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przedstawione Nam od was rozporządze-
nie waszego majątku na rzecz szkół, za
co błogosławić was będą opatrzeni wa-
szą hoynością i wszyscy czczący gorli-
wość dla oyczyzny, Uznaliśmy za rzecz
sprawiedliwą mianować was kawalerem
orderu ś. Fówno-apostolskiego Xiążęcia
Włodzimierza pierwszey klassy wielkie-
go krzyża, ustanowionego w nagrodę
znamienitych oksiważelskich zaslug, któ-
rego znaki przesyłając tu, Róskazuję-
my wam włożyć je na siebie i nosić
podług ustanowienia.

Zostaję ku wam życzliwy

ALEXANDER.
St. Petersburg 6. czer. 1803,

Kontrasygnował Hr. Piotr Zawadowski.

Mościwy Panie móy Pawle Grzegorze-
wiczu!

Spełniła się błoga wasza wola, aja
znayczulszą radością mam honor prze-
słać przez P. Assesora kollegialnego Dru-
żynina, kopiją Ukazu Cesarza Jegomości
do Rządzącego senatu, przez który po-
twierdził wszystkie wasze rozporządze-
nie ku dobru oyczyzny; dołączam też
i Naywyższy reskrypt, przez który je-
steście mianowani kawalerem orderu Ś.

Włodzimierza, ze znakami jego dla wło-
żenia na się. Przyymcie, Mościwy Pa-
nie móy, razem moje sczere powinszo
wanie otrzymania godney nagrody za
tak dobroczynne wasze dzieło.

Naprzód udam się do was z obowiązku;
który w tey rzeczy spada na mnie z mo-
jego urzędu: 1) Dla wybicia medalu na
pamiątkę tak znakomitego dzieła, po-
trzebne jest wasze popiersie, którego
tu nie mając, proszę , jeśli jest gotowe,

Di:ieje Dobrocz, kwiecień, rok 1824.
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albo kazawszy zrobić z gipsu , śpiesznie
„mi przysłać; ażeby rozkaz Monarchy
mógł bydź spełniony bez odwłóki. 2)
Czy.nie podobałoby się wam, a żeby pie-
niądze trzykroć sto tysięcy rubli, oiia-
rowane przez was dla szkół, jako po-
twierdzone już przez Monarechę, wnie-
sione byly do domu wychowania w Mo-
skwie; a mnie uwiadomić tylko o tćm,
którego dnia wniesiony kapitał, żebym
wiedział o pewnym terminie, od które-
go pieniądze te poszły w obrót. 5) Cho-
ciaż mam imionowy inwentarz wsi, 0-

fiarowanych dla szkoły jarosławskiey;
lecz że nie jest przez was podpisany,
potrzeba więc, ażebyście przysłali mi
takiż inwentarz z podpisem waszym,
z wysczególnicniem ludzi dwornych
przez was wyłączonych. 4) Proszę mię
uwiadomić , jaki czynsz wsie te opłacały,
i czy należy co od nich za rok bieżący,
albowiem ilość takiego czynszu, powin-
na bydź objęta w rozchodach szkoły ja-
rosławskiey. Póki nieurządzi się tam .
szkoła zupełnie podług zamierzonego
płanu, prosić będę, aby czynsz włościań=
ski wchodził do izby skarbowey; a ce
do administracyi,może się do mnie od-
nosić. Jak tyiko zaś urządzi się szkoła,
wówczas wsie przeydą zupełnie pod jey
zawiadywanie. 5) Główny rząd szkoly
zaymie się ustanowieniem w Jarosławiu
szkoly , stosownie do woli waszcy ; lecz
istotna jest przeszkoda odkryciajjey pręd-
kiego w wystawieniu dla niey domu;
staram się teraz o plan tameczney szko=
ły narodowey: azali niebędzie można
za nowćm przybudowaniem umieścić i
zakładającey się szkoly. W tym punk= 3
cie, jako i we wszystkich innych, ścią-
gających się do uczynionego przez was
daru, postanawiam sobie za prawidło

5 »



577

stosować się do jego woli; a przeto ni-

czego nie przedsięwezmę bez odniesie+

nia się do'was. Racz przyjąćsczere za-

pewnienie; którewam: przesyłam o nay- |
wyższćóm mojem uszanowaniu , z jakićm

zostaję
Wasz. Mościwy Panie móy

nayniższy sługa.

| _ Hr. Piotr Zawadowski.

(Dalszy ciąg: nastąpi.) A. M.

 

z

O PODRÓŻY Fr. KONNINGHAMA;, W Cllu zwie+

dzenia więzień w Szwdycaryi. (z ga-

zety berlińskiey)

Przykład nieśmiertelnego" Howarda

znalazł godnegonaśladowcę w jego ziom-

kach. Fr. Konningham, objechałw ro-

ku przeszłym niektóre kantony Szway-

caryi, i sczegulniey starał się poznać

tameczne więzienia i domy poprawy.

Niedawno wydrukował swóy pamiętnik

o więzieniach szwaycarskich, i kilka

exemplarzów tego dzieła przesłał zna-

komitszym urzędnikom kantonów.Ludz-

kością wiedziony wędrownik,„ we wszy-

stkich prawie tych zakładach, znalazł

bardzo wielkie niedostatki i nadużycia.

Uwagi jego jednakże wyłożone są ze wzo-

rową łagodnością i dobrocią, a bez nay-

mnieyszey usczypliwości. W _jednćm

tylko mieyscu, gdzie mówi o karach,

używanych w niektórych, kantonach,

stył jego staje się mocnieyszym i wy-

mównieyszym. Wspomina 0 męczar-

niach, dotąd używanych dla zmusze-

nia do wyznania. W. krajach, gdzie

właściwie zwane tortury dawno są znie-

sione, zastępują je sposobami bardzo

gwałtownóćmi, które na lepsze nigdy

nie zasługują nazwanie, Podróżny nie
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bez: przyczyny” utrzymuje , iż użycie

tych: sposobów ,. krzywdą: i hańbą: są dla

jak. szwaycarowie.. A. M.

 

WZORYDOBROCZ YNNOŚCI I CNOTY w CHINACH,

z gazety urzędowey pekińskiey.

W trzecim roku panowania cesarza
Jong-Szinga, descze prawie ciągle pa-
dały: zkąd powstały wezbramia wody i
nieurodzay w prowineyach pekińskiey
i tonkińskiey. 'Ubóztwo z tego nie-
sczęścia wynikłe , zmusiło tysiące fami-
liy szukać ratunku w stolicy, gdzie do-
broczynny cesarz, nie tylko im miesz-

kać pozwolił, ale nadto przykazał u-
rzędnikom, pobieraćzeskarbowych ma-
gazynów potrzebną ilość zboża, i roz-
dawać ją codziennie tym, którzyby go

potrzebowali. Ale po dokładnćm roz-
ważeniu: znalazłszy, że dla nadzwyczay-
ney rozległości miasta „, mieysce to,

w któróćm. zboże rozdawano, bardzo by-

ło. dałekie' dła ludzi zgrzybiałych, dla
chorych. i dła kobićt, nie mogliby dla
tego korzystać z cesarskiey łaski; wy-

znaczył on przeto jescze pięć innych

mieysc, tak, że każdy człowiek słaby
mógł prędko i łatwo tam przychodzić
dla odbierania zboża. "Ta dobroczyn-
na pomoc trwała przez całą zimę.

Pomimo tak mądrych urządzeń, byli

jednakowo i tacy ludzie, którzy wy-

szedłszy z .drugich prawincyy cesar-

|stwa do Pekinu „ w żadnym domie nie
mogli znaleźć dła siebie przytułku, i

| zmuszeni byli nocować na ulicach. Do-

jwiedziawszy się o tóm cesarz, przy-

wołał do siebie natychmiast tych man- 
darynów, których było obowiązkiem,

tak oświeeonego: i enotliwego narodu,
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mieć pieczą o zachowanie policyi wmie-
ście i mówił do nich następującómi sło-
wy: „ Poleciiem wam mieć dozór nad
kwartałami miasta, w którychby, po-
dług rozkazu mojego, każdyubogi mógł
odbierać pomoc; wam zatóm należało
wypełniać starannie ten rozkaz. Wia-
doma wam ciężka nędza, wynikła z su-
rowości teraźnieyszey zimy.; słyszę je--
„dnak, żemnóztwo ubogich; szukających
u nas pomocy, nie ma ani opieki, ani
schronienia w nocy; że wiele z nich
cierpią zimno, i kilku ludzi 'umarło.

Wia-
„domość taka mocno mię dotknęła,.a ser-
ce moje krwią się oblewa na'wspomnie-

z głodu i z ostrości pory roku.

nie o stanie cierpiących i niemających
pomocy. Możeż to być, żeby w tak
boegatćm i -ludnóm mieście, jak Pekin,
nie było mieszkańców dobroczynnych,
którzyby opatrzyli ludzi 'w ostalnim zo-
stających niedostatku.  Wyobrazić te-
go nawet nie mogę; mocno upewnio-
ny jestem, że wielu z moich ;podda-
nych chcieliby robić dobrze, ale się
boją dawać przytułek ubogim: jedynie
dla tego, żebyście ich nie obwiniali o
naruszenie waszych urządzeń policyy-
nych, które przeszkadzają do spełnie-
nia nieuchronnego „obowiązku .dobro-
czynności. Dla tego rozkazuję wam
nadal być powolnieyszymi, i ustąwy
moje wykładać na stronę ubogich. -Po-
winniście mieć pieczą o zachowaniepo-
rządku, nie przeszkadzając bynaymniey
urządzeniami swojemi dziełom miłości
bliźniego. _ Zachowuycie  spokoyność
w mojey stolicy; ale tak, żebym od-
tąd nigdy nie słyszał, że człowiek ubo-
gi, w niey się znaydując zmuszony by-
wa nocować pod otwartćm niebem.
Zapewna, że wielu jest mieszkańców,
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którzy bardzo chętnie przyymą w swóy
dom ubogiego przychodnia; nie prze-
szkadzaycie przeto ich dobrym zamia-
rom. W przyszłym miesiącu nastąpi
pogoda nayumiarkowańsza; ale póki ta-
ki czas trwać będzie ,.obowiązkiem na-
szym jest dopomagać cierpiącym nie-
dostatek, mającym ucieczkę tylko wę
wspaniałomyślności swojego cesarza i
w czynney pomocy ludzi w zbytki ob-
fitujących. |I tak raz nazawsze przyka-
zuję wam, żeby żaden z tych niesczę-
śliwy nie zginął od zimna lub od jakie-
gokolwiek miedostatku; a inaczey po-
czytam to za opieszałość z waszey stro-
ny., 1 sprawiedliwa kara, jako za nie-
darowane niedbalstwo, rychło was ;po-
Ścignie.”
 

Tzing-Tay, kupiec z Chen-Si, razu.
jednego jechał doMóng-Tzing , dla sku-
pienia bawełny ; wziął na to z sobą ste
siedmdziesiąt uncyy sróbra; ale zgubił
trzos ma drodze, w którym pieniądze
te schowane były, i nie wiedząc © swo-
jem miesczęściu nayspokoyniey .odbywał
podróż dalszą.

Na drugi dzień zrana pewny ubogi
wieśniak znalazłtrzos, leżący niedaleko
tego:mieysca, „gdzie uprawiał swą :rolę.
Nie chcąc bynaymniey przyswoić «sobie
tych pieniędzy, postanowił 'powrócić
zgubę i w tym celu do późnego wie-
czora został przy robocie, w nadziei,
że prawdziwy właściciel trzosu powró-
Gi 1 zgubę-swoję odbierze. Kiedy nikt
nie przybywał, tedy Chi-Jeu, tak się
zwał wieśniak , wziął trzos, powrócił
do domu, i pokazał żonie swojey skarb
przezeń znaleziony; ta zawołała: ach
miły przyjacielu! grzechem byłoby dla
nas pomyśleć nawet, o zatrzymaniu; ! 5*



pieniędzy do nas nienależących; wola-

czasie, Tzing- Tay do zajezdnego domu

"nie wiedząc dobrze, gdzieby zgubił pie-

po wszystkich cyrkułach miasta, obie-

prawdziwym ich właścicielem. Przy-

"de drzwiami chałupy Ch Jeu, a liczni

 

581

łabym żyć w ostatniey nędzy, a niżeli

przywłasczyć cudzą własność; poszu-

kay prawdziwego właściciela tych pie-

niędzy,i powróć mu je. Po niejakim

zajechał ipostrzegł, że się ogukił, a

niądze, umyślił ogłosić o tey zgubie

cując, żetemu, ktoby mu przyniosł zgu-

bione pieniądze, połowę ich odda

w nagrodę. Skoro się o tćm ogłosze”

niu dowiedział Chi-Jeu, udał się do nay-

bliższego mandaryna i oświadczył, że

znalazł pieniądze. Poszliy po kupca

z Chen-Sż, mówiłon, i każ mu przyyśdź

do mnie; zadam mu tylko dwa pyta-

nia, i wnet się przekonam, czyli on jest

szedł Tzing-Tay, dał przekonywa jącą

odpowiedź na pytania, i zaraz odebrał

pieniądze w takimże stanie, w jakim|

je zgubił. Ucieszony tóm kupiec, o-

świadczył wieśniakowi, że gotów do-

trzymać słowa swego, i daje mu poło:

wę powróconych pieniędzy. „ Nie, od-

powiedział Chi-Jeu, ja nie mam żadne-

go prawa-do summy znaydującey się | cały naród wiedział.

w tym trzosie; ona należy do ciebie,

ja zaś ani uncyi nie żądam.” Wdzię-

czny kupiec nie zważał natę odpowiedź

3582
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dące są pożyczone; wszakże to, co trzy-

mam , do mnie właściwie należy; pro-

szę przeto usilnie, abyś choć to przyjął.

„Nie, odpowiedział Chi- Jeu, ja. nie

mam żadnego prawa, równie do tey,

jak i do tamtey summy , obie do cie-

bie należą, i powinieneś zatrzymać. * ©
Wszyscy przytomni temu ślache-

tnemu sporowi, przejęci byli tak wiel-

ką wspaniałością niebogatego człowie-

ka, że poszedłszy natychmiast do man-

daryna, opowiedzieli o tćm wszystkićm,

co było. Mandaryn, przejęty tak wiel-

ką ślachetnością i chcąc o tym wypa-

dku rząd uwiadomić , posłał namiestni-

kowi prowincyi wierne o tćm doniesie-
nie; po tćm doniesieniu namiestnik przy-

słał natychmiast dla wieśniaka i jego
żony w podarunku 50 uncyy srćbra.

Przyłagzył do tego obraz, na którym

odmalowany był tem spór ślachetny

przede drzwiami wieśniaka z napisem:

„ Mąż i jego żona odznaczający się swą
ślachetną bezinteressownością. ”

«Nie przestając zaś na tym dowodzie
|swojey łaski, kazał ze wszelkiemi scze-

gułami opisać całe to zdarzenie, i po

całóim państwie rozesłać, żeby o tćm
Gubernator ode-

brał zalecenie, wystawić przeddomem

Chi-Jeu pomnik, I nakoniec o tćm zda-
rzeniu cesarza uwiadomił. Dla zachę-

i odliczył 85 uncyy; ale i to byłonada- jo wszystkich swoich poddanych do

remnie. Działo się to wszystko prze-

sąsiedzi byli świadkami jego uczciwo-

ści. Tzing-Tay chcąc okazać jakimkol-

wiek innymsposobem swoję wdzięczność,

edliczył wreście 107 uncyy, a wziąw-

szy pozostałe 63 uncye w rękę, rzekł,

podobnego ubiegania jsię do cnoty,

cesarz ten napisał własną ręką xoz-

kaz, którego kopije rozesłane były po

wszystkich prowincyach, którym to roz-

kazem wieśniak Chi-Jeu wyniesiony zo-

stał na dostoyność mandaryma siódme-

go stopnia, i natychmiast pozwolono mu móy przyjacielu, nie chcę ja taić przed

tobą, że pieniądze w tym tyzosie bę-
wdziać suknie tema stopniowi odpowie-

dnie. Za rozkazem cesarskim darowa-
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no mu 100 uncyy srebra, aby tą na-

grodą zachęcić drugich do podobnychze

czynów bezinteressowności. ”

 

DOBROCZYNNOSC CZASOW PRZE.

SZŁYCH.

© URZĄDZENIACH 1 ADMINISTRACYI SZPITA.
LOW : WSZELKICH ZAKŁADÓWDOBROCZYN.

NYCH w POLSŹCZE 1 LITWIE r. 1791 1

1792, wyciąg z gazety narodowey ż

obcey, jako dodatek do artykułu da-

wnieyszego o tey materyi. Ob. dzie-

jów dobr. rok I. str. 160.

1. Zbieranie żebraków w FWarszawie (Gaz. |

N. 89 r. 1791.)

Kommissya Policyi oboyga naro-

dów, chcąc dopełnić co po niey prawo

wymagało i ludzkość radziła, dnia 2

listopada wszelkich kaleków, żebraków,

prawdziwych i zmyślonych, w Warsza:
wie publicznie dostrzeżonychi żebrzą-

cych, na jedno mieysce pod pałac rze-

czypospolitey sprowadzić kazała.  Do-
pomogły wcześnie przedsięwzięte środ-|

ki, iż się bez naymnieyszego zgorszenia

i przypadku rzecz ukończyła. Warty|

przy oficyalistach i sługach policyi spro-
wadziły 501 osob płci różney i wiary,
na mieysce ułożone; ztamtąd porząd-

kiem wprowadzono do izb na to wy-
znaczonych, gdzie doskonali i ludzcy le-
karze, a natych czele P. Grogatkiewicz,

toż na przemiany PP. Wasilewski, Czem-
piński ; Filipecki, z dobranymi sześcią
felczerami, z których pierwszy, P. Bo-
rowski, niespracowany około zdrowia
ludzkiego praoownik, znaydując się, o
prawdziwych kalekach iniezmyślonych

tala ś. Łazarza zostały.
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chorobach decydowali. Rozgatunkowa-
ne tym sposobem osoby, niebezpieczno
chore, których było 50 odprowadzone,
a słabsze fiakrami odwiezionedo szpi-

Gdzie pier-
wey ułożywszy się kommissya z PP. pro-
wizorami tegoż szpitala, mężami praw-
dziwą miłością człowieka zajętymi, a
sczególniey z PP. Łukaszewiczem pre-

łacyynym, Solarymi Terlemonem, toż
innemi; kazała wcześnie łóżka wszel-
kiemi przynależnościami opatrzyć,i w
izbach sześciu, na bardzo zdrowymi po-
wietrzu usytuowanych, rozstawić, ko-

szule i inne potrzeby wcześnie przygo-
tować. Powtóre, mniey słabych w licz-
bie 50 do prochowni odprowadzono.
Kaleków prawdziwych i ciemnych w hcz-
bie 20, do szpitala ewangielickiego na
Leszno pełen ludzkości P. Baumeyster,
prowizor tegoż szpitala na dn? 14 przy-
jął. Do domu przy ceuchthauzie i inne-
go domu najętego, odesłało się 100. Na
Pragę do domu umyślnie najętego, 120
osob transportowano. Innych, do dalsze-
go rozgatunkowania, do domu policyi
magazynowego, i do domu na Lesznie
najętego, posłane. Resztę pobożność
i ludzkość klasztorów do siebie na czas
niejaki przyjęła, dopokąd wygodnych

imieysc dla nich kommissya nie upa-
trzy. Gdziekolwiek zaprowadzeni zosta-
li, wszędzię już wygody, przytułek, i
w jednych mieyscach zaawansowane
pieniądze, w drugich przez miłosierną
rękę znalezli zgotowane wyżywienie.
Kommissya w ten dzień, zgromadziw-
szy się z rana o giey, nieprzerwanie
aż do 8 w wieczor ma sessyi zostawała,
aż wszystkie żebraki rezdysponowane

były.
 

zydentem, Rafałowiczem sędzią appel-
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2. Rozporządzenia okołoaułoczęgów: i że-
;braków w VKarszawie. |, (Gaz.: N.:2
„roku 17g2.)

4ę

' Komissya Policy O:N. troskliwa wy-
mierzyć się publiczności, .tak, jak uni-
wersałem na d.-2 listopada:w roku
bieżącym,. względem włoczęgów. i. że-
brakow wydanym, się'obowiązała,uwia-
damia, iż lubo. zebranych; pierwiast-
kowo w Warszawie ina. Pradze:że-
braków, i włoczęgów, liczba: była:tylko
501, lubo z tych za zaręczeniami., jako:
więcey żebrać nie będą,:wypusczono
osob 54. Przecięż ze skutków: pilnego.
dozoru exekucyi obwieszczeń komissyi,

powiększa się codzień liczba : prawdzi:
„wie ,chorych, przytułku niemających,
a razem i włoczęgów, tak, iż. aktualnie
„znayduje się. ich osob 6553to jest:

A a szpitalu $. Łazarza znayduje się żebra-
"ków mężczyzn 53 niewiast 67..Z tych
chorych pod dozorem felczerów |.
W prochowni żebr. mężcz. 24,: niewiast

55,'sierot płciniewieś. 1. Z tych dofa-
bryk sukiennych i kapeluszów użytych . 58.

Na piwney ulicy u Komunskiey, żebrak. nie-
wiast 2, sierot płci męzk. 17, niewieśc. 10.

W domu najętym od JW, Jezierskiego kaszt.
żebr. męż. 37, niewiast 354. Z tych do
fabryk sukiennych i kapeluszów użytych 71.

WW. domu Celnera na Faworach, i tamże
w domu pracy żebr. męż. 71, niewiast 79;
sierot płci męzk. 3, niewieściey 2, z tych
do fabryk żakieśuyoh i kapeluszów zdol-
nych: s:7s «żazydkih 146.

Na Lesznie w PER Tycza żebr. mężcz.
21, niewieś. 44; z tych do fabryk zdol-
RYS = Fo 0 aiw aa» "15.

Na Lesznie w szpitalu swangelickiia żebr. R
płci męzkiey g.

Na Pradze.w domu Selarego żebr. mężcz.
69, niewiast 40. Z tych zdatnych do
przędzema -+- 6 e 0 4 ©3035 s71QD0

+. "120.
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"Tamże«w-<szpitalu, bernatdynek żebr. męż.
i 6srniewiąst a1: 6. e +.» 17.

Reszta starością ; 1. kalectwem. dotkniętych
+.tudzież. sierot. może ZR GO | of JM

 $umma. kom „mężczyzn 2g0; nie-

«wiast 540,- sierot; płci męzk. 20,
'-niewieściey; 13.

 

 

szożw MIĘSO

«chorych i

' Summa osob

" Navutrzymanie-wspomnionych

|żebraków- weszło do. kassy kommissyi,«aż: do d.
25_grudnia miłosiernych jałmóżn.
Od JW. Hrabi Krasickiego.zł. . 27,000.
Od JW. Morskiego .. « -« « : 9,000.
Ziebrali. kommissarzę policyi od ró-

» źnych» osób
Od Xiążęcia Jmci Prymasa zł.
(Od: Xiężney Jmci. Czartoryskiey

(5,57% gr. 23.
180.

 

;gener. ziem. podolski. 216
Od "JP. ' Tepera SIO, -. 'g00
OdJXX. missionarzów. . «. 540
Od. JPP::Konwiktorów: 5. x EE. 540

Na: komedyi -zebrano . . « .„ 45461:
Pan Marwani antreprener redut dał. 408
Od zgromadzenia konfessvi refor-

|  mowan. .. . x SER o 360
OdJw, Niiesdówiów w Są - 180
|Od Marszałków , JW. podkancić-

_| +rzego 'Chreptowicza, /Szczyta
kasztelana .. » : : 306

'Qd JW. Zamoyskiey ojareojiiić
podolskiey .. . 00 06 400

Od JEP. Krzywkowskiego 1 Lach-
nickiego  . KENA 72

Od JXX. Fisńosikanów 81: 40

Summa zł. . . . 45,877 gr. 25

Z kolekt:

Z parafii P. M. zł. 4,597 gr. 23.
Z. parafii$. Jana 11,565 — 253.|
Dito 5. Andrzeja 3,114 — 22.
Dito $. Krzyża 7,282 — 1

Dito Ujazdowskiey 679— 9.
Z lokacyi kapitału na banku

Summa percepty zebraney od ró-
żnych osób zł. 72,015 gr. 15.

Wydało się nanajęcie domów, źywność,

27,257 gr. 19.

goo.
 

  - opał, posłanie i odzież.
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W: domu pracy -Hermanow?, my::

ugodzony bierze od-'osoby na.

dzień gr. 25 aż do-a stycznia :

| 34 7,836 *gr:v-1%

W. domu Hetta, kióty dawniey *

ugodzony brał na dzień od osoby -

gr. 23, dało'się na kontrakt: zł. . - g93 gr. 18

Wszpitali ś. Łazarza tymczasowo-'

ugodzono prócz drzewa od 21024

gr. 20 . 1,736 >

Pani K orońskiec:na'ke oiwAcY
za pomieszkanie, edukacyą; wy-
Żywienie” i odzież: ubogich sie- -

rot, od osoby po = r gry 6-do '

 
 

1 stycznia . 936 »

Na Lesznie w domusRycea s 0s0-

by po gr. 25 na dzień -do-1:

stycznia © « .-. .-.-+  2,4g6*gr:'27

'W magazynie przez czas niejaki 99 gr.:19.

Wprochowni na wyżywienie przez *

czas niejaki P. Kosteckiemu. . 560'

W domu Solarego- P. Mieczkow=-
skiemu na Pradze za stancyąy .

żywność , opał i posłanie, na»

„dzień od osoby po gr: 28 do-

1 styeznia a u. O2ZPR ZE 2%

PP. Bernardynkom naRadze: ś>-920

Tamże w szpitalu ; -. go

Baumaystrowi przy kościele tyko

denck. za żywienie ubogich przez

dni 30 osob: 10 po gr. 25 . . 214.

Na płótno dla ubogich uć «w 3,970:

Na tapczany iinne ruchomości; i

pierwsze potrzeby, szczegulniey

na najęcie: domów — + 4,474 gr. 8

Summa expensy . 50,150 gr. g

Summa rermanentu: . 41,865 gr. 4%

NB. Płaci Król. Jmć co miesiąc 5,652 zł.

ale tę summę na dawne szpitale; podłag, woli

N. P. kommissya regularnie rozdaje,

Z, takowego remanentu lokowała kommissya

w procencie na, banku 36;000,. ma. w kassie go-

towizny zł. 5,865 gr. $..

Expens ta kommissyiudetermino- |

Wie- |waną aż dotąd bydź nie mogła.
łu albowiem ubogich w początkach do

BEEo czasu, żywionych było po ró-

|

a 
(posłanie, i opał dać powinien..
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żnychmieyscach przez miłosierdzie, ja-
ko'to: *po klasztorach PP. Kanoniczek,
Wizytek, i XX: Missyonarzy, tudzieżw
szpitalu.: ewangielickim. Sczególniey
zas bractwo: miłosierdzia u 5. Łazarza
żywiło”50» chorych. P. Stanisław Rar

| fałowicz łoży na aptekę aż do ostatnie-
go grudnia.. P. Borowski felczer' nie-
płatny, chorych opatruje. X. kapelan
Maliszewski--przez pobożność posługę
kapłańską dopełnia. P. Rogoziński 100
sztuk drzewa na ten szpital darował.
Do fabryk. dla niedostątku mieysca, do
„pracy zdatni wyłączeni bydź nie mogli.
Terazzaś kommissya na najęcie izb nad

Wisłą od P.kaszteląna Jezierskiego, gdy
zapłaciła: czerwonych złotych 150, tam
za uczynionym kontraktem z szl. Ren-
nem' fabrykantem sukna; umieści osob
2000do* fabryki sukienney. A. wspo-
mruiony fabrykant, osobom tym, podług

żywność,
l P. Pau-

let kapelusznik, pod takiemiż Kondy-
cyami bierze osob. do fabryki 50.. Prócz
tego. w*prochowni: do: fabryki sukien-
ney; zostaje” się. osob 50.  Naywięcey
gdyby* można jescze wybrać osob 95.
'do>mnieyszych' robot, tak, żeby połowę
expensy przynaymniey na siebie wy-
pracowali. Zostaje prawdziwie chorych
i kaleków, o litość i miłosierdzie publi-
czność za sobą 'proszących ,, naymniey
250. Naktórychtabella: expensy ro-
czney, bądźjak naysczupley wyciagnię-
ta przyłącza się.-

osobnego" przepisu, odzienie,.

Od żywienia: jedney: osoby hcząc
po gr: 20' czyni: na'osob: 250 na
dzień zł. 166: gr. 20: uczyni na:
rok: jeden, zł. « « + «» » 60,835 gr: 10»

500 koszul na rok, a łokci 5 . 1,666 gr, 10%

250 sienników po 7 łokci płótna . 875



=
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Słoma . : z + 0 VB
Expens na AA kładzie sę ść. JOE
250 prześcieradeł, ałokci 7 . . 875
250poduszek a łokoi$ . +--. 899
225 kitlów i spodni tyleż po łok-
GOW ROGOF7+ sd 4, ENER 20

115 spolsih > +0« 0,5 . -. wB*gt. (b
250 szlafmyc . . gw 83 gr. 10
125 ponczoch śiciiagck 44,038 +. <230

 

125 pantoflów a fl. 5 . . . 575
125 kaftanikówałokci 4 drelichu . 555 gr. 10

Na_ odzienie. « + -: w.» 7,82 gr 9
Żywność i odzienie razem .- 68,015 gr. 15

Na xiędza kapelana . . . :. 1000

; Posługa.

Kobiet . 5
Dziewcząt 5

Mężczyzn 4/agr. 20 na żywność 3, 360

 

14
Zasługi a fl. 72 osobom 14 . 1,008
Felczerowie 6, e -0B;000
ADRIEG SZ cw ra Pod „2,700
 

Summa expensy 77,083 gr. 15
NB. W opłatę na żywność wchodzi opał,

opieranie, i utrzymanie ochędoztwa.

Prócz takowcy nieuchronney expen-
sy, która z przybywającymi codziennie
chorymi i włoczęgami pomnażać się bę-
dzie, spadnie ciężar na komissyą przy+
łożenia się z koliekt i kass miłosierdzia,
na utrzymanie ileczenie, zarazliwącho-
robą w szpitalu ś. Łazarza złożonych,
których liczba płciobojey aktualna jest
89, a to z przyczyny, iż przymuszona
była kommissya dla umiesczenia kale-
ków i chorych, po ulicach zebranych,
wziąć od bractwa miłosierdzia izb 12,
z których naymmowania znaczny fundusz
miałoby to bractwo, na utrzymanie za-
raźliwą chorobą dotkniętych.— Fundu-
szu tego, pełnego ludzkości , pierwszym

był stwórcą niegdyś X. Skarga r. 159,
który tknięty widokiem łeżącychwgno-

Pa

3g0

jach, i umierających po ulicach cho-
rych, załażył (jak pisze w erekcyi) szpi-
tal gnojowników. 'Tenże sam pobożny
kapłan, przy tymże $. Łazarzu , zało-
żył szpital drugi dla ludzi (jak pi-
sze) domowóm ubóstwem, a zwłascza
niemocą i inną nędzą strapionych. Nie
było na tak świątobliwe zakłady, żadne-
go stałego funduszu, szukał go tylko
wspomnionyświątobliwy fundator w mi-
łosiernych jalmóżnach, które sam zbie-
rał, i podpisy na stałe quantum jałmóżn
wypraszał. Jakoż w oryginalnych ta-

własną ręką Zygmunta III naczer. złot.
100 jałmóżny roczney. Anny Królowey
na zło. 100. Następują podpisy Biskupów,
senatu świeckiego , ministrow, i innych

_|różnego stanu ludzi, z których każdy
roczną pewiią zapisał jałmóżnę. A po-
źniey Władysław już jako król podpisał
się na płacenie 1200 zł. czynszu wie-
cznego. Naypierwszy prefekt bractwa
tego był P. Marcin Lesnowolski, kaszte-
lan podlaski. Nie rozciągała stę u nas rzą-
du opieka dawniey do ludzi nędzą lub
chorobą dotkniętych.
zawsze okropnemu losowi,tub prywa-
tnego czuciu i ludzkości. Kommissyaą
policyi „z woli rządu, gdy dziś w licz-

bie obowiązków swoichiten umiesczo-
ny znayduje w słowach prawa: „ Opie-
„ka powszechna, dobroczynny ratunek

mierza się z tak świętego obowiązku
publiczności.
braków zmyślonych i włoczęgów do fa-
bryk ii rzemiosł obraeać zalecić: ufści-_

ła się i temu kommissya, gdy podług
specyfikacyi wyżey wymienioney, publi- czność czytać, a na mieyscach wyrażo-

kowych zapisach, znayduje się podpis .

Poruczeni. byli

„ dla wszelkiego ubóztwa, nędzy , niedo- -
5 łężney starości i kalectwa * i t. d. wy-.

A że toż samo prawo. że-



„bnych narzędzi 257.

l ,
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nych doświadczyć może, jako do różnych

fabryk użytych jest 146. Użytych je-

scze będzie za sprowadzeniem potrze-
Prócz tego 27 sie-

rot, które professyą żehractwa w dzie-

dzictwie już wzięły, oddane nadozori

edukacyą tymczasową, gdy z dzieciń-

"stwa wyydą , wcześnie do fabryki rze-
miosł dysponowane zostaną. Atak w li-
czbie 655 osob, z których jedńe bez po-

mocy isuki na widokach publicznych
umierały, drugie nie tylko ciężarem,
ale zarazą dla towarzystwa były, zna-
lazło się osob 410 do fabryk krajowych

sposobnych, i te dotąd za pracę uży-
teczną krajowi żywność znaydować bę-

dą. "Można stąd brać miarę, ile po ca-|

łym kraju z włóczęgów ludzi użytecznych
się znaydzie, gdy tourządzenie powsze-
chny skutek weźmie. Dan w Warsza-
wie na sessyi ekonomiczney kommissyil
policyi O. N. d. 25 grudnia 1791.

Buezgńskimarszałek nadw. koron.

5) Doniesienie d. 15.lutego 1792. 0ofia-

rach w Warszawie (z gazety Wru 19.)

KommissyaPolicyi O. N. znając jak
wiele społeczeństwo interesować powin-
na zńajomość tych osob, które litością
nad, cierpiącymi niedostatek, dla kale-
ctwa lub starości tknięte, chętiae swo-
im wygodom uymę czynią, dla udziele-
nia tym prawdziwie nędznym, chciała
kazać wydrukować nazwiska wszystkich
tych, którzy: do. czasowey:składki na u-
trzymanie żebraków i kaleków z ulic
pisali się; łecz, że niektórzy z tey li-
czby przyjaciół ludzkości wypraszali się
od tego wymienienia, przeto kommissya
pólieyi O. N. publiczności tylko do wia-
domości podaje sammy, jakie z tych

Dzieje Dobrocz. kwiecień. rok 182. z

 

3ą%

ofiar czasowych weszły,iwehodzić ma-

ją. Weszło z ofiar rocznych zł. 1752;

ofiary półroczne wynoszą zł. 598; Ofia-

ry kwartalne zł. 297; ofiary miesię-

'czne -zł. 2 „298 gr. 15. A że dla niewia-
domości mieysca, gdzie takowe ofiary

mają być przyymowańe, zaległości 0-

kazują się; przeto kommissya polieyi O.

N. uprasza, ażeby takowe składki, od-

dane lub odesłane były, do Ur. Tolk-

mita kassyera kommissyi, mieszkającego
na długiey ulicy, w domie JW. Chrep-

towicza podkanclerzego W.X.Lit.N. 542.

4) Ulatwienie zręczności w opłacie szpi*

talowi Dzieciątka Jezus od Kawale-

rów orderu $. Stanisława. (Gazety N.

gó r. 1791.)

Między tak licznemi troskliwości ©
dobro kraju i oycowskiey nad: niesczę-
śliwymi opieki J. K. Mości dowodami,
nie można nie widzieći ustawy orderu
$. Stanisława, w którey chcąc mieć znak
dla zasłużonych nagrody , raczył razem
połączyć dla sierot pomoc. Kiedy je-
dnak ta świątobliwa ustawa, w wielkiey

części skutku nie wzięła; kommissya po-
licyi O. N. widząc między pierwszemi
obowiązkami poleconemi sóbie prawem
baczność i dozor nad funduszami szpi-
talów , chcąc jak nayskuteczniey zara-
dzić ich całości, znayduje potrzebę wy-
dać ninieysze obwiesczenie.
Wchodzi kommissya policyi w przy-

czynę, która była nayistotnieyszą prze-
szkodą, iż kawalerowie orderu 4. Stani-
sława oddaleni mieszkaniem swojćm od
stolicy, nie byli w sposobności przesyła-
nia regularnie teynależytości szpitalowi;
przeto zaradzając wspomnioney prze-
szkodzie, oświadcza: iż dla łatwości ka-

6

,
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żdego opłacającego, czyni rekwizycyą
"do kommissyy cywilno - woyskowych,
aby te, do kass swoich , tak zaległą na-

leżytość , jako odtąd coroczną przyymo-
wały.
w którym powiecie, który z kawalerów
orderu ś. Stanisława mieszka, a stąd|
niesposobność klassyfikacyi, do któreyby

- komissyi cywilno-woyskowey
przywiązywać;kommissya policyi rejestr
kawalerów, a razem zalegający na nie-

których remanent, komissyom cywilno-

woyskowym odsyła, zostawując woli o-

płacających , aby każdy wedle zręczno-

ści opłacił , w któręy chce kommissyt, i

kwit z wypłaconey należytości odebrał.

Wybieranie tey zaległości w komissyach
cywilno-woyskowych zaczynać się będzie

od 1 stycznia roku przyszłego 1792,

trwać będzie przez 2 miesiące; w prze-
ciągu którego czasu, jeżeli kto z kawa-

lerów nie zapłaci , kommmissya policyi, z

posłuszeństwa winnego prawu, każdego

nieopłacającego, do sądu swego zapo-

zwać rozkaże. A jeżeliby żądał kto opła-
cić w Warszawie, ima oddać do kassy
kommissyi policyi za kwitem Ur. Samu-

ela Tolkmita kassyera. Że zaś w liczbie

kawalerów ś. Stanisława, jest bardzo

wiele cudzoziemców , którzy nie mając

w krajach RPtey possessyy, odpowia-
dać sądownie nie moga; pochlebia sobie

kommissya , po zacności duszy tych mę-

żŻów , iżi z własnego przeświadczenia,

z przykładów, które mają w swoich kra-

jach „ile rząd dba o całość funduszów
szpitalów,zechcą obmyślić środki, dla

przesłania do Warszawy należytości

Ze zaś wiadomość niepodobna, |
5) Obwiesczenie d.26 stycznia 1792 Wy-

dane , względem zaleg łości orderowych

opłatę |

policys O: N. di 15'listopada: 17g1 roku.
Michał Wandalin: Mniszech.

$. Stanisława i wzgłędem więzień.

Kommissya policyż O. N. stosując się
do wydanego przez siebie obwiesczenia
pod d. 15 listopada 1791, względem za-
ległych opłat szpitalowi Dzieciątka Je-
zus od kawalerów orderu Ś. Stanisława,

ną specyfikacyą zalegającego na kawa-
lerach remanentu, P. kom. porządko-
wym cyw. woysk. wojewodztw ziem i
powiatów w Koronie i W. X. Lit. prze-
.syła , polecając im wybor takowego re-
manentu od kawalerów orderu ś. Stani-
sława, w obrębie ich juryzdykcyi mie-
szkających. Jeżeliby zaś który zkawa-
lerów dowiodł złożeniem kwitu nie na-
leżeć tyle od niego, ile w rejestrze re-
manentowym jest napisano, w takim

, przypadku PP. kommissye cyw. woysk.
nie do regestru , lecz. do okazanego so-
bie kwitu stosować się, należytość od
daty kwitu obrachować, i odebrać ma-
ją, awydawszy swoje kwity na odebra-
ną należytość, dawne odbiorą, 1 kom. policyi odeszlą. A że rejestr wzwyż
wspomnionego remanentu nie mógł być
przed dniem 1. stycznią roku bieżącego
wygotowany , i Prześw. kom. cywilno-
woysk. rozesłany; przeto wybor tego
remanentu dopiero od dnia 1. marca szpitalowi, pod imieniem Dzieciątka Je- |r. b. 1792 zaczynać się, a wedwa mie-

zus zostającemiu; co aby łatwiey wia-

Po których upłynionych , P. kommissyedomości zagraniczney doszło, kommissya

policyi, w gazetach zagranicznych umie-

siące od tey daty kończyć się będzie.

cyw.woyk. rejestr teraz sobie nadesłany,

394
ścić: starać: się będzie: Dan:w Warsza=
wie na sessyi ekonorniczney kommissyi

„rzeczone obwiesczenie wraz z przyłączo-.

 



595 | | -ż 6 398

zapisawszy w nim pooddawane zaległo-, cywilno-woyskowych podali, i jeżeli fun-
ści , kom. policyi na powrót przeszlą.j dusz jaki zakwestyonowany, zatajony,

Majyc kom. policyi prawem sobiej lub przez kogożkolwiek odebrany, albo
zleconydozor i obmyślenie więzień pu-| na ińszy użytek funduszowi przeciwny
blicznych., żąda od P. kommissyy cyw.| obrócony ? i'ezy lub nie, w processie
woysk. uwiadomienia czyli znaydują się| zostaje? wysczegulnili ,.i tabellę, po-
w zięmiachi powiatach do ichjuryzdyk-| dług przyłączonego schemma, ręką wła-
cyl należących , albo same więzienia?|sną„podpisaną, w tychże kominissykih
gdzie? i w jakim stanie ? albo mieysca, złożyli.
czyli budłości zdatne ku użyciu ha tę! „Zaleca kommissyom cywilno-woysko-
potrzebę? ę |wym schemmata tabei przyłączonych

| nieodwłócznie po wszystkich parafijach
6) Uniwersał względem dochodzenia fun. |imagistratach, a magistratom po wszyst-

Wuszawć0 całym kraju (gazety N. g6 |!kich klasztorach, zarewersami rozesłać,
|a aby. każdy , w czasie wyżey zamierzo-

= RK > | | |nym, tabelię taką zapisaną, na powrót
Kommissya ' policyi O. N. a a6 1i-| tymże kommissyom odesłał,nakazać.

stopada wydała uniwersał; w którym Wszelkie zaś erekcye, fundusze szpi-
naprzód odzywa się do całey publi- talowe, tudzież iinne zapisy, ludzkość

czności, do serc wiarą i ludzkością tchną- |1 pobożność za celmające, w kommissy-
cych, a żeby o wszelkich funduszach|ach cywilno-woyskowych na mocy te-
miłosierdzieipobożność za cel mających, go uniwersału przez kogożkołwiek zło-
a zdarzeniem jakićm, złóćm. użyciem lub|żone, extraktami , podpisem prezydu-
dawnością czasówy ukrytych, i urzędom|jącegostwierdzonemi, koinmissyi policyi
krajowym niewiadomych, kommissyą OSN: Z przyłączonym sumunariuszem
swojązawiadomićiprzez wypis o gatun-|w xięgach swoich oblatewanym, kem-
ku funduszu oświecić raczyłly. Dzieło |missye cywilno-woyskowe odeszlą, a to
tak obywatelskie i cnotliwo-chrześcijań- naydaley w niedziel cztćry rachując od
skie wystawi na widok i przykład kotn-| dnia złożonych sobie tychże dowodów.
missya. Przy takowey expedycyikommissye cy-

Odzywa się do wszelkich curam ani- |wilno-woyskowe przyłączą zaraz uwia-
marum mających kapłanówućriuquć ritus  domienie; kto takowych funduszow po-
i wszelkiego wyznania; tudzież do wsze|l- |bożnych jescze nie podał? tudzież jeżeli
kich osob ducłrownych, tak świeckich | gdzie o jakich funduszach utajonych;
jako klasztornych, a to płci obojey 2ą- jłub zle obracanych wiadomość powzięły?
konnic i zakonników, a żeby od czasujNazwiske takowego funduszu, i osobę
odebranego tego uniwersału naydaley |nim zarządndjący., opiszą i wymienią.
za aiodach trzy, wszelkie erekcye,za- |RRównie gdzieby niedostatek domów szpi-
pisy wszelkiego gatunku,ijakiekolwiek |talnych znalazły, o tym kommissya po-
pia legata, na fundusze pobożne, ludz- |licyi uwiadomią.

   
kość i miłosierdzie chrześcijańskie za cel Co się tycze magistratów po wszyst-
mające, względnie do swoich kommissyy' kich miastach rzptey wolnych, tudzież

| $.x
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duchownych, szlacheckich,dziedzicznych:
tym kommissya policyi O. N.zaleca: aże-
(by równie w niedziel cztery, od czasu
odebrania tego uniwersału, prosto kom-
missyi policyi extrakty wszelkich erek-
cyy, zapisów, i funduszów pobożnych,
z przyłączonym summaryuszem i ta-
bellą, podług nadesłancgo schemma
sporządzoną odesłali, wiernie i jaśnó stan
dzisieyszy szpitalów wszelkich, i do-
mów miłosierdzia, tudzież domów„pra-|
cy opisali,i o processie, jeżeli jaki wzżglę-
dem windykacyi funduszow uczyniony
jest, donieśli.
rozrządzeniu, rygor prawa na siebie ee
gn:
"co wszystko, aby do publiczney wia-

domości doszło, takowy uniwersał po
wszystkich okiach ziemiańskich i miey-
skich ma być oblatowany bez żadney
opłaty, a we wszystkich kościołach z am-
bon w każde święto czytany, do drzwi:
kościelnych przybijany przez trzy mie-
siące, ato pod szcz" nieposłusz-
nych.

* Michał Wandalin Mniszech M. W. Kor.

7) O deputacyi szpitalney: tymezasowey

ustanowioney, r. 1792 w mieście Mil-

nie. (Gaz. N. 48. r. 1792.)

Depatacya szpitalna tymczasowa,
ustanowiona od P. kom. policyi O. N.
w mieście Wilnie, gdy odpowiadając
zamiarom teyże kommissyi, zebrawszy
tak ubogich jako i włoczęgów, na sczup-
łych i zawikłanych funduszach szpital-
nych dzisiay , rozlokować i utrżymać
ich nie była w stanie; na takie zdarze-
nie znalazła gorliwą publiczność w czy-
mieniu dobrotliwych składek i ofiar, a
wniey klasztory tu po niżey wymienio-

Nieposłuszni takowemu |-
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ne, które ścieśniając swoje potrzeby, li-
czbę ubogich wyrażoną, na wikt i mie-
szkanie bezpłatnie przyjęły. Dzieło to
ludzkości, prócz ukontentowania cno-
tliwym sercom właściwego , warte po-
wszechnego uwielbienia, niech i tę od-
biera nadgrodę , aby dochodząc powsze-
chney wiadomości tyle zjednałoczynią-
cym chwały, ile do naśladowania pię-
knym jest przykładem i pobudką.

Rejestr ofiary dla ubogich, od kla-
sztorów wileńskich uczynioney. Ofiara
wiktu i pomieszkania..

XX. Missyonarze na osob 6 RP.
Wizytki na osob 4. PP. Benedyktyn-
ki gg AX. Karmelici Ostrobramscy5.
PP. Karmelitanki 4. XX. Bazylianie i
Bazylianki 2. — XX, Augustyanie 2 —
XX. Bernardyni,2— XX.Trynitarze 5—
XX. Karmelici od wszystkich świętych,
w najętym przez deputacyą domu kar-
mić mają osob 12 — PP. Bernardynki
osob 10— Summa osob. 57.

Ofiara na raz tylko. - ,

XX. Dominikanie $. ducha zł. 100,
żyta beczek 5, grochu pół beczki isło-
niny funtow 20 — Karmelici od ś.Je-
rzego zł. 40, żyta beczkę jednęi grochu
pół beczki— XX. Franciszkaniezł. 50—
Summa zł. 1g0.

8) Otwarcie szpitala Dzieciątka Jezus

w Wilnie. (z Gazety Narod. 1791 N. 84.)

Pani Jadwiga Teresa Ocmska weje-
wodzina trocka , dama wielkich enoti
przymiotów, założywsty w Wilnie zna-
cznym nakładem szpital Dzieciątka Je”
zus, wyprawiła publiezne przenosiny
dzieci z dawnieyszego szpitala, do ne-



599

wego, w sposobie takowym. Dnia 17
pażdziernika r. 1791 ogodzinie g rano
zjechawszy ta Pani do domu Panien Mi-.
łosiernych, zastaje jużwszystkie sieroty
swym kosztem w liczbie z górą 100
osob chłopców i dziewcząt, utrzymy-

wane, w uniform jednostayny przybra-
ne. Po odprawioney mszy, pontzficaliter
ptzez X. Siestrzeńcewicza arcybiskupa.

założenia -ogrodów i rozszerzenia budo-
| wli szpitalowi temu potrzebnych, ustą-

białoruskiego w tameczney kaplicy ,
przystępowały dżieci parami do Pani

wojewodziny trockiey , które je macie-

rzyńskim błogosławiła affektem. . Za X.
arcybiskupem, otoczonym licznem gro-

neim duchowieństwa , szły sieroty pa-

rami przez miasto przy odgłosie muzyki

1 pieśni nabożnych,. do kościoła XX.

missionarzów , gdzie po wysłuchaney

mszy i kazaniu, X. gr cybiskup z Panią

wojewodziną trockĄ zaprowadził też

dzieci do nowego szpitala , którego po-

święcił kaplicę. Na sali XX. Missiona-
rzów,dany. był wspaniały obiad ko

sztem fundatorki szpitala; na którym

X. arcybiskup, liczne państwo, trybu-

nał, i magistrat wileński zaproszeni

znaydowali się.

Potwierdzenie szpitala pod tytułem DZIE-

CIĄTKO JEzus w mieście FFilnie dane

na seymie warszawskim d. 5 grudnia

17g0 roku.

Szpital pod tytułem DZIECIĄTKO JEZUS,
na ubogie sieroty i podrzucone dzieci,

pod dozorem siostr miłosierdzia być

mający; przez wielmożną Jadwigę 2Zia-

łuskich „Ogińską wojewodzinę trocką,

w mieście naszćm Wilnie za Subocz

bramą, nowo na wzor warszawskiego
założony, z funduszem jey i dałszenii

' zapisami na tenże pw! yczynionemi,|

s «

   

,
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My Król, za zgodą stanów rzeczypo-
spolitey, potwierdzamy, dalsze legata
dla poinnożenia tegoż szpitala do milio-
na złotych czynić dozwalamy, inkorpo-
racyi innych szpitałów za wolą przy-
zwoitey żźwierzchności nie przeszkadza-
jąc, również plac mieyski z opadłemi
murami w przyległości będący, mor-
gów dwa ziemi w sobie zawierający, dla

pić magistratowi wileńskiemu (jeżeliby
się temuż magistratowi zdało) pozwala-
my.  fakowy szpital pod protekcyą
nas króla i "wagfstkich królow polskich
mieć chcemy: źwierzchność zaś, rząd.
sczegulnieyszy tegoż szpitala, superyo-
rowi xięży Missyonarzów wileńskich te-
raźnieyszemu i następcom jego poru-
czamy z obowiązkiem zdawania co -rok
z przychodów i rozchodów rachunków
przed kommissyą cywilno - woyskową
województwa wileńskiego.

»

 

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

PROJEKT DO URZĄDZENIA GOSPODY (lfospi-
Rem) na wielkiey górze ś$. Bernarda
w S$zwaycaryi, ala zrobienia jey mniey
ikodikzą zdrowiu tam mieszkających
zakonników, z wezwaniem do subskryp=
cyi, dla uskutecznienia tego przedsie-
więcia, podany od PaRROTA Radcy Sta-
nu i Professorafizyki w Dorpacie, w e-
dęzwie dę Professara GILBERTA. (Ob.
wyżey st. 198.)

z > dnia 25 aż 1820 roktm.

Rozumiem, że Wacpan z hambure
skiey i z wielu innych gazet już musia-
łeś się dowiedzieć, że przeze mnie o0-
tworzoną została publiczna subskryp-
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cya , do którey powodował mięartykuł
Xiędza Biselxa, przeora klasztoru na

wiełkiey górze ś. Bernarda, w Roczni-

kach fizycznych 'Wacpana (*).umiesz-
czony. Wyczytałem .w nim,że «wilgoć
i zimno wspólnie działając, naywięcey

się przyczyniają do tego, że tam bardzo

jest niezdrowe mieszkanie, tak dalece,

iż je właściwiey jaskiniąmorderczą dla

tych szanownych zakonników nazwać-

by wypadało; dla tych,:miówię, którzy

już i bez tego, miłością bliźniego:powo-
dowani na wielkie niebezpieczeństwo

życie swoje wystawiają i całkiemsiępo-
święcają dla drugich. (**) |

 

(*) Annal -d. Physik. Neueste Folge B.4. s. 206.

(**) Nie od rzeczy powtórzyć tu wezwanie Pa-
na 'Parrota do subskrypeyi. i 2

„Znaywiększćóm przerażeniem dowiaduję się,
'czytając,'żeczci i poszanowania godni „za-

'konnicy klasztoru na wielkiey. górze ś, Ber-

narda, ze wszystkich tego rodzaju towa-

rzystw: ludzkich, na naywiększe uwielbie- |
nie -zasługujący., 'dla zimna i wilgoci, rzad--

ko kiedy nader samotnóm mieszkaniu
swojem lat 35 wieku «lożyć mogą, nayczę-
ściey bowiem drogie swe życie dla społe-
czności, między 20 a So rokiem kończyć |
zwykli. . Czyliż sę gądzi w naszymwieku

filantrop:czym, obojętnóm na zgon tak wcze-

sny; tych przyjaciół rodu ludzkiego patrzeć:

„okiem! zwłascza przy tak pewnych środ-

kach, które stan wiadomości fizycznych,
(latwo mogący zaradzić przeciw „doymu-

| jącemu zimnui wilgoci) nam dostarcza! kie-
dy znich korzystając staramy się z wielką

skwapliwością do gorzelni, alegabików i dal-

szych zakładów zbytku; ciepło naywygo-

- dnieyszym i osczedinym sposobem. zastoso-
wać; kiędy już umiemy mordercze ókręty
wojenne od wody wszystkodniszczącey i tra-

wiącey w mniey' lub więcey krótkim czasie

ochronić, a jednak z obojętnością patrzymy,że:
_ szanowni duchóm chrześcijaństwa i czystey

moralności przejęci zakonnicy, dobrowolnie
poświęcający zdrowie dla dania, ratunku
podróznym wszystkich narpdów1 wyznań |
bez różnicy, i dla zachowania ich od nieuchy-
bney zguby, własne swe życie tak okropnym
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"Wilgoć i zimno jakich mieszkańcy

tego klasztoru „doświadczają , z rozmai-

tych pochodzić mogą przyczyn; albo
ztąd, że budowa przez ośm, miesięcy

w śniegujest zagrzebana , alboże mgła

nieprzeyrzana przez rok cały górę ota-

|cza, tak, iżw ciągu roku ledwo dni15

liczyć można .znpełnie «wypogodzonych
i jasnych. Może.też mury klasztoru

z kamienia są stawione , które dla cie-

„pła i wilgoci naylepszemi są przewodni-

kami. 'W obu tych przypadkach nay-

„pewnieyby się zaradziło , 'dla ochronie-
nia miaszkających od zimna i wilgoci,

sposobem następującym: Ę
-

 mam
pm

" SE

skracają sposobem, raybarziey zaś z przy-

czyny domu,który przez 8 miesięcy śniegiem

zupełnie jest przywalony, 1wewnątrz nawet
szronem występującym: na cal bywa pokry-
„ty; a przez cztery miesiącenayniezdrowszem
Jaskiniowćm oddychać muszą „powietrzóm;

powietrzem mówię, tak w zimie jak 1 w le-
„cię nieznośhą temperaturę mającen!  Mie-

„szkanie to ich przeto, nazwaćby' można
pieczarą morderczą. Wszakże środki dla
ochronienia się od zimna i wilgoci, a za-
*trzymania ciepła wewnątrz (mieszkań, aż

nadto są dobrze znajome i dosyć proste.

'fych sposohów opisanie podaję do Roczni-
*ków fizycznychdlatego, ażeby, jeshby kto-
kotwiek o lepszych lub doskonalszych wie-
„dział, wraz się raczył zgłosić, aby rzecz

w tym jeszeze roku mogła być do skutku

„doprowadzoną, a co'gorliwa tylko sub-
skrypcya ułatwić może. Moję ofiarę przez

dom haudlowy Pandera w Rydze prosto do

wielebnego Przeora Biselx przesyłam. Nie--

wiadoma 'mxuie wprawdzie wielkość tey

budowy ale ta musialaby nadto być nie-

zwyczayną, gdyby 200 lub 500 subskryben-

"tów, licząc na każdego po 5oir, na ten
przedmiot nie wystarczyło. Udaję się prze-

to naypierwey do gorliwości wszystkich,a

mianowicie tchnącey miłością bliżnego mło-
dzieży krajowey 1 zagraniceney, odbywają-
cey kursa nauk, w przekonanin, że ta proś-

ba starego: profesora odrzuconą nie zo-
stanie' -  Takie było pierwsze wezwanieP. Parrąta, do



 
 

łu zwyczaynego; wapna i zwiru, użyć

4053:

a) Wewnątrz w odległości na trzy
cale od ściany główney każdey, izby. |
nrur wyprowadzić należy zcegły dobrze

wypaloney, grubey. na trzy, cale, na

kant ją stawiając: lecz zamiast materya-

„należy massy złożoney: ze smoły: idzie-

gciu, zarabiając ją z cegłą ra proszek

utłuczoną,-dla dania: lepszey: więzkości.

Dobrze byłoby cegłę nawet na kantach

pościerać, ażeby. -ściśley: przylegała.

Nadto, ścianę takową: murując napro-

wadzać należy” z obu: stron gorącym

dziegciem: z przymieszaną: cokolwiek

smołą,bez cegły utłuczoney.
b) Również na 5 caleod tey wązkiey

Ścianki, drugą wyprowadzić ,. aby się|
z pierwszą nie stykała , ato zecglły. u-

kładaney na plask (a zatćm obeymują-
cey około 6 cali grubości). Tęmurowaćj
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ze ścianą zewnętrzną czyli z murem bu-
lowy, eo cztery stopy przejąć , dla na-
.eżytego ich utwierdzenia. :

Rysunek (Tablica I. fig. a.) okazuje
ow przecięciu poziomem skład tego muru
i jego połączenie. Litery 244 wyobraża-
ją murzewnętrzny tąkiey grubości, ja-
ka jest ścian tego klasztoru , DD oka-
zują pierwszą ze smołą i dziegciem ró-
wnolegle wystawioną ścianą, litery CC
drugą z gipsu wymurowaną; BB oraz
EE są mieysca próżne na trży cale sze-
rokie, między trzema ścianami. Fig. 2.
wyobraża dunal do muru służący, trzy
razy. powiększony jak skala okazuje: d
wyskok: dunala dla. wbicia go do muru
44, b drugi wysok czyli ząb dotykają-
cy do 6 całowego muru z jedney strony,
'oraz a'zagięta łapka czyli obuszek, ści-
ślez drugiey stronydo tego muru przyle-

wypada ż czystym: gipsem , ażeby po +gający; bitery cccc oznaczają zęby haczy-

jey wystawieniu: żadna: nie pozostała| kowate na6 cali długiego końca dunala.

wilgoć. Dla tey przyczyny, itynk tey Litery: C,E,D,B,4 między linijami pun-

drugiey ściany w izbach ,. także % gipsu

dawany być powinien:
c) Obię te ściany należy dunalami|

 

czego P. Gilbert następujący przyłączył do-
datek. r ;

« Nie wątpię, że czytelnicy pisma ninieyszego
chętnie przychyłić się zechcą do tak waż-
nego dzieła. Żależeć to będzie naybardziey
od upowszechnienia tey wiadomości, i że-
by we wszystkich powiatach choć jedna
znaydowała się osoba taka, któraby się zay-
mowała zbieraniem subskrypcyi,. choćby i
w naynmieyszey ilości, a tę do mnie albo
na ręce tuteyszego (w kapsku): bankiera np.
Pana Frege 1 Komp. dostawiała, dla prze-
syłania Przeorowi. kiasztoru ś. Bernarda.
Już mnie niemało takich nadesłano. ofiar,
a to niewątpliwą ezyni nadzieję; że to dzie-
ło do skutku przyprowadzonćm zostanie,
jeżeli tylko ze wszystkich stron z równą

ktami oznaczonemi, okazują jak dunal
przechodzi przez muri mieysca między
niemi: próżne; wyrażone na fig. 1.
pg M górzena stopę odgzymsu, a
u spodunadwie stopy. od ziemi, wybi-
|jają się dziuryirobią w ścianie zewnętrz-
ney, taknazwane kamzasy, na sześć stop
odległe, nasześć cali długie , a trzy ca-
le szerokie; do tychpowinnybyć cegły
przygotowane szczelniesprzypadające , a
żeby je za. nadeyściemzimylubw cza-
sie wielkiey ulewy wlecie, można by-
ło zamykać,.a przez.to ochronić od śnie-
gów i deszczów i znowuwczasie ciepley-
szym lub' w dobrey' pogodzie otwierać,
dla przewietrzania. mieysca: próźnege
między murami. Ciągi takowe nieod-
bicie są potrzebne. Robią się one w ze- gorliwością przyczyniać się będą do tak ? :

Ra Re > „l wnętrznym murzedomu,ażeby w miey--ważnego przedsiewzięcia. «
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scach próżnych BB wilęża się Aiakra5j
dałaiżeby ścianę zawsze w suchości u-

Jeżeli budowa na kilka
piętrów jest wysoka, tak, że niełatwo
t rzymywać.

z lekką drabiną do dachu dosięgnąć, wte-

dy rzęd górny rzeczonych luftów tak
urządzić wypada, aby wygodnie dosta-
wać można zokien piętra wyższego.

e) We wszystkich izbach mieszkal-
mych, dubeltowe podawać należy okna,
z którychby się wnętrzne na zimę
wstawiać, a wyymować mogły na lato.
Wszystkie szczeliny okien wnętrznych
wypada należycie papieremoklejać, lecz
to nie ma się robić z oknami: zewnętrz-
nemi. Ażeby powietrze zawsze mieć
czyste, potrzeba zrobić w każdem oknie

fórtkę czyli małe okiemko, dające się 0-
twierać i zamykać, a to.tak wewnątrz
jak i w zewnętrznćm. Fórtki te powin-
nybyć naprzeciwiegłe, aby je z łatwo-
ścią otwierać można „4 świeże wpusczać
„powietrze. Dla ochronienia zaś izby od

goci „która się wciskać może przez
szpary nie zaklejonych fórtek, oraz a-
żeby okna nie zamarzaly i niećmiły
przez to mieszkania, radzę wnętrzne
imieysca między temi obiema fórtkami
przedzielić ramą z drzewa zrobioną, i
tę dobrze okleić. Że zaś zwyczaynie

górna szyba końcowa na fórtki używać
się zwykła, przeto dwie wązkie desczuł-
ki do przecięcia reszty kommunikacyi
mogą wystarczyć. Dla przewietrzenia
izby , raz tylko na dzień otwierać się
mają te-fórtki. Tak zwyklismy czynić
mieszkając na północy i bardzo nam
z tćm dobrze.

f) Jeżeli podłoga jest przygniła albo
zprochniała, w takim razie nową dać
potrzeba, a to z przyzwoitemi ostróżno-
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ściami, ażeby nietak pode ulegała ze-
psuciu.

g) Dla oszczędzenia w tysi klasztorze
drzewa, 0 które tam wielka żachodzi
trudność, i-żeby ile możności, zawsze je-
dnostayną w izbachutrzymywać tempe-
raturę, należy kaflane zaprowadzić pie-
ce, jakie się w krajach północnych uży-
wają, tojest, takie, co się opalają z po-
koju, i żeby wielemiały kanałów ró-
wnolegle na dółi do góry idących, w któ-
rychby znaczney przestrzeni ciepło.
przćz „ogień wzniecone i zwolna do izb
przepusczane , trwać mogło do dnia na-
stępującego. Kiedy się drzewo wypali
i sam tylko żar pozostanie (strzedz się
atoli wypada, ażeby nie było żadnego
płomyka), drzwiczki w piecu zamykają
się, a razem i koniec kanału dubelto-
wą juszką zlanego żelaza. Jeżeli węgle.
przy zamykaniu. pieca choć cokolwiek
błękitnego okazują płomyka, wtenczas,
niezawodnie czad się  rozeydzie po
izbie, wielce zdrowiu szkodliwy. W ka-
|nałach dać należy średnicęna 8 cali
w kwadrat. lm zaś te kanały są licz-
nieysze, tym lepiey będą ogrzewały.
Doświadczenie i w naszych piecach bi-
blioteki uniwersytetu okazało, że prze-
dłużenie luftów do stóp 120, nic moc-
nego ciągu powietrza nie zmnieyszyło,
a który do prędkiego paleniasię drze-
wa , koniecznie jest potrzebny. Im się
prędzey w piecu wypala, tym więcey
zyskuje się ciepła; dła tego starać się
potrzeba ażeby ogniem niestrawione je-
szcze drzewo rozżarzyć. Wypada takoż,
ażeby drzwiczki piecowe miały w niż-
szey części drugie maleńkie , dla wpu-
sczenia tyle powietrza, ile potrzeba do
prędkiego spalenia drzewa. Drzwiczki
piecowe powinny być na 8ażdo 10 ca-

|
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- i kwadratowych wielkie, na 6 cali dłu-
gie,a na póltora wysokie. Nierównie
%orzystniey, kiedy się da w piecu roszt

czyli krata żelazna, na którey się drze-
wo składai pali; ażeby powietrze ze
spody wpadać mogło. Jeśliby kto tam
dostał się, coby miógź zastosować appa-
rat dy:n trawiący (albo ciąg dać klino-
waty powietrzu),wtedybysię jescze wię-
ecy osczędziło materyału palnego.

Rozumiem, iz podlug tu podanego

projęktu, zaradziłoby się smutnenu po-
łożeniu szanownych.zakonników. na gó-
rześŚ. Bernarda. a to dosyć łatwoiz wiel-
ka nawet korzyścią. :

' Ścianą cienka, pośrednia, która ze|
smołą ii dziegciem jest murowana, itym-|
że jesczę powietzcha powleczona.ma-
teryałem, wystarczy, aby się wilgoć
przez mnr do środka nie wciskała a
przez to do asuszenia należytego miesz-
kań.
go. aby przez stronę zewnętrzną nie u-
chodziło , zapobiegają obie warsty po-
wietrza między ścianami i domem za-
warte, ponieważ to, złym będąc prze-
W'odnikiem, odosobnia ciepło JY mieszka- |

niach, a ciąg powietrza w porze letniey *

oswobadza ściany pośrednie od wilgo-

ci mogątcey się zakrądać. Sposób tu po-,
dany „, tę ma jescze korzyść, że się bu-,

dowa wewnątrz tylko odbywa, a zatóm,.
nierównię prędzey może być ukończo-
ną, ponieważ zimna pora roku żadne-|
go nie ma wplywu; a zatćm, kiedyby
przez lato, bardzo krótko tam trwają-

ce, fabryka.nie dala się ukończyć, wtedy|]
robotę częściami, wizbach jedney po
drugiey odbywać można. Jest to korzyść
praktyczna nie maley wagi. Nic tu nie
przymusza oczekiwać ukończenia sub-
skrypcyi na calą budowę, ale zaraz zro-

Dzieje Dobrocz. kwiecień. rok 1821.

Utracie samego ciepła wnętezne-
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bić można początek z kiłką izbami, i

przekonać się czyli projekt podany 0-
każe się być doggodnym. (*).. |

J. WOLFGAKĘ.

 

APPARAT PAPINA, Imieszkańcóm góry Ś.

Bernarda zalecany przez Dokt. Ad.

I Pleischel, suppl. katedry chemiczney,

w liśgie do Pana Gilberta, wydawcy

' roczsuków fizyczych. (Ob. za. ść. 198.)

z Bragi dnia 18 Lipca 1820 reku.

WPRE numerze szaeownych Ro-

czników Wacpana, czytając wiadomość
podaną o sławney górze ś. Bernarda
przez $iędzaBiselz, przeora tąmeczne-

go klasztoru , mocno mię zadziwiło, żę

przy znacznie zmnieyszonćrm parciu. at--

mqosfery na tey wysokości, woda już się
w temperaturze na 75*8'R, gotuje, i że
trzeba mięso pięćdo półszóstey godzi

ny w stanie wrzenia utrzymywać, aby
się do należytey miękkości ugotowało,

a co tćm ważnieyszą 1 nader nieprzy-

 jemną jest okolicznością, 1ż tam wielką

zachodzi trudność w dostaniui sprowa-
dzeniu drzewa. Wszakże, nie zastana- .
wia mię tak dlugie gotowanie, co natu-

ralnym jest wypadkiem bardzo zmuniey-
'szonego parcia atmosfery; ale brak za-
stosowania sposobów dobrze znajomych,

1 korzystania z upowszechnionych nanik

 

| fizycznych; że w raeczy tak łatwo dają-
cey się uskutecznić, nikomu z podróżu-

jących nie ; „yszło na myśl, tak wiel-
kiey niewyzudzię zaradzić; iż, mówię,
machiny Papina do gotowania ożozkale
cóm tey góry, jako naystosowaitieysze=
  (*) Gilbert Annalen der Physik 1829 St. $.

8. 101,

7
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go środka nie zalecono, któraby nie tyl-.
ko wiele czasu ale i znaczną ilość drze-
wa im osczędziła. Na cóż się bowiem
wszystkie nauki i umiejętności przyda-
dzą , jeżeli mają być wyłącznie własno-

_ ścią naymnieyszcy cząstki społeczności
łudzkiey, to jest, samych tylko uczonych;
jeżeli, mówię, nie będą w pożyciu towa-

" rzyskićm upowszechnionemi , i jako
wspólne dobro nie staną się dla każde-
go przystępne. Myśl tę podałemjuż do
pisma Hesperus, wydawanego przez
Radcę Andrć w Briinn (N.6 st. 48). Tym
ezasem czytając w piątym numerze Ro-
czników fizycznych projekt podany od
radcy stanu Parrota w Dorpacie, do po-
prawienia i ochronienia od wilgocii zi-
mna dobroczynney gospody na górze
ś. Bernarda, mocno się cieszę , że lizyc
ey wto wdawać się poczynają, a usku-
tecznienia tego projektu z duszy życzę
i pragrię. Pominąwszy wielkie pożytki
jakie wyniknęłyby z powszechnego za-
prowadzenia, a nawet i do potrzeb do-
mowych machiny Papina, w klasztorze

„s. Bernarda naystosownieysze znaydzie
ena mieysce, gdzie naprzyszłość bez
żadney wątpliwości niezmiernie wielkie
sprawiA (*)

(Machinę parową Papina w tym skła-
dzie i wtakićm przyrządzeniu, jak się
w instytucie publicznym w Monachiurn
utrzymuje, opisaliśmy w Dziejach roku
pierwszego, na stronie 586 i następnie,| 5
tu zaś niżey w osobnym artykule mó-
wimy, © proponowanćm %*y poprawie-
niu przez Professora Jiunckę w Mar-
burgu.)

J. WOLFGANG.

 

54 |
() Gilbert Annalen der Physik. 182e St. 7. s. 525.
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MACHINA PAPINA DO WYDOBYWANIA GALARE-
TY Z KOSCI NA POKARM, ZTZEZ prifesso- "

"a MUNCKE poprawiona. (J. $. C.

Schweigger;Journ. f. Chemie u. Phys,
B. 25. 8. 205.)

Ogłoszenie.sposobu wywarzania ga-
larety za pomocą kotła parowego w /Mo-
nachium (*), powoduje mię do uiscze-
nia się z długu, publiczności. Długo
zaymowałem Się sprostowaniem składu
tey machinyi nie mało poświęciłem na
to czasu, ale tego bynaymniey nie ża-
łuję. Dawnobym zdał już sprawę o
mojey robocie, gdyby mię przypadko-
we okoliczności od tego nie wstrzyma-
ły, a o których w krótkości namienić
muszę.

Kocieł parny wymyślił i złożył na-
przód, jak wiadomo, Dyonizy Papin,
kiedy był professorem fizyki w Mar-
burgu; lecz ten wynalazek jego tak
był mało ceniony, że w zupełne po-
szedł zapomnieńie, tak dalece , iż mię-
dzy wielą zabytkami dawnieyszemi ga-
binetu fizycznego w uniwersytecie mar-
burskim, żadnego nie znalazłem appa-
ratu, mającego podobieństwo do ma-
chiny Papina, wyjąwszy. naczynie sze-
ścienne, z grubey blachy mosiężney,
na sześć cali wysokie, mające pokry-,
wę, szrubowaną szćroką na 1,5 cala;
w jednym rogu tego naczynia, krótka
wychodzi rurka ; grubości pióra gęsie-
go: i to zdaje się podług wszelkiego do
prawdy podobieństwa , było naypier-
wszóm narzędziem, jescze niewydosko-
nalonćm, którego do swoich doświad-
czeń z parą wodną używał. Kiedy
więc usiłowania moje do wyjaśnienia
 

(*) Ob. Dzieje dobr. rok 1, str. 586.

+
nę
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historyt w śledzeniu pierwiastkowego

apparatu, daremnemi się okazały , za:

jąłem się sam jego doskonaleniem, zwła-

scza, że konstrukcyą apparatu, przez

P.Edelkranza podanego, jako zasadom te-

chnikiji mechaniki nieodpowiadającą,mu-
siałem zarsucić.Korzystając zatćm z wie-

lu wynalazków tego rodzaju przede mą

poczynionych , nadałem apparatowi mo-

jemu ten kształt, w jakim rycina go

wystawuje. (7ab.I.fig. 5.)

Kocieł parny Papina zbudowany

w Monachium następujące zdaje się
mieć wady: |

1) Wierzch czyli czapka za pomo-

cą szlifu przypusczona, za nadto jest

kosztowną , i trudność w chodzeniu o-
'koło siebie sprawuje; przy tćm bardzo
łatwo sam szlif i przypusczenie uszko-
dzone być mogą, zwłascza nieczystą o-
cierając chustą, mającą w sobie cokol-
wiek piasku albo też pyłu; również ła-
two z rąk wyśliznąć się i uderzoną
być może, a w takićm zdarzeniu ca-
łaby robota przepadła (*). Zaklinowa-
nie uważam takoż za niedostateczne i
radzę na mieyscu tego, wygodnieysze
przyciskanie szrubami.

2) Rura u spodu do spusczania bu-
lonu , lubo tz jedney strony uważając,
bardzo jest wygodna, z drugiey atoli

trwałość kotła nieżmiernie nadweręża
i cząstki rozwarzonych kości, prźez
nią z płynem się unoszą; i tu przypu-
sczenie na szlif jest kosztowne. W o-

gulności uważam wmurowanie tego ko-
tła za niepotrzebne, zwłascza, że w ta

(*) lego wszystkiego nie masz się czego lę-
kać przy zręcznie zastosowanym mechani*
zmie do podnaszania czapki, jakoteżiprzy
dalszóm postępowaniu w Monachiam zapro-
wadzonćm. (Ob. Dziej. dobr. rok, I, str. 86.)
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kim razie wyymować się nie daje, a
zatórna niepodobna (*) go należycie wy-
czyścić. | oo

8) W kotle tamtym zwężenie ku
wierzchowi, chociaż w proporcyą wska-
zaney wielkości koniecznie jest potrze-
bne; jednakże tę ma istotną niedogod-
ność, iż to zwężenie, stosowane jest do
grubości metallu, którą trudno ozna-
czyć. : |

4) Nakoniec wentylator zastosowa”
ny, wnosząc z rysunku, za nadto jest
gruby, niedosyć koniczny i w ogulno-
ści bardzo niewygodny. e

Oryginalna machina, którey tu wier-
ny podany jest rysunek, na małą ska--

'lę zbudowana, głęboka jest na5% cala,

a na 5% cala ma w świetle średnicy,

na miarę paryzką. Wszystkie zaś in-

 

_(*) Może chciał autor powiedzieć, że żrudno;
©, lecz ja z mojey strony upewnić mogę, iż

cała w tey machinie robota, bardzo łatwo

się odbywa, a naybardziey dla tego, że ko-
cieł jest mieyscowy wmurowany. Każdy
zgodzi się na to, że apparat P, IMuncke

bardzo dobrym być może, na mnieysze do-

świadczenia, i że wcale co innego jest ro-
bić w massach wielkich, w którym to o-

statnim razie urządzenie w Monachium nic

nie zdaje się do Życzenia zostawiać. Na tak

wielką skalę robiąc apparat;, część dolna do

spusczania galarety bardzo jest potrzebna 1

użyteczna, bez którey w innym razie 0-

_ , beyśćby się „można.
'To samo rozumieć należyi o przypusczęniu na

szlif części składających kocieł w Mona-
chium. Obwijanie albowiem włóknem ko-

nopnóm,wystarczyć może w małey tylko

machinie, ale w dużey niepodobna, zwła-
scza, że do tego prości używają się ludzie,

którymby z trudnością przychodziło wszy-
stko należycie wykonać, tak, iżby nie. pa-
ry nie uchodziło. Z tego właśnie względu

naywiększą ma P. Eichłhal zasługę; że

wszystko tak urządził, iż każdy,nayprost-
szy nawet człowiek,w tym apparaciezró-
wną zawsze Ścisłością 1 łatwo , wywarza-
nie galarety odbywać może. Schweigger.

*
7,
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ne części taką mają ptopotcyą jak % ry-| dzenia, może się odszruboówać, a naje-
sunku oznaczono; przeto dalsze opu-|go mieyscn zastosowaną być może rura
sczają się rozmiary. Robiona jestzku-|do nadymania parą, albo inne narzę-
tey blachy miedzianey na 5ż linii gru-; dzie, służące do mierzenia sprężystości
bey: zachylaney w spojeniach, tak teyże pary. Wyskok obrączkowy ko-
z boku jak : w dnie samćm i litowaney| niczny pod wiekiem czyli dnem górnćm,
szlaglotem, a -potćim wykutey doprzy- |do takieyże wklęsłości przypadającY; nie
zwoitey formy. Górny brzeg wpnsczo- | jest na szlif przypusczony, również jak
nyjest do wyciętey obrączki mosiężney, wentęllator; obwijają się tylko słóknem
na jednę liniją grubey , także szlaglo- |kouopnóm , łojem je napusczając. Pod
tem zalitowaney. Pod dnem przecho-|samóm wiekiem znayduje się w obrącz-
dzą na krzyż lisztwy żelazne czyli pa- | ce cienkie przedziurawione sitko mie<
sy wykute, których końce w górze| dziane, na 1,25 cala głęboko wpu:

pod obrączką ku strenie zewnętrzney Sozone , TĘ dające się wyymować,
są zachyłorie a przez które 4 szroby (4 służy na to, ażeby weń ciała możną
„do pociskania przechodzą, utrzymują- | było umiesczać, które się tylko na sa-
ce same wieko czył przykrywę na swo- | mę parę wystawiać mają.
jem mieyscu. Natych wzdłuż idących| Cały 'tu opisany apparat gruntownie
pasach, trzy są osadzone obręcze żela-|zrobiony kosztuje z upakowaniem u
żne, zwycięciem, ażeby w mieyscach mechanika Śchudarła w Marburgu cztć-
gdzie na pasy trafiają, ściśle przylega- | ry frydrychsdory.
ły, jak to okazuje tysunek; doly obręcz| Apparat, który fu śnoalaci. slq=
'wśpiera się natrzech nogach apparatu. |żyć może tylko do naukowych dóświadź
Cztóry żelazne szruby przyciskające wie- | czeń i badań, mały on jest wpra-
ko, są w mieyscach a.c, literami ozna- | wdzie , ale razem tak obwarowany, że

czonych, tak przytwierdzone, że gdy|| bez zadney obawy nielezpieczeństwa,
*szystkie w jednę stronę obrócone być | rozmaite substancye ma działanie pary
mogą, zdeymowanie wieka się ułatwia, |i płynu w temperaturze bardzo wyso
Wierzch ten czyli wieko „mosiężne ,|kiey wystawione być mogą. (prócz
%w środku ma znaczną wklęsłość na ży-, tego siużyćby mógł do robienia tynktur

 

 

we srćbro, która dla tego żelazein po- li essencyy na lakiery spirytusowe, ja*

winno być wysłane, gdzie się termo-|kie się w dużey massie robić. nie zwy-

metr zanurza dla ocenienia jaki znay- | kły. Z tem wszystkióm , łatwoby się
duje się wewnątrz stopień ciepła. Dla |mogła ta machina i do ekonomicznego
bezpieczeństwa słąży przyszrubowana użytku zastosować , asczegulnieyi bar-
rurka z wązkim na pół linii otworem,|dzo wygodnig do robienia galaretyz ko=
którego górne nuyście zamyka się małymi| ści. Na ten koniec płaska pokrywa od-
szlifowanym kręgielkowatego kształtu |lewana z mosiądzu, byłaby za ciężka,
wentyllatorem , przyciskającym się za| należałoby zatóm dać wypukłą, z ku: '
potnocą sprężyny ; szrubą mikrometry- tey blachy miedzianey, lecz u spodu
czną. Część górna, w którey wentyl-| powinnaby równie być opatrzoną o-
lator osadzony, ochramiający od uszko=! brączkowatą koniczną wyniosłością, któ* 

R
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raby się ściśle mogła przez obwżianie

włókuem konopnóm stosować do obrącz-

ki tey machiny u spodu coraz się zwę-.

żającey , aby nic zgoła pary nie ucho-

dziło. Nad pokrywą daćby wypadato

na krzyż pasy, Z mocnych szyn żela=

znych z otworami gwintowemi w koń-

cach, na szruby (a w-większych ma-

chinach, stosownie do potrzeby 6 lub

8) dla należytego przyciśnienia wierz-

chu. Wentyllator ten, sambypozostał

niepotrzebując naczynia na żywe srć-

bro. Do wygód, ztakiego składu ma-

chiny wyńikających, i to policzyć mo-

Żna, że tak pasy na krzyż ułoźóne ja-

koi samo wieko, łatwo się dają zdey-  inować dla wyczysczenia garka, bo ni-|
machina ta i drugą ważną przynósi koa

nuje, jak się łatwo wydarzyć może |

z brzegami na szlif przypusczonemi.|

Nakoniec, nie radziłbyrn takoż kotła mo-

cho wimurowywać, ale tylko do horna

z otworem stosownym ustawi4ć, jak.

<ie robić zwykło z garkami żelaznemi|

w piecach osezędzających; ażeby go

w potrzebie łatwo zdcymować, ż oba-

wy przypałenia się galarety, lub dla

wyjęcia kości rozwarzonych;.i nako-

nrec dla wyczysczenia samego apparatu.

Co do ilości otrzymaney gałarety,

okazało się z moich doświadczeń,, że

średnią biorąc propotcyą ze 12 lub 15
łotów kości wołowych, po ich wygo-

towaniu do tego stopnia, iż brzegi i.

cieńsze kości zupełnie białemi się oka- |

zały i łatwo się łamać dawały w pal- |

cach , dwa pełne talerze głębokie otrzy-

małem bulonu ścinającego się po ozię-|

bieniu , a na wierzchu wznosiła się me

i

gdy się tak mocno nie zatka i nieżakli- |
l

|
|

 
sta naliniją gruba czystey 1 smaczney

tłustości. ż i

Dla lepszego przeświadczenia goto-

| 7
wałem szesnaście łotów kości na grua
be kawałki pobitych, w zwyczaynym
gatku glinianym, przykrywając go wierz=
chem, przez godzin trzy i pół ciągle;
wyjąłem je potćm i warzyłem przez
trzy kwadranse w machinie Papina, wy-
żey opisanym sposobem robioney. Z po=

równania otrzymanych produktów oka»
zało się, że ilość galarety z kości w ap-
paracie Papina wywarzańych , równa-
ła się ilości wygotowaney w garku; z tą
tylko różnicą, iż w pierwszey więcey
było tłusczu ad niżeli w drugiey. Ta-
kowe doświadczenia wielekroć powtaa
rzałem, a ż nich przekonałem się; że z ma+

chiny Papina dwa razy t%więcey otrzy-
muje się gałarety. „Oprócz tego. zaś

rzyść, że się w dziesięcioro ilość mate-
tyału opałowego osczędzaa

Niemniey też doświadcżzałem wydos
bywać galeretę. z kości przez kwas wo»
dosolny , lecz tó mi się wcale nie nda-
walo. Produkt albowiem otrzymany
żółtą smarującą stanowił massę zupeła
hie do użycia niezdatną (*) |

Do tego, co się wyżey powiedziało, .
nie wypadaloby bie więcey dodać, jako
do rzeczy, która znatury swojey oczy-
wistą przynosi korzyść , zwłascza, że
i Pan Hausmann, professor w Getyndze
przez pismo swoje aż nadto rzeczoną
inateryą upowszechnił, chociaż, ile mnie
wiadomo, bez pożądanego skutku. $po=
sób albowiem przez niego podany wiel-
ką w zaprowadzeniu czyni przeszkodę,
że nie mało wychodzi materyału opas

A .

() Wiedzieć potrzeba; że kości ze źwierząt
miodych , 1 które wiele mają chrząstek %
ścięgnów, imniey ćssencyonalhy i nie tak
śmaczny dają bUON „ chociaź ten hierównie
prędzey się ŚCina:

PA
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łowego. We wszystkich technicznych
i ekonomicznych zakładach na stałym
lądzie, należałoby na tę nader ważną
okoliczność naybardziey zwracać uwa-
ge; bo nie można się u nas spodziewać,
ażeby kiedykolwiek niewyczerpane ko-
palnie węgli ziemnych, jak w Anglii,
mogły być odkryte; również nie wy-
pada liczyć na to, ażeby w przyszło-
ści milion jaki mieszkańców za granicę
wyprawić, dla użycia tey ziem,
ra ich żywiła, na zahodowanie fósów,
dla pozostałych mieszkańców. Z tey
strony rzecz uważając, powinienby ap-
parat Papina powszechną wszystkich
zakładów dobroczynnych na się zwró-
cić uwagę. lecz bardzo wątpić nale-
ży czyli to w rzeczy sameęy przyydzie
do skutku. Naygłównieyszą tego przy-
czyną , rozumiałbym, jest, że potrzebne
wiadomości z fizyki, chemii i techno-
logii, na niesczęście nie są częstokroć
między osobami tćm zaymującemi się,
dosyć upowszechnione, ponieważ nauki
tego rodzaju i większe rzeczy zgłębia-
że, w nowszych dopiero czasach na-
stało, i załedwo teraz oceniać poczęto
tak ze wszech miar ważny przedmiot.
Chcąc zaś z gorśszey strony jescze wy-
'szukiwać tego przyczyny, możnaby po-
wiedzieć, że daleko łatwiey ubóztwo
przez kilku zbierających jałmużnę i da-
ry od ludzi dobroczynnych wspomódz,
ażeby leniwych 1 opieszałych , kosztem
pracowitych i rządnych wyżywiać, a
niżeli zakład dobroczynności wiele cza-
'su, gruntowney nauki i poświęcenia
się wymagający , urządzić i utrzymać.
Wszakże oprócz tych względów są je-
scze inne, z których bęgskuteczność za-
miąrów tego rodzaju łatwo usprawie- |
dliwiać się daje. W nowszych czasach

któ-
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bardzo wiele robić i ogłaszać poczęto
wynalazków, 1 mnóztwo takich zaleco=
'no sposobów , które w praktyce nieo-
kazały się być odpowiadającemi swoim
zamiarom , i to jest, cosię naybardziey

przyczyniło do odstręczenia sumiennych
naczelników dobroczynnych zakładów,
od kosztownych i częstokroć bezużyte-
cznych przedsięwzięć.

' Ale zupełnie rzecz ma się inaczey
z teoryą machiny Papina, która bardzo

jest prosta i jasna; chodzenie około niey
w zastosowaniu do potrzeby, tak łatwe,
zadney sztuki niewymagające; a poży-
ki podług ciągłych w Monachium czy-
niących się doświadczeń, w apparacie na
wielką skalę zrobionym, tak pewne, że
niedarowaną byłoby rzeczą, gdyby za-
prowadzenie jey wszędzie naśladoweów
nie znalazło. Podług zdania mojego, po-
winienby apparat Papina założonym być
w każdćm mieście, i pod osobnym u-
trzymywany dozorem, ażeby w takim
dobroczynnym zakładzie, supy Rum-
fordskie zaprowadzone i upowszechnio-
ne zostały, którychby zupełnie ubodzy
|jdarmo, a mniey zamożni za umiarko-
waną cenę dostawać mogłi.

Gdyby się tylko ięden kocieł paro-
wy Papina założył (możnaby nawet
podług potrzeby i okoliczności kilka ta--
kich, w jednym hornie kuchennym,
daczędzałąćów opał, osadzić) podług po-
danego tu składu zrobiony, na dwie
np. stopy wysoki, a na połtory stopy
średnicy: wtędy, możnaby w nim, w
przeciągu dnia jednego sześć razy goto-
wać, licząc na raz nie więcey jak dwie
|godziny czasu, któregoby aż nadto wy-
starczyło.

Rzeźnikóm rządby nakazać powi-
nien dostawiać pewną ilość kości bezża-
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dney opłaty, „albo za mierną cenę; zwłas-
cza, że oni biorącym u siebie mięso,
bez tego natrętnie kości narzucają.

Większe domy dostarczyłyby ich same,
jak otóm wątpić nie można, tak z miąs
gotowanych jak i z pieczystego, bo
i te bardzo wiele zawierają jescze ga-
larety, owego niezmiernie pożywnego
pierwiastku. Pomijam sczeguły i wa-
runki ząchowania naywiększego ochę-
dóstwa i wyboru kości, jako rzeczy

wiadomych ; lecz na to chcę zwrócić
uwagę, że podany w apparacie moim
wentyllator (który ze składu swojego i u-
rządzenia, Żadnego oczysczania nie po-
trzebuje, i bynaymniey nie podlega

,zepsuciu) tak być może urządzony,
iż chodzący około apparatu, nastawić
go może tak, iż naymnieyszey nie będzie

obawy przypadku. | |
"Takie zakłady dobroczynne, prze-

chodzą użytkiem swóim wszelkie wy-
rażenie; bo nie tylko ubodzy zostaliby |
przez to opatrzeni, lecz i samemu zu-
bożeniu zapobiegłoby się po wiekszey
części. Wielu albowiem z niższey klas-
sy ludzł, na dzień cały z domu dła za-
robotku wychodząc, jednym tylko utrzy-
mywać się muszą chlebem, kiedy. cza-
su tracić nie zechcą na zgotowanie so-
bie jakiey potrawy. "Tacy, mogliby

z podobnego rodzaju zakladów, za kilka
groszy mieć zdrow ą 1 poży wną potra-

wę, nietrwoniąc sili czasu w zajęciusię
przedsiewziętą robotą, a czas w tćm
zyskany, na spocżynek dla pokrzepie-
nia sił, mogliby oLracać.

Niczego nie masz w świecie pospo-
litszego, jak chęć szukania zysków, a
z tego przekonany jestem, że w czyta-

niu ninieyszego pisma, wielu się zapy-

ta, czyńby machiny parney Papina nie i   
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można było zkorzyścią zaprowadzić do
gospodarstwa zwyczaynego? Nato od-
powiadam, że rzecz byłaby nieco tru-
dna; chyba, w gospodarstwach bardzo-
wielkich, to jest w rozległych majątkach.
Przyczyną tego, zdaniem mojem jest, że
ten apparat dosyć kosztowny, i wyma-
ga wielkiey w chodzeniu około niego
akuratności, ponieważ często odmienia-
jącym się i coraz nowym służącym, po-
wierzaćby go nie wypadało. Jeśliby
zaś kto mógł się na nich spuścic, i nie
lękał się znacznych na raz jeden nakła-
dów, temu łatwo w każdćm mieyscu
założyć i używać takiego apparatu:
kosztu albowiem na początku łożonego,
bynaymniey nie straci, owszem sowicie
się mu wynagrodzi: zysk albowiem
wielki na czasie i na materyale opa-
łowym, są rzeczy nie maley wagi; w prze-
ciągu trzech kwadransów z mięsa nay-
twardszego, ugotować można bulon,
którego ilość, z powodu rózgotowania
się kości nierównie jest większa i sam
bulon sytnieyszy, a niżeli ZWYCEZFATA
gotując sposobem.

Z wielką też korzyścią i bezpieczeń-
stwem, możnaby do tego jak i do wielu
innych potrzeb używać garków z lane-
go żelaza, coraz bardziey upowszech-
niających się w Anglii, z wierzchem na
szlif przypusczonym, który z dwóch
boków klamrami się przyciska; „pod

rękojeścią osadzony jest wentylator krę-

gielkowaty, dający się podnosić; ale

który nigdy nie wypada. Mechanizm
tych garków tak jest prosty, że dalsze-
go nłe wymaga objaśnienia.

J. Wol zang.
EUoonaconawawnwaj
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'BIBLIOGRAFIJA.

PAN JAN ZE SWISŁOCZY, KRAMARZ WĘDRUJĄ-
cr. Dziełko uznane przez rząd ceSQT-
skiego wileńskiego uniwersytetu zapo-

żyteczne dla szkół parofijalnych. Na-

$ładem towarzystwa ty ograficznego.
Wilno, w drukarni A.Marcinowskie-
go. 1821. stron 269. in 12. cena. kop.

50,

Odtąd jak oświecenie pospólstwa
więcey zaymować poczęło starań, zaraz
uznaną została potrzeba osobnych xiąg
dla tey klassy ; nie tylko co do rze-
czy ale i co do sposoby wykładania.
W niedawnym przeciągu czasu, wyszło
kilka dzieł w naszym języku tak tluma-
czonych jaki l oryginalnych, do tego ce-
lu stosowanych, którym nie można za-
przeczyć rzctelney użyteczności, ró-
wnie jakiautorom zaslugi wzbogacenia
w tym rodzaju krajowey literatury.
Lecz odrębnie uważany w pospólstwie
lud rolniczy , z natury stanu swojego
więcey od innych do jednego mieyscą
przywiązany, a zatćm swoje anieysco=

niejakoi udzielne mający wyobrażenia,
oraz sposób poymowania i sądzenia o
rzeczach, z takich zdaje się.pism scze-
gulnieyi łatwiey korzystać;może, w któ-
rych te względy micyscowości są bliżcy
zachowanę: a stąd wynika, że w ro-
żnych prowincyach, różnych też xiąg dla
rolniczego ludu, końcem oświecenia g0

przez awe czytania , yczyć„potrze-
ba,- Mniemamy, że dzieło ninicysze, 9
którego wyyściu czytelnikóm naszym
doi; imożna ołożyć w rzędzie od-
posdadsiacych takiemu życzeniu, 080-:
bliwie wzgledem wieln powiatów gu-
deniy litewskich, białoruskich i miń-
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skiey. Zawierają się wnim ogflne ry.
sy charakteru, nałogów „, wyobrażeń
przesądów i skłonności ludu rolnicze”
go tych prewincyy. Nie występując za
obręby przedmiotów dla nich poufałych
i potócznych, wystawia przed oczy sku-
tki pracowitości i lenistwa, trzezwoścj i pijaństwa, przemysłu % niedbalstwa
rozwagi i łatwowierności. Kramarz wę
drujący z towarami drobnemii xiążkami,

| bywając często w stronach gdzie miaą-
steczka targowe, Bieszenkowicze, Cza-
szniki, Kublicze, Głębokie, Budsław,
Miadzioł, Mołodeczna, Radoszkowicze,
Raków, Mir, położone w samym prawie
$rodku rzćczónych guberniy, wielu tam.

ma znajomych. Ź przyrodzenia rostro-
pny a doświadczeniem wzbogacony, na
noclegach, popasachi kiermaszach, tra-

fia na przygody kalectwa, kłótnie, pi-
jatyki, oszukaństwa, utonienia, pożą-

rów, i znaydyjąc powod mówienia o

wróżbiarstwie i czarach, o cyganach,

niedzwiednikach, Żydach goorżałkę przer

dających, ouprawieróżnych produktów,

(o handlu i przemysle wieśniaczym, i 0

tym podobnych okolicznościach, daje

przestrogi w sposobie. prostym, 1 rzuca

nasiona zbawienney radv i oświecenie.

Antor Pan Jam Chodźko były prezydent

sądu głównego gubernii mińskiey a te-

raz dózótcą honorowy” szkół powiatu

wileyskiego 5 ziiajomy zproby pióra

wanowie wiązaney i prostey (*), z niżył

się w tóm dzicle, jeżeli tylko zniżeniem

to nazywać można, do toku mowy i

sposobu tłumaczenia się. prostych roi-

ników naszych, a pomimo to wszędy tń-

trzymał styl poprawny i mowę czystą.

   
 
 

ih Ę;:0b, Dzieńnik wileń. r. 1816. 'T. III. st. 394

| i F.IV.st. 19t :
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Zręcznie zmieścił przepisy 0 .zachowa-
niu zdrowia, o ratowaniu życia w na-
glych.przypadkach, wyciągnięte z Dzień-

nika zdrowia .Lafontena i z Dzieńnika
wileńskiego z artykułów :P. Professo-
ra Śniadeckiego i innych teyże natury.
Wszędy skłania namową i przykłada-
mi do zamiłowanią. stanu rolniczego, do
utwierdzenia w cnocie a.do odrazy od

występku i szkodliwych nałogów. Spo-
dziewać się należy, że dzieło to, jako
uznane już za pożyteczne przez wladzę
edukacyyną, rychło -weydzie w użycie
po szkołach parafijalnych: a życzyć wy-
pada aby czytanie jego nie tem tylko je-|.
dynie mieyscem było ograniczone, lecz
ażeby więcey w stronach przynamniey
naszych upowszechnić się mogło, jako
zbiór zdrowey nauki i pożytecznych
do życia cnotliwego przepisów. |

Kit.
m
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OFIARY NA ZAKŁADYEDUKACYYNEwPANSTWIŁ

ROSSYYSKIEM W roku 1819. Ciąg śty.

(Ob. Dziejow rok I. st.545 1645.)

Gubernija IVłodzimierska. |

".Darowali gimnazyum wlodzimierskie-

mu: JO. radca tayny xżę Jan Michay-
iowicz Dołhoruki, xiążek na 800 r., iir-
kucki cywilny gubęrnator Treskin 67
sztuk minerałow, znalezionych na gra-
nicy curuchayłyjewskiey i akszyńskiey.
Na publicznych popisach w gimnazyum
włodzimierskićiń,darowano na xiązki dla
celujących w postępkach, przez dozórcę
honorowego powiatu peresławskiego,
radcy nadwornego Samsonowa 50 r. i
rzeczywistego radcy stanu Ziuzina 10
rubli.

Dzieje Dobroez. kwiecień rok 18.
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Nauczyciel gimnazyum włodzimier=
„skiego , sekret. kollegialny Trautman,o-
fiarował temuż gimnazyum różnych xląq--

żek na 361 rub. wartujących.

Na publicznych popisach uczniów

w,szkole powiatowey Suzdalskiey, przez

tamecznego dozorcę honorowego Babki-

na, ofiarowano 100 „r., i radcy tytu-

ląrnego Jazykowa 58 rysunkow 1 ęstam-

pow dla użycia po kląssach.

Obywatel okręgu jurjewskiego „P.

Rachmanow, na utrzymanie założoney

w tymże okręgu we wsi 'Turabiewie pa-

rafijalney szkoły,naznaczył każdego roku

po 120 rub. =.

W okręgu muromskim osadzie ziab-

nickiey , w majątku hrabini Ziżty , dnia

2marca 181g roku, odkryta parafijalna

szkoła, do którey zaleciło się nauczniów

50 .osób. W. czasie odkrycia tey szkoły

włościanie naznaczyli pensyi dlanauczy-
cieli po 500 rub. corok, i obowiązali się

|jwystawić dła, szkoły „przyzwoity dre-

wniany dom ze wszelkiemi doniege

przynależnościami; „na utrzymanie zaś

tego.domu złożyli więcey 1000 rub., Ł. 
 

 

prócz tego przyjęli na siebie wszystko

4. to, go jescze naten przedmiot będzie po-

.|.trzebnem;a zarządzający majątkami hra-

bini Ziłty, radca tytularny IWakazny;

darował nąrzecz uczących się wspomnio-
ney szkole. różnych xiąg na 37 rub. war-
tujących, z obietnicą dostarczania nadal
„do teyże szkoły dziennikow i innych
pism, jakie tylko będzie odbierać.

„Na utrzymanie wieyskich parafijal-
nych szkół, w okręgu szuyskim, tame-
czna zwierzchność ziemska, postanowi-
ła corok dawać do wsi: Duniłowa, Wie-

deńska, Czercach, Kochmy po 100 rub.
na każdą szkołę, w Iwanowie na dwie
po 240; na nowo założone : w Wasilew--
sku po 150 rub. a Palechowie po 250

8
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rub., prócz tego na rzecz tey ostatniey |
nowo założoney szkoły, ofiarowali pa-
rafijanie 65 rub., takoż naukowych xią-|
żek na 10 rub.

Na utrzymanie zaś wieyskich para-
fijalnych szkół, postanowiono od przy-
chodow wydawać corok w okręgach:
horochowskim: wsi Kożyna po 300 r.,
Myta pe 50 r. Krasna po 100 rub.; jur-
jewskim: wsi Simie po 100 r.;. sudo-
hodskim: wsi Moszku po 140 r.; me-
leńkowskim: dla zawodu żelaznego 75
rub.; murawskim: do osady SeBnic
kiey po 500 r., i domiasta Włodzimierza
na parafią ilińskąpo 66 rub. 66 kop.

Honorowi dozorcy szkół: peresław-|
skiey, radca dworu Sarmisonow, daro-
wał parafijalney alexandrowskiey szko-|

le naukowych xiąg i innych pomocy na
57 rub. i pieniędzmi 25 rub.; a muram-
skiey, radea tytularny Burcow, wysta-
wił swoim kosztem przy domie tame-
czney powiatowey szkoły, drewnianą
na podmurowaniu oficynę, dla miesz-
kasia nauczycieli bardzo wygodną i
trwałą, do 1600 r. cenioną; a włościa-
nie parafijalni w okręgach: wiaznikow-
skim , nagujew skim, uspieńskim, gruz-
dewskiutii preobrażeńskim naznaezyli
corokwnosić na utrzymanie tamecznych
parafijalnych szkół i pensyą dla nauczy-
cieli po 150 rub. na każdą szkołę, a
w kowrawskim okręgu wieś Plesza po
266 rub., Leżniewa 100 r.i a 100 |

| Mokryński, po 20 rub., kupcy: Zywagorub.
Wsie parafialne znaydujące sięw o-

kręgach:melenkowskim: Zakolnia, ko-
wrowskim: Chotimlaiszwyskim: Tey-
kowa, na utrzymanie zaprowadzonych
tam pańańjalnych szkół, i pensyą dla na- |
uczycieli postanowiły wnosić corok,
w pierwszych dwóch okręgach po 100,
a w ostatnich po 150 rubli.
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Gubernija Kostromska.

Na publicznych popisach w gimna-
żyum gubernii kostromskiey, dnia 26
czerwca 181g roku, na rzecz tegoż gim-
nazyum ofiarowali: tameczny cywilny,
gubernator Baumgarten iP. Fatyszczew,

kow 100r., głowa miasta Sałodownikow
50 r.,PP. Zadowski i Maximow po 25
r., Gotowcew 10 r., Wiesiełowski, Mą-
kawiejew, Romaszew, Protopopow i Trawiański po 5 r., Trajanow 4. rub.

Stx *Na korzyść tegoż gimnazynm
Petersburski kupiec Klipin, darował 5
półimper.

, Gubernija riazańska.

i parafijalney szkół, ofiarowali: jenerał
od inżynieryi Kniaziew, radca kollegial-
ny Riumin i porucznik Moósołow po 100

szałek Masłow i radca kollegialny Obo-
leński po 50 r., radca nadworny Ozer-

drówna "Wolkońska, radca kolleg. fła-
tarynow, podpułkownik Śosonów, ma-
jor Masłow, deputat skopiński szla-
|checki F/erderewski, kapitan leytenant Filipow, kapitan Męszczykow, porucznik
od gwardyi Prykłoński, kapitan Sezo- now i proński marszałek szlachecki

i Riamin egi po 15 r., radea tytularny
Fortyński i kupiec Riumin po 12 r;
radcy kolegialni: Gruziński, Sozonowy
Chodniew, Rohalia; radcy dworu: Sie-
raw, Kisniemski, Popow, Bolszoy i Cho- deputat szlachecki Wiełjaminow; asse<

| sorowie MONDE: Riumin i Tatary-

r., riazański guberski szlachecki mar-.

ski 25 rub, Xżna Katarzyna Alexan-.

|miakow, major Siemienow, raziański:'

po 5 półimper., wice-gubernator Usza- |

Na korzyść riazańskich powiatowey .
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now, architekt gubernijalny Szein,
sztabs: kapitan Koszelew; kapcy: Kru-

tycki i Riammin po 1o rub., kupiec Zy-

wago g r., Pani Sterligowa i kupiec

Sierhiejew po 8 rub.; radcy dworu:

Horin i Werderewski, kapitan od flo-
ty egiey rangi Leonow, poruczn. Wo-

łyński, przystawa gorzałczany Hur-
kowski; sexretarze kollegijalni: Liubaw-

ski i Iwanow, kaznaczey gubernijalny

Łukin; kupcy: Korobow i Bachmaczew-
ski po 5 r.; kupcy: Korobow 4 r. 50
kop., Krutycki, HladkowiKozin po 4
r. 4o0kop., radca kollegijalny Howorow,
P. Niejełowa, operator Lewicki, 4sse=
sor kollegijałiny Krómski; radcy tytu-
larni: Awerkiew i: Alexandrow; kupcy:|

_Riumin, Żywago, Malszyn, Rożestwień-

ski i Rubcow po 4 r.; kupcy: Aksenow
i Riumin po 2 r. 10 kop., Huliajew;

kupcy: Ziywago, Klenip, Szułgini Łohi-
now po 2 r., kupiec Gramzin t r. 5=

kop., takoż niewiadoma osoba ofiaro-|
wała 87 r. 5 kop., assesor kollegijainy
Wozdwiżeński xiąg na 40 r., a kapitan
Panferaw, ofiarował xiąg na 20 r. €e-
nionych, _ Prócz tego obowiązali się
wnosić corok: radca dworu Matwiejew
po 50 r., podpułkownik Daszkow po 25
r., podporucznicy: Mosałow i Dmitryjew
Mamonów po 20. r. radcy tytularni:|
P. Hałachow,Owsianikow, i radczyni
tytularna Haretowska po 16 r., ober-
forszmeyster riazański Titow po 8 r. i
radca kolleg. Tamiławski po 4 rubli.

Gubernija jarosławska.

Na publicznych popisach: uczniów
jarosławskiego gimnazyum , ofiarowali
na rzecz tegoż gimnazyum: tameczny
gubernator cywilny Politkowski, radca

kolleg. Kryłow, radca dworu Kezew i
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radca tytularny Jumatow, po 25 r.
radca dworu Horański, od floty kapitan
leytnant Abaturaw; radcy tytularni:
Starkow i W lasew;, 1 trzymający pen-
syą Welzłfel pó 20 r., kupiec Kisielew
15 r., półkownik Sztakelberg, radcą
kolleg. Sobolew i kapitan Solmanow po
io r. radca kolłegijał. Kileihels, radcy
tytularni: Atanasiew, Własiewski i Sze-
imiakin po 5 rub., radca tytularny Ki-
saraw; sżtabs-kapitan Tuturaw i reje-
strator kollegijałny Rostnatwow po 4
r. uczniowie gimnażyum: Żurawlew,
Fiedotow, Porecki i Biednikow 45 r.,
l wychowanicy szlacheckiey pensyi P.
Czanowa t0 rub. |

Dnia 18 listopada 181g r.;, w mieście
Rostowie, przez xiędza Zdorowcewa,
odkryta w domu jego parafijalna szko-
ła, i nazwana Zeontiewska; uczniów do
niey zaleciło się 10. Narzecz teyże
szkoły, przez niektórych z odwiedza- 
jących, ofiarowano na xiążki naukowe.
dla ubogich uczniów 71 rubel.

TŁ B. IM,
Rt e

Przyklady niepospolitey uczciwości oka=
żane w FFilnie.

v

I. Roku 1850 d. 21 grudnia wieczoa
rem zgubiony został naulicy biskapiey

' pakiet (2 assygnacyami 10,000 rubli,
z wyrażeniem na wierzchu liczby tey
sumy należącey do JW. gubernatora -
|wojeńnego. Pakiet ten niespodzianie
znalazł wileński obywatel szlachcie An=
(toni Syrewicz, i na drugi dzień przy po=
ezątku otćm pubikaty przez policyą
sam przyniósł i powrócił zapieczętowae
ny w całości, za to otrzymał w nagroe
dzie rubli 2000, 'Fak szlachetny i eno-
tliwy postępek, zasługuje przez gazetę 
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być obwieszezonym. (Kuryera Htew. Nr
© 154. d. 24grudnia 1820.)

II. Roka 1821 d.a1 kwietnia w cza-
sie wyjazdu z Wilna. przez Ostrą bra-.
mę zgubione zostały pieniądze w ilości
rnbli 160 srebrem,które znalazłszy sta-
rozakonny dyzik Hirszowicz (Rozen,
w Wilnie w domie niegdyś Borkowskie-
go ateraz Siekierzyńskiego. mieszkają-
cy, 1 szynkiem bawiący się, w zupełno-
ści niżey podpisanemu , jako właścicie-
lewi powrócił. "Tak.cnotliwy jego po:

stępek, prócz danych mu w nagrodzie
wedle ogłoszonego przyrzeczenia rubli

. $o srebrem, zasługuje na wdzięczność
moję, i podanie do publiczney wiado-
mości. Ign. Misiewicz rejent. (Kuryer
djtew. IV. 45. gd. 15 kwietnia 1821.)

 

Koncertw Mińsku na wsparcie ubogich.

_ Roku 1821 d.11 marca wmieście
gubernijalnóćm Mińsku, wczasje kon-
traktów, ,Panna Antonina Bogdaszew-

ska, sędzianka nowogródzka, dwónasto-
_ letnia dziewica, umiejąca czuć cierpią-
cą ludzkość, poświęciła na jey wspar-|
cie usługę pięknego. swego talentu mu-
zyki na pantalionie. Dany przez nią
w sali szlacheckiey,na tym iustraimen-
cie koncert, licznych sprowadził słu-
chaczów,i usprąwiedliwił tak .cel,.na
który byłwydany, jako i doskonałość
wexekwowaniu słuszne ściągającem 0-
klaski. Zebranestąd pieniądze, po od-
trąceniu kosztów, w czystym dochodzie
rubli 108 srebrem wynoszące, na pra-

wdziwie ubogich, istotnym niedosta-

 

'Gallicyi doktora /Veuhau$era.
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| kiem przyciśnionyeh, a:wstydzących.się
żebrzeć rozdzielone zostały. (Kuryera
lit. IW. ś2. d. 8. kwiet. 1801.)

wazdiozzzzzzaa

„Dary „dlą Komitetu naukowego.

Pan LeonRogalski Pooenik se kre-
tarza komitetu, darował xięgi (Co

jest. ospa.krowia i .t..d. Sono. dla
Kraków,

1802 in 8yo. — 2, /Vastawlenije kakpo-
stupat s bolnymi .hdie niet liekarey. St.
Petersbug, 1813. — 5, Mahziba ka buhs

eedełhstiht tahs Glahbschanas Bakkes tj.
nauka o wakcynie w języku. łotewskim

Z.ryciną, . bez wyrażenia mieysca .wyda-
nia i roku. — 4, Opis instytutu ubogich
uczniów .w Hofwyl przez Bend. Flata.

r. 1816: in 8vo wyjątek z. Pamiętnika

warszawskiego. — .Pan M. P. Poliński

członek komitetu: 1, Bractwa „miłosier=

dzia ordynacye w Krakowie, pzecowko

wane tamże roku 181g in 4Ł0—2, $t0

cznik towarzystwa „dobroczynności mia-
sta Krakowa. 1819 in 8vo.— 5, Takiż

Rocznik za rok 1820. — Pan FValenty

Szacfajer, członek korrespondent komi-
tetu, przysłał w ofierze model na.wielką

skalę zrobiony młyna ręcziiego, Z.Opi-

sgnieim jego składu i czynionych do

świadczęń:, przekonywających , że. młyn

takowy z bardzo wielu względów,uży-

tegznieyszy jest i dogodnieyszy , niżeli

pospolite żarna. powszęchnię w prowin-
cyach naszych używane. Opisanie to.
z ryciną będzie poźnieyw Dziejaca po-
mieszczone.
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DOBROCZYNNOSC SPOŁCZESNA.
TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOSCI WILENSKIE.

Stan domu ubogich w miesiącu kwietniu a 822 roku.

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

     
 

    

 

           
 

  

             
 

 

 

        
   

: Było1 kwiet.|Przybyło. | Ubyło. ||Zostało5okw.
Ludności Boz |
NOR Ly Doro-|Małole-||Doro |Mało-||I)oro |Mało-| Doro- Małole-

! | słych. | tnich. fsłych.| let. |słych.| letn.|| słych. tnich. |
[25 J AA RETE 1

I. Zatrudnienia mieszkających w domu: |'M.| N. |M. | N.|M.N.|M./N.|M.N.|M./N.[|M.|N./M.|N.|
|. |oażówjw | mem | | mj | AJ|0||] | ——| — oiu

c | |
1 Dozor domu, gospodarstwo i nauczanie 6| 2 = A] | AR|| 6] 2] 1 —
2 'Tkanie Sukna (5 tkaczów , inni gręplują | | | |

wełnę, wszyscy prawiez inwalidów) ij Boz A 1 jo4 2|—| 2|—|] 12] 1l 5) —

5 <a NC OONIESE rOGia 6| 4 16 zLZ ZDAJE A SEadOGE 448] 7
4 Robienie WAaCy "w. WiREF SZ Wieck EB 2| 0 1| Zaj =» ŻWĄCZEZAGZĄĆ Gl-ŚE ZAB) a
5P |TzZEJSODIE IDR 520 CA —| 19 —| —J"———| 1— >| —| 18) —| —
6 s weiny . a a . . . . . 1 10 od 14 =|-|--|- 1 katów 7 1 9, aa 7

TIEDEWINENNE RZS 00008 die R 4| maj -56] jm]ES] 2|—]| 4 —) (4 =
8 Szewiectwo i rymarstwo: . - . . CZE 8 ©) SĄ (PR 23 P 1—| 8! —| 2 —
q Stolarstwo . - * . . . . . - * | o| WET zyj LĄ ——Lozhżi 1 am|M 1| —— DEE, AR

6: kawalstwó 1 slosarstwo >: ao 6 gk ZOK ORZEC |= ——| 2 — — 3
11 Kuchnia i pieczenie chleba, z pomaga- | | | | | 4

jącetmi DOE Foe ca mano] zj | —| —— — — — Ai ad ące 9 , 4

12 Pralnia . - w = " " . . . j usónązi z! aaóżóm JAEL? TE kic2 saa chi amiaa| Ammzń moza 7! "W "PO

z i j j | |

10 Szycie i różne roboty niewieście . . ||——| 16, <=! 85 sz —| 6—| 5——| — 11) —| gó

24 Sklep przedażny «.: +03 04 1 55 JOGPOGEOG] aemal pajac 01] 4
15 posługa domowa gospodarska t.j. pa-| | | ró mą

robcy, stróże, ŚOK 1 t. d. po wię- | | |

kszey części z inwalidów . . . . | 04| wau| cwi c a JL 5 ——|— 19 —| —| —

16 Ziaymujący się lzeyszą robotą S2aDA | | | | | | |
ską ito niecciągle, starzzy i kalecy " 1 5) tg ż) ARA ZAZĄA=- 1 6 a RE: 4) 15! a —

17 Niezdolni: zzupełnie do pracy . . FF 56! 21 25 BB 2 4|--u lam] ©F-8 37] 24 17 :
18 Używaai do mnieyszych robot i posług] | | | |

domo: cha żaża ie szczegulnieyi! | "
nauką . . . . . . a . . . . | PM anóciy P) —— 83 BŁ —— s” 5|-- mm —— 52 err

19 Chórzysz=„". . s zyk "| 7 8, 1| 1oj——]| 2) 2] 2) 2— -— 5 6: 581 i2

20 Dozor i posługa chotych o -pouspa 1 Gre 1 prJłażi A-E3 2] 5 4 1

O! 95] 140|107|135 1 | 21a! Ś|15|17|17 1oja5]81|12|125108]130
da |zaa, rzgggiWe p| pz pźsólók) 1 ad

| 2535 | 242 5. |-tę 52 | 25 | 206 | 238 i

<h 477 | 22 55 | 444

II. Z poprzedzających ogulów :

R | | | | |
1 Uczący się w szkołe wzajemnego uczeniaj| —| —., 87] g4j-— —. 5) ni-— — 5, 6]! —! —ł 87] 95

2 8 a spiewu koscielnego . . pocze B. maażkc GS 19| Zeki, bszepozej ZES 2a —j | — 19 m

5 Chodzący do gimnazyum . . .. «+ || =—| -| zo] —|—= — |= —| — 10] —-!
4 — na rysunki do uniwersytetu . | —| —| 5| — >a> zddajc A | 24. 2g) 20

y

III. Przychodzący z miasta: | | ; |

Do szkoły wzajemnego uczenia CE > | ae + 50| 2g se a| r|-|— 5-5 4 27| 51

IV. Pobierający wsparcie z domu: Er) | ń
: e | | |

1 Chleb na osobę po funtów 7 na tydzien Hh 52 184 8 |LN] 52]184) =
3 CHIED 1: PORPEWY 07 PoS 2 OOCRCPOSGĄ GS ajjPAR PATA 8| 6| —| —

3 Pieniądze gotowe, w ogule r. sr. 92, | | |

na ten miesiąc wynoszące . . 10 25| z mj)aa|2 Dwa 2] 1 0] 30] | Z

4. Otrzy„mało na raz jeden jałmużnę rabii | |

ST. 2% wynoszącą . « . , . . 2 zz zd manaj | many 1 doc | koc we mau| =— —— 1 — 4

Box zd —-| 1—|-Z5 | 1 —|--| 501214)—|—
; i OE ; posia, „Aa GG| mem RizzoST raEWĄ

s. 7 | zę 1 „> 4 gk 264 Fed
Z z Nica ż c ł

A ZATĘM: |

VP. Wszystkich przez Towarzystwo utrzymywanych i wspartych w miesiącu kwietniu: |

a Do dozoru domu , nauczania idosklepu przedażnego UPYRYDA 26 00070300 7) Ni. A

> Ubogich . . e O . e e e e « © + e . . . . . e - « . . . 124/350 108,130.

151|355g9|108|130)
© m”o  (pMaĆna pra ma,

NI: Hg |. OA884

708 l  
W tymże miesiącu kwietniu jałmużna:

ts NW, Gubernator wojenny litewski i kawaler Rimski Korsaków, ofiarował młynków stalowych do mlecia zboza a: %

. Zeszły $. p. ,JX. Hiacynt Rosiński, testamentem zapisał r. sr. 15, które przez JW. JX. Biskupa Kundzicza do kassy

wniesione. >

3. P. Jan Piłsudzki, marszałek b. telszewski, ofiarował sądzone sobie dekretem za koszta prawne r. Sr. 15, które przez sąd

ziemski telszewski odesłane do kassy "Towarzystwa.

4. Osoba niewymieniająca nazwiska, przy wizycie domu ofiarowała rubli srebrny ch O$Mm.

M
b
,

». Justyn Łun=
,

'  



P. Justyn Łunkiewicz, przy wizycie domu ofiarował rubli srebrnych dwa.

Nieznajoma osoba do sklepu przedażnego Towarzystwa złożyła w «oficc ze bukiet i girlandę "wartości rubli srebrnych cztćry.

Pewna osoba dała na wielkonoc 22 funtów chleba.
o

Niewymieniający nazw:ska przysłał do domu dóbroczynneści świń sztak -dwie.

g. P. Biszof piekarz wileński, otiarował na święta wielkonocne chleba ;pytlowego bułek 60 'czyli funtów 8o.

KWESTA PRZED-WŁELKONOCNA w roku terażnieyszym ma dochod dómu ubogich przez łowarzystwo utrzymywanych,

zbierana była przez szanowne damy, z wielką gorliw ością i sczegulnóm poświęceniem Się > i mimo powszechnego niedosta-

tku gotowych pieniędzy» przyniosła w ogule: v.'sr. 1,652; czer. zł, 113 1 rubli-ass. ©g0.

Sczeżsulne zbiory dam są następujące:

Pani Sulistrowskua kamerjunkrowa z divóch cyrkałów miasta zebrała ». 261 kop. 6g3 'cz. zł. 47 r. ass. 270

cy =I assygnacyą na opołków sztuk «0.
o Śh.

Pani Hornowa v. gubernatorowa ayileńska

Pani Baronowa Sukien w

_- Przy tóm nici klębek 1, talkę przędzy lmiancy 1, garnuszek 2;

- T. ST.-4 kop. 40 10 r. aSS.

. ft. St. 102 kop. 35 : 22 r. ass.

— - - _

- - — - - m

1 assygina-

cyą na cegieł sztuk 30.

Pani Baginewsku konsyliarzowa stanu - r. sr. 141 kwp. 55 cz. 17 M a55.

Pani M oynitowiczowa podkomorzyina - r. Sr. 217 kop. cz. 6 r. ass.

—- Szkapierzów par 5 4 sakiewka 1.

Pani liogowska kapitanowa gwardyl 8 | ST. 107 m — CZ. ZK TOT. AS8.

lgnacy Jundziłt sekr. towarzystwa.

 

 


