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DOBROCZYNNOŚĆ SPÓŁCZESNA.

STAN SZPITALOW DLACHORYCH IDLA UTRZY-

MYWANIA UBOGICH W DYECEZYI ŁUCKIEY

I ZYTOMIERSKIEY i t.d. Dokończenie.

wyżey str. g15.

B) Szpitale parafijalne czyli gospody dlą ubo
gich. Dokończenie. Ob. wyżey st. 926.

IV. DEKANAT DUBIENSKI

Podług wizyty X. Jakóba Pietrawskiego.

1. ZŁoczowkawieś, Chociaż przy ko-
ściele parafijalnym w Złoczowce niemasz
domu szpitalnego, i teraźnieyszy ple-
ban nie zastał go; ubogich jednak, zwla-
szcza tędy na odpusty do BoremlaiPo-
czajowa idących, i stamtąd powracają-
cych, tenżć pleban na noclegi przyjmu-
je i wspiera, nie mając nato żadnego o-|
sobnego funduszu, jak tylko sumę zł.
pol. 1,000, roku 1758 dnia 50 czerwca
przez Józefa Piotruszewskiego u X. Mi-
kołaja Rohozińskiego plebana złoczow-
skiego wziętą, a przez tegoż na szpi-
tal odstąpioną, zapisem ewikcyjnym na
wsi Peremylu zabezpieczoną, od któ-
rey procentu dochodzi eorocznie po
zł. 55.

V. DEKANAT ROWNIENSKI

skiego.

1. RowNo miasto powiatowe. Szpital
przy kościele parafjalnym kiedy był
fundowany,pewnóy wiadomości niemasz
Testament tylko X. Szymona Brzeskie-
go proboszcza rownieńskiego w roku
1665 nastały, daje ślad, że w owym

Dsieje dabrocz. listopad, rok 1222.

| 700 na kahale rownieńskim.

Ob..
|go świadczy), Zydzi płacić prowizyi za-
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cząsie był szpital, który miał złotych
Lecz gdy

dokumenta w Zamościu roku 1658 po-
gorzały (jak manifest tegoż X. Brzeskie-

przestali, i potćm po odprzysiężeniu się,
| dekretem kommissyjnym roku 1792 d.
25 inaja zapadłym, zupełnie od tego u-
wolniono, i fundusz upadł. Również
w roku 1727 d. 4 marca, X. Jan Rze-
wuski proboszcz rownieński do szpitala
na Źydach różnych,zapisał złotych 500;
a masztalerz Xiążąt TIiubomirskich na
Icku Ukraińskim złotych 200; zaś ./n-
drzey Szczeniowski takoż na Żydach zło-
tych 50, legowali: które złotych 75o,
gdy mie czyniły szpitalowi żadnego u-
żytku, X. Piaskowski proboszcz wrę-
czył te membrany zwierzchności zam-
kowey rownieńskiey dla nzyskania; a
ta uzyskane złotych400, temuż X,Pią-
skowskiemu, równie jak i membrany,
za któremi już nie było od kogo co o-
debrać (a które i dotąd w archiwum
kościełnem leżą) oddała. Wyzyskane
zaśzłotych 400, jeszcze i od sukcesso-
rów samegoż X. Piaskowskiego, win-
dykacyi potrzebują. Poźnićy r. 1757
d. 1 lipca „Miąże Stanisław Lubomirski,

| wydał dla tegoż szpitala na ordynaryą
ipensyą roczną, assygnacyą; ale ita de-

|kretem dzielczym między jego synami
Podlug wizyty A. Ludwika eszczyń-| r. 1776 d. 26 lutego zapadłym, jako

czasowa, uchyloną została, a tylko pła-
cić dla szpitała corocznie po złotych
400, tymże dekretem postanowiono.
Do opłacania których z dóbr rownień-
skich, Xiąże Józef Lubomirski r. 1759
dnia 28 września ewikcyą w grodzie
łuckim zapisał, i ten fundusz z pewno-
ścią teraz dochodzi, Nakoniec X, Pia-

_65
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skowski proboszcz, z dawnych zaległo*
ści w skarbie rownieńskim, zebraną sum-
mę złotych 2,000 wręczył Antoniemu
Sobolewskiemu  chorążema  wołyń.,
który ewikcyą tey summy. na wsi Cze-
leniu, skryptem swoim r. 1791 d. 1
stycznia danym, zapisał. Lecz że do-
tąd od czasu śmierci X. Piaskowskiego,
żadnych ta summa dochodów szpitalo-
wi nie czyni „przeto windykować ją po-
stanowiono. A tym czasem szpital tyl-
ko z rzeczonych 400 złotych i z jał-
mużn utrzymuje się. ,

Dom szpitalny przy bramie łuckiey,
jak wiadomość niesie, od Pawła Bakow-
"skiego, czyli po śmierci jego z legacyi
zbudowany, na podmurowaniu z drze-
wa sosnowego kostkowego robiony,
częścią gontami, częścią dranią kryty.
W nim sień, w których wprost drzwi
kaplica, z ukrzyżowanym Panem Jezu-
sem snycerskićy roboty,z drzwiami po-
dwóynemi w pół z kratką. Po obu
stronach sieni, izby do mieszkania z
alkierzami i komockami. Komin nad
dach wymurowany; pieców kaflowych
dwa; piekarskich trzy; okien ze szkłem
jedenaście, niektóre w,pół otwierane;
drzwi pojedyńczych siedem, ósme po-
dwóyne jak wyżey do kaplicy, wszyst-
kie z okuciem zwyczaynćm; scieli po-
dłoga wszędzie krom sieni z tarcie.
Szpital ten cały, zreparowany, w do-
brym utrzymuje się stanie. Ma przy
tóćm pozwolenie (staraniem zeszłego pro-
boszcza wyjednane) brania ubramy wy-
'żey wyrażonćy polankowego od drew
na targi wożonych.

W. cżasie wizyty znaydowało się u-
, bogich. oscb pięć, z kie dziadów

_ trzy, baby dwie.
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5. Krewan miasteczko. Fundusz szpi*
tala przy kościele parafijalnym, aczkol-

wiek ani przez erekcyą, ani żadnym

osobnym zapisem przez fundatorów
Aiążąt Czartoryskich, poszczeguluionym

nie jest; wystawiony wszakze, przy

wjeździe do miasta od Równego, szpi-
tal porządny, z cegły murowany, da-
'chówką kryty, ma izb cztery, sien A

komorę, oraz loch murowany z pieca-
mi dwóma do ogrzania izb i piecem
piekarskim, komin nad dach wypro-
wadzony, drzwi sześcioro i okien tyleż;

z tyłu mały ogrodek, częstokołem opar-
kaniony. Szpital wszakże takowy stol
w miescu niedogodnćm, bo odległćm
od kościoła, skąd ubodzy „, w czasach
zwłaszcza błotnych i ciemnych, z tru-
dnością, osobliwie na ranne nabożeń-
stwo, chodzić muszą. Lecz mogło to
być dawniey uważanćmwcelu łatwićy-
szego uzyskania jałmużny, od przyjeż-
(dżających do miasta, i brania dla opa-
łu szpitala polankowego od wiozących
drwa natarg. Ale gdy dziś szczodro-
bliwość do jałmużny ostygła, a polan-
kowe przez policye mieyskie i konsy-
stencye wybiera się; sama więc tylko
niedogodność, z odległości do kościoła,
dla ubogich pozostała. I nadto, cho-
ciaż ani dawnych erekcyi, ani osobne-
go nadania nato niemasz, jednak daje
się ubogim ze skarbu co rok Żyta po
korcy gi tyleż jęczmienia, lub w za-
mian za jęczmień 11 korcy hreczki.
Oprócz tego, z legacyi AX. Misiukiewi-
cza proboszcza klewańskiego roku 1651
d. 20 czerwca uczynionćy, lokowanego
na Bronikach kapitału zł. 500, od któ-
rych za dziedzictwa W. N. Metelskie-   go, zbożem ileguminami wynadgrodze-
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nie za procent niby, jak nayhoynićy
czynione było; lecz po śmierci jego, i
przóyściu dziedzictwa pierwićy do
Bierżyńskiego a potóćm do Kobyleckie.
go, szpital żadney regularności nie miał,
aż za staraniem teraźnieyszego probo-
szcza A. Skierniewskiego prałata dzieka-
na łuckiego, Pan Kobyłecki testamen.
tem swym roku 1817 dnia 18 grudnia
w Turyczanach sporządzonym, a r. 1819
d. 2 kwietnia w ziemstwie rownień-
skićm oblatowanym, do pierwszóy sum-
my, drugą takąż, to jest zł. 500 kapi-
tału dodawszy, na tychże Bronikach u-
pewnił, i rocznego procentu po złot.
50 oznaczył, który teraz regularnie po-
biera się. Druga summa złotych 2,500
z zapisu Marcina. Kościńskiego , roku
1667 d. 24 marca na Makotertach ulo-
kowana, od którey prowizyą złotych 87
gr. 15 pobiera się. Zrzecią na kahale kle-
wańskim z zapisu A. Kazimierza We-
sołowskiego r. 1680 d. 25 sierpnia da.
towanego, złotych 200, i zzapisu Micha-
ła Bieniowskiegor. 1729 d. 12 lutegó
'ustarozakonnego Boruszka złotych 150,
„które lubo wprzód miane były za zgi-
nione; lecz kiedy teraz kahał klewań-
ski płaci prowizyi złotych 10 groszy 15,
więc nietylko rzeczona summa exystu-
je, ale nadto, znać z procentów w ka-
pitał weszło złotych 50, kapitału przy-
byłego, czyli w ogulezłot. 500 teraz na
kahale lokowanych dla szpitala zosta-
je. I prócz tego, w notach niegdy X.
Fryjewicza proboszczą kłewańskiego
ręką napisanych, a przez X. Bachow-
skiego wizytatora r. 1671 d. 15 lutego
podpisanych, (chociaż o tym ebowiąz-
ku w dawnych wizytach i funduszach
Żednćyniemasz wzmianki) wyrażono:dy- |

1018

„strybutę do szpitala co niedziela po
złotym 1, co uczyni złotych 52 i żyta
po osmacće na miesiącj i wizyta roku
1778 namienia, że ubodzy biorą od.
proboszcza żyta ośmak 12 czyli po 24
garcy, licząc na osmakę korcy g. Ale
że tego obowiązku konieczności w ar-
chiwum kościelnóm żadnego sladu nie-
masz, przeto też proboszczowie, jak
świadczy inwentarz zaprzysiężony, nie
placili całkowitego z procentow docho-
du; gdyż tylko złotych 62 podano, wi-
dać przeto żeresztęza te zboże sobie 

  

 

potrącali.  Ninieyszy jednak proboszcz,
acz nie z obowiązku, lecz źiżuło jałmu-
żny, żyta korcy g co rok, a w święta
znacznieysze omastę i mięso lub wie-
przowinę daje; z odebranych zaś pro-
centów, dla tychże ubogich, obuwie co
rok, i płaszcze na'lat trzy, akiedy wy-
starczą toikożuchy,sprawia. Prowizo-
rem tego szpitala jestpromotor rożańca.

W roku 1820 dnia 15 grudnia, Pan
Boreyko dozorca honorowy szkół po-
wiatu rownieńskiego podał urzędow-
nie projekt odstąpienia opisanego mu-
rewanego szpitala, ile przez odległość
niedogodnego, na aptekę dla szkółi pu-
blicznóy wygody założyć się mającą,
z oświadczeniem wystawienia innego
w miescu dogodnieyszćm ibliżźszćm
do kościoła, przez Xięcia Kollatora; i
zdochodów teyże apteki przeznaczenia
funduszu dla ubogich. Co luboby była
z pożytkiem i dogodnością dla szpitala,
lecz proboszcz niemogąc sam w czóm-
kolwiek zmieniać funduszów pierwiast-
kowych bez wyższćy władzy, jeyże wo-
li i dyspozycyi to zostawuje; a tym
czasem woysko na konsystencyi będą-
ce, całkiem ten szpital zajęło

65*



019

"5. Tuczyw miasteczko. Naprzeciw
kościoła parafijalanego za drogą, w mie-
scu gdzie dawniey stał szpital stary,
wystawiony jest nawy,z gankiem z drze-
wa w słupy, zewnątrz i wewnątrz tyn-

kowany, i glivką wybielony. Po obu
końcach jego, znayduje się izba z ko-
inmorą, w izbach po trzy okna wtaflach
czwiartkowyeb, a w komorach po je:
dnym małem; w obu izbach po jednym
piecu piekarskim a drugi do ogrzewa-
nia, od których kominy łączą się w je-
den, iten nad dach wyprowadzony;
dach słomą pokryty, ściek z łupanek.
Przy szpitalu chlewek mały, i loch
w ziemi drzewem ostawiony na wa-
rzywo.

Fundusz tego Szpitala, chociaź o
nim żadnćy niemasz wzmianki w testa-
„mencie Mikołaia Siemaaszki kasztelana
bracławskiego, r. 1618 d. 22 sty:
cznia w aktach ziemskich łuekich obla-
towanym, lecz że był dawniey, okazuie
to dekret apprcbationis ex libris bene-
Jiciorum dioecesis luceoriensis et bresten
sis 1645r. przez Prażmowskiego bisku-
pa łcukiego Łrzeskiego wydany,ar. 1207
d. ze czerwca w grodzie łuckim obla

towany,code fundacyi szpitala tuczyń-
skiego. w te słowa: „Ńenodochium item
„duodecim pauperum, ab iisdem fun-
„datoribus est erectum pcnes ecclesiam,

„quibus pro alimentis percipit prae-
„positus in singulos annes florenos du-
„centos, Ex bonis Tuczynensis arcis, do-
„lium bButiri , et capetiamy ceasei, wie-
„przów dwaoprawionych, siliginis men-
„suras duas, alias dwie maee tuczyń:
„skie, słodu macę iednę, pszenicy ma-
„cę iednę, hreczki dwie, jęczmienia
„dwie , demum vestes duodecim panni
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„simplicis, ex arce eisdempauperibus,
„in singulos annos dentur, atque decem
„arietes, quos pauperes ilem praepo-
„Situs alit, illisque alia legumina, pro
„necessiłate victus, ex praediis eccle-
w„siasticis confert.«Leczczy ten fundusz
exystował, śladu w Archivum niemasz.
Aż dopiero, Feofila z Cetnerów Potocka
K. W. K. prawnuka fundatorska, reno-

wująe swą erekcyą fundusz kościoła tu=
czyńskiego , r. 1729 dnia 17 czerw*
ca, razem i dla szpitala, zredukowa=
„wszy liczbę ubogieh dosześciu, następne
uczyniła uposażenie, w te słowa: „Do
„szpitala na ubogich sześciu, suknie
„proste, alias serdaki eo dwie lecie,
„a corocznie wieprzów karmnych dwa,
„Zyta trzy ośmaki, pszenicy ośmakę,
„hrecezki dwa ośmaki, jęczmienia dwa

„ośmaki, grochu ośmakę, i jagieł ośma-
„kę, dwór tuczyński prowidować po-
„winien.« Ale i to z czasem, jak się daje
dostrzegać, nie exystowało; bo XX. Lu-
bomirscy, przy swym dziale, X. Omie-
cińskiemu owczasowemu proboszczowi
'Tuczyńk. iak świadczy komplanacya r.
1776, d. 15 kwietnia, między nimi
zrobiona,przy innych wynadgrodzeniach
za niepartycypacye funduszow, i to bo-
nifikowali, a jakie wynadgrodzenie
przez następnego proboszcza X. Mro-
zowskiego, za dekretem kompromis-
sarskim, od X. Omiecińskiego wyzy-
skane, na fundusz murowania kościo-
ła, to Panu Walewskiemu wręczonćm
zostało. Po przeyściu zaś tych dóbr
w dziedzictwo Michała Walewskiego
W. S$. równieź fundusz szpitalny był
bez exekucyi,. bo r. 1807 d. 50 kwie-
tnia Walewscy synowie tegoź, czyniąc 'z. X.Słupeckim probosz. tuczyń. 0 za*
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ległości po X. Mrozowskim komplana-
cyą, ito w nadgrodę za dane appa-
raty1 argenterye do kościoła tuczyń.
przez ich oyea , umarzając dawne za.
ległości, obowiązali się punktem 7m
szpital w myśl erekcyi wystawić, iw nim
sześciu ubogich utrzymywać. Wszakże
i ta komplanacya skutku nie wzięła; bo
r, 1812 dnia 14 czerwca, proboszcz
teraznieyszy X. Piotr Orański nową z
tyrmiż zawierając ugodę, dla nie exeku-
cyi pierwszey, zamienić był zmuszo-
nym. Lecz gdy i takomplanacya, pier-
wiey dla deportacyi Józefa Walewskię-
skiego, póznićy dla jego śmierci, a na-
koniec dla podniesionego fortuny roz-
bioru, skutku zadnego nie wzięła, pro-
boszcz kategoryą takową z innemi o
fundusze kościelne rekwizycyami, do
sądu rozbiorowego przyniesł— Ale że
sądzjazdowy decydując r. 1815 d. 22
stycznia kościelne pretensye, gdy krom
zdecydowania w wystawieniu szpitala,
i przy kollokacyi po zredukowaniw mac
na korce, fundusz do oddawania nadal
ordynaryi
strzegłszy, nic o przeszłćy zaległości nie
rzekł, chociaż o tćm wyraźnie wno-
szono było; przeto proboszcz tuczyń-
ski widział się być przymuszonym, wpro-
wadzić powtórnie samą tylko katego-
ryą szpitalną, żądając, że gdy Walew-
scy przy dziale swym, za sam tylko
fundusz szpitalny corocznie po złotych
600 z massy fortuny wytrącili, aby więc
w myśl tego działu, podług ichże sa-
mych. ocenienia, taż zaległość szpitalo-
wi bonifikowaną została. Leczsąd zja-
zdowy dekretem w tey kategoryi r.
1817 d. 17 maia ogłoszonym, zaległość
po X. Mrozowskim, z przyczyny od-

dla ubogich obmyślić za-|
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stąpienia w komplanacyi r. 1807 dnia
5o kwietnia przez X. Slupeckiego,
w nadgrodę danych apparatów, i ex-
pensy wyższćy w murowaniu kościoła
poniesionćy, usunął; zaległości też po
X. Slupeckim dla szpitala , za czas ie-
go bytności narosłey, ze względu repa-
racyi rysującegosię kościoła, przez Wa-
lewskich uczynionćy , wynagrodzenia
nie naznaczył, a wreszcie poprzestać na
pierwszym swym dekrecie nakazał, od
którego dekretu X. proboszcz zaniosł
apellacyą.

Co do wystawienia szpitala, przez
Walewskich zgodnie przyjętego; gdy
szpital stary upadkiem groził, X. pro-
boszcz rozebrawszy,nowy kosztem swym
(jak wyżćy opisano) na tómże miescu
wystawił, iw nim trzech ubogich osa-
dził. Eecz gdy i dla tych Walewscy,
tłumacząc się niewiadomością w jakićy
proporcyi są korceteraznieysze wzglę-
dem dawnych ośmak, oddawać nie chcą,.
przeto należność szpitalowi całkiem:
zalega.

4. DenazNE miasteczko. Szpitala De-
razneńskiego fundusz składa się z dwóch
włok pola, z których jedna leży mię-
dzy łanami: dworskiemi, za Deraźnią:
ciągnie się od stodoły plebańskićy na
zachod, łączy się aż do Horynia;dru=
ga zaś przy stodołach włościańskich z:  sianożęcią za brodem na wozów dwa
siana ; i złotych tysiąc na kahale de-
razneńskim, zapisane przez Antoninę z
Jełowieckich IViemierzyczową oboźńą w.
w. lit. roku 1761 dnia 5o' listopada,
aby z procentu, dwóm dziadkom co
lat trzy dawać płaszcze. Summa tako-
wa lokowana na kahale derazneńskim,.
od którćy należący się procent rocany
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złotych 35, za exekucyą dworską le-
dwie z musem odbiera się. Budowla

szpitala jest taka: dóm z drzewa so:
snowego okrągłego nowo postawiony,
częścią słomą, częścią dranicami po-
kryty, w którym sień, dwie izby iko-
morka, okien dużych trzy, małych dwa.
Jest także do tego szpitala należąca
chalupka z chlewkiem, nowo posta-
"wiona.

=

VI DEKANAT. 'KRZEMIENIECKI

podług wizyty X. Franciszka Wątrobka

kananika ołyckiego.

Przy kościele parafijalnym dom szpi-.
talny z drzewa w słupy dębowe budo-
wany, chrostem pleciony, gliną oble-
piony, ścielec z dylów układany, dach
słomiany. W domu tym są cztery mie-
szkania, z których dwa służą dla ubó-
'gtwa, trzecie dla organisty, a. czwarte dla
kościelnego dziada: każda ztychizb ma
piec piekarski, i do ogrzewania osobny.
Szpital ten utrzymuje się ze skarbu
Wiszniowieckiego,.z którego dla sześciu
ubogich oznaczona pensya roczna zło-
tych pięćset,i ta kwartałami wypła-
„ca się. Officyalista tegoż skarbu za-
awiaduje tą opłatą i innemi szpitala po-
trzebami, ubodzy w liczbie osob sześciu
utrzymują się ciągle.

2. Prycza miasteczko. Szpitala przy
kościele parafijalnym, ani też ubogich
jeszcze uie masz. W następnym jednak
«czasie spodziewać się można z uczynio-
nego funduszu testamentem ś. p. /Zeo-
gora Felińskiego, roku 1818 d. 4 marca
;papisanym , a dnia 11 tegoż w aktach
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ziemskich dubieńskich 'oblatowanym,
przez który zapisał kościołowi para=
fijalnemu ptyckiemu na wieczne utrzy-
mywanie troyga ubogich, złotych sześć
tysięcy, mających się utrzymywać przy
tym kościele z procentu od tćy sum-
my, zostającey dziś na ewikcyi uJana
Kazimierza Młodeckiego. Aleto, nie
pierwiey wezmie skutek, aż po śmierci
|zony zeszłego Felińskiego,
| podług brzmienia testamentu, póki żyje,
procent od rzeczoney summy należy.

VIL DEKANAT OSTROGSKI

| podług WET X. M. Krzyżanowskiego
1. STARY wISZNIowIEC miasteczko. kanonika łuckiego.

a. Osrros miasto powiatowe. Przy
kościele parafijalnym dom szpitalny na
łokci 5o od domu drugiego wikaryu-
szowskiego, na nowo przez terazniey-
szege rządcę kościoła MX. Łyszewskiego
restaurowany ze starego drzewa sosno-*
wego z połapami, z dodaniem trzeciey
części drzewa nowego, z dwóma sieńmi,
z dwóma kominami na stolcach wymu-
rowanemi , i nad dach wyprowadzone-
mi, który zawiera w sobie dwie iaby
dość obszerne, a dwie mnieysze, spi-
żarnię na skład rzeczy, i przysionek na
drwa, w izbach większych piece kaflo-
we,.a w mnieyszych piekarskie; dóm

cały gontami pokryty. j

„Fundusz tego Szpitala.

a.) Roku 1625 d. 27 pazdziernika
listem ze Zwiahla pisanym, a roku 1691
d. 19 czerwca w grodzie łuckim obla-

| towanym, Anna na Ostrogu Chodkiewi-



1025 1026

czowa woiewodzina wileńska:. obowią- 5) Szpital ten ma nadaną włokę
zała plebana ostrogskiego, aby summę|gruntu oromego, położoną między po-
złotych 2000 przez jey dziada woje-
wodę kijowskiego szpitalowi ostrogskie-
mu nadaną,rozrządził, i ubogich liczbę
pomnożył. Lecz czyli ta summa odebra-
na, i gdzieby lokowaną była, żadnćy
wiadoiności, i ażeby procent od nićy
był pobierany, śladu w- aktach niemasz.

2)Roku 1625 d. 15 lutego listem
z Ostroga pisanym, a roku 16g1 d. 28
czerwca w grodzie łuckim oblatowa-
nym, taż Chodkiewiczowa dochod coro-
czny z papierni ostrogskićy, jaki do jćy
skarbu dawniey był wnoszony, szpita-
lowi ostrogskiemu na wieczność zapi
sała , lecz iakowy był dochod, i czyli
był pobierany kiedy lub nie? żadney
wiadomości zasiągnąć nie można.

5) R. 1657 d. 12 czerwca testa-
mentem w zamku Niepołomyskim spo-
rządzonym,a r. 16g1 d: g. marca w gro-
dźie łuckim oblatowanym, taż Chodkie-
wiczowa summęzłotych2000 na szpital
ten- lokowała; lecz czyli ta summa od-
dana lub nie, i żeby pobierał się od nićy
iaki procent, wiedzieć niemożna.

4) Summę złotych 200. Maryanna
Skórkowska na szpital ten legowała, i
membranem. r. 1758 d. 16 pazdzier-
nika w Ostrogu przez Mendela Chay-
mowicza wydanym, na majątku jego!
zabezpieczyła.Poźniey ta summa przez
kahał ostrogski membranem r. 17g0,
d. 25 maja, na tymże kahale została,  

lami wsi Hrozowa, a gruntami Hry-
miackiemi;lecz przez kogoby ta włoką
gruntubyla nadana,żadna się w aktach
wiadomośc nie znayduje. Ilomyślać się
można, iż w nagrodę dochodu wieczne-
go z papierni cstrogskiey bonińkowa»
ną być musiała, zktórćy szpital od nay-
dawnieyszych czasów pobiera corocznie
czynszu po złotych sto, czyli rubli sr. 15,

2. Tgykuny wieś. Przy kościele pa-
rafijalnym szpital fundowany r. 1752
d. 11 marca itegoź roku dnia 17
marca jy grodzie łuckim dokument o-
blatowany przez Jana Pepłowskiego
podkomorzego podolskiego. Dóm dla u-
bogich stoi. niedaleko od kościoła na
pagótkn przy domie organisty. Budy-
nek drewniany tynkowany: na podmu-
rowaniu; w sieniach kaplica do na-
bożeństwa, w którey ołtarz mensa mu-
rowana, na tćy obraz Pana JEZUSA
na płótnie malowany, w ramach sny-
cerskich ; z sieni po prawćy ręce izba
dla babek, z trzema oknami, piecem
kaflowym i piekarskim ; po lewey: ręce
izba podobna dla dziadów. Dach sło-

mą kryty, przy tym domie ogrod go-
spodarski , dla tychże szpitalnych. Fun-
duszem wyżey wyrażonym, zabezpie-
częnym na Taykurach, naznaczone s
dla szpitala: pensya na rok złt. pol. 5003,

ordynaryi: żyta korcy 12, pszenicy konr-
cy 6, jęczmienia:korcy 15; hreczki kor= opartą. Którą summaw annuatę zło-

tych 661 od kahału kościołowi ostrog
skiemu dekretem senackim r. 180g
d. 28 września zapadłym przyznaną.
weszła, a w proporcyą jey proboszcz
kościoła, z tóy annuaty szpitalowi część
wypłaca. : . ; :

   

   

 

cy 15, owsa korcy 5, grochu korcy 3,
wieprzów karinnych 2; którą ordy-
naryą oddaje folwark, a pensyą dwie»
ma ratami kassą taykurska corocznie
opłaca. Obowiązki szpitałnych:osob'są te:
służyć kościołowi i plebanowi, i modlić
się za fundatora. Przyjmowanie i wy
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bieranie osób do tego szpitala, zależy

>

od plebana, który ma baczność maich
prowadzenie się i życie, a w przypad:
ku, zle prowadzących się może oddalić.

5. Knzywiy wieś. Przy kościele pa-
rafijalnym budynek szpitalny drewnia-
ny nowy gątami pokryty, kosztem zcia
Jabłonówskiego kollatora, dla pięciu osob
zasłużonych dworowi, z dwóma izba-
mi, z dwóma komorami, w których
piece kaflowe, a drugie do pieczenia
chleba z cegły, blachami opatrzone,
między temi izbami, jest izba trzecia
większa z kominkiem. W czasie wizy-
ty było ubogich osob cztery. Funduszu
na ich utrzymanie, stałego i pewnego
nie byłoi nie masz, biorą jednak ze
skarbu Xięcia kollatora regularnie
każda w szezegulności osoba co rok ru-
bli srebrnych ośm i kopiejek dziesięć;
żyta dwa korce, jęczmienia dwa kor-
ce, soli garniec, płótna pięć arszyn,
bóty nowe, sukna na sierak pięć arszyn.

VII. DEKANAT ZASŁAWSKI

podług wizyty X. Grzegorza Hucewicza.

1. ZiasŁaw _— miastopowiatowe. Przy
kościele parafijalnym szpitala nie masz
osobnego, ubodzy miesczą się w bu-
dynku czyli oficynie wybudowaney za
bramą przy probostwie, którzy innego
fundusza nie mają, jak tylko summę
tysiąc zlotych przez X. Michała Gor-
skiego scholastyka kijowskiegoproboszcza
zasławskiego zapisaną  testamentein
r. 1750 d. 20 lipca. Summa takowa
od r. 1752 jest oparta na kahale za-
sławskim i od niey już od lat kiłku nie
pobierają ubodzy procentu, a więc ź  
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samóy tylko jałmużny utrzymują się.
W czasie wizyty było ubogich osob trzy.

2. JW ZasŁawiu także przy kościele
parafijalnym XX. Missyonarzów szpital
murowany o dwóch piątrach, dachówką
pokryty. Budowa ta stanęła roku 1775
na placu przez erekcyą wyznaczonym,
kosztem i staraniem XX. Missyonarzy.
Na dole znaydują się trzy izby'dla dwó-
nastu ubogich, a czwarta izba na spi-
żarnią dla nich. Wizbach tych mężczy-
zni od niewiast oddzielnie mieszkają.
Drugie piątro tych murow stoi niedo-
(kończone. Ę

„Fundusz tego szpitala iest następny:
testamentem r. 1764 dnia 2:8 lipca
uczynionym,ą roku tegoż dnia 6 sier-
pnia w grodzie krzemięnieckim obla-
towanym , „Andrzey Semanowski kapi-
tan woysk koronnych, summę złotych
12,000 na dwónastu ubogich zapisał,
summa takowa iest lokowana w skar-
bie Kięcia Janusza Sangnszki na siódmy
procent,który był płacony dor. 1775,
a od owego czasu opłaca się po pięć
od sta, którego w ogule jest złotych pol.
600. Z proeentu podług myśli fundato-
ra, utrzymuje się w szpitalu 12 ubo-
gich, mężczyzn 6 iniewiast 6; którym
z tegoż procentu, od XX. Missyona-
rzów, dostarcza się żywność ze wszelkie-
g0 zboża, takoż odzienie, obuwie,bielizna,
opał i inne jakie wypadną nieprzewi-
dziane potrzeby. W czasie wizyty kom-
plet ubogich był zupełny, którzy fua-
duszem są obowiązani modlić się, i pełnić
posługę w kościele.

5: BiaŁOGRODKA wieś. Przy kościele
parafijalnym po lewey stronie szpital
murowany , sposobem plebanii, w któ-
rym z frontu, sień iizb dwie naprze-
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ciw dla ubogich. Daley rezydencya ©
dwóch pokojach, piekarnia, śpiżarnia
i loch murowany dla xiędza wikareso.

Pod tymże dachem od wschodu dla
dyrektora szkołki stancyj dwie, a po

drugiey stronie izdebka dla zakrystya-

na z oddzielnemi sionkami.

Ż mocy erekcyi kościoła, znayduje

się w tym szpitalu dla posługi kościo-
ła, ubogich z żonami stanu wolnego czte-

rech, którzy corocznie ze skarbu dzie-

dzica Mięcia Sanguszki mają ordynaryą.

jako to: żyta korcy 24, pszenicy korcy

2, jęczmienia korcy 12, hreczki korcy

12, jagieł korcy 2, siernienia korcy 2,

na odzicż i obuwie złotych sto, na opał
zimowy słomy fur 20. Z mocy ewikcyi

teraz r. 1821 dnia 7 września przez

Xięcia Eustachiego Sanguszkę dziedzica

Białogrodki, przed aktami zasławskie-

mi zeznaney,przybyło na wieczny czynsz
dla tegoż szpitala, sammy kapitalney
złotychpol. 4000 czyli rubli sreb. 600,
od których procent szósty tąż ewikcyą
jest zapewniony.

TX. DEKANAT STARO-KONSTANTYNOWSKI

podług urzędowey wizyty X. Dominika

Wykowskiego prałata kanclerza
łuckiego.

'a.WoŁoczYsko miasteczko. Naprzeciw
domu plebańskiego, z lewey strony od
kościoła dom szpitalny murowany, do-
'brze opatrzony, mający w sobie izb

mieszkalnych sześć, gdzie mieszczą się
ubodzy kościelni i organistą, przy tym.
szpitalu w rogu szopa ma skład paliwa
murowana, i loch na warzywo, daley

— Dsieje dabrocz. listopad, rok 1822. ;
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"za szpitalem skład inny murowany,ale
. niedokończony.
| * « Funduszu innego niema ten szpital,
jak tylko summę zł. 15,000 lokowaną

,w_skarkie Hilarego Hrabi Moszyńskiego,

'od którćy pobiera się procentu roczne-

|go złotych y5o, i z tych szpital utrzy-

muje się. *Szczeguly tego kapitału fun-
, duszowego są następujące. 1) Roku 1771
dnia 27 marca uczynionym, a rokute-

„goż dnia 18 kwietnia w grodzie krze-

mienieckim'oblatowanym testamentem,
Antonina Witwicka zapisała kościołowi
wołoczyskiemu zlotych 2000, a szpita-
lowi przy tymże kościele będącemu zł.
|5oo. 2) roku 1792 d. 19 stycznia w Du-
bnie, zapis imieniem Moszyńskiego se-
kretarza w.x. lit. summy złotych 5000
przez ś.p. Magdalenę Dobrzyńskę na
rzecz tegoż szpitala daney, a zł. 1000

przez Moszyńkiego na tenże szpital, przy
znans, ogułem na summę złotych 4000
z procentem po pięć od sta uczyniony,
wraz z nastąpioną poźniey przez same-
go Moszyńskiego approbatą. Zapis ten
roku tegoż d. 24stycznia xięgami kon-
traktowemi dubieńskiemi roborowany,
dnia zaś 50 kwietnia roku tegoż w akta
ziemskie powiatu krzemienieckiego wpi-
sany. 5) Roku 1807 dnia 12 listopada,
wypis z xiąg ziemskich powiatu staro-
konstantynowskiego, w którym imie-
niem Fryderyka Józefa Hrabi Moszyńskic-
go taynego sowietnika i kawalera Fe-
lix Strzałka łowczy trembowelski z mo-
cy plenipotencyi sobie danćy, zapis u-

będącego, zapisując summę zł. 10.500
z procentem po pięć od sta na utrzy-
manie czterech ubogich w tym szpita-
lu, i zabezpieczając tę summę na wszy- 

$ PPN 0.€

czynił dla szpitala przy tym kościele
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stkich dobrach; szczegulniey jednak na
miasteczku Wołoczysku, z obowiązkiem
aby ciż ubodzy, co piątek odmówili:
Qycze nasz, Zdrowaś Marya, i wieczne |
odpocznienie, za dusze ś. p. Fryderyka
1 "Salomei, tudzież aby corocznie byla
msza rekwijalna, na którey być powinni
szpitalni i odmówić Psalm 129. Takowy
zapis poźnićy to jest: dnia 25 czerwca
1815 roku, approbował satn Moszyński.

X. DEKANAT NOWOGROV-WOŁYNSKI

podlug wizyty X. Michała Szelickie-
go C. M.

1. ZwianEL czyli MNowogrod - IVo-
łyński, miasto powiatowe. Przy koście-
le parafijalnym są dwa domy szpitalne
dla ubogich; jeden mnieyszy dla męż-
czyzn, składający się z izby jedney i
sieni; drugi większy dla kobiet, i ten
składa się ze trzech izbi komory. Na
tych ubogich, było zapisanych (jak się
to okazujezsummaryusza dokumentów

 znaydujących się w archivum) od Ażię-
cia Stanisława Lubomirskiego zł. 1,000

i ordynarya niemała w różnych gatun-
kach zboża; ale na to niemasz dokumen-
tu,i nie poLierał szpital ordynaryi ni-
gdy, procent zaś odtych 1,000 złotych,
ekonomija zwiahelska, wraz z annuetą,
(gdyżi ta summa w Fczbę złot. 2,222
gr. 22 czyli rub sr. 555 kop. 44 wcho
dzi) regularnie opłaca. Proboszcz te:
raźnieyszy AX. Grzegorz Hucewicz kano-
mik żytomir. widząc tak szezupły fun-
dusz, zktórego ubodzy wyżywićsię nie
mogą; z własności swajey, t; mźe szpi-
talnym postanowił corocznie dawaći
daje: żyta korcy 8, hreczki korcy 8,
jęczmienia tyleż, grochu korzec, płótna
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sztukę jednę, gotowizną złotych 200, i
oprócztego cokażde dwa lata sprawo-
wać im bóty, kożuchy i płaszeze.

2. KonzEc miasteczko. Dóm  szpi-
tałny wystawiony od ś.p. AX. Kuczkow.
skiego kanclerza luekiego proboszcza ko-
reckiego, na gruncie kościelnym, mię-
dzy altaryąŚ. Józefa i juryzdyką, caly
2 drzewa sosnowego rzniętego, po-
|kryty niedawno gontami, przy nim
szopka na skład drew i na warzywo.
Ubogich w tym: szpitalu osób: 8, to jest:
dziadów 4 i baby 4. Fundusz nastę-
pujący: 1) r.1756 d. ee sierpnia /Vac-
łew Małyńsku miecznik owrucki, zapi-
|sał summę zl. 4,000,która pierwićy lo-
kowana na Mużyłowiczach, potóm na
Samostrzalłach, a ostatecznie roku 1788
d. 17 stycznia przeniesicna na dobra
tuczyńskie wojewody Walewskiego,
z oznaczeniem procentu po pięć od sta.
2) Roku 176g d. 20 listopada A. Balla-
zar Pietkiewicz, altarysta: korecki ŚŚ.
'Tróycy, testamentem zapisał summę
zł 1,000, która r. 180» d. 2r paździer-
nika zapisem evictionis oparta jest na
dobrach Klucza bereżeńskiego Mi: hała

Korzeniewskiego b. prezesasądu głów”
nego guberni: wołyńskiey z procentem
jpo pięć od sta. 5) Roku 1814 d. 1
czerwca zapis evictionis na dobrach Sa”
mostrzały i Charaługa Wacława Borey”
ki summy zł. 2,000, naznaczoney |€-
stamentem przez Karola Mystowskiego»
od którey summy procent szósty. Ca-
łego więc procentu jest w ogule rubli
srebr. 55, kop. 50, z których: dziadom
czteróm pensyi roczney dla każdego po
rubli sr. 6 czyni rub. 24; babkom czte”
rem pensyi dla kaźdey porub. sr. 6
czyni r. 24; ną utrzymanie i opał szpi*
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tala rub. sr. 7 kop. 5o. Obowiązkiem
osób szpitalnych jest modlić się za fun-
datorów, i czynić uslugęw kościele, to
jest: dziady przy zakrystyi, na chorze.
iw dzwonicy; a babki przestrzegają o
chędóstwa w kościele, umiatając na
tydzień dwa razy. Wszyscy zaś od
wiedzają chorych w mieście, i usługu-
ją im, ile ich zdolność, wystarczyć może.

5. PoŁonNe uieś. Przy kościele pa-
rafijalnym dom szpitalny drewniany,
słomą kryty, w,którym okien pięć ze
szkła prostego, drzwi troje prostych na
biegunach, izb dwie, pieców dwa, je-

den piekarski, drugi do atsewkcie!

W jednćy izbie mieszkają dziady, któ:
rych jest 5, w drugićy baby których 4.
Fundusz lokowany na kahale połoń:
skim: 1) roku 1718 d. 2 łutego, AX.
jezuici dali zl. 500 na procent dziesią-
tę
ski dał zł. 1,900 na procent piąty. 4 la-
kowych funduszów lubo kahał powi-
nien opłacać corocznie za kwitami X
proboszcza zł. 145, atoli przez wszyst:
kie lata, pomiino czynionych starań.
naymnićyszćy nie czyni satysfakcyi.

XI. DEKANAT OWRUCKI

podług wizyty X. W, Dobrowolskiego
kanonika luckiego.

1. WieoNiki wieś. X. Dopniarski
proboszcz wilednicki zapisem roku 1765
d. 15 lipca uczynionym, łegował zł.
8,000, a zaś r. 1767 d. 11 lipca zł. 2,000,
w ogule zł. 10,000, z których 6,000,
są iokoówa na Wiladnikach nowych.
a 4.000 na Wiladnikach starych. Lecz

dziedzice tych dóbr od lat przeszło

2) roku 1797 d. 8 lipca A. Araziń-|

|do tunduszu:
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dwudziestu procentu należnego nie „ple -
cają; z którego to procentu, podlug
myśli dosk. powinien być przy ko-
ściele wilednickim utrzymywany xiądz

| promotor bractwa, z obowiązkiem od-
prawowania mszy obligacyjnych, spie- >
wania z bractwem co niedziela koron=|
ki o Tróycy $.; z prowizyi zaś tenże
X. promotor powinien płacić organiste-
mu za pomoc po złotych 60 na rok, a

dziadowi śpiewającemu koronkę także
corocznie po złotych 40, i wiktem go
opatrywać.

XIL DEKANAT ZYTOMIRSKI

podlug wizyty X. M. Krzyżanowskiego
kanonika łuckiego.

1. KoteLnia wieś. Przy kościele pa-
refijalnym, ze strony pólnocnćy, przy
drodze do Wolosowa idącćy, dóm szpi-
talny stary i kupca sprochnialy. Co

r. 1785 d. 11 grudnia,

Stanisław Pruszyński uczynił zapis wie-
czysty dla czterech dziadów, podlug
którego corocznie odbierać byli powin-
ni: żyta korcy 16, pszenicy korcy Ż,

hreczki korcy 4,owsa korcy 2, grochu
korzec 1 garcy 16, jagieł korzec 1 gar-
cy 26, sóćra kwart 40, masła kwart 12,
wieprza karmnego 1, brażnego a, soli
hurmanów :00, drew fur 24. Prócz

tćy ordynaryi, odzienie tymże dziadom
funduszem oznaczone w tym sposobie:
dla eztćrech dziadów płaszezów na dwa
lata pojednemu, w ogule 4; kożuchów
na trzy zimy także 4, czapek na dwa
lata 4. botów dla każdego po parze no

wych, I po parze Przysze w corocznie,

w ogule par $; pasów na dwa lata po

64*
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jednemu, w ogule 4; na bieliznę dla

wszystkich płótna. co rok arszynów 60.

Fundusz takowy od roku 1812 nie

w całości dochodził, a od r. 1816 zu-

pełnie nie jest odbierany, i ztey przy-

czyny dziadkowie przy tym kościele

dawniey będący, rozeszli się, tak, że

żadnego niemasz w szpitalu.

e. TRojanow wieś. Przy kościele pa-

rafijalnym dóm na szpitał zbudowany

z drzewa różnego, mający dach drani-

eami pokryty, w rogu ogrodu probo:|

szczowskiego położony, o kilkadziesiąt

kroków od kościoła odległy. Po pra

wey i lewey stronie sieni, są dwie izby,

(w których piece piekarskie, po dwa

okna i po jedney komorze. Dóm takowy

zupelnie stary. Fundusz jesttaki: 1)roku

1766 d. 7 września JózefBrzeziecki testa-

mentem zapisał zł. 100, które są lokowa

ne razem z summą kościelną na dobrach

Dąbrowskiego, odktórych corocznie od-

hiera szpital procentu zlotych 6. 2)

r. 1803 d. 5 maja Szczęsna hrabini

Działyńska, na trzy ubogie szlacheian-

ki, któreby siedząc w szpitalu przyko*

ściele trojanowskim, modliłysię za du

sze jóy rodzicow, wieczysty zapis u-

czyniła w summie 1875 zł. od którćy

kahał troanowski obowiązany płacić

eorocznie tym szlacheiankom, za wie-

dzą miescowego proboszcza, po zł. 50,

a w ogule zł. 150. Prócz tego na każ-

dą z trzech osób ordynaryi na rok:ży-

ta po korcy 5, pszenicy po korcu 1,

hreczki po korcu 1, jagieł po półkor-

ea, ekonomija trojanowska podług po-

wyższego zapisu wydawać powinna.|

Wybór szlachcianek, do fandatorkii

jey następców należy. W. czasie wi-

zyty było ich osób dwie.

|
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"Tymże samym zapisem nadała hra-
bini Dzialyńska nautrzymanie szkółAż
fundusz, podług którego nauczyciel pod
zawiodowaniem  miescowego  probo-
szcza będący, czrocznie ze skarbu fun-
datorki pobiera pensyi zł. 200, ordy-
naryi: żyta korcy 6, pszenicy korcy 2,
krup korcy 2, jagieł korzec 1,, soli
czwierć jednę czyli garcy osiem, sło-
niny połcie dwa, sćra dzieżkę jednę, sie-
mienia konopnego na oley półkorca.

5. Cubpnow wieś, Przy kościele pa-
rafijaluym, szpital murowany frontem
ina zachód stojący, gątami pobity, po
obu stronach izby z alkierzami i gar-
derobką, sieni i sionki małe, w obu iz-
bach po trzy okna, w alkierzach i gar-
derobkach po jednem bez okucia, drzwi
sześć w eałym szpitału, z zawiasami
żelaznemi iklamkami na kłodkę zamy-
kającemi się. Piecy do ogrzewania
w obudwóch izbach, z kominem nad

8

  dach wyprowadzonym. Na wymuro-
wanie tego szpitala roku 1815 Ludwika
Proskurowa deputatowa. kijowska ofia-
rowala cztćry tysiące złotych; lecz gdy za
|te pieniądze wymurować niemożna by”
ło; przeto rządca kościoła A. Tadeusz
Słomowski K. A. ze swoich dwa tysią-
ce złotych dołożył. Na ten szpital nie-
masz żadnego funduszu. Ubodzy, któ-
rych w czasie wizyty było osób pięć
z jahmużnyi łaski dobrodziejow żyją-

C) Szpitale przy kościołach zgromadzeń zakon=
nych.

ż | DEKANAT ŁUCKI

r. Łuck. Przy kościele XX. Domi-
nikanów nieparafijalnym, szpital,. ma
summę funduszową zł. 12,050, nadaną 
od Andrzeja Krasińskiego testamentem
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r. 1625 d. 8 Iutego uczynionym, aroku
tegoż dnia 26 czerwca w grodzie łuc-
kim oblatowanym. Summa takowa
między innemi su.mmami klasztornemi,
jest oparta na Bilczu. Lecz z powodu
ciągłey nieoplatyikwestyonowanćy e-
wikcyi, ustanowiony jest proces. Klasz-
tor jednak utrzymuje na swoim wik-

cie, zawsze kilka osób z ubostwa.

W czasie wizyty było osób pięć.

"Tl. DEKANAT WŁODZIMIERSKE

1. (WŁopzimiekz. Przy kościele XA.
Dominikanów nieparafijalnym , szpital

wystawiony z drzewa, ma stancyj czte-

ry z piecami, oknami rdrzwiami. Fun-

duszu na utrzymanie ubogich inszego

niemasz prócz summy rubli srebr. pię-

tnastu zapisanych przes „Annę Komo-

rowskę, umiesczoney na Myszowie, od

którey pobiera się procentu kopiejek
521. Roku 181o dnia 21 maja Ludwik

Cieszkowski podsędek włodzimierski u-
czynił lcgacyą, aby corocznie z jego ma-

jątku po rubli srebr. 15 na szpital by-

ło opłacano, lecz od czasu zapisu nie
pobiera się. ea

2. UsciŁue czyli RozyamroL. Przy

kościele AX. Kapucynów parafijalnym,

szpitał drewniany , gontami kryty od

Xiężny Honoraty Lubomirskiey woje-

wodziny bracławskiey w r. 1768 dla u-

bogich siedmiu, o siedmiu małych iz-

debkach i z refektarzykiem wybudo.

wany, z oznaczoną dla tychże ubogich

roczną ordynaryą, która jest następu- |

jąca: żyta korcy 16, pszenicy korcy 4,|

hreczki korcy 6, krup hreczanych kor-

ey 2, jęczmienia korcy 4, jagieł kor-

cy 2, grochu korcy 2, maku garcy 10,
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owsa korcy 2, siemienia korzec 1, słodu
korcy 2, wieprzów karmnych 2, bara-
nów sztuk 4, masla fasck 2, sćra kop
2 lub dzieżek 2, łoju topionego kamień
1, soli beczek 2, drew fur sto lub też
w niedostatku, zł. 50, płótnakonopne--
go białego cienkiego arszynów 50, na
obrusy i ręczniki i inne potrzeby pół-
setek jeden corocznie, pensyi rocznćy
na odzież dla każdey osoby zł. 50, a

„dla wszystkich siedmiu zł. 350. Fun-
dusz ten szpitaiowi uściługskiemu od
fundatorki nadany, oblatowany „jest'
w ziemstwie włodzimierskiem r. 1799
d. 24 października. lecz gdy dobra
Xiężny Lubomirskiey pod rozbiór po-
szły, przeto w roku 1795 d. 24czerw-
ca, sąd zjazdowy w miescu piebiera-
ney wprzód ordynaryi, pensyą roczną
rubli srebr. sto trzydzieści pięć temuż
szpitałowi wyznaczył. Komplet osob
ubogich utrzymuje się zawsze w tym
zpitalu. W czasie wizyty było męże
czyzn cztóry, kobiet trzy.

5. ZaTrukzee. Przy kościele FX. Az
gustynijanów ereminitów' parafijalnym,
szpital z ogrodem, roku 1646'd. 18 sier=
pnia fundowany przez PValeryana Pod-
horodeńskiego  miecznika- wołyńskiego,
z dobrodzieystwami dla ośmiu ubogich

następnemi: zboża różnego mac 8, po
złotych 5 co trzy lata na kożuchy; ko-
pa sćrów, faska masła. "To wszystko
miało być wydawane ze dworu zatu-
rzeckiego wiecznemi czasy przez suk-
cesorów dóbr pomienionych; lecz gdy
fundusz takowy był zatrzymany, sąd
kompromisarski r. 1717 d. 18 maja,
nakazał oddawać, acz nieco zmniey-
szywszy, za kwitami przełożonych,
W ostątku komplanacya między Sobo-
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lewskimi a klasztorem r. 1770 d. 51
grudnia, takowy fundusz utrzymała.
Poraz zaś żadnego ubogiego w szpita-'
lu niemasz, i-.od-wielu lat fundusz rze-

czony na dworze

ty został proceder.

kami, i z dwóygiem sieni, dach słomą

pokryty. Cały ten dóm tak w ścia.|
nach jak i w dachu rotrzebuje repa
racyi. Osobom tego szpitala w liczbie
głów męzkich trzech i niewieścich
trzech, teraz i na potóćm utrzymywać
się mającym Franciszek Zagórski staro
sta uliecki r. 1788 d. 2 grudnia zapis
uczynił, do aktów łuckich grodakich
wniósł i osobiście zeznał; którego zapi-

su szczeguły są takie: Ordynarya: mą
ki żytney korcy a2, pszenncy korcy 2.)
na przywarek mąki hreczaney korcy
3, jęczmienney korcy 5, krup hrecza-
nych korcy 5, jęczmiennych korcy 4,
grochu korzec 1, siemienia garcy 16,
soli beczek dwie, drew fur 30, wieprzów
karmnych 2, na bóty po zlotych 5; dla
bab po złotych 4, kożuchy 5, plaszcz
3 na dwa roki, żupanów 5 na rok je-
den, płótna arszynów 50, i corocznie
na reparącyą szpitala złotych 10. Nad
fugdusz powyższy r. 1810 d. 14 listo-
pada, Chrystyna Zagórska stcrościna
ulchowiecka, dla trzech babek tego szpi-
tala, czyli na: oporządzenie i utrzyma-
nie ich, zapisem swoim, w akta ziem-
skie powiatu włodzimierskiego wnie-
sionym, ofiarowała pobożnie złotych
polskich dwa tysiące z procentem po

Jacym.

zatyrzeckim, zalega,
o co w woku biegącym (1821) 'wszezę-|
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5od sta, lub odzieżą wypłacać się ma-
Roku tegoż 1810 d. 14 listo-

pada Panna Teressa Korystyńska, za-
pisem do akt ziemskich powiatu wio-
dzimierskicgo wniesionym, na utrzy-
manie wwśddbióriśe trzech babek te-

|goższpitala, ofiarowala złotych dwa ty-
4. DnuzkopoLE. Przy kościele AX

Franciszkanów pacafijalnym, szpital zbu-|
dowany z drzewa kosztem klasztoru.
Ma w sobie trzy izby, z trzema komor-

siące z procentem po siedem od sta.
Obudwóch tych suma szpitalnych, w o0-
gnle złotych 4,000, do rak Gabrye!a
Zagórskiego sędziego dubień. zaliczo-
nych i oddanych, ewikcya z procentem
od pierwszćy summy w odzieży, a od
drugićy po siedem ad sta, położona jest
na dobrach Bużany tegoż Zagórskiego.
Procent zalega od lat dziewięciu, nale-
ży zaległości rubli srebr. 525. Obo-
wiązki w zapisach funduszów zamknię-
te, ubodzy rzetelnie spełniają. W cza-
sie wizyty było ubogich osób siedem.

5. KisieLin. Przy kościele parafija|l-
nym AA. Karmelitów dawhey zakon-
ney obserwan. Jfaryonna wprzód Go-
łuchowska a potem Grotuzowa kaszte-
lanowa żmudzka, rokn 16g1 d. 11 lip-
ca, nczyniła fundusz na szpital przy
tym kościele, zapisując testamentem
summę złotych 12,000; ale. ponieważ
ten testament żadnego niewziąl skutku,

e|a zatćm i szpitala nieinasz.

11. DEKANAT KOWELSKI.

1. RapziEcHhow. Przy kościele niepa-
rafijalnym AM. Augustynijanów Eremi-
tów szpital nie utrzymuje się, gdyż nie
masz na to funduszu, jednakże od sum-
my rubli srebr. sto piędziesięciu, zapi-
sanćy od nięwiadomego chrześcijanina,
r. 1715 we wtorek po uroczystości trzech
królow,i na kahale lubomiskim opar-

tey, rozdawał klasztor ubogim procent,
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póki: sam odbierał; lecz od lat cztórech
i ten zalega.

IV. DEKANAT ROWNIENSKI

1. Migpzynzecz Konecki Przy ko-
ściele parafijalnym AX. Pijarów szpital

na temże'samyin miescwugdzie byłdrew |

niany,wymurowany roku »802 przez Ja

na Steckiego chor. kor.i kawalera © cztć-

rech izbachri dwóch komorach z fundacyą

dla 12 ubogich, dla których przeznaczył
ordynaryą w zbożu z magazynów swe-
go skarbu, corocznie po sześć korcy zbo.

ża na: każdą osobę, tudzież: płaszcz dla

każdego: na trzy lata.
Roku 1719 d. 2 czerwca Maryanna

z Hulewiczow Czarnecka, lokowała na
złotych 1,000kahale międzyrzeckim

dla ubogich przy tym kościele będą:

cych. Roku 1750d. 7 maja, przyloży-
ła się do: tego funduszu Eufrozyna Mi
kulewiczowa takoż na kahale mędzyrzec
kim lokuiąe złotych 100. Od: tych te-

dy 1.100 złotych, co kwartał wypła:
cał kahał procentu złotych 21 gr. 20.

które: rektor klasztoru: biorąc od taxa

rzy międzyrzeckich;. dzielił na wyży-

wienie ubogich. 'Trwało' to nieprzer
wanie do roku 17g2 w którym: koma-
missya likwidacyjna, fundusz ten

zmnićyszyla, pod pozorem: że prowizya

po: ustanowionóm: prawie: a preeentach,

gdy niejednakowo dochodziła, więe pora:

cliowawszy: braną superatę,- z kapitału
wytrącono. Nie przestając kaliał na tym

dekrecie, i: od pozostałey: części kapita*
łu, od roku 17g2 przestał płacić zu-

pełnie prowizyą.. Maryanna Apolonija

z Mysłowskich Przeluska ofiarowała dla
ubogich przy tym kościele summę zło

tych 1,000 z procentem: po 7 od sta,
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'Saumma ta jest lokowana na Międzyrzę«
czu u Józefa Steckiego marszałka i ka-
walera. Procent od nićy zlotych 70
„regularnie dochodzi,które rektor klasz-
toru zawsze odbiera, pomiędzy ubogich
rozdziela, k w xięgę szpitalną zapisuje.

Y. DEKANAT DUBIENSKI.

1. JaŁowicze. Przy kościele parafi=
jalnym XA. Dominikanów, szpital z
drzewa sosnowego,w którym okień' dwa,.
drzwi jedne, piec kafiowy z kominem
nad dach wyprowadzonym, dach slo-
miany. Fandusz sklada się ze dwóch.
summ: r) złotych 500, z zapisu Samue-
la lssaynowskiego roku 1678 dnia 10:
czerwca, na kahałe luckiny dotąd: z0-
stająca. 2) Złotych 5.000: z zapisu Za-
ciaryasza Jaroszy Ńskiego roku 1762 d.
18 czerwca, na dobrach Łuczyce za-

bezpieczona; w ogule ma teń szpital
kapitału zł. poł. 5,500. Ubogich w cza=
jsie wizyty, bylo osób dwie.

o. Takcowica: Przy Kościele parafi--
jalnynr XX. Pominikanów „ szpital z:
drzewa tartego, w którym stancyj dwie,-
w nich pieców dwa, okien pięć, komo-
rek z chrosiu plecionych dwie, drzwi:
siedmioro z przyzwoitym okuciem. Dru-
ga pólowa tego szpitola jeszcze niedo-
'końezona;. cała zaś budowa dachemi sło-
|

umianymr pokryta. Fundusz jest: nastę-
pująacy' ») Luduika Leeńora z Kuni=

ckich Rzewuska wcjewodzina bełska he-
tmarowa w. koronna, dokumentem ro-
ku' r755 dnia:5 sierpnia wydanym, i'
tegoż roku dnia 2 września, przed a-
iktami grodzkiemi' łuckiemi przyzna-
nym, czyniąc rozmaite nadania na rzecz:
tego klasztoru, zapisala razemi szpita-- lowi ordynaryą, lecz ta roku-4665 dnia:
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„0 marca, zamieniona została na pen-,
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każdego piątku za duszę Konstancyi
syą złotych pol. piędziesiąt corocznie ze | Malczewskiey, powinni brać kopiejek
dworu targowickiego opłacać. się win-=
nych. 2) Roku 1792 dnia 26 kwietnia
sąd ziemski łucki dekretem likwida-
cyjnym przyznał na kahale targowa-
ckim szpitalowi temu summę kapital-
ną zł. 408, od którey pobiera szpital
procentu zł. 20 gr. 20. Summy tey ro-
ku 1725 dnia 22 marca od Steckiego
nadaney było:zł. pol. 700. 5) Roku 1787
„dnia 26 lipca dekretem kompromisar-
skim między XX.Dominikanami, a Wol-
skimi, przyznana summa kapitalna te-
abuż szpitalowi zł. 500, która przez po-
źnieysze odmiany w połowie przeszła
na Ławrów a w polowie na Wigurzy-
„ce. Procentu od tych sumek rocznie po
zł. dwadzieścia. Ktoby zaś tę summę
„zapisał, i w którym roku? wiedzieć nie
«można.
ło osob sześć.

5. Bekzsrzczko. Przy kościele para-
fijalnym AX. Trynitarzów. Jerzy Strzel-
nicki na szpital, roku 1720 dnia 6 lu-
tego zapisał summę zł. 1,000 na kaha-

Je beresteckim będącą, od którey pro-
cęnt po 5 od sta, za kwitami przeło-

 jżonego klasztoru, ubodzy mieszkańcy
w domu murowanym, kwartałami od-
bierają. W czasie wizyty było ubogich
„osob trzy. Bec ri. ap

4. PVąnkowicze. Przy kościele nie-
„parafijalnymAX. Bernardynów. Nie ma
na szpital innego funduszu, jak tylko
że od.summy 1,800 rubli sr., w roku:
„800 dnia3 lipca w ziemstwie dubień-|
skióm od Jana Malczewskiegojenerała
amejora woysk rossyjskich i kawalera,
temu klasztorowi zapisaney, ubodzy
„słuchający mszy ś. odprawującey się

„Ubogich w czasie wizyty by-|
-_. |dzień, a w lecie po furze jedney XX.

 

sróćbrnych trzydzieści, i płaszcze nowe
dziadom ceztćrem na lat cztćry klasztor

dawać obowiązany.

*VI. DEKANAT. KRZEMIENIECKI *

1. KRZEMIENIEC. Przy kościele para-
fijalnym AX. Franciszkanów. Budynek
w którym mieszkają ubodzy, zwany
szpitalem, jest pobudowany przy mu-
rach klasztornych. Fundusz ubogich
składa sięzdwóch włok pola, nada-
nych od Królowey Bony, które są w po-
siadaniu klasztoru. Podług przepisu
wizyty czynioney roku 1799 przez
Dobrowolskiego jenerałnego wizytato-
ra, winien klasztor placić corocznie.do
szpitala złotych sto osiemdziesiąt. Nad-
to do tegoż szpitala z zarośli chrostu
brać na opał, w zimie fur dwie na ty-

Franciszkanie bronić niepowinni. Prócz
tego Samuel Łedochowski roku 1641 d.
51 stycznia dokumentem wgrodzie krze-
mienieckim oblatowanym, zapisał te-
mu szpitalowizł. 200 na Pereniatynie
lokowaną, od których procent był na-
znaczony 10*%, lecz teraz pobiera się
tylko po półczwarta od sta, i ten na-
leży do ubogich, których wczasie wi-
zyty było osob pięć. |

- e. WiszwirowiEc. Przy kościele pa-
| rafijalnym XX. Karmelitów Bosych. Szpi”
tal murowany, przy murach klasztor-
nych, w którym po jedney stronieizba
„duża, a podrugiey dwie mnieysze, z ko-
„minem nad dach wyprowadzonym, gon-

tami pokryty. Fundusz tego szpitala
składa się z sumek, jakoto: 1) Roku
1702 dnia 20 kwietnią, zapisw Łozach

*
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wiszniowieckim na zł. 500. 2) Roku
1724 dnia 4 czerwca zapis od Depris
Błansze na summę 2,000 zł., którą Xią-
żę Michał Korybut wziął i na arendzie
wiszniowieckiey pro necessitalibus szpi-
talnych zabezpieczył, z tym dokładem
aby taż arenda corocznie po 57 od sta
szpitalowi opłacała. Od tey summy po-
biera się procent po 53 od sta. 5) Ro-
ku 1724 dnia 15 czerwca oblata zapi-
su w grodzie krzemienieckim przyzna-
nego, od Aięcia Korybuta na zł. 2,000
na wyderkaf lokowane. 4) Roku 1726
dnia 15 kwietnia assekuracya wydana
od Mazimierza Wolanowskiego na kaha-
le wiszniowieckim na zł. 2co legowa-
nych, z obowiązkiem płacenia prowizyi
po 8 od sta. 5) Roku 1742 d. 10 lu-
tego, zapis od kahalu wiszniowieckiego
na sumkę 150 zł. dla babek szpital-
nych na tymże kahale lokowaną, od
którey kahał obowiązał się płacić szpi.
talowi po 7 od sta. 6) Roku 1745 d.
50 września, assekuracya od kahalu
wiszniowieckiego na zł. 500 przez Za-
krzewskiego na tymże kahale lokowa-
nych, z obowiązkiem płacenia corocznie
prowizyi po 7 od sta temuż szpitalowi.
Od'których sumek klasztor procenta
pobiera, które ponieważ nie wystarcza-
ją na utrzymanie szpitala i ubogich,
przeto klasztor ze swoich dochodów
resztę dodaje. W czasie wizyty było u-
bogich babek trzy, których jest obo-
wiązkiem: dwa razy w tygodniu ko-
ścioł zamiatać, ławki z prochu oczy.
szczać, i siedzieć u drzwi kościelnych
w ezasie nabożeństwa dla pilnowania
aby szkody niebyło ,* a osobliwie rano
zimową porą.

Dzieje dabrocz. listopad, rok 1822.

uczyniony od Donina Sżpota na "poka |

 

1047

VII. DEKANA 1 OSTROGSKI.

1. MiĘDZYRZEC OSTROGSKI. Przy ko-
ściele uieparalijalnym AA. Franciszka-
nów. Szpital przy bramie na gruncie
klasztornym, i kosztem tegoż klaszto-
ru zbudowany, mający po jedney stro-
nie izbę dużą, a po drugiey mnieyszą,
w obudwóch piece piekarskie, okna nie-
wielkie, dach słomiany, w tyle tego
domu, ogródek niewielki, chróstem o-
grodzony. £undusz tego szpitala skła-
da się z sumki zł. Boo,legowańcy przez
Michała Bielskiego roku 1716 d. 12 sty-
cznia, i na kahale ostrogskim zabezpie-
czoney. Procenta od tey sumki rubel
1 kop. 50 ubodzy odbierają. Oprócz
tey legacyi, szpital prawem funduszo-
wćm roku 16351 d.6 czerwca przez Ja-
na Bartnickiego starostę międzyrzeckie-
go, na skutek, zalecenia Mięcia Domi-
nika Sanguszki wojewody, miał nadane
trzy włoki pola po Janie Karłowym,
z których dekretem kommissyjnym ro-
ku 1726 d. 16 czerwca na gruncie dóbr
miasteezka Międzyrzecza zapadłym, a.
roku i miesiąca tychże dnia 30 w gro-
dzie łuckim oblatowanym, na dwie tyl-
ko włoki, takowy fundusz zmnieyszo-
ny został, i dotąd szpital ich nie posia-
da; o co proceder w ziemstwie ostrog-
skićm z senatorem hrabią Ilińskim, cią-

gnie się od roku 180g. Ubodzy, któ-
rych w czasie wizyty było osób trzy,
utrzymują się z kuchni klasztorney: o-
pał i okrycie, także z klasztoru da-
je się. z

2. Lachowiec Przy kościele parafi-
jalnym AM. Dominikanów. Szpital zgo-
rzał roku 1817. Ubadzy których w cza-
sie wizyty było osob siedem, miesczą
się w chacie na juryzdyce będącey

67
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Fundusz tego szpitala jest następujący:;
1) Roku 1618 bez wyrażenia dnia MMa-
ryanna Świętochowska testamentem w;
Jurowce pisanym, legowała klasztorowi.
lachowieckiemu summę złotych 5,500,
z których na szpital przy nim będą-
cy zlotych 500 na Czolhańskim Kamie-
niu, i grunt w Lachowcu Kiryczeniów
nazwany. 2) Jan Janiszewski nadał w
rozmaitych datach temu klasztorowi
summy, w rzędzie których r. 1756 d.
27 maja, zł. 6,000 na kapeliją, a zł.
5oo na szpital przy tymże klasztorze
zapisał (5) Roku 1800 d. 2 czerwca
Brunon Kamiński jenerał:zapisał na szpi-
talten: a) summę zł. 4,000 z obowiąz-
kiem, aby sześciu ubogich niedoleżnych
brali prowizyą po pięć od sta, i co-
dzień w kościele spiewali koronkę o
'Tróycy Ś. zlitaniją, b) summę zł. 2,000
z procentem po 5 od sta na okrycie
dla ubogich, na reparacyą kaplicy na
mogiłach będącey, oraz na światło do
niey; c) złotych 400, także na okrycie
dla ubogich; d) annuaty dla ubogich
zł. 150; e) za ordynaryą złotych 104;
wszystko to jest oparte na wsi Rze-
znikowcach.: 4) 4X. Stefan Wulfers
legował summę zł. 5,000, w którey sum-
mie 2,000 zł, na utrzymanie przy tym
kościele kapelii; 1,000 zł. na człeka do
usług kościoła; a 2,000 zł. dła ubegich
szpitalnych, z obowiązkiem spiewania
co tydzień litanii do Matki boskiey.
Summa ta w roku 1812 d. 11 czerw-

„. ca została oparta na kluczu Lachowi-
ckim Xiężny Teofili ra;zyj K. W.
X. Lit.

Villi. DEKANAT STARO-KONSTANTYNOWSKI.

1. STARO-KONSTANTYNOW. Przy ko-

 

. «
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ściele parafialnym XA. Dominikanów.
Na gruncie klasztornym wymurowany
szpital dla.przytułku ubóstwa, o dwóch

piętrach, w którym znayduje sięizb cztć-
ry, i komorek cztćry; na utrzymanie je-
dnak ubogich nie masz stałego funduszu,

żyją oni zjałmaśni, pobożnych parafi-
jan i z kuchni klasztorney. W czasie wi-
zyty było ubogich osob pięć.

2. TkOFILPOL. Przy kościele parafijal-
nym/A4X. Frynitarzów.Szpital pobudowa-
ny kosztem klasztoru, z drzewa ofiaro-

wanego przez Gruję starostę kotelnickie-
go, który tymmczasowie zajęto na ekono-
miją przez skarb Xiężny Sapieżyny dzie-
dziczki 'Teofilpola, z obietnicą wysta-
wienia dla ubogich domu drugiego na
innćm miescu. Co nim nastąpi, ubodzy
mieśczą się w domu wystawionym z
chrostu: na utrzymanie ubogich, nie-
masz w tćm mieyscu żadnego funduszu.

IX. DEKANAT ZASŁAWSKI.

1. ANNopoL. Przy kościele parafi-
jalnym, AM. Karmelitów dawney zakon-
,ncy obserwancyi. Szpital w rogu cmen-
tarza ku wschodowi, z muru wysta-
wiony, gontami pokryty, jest od czasu
założenia kościoła i klasztoru; izb w
tym szpitalu dwie po prawey i po le-
wey stronie, przy każdey komorka na
skład leguminy. Od początku wysta-
wienia tego szpitala, ubodzy mie-
li w nim zawsze przytułek, żywili się
zaś z jałmużny dobrodziejów, i z ku*
chni klasztorney. Dopićro w roku 1792
dnia 9, stycznia Xiążę Stanisław Jabło-
nowski, zalecił ekonomii annopolskiey,

aby corocznie do szpitala wydawao:
żyta korcy sześć, jęczmienia korcy sześć, hreczki korcy sześć, i w czasie zimy na
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opał, każdego tygodnia-drew furę; z ła-
ski zaś dobrodziejów, zrobiona składka
na summę zł. 1,700, która to summa
jest zabezpieczona na dobrach wsi Cho-
rostku dziedzicznych hrabi Ignacego
Potockiego. Procent od niey przeor bra-
ctwa regularnie pobiera i na potrzeby
ubogich obraca. Powinnością ubogich,
których w czasie wizyty było osob pięć,
jest, bywać zawsze na nabożeństwie w
kościele, i chorych nawiedzać.

2. ŁaByw. Przy kościele parafijal-
nym, także Karmelitów dawney zakon-
ney reguły. Szpital czyli pomieszkanie
dla ubogich wystawione było i utrzy-
mywane przez Ażęcia Józefa Lubomir-
skiego podstolego w. a. lit. jeszcze przed
fundacyą kościoła, to jest przed rokiem
1758; lecz w roku 1774 razem z ko-
ściolem i klasztorem zgorzało. Na to
mieysce Józef Stępkowski wojewoda ki-
jowski dziedzic teraźnieyszy, przezna-
czył domek skarbowy drewniany, oje-
dney izbie z komorą i sieńmi, który
potrzebuje zupelney restauracyi. Fun-
dusz tego szpitala jest następujący: 1)
Rokn 1755 d. 1 września Miążę Józef
Lubomirski podstoli litew. dyspozycyą,
która r. 1772 d. io lipca w grodzie
krzemienieckim oblatowana, dla sześciu
ubogich szpitalnych przeznaczył ordy-
naryą, odzienieiopał, co poźniey przy
przedaży Łabunia zamieniono na opla-
tę pieniężną zł. 411 wynoszącą. Jako-
we zł. 411 z arendy łabuńskiey, ubo-
dzy szpitalni, za wiedzą przełożonego
klasztoru, corocznie odbierają. 2) Roku
1757 Gabryel Peretiatkiewicz stolnik
winnicki zapisem tegoż roku i miesią-
ea dnia 18 w grodzie krzemienicckim|
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zł 200, a od którey summy na Moska-
łówee opartey, mają ubodzy corocznie
procentu po zł. 5 gr. 15 od sta, czyli
w ogule zł. 7. Ubogich w czasie wi-
zyty było osob cztćry, to jest: dziady
dwa i baby dwie.

X. DEKANAT ŻYTOMIERSKI.

1. BeRpyczew. Przy kościele para-
fijalnym, AA. Karmelitów Bosych. Dom

|szpitalny drewniany, za murami kla-
sztoru, pod jednym dachem, o dwóch
izbach, wystawiony kosztem klasztoru
bez żadnego funduszu. Wczasie wi-
zyty, bylo ubogich w tym szpitalu o-
sob 15, którzy żyją z jałmużny, i ku-
chni klasztorney.

XL DEKANAT NOWOGROD-WOŁYNSKI.

1. LuBan. Przy kościele parafijal-
nym AX. Dominikanów, w odległości
jmałey od klasztoru ku zachodowi,szpi-
|tal murowany z cegły, mający sklepie-
nia, częścią kosztem klasztoru, częścią ze
składki dobrodziejów wystawiony, dach
gontami pobity. Śzpitał ten o dwóch
gankach, z których jeden' ku wschodo-
wi,a drugi ku północy. W pierwszym
nade drzwiami, obraz na płótnie malo-
wany ś. loba w ramach drewnianych;
w drugim podobnież Łazarza malowa-
ny na płólnie i z takiemiż ramami,
drzwi frontowych dubeltowych do te-
go szpitala dwoje z okuciem żelaznem
i zamkami dobremi. Stancyj sześć ze
drzwiami przyzwoicie okutemi. Cała ta
budowa ma w sobie okien dziesięć. U-
bogich płci obojey z funduszu swego 0%
patrzenie mających osób 8. Nadto, mie=
sczą się w nim niekicdy ubodzy chorzy, oblatowanym, legował szpitalowi temu: którzy tak w swoich słabościach, jako i

67*
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w innych potrzebach, mają opatrzenie aa jest także fundusz na utrzyma-
„z klasztoru. Fundusz tego szpitala na-,
stępujący: 1) Roku 1805 d. 1 grudnia|
Józefa z Garbowskich Budzyńska chor. | się:

mie redukacyą sierot, których w czasie
wizyty było osób piędziesiąt dwa, uczą

1) Nauki chrześcijańskiey; 2) począt-
nowogrod-wołyń., szpitalowi temu zapi- praw grammatyki, tudzież języka ros-
sała summę zł. 10,000, która oparta na|
dobrach Wygnańce.
dochodzi zł. 500. Fundusz takowy obla-
towany w aktach ziem. nowogrod-wo-
łyńskich roku 1816 d. >4 maja. 2) Ro-
ku 1807 d. 25 lipca Dorota Kurowska,
szpitalowi temu zapisała zł. 5000, ewi-
kcya którcy w aktach ziemskich laty-
czewskich na dobrach Snitowcach. Pro-
centu dochodz: zł. 105. 3) Roku 1808
d. 4 grudnia Józef Jan Stankiewicz za-
pisał zł. 1,000, którego zapisu oblata
w aktach ziemskich nowogrod-wołyń-
skich roku 1812 d. 25 marca. Summa
takowa zabezpieczona na wsi Przywi-
towie. Procent od niey zł. 50. W ogu-
le szpital ten ma kapitału zł. 20,000,
a procenta od nich zł. 955, z których
(podług aktu wizyty) eztórem dziadom,
i cztórem babkom, licząc na osobę co
kwartał pe zł. 20, wynosi na kwartał
zł. 160, a na rok zł. 640. 'Tymże szpi-
talnym i innym ubogim eo piątek każ-
dego tygodnia, daje się po zł. 6 gr. 20.
Go! na kwartał wynosi zł. go, a rocznie
zł. 560. Ponieważ zaś summa rozcho
dowa przewyższa przychodową zł. 45,
przeto takowy niedostatek klasztor do-
pelnia. Roku 1515 d. 5 września We-
ronika z Sulatyckich Giżycka połkown.
temuż szpitalowi zapisała zł. 6,000. Za-
pisu tego oblata w sądzie głównym wo-
łyńskim roku 1815 d. 20 czerwca. Ja-
kowa summa lokowaua na wsiWolicy.
Prócent od niey zł. 500.

Przy tymże kościele XX. Domini-

Procentu od niey |

na elementarzach polskich,

 

|syjskiego; 5) formowania charakteru
na tablicach i papierze, po polsku i
rossyjsku; 4) arytmetyki o cztćrech
działaniach prostych. Nadto uezą się
niektórzy syllabizowania, oraz czytania

i innych
xiążkach dla wprawy.

Fundusz zaś dla tych sierot jest na-
stępujący: 1) Roku 1815 d. 5 marca Ka-
tarzynaGąsecka zapisala summę zł. 5,000,
która jestlokowana na wsi Rucku, pro*
centu od niey zł. 250. 2) Roku 1814
d. 28 września 7omaszMaszkiewicz na też
sieroty zapisał summę zł. 10,000, którego
zapisu oblata w aktach ziemskich no-
wogrod.wołyńskichroku tegoż dnia 12
października. Summa ta lokowana na
dobrach Pedynkach; procentu od niey
zł. 5oo. Roku 1814 d. 11 września, Jó-
zef Cielecki, na też sieroty zapisał sum-
mę zł. 5,000, którego zapisu oblata w a-

ktach ziemskich żytomierskich r. 1815
d. 10 marca. Summa ta lokowana na
dobrach ŚStetkowcach, procentu od niey
zł. 180. 4) Roku 1815 dnia 20 lutego,

Agnieszka Paszkiewiczówna na też sie-
roty zapisała zł. 1,000, którego zapisu
oblata w aktach sądu głównego guber-
nii wołyńskiey r. 18:6 d. 22 marca.
Summa ta lokowaną na dobrach Vo-
licy. Procenta od niey zł. 50. 5) Ro-
ku tegoż d. 4 marca, Tadeusz Buszczyń*

ski S. H. dał w depozyt X. Lubieńskie-
mu subprzeorowi lubarskiemu zł. 1,000;
z warunkiem aby ta summa po śmier-

ci jego była funduszem sierot klaszto-
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ru lubarskiego. Ziapisu tego oblataw
sądzie głównym wołyńskim 2g0 depar-
tamentu.roku 1816d. 26 lutego. Sum-

ma ta lokowanana teyże wsi Molicy.

Procentu: od niey zł..60. W ogule sie-

roty tęgo klasztoru mają: kapitału zł.
20,000; procentu zł. 1,040, zktórych

(w roku:1818) wydąno:-

 

1: Dyrektorowi roczney pensyi zł. 200

2. Za suknona surduty: . * zł. 292

5. Na płótno O 0d. BkSŁ00

4. Na bóty po dwie pary przy-

szycia i naprawkę . .... zł. 150

5. Za lekarstwa . « . ś ab DQ

6. Za obwarzanki dlasierotw

piątki i niedziele po zł. 2 zł: 208

rozchodu oguł .. zł. 1;000

- Pozostałe od'rozchoda zł. 40, we-

szły dó przychodu roku następującego.

Że zaś fundusz takowy niewystarcza dla

wszystkich wyżey wyrażonych sierot,

i na wszystkie ich potrzeby, przeto re-

szta utrzymujesię z łaski dobrodziejów:

pescmemna NY MM M

KOMITET OPIEKI WIĘZIEŃ 1WMIESCIE.

ARCHANGELSKU. :

(ż Dzień. Imper. tow: człekolub. r. 18224 Część

XX. str. 200.)

WpRzeszŁyM 'ieszcze roku wszystkie

stany: miasta Archangelska, widząc po-|

stępy petersburskiego towarzystwa pa

pieki więzień, mocno Żądały ustanowić.

u siebie komitet dla przyniesienia ulgi|

cierpieniom uwięzionych. Na ten koniec.

dla pierwszych działań komitetu , przez.

dobrowolną składkę wniesiono od róż-|

nych osob, w ofiarach corocznych  rub. |
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450, a jednorazowych rub. 1,070, ogu-
łem rub. 1520 assygnacyami.

Uwiadomiony o takowych żŻycze-
niach stanów miasta Archangelska,Mi-
nister spraw duchownychi narodowe-
go oświecenia miał szczęście dnia. 28.

sierpnia roku zeszłego, jako Prezydent.
towarzystwa opieki więzień, przełożyć:
Jego Cesarskiey Mości, o sformowaniu
się komitetu opieki więzień, w tćm

mieście.
Jego Cesarska Mość naywyżey po*

twierdzając ustanowienie komitetu, mia-
nował przy tóm, za przedstawieniem
P. Prezydenta towarzystwa. opieki wię-
zień, na jego Vice Prezydentów: Prze-
wielebnego Józefa Biskupa archangel-
skiego i chołmogorskiego, P. Kłokacze-
wa Jenerał-gubernatora archangelskie-
go, wołogodskiego i ołoneckiego, i P..
Perfiljewa cywilnego. gubernatora - ar=-
changelskiego. - TRL, Re

Eeaożedontówóww

| KOMITETOPIEKI WIĘZIEŃ W MIESCIB”
WOŁOGDA,

(z Dxień, Imper. tow. całekolub: r. 1822. Część -

. XX. str. 209.).

WszysTkie stany miasta Wołogdy”
oddawna już żądały ustanowić usiebie*
komitet opieki więzień, dlategowdniu: 24 stycznia roku teraznieyszego, Prze-
wiebny Onisifor biskup wołogodski i.
ustiużski,.P. Alexy Kłokaczew jene-
ral-gubernator archangelski, wołogodski

i ołonecki, Mikołay Brusiłów cywilny

gubernater* wołogodśki;.Alexy Palibin

vice-gubernator wołogodski, Radcy sta-

nu aktualni: Mikołay Barsz, Dymitr Sa-
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marin i wiele szlachetnych osob płci
obojey, tudzież zacny stan kupiecki
miasta Wołogdy, kierowani chrześcijań-
ską miłością bliźniego i uczuciem po-
litowania nad nieszczęśliwymi w wię-
zieniach cierpiącymi,idąc oraz za przy-4
kladem dobroczynnego Monarchy, któ-
ry łaskawie pochwalił podobny zamiar
na rzecz tych nieszczęśliwych, przedsię
wziety przez towarzystwo petersbur-
skie, złożywszy „dobrowolnie pewną
summę, postanowili:

1. Summę ze składki zebraną, która
„za rozszerzeniem okręgu działań formu--
Jącego się Dowarzystwa , bez wątpienia
się powiększy, przeznaczyć na ulepsze-|
nie fizycznego i moralnego stanuuwię *
ziony ch, stosownie do ustaw i przepisow,
w tym względzie od wyższey zwierz-
chności wydanych.

2 Ustanowić w tym celu Komitet
opiekuńcey pod nazwaniem Wołogods-
kiego Komitetu opieki więzień.

5 Na Vice-prezydentów tego komi-
tetu wybrać przewielebnego Onisifora
biskupa, wołogodskiego iustiu ; Alexego
Kiokaczewa jenerał-gubernatora ar-
changelskiego, wołogod. „ołoneckiego ;
Brusiłowa cywilnego gubernatora, i
radcę stanu aktualnego Barszą.

4 Nadyrektorów: P. Palibina vice-
gubernatora, Brancząninowa guberskie-
% marzałka; radców kollegijalnych:
„Wuicza, Riazanowa, radców dworu:
Andrejewa , Jegorowa; /Zasieckiego

sztabs-rotmistrzai Spasskiego kapelana
cerkwi Ś. Michała; na podskarbiego, Mi
chała jeromonacha; na sekretarzą Zu-
bowa assesora kollegijalnego.

4

.
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Jenerał gubernatorowi, przez pośred-
nictwo ministra spraw duchownych i na-
rodowego oświecenia, doprowadziwszy
do wiadomości Jego Ceśarskiey Mości,
prosić Nayjaśnieyszego Pana o łaskawe
potwierdzenie komitetu. z

6 Kiedy gorliwe żądanie osob w tćm
dziele uczesnictwo biorących, Naywyżź-
sze potwierdzenie pozyszczą,i gdy od
źwierzchniey władzy przepisane zosta»
ną prawidła, podług których komitet
ma postępować, wtedy przystąpić do
rzetelnego wypełnienia takowych prze-
pisów; nim zaś to nastąpi,summę z do-
browolnych składek zebraną, a miano-
wicie: corocznych ofiar assygnacyami i
sr. 1,189 rub. 79gkop. i jednorazowych
assyg. i srebr. 566 rub., ogułem assyg.
i srebr. 1755 rub. 78 kop., oddać w za-

|chowanie podskarbiego Jeromonacha
Michała, nadając mu przy tóćm moc
przyjmowania w tymże czasie dobro-

łwołnych ofiar, zaciągania ich do xiąg
sznurowych i wydawania na to kwitów
z własnym podpisem.

. 7. Ułożyć ustawy o dniach posiedzeń
komitetu, o jego działaniach, o rozdzie-
leniu obowiązków .dyrektorów, a to
wtedy, kiedy zawiązujący się komitet
na naywyższe potwierdzenie zasłuży.

( Tu następuią podpisy osob trzydziestu
„płci obojeyga)

'O takowćm życzeniu wyżey wzmian=
kowanych osob, przew. Onisifor biskup.
wołogod. i ustiuż. oraz tameczny Je.
nerał gubernator Klokaczew umiadomi-
li Ministra spraw duchownych i naro-

dowego oświecenia, upraszając , ażeby
jako prezydent towarzystwa opieki 5O takowych urządzeniach poru-|

,Szono Przewieleb. Ouisiforowi i P.
„więzień, raczył się postarać o naywyż-
sze utwierdzenie tak komitetu, iako też,
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też vice-prezydentów, dyrektorów i
dalszych członków. 474

Prezydent towarzystwa opieki
więzień miał szczęście w roku terazniey-
szym dnia 25 kwietnia dokładać o tóćm
Cesarzowi Jegomości, iuzyskał łaskawe
naywyższe Jego Cesarskiey Mości u-
twierdzenie. Ń

Niebawnie zatćóm, komitet opieki
więzień w mieście Wologdzie utworzo-
ny, rozpoczął swoje czynności ku przy-
niesieniu ulgi nieszczęśliwym więźniom.

TŁ L. RocaLski..

 

PIOTR DENISIEW DOBROCZYNNY OBYWATEL
GUBERNII KURSKIEY.

(Z pisma peryodycznego w Potersburgu wyda»
wanego przez Pawła' Świnina pod tytułem:
Otieczestwiennyja zapiski. 1822. Część XI1L.
str. 108 wyjątek z listu.)

Chworostianka, 20 lipca 1822,

Piotr syn aAdlexcego DENIsSIEw mar-
szałek powiatu rylskiego gubernii kur-
skićy, wszedłszy w swoje obowiązki, zna-
lazł wielu w rylskim powiecie szlach-
ty, którzy będąc ubogimi, nie mogli
dzieciom swoim dać koniecznie potrzeb-
ney,edukacyi. Wzruszony ludzkością,
oraz żądzą ścisłego wypełnienia obo-
wiązków swego urzędu powodowany,
w roku 1810 zgromadził takowych dzie-
ci 1oro na własny koszt; wybudował
dla nich dóm osobny we wsi swćy Saf-
jronowie , wyprosił u przewielebnego
Teoktista, studenta na nauczyciela, wy-
znaczywszy mu stosowną płacę; wresz-
cie na dozorcę dla uczniów ugodził od-
stawnego wachmistrza.

Potóćm w roku 1811 chcąc ich w nau-  
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kach wydoskonalić, przeniosł do Kur-
ska; tam oni w jego domu mieszkają,
i na przyzwoitym koszcie utrzymywa-
ni, biorą nauki w giminazyum. Ich kom-
plet składa się z osób t2tu, lecz około
16tu zawżdy się znaydowało, z których,
to jest nadkompletnych, po nauczeniu
się czytania i pisania rossyjskiego, 7
weszło do woyskowćey, a 6 do rozmai-
tey służby. ;
W roku 1815, ku wiecznćy pamię-

ci roku 1812, ażeby uczący się jego na-
kładem przejętymi zostali sławą swo-
ich współziomków, i udając się drogą
woyskową „ichże torem postępowali,
wniosł Piotr Denisjew do izby powszech-
ney opieki, dla celujących w naukach
i dobrych obyczajach, dziesięciu osób,
dwanaście tysięcy rubli, to jest dlakaż-
dego po 1,200 rubli, i przeznaczył je
wydawać w następujący sposób.

Po ukończeniu kursu w gimnazyum,
ten, który szczegulnićy odznaczy się
naukąi dobróm postępowaniem, otrzy-
ma na zajechanie do woyska iinne wy-
datki rubli 200; potem corocznie póki
będzie podoficerem po 120 rubli, po
otrzymaniu rangi oficerskićy na opo-
rządzenie i inne potrzeby rubli 500;
wreszcie, jeśli jeszeze cokolwiek sum-
my pozostanie, ma on pobierać po 500
rubli corocznie, aż zupełnie tysiąc dwie-
ście rubli z procentami wydanemi nie
zostaną.

W roku 1819 na tćyże osnowie
wniósł jeszcze Pan Denisjew do kur-
skiey izby powszechnćy opieki, dla
dwóch osób, po 1,200 rubli na każdą.
- Z pomienionych wychowańców już
w r. 1820 wypusczono 4 osoby; dwóch
dostało wyżey oznaczoną nagrodę z izby,



%

1000

"a dway otrzymali od niego po sto ru-'
bli; w przeszłym 1821 także czterech,
„dway z nadgrodą od izby a dwóm on
„dał po sto rubli; jeden zaś umarł w r.
1817. :

Dzisiay znayduje się 15 szlachty i
5 ze stanu duchownego, ci ostatni od-
„bywają nauki w «szkole duchownćy
'w JKursku. NH

Ja będąc marszalkiem w Nowym
„Oskole tćyżegubernii, miałem pomyśl-
'ne zdarzenie, korzystając ze skłonności
ku mnie założyciela tego funduszu, u-
„mieścić w niem jednego z ubogićy szlach-
ty nowo:-oskolskiego powiatu. )

Dzieci te, mieszkają w domu P. De-
misjewa, mają ucześnictwo w,coniedziel-
nych jego zgromadzeniach przyjaciel-
skich, i miło jest widzieć je tańcujące
4 dziećmi swojego dobroczyńcy oraz
innych gości wyższego stanu. ŹŻądaóby
należało, aby z tych wychowańców choć
jeden był tyle użytecznym dla kraju,
izby miał szczęście uwiecznić pamięć
swojego dobrodzieja. Teodozy Rajzwsxu.

ZL. R.

„TESTAMENT KRZYSZTOFA ZAKRZEWSKIEGO
NA EDUKACYĄ UBOGICH UCZNIOW PRZY
'GIMNAZYUM WITEBSKIEM, I NA INNE DO
„.BROCZYNNE PRZEDMIOTY PRZEZNACZAJĄ

CEGO FUNDUSZ.

WImie Boga OQyca,Syna.i Ducha świętego. Amen,

Wyrokiem Wszechmocnego Twór-
cy postanowiono człowiekowi umrzeć.
Z tą wolą nayświętszą zgadzając się,

- czynię wczesną i rozmyślną majątku
mego dyspozycyą.  Ziebrząc miłosier-
dzia bozkiego, aby grzeszną duszę mo-  
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ję żbawił, ciało moje przy cerkwi ka-
biskiey pogrześć proszę. nayuboższym
sposobem, i aby prezbiter kabiski
w każdym togodniu mszą świętą odpra-
wiał za duszę moję obliguję, za co prze-
nieść poddanego mojego Arsona Apanu-
sowego z 'Kabiszcza do Kulów 'lub Szy-
kun wsi, a jego grunt do cerkwi kabi-
skiey z teraz będącym wiecznie należeć
będzie. Poślędnie teraz, kiedy nabyłem
wiecznością majątek zowiący się JVie-
praża w gubernii i powiecie witebskim
leżący, dusz męzkich trzysta, z obszer-
nością ziemi włok sto czterdzieści i
cztery od Pana Marcina Czaplica kon-
syliarza nadwornego rossyjskiego, któ-
remu zupełnie zapłaciłem, a zatem nay-
milszćy żonie mojey Dominice ze Sta-
chowskich Zakrzewskiey zapisy uczy-
nione, przenoszę na kupny móy mają-
tek Niepraża z ogulnościami i przyna-
leżnościami attynencyj, powinnościa-
mi poddaństwa i ogulnościami wszelkich
intrat, prowentów i podatków, na do-
żywotnie używanie opisuję i upewniam.
Cztery zaś tysiące rubli ode mnie zapi-
sane i ruchomość moja całkowita (prócz
browarney miedzii naczynia, takoż o0-
bory bydła, co przymajątku zostać po-
winno) do żony mojey wolnego szafun-
ku i udysponowania należeć będzie.

Aże majętność Niepraża jedyrie
z miłosierdzia bozkiego, z mojego sta-
ranią i mozołu nabyta, z dołączeniem
summy wziętćy po żonie mojćy, a wć-

dle nauki prawa statutowego wolelii
mocen jestem jak chcąc nią dysponować;
zatem gdy od familii mojey majętnóy
(będący w biednym sieroctwie) żadnego
nie miałem wsparcia i ku krescytywie
pomccy; przeto wszystkich moich po-
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krewnych bliższych i dalszych od ma-
A tak nienaru-.jątku mojego oddalam.

szenie mieć chcę i postanawiam na
wiecznei nieodzowne czasy: po usta-
łem życiu żony mojey, majętność
moja Niepraża przyjdzie w opiekę Pa-
na marszałka powiatu witebskiegoi PP.
Piotra Hołyńskiego podkomorzego po
wiatu . wieliżskiego, Mikołaja Subo-
szczyńskiego porucznika -rossyjskiego,
Mikołaja Zakrzewskiego dworzanina
dworu dawnego polskiego, w Bogu prze-
wielebnych xięży plebanów witebskie-
go i podwitebskiego igwardyana xięży
bernardynów konwentu witebskiego,
którzy naprzód żonie mojey będą po-
mocnikami w dobrym rządzie gospo*
darstwa i interessów wspomożycielami,

k temu dopełnią jey te moje zapisyz in-
trat Niepraży, na miłość bozką zobo-
wiązuję. Wielebnym XX. bernardy-
nom witebskim annuaty coroczney po
rubli piędziesiąt płacić będą; aci, aby
za duszę tak moję jakoi żony mojey,
po mszy świętych trzydzieści rekwi-
jalnych, corocznie odprawowali, obligu-
ję. Ekonomowi mojemu zasłużonemu
Panu Janowi Kurkowi, aby do zgonu
życia jego w Niepraży było wygodne
pomieszkanie z pensyą coroczną po ru-
bli piędziesiąt, a po zeyściu jego suk-
cessorom rubli sto aby zintrat Niepra-

ży zapłacone były, dysponuję. A to
wszystko opłaciwszy i zaspokoiwszy,
poślednia część intraty majętności mo-
jey Niepraży, która teraz corocznie czy-
niła dochodu wyżey sześciu tysięcy ru-
bli, a za dobrym rządem i z powięk-

szeniein być może, przy pomocy Bożey,
aby szła na edukacyą sierot stanu szla-

checkiego, mianowicie mężczyzn, gdy się

Dzieje dabrocz. liftopad, rok 1822.
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zdarzać będą nayprzód Zakrzewskich,
ucząc je w gimnazyum witebskiem, lub
w szkołach, zdatnieyszych do nauk oy-
czyznie zdatnych , sustentując ich i
przyodziewając pomiernie, osob ile mo-
żność intraty nieprazkiey dostarczać bę-
dzie. A gdy z takowych studentów,

|którykolwiek, ukończywszy nauki, ze-

chce iść w krajową wojenną służbę, to
mu opiekunowie na oporządzenie da-
dzą rubli dwieście piędziesiąt; w tem
na sumiennośći bojaźń Bożą zobowią-
zuję. l to aby wiecznie trwałe było,
"Pana marszałka i w Bogu przewiele-
bnych xięży opiekunów upraszam, aby
o takowey dyspozycyi mojey na zaw-
sze trwać mogącey prosili Nayjaśniey-
szego Monarchę naszego o utwierdzenie,
z przesłaniem tego dokumentu z akt
wyjętego. Przy cerkwi kabiskiey opie-
kunowie rozkażą postawić szpital i
w niin dawać będą, ordynaryą na osob
sześć z kalectwa poddanych niepraż-
skich. Za ópiekę i podjęte fatygi w do-
brym rządzie ekonomicznym majątku
Niepraży i w interesach mogących się
przydarzyć; opiekunowie salaria sobie
bogoboyne mieć zechcą, niekrzywdząc
sieroctwa, a stanowić wszystko jedno-
myślnie zechcą. Podobną teyże moję
dyspozycyą, którą będąc we wdowim
stanie czyniłem w gubernii mohilew-
skiey powiecie mścisławskim i w ak-
tach ziemstwa mścisławskiego przyzna-
łem, kassuję i annihiluję, a ninieyszą na
wieczne i nieodzowne czasy stanowię,
utwierdzam i nieskończenie mieć chcę.
I tę rozmyślną, dobrowolną a w żaden
sposob naruszyć się niepowinną dyspo-
zycyą moję majątku mojego Niepraży,
ręką mą własną napisaną, przy świadec-
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twie Panów pieczętarzów prawnie ode-| wspomnionego planu, jakie komitet,
mnie uproszonych, podpisuję,
lutego 1815.

Krzystkój Antoniego syn ZAKRzEWski low.
czy ylu pińskieg0,

Pieczętarzc:"Antoni" fifeczałowski radca tytn-
larny, komornik piu witeb. Hiotr Szawerowski
kolleski assessor.

'lukowy tesament przyznany w aktach ziem
skich powiatu witebskiego d. g lipca 18.5

 

IWYKAZANIE OGOŁOWE URZADZENIA POMOCY,
W ANGŁII.

(ciąg Se)

UBOSTWAa

2760).

Pit, I:

DLA

wy 2: SL,

4 objuśn. (Ub

, zÓ9 +
O zalładach dobroczynnych w ogólności. Stan
«becny w Anżlu ubóstwa. Przyczyny nieustu:

Jącey nędzy w niższey Alussie ludu.

Sunt itaque et ernnt bona et ma
la, qhac jam ante fuerurt,

Jlerxa Op. acad. F. IV. p. 354.

Przerwany nieco wątek zaczętego
wyżej opisu zaprowadzonych w Anglii,
mocą ustaw l upowszechnionego zwy-

czaju, rozporządzeń względem ubogich,
lub żebraków, tudzież dawania im

w każdej potrzebie przyzwoitego wspar-
«ia i pomocy, przedłużać tu mam so-
bie za dług i przyjemną powinność.
Wypisawszy więc (wyżej w rozdziale
I), sam tylko główny plan, wedle któ-
rego rozciągnione jest należyte czuwa

© nie i opieka nad ubóstwćm w Anglii
mianowicie właściwej, oraz pochodzą
cy ztegoż samego Źródła, t. j. na je-
dnostajnej zasadzie oparty, lubo z do-
godniejszemi odmianami, sposob utrzy-

mywania ubogich w Szkocji (rozdz. LL).
mam bliżej przystąpić do wyłożenia ki
rozwinięcia uwag ściągaących się do

 

Daia 15 | od parla'nentu angiels Naj izby niższej
ROAiaczony, przed kilku laty tejże iż=
bie przedstawił byl, wykazującwszel-
kie nieprzyzwoitości w eilkowitóm u-
rządzeniu dobroczynnych zatrcułnień
dotąd podejmowanych, a podając środ-
ki słosowne do ich usnmęcia. Lecz
gdy postrzeżenia tego komitetu, w o-
gójmiejszym tylko raporcie zawarte,
wyjaśniaą bardziej następstwa grożące
dobru narodowómu, a razem niedo<
skonałość ekonomii dobroczynnej w o*
becizym jej stanie; nie dość zaś wyra-
Źnie z innego względu pozuać nam da-
ją całkowitość przedmiotu: właściwą
zdaje się rzeczą, krótki przynajmniej
główniejszych części uprzednio tu rys
uczynić. Zostawując więe tyn czasem
rozbiór calej osnowy rozporządzeń w An-
gli, inających na widoku opatrzenie
cierpiącej ludzkości, uważmy ze stro-
nyZzewnętrznej, a) postęp zakładów mi+
łosierdzia, b) wskazać wypada istotny
stan ubóstwa, ic) nakoniec jego ciągle=
30 przybywaniarzeczywistsze przyczy=
ny, osobliwie z przyrodzenia ziemi Łł
sposobu życia biedniejszego ludu wyni-
kające. -

$ 1.

Do rzędu zakładów dobroczynnych
kładziemy wszelkiego rodzaju zaprowa-
dzenia miłosierne, łazarety lub szpita=
le, ustanowy publiczne w tym ce]u. pod
nazwaniein u Anglików Public charities,
Hospitals, Endowments (indoements), 0-

raz domy robocze i poprawy, houses of
|correclion (hauzes af korrekszen), a na-
wet w pewnymi względzie i więzienia
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prisons, i wszystkie nakoniee przedsię-;

wzięcia osob htościwych, w który ch do-

broczynność świątobliwa inoże zbaw-
czóm swojcm skrzydlem . osłaniać nie-
dolę cierpiącej ludzkości. Mie wiele|
nam chodzi o czas początkowego na
stania na ziemi Angielskićj tego rodza-
ju zakładów. Poprzedziły je bcz wąt-
pienia osóbiste jalmrużny, udzielanie roz-

dawanych dziesięcin, i rozmaite sposo-
by wsparcia cząstkowego, równie jak
w innych Europy krajach, kiedy się po-
częły nastręczać przedmioty niedosta-
tku. Lecz i sane zakłady pierwej mu-
siały w Avglii niż gdzie indziej powsta-
wać, tak jako i prawne

bogich i włóczęgów obostrzenia i usta-
nowienia. Już w wieku XVI. znaczny
szpital na Suthwarku w Londynie s.
Tomasza (St. Thomas's hospital), miano-
wicie w r. 1551, mieścił w subie 260.
chorych i ubogich. Trzy też inne od)
Edwarda Vl. założone i uposażone r.
1555, t. j. Szpitale, Carist's hospital, St.

Bartholomew's kosp. (Chrystusowy i ś.
Bartłomieja), dla kalek i chorujących,
4udzież Bridewell, dla poprawy wlóczę
gów, dotychczas zostaą w „zupełnej
wspaniałosci i przynoszą najpiękniej-
sze ubnzim pożytki (1). Vrzy końcu)
tegoz NVL wieku zakłady rzemiosł i do-
my robocze, dla zatrudnienia potrzebają- ł
cych pracy,uchwalone prawem.nastęnnie:

się rychło upowszechniać zaczj naly (2).

Dn m

(1) Ob. rosprawę J. M. Good (Gud), którą 'TFo-|
warzystwo zachęc. Londyrńskie w r. 1790.!

nagrodą uwieńczyto:Good's on £he best nieans |
of mainlaining the. poor in pał ishh worń-

houses. secL. 1.: Leigi's New piciure of,
London etc. 3 ed. str. 279 nslt.

2) /luggles The Hist.of thepoor; their rights,
dutis a, the laws etc. list 6. i

 
względem u-
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Wszelakoż dodać należy, iż takowe

zakłady przez dlugi przeciąg czasu, mi-
mo śwojcgo co do liczby nader znacze
nego rozimnożenia, nie wszystkie rze=

były godne odpowiednego
chwalebnemu celowi wspomnienia,
Większa ich część, zwłaszcza po para=

fijach, albo przez postać zewnętrzną i
wewnętrzną, alboli też dla niegodziwe
go urządzenia, odrazę i obrzydzenie.
wzbudzać imusiała. WW ostatnichi na-
wet latach poprzedzającego wieku Go=
od wymienia (w iniezscu wsp. sect. 2
1 5), z pierwszego względu za przykład
nieochędóstwa i chorob, szpitale, w pa-
rafi ś. Piotra, w Marlcborough,i w Sud.
bury, hrabstwa Sultolk, znajdujący się
w zwaliskach starego klasztoru; z dru-

czywiście

|giego zaś względu szpitale w Ludłow i
Montgomery, za wzór ostatniego niedo-
zoru i zaniedbania 'Dakie jednak przy=
klady, można śmiało twierdzić, są te+
raz rzadkiemi wyjątkami.

Niepodobna tu wyliczać ni welio=
dzić w szczegółowe opisy znaczniej-
szych, wzorowej nawet doskonałości,
Angielskich miłosierdzia zakładów. Aby
mieć wyobrażenie o ich obecnym sta-
nie ulepszenia, do którego już widocz=
uie doszły lub dochodzą, warto rzucić
tu ogólny rys ich postępu, zaczętego
w prawdziwóm znaczeniu w ciągu dru=

giej połowy poprzedzającego więku. U-
silność i badania wiełu gorliwych ludz=
kości milośników, dotego się niewy mów=

nie przyczyniły: Lecz przysługi Zlo-
warda najznaczniejsze, a widoczne nie
tylko w dziejach dobroczynności Angiel-
skiej, ale i innych Europy krajów, rzee

telny i szczególniejszy okazują wpływ
jego na poprawę rozimaitego rodzaju

68*
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zakładów pod względem dobroczynnym
w Anglii (1). W czasach więc Howar-.
da, prawie bez pomyłki, można nazna-
czyć epokę poczynającej się ich dosko-
nałości, a powod i przyczynę osobistym
tego męża staranióm śmialbym prawie
bez. przesadzenia przypisać. Nie ma
w tóm jednak udziału ni hoyność jego
darów, ni wspomaganie pieniężne. Nie
zawsze zamożność i dostatki bywają
narzędziem, nie zawsze też.zostawują po
sobie trwalą. pamięć wspaniałych i po-
żytecznych uczynków.  Frasobliwe zaś.
trudy, usilna i dobrze: skierowana dzia-
łalność i poświęcenia się szlachetnego
wzorowe przykłady, najrzadziej, bez-
skuteczne, nigdy zapomniane nie pozo-

stają, Uzbrojony cierpliwością i wy-
trwałością. nienaśladowną Howard,
zbierał naprzód wiadomości i sposobił
przygotowania: ku dalszemu osłodzeniu
nędzy błiźniego, zapuszczając się w pie-
czary więzień, przetrząsając szpitalne:
łożyska, i przeglądając zaprowadzenia
zachęcające do. pracowitości, czyli po-
prawy; potóm zaś. zara z dobitnych
postrzeżeń. udzielał osobom znaczący.
w tej mierze wpływ mającym, i chę-
tliwym: ludzkości miłośnikóm, gromił
zdrożność, przekładał proźby, uprzątał
ociężałe zaniedbanie lub obojętność..
"Zbiegiem pomyślnych okoliczności
wkrótce nastąpiło, że troskliwiej wglą-
dać zaczęto w dopatrzenie wewnętrzne

zakładów, hamować zaś powoli i wstrzy-
mywać nieład lub nadużycia, jakich się

 

dziełach, czytaliśmy wiadomość treściwie ze-
braną przez Pannę „Alexandrę IFol/fgang
w Dziejach r. 1821 str. 2130 i nst.    
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najczęściej dopusczać śmiała wykrętna
w. powierzonćm: szafowaniu hołota, chci-
wazawsze pokątnegoobłowu. Najistot
niej zaś, uwagi i przełożenia EHlowarda,
czynione dozorującej nad ubóstwem
żwierzchności, zaraz się przyczyniły do
wygodniejsz«sh odmian i w urządzeniu
i utrzymaniu łazaretow, a słuszną zje-
dnały pochwałęi obróciły bacznośćAn-
gielskiego parlamentu (1). Lecz pomi-
mo wszystkich innych względów, z tego
mianowicie staje się szacownym pomni-
kiem dzieło o stanie ówczesnym zakła-
dów, że posłużyło nadal za skazówkę
do uniknienia mnogich źródeł nieprzy-
zwoitości i nieładu, jakie się teraz w An-
glii starannie tamować zwykły.- Skut-
kiem to więc zapewne długiegoi cią*
głego doświadczenia, i dobroczynnych
skłonności powstały nakoniec budowy
i rozmaite ustanowy miłosierdzia, z któ-
rych Anglia pięknym być słusznie po-
winna dziś wzorem.

Ale nie jest tu miejsce ni czas roz-
szerzać wywodzenie osobistych zasług
Howarda, i wskazywać jego wpływ zna-

 

(1) O tóm: co: się: powiedziało w ogulności, na-
mienia i sam Howard w przedmowie do
swojego. dzieła o więzieniach, szpitalach
it.p. (Strute- of the prisons in England),
które: mamy w. przekł. franc. Les ćloges,
que je regus dans: la chambre des commu+
nes, ont fait dósirer de connoitre les faiłs
que javais recaeillis. J'ai bravć les diffi-
cultćs pour: dćmasquer la fraude, pour ren-
dre: odieuses les eruautćs, que Pavidiić du
gain. se: permet, pour dócouvrir les diffć-
rentes. sources. des. misćres, qu'on souffre

| dans les: prisons. Au moins je nai rien nó-
() O życiu tego wzorowego: w przeszłym wie- |

ku filantropa, i jego w tym przedmiocie;
gligć pour les dćcouvrir: voyages fróquens,
visiles rópetćes, soins. assidus, j'ai tout em+
ployć pour recneillir les faits, dont ła con-
noissance pouvait ćtre utile: mes discours,
mes peines n”ont point ćtć sans effet.
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mienity, jakiego szczęśliwie doznałyfi-
lantropiczne zaprowadzenia.  Wspo-
maieć tylko jeszcze wypada, że: w dal-

szym: osobliwie cftygw jego Życia, stóra-
nego jedynie na pocieszaniu cierpią:
cej, uciśnionej ludzkości, dobroczynne

w. Anglii zatrudnienia górę brać zaczy-
nały, filantropija szlachetniejszą i wspa-
nialszą przywdziała postać. Nie śmia-

no. już, jak dawniej słyszeć mu się da:
wało, jawnie odpychać: jakiegoś nędza-

rza ztym gorzkim: wyrzutem pogardy:

nie trzebać było zasługiwać na ten stan

upadlająacy. Wiele też. innych, jak. po-

wiedziałem, okoliczności, bez wątpienia,

ku temu posłużyło: nade wszystko mi-

łość krajowości, troskliwość: oświeceń-

szych tzamożniejszych obywatelio spól-

ne dobro i porządek,. udoskonalenie rze-

miosł i przemysłu i t. p: zdają się być

w. wysokimstopniu u Angielskiego na-

rodu (1). Spółcześnitakże z Howardem |:

znakomici pisarże: "Eden, Macfarland.

Rich. Burn, ['hom: Ruggle, John Hill,

J. M. Good i w. i. korzystnie  rozprze-

strzeniali. w. tymże przedmiocie: bada-

nia..
Przez takie: więc: koleje, przez. te

i tym: podobne: zachęty spiesznie postę:

powało udoskonalenie: zakładów, do ce-

lu dobroczynnego: należących. Powtó-

rzyć o nich w: ogólności warto uwagę

samego Howarda: (ze: wstępu: dorozdz.

o więzieniach i domach: popr. Lond.),

„że wiele z nich: mają: jeszcze: niedo-

„statki;, lecz: tych mniej; coraz mają; a|

„postrzegać: snadno,. że: ludzkość i bacz: |.

piwie

(1) Ob.. co się namieniło wyżey w Dziejach,

_ mianowicie str. 136,
7 104g.  138, oraz r. 1821 str.
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„ność źwierzchnicza powściągnęła po:

„wielu: parafijach nadużycia, przedtćm
„uderzające;. pieczołowitość: zaś: i stara-

„nie o czystość, wybor pokarmów, po-
„Ścielii t. p: r. stały się już powszech-

„nemi i rozciąglejszemi”. Oprócz wspo-

„mnionych wyżej, szpitale: w. Londynie,
'np. dompodrzutkow, Foundling Hospi-
tal., London hosp., Guy's hosj;., Green-
wich hosp. (grinicz hosp. (5), Deaf" and:

dumb asyluim (dif ent domb az., głucho-
niemych), i t.d. Szpitale, domy prze-
mysłowe'i robocze w Glasgowie, IVor*
wich, Leeds (lids), MWantwich (nenticz),.
Skrewsbury (szrjuzb.), i mnóstwo in*
nych tego rodzaju zakładów, noszą. te-
raz'cechę pięknej doskonałości. Samo
miasto Londyn. z przyległościami sa*
mych tylko szpltalów dla chorych, ka-
lek, i-położnie, z ubogiego-ludu, liczy
przeszło 22: (6). :

Ztćm wszystkićm, dając uwagę zje-
dnej strony na takowy postęp działań
dobroczynnych, a łącząc wraz: inne
przeciwności i' niedogodności w ogóło-
wóm. utrzymaniu ubogich w Anglii za-
chodzące, jednę tylko część i jednę tę
galęż' dobroczynności Angielskiej rzetel-
nie uwielbiamy,. a: to: przez: wzgląd: na
pożyteczne” ustanowy izakłady po mia-
stach i parafijach nader licznie rozmno-
żone, iiw celu niesienia: najrychlejszej
cierpiącym pomocy; przezornie: urzą-
dzone.. W: ograniczeniu: zaś. miejsca i
czasu: na: to: zostawionego „, dość: było»

 

(1) Pizepyszny: zakład: JVilhelma'i Maryi, ma:

opisanie swoje:pod tyt..An eaplanation of
the Painting in the Royal-hospital at Gre--
erwich, by sir Jam. Thornhill..

(2) Ob. Łeigł/s New picture of. Lon. str. 277;.
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przyna mniej ogólniejszych kilka nezy- ' ności wyra'dowane, a w jednym i dru-
nić tu uwag. Ź drugiejstrony obrócić gim celu rozciągnione przepisy i obo-
należy widok na całkowitszy obraz,
w którym się wyrażuiej odkrywa ąstan
rosnącegow Angli ubóstwą i przyczy|
ny jego szerzeniu się
sprzyjające.

h |

ustawicznemu,

,

"
—
—

Ś

Nie mamy potrzeby rozciągać się

s
-.

nad wyrażućm odinalowaniemm stanu.
w jakim zostaje ubustwo i żebractwo
Angielskie. Dostaleczną jest wywaga Ja-
na Good (w mieyscu wyżej w spominie-
nóćm, części 1), 80 M ogółności żaden
kraj Europy nie ponosi, ani o połowę,
tych nieżiniernych wydatkow i nakła:
dów , jakie obciążają Wielką Brytanią
wyłącznie tylko na utrzymanie ubogieb;
żaden nie może pokazać prawie polo-
Wy z tylu ustanowień i zakładów do-
broczynności, w celu poratowania bić-
dnych: nie masz jednakże kraju, mają-
cego tak wielką hezbę ubogich i w tak
nie:zczęsnym stanie. Miliony nie wy-
starczają na ich uspoko enie.

4 tego ogólnega rysu widzieć sna-
dno, że dzicje dobroczynności Angiel-|
skisy, jak są obszórae, tak równie za-
emitwane. Sinutek jasis i politowa-
nie w każdym, kto tylko wchodzi w cier-
pienie 1 nęlzę lulzką. obudzać muszą:
nie natrali w nich obcy czytelnik na
wia łomość a pożą lanóm za-pokojeniu
cierpiętliwego ubóstwa, ni po wstrzy|
manu żebractwa; nie doczekali się 1:
krajowi mieszkańcy tej błogiej pomyśl:
ności. Wszelkie bowiem tak dobro».
czynue przedsięwzięcia, równie jak
środki dla ścieśnienia rozwiązley wol-|

 

(prawie dotąd się okazaly.
prawa, cale Lezskutecznemi

Owszem,
przekonywa doświadczenie, że liczbą
ubogich iżebraków nawet wzrasta w An
ghi w prosty mer stosunku do natężanych
wsiłowań ob; wateli i rządu, w chęci jej
umniey szenia. Daliśny poznać u pićr=
wszej części niniejszego pisania (-tr. 135g.
l nst.), że najpowszechniejszy zwyczaj
i sposób opalrywania ubogichw Anglii
zależy ua tóm, aby każda parafija da-
wała w swoim obrębie dostateczną ich
potrzebom pomoc: a gdy nie wystar
czaly dawnićj na to składki dobrowol-
ne; powstały na ich miejsce opłaty o-
subiste od mieszkańców, które nadzor=
cy ubogich zgodnie ze sędziami pokoju

strzające

oznaczać obowiązani byli corocznie w po*
trzebnej ilosci. Zasady takowego urzą*
dzenia w gruncie swoim zbawienne,
zwłaszcza że Lyło na celu dawać po-
moc nieudolnym i kalekom, wspierać
upadających i spozobić ubożuchne dzie=
ci do dalszej pracy, a zmuszać do niej
deniwych włóczęzów, zasady te, mów ięs
nie mogły następure uledz zaniechaniu,
Bosł atoli coraz a coraz ciężar z jednej
strony, z drugiey powiększała się nie+
zdolność do jego dźwigania, na niee
szczęście i teraz jeszcze na tytm się sto
prńu z małemi zaledwo ważą rzeczy
odmianami. Nie dziwną tedy być po-
wiono, kiedy czytamy o tak częstych
usałowaaiach Angielskiego parlamentu;
względem urządzenia ubogich i potrze*
bnej dla nich pomocy, jakiey właśnie
zakłady, ni składki miłosierne, ni zbioe

rowe ópłaty nastarczyć nie zdołają.
Ztąd się godzi wnioskować, że przed+



*

1074

miot dobroczynności Angielskiey, mimo
znamienitych postępow swoich, nie jest
jeszcze uloskonalonym, me we wsny-
stkich częściach, nie pod. wszystkiemi
względami cozważony i zglębiony. Od

dwóch przeszlo wieków zajmiował on.
różnie różnemi czasy, Anglików. Wy-

znaczane od izby niższey tylekroć ko-

mitety. pfacowały nad zbićraniem i wy-
rozumiewauiem potrzeb, i podawały

fozmaite plany przeciw naplywowiże-
bractwa; wysilały się takze pisarzów

dowcipy, zachęcoae nagrodami, lub też

ludzkości pobudkami (1): ale te wszy:
stkie śledzenia i proekty kończyły się
prawie zawsze na tóm, że dawny spo-

sob wybierania przeznaczanych opłat
zatrzymano, lub nawet je powiększyć
wypadło; alboli też nadstarczono do:
browoluemi składkami. Zaostrzala się
wprawdzie przez to gorliwość miło
sierdzia, dostatecznie znana między An-
glikami; ale w ogólności imniey dosta
tniemu ludowi bynajmniej nie ubywa-
ło ciężaru. Same tedy mnóstwo, jakem
wspomniał, przedstawianych planów,a
wynajdowanych bez skutku, wyraźną
okazuje trudność, której albo czynaość
policyjna przelamać nie potrafiła. albo
raczej, że w całkowitćóm urządzeniu

znayduje się radykalna jakaś niedosta-
teczność, której nie umiano dotąd za-
łatwić.

_Nakoniec, z tego wszystkiego, co się
powiedziało, wyciąsnąć można uderza-
jącą uwagę że zakłady dobroczynności,

 

(1) Znsyduje się wiele z tych planów i pro-
jektów rozrzuconych wzbiorze francuzkim:
Recueil de mómcires sur les ćlabhssemc1s
dhumaniić, i w osobnych rozprawach.
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|fak liczne i tak piękne, pod wielora-
|kim względem, oraz oblite szafowanie
datków i ofiar miłosierdzia, nie są w An=

, glii jedynym i zupełnie skutecznym, tyl-
| ko chyba względnym, wielce znamieni-

tym 1 pomocniczym środkiem w ogule
nej ckonomii dobroczynności. Wiele

zaistę noże dokazuć szczodrobliwcść,
wpływa ona znaczącym sposobem na
ulgę utogich; ale nie wydcła na wszy»
stko, choćby najgodniejszą kierowaną
rozm slnością: albowiem przedmiely nę-

„dzy, jak wyraża Ruggle (1), następują
coraz po sobie, podobnie jak się zdają

„uzgórzyska wznosić przed oczyma znu=
 żeriem zdjętege podrożnika. * Blogie us

czacie litości nad cierpieniem bliźnie=
zo jest najszlachetnicyszą cechą czlo=
wieka, litość jego sercu-wrodzona: świę=

cie ją nakazne prawo bozżkie u Ekle-
ziasty: Synu dusze łaknącey nie zasmus
caj, aui odwlekcj ratunku człou ickowt
w niedostathu jego.  Pokornej prośby u<
trapionego nie odrzucaj, a nie odwra-
Cx 2 'eg gł i
pio h— Aae:Li aKGRKp1- iŃ kżHEWSCI BOS: s -;aie
też wraz naucza godnie ieh udzielać:
Jesli czynisz dobrze, wiedz komu czyni$zy

a będą wdzięczne dobrodziejstwa twoje (5).

Na tych więc niewzruszonych zasą-
łach opićrając sprawiedliwą pochwałę
dobroczynności narodu Angielskiego, u-

tyskiwać razem pow inien rzetelny przy=
jacie] dobra ludzkiego nad urządzeniem
jej nieprzyzwotóm i niedostatecznóm.
Nie umiemy pokazać, czego ku temu
brakuje: godzi nam się tylko docho-

 

(1) W mieyscu wspomń. ist -t..
(2) Eaclesiast. cap. LIL.

( (5) Tamże rozdz. XXII. 
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dzić przyczyn, i tu znich wytknąć głó-
wniejsze.

$ :9.

__ Dochodzenie przyczyn jest przyzwoi-
tóm i właściwóm rozumnemu stworze-
niu, nieodłączne we wszystkich czło-
wieka rostropnie przedsiębranych pra-
cach i badaniach, jest sprężystą, iż tak
powiem, wodzą i podporą jego uwag,a
nadaje czynność umysłowi nieobojętnie
zatrudnionemu, podnieca go, ożywia i
wzbogaca. [Lecz nie zawsze i nie we
wszystkićm łatwe, nie każdemu, nie
we wszystkich badaniach idzie szczęśli-
wie. Doświadczeniem powodowani sta-
ramy się pospolicie dociekać i właści-
wie dociekamy przyczyn przez bada-
nie i poznawanie skutków. Atoli, wi-
doczne nawet, czy to złe czy dobre,
skutki, ileż razy nie ukrywają przed
naszą nieudolnością przyczyn, które ich
były pobudzalną sprężyną? Czynię tę
uwagę nie dla płonnego tylko rozumo-
wania, jedynie z powodu wymówki,
jakiej tu żądałbym użyć, a ta jest głó-
wnieysza, iż nie przywłasczam sobie
prawa zgłębienia najistotniejszych przy-
czyn, które wyradzają mnóstwo nie-
przebyte ubogich w Anglii, gdy ich wy-
śledzenie ostateczne tylu badaczów o-
minęło, lubo smutne i cale dobitne o-
kazały się skutki. W reszcie, nie z uro-
jenia, ni co tylko widzi mi się, ale zu-
ważnego, ile można, czytania zachowa-
ne uwagi, dla wyraźnieyszego rzeczy
objaśnienia, staram się tu w ogólności
wyłożyć. Est quodam prodire tenus, si
non datur ultra.

Pospolicie w roztrząsaniu przyczyn  
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nieustającego i rozszerzającego się u-
bóztwa w Anglii, pisarze w tym przed-
miocie zwykli posuwać badania swoje
do czasów oddalonych i pierwiastkowe-
go życia.  Dociekanie takowe może
wprawdzie być pożytecznćm z tego
względu, że pokazuje różnicę. obycza-
jow, skłonności i nałogów, tudzież ró-
żnicę, w różnych czasów zmianach, po-
trzeb, ich stopień i wzrastanie odpo-
wiedne rozszerzeniu ludności, postępo-
wi wynalazków i ukształcenia; jednak-
że nie wielce pomaga , kiedy. chodzi o

przyzwoite zagrodzenie przyczyn dzia-
łających w stanie obecnym. Niedorze-
czne, jakich wiele bywać zwykło, ba-
śni o ludach dzikich, i. urojone powie-
ści o familijach w błogiin i do zazdro-
ści stanie natury żyjących niegdyś, ta-
kie właśnie na nas czynią wrażenie, ja-
kie sprawują o złotych Hesperidek jabł-
kach mythologiczne podania (1). Bliż-

 

(1) Oprócz innych, Macfarland czyni pożyte-
_ czne w tym względzie uwagi w dziele wy-

żej cytowanóm: Badania względem ubogich
(Inquiries concerning the Poor), które w
przekładzie franc. składa T. VI wspomnio-
nego zbioru: /łecueil de mem. s. les ćtabl.
dhum., rozdz. 2 i nast. Dla sprostowania
zaś częstokroć powtarzanych, lecz przesa-
dzonych powieści, jakich się nasłuchać mo-
że nie jednemu wypadło w początkowóm u-
czeniu się, godzi się tu przydać następną u-
wagę. Nie raz powtarzać się zwykły twier-
dzenia, nader ognlne i naciągnione, między
innemi np. że życie ludzi w stanie natury
zostających t.j. dzikich, było niegdyś bło-
gie i niewinne, Że się karmili korzonkami,
owocami, bez wad, bez namiętności, niewin-
ni, przychodzili powóli do poloru, i wiado-
mości wrodzone rozmuożyli i t.p. Atoli
samo przyrodzenie wystawia nam człowieka
dzikiego z właściwemi przymiotami, jakie
mieć musi dzikie stworzenie, nieróżniące

się od źwierzęcia, z podobnemiż potrzebami,
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szych zaś czasów opisy tyle tylko po-
winny zajmować, ile do porównania
służą, ile odmienność życia ma wpływu
na odmienne, lecz tegoż samego rodza-
ju, okoliczności,

 Zgodniejszą więc i właściwszą jest
rzeczą, uważać ludzi, mianowicie klassy
niższej, z tćm wszystkićm co ich otącza i
na nich działą, co władze i siły duszy i cia-
ła do czynności i pracowitości pobudza,
a co osłabią i niszczy, słowem, ze wszy-
stkiemi przyczynami, które sprzyjają

łatwemu zepsuciu, dając pochop dohul-
tajstwa, zaniedbania i szkodliwych na-
łogów, mocno się chwytających proste-
go ludu i prawie nieodłącznych. Daje
wprawdzie baczność na wszelkie w tej
mierze przyczyny urzędnicza władza
Angielska; jednakże niezostały onecał-
kowicie zniesionemi, zapewne przez to
najbardziej, że nie razem, tylko częścią-
mi i bezpośrednio były źbierane i wstrzy-

 

F, j

chuciami i drapieztwem: chyba ta jedyna
różnica, że posiada pojętość i zdolność, któ-
ra się wyraźniej wydać mogła w naglących
potrzebach fizycznyeh t.j. cielesnych. Nie
inaczej opisują godni wiary podróżo-pisarze;
w podobnym stanie większa część i ludów
dzikich przy odkryciu «Ameryki jest wy-
stawiona u ŻZłobertsona (The History of
America), mianowicie w 10. xiędze, zktó-

„ rej też nasiępue postrzeżenie tak wyborne-
Ń go pisarza godne jest umiesczenia.

śli i uwaga dzikiego są ograniczone w cia:
snym obrębie przedmiotów, bezpośrednią|
służącychdo utrzymania się jego albo przy-

„ My» i jemności. Wszystko za tym kresem, nie wpa-
da mu w oczy, albo dlań cale jest oboję-
tnóm. Jak wićrutne źwierzę, co ma przed
oczyma, to zajmuje go i dotyka; co zeszło
z oczu, lyb jest w oddalenia, to mate nań
czyni wrażenie. The thoughts and atten-  tion of a savage are confined within the
small cirele of objects, immedialely |
cive to his preservation or enjoyment. „ve-

sieje dabrocz. listopad, rok 1522.

„m
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mywane. Wszelkie niedostatki, jakie
ztąd zaszły w prawodawstwie i urzą-
dzeniu względem ubogich, dadzą się
objąć w ciągu dalszym w raporcie przez
komitet Parlamentowi przedstawionym,
Ziastanowmy się zaś nad przyczynami,
które zwłascza z położenia Anglii geo*
graficznego i statystycznego wynikają.
Naprzod więc, ponieważ najpićrwszy i

jedyny przedmiot badań filantropicznych
właściwie się ściąga do ludu najwięcej
podległego rozlicznym i nieprzewidzia-
nym przygodom; należy bliżej rozważyć
sposob życia rolniczego, tudzież stan rze<
mieślników i wyrobniów. . Ostatniata
mianowicie klassa uboższych mieszkań-
ców jest najliczniejszą w Anglii, w tym-
to kraju mniej podobno rolniczym, a
więcej przemysłowym i handlowym.
W ogólności zaś, nieprzerwana i natę-
Żona praca, jest jedynym wspomnionej
klassy i najpewniejszym żywiołem, prą-

ry thing beyond that, escaps his obserwa-
tion, or is perfeciy indifferent to him. Li-
ke a mere animal, what is before his eyes,
intersts and affects him; what is out of

sight, or at a distance, makes little im-
e ł rp ; jąpression, /F. LI, pag. 89 (ed. Lond. 1812)

x, IV. — Kiedy za nadejściem nocy, (mówi
dalej str. go), Karaib ma się do spoczyn-
ku, żadna namowa nie nakłoni go do odstą-
pienia swego hamaku (rodzaj łóżka zawie-
szalnego, lit susperidu des Caraibes, ob.
D'Alarnb. Diet. rais. IL. 17. str. 17.). Lecz
rano, kiedy ma wychodzić dla potrzeb i
przyjemności dziennych, odda za najlichsze
cacko, którehy wyobraźnią jego zajęło”?—
Wszelakoż nie dlugo zapewne, a przynaj-
mniej nie równo wszędy, zostawyał czlowiek
w tym stanie niedolężności, „1 aśpienia : -u-

tworzony do czynności wkrótce slargać m u-
siał więzy dzieciństwa, '[óm prędzej to na-
siąpiło, im natrętniejsze potrzeby, lub o0-
strzejsza własność kłiinalu i zewnętrznych
innego rodzaju pobudek jego olaczały.

69
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wdziwą cechą i właściwą ozdobą , Tó-
„wnie. jak i podstawą niezwruszoną, na
której się dobro i zamożność narodowa
opićra;wszystko więc to, eo przeszkadza,
opaźnia i wstrzymuje pracowitość, mu-
si być policzonćm za przyczynę głó-
wną i źródło niedostatku, wszystko, co
cdejmuje zręczność i przedmiot pracy,
a jej cenę ikorzyść pomniejsza, za przy*
ozynę zubożenia poczytać się musi.

Z tego właśnie względui przez po-
wierzchowne rzeczy uważanie, wielu
chciało przypisywać powiększającej się
w poźniejszych czasach ludqości w An-
glii, niepodobieństwo zupełnego usunię-
cia z tej ziemi ubogich i żebraków, a
to z powodu powiększania się stosun-
kowego liczby nieczynnych, lub niedo-
łęgów, starców i t. p., którzy jedynie
z cudzej się pracy utrzymywać muszą.
Lecz takowe przypusczenie, na pozor
niezawodne, jest zapewne przeciwnćm
samemu rzeczy przyrodzeniu. Nigdy
bowiem ziemia nie była niewdzięczną

pracy człowieka: część jej najbardziej
jałową umie usilność ludzka i prze-

myślność w płodną zamienić skibę, lub
też innym sposobem korzystne z niej
wydobywać plony. Każdy zaś czlo-
nek społeczności narodowej, przyczy:
niając się do wspólnych pożytków, we-
dle osobistej zdolności, może mieć u-
dział, w odpowiednym stosunku, w za-
pewnieniu właściwych .i sobie potrzeb.

Wszelakoż i takowe twierdzenie
nie pozostanie, zdaje mi się, bez wyjąt-
ków, z tego mianowicie względu, że lu-
dzie niedostatni, nie mając możności u-
trzymania się, chyba jedynie przez wła-
sną pracę, kiedy ta nazbyt powoli idzie,
kiedy nie wystarcza na potrzeby życia,  
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przy zachodzących także innych prze-
ciwnościach, stawać się muszą ciężarem
zbytecznym: bo się i do ogólnego nie
przyczyniają pożytku, i nie wystarcza-
ją dla siebie (1). Właściciel ziemnych
posiadłości, zakładów rękodzielnych, lub.
kupieckich, lub innych tego rodzaju,
bywa w stanie; jak słusznie to uważa
Smith (2), wygodnie przeżyć rok i wię-
cej ze swojego dostatku; prosty zaś ro-
botnik rzadki mógłby się przez rok u-
trzymać bez pracy: większa część nie
może mieć na miesiąc, ni nawet naty=
dzień wystarczającegn zapasu. Cóż mó-
wić o chorobie, kalectwie i nieprzeli-

czonych przypadkach, którym tak czę-
sto podlega żołdactwo najemnicze po
rękodzielntiach Angielskich? |

Powiększenie więc ludności, lubo
zawsze oznaczające wszelkiego świe*
tność narodu, względnie atoli do wię-
kszej połowy jego wkraju Angielskim,
zawierającej rolników, posługaczów, na*

jemniczych rękodzielników i wszelkie-
go rodzaju i zdatności rzemieślników,
godzi się tu uważać za przyczynę dzia-
oicś na powstawanie i wyradzanie się
wę wspomnionej ludu klassie niedosta-

tnich i ubogich. Przynajmniej służy do
wykazania innych przyczyn widoczniej-
szych i bliższych, a które z niewygody
klimatu, szczególniejszej trudności 0-
pędzenia głównych potrzeb, tudzież dro-
żyzny uciążliwej dla.mniej dostatnich,
nakoniec ze wkorzenionych nałogów

 

1) Ob. Fill w m. wsp. z pocz.
(2) „W dziele powszechnie znajomćm ek. z nap.

n inquiry into the nature and causes Q
the Fealth of nations PS na franc. p-
ltoucher i Garnier), x. 8. wyd. 8. r.1796
F.L sir. 100. ; ]
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między pospólstwem, zepsucia i zanied- jtry z morskich par nanoszą reumaty-

bania pochodzą. Wytykali je wspo-
mnieni wyżej, równie jak innych wie-
lu w Anglii tego przedmiotu pisarzów.
Ale nie wszystkie snadno się dają usu-

Jedne z tych przyczyn jeszcze|nąć.
GdOIEGZAKA znajdująsięw życiu pospo-
litóm i zagnieżdżonych zwyczajach; dru
gim daje miejsce samo położenie fizy-
czne ziemi angielskiej.-

Nie wielu z pomiędzy Europejskich
narodów słońce tak swego skąpi bło-
giego ciepła i światła, jak wyśpiarzóm
Brytańskim. Zdaje się że przyrodzenie
wyłącznym podziałem nadało i urzą-
dziło tę ostrą a jeszcze bardziej mgli-
stą zmienność powietrza, iżby tóćm sit
niejszą wskazało pobudkę do przyto-
mności itej gruntowności , jaką wzoro-
we tylu pisarzów dzieła we wszystkich
prawie rodzajach godnie zachowały,iż-
by nakoniec do równego wytrwania w
pracy ido skrzętności lud niższy zahar-
towało. luecz nie łatwo unikać umie
wpływu gęstych i cienistych, a wysilo-
nemu zdrowiu szkodliwych powietrza
niestałego wyziewów bićdniejszy ro-
botnik, z podziennej tylko lub tygodnio-
wej zapłaty żyjący, który nadto zmu-
szony jeszcze swój lichy zarobek łożyć na
utrzymanie żony idzieci. Nieraz, wie-
lu dni praca zaledwo wystarcza na
sprawienie potrzebniejszej odzieży, mia-
nowicie grubszej czyli otulniejszej, któ-
ra w Anglii po wielumiejscach nawet
wporze przesilenia letniego (solstitium),
jak mówi Ruggle (1), bywa konieczną,
a tóm bardziej zimą, kiedy skrzepłe wia-

0) M. w.list, z d
ł
.

  

zmy i gorączki.
Również prawie nieuchronna po-

trzeba opału, trapi oszczędność mniej
dostatniego mieszkańca (2). Większą
ona bydź musi daleko w Anglii, niżeli
gdzie indziej, bo i z przyczyny naby-
cia opału trudniejsza i do zaspokoje-
nia nader częsta w każdej porze roku,
latem na przygotowanie ży wności, w je-

sieni zaś, na wiosnę i zimą na ogrza-
nie, a bardziej osuszenie mieszkalnych
lepianek (5).

Lecz to są tylko, jakby dodatkowe
przyczyny zbytecznego zmniejszenia
wyrobnikowi szczupłego zapasu, jakie-
go ż mozolnym trudem i przez pracę
potem oblaną nabywać musi, aby, w
dniach odpoczynku lub też w niedo-
statku roboty, zapewnić dla siebie po-
krzepiające wytchnienie, a kątek i u.
trzymanie swobodne dla swej żony
z dziećmi, która właśnie sama ze sie-

bie nic do tego przyczynić nie może.
Najistotnieyszych zaś potrzeb zaspoko-
jenie w podobnym prawie uważać się
musi względzie i porównaniu, jak na-
gła zmiana pogody, lub niespodziane
przejście ze stanu zdrowia do cierpień
choroby. Albowiem łatwość, jaką ma
niedostatnia szczupłey nawet chaty ro-
dzina w nabywaniu rzeczy do zwyczaj-
nego życia przydatnych, podlega wła-
śnie podobnym odmianom. _Niestałej

cemy zboża rzadziey się wprawdzie do-
świadcza, po wielu parafijach w głębi
kraju płodniejszych; lecz w okolicach
miast większych i portów, gdzie się

 

(2) Ob. Smith m. wsp. str. 111.
(5) Ruggle m. wsp.

6g*
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większa też liczba skupiać zwykła ro-
dzeństw ubogich, drożyzna żywności
z rozmaitych wypadków w rolnictwie
lub handlu tak często i tak nagle tych-
to bióćdaków, co wystarczającego zgo-
nić grosza nie mogą na utrzymanie wła-
sne i dzieci swoich, o nędzę dotkliwą
przyprawia,

Nie można tu wchodzić w drobniej-
sze opisywanie tego rodzaju przyczyn,
jakie wpływają na przymnożenie w An-
glii ubogich. Mniej nań znajomiy stan
pośledniejszych rolników. / Przestając
tylko na świadectwie Hilża (1), żewielu
z nich znaleśdź można takich, iż nawet
w czasach pomyślniejszych, wydobytek
z ich pracy nie nadto przechodzi nad
pospolitą tylko potrzebę, wnioskować
możemy, jakiego oni bliżej stoją kresu
w zdarzeniu przeciwnóm. Mówimy zaś
o niedostatnich *w ogólności, którzy
najłatwiej popadać mogą w ubóstwo.

Nie należy też przemilczeć i tej do
niego walnej przyczyny, która bićdniej.
szym robotnikom pot kroplisty bez pó-
żądanego tak często skutku wyciska.
Zależy właśnie na tćm, że w Anglii
korzyść pracy czyli nagroda za nię,
w wielokrotnych zdarzeniach, nie od.
powiedną bywa cenie rzeczy potrze
bnych do życia. Owszem, piórwsza
nie tylko ezęstokroć nie idzie, to jest
nie powiększa się ni zmniejsza w sto-
sunku do drugiej, bądźto w źmianie
czasów bądź wedłe miejsc różnych nie-
dogodności; lecż nawet ćenaf ta żywno-.
ści cale zdarza się przeciwną i sprze-
czną nabyć się mogącemu zyskowi z pra-

 

 

(1) m. wsp. roz. 2.

|
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cy (2). Znayduje się wprawdzie wie-
lu z poziomych rolników, którzy zdo-
łają bez upadku opędzać główniejsze
gospodarnego życia potrzeby, i wycho-
wywać troje lub więcej dzieci nie do-
znając uszczerbu wprawiającego w u-
bóstwo, już to dla łatwości miej-
scu sprzyjającej, już roztropnej skrzęe
tności, lub też dla wytrwalego zdro-
wia i nieprzerwanej pracowitości;
z drugiey atoli strony postrzegać
można większą liczbę takich; co ich
praca nie przyczynia bynajmniej na
nieprzewidziane przygody zapasu,kiedy
rnają dwoje tylko dzieci, a niewystar-
cza na ciągłe utrzymanie się, kiedy się
dróbne rodzeństwo pomnaża: uciekać
się muszą do pomocy parafijalnej i ob-
ciążać jej dobroczynne zakłady. Lecz
owa korzyść i zysk z pracy, który nie
wystarcza do nabywania rzeczy potrze-
bnych na życie, nieodpowiedni cenie
żywności, widoczniejszym jest i szko-
dliwe zrządza skutki na podziennych
robotnikach, jakich rękodzielnie roz-
maitego rodzaju w Anglii potrzebować
musżą: w nieograńiczonej liczbie. Im
się ta liczba potrzebujących roboty
wzimaga; tćm wartość pracy tanieje: gdy
tym czasem drożyzna żywności z lichą
jaką odriianą doskwićranieudolnej rodzi-
nie w chałupie prostego rękodzielnika.
Bojąc się przejśdź na listęąbogich, przez
parafije utrzymywanych, natęża sił swo-
ich przez czas niejaki, bijesię słabieją-

cómii' żyłami, nakońieć odwagę tracić
i upadać musi (5). Dodajmyż do tego

28193

  

(2) Ob. Smith m. wsp. str. 112. i nstt. —
(3) Natura, mówi Montesquieu; -jest- sprawre-

dliwą dła wszystkich, nagradza wszystkich 
'za pracę: czyni przemyślaymiprzywiąza-
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iniego rodzaju przeciwności, jakie nań
ślabość zdrowia,kalectwo, nakoniec opie-
szałość i zaniedbanie, właściwę pospo-

litym ludziom, najczęściej sprowadzają:
- Do wspomniońych przyczyn ubó-
śtwa łączyć się ńataralnie muszą inne

z przyrodzenia ludzkiego wynikające

wady, złe skłonności, szkodliwe nałogi

i zepsucie obyczajow. Raz  wkorze-
nione, łatwo się gńieżdżą i rozszerzają

w prostych ludziach, a wprawiając ich

w zapomnienie i obojętność na sniutne

ztąd skutki, sromotną gótują przyszłość,

czas za$ na marnótrawstwie zpędzony

nie rychło ciemnego zapatniętalca skła-
nia do usilnej poprąwy. Czujność na-

wet dozorcza, ni groża, ni przekonanie
częstokroć nie ma władzy nad umysłem

ciemnym pospolitych ludzi, kiedy się

skłonią ku złemu. Możnaby ich uwa-

żać jak dorosłe dzieci, z tą tylko nie-

szczęsną różnicą, że mńiej pojętne, mniej

poprawne. Nieznośnć z tego względu

najemniczy gmin w Anglii, nadto roz-

imnożony, jako to podzieńnych robotni-

kow, rękodzielników, rzemiosł niższych
i wszelkiego rodzaju posługaczów, a na-

der częste wystawia przykłady, W na-

dziei otrzymania większej za tobotę za-

platy przy miastach obszćfniejszych qi

portach, niżeli w okolicach rolniczych,

udaje się tani zwyczajnie chąłastra, dla

znalezienia obfitszego zarobku. Wie-

lu się zaraz inarnie rozwalęśa; inni

znajdują sposobność aż się przy

czepić. Lecz, kiedy nieczwyczajna pra-

  

'

jąc do ich przemysłu odpowiednie korzyści;

lecz kiedy jaka przyczyna pozbawia ludzi

dobrodziejstw natury, to nabierają niesma-

ku do pracy, i nie kosztują innego szczęścia,

tylko bezczynności i niedołężności.

 

i M ł A * 2
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ca, Wwymagającdi zbytniego w takich za-
trudnieniach sił natężenia, w któtkim
czasie przynosi im znaczny zarobćk;to
z drugiej strony rychłe wycięczenie zna-
gla do dluższego odpoczynku (1). Ato-
li najpospoliciej wszynkach gosięszu-
ka, wódka jałowcowa i inne opajające

trunki niszczą zarobiony pieniądz i zdro-
wie. Nadto, z takiej otchłani i ztego -

siedliska występku rozlewają się roże
maitego stopnia sromoty i wszelkiej
miary bezprawia: nakoniec ostateczne
ubóstwo ińędza, bez nadziei z niej wy-
brnienia, cudzą wysyśać przyrnusza pra-

cę; lub też zakłady miłosierdzia niego-
dnie jękliwćm stękaniemńi napehiiać,

Naostatek, samo obchodzeńie się,
często ńiebaczhe, z ubogimi , bez ró-
żnicy prawa i słuszności, jaką oni mieć
iiogą do wymagania i ściągnienia' na'
się względów miłosierdzia, zarychły za=
tem niekiedy pośpiech w obdarzaniu!
zmyślonych bićdnisiów a w rzeczy pod-
stępnych oszukańców, obojętność zaś!
bezwzględna na stan istotnej niedoli i'

niewinnego upadku, mogą miinowolnie
i nieznacznie do opóźnienia przynaj-

mniej postępu w działaniach i zatru-
dnieniach dobroczynnych i skutkuz nich'
pożądanym dosadnie wpływać,jako od-
dalające prawdziwej cel dobroczynności."
Nikt, bez wątpienia, nie jest nieczułym
na głos cierpienia, nikt nie jest obo-
jętnym na widok nędzarza głodem lub
zińńnem stodze dotkniętego: ale też nie
jeden podobno woli częstokroć szezodro-
bliwszą wyrzucić jałmużnę, bez wzglę-
du na słuszność proszenia, byle się tćm
rychlej pozbyć niespokojnego natręt-

 

 Q) Ob. Smith. m. ww. str. 124. i nsit.-
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stwa; niżeli rzeczywiście uciśnienemu
z drobniejszym groszem podać pocie-
szającą rękę. Część więc nieprzyzwoi-
tości i sama wsobie dobroczynnośćz tej
„miary nadużyta mieścić musi niezawo-
dnie. 'Tćm łatwiej to zachodzi, gdy
wpadający w obóstwo przez własną za-
pamiętałość i opieszalstwo dobrowolne,
mają pospolicie w Anglii równy udział:
i zostawione sobie prawo wraz z ubo-
gićmi, przez nieuchronne losu zrządze-
nie, do szukania daremnego wsparcia
i pomocy w parafijalnych dobroczyn-
ności zakładach.

"Te są tedy itym podobne przyczy-
ny wyradzaniasię i rozkrzewienia w An-
„glii niezbędnego ubóstwa, w ogólniej-
szym, ile można, rysie zebrane, a zale-
żące najbardziej od przyrodzenia ziemi
i fizycznego jej położenia, tudzież spo-
sobu życia niższej klassy ludu. Inne
w tej mierze niedogodności, jakie za-
chodzą w samćm urządzeniu pomocy
„dla niedostatnich i ubogich w kraju an-
gielskim, w dalszym się ciągu wyjaśnią;
kiedy wspomniony raport Angielskiego
komitetu czytany w parlamencie, wsto-.
.sownym wyjątku da się tu zebrąć i o-
„garnąć. „, Ę

Pozostaje tyłko życzyć pomyślnego,
„dla dobra cierpiącej ludzkości, „i pożą-
„danego skutku „ze wszystkich owych
środków i.usiłowań, jakie podejmowali
a gorliwie dotąd podejmują zamożniej-
„si Anglicy, w zamiarze uśmierzenia ty-
dJekroć wydarzającej się nędzy w dru-
giej połowie bićdniejszego ludu. Nie-
„dostatek niższych i utrapienie, Bozkićm
zaiste prawem i nakazem, wymagają
pomocy i pocieszenia od tych, którym

een jłos niepozązdrościł hojności swych da-

108g

rów, a w których duszy trzyma wol-
ną dziedzinę miłość i politowanie nad
troskami bliźniego. Słodkie zaś uczu-
cie roskoszy i pociechy, jaka się dozna-
je po każdym dobrym uczynku, nie na-
próżno utworzyła przyrodzenie w ser-
cu człowieka: byloby, zaprawdę, świę-
tokractwem przytłumiać i gasić sza-
cowny ten przymiot. Szczęśliwy, kto
skosztował owej słodyczy, kto doznał
pociechy przez udzielenie jej strapione-
mu. Zostaje bowiem na zawsże miłe
jej przypomnienie w smutnóm, nie zni-
ka w powodzeniu pomyślnćm. Wszyst-
kie inne powaby, wszelkie przyjemno-
ści i uciechy są krótkićm tylko mami-
dłem i przemijające, czyli jak tragik
wyraża grecki: Wielka szczęśliwość, nie-
trwała między. ludźmi (1). W. świecie
fizycznym i życiu, równie jak moral-
nym, podobne przyczyny podobnym od-
powiadają skutkóm: słabość, nieudol-
ność, cierpienie i troski. Ze Smiertel-
nych albowiem żaden (mówi tenże poeta)
nie jest szczęśliwym człowiek: przy opłym
waniu zaś w <dostatki, swobodniejszym

zostać od jednego może drugi; ale by
najmniej szczęśliwy (2).

W. A. BokATKIEWICZ.

(Ciąg śty nastąpi.)

 

(11/0 póyas 080 w pówętasdy Bęorsie.
EuvRir. Orest. v. 541. -ed. Barnef.

(2) Owróy ydę owdcię torw udala sinię
s. *"Oagev Y śmięgużyros, srvYioTiG0S

„"ARhw qi dy made, sidmigcwy I” dr ed.
MORI? zj id. Med vy. 1a30. €ad.ęd.
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RYS HISTORYCZNY USIŁÓWAŃ W UCZENIU |
GŁUCHONIEMYCH 1 ZAKŁADOW NA TEN

CEL PRZEZNACZONYCH.

NOOWSSEE P.

GzvcHoNiemi, klassa w rodzie lu-

dzkim dosyć znaczna, gdyż na 1,000,000

liczą ich od 150 do 2co (1), przez

swoje kalectwo, prawie zupełnie, że

tak powiem, ze społeczeństwa, z któ-

rem porozumiewać się drogą zwyczay-

ną nie może, wytrącona, zastanawia-

ła od dawna uwagę przyjaciół ludz-
kości, których usiłowań i życzeń ce-
lem było wynalezienie środka, aby ich

umysłowe rozwinąć zdolności, a duszę

światłem wiary oświecić, w ogulności

zaś ulepszyć stan ich nędzny. Zycze-

nią takowe, już pomyślnym skutkiem

uwieńczone zostały, bo sztuka uczenia
głuchoniemych już, jak wiadomo, wy-

naleziona. Zastanawiając się ile przed-

miot ten jest ważny, tak ze względu

bezpośredniego zastosowania, jakoteż

z powodu rozszerzenia granic rozumu
ludzkiego, i wyjaśnienia, śle sposób zwy-

czayny porozumiewania się mawpły-
wu na wyobrażenia nasze; uniesiona
wielkością tak pięknego wynalazku,
niezważając na mą nieudolność, przed-
siewzięłam podać rys usiłowań w tym
przedmiocie czynionych, w nadziei, że
niedostatek sił nadstarczy się cokol-
wiek chęcią szczerą i pracą. I to
mię jeszeze powodowało, że lu-
bo wiele jest dzieł traktujących
o sposobach uczenia głuchoniemych;

  

Q) a. Encycl 2, Taubstummeninstitut.
samey Francyi przy końcu 18 wie-

-+oąj liczono ich 12,000+
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wszelako niezdarzyło mi sięnatrafić
na pismo wysczegulniające usiłowania
poprzednicze w tym celu przedsiebra-
ne. W polskim języku, nie jeszcze o
tem, ile mi wiadomo, nie pisano; je-
żeliby więc błędy i uchybienia nieu-
chronnie w tey małey treści znaydu*
jące się, wprawnieysze pióro sprosto-
wać i dopełnić mogło, cel mojey pra-
cy nie byłby chybiony. Podzieliłam
ją na rozdziały następne. |

1. Stan głuchoniemych cywilny ż
moralny.

M. Historya usiłowań w uczeniu głu-
choniemych do czasów xiędza DLEPE
(de DPEpee).

III. Miądz DLprE, jego historya,
oraz postęp i rozmnażanie się instytu-
tów.” HEYNEKE (HEINECKL).

IV. Fhstorya instytutu paryskiego
od śmierci xiędza DLEpE. AXiądz SYkAR
(Srcanb). Dalszy instytutów postęp.

V. ŹVauczyciele prywatni.
IV. Obraz ogulmy instytutówz wy=

mienieniem gdzie się znaydują,

I. STAN GŁUCHONIEMYCH CYWILNY I MORALNY,

Jak wszystkich prawie narodów i usta-
nowień początku, w xięgach świętych
szukać potrzeba, taki pierwsze urządze-

nia względem gluchoniemych tam są kre-

ślone. /Vie złorzecz głuchemu, powiada

prawodawca izraelski MoyżEsz w xiędze
trzeciey rozdz. XIX. w. 7-— SaLowon
w przypowieściach zaleca: Otwórz
usta swe za niemym w sprawie wszy-

stkich osądzonych na śmierć. Roz. XXXI.
w $8.— Wszakże, pomimo tego, stanich

musiał być nader smutny, gdy Daww
prześladowany od nieprzyjaciół, a od

- Ń
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przyjaciół opusczony, porównywastan)
„śwóy w psalmie XXXVIII. w. 14. do
stanu głuchoniemego, mówiąc: żsta-
łem się jako człowiek który nic nie sły-
szy i niema odporu w uściech swoich,

U starożytnych Greków i Rzymian,
kiedy słabe i kalectwem upośledzone
dzieci naydawnieysze prawa zabijać
nakazywaly, wtedy i głuchoniemych
zapewne ten los spotykał. Niewiem
czyli w późnieyszych czasach ustano-
wiono jakie względem nich osobliwe
urządzenie. WW ogalności zaś zdaje się
że kalectwo takowe u ludów nieoświe-
ćónych obawę wzniecało, będąc niby wię:
kszych przepowiedzeniem nieśczęść, jak
świadczy przykład nowożytny w opisa-
niu kraju zwanego Pobrzeżem złotem(2).

U Mahometanów, nie wiem jaki
rodzay wychowania biorą głuchonieme
dzieci; lecz w dawnem opisaniu monar-
chii tureckiey (5), wzmianka jest o nich
następna: „Znayduje się jeszcze jeden
„rodzay ludzi na dworze ottomańskim,
„których zowią Sagarami to jest głuszy,
»a są oraz z przyrodzenia i niememi.
„Chowają ich około 40, mają na noc
„złożenie'w izbach pokojowych, tam
„się ćwiczą w swym głuchym języku, |
„który zawisł na pewnych znakach
»przez które nie tylko się słusznie po-
„rozumiewają, nie tylko zwyczayne
„rzeczy i codzienne potrzeby wyrażają,
„ale też 'calą historyą wypowiedzieć,

  

(3) Bibliotkeque Brittannique,
T. 55. p. i$3. 1804.

ża(3) Monarchija turecka. opisana przez Ricota
sekretarza posła angielskiego u Porty Olto-

 'mańskiey przćtł, przez Ktokockiego 1678.
xięga Ł. Rozdział VIII, str. 44.

Literature.  
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„wszystkie bayki swego zakonu i ustawy
„alkoranu, jednem slowem: wszysiko
„cokolwiek inni ludzie naturalną mową,
„wytlumaczyć mogą. Jest między nimi
|»3 albo g starszych, których głuchemi
„faworytami zowią, tych przypusczają
„do Hazody, dla zabawienia cesarza
„miasto błaznów. Cząsem którego
„ńogą potrąci, albo do sadzawki we-
„pchnie, albo się też im szermowaćibić
„się przed sobą każe,«

_ Pomimo tak okrutnych igraszek,
los głuchoniemych. na tym dworze,

gdzie prawie zawsze, jąk mówi Rikor
(Ricor) dworzanie ną igi rozmawiają
z sobą (bo szeptać wlobecności cesa-
rza mają zą rzecz nieobyczayną),los
ich, mówię, cokolwiek jest znośnieyszy,
gdyż mogą przynaymniey porozumie-
wać się z innymi; lecz w narodach
europeyskich, nim instytuta zaprowadzo*
nemi zostały, a nawet'po niektórych mie-
scach i teraz, jakież ich położenie?
Oto, czasami jak proste samo-ruchy
do mechanicznych prac. zastosowani,

bez naymnieyszego wykształcenia umy-
słu, poddani namiętnościom niczćm nie-
ukróconym, mianowicie w klassie uboż*
szey, czując ciągle upośledzenie swoje,
na włoczęgę, kradzież i rozbcje bywają
rozpasani. A wtóćm winować ich nie-
należy, gdyż postawiwszy siebie na ich
miescu, zastanawiając się nad ich
stanem, musimy wyznać że podobno-
byśmy sami lepszymi nie byli. Co do
sposobu utrzymywanią życia nawet ma-
jętnieyszych, nie licząc nic na moral- k
ne cierpienia, weźmiymy przed oczy
stan gluchoniemego dziecka, kiedy rodzi-
ców utraca. Dla opisania położenia
jego wtem zdarzeniu, użyć muszę wy-
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razów szanownego ich nauczycieła ze- | resowało serca czułe.
szlego xiędza Sykana (4).

„Ah! jak smutną przyszlość, po-
wiada on, przygotowują tey nieszczę-
śliwey istocie, przez godną kary nie-
dbałość, nie pomnąc na edukacyą.
Daymy na to, że zostaje sierotą; pra-
wa dają jey opiekuna, lecz naznacza-
jąc go, niestety! przywracająż oyca?
A jeżeli ten opiekun, taki jest jak
wielu innych, jeśli, mówię, jest łako-
mym wydziercą; co będzie mogło ochro-
nić nieszczęsne dziecię od ucisku , od
niesprawiedliwości tego, którego sę:

cieństwa nie może uniknąć dł. władzy
się oprzeć? Przed kimżeby się uskar-
żalo na to nadużycie; wiedzialożby na-
wet czyli to jest nadużyciem, i czyli
stan nieszczęśliwy nie jest właściwie
jego przyrodzonym stanem? Jakże się
odwoła do praw własności, kiedy nie
zna ani sprawiedliwości, ani jey wła-
dzy. Co mówię? będzież wiedziało,
czyli to, co mu łakomstwo tey okru-
tuey zmii pozostawia, nie jest świad-
ezoną łaską? Kto wie, możeby zdawa-

ło się temu dziecku, iż gdy utraciło
dawców życia, znikła nazawsze i po-
siadlość jakiey przywiązanie ich udziela-
ło dla zachowania i osłodzenia mujego.
Jakże to dziecię miałoby znać prawo
dziedzictwa ?«

' Ze ten obraz nieprzesadzony, niech
mi wolno będzie za dowod przytoczyć
tu zdarzenie, którego świadkowie je-
szcze zapewne żyją we Francyi, a któ-
re przeniesione na scenę, zawsze inte-

 

(4) Cours d'instruction d”un, RAERa
Roche Ambroise Sicanv. Discours prólimi.
naire IL. partie.

Dzieje dobroct. listopad, rok 1%22.
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Wyymuję je
z pisma uwieńczonego nagrodą, przy=
znaną przez akademiją królewską
umiejętności w Paryżu, za OWĄ
pochwałę xiędza Dlepe (5).

„Młodzieniec głuchoniemy, błąkają”
cy się po ulicach paryzkich, przypro-
wadzony był do X. Dlepe; ten przyy*
muje go jak zesłanego z nieba, i nazy=
wa Teodorem. Pod. łachmanami nę-
dzy, uważano w tym chlopcu obeyścię
się grzeczne, które sczegulnieyszą sprze-

czność okazywało zodzieniem, i zdawało
się odkrywać zupelnie inne wychowa-
nie. Nie bylżeby ten sierota, ofiarą ła-
komstwa? może dziedzic wielkich ma-
jętności? może'jedyny wielkiey jakiey
familii następca? Wnioski te naprzód
bezzasadne, codzień większey nabie-
rają wagi w umyśle xiędza JDlepe,
w miarę rozwijania się rozumu i cha-
rakteru ucznia. Wiele okoliczności
utwierdzać je zaczyna. Nakoniec, mło+
dzieniec umiejętnieyszy, przywodząę
na paniięć stosunkiw jakich zostawał
w dziecinnym wieku, utwierdza do-
mysł Xiądz Dlepe długo się nie na<
myśla co ma czynić. Zadne usiłowa-
nie nie jest zbyt uciążliwe dla niego,
aby tylko wrócić temu nieszczęśli-
wemu jego naźwisko i majątek. ecź
niestety! na czemże zasadzają się jego
nadzieje; wszystkie śledzenia w tym
względzie były dotąd daremne. 'Teodor
nigdy oycowskiego nie słyszał imienia;

ani rodziny, ani oyczyzny swey nie zna;
a nawet gdyby to oboje odkryto, ileż
jeszcze przeszkod „gwia trzeba!
PANANALPAŻ>nió STUB

(5) Elogę de Charle Michel de PEpóe pac
$tL Bzaiar. Paris, 1819. in 8%0.

70
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Ludzie, którzy do tego stopnia wy-
stępków i niesumienności doszli, cze-
goż jeszcze dokazać nie potrafią ?

„Takie uwagi zastanowiłyby każde-
80, lecz X. de VEpe niczćm się nie od-
raził, gdy szlo o prawa ludzkości i spra-
wiedliwości. Wybrał się w drogę Pe- | z nazwiskaiwszystkich nadziei r. 1792.
łen ufności w Bogu, i w 75 roku życia,
wędrował z miasta do. miasta dla od-
krycia pewnieyszych szlaków. Ręka
niewidzialna wśpierala go i prowadziła,
czyli raczey, sam byl aniołem przed-
wiecznego, co towarzyszył mlodemu|
'Tobijaszowi. Po wielu śledzeniach i
daremnych drogach, przybywają do
Tuluzy. Wnet przypomnienia w du-
szy gluchoniemega natłokiem się cisną;
szybkość znaków niedostateczną jest
do wyrażenia uczuć, jakie nim cokrok
miotają.
wyrazisty, z krzykiem mocnym połą-
czony, uwiadamia jego mistrza, iż po-
znał miesce swego. urodzenia. Stal
on naówczas naprzeciw pałacu zeszle-
go hrabiego de SoLiR, którego jedyny
następca, głuchoniemy, miał umrzeć,
jak powiadano, w Paryżu. Tysiąc in-
nych okoliczności świadczy na stronę
ucznia X. De/'Epe. Na próżno głos inte-
resowany woła o potwarz; sprawa, pod
rozstrzygnienie grodu (chótelet) paryz-
kiego oddana, którego wyrok, na
dniu 8 czerwca roku 1781, wraca Te-
odorowi tytuł i dobra hrabiego de SoriR.
Familija apelluje, popiera jey sprawę
arcybiskup paryzki. Nie mogąc zni-
sczyć wyroku, wyrobiono jednakże,
aby wykonanie jega odwłeczonćm zo-
stało. Pomimo to, młodzieniec nosił
naźwisko hrabiego de Sołar aż do $mier-
ci xiędza De lftpe i xięcia de Pantyewr

pomimo.

Zastanawia się nagle; giest|

1og7

(duo de Penthićvre) który zawsze naye
szlachetnieyszą był nieszczęśliwych pod
|Posę-
| |, „Pozbawiony swego mistrza i pro
tektora, młody”głuchoniemy,pozwany
został przed trybunały i ogołocony

Bez. przyjaciół, bez familii, bez sposo-.
bu do życią, zaciąga się do woyska

swego. kalectwa: Widok
nieprzyjaciół, powiadał on, będzie dla
mnie hasłem bitwy, a hasła odwodu
znać nie chcę. Wkrótce w śród wal-
ki, znalazł zgon godny tytułu, który utra-
cił. W attaku kawaleryi, uniesiony przez
męztwo, niesłysząc trąby odwolującey;
padł pod ciosami nieprzyjaciół w po»
środ których się przedarł, udowodnia-
jąc swą śmiercią zacność urodzenia.«

"Takie więc cywilne położenie głu-
choniemych. Pozostaje mi jeszcze od*
słonić stan duszy ich moralny; ale ta-
ki zamiar byłby nad moje siły; gdyż
osoby, które, ciągle z głuchoniemymi ob-
cując, naylepszą miały zręczność do ich
poznania, pisząc w tey materyi, bardziey
ją jeszcze niepewnemi i błędnemi wnio-
skami zagmatwały, i dotąd jeszcze by-
łyby zagadką, gdyby jeden głuchoniemy
sam.opisując historyą swych uczuć w dzie”
cinnym wieku, nie wyjaśnił rzeczy, któ-
ra dotąd pod wątpieniem zostawała.
Chciałabym przenieść tu własne jego
wyrazy, gdyż wtłumaczeniu niepodo-
bna wydać sczegulnieyszey oryginalno=
sci stylu. Pan Massie (Mussieu), jedeo
z naycelnieyszych X. Sykara uczniów,
a teraz winstytucie jego wspólnauczy* ciel (repetiteur), zrobił następujący ©
sobie zapis na żądanie Pana Zorre
(Jau/fret) jednego z naydawnieyszych

r»
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swoich przyjaciół (6), teraz nauczycie-
la głuchoniemych w Petersburgu.

„Urodziłem się w Semens, w para-
fi 5. Makarego, w departamencie Gi:
rondy.

nOyciec móy umarł w miesiącn sty-
czniu 1791 r., matka moja żyje jeszcze.
„W naszych stronachbyło 6ciu glu-

choniemych w jedney familii, trzech,
|niewiadomości mojey; kładlem ją podchłopców i trzy .dziewczyny.

„Aż do lat 15 i-g miesięcy, bylem
w mojey oyczyznie, gdzie się nicnieu-
czyłem. Miałem <iemność do mauk
(javais tćnćbres pour les lettres).

„ Wykładałem wyobrażenia moje
znakami ręcznemi czyli giestami.

„ Znaki ja kich u zywałcn: wtenczas
dla wyjaśnienia wyobrażeń rodzicom,
nie były takie, jakich używają głucho-
niemi uczeni (7). Nieznajomi nie rozn-
mieli nas nigdy kiedy wyrażaliśmy zna-
kami nasze wyobrażenia; lecz sąsiedzi
nas rozumieli. |

„ Widziałem woły, konie, osły, świ-
nie, psy, koty, rośliny,domy, pola, winni-
ce; a zobaczywszy te wszystkieprzedmio-
ty, pamiętałćm dobrze.
|YE

(6) Mómoires ou Considerations sur les Sourds-
muets de naissance par Le Bonvycr Drsuon-
TrERs. ParisiAin VIT. || Memoires de la So-
cićlć des observateurs «de Fhomme. || Theo-
rie des-signes par Śicanv i w-temże dzielę
Notice sur PenfaneedeMassrnu par Mme VC,

(7) Kiedy Massizu powiada, że znaki, których
używał w dziecinnych leciech, były różne
ad tych jakiemi teraz myśli wykłada, od-
znacza przez to granicę mowy przyrodzo-

- ney, złożoney z małey. liczby znaków, które
przypadały do nielicznych jego wyobra-
zeń „od mowy wynałezioney przez nauczy-
ciela, która staje się obfilszą i bogalszą,
w miarę jak pojęlność nczniów się rozwija
i doskonali. * Houvyer Dxusmonriens w dziele
wyżey wspomnionem.
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Przed moją edukacyą, kiedym był.
jdzieckiem,nie umiałem ani pisać aii: czy»

|tać; żądalem pisać i czytać, Widzią»
łem często mlodych chłopców i dzie-
wczęta idące «do szkoły; chciałem iść za
niemi, i zazdrościłem im bardzo,

„Prosiłem oyca ze łzami, ażeby mó

pozwolił iść do szkoły; brałem xiążkę,

otwieralem ją na wspak dla oznaczenia

pachę jak gdybym miał wychodzić;
lecz oyciec odmawiał mi pozwolenia, o
które się domagalem, pokazując mi
przez znaki, iż nigdy nauczyć się nie
będę mógł niczego, ponieważ jestem
gluchoniemy.

„ W ten czas mocno krzyczałem:
wziąłem jeszczexiążkę, ażeby czytać;
ale nieznałem ani liter, ani wyrazów,

ani okresów. /Zmartwiony i rozgnie-

wany, kładłem palce .do uszu prosząo

Z niecierpliwością oyca, aby „mi je ka-

zał otworzyć.
„ Odpowiedział mi, że nie masz ra-

tunku. Natenczas w rozpacz wpadłem;

wyszedłem 2 domu rodzicielskiego i

mdałem się do szkoły, nic o tem oycn

nie mówiąc: przyszedłem do nauczy-

ciela i prosiłem go przez znaki, ażeby

anię nauczył pisać i czytać. Odmówił

ami ostro i wypędził zeszkoły. "To by-

ło powodem że wiele plakałem, alem

dla tego zamysłu nie porzncił. Myślie

łem często o pisaniu i czytaniu; mia-

łem natenczas lat 12: probowałem sam

jeden formować piórem znaki pisania.

„Kiedym był dzieckiem, oyciec

uczył mię pacierza przez giesta z rana

i wieczorem. Klękałem, składałem rę-

ce i ruszałem ustami, naśladując .mó- wiących kiedy się modlili.
; 70*

Ń
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» Dzisiay wiem że jest Bóg
stworzył niebo i ziemię.
dziecinnych, czcilem niebo, nie Boga;
bo nie widziałem TRE a widziałem
niebo. |

„ Nie wiedziałem ani tego czy= biło
stworzony, czy sam się skiNórzytetn.
Rosłem; ale gdybym nie poznał moje-
go nauczyciela xiędza Sykara, rozum
móy nie rosłby jąk ciało: bo móy ro-
zum był bardzo ubogi; rosnąc, mnie-
małbym jeszcze, że niebo jest Bogiem.

„Naówczas, dzieci mojego wieki,
nie ed, ze mną, pogardzały :mnąi
byłem jak pies.

- „ Zabawiałem się sam grając w pił-
kę, w krążki, chodząc na szczudłach,

„Umialem liczyć przed moją edu-
kacyą. Palce tego mię nauczyły. Nie
znalem liczby; liczyłem na palcach; a
kiedy ilość dziesiątek przechodziła, ro-
biłem karby na drzewie. j

WW dziecinnych leciech, rodzice

trzodę mi ezasem pasać kazali, a czę-

stokroć ci, co mię napotykali, porusze-

ni mojem kalectwem, dawali mi pie-
niądze.

„Jednego dnia pewien przejeżdża-
jący (5) upodobał mię, kazał mi przyjść
do siebie i dał mi jeść i pic.

„Potem kiedy był w Bordó (Bor-
deaux) mówił o mnie z xiędzem Sy
karem, który zgodził się na przyjęcie na
siebie starania o wychowaniu mojem.

„ Jegomość ten pisał do mego oyca.
który mi list jego pokazał; alem go
przeczytać nie mógł.

„ Rodzice i sąsiedzi tlumaczyli mij5o0 lat.
go on zawiera; dali mi zrozumieć, że

 

(8) Pan de Puvmosin.

kóry (tai. będnarstwa będę się uczył.
Ww latach| ciec powiedział mi, że się uczyć będę

 
|
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czytać i pisać.

„ Pojechałem z nim w Bordó. Kie-
dyśny. tam przybyli, poszliśmy odwie=
dzić, xiędza Sykara, który zdał miW
bardzo chudym.

„ Zacząłem literod iciiowojia
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palcami: po wielu dniach nauczylem się
pisać niektóre wyrazy.

» W przeciągu trzech miesięcy na-
uczyłem się pisać wiele wyrazów; a
po uplynieniu sześciu miesięcy, utmią*
łem już napisać kilka frazesów.

14:W.pók pisałem dobrze.,
„ W rok i kilka miesięcy, pisalem.

,|lepiey i odpowiadałem dobrze na za*
pytania czynione.

„Przy lata i pół jan; jak zosta
wśleikć przy xiędzu Sykar, kiedy PEAJ*
jechałem z nim do Paryża.

„ We cztery lata stałem się kakim
jak styksący i mówiący.

„ Jednak -większybym uczynił po-
stęp, gdyby jeden gluchoniemy nie.
wzniecił we mnie obawy, która mię
nieszczęśliwym czyni.

„ Gluchoniemy ten ma poyjzcweję
ekstik 1 powiedział mi, że ludzie któ-

wa

| rzy od samego urodzenia nie chorowali,
nie mogą dożyć starości; a ci, co często
w młodych leciech chorują, mogą do-
czekać wielkiego wieku.

„ Przy pominając sobie żem od uro-
dżeżi amoeno nie chorował, myśhłem
zawsze iż długo żyć nie będę, i nie dóy-

. . m . . .

dę nigdy ani 55, ani — ani 45, anl

„Bracia i siostry co nie chorówk
od uoadaefńa. pomarli; aci, którzy SRG"

sto chorowali, zdrowi są.

t
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„Gdybym -był chorował i gdyby
>

niemniemanie, że długo żyć nie mogę,j

uczyłoym się pilniey; byłbym bardzo,

bardzo uczonym, i bardzo doskonale

takim jak słyszący i niówiący. ©

„ Gdybym nie znał tego gluchonie-

mego, nie lękałbym się śmierci,i był-

bym zawsze szczęśliwy.”
„Musimy tu wyrazić, że podów-

czas X. Sykar był na wygnaniu, nie

mógł więc sprostować zdania i usunąć

przeszkody do szczęścia Pana Massje.

Lecz, powiada Pan Demortye (Desinor -

tier) w dziele wymienionćm,': kiedy za-

pis ten był czytany 21 lutego 1797

roku (30 pluvióse an 6.) na publiczaćm

posiedzeniu,. pewna "osoba obecna,

przedsiewzięła uleczyć jego umysł, ró:

wnie chory jak ciało zdrowe było.

Przete 25 marca (5 germinal) óddała

mu list, który był czytany na posie-

dzeniu dnia tegoż, gdzie naypiękniey i

naymocniey wyłożono dowody ,. które

go do właściwego sposobu myślenia do-
W. dalszym ciąguprowadzić mogły.

wyjaśnieniabędę miała sposobność

z większemi szczegółami, w. jakiin sto-

pniu P. Massje wykształcony ma ro-

zum; teraz zastanówmy się nad uwa-

gami Pani V.C., autorki opisania lat

jego dziecinnych. x"
„Nie zapewne , powiada ona, nie

może być bardziey zaymującćm, jak

wrażenia młodociane  głuchoniemego

z urodzenia; lecz ileż ten interes się

pomnaża , kiedy przedmiotem jest je-

den z tych nieszczęśliwych, co przy-

Szedłszy do stanu zupełnego oświece-

nia towarzyskiego, przykłada się talen-

tami swemi nietylko dochwały mistrza,

lecz nawet do sławy szkoly, gdzie jego
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władze uniysłowe imoralne rozwinię--

te zostały. Możnażbynie rozpoznaćczło-

wieka czującego swą godność, w tym

opisie prostym i rzetelnymuezniaxię-

dza ŚSykara, gdzie sam maluje pierwsze

swe poruszenia i zmartwienia; te du-

mania samotne, którym się poddawał
pasąc trzodę; te łzy na niewiadomość,

ktorey wewnętrzne przekonanie wszę-

dzie z sobą unosił; tę potrzebę nie=
spokoyną i wyniosłą zerwania tamy, ja=*
ką przyrodzenie położyło między jego

rozumem i oświeceniem jakiego rozum

wymaga? Wszystko to niebyłozby wra-
żeniem tey siły tajemney, która nakazu=

je człowiekowi, ażeby bytność swoję

pożyteczną uczynił? Wreszcie zdało
nam się ciekawszą rzeczą, kiedyśmy

się o tych dowiedzieli sczegulach, wy-

pytać się, jaki przedmiot zaymował
jego serce w czasie czynu którego co
ranek wymagała od niego pobozność

| rodzicielska. Znaliśmy go dostatecznie,

i mogliśmy aniarkować, jaki wpływ
mieć musiała na jego wiarę religiyną
imaginacya, ta władza, która nigdy

zapytywać nie chcąc daremnie, śmie
wierzyć wszystkiemu, aby wedle upo-
dobania swego ubóstwić posiadłości, tą-

jemniee i żądze, a mie lęka się two-
rzyć omamień, kiedy prawda jey się
wymyka. Takto dziecię gluchonieme,,
urodzone z imaginacyą gorącą, i bez
żadney zasady moralności, naglone do

poznawania tego, czemuLy mialo cześć
oddować, od kogo dobrodzieystwa od-
biera i przed kim uskarżać się może,
chcące nakoniec przeniknąć tajemnice
przyrodzenia, ożywionego i wzbogaca
jącego się w jego oczach tysiącznemA
kształtami, tworzy urojenie w niedo-
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statku prawdy. Lecz, żałować je ra-
<żey nie obwiniać potrzeba, gdyż na-
wet błąd jego, nowy dowod podaje, że
religija jest z urodzenia w sercu czło-
wieka wyrytą. Oto jest w skróceniu,
rozmowa z nim w tym przedmiocie.

„ O czóm myśliłeś, pytałyśmy się go,
kiedy oyciec kazał ci klęczeć? O nie-
bie. — W jakim zamiarze zasyłałeś mu
modły? Ażeby w nocy zstąpiło na zie-
anię dla nadania wzrostu roślinom, któ-
re pielęgnowałem, i dla wrócenia zdro-
wia chorym.— Modły te czy składały się
z wyobrażeń, wyrazów lub uczuć? Ser-
ce je zasyłało, ja bowiem nie znałem
jescze, ani wyrazów ani ich znaczenia. —-
Cożeś uczuwał natenczas w
Radość, kiedy widziałem Że rośliny ii
owoce rosły; żal, gdy je widziałem od
gradu uszkodzone, i kiedy chorzy ro-
dzice nieodzyskiwali zdrowia. — Do
tych ostatnich wyrazów dodał Massje

groźbę.— Czy zagrażałeś niebu? zapy-
talyśmy go z zadziwieniem.Tak jest. —
'Łecz w jakim zamiarze? Bo myśliłem że
go dostać nie mogę, abym gobił lub zni-

"sercu? |
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rzył woły, konie i't. p: rzeczy? Nie,
lecz bardzo chciałem widzieć jak. sią
rodziły: często kryłem się w rowach,
oczekując aby niebo zstąpiło na ziemię
dla nadania wzrostu stworzeniom; chcia»
łem mocno je uyrzeć.— Kiedy X. $y*
„kar kazał ci po raz pierwszy składać
wyrazy z liter, co myśliłeś?  Myśli-
łem że wyrazy były obrazami przed
miotów, które koło siebie widziałem;

uczyłem się ich na pamięć z wielką
skwapliwością: kiedy przeczytałem wy-
raz Bóg i napisałem go na tablicy,
poglądałem nań bardzo:często, bo mnie-
'małem, iż Bóg śmierć zadawał, a tey
lękałem się mocno. — Jakież 'o niey
miałeś wyobrażenie? Mniemałem iż by
ła ustaniem działania 'czucia, przyjmo-
wania pokarmu, podatności skury icia*

,

ła. — Dla czego takie o niey miałeś
wyobrażenie? Widziałem umarlego. —
|Czyż mniemałeś że zawsze żyć będziesz?

wiele znaków, wyrażających gniew i, Myślilem że jest ziemia niebieska i że
ciało było wiecznćm.

„Nie widzimy, powiada daley au-
torka, potrzeby dawać tu większą roz-
ciągłość tey rozmowie z uczniem X.Sy*

sczył zato, że było przyczyną tey szko %ara; wystarcza to, cojuż o nim powie-

dy, i że nie uleczyło mych rodziców.—|działyśmy, aby poznał ile czci warta
Nie obawiałżeś się rozgniewać, aby cię | edukacya, która mu dała poznać Boga,
nie ukarało? Nie znałem był jescze|i uchyliła gęstą zasłonę, zakrywającą
mojego zacnego nauczyciela Sykara i.przed jego wzrokiem tyle prawd pocie-

nie wiedziałem co jest niebo; aż w rok | szających. Ażeby tego dokazać, trzeba

po rozpoczęciu edukacyi mojey, zaczą-| było walczyć z omainieniamni tym trwal-

łem się lękać jego kary.— Czy dawa-|szemi, że były natchnione przez uczu*
łeś kształt jaki temu niebu? Oyciec|cie wrodzone, o którem niedawno mó*

pokazał mi wielki posąg, który był | wilyśmy. Należało, dla otrzymania te*

w kościele naszych okolicj wyobrażałgo zwycięztwa, nieodrażać uczucia, któ*

starca z długą brodą, trzymał kulę |re błędy te usprawiedliwiać się zdaje,
w ręku; muiemałem że on mieszkał |i przeciw uwodzącym nieporządney ima-

nad słońcem.— Czy wiedziałeś, kto stwo-! ginacyi omamieniom, popierać mądrze
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logikę prawdy.
go, zachowanembyło dla nauczyciela
qświeconego i przekonanego w gruncie
duszy swojey”. ;

Mniemam, że niepotrafię lepiey te-
go rozdziału zakończyć, jak. następują-
ceni autorki słowami:

„ O jakże wielka byłaby strata dla
społeczeństwa, gdyby. ta interesująca
istota, która. od samey kolebki przyci-
śniona potrzebą. rozpestronienia swey
moralney bytności, napróżno zapyty-
wała rodziców swych: o: Bogu, którego

czcić należało; o czci którą mu winna
była; i nakoniec domagała się światła,
którego sposobności: nabycia, przyro-
dzenie jey odmówiło; jeżeliby, mówię,
przeznaczoną była do ukończenia swe-
go życia, nimby napotkała na ziemi te-
go, co miał wypełnić naygorętsze jey
żądania”. Ciąg drugi nastąpi.

 

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZEŁ
SZŁYCH..

ILS

ZAKONNIC NAWIEDZENIA NAYSWIĘTSZEY
PANNY MARYI, klasztoru warszawskie-
go do innych klasztorów swego zako-
nu, donoszący o szczęśliwóm przyby-
ciu do: Polski ź objęciu: pierwszey fun-
dacyi w Iarszawie, pisany r. 1654.
Przekład dawny z rękopismu fran-
cuzkiego, cokolwiek ile: było można,
prostowany..

(JW. JXiądz prałat s Zanżyr, proboszcz
śłucki, oraz w temże mieście $luckn fundator
i teraz członek komiletu opiekuńczego ubo-
gich, jak ciągle udzielać nam raczy wiele bu-
dujących artykułów, tak dostarczył i dwie ko-
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Uskuteczpienie te- )pije liste ninieyszego. Jedna z nich, należąca
do klasztoru: wileńskiego zakonnio Nawiedzenia
Nayświętszey Panny Maryi, i ztey miary moe
że kogo: interesować, że: własnoręcznie: pisanar
przez $ p. Pomasza Husarzęwskiego (+-1807)4
którego imie przywodzi na myśl wzór połącze-
nia: rozległey nauki i oświeconey pobożności
chrześcijańskiey, jak trafnie to wykreśliło do=
świadczone pióro: professora Golańskiego, w gło”
sie, pod:tytułem, Pamiątka TomaszaHusarzew=
skiego, professorahistoryi powszechney i kry=.
tyki, na posiedzeniu. publicznćm uniwersyteta:
wileńskiego mianym. 15 września. 1808 roku, i.
w tedyż drukowanym. Poprawnieysza wpraw=
dzie ta kopijaa od. drugiey, jednakże niezupeł==
nie wolna od omyłek, które, w niedostatki
oryginału francuzkiego; staraliśmy się ile mo-
żna prostować przez porównywanie obu: kopii:
a całkiem wątpliwe wyrazy zostawując, tłu-
maczymy się z tego w przypisach. 'Tu' za$:
niektóre ogulnieysze objaśnienia pomieścić, za.
rzecz przyzwoitą: osądziliśmy, dla. łatwieyszego'
'wyrozumienia tego listu, służącego:za właści=
| wy dokument do histotyi naszego: kościoła, a:
osobliwie do' sprawiedliwego uwielbienia cnoty:
bogoboyney królowey Maryi Ludowiki; o któ
rey dziełach. ńa wsparcie niesczęśliwych, oraa'
na pożytek kościoła i narodu dokonanych, nie'
rąz juź wspomniały nasze Dzieje Dobroczyn-
ności, a mianowicie R. £, 1820: st. 53'i 466;.
oraz R. III, teraźnieyszego: 1822, wyżey: st,.
546 i nast. Nadto, w stylu: nieco zdawniałym:
tego: listu, poodmienialiśmy niektóre wyrażenia:
łacińsko-makaroniczne, dziś mniey pospolicie"
znane, podstawiwszy na: miesce ich polskie,.
teraz zwyczayne : jakowego: rodzaju odmianę:
zrobiliśmy 1 w-przytoczeniu: konstytucyj sey--
mowey,niżey tu w punkcie 5cim:.

|

|, 1. Zakon: żeński, podtytułem: Nawiedzenia
Nayświętszey Panny Maryi,czyli, jak u nas po=

spolicie nazywają zakon Panien Wizytek; wziął
początek w roku 1610, w którym mąż chrze-
ścijański, z oświecenia, pobożności, słodyczy
obyczajów, 1 niezmordowanych prac apostol=
skich, migdy dosyć niewysławiony, Święty
Franciszek Salezy, biskup geneweński, przepi- sał dla tych zakonnic regulę, i pierwszey ich,
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matce duchowney, świętobliwey wdowie, Joan-
nie Franciszce z Fremiotów Baronowey de
Szantal (de Chantal), dał na dniu 6 czerwca
w Annesy (Annecy, Annesium), które miasto da-
wney Sabaudyi, należące teraz do królestwa
wardyńskiego, było stolicą biskupstwa geneweń-
skiego, po wyniesieniu zGenewy katedry w ro-
ku 1535, w skutek zaszłych tam odmian reli-
giynych. gdzie wprzódy biskup z tylułem xią-
żęcia geneweńskiego, miał podobne prerogatywy,
jakich niegdyś używali biskupi warminscy.

„2, Co się tycze daty listu, Kopija Ilusa-
rzewskiego, nie ma jey wyrażoney; a na dru-
giey położony rok 1650 i dzień g sierpnia,
oczywistą okazują się być omyłką. W ciągu
albowiem listu wyrażają zakonnice, że z woli
królowey fundatorki, widziały zgromadzenie
Seymu, na którym potwierdzono ich fundusz,
a to potwierdzenie czyli raczey nadanie jest
Ww konstytucyach roku 1654. Daley piszą, że
ich przeprowadzenie z pałacu królewskiego do.
klasztoru, odbyło się w dnia g sierpnia. Qczy-_
wista zatóm, iż data kopii drugiey, całkiem jest
błędna, a list pisany był w roku rzeczonym
1654, pózniey zapewne cokolwiek od dnia g
£ierpmia, Ą

5. Nadanie funduszu za Jana Kazimierza
w konstytucyi roku 1654, tak brzmi: — „ Po-

wnieważ nayjaśnieysza królowa jeymość mał-
„żonka nasza, w teraźaieyszey rzeczypospoli-
wtey potrzebie, summę sto trzydzieści tysięcy
w otych, w gotowych pieniądzach na rzecz
„Trzeczypospelitey do skarbu koronnego wyli:
w czy!a; tedy zawdzięczając ten królowey jey-
w'noŚci ku rzeczypospoliley afekt, a stosując
g SiĘ do jey pobożney intencyi, z którey dla
w ocalenia królestwa tego od teraźnieyszego nie-
„ bezpieczeństwa, Panny zakonne reguły Nawie-
p dzenia Nayświętszey Panny -Maryi fundować
„ umyśliła: dzierżawę Kamieńca mazowieckie-
w$g0 ze: wszystkiemi wsiami, di przypadkami,
„przyległościami, i z prawem „patronatu, tak
„lako teraz jest w posiadaniu królowey jey-
„ mości; ma też panny zakonne i na klasztor
„ich warszawski, za zgodą jednostayną wszy-
„sStkiey rzeczypospolitey, na wieczność fundu-
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4. I to jeszcze do jaśnieyszego wyrozumie=

nia listu uważać należy, iż w roku 1654, król
Jan Kazimierz i małżonka królowa Marya Lu-
dowika, mieszkali w pałacu zwanvm Kazymi-
rowski, gdzie za Stanisława Angusta był kor=
pus kadecki, a teraz pomiesczona biblioteka
uniwersytecka; seymy zaś odprawowaly się jak
i teraz w zamku królewskim. (R.))

 

PSALM" 116,

Haudate Dominum omnes gentes. «+

Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie.

| Day mu cześć winną całe łudzkie plemie;

Bo litość jego nad nami stwierdzona,

I prawda pańska wiecznie uwieńczona. ,-

„Z przekłądu F. Karpińskiege,

 

ZYJE IRZU CG.

UKOCHANE wCHRYSTUSIE SIOSTRY!

Jako bywą ze skrytych sądówboz-
|kich, że częstokroć te dzieła, z których
wielka jego ma być chwała, do skutku

nie przychodzą, aż po wytrzymaniu wie-
lu przeciwności; tak się to doskonale
zjściło w trudnościach, któreśmy po*
nosiły w założeniu tuteczney naszey
w królestwie polskićm fundacyi Do
tego świętobliwego dzieła, zażył Bóg
wielkiey a oraz i wielce pobożney kró-
lowęy Manrt Lovpowiki zGonzagów, pol-
skiey monarchini. "Ta była od Boga
wzbudzona, ażeby po wielu innych
przez nią w tćm królestwie założonych
fundacyach, i nasz też malenki w.oczach
ludzkich instytut, do tegoż wprowa:
dziła państwa. Więc za tćm idąc na*
tchnieniem, pisała do Pana de Noyers,
sekretarza swego, natenczas w Pary- „jemy, nadajemy, i t. d/? Vol.leg. IV. 452. |ŻU będącego, w roku 164g, abyo tóm
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mówił z siostrami naszemi klasztoruna
przedmieściu ś. Jakóba, który to jest
drugi klasztor zakonu naszego w mie-
ście Paryżu. Przełożono tedy tymże
siostrom naszym, imieniem nayjaśniey-
szey królowey jeymości, aby do Polski
na założenie fundacyi w mieście stołe-
cznćm Warszawie, dwanaście siostr za-
konu swego posłały. Koszt zaś wszystek
tak na deoiigę, jako i na sporządze-

nie, cokolwiekby było do teyże funda-
cyi potrzebne, taż nayjaśnieysza królo-
wa jeymość łożyć oświadczyła. Uko-
chane siostry nasze paryskie, lubo
w tóm wielki pożytek dla zbawienia
wielu dusz upatrywały, nie chciały je-
dnak na własnćm swojćm polegać zda-
niu; ale interes ten, xiędzu /Fincentemu
a Paulo, fundatorowi zgromadzenia mis-
syonarskiego, a swemu od lat kilkuna-
stu oycu duchownemu, zupełnie złeci-
ły, za jednę go sobie obierając wyrocz-
nię, przez którą im Bóg miał objawić
wolą swoję. en zaś żobużnyć kapłan,|
którego wszyscy prawie za świętego|
mieli, sprawę tę zalecił Bogu, i siostry
nasze ze swojey strony na tęż inten-
cyą wiele odprawiły nabożeństw. Za-
tem wszyscy osądzili, że ta była wola
Boska wyraźna, ażeby żądaniu królo-
wey jeymości polskiey zadogyć się sta-
ło. Poczóm dano na wolą zgromadze-
niu tamecznemu, któreby zsiostr natę
poświęciły się pracę. Wkrótce się ich
znalazło dwanaście na to się odważają-
cych ochotnie, i już dla nich, co było
w tę tak daleką drogę potrzebnego,
sporządzano, na to tylko jescze się oglą-
dając, ażby się woyna w królestwie
francuzkićm uspokoiła, 1 ażeby przy-
był do Paryża jegomość xiądz arcybi-

Dzieje dobrocz Jistopad, rok 1822,
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skup paryski. "Ten w krótkim czasie
przyjechawszy, i będąc u siostr naszych,
zamysł ten pochwalił, uznając, że stąd
wielka być miała Bogu chwała; lecz te
przydał słowa, że, wypełnienie przed-
siewzięcia tego, nie może być bez wie-
lu trudności. Zjściło się to samym skut-
kiem, bo, gdy go, dla wybierających się
w tę drogę siostr, o potrzebne upra-
szano obedyencye, żadną miarą wydać
ich niechciał. Zadne instancye, nawet
i samey królowey jeymości fundatorki,
która go o to przez list upraszała, nie
nie pomogły; coby zaś miał za przyczy-
nę tego, całe nie wiemy. Siostry zaś
nasze paryskie dały w tćm zdarzeniu
dowod prawdziwey cnoty, biorąc tę tru-
dność za widomy znak woli Boga, który
się samą ich dobrą wolą kontentował,
jako niegdyś był ukontentowany wolą
Abrahama. 1 lubo natę drogę wszystko
już było sporządzono; jednak zdanie i
woląswoję, pasterza swego woli podda*
ły,samego Boga w jego upatrując osobie.
Oniayróiły nayjaśnieyszey króloweyjey=
mmości fundatoree, że ponieważ nie
dostały obedyencyi na tę drogę, prze-
to mnie mogły pragnieniu jey zadosyć
uczynić.

"Ta świętobliwa Pani znowu pisała
do nich, aby „do innych klasztorów in-
stytutu swego, któreby się na to po-
święcić chciały, w tóm się udały. Więc
siostry nasze paryskie pisały o tóm do
klasztoru annezyjskiego, i do biskupa
geneweńskiego, którzy ma to zezwolili;
i zaraz ztegoż zgromadzenia takie wy-
brano subjekta, któreby do przedniey-

szych urzędów klasztornych sposobne
być mogły. Udano się także do na-
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szych kochanych siostr do Treków (1),
które z tegoż klasztoru paryskiego
pochodziły, aby jako córki zastąpiły tę

 winnicę pańską, w którey matkom ich
pracować nie pozwolono. Gdy tedy
z tych obu miesc, to jest, z Anne-
zyum i z Treków,
obedyencye, i osoby na to naznaczono;
kazano się im zjechać do Paryża,

Siostry nasze z Treków, jako bliż:
sze, stanęły tam prędzey, to jest dnia
g czerwca roku 1655; siostry zaś An-
nezyjskie dnia g lipca tegoż roku z je-
dnym kapłanem, za spowiednika ich
zwyczaynego naznaczonym, i z drugim
zacnym kapłanem, którego im za oy-
ca duchownego: dał xiądz biskup ge-
neweński.

Gdy się te kochane siostry z sobą
złączyły, tak się zdało, że w tych dwó-
nastu osobach, jedna tylko była dusza
i jedno serce. Siostry nasze paryzkie
oddały im wszystkie kontrakty tey
przyszłey fundacyi, i już'tylko o wy-
jeździe myślano, lubo to rozłączenie
hez wzajemnego z obu stron żalu być
nie mogło. |

Obrany był na to dzień sobotni g
sierpnia w wigiliją ś. Wawrzyńca mę-
czeńnika. "Trzy karety po nas zajecha-
ły, które nas odwieść miały do miasta
Rotomagu; lecz żeśmy życzyły sobie
wstąpić do ichmość xięży missyonarzów,
tak dla zabrania z sobą dwóch teyże
kongregacyi kapłanów, do Polski się
wybierających, jako też i dla przyję-
cia błogosławieństwa od xiędza FVin-

 

(a) Nazwanie miasta 7reków w obu rękopis-
mach zdajesię być omyłką. Może to

recasses, w Szampanii. (R).
_

otrzymane były |

 
re-.

uier, Trecorium, w Bretannii; albo Zroyes,.  
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ceńtego a Paulo; przeto tam trocheśmy
się zabawiły, doznając od: tego święto-
bliwego kapłana wiele dowodów przy-
chylności i afektu, tak właśnie, jak gdy-
byśmy z paryskiego były klasztoru,
z liczby córek jego duchownych.. *

Trzeciego dnia po wyjeździe: na-
szym z Paryża, stanęłyśmy w mieście
Rotomagu, w klasztorze siotr naszych..
Wyjechałyśmy stamtąd dnia 16 sierpnia
t przybyłysmy do miasta: Diepe; gdzie
nietylko od naszych siostr tamecznych
mile byłyśmy przyjęte, lecz: i całe mia-
sto tryumf czyniło: na przyjazd: nasz..
Zie zaś to miasto jest przy porcie mor-
skim; więc tam: sporządzono. okręt, na
którym płynąć miałyśmy do Hamburga.
Na tym okręcie był dla nas osobny
pokoy, tak iż od innych, na tymże okrę-
cie znaydujących się,. odłączone: będąc,
mogłyśmy spokoynie zakonne swoje od-
prawować powinności, wszelkie przy-
tćm mając potrzebne wygody..

Dnia 20 sierpnia do tegoż przyje-
chałyśmy okrętu, gdzie już wszystko
było gotowe, i zaraz od brzegu odbić
było można. Wkrótce zaś pokazało się,
że tadroga wielce nam być miała przy-
krą, albowiem wszystkieśmy się pra-
wie rozchorowały, a to dla niedogodno-
ści morskiego powietrzą. Lecz to tyl-
ko początki były krzyżów, któremi
Bóg miał swoje: nawiedzić oblubienice;
gdyż w tych okolicznościach będąc,
 prawdziwieśmy poznały się być obywa-
telkami kalwaryjskiey góry. Albowiem
2r sierpnia o wtórey po południu, spot-
kałyśmy się z. okrętem. angielskich roz-
boyników (2) pomorzukrążących, którzy

  

(2) Zapewne kaprów. (R.)
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dawszy na nasz okręt ognia, prędko

się do nas potóćm zbliżyli, i do nasze-

go wszedłszy okrętu, wszystkich na

nim znaydujących się mężczyzn wzięk,

wprzód im pieniądze i wszelką żywność

zabrawszy. Potóm do naszey weszli

izby, a znalazłszy nas klęczące, cośmy

i potóm czyniły, spodziewając się ich

wizyty, mówili że z nami rozmówić

się nie mogą dla tego, że się ustawi-

cznie modlimy. Wszystkie nam sprzę-

ty i żywność pozabierali, przecz dwa-

naście dni bawiąc natym okręcie. Dnia.

jednego przyszedłszy do nas, koniecznie

się domagali pićniędzy. Kochana na-

sza matka, która była .z klasztoru an-

nezyjskiego, odpowiedziała im, iż ża-

dnych pieniędzy ani srebra nie mamy,

oprócz krzyżyków, które na szyi nosiin;

tych jednak żadną miarą daćnie mo:

żemy, i wolimy życie utracić, aniżeli

pozwolić, ażeby ten znak professyi na-

szey nam miał być odjęty. Na to ci
złośliwi ludzie nie dbając, jużby się na

nas byli rzucili, gdyby jedna z siostr

naszych, postrzegłszy z daleka starsze-

go ich, nie zawołała na niego, który

gdy przyszedł, :dopićro złości swojey

„odstąpili, nie przestając jednak czasami

przychodzić dla szukania pieniędzy u

mas. Przytóm dowiedziałyśmy się, że

nas chcieli zaprowadzić «do jednego

miasta przy porcie morskim, pod wła-

dzą króla angielskiego zostającego.Wszy-

stkie te dla nas były smutne wiado-

amości.; lecz jeszcze więcey przykrości

przybywało, gdy dopuścił Pan Bóg stra-

szną na morzu burzę, która i okręt

nasz rozkołatała, i my wszystkie zno-

wuśmy się rozchorowały. [Dotegoiten

się trafił przypadek, że świćca zapa-
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Jona, z jakiego zaś wydarzenia nie wie-

my, padła na podłogę, i już się okręt

zaymować począł; lecz matka naszą

z siostrą assystentką, to niebezpieczeń-

stwo postrzegłszy, wołać o ratunek po-

częły, itak przecie pożar ten ugaszono,

Dnia 24 sierpnia stanęłyśmy u tego

portu, doktórego ci nasi nieprzyjemni

goście, nas ciągnęli. "Tam tedy przy-

bywszy, osoby będące z nami w okrę-

cie a woli królowey jeymości fnnda-

torki, nmyślnego do Londynu, do króla jegomości angielskiego wyprawiły, dla

otrzymania nam uwolnienia. WY pręd-
ce przyszedł ordynans, ażeby nas wol-

10 pusczono. Zatem ciż rozboynicy

z nieźmierną do nas przyszli furyą, szpa-
dyi pistolety trzymając w ręku, «wo-
4ali abyśmy wychodziły precz jak nay-

prędzey. Była to rzecz bardzo Żałosna,
widzieć tak xięży, jak i nas strwożo-

nych i smutnych. Wyszłyśmy tedy

mając każda napiersiach krzyż srebny

i krucifix, w ręku zaś obrazek 'Nay-

świętszey Panny. 'Naybardziey .zaś te-

gośmy.się obawiały, aby ewangielicy re-
formowani pod ten sam czas w zborze
na kazaniu będący, raptem na nas nie
uderzyli; ale nas Bógod tey „zachował

przygody. Sczęśliwie weszłyśmy do je-

dney dla nas najętey kamienicy, gdzie,

ile możności, ww tak ścisłey zachowałyś-
my się obserwancyi, jak gdybyśmy za
klauzurą zostawały. 'Fo zaś dla nas
prawie nieznosna rzecz była, że ani
mszy ś. słuchać, ani kommunikować
nie mogłyśmy, duchownemi tylko kom-
munijami i odprawowaniem zwykłych
naszych nabożeństw przed obrazem
dziecięcia Jezus, nasze nagradzając
zmartwienia,

 
%
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Skoro się zaś klasztory nasze po-
bliższe, jako to: w Diepe, Ruen, i

, drugi paryski, oraz i xiądz Wincenty
a Paulo, o tych przypadkach naszych
dowiedzieli , zaraz nam tak pieniędzy,
jakoi różnych rzeczy potrzebnychprzy-
słali. Miasto zaś to, w którem zostawa-
łysmy, nazywa się Dower, do Anglii na-
leżące, pełne ewangielików reformowa-
hych;zaczem wyżey pomienione klaszto-
ry nasze, nie kontentując się tem, że nas
pieniędzmi opatrzyły, wiele podjęły pra-
cy, starając się ozupełne nasze stamtąd
wybawienie, gdyż jakbyśmy w niejakim
areszcie tam zostawały. Zezaśw tym
interesie trzeba się było do dworu an-
gielskiego udać, a odległość miesc, dłu-
giego wymagała czasu, i przytem, zbli-
zająca się zima broniła żeglugi morzem;
za przyzwojtą więc rzecz miano, abyśmy
u gubernatora miasta tego wyjednały
sobie pozwolenie wyjechać do innego
portu, pod władzą francuskiego „króla
zostającego, gdzieby się katolicy znay-
dowali, i gdziebyśmy przynaymniey tę

„pociechę mieć mogły, czynić zadosyć
obowiązkom świętey wiary naszey, i po-
winnościom zakonnym. Cośmy prze-
cie, lubo nie bez wielu trudności, o-

trzymały. Ci zaś ichmośćy którzy z na-
mi byli, wystarali się mam o stancyą
w mieście Kale; które że jest dosyć
bliskie, przeto za jeden dzień tę drogę
ódprawiłyśiny; lecz że ita była podczas
wielkiey nawałności, znowuśmy się na
nowo rozchorowały. Wszakże pocie-
cha, którąśmy miały natemtu mieyscu
ze słuchania mszy Ś., i przyjmowania
nayświętszey kommunii, oraz i tym
niebieskim pokarmem posilone, pręd-
kośimy do zdrowia przyszły , i jescze
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ściśleyszą zaczęłyśmy obserwancyą, gotu-
jąc się do odnowieniaśś. ślubów naszych,
na dzień ofiarowania Nayświętszey Pan-
ny, według zwyczaju zakonu naszego,

Byłyśmy natenczas w miesiącu paź-
dzierniku, i miałyśmy wolą w temże
mieście czekać na respons od królowey
jeymości fundatorki, do którey różne
osoby już były pisały, oznaymując, że
i dla słabego naszych siostr zdrowia i
dla nadchodzącey zimy, za rzecz słusz-
ną miano, ażebyśmy na temże miescu
zimowały.
(Vatem podobało się Paa Bogu u-
czynić insze z nami rozporządzenie iod-=-
mianę osób, które z początki zdały się
być od niego wybrane do wykonania
tego świętego zamysłu. Albowiem zo-

| kazyi tych wszystkich przypadków i
fatyg naszych, siostry nasze z klaszto-
ru annezyjskiego, tak były zesłabiały,
że rozumiały, iż żadną miarą ani mo-
rzem, ani lądem kończyć tey dtogi nie
będą mogły. Zaczem trzymając, że sa-
mą dobrą wolą ich Pan Bóg chciał się
kontentować, wrócić się nazad postano-
wiły. O czem gdy się kochane nasze
matki paryskie dowiedziały, pragnąc
tego boskiego dokończyć dzieła, około
którego chętnieby same były pracowa-
ły, gdybyim nie zabroniła zwierzchność,
i wiedząe, że kilka siostr naszych z kla-

|sztoru lugduńskiego wysłanych było na
założenie fundacyi w mieście Akwisgra-
nie, która na ten czas z boskiego dopu-
sczenia do skutku nie przyszła, uprasza-
ły siostr lugduńskich, aby tymże kocha-
nym siostrom pozwoliły przyłączyć się

|do nas w tę drogę do Polski rezolwo-
wanych. . Tak Bóg zrządził, że i lug=
duńskie siostry, i te które zostawały

 
 



1118 |

w Niemczech, ochotnie na to zezwoli-
ły przełożenie. Zatem siostry anney-
zyjskie do miasta Ambiam (3) pojecha-
ły, gdzie siostry nasze tamecznego kla-
sztoru z wielkiem ich oczekiwały pra-
gnieniem; stamtąd zaś, przyszedłszy do
lepszego zdrowia, we się miały do
Annezyum.

My zaś z miasta de Kale pojecha-
łyśmy do klasztoru naszego w mieście
Mons w Hannonii się sdaydnjiaceko
stamtąd miałyśmy udać się do miasta
Bruxelli, i tam czekać na siostry nasze
lugduńskie. Kochana siostra przełożo-
na klasztoru w Mons w Hannonii, od-

wiozła nas do Bruxelli, gdzie w krótce
i siostry nasze, na któreśmy oczekiwa-
ły, stanęły. A zatem tamże obrałyśmy
sobie za matkę i przełożoną, siostrę Ma-
ryą Katarzynę deGlatain, profeskę kla-
sztoru lugduńskiego, z którego była wy-
słaną, i za przełożoną wyznaczona na
fundacyą w miescie Akwisgranie. Ta
elckcya nasza była przy obecności ko-
chaney siostry naszey przełożoney kla-
sztoru w mieście Mons w Haunonii,

która nas była odprowadziła do Bru-
xelli. Z tą się pożegnawszy, gdy ona
do swego wróciła się klasztoru, my
udałyśmy się. do miasta Antwerpii, gdzie
po wielkićrm ukontentowaniu, któreśmy
miały ze złączenia się z nami tych
siostr kochąnych , wielki dla nas nastą-

pił smutek, bo jedna z tychże siostr
lugduńskich (ledwo cośmy stanęły w tćm
mieście), ciężko zachorowała, tak, żeśmy
się dłużey nad wolą naszęzabawić mu- |
siały. (To zaś nam była rzecz nayża-

  

(TI tu omylne zdajesię nazwanie miasta
w obu rękopismach. (R.)
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łośnieysza, że nie mając tam klasztoru
„zakonu naszego, musiałyśmy stać w je-
dney austeryi; i tam mimo wszelkiego
starania, któreśmy czyniły dla porato-
wania zdrowia tey naszey kochaney
chorey, gdy ani lekarstwa, ami modli.
twy nasze, nic nie sprawiły, rozstać się
z nią, z wielkim naszym żalem, musia-
łyśmy. Wiele bardzo wycierpiawszy,
ze świętćm przygotowaniem z tego
świata zeszła, 29 lat tylko mając życia
swego.

Oddawszy tedy jey ostatnią usługę,
odesłałyśmy ciało jey do bliskiego mia-
sta Mons w Hannonii, do klasztoru na-

szego. Same zaś wyjechałyśmy dnia 8
maja (1654), wzywając SS. Aniołów po-
mocy, aby nas sczęśliwie w tey pro-
wadzili drodze, i życząc. sobie jak nay-
prędzey stanąć w Hamburgu. W tey
podróży wieleśmy zażyły niewczasu, bo
dla zbytney suszy, często i nam i ko-
niom wody brakowało, tak, że przez
5 dni kropli jey w ustach AE nie
skał:

Do Hamburga przybyłyśmy d. p
maja w sam ida świąteczny. Stanę-
łyśmy w domu pana rezydenta od
dworu króla jegomości francuskiego.
"Ten zaś wielkiey pobożności pan, z wiel-
ką nas Przyja! PEB i uprzeymością.
Z Hamburga 50 maja wyjechałyśmy,i
przybyłysmy do miasta Lubeki, gdzie-
śmy obchodziły d. 6 czerwca, uroczy-
stość $. Klaudyusza, dzień sczęśliwy
założenia instytutu naszego. "lam przy-
jęłyśmy przenayświętszą komuniją, wi-
dząc że już do tego sakramentu nie
będziemy mogły przystępować, chyba
aż we Gdańsku. Wsiadlyśmy potćm w o-
kręt,na Którym znowu wieleśmy poniosły
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przykrości, tak zokazyi nieznośnychu-
pałów, jako i dla przykrego powietrza
morskiego. Przytem (lubo ta droga
zwyczaynie za 5 dni się odprawia),
wszelako, już dla nawałności morskiey,
już i dla innych okoliczności, których
nie byłyśmy wiadome. całe. 1o dni
w wielkim strachu i niebezpieczeństwie
zostawałyśmy, tak, żeśmy rozumiały, iż
wszystkie na tym okręcie zakończym
życie.

Jedenastego «dnia 'po wyjeździe na-
szym z Lubeki, przybyłyśmy do Gdań-
ska, gdzie życzyłyśmy 'sóbie cicho wniść
i nieznacznie; lecz niektórzy ichmość
z magistratu wyjechali 'przeciwko nam,
z wielką wspaniałością nas przyymując,
i więcey nad trzy tysiące ludzi zgro-
madzonych i nam się przypatrujących
było. Sluchałyśmy mszy 5. i kommu-
nikowały w kościele WW. PP. Brygi-
dek, które nas do klasztoru swego
w puściły, bardzo nam wielką świad-
cząc ludzkość i uprzeymość: to tylko
było nam z przykrością, żeśmy się z nie-
mi rozmówić nie mogły.

Zie Gdańska wyjechałyśmy d. 20
czerwca Życząc sobie jak nayprędzey
stanąć w Warszawie. W tey drodze
„miałyśmy sczęście w wielu być kościo-
łach, w których cudowne Nayswięt-
szey Panny obrazy , jako też i innych
świętych znaydowały się. Tak tedy
zbliżalyśmy się do Warszawy z podo-
bnóm weyścia do niey pragnieniem,
jak niegdyś lud izraelski do obiecaney
ziemi.

Przybywszy do Błonia, odebrały-
śmy list od JW. Jeymość Panny de Vil-
lers, damy królowey Jeymości funda-
torki naszey, w którym nam oznaymi-

  

1121

ła wolą 'teyże królowey jeymości, aby-
śmy ze trzy dni zabawiły w Błoniu,
„a to dla 'weselnego aktu Panny de Ma-
illy ze dworu także królowey jeymości,
który się miał odprawować w tymże
samym pałacu królewskim. gdzie dla
nas naznaczona była” stancya. Zatóm
wynalezione nam na te kilka dni w Bło-
niu jak naywygodnieysze mieszkanie
blisko kościoła, to jest, w osobney,
xięży kanoników regularnych przy
tymże kościele będących, rezydencyi.

Stamtąd wyjechałyśmyd. 50 czer-
wca, i ledwie milę od Błonia ujecha-
wszy, spotkałyśmy się z Panną de Villers
przeciw nam od królowey jeymości
wysłaną. Wyrazić niepodobna jak mi-
le i uprzeymie stawiła się nam' ta da-
'ma. Po wzajemnem z nią przywitaniu,
nasza kochana matka zniektóremi z nas,
wsiadła do karety teyż ePanny deVillers,
drugie zaś w naszey karecie jechały-
śmy. Za zbliżeniem się naszem do
Warszawy, tak wielka powstała bu-
rza ze straśzliwemi piorunami i grzmo-
tem, że z tey przyczyny «cicho i pry-
watnie stanęłyśmy około poludnia w pa-
łacu królewskim. Miałyśmy  sczęście
upaść do nóg królestwa ichmość. A
lubo to pierwsze przywitanie momen-
tałne było; z tak wielką jednak do-
brocią i łaskawością królewsto ichmość
nam się stawili, żeśmy o wszystkich
w tey drodze fatygach i przeciwto-
ściach prawie zapomniały. Królowa
zaś jeymość nie przestając na tem, że

|nas mile jako fundatorka przyięła; ale
kazawszy wszystkim ustąpić, macie-
rzyńskim nam się stawiła afektem.
Potem, abyśmy odpoczęły,do osobnego  pokoju zaprowadzić i obiad nam przy”
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nieść rozkazała.. Pragnęłyśmy db kla: | szey w królewskim pałacu, odprawo=

sztoru naszego schronić się, ale królo-
wa jeymość: przyszedłszy: do: nas po:
obiedzie, ukochaney matce naszey po-
wiedziała, że jescze w klasztorze na-
szym, kończyć niektóre rzeczy. potrze-
ba było, co umyślnie:do: przyjazdu.
naszego zatrzymać kazała, abyśmy to,
według. zwyczajów naszych rozporzą-
dziły, radząc nam: oraz. mieszkać w pa-
łacu jey przez: czas: niejaki, i dając

nam dia. pokoje: z małym: gabinetem,
abyśmy mialy: wszelką wygodę i spo-
sobność odprawowania: nabożeństw na-
szych..

Tegoż samego dnia,. chcąc nas
ukontentować,. do klasztoru naszego
z pańskiey łaski swojey sama nas za-
wiozła, dla: obeyrzenia go po całym
nas oprowadzała klasztorze i wszystkie
pokazywała officyny.

Ku wieczorowi. z nayjaśnieyszą pa
nią powróciłyśmy do pałacu. Wymó-
wić niepodobna, jak. wielkie miała
staranie, aby nam: na niczćm nie scho-
dziło,. osobliwie: dla kilku: z nas bar-
dziey z przeszłych fatyg i niewczą-
sów zasłabiałych. Ustawicznienas ob-
syłała podarunkami, i: kiedy jey ce
skąd osobliwego przyniesiono ,. zwykła
mawiać, przyda się: to: moim: żakonni-

com: Na to także: miała: wielką uwa-
gę , aby nam: żadney: przykrości i roz-
targnienia: nie czyniono; przez ten czas
rezydencyi naszey. w królewskim: pała*
cu, gdzieśmy: obchodziły uroczystość Na-
wiedzenia: N. P. w kaplicy królewskiey,
takoż nieszpory w wigiliją i w sam:
dzień święta tego, jako tęż ikommu+
nijąś. tamże zrana przyjełyśmy..

Że zaś pod ten czas rezydencyi na-

ła.

 

wał się w. Warszawie seym extraor-
dynaryjny, życzyła tedy nayjaśnieysza
królowa jeymość, abyśmy cały zgro-
madzony senat widzićć mogły;.z cze-
gośmy się jey wymawiały, za zbyt cie-
kawą tę: rzecz dla: nas icale niepo-
trzebną: mając; ale' postrzegłszy, że:
tego: królowa jeymość nie tylko ży-
czyła, ale' eale' chciała, poddałyśmy
się woli jey: Do tego królowa jeymość:
mocno nam. zalecała, abyśmy Boga: go-
rąco prosiły, żeby: rzeczpospolita:
dała konsens względem dóbr, które”
królowa jeymość dla nas kupić chcia--

Kazała tedy trzem damom dworu:
swego, ażeby, z nami: do zamku  jecha-
ły na sessyą. Z jednego. zatćm: wyso-
kiego okna przez rzadkie firanki,. to”
wspaniałe widziałyśmy. zgromadzenie,-
same od. nikogo nie będąc widziane.-
Potem nas po pokojach zamkowych:
oprowadzono. Powróciwszy zaś dopa-
łacu, dowiedziałyśmy się, iż. rzeczpoe'
spolita: wiglkie czyniła trudności w'ze-*
zwoleniu: na pragnienie królowey: jey--
mości, względem kupienia dóbr dla nas.-
Jednakże potein* tak Pan. Bóg skłonił

serca , że na wszystko zezwolóno!: I ci:
sami, którzy z początku nayprzeci--
wnieysi temu byli, mówili potćm;,iż:
gdyby nasz. 5. fundator żył natenczas, .
i jakiego umarłego wskrzesił, nie dał--
by przez: ten cud tak wielkiego dówo-
du' swojey' wysokiey/ świętóbliwości 1
skuteczney: przed Bogiem: intercessyi,-
jakoteraz,.gdy to zjednął córkom swo--
im;,. że: więcey; niżeli: 5,000 osób (1),>

 

(a) Oczywista co Aliczby osob omyłka w li-
czbie seymujących, bo ich nie mogło być”
chyba ze trzysta (h).
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zgodziło się na to, i ustąpili wiecznemi
czasy starostwa tego, które tak przy-
należało rzeczypospolitey, iż i sam król
rozporządzać niem niema prawa tylko
póki żyje. Dobrodzieystwo to przypi-
sać możemy protekcyi Matki przenay-
świętszcy, bo w ten sam dzień, w któ-
ry ta sprawa kończyć się miała, kró-
lowa jeymość fundatorka posłała nas
na Pragę przez Wisłę tylko, do cu-
downego obrazu Nayświętszey Panny
łoretańskiey, gdzieśrmy mszy świętey
słuchały i na tę intencyą kommuniko-
wały.

Gdy te wszystkie interesa tak sOkę,
śliwie poszły, tymczasem też w klaszto-
rze naszym ce byłe potrzebnego koń-
czono. Królowa zaś jeymość pragnąc
aby nam na żadnych wygodach w nim
nie schodziło, kazała nam wchodzić do
klasztorów w tem tu mieście znaydu-
jących się,iuważaćjeżelibyśmy co w nich
widziały dla nas wygodnego, żeby i
u nas toż sporządzić kazała. Sama zaś
z wielkiey dobroci swojey, nas do tych-
że wzięła klasztorów. W dzień Nay-
świętszey Panny szkaplerney, miałyśmy
honor być z królową jeymością u
'WW. MM. Karmelitanek, tam gdzie
mszy śś. .słuchałyśmy. Królowa jey-
mość prosiła 'w. matki przełożoney ich,

abyśmy obiad mu nich jadły, i żeby
przy każdey z nas jedna z ich zakonnice
siedziała, powiadając nam jak się któ-
ra potrawa po pelskunazywa.
Wieleśmy były zbudowane z pobo-

Żności
matek.

Miałyśmy także podczas różydagoyi

i uprzeymości tych „godnych

„aszey w pałacu wielu godnych osob.
wizyty, a to przez respekt dla nayja-

 
„klasztor ten nasz zastał.

| go .dnia;królowa jeymość darowała nam
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śnieyszey. królowey jeymości, nayczę-
ściey zaś u nas bywali, J. X. Rosse

AB kaznodzieja zwyczayny króla je-
gomości i J. X. Ozanna przełożony
JJ. XX. Missyonarzów, i inni tegoż
zgromadzenia, którym mamy. wielkie

obligacye. Królowa jeymość tego chcia<
ła, ażebyśmy do tychże ichmościów
schodziły, a to z tey przyczyny, że i
ich była fundatorką, i żebyśmy widzia-
ły, że jako ciż ichmość dobrze byli u-
fundowani, tak i my teżnie miałyśmy
mieć krzywdy.

Gdy tedy już w naszym klasztorze
wszystko było gotowo, więc na wpro-
wadzenie nas do niego, nayjaśnieysza
królowa jeymość naznaczyła dzień nie-
dzielny, w który przypadała uroczy-
stoć „5. Romana męczennika, to jest
dnia q sierpnia 1654). "Da ceremonija
w ten się odprawiła sposób.

Nayprzód na tydzień przed tćm
objęciem fundacyi naszey, cicho wyje-
chałyśmy z pałacu królewskiego, i za-
częły w swoim mieszkać klasztorze.
Następnie d. 7. sierpnia, królestwo ich-
mość z nayprzednieyszemi z panów i dam
dworu swego, uczynili nam honor przez
odwiedzenie nas osobiste. Dnia 8. J.Xiądz
officyał warszawski wchodził, i ze

zwykłemi ceremonijami klasztor bene-
dykował. Tegoż dnia J. X. Nuncyusz
do nas dłeił:. i w„dobrym porządku.

"Tegoż sąme-

całe „ejało 8. Romana męczennika.

W „czćm .osobliwsza ta rzecz była, iż
królowa jeymość tę nam „dając relikwi-
ją, zgoła nie wiedziała, iż w dzięń na-

stępujący, i przez nią nażałożenie
fundacyi naznączony,ugoczysiośygeBoż
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%6 męczennika przypadała, oraz że
w tenże sam dzień święta jego,wyje-
chałyśmy z Paryża. Zatćm z wielkim
respektem, te okolicznościprzełożyły-
śmy nayjaśnieyszey królowey jeymo-
ści oświadczając oraz stąd wielką ra-

„ dość naszę, że miałyśmy dokument pro-

-

tekcyi tego świętego męczennika nad
nami i tą fundacyą naszą.
W ten tedy sczęśliwy dzień poje-

chałyśmy do kościoła WW. MM. Kar-
melitanek, któreo to, aby się z kościo-
ła ich ta ceremonija zaczynala upra-
szały królowey jeymości. Przyjecha-
łyśmy do mich zrana © godzinie ośmey.
Jmć xiądz Piacieu spowiednik nasz wy-
stawił nayświętszy sakrament w mon-

strancyi, 'namz łaski królowey jey-
mości darowaney. Potem odprawiwszy
mszą ś., do kościoła naszego, dla przy-
jęcia $rotelsyi; poszedl. Około godziny
dziesiątey, królestwo ichmość z całym
dworem i zwielą państwa do kościoła
WW. MM. Karmelitanek- przybyli,
w krótce po nich i Imć xiądzspy
usz z wielą innych kaplanów przyje
chał. "Ten ubrawszy się w kapę, wziął
nayświętszy sakrament, i wyszedł z ko-
ścioła pod baldachimem. Naybliżey
jego szli Ichmość XX. Misyonarze zja-
rzęcemi w ręku świecami; po nich.
inni duchowni, każdy według swe-
go urzędu i godności; szla także kape-
lia królewska z trąbami, kotłami i
innemi instrumentami  muzycznemi,
wdzięczną melodyą wydającemi. Gwar-
dya koronna ciągnęla po obu stronach
aż do drzwi kościoła naszego. Ulice
zaś wszystkie, przez które ta wspania-
ła processya przechodzić miała, boga-
temi królestwa ichmości obite były

Dzieje dobrocz Listopad , rok 1822.

 
chę samey królowey jeymości.

„mszą $. celebrował,

laudamus:' 
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szpalerami. Zaraz za baldachimem szedł
król jegomość czyniąc ten honor na-
szey kochaney matce, że ją sam prowa-
dził; przed królem jegomością szedł
marszałek z laską marszalkowską ; po-
tem szła królowa jeymość prowadząc
kochaną siostrę naszę assystentkę; nay-

przedńjeysze zaś dariy, każdą z nas pro-
wadziły.

_ Itak ta cała processya w ślicznym,
|do malenkiego kościolka naszego, postę-
powala porządku. "Takto zaś była rzecz
nabożna, :że ikamienne serce zmiękczyć-
by się musiało, tę tak piękną widząc
ceremoniją.

Wtenże sam dzień ta osobliwsza
rzecz się trafiła, że nad całym klasz-
torem naszym „wielką widziano tęczę;
także i biała golębica „do tey wleciałą
celi, którą sobie królowa jeymość dła
swey obrała rezydencyi, chcąc cza-
sami po kilka dni zabawić się u nas.
Co wszystko wielką przyniosło pocie-

Każda
z nas nie tylko podczas processyi , ale

di po skończeniu jey; trzymała zapalo-
Następnie J. X. Nuncyusz

na którcy komrmu-
niją ś. przyjęłyśmy, Podczas teyże mszy Ś.
kapelia królewska grała; a po skończe=
niu.mszy, tenże pralat zaczą! 7e Deum

naostatek do klasztorney
nas odprowadził furty, za którą skoro-
śmy weszły, kśzał nam: Zaudcte domi-
num zaśpiewać ,.cośmy z niewymówną
radością serc naszych nczyniły, po
tak wielu przeciwnościach , jużeśmy
się za zakonną widzialy klauzurą, którą
od tego dnia zaraz już Xiądz Nancyusz
nam naznaczył.

Królewstwo ichmość natenczas do
72

ną świecę.

£że
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klasztoru wniść nie chcieli obawiając się
"dać okazyą do zbytniego nacisku ludzi,
których bardzo wielka mnogość tego.
oczekiwała. 'Fegoż dnia i nazajutrz
królowa jeymość przysłała nam obiad
i wieczerzą, irazem z królem jegomo-
ścią na nieszporze u nas byli w kła-

sztorze. Po nabożeństwie, królowa jey=

mość imieniem naszem o. wybaczenie
króla jegomości prosiła za wszystkie
przykrości któreśmy mu sprawić inogły,

podczas rezydencyi naszey w pałacu
jego. Upraszała go przytem, aby nas
zawsze w królewskiey swojcy mieć ra-
czył protekcyi. Król jegomość zaś,
wielce uprzeymie nam się stawił, o-
świadczając oraz, że wielkiey chwały
boskiey z tego naszego instytutu w tem
się spodziewał królestwie.

Jmć Xiądz Nuncyusz, ornat wktó-

rym mszą ś. celebrował, darował nam.
-, Nie mamy dosyć słów i wyrazów
do należytego określenia wam obo-

wiązków, jakie mamy dla królowcyjey-

mości  fundatorki naszey, i tylko was
kochanych siostr upraszamy, ażebyście
dobrotliwego Boga wspólnie z nami pro-

sily, iżby te jey ustawieznie nam świad-

czone laski, i wtćm życiu i w wicczno-
ści nagrodzić raczył; nas zaś aby spo-

  
sobnemi uczynił coraz bardziey zaslu-|
giwać na jey protekcyą, i ażebyśmy

w tem tu królestwie były prawdzi-

wemi świętych naszych fundatorów
nasladownicami, to sobie -jednając
sczęście być od nich w ostatnią
śmierci godzinę,za prawdziwe przy-
znanemi córki.

Tegoserdecznie pragną,te, które ra-

zem wszystkie, to jest: dwanaściepro-

fesek, dwie nowicyuszki od siostr na.
 

RZY =) akfieg

szych paryskich nam dane, dwie sio-
stry kołowe, i dwie probantki teraz
na stan siostr chorowych przyjęte, pi-
szą się w miłości chrystusowey

WAS KOCHANYCH SIO3TR niegodne
w Chrystusie siostry i uniźone slugi.

Siostry zgromadzenia warszawskie-
go Nawiedzenia Nayświętszey Panny
Maryi. D. $. B,

UMIEJĘTNOŚĆ DOBROCZYNNOŚCI.

WIADOMOSC HISTORYCZNA O ZNAJOMSZYCH
BANKACH ze Sczegulowym ich opisem.

Ciąg drugi—Ob. wyżey st. 952—85.

2. Systemat Lawa weFrancji. (1)

W Ppnzeciącu 18 wieku, Francya dwa
razy doznała skutków monety papie-
 rowey.

Tadwik ©PY umierając (1715) żo-

stawił długogromny, dwojaki: pierwszy,
'do zwrótu którego w kapitale rząd był
'obowiązany , wynosił 910,994,000 fr.

Drugi zaś, zaciągnię- j
ty na wieczny procent
w ilości 86,009,510 ir.
to jest: od summy ka-
pitalney . . . + 2,400,000,000

W ogule . - . . . . . 5,110,994,000 fr.
Filip Xiąże Orleanu, rejent pań-

stwa, nie widząc ratunku do pozbycia

się tak ogromnego ciężaru, wyznaczył

 

(1) Melon. Dutot. Stevert, Iconomiepodtża
Duverney, kŁxamen des rćfexions (de Du-
tot) sur lesfinances et lecommerce. G .
Kssai sur le revenu public T. I. str. 411
T. II. str. 1. Say, Traitć OEconomie polit,
T.1I,str. 452. Storch, ours dqEconomiepe.

litique T. IF. str. 140:
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kommissyą do przeyrzenia tych dłu-
gów, która po naydowolnieyszych czyn-
nościach, zmnieyszyła dlug do 2,000
miłiónów fr. a procent od nich do 80
milionów.
centów rząd nie miał więcey nad
9,016,516 fr. przewyżki dochodu nad
rozchod roczny.
Wtem Jan Law, rodem Sak zna-

ny także we Francyi pod imieniem
Jana Lassa, podał rejentowi projekt za-
radzenia grożącemu niebezpieczeństwu
bankructwa, oraz uwolnienia rządu od
tak ogromnego dlugu. Pierwsze jego
kroki były chwalebne, następne zaś po-
grążyły Francyą w nędzy i rozpaczy.
W roku 1716, Law zaczął od założe-

nia banku obiegowego, na który otrzy”
mał od rządu przywiley. Kapitał ban-
ku złożony został za pomocą akcyj,
których czwartą część wnoszono w mo-
necie brzęczącey, trzy zaś biletami
krajowemi tracącemi w ówczas 60 do
70 na 5, to jest: około $ wartości ich
imienney.

Kapitał ten początkowy wynośii
imiennie 6 milionów fr. z których
w monecie .. 1,500,000 fr.
Biłetami zaś krajowemi

4,500.000. Lecz gdy bile-
ty, nie mialy rzeczywistey
wartości nad . .

kapitał zatćm SOW
banku składałsię z 5,500,000 fr.

Pomimo tak 'słabey pomocy, handel
śmiertelnie prawie dotkniony powsze-
chną nieufnością, powtarzanym ban-
kructwem kraju, i częstą odmianą zna:
ku wartości, zaczął na nowo okazywać|
ślady życia.
-Rząd oświadczył, iż przyymować

Lecz na wypłatę tych pro-

1,800,000  
|
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będzie lilety bankowe za podatki pu-
bliczne do kass swoich, przez co nie

mało się przyczynił do nadania tym

biletom zupełney wiary.
To zaś naywiększyim atk kredyt;

że nosiły na sobie zapewnienie, jako

wymienianemi będą w każdym czasie

na monetę takiey wagi i cechy, jakiey

była moneta zostająca w obiegu pod=

czas ich wypusczenia. Warunek ten

albowiem, zabezpieczał od pogorszenia

wartości monety, jakiey ta ulegała cią*

gle od roku 168g, a stąd bilety banko-
we zyskiwały na wstępie jeden od a

łaży względnie do monety brzęczącey.

Wroku następnym 1717,Law otrzy.

mał przywiley wyłączny kompanii han-

dlowey zachodniey, czyli Indyj zacho-

dnich, ustanowioney jescze za ministra

Richelieu, a która od dawna zaledwo

tylko tlała. Bank utworzył przeto

200,000 akcyj, każda po 500 fr. nie

w monecie lecz w biletach krajowych,

od których rząd przyrzekł na wieczne

czasy wypłacać po 4 od8. W pierw-
szym roku, przychod ten wynoszący 4
miliony, obrócony być miał do przed-

siewzięć handlowych, w następnych zaś
latach, przeznaczony był dla akcyoni-

stów.

Pierwszy ten obrót, wielce był ko-

rzystnym dla właścicieli biletów kupu-
jących akcye, które nabyte za papiery,
nie mające nad 3 wartości, skoro miały
sobie. zapewnionych 4 od 6 procentu,

oprócz innych zysków handlowych, ła-

two doszły do całey swojey wartości,
a nawet, tak korzystne użycie 100 mi-

|lionów papierów krajowych, podniosło

wartość reszty zostających w obiegu.

Lecz ta kombinacya, łącząc w je:

72*
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dno czynności bankowe ze spekulacya-
mi handlowemi, tak podległemi niebez-
pieczeństwu, była w istocie złą i prę-
dzey czy pózniey musiała koniecznie
narazić kredyt handlowy. Nie postrze-
żono atoli tego niebezpieczeństwa, a za
patrywanie się tylko na tak świetny
początek, sprawiło, iż kredyt banku
przeszedł wszelkie nadzieje.

Widząc to rejent, łatwodałwiarę
dalszym obietnicom Lawa; za poradą
więc jego spłacił wszystkich akcyoni-
stów, i zamienił bank tea, dnia 1 sty-
cznia 1719, na bank królewski (banque

royale. Summa ogulna wypusczonych
dotąd biletów bankowych wynosiła 5g
milionów fr.
aw zostawał zawsze na czele tę:

go banku. ? zj
Bilety wypusczane przez bank kró-

lewski, nie obiecywały już wypłaty mo-
netą teyże wagi i cechy, jaką miały
sztuki zostające w obiegu podczas wy-
pusczenia biletów, aletylko zapewniały
wypłatę w sztukach srebrnych pierw-
sze zatćm naznaczały stałą ilość srebra,
drugie zaś tylko liczbę franków, mogą:
cych, jak wiadomo, uledz wszelkiey od-
mianie. Słaba ta na pozor Okoliczność,
była jednakże wielkiey wagi, i winnym
czasie dostateczną bycby mogła do zro-
dzenia nieufności; lecz wówczas umy-
sły wszystkich oddane były ślepemu

"zaufaniu olbrzymim spekułacyom sy-
stematu Lawa, biorącegoistotnie po-
czątek od maja 171g, a który w prze-
ciągu roku, bo do dnia 21 maja 1720, daty
zupełnego znisczenia jego, przebiegł
wszystkie koleje niesłychanego wzrostu
i ostatecznego upadku.

Dwa wielkie sposoby zajęły myśl

i
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Lawa: pierwszy, aby bilety bankowe
ząmienić na monetę papierową, a to
wymagając jey koniecznie w podatkach,
wprowadzając ją powoli do wszystkich
umów, a nadewszystko pogorszając cią-
gle monetę brzęczącą, celem ogulnege
ku niey zniechęcenia. Drugi sposob na
tóm zależał; aby połąsźwh w jedno jak
naywięcey przedsiewzięć handlowych,
i utworzyć dłą nich akcye, których
summa wyrównywałaby całemu długo-
wi publicznemu. Rząd miał zakupić
te akcye od kompanii monetą papiero-
'wą, odpożyczyć. od niey tęż monetę
na wieczny procent dła zapłacenia wie-
rzycieli stanu, a nakoniee przedać
akcye dla wykupienia monety papiero-
wey, obiecując sobie nie małą jescze
korzyść na tych wszystkich przemia-
nach i łażowaniu (agiotage.)
W zamiarze przywiedzenia do skut»

ku tego planu, w maju 1719 do kompanii
Indyj zachodnich dołączono kompaniją
Indyy wschodnich czyli Mississipi, nie-
gdyś zawiązaną także przez Richelieu, i
również tlejącą jak i pierwsza, i nazwano
je kompaniją Iadyj. Utworzono 50,000
nowych akcyj, każda po 500 fr. mone-
tą brzęczącą, które wnet przedane zo-
stały po 550 fr.; tak wielkie było zau-
fanie w przedsiewzięciach tych kom+
panij. Zebrana stąd summa, wynosiła
w monecie brzęczącey 27,500,000 fr.;
ćzęść tych pieniędzy, obróconą została
na zbudowanie kilku okrętów, co tak
dalece powiększyło zaufanie publiczne,
iż wołano o nowe akcye. Jakoż mie-
siącem poźniey utworzono ich jescze
50,000 i przedano po 1,000 franków.

Rząd, niczego wprawdzie niesczę*
dził, aby powiększyć wyobrażenie ©

3 :
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ogroimności tego zakładu. Oprócz dzier-

hę ? w”
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'eujących tylko 200 fr. przychodu, to

żawy tabaki,dozwolił mu wybicia mone-|jest: zaledwie 2 od 8, już była dowo-

ty za 5o milionów fr., odstąpił mu |dem zniżenia rzeczywistey wartości bi-

wszystkie ogulne dzierżawy(fermesgć- |letów. bankowych, podniesienie zaś ce-

nórales, otkupy), nakoniec kompanija

wybierała wszelkie dochody kraju.

Wtedy kompanija oświadczyła , że

zapłaci akcyonistom swoim przychodu

(dividende) od każdey akcyi' po 200fr.,

'€o licząc po 4 od $, było procentem jak-

by od 5,000 fr. Na takie hasło, akcye

podniosły się w rzeczy samey aż. do

tey ceny.

Lubo nikt nie wątpił, że kompanija

istotnie tak wielki znalazła zysk wspe-

kulacyach swoich; wszełako pierwsi ak-

cyonisci znali to dobrze, iż tak nadzwy-

czayny przychod, podnoszący wartość

akcyj dziesięć razy wyżey, utrzymać

się długo nie mógł, i dla tego korzysta-

jąc z okoliczności, wyprzedawali swoje

akcye i kupowali ziemię. Ta ich po-

myśłność, była właśnie bodźcem dla in-

nych do kupowania akcyj, które po

czterech następnych utworzeniach do-

szły do 624,000.. Atych, około 200,000

akcyj zostawało w obiegu, resztę zaś,

to jest: 424,000 bank zakupił biletami

swojemi,ite bilety odpożyczył na nowo

od kompanii w summie 1600 milionów fr.

. na wieczny procent po 4 od 6, to jest

za procent 48 milionów fr., a natomiast

oświadczył, że płaci wszystkim wierzy-

cielom stanu biletami bankowemi..

Tak wielka ilość wypusczonych

w obieg biletów, wynosząca w ogule

2,696,100,000 fr., nie łatwo użytą być

mogła.

akcyj i towspółubieganie się podniosło

ich cenę aż do 10,000 fr.

Rzucono się zatćóm do kupna. 

ny pracy itowarów, wspierało jescze tę

prawdę: Lecz czyliż podobna było ro-
zumieć,.aby akcye, wynoszące początko*-

wie 5oo fr., mogły dawać dochodu po-

200 fr.  Zkądżeby kompanija mogła
wziąć co rok 124,800.000 fr. przychodu

dla 624,000 akcyj. MKtóż w tćm nie po-
strzega skutków machinacyi Lawa,

w którego plan wchodziło właśnie, pod-

niesienie czasowe ceny tych akcyj, dla
znisczenia niemi większey części długu
skarbowego. " Dokazano więc tego
w rzeczy samey; nieprzewidziano atoli,

że za wzrostem ceny. akcyj, rząd znay-

dzie współubiegających się do ich wy-
przedaży: w samychże akcyonistach, co
właśnie i nastąpiło. Dawnieysi akcyo-
niści spieszyli z wyprzedażą akcyj, za-
pewniających im zysk tak znaczny, bank
zaś czyli rejent wyprzedać nie mógł
swoich. Zbyt wielka. zatćm liczba ak-
cyj znaydującychsię do przedania, zro-
dziła zamieszanie, a stąd wszyscy rzu-

cili się tłumem do wymiany biletów

bankowych na złoto i srebro. ©
Postrzegł nakoniec Law, niebezpie-

czeństwo dla systematu swojego, iaby

go utrzymać, radził rządowi jak nay-
większą okazywać pogardę dla kruszcu.
Jakoż dozwolono wywozić go z kraju,
zabroniono zaś wprowadzać. Bilety
bankowe były monetą prawną; ustano-
wiono ich wartość po 5 od e wyżey od
monety brzęczącey,. i aby tym bardziey
zniechęcić narod. ku tey, ostatniey, po-
gorszano ją następnie w krótkim przecią-

Wygórowaną ta cena akcyj, obie- | gu czasu, tak, że frank był 28mq,ż0'4,6074,,
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80'4,100'4,70'1,65/ częścią grzywny czy-
stego srebra. )

Nakoniec, dekretem d. 27 lutego 1720
rozkazano, aby nikt nie ważyłsię mieć
u siebie więcey nad 500 fr. w moneż
cie brzęczącey; pod karą konfiskacyi i
nadto 10,000 fr. strafu, zaymując w to
wszelkie zgromadzenia a nawet ducho-
wne (2). |

Wszystkie te iednakże rodki, nie
zaradzaly złemu. Nikt nie chóiał już ku.
pować akcyj i wszyscy. domagali się
monety, którą albo zakopywali, albo
wysyłali za granicę. Moneta znikła zu-
pelnie z obiegu, i pozostał sam tylko
papier „, w mieyscu zaś tylu mniema-
» nych bogactw, mówi Volter, istotne
„ ubóstwo rozciągnęło nad francyąpa-
„» nowanie.”

Zmieszany Law, że mu się żadne
nieudawały projekta, rozumiał, iż wy.
górowana cena akcyj, nieobiecujących
przez to nad 2 od9, jest przyczyną ich
dyskredytu, i nie wątpił że się na nowo
rzucą do ich kupowania, skoroby spa-
dły na 5,000 fr. Aby więc tego doka-
zać, rozkazano dekretem 24 maja, że
bilety nie będą odtąd mialy, nad po:
łowę wartości swojey imienncey.

AAAAOAZA

'(2) Dla tym sciśleyszego wypełnienia dekretu,
Postanowiono; że sumina skonfiskowana;,
w połowie isć będzie na donosiciela, a w po-
łowie do skarbu publicznego. Jeden więc
z przednieyszych panów, przyszedł uw:a-
domić rejeqńta, Że pewny obywatel ma
W szkatule 100,000 fr. złotem. Zdziwiony
Tejent, że osobą takiege znaczenia chciała
na siebie wziąć rolę donostciela, zapytał,
kogoby przychodził oskarzać?— Mnie sa ne-
go odpowie donosiciel—I dla czegoż 'to
W.Pan czynisz?— Dla tego, rzecze, abymmógł zatrzymać choć połowę własnych
moich pieniędzy.  
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Dekret ten, posłużył tylko, doosta-
tecznego zdarcia zaslony, i byłhasłem
nicodzownego upadku całego syste-
matu. Nazajutrz wszyscyjednogłośnie
domagali się wymiany biletów, których
wartość widzieli być tylko zależącą od
ustanowień rządowych.  Postrzegłszy
rejent okropne skutki dekretu, odwo-
łał go w sześć dni późniey,i powrócił
bilety do dawney wartości imienney,
a natomiast podniosł wartość imienną
pieniędzy. Były to prawdziwekonwulsye
konającego zakładu, którego już nie
dlużey utrzymać nie mogło. Okazicie-
le biletów, niechcieli słuchać żadney
propozycyi, i wolelioddawać je rządo-
wi na procent za 50/2 aż do 1007”%
części ich wartości imienney. Bankru-
©two te przywiodło wierzycieli stanu ©
stratę 44 milionów fr. dochodu roczne
go, a w kapitale o 844ż miliorów. U.
padek zaś akcyj, przeszedł jescze upa-
dek biletów. >

3. Kassa wytrącająca w Paryżu
(Caisse d'escompte de Paris) (5.)

Kaussi wytrącająca paryska, założo-
ną została w r. 1776. Początkowy jej
kapitał wynosił 12 milionów fr. i po-
chodził z 4,000 akcyj, każda po 5,000. fr.

Do roku 17585, bilety jej w pelnym
zostawały kredycie, lecz w tym roku
kassa pożyczyła rządowi 6 milionów fr.
gotowemi pieniędzmi; spekulacye han-

 

(5) Miradeau, De la caisse d?escompte. Ganilh,
Des dioera sysiómes d'economie politique T.
 Jf. str. 190. Struensee /Abhandlungen iiber
wichlig-Cagenstinde der S'aatswirthschaft,T.
1Ii 1LI. Storch, Cours d'Economie politi=
guć 1./I air. 200.
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dlowe niemałą także część edwrócily
jej kapitału, tak dalece, że w kassie.

zaledwie zostało 13 do 2 milionów fr.

Nierozwaga ta, tylko co nieprzywiodła

kassę do upadku, od którey zachowali

ją kupcy paryscy, posiadacze nayzna-

cznieyszcy części biletów. Kupcy ci,

wstrzymali się z wymianą biletów itym

sposobem dali jej czas do zebrania ka-

pitałów swoich. Gdy zaś kassa odkla-

dając co rok część przychodu na kapi-

tał, powiększyła go tym sposobem o 2

miliony fr., to podniosło akcye' aż do

5,500 fr. i w tym właśnie czasie utwo-

rzono jescze 1,000 akcyj po 5,500 fr;

przez co początkowy kapitał banku po

mnożony został o 53 milionów fr. Po

wszystko, tak dalece naprawiło poloże-

nie kassy wytrącającey; że w listopa

dzie tegoż roku, akcye jej przedawaly

się już po 5,600 fr. Wtedy przełożeni

bankowi umyślili założyć spekulacyą

naprzedaży akcyj, i na ten koniec po-

stanowili utracić có$ nawet na dywi-

dendzie. Obiecywali więe naprzód cią.

gle na następne pólrocze wyższą dywi-

dendę nad przychody kompanii, a dla

tym silnicyszego przekonania o rzete]:

ności obietnie: swoich, kupowali nawet

od niektórych: osób przypaść mającą

pół roczną dywidendę  za'cenę odpo

wiednią czynionym przez nich nadzie-

jom. Publiczność sądzić nie mogła, aże-

by przelożeni bankowilub ich wspól-

nicy kupować mieli na stratę; podnie-

siono więc cenę akcyj do spodziewanego

przychodu , i*tym sposobem na począt-

ku roku 1784 przedawały się już poj
(nosił już 170 milionówz.5,000, fr., a do końcaroku doprowadzono

je do niesłychaney ceny 8,000 fr. Wtedy

spekulatorowie przedając własne

; -
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zyskiwali po 400 fr. kapitału na każde

io fr. przepłaconey dywidendy, albo.

wiem 10 fr. na pół roku czyli 20 na

rok, po 5 od$, czyni procent od 400 fr.;

zysk ich nawet był niekiedy wyższy,.

chciwość albowiem i łatwowierność ak-:

cyonistów podwyższała jescze nadzie-
ję przychodu.

Aby polożyć tamę temu łażowaniu,

rząd przeciął wszelkie nadzieje pod-
wyższenia przychodu za upłynione pół.
rocze i dekretem d. 16 stycznia 1785
zalecił, rozdzielić między akcyonistów

przychod znaydujący się w kassie na d.
(5+ grudnia. Był to w rzeczy samicy nay-
dzielnieyszy środek do położenia tamy
Lmachinacyom spekulatorów, opartym
jedynie na nadziei;jakoż niepodobał
im się wcale i tyle dokazali, źe rząd
zaniechał pierwszego dekretu swojego,
i postanowił scigać grających w akcye
(joueurs dans les fonds, stocks jobbery)
czego uniknąć tysiące znaleziono 5spo-
'sobów..

W: takim stanie rzeczy, kassa wy-

trącająca pożyczyła skarbowi królew.

skiemu 70 milionów fr., w czasie kiedy

finanse krajowe, w naygorszym były:

stanie. "Do jedno obudziło. właścicieli

biletów, iwszyscy: rzucili się do ich wy-
miany'na monetę; gdyzaś bank nie był

w możności: zaliczenia: tak wiela pie-

niędzy,szukał więc rozmaitych ucieczek,.
przez co bilety spadły od 5 do6 od g,.

Wszelako kassa, nieprzestawała po-
życzać rządowi; w r.1788' dopożyczy=
ła mu 25 milionow fr., a przy końcn

roku następnego, dlug jej u' rządu wy»
Odiąd. kassa

wyciągnęła z obiegu: bilety swoie i rząd

akcye |został tylko jedynym jej dłużnikiem,
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4. dssygnaty t mandaty we Francyi (4.)

Dsia 19 grudnia 178g roku, zgro.
madzenie narodowe, postanowilo utwo-
rzyć papiery, hypotekowane .na skon-
fiskowanych dobrach duchowieństwa i
emigrantów, z własnością kupowania
za nic tychże dóbr: Pierwszą jegoczyn.
nością było, zapłacenie 170 milionów
należnych kassie wytrącającey.

Gdyby nie więcey wypusczono as.
sygnat nad rzeczywistą wartość tych
dóbr, obok tego gdyby naznaczono sta-
ły szacunek ziemi, oraz zapewniono, że
pewna ilość assygnat, odpowiednia ta-
kieyże ilości monety brzęczącey, kupić
może w każdym czasie oznaczoną część
ziemi, i gdyby palono assygnaty w mia-
rę powrótu ich do kassy za dobra wy-
przedane, wówczas znajomą byłaby
wartość tych assygnat, które mogłyby
wprawdzie, cokolwiek tracić, wzglę-
dnie do monety brzęczącey, nigdy atoli
nie wpadłyby w ostatni dyskredyt.
Owoż właśnie zgromadzenie narodowe,
nie zachowało żadnego z powyższych
przepisów, i lubo początkowie zamie-
rzyło nie wypuścić więcey assygnat'nad
wartość ich imienną 400 milionówy fr.,

* wkrótce jednakże potrojono ich liczbę,
a następnie doprowadzono do niesły-
chaney ilości 48 bimilionów fr. (5.)
==

 

h a

($) Ganilh. Essai politique"surłe revenu pu-
blię. T. II. str. 121. Peuchet, Statist qus de la
France str. 546. Say, Traitć d'economie po-
ltigue T. I. str. 454, Storch, Cours d'eco-
nomie politique I. VI. str. 176. Bizet, Pre

- €is des dioerses manićręs de spćculer sur les
Jfonds publics, str. 165. ć

( (5), Wypusczanie assygnat w takiey następo-
wało kolei: w kwietniu 1790 roku za 400
milionów fr., we wrześniu tegoż roku po-
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Przy ustanowieniu tego znaku mo.
nety, oświadczono; iż dobra przedawa.
ne będą za assygnaty przez publiczną
licytacyą. Iuecz któż nie widzi; że war.
tość ziemi na papiery, zmieniać się ciągle
musiała w stosunku do wartości rze-
czywistey assygnat, i że im więcey rząd
ich wypusczał, tym bardziey zniżać się
musiala ich wartość, a tćm sahćm więk:
szą ich ilość ofiarować wypadało za ku-
/pującysię majątek. Kiedy więc wyra.
żono na bilecie: „dobra narodowe; assy-
gnata 100;frankowa, oczywistą jest rze-
czą; że nikt nie mógł mieć naymniey-
szego wyobrażenia o istotney wartości
takiey assygnaty, albowiem za tenże
kawalek ziemi wypadało następnie dać
jednę assygnatę,dwie, dziesięći t. p. sto-
sownie do ich ilości ikredytu. Jakoż
póki liczba assygnat: nie przechodziła
potrzeby obiegu, póty wartość ich nie
'doznawała odmiany, zwłascza, że uwa-
żane być mogły za monetę papierową,
jako przyjmowane w podatkach publi-
cznych. lecz skoro ilość ich pomno-
ż0ne nad potrzebę obiegu, wnet nagle
spadać zaczęły. Zdawało się rządowi,
że potrafi zatrzymać wartość assygnat
przez ustanowienie ceny stałey wszyst
kich towarów, ale przez to powiększył
tylko zamieszanie i odwołać musiał u-
rządzenia śwoje, oraz zostawić assy-

mAA APADAZA.PNA

suniono je do 1200 mil., do dnia 1 stycznia
1793 wypusczonoich w ogułe za wartość
dmienną 5.626 mił.. dnia 7 września 1796
było już ich za 8,8163 mil., dnia 7 września
179% dochodziły do 19.6994 mil., nakonieo
7 wrzcśnią 1796 wynosiły 45,579 milionów:
Resztę dorobiono za granicą i wkraju, tak,
że liczono assygnat; prawdziwych z,fał--
szywemi do 48 bimilionów fr. wartościich
imienney. Z ad ;

 
+
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gnaty upadkowi, od któtego nie już za-
chować ich nie moglo.

I czyliź padaka było rozumieć, aby
assygnaty potrafily zatrzymać wartość
swoję, przy tak niezmicrzoney ich ilo.
ści. Jakoż w szóstym roku bytu swoje.
go, do tak niskiey spadły ceny, że za
sLo frankową assygnatę. nie można bylo

nawet przez licylacyą kupić cala kwa-
dratowego ziemi, na monetę zaś brzę-

czącą sto franków, wynosiło zaledwie 5
soldy i pół, około g groszy polskich.
Lruino zaisle opisać nędzę i roz-

pacz wierzycieli stanu, dojakicy tómban.
kructwem przywiedzeni zostali; wszyst
kie albowiem dlugi skarbowe splłacono

assyguatami. Wielu z nich rzucalo
się do Sekwany, -

śmierci z glodu.
Część tych biletów wyciągniono

z obiegu przez wyprzedaż dóbr; nay-
muiey zaś polowa, a podług śanychił na.
wet części pozostały jescze u właści-
cieli. Aby je wydobyć,

wnieść do skarbu 600 mił: pożyczki
przymuszoney,i przyjmowa] sto franków
assygnatami za franka w monecie: dlug
ten miał być umorzony przez lat dzie-
sięć, potrącaniem co rok dziesiątey czę-
ści z podatków publicznych. "Tym je.
dunak sposobem wydobyto tylko z obie-
_8n assygnat za 14v00 milionówfr.,.re-
szła zaś zredukowaną zostala do trzy-
dziestcy części wartości„swojey imien
ney, i tę ilość-wymienić:kazano na man.
daty, nowy rodzay monety papiercowey,
dla zastąpienia „assygnat.

Liccz już naznaczano cenę dóbr na
mandaty, których utworzono za 2,400
milionów fr.i przedawano ziemię bez
łicytacji. Publiczność, nauczona już.|

Łzi.je dobrocz: listopad, rck 182%.

unikając powolney|

rząd nakazał”
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poprzednim przykladem, nie czekała
dlugo z wymianą tych papierów na zie-
mię, owszem uprzedziła nawet ich wy-
pusczenie.

Poinimo staley ceny dóbr na man-
daty, papiery te jednak w pierwszym
zaraz dnin ich utworzenia, przedawały
się po 26 za9, po kilku zaś miesiącach
spadły do tówhka 13 Za Sto.

Obieg tey monety papierowey, za.

czął się d. g czerwca i7yb, a skończył
d. 7 września następnego, i spożyty zo-

stał już wyprzedażą dóbr narodowych
już podatkami publicznemi.

Odtego czasu Francya wolna po
dziś dzicń od monety papierowey,

5. Bank Francuzki (6.)

Widzieliśmy już wyżcy (st. 8go), że
bank francuzki, nie oddala się wcale
od przepisów zachowawczych banków
obiegowych; że wytrącanie wexlów,na
rachunek kupców zagranicznych i pro-
wincyonalnych , biletami niemającemi
oviegu za obwodem łaryża, mogło na.
razić kredyt banku, przez zbyt nagłą
wyanianę tych biletów na monetęi wy.
wiezienie jey za granicę lub na pro-
wiacye; lecz nanieniliśmy obok tego,
że bank zaradził już tey nieprzyzwo-
itości, zakładającbanki pomocnicze po
innych miastach.przemysłowy :h i roz-
ległey konsumpcyi, za poinocą któ-
wych, załatwiać się będą stosunki mię-

 

ZY

(6) Peuchet, Stastięt, de lu France str. 476.
|Uan lh, des do syt. d con. p u. T, Ł
ste. 1392 Storch, Ccurs a? Econ pik h. K1.
tr. 182. Aa minerv* frarę sę. Bret, pró
cis deś dio+rses marióres de spóculer śur lee
fonds publick, str. 16.
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dzy prowincyami a stolicą. Slowem,
bank francuski założony w r. 8 (1800)
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chodu, aby była obracaną na zakupo-
, wanie dlugu rządowego znajomego pod

przez zgromadzenie prywatne iwolne,, nazwaniem stałego procentu po 5. od
bez żadnego względem rządu obowiąj | o (5 pour
zku, zupełnie się różni ed poprzeduich wić ma.
banków, które podwakrać wstrzęsły|Gnistów.
Francyą i colvęły jcy postęp ku boga-
ctwu i poinyślności. |

o
o consolidćs) (7.) i to stano-

zapas banku na korzyść akcy-

W roku 1806 zapas ten u rządu,
dochodził już do 6 milionów fr.. Wte.

Kapitał jego początkowy składał się|dy właśnie rząd, doznając niemałego
z 50 milionów fr. to jest: ze 50,000ak-|ułatwienia obiegu wartości skarbowych
cyj, każda po 1,000 fr. Jak skoro usta- | ża pośrednictwem banku, przedłużył d.
lony byt doawolil rozszerzyć czynno:
ścijego, bank idąc za przykładem ban.
ku angielskiego, zrobił układ z rządem
i odtąd wypłaca roczne „pensye i pro-
ceuta, trudni się loteryami krajowemi
a nawet udzielił rządowi obligacyj Za
co dozwolono miu zostało w r. 1805 u.
tworzyć jescze 15,000 akcyj, i tym spo-
sobem podnieść kapitał banku do 45
milionów fr.

. Obieg biletów bankowych, nie prze-
chodzi cbwodu stolicy. Bank, wytrącał
tylko z razu wexle esób znajomych i
zimieszkałych w Paryżu, a to nie ina-
czey jescze, iak tylko za podpisem trzech
osób mających dostateczną odpowie-|
dzialność. 'Tey . ostróżnośei przypisać
należy, że w r. 1804 z 5o4 milionów
wytracań, i wśród ruchu za 5,650 mi.
bonów, bank zaledwie doznał zawodu |
za 66,000 fr. w wartościach zaprote-
stowanych.

Przychod akcyonistów, nie był po-
czątkowie mnieyszy od 113 na sto. Ale
rząd w roku 11 (1805) kassując wszel.
kie banki w Paryżu, i dając bankowi
francuskiemu przywiley na lat 15, po-
łożył przytem ten warunek, aby przez
cały ciąg przywileju akcyoniści prze-
stawali na 8 odd, przewyżka zaś przy.

22 kwietnia tegoż roku przywiley mu
służący aż do dnia 22 września 1845
roku. A zaś dnia a stycznia 1808 upo-
ważnił bank doutworzenia 45,000 no-
wyeh akcyj, już nie po r,o00 lecz po
1.200 fr. Aby zaś poprzednie 45,000 ak--
cyjprzypuścić do równego przychodu zo*
stat niemi,dodano dokażdey z nich po 200

 

i 4 ł
(7) Rządy pożyczają, albo z warunkiem po"
wrócenia kapitała, albo wypłacają tylko
2 już stały jnz do śmierci wierzycie-

a, i ince nakoniec, robią umowy, do któ-
*rych zastosowony jest zawsze odpowiedni
procent. Francya, miała prawie zawsze,
wszelkiego rodzaju długi, któremi i dzisiay
jest oborczoną. 'Pvtuł stałego procentu po
5 od $ stąd pochodzi, że rząd zabezpieczył
wypłatę stałą i wieczną tego procentu od
summ niemających migdy być powróco-
nemi. Procent tenł, zahcza się półrocznie
w daiach 22 marca i 22 wrześmia każdego
roku, i nie podpada aresztom chybaby za dług
skarbowy. Przelewy odbywająsię w skar-
bie w wielkiey xiędze 1 w przytomności
zawiadowców wexlowych (agens de chan-
ge) którzy Świadczą otożsamości osoby
przelewającey, podpisują przelew i Odpo-
wiadają zą wszelką pomyłkę. Daryizapisy
przelewów uskutecznić się nawet mogą

"w obecności tylko notaryusza.Dnia 14 kwie-
tnia 1819 roku, otworzone zostały małe
wielkie xięgi po departamentach, dla uła-
twienia przelewów, i dozor nad niemi 70-
stawiony jest jeneralnym poborcom.—

 

 | chod ten przedaje się po cenie targowey
iteraz stol około g4 zag. |
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fr. 4 zapasu posiadanego już u rządu.
Kapitał zatem banku, nie licząc w to
poźnieyszych odkładów części roczne-
go dochodu, wynosi 108 milionów fr.,
akcyj zaś jest w ogule go,ooo, z któ-
rych gdy bank wykupił po dziś dzień
22,100, pozostaje zatem tylko w obie.
gu 67,900.

Urządzenie dnia 22 kwietnia 4806,
zmieniło także przychod akcyonistów.
Składa on się teraz::) z6 od 6 od po-
czątkowego kapitału 2,000 fr. dla ka
żdey akcyi, i 2)z równego rozdziału ź czę-
ści przewyżki przychodu nad 6 od s,trze-
cia zaś część odłożoną zostaje nazapas.
Przychod ten, wypłaca się każdego pół-
rocza d. stycznia i dnia 1 lipca.

Jeśliby przychod banku nie wyno:
sił kiedy 6 od 8 dla a;000 fr. początko-
wego kapitału każdey akcyi, wówczas
ten procent dopelnić się musi z uprze-
dniego zapasu; tak, iż pół-roczny przy-
chod każdey akcyi, nie może nigdy być
muieyszym a niżeli 30 fr.
W roku 1820 zapas bankowy wy-

nosiłw ogule 21,52g,178 fr. i72 centy.
mów. Zapasten dzieli się nadwie części,
pierwsza 7,760,650 fr. 76 centy mów, u-
zbierana przed ustawą dnia 22 kwiet-
nia 1806 roku, została tymczasowie
nietkniętną; druga zaś, po odtrąceniu
5,875,452 fr. i 4 centymów, na zakupie-
nie pałacu bankowego z przyległościa-
mi, na mocy uchwały izb na dniu 4lip-
cą 1820 roku, została rozdzieloną, mię-

dzy akcyonistów bankowych, co na każ-
dą akcyą wyniosło po 202 fr.

"Przelew akcyj, odbywa się przez o-
świadczenie właściciela, znajomego choc-
by jednemu wykonawcy bankowemu,

  

 
|
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Zaprzeczenie przelewowi akcyi, powin-

no być w banku oświadczonem.

Dekret dnia 1 marca 1808, przy-

| pusczał akcye bankowe do ustanowicń

majoratów.

Za wzrostem kapitału, bank: 10d,

wytrącać zaczął wexle prowincyonal-
ne i zagraniczne, opatrzone trzema

podpisami obywateli francuzkich lub
kupców ABC dostateczney i
znajomey od| powiedzialności. ore, tru-

dni się, jak i. dawniey wypłatą pensyj
i procentów. $cie, przyjmuje do składu
summ, juź osób prywatnych już za-
kładów publicznych, i wypłaca: ich as-
sygnacye aż do wyczerpania summ zło-
żonych.

Bank francuski, wypusczał dotąd bi-
lety z jak naywiększą ostróżnością i je*
$ii w chwilach niebezpieczeństwa, u-
trudniał niekiedy ich wypłatę, pocho-
dziło to stąd jedynie, że się rzncano
tłumem doich wymiany; bank nie mógł
naturalnie posiadać w kassie. monety,
odpowiedney całey ilości wypusczonych
biłetów, lecz te dostateczną zawsze mia-

ły pewność w wexlach niezaprzeczo-
nych i z krótkim terminem wyjścia, któ-
ry nigdy nie przechodzi dni go.

Oprócz handlu złotem i srebrem
w sztabach„, wszelki inny zabroniony
jest bankowi. Nie wolno mutakże wy»
trącać papierów przeciwnych bezpie-
czeństwu krajowemu, papierów wyni-
kających z handlu. zakazanego, oraz pa”
pierów zmownie podpisanych bez istot-
ney wartości.

Roczny procent wytrącań banko-
wych jest 4 odg; niech się wszelako

nikt nie dziwi, jakim sposobem. bank,
i ten odpowiada za ważność przelewu.|biorąc tylko 4 od 5, płacić może akcy0=

75*
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nistom swoim 6 a niekiedy i 7; niech
raczey przypomni, że kapitał banku po-
dwojony je t biletami, równy z mone-
tą bieg mającemi, i przynoszącemi prze-
to jednostayny procent, i że oprócz in-
nych ubocznych zysków, procent złożo-
ny znaczną bankowi zapewnia korzyść.

Bank pożycza summy osobom pry-
watnym, na zastaw obligacyj rządo-
wych dziesięcią procentami niżey od

ich istotney wartości na targu; oprócz
tego wytrąca bilety kassy służby (des

bons de la caisse de service (8). Czyn-
ność ta banka, być meże kiedyś przy-
czyną jego upadku. WY chwili zamie-
szania jakiego, rząd może się znaleść
w niemożności wypłacenia tych bile-
tów. Dlug skarbowy, łatwo spaść mo-
że niżey nawet 1o procentów, zatrzy-
mywanych dla bezpieczeństwa banku,
owszem spadać on musi tym gwałtow-
nicy, im więcey bank usiłować będzie je| j
wyprzedać, dla wymiany,biletów swoich;

wszystko to narazić może kredyt banku,

którego czynnościom jak naywiększa o-

strożuośćprzewodniczyć zawszepowinna
Dzisieysze atoli położenie banku,

jest godnem zazdrości; bilety jego bo
wiem idą w równi z monetą, a nawet
zyskują niekiedy łażę; akcye zaś prze-
dają się około 1655 fr.

5. Papiery hiszpańskie zwane Pales. (9);

Hiszpanija , właścicielka naybogat-
  —

(8) Blety te stanowią dług ręczny skarbowy
i wydają się na okaziciela z terminem sta
łym za zwyczav 6 mies:ięorny m; przed kil-
ką łaty zapewniały one 6 od3 na rok, teraz |:
zaś przyjmowane są bez trudności z pro-
centem 4m. W latachB 1815 1 1816 war
tości te targowały się ze stratą 2 do 3
od 2 na miesiąc.

- (9) Buurgoing, Tublecu de Pp Espagne mo
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szych :nin srebrnych na świecie, zktó-
rych opatrywalła świat cały w ten dro»
gi kruszec, sama jednakże musiała szu-
kać ucieczki w monecie papierowey.
W r. 1766, równo z rozpoczęciem woy-
ny Ameryki pólnocney, rząd hiszpański,
nie chcąc narażać skarbów, dostarcza-
nych mu zwykle z nowego lądu, na
chciwość korsarzy angielskich, wolał
się rzucić do sposobu nieznanego dotąd
w Hiszpanii i utworzył monetę papie.
rową za wartość dziewięciu milionów
piastrów hiszpańskich (10.). Summa ta
podzieloną została na 26,500 biletów zwa-
nych/ales reałes, od których rząd obiecał

wypłacić po woynie 4 od6 procentu ro-
cznego, w czasie atoli nieoznaczonym.

Gdyby ten procent płacony był ka-
żdego roku, bilety mogłyby łatwo za-
trzymać całkowitą wartość swoję, zwła-
szeza, że wtedy kapitaliści nieobraca-
jący kapitałami swoiemi, zwykli byli
wnosić je do kassy zgromadzenia kup-
ców madryckich na niski procent 2ą aż
do 5 od.8. Łecz samo nieoznaczenie ter-
minu wypłaty procentów, zgubiło te
papiery w opinii wszystkich; każdy
przyjmował je niechętnie i co nayprę-
dzey się ich pozbywał, tak, Że w ciągu
tey woyny traciły nRoy. aż do 26
na >s”

 

derne, 56dit: T. II Chap 1I. Humboldt, Es+
sai politique T. II st Bo8. Storch, Cours d'
Econ. połt 1. VI st. 186.

(as) Piastr hisrpański, jest to moneta idealna;
dzieli.stę ona na 19 reales de vslion, rea-
lów miedzianych, i wyrównywa 102 ko-
pieykom sr. Piastry zaś „monety rz €czywi-
stey, zowią się twardemi (peso duro) albo
talerami srebrnemi (escudo de plata) 1 za-
wierają w sobie 10 realów srebrnych czy=
li 20 miedzianych, to jest: 136 kop. sr.
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Wszelako z postępem woyny ro-
sły potrzeby rządu, w lutym więc 1801
'wypusczono jeszcze Liletów za 5 milio-
nów, a wroku następnym za wartość
imienną 14,800,000 piastrów. Tak więc

dług rządowy sameini papierami /ales
wynosił 28,800,000 piastrów; z innemi
zaś obligacyammi dochodził do 55 milio-
nów piastrów.

Karol III. przy pierszćm jescze

utworzeniu biletów, obiecał część ich

z obiegu wyciągnąć, co jednakże nie-
prędzey mógł uskutecznić az w r. 1785,

w którym spalono ich w rzeczy samey

za 1,200,000 piastrów. Lecz w kilka ty-

gódni późniey z wielkićm zadziwieniem

wszystkich wypusczono na nowo bi-

- letów , za 3,200,000 piastrów,a tona do.

/kończenie kanału arragońskiego, przy-

chod zktórego posługiwać im miał za.

hypotekę. Wypusczenie to niepomna-

zało ciężarów kraju, jakoż powoli ustała

niespokoyność, bilety stanęły w rówmi
z monetą; a przy końcu roku 1786 tar-
gowały się nawet z korzyścią.

Woyna zaczęta w r. 1795 wyma-

'gała nowego wypusczenia biletów, któ-

re tracily przez to w tych trudnych

czasach 25 do 50 nat.

W 1795 po zawarciu pokoju w Ba-

zylei między królem hiszpańskim a rzą-

dem francuskim, spodziewano się pole-

pszenia finansów tego półwyspu, lecz

ten pokóy na  niesczęście zerwany

wkrótce został, a biletyw polowie |

roku 1796 traciły na nowo 10 dlo 12

na sto przy granicach, w stolicy zaś

6 do 8. Oguł biletów znaydującychsię |

podówczas w obiegu wynosił gg! milio-

nów piasirów: na początku zaś r. 1796

aa51

rząd zaciągnął nową jescze pożyczkę
16 milionów piastrów po 5od g.

Woyna z Angliją do końca wyni-
śczyla lliszpaniją. Na pierwszy od-

| glos tey woyny bilety tracić zaczęły

|18 na 8; w roku zaś 1801 spadły już
| byly doniskiey ceny 25 za sto. Przed-
ugodne punkta z Angliją podniosly je
na nowo, i w marcu 1802 nie traciły
więcey w Kadyxienad 20 nag, w kwie-

/tniu zaś targowały się nawet w Amster-
danie ze stratą tylko 15 na 9.

Przyczyną tego, było także umniey-
szenie iłości biletów. W listopadzie 1800,
rząd postanowił wyprzedać obszerne

dobra zapisane w rozmaitych czasach'
kościołom pod obowiązkiem odprawia-
nia mszy za duszę zapisującego lub po-
święcone innym jakim pobożnymobrząd-
kom, i pieniędze stąd otrzymane: prze<
znaczył na umorzenie biletów /ales. Na
początku roku 1802 przedaż tych dóbr
wynosiła już byla romilionów piastrów,
wszelako w 1805 zostawało jescze bi-
letów za 120 milionów piastrów, gdy

w tóm ma nowo nagle spadać zaczęły
i traciły aż do 58 na s. Odmianę tę
przypisać należy nowym wypusczeniom
biletów z powodu przeciągającey się
woyny. l'apiery te, do dzis dnia, wy-

ciągnionemi z obiegu nie zostały i pro-
wizya od nich od wielu już lat zaległa.
W tym roku, stany uradzily właśnie

wyplatę półroczney od nich prowizyi.

6. Banki IFloskie a 1).

Opnocz banku genueńskiego, Rzym,
Turyń, Neapol, mialy także banki

 

 (11) SToRcH, Cours dEcon. polit. F. VŁ.str. 191,
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obiegowe, albo raczey. monetę papie- |
rową.  Woyny i zamieszania od r. 1793
przywiodly je wszystkie do upadku.

Zmaki stanów papieskich dłużey od.
innych utrzymać się potrafiły, owszem
wypędzily zupełnie monetę z obiegu, i
w takicy zostawały obfitości, że wszel-
kie rozplaty od 5 scudi romani (6 rubli
1 85 kop. sr.)iwyżey, ułatwiały ją zwy-

"kle cedulłami. banku Sgo Ducha alko
(Góry pobożności. Bilety te, miały bieg
przymuszony, i lubo obiecywały wy:
płatę oskazicielłowi, wszelako banki za-  ledwie tylko zaliczały część dwudziestą
w monecie to jest5od$. Jakoż w 1795
bilety. traciły 21 na sto względnie do
monety krajowey. »

Bilety turyńskie (biglietti delle regie
fiń enze) równego doznawały dyskredytu.

Neapol zaś miał siedm banków i
wszelkie rozpłaty wyższe nad 10 duka-
tów (10 rubli i50 kop.sr.) załatwiały się
biletami zwanemiyfede dź credito;lecz i te
nie lepiey podobno zatrzymać potrafiły
wartość swoję od rzymskichi turyńskich.

q. Bank Wiedeński (1

 

Bank ten założony został od Maryi
'"Teressy podczas siedmioletniey woyny.
Wypuścił on naprzód biłetów wierzy-
telnych (Wiener - Stadt- Banco-Zetteł)
sa 12 milionów złotych reńskich (15)..
Dla utrzymania ich kredytu, cesarzo-
wa zaleciła, aby część podatków wno-
szono zawsze papierami; rozkaz ten
w to potrafił, że bilety stały wyżey
od monety brzęczącey.

 

(+2) Du papier monnaie par Simonde. SroRcn
Cours d/Econ. polit, T. PI. 'str. 196.

(15) Złoty renski znaczy około kop. sr. 65, 16,   
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Bilety banku wiedeńskiego nie wie-
le posługiwały do zastąpienia wexlów
handlowych, były one raczey pomo-
cnemi kassyerom prowincyonalnymi
osczędzały koszta przewozu monety
brzęczącey. ż

/ Cesarzowa użyła tych 12 milionów,
na zapłacenie długu kupcom genueń-
skim, które natychmiast wróciły na-
turalnie do kraju, a zą nie wyszły
sztuki monety -brzęczącey.

Umnieyszenie to kruszcu zastąpio-
nego naydokładniey przez bilety, ma-
|jące całą swoję wartość, nie dało się
wcale uczuć; rząd zaś zyskał na tem
co rok pięć na sto od całey wypusczo-
ney surmmy, to jest 600,000 zł., która
to korzyść, umnieyszoną była nieco,
przez fałszowanie bilótów bankowych.

Odtąd, wypusczano ciągle w Au-
stryi coraz więcey biletów; w bliższych
zaś czasach, dla utrzymania woyny,
rząd widział się przymuszonym do
takiego stopnia pomnożyć ilość biletów,

że te wypędziły z obiegu calą brzęczą-
cą. monetę. ż

W takim stanie rzeczy bank nie
mógł naturalnie znaleść podostatkiem
pieniędzy dła wymiany biletów, jakoż
zawieszono ją w roku i7g7, bilety
(banku zamieniono w monetę papiero-
wą i obowiązano wszystkich de przyj-
mowania jey w mieyscu sztuk brzę-
czących. .

4Wszelako utworzenie papieru nad
potrzebęobiegu, zapowiadało koniecznie
jego upadek, a wypusczenie billona
miedzianego przyśpieszylo go niezawo-
dnie. Z  puda miedzi, wartującego
100 zł. papierami, wybito 2400 sztuk
miedzianych, każda po 15 kreycerów,
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co wynosiło 600 zł. wartości imienney.
[a moneta, w niedostatku złota i'sre-

bra, posługiwała do wymiany biletów,
a stąd łatwy wniosek, o ile przyczy-
nić się
biletów.

Jakoż w roku 1810 za złoty mo-
netą, dawano 12 do 15 złotych pa-
pierami, i Austrya doznała wszelkich
niesczęść, idących za zupełnym upad-
kiem biletów. Oguł papierów zósta-
jących w obiegu, wynosił 1,060 milio-
nów złotych reńskich; w tem rząd
oświadczył d. 20 lutego 811 roku, że
odtąd nie będzie więcey wypusczał bi-
letów, naznaczył im piątą część war-
tości ich imienney, zalecił ich wymia-
nę na nowe, zwane biletami umorze-
nia (Einlósungs- Scheine) których ilość
wynosiła zatem 212 milionów, i tę
summę obiecał rząd umnieyszać i uma-
rzać wszelkiemi sposobami a nade-
wszystko wyprzedażą dóbr kościelnych.

Redukcya dawnych biletów nastą-
piła dnia 15 marca 1811, nowa: zaś
moneta papierowa zajęła jey mieysce
„dnia 1 lutego 182; i lubo ten papier
nie więcey mia pewności od pierwsze-

o, samo jednakże nmnieyszenie ilości, y.
biletów podniosło ich wartość. Mówili-
śmy już, że w roka: 1810 za sto zł. w kru-
szcu dawano aż do 1500 zł. papierami,
po redukcyi zaś zee: biletów uma-
rzających, stał w Wiedniu dnia 6 ma-
ja 1812 za 100 zł. srebrem, 1855 pa-
pierami. „To tak nadzwyczayne pod-
„niesienie, mówi jeden obserwator au-
„stryacki (14), którego nikt przewidzieć

„nie mógł, i które sprzeciwiać się zda-

 

u4) Allgemeine Zeitung d. 12 maja 1812,

musiała do zniżenia wartości|
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„je politycznemu położeniu lądu, przy-
„pisać jedynie należy umnieyszeniu
„monety papierowey, którey ilość le-
„piey teraz zastosowaną być się zda-
„je do potrzeb obiegu,« i większemu
zaufaniu, winienuby dodać autor, z ja-
kiego bądź pochodzącemu źródła; gdyż
samo umpieyszenie liczby biletów, przea
połączenie ich kilku w jeden, lubo przy-
czynić się moglo do podniesienia ich
wartości, 'nigdyby atobh nie potrafiło
tak wielkiey w ich biegu stanowić ró-

żnicy.
Woyny w fałaii 1815 i 1814 mu-

siały zniewolić rząd austryacki do
nowych wypusczeń biletów: gdyż te

 

złotych srebrem dawano aż da 500
papierami. W tym właśnie roku u-
tworzono w Austryi nowe papiery, zwa-
ne biletami bankowemi (Bank: Noten)
|którc miały już być tak dobre jak
pieniądze srebrne, lubo wymiana ich
na monetę zapewnioną nie była, Stąd
więc publiczność, przewidującwcześnie
upadek tych biletów, nazywała je Ban-
kruts IVoten; jakoż równo zich wypu-
sczeniem traciły zaraz 8 na sto, i dzi-
siay równa są przyymow anemi z bile-
HHiami umorzenia, dawniey zaś wraz
z nimi traciły około 50 na sto. W ro-
ku 18158 i 1814 Austrya miała inny
jescze gatunek biletów, zwany /ntici-
pations Schein, lecz te wyciągnionemi
z obiegu zostały; teraz zaś rząd. my-
śli sczerze o zastąpieniu papierów swo-
ich monetą, a znaczne podwyższenie
ich wartości od roku 1816 naylepszym
jest dowodem, że. skuteczne już do
tego przedsiewzięto środki. Sławny
bankier angielski Rożhschiłddzielne miął 
spadły znacznie, i wroku 1816 za sto

Gi
e.

u
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w: tem przedmiocie podać rządowi spo-
soby, Bilety stoją dzisiay około 85
za g, akcyje zaś bankowe około goo zł.
reńskich.

8. Bilety wierzytelne i moneta papierowa
pruska (15).

Banwk berlinski zalożony w r. 1765;
wypuscza bilety od 4 do 1,000 liwrów.
Liwr bankowy, jest to moneta ideal-|
na równająca się talerowi i 5, mo:

nety krajowcy. Papier ten wymienia-
ny był zawsze z jak naywiększą dokła-
dnością, i trzeba było nayścia obcego|
woyska. aby przerwać czynności banku.
Jakoż w roku 1806 -podezas zajęcia Ber-
dina przez Francuzów,bankzawiesilwy-
'platę biletów „swoich, lecz kredyt je-
go wstrzęśniony wprawdzie nie mało,

powrócił do pierwszego bytu i odda-
'wna już w zupelnym zostaje biegu.

„Daż sama niesczęśliwa woyna, zmu-
„Bila skróla pruskiego, do wypusczenia
monety „papierowey,
skarbowemi(Tresor-Scheine),które w cią-
gu woyny znacznie iracily. „Gdy atoli
rząd, umiał.się zairzymać z wypuscza-
nien „tych „biletów;

strat swoich, nadać im potrafił zupeł-
ny kredyt, i w roku 1811, przyjmowa-

nemi już były zarówno z menetą brzę-
czącą.

W roku 1812,nadzwyczayne wy-
datki woyny,. wymagały nowego wy-
pusczenia monety papierowey. Utwo-
/czono ich zatem dwa gatunki 4(SZeuer-

  

(15) ) NicoLat. Beschreih, yon Berlin. NELKEN-
BRE'HER Und GrRHARDT, Zaschontuch fur
Naujl ułe. ŚGWOoRCH,
AVI tr. 197.

przeto „pomimo i

Cuurs a'£son poł.t.
i

|

l

zwaney biletami |

„zwane (Banco-Dransportzettel). 

/

v
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Anweisungen i Gestempelte Tresor-Schei-
ne), których wartość imienna wynosiła
pólpiąta miliona talerów. Lecz równo

!z zawarciem pokoju paryskiego król
dołożył wszelkich usiłowań, aby je
wyciągnąć z obiegu, co też w przecią-
gu lat dwóch i dekazał. Któż nie wi-

dzi, jakiego użytku być może m»netą
papierowa. w trudnych wydarzeniach,

jeśli jest wypusczana z taką rozwagą,

9. Bank Stokolmski (16).

Bavk ten, jeden z naydawnieyszych,
założony przez rząd w roku 1657, ze-
„brał pożyczką 500,000 talerów species;

i zamiast utworzenia akcyj, wyda! obli-
gacye kredytorom swoim na okaziciela
z „procentem czwartym, sam zaś roz-

pożyczyłna.newo tę summę na 6 pro-
centów, już na hypotekę już na zasta=-
wy. /lak .więc bank ten, odbywał
„posługę banku obiegowego, banku po-
życzkowego i nawet górypobożności czy
li lombardu. Administracya zaś jego,
tak byla doskonałą, że. równo ze śmier-
cią Karola XI, kapitał jego wynosił
5 milionów. >

Wśród hurżliwychczasów po śmier-
-ci tego króla , stany krajowe utworzy-

„nowy bank, połączony * późniey
a:który wypuścił biiety

Bilety

te.wypłacaly się talerami. miedzianemi,

anającemi 18tą część „wartości talera
species, to jest 8 kopiejek .srebrnych.
Bank pożyczał z naywiększą łauwością

ły
z pierwszym,

(;6) Biiscu. Schr.fien iiber Banken und Miine*
wese'i. NFELKENBRECHER und  GERHARDT,
Tashenb. ju Kaujl. STORCH, Ccurs d£icon
polit. T. VL str. 199. <

j
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tna ten koniec wypuścił do Goo mili-
onów talerów miedzianych czyli do 48
milionów rubli sr.

Łatwość ta pożyczki, powiększyła
znacznie dług narodowy, a do tego
przyczyniła się do rozszerzenia zbytku,
który opanował wszystkie klassy z nad-
werężeniem ich majątków. "Gdy zaś
przy tak wielkiey ilości biletów, żadna
inna moneta utrzymać się w kraju nie
mogła; wywiezione przeto aż domiedzi,
tak dalece, że bank, nie mógł dostać
tey nawet podley monety dla wymia-
ny biłetów swoich. Zniżał więc rząd
następnie ich wartość i przyprowadził
aż do „ początkowey ich wartości. Je-
dnakże, pomimo te wszystkie urządze-
nia, rząd winien był bankowi w roku
1762 przeszło . 80 milionów talerów
srebrnych czyli 193, milionów rubli sre-
brnych (16).

Powszechniy niedostatek , dochodził
już donaywyższego stopnia, kiedy Gu-
staw III skutkiem rewolucyi 1772 r..

władzę, odjętą przez fakcyą/
'arystokratyczną poprzednikom swo--

i Król ten przywrócił porządek.

objął

im.
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przedsiebiorąc woynę przeciwkoRossyk
Odtąd bilety bankowe ciągle spadaiy;

|i Szwecya, zarzuconą została monetą

papierową oraz papierami publicznemi
zwanemi (Reichs-Schulden-Zettel). Mo-
netą za$ brzęcząca, tak dalece znikła,
że wypuścić musiano drobne bilety,
wartości imienney 16 i 8 szelągów, to
jest 48 i 24 kopiejek srebrnych, dla za-
stąpienia niedostatku zdawkowey mone=
ty, ostatni zakres nadużycia monety

papierowej!

10, Bank w Kopenhadze (17).

KapiraŁ początkowy tego banku,
założonego w roku 1756,wynosił 500,000
talerów w monecie kursującey (18.)
Tak zaś trafne było urządzenie jego, że
w dziewięć lat poźniey, to jest w 1745,
przymuszony już był żądać od rządu
uwolnienia od calkowitey wypłaty bi-
letów, co też i otrzymał, pomiino że   nie przestawał wypusczaąć coraz wię=
cey papierów i rozpożyczać ich, już 0s0-
bom prywatnym już rządowi. Natu»
ralnym rzeczy porządkiem, publiczność

czynnościom bankowym, zabronił dal- |całą stąd ponosiła stratę, akcyoniści zaś
szego wypusczonia biletów, i oświad- nie mały w tóm zysk znaydowalii przye

czył, że wypłacać je odtąd będą mone- chod ich do tyla urosł, że akcye prze-
tą srebrną, w którą się wprzód zaopa- dawały się trzy razy drożey od ich

trzył pożyczką w Hollandyi. "Vo pod-|syartości początkowey.
nioslo do takiego stopnia kredyt ban- | Jawienie zaś to tłumaczy się nastę-
ku, że bilety jego przyjnowanemi być pującym sposobem. Przypuśćmy ża
zaczęły za całą swoję wartość imienną.|
W tóćm Gustaw znisczył własne dzieło |

e

  

c Buich. Śchriften iber Ranken und Miinz*
wesen. loggers, Memorien iiber die Ddni=
schen Finanzen. Thaarup, Statistik der Dd+
nischen Monarchie. Storch, Cours a” Econ.
polit. T. FI st. 202.

(18) Taler kursujący znaczy
( 14,04.

74

 

(16) W obiegu wewnętrznym, taler species
dzieli się na 6 dalerów srebrnych a na 18|
miedzianych. 'Fen ostatni wynosi 8 kopie- |
jek sr., a zaś daler srebrny 2% kop.;aza-
tóćm species taler, czyni 14% kop. sr. |

Dzieje dobrocz listopad, rok 1822

rubel sr. 1i kop
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bank mający milion rubli srebrnych
w monecie, wypuścił biletów za 5 mi-
liony i żejerozpożyczył za 4 od3. Ka-
pitał więc jego damu 12 odg, po odtrą-
ceniu zaś np, dwóch procentów na kosz-
ta utrzymania zakładu, pozostanie ak-
cyonistom czystęgo zysku 1o od 8, to
jest po 100 rubli sr.nakażdą akcyą od
1000 rublisr. Jeśliby więc bank wypu-
ścił jescze papierów za milion, przy-
chod więc akcyonistów wynosić będzie
14 od 3, na każdą zaś akcyą po 140 r.
sr. [Lecz to ostatnie wypusczenie, zni-
żyło wartość biletów i te tracić zaczę-
ły po 4 od $; jeśli więc właściciele ak-
cyj otrzymali swóy przychod biletami,
tracić zatćóm muszą wraz ze wszystki-
mi posiadaczami biletów takowe 4 od$,
przez co dochod ich zmnieyszonym się
znaydźie blisko do 15% rubli sr. Mała
ta jednakże strata wynagrodzoną zosta-

, ła pomnożeniem przychodu, i ten zaw-
'sze wyższym jest od przeszłorocznego
o 3% rubli sr. Powodowany więc zy-
skiem, bank wypuscza piąty milion pa-
pierami, i przez to zapewnia akcyoni-
stom swoim 18 procentów zysku, to
jest po 180 rubli sr. na każdą akcyą;
lccz obok tego bilety straciły 10 na $,
przychod więc akcyonistów lubozmniey.
szony do 162 rubli sr., zapewnia im
wszelako 28 rubli zysku.
Tak więc widzimy, że przychod akcyo-

nistów rosnąć może w miarę pomnaża-
ney ilości biletów i pomimo nawet zni:
Łającey się ich ceny, stąd akcye coraz
wyżey przedawanemi być mogą. Po-
zwolmy teraz, że bank wypuścił jescze
papierów za szósty milion, i że przez
to wartość ich spadła o 5o za sto;
wtedy już i akcyoniści poniosą stratę

 

1163

o 8 r.ną każdą akcyą; albowiem z 2a
od $ czyli 2a r. sr. przychodu, odtrą.
ciwszy stratę papierów względem mo»
nety, pozostanie tylko czystego docho.
du r. sr. 154, kiedy przed wypuscze.
niem ostatniego miliona przychod ten
wynosił 162 r. sr. Interes zatem ak-
cyonistów przepisuje im zakres, za któ.
ry posuwać nie mogą wypusczań bile»
tów, do rządu zaś należy czuwać, iż.
by tak występna spekulacya, nie była
źródłem ich dochodów. _  - |

Zaniedbał tego rząd duński, stąd
bank wypuścił biletów za 11 milionów
talerów, to jest blisko za dwadzieścia
razy więcey od zapasu jego pieniężne
g0, wynoszącego w roku 1775 zaledwię
600,000 talarów. W tym właśnie roku
Król spłacił wszystkie akcyei został
sam jeden właścicielem banku; ilość zaś
biletów posunął do 16 milionów tale-
rów; skutkiem czego, tak dalece znikła
zobiegu moneta brzęcząca, że musia-
no utwcrzyć bilety jedno-talerowe.

Gdy złe doszło już do naywyższego
stopnia, wówczas zaczęto myślić o spo.
sobach zaradczych. Postanowiono zatem,
w roku 17g1, nie tylko nie wypusczać
więcey biletów, ale nadto wyciągać po.
woli bilety zostające już w obicgu. No+
wy bank nazwany, Ddnisch- Vorwegia
sche-Species- Bank, uformowany został
za pomocą akcyj, wynoszących w ogua
le 2,400,000 talerówspecies (19.). Rząd
zachował tylko sobie prawo nadzoru
nad tym bankiem prywatnym, izale.
cił mu zachować zawsze stosunek bi.
letów do zapasu pieniężnego jak 1%: a,

 

('9) Duński taler species wynosi-ra naszą monetę 141 Kop. śr.
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tak,iżby na każde 100 talerów, w mo-'Hna ziemi nowego świata; sztukiioświee
necie brzęczącey znay dujących się w ku-
frach jego, nie więcey wypusczono bi.

'łetów nad wartość imienną 1go0 tale-
rów. Oświadczono przytem że dawny
bank wyciągać będzie co rok za 750,000
biletów z obiegu, i tym sposobem u-
wolnić miano Daniją w przeciągu lat
piętnastu od monety RAPISPOWCY: a za-
stąpić ją biletami wierzytelnemi ró-
wneyże wartości z monctą, którąby wy-

obrażaly.
Skutek atoli nie odpowiedział ocze-

kiwaniu; bo sposoby powolne rzadko
się kiedy udaly w podobnćm położe-
miu, w któróm jedynym tylko ratun-
kiem być może nagłe jakie i bolesne
postanowienie. Jakoż Danija zarzucona
jest monetą papierową i dla zastąpienia
monety brzęczącey znikłey zupełnie
z obiegu, utworzyć musiano znaki od
24 i od 8 szelągów, odpowiadających
ilości 28 151 gi kopiejek srebrem. W ro-

ku 1804 bilety nowego banku traciły
już 25 na stu względnie do: monety
kursującey; bilety zaś dawnego banku

spadly aż do 55 za sto względnie do
teyże monety.
przywiodly je poźniey do tym większe.
go jescze upadku; iw październiku 1815

roku, do takiego: doszly stopnia dy-

 

 

cenie dAWKSBO, nieomicszkały też zą.
sczepić na niey wynalazku biletów ban»
kowych. Rząd Pensylwanii dał pier-

wszy tego przykład w roku 1722 i ur
tworzył monetę papierową w nayści-
śleyszćóm znaczeniu tego wyrazu, tak
dalece, że bilety jego nie miały nawet
na sobie obietnicy wymiany na jaką
bądź kolwiek wartość; i tylko, dla n-
trzymania biegu tych biletów, usta
nowiono kary przeciwko tym wszyst»
kim, Którzyby się odważyli stanowić
różnicę jaką w cenie towarów, podlug te.
go jak są przedawanemi na monetę lub
na papiery. "Tak niesprawiedliwe pra.
wo odkrywa źródło z którego powsta-
ło, a które, podług slawnegó doktorą

Duglass, było dziełem dlużników złey
wiary, dla oszukania wierzycicli. W nie-
których atoli kolonijach, w brewtym
urządzeniom za 100 funtów sterlin.

gów monetą, dawano 130 f. st. papie-
rami, w innych zaśaż do 1,100 f. st.,
a to w miarę ilości wypusczonych pa-
pierów w tych rozmaitych prowin-
cyach. Widząc to parlament angiel-

Okoliczności polityczne | skich, i chcąc zaradzić nadal podobnym
nieprzyzwoitościom, postanowił, iż od- .
tąd żaden papier wypusczony w kolo.
nijach, nie będzie uważany za prawny

skredytu, że za jeden taler monetą,da-|w wypłatach.
wano 1,800 talerów papićrami..

11. Bank Stanów zjednoczonych.
„Ameryki (20.)

KorLoniiz: angielskie rozkrzewiając|

 

(20) Smith, z'ęga II. rozd. II! Nelkenbrecher
und Garkardi etc. Storch, Cahrą d” Pa:
mie poliliqu: TD. VI. st: 203.

ciwko metropolii,

Podczas woyny tych kolonij, prze-
nowy rząd widział

się przymuszonym do wypusczenia mo.
nety papierowcy, jako jedyney uciecz=
ki w czasach zamieszania. Lecz ilość
tych biletów do takiego wkrótce po.
suniono stopnia, że wartość ich spadła: o
|tyle prawie co i assygnaty francuzkie,
W: późnicyszych czasach,. rząd potrą,
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ił atoli uwolnić się od tey monety,i dzi-')
siay banki prywatne wypusczają tyl-
ko bilety wierzytelne.

Dokończenie nastąpi.

 

WIADOMOSCI ROZMAITE,

I.
W. gazecie finlandskiey doniesiono,

be N. Cesarz Jegomość Alewander, dla
niesczęśliwych mieszkanców miasta U.
leaborg, przez okropny pożar znisczo-
nych, uayłaskawiey przeznaczył 100,000
rubli, i uwolnił na lat dziesięć od wszel-

kich podatków i kwaterunku. (Kur.
warsz. IV. 271.)

 

II.

Ofiary na rzecz edukacyi uczynio-.
ne w r. 1821 w wydziale 7
tu wileńskiego.
W gubernii deki: 1) zapis te-

stamentowy doktora Płocinskiego na u--
cznia medycyny i akuszerkę. Ob. Dzie-
jów r. II, 1821, st. 526.

2) -Dlaszkoły Aroskiey honorowy do-

zorca szkół powiatu rosieńskiego P. Chie-
winski darował: wizerunek Jego Cesar-

skiey Mości za szkłemw ramach, kilka
modelów różnych machin i mikroskop,
wszystko wartości rubfi sr. 25; a nie-
wiadoma osoba darowała 8 medalów
miedzianych ocenionych 21 r. sr.

5) Dła szkoły datnowskiey X. Gry.
guliński, proboszcz żeymeński darował
machinę 20 r. sr. szacowaną.
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W gubernii podolskiey, obywatelka
P. Borzeńska na rzecz gimnazyum po»

|dolskiego ustąpiła 2,406, zł.i 12 gr. na.
lleżące jey od P.Ignacego Chodkiewicza,

PV gubernii wołyńskiey: 1) sukcessoro.
|wie X. Orzechowskiego ustąpili na u»
|trzymanie ubogich uczniów w lyceum
wołyńskióm, trzecią część summy, na"

|leżney im od obywatela Radzzmińskie=
go, 495. r. 263kop. sr.

Hrabia Mieczysław Potocki ofiaro-
|wał do biblioteki tegoż lyceum dzieło
pod tytułem: George Vv ALENTIA, Travels
in India, Ceylon, „dbyssinia and Egypte,
in the years 2802, 48035, 1804, 18ożą

| 1806. London, a809. 4 wodkiin 4” ; w pięs
kney oprawie szacowane 150 czer. zł
W obwodzie białostockim: dla gimna»

zyum białostockiego darowane: przez
marszałka ptu drohiczyńskiego P. Dre.
wnowskiego, kompas miedziany z igłą
magnesową, ikilka xiążek wartości 156
r. sr., a przez P. Izabellę Varkiewiczównę
dwa nowe globusy, niebieski i ziemski,
wartości 120 r. (z gaz. petersb. JV. 96.)

III.

Od dnia 14 kwietnia do 28 wrześ,
r. t. ofiarowano przeż różne dobro-
czynne osoby, na wykupienie za długi
osadzonych w więzieniu rnieskićm pe=
terburskićm, r. 7,665 k. 45. Z summy
tey wykupiono, 46 osob, osadzonych
za 12,190 r. 51 k.; 22 rubli dano im
na wsparcie; w erat cielom wypłacono
7,655 r. 45 k.; odstąpili wierzyciele
4,556 r. 86 k. (2 gaz. petersb.)
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5. Wsparcie w pieniądzach miesięczne, wynoszące na ten miesiąc rubli sr. 8, otrymała osob| 3] |
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dzie: było 650B OBORY pI! 2 0 0 cen WE JEN ty 6 4 41% [486]
(między temi znayduje się osob 8, użytych do dozoru domu, nauczania, do sklepu
przedażnego, inni wszyscy ubodzy).

Neta. Oprócz domowych dzieci, do szkoly wzajemnego uczenia przychodziło w tym miesiącu £mią-
sta chlopców 8, dziewcząt: 7.

 

Jałmużna od poprzedzającego ogłoszenia (wyżcy str. g15—4) do końca roku 182%.

1. P. Żaba Marcinkiewicz b. prezydent sądu głównego mińskiego i kawaler, przez ręce prezydenta
kawalera |”. Chodźki rabli sr. 60.

2. P. Izydor Sa/morowicz rejent graniczny nowogródzki, kartę na rubli sr. 60.
należność cd dlużnika pod exdywizyą będącego jescze nieuzyskana.

5. P. Augustyn Łukaszewicz b. sekretarz sądów granicznych appellacyjnych gubernii wileńskiey
należne sobie za zaleglą pensyą z pieniędzy szlacheckich rubli assygnacyynych 2100, odstąpił
na dom towarzystwa dobroczynności. Izba skarbowa wileńska wedlug kursu wypłaciła rubli
srebrnych 54g kop. 75. : i

PVe wrześniu 1%. Po rozwiązaniu zgromadzenia byłey RAB wolno-mularskiey w Wilnie, pozostałe
po tćm zgromadzeniu fundusze przez osoby dawniey do niego należące, odeslane zostały w o-
fierze do domu dobroczynności, jako to: w gotowiznie rubli sr. 504 kop. 16; w obligach rubli
sr: 565. kop. 50; osobno za Ritz rubli sr. a50; a w ogóle rubli sr. 616 kop. 66. Prócz tego
meble i sprzęt y wedlug osobnego rejestru.

—s. P. Dyonizy Jakutowicz ofiarował portret oleyno malowanyś. p. Xięcia Dominika Radziwilła fuge
Arad murów domu dobroczynności,
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8. Chlęb i potrawy ze wspólnego domowego stołu . .. „. « « « wa a bad : e5 |
5. Wsparcie w pieniądzach miesięczne, wynoszące na ten miesiąc rubli sr. 6, otrymało osob 5 U
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(między temi znayduje się osob 8, użytych do dozoru domu, nauczania, do sklepu
przedażnego, inni wszyscy ubodzy). i

Neta. Oprócz domowych dzieci, do szkoły wzajemnego uczenia przychodzilo w tym miesiącu z mia-
sta chlopców 8, dziewcząt 7.

 

Jałmużna od poprzedzającego ogłoszenia (wyżey str. g15-—4) do końca roku 1822.

Września: 5%. P. Benjamin Hauszteyn nadworny sowietnik i kawaler ofiarował sądzoną sobie dekretem
exdywizorskim schedę na domie chelstowskich w mieście Wilnie położonym za suminę zł. pol.
2551 groszy 22. NW posessyą tey schedy towarzystwo jescze nieweszło.

— 4. P. Jan Spyżkowski chirurg otiarował rublias. 100 przez Rząd guberski poszukujące się.
W październiku: 1%. Osoba niewiadoma ofiarowała rubli sr. e.
— 2. X. Kanonik Zesniewicz ofiarował kartę na rubli sr. 15.

Dlug jescze nieuzyskany.
PY listopadzie: a*. Osoba niewiadoma przez ręce P. Rychtera ofiarowała rubel sr. 1.
— 2. P. Danijel Paszkiewicz ofiarował za chłopca bądącego na nauce przy chirurgu domu dobrocz yn-

ności, mąki żytney beczkę jednę.
JV grudniu: Od osoby nieznajomey w ofierze rubli sr. 2. *
£ ofiary Pana Rotmistrza Czudowskiego za miesiąc wrzesień: maki żytney półbeczki, krup jęcz-

miennych garcy 6, drew jednopolannych sążeń 15; za miesiąc październik i listopad: drzewa
opałowego sążni 77, mąki żylney pólbeczki, krup garcy 6; za miesiąc grudzień drew sążni 3;.

Jgnacy Jundzilł członek i sekretarz Towarzystwa.

 

 


