Janusz Antoni 'xiąże, Kisztólan

"krak. jezuitów wKrzemieńcu fundował, i do
fundacyi'kościoła .i' klasztoru franciszkanów

|lwowskich znacznie się przyczynił. Umarł r,

1741. N. —P;Z.
Wiśniowiecki,Jeremi xiążę, wojewoda ruski, '66 rok 186000 zł. ńa' potrzebnych wysypy*
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wał: raz sygnet z palca na wykupńo 5 ber-| bernardynom stradomskim murować zaczął;
mardynów oddał : w Przyłuce dominikanów|  reformatom grunt swóy w Krakowie darował;
fundował: w Rubnie , Łuknie, w Białym-Ka-| pewną fundacyą w akademii krakowskiey dła
mieniu i Moszmie kościoły wystawił około r. | ubogich studentów uczynił około roku 1646
26530. N. —P, Z. NRFM

Wiśniowiechi , Jaka xiążę , "koniusz. koron. iianóki Stanisław, i innych kilku dwa place
bernardynóm zbaraźskim konwent dokończyć w mieście Krakowie XX. franciszkanóm na-
około: r. 1035. N. — P, Z. dali r. 1662. V,L. 4. s. 854. —- B,S.

Wiśniowiecki, Jerzy , kaszt, kijowski, domini- | Witwicki, Stanisław, biskup . łucki. Uczynił
kanóm w Bok konwent fundował, do które- , w swoiey dyecezyi fundusz i zakład na oświe-
go, dobra swoje Derzow zapisał; jezuitom ceniei kształcenie młodzi do stanu duchow-=

„, łuckim grunta i kamienicę garował r. 1614 nego sposobiącey się r. 1685. V, L. 5.s. 725,—-
Noe Pe B, S.

; Wiśniowiecki , xiąże, hetman w. w. x. lit. zł.|Władysław, Jagiełło król, podług wyrazów bulli
15,000 dla XX. bernardynów  karolinskich Urbana VI, z Jadwigą żoną swoją doniosł-
w Pińsku zapisał dokumentem 1705 stycznia szy mu; że wiarę katolicką przyjął , że na
6 datowanym i tegoż rokui miesiąca 17 dnia |  mieyscu "Wilno zwanem, gdzie się, wielu lu-
w ziemstwie pińskićm przyznanóm A, K, 5,| dzi schodzi, gdzie i sam dawniey czcił bo-
E. — M, D. gów, bożnicę wywrócił, bałwany pokruszył,

Wiśniowiecki, 1721 na kościół kalwaryyski wies| i na tóm mieyscu na cześć 'Iróycy 5. , Bo=
Mankupie zapisał H. I — A, R. |. garodzicy, i5, Stanisława, kościoły wystawił,

Witanowscy, Piotr i Krystyna, oraz ich syno-| prosił aby to Wilno namiasto; a kościoł na
wie: Krzysztof, Jerzy, Bartłomiey., wydali katedrę erygowany był, ile że pzez to wiele
prawo wieczysto przedaźne na maiętności się nawróci pogan, a nowonawróceni utwier-
Uzda i Zienkowicze w województwie miń- dzą się w wierze, prosił oraz aby mu jakie-
skićm leżące dla benedyktynek nieswizkichr. gokatolickiego biskupa przysłano, ponieważ
1629 maja 20 dat. a tegoź roku grud. 20do| chciał ten kościół przyzwoitym dochodem o0-
akt trybunału lit. w Mińsku podane. A, KS, patrzyć.  Exekwując tę bullę Dobrogost bi-
E. — M, D. skup poznański, WVilno za miasto a kościoł

Witkowski, Władysław, ten mieszkając uXX.| za katedrę deklarując, kreował jakiegoś bi-
kamedułów pod Krakowem, summę znaczrią skupa im partibus. Ceretanskiego, imieniem

na majątku Bielanach zakonowi zapisał, oko-| Andrzeja, ustanowił przy katedrze pro prima
ło r. 1600. D. II. 108. —B,S. ! dignitate proboszcza, potóm dziekana i dzie-

Witold, wielki xiąże lite. darując Ihumeń bi- sięciu kanoników, około r. 13587 B—P, Z.

skupom wileńskim, 5 dochodów na biskupa,| Władysław , Jagiełło, król około r. 1440 fun-
+ na kapitułę przeznaczył z obligacyą utrzy-|  dowałkościoł w Krewie, dobrami Puciłcwa i
mywania psałterystów i altarysty przy ołta- Łoszko i dziesięciną uposażył. H. — A, R.

rzu 5. Michała. 1450. w Trokach. B— P, Z. |Władysław IV, król, szpitalowi warszawskiemu
Witold, wielki xiąże litewski, w mieście Woł-| dla żołnierzy 20,000 zł. przeznaczył r. 1635.
kowysku nakładem swoim kościół 5. Miko-| V, L. 3. s. 813.— B.S.

łaja zbudowawszy , nadał i fundował na ple-| Władysław IV. Zakonowi XX. karmelitów w Po-
baniją tego kościoła dziesięcinę z gruntów znaniu nadane dobra Starołęka, i Czapury w r.
dworu wołkowyskiego ze wszelkiego zboża i 1415. potwierdzono roku 1655, V,L. 3. s.
ogrodnn. H, I. — L, R. : | | 822.—B,$.

Witowski, Stanisław, kasztel. brzeziń. wśred IV. król. XX. bernardynom w mie-
nie kościoł wymurował, na ubogich sczodro-! ście Ostrzeszowie, nadany plac przy koście-
MM Umarsłr. „k$5r: A: — PZ _ le roku 1633. V, L=4„4: 828. —B,S.
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"cię Barze, przez pobożne osoby fundowane
roku 16355. V,L, 5.s. 871.—B, S$.

Władysław IV. w Łęczycy na przedmieściu
przez pobożne osoby założony klasztor XX.
bernardynowi mnogie im nadane place roku
1635. V,L. 3. s. 883. —B, S$. |

Władysław IV. w Łęczycy, na przedmieściu
przez pobożną osobę zapisany dom nazwany
Smoligębiński, dla Panien zakonnych Ordi-
nis Praemonstratensium r. 1635. V, L. 3.

s. 884. — B,S.
Władysław IV. w Kijowie od dawnych xiąząt
kijowskich fundowany kościół 1 klaszor XX.
dominikanow z maiętnościami i gruntem Ko-
tyr potwierdził r. 1635. V,L. 5. s. 886. —
B, S.

Wiadysław VI. król, na prosbę posłów ziemskich
województwa kajawskieżo,ih'łokę roli ze sta-
rostwa kościołowi farnemu w Radziejowie;
nadał r. 1655. V, L. 5. s. 8806.——B,S.

HW ładysław IV. król, w Grodnie zakon XX. domi-
nikanów i kościół z grutu wywiedziony, grun-
tami i wsiami opatrzony r. 1635. V, L, 5.
5. 887. —— B, S$.

Władysław IV. w Lelowie Kietórowi grunty
i role osiadłe nadęno r. 1635. V, L. 3. s.
888. — B, S$.

Władysław IV. w Kolnie szpitalowi na potrze-
by chorych i ubogich, uczyniono dar ż grun-
tu i roli przyległey r. 1635. V, L..3. s. 8g90,—

B; S.
Władysław TV. w Piotrkowie klasztorowi pa- |

nienskiemu nadane dobra w ziemi sochaczew
skiey r. 1638. V, L. 5.s. 962. — B, S.

Władysław 1V. w Grudziądzu „wymurowany
klasztor panieńskii dobrami Turźnice i Ro-
browe za pieniądze fundatorki nabyte opa-
trzóny r. 1635. V, L. 5.s. 969g —B, S.

Władysław IV. w Ołyce założone kollegium 1

hcynie uposażone r. 1656, V, L. 5. s.. 971—
B, S.

Władysław TV. w Łęczycy klasztorowi panien:
ordinis praemonstratensis młyn stramojeski

- przy rzece Bzurze, przy mieście nadany r.
"4635. V, L. 2.8. 1677.—— B,S.
Władysław 1V. król, 1637 na plebanią wiłkom.

po zł. 50, co rok dziesięciny naznaczył. H, [—
A, R.
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Władysław TV. w Łęczycy klasztorowi panień«
skiemu nadane dobra Grzymkowa, i Woley
r. 1638. V,L,5. s. 965. — B,S. i

Władysław LV. król. w Nowogródku siewierskim
pobożne osoby założyły kollegium XX. jezui-
tow r. 1658. V, L.3.s. 967. —B, S$.

Władysław IV. r. 165g na kościoł dojżaiawki
przywilejem trzy włoki gruntu nadał. H, l. —
A, R.

Władysław IV. r. 163g. pleb. olkienickiey nag
danie uczynił. H, 11—A,R.

Władysław IV. ks61, 1659 na kościoł wobol-
nicki wioskę Bertuny i zaścianek Giegiszki
nadał. H, LL —A,R.

Władysław IV. król, wypełniając ślub Bogu u-
czyniony za zwycięztwa, wzniosł klasztor
XX. kamaldulow w Borze pod Warszawą;
nadał im młyn zwany Ruda z przyległościami
iwieśs Polków r 1641. V,L. 4.5.12.— B,S.

Władysław IV. w Płocku grunta i place zako-
nowi panien premonstratenek nadano r. 1641.
V, L.:4. 8. 24.—B;S.

Władysław IV. Starosta rosieński na odbywanie
sądownictwa dwór własny darował r. 1641.
Vv, bu.4. s». 74. —— RES:

ladysław IV. w Płocku, klasztorowi panien-
skiemu u $. Maryi Magdaleny zakonu pre-
monstrateńskiego nadano dobra Ciepielowe
w powiecie rożańskim leżące r. 1641. V, DL.
4 s. 125.—B,5.

Władysław IV. w Sanoku fundowaniXX. fran-
ciszkanie i gruntami i placami licznemi na-
dani r. 1641. V, L. $. s. 26.—B,S.

HMładysław IV. król, 1644 na kośoloł i pleby
ławaryską 4 włoki ziemi z 8 poddanymi,
i wszystkie dochody z mostów nadał, H.—A, R.

Władysław IV, na kaplicę loretsńską, prźy ko-
ściele XX. franciszkanów w Zamościu zapisa-
no wieś Zaborcie w województwie bełskiem le-
żącąr. 1647. V,L.4. s. 115. —B,S.

s

|Władysław IV. w Roszynie (w Rosieniach?)
wzniesiono klasztor XX. dominikanów i do-
brami nadano r. 1647. V, L. 4. s.118, — B,S.

Władysław IV. w Wianicy wzniesiony klasztor
XX. jezuitów i dobrami nadany: uchwała
seymowa liczne puste okoliczne place i grunta
nadawszy, potwierdziła r. 1627. V, L, 4. S. 1352. = B, S.

4*
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Władysław IV. król. w Grudziądzu fundowani
OO. jezuici roku 1647. V,L. 4. s. 153.— B,S.

Władysław IV. król. w Łucku bractwo przy cer-
kwi Podniesienia krzyża 5. uczyniło fundusz, |.
ma własneż potrzeby roku 1647. V, L. 4. s.

135.2—B, 8.

Władysław IV. król, summę pewną na kaplicę|
5, Kazimierza w Wilnie legował r. 1648.d.

20 kwietnia. B. —P, Z.

Władysław LV. król, założył klasztor XX.. do--|

minikanów w mieście Orszy i licznie go na-

dał: co za Jana. Kazimierza. potwierdzono. r.
16%. Yy, L. 4. CZ 42 2. —B, 5.

Władysław alias Włodko 1512 r. na altaryą

wiikom. folwark Wolniki nadał. H,1— A, R.

Władysławski , Gabryel, Provanci,. nauczyciel|

Władysława III króla, kurs filozofii. w aka-|

demii krakowskiey fundował, franciszkanów

w Chełmnie założył, Umarł r.. 16351. N. — |.

P, Z.
Włodek , Maciey , jenerał i starosta. podolski, ć

bramę w Kamieńcu podolskim, swoim kosz-

tem wystawił; ołtarz marmurowy Nayświęt:- |-

szey Pannie u dominikanów lwow.. wystawił,

koronę teyże Ś. Pannie z bogatych kamieni o-

fiarował, także kielich i patynę szczerozło- |.

te, oraz krzyż srebrny , około roku 1540

'N. —. P, Z
Wnuczko, Marek, 1582, grunta: wirowskie,bo-|.

hdanowskie i michałowskie zwane,na: ałta-

ryą meyszagol. zapisał. H, | —A, R.

Wolff, Maryanna , na O, ubo- |
4.

gie panienki wyposażała, a Klasztom jezuitów

w Grudziądzu jey cały wzrost swóy. był wi-|

nien. Umarła r. 1720. N. —P, Z.
Wolff, Teodor, biskup inflant. krzyż o. 30]

grzywnach srebra, i bogatą materyą na appa- |.

rat kościołowi krasnostawskiemu darował. U-

marł r. 1712. N.—P, Z.
Wołk, Jan, majętność swoję Rumiekie- po śmier-|

ci żony swey zapisał ku chwale bożey dla

XX. dominikanów miń. testamentem:w aktach |:

grodu mińskiego oblatowahym: 1640. grud, 8
Ą, K,S,E.— M, D.

przeznaczyła, aby kapłan w niedziele 1 dni 5.

rożaniec ża fundatorów odprawiał. H, 1. —
AS RE  

«<
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Wołodkowicz, Felicyan Filip, biskup cheł. ko-
ściół katedralny: w Chełmie z iundamentów
wyniósł i bogato. ozdobił około roku 16536.
N.— P, Z.

'Wołodkowicz, kanonik wileń. proboszcz kaplicy
P: Maryi w katedrze wiłeń. majętność Kor:
win.i Łabunów na tęż kaplicę zapisał. H. —
A, R.. s

Wołowicz., Andrzey, chorąży w. x. lit. fun-
dował bernardynów w Citowianach r. 1614.
P.L. —L, R.

/Wołowicz, Eustachi, biskup wileński, do Wilna
wprowadził zakonnice 5. Benedykta, augusty-
nów. pustelników, karmelitów.bosych, bractwo
kompassyi jezusowey , do katedry swojey re-
likwije 65. Benona i Eustachiusza: przy tcyże
katedrze: wystawił: kaplicę 1 w prowenta ją o-

patrzył : kieydański. kościoł: restaurował: tro-'
cki Matki boskiey. w ołtarze i porządek przy-
stroił, inne'za$ osobliwie $. Szczepana w Wil-
nie: z gruntu. wystawił. Szpital na kapłanów
schorzałych i uboższych w Wilnie, na placu,.
kupionym od.kapituły w r. 1625 lut. 26, fun=-
dował: innym też szpitalom. dochodów przy-
czynił. Bibliotece: akademii wiieńskiey wie-
le xiąg. nadał : na wszystkich ubogich i kla-
sztory, dobroczynny. . Umarł r. 1630. N. —
P: Z. ||.B, B, Z. ||: Bernardynów. fundował:
wTrokach r: 1617. P;L.— L, R.

/Wołowicz, Hieronim, podkan. w. x. til. 1618 na:
kościoł. wobolnicki wioskę Meykuny nadał..
H LAGE.

„Wołowicz,. Tekla Pacowa,.dominikanóm w Bog--
*danowie-kościół wystawiła, Umarła około r..
1691. N. —P, Z.

nickiemu zł. 4,000 zapisał. H. — A. R.
|TFołoskowicz, Krzysztof”,. r: 1507 na altaryą

meyszagolską: połowę swego gruntu zapisał.
H, EL m A;
Wolski, Jędrzey, sędz. chełm. reformatow ipi--

jarów w Chełmie fundował, około r. 1736.,
N. =—P; Zi

I "Wolski, Mikołay, mar. w. kor. klasztory w Krzee-

Wołmińska, 1693 na pleb. nowomieyską zł. 1,500 |, picy i Kłobucku kanonikom 5. Augustyna wy=
stawił ; kamedułów pierwszy do Polski spra-
wadziwszy w Bielanach pod Krakowem, gdzie
wspaniały kościół i klasztor ufundował, osa-

Wołowicz, mar, słonim. 1770 kościołowi łukon:=-  
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dził, kościoł przemyślski jezuitów  pięcią ty--
siącami mudarował. Umarł r. 1630. V, Ę 4,

+8. 967. B, 8. | N--— P, Z...
Wolski ,. abc: biskup płocki; pałac wWisko-
- wie: dla biskupów wystawił,kościoł w Pułtu-

sku restaurował. Umarł r. 1590. N. —P, Z.

Wolski,
studentów , 250: złotych. zapisał: r. 15680.
NSZ P,Z. . ?

Wołucki, Paweł, biskup łucki, kościołw Łucku

prawie z fundamentów wyniosł; dla jezuitów
w Łucku pewną fundacyą: uczynił;. w Sma-
rzewicach kościol drewniany wybudował; je-
zuitów z bracią wspólnie w Kawie fundował;
konwikt. dla studentów.

kupno niewolników wielkie summy. wysypał.
Umarł.r. 1622. V,L. 5. s: 871,||N.—-P,Z.

Woyciechowicz,, Matyasz,. wda: witeb. 1563 na|.
kościół międzyrzecki fundusz'zapisał. H-—A.R.

Wóoyna, Abraham; biskup,testamentem 164g. d.
14: Kwietnia ,. zapisał: i: wyderkafem: oddał
w ręce kapituły,. na: posagi dla ubogich pa-
nienek. kop litewskich 200; do-bractwa Boże-
go ciała przy farze: kop. 100; tamże ad mon-
tem pietatis kop 100;- na katedrę' 15,000 ; na|.
jey: reparacyącoroczną 15,000; na' anniwer- |-
sarzeit. d. B: —P,Z ||!Tenże szpital .bonifra.
telów w:Wilnie:założył r. 1655.- Dzieje Dob
R: L s. 570..

Woayna, Benedykt, bisk. wileń. na fabrykę ko- i
$cioła $. Kazimierza w Wiłnie: co rok 250001

złotych' zaliczał ,. ubogim: wszystkie summy
testamentem ianaczył) zgromadzenie ś. Ła-|
zarza , ma ratunek chorych: założył.. Umar!
1610; NP, Z.”

Ajn, Gabryel, kónolj lit. kościółwMereczu
wystawił , do fundacyi: klasztozu: dominika-
nów przyłożył się. Umarł roku: 16155N:—
Z

Woynowie ,. Józef. i Ludwika: z Sulistrowskich,
oboznowie wojewódz. połoc. fundowali klasztor

_gudohayski: XX. karmelitów bosych r. 1764
stycz. 19, a tegoż roku lip. 5 w sądzie woy-
aTDmiasta: Wilna: przyznali.|

A;K, S, E.—M,D..

kan. wileń. na żywność dla ubogich !

tamże: erygował;|
gdańskim jezuitom: wiele do fundacyi: dopo-
mógł;. kaplicę* tam murowaną* wystawił: ||
dla ubogich , na ratunek oyczyzny:,.na wy-|.
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W/oysznarowicz, Kazimierz, kanonik wileń. r.
1662 kamienicę niegdys Klukowskiey na uli-
cy niemieckiey coll. acad. darował, z wa-
runkiem ażeby prócz professorów rhetorices
i ethices był osobny polityki. Tenże wiele
xiąg do biblioteki: akademickiey. darował. L,
C. —A,R. | N. —P,Z..

Wydżga, Jan Stefan;. sadsdoy gnieźń. kla-
sztor bernardynóm w Warmii z gruntu wy-
murował.. Umarł r. 1666. N. ——P, Z.

Wydszierzewski; Stanisław, kustosz pozn. dobra
dziedziczne jezuitom: poznańskim darował, o-
koło: r. 1646: N: —-P,.Z..

Wysocki ,. Mikołay ,.do Rohatyna: dominikanów
wprowadził roku 1614 N — P,Z.

|Wysocki:, Szymon,- jezuit* , z takim: przemy- -PY y ) P y
słem: koło: ubogich: chodził,-. ze przez trzy
lata w:Wslnie' mieszkając, tysiąc nędzarzom
raz w tydzień obiad'opatrywał, tamże w Wil-
nie dlanich:szpital wraz: z kościołem 5. Szcze-
paną' z fundamentu. wymurowawszy ,. z wy--
proszoney. jałmużnydochodem opatrzył. Ko-

_ ścioł akademicki: 5. Jana,. ołtarzami,. organa--
, mi isapparatem przystroił. N: —>P, Z.
'Wyszynscy ,. Woyciech i Anna: z: Koszczyców

skarbnikowie ,.summę zł. 20,000 klasztorowi:
miadziolskiemu XX: karmelitów zapisali 1704
lip. 4, a w'roku 176g lut. 28 w'ziemstwie'
smoleńskiem przyznali. A, K, S,E. — M,D..

 Mulfowicz, Marcin; medycyny doktor i doktor
królewski, zapisał plac w mięście Kownie ka-.
meldulóm w Pożayściu przezPaca fundowanym'
r. 1667: V,L.,4: 5: 1005:— -B, S. (ciąg nastąpi*)

 

UMIEJĘTPNOSC. DOBROCZYNNOŚCI.

o 'DOBROCZYNŃNNEYDLA LUDZKOSCI USŁUDZE:

+ ZAKONNIKOW. NA-.GORZE. PRZZZZEŻE BER

* NARDAwSZWAYCARYL.

Chcąc należycieocenić ważność do--
| broczynney: usługi: zakonników na górze:

» |wielkiey:$: Bernarda, trzeba: sobie wy-
obrazić: nadzżwyczayne i zadziwiające
okolicznościw:jakich się to mieysce znay--
duje,.itymkońcem: przywołać na uwa--
gęosobliwsze'niebezpieczeństwa,. jakićm:
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ulegają mieszkańcy i przechodnie Alp,
do. których pasma i ta góra należy. Dla
tego, nim do rzeczy przystąpim , wypa-
da wprzódy krótko powiedzieć, 0
położeniu Alp w ogólności , i o pospołi-
tych tam zjawieniach, które są skutkiem
spadania sniegow , lodów , panujących
wiatrów , temperatury i t.d.

Opisanie gór alpeyskich.

Alpy oddzielające Włochy od Nie-
miec i Francyi, naywyższe dawnego
świata góry, zaymujące w swojem pa-
smie całą Szwaycaryą, tak ją od Włoch
wyższych nieprzebytym sposobem od-
graniczają , że ani jedney: nie masz doli-
ny, któraby przeyście ułatwiała. Mie-
'szkańcy zatćim, dla prowadzenia han-
lu z krajami ościennemi, przymuszeni
zostali porobić, dla pojedyńczych przy-
naymniey zwierząt ciężary dźwigają-
cych, drogi, w mieyscach, gdzie je tyl-
ko okoliczności zdziałać jakkolwiek do-
zwalały. Ś

Widok gór ogromnych, dzikiey po-
staci, kolosalney wielkości, ogołoconych

od przyrodzenia ze wszelkiey ozdoby je
ożywiającey: porozdzieranych od wierz-
chołka do dołu, a między temi; otchła-
ni przepaścistych, różnowzorową, lecz
smutną barwą okrytych , każdego wę-
'drownika w nadzwyczay wielką wpra-
wuje trwogę i zadumienie; w całey zaś
rozciągłości pasma, niebotycznemi na-
stroszone są wierzchołkami, sterczącemi
w rozimaitym kierunku, które zdają się
urągać ze wściekłości sprzymierzonych
zywiołów, i wszystko pożerającey po-
tęgi czasu. Wszystko to zdaje się mieć
-'có$ nadprzyrodzonego.
wzrokiem, postrzega się nieźmierna

 
  Daley sięgając|
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przestrzeń, lodów i ogromne śniegów na-
wały , przedłużające się i łączące z sobą,
pokrywające szczyty gór, odwiecznym
lodów pokładem. '[u połączone są o-
kropności wystawujące Nową-Ziemlę i
Szpicberg, kraje dla ludzi stracone. Jest
to widok odwieczney zimy jaka przy
biegunach panuje, jestto prześcieradło
śmiertelne, które obwija obumierającą
naturę; smierć rozsiewa tu wszędzie
okropne swe poznaki i straszne zapo-
wiada zniszczenie. Wieczne milczenie
panuje w tey krainie trwogi odosobuio-
ney. Jeżeli tu lub ówdzie spadnie wjaką
przepaść ogromny bałwan snieżny, je-
żeli po nigdy nieustającym lodzie, po-
toczy się skały jakiey urwisko, to, huk
szczegulny w swoim rodzaju sprawuje.
Zadne stworzenie żyjące, nie odpowie
mu ani krzyknie z przestrachu. Ptaki
trwożliwe nie uciekną z pomieszaniem,
a kręte gór tych manowce, martwym
odwiecznie przywalone śniegiem, by-
naymniey nie odbiją tego łoskotu. Jest
to okropny i przerażający przybytek
uatury: jest to grób bardzo obszerny,
który w łonie swem zawiera niezmierny
warstat przyrodzenią nieustannie dzia-
łający. Zadne drzewo, krzew, ani
trawka nierozweseli swą ziełonością u-
trudzonego oka. "Wielki przestwor snie-
gów ilodówodwiecznych , skały dzikie,
szarawe, wiszaraini najeżone, dlugi łań-
cuh gór pasnem ciągnących się, samym
widokiem przerażają. 'Dam zdumiony
człowiek zastanawia się nad ogromem
skał u szczytu gór zawieszonych, i gro-
żących co moment zwałeniem się w prże-
paść, około których mgły i chmury się
kupią, a obłoki jak fale mor:kie onie
się rozbijają. Na Alpach widzieć się daje
natura w zupełney swojey potędze. T'am
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przypatrzyć się i dziwić można wiel-
kim obrazom wszechmocności twórcy.

Wszystko to unosi ducha, czaruje
zmysły, i świętym przeymuje postra-
chem; a człowiek zapomina o wszystkiem
i osobie samym, nie wiedząc w tćm u-
niesieniu gdzie się znayduje, 1 co się
znim dzieje. Zmysły zdają się być tam
przytępione, że nieprzywykły do tak
wielkich przedmiotów. Nic tam nie
rozrywa, nic nie odciąga myśli zajętey
wielką przyrodzenia sceną , i ogromne-
mi jey przedmiotami. Milczenie tych
głuchych pustyń i martwych głazów,
gdzie nic się nie ruszy, nic znaku życia
nie okazuje, ani dochodzi wrzawa mie-
szkalnego świata, pobudza do zamyśla-

nia się głębokiego, w jakiem zwykły
zanurzać się dusze ludzkie, kiedy w zbiw-
szy się nad wieki i całą smiertelność,
giną jakby w otchłani czasu.

W tem mieszkaniu powietrznóm duch wolnym się głosi,

Depcąc ziemię pod sobą ku niebu się wznosi.

Tu życia nie usłyszysz , ani źwierząt pisku,

Ni gromu lecącego na ziemię urwisku (a).

Nadaremnie chciałby rozum liczyć
lata.  Gruutowność posady tych brył
nieporuszonych , zdumiewa i miesza je-
go rachunki. lImaginacya porywa to,co
porzucił rozum, i w długim szeregu wie-
ków, zdaje się postrzegać obraz nie-

. śmiertelności. Myślitam nabywają wiel-
kości i wzniesienia w miarę przedmio- |
tów , w których niezmierney rozmaito-
ści oko zabłąkane, 'gubiąc się, rozumie,
że widzi świat cały, a ten jest tylko
małym ppunktem, kiedy się pocznie roz-
ważacć nieprzeyrzanaAPREEWN niebios
 

(a) z Hymnu Piznż W'illams Angielki, Ob, Cu- |
da i osobliwości natury LL, 1. s. 222.

wiszących nad nami. Roskosz niejakaś
zachwycająca , którey do niczego po-
równać nie można, i która nic nie ma
w sobie żmysłowego, całego przeymuje
wędrownika. Zdaje się, że człowiek
w miarę podnoszenia się nad mieszkanie
zwyczayne, widzi się odrodzonym; wszy-
stkie poziome uczucia go opuszczają,
jakby dusza zbliżona do krain nadpo-
wietrznych, wyzuła się ze wszystkich
namiętności i upodobań ziemskich, a
oblekła się niejako w czystość niezmien-
ną, do którey jest przeznaczona. Czło-
wiek zdaje się tam być wyższym nad
to, co mu daje cechę niedołężności. Zdaje
mu się, że wyzuł się ze śmiertelney po-
włoki z przywiązanemi do niey troskami
i niespokoynością; jakby zostawił u pod-
noża góry wszelkie uczucia nizkie i
ziemskie , choroby i frasunki; jednćm
słowem, całą część słabey swey istoty
i zgryzoty serca: iże im bardziey zbli-
ża się ku krainom niebios, tym więcey
dusza nabiera z nich nieodmienney czy-
stościi mocy.

Mieysce gdzie wszystko wielkiem, wszystko pełnemPana!....

Tu dusza w zachwyceniu tonie obłąkana ...

Z gór wierzchołka, na których,śnieg od wieków siada,

Widzę jak nawałnica pod nogi mi spada.

Tey ziemi nigdy pory roku niezmieniały;

Gór tych wierzchołki, szaty nie zrzueają biały.

W każdym czasie w tych wszystkich widoków odmianie,

Czy strasznych czy przyjemnych, wielbię twą moc Panie (b).

Lawiny.

Do nayokropnieyszych zjawień przy-
rodzenia, a razem i donaywiększych
niebezpieczeństw w przebywaniu Alp
szwaycarskich, policzyć należy lawiny,

  ' (b) Cuda natury l,c. teyże Panny Wiliams.
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czyli ogromne massy śniegu 'z wiszarów | łają je na dół w postaci brył ogromnyćh,

skał spadające.
_ "Trudnojest, mówi szanowny przeor

Biselx, przełożony klasztorunawielkiey
górze ś. Bernarda, 'w tym .przedmiocie

powiedzieć coś :nowego, kiedy już sław-
ny Benedykt Saussure (©), wszystkie pra-.
wie wiadomości z rzadką gruntownością
o lawinach wyłożył. Nicbynawet:w tćm
do uzupełnienia niepozostawało, gdyby
miał zręczność „dłużey przebywać na
tych górach odwiecznym : śniegiem .po-
krytych. i 8

Jak deszczna wysokościach gór alpey-
skich rzadki bywa «w sporych kroplach,
tak. i śnieg nigdy prawie w dużych płat-;
kach nie spada: wszakże i to tyłko*w po-  rze letniey,kiedy temperatura jest.u-
miarkowana.  Wczasie wielkich 'wia-
trów iburzy, kryształki śniegu 'bardzo
są drobne.

Ilość śniegu spadającegow'przećiągu
roku, nie daje się z pewnością oznaczyć.|
Wiatr go unosi, osadza,.znowu pory-
wa inainne zwiewa okolice, a'tym:spo-

sobem skupiając go, zwłaszcza na wi-
szarach skalnych, daje początek wiel-
kim sumiotom , z których powstają la-
winyczyli bałwany Śnieżne, ogromney.
wielkości (d).

Wierzchołki gór zbyt obciążone nie-
źmiernych śniegów massą, i nie mogąc
ich utrzymać.dłużey na przykrey po-
chyłości swojey, pozbywają się i z sy-

 

(c) Voyage dans les Alpes.
(d) Gilbert Annal. d. Phys. H. 2, 8..155. 1826.

Snregi odwieczne na -Alpach Szwaycarskich
ograniczają się podług P. Ebela wysokością
na 7,800 stop nad powierzchnię morza, a
wfgiektórych okolicach topnieją na'8,ż00 aż
do 8,700 wysokości.

|ich 'uderzenia oprzeć

 

które Francuzi avałanches czyli lavanges
mianują, a te popolsku lawinami są zwa-
ne. Lawiny :pomienione różnego .by-
wają rodzaju i z'rozmaitych ;pochodzą
przyczyn. .Dla tego je nayczęściey dzie-
lą na lawiny zimne (/avangesdefroid)i
lawiny 'ciepłe (lavanges de chaud) , oraz
na lawiny wietrzne i proszkowe (/avan-
ges de vent;ou de poussiere). |

Massa:śniegu.którąwłasny. ciężar od
góry «odrywa., "gdzie 'na pochyłości wi-
siała,:zowie:się lawiną zimną, dlatego,
że pospolicie zimą, zbyteczne skupie-

nie śniegów do.upadku ją znagla. Okro-
pny grom ;padaniu jey towarzyszy, któ-

rego ;gwałtowności mic prawie wstrzy-
mać nie może. 'Miesżkania, całe nawet

wioski w lawinach bywają zagrzebane;
lasy zostają zniesione, skały nawet sile

się niezdolne;

wszystko łamią, kruszą, wywracają 1

z sobą unoszą. 'Powietrzókrąg , tą nie-

zmierną massą wstrząśniony, . roznosi
tam nawet postrach ispustoszenie, gdzie
bałwan śniegu dosiądz nie zdołał: nay-

większa burza nie ma tyle gwałtowności;
a częstokroć od tych mieysc bardzo od-

legły nawet podróżny , zostaje w prze-

paść wtrącony lub uduszony, samóćm

parciem tego silnego pędu wiatru, peł-

nego złodowaciałych cząstek.

"Ten zległych kilkoletnich śniegow ciężar cały,

Toczy się z gór na góry, skacze z skał na skały,

Pada: od jego gromu wstrząsł się ląd przelękły,

I dalekie przepaści w głębi ziemi jękły.
Powywracane lasy, zniszczone osady,

Budownych miast zaledwo znaleźć można ślady,

A sam wiatr od tey góry padającey zdala,

; Przed uderzeniem jeszcze, podróżnych obala. (e):
 

(e) Felinski Pisma, piesń 4ta z De Lilą T. I.
str. 524.
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"Lawiny ciepłe i proszkowe mało się
'od poprzedzających różnią; pochodzą
one ztego samego źródła, lecz cząstki
ich nie są tak ściśle z sobą połączone, ani
'tak mocno zbite, i nie spadają w tako-.
,gromnych massach; wszakże, rozdzie-
lając się, większą jeszcze okrywają prze-
„strzeń ziemi.

. dają, jest proszkiem zlodowaciałym, nie-

.Zmiernie drobnym i lekkim.

runów, albo do bystrego potoku, z wiel-
, kim pędem zeznaczney. wysokości gwał--

m
h townie na opoczystą płasczyznę spada-

jącego: jest to jedna z tych lawin od--
ległych , staczająca się ze skały .na skałę,
w kształcie kaskady, którey «woda obró-

. ciła się w pianę. «Wiatry. gorące.'od po-:
łudnia , przez , mieszkanców /A]p szway--

„
-

carskich Foen zwane (też. same, «które
około: pierwszych dni marcanagle od-
mieniają stan powietrzokręgu w.-sąsie-
dnych krainach ; które wjednym dniu
prawie ubarwiają łąki fijołkami i pierw-
sze dają uczucie wiosny) pod nazwaniem
Szyroko (Scirocco): Włochóm znajome (f),

 

(f) Wiatr ten gorący wszakże (Scirocco znaczy
wschodnio-południowy), bąrdzo szkodliwie
panuje we Włoszech południowych, zwła-
szcza na wyspach Sycylii, w.Malcie, i wielu
innych krajach Europy nad morzem środ-
ziemnem położonych, gdzie wielką okolic
tych jest klęską; bo dzikie i piasczyste A+
fryki pustynie i morze śródziemne przebyw-
szy, tunawet dotkliwie czuc się daje. Nie-
zmiernie jest szkodliwy wszystkim istotóm
żyjącym i nadzwyczayne w całey: budowie
ciała sprawuje osłabienie; działa na umysł,
wszelką umarza żywość, męstwo nawet
przytłumia i doczarney przywodzi melan-
cholii ludzi, czyniąc ich do wszystkiego nie-
zdolnymi. Powiew jego, uczucie duszące-
go gorąca, jakby płomieniąz pieca rozpalo-

Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821,

Snieg z któregosię skła-

Podczas.
,gorących dni lata , słychać często huk'
„mocny podobny do. trzaskających 'pio-
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jak tylko w krótkim czasie snicżyste AJp
wierzchołki zmiotą;wtedy ławiny cie-
płe następują po sobie bez przerwy; po-
toki wytryskują ze wszystkich pokła-
dów lodu , 'a rzeki nagle wezbrane, za-
lewają .pobrzeża.

Lawiny wietrzne ze wszystkich ja-
wień tego rodzaju są jedynemi, co zbli-
żają naybardziey wyższe Alpy, do kra-
jów północnych kuli naszey. Jest to
burza zimowa czyli zamieć straszliwa,
w którey wzruszanie się i przenaszanie
śniegów przez wichry gwałtowne , by-
wa sprawianem. Sniegi zachowane przez
mróz, 'wicher w stanie lekkości porywa
1'w odległe przenasza mieysca.

- Xiądz Biselx lawiny następującym
opisuje sposobem. Snieg świeżo spa-
dający na Alpach pospolicie jest pul-
chny., lecz w takim stanie niedługo się
utrzymuje; wprzeciągu dni kilku tęgo-
ścinabiera. Im jest wilgotnieyszy, czyli
raczey ,im „mniey termometr opada

 

' nego, sprawuje. * Skład ciała naymocnieyszy
,pod ciężarem powiewu tego wiatru uledz
musi, bo skwar jego jest nadzwyczayny.

+W Neapolu naybardziey na wiosnę panuje, cho-
; ciaż niezwykł trwać dłużey nad godzin czter-
dzieści. * Nikt wtenczas do zadney roboty
„nie jest zdolny , drzwi i okna osłaniają -się
matami często zlewając je wodą, śkrapia-

"jąc nią nawet podłogę: mieszkania, albo się
' ludzie do lochów zchraniają. Całe przyro-
dzenie, póki trwa straszliwy Szyroko, zdaje

„się być obumarłe, murawa i wszelkiero-
śliny przed zawianiem jego zielone , 'naza-
jutrz tak sąspalone i czarne, że je na pro-

„szek zetrzeć można. Mieszkańcy doznając
„skutku jego równie jak obcy , wszystkie o-
, puszczają zatrudnienia umysłowe. ' W miey-
-"gcach odlegleyszych lubo mniey jest gwał-'
towny, jednakże trwa zato pospolicie dłużey,
i częstokroć zgniłe gorączki lub inne oho»
„roby zostawuje. 5
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wczdsie śnieżenia, tym prędzey się w ku-
py zbija; mniey się nierównie cząstki
jego sklejają, kiedy zimno nie wielkie.
Dla tego trudniey w porze łagodney jak
w czasie zimnym chodzić po swieżym
śniegu. Wpierwszym przypadku ino-
żnaby go do bagnaczyli trzęsawicy nie-
jako porównać, z którey trudno i pra-
wie nie podobna się wydobyć; w dru-
gim razie porównanie służy, do gruntu
naniesionego piaskiem lecącym, w kó-
rym, chociaż nogi grzęzną jednakże ła-
two dają się z niego wydobywać. Na
wiosnę śnieg spadły poprzedzającey je-
sieni, okazuje się być skorupą pokry-
ty, kiedy spadający w styczniu tegoż
roku, jest, jak mieszkańcy tych gór
wyrażać zwykli, zgniły, tojest , niema-
jący znaczney zsiadłości.

Podlug tego, czy śnieg pulchny czy
mocno zbity, lawiny od innych pow-
stają przyczyn, ina dwa dzielą się ga-
tunki: na zimowe i wiosenne. i

Snieg wjesieni i na początku zimy

spadający, wiatrami unaszany,wszyst-

kie groty, jaskinie, i bezdenne prawie
szpar przepaści napełnia, wszystkie wy-
niosłości skał zrównywa , a poosadzeniu
się i stwardnieniu, dosyć głidką czy-
ni płasczyznę, niejakie tylko zostawu-
jąc wygiętości lub małe garby. Swieży
śnieg zatem na płasczyznie takiey,
w pewnym kierunku skupiony, zwła-
szcza na wiszarach, nie znayduje stałey
i trwałey posady, zsuwać się przeto

musi własnym uciskany ciężarem w do-
liny. 'Tak się ma rzeczi z lawinami zi-

mowemi. Składają się one w ogulności
z lekkiego i bardzo pulchnego śniegu,
którego cząstki między sobą żadnego nie

mają związku. Stąd pochodzi, że nie-
kiedy spadania jego przyczyną być może

.
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nawet, wypogodzenie się nieba, w pro-
stopadłym kierunku nad massą Śniegu.
Lawiny zaś wiosenne, składają się z brył

ogromnych, wjednę massę zbitych, a

podniesienie się temperatury do spada-
nia je znagla. :

Wsamóćm nawet spadaniu, oba ga-
tunki lawin bardzo różnemi się okazują.

Jak tylko w porze zimowey wiatr zna-
czną ilość śniegu na skalistą zgromadza
płasczyznę, a pęd wiatru albo pogoda
śnieg ten, w jednę ogromną spoi massę,
i ta się ciężarem swoim zrywa lub po-
zbawioną zostanie swojey podstawy; wte-
dy zaczyna w małych staczać się bry-
łach, a te wystarczają na utworzenie
lawiny, która szybkością błyskawicy na
równiny spada. W takim razie nie po-
dobna jest podróżującemu w przecho-
dzie jey aniknąć. Ponieważ wsamćm
spadaniu i ztaczaniu się, coraz więcey

chyżości nabiera, porywai unosi z sobą,

nie tylko massy śniegów, lecz 1 ogromne

skał urwiska, drzewa zkorzeniem wy-

wraca, a powietrze tak gwałtownie na-
ciska, że przezeń nawet niedotknione
drzewa i domy pustoszy, chociaż w zna-
czney odległości naprzeciw położonych
górach. Wtem słyszeć się daje przy-
tłumiony niejako ogromny łoskot, a śnieg
stacza się pod postacią proszkowego o0-
błoku, którego wiatr popędza. W rów-
ninach zaś, cała ta massa zpulchnio-
na, pędem gwałtownym zbija się 1sci-

ska następującą poniey staczającą się
bryłą.

Drugiego gatunku lawiny czyli tak
nazwane wiosenne , wydarzają się na
naywyższych górach Mont-Blanc, Mont-
Rose i Pelan, na wielkiey górze Ś. Ber- narda ina wielu innych, nawet i wśród

lata. Sposob ich spadania i przyczyny,
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są tęż same jak poprzedzających lawin,
które na niższych powstają górach. Cie-
pło zdaje się być wielkich scen takich
natury naywalnieyszą przyczyną, które
je zmieysca swego ruguje. Snieg świe-
ży na wiosnę padający, jak i zimowy,
chociażby był tylko nawiany, jednakże
uciśniony od wiatrow, dostateczny może
czynić opór, aby z mieysca swojego ze-
pchnionym nie został. Lecz, kiedy pro-
mienie słoneczne, mocniey dogrzewać
poczną, albo wiatr południowy odligę
sprawi i stopi część jego posady, a co-
kolwiek Śniegu w bryłę zbitego stoczy

się, w tedy ta bryła przylega do pod-

stawy, a zą wstrząśnieniem, coraz wię-

cey śniegu się skupia, mocno zbija; iita-
kim sposobem powstaje lawina. Wszak-
że lawiny wiosenne daleko są powol-
nieysze i nie ztaką spadają gwałtowno-
ścią jak zimowe. Od pogrążenia pierw-
szych, przez szybkie w bok schronienie
się uniknąć jeszcze można, zwłaszcza

postrzegłszy, kiedy się po górach toczą.
Iiecz i te, chociażby nogi tylko podró-
żującego zachwyciły, wtedy klęski o-
kropney uyść niepodobna, ponieważ ze
śniegu lawiny wiosenney zaledwo wy-

dobytym być można; śnieg ten albo-|
wiem bardzo jest zbiiy i nieźmiernie
przylega do przedmiotu który napotyka.

Błędnem jest mniemaniem, mówi

P. Kasthofer, wyobrażać sobie lawiny
jako staczające się bryły śniegów , które
wczasie powstania swojego są małe, i

że ptak lotem swym lub usadowieniem
się nawet, powodem być może spada-

nia, po spadzistych przestrzeniach o-
gromnych śniegów , dopóki się pod po-
stacią wielkiey góry nadoł nie stoczą. Nie
takie jest ich powstanie. Co.do począt-
ku, na cztćry mogą być podzielone

/
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gatunki; na lawiny proszkowe (Sżaub-
Lavinen) , pokładowe (Grunt - Lavinen),
lodowe (Głetscher- Lavinen)i lawiny posu-
walne (RutschLavinen czyliSnoggischnee).

Kiedy massa śniegu spadłego bardzo jest
wielka, a pochyłość dosyć znaczna, tak,
iż lawina na nim powstawać może,
śnieg zaś w spadaniu na drobne roz-
pada się cząstki, wtedy powstają la--
winy proszkowe, które stają się stra-
sznemi, nietak przez ilość spadającege
śniegu, jako raczey przez nadzwyczay-
ną gwałtowność naciśnionego u spodu
powietrza spadającym ciężarem. Po-
wstają one powiększey części w zimie,
po wielkim, pulchnym i spoynym śnie-
gu, i są naystrasznieyszemi, tak dla lu-
dzi, bydła, mieszkań, jako i dla lasów
między górami będących.

Na spadzistościach mniey pochyłych,
massa urywająca się śniegu, nie rozpy-
la się na wszystkie strony, lecz cały
sumiot spada mniey lub więcey w zwią-
zku, a wtedy, nazywa się lawiną po-
kładową. "Takie bardziey są niebezpie-
czne ze względu ciężaru massy , jak par-
cia albo naciskania powietrza; rzadko
też w zimie powstają, ale pospolicie
na początku wiosny, kiedy już śniegi
topnieć, a woda znich po za wiszarach
między pokłady śnićżne ich podstawy,
wkradąć się pocznie. "Tym sposobem
dno staje się ślizkiem, a przeto zwią-
zek pokładu śnieżnego z niem słabieje.
Wczasie nocy zimnych, naprzemian
z ciepłemi dniami, śnieg twardą po-
krywa się skorupą, sama massa śniegu.
tężeje i bardziey przysposabiń się, kiedy
poruszoną zostanie, do wyśliźnienia się
ze swojey posady, po urwiskach skal- nych, a niżeli do prostego spadnienia.

Lawiny posuwalne różnią się od po-
5 *
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'kładowych, tylko przez swoje (skutki i

przez większą spadzistość urwiska, ha

którem są położone. Aże, rzadko kie-

dy ze znaczney spadają wysokości, 1za-

zwyczay podług pewnego kierunku,

z tychże samych rozpadlin na mniey

pochyłych wiszarach bieg swóy odby-

wają; dlatego mniey czynią spustosze-

nia a niżeli lawiny proszkowe, lecz po-

rywają z teyże skały, na którey spo-

czywać zwykły, kamienie, ziemieit.d.

i zsobą unoszą; czego nie czynią lawiny

proszkowe, ponieważ te powstają na

ziemi umarzłey. Wszakże, jeżeli la-

wina pokładowa, ze znacziey spada

wysokości, w tedy i ona w proszkową

się zamienia.

Lawiny lodowe powstają tylko wten-

czas, kiedy miassy lodu na pochyłey i

nierówney skał posadzie, w posuwaniu

się naprzód, własnym uciśnione cięża-

rem, pękają a w padaniu roztrzaskają

się na druzgi. 'Te wszelako lasóm i rów-

ninom niekiedy tylko bywają niebez-

pieczne, tojest w ten czas, kiedy się

ich wielkie massy urywają i zamieniają

się w proszkowe lawiny, spadając na

pastwiska alpeyskie. Po większey części

powstawać one zwykły w lecie, kiedy |

(foen) wiatr południowy, lodowe prze-

strzenie trawić poczyna, a woda śnie-

żna do podstawy tych lodów dostanie

się , tam więc lod naprzód topnieje, a

lawinalodowa posuwając się coraz prę-

dzey nakoniec pęka.

Lawiny posuwalne początek swóy

biorą , kiedy na płytkich mniey pochy-

łych płasczyznach pokład śnieżny mro-

zem ścięty ani pęka ani się urywa;. lecz

opór , coraz się skupia i powiększa ; do 
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póki zawady niepokona lub się massa
śniegu nie rozdzieli (h),

Spadanie lawin, widok całey krainy
skałami otoczoney.na którą wiatry wście-
kłość swoję wywierają w okamgnieniu
zmnienia. Biada tym podróżującym,
którzy się znaydują w ten czas natych

wysokościach. Slady stopy ludzkiey,
ścieżki i drogi nikną; znaki wzniesione
w pewnych od siebie odległościach dla
wskazywania kierunku podróżnym upa-
dają, a nieszczęśliwy , jesli nie jest za-
grzebany pod tem rozhukanem morzem
$niegów, zwraca z rozpaczą wzrok za-
smucony, na tę nieżimierną przestrzeń
niczem nienaznaczoną, coby mogło kro=

„ki jego kierować , i niewystawującą in-
|nych nierówności, nad bezdenne fale,.

których ruchomą powierzchnię wiatry

poorały. Dla tego wędrownicy,, pier-
wey nim wnidą w doliny, gdzie się oba-
„wiają lawin, zwykli wystrzelić kilka-

kroć z oógnistey broni,. dla wstrząśnie--

nia bałwanów. śnieżnych , lekkiemi czę-

stokroć przeszkodami od. oderwania się.

zatrzymanych,. i przyśpieszenia ich spa-

du, Poczetnodbywająswądrogę w nay--

większey cichości..

Tak to. natura: w swych: wielkich-za--

miarach , nie ogląda się na pojedyńcze
istot zniszczenia.. Nic jey nie kosztuje,
gdy idzie odoyście walnego kresu, i gdy
ukrywa. nieodmienność swoję pod nie-
'wyczerpaną rozmaitością kształtów pod
loczy podpadających: nie dba, choć jed-
nym krokiem wystąpi czasem z drogi
zwyczayney, choć zniszczy jaką z owych
istot, 1

o. a świata ztak wielką rozrzutnością.

powoli zsuwa się nądół, i za każdym|

przedmiotem, który tey massie czyni |

któremi zasiewa powierzchnię.

 

(6) Gidert, Annal. d. Phys. 1820 Ni2. 6. 168.
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Natura i okropność nawet miłą czyni, -

Naturo! o wyniosła i wdzięczna bogini!

Jakżeś ty rozmaita ! wzbudzasz swemi dziwy;

Lub słodkie zachwycenie, lub. strach świątobliwy. (i)

Lodownie alpeyskie.-

Po lawinach, które przez nagłe spa-
danie tak wielu: niesczęść bywają przy
czyną, wypada krótko namienić, otych
ogromney. wielkości odwiecznych po-
kładach lodu, które: znajome są pod
nazwiskiem lodowni naturalnych, po
niemiecku Głetscher a pofrancuzku Gla-
ciers. Są to zbiory: lodów i śniegów zmar-
złych w potężnychmassach , znaydują=
ce się na dolinach i pochyłościach: gór
alpeyskich.. Góry te nie porządnie na
się rzucone,. mnóztwem: przedzielone.
dolin, formują: wszakże pasm'kilka: re-
gularnych,. z których środkowe są nay-

wyższe: Te'ostatnie z' samych: prawie
skał. niebotycznych:złożone ,. w. chwili
gdy wdolinach mocne dokuczają. upały,
sczyty: mają: pokryte śniegiem zlodowa
ciałym. lub samym: lodem, co jest skut-
kiem: panującego:na tych. wysokościach.
naysroższego-zimna. -

Dwa sąrodzaje lodówni'w Saya
myl, jedne leżą w dolinach wyższey strefy,
samemi: wierzchołkami:gór. otoczonych:
drugie: zaś rozciągają.się: na: pochyłó-
ściach.. Pierwsze dla nieźmierney roz-
ległości , daleko są: znakomitsze ,. i na
kilka: mil bywają długie; szerokość ich
różna.. Grubość tych warst lodów. rów-
nież niejednakowa,. dochodzi wszakże.od
stop 80.do.100:iwięcey sążni.

Nagórze wielkiey ś. Bernarda,wła-
ściwych: lodowni. czyli: pokładów lodo-

 

(i); Feliński: Pisma: T.1: str. S%2:-

okropne
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wych nie masz, lecz niedaleko od niey
widzieć się dają.

Ogromne te massy lodów, ważnym
stały się w naszych czasach przedmio-
tem ciekawych naturalistów badań,
(zwłaszcza,że się na równinach znaydu-
ją, a naysławnieysze: bossońskie, i na
równinie Chamouni.  Zadziwienie to
wszakże ustać musi, kiedy się zastano-
wim, że początek swóy winny lodóm
i śniegóm naydującym się na naywyż-
szych gór szczytach , które się albo po-
woli zsuwają, albo też nagle spadając
wielkie przestrzenie równin, pola iłąki
zaymują. Składy te lodów, są wogul-.
ności smutnym lecz razem i wspaniałym
widokiem działań: niepojętych natury..
Posuwanie się ich powolne,. i nader gro-
źnapostać, bądź. w nieprzerwanym pa-.
smie masiodowych,bądź w bryłach przez

rozpadliny  porozrywanych;.
położenie: prostopadłe, ukośne,albo»
poziome z mnogich warst ułożonych;:
większa: lub mnieysza zbitość,. wklę-
słości i słupy niejako lodowe ra grzbie--
cie mas tych sterczące; częstokroć bar--

dzo wielkie: urwiska. opok , kamieni i
góry niejako napływowe wyobrażające;.
wszystko to, równie jest rzeczą. nader:
ciekawąjak inadzwyczay zadziwiającą.
ł Podług roku, postępują te pokłady”
lodowe na przód, albo się wstecz cofają,.
lub też. niekiedy przez. czas długi w jed-
nostayney zostają: mierze.. To wszyst--
ko: zależy, nie tylko od ciepleyszego lub.
zimnieyszego lata, ale i od ilości śnie--
gów,jakoteż i odlawin'zimowych: Lody”
te,. lubo się w samey: rzeczy: powiększa--
ja, jednakże trudno:jest tego dostrzedz..
Kiedy po łagodney zimie; gorące nastę--
puje lato,. wtedy więcey ich topnieje;,
wniżeli z wierzchu przybywa..
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' Pomimo to, że o powiększaniu się

i przybywaniu tych rozległych  prze-

stworów lodowych, bardzo wiele pisano;
jednakże nie wybadano ściśle dotąd, jaki
jest pierwiastkowy ich początek, ami

wyjaśniono tego, co ma naywiększy

wpływ na ich tworzenie.

Chociaż te okiem niezmierzone roz-

ległe przestrzenie lodowni naturalnych,

stałąi niewzruszoną zdają się stanowić

bryłę; wszelako niekiedy się przery-
wają , a przez spadanie , wielkie przy-

leglym okolicom sprawują klęski. Swie-

ży tego przykład czytamy w piśmie pe-

ryodycznem Gilberta naukom fizycznym

poświęconćm, gdzie opisane jest okro-

pne spustoszenie nastałe w grudniu ro-

ku 1819 wioski Randa w wyższey Wale-

zyi, sześć godzin drogi od mieysca /is-

pach (Viege) zwanego.
Spustoszenie to sprawiło urwisko

znaczney części lodowni z góry FVeishorm

nazwaney. Samo spadnienie przerażli-

wy ipiorunujący grom wydało, a w cza-.
sie uderzenia się tey potężney massy
0 drugie niżey położone lodownie, jasne

ukazało się chwilowe światło. Wnet po

spadnieniu, niezmierna powstala burza,

sprawiona przez gwałtowne parcie czyli
naciskanie powietrza, i w oka mgpieniu

okropne nastąpiło zburzenie całey wio-
ski niesczęśliwych mieszkańców, chociaż

urwisko samego lodu wcale nie dotknęło
jey bezpośrednio. Gwałtowność tey

przerażającey burzy, tak była wielka,
że wicher nakształt orkanu (ouragan)
w tym razie powstały, kamienie młyn-

skiena kilkanaście sążni jak z procy w gó-

rę dźwignione, na skały pozanosił; nay-
"większe drzewa modrzewowe, w Zńł4-

czney odległości stojące, z korzeniem

powyrywał; bryły lodu na 4stopy sze
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ścienne średnicy , o wiele stai za wioskę
 pozanosił, kopułę z wieży kamienney
zerwał, całe domy równo z ziemią zer-
wane, a zinnych budynków drzewo na
cwierć mili za tęż wioskę przeniosł.
W ogule dziewięć domów ze sczętu zbu-
rzonych, a 13 bardzo uszkodzonych
zostało.  _Wywróconych aibo zupełnie
zgruchotanych na mieyscu 18 śpich-
rzów, 72 odryn, 8 sztuk inney budowy
idwa kopce graniczne. Z dwónastu lu-
dzi w zwaliskach zasypanych, 10 jeszcze
żywych wydóbyto, jedenasty na mieyscu

został, a dwunastego w cale nie znale- ziono. Massa lodu spadła, zasypała pra-
wie wszystkie poletki, łąki, przestrzeń
wynoszącą na 2,400 stop długości a 1000

szerokości, grubość jey na 150 stop wy-

nosiła. Wszakże klęsk tego rodzaju nie

pierwszy to jest przykład; w roku albo-
ER e i :
wiem 1636, zwaliła się prawie cała o-

gromna massa lodowni, w okolicach tey-

że wioski i56 ludzi żywcem zagrzebała.

Następne dwa urwiska tych łodów, zda-

rzone w roku 1756 11786 daleko były

mnieysze (i). =

Góra $. Bernarda.

Wielka góra ś$. Bernarda między

Walezyą i doliną Aosta położona, skąd
wychodzą źródła rzek Drance i Doria,

stanowiąca naywyższe przeyście do Pie-

montu, u starożytnych Mons Jovis a po-

źniey Mont Joux nazywana, dlatego,

że nie daleko niey od strony Włoch na

małey równinie stała niegdyś świątynia

Jowisza (k), dzisieysze nazwisko wzięła

  

   (1) Gilbert Annal. d. Phys. N. 2. 1820 0. 209.

(k) J, Picot, Statistique de la Suisse 1819 p. £99-
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od szlachcica sabaudzkiego Bernarda de,
Menthon który. w X. wieku klasztor i
gospodę (Hospitium) fundował. Droga
przez nią z miasteczka walezyyskiego
Martigni prowadzi na St. Branchier i St.
Pierre.  Wostatniem mieyscu, widzieć
można jeszcze niejakie zabytki staroży-
tności rzymskich. W blizkości postrze-
ga się okropny lecz wspaniały razem
widok, rzeczka Drance, spadająca z gó:
ry w podziemne lochy, które sobie wy-
drożyła, i pieniąc się z wielkim łosko-
"tem do nich się” rzuca. Widok ten, jak
twierdzą podróżujący, przechodzi wspa-
niałością sławną kataraktę fienu przy
Szafuzie. Od St. Pierre wązka drożka
zaczyna się pospadzistey skale, powozy
„któremi się do tego miastecka przyjeż-
dża, tu muszą być zostawione, a na to
mieysce muły się naymują. Stąd. oko-
lica coraz dzikszą i okropnieyszą być
poczyna oraz zimną nadzwyczaynie, na-
wet wśród lata, cała ożywiona natura

, tu gaśnie; jednostayna powłoka zmar-
zła skały te pokrywa,- zacząwszy od
szczytu, aż do naygiębszych ii nigdy nie-
dostępnych przepaści.

Od wioski Sainć Pierre, wyniesioney
na 5,000 stop, jedzie się dwie mile drogą
opoczystą do klasztoru i Hospitiumm po-
łożonego nad małem jeziorem. Z tam-
tąd środkiem okropnych skał i zwalisk
lodowatych, „żstępuje się nieznacznie po
śniegu niezmiernie twardymii zmarzłym,
aż do samey doliny Aosta.

Przeprawa dnnibala przez Alpy do
naszych czasów była naysławnieyszą.
Przez 2,000 lat dziwiono się jakim spo-
sobem wodz kartagiński prowadzić mógł
woysko a nadewszystko słonie po spicza-
stych skałach, po śniegu i lodach , rów-
ney prawie dawności z ziemią, po nad  
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przepaścidmi, których sam widok prze-
strach niesie do duszy naywiększych
śmiałków. Cud ten, przedmiot tylu
dzieł historycznych, i w teraznieyszym
ponowił się wieku, kiedy górę wielką
ś. Bernarda,wsławiło przeyście w mie-
siącu maju 1800 roku woyska francuz-
kiego. Pokonawszy tysiączne trudności
w przeprawie koni i artyleryi ścieżką
nader wązką, mil kilka, po samych prze-

paścistych, zewsząd ciągnących się ska-
łach, spuściła się niespodzianie armija
na dolinę Lombardyi, a odniosłszy pa-
miętne pod Marengo zwycięztwo, no-
wą okoliczność do uwiecznienia swego
przeyścia przydała.

Rząd francuzki zrobił wszakże i wy-.
godnieyszą potem drogę przez Alpy,
prowadząc ją przez górę Simpłon. Dzie-
ło to, które do 25 milionów franków:
kosztowało, liczy się pomiędzy nayzna-
komitsze roboty świata nowożytnego.
Jednakże i teraz jeszcze przechodzi co-
rocznie przez górę 5. Bernarda od 7 do
8tysięcy ludzi, a zakonnicy, wszystkich

podróżnych, nawet niepodlegających
NIECZĘŚ WY przypadkom, przyymują
bezpłatnie na trzydniowy odpoczynek.

Tu wkościele jest pomnik jenera-

ła Dessaix, który bohatyrskim zgonem
przyczynił się dnia 1 4 czerwca 1800 roku
do wygraney pod Marengo (l).

Klasztor góry $. Bernarda.

Klasztor i Hospitium czyli gospoda
dla nieszczęśliwychipodróżnych w ogul-
 

(I) Inna jest jeszcze góra Alpeyska /Mały$. Ber.
nard (Le Petit st. Bernard) zwana, między
doliną Aosta i Sabaudyą. Wysokośćjey na-
6,756 stop wynosi. Mniey wszakże jest uczę
*szczaną od tamtey,
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ności, założone zostały przez rzeczone-
go wyżey $. Bernarda de Menthon'w ro-

kug62 (m). Dwa naypięknieysze uczu-

cia serca, religija i ludzkość, wybrały

to mieysce naysmutnieysze i nayokro-

pnieysze na kuliziemskiey , do odbywa-

nia dobroczynnych posług, wjtakićm po-

łożeniu, gdzie człowiek naywiększemi

niebezpieczeństwami otoczony , z niemi

walczyć musi, a przeto cokrok prawie

pomocy i ratunku potrzebuje. —

 
Ażeby choć w części wystawić sobie

jak wielkie i szlachetne jest poświęce-

nie się mieszkańców tego okropnego sie-

dliska , dosyć jest przypomnieć jakiemi

są otoczeni przedmiotami grożącemi

niebezpieczeństwem Życia; awtenczas

wzbudzimy uczucie naygłębszego po"

szanowania dla religii chrześcijańskiey,

która jedna tylko skłonić mogła umysły

do tak nieodbicie potrzebney , ale też

przerażającey ofiary i heroizmu zakon-

ników, klasztoru 5. Bernarda. i

Zakonnicy ci reguły 5. Augustyna

obowiązują się ślubem wszelką każdemu

okazywać gościnność, każdego z podróż-

nych bez wyjątku i różnicy tak stanu

jako i wyznania przyymować izasilać u-

-trudzonych; obłąkanych w pustyni na

dobrą naprowadzać drogę; chorym po-

trzebney udzielać pomocy , i nieszczę-

śliwych, których'urwiska skał pokaleczy-

ły, lub zasypały bałwany śniegowe czyli

 

(m) S. Bernard urodził się w zamku Menthon

niedaleko Annecy w Sabaudyi, w czasach

kiedy te góry jeszcze przez pogan były za-

mieszkane ; postanowił zatem ich nawracać,

pokruszył niewiernych bałwany i statuę Ju.

pitera, ana to mieysce założył ten klasztor

na samem przeyściu góry od niego nazwa”

ney Ś. Bernarda. Gilbert, Annal N.7. s. 526

(a820.) J. Picot Statistique de la Suisse 1819.
| 
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liwanże, :troskliwie-wydobywać i hie-
zwłóczny dawać ratunek. Dotegoutrzy-

mują się z umysłu psy wprawne, które

bardzo wielką w tey mierze. przynoszą

pomoc, że mogą zwietrzyć całkiem za-

sypanego człowieka i dopomagają w od-

kopywaniu. *W czasie.przechodu armii

francuzkiey w roku 1800, żołnierze, bez

względu 'na trudność nieźmierną dosta-

nia żywności, -ostatnim kęsem chleba

dzielili się z temi. psami. „W. nagrodę

wszelkiey. gościnności ,. duchowni, stró-

że tego -zbawiennego.zakładu,. niczego

więcey od podróżnych nie wymagają, jak

tylko ,„aby nazwiska swoje. do xięgi,za-

pisali; którą 'w.tym celu, utrzymują;

lecz wielu z uczucia prawdziwey wdzię-

czności ,. składają: dary. do przemożenia

|stosowne. /Z tych to składek, i z jał-

mużny, dla którey. oni. raz .w roku ca-

łą Szwaycaryą zwiedzają jako też i z in-

nych dobroczynnych funduszów,które im

'|niegdyś były wydarte,. aktórych część

rząd francuzki z pomnożeniem nawet

przywrócił, utrzymują się ci przyjaciele

ludzi: wszelako nigdy w sposobie żebra-

niny z granic kraju. swojego. nie. wycho-

dzą.
"Na „godzinę drogi przed klasztorem,

wystawione są po prawey. stronie go-

ścinea dwa małe sklepione budynki,

które się szpitalem nazywają; niżey po-

łożony, służy podróżującym za schro-

nienie od słoty, zawiei, burzyiwszel-

kiey niepogody. Usługujący z klaszto-

ru tu na doł zchodzą, dla dania pomo-

cy w nieszczęściu zostającym i żywność

im przynoszą; w drugiey budowie skła-

dają się zmarli, którzy w drodze nie”

szczęśliwym przypadkiem życie stracili;

a to w zupełnym ich własnym ubiorze,

ażeby tym łatwiey mogli być od famiht

 
 



 

187

dub krewnych poznanynii. (V tem miey-|
seu przez lat kilkanaście zostawać mo-
gą bezżadnego zepsucia lubzniszczenia,!
a to z przyczyny wielkiego zimna tam|
panującego.

Mallet du Pan podróż swoję przez
te niebezpieczne góry następującym o-
pisuje sposobem. ,„„Na końcu kwietnia
1405 roku, przechodząc do Piemontu
"udałem się w drogę przez górę ś. Ber-
narda. .Około godziny czwartey po po-
dudniu,;karawana z którą się przepra-
wiałem przez to niebezpieczne mieysce,
dosięgła sczytu góry, a pokrzepiwszy
siły w gospodzie tam wystawioney,w dal-
szą udaliśmy się drogę, ażeby do wie-
«czora dostać się na dolinę „Aosta, gdzie
miał być nocleg. Już promienie sło-
'neczne ukrywać się poczęły w chmurach
rozchodzących się po wierzchełkach skał
niebotycznych, które się coraz więcey
nasuwały do wązkich ciaśnin gór odlud-
nych. Wieczór pochmurny na wyso-
kościach Alp, siły iodwagę osłabił; po-
stanowiłem zatem noc w tym klasztorze
z gościnnymi zakonnikami przepędzić,
jakby przeczuwając nieszczęście. Jakoż
"w rzeczy samey „, przeczucie to się. zi-

_ ściło. O godzinie szóstey cała przestrzeń
równiny mrozem  zcięta , zupełnie
«w ciemnościach pogrążoną została. 'O-
błoki wiatrem północno-zachodnim ,
szybkością strzały pędzone, wirowym
około gór opoczystych obracały się bie-
giem; grom spadających lawin , zdale-
ka rozlegać się począł ; a śnieg drobny
w postaci proszku, już to odbijając się
od gór, już spadając z obłoków , nie-
przeyrzany sprawiał tuman,-mdłe świat-
do zasłaniał,iukrywał wszystkie wo-
koło znaydujące się przedmioty.

„Kiedy się wypytywać począlem prze-
Dzieje Dobrocz. styczeń. rok 1821.
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łożonego klasztoru o następnościach tey

|burzy, wtem inni zakonnicy wraz po*

szli dopełniać stosowną doobecney oko-

|liczności swą powinność, czyli wyko-

| nywać dzieło cnoty i miłosierdzia. IMaż-
dy natenczas zaymuje mieysce swoje
zpewnóm prawie poświęceniem się na
śmierć w tych Termopilach zlodowacia-
łych, nie dla odparcia nieprzyjaciół, lecz
dla podania ręki wędrownikóm obląka-
nym, bez różnicy stanu, narodu, lub
wyznania, a nawet i źwierzętom ich
ciężary dźwigającym. Niektórzyztych
szanowych zakonników, wdzierają się
na słupy granitowe, na które po dro-
dze natrafiają, ażeby daley odkryćme-
RZ gromadę ludzi w rozpaczy zostają-
cychiodpowiedzieć na głosywołających
oratunek. Inni przątająścieżki od śnie-
gu świeżo spadłego, a to z iiebezpieczeń-
stwem pogrążenia się' w przepaściste ot-

chłanie. Wszyscy to wypełniają z praw-
dziwą gorliwością, wystawu,j ąc się na
zimno przeymujące i spadające lawiny!
prawieożlepieni zawieją śniegów , z nie-
bezpieczenstwem własnem obłąkania się,
nastawiając ucho naypilniey, na nay-
mnieyszy szelest, podobny > glosu ludz-
kiego.

„„Odwaga ich równa się czuyności.
Ziaden niesczęśliwy nie wzywa ich po-
mocy na próżno; wyciągaą go z pod
szczętów lawin,ocucają konającego od zim
na itrwogi, przenoszą na własnych rę-
kach, kiedy nogi ich posuwają się po
lodzie lub grzęzną w śniegu. "To są ich
obowiązki i zatrudnienia tak w nocy
jako i we dnie. Bogoboyna tych du-
chownych pieczołowitość, czuwa nad
ludzkością,„w mieyscach, które zdają
się być obciążone przeklęstwem natury,
gdzie ci szanowni ludzie, okazują zwy-

6
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czaynie wzór heroizmu, którego po-
chlebcy nasi, nigdy głosic i wysławiać
nie będą.

„, Godzina już upływała, mówi daley
P. Mallet, od chwili udania się pięciu
zakonników iim posługujących, dla śle-
dzenia podróżnych,kiedy szczekąnie psów
znać dało oich powrocie. Brytany te
zmyślne i wierne (owarzysze panów
swoich idą w ślady nieszczęśliwych, u-
przedzają przewodników, i sami nawet
mieysce ich zastępują. Na głos tych
naywiernieyszych pośredników , wę-
drownik struchlały,odzyskuje nadzie-
ję ocalenia życia, i śmiało zawsze pew-
nym ich postępuje tropem. Kiedy la-
winy śnieżne, szybkością błyskawicy,
zasypią podróżnego, brytany odkrywają
go w przepaściach i przyprowadzają
tam zakonników, którzy wydobywają
ciało, a-często mu nawet życie przy-
wracają.

„ Wkrótce otworzyła się gospoda
dla dziesięciu osob wycięczonych od zim-
na, przestrachu i zmordowania. Prze-
wodnicy ich zapominają na własne znu-
żenia, a od nayczystszey bielizny do
napojów naybardziey pokrzepiających,
wszystko co gościnność nayżyczliwsza
poświęcić ku pomocy może, wszystko

_€o tylko z wielkim nakładem dostać po-
dobna w domach zajezdunych miast wię-
kszych, było w oka mgnieniu gotowem,

_ bez różnicy rozdzielonem iofiarowa-
nem z równą u przeymością jak szcze-
rem uczuciem* (n).

Kaznodzieja Genewski Moulinić, (0)

  

(n) Noelet De la Place Lecons Franęaises 1816
T. I. p. 45.

(o) Gilbert Annal. N, 7, S.527.  
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o podróży: swey przez tę górę świeżo
odprawioney powiada. „,Po uczynieniu
kilku kroków, stanęliśmy na śniegu gę-
stą mgłą otoczeni, gdzie o godzinie
szóstey w lipcu tak już było ciemno
jak wśród nocy, a przewodnik nasz dla
aa błyskawic i piorunów przeraża-
jących, ledwo mógł dostrzedz ślady mu-
łów , idących przed nami. O godzinie
siódmey dostaliśmy się nakoniec do kla-
sztoru. Wystawić tu sobie potrzeba,

bardzo ciasne, i żadną miarą niedostę-
pne rospadliny gór między opokami,
przepaścistą i nader przykrą pochyłość
mającemi, na których już żadne isto-
ty żyjące postrzedz się nie dają, mieysce
na 7,500 stop nad powierzchnię morza
wzniesione, położone w krainie wi-

chrów, burzy i gromów, odwiecznym
śniegiem pokryte, gdzie prawie zawsze
mroz panuje, i chodzić trzeba tylko po
skale lub śniegu; gdzie kilka tylko,i to
rzadko się nadających jarzyn  rość
może; gdzie niczego nie masz, czegoby
o wiele mil na mułach nie trzeba było
sprowadzać; gdzie drzewa nawet na
opał mieć nie podobna, chociaż go nie-
źmiernie wiele tam potrzeba , i gdzie
promienie słoneczne zaledwo wśród
lata dochodząc, przez dni kilka ciepło
tylko wiosenne sprawować zwykły, a
my 15 lipca jeszcze przez jezioro zu-
pełnie zamarzłe przechodziliśmy. Taki
jest wierny obraz położenia klasztoru,
ludzkości i dobroczynnym dziełom po-
święconego; aktóry jest jednym z nay-
wyżey położonych i zamieszkanych do-
mów, na kuli ziemskiey. Drugiego po-
ranku, kiedym się ocknął, widziałem
się otoczonym mgłą gęstą i śniegiem,
jak gdybym nagle z miesiąca lipca do
grudnia przeniesiony został; wszakże
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to , pomimo trwogi, razem i przyjemne,
sprawiło na mnie wrażenie.

„Duchowni wtym klasztorze mie-
szkający , codzień zrana ze świtem w ko-.
ściele nabożeństwo odbywają, w gło-,
śnych pieniach. na chwałę Naywyższego.
Za naypierwszą albowiem poczytują po-

. winność, każdego dnia modły swe wzno-
sić do Iwórcy wszech rzeczy, dla po-
krzepienia ducha swojego, ze źródła
błogosławieństw ... Pienia ich mają cóś
w sobie podnaszającego umysł i zbliża-
jącego niejako do I'wórcy. Wysokość
nieźmierna mieysca ze względu fizyczne-
go i podniesienie moralne w ukrytym
lecz ścisłym zdają się być tam związku.
W miarę jak się człowiek do wierzchołka
tych gór zbliża, a oddala od padołui rów-
nin; widok sobie rozprzestrzenia, wię-

ksze uczucia religiyne w nim się rodzą.
W rozważaniu bardziey się zagłebia i
gorące swe modły wznosi do dawcy po-
A wszystkiego dobra.

Klimatyczne opisanie.

Klasztor i gospoda wieylkicy góry 5.
Bernarda położone są wprawdzie na sa-
mym jey wierzchołku (podług wymiaru
idoświadczeń P. Pińteta na 7,476, a po-

dług rachunku P. Gilberta na 7,774 stop
paryzkich nad powierzchnią morza);
wszelakoż mieyscem tem jest wązka,

w kierunku po!udniowo-zachodnim roz.
ciągająca się skalista płasczyzna, którą
formują dwa głównieysze tey góry rogi.
Jeden z nich Charialettaz ku północy le-
żący z gneizu, cienką u spodu pokryty
darniną i na 1.4035 sążni wysoki; drugi
stanowi nagą górę granitową Mont Mort,
czyli górą martwą zwaną, z którey.
wiszarów naywiększe lawiny śnieżne
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staczają się i na równinę klasztoru spa-
dając, ciągle go śniegiem przywalają.

| Dla tey przyczyny droga ta podróżu-
jącym nieźmiernie staje się niebezpie-
czną i bardzo często pogrążającą ich
w przepaści.

Małe jezioro niedaleko klasztoru po-
łożone, obeyść można w kwadrans, na
55 stopy jest głębokie, pospolicie przez
ośm lub dziewięć miesięcy, na dwie
do pół trzeciey stopy grubości lodem
bywa pokryte, a nawet i przez resztę

pory roku tak zimną i śnieżną ma wo-
dę, iż w niem żadna ryba żyć i utrzy-
mywać się nie może , ato bez wątpie-
nia dla tego, że ikra nie znayduje tyle
ciepła , ile do rozwinienia się io żywie-
nia potrzebuje.

Naywyższy róg /elan, czyli góra
słoneczna zwany , na północno-wschod
od klasztoru położony,od strony wschod-
niey aż do połnocney, ciągłym jest przy-
walony lodem. Naypierwszy zwiedził
szczyt tey góry i wysokość jey wymie-
rzyłzeszły proboszcz z Martigni Murith
Z postrzeżeń jego okazało się, jak świad-
czy Ebel, że sam wierzchołek /elanu
na 10,527 stop, a szczyt drugiey,Dro-
naz zwaney, na zachod klasztoru, g,005
stop nad powierzchnię morza, są wy-
niesione.

Pan Pzźktet naypierwszym był, co
w roku 1817 14 września meteorologi-
czne na górę $. Bernarda sprowadziłin-
|strumenta, i regularne ciągłe czynić
jpoczął postrzeżenia. Pośrednia wyso”
kość barometryczna w Hospitium jest
20 cali i 21 liniy. W takim parciu po-
wietrza, woda już w temperaturze na
780,8 R. gotować się poczyna. Ztey
przyczyny mięso iinne potrawy wgo-

towaniu mniey są gorące, daleko dłu-
*
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żey, a niżeli na płasczyznie ziemi wa-
rzyć się muszą i potrzeba 5 do 5 i pół
godzin nim należytego stopnia miękkości
dóydą, co wszakże ważną jest okoliczno-

, ścią, czyniącą wielką niedogodność, przy
trudnem dostarczaniu drzewa na sam
wierzchołek góry.

Podług hygrometrycznych postrze-
Żeń , okazuje się powietrze na górze.Ś
Bernarda, bardziey suche a niżeli na-
równinach, co rzeczą jest zastanawia-

jacą, ponieważ tam zawsze ciągłe mgły
i odwieczne śniegi panują. Przyczyną
tego zdaje się być zbyt małe parcie po-
wietrza, co nizki stan barometru po-
kazuje, przy którem, podrównemiskąd-
inąd warunkami, mniey powietrza i
cząstek wodnych z-hygrometrem się sty-
ka, jak w parciuw większem. Lecz za
to wilgotnieyszem jest powietrze we-
wnątrz klasztoru, pomimo, iż budowa
na wierzchołku góry położona i wysta
wionaą na wiatry naystrasznieysze, i cho-
ciaż rozrzadzenie tego powietrza, już
samo z siebie dosyć parowaniu sprzy-
ja. Przyczyna wilgoctw środku mie-
szkania, przez to AA się daje, że
klasztor przez 8 miesięcy w śniegu jest
zagrzebany , w którym czasie naywię
kszego zimna, mury wewnątrz budowy.
na cztery do pięciu Bnii szronem wy-
stępującym bywają pokryte, iże wtey
sprzeczności , para włlgotna od lekkie-
go ciepła wewnątrz , a zimna sciskają-
cego zewnętrznie, mur nawskroś prze:
nika. Zimno wprawdzie na samym szczy-
cie góry „nigdy do tak wysokiego sto
pnia nie dochodzi, jakby się mogło zda
wać; ale tu nie dostaje ciepław ogul-
ności. Nayniższy stan termometru jaki
się dał dotąd postrzegać jest 27 R..
często zaś na— 20 i— 230 spada, a nigdy
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pearie. albo bardzo rzadko podchodzż
na 17 R. wgórę.

Powietrze bardzo rozrzadzone na
tey górze wpływ nader ma wielki na
całe gospodarstwo źwierzęce., a miano-
wicie na oddychanie. Bo ehociaż lu-
dziom: mocney budowy ciałą, t zdrowe
płuca mającym, zawsze dobre mienie
zdaje się sprawować ; jednakże słabowt-
tym iz wązką budową piersi. , utrudza
oddychanie i i następuje uczucie,jak gdy-
by ich cóś dusiło, a to się, w miarę po- stępowania wyżey, coraz powiększa-
Nieraz zdarza się, że podróżni sła-
|bey konstytucyi w mdłości wpadają:
wszakże to i moenieyszymr niekiedy się
przytrafia. Na początku takowego o-
mdlenia, puls daleko bywa prędszy, a
to zawsze wmiarę postępowania coraz
wyżey, mniey atoli u mających: płuca
mocnieysze.

Podług statecznych postrzeżeń na tey
górze czynionych, wszystkie rany w rów-
nych skądinąd okolicznościach dwa lub
trzy razy powolniey się goją i zaskle-
piają bliznami, a niżeli na równey zie-
mi. Zwielkiey liczby nieszczęśliwych,
'©o w przechodzie ręce i nogi odmrażają,

gdy im te członki odjęte zostaną, żaden
się prędko nie uleczy; rana wprawdzie
nie bawnie się oczyszcza, lecz w takim

stanie długo zostaje, a niektórzy z nich
(przebywszy na górze bez żadnego po-
lepszenia przez dwa lub trzy miesiące,
| łatwo w łagodnieyszym klimacie, w prze-
ciągu tygodnia uleczonymi bywają. Nad-
|to, zdaje się, że nawet i lekarstwa na

| wysokich górach mniey są ezynne; tak
up. komu wystarcza ma równinie zwy- 
czayney ziemi, grantrzy winianu pota-
'Żu antymonijalnego (tartarus emeticuS) do sprawienia woinitów, musi gran 6
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lub 8 na górze 4. Bernarda użyć, ażeby
równy nastąpił skutek,

Ktokolwiek chciałby wnosić z czy-
stości i ze świeżości powietrza na wyse-
kich: górach jako tz apetytu podniesio-

nego, który od tego powietrza pocho-
„dzi; że pobyt tam jest zdrowy, bardzo-
by się mylił. Przeciwią się temu do-
wody oczywiste nie małey liczby mie-
szkańców Hospitiwum, co stają się ofiarą

srogiego klimatu na górze 5. Bernarda.
Rzadko jest który z zakonników tego
klasztoru, coby wieku Życia swojego
lat 55 dożył, naywiększa ich bowiem
liczba umiera między 20 a 50 rokiem.
Młodzi tylko, zupełnie zdrowi 1 bardzo

czerstwi ludzie, zdolni są znieść srogi

tey góry klimat, a nawet i ci dosyć
rędko usezerbku na zdrowiu przez

wpływ szkodliwy tey atmosfery dozna-
wać muszą. Apetyt podniesiony, który

się zwykł znaydować w podróżach na
wysokie góry, znakiem jest wprawdzie |
prędkiego, trawienia; jednakże od zbyt-
ku użytych potraw i przebrania miary
w jedzeniu, organa trawienia stopnia-

mi się osłabiają.
nia sił ubywających, uwodzi i pobudza
do smacznieyszego jedzenia, a tak po-
mnaża się przyczyna takowego ubytu
i stopniami sprowadza choroby zółcio-|
we, infiamacyyne i wiele iunych.

Reumatyzmy wszelako, są tam cho-
robami naypospołitszemi; od nich mie-
szkańcy gór bardzo wysokich, rzadko

są wolni, a na górze Ś. Bernarda, zda-
ją się być teraz choroby te daleko po-
spolitszemi, a niżeli były przedtem.
Główną tey prawie nieuleczoney tam

Potrzeba przywróce-|
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'ńiepodobieństwo należytego opalania izb
mieszkalnych,i nadzwyczay wielka w ca-
łey budowie wilgoć, od którey ochro-
nić się nie można; nakoniec sposob Ży-
cia w ostatecznościach, raz siedzący,
drngi raz z wielkiem natężeniem sił

| połączony, gdy mieszkańcy w raygor-
szem powietrzu, po dzikich skał ma-
nowcach, przechodzącym ma ratunek
spieszyć muszą, zwłaszcza Którzy od
mrozu zachwyceni, albo w lawinach
śnieżnych zagrzebani zostali.Skoro tylko
reumatyzm weźmie górę i mocno się
wkorzeni, wtedy nie masz innego spo-
sobu sprawienia ulgi, jak zamienić mie-
szkanie górne na łagodnieysze klima na
równinaeh. Miesiące letnie, lipiec, sier-
pień i wrzesień, są jedynemi, w których
pobyt na górze $. Bernarda jakożkolwiek
znosmy izdrowy. Nayszkodliwsze zaś są
marzec, kwiecień i may.

Wielu podróżujących i sam doktor
Kbel donoszą, że na wysokościach góry
$. Bernarda, niebo jest tylko przez dni
ro albo 12 w roka zupełnie wypogodzo-

|ne, tak, iż te jasne i światłe być się
okazują. Wszakże, ta rzecz zdaje się
być przesadzoną : bo dni piękne nie tak
bywają rzadkie jak się zwykło dowe-
dzić. Poding zapisów meteorologicznych,
było od lipca r818 aż do lipca 181g,
60 dni pięknych. VW leeie zaś roku 1816
bardzo mało ekazało się dni takich, ża-

dnego bowiem tygodnia nie było bez
śniegu, a jezioro w blizkości klasztoru
położone, przez rock cały pokryte było
lodem i śnieg nigdy nie stopniał ; lecz
rok taki nie może siużyć za stałe prawi-
dło. |

Dotąd nie znaydują się jeszcze na choroby przyczyną, są nagłe ziniany i
przeyścia gwałtowne z mierney i prawie
ciepłey temperatury w bardzo zimną;

tey górze wiatromierze (anemomefra),
a zatem nie dostaje ścisłego porównania
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z postrzeżeń wynikającego, o mocy wia-
trów, z temi które na równinach pa-
nują. Zdawałoby się, że im bardziey
powietrze jest rozrzadzone, tym mniey-
szą siłę wiatry mieć :nuszą; wszelako
mieszkańcy klasztoru po wiele lat tam
przebywający, innego są zdania; to jest,
że wiatry na wysokich górach nierównie
większy pęd mają a niżeli na płasczy-
znach, bo jak się ten ściśnie w prze-
smykach gór wązkich, wtedy chyżość
jego bardzo się pomnaża. Z powodu
pochyłości równin na górach, tak na
samym wierzchołku jako i wkoło góry
$. Bernarda, wiatr pewne tylko mieć
może kierunki; a tych są nayżwyczay-
nieysze od południo-zachodu albo pół-
nocno-wschodu. Prawdziwe wiatry pół
nocne czasem tylko powiewają, lecz
nigdy bystrym nie dmą pędem. Rów-
nież zachowuje się i wiatr południowy,
ale ten bywa jeszcze rzadszy.

Drzew na wyniosłości tey góry, gdzie
klasztor stoi, żadnych nie masz; mieysce
ich zastępują male krzewiny. Dopiero
na półtory godziny odległości w dół,
znaydować się poczynają drzewa i to
tylko iglaste. Jałowiec wyżey jeszcze
rośnie nad położeniem klasztoru, jednak-
Że wzrost jego karłowy inędzny. Salix
herbacea, łzalea procumbens, są jedynemi
 krzewinami dobrze wytrzym ującemiten
srogi klimat. Brusznice i Mespulusprae-
cox (Zwergmispel) kwitną wprawdzie;
lecz owoce ich nie doyrzewają. Na pół-
tory godziny drogi od Hospitium znay-
dować się ma więcey 400 gatunków
alpeyskich roślia, między któremi prze-
szło 12 gatunków Saxifragi, Arretia pen-
nina, Ranunculus glacialis i t.d. (p).

 

(p) Gilbert Annal, d, Phys. 1820 N. 2 5.261.
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Na początku przeszłego roku w rocz-
nikach fizycznych Pana Gilberta (Stiick 2)
uinieszczone opisanie gospody i okoli-
czności w jakiey żyją zakonnicy na górze
$. Bernarda, udzielone przez ich prze-
ora , xiędza Bisselx , zwróciło na ten
przedmiot wielu uczonych uwagę. Mię-
dzy innymi, professor uniwersytetu
w Dorpacie Pan Parroti doktor Pleischel
w Pradze, ogłosili projekta zmierzające
do zachowania od zbytnego uszkodze-
nia zdrowia i życia tych szanownych
sług ludzkości, a pierwszy z nich to
jest P. Parrot wezwał przy tem oświe-
conych Kuropy filantrapów do składki
na uskutecznienie swego projektu, o
czem będzie się mówiło wszczegulności,
w osobnychniżey artykułach.

J. Wolfgang.

WIADOMOSCI ROZMAITE.

L.

Fundusze $. p. Zacharyasza Niemczew-

skiego.

O zyciu Zacharyasza Wiemczewskie-
go prołessora uniwersytetu wileńskiego,
zmarłego na d. 10 grudnia przeszłego
roku, wiadomość, mianowicie pod wzglę-
dem zawodu naukowego, ogłosiły już
pisma publiczne a między innemi Dzień-
nik wileński w tomie pierwszym roku
idącego na str. 104. Do czego to chy-
ba dodaćby można, że wyciąg z Dzień-
nika jego zagraniczney podróży, a oso-
bliwie o pobycie w Paryżu, drakowany
jest w tłumaczeniu rossyyskiem w piśmie
peryodycznem, pod tytułem: Periodi-
czeskoje soczynienije o uspiechach narod- 
naho proswieszczeniją, N. V. roku 1804.
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Do zachowania w naszym zbiorze, to
szczegulniey należy, co się ściąga do do-
broczynności. Wiele nieboszczyk w roz-
maitym sposobie świadczył pomocy dla
mniey dostatniey familii, osobliwie w e-
dukacyi młodzi. Zebrany przez oszczę-
dność iporządne życie majątek, rozpo-
'rządzając testamentem, rozpisał kilka-
naście tysięcy rubli dla krewnych, a
oprócz tego na publiczne fundusze na-
znaczył, jako to: »d, dla szpitala pa-

' rafii woynuckiey w dyecezyi żmudzkiey,
mieysca swojego urodzenia czer. zł. 100;
2e, Dla domu ubogich towarzystwa do-
broczynności w Wilnie czerw. zł. 118

.1 srebrem rub. 400 k. 15, na obligach
wyżey tu wtabelli str. 105 wyszczegol-
nionych, z zaległemi procentami; Że,
Na ubogich uczniów w szkole krozkiey
na Zmudzi, gdzie sam pierwiastkową
brał naukę, czerw. zł, 200, i srebrem
rubli 5,476 na obligach, które w pun-
kcie 15 testamentu, wyszczegulniwszy,
wyraża następnie: „'Takowe summy
„z zaległemi procentami niające uczy-
„nić kąpitał, przeznaczam ioddaję na
„fundusz edukacyi młodzieży, i pod

,„, prawo funduszów edukacyynych pod-
,„ daję, ztym warunkiem, aby się czte-
„ rech nayuboższych imienników moich,
„ lub w niedostatku imienników z fami-
„lii mojey krewnych blizkich, przy gim-
„nazyum czyli w szkołach krozkich edu
„kowali i utrzymywali procentem od
„wspomnionych summ, do skończenia|
„tamecznych kursów, stosując się do
„„ sposobu rozdzielania opisanego w akcie

„funduszu Radziwiłłowiczów. Nomina
,„„cyą osob czyli studentów na ten fun-
,„, dusz, oddaję i poruczam Panu lgna-
„cemu Jacewiczowi vVice-marszałkowi

» telszewskiemu, mojemu szczegulnemu
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„, przyjacielowi i blizkiemu sąsiadowi mo-
„ich imienników , póki żyć będzie; po
„śmierci zaś P. Jacewicza, nominacyą
,„„uczniów na ten fundusz polecam i
„oddaję prefektowi z nauczycielami
„„w Krożach będącymi. « — Testament
ten datowany jest d. 5o listopada id. 1.
grudnia roku 1820, a tegoż roku d. 15
grudnia aktykowany w aktach ziemskich
wileńskich. j

II.

Ustanowienie Dobroczynne dla ubogich
uczniów w Płocku.

>» (z Sybilli Nadwiślańskiey.)

„ W_Dzienniku umiejętności i wyna-
lazków, pod tytułem: /zys Polska, czy-
taliśmy dawniey, że w Berlinie zawią-
zało się towarzystwo złożone z niekó-
rych profesorów i obywateli tamecznych,
którzy co pół roku po 6 talarów skła-
dają, dla opatrzenia bezpłatnym stołem
ubogich uczniów , ze wszystkich akade-
micznych wydziałów; przy czem wynu-
rzone było szlachetne życzenie wydaw-
cy tego dziennika, aby ten prawdziwie
godny przykład w kraju naszym mógł
być naśladowany. Jako więc kochający
prawdę itroskliwy o zachowanie pa-
miątek narodowych, pałając żądzą po-
dania tego do powszechney wiadomości,
co istotnie ogłoszonem być zasługuje,a
przez skromność cnocie i talentom wła-
ściwą , przed ogulem publiczności utajo-
nem zostało; poczytuję sobie za nader

"miły obowiązek oznaymić: że w mieście
Płocku, szanowny rektor szkoły woje-
wódzkiey P. Kajetan Morykozi były kom=
misarz wydziału oświecenia wojewódz.
podlaskiego, starając się o rozkrzewienie

4
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naukw klassie niższey , acznayliczniiey-
szey; tudzież '© ułatwienie uboższym
środków nabywania edukacyi pabli-
czney; uprzedzając nawet instytucyą
zagraniczną, założył wraz z zacrymi
-teyże szkoły professorami jeszcze w mie-
siącu marcur.z. Towarzystwo Miłosier-
dzia na wsparcie uczniów pozbawionych
«częścią możności fizycznego utrzymania
się, częścią sposobności opatrywania
się w książki elementarne, które czę-
stokroć z za graniey sprowadzać , i nie-
raz drogo.oplacać potrzeba. Połączył

się w tak pięknytn i szlachetnym za-
miarze , niektórzy urzędnicy i obywa-
tele województwa płockiego; a każdy
z nich w miarę swych funduszów, mimo |

powszechnego utyskiwania na teraźniey-
sze czasy, złożył pewną ofiarę na olta-
«czu dobroczynności , pragnąc z swey
strony przyłożyć się dotak użytecznego
a chwalebnego celu. « Ę

|, Dzięki niech będą równie światłe- |

mu, jak niezkazitelnemu mężowi, któ-

rynieprzestając na sanem tylko pro-

stem wykonywaniu swych obowiązków

naczelnika Instytutu edukacyynego, sta-

ra się jeszcze usilnie , w czystym i rze-

telnym zamiarze o rozkrzewienie oświa-

ty w narodzie i wsparcie uboższych
młodzieńców , w których częstokroć

z radością widzimy wzrastające powoli

talenta .i przyszłą kraju podporę! Dzię-

ki składamy również tym osobom, któ-

re w tym podwójnie użytecznym celu,

ofiar swych nie szczędziły! a lak zacią-

gają sobie od tych młodych istot, tu-
-
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dzteż od ich rodziców 4o'ocany dlug
wdzięczności. Obyśmy wicie podobnych
założeń” w królestwie polskiem , dla do-
bra ludzkości i rozszerzenia edukacyi
w ubogiey kłassie ludu, jak nayprędzey
uyrzeli:! «

TA.

Zapisgy dobroczynne Ryszarda«Cowle
w Prusiech. Dnia 5 styczniar. t. umarł we Gdań-

sku P, Rychard cowLE Anglik, który.

oddawna osiadł w Prusiech, i częścią
we Gdańsku, częścią w Memlu, trudnił
się interessami handlowemi, a potóćm
iako bezdzietny wdowiec żył prywatnie im majątkiem. Zapisał 200,000 tala-

rów zakładom dobroczynnym wElblą-

gu, a 40,000 talarów na takież zakła-

| dy w innych miastach, mianowicie zaś

10,000 talarów dla tak zwanego towa-

rzystwa pokoju weGdańsku. Wszyst-

kim oraz swcim krewnym , przyjacio-

! łom i służącym, znaczne zapisy wyzna-

- czył. | "a

IV.

i Dar dla komitetu naukowege.

Rezimienny dobrodziey darował dla
komitetu xięgę pod tytułem: Owakcy-
nie czyli tak nazwaney ospie krowiey
przez „dugusta Becu M. D. professora

uniwer. JVilno, 1805, in Sę0. | 
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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA .
TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WILENS KLE.

O stanie domu ubogich w > lutym 11821 roku.

 

 

  

 

         
  

 

 

     

 

  

 

              

 

            

 

     

 

 

s$ Eo1 lutego|| Przybyło. | Ubyło. ||Zostało28 lut.

Ludności | Doro-|Małole-|Doro |Mało-||DDoro |Mało-| Doro- ,„Małole-
słych.| tnich. jsłych. let. |słych.| letn.| słych. tnich. |

| 4. Zatrudnienia mieszkających w domu: |M.|N. |M.| N. jM.N.|MJIN. M.IN. |M.iN. M.|N.|M.jN.-|
APE A

1 Dozor domu, gospodarstwo i nauczanie OO WE -| z a masuj —|=| 6] zj m:
2. Tkanie Sukna (5 tkaczów, inni grępłują | | |

wełnę, wszyscy prawie z inwalidów) . ż0j, —| gi smi DJ 5|-- Bł KRZ Ą aż

5 zk NENA e oba 7 4: mój i ża jej złem 1——— 4 je zm]
4 Robienie WALYCSETE = a mio icw 5| o] s—| ||— 1|-— r zjĘA|aż apa] pra
5 PaukbaGie MNE 020 ogó aabG0]" osgddkczh 4 Ra ajRE = 1|—|-- | jg =

6 —- WEIDYSEĆ "1 «ry ZESAOSF —| g —| 14 A) 1 — —|———| 2] 1] 10 — 1 2)

r ArailectwocZDEWES A 5. R 4 —| 5 ||——sap oadiksw acl |= 4 — 5| a

8 Szewiectwgę 1 rymarstwo » .'. a zag oq1 „2d ca ak oazajab gl [al sca]
U SIGWORER "r", awg Tie it wg głócc|. cadalac 1 gozd2 PaK "ind cual A

10 Kówalstwo 1 slosarstwo » . : ... sł ża] ri - zło ZL: pó| Kani "7 wia || "2d

11 Kuchnia ipieczenie chleba, z pomaga- | | ś | | | | | | |

p ka fa A.W 112 „a: |] =] q0] —0] = PizoTŁa Ś| 1—|— 10] — —|

mcProlmim 0SES= 0 dba Bośni BS "ko Gwcakczai— sz A BY żyj2

15 Szycie iróżne roboty niewieście . . || -— zs 89 R 1 — —mę ona jc 4BP=| BĘ

14 Sklep przedażny o pew wt KŚ o0O i i +| se doli ha deda i i i u
1) Posługa domowa gospodarską th pa-| | | PAEE: | | |

robcy, SSE furmani i t. d. po wię-j | | | | | | | |

ksżey” części ż inwalidów . ., . :. | 30| =2 ża zai: Wsz REJESo z SDI RZE
16 Żaymujjący ai lzeyszą robotą gospodar-j| | | | | | |

ską i to nieciągle,starzy ikalecy . | I RAR |=2 19] 5 AR A 19! = |
17 Niezdolni zupelnie do pracy .„ . i | 12] 5g| 14 o2 4| plx sz] gim 4 16, 37) 25| 18!

15 Używani do mnievszych robot i posługi | | | | | | | |
łomowych,a zaymujący się szczegulnieył! | POOLE EJ EJ | |
NEK A ZEK WSKA | > — 47] — SE Bi —||— | — zs.| 53) a

19 Chorzy > soo iż a Na ATZ g| 8) 14, 6! 14 D|-—kijł 5%] 1eli 4| 15
20 Dożor i posługa chorych (x: . . EZR ORDER aa APE JCZ|=> || Ą 1

Q|125|148|104|15g|15| 4115] ijo8|14) 8|_7jjrrol:1581111135
Go > | zało | ——| | za R -

e|| 275 | 245 17 16| 42 15 248 | 24% |
AEr REWEPOCE

tę | 516 30 57 | 492

Il. Z poprzedzających ogułów: | | | | | y |
i Uczący się w szkole wzajemaego uczeńiaj| —| —| 84| gó —| 4|—-|-—-|————| —] = 88) g4

2 = spiewu kościelnego Mż LE. | ża) zm 1G| —-|=-|-- 28PRE PRE(AE | —>— 19, Gaj

5 Chodzący do. gimnażyum . .. . : i | | —l1 Gl ——I 1j= Riejsenne sj 210 >
4 — na rysunki do uniwersytetu : kos | 30 emila >| ZEP ZĘ OE ża

III. Przychodzący ż miasta: | | | | | |
Do szłsoły wzajemnego uczonia | Sj rs) 50 zg = =l|—sk| | ——| ać 50) 29

IV. Pobierający wsparcie miesięcznć ż domu ż | |

dobroczyńności do miasta: | | |
1 Chleb na osobę po funtów 7 na tydzien 18150] —-| — 14/19| ai z 53|16g' AA

s Chleb i potrawy . „» . '« , | 8! O mie aja „Jag 59) mj. GRA

5 Pieniądze gotowe, w ogule r. sr. g5 kop. 50h M | | | j

na ten miesiąc wynoszące . . . . jj ioj 20) —, —|— | =cjjnj on |] KU) SJ

Y. Pobierający wsparcie na raz jeden w pie-] | | | | | | | RJ

niądzach. HE | h
i, Otrzymało na raz jeden jjaimuźnę (w A | | | | | | |

rubli sr. 6ż rubli ass. 50) . i zad eee AK Ż| 8. |= | RE: | '2] 2

—OH 56|185|. —| — 6122 ===] >|] 52|]ż05| —| x]
CA PRERDORNNĘ TENELAZENE,| JPRZAWĘ m pom| mim |ia| ——.|os lo tej=|=|>2]

SZAKEMI "> | | |
= "Sek ż k i i ! | |

VI. Wszystkich przeż Towarzystwo utrzymywanych i wspartych w miesiącii lutym : | | | !
| |

1 Do dozoru domu, nauczania idosklepu przedażnego użytych «: . . ah | b| 5) — "A

2 Ubogich ż 5 MZ ŻBS ddoko WIA SDA A PRA ORKO AAC AAA OKZCAPORC Z dB |155 54o|i11 100

„1625443 111|155

OTOZ
Ej. ka | 244

sę ||” , A
* 7*9      

W tymże miesiącu lutym jałmużna: ę

ą. JW, Gubernator Wojeńńy Lui. Fimski Kórsaków ofiarował młyńków żelaziiych do mlecia zboża dwa.
2. Bezimienny przysłał szarpii funt jedeń i pół, Oceniono'kop. go.
3. Kanonik wileński Cybowicz cieląt dwoje, r. 1 kop. 5o.
4. Do Sklepu przedażnego Pani Dowarowitzowa ofiarowała berdow trzy, do tkania; ocenione kop. So.
5 — — — m — m Pańii Urszula 2 Grudzińskich Jakutowiczowa xiążki: Obowiązki Człowieka (firześćijanina;, ce-

ny kop. 16; Czekino, czyli łapka na grosże komedya kop. 10; Taż darowała -parę szkla-
nek oceniónych k. 71; w ogule wynosi ofiara kop. 524.

6. Obywatelka wileńska Barbara Frejerowa 1mo Yóto Felcykerowa ofiarowała wexel hA rub. sr. 50o ha dłużniku zo=

stającym pod konkursem kredytorów,
7. P. Jerzy Gutt Członek towarzystwa ofiarował należność za rachunkieri apteczńym na dłuźniku *v ilości r. s. 40 k. Go,
3. P. Jan Rogalski ofiarował należność swoję rt. sr. 253 na dłuźniku żostającym pod konkursem kredytorów.
9. Utrzymujący Bulet w dom obrad sżlacheckich guberni wileńskiey ptzez ręce P. Strumiłły sekretarza szlacheck iege

ofiarowali czer. zł, 10. Ignacy Jundziłł sekretarz towarzystwa,  
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