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©. DOBROCZYNNOŚĆ SPÓŁCZESNA.

STAN SZPITALOW DLA CHORYCH I DLAUTRZY-

MYWANIA UBOGICH W DYECEZYI ŁUCKIEY I
„ŻYTOMIERSKIEYWGUBERNII WOŁYNSKIEY,

zostających pod wiedzą duchowney

zwierzchności, rzymsko - katolickiego
obrządku, podług wizyt urzędowych
roku 1822,

A.) Szpitale przy dwóch kościołach katedralnych
i przy jedney kollegijacie podług wizyty
Biskupa. i

a. Szpital i dóm miłosierdzia przy ko-
sciele katedralnym w Łucku mieście
„powiatowem i rezydencyonalnem di
skupa.

Ob dawnych lat przy tey katedrze
był szpital pod tytułem 58. Łazarza, lecz
żadnego stałego nie miał funduszu, o-
prócz czterdziestu złotych , które z za-
pisu Goyskiego roku 16:0 na anniwer-
sarz udzielane były. Pierwszym był
kanonik katedralny Baltazar Tyszka,
który roku 16g2, zapisem w aktach
grodzkich łuckich zeznanym, nabyty,
na':ulicy żydowska zwaney, dóm daro-|
wał na szpital, Potóm za własne pie-
niądze nabył od Xięcia Koreckiego wieś
Dothowolę z przysiolkami Łupisaki i Że
leżnica dla utrzymania domu miłosier-
dzia, to jest: ubogich, sierot, i dziatek
znalezionych. Poźniey roku 1737 dnia 8
lutego w grodzie łuckim zeznanem pra-
wem, nabył dziedzictwem wieś /JVy-
czołki w celu pomnożenia tego fundu-
szu. Naresztę testamentem roku 1740

dnia 11 marca sporządzonym, a tegoż
roku dnia 20 kwietnia w grodzie łu-
ckim oblatowanym, rozrządzając ma-
jątkiem swoim Dołhowola i Wyczółki,

Dzieje dobrocz paździeónik, rok 1822.
 

g16

| oddał kapitule z obowiązkiem, aby z do-

chodu dóbr tych, do szpitała, corocznie

bez żadney defalki płaciła zł. 1,000, nie-

mniey wyżey posczegulnione na nabo-

żeństwo jalimużny. Resztujący zaś z dobr

tych dochod przeznaczył na refekcyą

kapitulną. Zapisał szpitalom jeszcze

summę zł. 7,600, dawniey na Rykaniach,

teraz na Ożeninie będącą. Równie sum-

mę zł. 3,500 przedtóm na Ostrowie,.

teraz zaś na Szelwowia ubezpieczoną.

W czasie poźnieyszym przybyły na

|ten szpital fundusze, to jest: zł. 2,000,

na kahale ołyckim lokowane roku 1760

dnia 17 listopada; z zapisu wyderka-

fowego kahału łuckiego roku 1744 dnia

2a lipca w grodzie łuckim zeznanego

kapitału zł. 200, który teraz lokowany

jest na Szeplu; roku 1762 na Krupie ka-

pitału zł. 500 z zapisu Nestorowicza; ną

kahale łuckim przez X. Piaskowskiego

roku 1795, zapisane teraz naDerecznym

zł. 400. Które to posczegulnione sum-

ki składają ogułem kapitału zł. polskich

13,400 czyli rubli 2,010.
Plac na którym był dóm szpitalny

po ogniu dotąd niezabudowany, żadnego

nie czyni dochodu. Ztego funduszu u-

trzymywało się osiem osób w szpitalu,

to jest, cztćrech dziadów i czterybaby,

którzy oprócz. modlitew przepisanych

w domu, winni być zawsze na nabożeń-

stwie w kościele i posługi tam czynic.

Dziady zkolei pilnować zakrystyjitam

służyć; babki zaś pilnować drzwi ko-

ścielnych i kościoł zamiatać są obowią-

zane, którym czyni się opatrzenie

w przekarmieniu, odzieży, opale, utrzy-

maniu domu, tudzież dostarczeniu le-

karstw w czasie słabości. Co się zaś

zostawało od tych potrzeb szpitala, te

59
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się zachowywało w kassie prokuratora
jednego z kanoników od kapitały wy-
branego,iwedług dyspozycyi biskupa|
lub kapituły obracało się na sieroty, u.
bogich i wstydzących się prosić. Po
spaleniu się domu szpitalnego, kapitula
pomieściła ubogich w Pra dawnych
swoich mieszkań.

Po przyłączeniu tych prowincyy do
Imperyum rossyyskiego, gdy Dołhowo-
la z przysiołkami, część większa fundu-
szu szpitalnegoi domu Miłosierdzia od-
padła, Opatrzność Boska, zdarzyła spo-
sóbwspierania cierpiąceyludzkości, w,o-
sobie Panny Jozzry PoLaNowskiEY, sta-
rościanki ostryskiey (*), która od roku
1792 do tey pory, osiadłszy w Łucku,
z jałmużn, jako i ze swego funduszu, tu-
dzież pobierając zostające dochodyzwy-
sczegulnionych źródeł massy szpital-
ney, utrzymujechorych, wychowuje u-
bogie sieroty i dzieci znalezione.

Oprócz jałmużn ręcznych, przyby-
ły z czasem do tego domu Miłosierdzia,
którym zaymuje się pomieniona Pan-
ma Połanowska, aktóry równie jest pod

opieką kapituły, stałe fundusze, które do
massy szpitalney, jako jedney natury
przyłączają się.

Pan Karniewskż stolnik rożański i
kawaler orderu, testamentem r. 1802 d.

22 marca dó akt ziemskich łuckich
wniesionym, z kapitałów swoich u Xię-
eia Sanguszki na zastawie mianych i te-
raz będących, zapisał dla domu Miło-
sierdzia przy katedrze łuckiey będące-
go złotych poł. 10,000 czyli rubli srebr.
1,500, od którey summy procentu pią-

tego na rok rub. 75.

 

*4YDzieje Dobrocz. rok II, 1821 st, 116.
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Pan Hrabia Moszyński testamentem
r. 1810 zdziałanym, a r. 1817 dnia 16
maja oblatowanym; wyraził, że do do-
mu Miłosierdzia w Łucku, zapisał daw-
niey złotych pol. 5,000, i teraz zapisu-
je saummę zł. pol. 20,000; co w jedno
zniosłszy, czyni kapitał 25,000 złotych,
czyli rubli srebr. 3,750, od którego

procent piąty z Klucza Turzyskiego 0=
płaca się rocznie rubli 187, kopiejek
50.— Tenże Hrabia Moszyński wyraża
w testamencie,że na kupienie domku
w mieście Łucku dał summę złotych
pol. 8,000, czyli rubli srebr. 1,200.—

Jakoż kupiony był u P. Petzeydra, idąc
ku Styrowi na wschód słońca, około mu-
rów szpitalnych XX.Dominikanów po-
łożony, ze wszystkiemi zabudowaniami,
jako to: oficyną, stajenką i wozownią.
Domek ten za wiedzą Zwierzchności,
pusczony byś na loteryą, która w roku
terażnieyszym skończona, i domek wy-
grany, nanowo, darowany został dla
domu Miłosierdzia i jest w posiadaniu
tegoż. p.

Dla utrzymania gospodarstwa, i
przemiany czasem powietrza, drugi dóm
na przedmieściu Jarowicy na czynsz
wzięty, i teraz jest trzymany.

Ww terażnieyszym 1822 roku, utrzy-
muje się w domie tym miłosierdzia ś.
Łazarza, osob ubogich, którzyposługi
pełnią w kościele, osiem; chorych na
rozmaite defekta mężczyn osób cztóry,
kobiet osób pięć; syfiłityków w oddziel-
nym przez tęż Pannę Polanowskę ku-
pionym, nad rzeką Hluszcem, domu,
osób trzy; sierot płci żeńskiey asób3je”

denaście; do pomocy i posługi Panny
Polanowskiey niewiast różnych osiem, | kucharek dwie, dziewek do różnych  
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posług pięć, parobek jeden. Przy tym-||
że domu bawiących sEpOFALEK| ze słu-
żącemi trzy.

2. Szpital przy kościele katedralnym
w ŻwyromieRzu mieście guberskióm. Na
szpital przy tym kościele katedralnym,
nie masz innego funduszu jak tylko sum-
ma zł. 5,600 roku 1778 dnia 1 sierpnia
od X. Franciszka Zalukowskiego zapisa-
na: na dwóch ubogich 1 na mieście
Żytomierzu ulokowana, od którey pro-
wizya od dawna zalega. Utrzymuje się
jednak przy tym kościele trzech ubo-
gich z samey jałmużny.

Szpital zaś ubogich jeneralny w tćm
mieście, pod zarządzeniem siośtr miło.
sierdzia zostaje.

5. Szpital przykościele kollegijackim
w. OŁycE pod tytułem $.Krzyża w pow.
Dubieńskim. Znayduje się w Qlyce
przy kościele kollegijackim szpital wieł-
ki pod tytułem5. Krzyża. 'Len ezpi-
tal, naprzód w r. 1587 d. 20 maja od
Xtoda Stanisława Radziwiłła marszałka
W. X. Lit. docześnie tylko fuadowany
z nadaniem części wsi dMoszczanica i
Dworzyszcz półpiąta poddanymi osadzo-
nych. Potóm w r. 1595 dnia 3 paź-
dziernika tenże sam Xiąże Stanisław
Radziwiił, sporządziwszy obfity fundusz,
którego oryginał w archiwum Xiążąt
Badziwdław konserwuje się, w archi-

wum zaś kościoła kollegijaty ołyckiey
oblata tyłko przez samego xięcia fun-
datora w aktach ziemskich łuckich sta-
wającego i zeznawającego roku 1597 d.
24 stycznia uczyniona, znayduje się. Któ-

remi funduszami, jakie.dobrodzieystwa
temu szpitalowi on nadał, a także, ja-
kie przybyły legacye poczynione odin-
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jący sposób , z sumarynsza dokumen-
tów.

1) Roku 1587 duia 20 maja w Oły-
ce Xięcia Stanisława Radziwiłła Mar-
szałka W. X. Lit. na szpital Ołyckifun-
dusz ręką jego własną podpisany, a
w aktach ziemskich łuckich roku 1787
d. 26 maja ohlatowany. Którym fua-
[duszem pomieniony xiąże szpitalowi te-
mu zapisał części wsi Moszczanica i I)wo-
rzyszcz półpiąta poddanymi osadzonych,
na ubogich w nim mieszkać mających,
których liczby niezamierzył, a włożył
tylko obowiązek, aby ubodzy tak za je-
go, jako i potomków, Pana Boga prosi-
li. Tymże funduszem nie Ejlko sam sie-

|bie z potomrkami, leczikomuby się Oły--
ka w czasie dostać miała, obowiązał
dzierżawców Moszczanicy, do żadney
powinności roboczćy nie pociągać; wszeł-
kie opłaty tak królewskie jak rzeczy-
pospolitey, jakie tylko z wioski Moszcza-
nicy należećby miały, ze skarbu swe-
go zastępować.

2) Tegoż roku i dnia, od tegoż Xię-
cia Radstwilła:w Ołyce, ręką własną pod-
pisany i pieczęcią stwierdzony skrypt,
którym szpitalowi ołyckiemu złotych
sto dać obiecuje; ale niewiadomo czy

te: doszło; może tylko służyło na zapo--
możenie, albo na dokończenie pierwiast=
kowege zabudowania.

8) Roku 15go dnia 6 czerwca od te-
goż Xięcia Radziwiiła ręką własną pod-

|pisany i pieczęcią stwierdzony, w aktach
ziemskich łuckich roku 1787 dnia 26
maja oblatowany przywiley na sadzaw-
kę przy bramie zaworockiey od grobłi
z Olyki do Metelna idąc po lewey rę-
ee do stawówprzypierającą, tudzieżna

nych sbywątęb, opisuje się w niastępu- |odnogę przy drodze z Zalisocza do Żu:

5g*
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kowa idącey po prawey ręce, szpitalo-
wi ołyckiemu dany. .

4) Roku 1595 dnia 15 października
przez tegoż Xięcia Radziwiłła, fundu-
szu szpitala w OQOlyce uczynionego, a
w aktach ziemskich łuckich r. 1594 d.
27 stycznia osobiście przyznanego obla-
ta. Którym funduszem xiąże temuż szpi-
talowi ś. Krzyża, część wsi: Moszczani-
cy 1 Dworzyszcz pólpiąta poddanymi osa-
dzonych, ze wszystkiemi gruntami ora-
nemi i nieoranemi, z pastwiskami, ga-
jami, lasami i t. d. z poddanymi i ich
czynszami, daninami, robotami, podwo-
dami, z karczmą i z wolnytn wszelkie-
go picia szynkiem, nadaje. ZVadto w mie-
ście Olyce, dwie włoki polu z.sianożę-
ciami do nich przynałeżącemi,bezwy-
rażenia w którćm mieyscu, uwalniając
jednak od wszelkich podatków i powin-
ności, na wieczne czasy zapisał. I prócz
tego pierzeję długą, na zabudowanie
domków, czynsz po gr. 6 płacić mają:
cych, przy szpitalu w środku miasta
wyznaczył. Jakoż, ogrodów dwa na
„Horczynie darował. Niemniey z folwar-
ków swoich Meżelnai Torczyna, na każ-
dy rok ordynaryą Lez wszelkiey wy-
mówki i odwłoki urzędników swoich,.

skoroby o to od starszego szpitala re-
kwironymi byli, dawać oznaczył, to jest::
żyta miary ołyckiey mac cztćry, czyli
redukując na miarę korcową, korcy dwa-
dzieścia cztćry; pszenicy macę jednę; ję-
czmienia mac eztćry;grochu macę jednę,.
masła fasek dwie; sćrow kop dwie,.sło-

du z wiarek młynowych mac trzy, ba-
ranów lub owiec cztćry, krów albo ja-
łowie dwie, na korzenie do kuchi zło-

tych „dziesięć. Przytćm, sadzawkę na
przedmieściu ołyckiem na Zaworociu za|
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Bramą meteleńską przeciwko sadzawki.
plebańskicy nadal: I nadto, w stawie
zamkowym wolne łowienie ryb, a to na
każdą srodę, piątek i sobotę, wszystkie
wigilie 1 wielki post, na. stół tylkoue
bogich, pozwolił. W lasach i pusczach
swoich, wolne drew rąbanie; od Zwar-
gozów co sól wożą, od każdego woza po
pięć łopków soli brać wiecznemi czasy
postąpił. l)o tego szpitala przyymowaść
tak katolików, jako. i: wszelakiego wy»
znania ludzi, aby tylko: przy tćm byli
pobożnego żywota; bez zamiaru liczby
osób,.dozwolił. Szpitala tego rząd, aby
zawsze był przy miesczaninie jakim do-
brym, przez rządcę wyznaczonym, a
przez proboszcza na ów czas będącego
potwierdzonym, przeznaczył. 'Fen mie-
sczanin, aby z dochodów szpitalnych na
każdy rok przed nimi liczbę czynił, zo-
bowiązał. "Temuż miesczaninowi wol-
ność i pół włoki pola od wszystkich po-
winności swobodną, nie wyrażając w któ-
róm mieyscu, za pracę wyznaczył. Ta-
koż na cyrulika, który ustawicznie przy
szpitalu mieszkać, i pilność około cho-
rych ubogich mieć powinien, pewnego
jurgieltu na każdy rok ze skarbu swo-
jego po złotych 55, bez wyrażenia takoż
w którćm mieyscu, naznaczył, z tym
dokładem, ażeby lekarstwadla chorych
z dochodów szpitalnych kupowane były.

5) Roku 1598 d. 21 listop. w Olyce ed
tegoż Xięcia Radziwiłla przywiley. szpi-
talowi na folwark we wsi Torczynie,
na wolne mlewo bez miarki i czerky,
oraz na włokę pola cyrulikowi dany, a
roku 1787 dnia 26 maja do xiąg ziem-
skich łuckich sposobem oblaty wnie*
siony.  6) Roku 1610. dnia 7. października
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od Woyciecha Staniszewskiego sędziego
grodzkiego łuckiego, w aktach grodz-
kich. łuckich zeznany zapis, którym na
dobrach swoich Omelansku w powiecie
łuckim leżących, sgitaiwą ołyckiemu
100 kop litewskich czyli złotych polskich
250 czyniących, na wyderkaf zapisał, z0-
bowiązkiem płacenia od tey summy pro
wizyi: pozł. 17gr.15. Teraz od tey sum:
my procentu dochodzi tylko zł. 8 gr. 22%.

7) Roku 1657 dnia 19 października,
funduszu melicracyi kollegiaty ołyckiey
exrtrakt zaktów metryki koronney, któ-
rą melioracyą KXiążę Albrycht Stanisław
Radziwiłł kanclerz W. X. Lit., kano-

nika, wprzód ekonoma kollegiaty, prze-
mienił na kanonika prowizora szpital-
nego, wkładając na niego obowiązek
mieć staranie o dobrym porządku szpi-
tala, ubogich do tegoż szpitala przyy-
mować, skarg słuchać i one rozsądzać,
ekonomowi szpitalnemu rejestra co mie-
siąc podpisywać, a co rok z przydany:
mi od kapituły i miasta kommissarza-
mi, rachunków słuchać.

$) Roku 16653 dnia 15 czerwca in
praetorio olicensi ol sławetnego Jana
FVoloszkiewicza na folwark z ogrodem
i Klunią na przedmieściu ołyckiem Za-
lisoczu leżący cessya, dla szpitala ś.
Krzyża uczyniona; a roku tegoż dnia
$u sierpnia in eodem praetorio olicensi;
na. tenże folwark od Jana Wołoszkie-
wicza ustąpiony przez sławetnego Hie-
roniina Taniekiewicza plenipotenta pra-
wnego, wieczyste szpitalowi zeznanie.

g) Roku 1680 d. 24: czerwca od
kalialu ołyckiego X. Stanisławowi: Mo-
krzeckiermu kanonikowi olyckiemu na
zł. pol. 200. dany membran, z których

złotych: dwiestu, pomieniony X. Mo-   

92%

krzecki zł. 100 szpitalowi Ś. Krzyża,.
a drugie 100 szpitalowi $. Ducha ofiaa

Owady, ale te jeszcze są w dochodzeniu..
10) Roku 1725 dnia 5 lipca , Mar--

kowceyHulewiczowey stolnikowey wołyńe
skiey na zł. pol. 2,000 przyznany zapźź,.
którym dla szpitala Ś. Krzyża na godzin=-
ki i ltaniją, ubogim od tysiąca jedne=
go złotych na kahale Zydów olyckich:
lekowanego, naznaczyła zł. 5o. Teraz
podlug dekretu likwidacyynego nazna-
PA procent po pięć od sta.

11) Roku 1762 d. 26 sierpnia, od:
A Sibadlidio Kozierowskiego dziekana:
ołyckiegó na. suminę 52,000 zł., na do-

brach Boratynie i Boratynku starosty:
Leduchowskiego w województwie przed-
tóm wołyńskićam w powiecie łuckim:
lokowane, w aktach grodzkich luckich
resignationis cum cessione Zapis, w któ-
rym zapisie między innemi otey sum-

mie rozporządzeniami, i do szpitala ś,.
Krzyża procentu odtysiąca złotych,.na--
znacza po zł. 55.

12) Roku 1764 d. 21 listopada, X..
Antoniego Lututowicza wikarego koby-
lińskiego originalny /estament, którym:
szpitalowi 6. Krzyża na: koronkę o 5..

'Tróycy 2.000 zł. pol. legował..
lnirata ogulna tego szpitala 6. Krży-

ża, jest taka: to jest: z folwarków zło--
tych pol. . . . . . 5,064 gr. 20..

 

procentu od summy zł.pol. 7go gr. 10..
w ogule zł. pol: 5,855.

|Czytżrublisrebr. 578 Kop. 50.

Opisanie zabudowania szpitala $. Krzyża.

ziedziniec szpitała zabudowany.
w prostokąt,. oparkaniony sztakietami;:
dóminieszkalny zamyka izby dla: dżia+
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dów dwie, do których wchód przez sie-
ni z prawey slrony. W izbie pierw*
szey okien trzy, a w drugicy dwa,szkła
białego, z akuciem przyzwoitćm. Piec
kaflowy obie izby ogrzewający, z ko-
minem przy drzwiach. Z lewey stro-
ny podobnież dla babek dwie izby, w któ-
rych po trzy podobnychże okien; drzwi
do tych stancyy na zawiasach i krukach
Żelaznych. Daley drugie sieni, z któ-
rych w lewo drzwi do piekarni o dwóch
stancyach i trzech oknach, podebnież
„okutych, z piecem gospodarskim cegla-
nym.— Obok tey, spiżarnia, do które
„drzwi na zawiasach i krukach z klam-

ką żelaznych. Zaśpiżarniąznayduje.
się w ziemi loch murowany, do które-
„go drzwi podobnież na zawiasachikru-
kach z klamką żelaznych: W całóm
tóm zabudowaniu stolowanie z Łar9,
«dach gątami kryty.

Ubogich w tym szpitalu w czasie
wizyty było osob . trzynaście,to jest:
„dziadćw pięć, babek osim.

, 4. Drugi szpitał przy kościele Kol.
degijaty OŁYCKIBY, pod tytułem $. Ducha.

- Drugi szpital na przedmieściu Zaworo-
„cie zwanćm, -dawniey, przed rokiem
1656 małym szpitalem zwany. 1Dóm
tego szpitala drewniany,
„przez X. Mikołaja Nowosadowskiego kan-
tora kollegijaty Ołyckiey, nowo wybu-
„dowany, a potóm kosztem kapituły kol-
degiackiey przestawiony i gątami pobi-
ty. Szpital ten, zostawał i zostaje pod
protekcyą i rządem teyże kapituły, któ- |.
„ra do zarządzania wybiera z pomiędzy

iż swojego grona, jednego kanonika,
Żaney zą to wyznaczoney zapłaty i
nagrody. Niema ten szpital żadnego

stałegoipewnego funduszu, prócz nie-

pierwiey.

bez.

przy 

a

tórych „AGidzet 1aGiowy odpo-
boźnych osób poczynionych, od których
prowizya wynosi dopięciuset trzydziestu
siedmiu złotych, i groszy pięciu do ro-
ku. Szpital ten żadnych osobnych do-
kumentów i zapisów sobie służących
niema, ale wyrażoną summę prowizyi
odbiera przez ręce prokuratora censu-
urm kapituły kollegijaty ołyckiey. Z te
go to dochodu utrzymuje się zabudo-
wanie szpitalne,akwartałami wypłaca
się wypadająćca z podziału na różne
części pozostała kwota ubogim w szpi-
talu mieszkającym, na wikt i inne ich
potrzeby. W czasie wizyty, było ubo-
gich w tym szpitalu osób sześć.
W tymże szpitalu 5. Ducha,pod tym-

że dachem, naprzeciw stancyi dla ubo-
gich tamże mieszkających, jest izdebka
dla osób chorych niemających żadnego
schronienia, a osobliwie podróżnych,
które ażeby pod murami lub na ulicach
nie walały się, przyymowane bywają do
tey izdebki, z którey po wyzdrowieniu
ustępować muszą. W tey izdebce, mie-
ści się jedna osoba dla usługiwania cho-
rym, a wszyscy utrzymują się z jał-
mużny.

B.) Szpitale parofijalne czyli gospody dla ubogich
w dyecezyi luckiey.

DEKANAT ŁUCKI

Podlug wizyty mMichałaPionickiego
prałata archidyakona katedralnego ż

surrogata luckiego.

. Tonczyw, miasteczko w dobrach
niegdy stołowych biskupich. Szpital

ościele parafijalnym, jak się wi-
dzieć daje z wizyty kościoła torczyń="
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wyciągnionej autentycznym extraktem

ex libro beneficiorum, miał funduszu:
pola włokę jeduę, ordynaryi zaś z wy-
znaczenia Ładysława Radoszewskiego
biskupa łuckiego i brzeskiego z 'Tor-
czyńskiego folwarku, żyta miary tor-
czyńskiey mac 4, jęczmienia mac 2,
hreczki mac 2, owsa mac 2, grochu ma-

cę 1, sera kopę 1.—Za rządów zaś An-
drzeja Gębickiego biskupa łuckiego, jak
tenże extrakt świadczy, wyznaczoną
kwotę, szpital ten corocznie odbierał.
Kiedy zaś ta jałmużna szpitalowi tor-
czyńskiemu odjętą została, śladu nie.
masz.  Feraz jest tylko budynek szpi.
talny o czterech izbach zdrzewa po-
budowany, słomą nakryty, w którym
ubodzy żyją z jałmużny i opatrzenia
plebana. W czasie wizyty znaydowało
się ich osób cztćry.

2. KoŁki, miasteczko. Szpital przy
kościele parafijalnym. Przy pierwiastko-
wóm fuńduszowem nadaniu kościołowi
i plebanowi Kołkowskiemu (kościoł ten
początkowie fundowany roku 1674 dnia
14 kwietnia przez Samuela Leszczyń-
skiego oboźnego koronnego) nadano ra-
zemi szpitalowi po włok dwie pola we
trzy ręce, i cztóry folwarki, które się
opisują w następujący sposób: Pierw-
sza ręka, Zaprebrody włok dwie. Te
zaczynają się od błota 'pol rudnickich,
a kończą się przy zaściankach czyli do-
datkach pol mieyskich przy granicy o-
melańskiey, na których wysiewa się 0-
ziminy korcy 12 garcy 21, też leżą o
miedzę od wschodu słońca pol plebań-
skich, a od zachoduz półwłokiem Oxe-
nia Beznoski. Druga ręka, Podprebro-
dy włok dwie, zaczynającesię od gra-

ze 928
8% l

skiego pod r.1646 d. 15 października, nicy tarazkiey srodkiem łozą i lasem
(zarosłe, a głowami prżypierające do środ-
ka błota, czyli niegdy rzeczki oddziela-
|jącey grunta zwane Zaprebrody (wy--
siewa się na nich korcy sześć), leżą o
miedzę od wschodu słońca z włokami
plebanskiemi,a od zachodu z półwło-
kiem Pawła Łewczuka. Trzecia ręka,
w Ostrowach włok dwie, zaczynające
się od Środka błota, za uroczyskiem
zwanćm Brzozowy hrud, a głowami przy-
pierające do pola skarbowego nazwie
skiem Taraz. Me od wschodu słońca,
że są o miedzę z włokami plebańskie-
mi, o tćóm wiadomo i zerekcyi,i z po-
wieści ludzkiey, a od zachodu słońca
z kimby graniczyły o tćm niemasz pe-
wności, 'lo tylko pewna, że takowe
włoki, są w części zarosłe lasem i łozą,
a w części używane przez miesczan koł-

l kowskich, nazwiskiem Kartników. Pole

cztóry folwarki zwane, za mogiłkami ży-
dowskiemi, między traktem kaziennym
starym i nowym, ma wysiewu korcy
dwa. 'To od północy leży o miedzę Mor-
dysza tkacza, a od południa Josypa Doł+
bysza.

Oprócz tego wszystkiego, co się wy
żey wyraziło; roku 180g dnia 5 paździer=
nika, Szymon Kuligowski testamentena
zapisał summę zł. pol. 5,000, z których
2,000 na szpital wyłączono, i na dobracl»
klucza kołkowskiego, dnia r marca 1812
roku z procentem ósmym ulokowane;
lecz procent takowy niedochodzi.

_ Dóm szpitalny, z dozwolenia miey-
lscowey zwierzehności Xiążąt Radziwił-
łów, jak się okazuje z dokumentu pod
rokiem 1781 dnia 7 kwietnia wydane-
go przez „Antoniego Sarnackiego, jest po-
|stawiony na gruncie dwornym, blisko 
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ikościołą dworek o dwóch izbach,'w któ-
ych miesczą się ubodzy. W czasie wi:
zyty, było ich osob 4. ę

5. BeREzNicA, miasteczko. Szpitalprzy
kościele parafijalnym. Roku 17144. 25
listopada Bogusław i Katarzyna Skir-
'montowie zapisem ręcznym w nastę:
pnym roku w akta łuckie wniesionym,
zapisali na fundusz rożańca ś. przy ko-,
ściele bereznickim summę zł. p. 8,000 z
którey zł. 5,000 determinowali dła X.
jpromotora, a procent od zł. 5,000 dla
sześciu ubogich i organistego, z obo-
wiązkiem, aby X. promotor, z tymiż ubo-
.gimi i organistą.rożaniec codziennie spie:
wał, i mszą Ś. według zwyczaju za bracii
siostr miewał, a także i za fundatorów.

Roku 1724 d. 1 sierpnia Bogusław
Skirmont przypiskowym zapisem nadał
na kaplicę przy kościele bereznickim
summę zł. pol. 2,000, która poźniey na
mocy urządzenia teraźnieyszego hbisku-
pa, naszpital przeznaczoną została.

Zabudowanie szpitala jest z drzewa
sosnowego, dranicami pokryte, ma po
obu stronach izb dwie, pieców dwa pie-
karskich i do ogrzewania, okien ze szkła
drobnego w całym budynku sześć, ko-
min pleciony, nad dach wyprowadzo-
ny. Dziadków szpitalnych jest dwóch.

I. DEKANAT WŁODZIMIERSKI

Podług wizyty X. Jana Chevalier ka-
nonika łuckiego.

1. Waopzimienz, miasto powiatowe.
Szpital przy kościele parofijalnym. Ubo-
dzy tego szpitala mają dane mieszka-  nie od rządzącego kościołem, i kawał

936
prócz przywileju od Zygmunta IIT, po-
twierdzającego im jatki mięsne, kop
dwie groszy litew. i dziesięć mac mą-
ki żytney. Nadto jeszcze mają zapis
summy rubli srebr. 500 w dobrach JO.
X. Czartoryskiey. Lecz wszystko, od
naydawnieyszych lat nie dochodzi.

2. ŁoKACZE, miasteczko. Szpital przy
kościele parafijalnym. Na szpitał w tóm
mieyscn niemasz żadnego funduszu dla
ubogich. . W czasie wizyty znaydował
się dziad jeden, który jest kalikancistą,
aktóry z łaski kollatora Antoniego Wil-
ga bierze corocznie pieniędzmi rubli
srebr. trzy, żyta korcy 4, jęczmienia
korcy 2, hreczki korzec 1, słoniny fun-
tów 20, płótna łokci 15, butów nowych
parę 1, płascz na lat trzy.

5. Lirowiż, wieś. Szpitalprzy koście=
le parafijalnym. Xiążę Janusz Ostrog-
ski kasztelan krakowski, fundując w tćm

mieyscu roku 1714 kościoł parafijalny,
nadał plac pewny z budynkiem na szpi-
tal i summę zł. pol. 400 na Zitowizu
naznaczyi, postanawiając od niey pen-
syi roczney dla ubogich zł. 5o, lecz tey
pensyi od dawna szpital nieodbiera. Po
zruynowaniu tego szpitala przez wy”
lew wody na rzece Bug; zbudowany
był drugi szpital; lecz i ten roku 1807
zgorzał. A tak teraz ani szpitala, ani

|żadnego ubogiego przy kościele nie masz.
4. LuBomL, miasto. Szpital przy ko*

ściele parafijalnym. Roku 159g dnia 20
sierpnia w Warszawie krol Zygmunt
HI przywilejem, nadając plebanom i
kościołowi lubomlskiemu na powiększe-
nie funduszów pałłanków22,Monaster-
szczyzna zwanych, połowę, to jest 11
pałłanków, ze wszystkiemi przynależy*

ogrodu. Funduszu nie mają żadnego, o-| tościami kościołowi; a drugą połowę
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tych gruntow na szpital tak łaciński'
jak i grecki zapisał, i wiecznemi cza-
sy nadał. Azatóćm, dzieląc ubogich tych
dwóch obrządków, na łacińskich 5 pół-
łankow należeć powinno. Z aktu wi-
zyty Eustachiego Szembeka biskupa
chełmskiego pod rokiem 1745 d, 12 mar-
ca uczynioney, jakoteż z poźnieyszych,
zapewnić się można, że był szpital wy-
budowany za bramą Maciejowska zwa-
ną, czyli na ulicy maciejowskiey, w któ-
rym mieszkali ubodzy, i było ich siedetn
osób. Dochody zaś ich w owym czasie
były następujące: Vayprzód, procent
od summy 1,400 zł. pol. roku 1625 d.
24 kwietnia przez Macieja Tarnowskie-
80 testamentem, tegoż roku w aktach
ziemskich chełmskich oblatowanym,le-
gowaney na szpital lubómlski, na do--
brach wsi Orchowie będącey,a potóm na
grunt jednego miesczanina Krastostaw-  skiego przeniesioney. Lecz ta summa  za granicą w królestwie polskióm bę-
dąca, nic teraz nie czyni. Pototóre, na
kahale lubomlskim kapitału rubli srebr.
75. Potrzecie, na domie wielebnego Da-
Widowicza kapłana rubli srebr. 4 i pół
na ulicy Rymackiey sytuowanym. Po-
czwarte, roku każdego z gruntów Ką-
tami zwanych, a wtenczas przez nie-
których miesczan lubomlskich zasiewa-.  nych, kop. srebr. go. Nadto półłanki
z mocy funduszu Zygmunta III posia-
dać byli powinni,i że ogród jeden przy
szpitalu, był w posiadaniu ubogich. Lecz
teraz tego wszystkiego niemasz, i kto
te pola z ogrodami posiada, pewney
wiadomości powziąć nie można, ile że
dokumenta nie znaydują się. Jeden tyl.
© placu kawałek pozostał, i tonieca-  ły przy trakcie do miasta idącym mię-:

Dzieje dobrocz. paździeónik, rok1822.

952

dzy dwóma drogami, i od tych rowami,
ztrzeciey zaś fossą oddzielony, na któ-
|rym zrąb drewniany od dawna będący,
w roku teraźnieyszym podważony, ka-
lenicą przykryty, i zupełnie dokończo-
nym został. Domek ten zawiera sie-
ni, cztćry izby po dwa okna mające,
w dwóch izbach posadzka ceglana, a
w dwóch podłoga z tarcic, drzwi na
zawiasach, piece do ogrzania dwa, pie- .
karski jeden, od nich komin z cegieł
nad dach wyprowadzony. Co wszystko
jest zrobione z dochodów kościelnych.
Mieszka teraz w tym domku, trzech
dziadów kościelnych, i trzy baby ubo-
gie, także i nauczyciel początkowey szkół-.
ki. Peszta zaś tego placu, co nie jest
budynkiem zajęto, będzie ogrodzone na
użytek szpitala. »

5. Konivcny, wieś. Szpital przy ko-
ściele parafijalnym. Fundusz tego szpi-
tala na pięć osób przez Wacława Hu-
lewicza kasztelana bracławskiego roku
1667 był nadany na ogrodzie 6,755 ło-.
cki kwadratowych obeymującym, z do-
łączeniem ze skarbu koniuchskiego ro-

czney annuaty zł. pol. 140, ordynaryi
zboża różnego korcy 21 garcy 12, i płó-
tna konopnego 80 łocki. ILiecz gdy w ro-
ku 1797 z powodu oddalenia się pleba-
na za granicę państwa, fundusz tego
kościoła dla plebana i órganistego, na
wsi Kołpytowie zupełnie odpadł; i nie
pozostało przy kościele jak tylko plac
6,600 łokci kwadratowych mający, na
którym kościoł i zabudowanie plebań-
skie stoją, a bez organistego kościoł -
obchodzić się nie może; przeto z roz-
rządzenia dwornego, po uchyleniu ubo-
gich, z rzeczoney annuaty, trzy części
organistemu, a dwie pozostałe części,

60



933

ile ubogiemu, przeznaczono plebanowi.
6. SiELEc, miasteczko. Przy kościele

parafijalnym. Roku 1668 d.28 czerw-
ca Helena z Prusinowa Sapieżyna kaszte-
lanowa wileńska ufundowała szpital
przy kościele sieleckim napięciu ubo-|
gich. Na każdą osobę na rok żyta kor-
cy 5, jęczmienia korcy 2, tatarki kor-
cy 2, miarą włodzimierską; masła fa-
skę, sćra kopę, i wieprza całego w po-
dział wszystkim; wolne mlóćwodlaubo-
gich na ich potrzebę, oraz summę zł.
300 na dobrach Biskupicze, z procen-
tem po ro od sta naznaczyła, z obo-
wiązkiem spiewania koronki o Tróy-

"cy ś. 'Ten zapis oblatowany dnia 50
czerwca roku tegoż w grodzie włodzi-
mierskim. Ubogich z ludzi kollatoro-
wi zasłużonych, znayduje się na tym
funduszu osób cztery. Piąta zaś część
funduszu tychże ubogich, za wolą kol-
latora idzie na organistego, a to z przy-
czyny szczupłego funduszu na utrzy-
manie jego.

7. HoRochow, miasteczko. Szpitalprzy
kościele parafijalnym. Dóm szpitalny
drewniany przy samey wieży kościoła,
na gruncie jego będący, ma dach gą- |
tami pokryty, zkominem na dach wy-
prowadzonym. Izb w tym szpitalu znay-

, duje się cztćry, w każdey piec ogrze- |
walny i komin piekarski; okien siedem,
drzwi pięcioro.
sób dziesięć. Fundusz na utrzymanie
tych ubogich, jakoteż i zarządzającego|
niemi X. prebendarza, składają: 1%sum-
ma zł. pol. 28,186 przez Pawła Koby-
lińskiego skarbnika lidzkiego dana ro-
ku 1771 dnia 22 sierpnia, i przez te-
goż, roku i miesiąca tychże d. 25 wgro
dzie włodzimierskim zapisana; 2% summa
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złotych pol. 5,000 przez Różę Piaskow-
ską podczaszynę czer. ofiarowana roku
1766 dnia 30 czerwca, dokumentem o-
blatowanym dnia tegoż w ziemstwie
łuckiem. Z procentów od summy pierw-
wszey z Horochowa i Porycka, po pięć
od sta pobierając, jest corocznie docho-
du rubli srebr. 213 kop5g i pół, z któ-
rych rubli 155 są przeznaczone na ro-
czną pensyą dla xiędza prebendarza;
pozostałezaś rubli 76 kop. 59 i pół wy-
dają się na żywność i odzież dla sze-
ściu ubogich. Z procentów od drugiey
summy, po trzy i pół od sta, rubli 36
kop.75, utrzymuje się innych czterech
ubogich. Resztująca część dochodów o- 

Ubogich mieści się o- |

lanie z każdey fury wiozącey się

braca się na reparacyą domu szpitalne-
go. Ciż sami ubodzy podług dawnego
funduszu swojego, z niektórych pol ho-
rochowskich pobierają dziesięcinę, rubli
srebr. 7 wynoszącą, którą sobie na ży-
wność obracają.

8. MaciEejow, miasteczko. Szpital
przy kościele affiliowanym do kościoła
prepozyturalnego tamże będącego, skła-
da się z ubogich osób płci męzkiey 61
żeńskiey 6. Fundusz zaś tego szpitala
jest następujący: 1% Roku 1701 d.
10 grudnią „Atanazy Miączyński woje”
woda wołyński na utrzymanie 12 ubo-
gich , przeznaczył ordynaryi różnego
zbożamiar 27, płascze nowe co rok trze-

ci, bielizny po parze, i bóty, z dworu
mające się dawać. Teraz odbierają u-
bodzy: zboża różnego korcy 16 garcy
24, płascze na trzy lata, bielizny po

parze, i obuwie na rok, drzewa po Pr
o

miasta Maciejowa na przedaż. Oprócz
tego, kahał maciejowski obowiązany jest dawać coKIABAA dlą każdego ubogie-
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go pojednym złotym, na co tenże fun-'
dator zapisał summę 6,100 złotych pol-|
skich. Roboracya tego zapisu w aktach
grodzkich chełnskich pod rokiem 1702.
2re, Roku 1798 dnia 10 marca Michał
Pągowski szambelan, zapisał summę zł.
poj. 15,000, z którey g,ooo dla kościo-8
ła, a 6,000 na szpital przeznaczył.

'g. Tukzysk, miasteczko. Szpital przy,
kościele parafijalnym. M fundacyi Józefa
Ossolińskiego wojewody podlaskiego r.
1777 d. 1 stycznia uczynioney, ma ten
szpital rocznego procentu zł. pol. 110,
które podług myśli fundatora oddają się
ubogim studentom należacym do posłu-
gi kościelney.

10. PoRYck, miasteczko. Szpital przy
kościele parafijalnym. Z zapisu roku
1777 dnia 5 czerwca uczynionego przez
Szczęsnego Czackiego P. K., utrzymuje
się przy tymm kościele szpital, w któ-
rym ubogich płci męzkiey 6, i żenskiey
6. Ci biorą na rok mąki żytney kor-
cy 48, pszenney korcy 6, krup hrecza-
nych korcy 6, grochu korcy 5, soli gar-
cy 72, drew fur 56, płótna każda oso-
ba po arszynow a2, bótów nowych pa-
ra 1 lub zł. 4, mężczyzni na lat dwie
biorą sukienne Żupany, czapkę i pas, a
płascze na lat trzy; niewiasty podobnież
płascze na lat trzy, spodnice i katan-
ki sukienne na lat dwie. Na słoninę
ogułem zł. pol. 144. Szpital ten ma sum-
mę rubli srebr. 60, od którey pobiera
procentu rubli srebr. 4 kop. 65.

II. DEKANAT KOWELSKI

Podług wizyty X. Wincentego Dobro-
wolskiego kanonika łuckiego.

1. KowEL, miasto powiatowe. Szpi-
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'£al przy kościele parafijalnym X. Jen
; Antoni Rokicki Roe kowelski te-
petatoentea roku 1751 dnia 18 lipcai
'10 sierpnia sporządzonym, zapisał dwie
summy, z których jednę zł. pol. 6,000
(kościołowi na xiędza wikarego, a dru-
gą zł pol. 2,000 na szpital przy tym-
że kościele, z obowiązkiem utrzymy-
wania dwóch dziadów do posługi ko-
ścielney.

2. HoŁoBy. Szpital przy kościele pa-
rafijalnym. oku 1754 dnia 24 wrze-
śnia, Jeofila z Jeruzalskich Wilżyna
(Wilga) podkomorzyna derpska, wdo-
wa i dziedziczka dóbr Różyna, sum-
mę rubli sr. 1,800 do kościoła hołob=

skiego zapisała, z tćm rozporządzeniem,
aby od summy rubli sr. goo X. promo-
tor 8. rożańca odbierał procent na swo-
ję subsystencyą; a zaś od drugich ru-
bli srebr. goo aby procent szedł na u-
bogich szpitalnych. Który to fundusz
promotora rożańcowego i szpitala, tak
w grodzie włodziemirskim, roku idnia
tychże oblatowany, jakoteż roku 1775
dnia 25 sierpnia dekretem approbażio-
nis przez Franciszka Kobiełskiego bi-
skupa suffragana i officyała łuckiego
erygowany i przyjęty z procentem nie-
odmiennym po siedem od sta, którego
na rok wynosi rubli srebr. 63. Procent
ten odbierać powinien X. promotor, i
podług woli fundatorki rozdzielać na u-
bogich tym sposobem: każdemu dzia-
dowi (których powinno być z funduszu
sześciu) po rubli srebr.7 kop. 5o na rok

dawać powinien, półrocznemi ratami
po rubli 5 kop. 75, co uczyni na rok
rubli sr. 45. Z „pozostałey reszty rubli
18, ma sprawiać corocznie płascze gra- natowe każdemu dziadowi, z AA

Go*
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czerwonym i po parze bótów. Mają
ciż dziady wyznaczone na rok, płótna
po lokci 12, ze skarbu dwornego dawać
się mającego, i po trzy ćwierci żyta,
a po trzy jarzyny, drew na tydzień fur
5. Tym dochodem szpitalnym, już od-
dawna nie zatrudnia się X. promotor.
Gdyż skarb przyjął to na siebie, i tćm
wszystkićm sam rozporządza. Dziadów
do szpitala ani X. proboszcz,ani X. pro-
motor przyymować nie jęst mocen, po-
nieważ to zostawiła sobie i następcom
swoim fundatorka.

5. MiELNica, Szpital przy kościele pa-
rafijalnym. Roku 1750 dnia 25 maja,
Jerzy Olszański podkomorzy łucki, za-
pisał plac naprzeciwko kościoła, mię-
dzy kanałem zamkowym i fosą leżący,
na zabudowanie na tymże placu szpi-
tala dla takich ubogich, którzyby w ko-
ściele spiewali rożaniec; poźniey zbu-
dował na tym placu szpital; ale ten ro-
ku 1781 d. 51 maja w czasie pożaru
zgorzał. Władysław Czarnecki summę zł.
pol. 1,600 od kahału kowelskiego sobie
winną na tenże szpital zapisał, z obo-
wiązkiem, aby czterem ubogim, do spie-
wania w kościele rożańica używać się
mającym, X.altarysta rożańcowy z pro-
czutu dawał na płascze po zł. 57 gr.
15 corocznie. lecz gdy ta summa de-
kretem kommissyynym, za reskryptem
królewskim roku 1750 dnia 1 września
zapadłym, zmniejszona jest tylko do
tysiąca złotych, a procentu zł. 55, ną
sprawienie jednego płascza naznaczone-
go niestawało; przeto szpitalnych ubo-
gich przy kościele mielnickim nie utrzy-
mywano. Dopiero r. 1815 d. 25 sier-
pnia nastąpiła komplanacya między
mieyscowym probosczem X. Juścińskim,  
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a kahałem kowelskim, mocą którey już
nie 55 ale 50 złotych, obowiązał się
płacić. Jakowy procent pobiera się, i
na tym funduszu utrzymuje się dziad
jeden. | -

4. Rarno. Szpital przy kościele pa-
rofijalnym. Moku 1624 d. 12 sierpnia
Zygmunt 1I1 król, przywilejem inno-
wacyynym, zabezpieczywszy poprzedni-
cze kościołowi ratneńskiemu nadania;
z prowentów wyszynkowych miasta Ra-
tna, wyznaczył corocznie na bakałarza
zł. 40, na organistę zł. 10, a na szpital
zł. 20. Jakowa należność oddawna nie
dochodzi. Proboscz teraźnieyszy rospo-
czął proces z miastem Ratnem, wzglę-
dem regularney opłaty rzeczoney na-
leżności. (Ciąg! nastąpi).

 

WYDZIAŁ "TOWARZYSTWA OPIEKI WIĘZIEŃ

W MIESCIE OREŁ. (*) ś,

(z Dzień. Imper. tow. człekolub. r. 1822. Część
KXT str. 3.)

Ob tego czasu, kiedy ustanowione
w Petersburgu towarzytwo opieki wię-
zień, wykazało postępy  dobrotliwe
w świętey sprawie osłodzenia losu w wię-
zieniach cierpiącym,i pobudzenia do
żalu winowayców, miasta guberskie u-
biegają się w naśladowaniu tak piękne-
go przykładu stolicy.
/'W roku jeszeże 1820 duchowień-

stwo, szlachtai stan kupiecki miasta
Oreła, oświadczyli wspólne życzenie u-
formowania wydziąłu towarzystwa ©*

() Ob. Dzieje Dobroczynności rok 1820 str.
"145 i rok 1821 str. ZA > AR
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pieki więzień. Przewielebny Jonasz
biskup orełowski, uwiadomił o tako-
wćm życzeniu ministra spraw duchow-
nych i oświecenia narodowego, Xięcia
Golicyna.  Xiąże ten, jako zostający
wurzędzie prezydenta petersburskiego
towarzystwa opieki więzień, doprowa-
dziń to do wiedzy Jego Cesarskiey Mo-
ści. Lecz ponieważ wówczas niewia-
dome były jeszcze ani osoby, podeymu-
jące się obowiązku przynoszenia ulgi
<cierpieniom uwięzionych; ani też środ-
ki dostateczne, chociażby do pierwia-
stkowego odkrycia działań dobroczyn.-
nych; tedy Cesarz Jegomość rozkazał mu
zebrać uprzednio względem tego przed-

- miotu wiadomości szczegułowe i potem
je do uwagi swojey przedstawić.
W skutek tego rozkazu JO. Xiąże

Golicyn odnosił się do przewieleb. bi-
skupa Jonasza, którymu-doniosł, że
Życzenie wszelkich stanów miasta Ore-
ła, ustanowienia u siebie towarzy-
stwa opieki więzień, wzrasta codzien-
nie; liczba członków ciągle się pomna-
ża; że podczas ostatniego posiedzenia
wydziału towarzystwa bibliynego w O-
relu, wybrano już kandydatów do peł
nienia obowiązku członków w komite-
tach męzkim i damskim wydziału to-
warzystwa opieki więzień tam formu-
jącego się; wreszcie, że na otwarcie je-
go działań, zebrano już z dobrowolnych
corocznych i jednorazowych ofiar, 4765
rubli, 50 kopiejek.

Prezydent petersburskiego towa-
rzystwa opieki więzień, w dniu 28 sier-
pnia roku 1821, przedstawił otóm Ce-
sarzowi Jegomości. Jego Cesarska Mość
zezwalając na założenie w Orelu wy-
działu towarzystwa opieki więzień,  
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naywyżey oraz potwierdził prżedsta-
wionych członków towarzystwa na te u-
rzędy, do których byli wybranymi.

"Takim sposobem, uformowany w O-
relu wydział towarzytwa opieki wię
zień, otrzymał byt swóy prawny, i dzia-
ła na osnowie naywyżey utwierdzonych
dnia 19 lipca 181g roku prawideł, pe-
tersburskiego komitetu towatrzystwa
opieki więzień. Otwarcie jego komi-
tetów w jak nayuroczystszy nastąpiło
sposob.

Przy otwarciu komitetu męzkiego,
dnia 12 grudnia 1812 roku, Yvice-pre-
zydent jego Pan gubernator cywilny
orełowski Szreder, czytał na posiedzeniu
zdanie sprawy ostanie więzień w mie-
ście Orelu, i o ich ulepszeniu: stąd
się bierze wyjątek następujący.

„ Otrzymując rządy tuteyszey gu-
bernii, mówił P. Szreder, nie mogłem
być obojętnym widzem stanu winoway-
ców uwięzionych, i za pierwszy miałem .
obowiązek uwiadomić o tóm zwierzch-
ność wyższą i troskliwie prosić o uży-
cie skutecznych środków do ulepszenia
ich stanu; miałem szczęście, przy kom-
munikacyi JW. hrabiego Wiktora Ko-
czubeja, zarządzającego ministerynm
spraw wewnętrznych, pod dniem 30
czerwca datowaney, otrzymać potwier-
dzenie planu budowy zamku turemne-
go w Orelu przez Nayjaśnieyszego
Pana w Laybach wydane.

„ Tą kommunikacyą mię obowiąza-
no do wybudowania zamku w sposob
ekonomiczny. Już materyały po więk-
szey części są przygotowane i spodzie-
wam się, przy pomocy Naywyższego,
w przeciąga dwuch lat budowę tę u-
kończyć. Do tego zaś czasu zyskałem

-
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pozwolenie P. Jenerał-gubernatora u- (zwierzchnictwa cywilnego 507, więż-
rządzić na prędce turmę w jedney czę-
Ści koszar, dla woyska tu konsystujące-
go wybudowanych, i w przeszłymmie-
siącu listopadzie więzniowie tutay prze-
prowadzonymi zostali. Ile tylko czas
1 micysce pozwalały, starałem się za-
prowadzić całkowity porządek dla u-
miesczenia.chorych również jako i sa-
mych więźniów, których liczba w po-
równaniu z innemi gubernijami nad-
„zwyczay jest «wielką: |

„ Wsparciaosób czułych. dopomogło
ami do urządzenia szpitalaprzy więzie-
niu, osobliwie otrzymawszy pierwiast-

„kowie na ten cel przeznaczone, od zna-

ney ze swoich -dobrodzieystw JO: Ażę-
żney Maryi śuopuchinowey, 700 rubli.
«Obywatel powiatu dmitrowskiego Piotr
Szypów, ofiarował 20 bajowych kołder
1 tyleż szlafroków, co kosztować mogło
„około 600.rubli, i to można powiedzieć,
służyło za -osnowę założenia szpitala.
Wyborney roboty obraz Nayś, Bogaro-
„dzicy, .w kosztownie wyzłacanych- ra-
mach, przez radcę tytularnego P. Ma-
„timowa .darowany, zdobi dzisiay to
mieszkanie łez i wzywa cierpiących do
„żalu i,modlitwy. Nadto ofiary aż do
„dnia<dzisieyszego wynoszą 1528 rubli,
„52 kopieyki. Z tey summy śrobiónB
"wydatek,:na zakupienie łóżek,matera-
ców, bielizny, miedzianych i szklannych
naczyń. Inspektor medycznego urzędu
DP; Gaspari, przyrzekł założyć swoim
kosztem nie wielką aptekę, i opatrzyć

ją w lekarstwa potrzebnć. Na wyżey
wzmiankowane rzeczy dotąd wydano
1,107 rubli. Pozostaje zatem 421 ru-
bli, 52 kopieyki. Wszystkich więźniów
liczba dotąd wynosi 561 osób. Z tych  

| niów woyskowycłt. 54. Ci ostatni od-
bierają prowijantw naturze; dla pierw-
szych zaś ze skarbu wydaje się dla każ-
„dego więźnia po 7 kopiejek codzieńnie.
Z powodu drogości tu chleba, ilość ta-
.kowa zupełnie jest niedostateczną; i dla
tego ze złożoney przez dobrodziejów
summy, musiałem codziennie wydawać
od 12 do 15 przeszło rubli, i tym zaspo-
:koić ich potrzeby konieczne. Lecz po-
nieważ dalsze ich utrzymanie nie jest
jeszcze ugruntowanem, przeto mam za
powinność przy pierwszem naszem po-
siedzeniu przedstawić na uwagę komi-
tetu w tym względzie myśli moje, rów-
nież jako i przygotowany projekt szcze-
gulney dnstrukcyi dla dozorcy więzie-
nia i prawideł utrzymywania ekono-
micznego więźniów. Przed wybudowa*
niem nowego zamku turemnego, nie
podobna było inaczey umieścić wię-
źniów, jak są teraz umieszczonymi.
Ściany bowiem wnętrzne koszar, nie
mogą być naruszone. Płeć niewieścia
atolizupełnie jest oddziełoną. Łaźnia,
i mieysce dla straży urządzone, a ko-
szary palisadą otoczone zostały, więcey
uczynić ani mieysce, ani czas, ani sum-
ma ku temu celowi przezemnie, z prze-

znaczoney na wybudowanie zamku tu-
remnego wyliczona! nie dozwalały, i
mówię otwarcie, że bez gorliwey czyn-
ności P. Petondi, guberskiego orłskie-
go architekta, całey roboty, w tak krót-
kim czasie i opoźnioney porze roku,
nie podobnaby mi było wyśpieszyć.
Za obowiązek przeto uważam, donic]
mić o tem komitet.”

Odkrycie damskiego komitetu na*
stąpiło dnia 18 grudnia tegoż 1821 ro-
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ku, przy licznem zgromadzeniu człon= "gasługującym na wsparcie po zwiedzeniu
"łów towarzystwa, dobrodziejów, i ca-|
łey ogułem orełskiey publiczności. Po|
przeczytaniu odezwy prezydenta pe-|
tersbuskiego towarzystwa opieki wię-
zień, JO. Xięcia AlexandraGolicyna, o
zezwoleniu Nayjaśnieyszego Cesarza Je-
gomości na ustanowienie w Orelie ko-
mitetu damskiego,i potwierdzeniu wy-
branych pierwiastkowie prezydenta i
członków, postanowiono niezwłocznie
przystąpić do czynności na osnowie pra-
wideł petersburskiego komitetu dam-
skiego. I dla tego między innemi, po-
stanowiono zwiedzić naprzód oddział
niewiast w turemnym zamku mieyskim
i wyszukać środków do ulżenia losu
w nim cierpiących.

Ponieważ, przez Cesarza Jegomości|
utwierdzona prezydentem tego komite-
tu Hrabini Helena Zętowa, wyjechała
za granicę, przeto w skutek uwagi pre-
zydenta petersb. towarzystwa opieki |
więcień, XięciaGelicyna, postalfowiono|

Wprzez pismo prosić Panią Hrabinę o|
wiadomość, czyli prędko może powró-
cić dla pełnienia przyjętych obowiąz:|
ków, a przez ten czas, do sprawowania |
urzędu prezydenta uproszono JW. Na-
dzieję Masłowę, która z uczuciem wdzię-
czności

proszenie. Na temże posiedzeniu, na

mieysce zmarłey Maryi Swieczyney,
obrana członkiem Pani Katarzyna Chra-|
powicka vice-gubernatorowa orełska.|

| dom) dla przytułku chorych ubogich,
' zgrzybiałych, kalek płciobojey, a szcze-
|gulniey ranionych rossyjskich żołnie-

Nakoniec, przy uroczystości otwar-
cia tego komitetu, zebrano na wspar-
cie uwięzionych w zamku turemnym
orełskim niewiast, 70 rubli, które po-
stanowiono użyć na przyniesienie ulgi

tualny;

„anjutant;

,kownik.

ku szanownym: swoim spół-|
członkom, chętnie przyjęła takowe za-| 

więżienia.
Teraz wydział orełski towarzy-

stwa opiekiwięzień, jak wiadomo, skła.
da się z dwóch komitetów. Komitet

o| męzki liczy 55 członków, dwóch pod-
skarbich, 5 vice-prezydentów, a mia-
nowicie: Jonasz , biskup  orełski;
KXiąże leczy Kurakin radca tayny ak-

Alexander Bałaszew jenerał-
gubernator; Baron Zeodor Korfjenerał-

Mikołay Szreder gubernator
cywilny orełski; i dwóch sekretarzy
to jest: Grzegorz Dmitryjew kapłan
'cerkwi krestowozdwiżeńskiey i Andrzey
Hierasymów Alezandryjski guberski se-
kretarz i buchalter pocztowego komto-
ru. Komitet damski składają: prezy-
dent: Hrabini Helena Zotowa, 14 człon-
ków i sekretarz Grzegorz Tivkutjew pół-

TŁ L. B.

NOTA NAYWYZEY POTWIERDZONA O ZAŁO.

ZENIU W SIMFEROPOŁU SZPITALA TARA+

NOWA BIEŁOZIEROWA, POD PROTEKCYĄ

NAYJASNIEXSZEY ROSARZPNARZSR TEO--

DOROWNX.

(z Dzień. imper. Tow.człekolub. r. 1822. Część
y XXI str. 22.)

ZMARŁY W r. 181g dnia 31 marca
Toranów-Biełozierów, obywatel guber-
nii tauryckiey, testamentem przepisał
między innemi: blizko miasta Simfero-
pola założyć szpital (strannopryimnyj

rzy, dla ran lub dla starości uwolnio-
nych, i na utrzymanie wydzielił swoje
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tak ruchome, jako też nieruchome!
w gubernii tauryckiey dobra, wyzna-
czywszy exekutorami sweywoli PP.
Byczeńskiego kontr-admirała, Goworo-
wa jenerał-majora, Nowikowa majora i
Deserra profesora chemii. Przerzecze-
ni exekutorowie pismem pod dniem 11
września roku zeszłego 1820 prosili mię
o przyjęcie takowego zakładu pod mo-
ję protekcyą. Po zakoimmunikowaniu
tey proźby Waszey Cesarskiey Mości,|
„uznano przez was za rzecz potrzebną
dowiedzieć się wprzódy szczegułowie o
fanduszach, dla tego' zakładu przezna-
czonych, oraz o myślach w tym wzglę-
dzie Panów exekutorów. —Takowe wia-
domości otrzymane, jak bezpośrednio
od exekutorów z dołączeniem kopii te-
stamentu, tak i przez zarządzającego
ministeryum spraw wewnętrznych rad-
cę taynego aktualnego hrabiego Koczu-
beja; z których się okazuje: |

Naprzód: że dla założenia i utrzy-
mania szpitala, służą następujące ru-
chome i nieruchome fundusze.

* 1. W. mieście Simferopolu porzą-
dny dóm drewniany, na podmurowa-
niu; z potrzebnemi budowami i sadem
owocowym; tudzież kram; w mieście
zaś FKupatoryi niewielki dóm muro-
wany. ;

.. 2. Wieś w powiecie simferopol-
skim; w którey znayduje się dusz płci
męzkiey go, niewiast 83, traktyer przy
wielkiey drodze, folwark, ogrod owoco-
wy, owiec hiszpańskich sztuk 1484, o-
raz bydła różnego rodzaju sztuk 151.
Włościanie na mocy testamentu mają
prawo otrzymać wolność, płacąc wy-
kupu po 200 rub. od duszy męzkiey,
na rzecz szpitala.
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8. Jeszcze dwie wsi z pewną liczbą
gruntu, budowlą, młynami, ogrodami
owocowemi , i dwór z lasem dębo*
wym. |

4. Winnice nadrzeczkąKaczą i w do-
linie sudackiey. s

5. Gotowemi pieniędzmi: 66 czer.
zł, 129 rubli złotem i srebr., 88,558
rub. 11 kop. assygnacyami; w obligach
i pożyczonych 75,587 rubli.
©. 6. Z majątku liczy się dochodu oko-
ło 12,000 rubli, a z przedażą lasu oko-
ło 15,000; prawne zaś procenta od ka-
pitałów wynoszą do 8,000 rubli.

Powtóre: opinija exekutorów zawiera
się w następujących punktach.

1. Sprzęty ruchome sprzedać, nie-
ruchomy zaś majątek nadal do uwagi
zostawić w teraźnieyszym stanie pod
zarządzaniem exekutorów, a kapitał
pieniężny odesłać do rady opiekuńczey
domu wychowania. -

2. Stosownie z wolą nieboszczyka, na
szpital wystawić nie opodal od Simfe-
ropola dóm murowany o dwu piętrach
na 50 ludzi, z kaplicą, podług przed-
stawionego planu; co wszystko ma kosz-
tować 70,777 rubli. Dopóki zaśto wy*
wybuduje się, otworzyć zgodnie także
z wolą nieboszczyka przytułek w jego
własnym domu, w Simferopolu dla 20

kolek ubogich i zgrzybialych; a to po-
służy za doświadczenie do utrzymania
poźnieyszego szpitala.

3. Rząd nad tym szpitalem „mieć
powinni exekutorowie, którzy na mo*
cy testamentu mogą obrać następców.
Oni nie mają podlegać izbie powsze-
chnćy opieki, a dla ciągłego działania
składają radę. W przedstawionych wia- domościach, wyliczają się prawidła i
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sczeguły , wewnętrznego porządki i ra-
dy tyczące się.

4. Na utrzymanie spitala przeznacza
się podług dołączonego etatu 16,116 rubli
535 kop., gdzie też umiesczone są do-
datkowe na 5 oficerów po 200 rubli
na każdego, jeśliby którzy w tym zakła-
dzie mieszkać chcieli.

5. Do szpitala przyjmowani być
majązgodnie z wolą ś.p. nieboszczyka,
ubodzy chorzy nieuleczeni, także zgrzy-!
biali płci obojey niedostatni, a miano-
wicie żołnierze rossyjscy, dla ran lub
starości uwolnieni. |
zakładzie lekarz, dla opatrywania miesz-
kających w domu i przywożonych cho-
rych.

6. Exekutorowie zostawują sobie
prawo, sprzedania części majątku, jaką
osądzą za rzecz potrzebną, wyjmując
włościan,a pieniądze oddać'na pomnoże-
nie do zachowawczey kassy domu wy-
chowania.

7. Exekutorowie nadto upraszają o
następujące dla tego zakładu preroga-

tywy.
a) Nazwać go szpitalem Taranowa-

Biełozierowa. 7
b) Uwolnić od wszelkich SGwatelii

skich powinności.

dnią.

d) Zalecić urzędom sądowym guber-
nii tauryckiey, udzielać wszelkie wspar-|
cie dla tego dumu, za kommunikacyą
exekutorów. (

e) Znaydujących się przy nim ofi-
cyalistów liczyć w aktualney służbie
monarszey.

Przedstawując to wszystko na roz-
patrzenie Waszey Cesarskiey Mości, u-

>Dzieje dobrocz. październik, rok 1822.

|abym zgodnie

Ma być przy tćm|

|| Dpia 22 czerwca
c) Przeznaczyć doń straż odpowie-
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|praszam o odpowiedź, czyli się zdaje,
z prośbą exekutorów

przyjęła ten nowo ustanawiający się za-
kład szpitala pod moję protekcyą? I je-
żeli na to nastąpi zgoda Waszey Cesar-
skiey Mości z potwierdzeniem wszyst-
kich albo niektórych wyżey wypisanych
|punktów; sądzę ja za rzecz potrzebną,
ażeby rada rządząca szpitalem, z exeku-
torów złożona, zawiązała się tym porząd-
kiem i podług tych prawideł, których
się pilnują rady innych, pod moim
zwierzchnictwem będących zakładów:
na co będę oczekiwać Waszey Cesarskiey
Mości odezwy, i komu wypadnie rozkazu.

Ma oryginale własną Cesarzowey .
| Jeymości-podpisano ręką tak:

% MARYA.w Pawłowsku.
Czerwca 20 r. 1821.

Na teyże nocie własną Jego Cesar-
|skiey Mości napisano ręką tak:

Przyjęcie przez Waszą Cesarską Mość
|pod sczegulną swoję protekcyą, dobro-
|czynnego tego zakładu, będzie rękoy-
mią dobrego jego bytu. Na wszystkie
punkta cosię jego tycze, ja się zgadzam
zupełnie, okrom przeznaczenia do nie-
go osobney straży, którą w potrzebie
wyznaczeni inwalidzi zastąpić mogą.

Carskie Sieło. ALEXANDER.

1822 roku. TŁ. L. tiogalski.

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZE-
SZŁYCH.

PraszczaNica. — (Ze zbioru zabytków
historycznych w Puławach w świątyni
Sybilli.)

Mięgbzy wielą i znakomitemi darami,   | które król Zygmunt III po swym po-
wrocie z wyprawy smoleńskiey w roku

61:
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1611, uczynił był w Wilnie dla XX.
Bazylianów przy kościele ś. Tróycy, li-,
czyła się tak nazwana. w sławiańskim
języku: Płaszczanica, w greckim cidw,
niegdyś bogato złotemi srebrem hafto-
wana, karolek drogiemi i perłami
sadzona (*), teraz "dawnóścią i w. cza-
sach wojennych z tych ozdob ogołocona,
i dla samey tylko osobliwości w Swią-
tyni Sybilli w Puławach u Kiążąt Czar-
toryskich chowana.

Jest to sprzęt w samym tylko ko-
ściele wschodnim używany, na pamiąt-
kę zdjęcia z krzyża Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, i obwinięcia jego ciała
w prześcieradło, dla złożenia, wedlug
zwyczaju żydowskiego, w grobie, ktiez
mu Józef i Nikodem, senatorowie ży-
dowscy, byli przygotowali. [I dla tego
z. jakieykolwiek materyi on bywa spo-
rządzony, pospolicie zwykł miewać na
sobie wyobrażenie ciała Jezusowego i
wspomnione osoby senatorów. Na tym,

którego tu rycinę wystawujemy, są je-
scze wyobrażenia trzech Maryj, o któ-
rych wspomina Ewangelia, że się znay-
dowały przy tey tragiczney scenie, we.
spół z Janem ś., nadto są tu jescze Du-
chowie niebiescy, Aniołowie, Archanio-
łowie, Cherubiny, Serafiny, dla uczcze-
nia Twórcy swojego.

Napisy znaydujące się wo aławiaść| i
skim języku, w- pierwszey od brzegu
kratce miesczą w sobie: od kogo, kie
dy, za jakiego monarchy, za jakiego me-
tropolity, i gdzie sprzęt ten był zrobio-
ny: i słowa które wyraźnie czytać się

  

(5 Świadczy o tóm Kreuza w dziele pod tytu-
łem: Qbrona jedności cerkiewney st. 108.
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jescze dają, są: Lita 7055 (*). pry
derżawie Błahowirnaho. Welikoho Knia-
zia Iwana. Wasilewicza wscja Russii, i
Preoswiaszczennom Makaryi  metropo-
lite wseja Russii, zamyszlen byst” siy
wozduch, miegiaca dekabria 26. Powe-

liniem kospodina, swiaszczenno episko-
PA... Preczystyje jeho materi i we-
likich czudotworec, wiroiuże i podwihom
i molitwami hospodina episkopa Huria
sowerszysie welikoie syje Bożyie diło lita
7054..... a dilan byst> w preczestnij
obiteli. preczygtyje Bohorodicy Odiritria,
w nowom  monastyri naJMoskwie, smi-
rennymi inokiniami w czest” t stawu
preczystij Bohorodicy.

Druga kratka w około brana, mmie-
Ści w sobie modlitwę kościelną, w wiel-

ką sobotę na mszy przy grobie przed
ofiarowaniem spiewaną, która jest w
tych wyrazach: Światy Boże, Światy
kripki, Swiaty besmertny pomiłuj nas.
Da mołczyt” wsiaka płot” czełowicza, i.
da stoit” so strachom ijtrepetom, niczto”
że w sebi zemnoje da pomyszlaiet”, Car
bo carstwujuszczymi Hospod hospod”-
stwujuszczym Christos Boh nasz, proi-
schodit zakłatysia i datysia w snid wir- -
nym: predidutże semu licy Anhelstii
sowsimi naczały iwłastmi, mnohooczy-
tija Cherubimy i szestokryłniaja Serafi-

, łica zakrywajuszcze ż ONE
piśd, „Alliluja. (38
_ Mniemam, że przyjemność uczynię
dla czytelników, wydając choć w sła-
bym przekładzie piękności tego spie-

  

(*) Grecy liczą od: stworzenia świata do naro*
dzenia Chrystusa 5508 lat, i teraznieyszy rok 1822 według m rachuby jest u nich7330.

zz ;
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wu, tak wybornie ułożonego w języku
greckim, i równie wybornie przelane-
go na język sławiański. Oto jest prze-
kład polski: ) ao:

Święty Boże, Swięty mocny, Święty
nieśmiertelny, zmiłuy się nad nami.
MWicoch umilknie wszelkie ciało ludzkie,
i miech stanie z bojaźnią i drżeniem, o
niczóm ziemskiem niemyśląc: Król al-
bowiem królujących, t Pan panujących
przychodzi wydać się na zabicie, i dać
siebie na pokarm dla wiernych : poprze-
dzają go aniołowie, ze wszystkiemi mo-
carstwami i władzami, wielooczne Che-
rubiny ż szescioskrzydlate Serafiny;
twarze zakrywający i spiewający pieśń,
„Alleluja. : |

_ W koło Cherubinów i Serafinów, na
cztćrech rogach znaydujących się, są te
słowa: Molu sławy twoicja, swiat, swiat
Hospod”..: Proszę majestatu Twojego,
święty, święty Panie...
|, W-środku samego pola są napisy
sławiańskiemiliterami: Położenie w hkrob
dsus Christa, złożenie w: grobie Jezusa
Chrystusa: Kadiło, kadzidło: nad gło-
wami Maryj, źeny mironosycy, niewia-
sty z maściami : nad głowami Aniołów,
ich imiona, Ankeł Michaił , Anket Ha-
wryił, Anioł Michał, Anioł Gabryel: ja-
ko też greckiemi literami nad głową
Matki Boskiey, są wyrazy skrócone
MHTHP ©Ee, Matka Boska; nad $. Janem e-
wangelistą "ans ©wxys Jan Teolog: w rę-
ku Aniołów są tak nazwane w sławiań-
skim ripida , wgreckim 'Pirfiy używa-
ue wobrządku greckim jakby wachla-
rze, które niekiedy bywać zwykły
Z dzwonkami; na nich grecki napis
Aylos. dh ©tws, 'Aylus, Swięty. Boże Święty.

Nareszcie przydać tu należy, że
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sprzęt tego rodzaju jest w naywiększóm
poszanowaniu w kościele wschodnim.
W processyach przy wyprowadzeniu
ciała Chrystusowego do grobu, i na
zmartwychwstanie, niesiony bywa od
cztćrech kapłanów w apparaty postro-
jonych; rozesłany przy grobie, a po-
tem na wielkim ołtarzu, odbiera cześć
przez pocałowanie, gdzie trwa aż do
uroczystości Wniebowstąpienia Pańskie-
go; potćm zdjęty, niebywa już pokazy-
wany w kościele, aż za powrotem tych
samych dorocznych uroczystości śmier-
ci i zmartwychwstania Pańskiego.
Pisano w Wilnie X. Tadeusz M4rzwski Bazylian.
182ą r. ;maja 16.

 

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

WIADOMOSC HISTORYCZNA O ZNAJOMSZYCH
BANKACH że $czegułowym ich opisem, *
przez Ludwika JELSKIEGO:

RosrRawa, o Kredycie i o Bankach,
przełożona z francuzkiego z dzieła Pa-
na Ganilh (ob. wyż. st. 781i 685) daje
'nam bez wątpienia, jak nayczystsze wyo-
brażenie kredytu, oraz teoryi rozmai-
tego rodzaju banków, opartych na kre-
.dycie handlowym, a razem przyczynia-
jących się do jego rozszerzenia. Lecz
Pan Ganilh zajęty przedmiotem swoim,
tyle tylko wchodził w sczegułowe opi-
sy banków, ile to poshaugiwało do u-
gruntowania zasad ich zaąchowawczych.
Nie od rzeczy więc będzie, pomieścić
tu historyą banków, oraz weyśćw SCcze-
gułowe opisanie tych zakładów.

Nim jednak do tego przystąpimy, zastanowmy się wprzódy nieco nad kre-
| qęterń w ogule.

o 61*
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Banki, posługują do rozszerzenia kre-
dytu dro handlowego, albo publiczne-
go, albo nakoniec prywatnego. Banki
składowe i obiegowe mają sczegulnie
na względzie kredyt handlowy , a jeśli
częstokroć połączyły go w jedno z kre-
dytem publicznym, tedy nie raz odpo-
kutowały za toich stowarzyszenie. Ban-
ki hypoteczne i lombardy, służą ku
pomocy kredytowi prywatnemu.

Jakkolwiek są pożyteczneiostatnie
zakłady, nigdy jednakże nie dorównają
tym, które mają na celu jedynie tyl-
ko kredyt handlowy.

Przyczyna zaś tego stąd mianowi-
cie pochodzi; że Kamael zajęty prze-
prowadzeniem tylka towarów od pro-
dukującego do spożywającego, kończy
niekiedy działanie swoje w czasie jak
naykrótszym; produkcya zaś ziemna
potrzebuje zawsze roku, aby dokonaną
być mogła; i dla tego. wexle kupieckie
wydają się z terminem bliskim, a nay-
surowsze prawa zapewniają ich wypła-
tę; obligi zaś prywatne, chociażby na-
wet podlegały równey praw surowości,
tę jednakże mają niedogodność, iż są pra-
wie zawsze z terminem rocznym.

Mała ta na pozor różnica, stanowi
w dalszych skutkach swoich ten tak
wielki przedział między dwóma kre-
dytami. Wexle i obligi są nąypierw-
szym sczeblem kredytu, umorzenie zaś
ich w terminach wyjścia należałoby
do monety. Potrafiono atoli zręcznie,
usunąć ją od tey funkcyi, i banki wy-
płacają biletami wierzytelnemi wexle
i obligi, branei wydawane w rozmaitych

 

954

„mienia w każdym czasie na monetę;
lecz kupiec który je świeżo otrzymał
za wexel mu służący, za dni kilka lub.
kilkanaście będzie musiał zapłacić sum-
mę należną komu innemu za jego. na-
wzajem wexlem; bilety więc. posłużą.
mu do tey zapłaty, i tym sposobem
przechodząc z rąk do rąk, a nayczęściey
z banku i do banku, gdzie wytrącają
się wszystkie wexle, i gdzie przeto szu-
kać ich potrzeba w terminach ich wyj-
ścia, w pewney tylko części wymienia-
nemi być mogą na monetę, to jest w tey,.
która drobne rozpłaty zastąpić musi:

stąd zapas pieniężny bankowy, dosyć
kiedy odpowiada części tylko wypu-
sczonych biletów. Lecz nietak się rzecz.
ma z obligami; długi ich termin i ro-
dzay kredytu prywatnego, przeznaczo-
nego zawsze do spożycia, czyli to pro-
dukcyjnego czyli niepłodnego, wycią-
ga koniecznie częściowych rozpłat, a
zatem sztuk brzęczących , stąd więc
wszystkie prawiebilety wypusczone na
obligi prywatne, powrócą do. banku i
żądać będą ich wymiany na monetę. Lu-
bo zaś w pewnych i oddalonych od sie-
bie terminach wyjścia tych: obligów,
bank otrzyma w: monecie całą ichwar-

tość, wszelako musiał ją wprzódy zastą-
pić a stąd zapas jego ledwo. nie odpo-
wiedni być musi całey ilości wypusczo-
nych biletów. 'Tak więc wyraźną jest.
rzeczą, że banki handlowe, przedłużają
kredyt rozpoczęty przez.wexle, owszem
tyle dokazują, że: za jego. tylkopomocą»
handel przebiega: całą przeznaczoną dla
siebie drogę; banki zaś prywatne, lubo

kierunkach, a „przeto mogące się wrze-| nie są bez użytku, przez to, że zgroma-
czy samey, nawzajem znisczyć i umo-
rzyć. Bilety te w prawdzie bank wy-

dzają kredyt do jednego mieysca i na

'dają mu ruch życia, wszelako gdy 74
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pośrednika do czynności śwoich, potrze-
bują koniecznie wartości rzeczywistey,
to jest monety, przeto mało, lub wni-
czemnieosczędzająużycia drogich kru-
szców, a tćm samem ustąpić muszą
pierwszeństwa. bankom handlowym.

Kredyt publiczny albo ma oddziel.|
ne banki, dla obiegu wartościswoich,
albo stowarzyszony bywa z kredytem
handlowym. W pierwszym przypadku
*wypuscza monetę papierową; w drugim,
bilety wierzytelne banku, zamienia nay-
częściey na tęż monetę, jako we Fran-
cyi, podczas krótkiego, ale pamiętnego
istnienia systematu Lawa, i w Anglii od
roku 1797 po dzień dzisieyszy. Gdy
zaś o monecie papierowey, nie znaydu-
jemy naymnieyszey wzmianki w po
przedniey rozprawie, umyśliłem prze-
to cokolwiek o niey tu powiedzieć, ró-
wnie jak o innych znakach, wyobraża-
jących sztuki złota lub srebra, a nale-
żących nayczęściey do kredytu publi-
cznego.

Moneta papierowa (les mćtalliques
ou le papier monnaie, Papiergeld) i
wszelka inna zastępująca: monetę złotą
1 srebrną, są to znaki, które rząd na-
kazuje przyjmować w miescu teyże
monety. Stąd wypusczenie tych zna-
ków, nie tyle jest czynnością handlową
jako raczey ucieczką finansową, i dla
tego niektórzy autorowiewyłączają ten
rodzay kredytu z teoryi ekonomii poli-
tyczney,. lub jeśli o nim namieniają, to.|
jedynie dla tego, aby tym bliżey oka-
zać różnicę tych znaków a mianowicie
monety papierowey od biletów wierzy-
telnych, pomimo pozornego ich. do sie-
bie podobieństwa. |

Myśl użycia znaku jakiego, zamiast
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monety mającey wartość rzeczywistą,
nie mma w sobie nic nadzwyczaynego, i
„mogła przyjść łatwo ludom nawet dzi-
/kimi nieokrzesanym. Jakoż ślady tych
znaków
żytności.

znaydujemy w odległey staro-

W xiędze II ekonomiki, przyzna-
waney powszechnie Arystotelesowi, ca-
ły jeden rozdział poświęcony jest Ażsto-
ryi dostania pieniędzy, to jest: przykła-
dom zaradzającym ich niedostatkowi;,
i między innemi do tego sposobami, czy-
tamy i to właśnie; że w niektórych kra-
jach, w nagłey potrzebie, podnoszono
wartość rozmaitych grubych materya-
łów do wartości srebra. Na dowod przy-
toczę tu wyjątki z przekładu sławne-
go doktora Sebastiana Petricego, medy-:
ka króla polskiego Zygmunta III.

„Gdy było wiele sróbra w Insule,
„Dionysius Sirakuski kazał pieniądze
„bić z kontryfału, zebrawszy pospólstwo
» wszystko, długą rzecz uczyniwszy, za-
„lecił im one z cyny pieniądze nowe.
„A Sirakuzowie acz nie radzi,, zdaniem
„i uchwałą swoją też sami potwierdzili,
„i każdy miasto sróbra chował cynę do-
„ina, a srćbrne pieniądze do skarbu po-
„spolitego: chowano (*).”*

»„T'ymotaeus: Ateńczyk , woynę wio-
„dąc z Olyntyami, gdy nie miał pienię-
„dzy, bił miedziane grosze; i żołnierzom:
„rozdawał. O co; gdy się'żołnierze gnie-
„wali, powiedział: Nie wiem coby im
„nie dostawało, gdy za te pieniądze od
„kupców: wszystkiego, i na rynku wsze-
„lakich potrzeb dostaną. A kupcom po--
„wiedział, iż któreby pieniądze od żoł--

(*) st. 45.
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„nierzów wzięli miedziane, te on zaś
„przyjmie za towary, i łupy z nieprzy-
„jaciela pobrane: a jeśliby nad to mieli
„jescze miedzianych co pieniędzy, obie-
„cał im dawać za nie srćbrne (*).”

„Classomenowie gdy żołnierzom win-

„ni byli dać ośmset tysięcy , i znowu
„cztćrdzieści tysięcy talerów, a nie mie-
„li zkądby zapłacili, każdy rok lichwę
„pozwolili rotmistrzom dziewięćset i
„sześć talerów. Aiż tym sposobem nie
„ubywało długu, i nakład próżny czy-
„nili, bili żelazne pieniądze nakształt
„srćbrnych talerów cztćrdzieści i ośmset
„tysięcy. "Ie potym pieniądze dawali
„bogatszym w mieście wszystkim, a bra-
„li od nich srćbro. *Miał tedy pospoli-
„ty czlowiek „monetę na ustawiczne po-
„trzeby, i miasto się wyzwoliło z dłu-

„ngu. Potym z dochodów i lichwy nie
„płacili, i dzieląc zawżdy wedle części,
„od każdego, którzy mieli żelazne pie-
„niądze odbierali, a srćbrne ze cła da-
„wali gay” 73

Moneta żelazna znaną*była także
w Byzantium i innych miastąch gre-
ckich.

Wielu pisarzy dawnych namienia;
że Kartagińczycy używali monety sku-
rzaney, lecz „deschines w.rozmowach
nad bogactwem opisuje dokładnie, że ta
skura służyła tylko za pokrywę jakiey-
ściś massie, wielkości cztćrech drachm
monety, na którey wyciśniony był stę-

'pel rządowy. Massa ta była sekretem
fabrykanta, „ W Kartaginie, dodaje ten
antor, ktoby posiadał wiele sztuk ta-

zzz

 

(*) st. 45.
(") st. $2. 7
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„kowych, ten miałby siebie-za bogatego,
„u naszaś przeciwnie, choćby naywięk-
„sza ichilość, nie więcey miałaby war--
„tości nad podobnąż ilość kamieni (*).”*
W  Rossyi, kiedy używano jesczeskur

w miescu monety, wówczas małe ka-
wałki skurek ze stęplem, wyobrażały
ją 1 zastępowały whandlu dla łatwiey-
szego rozrachunku. Poźniey, kiedy już
nawet bito monetę drobną, znaki te
skurzane pod nazwaniem półpołuszka
stanowiły ułamki kopiejek srebrnych ii
zatrzymały swóy użytek, aż do roku
1700, a przynaymniey w okolicach Ka-
ługi, jak się okazujez ukazu PiotraI
pod d. 8 marca tegoż roku, którym
Monarcha nakazuje wymianę tey mo-
nety na miedzianą, wybitą na ten przed-
miot. Śtorch. widział tę monetę u Pa-
na Kruga, członka akademii petersbur-
skiey, od którego powziął | s04 kę
sczeguły (**).

Za naszych czasów, moneta mie-
|dziana jest prawie wszędzie billonem,
czyli znakiem monety rzeczywistey, dla
ułatwienia drobnieyszych zamian. War-

„|tość jey imienna jest zwykle wyższą od
jey wartości wewnętrzney. Wszelako
póki nie przechodzi potrzeby rozpłat po-
mnieyszych , póty przyjmowaną bywa
w zamianach za całą swoję wartość
imienną. Rząd angielski dozwala na-
wet osobom prywatnym. wypusczania
billonów miedzianych, mnieyjescze war-

tająytch: odbillonu rządowego, idoich'

 

(*) Heeren's Ideen iiber die Politik, den.Terer-
kehr und den Handel der JdrnoŚNKiER Paól-
ker der alten IVelt. T.1I, st. 164.

_(*5. Gours dEconomie „politique „T. FL,st.87.



959.

wymiany obowiązany jest samże wy-
pusczający. Nazywano je dawniey za-
kami handlowemi (tradesmen's tokens)
teraz zaś znanemi są pod nazwaniem
biletów wierzytelnych miedzianych (cop-
per promissory notes) i są rzeczywiście
gatunkiem biletów wierzytelnych, al-
bowiem w każdym czasie wymienione- |
mi być mogą za całą swoję wartość
imienną (*). ae we”

Od roku 1804 bank angielski wy-
puścza gatunek biletów wierzytelnych
srebrnych. Są to piastry, cechy jak
naylepszey, i różniące się tylko od nich
stęplem: oraz wartością imienną. Billon
ten, wypusczany jest przez bank an-
gielski i nazywa się znakiem banko-
wym (bank tokens) Nosi on na sobie
stępel inney monety angielskiey, zwa-
ney koroną (crown) i' ważącey 62 gra-
na czyli ziarna więcey od piastra. Ta|
ostatnia znaczy 156 kopiejek srebrnych,
korona zaś 150. Billon ten bankowy
przyjmowany jest w obieg równo z ko-
ronami i bank wymienia go w każdym
czasie na monetę lub bilety za całą je-
50 wartość imienną (**).
W przytoczoney powyżey xiędze II

ekonomiki, znaydujemytakże ślady bil-
lonu srebrnego. Owszem xięga ta prze-
konywa nas, iż nie masz prawie ga-
tunku spekulacyi menniczey, któreyby
starożytni nie zostawili nam przykładu.
Dyonizy tyran (to jest pan czyli władca).
yrakuzy, sam jeden,wyczerpałje ledwo

NN

() Wemnichs, neueste Reise” durch England.
st. 81. >

CZ Memnruichs, neueste ReisedurchEngland.|
st. 79. Der" Kaufmann von Garl Griiger.
Z.4. st. 174
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nie wszystkie. „ Dźonisius, (slowa'są 4.
„rystotelesa, wedle przekładu Petryce-
„go) wziął był pożyczanym obyczajem
„od miesczan pieniądze, ktore miał wró-
„cić dobróm słowem: gdy się upomina-
„li,. kazał do siebie każdemu przynieść
„sróbro ile go miał, pod gardłem gro-
»Żąc, gdzieby tego nie uczynili, Odebraw=
„szy srćbro, bił pieniądze, tak iż.je-.
„den talar szacowan był za dwa, i te-
„mi pieniędzmi, i co winien był, i eo
„srebra do niego znieśli, zapłacił (*).?

Prusy miały i mają dotąd billon:
srebrny, na wymianie którego w kra-
jach. sąsiedzkich, nie mało zawsze zy--
skiwały. Podobnyż billon sardyński,
zaniesiony był w roku 1810 aż do pro-
wincyj polskich. Oba te jednakże na-
rody, doznały własnóćm doświadczeniem,.
niepewności tey spekulacyi.

Przedostatni król sardyński, chcąc
wyciągnąć billon, bity przez oyca jego
w nagłey potrzebie, wykupił go trzy ra-
zy więcey, a niżeli rząd kiedykolwiek.
wypuścił, Fryderyk II, król pruski, po--
dobneyże doznał straty, kiedy pod imie-
niem sławnego żyda E/fraima, wycią=-
|gnąć kazał zbyt podły billon, do wy--
pusczenia którego, przywiodła go sie--
dmio-letnia woyna (**). Fałszowanie:
wszelkich znaków monety. odbywa się:
nayczęściey za granicą. Ażeby: tego u--
niknąć, Anglicy od roku 1799 używają.
do billonów swoich miedzianych, nay-
pięknieyszego stępla i takiey doskona-.
łości rysunku jakiey fałszerze nie ła--

 

©) sł, 44:
(**) JMorngez, Considćrations' sur: les Monnaies;. 56 S4.
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two dostąpić potrafią (*). Lecz tru:
dnieyszy jest sposób zaradzenia fałszo-
waniu biletów papierowych; i bank an--
gielski, po trzydziestoletnich, nadere-
mnych usiłowaniach, stracił już nawet
nadzieję wynalezienia go kiedykolwiek.
A jednak, okoliczność ta zasługuje na
jak naywiększe uważenie, co rok albo-
wiem, ze trzysta osób obojey płei, pod-
lega w Anglii karze śmierci lub wy”
wiezienia, za same tylko fałszowanie
biletów bankowych (**).— W roku prze-
szłym, król pruski nie wiem dla jakich
widoków finansowych, zamienił na bil--
lon, znajome nam dobrze talary tega
kraju, podnosząc ich wartość imienną
od 6 do 8 złotych polskich. Skutkiem
takiego urządzenia, wywieziono do Prus
wszystkie talary, które kursowały tak'
w Rossyi jako i w Polsce, równo z mo-
netą krajową.

Billony srebrne i miedziane, mają
pewną swoję wartość rzeczywistą, mniey-
szą tylko zawsze od ich wartości imien-
ney; inne zaś wsżelkie znaki wyobra-
żające monetę srebrną, o których wy-
żey namieniliśmy, jako z cyny, z mo-
siądzu, z żelaza i ze skury, różnią się
tylko prawie materyałem od monety
papierowey. |

- Wynalazek tey monety, poprzedził
znacznie założenie naypierwszych ban-
ków, i może nawet sięgać nayodlegley-
szych czasów; ślady jey atoli po raz
pierwszy znaydujemy ww historyi przy
końcu wieku XIIL Kublay, wnuk Gin-
giskana wprowadził ją do Chin, a kre-

 

(*) Say, Traitć WEconomie
St. 411.

(*) Londres en 1821 st. 185.
+

politique. T. I.  

wny jego Kaygatu, Chan Persyi, naśla-
dował zaraz tego przykładu. Lecz
wkrótce obadwa, przymuszeni byli
ją skasować, dla wielkich stąd zamie-
szań w kraju (*. Odtąd moneta pa-
pierowa była nie raz ucieczką krajów
w gwałtowney potrzebie. Hollendrzy
w woynie © niepodległość swoję prze-
ciwko Hiszpanom, użyli monety papie*
rowey, skurzaney i innych materya-
łów. Stany zjednoczone Ameryki w woy-
nie z Anglikami, musiały rzucić się tak-
że do monety papierowey. Francya
zaś za pomocą assygnatów, potrafiła się
oprzeć pierwszey koalicyi. Anglia, Au-
strya, Rossya, słowem wszystkie pra-
wie kraje i narody, tak wielkie jako i
małe, mają lub miały monetę .papiero-
wą. Nie uniknęła jey także dawnieysza
Polska, choć momentalnie przy zgonie
swojćm, to jest w roku 1794.

"Ta moneta, równie jak wszystkie
rzeczy ludzkie, ma swoję dobrą i złą
stronę.  Dorównywa ona albo i prze-
wyższa nawet w dogodnościach bilety
wierzytelne, i nadużycie stanowi ledwo
nie całą jey naganę.

Rząd wielorakie ma sposoby, do na-
dania biegu papierowi. 1d, Zaleca, aby
przyjmowany był w przedażach lub
umowach, zamiast sztuk brzęczących.
2e, Nie tylko że przyjmuje go do kass
swoich, lecz do tego nakazuje, aby po-

datki publiczne w części lub całości ko-
niecznie monetą papierową wnaszane
były. 5e, Zabrania niekiedy użycia mo-

 

(*) -4. L. Schlózer”*s kritisch-historische Neben-
stunden,st.1bg i dal., gdzie zebrane są świa-
dectwa Marka-Pawła, Haithy, Abuljarad-
sha i Du Halda.
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nety brzęczącey pod karą sprzeciwień-
stwa. Przykłady i skutek, tych i tym
podobnych urządzeń, znaydziemy po-
Źniey, przy sczegułowem opisaniu tey
monety, właściwey każdemu krajowi.
Teraz zaś tyle tylko powiem, że z tych
wszystkich urządzeń, rozkaz wnosze-
nia podatków papierami, jest naytra-
fnieyszym; i ten jeden nie tyłko że u-
trzymać może monetę papierową przy
całey jey wartości imienney, byleby
tylko papiery wypusczone nie były nad
potrzebę” podatkowania, ale nadto u-
trzymując je niżey tey potrzeby, zy-
skiwać jescze mogą łażę w zamianie na
monetę brzęczącą. >

O BANKACH SKŁADOWYCH:

Baki mające na widoku kredyt han-
dlowy, dzielą się na składowe i obie-
gowe.

Banki składowe (Banques de dópót)
naypierwsze trzymają mieysce w hi-
storyi banków. Nie wypusczają one w
obieg biletów wierzytelnych, lecz tęż
samę czynność odbywają przelewem
w, xięgach swoich kruszczu w nich zło-
żonego. "Tym sposobem już nie sztuki
złota lub srebra są instrumentem obiegu,
ale raczey dowód ich złożenia. Wszelako
przelewy te pomnażają niejako mone-
tę, przyspieszeniem jey obiegu, pomi-
mo że jest ona jakby zawsze przyto-
mną działaniom handlowym. Żecz na-
dewszystko sposób ten ułatwia wypła-
tę, osczędza koszta przewozu, zabiega
wytarciu monety i jey fałszowaniu.
Rodzay ten banków, pożytecznieyszym
być może od innych, w krajach, w któ-
rych obfitość monety przechodzi wszel-

Dzieje dobrocz. październik, rok 1822,
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kie potrzeby obiegu, a w których prze»
to osczędzenie jey użycia, zniżyłoby tyl-
ko wartość monety i podniosło cenę
wszystkich innych towarów.

Ile razy banki składowe połączyć
chciały kredyt handłowy z kredytem
publicznym, tyle razy zaliczały rządo-
wi kapitały sobie powierzone. Odmia-
na taka niekiedy nie była przeciwną
ich kredytowi, jak w Wenecyi i Genui,
niekiedy zaś przywiodła je do bankru=
ctwa jak w Amsterdamie. Bank nie
naruszając złożonych kapitałów, mógł-
by wprawdzie otworzyć rządowi kre-
dyt w xięgach swoich, co na jednoby wy=
padło; lecz środek ten nie mógłby dłu-
go zostać w ukryciu, a za rozgłosze-
niem jego, właściciele rzuciliby się tłu-
mem do zdjęcia złożonych kapitałów,
przeż co bankructwo banku okazaćby
się musiało.

1. Bank Wenecki.

WipzieLismy już wyżey (st. 791) Że
bank Wenecki, zalożony w roku 1171,

nazwać się może oycem wszystkich ban-
ków składowych. Nic tu dodać nie po-
trafię do powyższego opisania, . albo-
wiem: dalsze sczeguły czynności jego
nie doszły do dni naszych.

2. Bank święto-Jerski w Genui.

O BaNku święto-Jerskim czyli $80 Jerze-

g0, założonym w Genui r. 1407 (ob. wyż.
st. 794). Historya mniey jescze dochowa-
ła nam wiadomości, tak dalece, że tru-
dno jest nawet z pewnością powiedzieć,
czyli należał do rzędu składowych, czyli
obiegowych, to jest: czyli odbywał czwn- -

62
)
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ności swoje przelewem w xięgach, czy-
li za pośrednictwem biletów wierzy-
telnych. "To tylko pewna; że w cza--
sie woyny w roku 1740, zajęty był
przez Austryaków, poczćm nieprędko |

ią

ku składowego. Wiadomo jest, że mo-
neta zostająca w obiegu, tracić musi
ciągle na wartości swojey przez wy*
tarcie. Rozległy zaś handel przewo*
zowy, sprowadzał do Amsterdamu mo=

powrócił do dawnego bytu i dziś na- | netę ze wszystkich zakątów Europy, nie-
leży do rzędu batkóśr obiegowych.

Lecz prawdę mówiąc, ani bank We-
necki ani Ś*- Jerski, nie byly właści:
wie bankami skladowemi, obadwa te
banki powstaly z pożyczki rządowi i
u niegoż mialy kapitały swoje; wiara
tylko publiczna w Wenecyi a hipote-
ka w Genui, nadawały tym kapitalom
cechę składu, albowiem gdy procenta
od nich nie chybialy, przeto akcye prze-
dawały się na targu z łażą nawet, po-
mimo że nikt nie mógł zdjąć miu
swojego.

5. Bank Amsterdamski  (*).

(  NaAYPIERWSZYM Z istotnych ban-
ków skladowych, był bank amster-
damski. Roku 1609 po zawarciu dwu-
nasto-letniego zawieszenia broni mię-
dzy Hiszpaniją a Prowincyami zjedno-
ezonemi, bank ten założony został w wi-
dokach jedynie tylko handlowych, nie zaś
dla zaradzenia potrzebom kraju, i wziął
'za naypierwszą zasadę, aby każdy zloty
bankowy, zostający w obiegu, za pośre-
dnictwem przelewów w xięgach, miał od-
powiedni sobie żłoty brzęczący w skła-
dach jego; i to jest istotną cechą ban-

 

()z T. II, st.219. Stevart, Econ. polit.
ięga IP, cz. II. Garnier, w tłamaczeniu

Smitha, Nola XXIY. Biisch, Schriften uber
Banken und MMiinzwesenm. "Stopek. Cours

, dEeon. polit. I. FI, st. 107. ś

  

kiedy zbyt wytartą i uszkodzoną, przez
co moncta jego obiegowa traciła aż do
g na sto od monety wiadć wychodzą-
cey z mennicy; ta skoro się pokazała,
wnet była przetopioną lub wyprowa-
dzoną z kraju, tak dalece, że kupey ni-
gdyjey dosyć znaleść nie mogli dla wy=
platy wexłów swoich, a przez to war-
tość tych wexłów podlegała odmianie,

Celem więc zaradzenia tey niedo*
godności, oraz ustalenia wartości mo-

nety krajowey, kupcy amsterdamscy za-
łożyli bank, do którego składów posta-
nowili przyjmować samę tylko ważną
monetę srebrną, zwaną dukatonami hi-

szpańskiemi (ducatons d'Espagne) któ
re leżąc w składzie nie podlegały wy-
tarcia, a tćm samem zmianie wartości
stąd pochodzącey. Dukatony te bite by-
ły przez Hiszpanią dla popierania woy-
ny przeciwko Hollendrom, poźniey zaś
handel przeniosł je do tego samego kra-
ju, do podbicia którego, posługiwać
miały.

Złote i stuwery (*) składały mone-
tę hollenderską; dukaton zaś hiszpań-
ski miał wartości trzy złote itrzy stu-
wery czyli 65 stuwery. Bank dla uła*
twienia rachunku, przyjmował je tyl-
ko za trzy złote czyli 60 stuwerów,ł

 

(*) Złoty hollenderski ma w sobie 20 stuwe*
rów; stawer zaś 16 szelągów. Złoty na na=

szą monetę srebrną wynosi kop. 54;;B0, Slu<
wer kop. 2,74, szeląg zaś kop. 0,17.
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stąd pierwszy początek łaży monety
bankowey nad monetę w biegu zosta-
jącą, wynoszącey 8 od Go czyli 5 od
sta. ,

Poźniey, przyjmował bank i inną
monetę zagraniczną i krajową, wytar-
tą lub dobrą, lecz tylko za wewnętrzną
ich wartość i po odtrąceniu kosztów
menniczych i innych, przywiązanych
do administracyi banku, na reszię zaś,
otwierał kredyt w xięgach swoich, już
jako na monetę krajową prawney ce-
chy i wagi, i to się mazywało monetą
bankową (argenż de banque, Bankgeld).|
«Przy założeniu hanku postanowio-

no: że wszystkie wexle wynoszące Goo
złotych i wyżey, assygnowane na Am-.
sterdam lub targowane (*) w tem mie-
ście; placić się mają monetą bankową,
przez co, uchyloną została wezelka nie-
pewność ich warlości. Skutkiem ta-
kiego urządzenia, każdy kupiec obo-
wiązanyin był mieć rozrachunek z ban-
kicm.. Urządzenie to wprawdzie nie-
zawsze było zachowywanóm; wexle ze
wszystkich prawie krajów północnych
na Amsterdam assygnowały się na ino-
netę karsującą i wyplacane byly bez
pośrednictwa banku. Wszelako urzą-
dzenie to, polączone z wyraźnem pra-
wem, iż składy zostające w banku nie
podlegały aresztem, zachęcało kupców
do składania w nich kapitalów i do
zostawiania summ raz złożonych.

Bank obowiaązał się nie pożyczać ni-
Gdy summ zostających w składzie, i

e

 

NN z

(9 Używam lego wyrazu w znaczeniu francuz-
kiego (negocier), dla lego, że pospolicie i'
kupey nasi mówią zamiast przedałem, iar-|
gowałem na Lyle i na tyle.  lty godue pierwszych

| winności człowieka!
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kassa jego, otwartą była zawsze dla
tych wszystkich, którzyby ehcieli od-
bierać składy powierzone bankowi.
W roku 1672, kiedy Hudwik XIV za-
jął już Utrocht, większa część właści-
ciełi zażądała razem składów swoich;
bank zaś wypłacał je z taką łatwością,
że niepodobna było posądzić go wówe
czas o naymnicyszą niewiarę. Niektós
re nawet sztuki monety wydobyte wte=
dy, nosiły na sobie ślady pożaru, przy-
trafionego w ratuszu; wkrótce po zało-
żeniu banku.

Lecz ed połowy wieku przeszłego,
bank zaczął rozpożyczać kapitały swo»
je rządowi i kompanii Indyjskiey, pod
naywiększym sekretem, co nie trudno
mu było dokazać; akcyoniści albowiem
bankosyi, nie zachowali sobie naymaiey=
szego prawa do przezierania czynno=
ści administratorów banku. Miasto od:
powiadało za skarby w nim zlożone, a
dyrektoratni jego byli cztćry burmie=
strze iniasta. Każdego roku przy koń=
ca ich urzędowania, oddawali składy
banku następcom swoim, którzy po
przeyrzeniu ich, obowiązywali się przy-
sięgą, oddać je nienaruszenie swoim na-
wzajem następcom. Tak u tego ludu
rozsądnego i bogoboynego, przysięga do-
staleczną być się okazywała założycie-
lom banku, do zabezpieczenia choćby
naywiększych skarbów, i przez pólto-
rasta lat skutek uwieńczał.to ich mnie-
inanie. Dziwna prostota ufności wy je-
dnych i poczciwości w drugich, cno-

wieków nie

Sposob atoli jakim administracyą
banku zamknęła kassę jego , godzien.
jest uwagi.

62*
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Dla ułatwienia handlu sztabami, bank:

postanowił otworzyć kredyt w xięgach
swoich, przyjmując do składu sztaby zło-

Kredyt ten był zwy-
kle o 58 niżey od ceny za jaką sztaby
przyjmowanemi byly do mennicy. Bank

którym zape-
wniał, iż okaziciel po sześciu miesią-
cach, będzie mógł odebrać razem szta-
by złożone, nie inaczey jednak, aż za

ta lub srebra.

wydawał przytem bilet,

nabyciem przelewu na taką ilość mo-
nety bankowey, na jaką miał już sobie
otworzony kredyt i po zapłaceniu za
straż + proc. Za uchybieniem czemu,skład
ten po upłynieniu terminu należał do
banku za cenę przyjętą i na jaką kre-
dyt otworzony już został w xięgach.

Widoczną zatćm jest rzeczą; że o-
kaziciel biletu, nie mógł inaczey ode-

tylko po zwró-
ceniu do banku summy w monecie ban-
kowey, wyrównywającey cenie teyże
sztaby. Jeśli zatćm nie miał monety
bankowey, musiał ją koniecznie nabyć

Nie dosyć na
tóm, aby zupełnie zamknąć kassę, z tćm
się wszelako nie wydając , administra-
cya bankowa postanowiła, że też same
przepisy służyć mają dla wierzycieli
banku co i dla dłużników; to jest: jak

brać sztaby złożoney,

od tych, którzy ją mieli.

ci, przy odebraniu sztab swoich, obo-
wiązani byli powrócić do banku 'podo-
bnąż wartość w monecie bankowey, tak
nawzajem właściciele monety banko-|
wey, nieinaczey otrzymać ją mogli, tyl-
ko okazując bilety na sztaby takieyże
wartości.
jako porównywać wierzycieli z dłużni-'
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albowiem nikt nie mógł wydobyć skła-
du swojego, aż póki, ktoiinny nie wniosł
podobneyże wartości w sztabach do kas-
sy bankowey.

To tak nadzwyczayne urządzenie,
nie obudziło wcale nieufności,inikt nie
wątpił aż do roku 17g0, że każdy zło-
ty zostający w obiegu, jako moneta ban-
kowa, ma PP jedni sobie złoty w skła=
dzie.

w grudniu dopićro roku 17go spa-
dła zasłona, gdy administracya oświad-
czyła; że odtąd ogłaszać będzie co mie-
siąc cenę srebra,i gdy właściciele sztab
złożonych w banku, tracić przez to za-
częli aż do 10 od sta. Taż administra-
cya oznaymiła przy tóm, iż odtąd wy-
płacać tylko będzie sammy wynoszące
naymniey 2,500 zł. hol.

To oświadczenie, rzuciło już podey-
rzenie w umysłach wszystkich; widzie*
liśmy zaś wyżey (st. 797), że we ceztć-
ry lata poźniey pod czas nayścia Fran-
cuzów, dyrekcya wyznała, jako od lat
blisko 50, bank rozpożyczył summę
10,624,795 zł. hol., i że przez to, mo-
neta bankowa spadła o 168 niżey od
monety w obiegu zostającey.

(Miasto Amsterdam, znaczny z ban-
ku ciągnie przychod. Straż sztab wy-
nosiła eo rok czystego dochodu 150 da
200,000zł. hol.,co dać może wyobrażenie
o rozciągłości bórdłi sztabami w tey
stolicy. Oprócz tego, ktokolwiek otwiera
po raz pierwszy rachunek z bankiem,
płaci zł. 10, za każdem zaś odnowie-

| 
Sposób ten, zdający się nie-|niem rachunku 5 złote i5 stuwery. Za

(każdy przelew w xięgach płaci się 2 stu-
kami, zamknął w rzeczy samey kassę wery, ajeśli summa nie dochodzi do 500
bankową, dla wszystkich jey wierzycie-| złotych, tedy płaci się 6 stuwerów, przez
li, po dzień takowego urządzenia; odtąd co starano się zabiedz małym rozrachun-
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kom. Strafy wszelkie wnoszą się tak-
że pieniędzini. MRozumiano przy tóm,
że bank nie malo zyskiwał na przeda-
ży sztab lub monety na jakie bilety
odnawianemi nie były. Zyskiwał on je-
scze przedając pieniądze bankowe z ła:
żą po pięć od sta, a kupując je po czte-
ry. Wszystkie te przychody, aż nad-
to były dostatecznemi do zastąpienia
wydatków administracyi bankowey.

(>

Bank ten naylepiey dzisiay urządzo-
ny ze wszystkich banków w Europie,
założony był w roku 16:g, nie żaś
w 1688 jak powiada Pan Ganilh (ob.
wyż. str. 797). Skarby jego składały
się z razu z talerów niemiekich, zna-
nych pod nazwaniem Species-tkaler;
lecz gdy skutkiem siedmio-letniey woy-
ny, Niemcy zarzuconemi zostały złą
monetą, bank tyle z tey przyczyny do-
znał zamieszania od roku 175g do 1769,
że przymuszonym był do zamknięcia
kassy swojey.
w r. 1770, iż bank oprócz talerów skła-
dających pierwiastkowy jego fundusz,
przyjmować będzie złoto ż srebro w szta-
bach , i odtąd bank miał dwie kassy,
jednę na talery, drugą* zaś na sztaby.
Od r. 1790 pierwsza zupełnie ustała i
dziś bank jedynie tylko przyjmuje szta-
by srebra, przez co moneta ;jego ban-
kowa, stała się miarą wartości, mniey
podległą odmianom od każdey inney
w Europie. Sztaby powierzone ban-

4Bank Hamburski

  

(*) Biisch, ŚSchriften iber Banken und Miinz-
wesen. -Storchy Cours dEcon. polit. T. 7I,
st. 116. :

Postanowiono zatem.
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kowi muszą koniecznie mieć $44 czyste-
go kruszcu a tylko 2, przymieszki (al-
liage). Bank przyjmuje grzywnę czy»
stego srebra za 442 szelągi, czyli za 27
markówi 10 szelągów, oddaje zaś za
44% szelągi, czyli za 27 marków i 1ą
szelągów (*.  Takowe dwa szelągi tę
jest $ czyli mało co mniey aniżelią od
sta, bank zatrzymuje za straż składu
i tę stratę ponosi każdy, któ odbiera
złożone sztaby, uniknąć zaś jey może,
nie ruszając ich wcale. Lecz przy od.
dawaniu do składu inne jescze są do
poniesienia wydatki; jako to: przypro=
wadzenie metallu w sztabach do prze-
pisaney cechy i wyprobowanie go, ca
kosztuje 1 aż do 14 od sta. Ztąd wy-
nika, że nikt póty nie zdeymuje skła-
du, póki cena targowa srebra, nie za-
pewni mu wynagrodzenia tey straty
a nawet niejakiey korzyści.

Może także pożyczyć w banku, da-
jąc w zastaw piastry hiszpańskie, któ-
rych grzywna czystego kruszcu przyj-
muje się do banku za 27 marków i 6
szelągów i na jakie zaciągający dług
otrzymuje bilet na okaziciela sposobem
banku amsterdamskiego, lecz bez ża-
dnego warunku, dążącego, jakeśmy wie»
dzieli w Amsterdamie, do zamknięcia
kassy. Pożyczka udziela się zawsze na
trzy miesiące, po upłynieniu których,

 

 

(*) Marek moneta, zawiera w sobie 16 szelągów,
a 5 marki idą na talera zwanego Reichs-
Fhaler. Szeląg w monecie bankowey zna-
czy ,Ż» grzywny czystego srebra; marek
zaś w monecie bankowey wynosi Z4 czyli
aż: grzywny czystego srebra. Szeląg mo-
netą znaczy kopiejek srebrnych 2,40, marek
kop. 38,56; w monecie zaś bankowey sze-
ląg wynosi kop,sr. 2,94, marek kop. 47,06.
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a

wolno jest wykupić zakład lub odno-| pieckich. Zakładami temi są banki o-
wić pożyczkę; procent zaś od niey pła-i

„ci się wcale mierny, bo tylko 4 na
miesiąc czyli 2 od sta na rok.

Dyrekcya tego banku lepicy jest u-
rządzoną a niżeli ainkij amsterdamskie-
go; wielu obywateli do niego wpływa,i
rzeczy odbywają się publicznie. Częsta

 

biegowe, które w każdym czasie wy»
trącają wexle biletami swojemi. Stąd
podwoyny ich użytek, raz że pomaga-
ją do wzajemnego umorzenia obligacyj
kupieckich; drugi raż, że dotego nie u-
żywają monety, lecz samych tylko pa-
pierów. Nazwano zaś je obiegowenii

odmiana administratorów iich odpowie-j dla tego, że przeznaczeniem ich jest
dzialność zabiega lepiey nadużyciu.

Przyłączenie Hamburga do byłego
państwa francuzkiego, nie przyniosło
żadney odmiany w kredycie banku; lecz
gdy Francuzi wygnani przez Iiossyan,
na nowo do niego powrócili; wtedy roku
4815 na rozkaz marszaikaZ)avousć, skła-
dy banku, wynoszące 7,48g,545 mar-
ków bankowych, zabranermi zostały
w nocy z dnia 4 na 5 listopada; jaką
suimmę miasto miało sobie pożniey po-
wróconą od rządu francuzkiego, za po-
Śśrednictwem dworów sprzymierzonych.

Miasto Rotterdam, Norymberga i

inne handlowe, miały lub mają banki
składowe, lecz opuścimy je jakomniey-|
<zey wagi.

O BANKACH OBIEGOWYCH.

Wy raącasie wexlów jest naypierw-
Bzóm i nayistotnieyszćm zatruduieniem
banków obiegowych (banques de circu-
łation), to jest; gdy wexle wydawane

m rozmaitych miast tak krajowych jako
i zagranicznych, mają różne termiua
wyjscia i gdy przeznaczeniem tych wex-
łów jest, umorzyć się nawzajem w nay-
większey przynamniey części. (Owoż
„daje się czuć potrzeba takich pośre-
dnich zakładów, któreby mogły uła-|
twić z jak naymnieyszym kosztem ta-:
kową likwidacyą wexlów i obligacyj ku-

 

 

(ułatwienie obiegu wartości istotnych i
rzeczewistych wyrażonych przez wexejl,
oraz samychże wexlów. Gdy zaś wy-
płacając wexle przed terminem ich wyj.
Ścia, wytrącająsobie pewuy za to pro.
cent, stąd wypłata takowa nazywa się
wytrącaniem (escompte).

Definicya ta banków óbiegowych,
jest tylko pierwszćm wyobrażeniem ich
czynności, których następne rozgałęzie=
nia, stanawią obszerną naukę banków,
przynoszącą nie mały zasczyt rozumowi
ludzkiemu. Gdyby wexle, zawsze się tyl-
ko wytrącały w miastach na jakie były
assygnowane, jużby czynności banków
zasługtwały na jak naywiększe uważenie;,
tak z powodu ich pożytków, jako też we-
wnętrznego urządzenia. Lecz cóż dopiero
powiedzieć,kiedy wexel wydany z jedne
go krańca £Łuropy na drugi, wytrąca-
ny jest w trzecin, i kiedy wexle ze
wszystkich miast Europy a nawet iin=
nych części świata targują się wszędzie,
bez względu na mieysce na jakie były
assygnowane! W tak rozległym ebro-
£ie, któremu zysk przewodniczyć zawsze
powinien; jakicy potrzeba znajomości
ogulnego i posczegulnego handlu każ-

dego kraju i miasta! jakiey czynności,

porządku i pamięci, jakiego obięcia i
decyzyi! Odtąd jak wexle zastąpiły

iniczce brzęczącey monety,bankier mile
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si ciągle mieć przytomnym w umysłe,
kurs wszelkiey monety w całym świe-
cie handlowym, a nieustająca korre-|

publicznym, na tem zwykle zależy; że
spondencya ze wszystkiemi większemi
miastami, musi go ciągle uwiadamiać
o naymnieyszych odmianach wartości,
tak monety jako i wexłów, do czego
zastosować zaraz nie omieszka speku-
lacyj swoich. Ileż to razy bankier zy-
skał na tem, że dług np. z IłamLurga
Petersburgowi, zapłacić rozkazał przez
Londyn, skoro się dowiedział że wex-
le na Petersburg niżey staly w Londy-
nie a niżeli w Hamburgu: lub jeśli się
okazało,że przy równey wartości w tych
miastach wexlów na „Petersburg, ta-
niey jednakże dostać można było
w Hamburgu, wexlów na Londyn, a ni-
żeli na stolicę Rossyi: Dla teyże sa-
mey przyczyny nie raz Paryż wypła-
cał dług swóy Londynowi przez Am-
sterdam,;lub Wenecyą i nawzajem.
Słowem nieustające odmiany wartości,
już to rozmaitych monet już wexlów,
dają powod do niezliczonych kombina-
Cyj, które stanowią obszerną naukę ban-
kierów, więccy jeszcze zasadzoną na
praktyce a niżeli na teoryi.

Banki obiegowe jakeśmy wyżey wi-
dzieli (st. g01) tę mają korzyść nad ban-
kami składowemi; że daleko więcey po-
mnażają monetę, osczędzając jey uży-
Cie; że uwalniają znaczną część kapita-
łów od przeznaczenia pieniężnego, i do-
zwałają obrócić je na powiększenie pro-
dukcyj, a przeto zatrzymane we wła-|
ściwych granicach, pożytecznieyszemi
być mogą dla narodów przemysłowych
ż handlowych, nie dość uposażonych
W monetę brzęczącą, a które bez tego  wynalazku, nie moglyby wytrzymać |

558

wspólubiegania się z narodami bogi-
temi. |

Połączenie tych banków z kredytem

równie jak banki składowe udzielają
rządowi część kapitałów swoich, które=
by winne były zatrzymać dla wymia=
ny własnych biletów. Niekiedy banki
wnoszą rządowi pożyczkę biletatni swo
jemi, lecz te, jako przeznaczone na spo-
życie, przychodzą zaraz do banku po
wymianę i pozbawiają go potrzebnego
zapasu. WW obu tych przypadkach, na-
stępuje prawie zawsze utrudnienie wy”
płaty, stąd niespokoyność okaziciel Bi-
letów, rzucających sie tłumem do ich
wymiany, a następnie upadek tychże
biletów. Wtedy już, aby wyratować
bank od ostatniey zaguby, rząd, który
się stał pierwszą do tego przyczyną,
przymuszony jest nadać biletom jego,
cechę monety papierowey; uwalnia za-
tem bank odich wymiany, a natomiast
obiecuje przyjęcie ich w podatkach pu-
blicznych. Wówczas ilość wypusczoe
nych biletów, kredyt! banku, kredyt 'na-
koniec rządu, wpływają na ustanowie»

|nie wartości tych biletów, które pomie .
mo tey odmiany, zatrzymać niekiedy
potrafiły calkowitą wartość swoję, a
przynaymniey przez czas niejaki,

1. Bank angielski w Londynie. (Bank of
England) (*). >

Czeu jest bank amsterdamski, dla
wszystkich banków składowych, tóm

  

(*) Smitch, T. I, st, 479. Stevart, Kcon. poliwięga IV, cz. II. Baert, Tableau de la
Gr. Bret< R. IV, sj.224, Garnier w tłąe
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bank angielski nazwać się może dla ban- machiną stanu, a niżeli bankiem obie=
-. ków obiegowych. Jeden tylko bank
S*-Jerski w Genui, mógłby mu zaprze-
czać pierwszeństwa; lecz ten, lubo, ja-
keśmy uważali, należy dzisiay do rzędu
tych ostatnich, nie można wszełako wie-
dzieć z pewnością czyli takim był od
początku, i niezawodną jest rzeczą, że
bank angielski, pierwszy sobie torował,
nieznaną do jego czasów drogę.

Równy on miał początek z bankami
weneckim i genueńskim,to jest: potrze-
by rządu. W roku 16g4, kompanija ak-
cyonistów, pożyczyła rządowi 1,200,000

funtów sterlingów (*) na blisko 83 od
sta, tojest: za 100,000 funt. ster. na rok;
gdy zaś bank wypuścił bilety za całą
powyższą summę, zebrał więc drugą
wynoszącą 500,000 funt. ster. dla wy-
miany tych biletów. Zapas jego pienię-
Żny rosnąc ciągle, w r. 1815 wynosił
11,642,400 funt. ster.; leczcały ten ka-
pitał pożyczony został rozmaitemi cza-
sy rządowi, a nawet i wyżey jescze o
44,400 funt. st. Za krżdem bowiem
wyjściem terminu przywileju, bank
przez nową tylko pożyczkę, otrzymywał
zawsze przedłużenie jego coraz też
wprawdzie z nowemi dogodnościami.

Dziś wielki ten zakład, jest raczey

 

maczeniu "Smitha Nota XFIII. Busch,
Schriften iiber Banken und Miinzwesen.
Thornton, Recherches sur le credit du pa-
pier dant la Gr. Bret. „dllardyce, an adress
to the Proprietors of the Bank ofEngland.
Storch, (ours d.bcon. polit. IVota XF1.
Świeższe wiadomości wyjęte są z dzienni-
ków i pism publicznych.

(*) Funt sierling, jest tlo moneta idealna zawie-
rająca rzeczywistych 20 szelągów; szeląg
znaczy 16 penców (penny) na naszą zaś mo-
metę 50 kop. sr. Penca wynosi kop. śr. 2,50.  

gowym. Albowiem oprócz posiadanych
urządu 11,686,800 funt. ster., od któ-
rych pobiera 5 od sta; machina ta za-
licza przy tóm rządowi, roczny podatek
ziemski » słodowy; utrzymuje rachunek
potoczny z wielą gałęziami administra-

cyi; wytrąca i podaje w obieg bilety
skarbu; pomaga rządowi do otwierania

| pożyczek, odbywających się prawie zaw-
sze za jego pośrednictwem i za pewną
opłatą; przyjmuje i zalicza większą
część rocznych wypłat należnych wie-
rzycielom stanu; nakoniec zarządza lo-

teryą. Jako zaś bank obiegowy, wy:
trąca wexle; utrzymuje rozfachunki po-
toczne z wielą kompanijami handlowe-
mi i znacznymi kupcami; prowadzi han-
del złotem i srebrem w sztabach; na-
koniec wypuscza bilety . wierzytelne,
któremi uskutecznia wszystkie te roz-
liczne działania.

Widzieliśmy już wyżey (s. 799), że
to połączenie czynności bankowych z fi-
nansowemi, jest wadą tego zakładu.

Jako bank publiczny, wystawiony

też był na przywiązane do niego nie”
bezpieczeństwa.
W roku 1745, podczas, kiedy syn

pretendenta na czele woysk obcych,
rzucił postrach aż do Londynu, bank
zaledwie uniknąć potrafił zamieszania;
wypłacając w drobney monecie sześć

pencowey, około 15 kop. naszych.
W roku 1780, tylko co nie padł 0”

fiarą zamieszania wsczętego przez LOT"

da Gordon; spalenie albowiem biur Je”
go, wchodziło w plan buntowników. :

Nakoniec w lutym 1797 roku, ban
w tak trudnóm znalazł się położeniu;

„że przymuszonym został udać się do



rządu po ratunek. Jakoż d. 26 tegoż
miesiąca rząd zawiesiłwypłatę biletów,
aź do postancwienia parlamentu, iza-|
wieszenie 'to trwa po dziś dzień, przez
co bilety bankowe, zamienionemi zo-
stały na monetę papierową.

Do roku 175g, bank nie wypusczał
biletów mnieyszych od 20 funt. ster.;
od tey daty naymnieysze bilety ozna-
czały 10 funt. ster.; w roku zaś a797,
izby mianując kommissyedo rozpozna-
nia prawdziwego stanu banku, dozwo-
liły mu także wypusczać bilety mniey-i
sze nawet od 5 funt. sterl., i te zosta-
wały w biegu aż do roku a821, w któ-
rym bank wyciągnął je i zastąpił no-
wą monetą złotą, zwaną suveryn. (sou-

verain) wartującą 20 szelągów (*).
Z rapportu kommissyi okazało się, że

bank miał dotąd zawsze w monecie lub
w sztabach, połowę albo i dwie trze-
«cie części summy biletów w obieg wy-
pusczonych, że w roku 1796 ilość war-
tości krusczowey, mie przechodziła
«czwartey części biletów, a że w chwili
maytrudnieyszey, zaledwie miał tylko
siódmą część w zapasie; że wtedy bank
miał urządu 10,672,4go0 funt. sterl., nie
licząc w to kapitału na procencie zo-
stającego, a wynoszącego , jakeśmy wi-
dzieli, a 14686;800 funt. sterl.

Parlament przedłużył zawieszenie
wypłaty do dnia 24 lipca, nakazał przyj-
mowanie biletów za podatki i posta-
nowił, że lubo wypłata długówtakie-|t
mi biletami nię jest ważną, wszelako
uwolni od aresztu za długi; nako-
niec upoważnił bank do powrotu

 

() Londres en 1821 st. 185.

Dzieje dobrocz. październik, rok 1822.
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w monecie trzech części składów zło-
żonych lub złożyć się mających, a prze-
noszących 500 funt. sterl.
W listopadzie 1797, lubo podług rap-

portu stan banku znacznie się popra-
| wał, zawieszenie wypłaty przedłużonóćm
wszelako zostało, aż do miesiąca po za=
warciu pokoju.

Pomimo tylu urządzeń, papiery ban=
ku angielskiego nie traciły nic wcale.
Bankierowić!kupcy i bogatsi obywate-

le, wzięli sobie za punkt honoru, aby
je utrzymać w zupełney wartości, i
nikt nieśmiał odmówić przyjęcia bile-
tu bankowego w zamianach lub prze-
dażach za całą jego wartość imienną,
pod karą publicznego zgorszenia. Pię-
kny przykład narodowości i zmierza-
nia ku dobru publicznemu!

Tym czasem dnia 25 marca 1802
zawarty został pokoy w Amiens, któ-
ry trwał blisko roku, bank jednak nie
otworzył kassy swojey dli wymiany bi-

letów. W krótce rozpoczęła się woy-
na na nowo, i odtąd trudno już było
przewidzieć, kiedyby nastąpić miała ich
wypłata. Wszelako bank, wypusczał
coraz więcey biletów. Dnia 15 lipca
1811, ilość ich wynosiła do 23,565,5g0
funt. sterl. to jest: blisko trzy razy wię-
|cey aniżeli w roku17g7. Dnia g'czer=
wca 1815 zostawało w biegu biletów za
24,991,450 funt. sterl., a dnia 20 czer-
wca 1814, za 29,582,900 funt.sterl. Ode
tąd massa ich zaczęła się zmnieyszać i
dnia a listopada :tegoż roku, ilość <bile-
tów.dochodziła.tylko do'27,857,2g0:funt.
sterl.

iŚwwywietą jest rzeczą żeprzy ta-
kich okolicznościach, bilety nie mogły
długo zachować całey sw ojey wartości,

65
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jakoź spadać zaczęły od rozpoczęcia
woyny, a w roku 1811 traciły już na
sto 16, w stosunku de złota w szta-
bach. Wówczas widziano także to na-
der ciekawe jawienie, że gwineje tra-
ciły równie z biletami 46,4 nasto wzglę-
dem złota w sztabach. Przyczyna te-
go nader wyraźna. Właściciel sztaby
nie wiedząc, czyli mu ją zapłacą papie-
rami lub'gwineami, cenił ją tak, aby
w pierwszym przypadku, nie poniosł
straty. 'Do samo ma się rozumieć io
wszetkich innych towarach; stąd wymi
kło że,gwineje przetopione wkrótce
na sztaby, i w roku 1811 już ich pra-
wie nigdzie dostać nie można. było.

"Pomimo tak wyrożnego zmnieysze-
nia wartości biletów, okazującego się
jawnie z podniesioney ceny produktów,
rozumiano jednakże powszechnie w An-
glii, że wartość ich nie doznała odmia-

ny. W roku 1810, gdy parlament chciał
się przekonać czyli się podniosła cena
złota, czyli też spadla wartość biletów,
uznał wprawdzie że te ostatnie tracić
zaczynają.
została ztakiey opinii i odrzuciła ten
wniosek dnia 15 maja, znaczną więk-|
szością glosów. W tóm lord Kizg, wła-
ściciel wielkich posiadłości, zażądał pier-
wszy od dzierżawców swoich, wypłaty|
gwineami, albo biletami podług rzeczy:|
wistego ich biegu. To dowodzi, że w te-
dy już bilety nie chodziły w równi z gwi-.
neami, i że naturalny bieg rzeczy sil-
mieyszym jest nawet od ducha publi-|
cznego Anglików. Wszelako ządanie to,|
dało powod w roku 1811 do żwawych
sporów w parlamencie, skutkiem któ-
rych, nadano biletom bieg przy:nuszo-
Dy; bill ten wyszedł dnia 25 lipca ina-

 
Lecz izba niższą zgorszoną |
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kazałprzyjmowanie biletów bankowych,
aż do dnia 25 marca roku następne=
go, za całą ich wartość imienną. Lecz
jaKiż rozkaz nadać potrafi wartość rze-
czy niemającey jey w istocie? Równo.
zatćm z wyjściem bilu, bo w latach
1812 i 1815, za gwineę czyli 21 szelą=
gów. wzłocie, dawano 29 szelągów bi-

ietami bankowemi. A tak strata bile=
tów na złoto, która w roku 1811, wy=
nosiła tylko 16% na sto, podniosła się

w brew rozkazowi aż do 27$ (*). |
Pokoy paryski, nie przyniosł Ża=

dney odmiany w położeniu banku. Wy-
płata biletów odkładana od roku do ro-
ku, dotąd jescze nie nastąpiła. Wszela=
ko papiery, nieco mniey tracą dzisiay,

 

 

»

-« (*) Jak nieskuteczne są wszelkie podebne roze
kazy, przytoczę lu na dowod przykład, na+
leżący także do historyi banku angielskie=
go. bo wyyściu billu dnia. 25 lipca 1811.
roku, porównywającego wartość imienną bi-
łetów z rzeczywistą wartością gwinei, rząd
śledził tych wszystkich , którzyby się tylke
odważyli przestąpić to prawo. A tóm wszyst».
kiem, rozkaz ten byt tylko obowiązującym dla
poprzednielt umów, wszelkie zaś poźnieysze
zastosowane były koniecznie do różnićy ich
wartości. (Gdy zaś niewolno było zmieniać
gwinei z łażą na papiery; przelo potrzebu:
jący złota ogłaszał przez gazety, że zgubił
worek od tysiąca zp.gwinej pod rokiem ta-
kim i takim, do których tyle przywiązuje
upodobania, że temu, ktoby mu je odniosły
zaliczy z ochotą 1 4to funtów sterlingów. Po-.

- znał parlament nieskuteczność swojego pra-
wa, i odtąd, obieg biletów zastosowany jest
do gwinej, podług stopnia wiary do nich
przywiązaney. Oddaymy sprawiedliwy hełd
rządowi naszemu, że nigdy nieużywał powa=
gi swojey, do przepisywania prawideł umo-
"wom prywatnym; i ze stosunek wartości złota:
srehra, miedzi i assygnat , zostawiał zawsze
„naturalnemu rzeczy porządkowi, to jest sto=
sunkowi ilości ich ełiarowaney do ilości żą
daney. i :



bo tylko około. 20 na stó. Podługosta-
tnich gazet, bilety stały po $2:5; WE
zaś bankowe po 8562. (Dokoń. nastąpi).

 

PRAWIDŁA POSTĘPOWANIA IV NIEBYTNOŚCI |
LEkanza, dla przywrócenia do życia
zmrożcnych, uduszonych, oczadzonych,|
utopionych, zabitych od piorunu, iQ.)
bumartych od uderzenia lub spadnienta.A : »

Gpy się tak częste w pospolitóm
życiu przytrałiają rozmaitego rodzaju
przypadki, które nieszczęśliwym ofia-
rom własney nieostróżności, zaślepienia
i obłąkania, lub też nieprzewidzianych
przygod, zrządzać zwykły, jużto długie
i nieuleczone kalectwa, już śmierć nie-
wczesną; przeto należy bez wątpienia,  
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sobem znacznie podnieść: następnie ca.
łą jego powierzchnią, oprócz twarzy,
dobrze oblepić śniegiem nacztery cale.
Zmalazłsży zaś w bliskości dogodne miey=
sce dła umiesczenia tam zmrożonegoy
podjąć go ostróżnie z ziemi, i przenieść
powolnie w położeniu prawie siedzące=
g0 L'z głową podniesioną.  Mieyscem
gdzie ma być ciało wniesione, powin=
na być izba zimna albo inna jaka bus
dówa, gdzie nie masz ciągu powietrza.
Zdjąć potćóm ostrożnie odzienie , albo
raczey rozciąć; i zmrożonego polożyć
na warśscie Śniegu, z półłokcia grubo=
ści mającey, grzbietem , tak znowu je-
dnak, aby przednia część ciala była pod.
niesioną i głowa bardziey naprzod na*
chyloną; potem oblepić śniegiem zu.
pełnie, wyjąwszy tylko usta i nos. Je-

do przyjacioł ludzkości wskazywać i u- , żeliby śniegu nie było, przygotować mo.
powszechniać nayłatwieysze, ile mo- żna kąpiel z zimnćy wody, lecz gdyby
źna, środki, dla ochronienia ogólu spo- naczynia do tego brakowało, kawałki
łeczności vd strat, lubo cząstkowych i
pojedyńczych
waznych.

głównieysze prawidła do zastosowania
ich w ratowaniu od przypadków dosyć
u nas częstych, mianowicie po miey-
scach gdzie trudno o lekarza, a gdzie
nayczęściey nieświadomi naywłaściw.
szych, używają wbrew tym przeciw.
nych sLosobów. ©

1. Ratowanie zmrożonych.

Jeżeliby ktoznalazł czlowieka zmro-
łonezo, a nie można go było do mieysca
dogodnieyszego przenieść; podłożyć za-
raz inu pod głowę potrzeba tyle śnie-
6u, izby przednią część ciała tym spo.

sukna albo płótna w wodzie zimney
gi 3 j . - BE . wdiż„ zawsze jednakże nader dobrze zmoczone, ułożyć na ziemi, i ną

Z tego względu uznaję za tem ciało we wspomnionem wyżey po-
rzecz pożyteczną, podać tu niektóre „łożeniu, okryte zewsząd płótnóm lub su»

knem wilgotnóm, trzymać przez godzi.
nę; czolo zaśtym czasem i policzki cią+
gle nacierać śniegiem. Kiedy śnieg ju4
stopniał, albo chusty wyschły, toż sama
na nowo powtórzyć, i nacierać przytóm
golenie, uda, żolądek i piersi śniegiem,
z początku powolnie, potóm coraz prę«
dzey, aż się członki ruchawemi zrowią,
Poźniey wysuszywszy ciało, położyćje.
grzbietem w pościeli, albo raczey na
słomie i okryć aż do brody wełnianą
kołdrą lub też we dwoje złożonóm przes
ścieradłęm, izby jednak wystrzegać się
jescze należy ogrzewać. Jeśliby przes
pól godziny, tego wszystkiego używa ące,

65*
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oddychaniejeszcze nie powróciło, wtedy |
kawałki płótna namoczone w spirytu-
sie ciepłym, kłaść należy pod łyżką, na
brzuchu -i podpąchami, przytóćm nacie-
rać golenie, pod pokryciem, samą ręką

0381

mienianemi, skrapiać cżoło, twarzi pod
łyżką, zimną wodą, i nacierać następ-
nie stopy sezetkami, a uda, golenie i
żołądek, zlekka zapomocą wełnianych,
suchych, nieco ogrzanych szmatów. Je-

lub za pomocą wełnianych szmatów,lżeli po dwóch kwadransach żadnego
stopy sczotkami; obmywać nakoniec

twarz, szyję i pod uszami, nieco ogrza-

ną mocną wódką, do nosa zaś zbliżać

czasami, swieżo utartą cćbulę, czosnek

lub chrzan. Jeżeli podezas używania
tych środków, znaki „życia zwolna|

okazywać się poczną i może cokol-
wiek chory połykać, dawać mu potro-|

sze herbaty, albo nalania jagod jąłow-
cowych, mięty, lub cokolwiek rosołu,

mleka i owsianki, a po dwóch kwadran-
sach upłynionych, kieliszek wina lub
wódki. Późniey zwolna ogrzać miesz-

kanie, lub przenieść chorego do inney

izby miernie ciepłey itam go zosta-

"wić w spokoyności; żądającemu zaś po-

siłku, można dać ze dwie łyzki stołowe

rosołu z mięsa, lub nieco owsianki, albo

parę jay miękko zgotowanych z kawał-

kiem bułki.

2. Ożywianie uduszonych lub po-
wieszonych.

Znalazłszy człowieka zaduszonego|
lub powieszonego, odeiąć natychmiast

powróz i zdjąć z szyi wszystko coby ją

uciskało. Obnażone ciało położyć w chło.
dnóm mieyscu tak, aby głowa ipier.
si były daleko wyżey od innych części;

krtań zaraz za pomocą paleów do gó.
ry podciągać, a głowę w częstych przer-

wach już naprzód nachylać już do góry

odnosić należy. Okładać potóm głowę

wilgotnemi zimnemi chustami, coraz od-

jescze uduszony nie daje, znaku Żybia

mu na piersi ogrzane chusty, a na brzu-
chu talerze drewniane miernie ogrzane,

nianemi szmatami do oleju ciepłego za.
nurzanemi: pod pachami podwiąząć wo-
reczki napełnione popiołem ciepłym,
piaskiem, alko otrębiami grzanemi, a
nogi wpusczać aż do kolon do wody
|ciepłey z solą i popiołem, i to wszy.
stko kilkakrotnie. powtórzyć. Nadto,
można upuścić krwi z ręki dorosłym
do dwóch filiżanek. Gdyby zaś ani po
„dwóch godzinach znaki życia się nie o-
kazały; wtenczas twarz, skronie i pod-
uszami, ocierać należy ciepłą wódką, do
nosa często zbliżać świeżo potłuczoną
cebulę lub czosnek, albo też. utarty
chrzan, łoskotać w gardle i wnosie piór-

kiem zmoczonem w oliwie, a do gęby
| wpędzać cokolwiek powietrza za pemo-
cą rureczki, pióra, albo prosto własne-
mi ustami.

Jeżeli zaż podczas używania ty ch środ-
ków, życie zwolna okazywać się, mia.
nowieie ciało odmiękczać i mieyscami
„ogrzewać się będzie, piersi za$ podno-
sić się iopadać; kiedy ciało cokolwiek
drżeć, a na twarzy lub oczach lekki
ruch okazywać się, kiedy- burczenie
'w żołądku a nakoniec kaszeł i lekkie
oddychanie nastąpi; wtedy należy ko-
'niecznie nie przestawać nacierania i ogrzewania, podług wyżey opisanego spo-

1 jest na dotknięcie zimnym; położyć

w płotno obwinięte: szyję obłożyć weł. -

a
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sobu; a wtem chorego przenieść do po-
ścieli ciepłey,zprzednią częścią ciała pod.
niesionąizostawićtak w spokoyności.

5. Ratunek oczadzonych.

_'8ą niektóre wyziewy tak szkodli-
we, iż człowiek w nich zamknięty przez

niejaki czas zostając, udusić się może;
takiemi są mianowicie:czadzwyczayny,
dym powstający podczas wypalania wę.
gli, powietrze powstające z gnijących
rzeczy, i zawarte w sklepach, piecza-
rach,studniach, kloakach, oraz. w miey-
scu gdzie się robią farby oleyne, tudzież
wyziewy z. kwiatów w dobrze zamknię.
tych pokojach, zwłascza sypialnych.
Jeżeliby więc kogow podobnóćm miey-
scu znaleziono umarłym, zbliżyć się do
niego należy ze świecą zapaloną, a ta
jeżeli zgaśnie, trzeba naprzód, ile tylko
można, dać tam przystęp: wolnemu po-
wietrzu, ato przez wylanie uprzednie
kilka cebrów wody, wystrzelenie zka-
rabina lub pistoleta, a potóm śpiesznie
ciało z tego mieysca wyciągnąć. Gdyby
zaś uduszony od szkodliwego powietrza,
leżał w jakiey pieczarze lub sklepie,
nie należy tam spusczaćsię raptem, ale
ostróżnie z zapaloną świecą lub pocho.
dnią, i wypić wprzód kieliszek wódki,
trzymać jey cokolwiek w ustach, nos
zaś obwiązać zwolna chustką octem zmo-
czoną. Ciało wydobyte rozebrać i na-
dawsży mu położenie w pól siedzące z
Prosto podniesioną głową, wynieść,latem
na wolne powietrze, a podczas zimy do
izby z otwartemi drzwiami i oknami.
Jeżeliby jakie jescze znaki życia pozo-
stały, twarz skrapiać, i podjąwszy nieco
ciało oblewać wodą zimną, nadto do
ust wlewać wodę z octem i wpędzać  
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,powietrze za pomocą trąbki lub własne.
mi ustami. Powracającego zaś do przy-
[tomności zupełney, polożyć w pościeli
'zimney ilekko pokryć. Gdyby zaś zupeł-
|aie umarły od oczadzenia był znalezio.
ny, obnażonego włożyć do letniey wan-
ny, którey temperatura coraz potro-
sze się powiększa, i skrapiać z pewney
„odległości wodązimną, a twarz i piersi,
lub gałkami ze śniegu, lub lodem w
chustkę obwiniętym nacierać. Jeżeli
zaś ciało zupełnie jest zimne i stężałe,
skrapianie w tym razie nic nie pomo-.
że, lecz natomiast pokryć je dobrze na.
leży w pościeli, na brzuchu położyć kil.-
ka talerzy drewnianych ogrzanych i
wpłótno zawiniętyeh, pod pachamii do'
stóp przywiązać woreczki napełnione
ciepłym popiołem, między udamiposta-
wić naczynie z wodą ciepłą, i nakłaść
pod łyżką chleba w ogrzanym spirytu-
sie moczonego. Wszystko to, gdy się
„studzi, na nowo odmienić i powtórzyć;,
a po upłynionych dwuch kwadransach,.
ramiona, golenie i żołądek, zwolna cie..
płem suknem, a stopy sczotkami nacie.
rać. Jeżeli oczadzony, za skropieniem:

go wodą, okaże jakikołwiek znak życia,
a mianowicie sciąganie się pewne nosa,
Jekką ezkawkę, a z ust wyrzucać pocz-
nie pianę ; wtedy nie należy więcey
piersi i żołądka skrapiać wodą zimną,
ale samę tylko twarz, dopóki zmysły
zupełnie i mowa nie powrócą; na pier-
siach zaś w tym razie położyć chusty
w ogrzanym spirytusie maczane. Jeśli.
„by czkawka nastąpiła gwałtownieysza,
„włożyć między zęby kawałek drzewao-
/krągłego eienkiego i płótnem obwinięte-
go, dla przeszkodzenia mogącemu pod.-
paść kurczowi kołowatemu sczęki niż.
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szey, przytóm. śtarać się usilnie wlać womitów. Bez żadney zaś. człowieka
do ust kilka łyżek wody z octem. Za usta- | przytomności, chociażby jescze oddy-
nowieniem się oddychaniai ruchu, ścią. |chał i serce mu biło, otartego położyć
gnąć z chorego wilgotną koszulę, ciało:trzeba w pościeli, okładać poduszkami

wysuszone w pozycyi półsiedzacey okla-|ji nacierać mu zwolna golenie, uda i
dać zlekka poduszkami ciępłemi , nogi łędźwie, z początku za pomocą samcy

nacierać. kawalkiem ogrzany m sukna ręki a następnie kawalkami sukna lub
«miękkiego i dawać za napóy herbatę 'sczotk ami; .twarz, skronie i pod uszami,
z rumianku lub z jagód jalowcowych. obmywać octem lub spirytusem i przy”

Jeśliby chory nie mógł sczęki niższey bliżać często do nosa, potłuczoną cebu-
odciągznąć, nacierać więc można tymóza-|lę, czosnek lub chrzan albo też inocny
sem olejem twarz i szyję, i szukać dal.|
„szey pomocy u lekarza.

4. NARODACGAIE do życia utopionych.
s

Ciala wyjętego z wody w żaden
sposob nie należy na beczce taczać,
nie kołysać na rękach i na głowę nie.
przewracać; lecz natychmiast, po opa-
trzeniu ust i oczysczeniua ich za po:
mocą palca ze szlamu i piasku, podją-
wszy nieco głowę, nie zakrywając twa-

rzy, wnieść do naybliższego domu i w
ciepłcy izbie położyć, latem zaś na
wolnćm powietrzu pod drzewem. Ob-
nażone jak-nayspieszniey i nayostróżniey

położyć na prawym boku, tak, iżby
głowa i piersi znacznie wyżey leżały
od innyc'h części, tudzież aby wygodnie
można było do niego ze wszech stron
przystąpić i okładać naokolo ogrzane-
mi prześcieradlami i poduszkami.
śliby jescze człowiek był przytomny,
dać mu wypić nieco herbaty ż kwia-
tu lipowego, lub jagod jalowcowych,
s dk ug lub octem, albo piwa zleco-
neg Gdyby zaś doświadczył nudy|
ośkiiy. może używać herbaty z ru-
mianku bez mleka, a naylepiey wodę,
sieplą z maslem dla pobudzenia do”

Je-|

| ocet. Gdyby zaś czlowiek żadnego zna-
ku życia niedawał, a przypadek zdarzył
się. latem, rozebrawszy go zaraz, oprócz
zwyczaynego okładania ciała ogrzanemi
poduszkami i ocierania za pomocą
sczotek lub ciepłych kawałków sukna,

pomalu obracając je, należy uderzać
zlekka dłonią wgrzbiet naprzeciw pier-
si, późniey wpędzać do ust cokoł.

wiek powietrza za pomocą rureczki,
pióra albo prosto własnemi ustami. Je-
żeli się od tego żebra podnosić zaczną,
porzuca się nadymańie powietrzem, a

natomiast pociskają się nieco piersi od
żeber w górę. Wydymanie jednak po
upłynieniu niejakiego czasu, można zno-
wu powtórzyć. Przytóm należy, ztho-
czywszy gąbkę lub chustkę wodą zi-
mną łub winem, trzymać ją w odległo»
ści na trzy łokcie, i zlekka pociskając
spusczać w Krótkich czasu przerwach
pojedyńcze buyne krople na piersi i pod
łyżkę. 'Takimże sposobem postąpuje
się z utopionymi podczas zimy, Z tą

jednak tylko' różnicą, iż po wydobyciu
ciała z wody lub znalezieniu 80, nie

zaraz je ogrzewać należy, ale pierwieyy
jrozebrane zestawić na chwilę w spo*

| koyności, następnie twarz, szyję 1 pierśi
nacierać śniegiem, a potćm już Ogrze.
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wać. Jak w pierwszym tak i ostat- ji golenie, jeżeli nie są obrażone, nacie..
nim razie, można także dać cnemę z|rać zwolna miękkiem suknem. Mając
młekalub z wody ciepley z solą, do no-|przytóm wannę lub obszerną beczkę,
sa zaś często przybliżać rzeczy rozma- napelnić ją cieplą wodą, spuszczać do
ite, mocny zapach wydające. Jeżeli pod|do niey można cialo naprzód nogami i
czas używania tych środkow znaki| trzymać przez chwilę. Należy takoż.
życia zwolna okazywać się poczną,: dać enemę z wody ciepłeyzoliwąi solą.
wtedy należy koniecznie nie przestawać| Jeżeli mocnego krwotoku niema, upu.
nacieraniaiogrzewania ciala podług wy-| ścić krwi, doroslym dwie filiżanki. Do.
Żcy opisanego sposobu, aż póki chory|wąchania zaś często dawać mocnegooctu
nieotworzy oczu i nie będzie w stanie lub spirytusu. y
połykać. Co gdy nastąpi, należy mu ES Felice Rruxizwacz D. M,
dawać potrosze herbaty ciepłey z wi.
nem lub wódką, iochraniać, jak można, KAZANIA
od zaziębienia. WA O

 

SWIĘTEGO GRZEGORZA BISKUPA NAZYANZEŃ..
5. Ocucanie zabitych od piorunu. skiEco o Miłości ubogich

Ciało obnażone położyć na wolnóm 45 26 4 MPR,
powietrzu z przednią częścią podnie- _$ WII (15).
sioną; twarzi piersi zarazobmyć i skro- |O , ki : ż » zł” : gr. 4 ry (T. a Pobudka '4:-pić kilkakrotnie. wodą zimną, głowę zaś Podług zaś wydanego AA żynka OB:oblożyć chustami zimoczonemi wodą zi-|przykazania, ażebyśmy się cie- RE niee.
mną z octem. Nacierać potćm cialo:| Szyli zuweselonymi, a płakali 507%
sczotkami i dawać do wąchania spiry-|z placzącymi (b) wszystkim ubogim, i
tus lubocet. Radzą przytóm wykopać| z jakiego bądź powodu nieszczęśliwym,.
dół w ziemi, położyć tam ratowanego,| czulość serca (O) okazywać winni jeste-
z głową i piersiami znacznie podnie-| śmy, i sami będąc ludźmi, udzielać dru.
sionemi, iokryć całą powierzchnię cia- gim ludziom wsparcia potrzebnego; CZY» :
ła, oprócz, twarzy, zlekka i sczelnieł liby go przez owdowialość *w) magali,.
ziemią. a ,czyli przez sieroctwo, czyliGłówne ludz.

| BRZ i . dla oddalenia się z oyczyzny, NOR"at
6. Ratunek zabitych przez uderzenie |czy dla srogości panów, lub uciemię.

lub spadnienie. /... | żenia rządzących, czyli przez poborców
A koto (P) nieludzkosć, łotrow okrucieństwo,

Należy w takowćm zdarzeniu okła.|albo złodziejów nienasyiną chciwośćj.
dać ciągle głowę chustami w wodzie|czyli wreszcie przez konfiskatę (Q) lub
timney. maczanemi, twarz skrapiać wo-| rozbicie okrętu. Bo ci wszyscy pódo-
dą zimną z octem,części zaś ciała usz-| bnież warci litości, i tak patrzą na rę-
kodzone obmywać wodą ciepłą, zmie-|ce nasze, jak my na ręce boskie, gdy
tzaną na pół z octemlub wódką, a uda|nam czego nie dostaje, patrzamy (R). M
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m tychże samych ci, którym się nadspo-
;„dzianie przytrafia nieszczęście, nad przy-
wykłych do cierpienia, godnieysi są mi-
osierdzia. )

Ę IX.

Wrędowaci Gg s ża chpad wszyst Sczegulniey zaś nad tych
kich są nie- wszystkich choróbą trądu (L)
„sczęśliwsi. » dw aRr, : ji:

* „zarażeni, i aż do ciała, kości
i szpiku, jak ;przeciw niektórym jest
zagrożono (c), bolem przejęci; „a wysta-
wieni za nieszczęście od tegoż nędzne-
„go nikczemnego i zdradliwego „ciała, z

„którem sam nie wiem, jak jestem zwią-
zany i jak mogę zostawać boskim obra-
zem, kiedy się w błocie .pogrążam! któ-
we źo ciało, i wygodnie utrzymywane
Zak przykrą bunt podnosi , i amartwione

da duzy TównieŹ wojuje (T), które jako,

łem w rem Spółsługe boskiego kocham, i ja-
życiu (ko własnego. nieprzyjaciela,

źstrzedz się muszę; którego jako więzie-
nia radbym się pozbyć, i jako współ-.
„dziedzica nieba one poważam. «Kiedy

je usiłuję pokonać, niemam pomocnika,

któregobym do postępku w naywyż.
szych cnotach używał; a zwłaszcza wie-
„dząc na eem stworzony, i że mi na-.
leży przez dobre uczynki dążyć do Bo-.
ga ($ 16). Jeżeli zaś mu, jako spółpra-

Dogadzanie COwnikowi dogadzam, już nie.
ciofu niebez- OB a $pieczne dl, MAM Sposobu, jakbym jego
duzy. uniknął przemocy, albo jak.
„bym nie odpadł od Boga, będąc obcią.
„żony więzami, które mię ciągną :kn zie-
„mi 1przy nicy zatrzymują! Jest£o wróg
pochlebny i przyjaciel zdradliwy. O
„dziwne zjednoczenie, a razem niezgod-
„ość! 70, czego się lękam oszczędzam,
a co kocham tego się óbawiani! wprzód

dzę; a nim zawrę
róznić! (d)

„|drość Boska i jak

rozprawia, imy sami w swo

pokóy muszę się po»

8 X. (17)

Jakaż jest około mnie mą- Vyłuszezenie
h „przyczyn, dla

to wielka których Bóg
„chciał, ażeby
„ciało naszetajemnica! "Tak bowiem po- ciało

stanowiono, że, ponieważ je-4 wśprze:

steśmy „częścią Boga samego, 1 <imne.

z wysokości ZVieba «spływamy , abyśmy

naszą godnością w pychę podniesieni i

rozzuchwaleni, stworcązaweć nie wzgar-

dzili przez podobną przeciw ciału wal.

kę i woynę, zawszeku niemu oczy zwra-

cali (e), a ,£óm samćm nieoddzielna od
nas niedolężność, aby maszey godności
była powściągnieniem, żebyśmy o żem
wiedzieli, że jesteśmy razem nayzacniey-

si i naynędznicysi, ziemscy i niebiescy;

docześni i nieśmiertelni; .dziedzice świa-

tła iognia, lub też ciemności, jak sobie

co wybierzemy. -Na tóćm zależy nasze

poskromienie, a to dla tego, jak sobie

wnoszę, że gdy się pysznimy z boskiego

w nas obrazu, przez wzgląd na nicość,

w którą się obrócim, mpokarzać się po-

wvinniśmy.

$ XI. (18).
+ k .

Lecz o'tćm miech 'kto.chce |727%gma
jłość jednak
w opatrywa:

. ź ż j ś . „niu istotnyć

bednieyszyń czasie rozprawiać porrzeb ciała

będziemy. Ateraz com sobie jęsy?** "",
mówić założył nad własnćm ciałem ł

własnąż niedołężnością, w tóm co drudzy
cierpią, ubolewając, bądźmy tróskliw!
bracia! o podobne nam 1 z nami wespół

Bogu służące, ciało bliźniego. Chociaż

albowiem czułością uniesiony, jako wro”

ga je obwiniłem, jednak dla tegoS£woT- mim mam walczyć, do zgody przycho- cy, który mię z nićm połączył, przy.
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chylnie się z nićm obchodzę.  Niemniey
zaś bądźmy troskliwi ociala bliźnich jak
o nasze własne, czyli to w dobróm zdro-
wiu zostują, czy tąż samą chorobą są
przyciśnione. Wszakże wszyscy w Pa-
ląd wypły. NU jedno jesteśmy, czyli kto
sdaOS bogaty czyli ubogi (f), czy
skliwości oniewolnik lub wolny, zdrów
pot”zeby bliź
nich jakona.czy też chory na ciele, i jedna|

«e własne? uiową wszystkich, z. którego|

wszystko, Chrystus (g). a czćm sobie na-
wzajem czlonki w ciele, tem każdydla
każdego i wszyscy dla wszystkich (h)
być powinni. Więc nie należy tego lek:

ce ważyć, i zaniedbywać; gdy drudzy
we spólną zam niemoc wpadają; ani się
bardziey cieszyć, kiedyśmy sami w do

brćm zdrowiu, jak oplakiwać współbra
ci chorobę. A przekonać się mamy, że
na czułey kunim miłości, jedyne ciał i
dusz naszych bespieczeństwo zależy.

$XII (19)
Ok śćlo LĄ > > Jsu /rędewa. Tak zaś uważaymy, że gdy
tych czem j i Jk AG: aćnisie innych jedno tylko nieszczęście.
wszelkie inne niedostatku dociska, z którega

przewycsza? ich albo czas alba praca, albo
przyjaciel lub krewny, lub wreście o0-

koliczności przemiana, może wyratować;

lecz dla tych, którzy przez chorobę ciała
wyzuci są ze wszelkiey sposobności .do
zapracowaniasobie,i starania się na nie
uchronne potrzeby,. tym cięższy jest nie.
dostatek. A zwłaszcza, iż oni zawsze

mają więcey bojaźni o pogorszającey się
słabości, niż wyzdrowienia otuchy: prze-
toż zbyt mało wspiera ich nadzieja,

która jedynem dla wszystkich nieszczę-
śliwych jest lekarstwóm. Przy ubóstwie
Łaś choroba jest drugićm nieszczęściem

Dzieje dobrocz. październik, rok 1822.
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i ze wszystkiego złego naycięśszćm i nay-

niecznosnieyszóm,iw przeklęstwie u wie-

lu naypospolitszóm; a trzecie to, że po
większey części do nikogo przystąpić, ani.
się nawet pokazać nie mogą; lecz od nich

powszechnie stronią, brzydzą się niemi,

oraz odganiają, co im dalekociężey na

samę chorobę kiedy się widzą z powo-

du własnegoż nieszczęścia znienawidzo-

nymi! Co do mnie, takiey 73,zuó
ich nędzy nie tylko suchem o0- do 08
kiem (U) znieść nie zdołam, ale ct.
się nawet samąż jey wzmianką rozrze-

wniam.  Doznaycież i wy teyże czuło-
ści na sobie, abyście przez łzy doczesne
łez wiecznych uniknęli (i); A jestem
przekonany, że się podobnież i ci_ z o-

|becnych tu słuchaczów tćm rozczulili,
którzy Chrystusa i ubogich szczerze ko-
chają, i litując się nad nimi, dla Boga,
nawzajem boskie miłosierdzie mają pe-

wne dla siebie (k).  Wszakżeście i wy
tey klęski świadkami! 

 

$ XIII (20).

Odkrywa się oczom naszym BOYA |
smutne i.okropne widowisko, cierpieńzche-
ż ) , , 3 robą trądu
i nikomu, prócz tylko znają  złączonych.

cym żo z doświadczenia, do wiary po-
dobne (W). Ludzie umarli razem i ży-
jący, wielu części ciała pozbawieni,ani

jakimi niegdyś byli, ani czćm są, per
wnie się rozpoznać nie mogący! A ra-
czey dawnieyszych ladzi nędzne osta-
tki (X), oyców swoich, matek, i braci,
i mieysca,z których doyść ich można,
|opowiadający! Ja jestem takiego to 0%-
ca synem, a la jest moją matką, i takie

mam nazwisko: a lys był kiedyś moim. przyjacielem i znajomym. A to czynią
64
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dla tego, Że z dawney swojey postaci
być poznanymi nie mogą! Ludzie odar-
ci i wyzuci z majątku, pokrewieństwa,
przyjacioł, a nawet z ciał samych! Lu-
dzie sami ży/ko jedni ze wszystkich żz-
nych, kochający siebie razem, i niena-

widzący podebnicz! niewiedzący , któ-
re bardzicy części opłakiwaćim nale-

Ży, czyli już odjęte czy jescze pozosta-
łe; które znisczyła choroba czy też dla

dalszey choroby zostawione; bo pićrw-
sze nędznie zginęly, a drugie daleko
nędznicy zachowane zostały! tamte u-
marły, wprzód nim pogrzebione, te zaś
nie ma ktoby złożył do grobu! Gdyż,
Nieludzkośćc, Choćby kto naywięcey „został
dlwałć tych, UcZyŃaNnym i miłosiernym, dla
którzy trędo- tych ludzi naynieczulszym zo-
ZÓAE) MAGA staje. | w ićm tylko zapo-

sronią minamy, cialem będąc, że nas
ciało nikczemne (1) przyodziewa. "Tak
zaś dałcce na chęci ratowania bliźnich
nam zbywa, że nawet eiał naszych bes-
pieczeństwo na stronieniu od nich
zakładamy. A kiedy kto przystępuje
do trupa dawnego, może już i przegni-
lego, co większa znosi nawet zwierząt
bezrózumnych ścierwa obrzydłe, i chęt-
nie błotem bywa zeszpecony (Y); my
przecież, ile możności, od tych zieszczę-
snych unikamy. Q eóż to za nieludz-
kość! żeprawie i oddychanie tem samćm
z nićmi powietrzem jest nam nieznośne!

$ XIV (21).

Opłakane jo0-
dozenie redzi-

cióm chorobą
Ale i w tych

m zamknięta jest natura. Jakoż
oyciec syua własnego, któremu dał ży-

Cóż może być przychylniey-
eów ku dzie szego nad oyca, i co nad mat-| 
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cie, którego wychował, którego jedyną
życia pociechą (Z) być rozumiał, za któ-
rym wiele i często ku Bogu modlitew
zanosił, opłakuje wprawdzie, przecież
go od siebie wypędza, już te dobrowol-_
nie już i z przymusu (A). A matka, przez
pamieć na boleści rodzenia, srodze we-
wnątrz uciśniona, zniezmierną żałością.
narzeka, iwystawiwszy sobie żyjącego,
jakby umarłego, płacze: dziecię, Maki narze-
mówiąc nieszczęśliwe (B) 00Pesnieułnuleny
ki podobnież  nieszczęsney 2
z którem mię gorzko rozerwa- wetem jg
ła choroba! dziecię godne politowania?
dziecię, którego juź poznać niemożna,
dziecię, któreśmy nżestetyż! dla skał ur-
wisków, dla góri pustyń wychowali!
Oto wśród dzikich żwierząt mieszkać
musisz (©)! a dachem ci będzie opoka
(1), i sami tylko naylitościwsi zludzi ze-
chcą cię oglądać! Nadto zaś i te tkli-
we Ioba narzekania powtarza: Pocóżeś
się w łonie matki począwszy wyszedł
ziey żywota, i natychmiast nie zginął
(m), aby cię razem z narodzeniem śmierć
napotkała! Czemużeś raczey nie zszedł
przed ezasem, nimeś tego życia nie-
szczęść zakosztował? Na cóż cię, gdyś
się urodził, wzięte na kolana (D),i pier-
siami karmiono, mającego nędznie ży-
cie prowadzić nad śmierć okropnieysze?
A to mówiąc łez strumienie wylewa, i
chciałaby go nieszczęśliwa do serca przy-
tulić, ale się lęka ciała własnego dzie-
cięcia, jak nieprzyjaciela.

$ XV.

p 1 > 1 nin 3  Trędowace
M szędy krzyki powstają V igdzie sobie

prześladowania, ażo wcale nie przętułku ane
O . ; ć ie mo

przeciw zbrodniarzom , lecz 78%
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tylko przeciw złym losem pognębio-
nym! I kiedy kto z zabóycą nawet ra-
zem przemieszkiwa, oraz cudzołożniko-
wi nie tylko domu spólnego, ale też isto-
łu pozwala; co większa, sammegoż świę-
tokradcę za towarzystwa życia przyj-
muje, i ku tym którzy go czćm złem na-
bawili, składa nienawiść; tego przeci-|y ,

wnie, choć nikomu się nie naraził, sama
choroba jakby naywiększa zbrodnia, jest
nam nieznośna. A tak lepszy los prze-
stępstwa niżli choroby! inieludzkość,
jako przyzwoitszą rzecz, sobie wybiera-

my,litością zaś, jakby sromotną, gardzi-
my.

$ XVI (22).

PORAEEIY Wypędzani są z miast, wy-
zy wszystkich pędzani z domów, sądownictw,
zabici posiedzeń, dróg, powszechnych
tych odraża qbyrąd i biesiad, /ecz co większa,
niestetyż! od samey nawet wody! gdyż
płynące źródła, równie dla nich jak dru:
gich ludzi spólne, i rzeki, nie są wolne
od podeyrzenia, jakoby od nich zarazy
nie zasięgały. A co naydziwniey, że tych-
że samych, odktórych, jak odstraszydeł,
uciekamy; jakby nam zgoła niebyli nie-
znosni, ku sobie zzowu zwracamy (E),
nie dając im ani przytułku, ani potrze-
bney żywności, ani lekarstwa na rany,
ani odzieży dla zakrycia ile możności
ich opłakaney choroby! I dla tego to
Opis nędzne. Się oni błąkają dniem i nocą
Tę  Pądaa bez sposobu do Życia, nadzy i
zarażonych pozbawieni schronienia, okazu-

iąc własną chorobę, dawnieysze zdarze”
nia opowiadając, wzywający od Stwór-
cy ratunku , i jedni drugich członków
nawzajem zamiast odjętych sobie uży-
'wający; spiewów litość wzbudzających   
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sztuczni. wynalazcy: o mały kęs chle-
ba, lub o trochę strawy (F) żebrzący,

albo żeż ojaką zdartą płachtę, na ochro-
nę wstydliwości lub wrzodów przykry-

cie! A miłosiernym i ten jest dla nich,

nie już który irm wsparcia udzieli ,.ale
kto ich surowie od siebie nie odprawi (G).

$ XVIL

Wielu zaś z ich liczby od pu-
blicznych zawet zgromadzeń
przez wstyd nie stronią, i 0-
wszem jescze, z konieczney
swojey potrzeby do nich się ci-

sną. O tych tu mówię, publicznych i
świętych zgromadzeniach, któreśmy dla

korzysci dusz naszych we zwyczay wpro-

wadzili, zbierając się razem, albo na

uczczenie jakiey tajemnicy, albo mę-

czenników prawdy uroczystości obcho-

dząc; ażebyśiny, których zgonu pamiąt-

kę szanujemy, pobożności naśladowali.
A lubo się wstydzą ludzi z powodu swe-
go miesczęścia, gdy sami takoż są ludź-

mi, i chcieliby się w górachalbo jaski-

niach, czyli też w reszcie w nocy i cie-

mności ukrywać (H); jednakże się na

widok wdzierają; przedmiot nąder tkli-
wy i łez godny (J). Co poniekąd słu-

Ostatni ucisk
trędowatych
sprowadza

ich do poka-
zywania SIę

w publiczno-
ści.

Korzyść ba. Sznie i przyzwoicie; ażeby dla
wienna zwi.
doku  trędo-
watych.

nas byli naszey nikczemności
przypomnieniem, i przekonali

nas, że na żadney z doczesnych i wido-
mych rzeczy, jakby na czćm stałóm,
polegać nie należy. WWdzierają się zaś
jedni z pragnienia usłyszeć głos ludzki,
drudzy dla obaczenia ludzi, inni ażeby
sczupłych do utrzymania życia zasił-
ków od zbytkujących sobie uzbierali;a
wszyscy, żeby jakąś ulgę z pullicznć»

«
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go cierpień swoich odkrycia (K) i
czuli.

$ XVIII (25).

Któż się nie przeraża ich ję
okropnego kami, gdy Zzałośną piosnkę za:

stanu w cho- _ ;, ; s ŻW JB
robie trądu Nócą (L)? czyj słuch zniesie ten

będących | odgłos? czyj wzrok ten widok
wytrzyma? Gdyż ożo leżą niesczęśliwie
przez chorobę z sobą razem ztowarzy
szeni, i każdy jakieś inne swoje cier-
pienia, dla wzbudzenia litości, opowiada-

jący. A tak sobie nawzajem są boleści
dodatkiem, nędzni z powodu choroby.
lecz dla wzajemnego litowania się nad
sobą, jeszcze mnędznieysi! obstępuje ich
wprawdzie rozmaitych widzów mnó-
stwo, rozczula ących się nad nimi, ale
to bardzo nakrótko. (i'zaś czołgają się
przy nogach ludzkich, słoneczną spie-
kotą i kurzem, a niekiedy nawet sro
giemi mrozami 1 deszczami, oraz gwałl-

townością wiatrów udręczeni (Ł), i mo-
żeby zdeptani zostali, gdybyśniy się ich
samćm dotknięciem nie brzydzili. A na-
Trędowaci u przeciw świętym pieniom we-
Psijea bo: w nątrz kościoła, i tajemniczym
pi wy razom, ich prośb jęczenie, i
winni. placz przerażający powstaje.
Lecz po cóż lu ich całe nieszczęście lu
dziom, na uroczysty obchód zgromadzó
nym, przekładać? Gdyż równiebym i
was do łeż poludził, jeślibym to wszyst.
ko żałośnie wystawiać usiłował; i zćm

śamem smutek przemogłby świąteczną
wesołość (M). Mówię zaś to dla tego.
że was jescze o tey prawdzie nie mogę  przekonać, iż czasem boleść nad roskosz

jest szacownieysza, a Zalość nad pocie-
chę; i płacz chwalebny, nad śmiech nie-

Bf . 1004

$XIX (24).

To tedy wszystko oni cier-. Trędowaci,
ż 4 y pomimo — ze

pią, a nawet i w dalekosmut-* unętrzney
. ; + 8.44 'ojecy nędznieyszym sposobie, niżelim żu|'owżydiwo:

rorłai t ESA! jadły ści: nie przesopowiedział, którzy są w edług „kikiópabrak
Boga bracią naszymi (n)a choć: cią nuszj mie
byście i nie chcieli, tęż samą z nami dzie=
dziezący naturę; z teyże samcy gliny
ulepieni, z któreyeśmy iapoczątku wszy-
ścy (o) powstali, żylami i kośćmi, rów-
nie jak my skrępowani, oraz skórą l cia-
łem podobnież wszystkim okryei, jak
to na pewnem mieyscu lob święty po-
wlarza. rozumując w swoich boleściach,
i nikczemność powierzchowney naszey
istoty (p) wystawując. Nadlo zaś, je-
śli więccy mówić potrzeba, któ- 4: cowiększa,

00 aji : ą mogą być na
rzy razem z nanu otrzymaw- wc nad nas

7 ż > s B iLsiszy obraz boski na sobie (q), le- ;4,*do jedne:
y y Zee niż 6, sią O Z nami CE»piey go może niż my, chociaż ML iRóna-

ich ciała zepsute, dochowali; czeni.
którzy podług wewnętrznego człowieka
(r) tymże się samym Chrystusem przyo-
blekli (s) i lenże sam co my zakład lvu-
cha-świętego (')» mają sobie powierzony,
i tychże samych praw, wyroków, testa-

mentów, religiynych zgromadzeń , (N)
tajeranie 1 nadziei są uczesnikami. Za
których również Chrystus umarł, gla-,
dząc grzech świata całego (u), którzy są
«współ - dziedzicami niebieskiego życia
(w), chociaż od tuteyszego aż nadto wy-
łączeni zostali, którzy będąc pogrze-
bionymi z Chrystusem.znim teżi zmar*
twychwstaną. ponieważ wespół cierpią,
żeby też razem byli uwielbieni (x).

$ XX (25).
* sę » ż) A cóż my na to? którzyśmySame m.

pozyskali to wielkiei nowena5, zayiskie, 6 przystoyny (mm).

"
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przykłodZin,gAvisko( (7), że się od Chrystu-
ZE daćsa mianujemy (z), będąc świę-

wzbudza " tym narodem, królewskićm ka-
płaństwem (a), ludem przypodobanym i
wybranym, dzieł dobrych i zbawien-
nych gorliwie naśladującym (b), ucznio-
wie łagodnego i litościw ego (©) Chrystu-

sa, który słabość naszę znosił (d), uni-
żywszy się aż do naszey nikczemności
(e), który dja nas przyjął nędzę tego cia-
ła i ziemskiego mieszkania (f), a pt isl

za nas boleści i znoje, ażebyśmy bóstwa

udzialem wzbogaceni zostali (g). Cóż
tedy my na to? tak wielkim miłosier-
dzia i czułości wzorem przekonani? cóż;
względem owych zędzarzów myślić, aco
czynić będziemy? wzgardzimyż nimi2
odbiegniem ich,i opuścim zupełnie? jak-|
by już umarłych, jakby nieznośnie o0-.
brzydłych, jakty co nayszkodliwszego
z plazów i zwierząt drapieżnych (0)?
Bynaymniey, bracia! nie nam to przy:

stoi owcom Chrystusa dobrego pasterza
(h), który zwraca do owczarni co się o0-
błakało, a wyszukuje co zginęło, i co
zasłabło pokrzepia (i). Nie przystoi tóż,

ani ludzkiey naturze, która wzajemną
litość prawem postanowiła, ile przeko-

nana wspólną wszystkim niedolężnością
o istotney potrzebie tkliwości i miłosier-
dzia. **)

* $ XXI (26).

Przewyborne 1 Lecz będąż oni pod golćm

STOK niebem nędznie się poniewie-

r kiarali, my zaś w domach prze-
niedostatkiem pysznych mam mieszkać
śchorzałych. PY y Z 0

wszelkiegorodzaju kleynotami
upięknionych, równiezłotemi srebrem,
jak drobnych m— delikatnym

JhtAni nawet narzędzi do że-

1004

rozkładem i rozmaitćm malowidlem
„(co tylko jest oczu zawodniczą ponętą)
jaśniejących (P)? (A nadto, w jednych
mieszkając,jeszczeiti drugie budować bę-
„dziemy; dla kogoż przecie? może nawet
ani dła dziedziców naszych, ale dla cu-
dzych i zupelnie obcych i tychże sa=
mych może zietylko nam nie sprzyja»
jąc) ch, ale też naynieprzyjaźnieyszych,
i nayzawiśnieyszych **) co zapewne jest

ostatnićm nieszczęściem! 4 ciż mają

ziębnąć w zgrzcbnychi poszarpanych
płachtach (0); lub nawet i w tych mo-

że cierpieć niedostatek, my zaś w mięk-
jkieyii zbytkowney odzieży oraz inianych
4 jedwabnych jak naycieńszych tkankach
„będziem gnuśnieliż I w jednych ubio-
rach nieuczciwie raczćy niżeli przystoy-
'nie się zachowamy, (gdyż ja tak wszyst»

ko nazywam, cokolwiek jest wymuszo-
nem i nad potrzebę), a drugie zadto
'w.skrzyniach będą dla nas złożone, co
jest zaiste bezkorzysinem i daremnćm
staraniem, na pastwę imolów isamegoż

wrescie czasu, który wszystko wynisz-
cza? I ci nieszczęsliwi w niedostatku
nieuchronney żywności pozastaną! (Oja-
kiż móy zbytek, a ich nędza o- ae
statnia)! Lecz udrzwi naszych jący” widok

leżeć będązemdleni i zgłodnia- ynychu drzwi me-

zny eń wspar.
ciąFsaśg td

cych.

 

brania potrzebnych w ciele swo-
jem niemający! ile pozbawieni glo-
su, żeby znogli opłakiwać własną nie.

dolę: rąk niemający, któreby wyciąga»
jąc, litości prosili;ani nog. żeby do ma-

jętnych przystępowali, ant dla wytrzy-
mania pieśni żalośney wolnego cddechu
(R), a co jest z nieszczęść naycięższem,
za naylżeysze sobie poczytujący, ile

m0

wdzięczni swym oczóm wzroku pozba.
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wżonym, że na własne kelectwo nie pa.
trzają!

 

(b) Rom. 12. v. 15.
(0) W greckim texcie moenieysze tu- są wyra:

zy, to jest: droxriw rż omadyyra, otwićrać dla
bićdnych wnętrzności.

(P) Qoęcaóyes, Znaczy dosłownie: zbićracz „podat
ków: gdyż wyraz grecki gdy Hezychius tak
wykłada : Poęoi Dyeóc oś KZMITNCHG, czyli: poda
tki, powszechne opłaty: a Swidas utrzymu:
je, żć u Ateńczyków 'Qoęos oznaczało same
pićniędzy wnoszenie do skarbu publicznego:
'Poęos waę 'ASmaloie, s qóy xęnkdra Qoęa. Niektó-
re dawne glossy tumaczą : pięos ro tzelan=
va, nałożony podatek; inne zas: irucpaAaiw,
pogłówne.

(Q) Tu wyraz Ańewos, po sławiańską HapoącmBo-
Bauile.

(R) W podobnćyże myśli św. Augustyn, wszystkich ludzi bozkimi żebrakami nązywa, w15tćy mowie swojćy z Ewanjelii św. Mateu:
Sza, o słowach pańskich. „Petit te mendi-
» 0us; et tu es Dei mendicus. Omnes enim.
„quando oramus, mendici Dei sumus: ante
„ ianuam magni patrisfamilias stamus, imo et
» prosternimur, supplices ingemiscimus,ali
„ quid volentes accipere.* 'To jest: Prosi cię
Żebrak: ityś jest bozkim żebrakiem. W szyscy
albowiem, kiedy się modlimŁy, żebrakamiprzed
Bogiem jesteśmy: u wrót wielkiego gospoda-
rza stoimy, a nawet na twarz upadamy; po
kornie wzdychamy, cożkolwiek pragnąc u
zyskać,

„(S) Tak straszliwa, i okropna w owych wie
kach trądu choroba, teraz nam prawie tyl-
ko zimienia znana, zwała się zwyczaynie u
Greków, isęż vdoes, podobnież w łacińskim ję:
zyku: sacer rmorbus, co do słowa: święta
choroba:i po sławiańsku epanrennbrii HENYTE ;
albo: Jhromaa npokasa. Inaczey zaś łacinnicy
zwali ją: morbus santicus, albo comitialiS;
Grecy: iarpwriacx, albo też Asdxy, która psu-
Jąc ciało, zbyt białem je czyniła. Bezimien-
ny autor życia św. Jana Złotoustego, w roz:
dziale 78m, tę przyczynę kładzie nazwa-
nia trądu świętą chorobą u Greków: że ona
jedna wszelkie inne ludzkie niesczęście
i chorobę, ciężkością swoją przewyższa;
odwołując się w tóm do sposobu mówienia
w Homerze (Iliada n. w. 407) używanego,
gdzie iw ixżi», toż samo znaczy, co mtydy,

-
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co i dawny Scholiastes na też same Hame-
ra miesce przyświadcza. ew yk

(0) Tsatae. 10. w. 18. „Od duszć, aż do ciała
znisczona będzie.” ; ą 5

(T) Ustawiczną woynę złych namiętności w cie-
le człowieka, z rozumem, i duszą nieśmier-
telną, do wiekuistego celu swego dążącą, nay-
dokładniey opisuje św. Paweł apostoł, w. li-
ście do Rzymian, rozdz.7. w. 17. dokońca.

(d) 2. Cor. 12. w. 7—no. :
(e) Sap. g. w. 6, 14, 15, i 18.
(£) 1. Cor. 12. w. 12—20. i Hphes. 6. w. 8.
(g) Ephes. 4. w. 15— (h) Rom. 12. w. 4,1 5.
(U) Tu po grecku w texcie: os! adaxęvr) Qsęo, nA

sławiańskie wyłożono: 6esaxe3Ho0.
() Luc.-6. w. 21— (k) Matth. 5. w.7. item. 7.

w. 2.i Luc. 6. w. 37,i 38.
(WYTo mievsce w greckim texcie.. Tlędzsizui rolę CQTa=

AaXpeoię jady Siaga dewdy wal UAsswydy zał mda, wały rów
aRóro, mis» wybornie Sławiniecki przełożył:
IIpeaneikmtb OYeceMb BANIBTM% 1030 AIOTh
M yMKACHb, M BCKMb KDOMŚ BhąyLĄbIXh HE-
.RBEpeHP. i >

(X) Po grecku: 3a „Auddów, w slawiańskim
przekładzie:  cmpacmnin ocmanym.

(0) Pkilip. 5. w. 21. a.
(Y) Jak naprzykład wszyscy peliiący nizkie i

upadłające posługi, dla zarobku i sposobu
do życia.

(20 Tu co do słowa w greckim texcie: iptwduey
Biev pew», oko Życia jedyne, znaczy jaki
w łacinie, rzecz komu naymilszą. z

(A) Dobrowolnie, że sam ociec lęka się od wła-
snego syna trądem zarazić: a z przymusu,
iż mu rząd utrzymywać zarażonego w do-
mu dłużey nie dozwola.

(B) Z greckiego: riww Dvsvyk, po sławiańsku: ua-
Ą0 3ACKHIO4RMO.

(Q) Przyzwoita ostróżność, i powszechne bes-
pieczeństwo, przeciw zarazie trądu wyma*
gały, ażeby wowych czasach policya nad wy-
pędzaniem trędowatych, i utrzymywaniem
jch na bezludnych miescach, naymocniey

- czuwała.
(t) Dan. 4. w. 29. Isaiae 2. w. 19, 21— (m)

lob. 5. w. 10—16. - =
(D)W tóm miescu narzekań Toba czyni siĘ

wzmianka o starożytnym zwyczaju brania
dziecięcia nowonarodzonego przez oyca na
kolana, dła znaku legitymacyi, również u
Hebrayczyków, jako też u Greków i u Rzy-
mian. Obacz: Genesis:rozdz. 50. w. 3. i50
w. 22. oraz Terencyusza w komedyi Adelphi,
akt 5ci scena 2ga.

„Quise ingremio positurnm puerum dicebat patrem.
Podobnież i Homer w Odyssei xiędze XIX.



1007
l

w. 400, i 401: o Furyklei mamce Ulissesa
powiada, iż go natychmiast po urodzeniu na |
kolanach dziada złożyła:”

; Dada vśov yeyudru xiyiedro Yuywrięos 6

To ga oi 'Evęyxasu Glos Emi yowaci ŚRze.

a w Jliadzie 1X. w. 405. Fenix Achillesowi
osobie powiada, iź go przekloł ocieć, ażeby
się nigdy: własnemi dziećmi nie cieszył;?

svytędę © tmexezAce” tęiwd5,
Miwosz yovacw oiow tQicesda Qihov vor:

'Eż ipedey YsynóTM. 1 . ;

QE) Nieznacznie tu zaclięca św. Grzegorz swo-
ich słuchaczów, do skutecznego obmyślenia
dla trędowatych pewnego jakiego i dostate-
cznego przylułku, zeby się w nim pomie-
ściwszy nie mieli nieuchronney potrzeby,
razić swoim widokiem drugich ludzi, że-

© brząc wspomożenia
(F) Z greckiego: 7 osov eo Bęaytruro, po sławiań:

sku: Hań BapiBa MaaBumee. ż t

(G)Ź greckiego: a osi6 pm miuędę dmintpure
posławiańsku: no mike He ro;ko omec.ua.

(H) Zdaje się tu autorczynić stosunek do ktwan. |:
6w.Łukasza w rozdz. 25. w. 30. Osee 10. w. 8, |
i Apocal. 6. w. 16 gdzie przy ostatecznym
na zapamiętałych grzeszników kary bozkićy
wymiarze, tak straszliwy ucisk: tm się za
graza, iżby woleli raczey nagle zginąć w gór
zwaliskach, niżeli się diużey męczyć w ży-
ciu opłakanćm.

(ł)Po grecku: Qogros
„w sławiańskim yrzekłauzie: ópema ymuneu
HO, II CAX€3b ĄOCIIOHO. : ż

(K) Z greckiego: eavs iarróv Sętvevs dujtocieycayres DO
sławiańsku: cBoe uaaubi HapoĄCHIBOWABIUE.

(L) Stąd się pokazuje, że i w Grecyi w owych
czasach jak teraz po niektórych naszych
miastach i okolicach, ubodzy: pod domami
spiewając, jałmużny prosić zwykli byli.

(Ł) Zgreckiego: | zak raqaywie dy peay rukówwrwęc pie Ę
po sławiańsku : mamexmu BbrpoBb Ciipa-
CIMBYEMBI- A

(M) Z greckiego: aa vizńcti ry sóęrńy ra rados po Sła
wjiańsku: u noóbąńm» npasąiik% CMpACHIP.

(mm) Eccle. 9. w. 5. „Lepiey. iść do domu ża
łobnego, niżli do domu godownepo.

(uv) Matth, 23. v.8. (0)Malach. 2. v.10i Icb 35. v.6.
w) z. 106. V+ 8—1ł. (q)Gen.1. v. 26,27 tamże

z iwdsk VR !
(r) Rom. 7. v. 22. i Ephes; 5. v. 16. (s) Rom.

15:v rh liGal. %: V. 27"
Q) 2; Gorinth. 1. v. 22. 15. v. 5
(N) Wyraz grecki Zvażu 'w tćm miescu, według

uwagi Kazaubona,toż samo coewaywyń zna-
czący, zdaje się być od Greków uhrześcijan
z czasem w sczegulnieysze użycie. wprowa

Astnos, zal duxęumy dzis a|

 

aob8'

dzonym, dla łatwieyszego przezeń rozróżnie=-
nia chrześcijańskich od żydowskich, lub he»
retyckich, religiynych zgromadzeń. 1 dla:
tego Epifaniusz w dyspucie swojey przeciw
Ebionitóm, ich domy modlitwy Synagogąy;
czyli zborzyszczem, nie za$ kościołem; a
starszych duchownych 4rchisynagogos, na>
zywa— Stąd te? iu św. Jana Złołoustego'
GArydytęwmeś, i rowd?aęoweę rivażis; to jest: zaniey
iudne, i munogoludne w kościęłach zebranie:
częstokroć się wymienia— Że zaś takowe.
chrześcijan zgromadzenia zawsze prawie o-
fiarę Mszy świętey, Zamaniem chleba w pićr=
wszych kościoła: wiekach nazywaney,.mia--
ły na celu, przetoż w dalszym czasie, aż
dotąd, wyraz eważu synaris, nayświętszy
Sakrament zwykł oznaczać, -

(u) Joan. 1. v. 29 toż 5. v. 16. i 12. v. 47 ta-
koś: 1: Joan. 4.9: 2. .

(w) Ram: 8 v. 17 i Ephes. 5. v. 6. (x) Rom.-
6. v. 4. i: Cołoss. 2: v. 12.

(y) Zsaiae 62. v.-2. (z) Act. 11. v..26, 1 1. Pet:
4 v 16%: A

(a) 1. Pet. 2. v. g. (b) Tiż. 2. v 14.-.i Ezodi.
191% 9. A Matfh. 21. Y. 29; 7

(4) Matth. 8. v.17. Hebr. 5.v. 2. lsatae, 55. v. 4.
(e) Philip? 2. v. 8. (£) tamże: w.-7.- (g) lsaiae'

535..v. B..toż:-1, Bet. 3. v. 18. i 44 v. 1.
(O) Sławiański tłumacz:  Fiko. BoO3THyneNUBIA,-

AKO IIAEMHBIX% HA 3BGpeii sAbmian.
(h) Jvan. 10.Y 11.14.i Luc. 195. v.4. (i) Ezech.

54. ve rr20% 1 LUC. 20.V 10.
(P)SkARGA to miesce' tak, lubo niedosłownie

przełożył (Czyt..Brac. Miłos. Niedz. XXII.
,, Thła kosztowne,.i sadzone, farbami i ma
„lowaniem oczy paszące.? Po gręcku zaś
<ypidoc Ximris dadeee; zul wosadią: YqaQńe, cQRaAN
gody  amaznhols" Dedsackac

(Q) Po sławiańsku: , Ilomepsmym» 30 Bnaca:
HbIXb. M pagmep3auHsix» nyóuneX%b.

(R) Ha 6n0r0momtecrmBo naasenbuia, po gre=-
cku zaś: tu sirolay rhs Sguadinę.

(Ciąg 5ci nastąpi).

 

OBRAZ KAPŁANA..

Wyjątek z GoLDsmTA (*).

Przy tym gaju, gdzie niegdyś był ogrodek mały, -

Gdzie jescze rośnie kwiatek niejeden zdziczały,

 

(*) Ob. Wies opusczona. * Poemat z angielskiego prze”-
łeżony. przez L K. w Warszawie, 1806. Autor Oli.-
sier GoLpsmiru urodził się w Fioscommon w Irlandy,
r. 1729. Ten szacownydziejopie, pełen zalet pisars” .
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Gdzie kilka lichych krzaków podnosi się bliska,

Było plebana wioski tey, skromne siedlisko.

AKochalo go sąsiedztwo, co kray ten otaćza,

Z tysiącem złotych na rok, uszedł za bogacza.

Oddalony odmiasta dni pobożne liczył, j

Nie odmieniał probostwa i zmieniać nie życzył;

Nie znał on górowania i pochlebstwa sztuki,

Do wolnych czasów wolne stosować nauki; k

Śczycił się on z cnot innych, sercu jego drogich,

Nie wzmogł się; ale.często wspomagał ubogich,

Każdy nędzarz do domu jego drzwi otwierał,

Upomniałza tulactwo, ale łzy ocierał.

Dawno mu znany Żebrak u niego przebywa,

Którego piers zgrzybiałą, kry je broda siwa.

Znisczony marnotrawca. już dumą niezdjęty,

Wyznał się krewny m jego i został przy jety.

Żołnierz bez slużby, .w domu na nocleg się mieści,

Siada przy ogniu, dlugie rozprawia powieści;

Oplakuje swe rany, straszne swojen;slady!

Za broń wziął kiy na ramie, daje bitw przykłady.

Bad gościom dobry.kaplan kwailić się zaczyna,

"Ww niesczęściu o ich wszelkich wadach zapomina;

Mnicy baczny na ich cnoty, albo ich przywary,”

Miłosierdziem uprzedza swej ludzkości dary.

"Pak, gdy się sczycił biedne wspierając sieroty,

Nawet słabości jego były z strony cnoty;

,£ urzędu zawołany do chorego spieszył,

Nad każdym czuwał, płakał, modlił się, pocieszył.

dak ten ptak, co staranny nad swemi pisklęty,

„ Chce wznieść je pod niejffbsa, wszy stkiemi zachęty;

Tak on próywloki ganił, wszelkich starań użył,

„Do lepszych swiatów wzywał,.za.dowódcę służył,

Przy łożu. gdzie ostatek życia obumiera,

Gdzie zgryzota, sumienię i boleść naciera,

fest ten cny pocieszycieł; kilka słów wyrzeknie,

A zaraz rospacz ź trwogą od duszy ucieknie (*).
aA A

dramatyczny, umarł w Łondynie, .r..1774. 'W licz- i
nych dziełach swoich mało zostawał wierszy; lecz: wszy-
stkie z mch pelne wdzięków, malują aa/ora dobrym
obywatrl=m. człowiekiem poczeiwym i nadzwyczaynie
czułym. |IVieś opukczona jest maydluższćóm rymopi
sem Gołdsmita, a podohuo razem 1 naychlubnicyszą
„pamiątką Muzy jego. lowodem tego są liczne jty
przekłady we wszystkich językach; sama li/eratura
Jrancuzka kylkaaascie ich uczy; a lubo wszystkie bar-
dzo w przekładamiu niewierne, samóm atoh naslado-

«waniem zjednały szacunek.

mulszych ozdob pism swoich winien Go/dsmiłewi.
*) Bracie! niechay cię widok nie przeraża skonu,ć 3014 p

Bóg sig do ciebie zbliza, ty do jego tronu...  Fontan.
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Nędzarz drżący, którego pociechą wspomoże,

Z słabym jękiem ostatnim, głosi chwały boże, ;

W kosciele miał pokorę, nie przysady zdrożne,

Spóyrzeniem swojem zdobił siedliska pobożne, ŚM

U'sta jego dokładn*ey słów prawdy dowiodły:

Frzpioł co wyszydzać przyszedł, został się na modły.

Po mszy, z powinnów jego cnot uszanowaniem,

Wszyscy wierni rolnicy cisnęli się za ziem.

Dzieci nawet z piesczoty wesołemi biegły,

Brały za suknią, aby w nim uśmiech postrzegły;

Z rodzicielską dobrocią dał im uśmiech miły,

Cieszyła go ich radość, cierpienia smuciły.

Froskliwy o nich w sercu, był ich przy jacielem,

A ważnieyszych rozmyślań niebo było celem.

| Jak ta skała, co wznosi swe poważne głazy

Nad dolinę i mija chmur nawałne razy,

Chociaż się niżey często nagła burza wznieca,

Słońce zawsze pogodny wierzchołek oświeca,

WIADOMOŚCI ROZMAITE.

Xięgi darowane dla komitetu naukowe-
go— Nowy i pewny sposob ochraniania

słomianych dachów i budowli drewnia-

nych od pożarów , wynaleziony i ogło=

szony przez J. H. Zicna: w Rydze 1822.

Tegoż dzieła oryginał niemiecki: Neues

und bewahrtes vorziiglich bei Strohda-

cherń und hólzernen Gebiauden anwend-

bares „der "Witterung* widerstchendes

Schutzmittel vor Feuersgefahr fiir den

Landbewohner,iprzekładrossyjski, tam-

że drukowane. Razem voluminów 5 im 8.
Kazanie na pogrzebie Andrzeja Młodzie-  

Sławny Daelil kalkaznay- |

jowskiego 'kanclerza, przez X.Karola

| Wyswicza 'W arszawa, 1780 in 4. Ddaro-

wali członkowie Komitetu, pierwsze dzie-

ło P. Antoni Mascinowski, a drugie P:

Jan BoBROWski.
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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.
TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOSCI WILENSKIE.

Stan domu ubogich w miesiącu wrześniu 1822 roku.
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8 Ia onie
BA | Doro-|Małole-|Doro |Mało- ||l)oro |Mało-| Doro-|Małole

słych. | tnich. |słych.| let. |słych.| letn. slych. tnich.

4. Zatrudnienia mieszkających w domu: | M. N. |M., N.iM. N.[M.N.IM.N. |M.;N. M.1N.|M..N. |

2- Dozor domu, gospodarstwo i1 nauczanie Boa 0 OBI Uli aa all Bi dd Ob 2
2/Fkanie Sukna (5 tkaczów,inni gręplują | la : |
*- wełnę, wszyscy prawie z inwalidów). Gl.) a ALI-SKUSBOJ dusi wał02 4 M
5 — MODNE 000 WÓD 5$| 4| g „Ej ADR 5 4] gle
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16 Szycie i różne śokoky::niewieście . . w ORO ENRICO PCI CI REN 50 sy =4
14 Sklep przedażny . . . | —| a| —|=———-—-| 1] —| u SŁ
15 Posługa domowa gospodarska t. £ pa- | | | |

robcy, stróże, furmani i t.d. po więk- |
szęy części z inwalidów | 0 tdk tad EA ko AAAR SAO 28

16 Zaymujący się lżeyszą robotą gospodar | | |
ską i to nieciągle, starzy i kalecy . Rooalzaw 2 | soo Hai lam Bl gal a SAY

17. Niezdolni zupełnie do pracy | 4| 5g| 22] 20] 1! 5|—|—| 1) 5 ka 4| 5gi 19 c
18 Używani do mnieyszych roboti BART | | JĄ

domowych, a zaymujący się szczegul-|| | |
nięy nauką. «1: « Bi esa —| — 15] 70—|—|< PARE abżzażiseń go

19: Chorzy ca 4| 6 4 5|—— —|—|—| 5 a= 4| 516]: 5
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Ej "88 161 Bia g 8 184 154 |
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c. 549 6 17 558 |
II. Otrzymało wsparcie do miasta: |

1. Chleba po funtów 7 na tydzień na osobę obojey płci ubogich 6 ky dósf 52
2. Chleb i potrawy ze wspólnego domowego stołu GE raddeOW ANY | zel |
5. Wsparcie w pieniądzach miesięczne, wynoszące na ten miesiąc rubel sr. 1,otrymala osoba| 1
4. Wsparcie naraz jeden, rubli sr. 4 wynoszące, otrzymało w tym miesiącu ubogich 2

  

    
 

ałzatćm: wszystkich przez Towarzystwo Zi wspartych w e wrześniu
było osob obojey płci

sta chłopców 7, dziewcząt g.

.1 . 415
Mota. Oprócz domowych dzieci, do szkoły wzajemnego uczenia przychodziło +w tym piestąca z miaż

Ignacy Jundzilł członek i sekretarz Towarzystwą,
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TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI WILENSKIE.

Stan domu „> w miesiącu październiku 182 2 roku.
  

 

 

    

   

  

   

    

 

   
                
  

(między tymi znayduje się osob 8, użytych do dozoru dom,

przedażnego, inni wszyscy ubodzy):

'Wota. Oprócz domowych dzieci, do szkoły wzajemn

sta chłopców 8, dziewcząt 6.

 

 
  
 

pe1 paździer.|Przybyło. Ubyło.|(zostało551 paźdz.

Ludności Ul Doro-|Małole- Doro |'Mało- f)oro Mało-|| Doro- | Malole-

| słych. tnich. A let. |słych.| letn.| słych, tnich

1. Zatrudnienia mieszkającychwdomu; |M.jN.|M.; N.jM. N. M./N. [M. N.|M.,N.j M. |N.|M.;
BABA —|m|ma |—— |=|07|7 WOTA WOM TEJ

1 Dozor domu, gospodarstwo i nauczanie Gi joPZZ ILO a. AR a irojoa dj —| 6 2 —

2 Tkanie Sukna (5 tkaczów, inni gręplują by |

wełnę, wszyscy prawiez iqwalidów) | 15! «nik śl 2|=—= 135 — 4

*" płótna, SYG ATOW 5| 4 9 —|--1-|1—|———— 3) "4,9

4.Bobiinie WACYW ód 6 66 00 sg] "sę ża pick aePeta ASB

5 Przędzenie lnu : . 401 EO ipla dm —| ———|— LĄ I 10) —

6 — wełny 400 BYWA ZSACSYCE Pó cą JO rr Wiżk AA aufdie|mdłędak tti 1 QOdow>

g JSrawiectwo, «'« 4,0 «00 46 h5 -m| — KE |„ai > 5| —| —

8 Szewiectwo i rymarstwo , «+ ; ' | —| al —l=—=———1= 7| —| 1

g.Stolarstwo . . « « « » 15 g| m] mm] sm e|-0|majmoj=ro o Bo

1G Kowalstwo i slosarstwo . . Łow 5| —| a —|-———— Jetmede BA l + a |

a1 Kuchnia ipieczenie chleba, z pomaga-j. © ; | |

RODU | Gl 61. AOKUDEOCO l g| oj |= = TINYA 2 |-|

e Pralnia „vs * 4 obo KzACGI = momm © |

15 Szycie i różne roboty niewieście , . | —| naj —| —|--|———-—— =] 11) — —|

a4 Sklep przedażny . b —| al —l—— ==" 1 1) —
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-robcy, stróże, furmani i t.d. po więk-

szey części z inwalidów | 18) —| —| —| 1|— — ---| 19] —| —| —

16 Zaymujący się lżeyszą robotą gospodar| A | | |
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48 Używani do mnieyszych robot i posług] KO
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II. Otrzymało wsparcie do miasta:

a. Chlebapo funtów 7 na tydzień na osobę obojey płci ubogich +, + + + + * * * 65

a. Chleb i potrawy ze wspólnego domowego stolu eyes 23

5. Wsparcie w pieniądzach miesięczne, wynoszące na ten miesiąc rublissr. s; otrymała osob 2

„Azatćm: wszystkich przez Towarzystwo utrzymywanychiwspartych w miesiącu paździer-

niku było osob obojey płci ery 3PA89
Gauczinik, do sklepu

ego uczenia przychodziło w tym miesiącu z miąe

Ignacy Jundzilł członek i sekretarz Towarzystwa,


