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szych więzień, wielu ma, a może iczy-
ta ś. Ewanjeliją, daną przez Komitet: że
nawet do kopalni nerczyńskich, tego
piekła cywilnego, przyniesiono już, a
może i opowiada się Ewanjelija krółe-
stwa, ztąd posłana. Odwiedzający po-
zyskali przywiązanie aresztantów, przez
staranie o polepszenie fizycznego ich
stanu.  Porobili wszędzie urządzenia
w taki sposob, ażeby żywność świeża,
zdrowa i na umiarkowaną cenę im do-
chodziła. Opatrzyli ich stołami, sprzę-
tami, naczyniem i szafami dla jego cho-
wania. Kupili wielki zapas bielizny,
pantofłow, berłaczów, czapek, letnie-

go i zimowego odzienia. Ostatniego
dostarczyli nie tylko dla niewolników,
których wodzą do sądow, ale nawet.
ala wysyłanych na osady i do wiecznych
robot.

Szpitale więzień opatrzyli we wszyst-
kie potrzeby.

Głównieysze urządzenie więzień, co
do moralności, policyi i gospodarstwa
było: ażeby zagrodzić.niewolnikom na
złe używaś pieniędzy, ze sczodrey jał-
mużny w ręce im dawanych: lecz jak
konieczność urządzenia tego była z je-
dney strony nalegająca; tak z drugiey.
zachodziło wiele w tćm trudności. U-
więzieni, nawykłszy w niewoli więcey
mieć dochodu, niżeli w domowem swóm

pobycie, mieli sposobność dostawania
wódki skrycie przed zwierzchnikami,i
nie było sposobu tego dostrzeżenia: bo
wszystkie naychytrzeysze sposoby wy-
myślone były dla jey przyniesienia i
ukrycia przynoszących. Tak np. pę-
cherze napełnione wódką przerzucali do
"wiadomego imieysca, za obręb turmy;.
sztofy przynosili w cebrach kwaśney ka-
pusty it.p.

Dzieie Dobrocz. lipiec. rok 1821,

 

 

„Niewolnicy byli często pjani, bili się,
burzyli się przeciw zwierzchnikom, je-
den drugiego nocami ogrywali w karty
i koście. W takim stanie, możnaż było
im co wmówić ? Jaka robota, jakie bu-
dujące czytanie mogło wtedy miec miey-
sce ? Naśmiewali się i szydzili z członków
odwiedzających.

Komitet uznał za rzecz konieczną,
przeciąć wszelki nieporządek, zniscze-
niem jego źródeł: odebraniem pienię-
dzy; lecz i tuznalazły się trudności: bo
trzeba się było lękać , a żeby i niewol-
nicy i obdarzający nie myślili, że te
czynności komitetu są tylko dla przy-
własczenia jałmużny..

Dla połączenia wszystkich potrze-
bnych dotego estróżności, komitet tak
urządził karbony, a żeby jałmużna, od
przechodzących w-ogólności na turmy da-
wana, a nawet naymnieysza, wcho-

| dziła do jego kassy; wszystkie zaś inne
wnętrzne i pierwiey do rąk dawane,
składane były do spólnych(artelnych)kar-
bon, zostających pod kluczem aresztan-
tów. Z początku środek ten, dla wy-
stępnieyszych aresztantów zdał się u-
ciążliwym; lecz po krótkićm szemraniu,
kiedy uzbierane pieniądze tyle przy-
niosły , że wychodzący z turmy aresz-
tanci, i wysyłani przestępcy, zaczęli po-
bierać na swoję część do 20 i więcey
rubli; korzyść z tego urządzenia stałą
się dla nich samych widoczną; dzięku>
ją za nie, i teraz używają :zbiorów swo-
ich bardzo osczędnie , a obdarzających.

którzyby czasem życzyli dać im dorąk
pieniądze, albo prowadzą do swoich
karbon, albo sami wrzucają do nich
przyjętą jałmużnę.

Pożyteczny środek, tóćm się bardziey
|teraz ugruntował, iż aresztanci, ma-
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jący w pamięci dawnieyszy nieporządek,

prawie wszyscy wyszli.

Pomoc lekarska ściągnęła na siebie

sczególnieyszą baczność Komitetu: bo

część ta była w stanie godnem polito-

wania. Rząd nie miał środka przezna”

czać do więzień, za pieniądze, lepszych

medyków, i dla tego mieysca ich za-

jęte były, z bardzo małą korzyścią, przez

policyynych lekarzy. Chorzy zostawali

prawie bez dozoru. Lekarze nie mieli

głosu, często lekarstw zapisywanych nie

przynoszono w przyzwoitym czasie; nie-

kiedy ciężko chorzy, zimą bez ciepłego

odzienia, odsyłani bywali do szpitalu

mmieskiego i kilka razy zwracani, dla

niedostatku w nim mieysca. A tak sa-

mo o nich staranie było dla wielu za-.

bóystwem. Winnych więzieniach cho-

rzy zostawali bez żadney pomocy.
Na wezwanie Prezydenta towarzy-

stwa więzień, zgromadzenie tuteyszych

aptekarzy , przyjęło na siebie bezpłatne

opatrywanie wszystkich mieysc zam-

knięcia, potrzebnemi dla nich lekar-

stwami; dla tego teź przyjęty na człon-

ka komitetu odwiedzającego urzędnik,

umocowany do opatrywania więzień

ąptecznemi materyałami, od zgroma-

dzenia tuteyszych aptekarzy.
Jeden znajomy z nauki swojey, leyb-

medyk, przyjęty, pa własne jego żąda-

nie, za członka odwiedzającego Komi-

tetu; ku pomocy dodano jemu doktora

i podlekarza z przyzwoitą od Komitetu
pensyą.

więzień mają teraz dozor naytroskliwszy

1 ludzkością oznaczony. Widocznie i

do podziwienia umnieyszająca się w wię-
zieniach Śmiertelność , jest naywyra-
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źnieyszym dowodem dobrego utrzyma-
nia aresztantów , i uaziepszą pochwałą
dla medyków przy więzieniach.

Wszyscy obióżiie chorzy,różnego
chrześcijańskiego wyżnauia, na ich żą-
danie, za radą odwiedzających , odbie-
rają pomoc duchowną i są opatrywani
sakramentami.

Często nie zaniedbuje Kornitet, po-
dług możności, starania o wdowach i
sierotach po więźniach, w turmach u-
mierających.

Summy Komitetu, pomimo wielkich
wydatkow, od ustanowienia jego do 1g0
stycznia teraźnieyszego roku, do 65,882
rubli wynoszące, nigdy się nie zmniey-
szały. Kapitał jego w tak krótkim cza-
sie podniosł się do 141,528 rubli. Pow-
stał ze składki członków i ofiar dobro-
dziejów, których imiona , dla okazania
wdzięczności przez Komitet, uimiesczo-
ne są na końcu tey sprawy.

Lecz gdyby dołączyć do tych summ
te , które przeszły przez karbony spólne
(artelne) aresztantów, i ocenić wszelkie
„ofiary w różney żywności, dla nich przy-
noszone, możnaby bez przesadzenia po-
łożyć, że w samym Petersburgu jałmu-
żna na rok jeden, dla Chrystusa w cie-
mnicy, wynosiła do 200,000.

Pocieszający ten wypadek, w wieku 
 

teraźnieyszym i wpośród mieszkańców

jedney z nayrozkosznieyszych stolic, nie-

zbicie dowodzi , że prosta i czysta wia-
ra w bozkiego Zbawiciela nie słabieje

|w dobrym ruskim narodzie.

Chorownie więzień przyprowadzono
do naylepszego stanu: chorzy różnych |

Naytkliwsze dla chrześcijanina wi-
doki stawią się w więzieniach naszych,
w przeznaczonych od kościoła dniach
pokuty, w dniach Męki i Zmartwych-
wstania Pańskiego. Do wszystkich wię-

zień nie tylko przynoszą, |ecz przy-
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wożą różnego rodzaju żywność, i to wy-
bornieyszą: jak np.chleb biały, pirogii
t. d., co też dowodzi, że dający niesie
swoję ofiarę, nie dla zamkniętego po-
spolitego człowieka, lecz w sercu swo-
jem widzi K'ego, Który przez ręce wi-
nowaycy Sam przyymuje.

Kupcy tuteysi i innych miast, sa-
mi od siebie i podług testamentu zmar-
łych, chodzą z członkami odwiedzają-
cymi, dowiadują się o obyczajach u-
więzionych za długi, i wykupują ich
w zriaczney liczbie i za wielkie summy.

Kobićty nayuboższego stanu, przy-
noszą drewniane misy, napełnione pie-
niążkami,i przeżegnawszy się przed kru-
cifixem , obdzielają uwięzionych drobną
monetą z pozdrowieniem i błogosławień-
stwem.

Niektóre znakomitsze damy wyku-
pują dłużników, co miesiąc odwiedza-
ją więzienia i przywożą pieniądze, o-
dzież i bieliznę własney roboty. Jedna
z nich przez g lat ciągle spełnia to do-
brodzieystwo.

Niektórzy członkowie Cesarskiey fa-
mili, idąc za dawnym zwyczajem Pa-
nujących u nas Osob, odwiedzają Chry-
stusa w ciemnicy, przez sczegulnych
urzędników, którzy odbierają wiado-
mość na piśmie o aresztantach za dłu-
gi, dowiadują się o mieyscu przeby-
wania ich wierzycieli, wchodzą z nimi
w układy i wykupują uwięzionych.

Prezydent Towarzystwa w czasie
przeglądu wszystkich tuteyszych wię-
zień, których pierwszy stan był jemu
wiadomy, wynurzył odwiedzającym zu-
pełne swe zadowolenie, jako naoczny
świadek nadspodziewanych postępów|
ich starania i trudów.

Komitet z zadowoleniem winien od-

Komitetowi damskiemu.
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dadź, we wszystkich względach, pie-
czoławitości o więźniach, pierwszeństwo

Ziadziwiające
ochędóztwo ich więzień, troskliwy i
pilny dozor nad wszelkiemi dróbnostka-
mi wewnętrznego ich urządzenia, pra-
cowite rozdzielanie prostych, lecz cią-
głych robot, ciągłe staranie okołą che-
rych, łagodne nauczanie uwięzionych,
stanowią, jakby wyłączną własność ko-
mitetu damskiego. Pierwsze rozgłosi-
cielki Zmartwychwstania Chrystusa,
przodkują w służeniu Jemu w więzie-
niach!

Gorliwość Komitetu więzień nie o-
graniczała się poruczonemi sobie wię-
zieniami. Szła za przestępcami do mieysc
wieczney roboty i wygnania.

Komitet przez Prezydenta swojego
uczynił Rządowi dwa ważne przełożenia:

« 1) Ażeby podróżna odzież, ztąd wi-
nowaycom wydawana , chowaną była
bez straty, i mogła być, w przydłuż-
szey drodze, podług odmiany por ro-
ku, bez zatracenia przemieniana.

2) Ażeby okowy grubey roboty i
ciężkie, przemienić na wygodnieysze i
wkładać nie podług własney woli ko-
mend i urzędników policyynych, ale za
wyrokiem sądu, i aby kobiety od nich
wolne były. Ź

To drugie przełożenie jest już za-
sczycone zezwoleniem Jego Cesarskiey
Mości, i przyprowadzone do należyte
go wykonania.

Część druga.

O teraźnieyszym stanie więzień w ró-
źnych mieyscach, przez członków ko-
mitetu odwiedzanych.

Komitet z radością przystępuje do
5*
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tey istotney części swojego zdania spra- :

wy: bo, ile z jedney strony wszystko,

co się w niey wyłoży, dowodzi nieza-

przeczonego błogosławieństwa, z góry

spływającego na prace towarzystwa;

tyle z drugiey, i same trudy znaydą

należną podziękę.

I. O stanie mieskiey turmy oddziału
męzkiego.

Turma ta była w lepszym od in-

nych stanie, we względzie fizycznym

i policyynego- zarządu.

Wszystko, co można było zrobićze

strony mieyscowey. zwierzchności, zro-

biono. Niedostatek zaczynał się tam,gdzie |

kończy się staranie służby, a zaczyna

się dzieło miłości chrześcijańskiey.

Dozórca, urzędnik w swey rzeczy |

doświadczony , człowiek dobry i odzna-

czającey Sl; gorliwości, zaymował się

sam jeden ze swoim pómocnikiem, kan-

cellaryą zajętym, dozorem nad: całóm

więzieniem, w którćm bywa do 250

aresztantów. Mała pensya nie wystar-

czała jemu nawet na nieodbite potrzeby.

Więżźnie pobierali pieniądze od Rzą-

dn i dających jałmużnę do rąk swoich,

a dła niedostatku dozoru isłabey stra-

ży, kupowali wódkę, grali w karty i

robili hałasy. i

Nie mieli
tego niektórzy nosili jednę koszulę po

kilka miesięcy.
Chorownia więzień ,, pod dozorem

policyynego lekarza, była w nayżało-

śnieyszym stanie.

Pośrodku więzienia, dla nieodbi

tey potrzeby, założona była kramka

z różną żywnością, doktóreywkradła

się z czasem i chciwość, a tak prze-

chodziło do rąk szukających zysku, do

bielizny turemney , i dla| 
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15,000 rubli na rok, pieniędzy z jałmu-

żny dawanych.
Aresztanei odsyłani po wymiar cięź-

kiey kary, byli bez duchowney po-

mocy: gdyż osobnego kapłana dla wię-

zienia nie było.

Ukarani i po ukaraniu na wygnanie

|wysyłani, bez tey również zostawali

pomocy.
Aresztanei, przez mieską turmę

z ianych guberniy zimą na Syberyą wy-

syłani , nie odbierali ciepłego odzienia.

Komitet po odebraniu wiadomości

o tych nieprzyzwoitościach , zrobił na-

stępujące urządzenia:

1) Dozorcy więzienia przeznaczył

1006 pub. pensyi i pieniądze na kwa- .

 terę.

2) Do pomocy jemu dodał trzech

ludzi poczeiwych , z pensyą po 60o.rub.

dla kazdego--

Jednemu z nich poruczono dozor

nad odzieniem i bielizną , których spo-

rządzono na 5.930 rubli; dwóm. dru-

gim dwa piętra więzienia..

8) Do chorowni przeznaczono do=

ktora z pensyą 1,500 rub. i podlekarza |

z pensyą 500 rubli.

4) Kaplica: więzienia przystoynie o0-

patrzoną została ze sczodroty Cesarza

Jegomości. |

Cesarz Jegomość w przeszłym tygo-

dniu świątecznym darował bogaty u-

bior kapłański, srebrnąkadzielnicę, cy-

borium, i.inne sprzęty kościelne , sró-

brne wyzłacane.

Kapelan, przeznaczony do tey ka-

plicy z pensyą 2,800 rub. na rok, spra-

wuje swe obowiązki z uczuciami pra-

wdziwie chrześcijańskićmi. W dni świą-

teczne daje naukę; za pierwszćm uwia-

domieniem zwierzchnika więzienia, po"
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śpiesza z Nayświętszym Sakramentem
i pociechą duchowną ku cierpiącym iu.
mierającym; długo i gorliwie spowia
da uwięzionych , bez względu na wiel
ką ich liczbę. Wszyscy uwięzieni mó
wią o nim z miłością. |

Rzymsko-katolickiego kościoła xiądz
Jodziewicz, często odwiedza mieskie
więzienia i odbywa w nićm różne du-
chowne posługi.

. Biskup ewanjelickiego wyznania, Sy-
gneus, odwiedził mieską turmę, i u-
czynił z własney pobudki urządzenie.
ażeby. aresztanci: inflantczycy, estono-
wie i szwedzi, odbierali od swoich pa-
storów , wszystkie potrzebne dla nich
duchowne pomoce.

Niebezpiecznie chorzy, asądzeni na
ciężką karę , i wszyscy ukarani, przy-
syłani z innych więzień, a ztąd wysy-

 łający się przez mieską turmę dv Ner-
czyńska, spowiadają się. i są opatry-
wani: Nayświętszemi Sakramentami.

Od ustanowienia Komitetu odwie-
dzającego, 240 aresziantówobojeypłci
spowiadało się i przyymowałe Nayświęt-
szy Sakrament. W mieskiey turmie
56 osob ukaranych knutem również by»
ło opatrzonych:
"W. każdey izbie więzienia posta-

wiono nad skarbonką krucyfix , i dano
po kika excmplarzy Nowegó: Testa-
mentu i jednę xięgę Zywotów śś..

Przesylanym przez: mieską turmę
niesczęśliwym zimą, wydano kożuchów,
czapek i obuwia na 540 rubli.

Kramka, która była w. turmie, zo-
stała zniesioną; na tćm mieyscu posta-
wiono kuchnią; dawny, z niey dochod,
z którego przedtćóm naymowano wozi-
wodę, zamieniono na kupienie dwóch
koni, kar i beczki, aby konie mogły:
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razem służyć dla przewożenia chorych
do mieskiego szpitala i do odwożenia
zmariych. >.

Nowe urządzenie skarbonek zapa-
śnych, podało Komitetowi sposobność
ustanowienia dla aresztantów wspólne-
go stołu, w jednym naznaczony!n cza=
sie. Móżne zapasy żywności, mięsne i
postne, dostarczano przez odwiedza-
jących więzienia, wyborney dobrocii
za tanią, ile można, cenę. W ozna-
czoney godzinie, każdego rana, przy-
ważą je do więzienia, a starostowie
spólnych skarbon zakupują: wszystko,
czego potrzeba, za pieniądze z tych skar=
bon, których utrzymuje się dokładny
rachunek przez samych aresztantów,
tak, że w każdym czasie można wie-
dzieć, nie tylko, jak wiele pieniędzy:
jest w skarbonach , i jak. wiele którego
dnia wydano; ale nawet wiele na ka-
zdego aresztanta, w zdarzeniu jego wyy-
ścia z więzienia, przypada.. W tych
rachunkach nigdy. nie ma omyłki. U-
trzymanie jednego więźnia kosztuje od.
17 do 20 kop. na.dzień.

Dla każdey izby więzienia pokupo-
wano miednice do mycia się , naczynia.
©ynowe, żelazne sagany, wiadra ; po--
malowano szafy dla chowania naczyń,.
również stoły i ławki, co wszystko ko«
sztowało 2,015 rubli.

Ponieważ dla uśmierzenia robiących
hałasy w mieskiey turmie, jeden tylko:
był sposob, trzymania ich w kordegar=
dzie, która często dla ich liczby byłą:
ciasna; Komitet więc wybudowałmiey-
„sca: samotne, do których będą zamyka=
ni, dla poprawienia środkami, podług.
okoliezności przez Komitetupatrzonemi..

Z różnych więzień niewolnicy, nie-- chodzący dawniey. do łaźni, teraz poż-
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dług urządzenia komitetu , posyłają się
w dni naznaczone, do łażni mieskiey
turmy. Komitet ją opatruje drwami
i robotnikami.

'To istotne dla zdrowia niewolników
urządzenie, oddala, bez wątpienia, wie-
le chorob, którym wprzódy z przy-
czyny nieochędóztwa podlegali.

Wielkie dobrodzieystwo dla wię-
źniów mieskich uczynił komitet, przez
rozszerzenie turmy: bo w ogulności
położyć można, że w rokubywai prze-
chodzi przez nią niewolników do 2000,
dla tego zdarzała się taka ciasnota, że

w jedney izbie bywało do 70; a wtedy,
nie tylko winowaycy różnego- rodzaju,
ale i za długi osadzeni, razem utrzy-
mywani byli.

Komitet wyjednał przez swojego pre-
'zydenta , ustąpienie jemu teraz od tu-
teyszego gimnazyum bliższego więzienia
skrzydła; ża co naymuje mieszkającym
w nićóm wprzódy nauczycielom kwa-
tery. Summa na przebudowanie od-
danych dla więzienia i innych do niego
należących budowli, wynosi 22,472 rub.

Do skrzydła tego przeprowadzono
kobićty; a mieysce od nich wprzódy
zaymowane, obrócono na wygodniey-
sze pomiesczenie więźniów.

Dla zupełnego oddzielenia uwięzio-
nych, od ludzi, dla: ich odwiedzania
przychodzących, przedzielono wielki
w kantorze pokoy kratą żelazną, w ta-
ki sposob, że niewolnicy, przechodząc
do tey kraty przez kantor, pod usta-
nowionym dozorem urzędaików, nie-
inaczey widzą się z przychodzącymi do:
nich, tylko przez kratę, na arszyn ba-
lustradą od nich oddałeni. Przez ten
środek ostróżności, nie tylko wódka i|  
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karty, ale nawet żadne papiery nie mo*
gą być więżniom podawane.

Rozszerzenie mieskiey turmy, wielki
pożytek przyniosło, tak przez odłącze-
nie kobićt od mężczyzn i zniesienie cia-
snoty , jako przez możność zaprowadze-
nia różnego rodzaju robot, o których
przez sczeguly mówić się będzie na
swojóm mieyscu; przez lepsze urządże-
nie chorowni, i przez zamiar komite-
tu oddzielać,w jednóćm mieyscu wprzó-
dy połączonych, ukaranych od zosta-
jących jescze pod sądem.

Chorownia tego więzienia opatrzo-
na w różne potrzeby na 1,255 rubli.

Chorych w 181g roku było w tey
turmie 564, a w 1820, to jest, od cza-
su starania o niey komitetu nie prze-
chodziła 150, z których umarło 5; dwie
kobićty z suchot i jeden mężczyzna
z nerwowey gniłey gorączki.

Przez to widocznie dowodzi się, do-
bre utrzymywanie niewolników i umie-
jętne staranie medyków około chorych.

Za staraniem niewiadomych osob
komitetu więzień, w roku przeszłym
na wielkim i przewodnim tygodniu i
naZmartwychwstanie Pańskie,uwolnio-
no z mieskiey turmy do 50, utrzymywa-
nych za małe wykroczenia, jakoto: niepe-
wne obwinienie, stracenie pasportuit.p.,
i wykupiono dłużników, za miizysze
summy osadzonych, blizko na 5,000 rubli.

Ziatrudnienie aresztantów robotą
w mieyskiey turmie, jest rzeczą tym wa-
żnieyszą, że stawi pierwszy przykład ta-
kiego urządzenia w Rossyi i wzór nayle-
pszy.

Niemożna było wpoczątkach tego
zaprowadzenia wyobrazić , ażeby jaski-
nia, napełniona nayzepsutszymi w spo-
łeczności ludźmi, mogła przez samo ;

S
e
n
z
a



 

745

rąk ich zatrudnienie zamienić się w skro- |
mne pożycie pracowitości i cichości,|
wpośród którey, czytanie Xiąg świętych
i odgłos budujących rozmów , rozlega
się w naygłębszerm milczeniu.

Gorliwość i wynaydująca przemyśl-
ność dobroczyńców ludzkości, w głę-|
bokich i delikatnych wyobrażeniach
swoich, doszła do bardzo jasney i pro-
stey prawdy: że człowiek zależy od
wszelkiego przedmiotu , na który mocno
zwraca uwagę. Niewolnicy, przywią-

 zani do roboty, przez korzyść z niey
wystawianą 1 moc rozkazu , stawią się
w stanie spokoyności: bo robota wiąże
naprzód ich ręce i przywodzi ciało, przez
stan siedzenia przy robocie, do spo-
koyności. Gdyby się na tćm tylko po-
żytek z roboty kończył; jużby się stała
wielką przez znisczenie wszelkiey szka-
radności w ich położeniu i częstokroć
różnych nieprzystoynych poruszeniach, |
ale nie tu się kończą jey pożytki. Każdy
z pracujących, tak dla pieniędzy, jako
i dla pierwszeństwa przed innymi, stara
się zrobić swoję robotę prędzey ilepiey
od drugich. łańcuch ten zewnętrznego
porządku przechodzi i do moralney części |
niewolnika. Natęża on całą uwagę do
swojey roboty: tóm natężeniem uwagi,
myśl jego odciąga się od wszelkich bez-
wstydnych iczczych przedmiotow, które
przedtóm jedyną zabawą były w jego
próżnowaniu.  Umilka wyuzdana ima-
ginacya, a usta stają się nieczynnemi,
W takim stanie, wszelkie czytanie i
budująca rozmowa, nie tylko się im nie |
przykrzą, lecz są przyjemnemi, ijakby
roztargnieniem w stanie , dla nienawy-|
knienia , dosyć przykrym. 'Vym sposo-  bem powoli przywyka do roboty i zbie- |
ra owoce pracowitości Ii porządku.
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Ta przewyborna teorya, gorliwością
komitetu robot i czynnćm staraniem
niektórych jego członków przywiedzio-
na do skutku w mieskiey turmie, od
września roku zeszłego do 1go stycznia
1821 następującym sposobem:

Przygotowano wszelkie, do różnych
robot , potrzebne materyały. Najęto
maystrów dla uczenia więźniów , zapro-
wadzono: _

1) Darcie szarpiy i rozwijanie powro-
zow.

Komitet miał ukontentowanie prze-
słać szarpiy w podarku dla szpitala tu-
teyszego ubogich i do szpitala kalin-
kowskiego.

Druga jey część użyta w chorowni
turemney; a resztę przedano.

2) Robienie materaców z sitowia.
Tych zrobiono i rozdano do różnych
więzień do 75 sztuk.

5) Oplatanie krzeseł sitowiem. Zro-
biono 5g. |

4) Robienie kocow, berlaczow z kra-
jek.

Kocow zrobiono 246 arszynow. Ber-
laczów i półbócików 11 par.

Komitet obowiązany z wdzięczno-
ścią wyznać , że kupiec Kluczarew, u-
trzymujący sukienny magazyn, ofiaro-
(wal na tę robotę 4,000 arszynow różnych
krajek cienkiego sukna, a Stanfield, u-
'trzymujący magazyn angielski, 200 ar-
szyn, przyymując na siebie prócz tego
przedaż robot, bez żadney zato opłaty.

5) Robienie kopert do listów.
lych dotąd zrobiono do różnych

mieysc i osob 11,591.
6) Robienie pudełek, futerałów i

tek.
Tych bardzo dobrze zrobionych wy.

gotowano 1,525.
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We trzech- miesiącach robot mie- |IL. O stanie tuteyszey turmy mieskiey

skiey turmy przedano na 5,597 rubli.

Komitet robot «do 1go stycznia te-

raźnieyszego roku wydał 6,841 rub.;

«wziął za roboty 8,500 rubli;miałwzy-

sku 1,65g rubli. „Lecz Komitet, podług

«wyżey opisanych uwag swoich, o po-

Żżytku z robot więźniów, niewielką przy-

wiązuje wartość do zysku, nawet cho-

ciażby żadnego nie przynosiły, poczy-

tywać będzie za nayistetnieyszy ©0bo

wiązek wszystkiemi sposobami je wśpie-

rać.
Z zarobionych pieniędzy wydziela

się przeznaczona część pracującym; lecz

nie daje się im do rąk: chowanaw 0so-

bney skarbonie, stanowi ich kapitał, któ-

ry przy wypusczaniu lub odsyłaniu

zm więzienia, im się wydziela.

'Godnćm jest uwagi i to, że teraz

osadzeni za długi w tey turmie, równie

z drugimi pracują.

ZZaprowadzenie tego urządzenia do-

znało zrazu niejakich przeszkod'; lecz

stałość odwiedzających, nie uwalniając

i tego gatunku ludzi od moralnego pro-

wadzenia Komitetu, odwróciła trudność

ich wyłącznego próżnowania.

Dla lepszego zachowania porządku

we wszystkich częściach urządzenia,te-

go nayobszernieyszego ze wszystkich

więzień , członkowie odwiedzający roz-

dzielili swoje zatrudnienia. Jedni zay-

mują się gospodarstwem i wewnętrznym

jego porządkiem, drudzy robotami, in-

ni moralnością. Skutek tego urządze-

nia potwierdza się wielkiemi z niego po-

żytkami.
Taki jest stan teraźnieyszy tutey-!

gzey :mieskiey turmy oddziału .mę-

zkiego.

oddziału żeńskiego.

Odwiedzający komitet damski, ob-

jawszy w swoje zawiadowstwo oddział

niewieści turmy mieskiey, z przyczyny

ciasnego jey umiesczenia we dwóch tyl-

ko izbach, i po rozdzićleniu tych izb

na górne i dolne piętro, wielkie napo-

tykał trudności w swoich działaniach,

jużto dla niemożności rozgatunkowania

niewolnice podług występków, jużto dla

trudnego dozoru nadnićmi na obu pią-

trach.
Oprócz tego, łatwość kommunika-

cyi z oddziałem męzkim pod pozorem

kramki, która się na męzkim znaydo-

wała dziedzińcu , do różnych nieprzy-

zwoitości zręczność podawała; jednak-

że pomimo tych przeszkod, nie uwa-

żając na ciasnotę turmy mieskiey od-

działu żeńskiego, damy odwiedzające

niezwłócznie przystąpiły do wykonania

swojego dzieła.

Została naznaczona dozorczyni , 0-

dziano niewolnice, zaprowadzono ró-

żne roboty, ustanowiono czytanie xiąg

świętych.

Damy pomiędzy siebie podzieliły co-

dzienne odwiedzanie turmy, same w niey

czytały Fwanjeliją, miewały nauczają-

ce rozmowy, i bacznością, miłosierdziem,

tajemną jedna drugiey pomocą, pozy-

skały miłość utrzymywanych.

A gdy oddział żeński turmy mieskicy 
 

przeniesiono do mieysca, gdzie jest te-

|raz, do domu ustąpionego od gimna-

zyum, wówczas ten oddział zupełnie

nową przybrał postać.

Dziewięć pokojów, -sienią przedzie-

lonych, następnym sposobem są rozło-

żone. Wielka i piękna kuchnia, slu-
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ży razem za izbę jadalną dla uwięzio-
nych; obok niey dwa osobne pokoje dla
utrzymywanych za długi; przez ścianę
dwa pokoje dla chorych; na drugiey
stronie sieni jeden pokoy dla dozorczy-
ni i maloletnich, jeden dla widzenia
się z niewolnicami przez kratę z kre-
wnemi i znajomemi; dwie wielkie izby
dla uwięzionych, jedna dla samotnego
zamykania opornych i zuchwałych ;
wszędzie postawiano stoły malowane i
zćdle; pośrodku dwóch izb aresztant-
skich zrobiony jest wielki poł, na któ-
rym przez dzień składa się pościel;
sporządzono naczynia cynowe i posta-
wiono karbony dla jałmużny.

Roboty stały się ciągłemi.
Wybor komitetu sczęśliwie wypadł

na teraźnieyszą dozorczynią tey turmy,
a codzienny dozor samych dam odwie-
dzających , tak jest baczny, że to miey-
sce zatrzymania tak jest ochędóżne,
przystoyne i piękne, że wiele osob u-
stronnych, dla odwiedzenia przycho-
dzących, z pierwszego weyrzenia bio-
rą to więzienie za'dom prywatny, w któ-
rym szyją i robią odzienie dla aresztan-
tów. Można niewątpliwie powiedzieć, iż
żeński oddział turmy mieskiey jest wzo-
rowym w Rossyi, a z wielą innych
krajów może się równać.

Til. O więzieniu, kordegardą rządu gu-
bernijalnego nazywanćm. Oddział

męzki,

Ponieważ przy rządach gubernijalnych,
oddzielnych mieysc uwięzienia nie po-
stanowiono i nie bywa; ze „wszelkiego
więc podobieństwa do prawdy, wielką
liczba aresztantów przy tuteyszym rzą-
dzie gubernijalnym zrobiła się początko-

Dzieie Dobrocz. lipiec. rok 1821,

,wie, jakby przypadkiem
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, z wielkiego
mnóstwa spraw o więźniach; ustawnie
w poźnieyszym czasie pomnażająca się
liczba spraw i aresztantów, przymusiła
umieścić ich wizbach poza kordegardą;
izby te były swobodne, i dla tego do-
tąd mają one niewłaściwe sobie nazwi-
sko, kordegardy rządu gubernijalnego.

Wniosek ten ułatwia wszystkie nie-
dogodności przerzeczoney turmy.

Do 150 i więcey aresztantów płci
męzkiey znalazł komitet zamkniętych,
we dwóch izbach sklepionych, gnuśnych,
zakopconych dymem i pełnych szkodli-
wych wyziewow. Przedzielone są dre-
wnianą kratą od kuchni, w którey stoi
straż gwardyi. Izby te, do pieczary bar-
dziey podobne, napełnione były tłu-
sczą przestępców, już ukaranych, na karę
idących, zostających pod sądem, wziętych
przez policyą, za to, że nie mieli albo
utracili pasporta, tudzież małoletnich,źle
odzianychi wpółnagich. Pośrodku pier-
wszeyz tych izb stała kramka z różne-
mi rzeczami do jedzenia, która i ciasno=.
tę i brzydki zapach powiększała. Przez
obie izby codzień noszono wszelkie nie=
ochędóztwo: bo drugiego wyyścia nie
było; a powietrze tak było nieczyste;
że członkowie towarzystwą opieki wię-
zień, z tego nayokropnieyszego mieysca

|wychodzili zawsze chorzy.
Dla utrzymywanych więźniów przy=

noszono wodę z blizkich kanałow, ze-
psutąi szkodliwą. Komitet na przed-
stawienie członka odwiedzającego urzą-
dził; a żeby wodę przynoszono z Newy.

Uwięzieni byli bez żadney pomocy
duchowney; nigdy pod temi sklepie-
niami, zeszpeconemi przez ustawiczne złorzeczenia, swary i przeklęstwa , nie
wznosił się głos spólney modlitwy.
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Do teyto jaskini rozpusty, jak nowy |

Kurcyusz, jeden z członków odwiedza-

jących, rzucił się dobrowolnie. Wszedł

do turmy rządu gubernialnego z Ewan-

jeliją w ręku. Ani wołania rozwio-

złości,ani szyderstwo i pośmiewisko prze-

stępców, tłoczących się bez porządku  około członków odwiedzających, którzy

czytali dla nich Słowo żywota, nie ino- |

gły zatłumić świętości jego głosu. Prze:|

niknął do ich serca. Uspokoiło się zu-|

chwalstwo. Nadzy zostali przyodziani.|

Powietrze, ile można, oczysczone. Miey-|

sce nieczystości, zrobiły się ochędóżne.

Pieniądze odjęte rozpuście obrócono .

na opatrzenie uwięzionych rzeczami po-

trzebnemi. Ustanowiono w naznaczo-

nym czasie stół spólny, zaczynający się

od modlitwy. W poście, chcący się spo-

wiadać, słuchają mszy, w więzieniu od-

prawianey. Zaprowadzońo roboty.

Kluczny (*) kazańskiego kościoła ka-

tedralnego, Xiądz Piotr, prosił o po-

zwolenie spowiadania i dawania Nay-

świętszego Sakramentu w tóm więzie-

niu, a dopełniał tego zuczuciem praw-

dziwego kapłana chrystusowego. Tkli-

wa i wyborna towa, miana przez nie:

go z tey okoliczności do niewolników,

wielu niechcących się spowiadać powo-'

łała do stołu Pańskiego.

Z resztą, to więzienie, dla ciasno-

ści mieysca, nigdy do pożądanego przez

Komitet stanu przywiedzione bydź nie

może.

1V. O kordegardzie rządu gubernijalnego.
Oddział żeński.

Mo, co się powiedziało o oddziale
p

(*) Kluczar, Kluczny urząd prałata mające= go dozor nad rzeczami kościoła katedral-

negoe (R).
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męzkim tego więzienia , nie może się

porównać z tćm, co powiedzieć należy

o oddziale żeńskim. |

Jedna sczupła izba, w którey, bez

względu nagatunek przestępstwa, wszy-

stkie uwięzione, razem były utrzymy-

wane. Straż dzień i noc stała razem

z niemi bez żadnego oddzielenia, i nikt

|nie mógł dóyrzeć zbrodni tu popełnia-

nych.
Naywiększym dowodem okropności,

w jakiey zostawało to więzienie, jest,

iż z początku żadna z dam odwiedzają

cych nie mogła przyjąć jego pod swoję

opiekę.
Damy wszystkie uwolniły się od tego.

Ale te, od ludzkiey pieczy opusczo-

ne mieysce, nie zostało zapomniane od

Boga, zawsze mającego w pogotowiu

na zdarzenia nadzwyczayne, nadzwy-

czayne środki.
Jedna z dam słabego zdrowia, lecz

mocney wiary i miłosierdzia, oświad-

czyła się dobrowolnie odwiedzać opu-

sczone więzienie. Długo je odwiedzała

w stanie wyżey opisanym: prośbami i

wstawianiem się rozszerzyła jego miey-

sce, przełożyła konieczność oddzielenia

straży kratą od uwięzionych, przezna-

czyła dozorczynią, zaprowadziła robo-

ty, ustanowiła czytanie xiąg świętych.

Druga idzie za jey przykładem.

Trzecia łączy się do nich, i teraz

nayokropnieysze niegdyś to mieysce roz-

wiozłości i nierządu , zupełnie się prze-

istoczyło.
Składa się to więzienie z dwóch, do

podziwienia czystych izb, w których,

pomimo wielką liczbę utrzymywanych i

mycia ich bielizny, utrzymuje się czy”

stość, rzadko w prywatnych domach

zachowywana. Niewolnice inają odzie*
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nie własney swey roboty, niektóre z dam|
odwiedzających kroiły je dla nich. Za-
jęte są ustawiczną robotą. Dobra i po-|
bozna dozorczyni codziennie razem z nie-
imi odprawia modlitwy, a w czasie ro-
boty czyta dla nich Pismo 5.

Wyżey wspomniony prałat, xiądz
_ Piotr, na własne żądanie, odbywał i|
w tem więzieniu wszelką posługę du-
chowną dla aresztantów, spowiadał i
dawał Nayświętszy Sakrament.

Jedna z dam odwiedzających , urzą-
dziwszy wszystko, eo jest potrzebnóm
do kaplicy, znaydowała się w niey zawsze
na nabożeństwie.

Ten cud chrześcijańskie miłości
wzrosł prędzey, niż wroku.

Y. Odomie roboczym oddziału męzkiego.

To mieysce zamknięcia, dla sczu-
płości swojey,nie dozwala przyzwoicie
umicsczać w niem utrzymywanych, lecz
członkowie odwiedzający i tu wiele

_ dokazali.
Niewolnicy dawniey pozbawieni du»

chowney pomocy, teraz obficie obda-
rzeni xięgami Pisma 8.

W niedziele i dni świąteczne cho-
dzą do kościoła na mszą, czego wprzódy
nigdy nie było. Maja stale przeznaczo-
nego dla siebie od komitetu kapłana,
który pełni wszelką posługę duchowną,
a w czasie wolnym: wykłada katechizm.

Odbywają spowiedź wielkanocną.
Członkowie odwiedzający czytają dła

nich Pismo 4.
Ustanowiona niejednokrotna na dzień

modlitwa spólna.
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Powietrze przez nakadzanie i odświe-
żanie oczysczone,

Sporządzono potrzebną dla niewol-
ników bieliznę, i są posyłani do łaźni.

Utrzymanie chorych polepszone ko-
sztem Komitetu.

Wszystkie te środki, podług świa-
dectwa członków odwiedzających, miały
pożądany skutek:bo dało się postrzedz wi-
doczne umnieyszenie występków; wy*
mieniają 15 poprawionych i idących za
ich nauką.

Sczupłość tego więzienia i roboty
spólnie na dziedzińcu odbywane, spra-
wują, że aresztanci ciągle psują się je-
den od drugiego, co dla członków od-
wiedzających wielką jest przeszkodą,
w staraniach około moralności więźniów.

VI. O domie roboczym oddziału żeńskiego.

Komitet damski w domu roboczym
ustanowił lepszą Żywność dla chorych
i urządził ciągłe roboty,

Nade wszystko godne uwagi, moral-
ne sposoby poprawiania , przez damy
odwiedzające dom roboczy ustano-
wione, tak co do metody, jakoiich skut-
ku.

Sposoby te dzielą się na dwie części:
pierwszy czytanie Słowa Bożego, drugi
uczenie katechizmu,

Damy odwiedzające upewniają, że
do słuchania Słowa Bożego znaydują w u-
więzionych naywiększąiniepow ierzcho-
wną ochotę,

Sposob uczenia katechizmu zapro-
wadzono następujący: damy odwie-
dzające , po zadaniu dla niewolnic

Dodany dozorca, Niewolnicy w dni;kilku pytań z własną odpowiedzią, na
niedzielne i świąteczne są wolni od ror drugi dzień zapytują koleją, powtarza-
boty. jąc, aż póki każda z uwięzionych nie
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póymie i nie zatrzyma w pamięci wszyst
kiego, co było wykładanćm..

Pożytek tego sposobu widoczny o+
kazuje się z łatwości poymowania, a
razem nocnego wrażenia. Oprócz
tego daje się widzieć i wtóm, że zada-
ne pytania nawet w nieobecności od.
wiedzających jest zatrudnieniem dla
uwięzionych: bo one dla trwalszego u-
trzymania w pamięci wykładają jedna
drugiey i powtarzają między sobą.

Jeden z członków towarzystwa wię-
zień, słysząc © tem sposobie nauczania,
przez odwiedzające damy roboczego do-
mu; i snalazłszy jednę z utrzymywa-
nych tam kobićt w drugićm więzieniu,
chciał się przekonać o jego pozytku:
zadał niewolnicy jedno z naytrudniey-
szych dla niey pytań, o tajemnicy Wcie-
lenia Pańskiego, a mianowicie: dla czego
Bóg, który wiedział, żeczłowiek prze-
stąpi przykazanie, względem niejedzenia
owocu zakazanego, uczynił to doświad-
czenie? Kobićta z wielkićm jego zadzi-
wieniem odpowiedziała wybornie popro-
stu a gruntownie. Tey rozmowie była
przytomną jedna z dam odwiedzających
tego więzienia.

VIL O domie uśmierzenia.

Mieysce to zamknięcia jest jednóm
z nayuciążliwszych dla członków odwie-
dzających:bo jest mieyscem kąry.Utrzy-
mywani w nićm przynoszą z calego
miasta występek już dowiedziony i od
dany do ukarania..

Aresztanci domu. uśmierzenia, od
40 już lat trwającego, przeznaczeni na
odbywanie wszelkich ciężkich i nieczy-
_stych, robot przy obuchowskim lazarecie
ż domie warjatow , byli zostawieni bez: żadnego „rozgatunkowania i obciążeni.
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ciągłą robotą w dni powszednie i świą-
teczne.

Członkowie odwiedzający odłączyli
nayzepsutszych od innych.

Utrzymywani za małe wykroczenia
więcey roku, za wstawieniem się człon-
kow otrzymali wolność.

Izby oczysczono i przewietrzono.
Zywność urządzona. Woda dostarcza
się świeża. We dni świąteczne kosztem
Komitetu kupuje się mięso. Potrzebu-
jącym dostarcza się bielizna, i dla te-
go śmiertelność teraźnieyszego roku
zmnieyszyła się 1otą częścią, niżeli w ro-
ku przeszłym.

Aresztanci opatrzeni xięgami świę-
temi.

Na wielkim tygodniu za staraniem
Komitetu ,.był przysłany z alexandro-
newskiego klasztoru kapłan z dyakonem,
którzy przez ciąg tygodnia mieszkali
w domu uśmierzenia , dla odprawiania
mszy $Ś. 1 nauczania.

Wszyscy aresztanci spowiadali się:
wielu przystępowało do Nayświętszych
"Tajemnic.
W poźnieyszym czasie przydany od

Komitetu kapłan, dla odbywania posług
| kościelnych i nauczania uwięzionych.

Za staraniem Komitetu jednę go-
dzinę z czasu wolnego od ciągłey ro-
boty, pozwolono niewolnikom na słu-
chanie Słowa Bożego.

VIII. O żzbie aresztantów przy policyt.

Częsta odmiana utrzymywanych
w tćm więzieniu, i jego reparacya,

w czasie którey aresztanci byli umie-
sczani po różnych domach osadzenia,
były na przeszkodzie do wszelkich trwa-
łych urządzeń, zaprowadzanych przez
członków odwiedzającycł.
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Jednak że donoszą, że czytanie Ewan-
jelii s i rozprawy duchowne, słuchane|
są przez aresztantów z uwagą i ochotą.

Podług ułożonego planu i rachunku!
w komitecie budowniczym ministeryum
spraw wewnętrznych, przeznaczono na
przerobienie więzienia tego 17,500 rubli.

Izba aresztantów urządzona jest na-
stępującym sposobem. Na dolnćm pię-
trze: 1) sala do przyprowadzania z prze-
grodą na sklad; 2) izba aresztantska
dla ludzi mających rangę; 5) izba dla
oficerów straży; 4) izba aresztantska,
około 8 sążni długa, dla umiesczenia
więźniów płci męzkiey różnego stanu;
5) sieni ze schodami, prowadzącemi na

górne piętro; 6) izbastraży; 7) izba
chorych. 8) Na górnćm piętrze: izba
do przyprowadzania różnego stanu nie-
wolnic; g) oddział aresztantek mają-
cychrangi; 10) na górnćm piętrze zro-
biono izbę z sieńmi i kuchnią oddzielo-
ną przepierzeniem, a dla wchodu do
niey zewnątrz zrobiono kamienne z da-
szkiem schody; 11) na dole pod głó-
wnym korpusem, gdzie była izba ofi-
cerska, jest izba ze sklepieniem, dla
wielkich winowayców; 12) nanowo
wystawiono skrzydło z drugiey strony
na praczkarniąi łaźnią z oddziałami.

IX. O domach osadzenia.

2) Liteyney „, BRożestwieńskiey, i Kare-|
tney części.

Domy te poruczone są jednemu człon:
kowi odwiedzającemu, który w zdaniu
swojćm sprawy, daje sczegulnicysze po-
chwały przystawom tych części, któ
rzy pomagali jemu wszelkiemi sposo-
bami.

Członek ten przez sczegulnągorli-
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| wość w swoim obowiązku, zdołał zro-
(bić wiele ważnych popraw.

Przyłożył się swojóm wdaniem do
przerobienia izby aresztantskiey roże-
stwieńskiey części, którą znalazł w a
stanie.

Opatrzył wszystkie poruczone jemu
domy Biblijamiii Nowemi 'l'estamentami
ił upewnia, że zawsze znaydował nie-
wolników nad ich czytaniem.

Przestrzegał wszędzie czystości po-
wietrza i ochędóztwa w izbach.

Opatrywał ubogich niewolników cie-
płą odzieżą, w czasie ich przesyłania.

Przyśpieszał rozsyłanie niewolników
przez swoje wstawianie się.

Z polecenia Komitetu opatrywał u-
| bogich żywnością, a chorych pantofla-
mi i poduszkami.

„Komitet przeznaczył dla tych dońów
/osadzenia osobnego medyka, i z tysią-
ca aresztantów, były tylko dwie cho-
re kobićty.

Członek odwiedzający daje sczegul-
nieyszą pochwalę przystawie liteyncy
części Dubieckiemu, który, pomagając
mu zwielką gorliwością, posyła codzien-
 
|nie swojego człowfeka, czytać dla are-
sztantów spólną modlitwę, we dni świą-
teczne dostarcza im swoim kosztem
lepszey żywności i zaprowadził dar-
cie szarpiy.

2) Drugiey i trzeciey admiralicyyney
części.

Aresztanci opatrzeni żywnością,cie-
płą odzieżąi obuwiem. Oczysczone po-
wietrze. Pozwolona łaźnia. Przyśpie-
szone rozsyłanie niewolników. Dano
xięgi Pisma ś.

— - a . . £..:0 ;5) Czwartey admiralicyyney części.
Czionek odwiedzający t m po-
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świadczą 0 jego porządku i zaprowa*
dzeniu przezeń Pisma ś.

4) MWasilewskiey, petersburskiey i wi-
- borskiey. |

, Członek odwiedzający te domy
upewnia o porządku i donosi, że za-
prowadził czytanie Pisma ś, w części
wasilewskiey, w innych jescze nie za-
prowadzono, dla maley liczby więźniów.

Kończąc ten krótki rzut oka na wszy-
stkie więzienia, poruczone odwiedzają-
cym Komitetom,męzkiemu i damskiemu.

Komitet Towarzystwa składa dzięki je-
dynemu Bogu, błogosławiącemu jego gor-
liwości , imieniem niesczęśliwych, któ-
rych los polepszony; chorych, których
cierpienia ulżone; nagich, którzy są
przyodziani; zatwardziałych i zapamię-
tałych o Bogu, którzy miłosierdziem

Jego zmiękczeni i nawróceni do Niego;
serdecznie dziękuje wszystkim człon-
kom i dobrodziejom towarzystwa wię-
zień , których hoynemi ofiarami był
w stanie przynieść pomoc więźniom.

Składa dzięki JW. Wojennemu Je-
nerał Gubernatorowi za dobroczynną je-
go opiekę dla starań towarzystwa wię
zień.

Dziękuje wszystkim tuteyszym wła-
dzom gubernijalnym za gorliwą 1 mi-
łością bliźniego oznaczoną ich pomoc.

Część trzecia i ostatnia,

Pomyślny skutek starań towarzy-
stwa więzień, wzbudza życzenie roz-
szerzenia jego działań i do więzień ró-
żnych miast, sczegulniey natrakcie sy-
birskim , gdzie staranie gubernijalnych
oddziałów tuteyszego Komitetu więzień,
wielkieby przyniosło pożytki. Niesczę-
śliwi z różnych krajów Rossyi na Sy-
beryą zsyłani , byliby jak z rąk do rąk 
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podawani, od jednego oddziału do dru-
giego. Bóg widocznie błogosławi i w tćm
ządaniu Komitetu: gdyż w Kazaniu zro-
biono już przez niektórych członków
towarzystwa bibliynego, osnowę towa-
rzystwa więzień, zebrane zapisy, i do- .
syć znaczna summa tu już przysłana.
Z Dorpatu, Moskwy, Orła i Odessy
jest wiadomość o przedsięwziętych środ-
kach w tymże celu.
W Kronsztadzie 22 lipca roku prze-

szłego otworzony Komitet więzień.
Zaledwo wzniosło się to ustanowie-

nie, a już przyniosło wielkie dla ludz-
kości pożytki.

W. domu aresztantów, gdzie do 306
niewolników było, pozbawionych wszel-
kiey duchowney pomocy, urządzona
izba doodmawianiamodlitwy przez ka-
płana, dokąd i z innych mieysc spro-
wadzają się więźnie.

Wszystkie więzienia kronsztadzkie
oświecone są światłem Słowa Bożego.
Tameczny oddział Bibliyny obdarzył
świętemi xięgami,
W policyynćm więzieniu oddzielo-

10 kobićty od mężczyn.
Dla aresztantów wszystkich więzień

najęta na rok łaźnia,
Przedsięwzięte są środki do opatry-

wania bielizną, odzieniem i obuwiem,
tak utrzymywanych jako i zsyłanych
aresztdntów.

Dochody kronsztadzkiego Komitetu
więzień dochodzą już ckoło 1521 rub.
Kupieckie sanktpetersburskie zgroma-

dzenie darowało na koszule dla tainecz-
nych aresztantów 1000 arszynów płótna.

Obręcze prostey roboty okowów,
za naleganiem komitetu, obwijają się
teraz płótnem.
Wpośród tak pocieszających wypad-  
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ków; Towarzystwo więzień nie może
nie wspomnieć bez żału zasmucających
strat, któremi w samym początku zo-
stało nawiedzone.

Prezydentka damskiego Komitetu,
rzeczywista tayna radczyni Anna Pie-
trowna Kozodawlewowa, zasczycona by-
ła, w czasie otwarcia towarzystwa wię:
zień, tą godnością, dla znajomey po-
bożności i dobroczynności.
W podeszłym wieku pod ciężarem

wielkiey troski , która ją niedawno do.
tknęła z śmiercią w piersiach, prze-
wodniczyła Komitetowi damskiemu do
więzień jescze nieurządzonych; zało-
Żyła stałą osnowę porządku i biegu je-
go działań,i wśród tych chrześcijańskich
trudów umarła.

Pani A. S$. Paterson, gorliwa i pra-
eowita towarzyszka komitetu damskie-

go, takźe z powszechnym żalem zeszła
z tego świata.

Lecz strata wielka i nienagrodzo-
na dla Komitetu była, z woli Naywyż-
szego, jakby odkładaną do pierwszych
początków urządzenia sprawy więzień.

Chrześcijański przyjaciel ludzkości
Walter Wenning, założywszy początek
towarzystwa więzień w Rossyi , i daw-
szy czynny przykład służenia Chrystu-
sowi w więzieniach, po krótkieyasro:
giey boleści, oddalił się do Tego, Któ-
ry jemu kiedyś powie: w ciemnicy by-
łem i przyszliście do mnie.

Smierć tego chrześcijańskiego przy-
jaciela naszego, była dla niego jutrzeń-
ką błogiey wieczności. Otoczony mo
dlącymi się przyjaciołmi, do klęczące-
go przy śmiertelnóm łożu kapłana, zi-
mnetni usty, i jakby ż drugiego już
świata, bezustannie przemawiał, że
straszno byłoby bez Zbawiciela wpaść
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w ręce Boga żywego, i jednóm z ostą«.
tnich słów umierającego, do pobożne-
nego swojego towarzysza za drzwi gro-
bu była rada: opowiadać nieustannie
Chrystusa; jednego Chrystusa umęczó

DZ 2 i
Komitet więzień, pod przewodni-

ctwem swojego Prezydenta, w żało-
bnóm ubiorze iz prawdziwym w sercu
żalem, również i poseł dworu Wielkiey
Brytanii, oddali ostatni hołd szańowne-
mu Walterowi Wenningowi.

Na pierwszćin po jego Śiniertci po-
siedzeniu towarzystwa więzień, prezy-
dent jego, w chrześcijańskićm zgroema-
dzeniu, miał mowę pogrzebową wspa-
nialszą nad pyszhe panegiryki, błysko-
tną wymową głoszące znaczenie i chwa-
łę świata. łzy Komitetu zapieczęto-
wały prawdę i tnoc tey mowy.

Mowa Preżydenita więzień 0 smierci
Waltera Wenninga.

Na teraźnieyszóń zebraniu Komi-
tetu Towarzystwa opieki więzień, ka-
żdemu ż przytomnych tu członków, ser-
ce, bez wątpienia, ż boleścią przypo-
mina, nieobecność wpośród nas szano-
wnegó i godnego wszelkiego poważenia
spółczłonka Waltera Wenninga. Na-
pełniona czystą miłością dusza jego, po-
święcona Zbawicielowi w służeniu zam-
kniętym w więzieniach, pałająca usta-
wiczną żądzą pomagania cierpiącey ludz=
kości we wszćlkich zdarzeniach; prze-
niesiona teraź do drugiego, zapewne
ovszernieyszego obwodu działań, odpo-
wiednich dobremu kiertunkowi, który
obrała sobie na tym padole płaczu, bo-
leści i śmierci.

Dlatego, oddając cześć niezbadanym
*
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dla nas sądom Tego, Który rządząc
światem, raczy zniżać się i do widze-
nia każdego z synów człowieczych, a
naybardziey tych, których błogosła-

wieństwo Jego powołuje do rzędu sy-
nów Bożych; nie będziemy go opłaki-
wali, jak ci, którzy nie mają nadziei.
Jakoż w rzeczy samey, przemiana je-
go stanu nie potrzebuje, nie wzbudza
politowania; odnosząc zaś do niesczę-
śliwych, których był pierwszym opie:
kunem, niezmordowanym patronem,
troskliwym oycem, przykład jego jest
pewną rękoymią do naśladowania; ko-
rzeniem zagłębionym, z którego nie-
wątpliwie wyydą, jak nowe odrosle,inni
przyjaciele ludzkości, gotowi poświę-
cić siebie dla ginących od grzechów,
niewiadomości 1 rozwiozłości, którzy
będą starać się także ulżyć ich ciężar,
opatrywać w potrzebach, nauczać, mięk-
czyć, uspakajać i zasłaniać.

Nam zostanie więcey jescze, niżeli
jego przykład: samo istnienie Komite-
tu naszego, i Towarzystwa opieki wię-
zień w Petersburgu, jest pomnikiem pło-
mienistey, żywey i z niczćm niezró-
wnaney jego gorliwości: polepszyć stan
uwięzionych, zasiewać nasienie dobra
i świętości w złym i osądzonym, wyr-
wać Z samego piekła 1 wieczney zgu-
by oddaną już i w samey pasczy znay-
dującą się zdobycz, a utrzymując ją od
nieuchybnego pożarcia, ukazywać dro-
gę do zbawienia i sczęśliwości.

Od r. 1817 znaydując się w Rossyi, i
mało albo prawie zupełnie będąc jescze
nieznanym , można powiedzieć, że on
sam jedeń w swojey osobie, był zastępcą
działań całego towarzystwa. Za Naywyż-
szćm danym mu pozwoleniem , zwie-
„dzał więzienia, domy poprawy i szpi-

*

róg:
tale w Petersburgu, Twerze i Moskwie.
Podług jego uwag wiele zostało popra-
wionćm: na tę część zwrócono sczegul=
nieyszą baczność. Niezmordowane na-
leganie jego o zawiązanie:tu [owarzy-
stwa opieki więzień, otrzymało nakoniec

sarz Jegomość raczył zezwolić na bytność
tego towarzystwa: akt jego ustanowie-
nia świadczy, że P. Wenning był pierw-
szym , który podał myśl. do tego do-
broczynnego u nas ustanowienia. Ra-
dość jego i tryumf z tego zdarzenia,
tak mu pożądanego, zdawały się mieć
wpływ nawet na samo jego życie. Od
tego czasu, jakby jakie święte węzły,
przywiązały byt jego do Rossyi. Prze-
szłego lata pośpieszył jescze być w Kron-
sztadzie spółuczęstnikiem w odkryciu
tam Komitetu więzień. Potćm, ileż-
kroć czynna miłość cierpiącey ludzko-
ści nie powoływała go ztąd do Anglii
iinnych mieysc, gdzie oczekiwał dla
siebie nowego zawodu, mowego pola
dla WYiową: dobroczynności ; lecż zaw-
sze myślał już niejako o powrócie do
nas. Nakoniec popłynął do Danii dla
probowania i tam sposobów do zawią-
zania towarzystwa więzień; wiadomo
jednak, że rozbicie się okrętu, na którym
płynął, strzymało jego podróż, i tylko
Nayłaskawsza Opatrzność , wybawiła je-

morskich bałwanówii powróciła go sczę-
śllwie do Petersburga. Jednak bez
względu na gadwówężówi zdrowia, nie
przestawał w ciągu całey jesieni ocze-
kiwać sposobności do odjazdu, ale za-
trzymały go tu wiatry przeciwne.

"Tak naywyższa Opatrzność przezna-
czyła mu złożyć tu znikliwą lepiankę ciala, aby się przyoblekł w wieczną;

pożądany skutek. Dnia 1glip. 181g r., Ce-

 

go od niesczęścia wpośród rozhukanych

 



zwłoki tego przyjaciela ludzkości, po-

pomnika,
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skończyć ziemskie trudy i zacząć inne
w górney oyczyźnie naszey.

Mości Panowie i Panie! Z miłości
1 przyzwoitego szacunku dla pamiątki
zmarłego spółczionka naszego, spodzie-

wam się, że się zgodzicie bez waha-j
nia na móy wniosek, aby poruczyć mi,
donieść do wiadomości Jego Cesarskiey |. Mości , ośmierci P, NValtera Wenninga,
wyjednaćuNayjaśnieyszegoPana pozwo-|
lenie na mieyscu, gdzie spoczywają|

stawienia skromnego, lecz stosownego
świadczącego „o łagodnych

chrześcijańskich przymiotach ii dziełach
zmarłego; oraz dla pamięci jego usza-.
nowania członków petersburskiego Ko-|
mitetu opieki więzień, którego urzą-
dzenia byłon dzielną sprężyną. i

Nie przepych, nie próżny blask, ani
czcze pochwały, powinny być oznaką
tego pomnika; lecz prostota, „mówiąca
więcey do serca i pobożne napomina-|
nia. Niech w Roscyi, w „drugiey stro-
nie krajów swoich dająceyspoczynek
popiołom ziomka jego, który podał
pierwsze myśli i czynił starania w rze-
czy opieki nad więźniami, chorymii
cierpiącymi, wznosi się pommik drugie-
go Howarda, godnego jego naślądowcy
i spółzawodnika w tćmże dobróm dziele.

Pan błogosławi dzieło swoje , gdy
posyła narzędzie dobroci swojey na zie-
mię; Pan dokonywa dzieła sw.ojego,
gdy bierze ich do siebie do nieba.

Znacznieysze wypadki moralney po-
prawy, w tuteyszych więzieniach.

1) W jednćm z tuteyszych więzień była.
osadzona chłopianka,zostająca pod sądem
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w naywiększey zatwardziałości.Nie przy
znawała się do zbrodni już, dowiedzio-
ney, Aa symienie jey zdawało się ka-_
miennóćm. Długo pobożne napominanią

odwiedzającey było bezskuteczne: na-
koniec Bóg wzruszył serce nieskruszo<
ne zaciętey zbrodniarki: niespodzianie
zaczęła pokutować sposobem przenika-

jącym, a damy odwiedzające nie raz
widziały.ją klęcząćą, łzami zalaną imo-
dlącąsię przed wizerunkiemZbawiciela.

Z zimnym umysłem osądziwszy sie-
bie za zbrodniarkę , oczekiwała na wy-
rok sądu. 7 pokorą i oddaniem się
na wolą Bożą, wysłuchaławyrokuska-
zującego ją na knuty i odesłanie na
wieczną robotę, mówiąc bez zmiiesza-
nia i w duchu zupełnie PZA
jam tego |warta! *

„Odebrawszy karę, poszła znowu do
więzienia, Znosząc wmilczeniu ciele-
sne cierpienia,bez naymnieyszegó na-
rzekaniana okropnylos, któryją cze-
kał: o jednę tylko , rzecz była troskli-
wą: szukała rozmów duchownych zod-
wiedzającymi, żądała nieustannie sły-
szećSłówo Boże, i gotowałasię doprzy-
jęcia Nayświętszych Tajemnic.
„Dostąpiwszy tego,poszłana wieczną ro-

botę, źżnayczulszemi wyrażeniamiwdzię-
czności dla dam odwiedzających, przy-
rzekając wypełniać zawszeich nauki.

2) W jednem z tuteyszych więziśn,
postrzegła jednaz dam odwiedzających,

|gorącą ządzę uwięzionych, słuchania Sło-
|wa Bożego, które jest czytane jm co-
dziennie. Zdarzyło się dnia pewnego,
że jedna z dam nie mogła ich odwie-
dzić; gdy druga przyszła do nich dnia
następującego, wszystkie spotykając ją za zabicie swojego dziecięcia. Lamy od-

wiedzające znalazły tę matkę, zabóycę,
Dzieie Dobrocz. lipiec. rok 1821.

z radością, mówiły, iż rozumiały, że
damy czćmsiś od nich zrażone, chcą

7
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je porzucić, i że one nie usłyszą już

Słowa Bożego.
5) W jednćm z więzień 25 knuto-

wanych, odbyło spowiedź przed wysła-

niem ich do Nerczyńska z taką pobo-

Źnością, i sprawowało się tak chwale-
bnie, że urzędnicy więzienia iczłon-

kowie odwiedzający zadziwieniem byli

przejęci. Gdy jeden z nich dał tym

niesczęśliwym xięgi Nowego Testamen-

tu na drogę, ze łzami podziękował je

przyymując.
4) Rozboynik Artuszyn , pięć razy

w więzieniu utrzymywany, i bez namy-

słu zabóyca Makarow, zaprowadzeni

zostali do jednego z tuteyszych więzień

w nayokropnieyszym stanie. Pierwszy
żałował swoich występków, a ostatni

poruszony cudowną mocą Słowa Bożego,

usłyszawszy może pierwszy raz w Ży-

ciu 15 rozdz. KEwanjelii Łukasza, był

nadzwyczaynie tknięty, i stopniami

przyprowadzony do nayżywszego uczu-

cia skruchy. Rozpostarte ręce Oyca

niebieskiego, przyjęły straconego syna.

'Makarow stał się bardzo łagodnym, i

nie tylko sam w więzieniu sprawował |

się chwalebnie; lecz napominał i nau-

ezał drugich.
często ze łzami słuchał czytania Słowa
Bożego. Wstawał, podług świadectwa

spółtowarzyszów, w nocy dla odpra-
wowania modlitwy w skrytości; w cza-
sie wysyłania jego z więzienia, przy-|
cisnął do serca darowaną mu na dro-|
gę Ewanjeliją, i osypał pódziękowa-
niami i błogosławieństwy Fowarzystwo
więzieh.

5) Zabóyca miesczanin Afanasjew,
dniem przed odebraniem kary, po
przeczytaniu jnż wyroku, mąż młodey |
żony, i oyciec symka przy piersiach, ns

Z wielką gorliwością a|

"AE
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pominany od xiędza Piotra, parócha
kościoła symeonowskiego, tak był skru-
szony, że podczas spowiedzi przypro-
wadził do łez i tego xiędza i niewol-
nika, patrzącego przez szklanne drzwi
|kapliey.

Komitet miał ukontentowanie ul-
żyć los tych dwóch 'przestępców w ich
przesyłaniu, za pomocą prywatnego
starania swego Prezydenta.

Tym sposobem, Komitet więzień
uznał za rzecz potrzebną, publicznie
zdać sprawę, nie tylko z powierzonych
mu od członków i jego dobrodziejów
summ, lecz i ze wszystkich swoich
czynności, a żeby dobrodzieje więzień
mogli się przekonać, że Komitet ma za
nayświętszy obowiązek, obracać sum-
my sobie powierzone, stosownie do ich
cnotliwych zamiarów.

Prosi o błogosławieństwoBoże nad
dalszemi jego czynnościami, żąda aby
i nadal gorliwość i czynność spółtru-
dniących się nie ustawały, zaprasza
donowey pomocy członków i dobro-
'dziejjw Towarzystwa więzień.

 

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

|Q0 UDOSKONALENIU1NSTYTUTOW DOBROCZYNŃ-
NYCH , Pamiętniki praktyczno-teorety=
czne hrabiego RUMFORDa. Ciąg 501. —
Pamiętnik drugi. Zasady główne, po-

dług których można zakładać instytu-
ta ku wspieraniu ubogich we wszyst-
kich krajach.— (Ob. wyżey st. 665.)

ROZDZIAŁ PIERWSZY.
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Ogulny wykład przedmiotu. Opłakany
stan ludzi przyprowadzonych do ubó-
ztwa. Zaden kodexa prawa nie może
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Ę ,» e 4.7 a. * 4 . eskutecznie zaradzić ich potrzebom. Do- nachium; lecz gdy mieyscowe okoli-

browolne składki osob dobroczynnych, czneści wymagają pewnego miarkowa-
same jedne rmogą dostateczną pomoc |nia w przyymowśniu ogulnego planu,
zapewnić. Jak takowe pomoce zabez-
pieczyć. Odpowiedź na zarzuty, ja-
kieby mógł kto czynić względem wy-
datków na utrzymanie ubogich. Spo-

sob zaprowadzenia ogulnego planu

względem wspierania ubogich,

Iubo zasady główne , na których się
wspiera instytut monachiyski dla ubo-
gich, mogą być wszędzie zalecane, jako
godne naśladowania, ilubo, co się tycze
każdego sczegułu, znaydują się wiado-
niości w inoim pierwszym pamiętniku,
z tem wszystkiem,gdy sczegóły te są
rozrzucone i z wielą innemi przedinio-
tami pomieszane, a czytelnik znalazłby
może trudność wszystko pod jeden rzut
oka i w systematyczny zebrać porządek;
rozumiem przeto, iż wypada jescze raz
tę samę materyą traktować, i skutki
moich badań sposobem zwięźleyszym i
pozytecznieyszym okazać. Gdy doświad-
czenie postawiło mnie na stopniu pra-
cowania ze skutkiem około wspierania
ubogich, i około pożytecznego 'zatru-
dnienia kłassy ludzi leniwych i próźno-
waniu oddanych; mniemam przeto, że
z niejakąs już pewnością mogę mówić o
tym przedmiocie. Zamiast prostego po-
wtarzania, cojuż wyłożyłem przy opi-
sywanłu instytutu monachiyskiego, roz-
*zerzę się sczegulniey nad takiemi prze-
pisami, które posłużyć mogą za prze-
wodnictwo dła tych, co znaydą się w o-
kolicznościach tworzenia podobnychże
ząkładów. 3:52 |

Systema wprawdzie, które zalecać
będę, gruntuje się zawsze na sczęśliwych
doświadczeniach,jakie poczyniłem w Mo-

   

ma nie więc naywiększy wzgląd mieć
będę i wysczegulnię wszelkie odmiany,
jakie się w nim czynić dadzą.

Nim do tych sczegułów przystąpię,
wypadnie wprzódy obszerniey cały

,przedmiot przeyrzeć, i rozwinąć zasa-
dy, naktórych każdy instytut dla ubo-
gich, w jakimkolwiek bądź kraju wspie-
rać się powinien. Uważać razem będę
trudności jąkie mogą być na przeszko-
dzie w doprowadzeniu zamiaru do skut-
ku, i okażę w końcu, że nie masz ża.
dnych, którychby stałość przezwycię-
żyć nie mogła.

Ów stopień ubóztwa, połączony z zu-
pełnem niepodobieństwem zaspokojenia
pierwszych potrzeb życia, bez pomocy
publiczności, jest bez wątpienia naywię-
kszem niesczęściem: bo ciągnie za sobą
naywiększe złe fizyczne, a nadto ma
za towarzyszów upadlające poniżenie i
roz pacz bez nadziei: owszem, jest to cho-
roba nieuleczona, która zwyczaynemi
lekarstwami więcey się jątrzy niż łago-
dzi. Jedyną ulgę przynieść jey mogą
starania dusz dobrotliwych. Jest to je-
dyny balsam, który boleściom zranione-
go serca ulżyć, lub uspokoić może roz-
jątrzony płonnemi nadziejami i rozpa-
czą oburzony umysł. RE;

Zdaje się więc być rzeczą dowie-
dzioną, że żadne a nawet naymędrsze
prawa, w jakimkolwiek bądź kraju, bez
dobrowolnego przyłożenia się osob .par-
tykularnych, spółeczność składających,
nie są zdolne w udzielaniu pomocy u-
bogim skutkować: bo chociaż prawo-
dawca może nakazać podatek na utrzy-
manie ubogich, nie może wszakże stwo-

z
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rzyć tego dobroczynnego starania, tey

delikatney czułości tak potrzebnych

w obchodzeniu sięzubogimi ; tey pócie-

chy, tey oznaki litości i interessowaniś

się, które same jedne mogą powścią-

gnąć występne nałogi; podnieść straco-

ną odwagę, i osłodzić los osob niesczę-

ściem utrapionych. Wszelkie usiłłowa-

nia dążące do przymusu, zrządziłyby

rzeciwny zupełnie skutek (*)

Ale, jeżeli jedyny środek skatćczny,

za którego pomocą można osłodzić do-

lę ubogich ; jeżeli jedyne lekarstwo na

nieskończone niesczęściżt wypływające

2 żebractwa, ubóztwa i nędzy w niżsżye

klassach ludu, miają brać źródło z dó-

brey woli osob składających społeczność;

wypada więc końiecznie starać się o nie-

ograniczoną ufność publiczności ; którey

w sposobie gruńtównym itrwałym ina-

czey pożyskać nie można, jak stawiąe

na czele instytutu, założonego ku wspie-

raniu ubogich ; oseby, których gorli-

wość i naywiększa bezinteresowność

powszechne jednałyby ptzekonańie.

Można bezwątpienia dopiąć tego ce-

lu, zapraszając dostawania na czele in-

stytutu, miężów piastujących dostoyne

urzędy , znanych z szanownego chata-
kteru, dając itn do pomocy ludzi rangi

maniey znakomitey, jak naprzykład kup-

ców mających wziętość, naczelników

majętnieyszych familiy,i inne osoby zna-

ne ze skłonności dobtzeczynienia (**), 0-

sSudócze : m

€) Mojem zdaniem, jedyny środek potrzebny
i rozstropriy, jakiego źwierzchność rządowa

- może się chwycić, chcąc w jakimkolwiek
kraju założyć instytut dla ubógich; zależy
natem, aby podać plan mądrze ułożony , i
znieść lub odmienić prawa któreby się wy-

_ konaniu jego sprzeciwiały.
(**) Okoliczność ta jest naywiększey wagi, od

=
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bowięzując tych,którzy się zaymują spra”
wą ubogich, aby żadney penśyi lub nagro-
dy nie pobierali, ogłaszając w pewnych
epokach sczegułowy rachunek wszelkie-
.go przychodu i rozchodu, iżby w publi*
czności ńaymnieysza nie powstała wąt-
„pliwość, względem szafunku pieńiędzyy
przeznaczonych dla ubogich. Nakoniec
. pożyteczno jest rozsyłać drukowany re-
jestr alfabetycznie ulożony , wszystkich
;osob' póbierających porńoc, dodając ich
wiek , professyą; pomieszkanie, i sum-
|mę jaka im się udziela co tydzień, dla
tego; aby ci, którzy jakąkolwiek mo-

h|gliby mieć wątpliwość względem sposo-

bu szafowania pomocy ; mogli się sami
[przekonać o stardmu i uczciwości, jaka
/przodkuje w ich rozdzielaniu.
| Nie masz bez wątpienia większey plagi;
jaką może być nawiedzona społeczność,
nad roje żebraków; osóby partykularne
czują jey skutki w sposób tak widoczny;

iż przejęte bywają wdzięcznością ; wi-
dźąc się od niey uwolnienetni , ata przy*
czyna i pobudki chwały narodowey;, skła-
ńiają wszystkie klassy do wspierania
środków przedsiewziętych dla poómaga-
ńia ubogim. W krajach nawet gdzie
ludzie ubodzy ńie Żebrzą ; samó wyo-
brażenie nędzy jaką cierpią. pówinńo

zasmucać każdą duszę skłonną do lito-
ści; i miło mi jest być przekonańym,
że nie masz człowieka tak zatwardzia-
łegó serca, któryby się nie ucieszył, wi-

dząć; iż im się udziela skuteczna pomóc.
Na naywięksżey przeszkodzie W za-

prowadzeniu planu, gruńtującego się na
pomocach publicznych, ku wspieraniu

ubogich i wykorzenieniu żebractwas niey, można mówić,zależy po większey części

cały skutek podobnego przedsiew zięcia.

==."zj||
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stoż rnniemanie rozszerzone powsze-!

77%.

Gdyby mieszkańcy wielkiego miasta

chnie, iż dla utrzymania podobnego; chcieli się zobowiązać przez podpisy,

przedsiewzięcia, potrzeba bardzo wiel-| do opłacania połowy tych summ,
Ale łatwo usunąć tę, kie im żebracy przez swoje natręctwokiego wydatku.

ja=

zawadę za pośrednictwem przekonania, wydzierają ; pewićn jestem, że. poczy-

iż uskutecznienie p'anu dobrze żasto-

sowanego ku wspieraniu ubogich, za-
trudpiają€ próżniaków I leniwych, za=

miast, coby miało póciągnąć wielki wy-

datek, skończy się ńa zapobieżeniń zgor-

szeniom i osczędzi te kószta, jakie pu-

bliczność i osoby partykularne cage
ponoszą.

Ci, którzy utrzymują się kradzieżą
lub żebractwem, rzeczywiście żyją Ko-
sztem publiczności; ale tego niedosyć,
żyją bowiem sposobem, który się staje
nawzajem niewygodnym ii kosztówńym;
i to jest, co ogulnie można powiedzieć
o wsżystkich ubogich.

Osoba uboga czyli niesczęśliwa, któ-
ta żyje z tego; co na jeden dzieńwysta-
ra się, niema sposóbów opatrzenia się

we wszystkie potrzeby ekonomiczńe,
jakie trnoże sohie ptzyspośobić człowiek
dostatnieyszy „ lub jakie móżna spra-
wić przez spekńlacye w pabliczńym in-
stytucie. Do tey: awagi i todódać na-
leży, że większa część ubogich, równie
jak i ci, którzy przyzwyczajeni żebrzeć,
łnogą być pożytecznie zatrudnionyjni
w rozmaitych róbótach: Przypuscza-
jąc, że każdy 4 biorąc średnią própor*
cyą; może połowę tegó zarobić, co po-

trzebuje na utrzymanie się, wydatek
będący ciężarem publiczności, zminiey=
szy się także w tym śamyrń stosunku;
a wydatek ter inóglby się jescze bats
dziey zińnieyszjy ć; przeż zaprowadzenie
porządku i osczędności, w zgromadza-
niu rozuiaity ch zapasów do ich dtrzy-
mywania:

j

 
  

niwszy pewne urządzenia, znalazłby się
środek utrzymania przyzwoitym spo-
sobem wszystkich ógulnie ubogich. -

Nie tylko ubodzy, którzy zebrali po
ulicach, alei wszyscy inni bez wyjątku,
którzy pobierają wsparcie w Monachi-
um, składają liczbę prześzłó 1800 osob
wynńósząćą, a są jednakże dtrzytnywa-
ńi przez dobrowólnć pódpisy mieszkań-
ców; z terń Wszystkiem , wielu z maję-.
Giich obywateli i charakteru szanow-

negó, źape%niało mię, iż sumimy, któ-
re nańich żebracy wyciskali, nie licząc
w tó sczegulnych uczynków miłosier-
ń$ch jakie czynić zwykli, więcey jak
trzy razy wynosiły wartość rocznych
podpisów; jakie sić żobowiązali płacić
ną htrzymańie ńowego zakłada.

Do tey okoliczhóści tym większą
póżywiązuję wagę, iż wiem, że twier-
dzenie, jakoby instytut dla ubogich i
zniesienie żebractwa miały ża sobą bar-

dzo znaczne ciągnąć wydatki, odstrę-
czyło bardzo wielu dobrocżynnych la-
dzi od pornocy temu przedsiewzięciu,
Oby to; co powiedziałemii stwierdziłem,

mogłó wszelką usunąć hadal wątpliwość
i zwrócić publiczhości gorliwość na spra-
wę tyle rodzay ludzki obchodzącą.
We wszystkich przedsiewzięciach

publicznych, które bez dołożenia się
rządu, fiają się wykonywać przez po-
łączenie dobfowolne osob prywatnyeh,
panuje zawsże nie jakiś stopień niedo-
wierzania: Istotnie rzećżą jest kłopo*
tliwą i trudną oddalić tu wszelką nieu-
fność. (Ci, którzy ź obowiązku zatru-
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dwmają się opatrywaniem ubogich z fun-
duszów, podpisani partykularnemi ze”

branych, doświadczą tego bardziey niż
kto inny; lecz spodziewam się, iż nie
dadzą odstraszyć się zawadą, którą ła-
two usunąć.

„Kiedy rzecz idzie o przyjęcie pro-
jektu, na założenie instytutu ku wspie-
raniu ubogich, za pomocą 'dobrowolney
subskrypcyi, czy też ze składki inney,
potrzeba abyci, którzy się znaydują na
ezele podobnego przedsieśv zięcia, obija-
śniali publiczność o rodzaju i pódłobść
jakie myślą przedsiewziąć, o zamiarąch
swóich jakiemi chcą ku dobru powsze-
chnemu dążyć, i o sposobie jakim każdy,
wedle swojey możności, ma się do sczę-
śliwego dokonania przedsiewziętego pla-
nu przykładać,

KRozumiem,że mało jest takich miast
w Europie, gdzieby położenie ubogich
wymagało ogłaszania podobney odezwy
do tey, jaką wydano w Monachium,
w czasie przytrzymania żebraków; ale
pismo tego rodzaju zastosowane do miey-
scowych okoliczności, sprawiłoby mó-
jem zdaniem naylepszy skutek. (Codo
pomocy, jaką każdy może udzielać, na
zapewnienie skutków planu, ku wspar-

ciu ubogich zakreślonego, należy zbie-
ranie takowey pomocy uczynić nay-
prostszem; lecz razem ostrzedz wypa-
da prywatne osoby; że naywiększąza-
wadą do osiągnienia celu, jest między
innemi, rozdawanie żebrakom jałmużny
po otworzeniu instytutu.

Lubo nie masz nic tak niesprawie-
dliwego i okrutnego, jak wyszukiwać|
pozorów zabraniania osobom prywa-  
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jałmużnę , zachęca się lenistwo i wystę-
pek, uwiecznia się źebractwo i wszel-
kie złe, które jego jest skutkiem, a
przemyślni ubodzy tracą odwagę; prze-
to nie mozna dosyć odzywać się w tey
mierze do publiczności, aby się wstrzy-
mywała od zwyczau tak szkodliwego
towarzystwu.

Należałoby ostrzedz tych wszystkich,
którzy pragną przykładać się do wśpie-
rania ubogich, iżby swoje miłosierne
dary posyłałi do osob, będących na cze=
le instytutu, przeznaczonego ną ich u-
trzymanie, który bez wątpienia nay-
iepiey powinien znać ich potrzeby; al-
bo, jeżeli prywatne osoby żądają same
rozdawać jalmużny, powinneby przy-
naytmniey zadać sobie pracy w wyszu-
kiwaniu przedmiotu godnego ich dobro-
czynności, a nie przeciwić się wcale
środkom, które same z siebie utrzy-
mują instytut. |

„Ale, przed zapusczeniem się w scze-
guły, nie od rzeczy będzie, rozumiem,
zakreślić obszerność i granice takiego
instytutu dla ubogich, i zrobić podział
miasta na okręgi, co ułatwi niczmier-
nie wykonanie podanego planu.

ROZDŻIAŁPRUGŁ

Obszerność instytutu dla ubogich. — Po-
dział miasta na okręgi czyli kwarta-
ły. — Sposob: sprawowania interesów

w publicznym instytucie dla ubogich.
,— Potrzeba liczbowania wszystkich
domów w mieście, w którćm się za-
kłada instytut dla ubogich. |

Jakieykolwiek jest obszerności mia-
tnym wspierać żebraków, i tych, któ-;sto, gdzie się ma zakładać instytut dła
rzy są w potrzebie; gdy to jednak jest | ubogich, jestem tego zdania, aby nie
rzeczą dowiedzioną, iż dającim wprost było w nićm więcey jak jeden insty-
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tut, jeden ogulny komitet administra-.
cyyny i jeden podskarbi. Ta jedność,
według mego mniemania, koniecznie

potrzebna, nie tylko z tey przyczyny,
że wszystkie części, kiedy mają współ-
ny Środek i dążą do jednego celu pod
jednym kierunkiem, pospolicie natra-
fiają na mniey zawad i trudności; ale
nadto, sama nierówność tak bogactw,
jak ubóztwa i nędzy w różnych kwar-
tałach miasta, tey jedności w działaniu
wyrmagają. Niektóre parafije po wiel-
kich miastach, mają malo ubogich,
natomiast inne mniey dostatnie, są ni-
mi przepełnione; a do tego nie masz
Żadnego powodu, aby właściciel lub
mieszkaniec domu płacił mniey lub wię-
cey na wsparcię ubogich, dla tego, iż
mieszka w tym a nie w innym kwar-
tale. Do tey pobudki i to dodać nale-
ży, że po większey części są pewne o-
kręgi po wielkich miastach , w których
ubóztwo założyło sobie siedlisko, igdzie-
by niepodobna było mieszkańcom wy-
zywić wszystkich ubogich. Środki dą-
żące do zapobieżenia żebractwu w ka-
żdćm mieście, aby pożądany wzięły
skutek, muszą być powszechne, a ta
sama okoliczność uczyniłaby je płonne-
mi, gdyby ci, którzy po bogatszych
zamieszkali kwartałach, odmawiali po-
IBOCY. >
W Monachium naprzykład, przed-

mieście //u nazwane , składając znaczną
parafiją, pobiera dwadzieścia razy wię-
cey jałmużny, nad tę sumimę, jaką ca-
ły ten kwartał płaci na utrzymywanie
ubogich. Mieszkańcy jednak innych
kwartałów , nie poczytali sobie za cię-
zar, iż ubodzy z „łu, dzielili publiczne
wsparcia z ubogimi innych kwartałów.

Każdejmiasto powinno być podzie- |
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lone, podług swey obszerności, na wię-
cey lub mniey okręgów czyli oddzia-
„łów; a każdy takowy kwartał mieć ko-
mitet dozorowy, czyli raczey komissa-
rza z pomocnikami, z obowiązkiem czu-
wania nad administracyą wszelkich
spraw, odnoszących się do utrzymywa-
nia i wspierania ubogich.

Po wielkich miastach, gdzie scze-
guły powszechnego instytutu dla ubo-
gich, za nadto byłyby rozszerzonei roz-
mnożone, kierowanie sprawami było-

a by bez wątpienią łatwieyszćm, gdyby,
bez względu na kwartały czyli okręgi,
poczyniono większe. podziały, łącząc
więcey kwartałów pod aprekcyą)kilku
komitetów sczegulnych.

Naynaturalniey w wielkićm mieście,
gdzie jest życzeniem założyć powsze-
chny instytut dla ubogich, podzielić
kazdą parafijąna tyle kwartałów, aby
w każdym mogło się znaydować trzy
lub cztóry tysiące mieszkańców. Alu-
bo dozor i czuwanie bezpośredne nad
sprawami każdey parafii, może być po-
wierzone sczegulnemu jey komitetowi,
wszakże przezieranie wszelkich przed-
miotów , należeć ma do ogulnego ko-
mitetu, będącego na czele zakładu, a
w żadnym przypadku, komitety para-
fijalne nie mają wybierać summ z pa-.
rafijan , lub im proponować podpisów,
ani też rozrządzać jakimkolwiek gro-
szem należącym do instytutu, chyba
w nagłey potrzebie. Równie jest rze-
czą istotną, aby sczegulne komitety nie
wprowadzały żadnego urządzenia no-
wego, bez zezwolenia iapprobaty ogul-
ego komitetu; bo doskonała jednostay-
ność w sposobie utrzymywania ubogich,
i zarządzania ich sprawami, niezbędnie
jest potrzebną do zapewnienia skutków
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przedsiewzięcia i ugruntowania instytu-
tu na zasadach trwałych i nieodmien-
nych.

Z teyże samey przyczyny, wszel-
kie pieniądze zebrane po parafijach,
nie mają wcale zostawać w szafunku
komitetów, ale należyje wnosić do kas-
sy publiczący instytutu, i kłaśćw ra-
chunek oguinego przychodu; a zaś sum-
my potrzebne na utrzymywanie ubo-
gich każdey parafii, dostarczane być,
powinny.„przez kassę ogulną, za roz-
kazem naywyższego.komitetu.

Co siętycze sczegulnych prośb, cych.
którzy się znaydują w potrzebie; wszel-
kie podobney natury żądania, powin-
"ne przechodzić przez ręceokręgowego
Kkomissarza do komitetu parafijalnego;
a gdzięby nie było nagłey „potrzeby,

dłużyć się miało właściwą byłoby rze-.
czą, iżby siękomitet parafijalny,odno-.
sił do wyroku naywyższego komitetu.
W razie nagłey potrzeby, komitet pa-

rafijalny, sam nawet komissarz okrę-
gowy, może być upoważnionym „do u-
dzielenia wsparcia natychiniast; a na
ten koniecdawaćim należy pewne sum-.
my z czego ObOTĄZAAI, zdawać rachu-.
nek.

Aby zaś naywyższykomitet był do-.
kładnie informowany , o rzeczywistóm.
położeniu osob proszących wsparcia,)
wszelkie żądania przysyłane przez pa
rafijalne komitety, lub przez komissa-
rzy, tam, gdzieby nie było komitetu,

mają mieć załączoną wiadomość scze-.
gułową, opołożeniu proszącego, podpi-|.
saną przez komissarza okręgu lub kwar-|
tałn, z wyrażeniem summy, jakąby

do tych,

 rozumiał potrzebną do udzielania co
tydzień na jego utrzymanie.
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Dla osczędzenia komissarzom okrę-
gowym pracy, Ww opisywaniu ubogich

i żądających wsparcia, można im udzie-
lić wzorów drukowanych, podobnych

jakie się w „dodatku naszych
Pamiętników znaydują. Można też u-
żyć podobnych wzorów w wielu innych

|sczegułach, odnoszących się do zarządza-
nia sprawaami instytutu.

„Co się tycze sposobu, podług któ-
rego naywyższy komitet i parafijalne
komitety mają być formowane, rozu-
|miem, że w każdym składzie rzeczą
jest nieodbicie potrzebną do utrzymy-
wania dobrego porządku i jedności we
wszystkich częściach instytutu, abyje-
den z członków komitetu parafi„alnego
miał głosi „mieyscew naywyższym ko-
mitecie.

lub gdzieby „dozwolone wsparcie prze- | Ażebyzaś wszyscy członkowie ko-
mitetu parafijalnego równie informo-
wani byli o ogulnych sprawach insty-
tutu, właściwą jest rzeczą, aby każdy
z zieb: koleyno znaydował się ma po-

| śi6dzóntich naywyższego komitetu.
Z.teyże samey przyczyny, bardzo

|pożytecznie jest zapraszać komissarzy
kwartałowych każdego z kolei, na po-
siedzenia komitetu parafialnego, i na

„| posiedzenia naywyższego komitetu, gdy-
|by posiedzenia paraśi alnego nie było.

Życzyłbym jednak, aby tylko po
wielkich miastach formowano komite-

lty parafjalne; wie wszystkich innych,
gdzieby się nie znaydowało naymniey
sto tysięcy dusz; rozumiem, że lepiey
podzielić miasto na kwartały, bez wzgłę-
du na obszerność parafiy i kierować
wszelkiemi sprawami instytutu za po-
średnictwem jednego komitetu. 'Fakie-
go użyto sposobu w Monachium,asku-
tek dowiodł, że był równie pożyteczny

 

 



 

 
781

jak łatwy. Przyznaję się chętnie, iż
proponując plan do przyjęcia, który
nie ma za sobą jescze doświadczenia,
czynię Ło z niejakićmś niedowierzaniem.

lecz czy miasto podzielone będzie
na okręgi czy kwartały, zawszeto jest
rzeczą koniecznie potrzebną, aby wszy-
stkie domy były liczbowane czyli nn-
merowane (*), i aby sporządzono  do-
kładną listę wszystkich. osob w. nich. za-
mieszkałych. Pożytek z takiey , ostró-
zności jest nadto widoczny, aby potrze-
bował osobliwego objaśnienia.  Pierw-
szym to jest środkiem, jakiego chwy*
cić się należy przy uskutecznieniu pla-
nu zakładu dla ubogich; bojest tak-
że potrzebną rzeczą znać imiona i mie-
szkania osob , które wspierają ubogich
przez dobrowolne podpisy, równie jak
itych, którzy są przedmiotem litości
publiczney. "Ten środek jest równie
potrzebny instytutowi ubogich, założo-
nemu w małym miasteczku lub wiosce,
jak i w stolicy. |

Jest jescze i-to rzeczą podobną , iż.
wwielu przypadkach , prawa krajowe
gdzie wypada formować zakłady. dla u-
bogich, lub pewne zwyczaje, mające
więcey jescze wpływu niż same pra-
wa, mogą wymagać rozmaitych odmian,
które trudno przewidzieć. ' Jednakże
rozumiem, że fundamentalne . zasady,

 

() Numerowanie domów , pomimo swóy wiel-
ki i oczywisty użytek, nie nadto dawno
upowszechnione zostało«w całey-Europie
Ę miastach, a dotąd jescze mniey. pospo-
ite jest powioskach. «W: Monachium,z po-
wodu instytutu  dobroczynnego, porządek
ten naypierwiey zaprowadził Hr. Ruiajord
r. 178g. .W_ naszym kraju z rozporządze-
nia Kommissyi policyi oboyga narodów. nu-
merowanie domów po miastach zaczęło się
w roku 1791. (A.)

Dzieie Dobrocz lipiec. rok 1821.
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które mają służyć za podstawę proje-
ktowi zaprowadzenia instytutu, są pe-
wne i nieodmienne, a przeniknąwszy
się nimi dobrze, natrafimy :na łatwe
do pokonania trudności, przy wpro-
„wadzeniu podanego tu planu, mając

zawsze «wzgląd na .mieyscowość, która
może wymagać niejakich lekkich od-
mian. i

ROZDZIAŁ TRZECI.

Kierowanie.ogulne sprawami instytutu,
„nie .ciągnie za sobą wielu trudów. —
O. naylepszym sposebie odprawowania
sprawpotocznych i o użytku drukowa-
nych formuł. O przymiotach, jakie
„mają posiadać ci, którzy są postawie-

„ni na czele instytutu ku wspieraniu

ubogich. —.Ważność niezmierna tego
przedmiotu. Iierostropność i okru-

cieństwo; poruczać losy ubogich:w rę-
„ce osob , których ani kochać anipowa- -żać nie mogą.— Jakie osoby są zdatne
„do-podawania projektów , dążących do
„wspieracia ubogich, ti do przykłada-
,nia.się czynnym sposobem do ich wy-
; kęnania.

""akakolwiek jest liczba kwartałów,
które składają. miasto, lub liczba komi-
tetów, użytych do zarządzania insty-
tutem, przeznaczonym na wspieranie u-
ibogich; zawsze jest rzeczą nieodbicie
potrzebną,aby ci, którzy się przykła-
dają do skutków tego przedsiewzięcia,
byli znani z nieposzlakowaney cnoty:
bo w niczćm nienaruszona uczciwość,
tak jest potrzebna zarządzającemu pu-
bliczną jałmużną, jak odwaga dowodzą-
cemu woyskiem. Tym bardziey to mam za rzecz ważną; iż każdyplan, zasa-
dzający się na pomocach dobrowolnych,

8
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dostarczanych przez partykularnych,
zależy w skutku od nieograniczoney
ufności, jaką publiczność pokłada w o0-
sobach , przeznaczonych do jego wyko-
nania. Mógłbym jescze do tey pobud-
ki dodać i ta, iż sposob, jakim większa
część instytutów publicznych, zaloźa-
nych dla ubogich, zarządzaną bywała aż
dotąd we wszystkich prawie krajach
Europy , nie czyni tych ostróżności, ja-
kie tu do przyjęcia podaję, zupełnie
zbytecznemi.

Moje uwagi względem ważności wzy-
wania do stćru zakładów dobroczynnych
osob znakomitych enotami, mają to
sczegulniey na celu, iż potrzeba zachę
cać ludzi majętnieyszych i całą publi-
czność w ogulności do utrzymywania
podobnych ustanowień. Jest jescze in-
na przyczyna może równie jak pierwsza
ważna, która wymaga, aby do zarzą-
dzania instytutem publicznego miłosier-
dzia, wzywane były osoby znane z nay-
szanownieyszego charakteru, to jest,
dobry skutek jaki wybor podobny spra-
wuje na umysłach i obyczajach ubogich.

Ludzie przyprowadzeni do ubóztwa,
stając się przedmiotem publicznego mi-
łosierdzia, przynoszą do przytułku dla
siebie przeznaczonego, umysł osłabiony
niesczęściem , i zraniony ustawicznemi
przeciwnościami; widząc się przeto od-
dalonymi od reszty rodzaju ludzkiego,
bez nadziei oglądania kiedyś dni sczę-
śliwszych, stają się zgryźliwymi , niespo-
koyni, podeyrzliwi względem swoich
przełożonych i nawet względem siebie|
samyzh: zapobiegając aby się nie stalije-
scze niesczęśliwszyini, potrzęba obcho-
dzić się z nimi z nieskończoną łagodno-
ścią i dobrocią, i baczyć na wszystkie

akoliczności , któreby ich los opłakany
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mogly nieco osłodzić. Nicsię tak , mo-
jem zdaniem, nie przykłada do uspo-
kojenia umysłu ludzi niesczęśliwych,
w położeniu rozpaczającem znaydują-
cych się, jak zlecenie ich staraniu i pie-
czołowitości osob charakteru słodkiego
a przystępnego, skłonnych do dobroczyn-
ności i surowey cnoty; nakoniec osob
takich, które niesczęśliwi, pomimo prze-
sądów i podeyrzenia, jakiem ich dusza
jest napojona, kochać i szanować *są znie-
| woleni.

Ktokolwiek zadał sobie pracę zasta-
nowienia się nad charakterem umysłu
ludzkiege, i śledzenia okoliczności,. od
'których zawisło sczęście ludzi, ten wie-
dzieć powinien, że to naywięcey ich
pociesza, kiedy dusza znayduje godny
przedmiot swoich naysłodszych afektów,
istotę taką, którą może kochać, sza-
cować , a ta pomoc naypotrzebnieysza
jest w czasie preciwności i zupełnego u-
padnienia na umyśle, kiedy żaden pro-

myk nadziei nie pozostaje, coby mógł do
nowych usiłowań zachęcić w znoszeniu.
doświadczeń przeciwności.

Los ubogich przywiedzionych do nę-
dzy, którzy przedtem dobrze się mie-
li, 1 używali pewnych wygód życia,
jest prawdziwie opłakany „pomimo wszel-
kich usiłowań ulżenia im w biedzie; i
gdyby się przypatrzono zbliska ich po-
łozeniu, pewien jestem uznania, iż nie
można nigdy dosyć łożyć starania-na
zmnieyszenie 1eh cierpień, i na uspoko-
jenie nieuleczoney tęsknoty.

Nadzieja naylepszem|jest lekarstwem
na: zwyczayne niesczęścia ludzkiego ży-
cia. Ale jakieżmożna dawać lekarstwo
na chorobę, która żadney wyleczenia
imie daje nadziei? Jakież mogą być wide-
ki tych, co nazawsze oddzieleni i wyjęci -
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z towarzystwa, nie mogą mieć żadnego kiedy nayusilniey pragne sprawować nay-
udziału wsprawach, które zatrudniają
innych ludzi? Honory, Odznaczania, po-
chwały, sama własność; jednem słowem:
vszystkie powody chwalebney emuia-
cyi, które tak potężnie działają na czyn-
ność ludzi w cywiłnem towarzystwie 1
tak skutecznie przykładają się do sczęścia,
przez napełnienie duszy przyjęmnemi 0-
brazami i widokiem przyszłego sczęścia,
szystkie te przedmioty są słowami

czczemi ibez znaczenia dla tey niesczę-
śliwey klassy; albo raczey są to rzeczy,
które odnawiają tylko żal i pomnazają
zgryzoty tych istot niesczęsliwych. O-
błok zakrywający umysł, kiedy już na-
dzieja, ta duszy pochodnia, która ją
oświecą i porusza wszystkie jey władze,
zupełnie zniknęła, musi być bardzo
okropny. !

Wiele jest zapewne takich, co przez
niedołężność , rozpustę lub występne
nałogi wpadają w nędzę i ubóztwa, i
stają się ciężarem publicznym , aktórzy
są tak podli lub zepsuci, iż położenia

swojego nie czują: nędznicy ci zasługują
na sczegulnieyszy stopień litości zestro-
= dobroczynnych ludzi; muszą być bar-
420 niesczęśliwi bo się obeznali zwy.
stępkiem; i nie należy zaniedby wać nay-
mnieyszych sposobów do nawrócenia ich
na drogę cnoty. Nic zaś skuteczniey
do tego przyłożyć się nie może, jak do-
bre obchodzenie się ze strony osob, które
niesczęśliwi razem kochać i szanować
są zniewoleni.

Proszę o przebaczenie, żem się mo-
że zanadto nad tą materyą rozszerzył.
Przedmiot, o którym piszę, do tyla mnie
waźnością swoją przeniknął, iż może
przechodzę granice, które sobie zakre-
ślilem ,-i staję się rozwlekiym wtenczas,

-

zaiym,

mniey nudę czytelnikowi. Wspomaganie
ubogich, zdaje mi się być rzeczą tak wa-
żną , iż spodziewam się przebaczenia za
inoję w tey mierze rozciągłość.Rozumiem
że ten przedmiot jest jednym ze świę-
tych obowiązków,włożonych na ludzi
w towarzystwo złączonych; jest obo-
wiązkiem, palcem Naywyższego wska-

a którego zaniedbanie nigdy
bezkarnie nie uchodzi.

To, com powiedział o przymiotach
potrzebnych tym, którzy inają chodzić.
z pieczolowitością okolo ubogich, nie
odstręczy, spodziewam się osob z do-
oremi skłonnościami, pragnących mieć
w tak pożyteczney rzeczy uczesnictwo,
od wynurzenia swoich myśli względem
zakładu publicznego, temu odpowiada-
jącego celowi; albo od ubiegania się o o-
bowiązek zarządzania jego sprawami.
Każdy człowiek może to wyznać, że po-
siada przymioty, które tu wyliczyłem,
to jest: rzetelność , uczciwość, serce
czułe i wspaniałe, bez obawy ściągnie-
nia na siebie posądzenia o próżność i
chełpliwość. Jeżeli są okoliczności, w któ-
rych ludzie prywatni, postawieni w sferze
mniey wyniesioney, powinni przezwy-
ciężać swoję bojazńi skromność, to bez
wątpienia wtenczas, kiedy ich starania
1 usilność przyczynić się mogą do po-
mnożenia sczęścia społeczności.

Co do wszystkich należy, tego za.
zwyczay nikt niewykonywa. 'To pewna,
że wiele projektów, widocznie do dobra
publicznego dążących, zaniedbanych zo-
stało, dla tego, że nikt niechciał pier;
wszy wystąpić dla utrzymania przed-
siewzięcia. "Taki Lył bez w ątpienia los
wielu rozsądnych i dobrze wyważonych wniesień, mających na celu wspieranie

5*
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ubogich, i to się może jescze nieraz
przytrafi. Będę się starał okazać, że
lubo obowiązkiem jest każdego, wja-
kimkolwiek zostaje stanie, wspierać
przedsiewzięcia obchodzące dobro spo-
łeczności; z tem wszystkiem, kiedy idzie
o zaprowadzenie środków,mianowicie
takich jakie tu podaję ku wspieraniu u-
bogich, powinneby te osoby, których do-
stoyność i wyższe położenie dotego wzy-
wają, pierwszestawać na czele przedsie-
wzięcia i doprowadzić do kresu doskona-
łości: powinneby równie czuwać nad ad-
ministracyą i prowadzić interessa wten-
czas, kiedy zakład jużuformowany. Na-

(*ura icel przedsiewzięcia, aż nadto wska-
zują osoby, które w podobnych okoli-
cznościach dobrym przykładem przod-
kować mają. |

Jeżeli wspieranie ubogich jest rze-
czą wielkiey wagi dla całego narodu, po-

nieważ ma nierozdzielne związki z poko-
jem i bezpieczeństwem społeczności,
z chwałą ipomyślnością kraju; gdy stosu-

nek korzyści jakie prywatni zbierają z do

bra ogulnego, jest w miarę kapitału

jaki mają w funduszach narodowych,
to jest, w stosunku swey rangi, do-

statków lub wpływu jaki mają narząd

krajowy; sprawiedliwą zatem jest rze-

czą, aby każdy przykładał się w pro-

porcyą korzyści, jakie odnosi z dobrego

porządku: a ztego rachunku, każdy po-

strzega widocznie te osoby, które win-

ne są w podobnych okolicznościach

przodkować drugim.
Niedość tego, że osoby wyższego

znaczenia, obszernych włości, i ci, któ-

rzy pierwsze w kraju posiadają urzędy,

z przyczyny większych korzyści jakiej

mają z pomyślności narodowey, PRA

są wspierać środki obrane do zaradze-j 
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nia potrzebom ubogich ; jest jescze je--
den powod, który ich udział we wspie-
raniu tychśrodków czyni koniecznym:
tojest wpływ jaki maich przykład na
„drugich ludzi.

Trudno, aby większość nie była po-
ciągnięta przykładem tych , których u-
waża jako ludzi wyższego rzędu; przystoi
więc wszystkim , co używają jakiegokol-
wiek odznaczenia lub jakiey preroga-
tywy, aby obracali wpływ swóy, jaki
im daje ranga i majątek, na rozszerze-
nie granic dobra publicznego. Rzecz
ta uważać się powinna jako obowiązek
sczegulnego rodzaju, jako służba oso-
bista, przywiązana do dostojeństwa pia-
stowanego w społeczności, i od którey
pełnienia „osobiście wymawiać się nie
mogą.

Ale, jeżeli powinność włożona na
osoby urzędowe i na właścicieli, wspie-
rania środków obranych ku ulżeniu
nędzy ubogich, jest tak obowiązującą;
z mocnieyszych daleko powodów obo-
wiązuje tych, którzy przyjęli na siebie
szanowną powinność nauczania drugich
moralności i cnoty, tojest sług świętey
religii, tey religii wspaniałey, którey
pierwsze zasady nakazują litość i do-
broczynność, i którey głównym celem
bez wątpienia, jest zaprowadzenie po-
rządku, pokoju i sczęścia w społeczności.

Jeżelisię znaydują ludzie, którzy się
sczegulniey zatrudniać powinni wspie-
raniem niesczęśliwych, cieszeniem utra-
pionych; jeżeli są tacy, którzy z obo-
wiązku stanu swojego, powinni wszel-
kiemi sposobami zachęcać a naypier-
wiey swoim przykładem do powsze-
chnego miłosierdzia, to bez wątpie-
nia obowiązek ten spada na sług świę-
tey Ewanjelii. Urząd jaki pełnią, taki
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im wpływ. nadaje, iż przykład ich wtey:
mierze jest naywiększey” wagi.-

Spodziewamsię, iż niemasz potizeby
używania drogi namowy , dla nakłonie-
nia duchowieństwa jakiegobądź kraju,
aby się: gorliwie przykładało do wspie-
rania ubogich, i do rozszerzania między
nimi sczęścia , przez* zaprowadzenie
porządku 'i przemysłu.-

Urzędnicy cywilni sątakże'z'liczby
tych osob, które: z wpływu jaki-mają
w narodzie, i ze znajomości praw 'kra-
jowych, mogą bardzo pożytecznie przy-
łożyć się do uskutecznieniapodobnegó

a jakikolwiek będzie
skład komitetu, mającego kierunek'i:za*
rządzenie zakladem dla ubogich, jestem

przedsiewzięcia:

tego zdania, że pierwszy urzędnik w ta-
kióm mieście, gdzie podobny założono
instytut, powinien być konieczniejego
członkiem. Pierwszą dostoyność piastu-
jący w duchowieństwie powinien także
w nim zasiadać , a jeżeli jest biskupem
lub arcybiskupem, tedy obecność jego
tym potrzebnieysza.

Ale , ponieważ osoby piastujące wa-
żne urzędy, tak wkościełe jako i w ad-
ministracyi cywilney, mogą być bar-
dzo zajęte obowiązkami swojego stanu,
i nie mieć dosyć czasu do poświęcenia
się innym sprawom, przystoi więc, aby
dla uisczenia swych naylepszych chęci,
oraz dla czuwania i dobrego: zarządza:
nia zakładem do wspierania ubogich,
przybrały sobie pomocników. Biskup
naprzykład może przybrać do pomocy
swojego jałmużnika; wyższy urzędnik
sekretarza; człowiek dostoyny, lub wła-
ściciel dóbr, swojego syna lub przyja-
ciela i t. d. Lecz w małych miastecz-
kach od dwóch lub trzech parafiy, a

|
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parafijach, nie od rzeczy będzie, aby
nad sprawami ubogich czuwali sami
członkowie komitetu, bez pomocy za-
stępców, bo takie interesa nie mogą
być ani nadto obszerne ani zawiłe; i
zaiste, we wszystkich przypadkach, po
wielkich nawet miastach, kiedy insty-
tat dla ubogich, założony podług do-
brego planu, sczeguły czynności nay-
drobnieyśzych * w administracyi mogą
być”w taki sposob rodzielone pomiędzy
komisarzy kwartałowych „iż członkom

komitetu nic więcey do czynienia nie
pozostanie, jak trzymać wodzei kiero-
wać poruszeniami: machiny. Ale po-
trzeba aby naydoskonalsza jednostayność
panowała we wszystkich poruszeniach,
bez czego wkrótce wkradnie się nieład;
i dla tegoto naybardziey ogulny kieru-
nek powinien od środka pochodzić.

Dozor nad 'ubogimi, staranie jakie
mieć należy okolo nich w przypadku
choroby , rozdawańie jałmużny i ubioru,
zbieranie summ zapisanych przez mie-
szkańców; mogą się wykonywać przez
kwartałowych komisarzy i-ichpomocni-
ków. - Co do sczegułów* robót, do któ-
rych użyci są ubodzy, co do opatrywa-
niaich w'żywność, tem zaymować się
mogą osoby: prywatne: a tak, zwyczay-

|ne czynności naywyższego komiitatić o-

granicząsię do ogulnego*czuwania nad
wszystkiem.-

Prawda, że obowiązkiem komitetu
jest , decydować o wszystkich prośbach
podawanych: o wsparcie; lecz gdy ta-
kowe prośby mają*w załączeniu: opisy
ze wszelkiemi okolicznościami doli pro-
szącego, rodzaju 1 ilości pomocy jaka
mu jest potrzebna, a nadto zaświadczo-
ne przez komisarza kwartałowego,w któ-

sczegulniey po wsiach o jedney lub dwóch | rym ubogi jest zamieszkały, i przez ko-
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ma'tet parafijalny, jeżeli się taki znay-| wowaniu interesów instytutu dla ubo-

duje; przeto cały interes będzie wyłu- gich; śmiem jescze raz polecić je do

sczony w tym sposobie, iż komitetowi
naywyższemu pozostanie tylko zatru-
„dnienie przyjęcia lub odrzucenia prośby

i wyznaczenia pomocy, jaka musię zda-

wać będzie nayprzyzwoitszą.

Pomoce te składać się mogą z pe-
wney kwoty pieniężney, wydawaney co|
tydzień proszącemu, przez kwartalnego

komissarza, z ogulnych funduszów in--

stytutu, albo też z udzielenia chleba,

lub jakiegokolwiek odzienia, które na-|

leży wyraźnie oznaczyć ; nakoniec z do-

starczana żywności, uvioru i drzewa.

z kuchni i z magazynów instytutu, po

cenie takiey, w jakiey te rzeczy in-

stytutowi kosztują, przez któreto osta-

tnie wsparcie, ubogi, nie pozostanie

w przypadku, aby miał być ciężarem

publiczności.

Sposob ten na końcu wzmiankowa-

ny wspierania ubogich ludzi, przeź od-

stępowanie im rzeczy pierwszey po-

trzeby za cenę niższą odtargowey, jest

tak ważny, iż w dalszym ciągu w scze-

gulności mówić o nim zamierzam.

powszechnego użycia. Ci, którzy te-
go nie doświadczali , nieśuwierzą jak są
potrzebne do utrzymania porządku i
ułatwienia interesów. Ow doskonały
porządek, jaki panuje w domu prze-
mysłowym dla ubogich w Monachium,
od początku założenia jego, aż do dziś
dnia, więcey przypisuję zaprowadzeniu
drukowanych formuł, niż czemu innemu.

Takie drukowane formuły, używa-
ją się tam nie tylko do interesów tego
instytutu, jakoto: na prośby , odpowie-
dzi, opisy ubogich, tabelle mieszkań-
ców , re estra zapisujących się na pobie-
ranie wspierania, na assygnacye do
bankiera szyk podskarbiego ; ale nadto
na raporta miesięczne komissarzy kwar-
tałowych z zebranych składek, na ra-

chunki tychże komissarzy z wydatków

udzielanego wsparcia, na przychody

bankiera, ina same xięgi, jakie się w in-

stytucie utrzymują, eo do przychodu

i rozchoga.

Trudno wskazać powszechne pra-  
Co się tycze zanoszonych prośb do

komitetu, o jaką bądź pomoc, każda

powinna być podawana w podwóynym

exemplarzu, dla tego, iżby po zapi-

saney decyzyi na obu, jeden mógł być

odesłany do komissarza okręgowego, a

drugi złożony w archiwum kormitetu;

«vidło na takie formuty: bo to zawisło

po większey części od mieyscowych o-

koliczności; ale należy przyswajać wzo-

ry naykrótsze i jasne: potrzeba jescze,

aby każda rzecz sczegulna była w nich
wyrażona w sposob taki: iżby ją łatwo

było przenieść do rachunku, lub do 
tak, aby interes był skończony od ra

zu, a komitet nie miał potrzeby wy-

dawać nowych potóm rozkazów.

Mówiłem już wyżey o użyteczności

drukowan;ch iortnuł ua prosby , odpo-

wiedziit. d., bardzo potrzebnych w spra-

ogulnych tablic , podług natury swojcy:

nadto potrzeba mieć staranie, iżby

wzory drukowane były w formacie wy-

godnym, łatwym do złożenia, aby je

mażna zachowywać w.archiwum ina-
stytutu. (ciąg nastąpi.)
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WIADOMOSCI ROZMAITE.

I.
© PORZADKU DOBROCZYNNEGO WYKUPOW'A-

NIA UWIĘZIONYCH DŁUŻNIKOW w PETERS-|
BUKGU.

KomiTET 'Fowarzystwa petersbur-
skiego opieki więzień, dla usunienia
wielu zatrudnień, zdarzanych przy wy-
kupowaniu z więzień dłużników, uznał
za pożyteczne ustanowić, za pozwole-
_-niem zwierzchności, następny w tym
przedmiocie porządek. Odtąd w Kom-
tarze więzienia mieyskiego będzie znay-
dować się osobna xięga sznurowaz pod-
pisem prezydenta towarzystwa J. O.
Xiążęcia Alexandra Golicyna, do któ-
rey każdy , cheąc ofiarować jaką sum-
imę na wykupienie uwięzionych dłużni-
ków, może zapisywać ją własną ręką;
a pieniądze w obecności urzędnika wię-
zieniowego wrzucać do aresztanckiey
dłużniczey karbony, zostawując użycie
ch Komitetowi opiekuńczemu więzień,
który, otrzymując wiadomości od człon-
ków odwiedzających o okolicznościach
j obyczajowóćm zachowaniu się kazdego
więźnia, ma więcey sposobności obró-|
eenia ofiarowanych pieniędzy na po-|
moc dobroczynną dla godnieyszych jey
z pomiędzy uwięzionych dłużników, a|
tćm samćm dokładnie zaskuteczni żą-
danie ofiarującego. Jeżeliby zaś kto
zechciał wykupić w sczegulności jakie-
go więźnia, sobie wiadomego, tedy
wrzuciwszy pieniądze do karbony na
wykupno takiego aresztanta, dobro-
cezyńca w takim przypadku może wy-
rażać w rzeczoney xiędze swóyzamiar,
który, wedle jego Żądania, nie mie-
szkając będzie uskuteczniony.

O nowćm tćm rozporządzeniu, Ko-
mitet ma aa obowiązek donieść publi-
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czności, aby jey to wiadomóćm było.
(z (razety peterburskiey akademickiey.
lipca, 1021. ZW, 52.)

EH.

OPRAWA XIĄG I RUBRYKOWANIE PAPIEROW
PRZEZ WIĘŹNIOW w PETERSBURGU.

'lenże Komitet zaprowadził w wię-
zieniu mieyskićmintroligatornię, gdzie
oprawują się we wszelkim gatunku xię-
gi, za cenę umiarkowaną. Urządził
także machinę dla, rubrykowania pae
pierów tak do xiąg kupieckich, du re-
jestrów wszelkiego przeznaczenia, jako -
i dó nót muzycznych: przy czćm zało-
żył w samemże więzieniu magazyn pa-
pieru. W tym magazynie jest tablica
wyrażająca stateczną cenę tak papieru
jako i rubrykowania. Tablica ta po-
miesczona z ogłoszeniem i w gazecie
akademickiey w lipcu 1821. N. 52.
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OFIARY NA ZAKŁADY EDUKACYYNE w PAN-
STWIE ROSSYYSKIEM w roku 1819. Ciąg.
my. — Ob. wyżey st. 666.

„Dalszy ciąg okręgu naukowego charkowskiego.

Gubernija katerynosławska. Dla GiwmNAzyum
KATERYNOSŁAWSKIEGO,  półkownik  artylieryi

Werbowski dwie xiązki ceny 75 rub.; a gu-
berski sekretarz Miedowników 46 sztuk roz-
maitych minerałów.— Zastępujący mieysce
nauczyciela języka łacińskiego w gimnazyum
katerynosławskićm Hern 18 lipea 1817 roku
obowiązał się od pensyi za ten przedmiot, po
550 rub. marok, odtrącać do oddzielney sum-

my dobroczynney, którą przeznaczył dla zło-
żenia kapitału 5,000 rub. na utrzymanie z pro-
centów jedrego ubogiego ucznia przy gimna-
zyum; nadto, że w przypadku oddalenia się
jego od obowiązków, przed złożeniem pomie- nionego kapitału, postanawia resztę dopełnić



; innemi pieniędzmi. — Dozorca honorowy szko-
ły powiatowey PAWŁOGRODSKIEY porucznik
Czerniawski obrócił 656 rub., 50 kop. wła-
snych pieniędzy na zreparowaniedomuszko|-

- nego. ' |
Gubernija połtawska. ' Dla szkoły powiato-

wey POŁTAWSKIEY, 1szey giełdy kupiec Abra-
ham Zelenski 1 kupiec Piotr Woorożeykin po
10 rub.;. Konstapel Kamelski, uczniowie tey
szkoły Sawostńz, Awramów , Mikołay 1 Mi
chał Weliewscy, Oregoże i Jakób Zburowscy,
po 5 rub. — Dla szkoły powiatowey CHORÓL-
SKIEY : assesor kollegijalny Obołonski „, ofiaro-
wał na rozmaite potrzeby szkolne . 1,000, rub.
— Dla szkoły powiatowey PRZYŁUCKIEY , floty
kapitan-leytnant Marczewski 25 rub., rotmistrz
Jakubowicz, tytularny radca Borozdna, gtey
klassy Moskowa, porucznik Paradiełów, gu-
berski sekretarz Kostr i sekretarz mieyski Mon-
tinski, po 10 rub. ;. rotmistrz,Kasela,, radca
tytularny Witawski, sztabs--kapitan Smicki,kor-
net -Irihubów, kollegijalny rejestrator Juskie-
wicz , szlachta: Turkowski, Dombrowski i Rad-
czenko, dyakon DimaraeSimonowicz, kozak La-
szenko, odstawny żołnierz Jurjew , kupiec Su-
chonosów, mieszczanie: Zukowski, bBęyków,
Wolik, Hordiejenko, Tarasowicz, Łohaszny,

aka Rażańska i rolnik Eljasz-Kołków,
po 5 rub.; uczeń tey szkoły Teodor „JMarcze-
wski ofatówat dla biblijoteki rycin-sztuk 17,
w cenie 5 rub. — Dla szkoły powiatowey©o0-
CHWICKIEY, radca dworu Markowski 25 rub.;
radca tytularny Semibrałów, 15 rub.; radcaty-
tularny Doroszenko, guberski sekretarz Irile-
wski i kollegijalny rejestrator Łogwinienho -po
5 rub. — Dla szkoły powiatowey MIRGRODZKAEY,
od tamecznych obywateli wniesiono 15 rub. —
Dla szkoły powiatowey KOBELACKIEY: assesor
kollegijalny Suchina 1 dozorca honorowy tey
szkoły Hanża po 25 rub.; radca dworu Z/aka-
rzewski 10 rub. — Dla szkoły powiatowey ŁU-
BIENSKIEY, kornet S/Zuzowoy 15 rub.; kollegi-
jalni rejestratorowie: lęszpot-Zinowicz 10 cab,
i Makarenko 5 rub — Dla szkoły powiatowey
KONSTANTYNOGRODZKIEY , dozorca honorowy,
radca dworu Brodski 100 rub.; radca dworu
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„po-.10 rub.;

;horodniczy Tizenhaużen 20 rub.;

wa po 10 rub.;. 
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25 rub.; ziemski komissarz ' Kalików
20 rub.; kapitan ' Posników, radca tytularny
Czernobajew, kollegijalny sekretarz Jankowski,
porucznicy: Martinów i Jankowski, podporu-
cznik Janiszerłów, kollegijalny rejestrator Jatt-
kowski, szlachcic Kartaszewicz i kupiec Piotr
Niejełów po io rub.; horodniczy Manżos, pod-
sędek Doniec-Własenko, kaznaczey Słupiezew-
ski, radca tytularny nuków, porucznik Szmay-
la, pisarz ziemski Silin i kupcy Dymitr i A-
lexy Zielajowie po 5 rub.: nadto dozorca ho-
norowy. tey szkoły radca dworu Brodski dazo-
«wał dla szkoły zegar ścienny we 125 rub. i
arszynów .2.sukna na stół, w cenie 25 rub. —
Dla szkoły. powiatowey. PEREJASŁAWSKIEY: pół-
kownik Kałatinski i radca dworu Korbelacki

nauczyciel połtawskiego semina-
ryum. Sipiahin xiążkę w 5 rub.

;Gubernija orłowska. Dla szkoły. powiatoe
'Wey:LIWENSKIEY : kupiec Daniłów 50 rub.; czer-
nihowskiegokonno:jegierskiego półku major 4-
bramenko 1: radca tytularny Barybin po 25 rub.,

kupiec Ktu-
szin 15 rub.; sędzia Oboljaninów , radcy tytu-
larni: Turbin i MW aszkinski i porucznik gwar-
dyi. Dochturów po.1o rub.; radca tytularny
"Wysocki i guberski sikróbsa; Turbin po 6 rub.;
sztabs: kapitan Owsianików -5 rub.; radca ty-
|tularny Szmayłów 1 12tey klassy Hubanów po
4 rub,;. kapłani * Michał Adamow 1: Bazyl Ho-
worów po 1 rub. srćbrem..— Dla szkoły po-

wiatowey BOŁCHÓWSKIEY: radca,tytularny <fr-
cęchowski i porucznik Krawców po 24 rnb;

brygadyer Safonów 20 rub.; sztabs-kapitan De-
rewicki -12 rub.; porucznik gwardyi Jochtu-
rów..sztab-lekarz Kwołowin i Natalja Juszko-

porucznik Łohinów 8 rub.;

radca dworu Hlebów, kapitanowa -flacniewa,

sprawnik Kirjewski 1 bezimienny po 5 rub.;
major Łohinów, rotmistrz Sufońów, kapitan
Kostomarów i pocztmistrz Horiainów po4 rub.;

dozorca honorowy tey szkoły assesor kollegi-
jalny Karpów, na najęcie domu. dla szkoły,
z przyrzeczonych przez niego pieniędzy coro-
cznie po 500 rub., wniosł 1:0 rub. (Gaz.pe-
tersb..akad. N. 70 r. 1820) (ciąg nastąpi)
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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.
_ TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOSCI WILENSKIE.

Stan domu ubogich w miesiącu lipcu 18241 roku.
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Azatćm: wszystkich przez Towarzystwo utrzymywanych i wspartych w ihiesiącu lipcu było osob
(między tymi znayduje się osob 11, użytych do dozoru domiu, nauczania, i do
sklepu przedażnego, inni wszyscy ubodży) i

Mota. Do tey liczby nie wchodzą ubodzy, którzy Ww czasie wezbrania wody na rżeczce Wileńce po-
nieśli szkody, i otraymali od Towarzystwa wsparcie z dochodu tedtralnego, jako już wyszcze-
gulńmieni w gazecie Kuryera Lit. N. ge.
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VW tymże imiesiącu lipcu jałmużna:

. P, dndrysowa Volgemut ofiarowała rubli stćbrnych trzy.
. P. Sowietnikowa Tarnowska herbaty funtów trzy.
. X. Biskup Kundzicz chleba pytlowegobułek pięć.
. P, Marcin Hołownia oblig na zł. pol. 500. aż |
„ P. Mikolay Jektutowicz xiążek dwie, t. jj: Oda Cień „Antoniego Tyzenliauza i Dyssertacyą do sto-

pnia medycyny doktora.
Pan Kazimierz Czudowski Rotimistrż gwardyi Ceśatskiey adjntant JW. Gubernatora Wojennego
Litewskiego ofiarował brzezńaczony mu ze skarbu podług jego rangi ptowijańt na czterech ludzi,
na miesiąc mąki cżetwiert, krup ośminęi drzewa opałowego pół sążnia. Stosownie do oświad-
czenia Pana Cziidówskiego, na piśfńie do towarzystwa dobroczynności podanego, ofiara ta na
dom ubogich oddawaną być ma co miesiąc do póty, póki P. Czudowski w służbie woyskowey
zostawać będzie,
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Ignacy Juńdziłł sekr. towarzystwa.

 

  

  
    

  
   

   

  

   

   

 

  
  

 

  
      

     

    
    
      

       

       

      

   
     

    

    



 


