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DOBROCZYNNOŚĆ SPOŁCZESNA.

SZPITAL BRACI ROCHITOW w KOWNIE PRZY
KOSCIELE 8. GIERTRUDY. Podług urzę-
dewey wizyty dziekańskiey „X. Filipa
KoreckiEco za rok 1820, wdniu 2 sty-

cznia R21 ukończoney.

(Kowno,.miasto powiatowe gubernii
litewsko-wileńskiey, w zbiegu dwóch
spławnych rzek Niemnai Wilii,i w miey-
scu do wszelkiego przemysłu nader spo-
sobnem , położone, niegdyś składowe
haadlu PrusiLitwy, owszem i krajów

zamorskich,które tu utrzymywały 5Wo-
je faktorye , było, w wieku mianowicie
szesnastym i siedemnastym, rozległe,

ludne i zamożne. O dawnychjego do-
statkach Świadczą pozostałe dotąd ka-
pitały, na ogulne mieyskie potrzeby
służące , jakie jeszcze posiada, a jakich
niema żadne miasto w gubernijach pol-
skich, samego Wilna nawet nie wyłą-
czając. W mieście więc tak znakomi-
tem, nie mogły być zaniedbanemi zakła-
dy miłosierne, i były zapewne licznei
dostatnie, kiedy nawet w czasach upad-
ku, jak mieyscowa parmięć podaje, u-
trzymywały się jeszcze cztery osobne
szpitale z niemałermni funduszami, jako

to; „Ambrozyański, barny, Pranciszkań-
ski i Rochitański, Pierwszych dwóch
ani śladu już nie masz: trzeci z docho-
dem kilkuset złotych, zostaje pod za-
wiadowaniem magistratu : czwarty Ro-
chitański naypoźnieyszy co do nastania).

1. Opoczątku szpitala Rochitańskiego.
Jest on przy kościele murowanym, pod
tytułem ś. Giertrudy , októrym nmiewia-
domo,: kiedyi czyim nakładem stanął:
to tylko pewna, że był już przed rokiem
1505. A ponieważ w massie funduszów

Dzieje dobrocz, luty, rok 182a.
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tego szpitala, naydawnieyszyjest fun-
dusz X. Piotra Nowomievsktieco, plebana
wędziagolskiego, testamentem r. 1750
d. 25 czerwca uczyniony i przez bisku-
pa wileńskiego Michała Zienkowicza r.
1751 d. 7 kwietnia potwierdzony; za”
tem ten X, Nowomieyski uważa się za
pierwszego fundatora. (Na jego tofun-.
dusz sprowadzeni byli z Wilna Bracia
Rochici, jako z pierwiastkowey ustawy
do posługi i reformy szpitałów parafi- '
jalnych w dyecezyi wileńskiey przezna-
czeni, a wtedy gorliwością blizko-po-
czątkowego zawiązania, jeszcze znako-

mici (*).:
H. Obligacye duchowne. Z fundu-

szu A. Nowomieyskiego dwie msze co,
tydzień, a z funduszu X. Dominika Mąń=

kowskiego, co tydzień i co miesiąc po
jedney mszy: nadto z ogułu funduszów»
2a wszystkich dobrodziejów, co rok dwie
msze. [Do roku 1812 utrzymywany.
przy szpitalu kapłan, te obligacye od-
|prawiał, odtąd zaś, gdy z przyczyny*
spalonego w czasie wojennym zabudo-
wania, kapłan się nie utrzymuje; przeto

obligacye dopełniają się w części przez
kapłanów przypadkowie zdarzanych, a
w części większey odsyła się na to fun-
dusz do oporów wileńskich.

II. (sprzęty kościelne. Ornaty, bie-
lizna, naczynia i ozdoby, w małey ilości
i ubogie. Ze sróbra, sam tylko kubek
od kielicha pozłacany, ważący łotów
10 proby dziesiątey.

IV. Fundusz nieruchomy.

a) Plac, na którym kościoł, szpital
oni + | NE nASeji

(70 początkach Bractwa szpit:Alnegdą
tów 10 stanie teraznieyszym ich zę
dzeń w ogule Ob. Dzieje Dobr. r. 1821 sta
275 i 8gg, tudzież str. 1022. „sk

8

—
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icałe szpitalne zabudowanie z dziedziń-
cem,ma obszerności morg jeden i prę-

tów 169. Wszystko drewniane, oprócz
kościoła,otoczone parkanem także drew-
nianym. Po spaleniu w r. 1812, ofi-
cyny większey, w którey była infirma-
rya męzka, pozostała mnieysza, a w niey:
są: dwie izby dla chorych obojey płci
i dla posługujących im, oraz pięć ma-
łych komorek, służących ra składy, a-
ptekę i mieszkanie przełożonego :. okien
w ogule trzynaście. Jest oprócz tego,
warzywnia, chlewek, stancyyka z sie-

nią dla czeladzi i sług szpitalnych męż-
czyzn: tudzież szpichlerz na zboże, szo-
pa na siano i słomę ,i stajenka.

b) Trzy ogrody, z których dwaku-
pione przez teraźnieyszego przełożone:
go:'z jałmużny. Obszerność ich niewia-
doma, bo niewymierzone.

_ Wczasie wizyty zmaydowało się z ży-
wiołów: koni 5, koz 4, kur 11 :—
z naczyń i sprzętów gospodarskich : ko-
tłów miedzianych ważących funtów
czterdzieści pięć sztuk 4, kubłów na
warzywo-10, misek śyacwych ważących
półpiąta funta:sztuk 2, patelnia żelazna,
rądlów miedzianych. ważących funtów
siedem sztuk 2, kopaczek żelaznych do
kartofli 10, narogów 6, kolas prostych
bez okucia 5, chomątów prostych 5,
oraz łyżki i miski dla chorych drewniane.

W. Fundusz w kapitałach summownych.

1) Rubli srćbrnych 1,200, z nada-
nia X. Piotra IVowomieyskiego, którego |'
testament daty 25 czerwca r. 1750, a»-
ktykowany w ziemstwie kowieńskim d..
17(28) września 1797. Summata oparta
ma majątku Miłeygany w powiecie ko-
wieńskim Michała Kossakowskiego, za

obligiem r. 1784 d. 29 kwietnia wy-

obligiem 1806 d.

kowieńskiem aktykowanym.
„dochodzi regularnie.

a
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danym, a 1794 d. ro lipca w ziem-
stwie kowieńskim aktykowanym. Pro-
cent dochodzi regularnie.. ;

2) Czerw. złt. 510 z nadania w roku.
17go:d. 6września przez Dominika Mań-
kowskiego kanonika poznańskiego. Ta
summa, lokowana poźniey na kamie-
nicy w Kownie Józefa Maciańskiego za
obligiem 1814 d. 15 kwietnia. Procent
od 1817 zalega.

3) Rubl.sr. 6080 z testamentu Józefa
Kwickiego expedytora rządu naywyższe-
go litewskiego, w797 marca 2: w gro-
dzie kowieńskim aktykowanego, summa
lokowana na majątkach Szymona Zawi-
szy Kamieńszczyzna i Zawiszym w ko-
wieńskim a Linkowiec w upickim, za

1 lut. wydanym, a-
tegoż roku i miesiąca d.8 w ziemstwie

Procent

4) Rubl. sr. 500, summa: drugaz po-
przedzającego testamentu, lokowana o-
statecznie na majątku Jurkuny w kKo-
wieńskim, Szymona Kulwiecia,. za obli-
giem 22 czerw.. 1820. "Termin opłaty
roczny.

5) R.$; 515 z nadania X. Antonie-
go Juszkiewicza prałata żmudzkiego z u-
bezpieczeniem namajątku Opnaryw ko-
wieńskim majora Gallerego.  Oblig
w 1812 zaginął, a za. dowod służą dwa.
oświadczenia w grodzie kowieńskim 1815
lip. igi 1814 grud. 1. RS od 1815
nie dochodzi..

6) Czer. zł. 65 z nadania BokuaGNE,
obywatelki kowieńskiey, summa oparta
na majątku Sorgiany w kowieńskim Jó-
zefa Chrapickiego, za obligiem 1798 d..
'25.kwiet. na czer. zł. 50, a drugi oblig
na czerw. zł. 15 w roku 1812 zaginął:

Procent od r. 1815 nie dochodzi.
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7) Czer. zł, 230 i rubl. sr. 1356 summa
zebrana z oszczędności szpitala, i po-

życzona Norbertowi Podoleckiemu z e-
wikcyą na kamienicy w Kownie, która
kamienica pożniey za dekretem ziem-
stwa kowieńskiego r. 1811 d. 28 czerw.
zajętaw extenuacyą , jest odpowiednią
sumrmie należnej, i wybrano już zniey
na kapitał r. 159 k. 40.

8) R. 5. 105 z nadania Józefa Me-
dekszy przed dwudziestą laty z górą,
summa oparta na majątku/Medeksze w ko-
wieńskim za obligiem. Wincentego Ko-
plewskiego 1808 d.19g marca. Procentu
do 1821 zalega r. 45 kop. 80.

g) R. S$. 1g50 summa zebrana z oszczę-
dności szpitala i dana na procent Mar-
cinowi Oskierkowi z ewikcyą na mająt-
ku Szkudziszki w zawileyskim, za obli-
giem 1761 d. 18 kwiet., aktykowanym
w konsystorzu wileńskim 1762 d. 29
kwiet. i w grodzie kowień. 1777 d. 29
marca. Procent od 1814zalega.

10) Czerw. zł. 560, summa także
m oszczędności zebrana i na majątku
Zabieliszki w kowieńskiem oparta za o-
bligiem Jakóba Gieysztora 1805 d. 28
kwietnia. Procent dochodzi.

11) R. sr. 1015 summa także z o-
szczędności zebrana, i na majątku Sy-
rutyszki w kowieńskiem , dekretem są-
du exdywizorskiego 1815 d. 10 sierpnia
oparta. Procent nie dochodzi z powodu
appellacyi do departamentu zaniesioney
i nierozwiązaney.-

12) Dochodcoroczny, w ilości rubli
tysiąc srebrem, naznaczony z dochodów
miasta Kowna, przez rozkaz naywyższy,
od ministra spraw wewnętrznych prze-|z
słany gubernatorowi wojennemu litew-
skiemu pod d. 13 sierpnia: 1805, a magi-
stratowi kowieńskiemu objawiony w pi-

nia.
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śmie vice gubernatora wileńskiego pod
d. 8 paźdz. tegoż 1803 roku, z termi-
nem opłaty coroczneywdniu 25 kwiet-

Do roku 1821 zalega tey opłaty
r. 6,500. (Jest podobno zamiarem za-
ległość obrócić na wymurowanie szpi-
tala pod wiedzą Izby opatrzenia powsze-
chnego czyli Prikazu.)

Poprzedzające summy liczą się za
pewne, a następne dwie za niepewne:

1) R. sr. 4,200 naznaczona przez
Xiędza Ułażewicza kapelana szpitalne-
go, bez formy przyzwoitey ibez ubez-
pieczenia.-

2) R. sr. 75 zapisane przez X. Pu-
ciłowskiego proboszcza kowieńskiegote-
stamentem r. 1807d. 29 lipca w grodzie
kowieńskim aktykowanym.

OGuŁ «APITAŁÓW: Pewnych, czerw. zł.
go5 i r. sr. 11,299, oraz dochodu coro-
cznego od miasta Kowna r. 1,000;-— a
niepewnych, rub.4,275.— Procent od
wszystkich kapitałów liczy się siódmy.

VI. Bilans dochodu irozchoduwr. 1820..

Dochodu z procentów i jałmużny r.
s. 852, k. 89. Rozchodu na chorychi
służbę ich r. s. 1257, k. 89. Dopoży-
czono zatóćm na rachunek zaległych pro-
centów r. sr. 425.

Remanent zaległych procentów do
końca roku 1820 wynosi: od summ pe-
wnych, czerw. złt. 159 i r. s. 1074, k.
51;— i nadto opłaty'od miasta Kowna
r. s. 6,500.

"VII. Zudność chorych w. r. 1820.

Było chorych obojey płci osob 155,
tych, wyszło ze szpitala 68, umarło

17, pozostało na rok 1821 mężczyzn 20, niewiast 50. — Oprócz tego, było cho-.
rych żołnierzy 29, z tych, wyszło ze

ż h g*
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szpitala 14, umarło 2, pozostało narok

1821 osob 15.— W ogule pozostało na

rók 1821, mężczyzn 55, niewiast 30. -

VII. Zudnosć administracyi i służby
| szpitalney.

a) Braci Rochitów trzech: 1): Prze-
łożony MTadeusz Źelno, wieku lat 71,

w zgromadzeniu odr.1774. 2) Michał
Sałdziewicz wieku lat 62, w zgromadze-

niu od r. 1784. 5j Kazimierz Mątwił,

wieku lat 52, w zgromadzeniu od roku

1816. Wszyscy piśmienni. (Przełożo-

ny, w urzędzie tym od lat 40 będący,

wielką ma wziętość w obywatelstwie

z gorliwości swego świętego powołania.

Wzgląd na niego, wielu powodował

do pomnażania funduszu, którego on

przyczynił nie tylko oszczędnościąista-

raniem, ale nawet poświęceniem na

ten cel własney kondycyi szlacheckiey, |

którą miał vy okolicy £Zemeytkieniach, |

w parafii kadvieńskiey.)

b) Służących szpitalnych: parobków
2i kobićt 4.

c) Leczenie chorych uskutecznia się

przez mieyscowego powiatowego leka-

rza doktora medycyny, i przez podchi-

rurga starozakonnego. Dlaobu, szpi-

tal płaci porubli 60 srebrem, rocznie.

„Akt wizyty kończy się następnem po-

Świadczeniem: „ Ustawy dlatego zgro-

„madzenia służące, w zupełney aku-

„ratności zachowują się; każdy z cho-

„rych ma należyte opatrzenie z przy-

„ zwoitóm ochędóztwem.

 

NOWYFUNDUSZ X. FRANCISZKA STDOROWICZA

DLA SZPITALA BRACI ROCHITOW wKOWNIE,

Xiądz Franciszek Sipokowicz, alta-

rysta farny kowieński, dokumentem ad.
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1 paźdz. 1821 sporządzonym, a tegoż ż
roku i miesiąca-d. 4 w grodzie kowień-
skim przyznanym , zapisał dla szpita-
la braci Rochitów przy kościele ś. Gier-
trudy w Kownie na wieczny fundusz
|jsummę 5,500 rubli sróbrem , i ubezpie-
'czył ją na majątku leżącym i ruchomym
Pana Józefa Maciańskiego, sekretarza
szlacheckiego, powiatu kowieńskiego,
który pod d. 1 tegoż miesiąca i roku
wydał szpitalowi oblig z obowiązkiem
płacenia corocznie siódmego procentu.
Fundusz ten, J. W. Metropolita i ad-
ministrator wileńskiSiestrzencewicz, po-
twierdził w Petersburgu d. 6 grudnia
1821 roku. i

 

SZPITAL PARAFIJALNY w KOBRYNIU, MIESCIE
POWIATOWEM GUBERNII GRODZIEŃSKIEY.
Treść z wizyty urzędowey dziekańskiey
X. Macieja PuTwiNskiEGco za rok 1820,

. d.31 marca 1821 ukończonej.

1 Sz?iraz kobryński, miał swóy u-
dzielny kościoł, i osobnego proboszcza,
i dla tego nazywa się probostwem szpi-

talnóm. Lecz kościoł ten drewniany
pod tytułem 5. Hieronima, pożarem

się wtedy wszelka ruchomość i papie-
ry; zatćm nie masz teraz ani history-

czney wiadomości o tym szpitalu, ani

prawnych dowodów na jego własności,
które przeto zapewnia sama już tylko
posessya. Pleban kobryński jest razem

administratorem szpitala czyli probo-
stwa szpitalnego.

Il. Obligacye duchowne. _Wszyst-

kich w ogule mszy czytanych 165, śpie-
wana 1, i anniwersarz jeden.

II. FFlasność nieruchoma. W Ko- bryniu w końcu ulicy garbarskiey jest
tak zwany folwark, to jest chata, swi*

spłonął w roku 1801, a razem spaliły
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ronek-, szopa, oborka; stajenka i sto-
doła. Wszystkie te budowle bardzo
nędzne. Cala obszerność folwarku, mor-
gów 8.— Oprócz tego należą do szpi-
tala cztćry place, za konsensami admi-
nistratorów zamieszkane przez Źydów,
a pięć placówjest do dochodzenia. Wszy-
stkich obszerność niewiadoma. Nadto
posiada szpital gruntu oromego włok
trzy i pół. Miał i karczmę, lecz ta
spaliła się w roku 1801.

IV. Summa szpitalna. MR. s. 1050
z różnych zapisów dawnych zebrana i
oparta na majątku Kamień w kobryń-
skićm Józefa Roszczyca podkomorzego
za obligiem roku 1816.

V. Bilans dochodu i rozchodu. Wro-
ku 1820, miał administrator, dochodu
szpitalnego z annuaty, procentów, i
placów r. s. 216.— tego wydatko-
wał: ną obligacye duchowne r. 55, na
pięciu ubogichr.55, na podatek za trzy
dusze skaskowe r. 15, a resztę na gro-
dzenie płotów, utrzymanie zabudowa-
nia i gospodarki.. RNA

 

NOWY FUNDUSZ XIĘDZA ADAMA BOROWSKIE.
Go plebana eyszyskiego na SZPITAL,
SZKOŁĘ PARAFIJALNĄ 1 NABOŻENSTWO, W
Eyszyszkach. Wyjątek z testamentw
a8o6 d. 12 marca uczynionego, i te-
goż roku d. 15 kwietnia w grodzie li-
dzkim aktykowanego.

R 2do .... Na wieczną pamiątkę
dlachwały Bozkiey, oprócz uprzednich
moich na kilkokrotną erekcyą kościoła
eyszyskiego wydatków , rejestrem za-
jętych, jeszcze mocą tey dyspozycyi
mojey na lampę, aby się paliła coram
sancliszimno w tymże kościele eyszyskim,
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złotych 2,000; osobno na szpital tegoż .
kościoła, bez żadnego funduszu znay-
dujący się, złotych 5,000, wyznaczam.
Z.jakowego więc funduszu, ma się u-
trzymywać ubogich tylko sześciu , dla.
których, oprócz zwyczayney porcyi
z jałmuźn jakie się zbiorą, od wyż
wzmienioney summy procent siódmy
na ich sustentacyą determinuje się, ato
tygodniowo wedle wylikwidowania, wie-
le na: każdą osobę wypadnie, opłacać
się powinno. "Lych sześciu ubogich o-
bowiązkiem będzie„ oprócz życia cno-
tliwego, pobożnego: i trzezwego, co-
dzieńnie wespół odmawiać rożaniec,
w czasie ciepłym w kościele, w czasie
zaś zimowym w szpitalu, rano i w wie-
czor; nadto, do zwyczayney posługi
kościelney nayszczegulniey obowiązują
się.. Ażeby takowy fundusz nie uległ
jakowemu uszczerbkowi, świecko-rzą”.
dewey i wyższo-duchowney zwierzchno=
sei opiece poleca się: bliższy zaś dozor
i exekucya wedle wyż wyrażoney woli
mieyscowemu plebanowi zostawuje się.
—— Oraz na dyrektora szkołki parafijal=
ney, przeze mnie przy tymże kościelę
eyszyskim wybudowaney , w tym celu,
ażeby dzieci utriusgue conditionis et $e-
aus były edukowane i oświecane w świę-
tey religii chrześcijańskiey., złt. 2,000
zapisuję. Mównie też i ten fundusz po-
wyżey wyrażoney źwierzchności opiece
poruczam.— Udzielnie zaś za dusze
wczyscu bez żadnego ratunku -zostają-
ce, oraz z mojcy familii w Bogu ze-
szłych, summę złotych polskich 5,335
i gr.10, na mszy czytanych cztóry ty-
siące, licząc każdą po groszy cztćrdzie-
sei przeznaczam, i takowey summy po-
łowę jednę w Eyszyszkach , drugą zaś
połowę do kiasztorów wileńskich roz-
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porządzić obowiązuję..;.  (Exekutoro-
wie testamentu: „X. Mineyko pleban
żyrmuński, Franciszek Edward Pilecki
prezydent ziemski lidzki, „Anżoni Tu-.
rowicz rotmistrz trocki i Stefan Lipiń.
ski adwokat lidzki.)

PRZEPISY DLA KONWIKTU DZIESIĘCIU UCZ-
--NIÓW 1JEDNEGO NAUCZYCIELA DOMOWEGO

nafunduszu XX. Karmelitów Gtęboc-
„kich przy szkole Berezweckicy utrzy-
mnywanego, przez rząd uniwersytetu
potwierdzone w roku 1820 dnia 27
sierpnia. (Ob. Dzieje Dobr. r. 1821
str. 2107.)

1. Konwikt ten mieć będzie swego
nauczyciela domowego, do którego o0-
prócz nauki należeć ma: zupełne sta-
ranie o konwiktorach, to jest: o ich
zdrowiu, obyczajach i wygodzie, sło-
wem, on ma być naybliższym dozorcą
tego konwiktu i ma wiedzieć o wszy-
stkich potrzebach, wydatkach, sprzę-
tach i rzeczach konwiktorskich. Zo-
stawać on ma pod bezpośrednią zwierz-
chnością we względzie ekonomicznym
przeora klasztoru głębockiego, a we
względzie nauk dozorcy szkoły berez-

_ weckiey.
> 2. Nauczyciel do tego konwiktu ma
być dobierany człowiek stały, którego
nauka, pilność, obyczaje i charakter
powinnć być dobrze znajome i pewne:
wybiera go przeor klasztoru głębockie-
go za rekomendacyą dozorcy szkoły

ż berezweckiey. „W tym wyborze pier-
wszeństwo ma być dane dla tych, któ-
rzy natym funduszu byli utrzymywa-
ni, a którzy naylepiey mogą być zna-
jomi ze swojey nauki i z moralnego
postępowania.   

116

3. Wizytatorowi przeznaczającemu się
jawizytę szkół gubernii mińskiey, w ka-
żdym roku ma być poruczone szczegul-
ne weyrzenie w stan i porządek tegoż
konwiktu.

4. Przyymowaniedo konwiktu u-
czniów należy do zwierzchności zgro-

madzenia XX. Karmelitów głębockich,
tojest do JX: prowincyała. Pierwszen-
stwo w nim mieć powinni, stosownie
do ducha fundacyi uczniowie imienia
Korsaków, lub zrodzeni z Korsakówien
(*). Przyymować nie młodszych nad lat
dziewięć, nie starszych na lat dwana-

|ście, a przysposobionych do klassy pier-
wszey wedle tymczasowych prawideł,
od uniwersytetu dla szkół wydanych d.
1 sierpnia 181g roku, *

5. Przyymujący się do konwiktu na
pierwszy raz mieć powinni koszul cztć-
ry, gatek dwoje, spodni sukna domo-
wego jedne, kapota sukna domowego
granatowa jedna, czapka sukna grana-
towego jedna, chustek na szyję kolo-
rowych dwie, do nosa dwie, kamizel-
kę płocienkową jednę; butów nowych
parę jednę, wor na siennik, poduszki
dwie z nawleczkami, prześcieradeł dwa,
kołdrę sukna domowego jednę, ręcznik
jeden i grzebień do włosów jeden.

6. Konwiktorowie mają być zapi-
sani w rejestr uczniów szkoły berez-
weckiey i chodzić do klas na naukę.
Nauczyciela obowiązkiem będzie pow-
tarzać lekcye szkolne, i pilnować, aby
uczniowie wszyscy umieli to, co się
w szkole naznaczać będzie, równie ma.
doyrzeć, aby każdy zadane szkolne ćwi-
czenia jak naylepiey zrobione do szko-
ły odnosił. Dla konwiktorów zdatniey-
310Ob:Dzieje Dobr. r. 1820 Skazówką do

hist dobr, Korsak, Iózef, wojewoda.
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szych, gdy: się: szkolne naznaczone lek-
cye i ćwiczenia odbędą, aby czasu nie
tracili daremnie, ma pożyteczne--zatru-
dnienia przeznaczać. Jeden z konwi-
ktorów pilnieyszych klas wyższych, ma
być wybrany przez nauczyciela domo-
wego za pomocnika do powtarzania
lekcyi z innemi konwiktorami , które-
mu się w etacie osóbna nagroda prze-
znacza: ł

7. Konwiktorowie na moment nie
będą zostawieni bez dozoru. Nauczy.
ciel konwiktu nie może oddalić się
z mieysca swego na czas naykrótsży
bez wiedzy dozorcy szkolnego i bez zo-
stawienia. na. mieyscu swojem. pomoe-
nika. r

8. Rano nauczyciel sam pilnuje, aby
każdy o godzinie naznaczoney wstawał
i razem modlitwę ranną zkonwiktora-

ki

'inauczyciełów szkolnych, czyli nie ma-
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na przechadzkę i razem powracać; na-
uczyciel będzie tego ściśle doglądał, a-
by uczniowie nadgodziny wyznaczone,
ani wcześniey nie wychodzili, ani pó-
źniey nie powracali; będzie zawsze na-
|znaczał roztropnieyszego z konwikto-
rów do pilnowania innych, aby na stro-
nę nie wybiegali i raz przynaymniey
ma tydzień będzie się dowiadywał od

ją jakiego postrzeżenia: względem kon-
wiktorów uczynionego. Na przechadz-
kę zaś konwiktorów sam nauczyciel po-
prowadzi, co powinno być każdego
wtorku, czwartku i niedzieli, kiedy
dzień pogodny; a gdyby na przechadz-
kę nie można było wyyść, wtenczas
zabawy pozwala w domu, podczas kto-
rey sam zawsze ma być przytomny.

10. Konwiktorom nie będzie wol- mi odmawia; ma być przytemnym pod-
Gzas. śniadania i póki konwiktorowie
nie wyydą do szkoły. Gdy konwikto-
rowie powracają ze: szkoły, powinni
znaydować nauczyciela w konwikcie,
który ma być przytomnym aż do cza-
su póki konwiktorowie znoym nie wyy-
dą do szkoły, w wieczor zaś ma dopil-
nowaćy aby. o godzinie naznaczoney
wszyscy poszli do spoczynku i z nimi
razem odprawi modlitwę wieczorną.
Gdy uczniowie pokładną się, nauczyciel
nie powinien oddalać się ze stancyi kon-
wiktorów, nawet i w czasie spoczyn-
ku samych jednych nie zostawować.
W.przypadku potrzeby ważney odda-
lenia się na moment nauczyciela z kon-
wiktu, w potrzebie samegoż konwiktu,
winien pomocnikowi poruczyć dozor
nad nimi. kr

no pod żadnym tytułem wychodzić do:
znajomych, ani na żadne sprawunki,.
wyjąwszy tylko do nauczycielów szkol-
nych ito z dodanym towarzyszem. Na-
uczyciel też konwiktorów do żadnych
posyłek nie będzie mógł używać.

11. Jeśliby konwiktor który zacho--
rował i nie mógł być w szkole, natych--
miast doniesie nauczycielowi temn,
z którego klassy będzie uczeń, na pi-
śmie przez jednego z konwiktorów; ró-
wnie gdy ozdrowieje da świadectwo, że'
po chorobie powraca do szkoły.

12. Zadnemu z konwiktorów nie:
będzie wolno mieć żadnych przy sobie-
pieniędzy, lecz skądkolwiekby je mniał,.
złożyć ma u nauczyciela i wydatku ża-
dnego czynić nie może bez wiedzy i
zezwolenia nauczyciela; równie rzeczy
żadnych nie może mieć jak tylko te,, g. Konwiktorowie mają.zawsze wy-

eliodzić razem do kościoła, do szkoły,!
w

które mu dane będą od nauczyciela ii
na: rejestrze zapisane, którego jeden. e



19

xemplarz.ma być -«-nauczyciela,-a dru-
gi u konwiktora; rzeczy zaś mu da-
nych nie może nikomu oddać ani da-
rować, ani zamieniać, pod karą surową;

„ dla tego, skoro konwiktor przybędzie,
zaraz przy weyściu do konwiktu rze-„a
„czy przy nim będące powinne być wpi-
sane w xięgę i podpisane przez tego,
kto będzie oddawał konwiktora; i na-
uczyciel, tych rzeczy, które zostawi do
użycia konwiktorowi,da mu rejestr przez
się podpisany „a kopiją u siebie zosła-
wi; inne rzeczy -weźinie do składu, co
ma być odnawianem gdy rzeczy uży-
te do składu będą się odbierać .a świe-
że „dawać, + 5 4.
„5 15. Nauczyciel dopilnuje jak nay-
ściśley, aby każdego dnia konwiktoro-
wie, sam każdy sobie, bóty i suknie czy*|
$cili, głowę wyczesali, twarz i ręce ob-
myli, pościel zasłali, i rzeczy wszystkie
każdy porządnie na swojem mieyscupo-
łożyli; po ubraniu się  konwiktorów
wszystkich nauczyciel obeyrzy, jeżeli
każdy należycie ubrany i'opięty, kon-
wiktoroyńe sami powinni umieć każdy
przyszywać sobie guziki, haftki i tym
podobne, i na.te powinni mieć igłę i
nici.,sobie dane. 16

14. Ma dopilnować, aby bielizna byla
w czasie przez praczkę czysto wymy-
ta, do odmiany dostarczona, i żeby kon-
wiktorowie takową „odmianę robili ,

nayściślcy doyrzy; i nie dopuści, aby u
konwiktorów „odzienie lub obuwie by-
ło podarte lub dziurawe, i każde prze-
dziurawienie powinno być natychmiast
poprawione przeż-krawcea, szewea, lub

praczkę.
poobiednich, będą -'wyznaczone godziny,
kiedy konwiktorowie mają mieć o so-
bie staranie, to jest: rzeczy swoje przey-

; mA. 120.

rzeć i uporządkować, głowę z brudu ,
oczyścić, a jeżeli tegó potrzebai wy-

wywwieszeniem jey na cały dziea pod

15. Stancye konwiktorskie mają być
co dzień zamiatane po wyyściu rannćm
konwiktorów do szkoły; pod łóżkami

nie mają żadne rzeczy być 'składane,
aby każdege dnia zpod łóżek mogło
być zamiecionem. Stancye dwa razy
regularnie mają być wietrzone co dzień
z rana i po południu po wyyściu kon-
wiktorów do szkoły, i przynaymniey
trzy razy w rok opylone i podłogi wy-
myte. Konwiktorowie mają być prze-
strzegani, aby podłogi nie szpecili, ma-
ją mieć pluwaczów kilka, a mianowi-
cie, aby myli się nad miednicą i na po-
dłogę wody nie nalewali.
stancyi, opylanie i mycie podłogi, przy-
niesienie wody dla konwiktorów, wie-

dostarczoną z funduszu.
16. Nauczyciel będzie przestrzegał, a-

by konwiktorowie podczas jedzenia za-

chowali się przystoynie, równie.w ka-
żdem obeyściu się i podczas zabawy;

wyrazy nieprzystoyne mają być zaka:

zane, słowem: nauczyciel ma zapobie-

gać wszystkim złym nalogom a wpra”

wiąć do dobrych, do wzajemnego sza-

cunku i, przywiązania. Nauczyciel. do-

pilnuje, aby równość między konwikto-

rami była zachowana; ma także przy- 
|rzeczy im danych. EA

a7. Nauczyciel szczegulne ma mieć
. . + t

staranieo zdrowie konwiktorów. K.a-

myć; pościel ma być często wietrzona

luftem, sienniki dwa razy na rok ma-
ją być przemienione, łóżka nawet wy- .
czysczane. e.

Zamiatanie .

trzenie pościeli i inna posługa, ma być -

„wyczajać konwiktorów do szanowama .

W każdą sobotę po szkolach|i oszczędzania odzienia, xiążeki innych

Go
mń
cn
ói
ć
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żdy przybywający konwiktor, :ma być
zaraz wyexaminowany przez doktora
co do stanu jegozdrowia,czy mie ma
jakiego .defektulub -choroby, «czyli:od-,
byłospę, jeżeli nie, ospa krowia ma
być wraz zaszczepiona; gdy się który
poskarży na jaką dolegliwość, mie ma
tego zaniedbywać, :ale spilnie uważać,
i jeśli nie ustąnie, wraz udać się.do do-
ktora o zaradzenie, jego przepisy nay-
ściśley dopełniać:a gdyby nawet konwi-
ktor nie «skarżył się, nauczyciel po-
strzeglszy w mim odmianę, powinien
równą ostróżność zachować; w przy-
padku obłóżney choroby ma -donieść:do-
zorcy szkolnemu i wyznaczonemii .do-
zorcy od klasztoru. Doktor ma być za-
mówiony dla tego kenwiktu, który bę-
dzie wizytował konwikterów co :do sta--
nu ich zdrowia co miesiąc; nauczyciel
szczegulniey będzie postrzegał, aby po-
trawy były czyste i zdrowo robione.

18. Kary na opieszałych wnauce,ma-
ją być używane wtedy, kiedy wszyst-
kie sposoby zachęcania i emulacyi nie
będą skuteczne. Za niezachowanie zaś
porządku przepisanego po jednemi dru-
gićm napomnieniu, za trzecićm niezwłó-.
cznie kara ma następować.
konwiktorów mają być te, jakie są
zwyczayne w szkołach dla dzieci; uy-
mowanie jednak pokarmu i zabronie-
nia przechadzki, niepowinno mieć miey-
sca, kara cielesna nie może być więk-
sza nid pięć plag. Nauczyciel ma strzedz
się porywczego uderzenia lub użycia
słów obclżywych, i mieć baczność, aby
kary nie przytumiły szlachetności u-
mysłu. Gdyby się znalazł który z kon-
wiktorów, zaslugujący na większą karę,
© tym doniesie dozorcy szkoły, do któ-
rego decyzyi w takim razie będzie się

Dzieje dobrocz. luty, rok 1822.

Kary dla!
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stosował. Konwiktor zaś gorszących 0='
byczajów, któryby w konwikcie nie
mmógł być «cierpianym, ma by„ć donie-

sionym dozorcy; po wyexaminowaniu

którego, dozorca donosi przeorowi głę-
bockiemu a przeor prowihcyałowi, do

którego należy przyjęcie i oddalenie
skonwiktora.

19. Nauczyciel szczegulniey zawia-
duje wszystkiemi potrzebami konwi-

ktu i konwiktorów, ped zwierzchnic-
twem :przeora głębockiego, wyznaczo-
nego kapłana,'i pilnować całości rzeczy
„do konwiktu danych. Utrzymuje in-
«wentarz wszystkich rzeczy konwiktor-
skich, który przez wyznaczonego do-
zorcę -od klasztoru, ma być konnoto-
wany; 'całości ich pilnuje i za nie od-
powiada. Osobny utrzymuje rejestr
xiąg konwiktorskich i narzędzi, osobny
garderoby, wpisując weń za każdym ra-
zem co przybędzie, lub co ubędzie, i
jakim sposobem, i tęż garderobę po-
rządnie w składzie chowa, odzienie u-
-żywane chować się ma w tymże skła-
dzie i obraca się albo na przerobienie,
gdy to być może, albo na poprawę;
z którego odzieniaco rok po zweryfi-
kowaniu, co się wcale niezdatnóćm o-
okaże, z rejestru wymaże się konwik-
torskiey garderoby.

20. Nauczyciel konwiktu oprócz rap-
portów zwyczaynych, przez nauczycie-
lów -domowych dawać się powinnych,

| o uczniach zwierzchności szkolney, wi-
nien jest osobny dawać „rapport dozorcy
szkolnemu i wyznaczonemu od klaszto-
ru, co miesiąc, z wyszczegulnieniem pil-
ności uczniów, lub niedbalstwa, kary
jakie komu były naznaczone, i jakie
skutki uczyniły, oraz innych drobnicy-
szych zdrożności i sposobów ich popra-

9
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wienia wedle wzoru ód dozorcy prze: | tu etat czyli wyrachowanie kosztu na.
pisać się mającego; o każdem zaś wa-
żnieyszem zdarzeniu lub potrzebie, ma
zaraz donosić. Roczny nakoniec rap-

port nauczyciel ma ułożyć wedle for-
my sobie przepisaney i podać dozorcy
dla odesłania do uniwersytetu i wyzna-
czonemu od klasztoru do dozorowania.

21. Dozorcy, honorowy i szkolny,|

wizytują ten konwikt ile razy uznają
tego potrzebę, i we wszystko wglądają,

"a mianowicie w porządek i w: dozor,
"jeśli jest pilny ze strony nauczyciela;
z obowiązku jednak dozorca szkolny trzy
razy go odwiedzać winien w roku ij
wszystko przeyrzeć ; miesiąca grudnia
kazdego roku mają być wyznaczeni
przez dozorcę dway nauczyciele szkol-
ni, którzy pierwszych dni stycznia ma-
ją odbyć wizytę tego konwiktu w celu
sprawdzenia inwentarza i rejestrów kon-
wiktorskich rzeczy, i postrzeżenia swo-
je o wszystkićm mają podać dozorcy |
szkolnemu, który przy rapporcie swoim
rocznym do dyrektora czynionym,wiado-
mość o tym konwikcie ma dolączać.

Oprócz inwentarza rzeczy kon-
wiktorskich, nauczyciel konwiktu ma
utrzymywać xięgę raportów swoich, da-
wanych dozorcy szkolnemu i przeoro-

wi głębockiemu, wizyt konwiktu, oraz
dzieńnik w którym ma zapisywać przy*
bycie konwiktora, oddalenie się, cho-
robę i zdatnieyszy lub opieszalszy po-
stęp w naukach, oraz czynności, jako

to: sprawienie odzienia nowego, roz-
danie jego na konwiktorów, przerobie-
nie starego odzienia i t. d.

25. Ponieważ JXX. Karmelici głęboc-
cy przeznaczyli na ten konwikt rocz=
nie rubli srebrnych tysiąc pięćset; prze-

„HPraczka.

ź

 to stosownie do tey sumumy dołącza się

roczne utrzymańie konwiktu, który się
podaje za prawidlo względem opatrze-
nia konwiktorów we wszystkie potrze- .
by w tyraże etacie poszczegułnione.

Na oryginale
WODA .Symon MALEWSKIRektor.

Sekretarz Felix Mierzejewski:
W

T"BOPA © męrż |
 

| MNa utrzymanie konwiktu głębockie-
go przy szkole berezweckiey fundacyi
| XA. Karmelitow bosych. |
 

srebrem
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Na stół dla osob jedenastu, licząc na |
miesiąc po rubli 4 kop. 50, na rok

Piwana każdego kwarta na dzień, nćj
rok kwart 4015, kwarta po kopieyce

Koszula dla każdego na ty-
| dzień 1, gatek para 1, szkarpetek |
| para 1, na 4 tygodnie prześcieradeł |

2, nawleczek -2, chustek 2, sienni-
ków 2 na rok, na oguł ręczników
2 na tydzień; licząc za koszule, prze-
Ścieradła i sienniki po kop. 14, a za

| szkarpetki, ręczniki, nawleczkiichu-
stki po $ kopieyki - - - - -

Swiatło licząc na dzień po 4 świece.
których idzie na funt 5: przez 44
raiesięcy czyli dni 145 > ze:
dów 5 po rubli 5.- - - -
w po liber ro dła każdego na cok,
rez 5 po rubli 5 kop. 5o - = -

Na xiążki dla kate H rub. 3, sm
| 1ociu = = - -

=

Pensyl „say ciele 2.20 0)6Ż 4

Jego pomocnikowi wybranemu z celu-

jących konwiktorów SomAmoaW:

Góziywia

Koszul 4 dla każdego £ łokci 54, na
jj 1ociu łokci 140, po kop. 15; od ro-j . |
|:boty jedney koszuli z kop.15, w je- |

no - - ” . - -

|Gatek par 4 08 kaśdeśo, po łokgi 23
| na 1ociu łokci 100 po kop. 10, żab.

sr. 10; od roboty po kop. 10 = -
Chustek 4, dwie do nosa, a dwić na   

 

 szyję,sztuk to po kop. $0- = =. kaj

Szkarpetek par 6 na jednego,na 10ciu |
'par.60, po kop. 195. = = = » - g—
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Ręczników 20 po kop. 50 - - - -
Prześcieradła i nawleczki na dwa la-

ta po 4 dla każdego: na dwa prze-
ścieradła po łokci 5 a na dwa po 6,
na 1ociu łokci 220, po kop. 10 rub.
śsrebr. 22; na nawleczka po łokci 24,
na jednego łokci, 1o, a dla iociu łok-
ci 100, po kop. 10, rub. 10; rohota
po kop. 4 rub. 5* kop. 20; połowa
Mabo ROSETAEmG4

Kołdra i siennik na 4 lata; kołdra po
oszyciu prześcieradłem rubli 2, sien-
nik od łokci 6 po kop. 73, od robo-
ty kop.$; narok w cawartey części.

|Bótów nowych par dwie, po rublu 1
kop. 20; przyszew par 2, po kop. 75;
na naprawę po rub. 1; dla 10ciu na
FOK» 0ODNOWAA

Czapka jedna i kapelusz 1, rub. 1 kop.
20; dla TochUu BG 66 0

Kapota, żupan jeden sukienny, drugi
letni. Na kapotę sukna granatowe-
go 1 źnpan sukna niebieskiego, licząc
w ogule na każdego po lokci 7, dla
iociu łokci 70, po rub. 1 kop. 20,
rub. srebr. 84; na letni żupan pło-
cienka łokci 7, dla 1ociu łokci 70,
po kop. 40, rub, srebr. 28; na pod:
szewkę płótna pod każdą sztukę łok.
4, do sztuk 30 łokci 120, po kop.
10, rub. 12; za robotę z hałftkami
od sztuki po kop 45, rub. srebr. 13

| kop. 50, w. ogule = -. - :- - —
Na kołnierz munddrowy do kapoty,
wypustek i guziki mundurowe, na
osobę po rub. srebr. 2 = - >

Spodni dwoje sukiennych długich po
łokci 13, łokci 0, po rub. 1 kop.
20, rub. sr. 56; spodni dwoje płocien-
kowych po łokci 3, łokci 60, po kop.
25, rub. sr. 15; płótna po łokciu na
podszewkę, łokci 40, po kop. 10, rub.
4, od roboty po kop: 50, rubli 12;
W OPRIĘ ue «0% 2, wik

Czuyka na dwa lata łokci 4, dla 1ociu
łokci 40, łokieć po rub. 2, rubh sr.
80; podszewka kudzbay łokci 4, dla
aociu łok. 40. po: kop. 60, rubli 24;
płótna pod rękawy po łokci 14, dla
1ociu łokci 15. po kop. 10, rub. 1
kop. 50; za robotę po kop. 45, rub.
srebrem 4 kop. 50; w ogule na rok
w połowie. +. <= «sara >>

lPraczka za naprawę bielizny - - --
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Krawiec za naprawę odzienia - - 8—
Na grzebienie, mydło i szczotki - - | Ś
PODAT i lekarstwa rocznie - *- - 65)—
Na pomnożemie biblioteki, jakoto: dy-
kcyonarze, dzieła pomocnicze i wzo-
ry rysunkowe - - - - - - - OGI

| 14 Syi|-

  

tę najęcie mieszkania, opał i posługę |
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Pierwiagtkowe zakłady dla konwiktuy

rząd uniwersytetu sądzi, że w ciągu
kilkanastoletniego utrzymania, są już

| porobione z pozostałości od summy na
konwikt przeznaczoney, a które powinne
być następujące :

Łóżko dla każdego - - - sztuk 11
| Stołów po dwie szuflady mających 5
Stołków- - - - — -.- - - 10
Stoł dla nauczyciela i stołek - - 2
Szaf do składania bielizny i xiąg- 5
Miednic miedzianych lub blaszanych 5
Naczyń nocnych - - - - - - 5
PeaweR OG m00RO 6 Pa DACĄ 1
Dzbanów miedzianych lub blasza-
NY +3 =1-0 = 2b 04,0)

Nasryginale podpis: Szymon MALEwski Rektor.
Sekretarz Felix Mierzejewski.

PRZYKŁADY DOBROCZYNNE SŁUCKIE. (Ciąg
6ty. Ob. Dzieje Dobr. rok 1821. str.
4768 1 80a.

Dzieła miłosierne dopełnianeprzez Zydów. )

Czyrensikom Dziejów dobroczynności
wiadomo (r. 1820 str. 585), jak liczne są

| między Żydami w Wilnie bractwa czyli
towarzystwa dobroczynne. Możemy do-
dać, że wszystkie prawie tego rodzaju
ustanowienia znaydują się i w powiecie

| słuckim, a mianowicie w miastach: SZuc-
g*
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„, IWieswiżu,Kopylu, Cimkowiczach, Dzierżawca dochodów mieyskich Zeż-
Kadu ż Lachagitzaek.. gdzie główaji man Hirszowicz Połaczków, godząc się:
kahały; anawet po mażeytwikh miaste*
czkach, jako to: w Śćrobinie, Hrozo-
wie, Iiedźwiedzicach, Siemieżowie i Ro-
znanowie , gdzie przykahałki. Wszędy
jest szpitał, karbona (krobka), bractwa
1 składki zasilające cierpiącą ludzkość;
lecz summy ich i fundusze zostają w se-
krecie; samey starszyźnie wiadomym.
Zie zaś muszą być znaczne zasiłki w rę-
ku jey złożone dla: ratunku nieszczęśli-
wych i wykonywania przepisu bractw
rzeczonych ,.
każde nieprzychylne: Zydom zdarzenie;
nayduje tam gotowe zródło wydatków.
Przy ten, ubodzy, podupadli i Kalecy|
nie bywają zapominani od osob pojedyń-
czych: jałmuźna tak jest wnich zwy-
czayną,iż potrzebujący nie wyciągaręki
prosząc © wsparcie : samo: albowiem nań
spoyrzenie, dostateczną staje się pobud-
ką do jey udzielenia. Są szczegulne
osoby, ktore bardzo wielkie podeymują
wydatki na poratowanie bliźnich swego
wyznania. Niektóre z nich wyliczę,
z wiadomości jaką powziąłem w mieyscu
xnego pobytu.

1) Bogaty kupiec słucki Jewrza Abra-
zmowicz Iserlin, na każdy szabat zasta-
wia otwarty stół dla 40 zgórą ubogich:
Żona zaś jego, każdego czwartku wywozi
do miasta kilkadziesiąt bochenów chleba
i nie mało różnego jadła dla głodnych
kalek i chorych : nadto, czynią znaczne
pomoce dla zubożałych familiy. —2)Zmar-
ły w przeszłym miesiącu Mowsza Mor-
duchowicz Esterkin, zapisał testamentem
dla rozdzielenia czasu swego pogrzebu
dla biednych tam wymienionych, pięćset
czerwonych złotych, i sporą summę ną
wiekuisty fundusz dla ubogich. — 5)

stąd wnosić można;,. iż.

 

0 dopełnioną: sobie osobistąkrzywdę od
jednego: obywatela, chciał ją mieć tym
tylko nagrodzoną sposobem, iż krzyw-
dziciel musiał dać ofiarę na szpital. —
4) Ubogi Zydek. Leyzer Elkowicz, roz-
dziela między niedołężne i niemocne
przed; każdą: sobotą chleb: w niemałey
ilości, imieniem jedney niewiasty, od
którey przysięgą jest obowiązany, aby
jey nazwiska: niewydawał. — 5) Podo-
bnieżBenjamin Mowszowicz, który zwykł
mawiać kazania w szkole, sam niewie,
od jakiey osoby często otrzymuje jał-
mużnę , w pieniądzach i żywności.— 6)
Inny Zydw karczmie około Kopyla mie-
szkający, przyznał mi się, iż, wczasie,
kiedy do ostatniego, po woynie 1812
roku, był przyszedł ubóźtwa, od pod- .
różnego Zyda zupełnie sobie nieznajo-
mego,żądającego tylko, aby do pięciu
lat zachośwał sekret, otrzymał piędzie--
siąt rubli srćbrem, z obówiśźkiEm rozda-
nia po ósmiu leciech: tych pieniędzy na
podobnieżpodupadłych. — 7) Pewna Zy-
dówka uwikłana w proces, gdy już nie
miała czem: opłacać prawnych wydat-
ków: niespodzianie od wileńskiego Zyda
przysłano dla niey pocztą pod moim.
adresem sto-rublową assygnacyą, którą
biorąc ode mnie, chciała mieć swoje i
dobrodzieja swego imie do niejakiego
czasu taynem.

"Takie i tym podobneczyny, codzien-
nie prawie trafiające się, niezbyt otwar=
cie chrześcijanom bywają oznaymowane:
tym bardziey ogulne fundusze są dla
nas tajemnicami , chociaż są nieźmierne
i w naszych stronach , i dają się już po
części dostrzegać.

Pospolita ofiara w założeniu skar-
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bowych podatków za ubogich, jest tak
ogromnym darem bogatszych,iżwszelkie

przechodzi rachuby. Są bowiem:takie
możnieyszych Zydów domy w tuteyszych

okolicach „które po 50'i aż do'100 rubli

sróbrem, wnosząna ten przedmiot do

swych kahałów. Prócz* tego„> w miarę|

potrzeby ,. dla dobra powszechnego na-

rodu, składka: wybierana podwaja się.

od nich i: niekiedy w pięcioro” rośnie.

Dość jest hasła: religiynego: lub' patryo*

tycznego,iżwymaga potrzeba ofiary dla

ocalenia: lub pomyślności Izraela ; w je-

dney chwili: wedle rozkładu i pewney

im wiadomey organizacyi, nie tslko o.

gromne kupią się summy, i osięga się:
zamiar dla którego: nakazane zostały;
lecz pozostaje znich: jeszcze na poźniey-

sze nieprzewidziane: wydatki, zawsze
część znaczna. i

O! gdyby podołano zerwać tę za-

słonę, za którą się kryją dobroczynne
w Polszcze i Litwie żydowskich bractw
i kahałów fundusze„ niemało to przyło*|
żyłoby się: do objaśnienia: w wielu pun-
ktach historyi krajowey. To com tu
wyraził, da może komukolwiek powod
do szperania i wynaydowania, ustaw,
praw, zapisów i funduszów żydowskich,
na rzecz cierpiącey ludzkości.

X. Stanisław Ursyn s Zantyr..
Słuck,6 stycz. 1822. >

 

——

DOM OBŁĄKANYCH NA UMYSLE, w PETERS:|

BURGU.

(z Dzień. Towarz. człekolub. CzęśćXVIII. str..58:|
roku 1821.)

Dow Petersburski obłąkanych na u-
myśle, znayduje się w jednem zabudo-|
waniu z mieyskim Obuchowskim szpi-

w  każdey
ny ku podłodze stół, w podobieństwie:
skrzyni „ i przed niy mieysce, dla sie-
|dzenia. 
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talem, nad rzeczką Fontanką, w mo-
skiewskiey części, blizko Obuchowego
mostu;położonem: Zaymuje on mu-
rowaną*o dwu piętrach: oficynę, 55 są-
Żnie długą, g'sążni szeroką; i przedzie:
lającą podworże nadwierówne połowy..

'_ Piętra 'rózdzielone są' wzdłuż ścianą
kapitalną' na'dwierówne części; w każ-

dey z nich ciągnie się korytarz , oświe-
cany dwoma wielkiemi: oknami, w o-

boygu końcach: wprawionemi. W każ-

[dym korytarzu* znayduje się drzwi 15,
do tyluż: izb wiodących; z których każda
długości ma 6, szerokości 5 arszynów,,
a: wysokości 2 i pół sążni.

Jedna połowa przeznaczona jest dlą
płei męzkiey ,„ a druga dla płci niewie-
ściey, "Takimże sposobem i drugie pię-
trojest podzielone ; stąd obadwa piętra.
razem, 60 izb takowych zawierają.
W każdey z tych: izb znayduje się:

okno: z żelazną kratką, drewniane do
podłogi przytwierdzone łoże, i przy nim
rzemień dla przywiązywania niespokoy-
nych obłąkanych. Pościel ich składa się
ze słomianego materaca, prześcieradła,
i wełnianey kołdry z dwiema podusz-
kami, wypchanemi włosami. Nadto

izbie jest przytwierdzo-

Między dwiema izbami wystawiony”
piec kafślany bez żadney wydatności. Na-
dedrzwiami znaydaje się otwor pół-
okrągły wychodzący na korytarz. We
„drzwiach porobione są.malenkie otwory,

na wzór okienek w dachu, ażeby mo-

[żna było wieczorną porą doglądać cho-
rych , w izbach pozamykawych.
W dolnym piętrze umieszczają się

szaleni i w ogulności niespokoynie obłą
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kani na umyśle, a w wyższym samotnij
„'Tak więc spokoyni, sa|

wszę są od niespokoynych oddzielonymi.!
i zadumani.

Nadto, ci z pomiędzy chorych,których
powrót całkowity do zdrowia jeszcze
wątpliwy, wstępują na czas niejaki do
sal osobnych, i zostają tam aż do zu-
pełnego uleczenia.

Letnią porą przeprowadzają odoso-
bnionych spokoynych obłąkanych do
dwóch innych drewnianych budynków,
które się znaydują z obu stron sadu,
mającego 164 kroków długości i 110

, szerokości. W tym ogrodzie dosyć jest
ścieżek i łączek. Podzielony on jest na
dwie części, z których jedna przezna-
czona dla mężczyzn,, a druga dla kobićt.
Podczas pogody , dozwala się chorym
przechadzać się dzień cały. W pośrodku
każdey połowy wybudowany jest drew-
niany ośmiokątny domiek, mający śre-
dnicy 5 sążnie, a wysokości półtrzecia
sążnia, w którym się znayduje łaźnia,
mająca wodę z Fontanki za pośredni-
ctwem machin i rur do niey prowadzo:
nych. W obu stronach przeciwległych
sadu, wystawiono drewniane budynki,
mające każdy 58 sążni długości, i 4
szerokości, w których latem mieszczą się
obłąkani. W tych domach,równie jako
w murowanym, znaydują się korytarze
z tą tylko różnicą, iż w drewnianych
budynkach 20 tylko komnat się liczy.

„ Wewnętrzne izb urządzenie takież sa-
me, jaki w murowaney budowie. W koń-
cu korytarza znaydują się mieysca po-
trzebne.

Opatrywanie tych nieszczęśliwych
poruczono osobnemu lekarzowi. Usłu-
ga, składająca się ze 20 osób męzkiey,  
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Co się tycze porządku i ochędóztwa,
szczegulnieysza na to daje się baczność.

Do takowego zakładu, dla niedosta-
tku mieysca, przyymuje się nie więcey
jak 100 chorych; jeśliby zaś utrzymy-
wanie chorego w domu jakim prywat-
nym, łączyło się z wielkióm niebezpie-
czeństwem; w tedy przyymują i nad o-
znaczoną liczbę, ale nie inaczey jak za
dozwoieniem tamecznego wojennego je-
nerał-gubernatora.

Przy oddawaniu chorego do domu
obłąkanych na umyśle, potrzeba okazać

świadectwo lekarza tey części, w któ-
rey ce miał mieszkanie, podpisane ra-
zem przez kwartałowego dozorcę. Bez
takowego świadectwa, do tego zakładu
chorych nie przyymują.

Narzędzia do uśmierzania niespokoy-
nych obłąkanych, używane, składają się
z rzemienia o dwuch calach szerokości
i dwóch arszynach długości, którym
związują im nogi, i z tak nazwanych
sprężystych kaftanów (camisoles), do
których przyrządzone są wązkie rękawa
płócienne, długości trzech arszynów,

dla przywiązywania niemi rąk chorego
w około ciała. Okrom tych środków,
żadnych innych nie używają, równie
jako ihoryzontalne kołyski, na których
waryatów obracają (Drehimaschinen), 1
worki, w których ich spuszczają z u-
myślney wysokości, nie są zaprowadzone
w tym zakładzie. Wanny parowe uży-
wają się tylko w letniey porze.

Następna tablica, obeymująca prze-
ciąg lat siedmiu, od 1go kwietnia 1814,
do 1go kwietnia 1821 roku, okaże, jak
wielka była liczba umierających i ozdra-
jwiających z liczby przyjętych do tego

i tyluż płci żeńskiey, jest pod Wam
dozorcy i dozorczyni.
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 RSIEZĄNYJ

WYKAZANIE OGOŁOWE URZĄDZENIA POMOCY

DLA UBOSTWA wANGLII : FRANCYL. Zprzy-

danćmi objaśnieńkami.

Z dziejów dobroczynności zagrani-
czneynaywiększego, bez wątpienia, jest
interesu,dla chętliwego filantropa wszel-
ka wiadomość o sposobach na poratowa-
nie cierpiącey ludzkości używanych da-
wniey, alboli też dopićro przyjętych,
w Anglii i Francyi, Oba te prawdzi-

©Zezrmama

wie świetne narody, a w naybliźszych
między sobą zostające stosunkach, oprócz
względu na inne rodzaje nauk i sztuk, ja-
kie u siebie starannie pielęgnują, w prze-
mysłowości, handluizakładach rzemieśl-
niczych i dobroczynnych , dosięgły
już prawie stopnia udoskonalenia, i
piękne , można twierdzić , w ekonomii
polityczney wystawiają do naśladowa-
pia wzory. Nie masz zaś prawie żadnego
wynalazku, lub nowszego a pożyteczne- 



do wygod i korzyści drugiego.
też dostatecznieypotrzeby nizszey klassy |

Aa5D -

pokaże w jednym z tych. ludnychkra-
jów , nie przeniesiono i nie.zastosowano

śNigdzie

ludu nie są opatrzone , nigdzie „skute-
cznieysza pomoc dlabiedniejących miesz-
kańcównie jestzapewniona,.tak dalece
że, sczególnie «w Anglii, wszystko, co zie-
mia wydajei co umie przemysł człowie-
ka odkryći wydobyć, „potraliono .przez
długie doświadczenie i rostropną gorli-
wość obrócić , .przeistoczyć iumiarko-
wać ku polepszeniulub utrzymaniuży
cia każdego, bez ochyby „członka spółe-
czności, któretnu natura poskąpiła swych

„darów lub .też los wydarł zawistny.
Albowiem rozliczne'oddziały dobroczyn-
nych towarzystw, które,się od nader
dawnych lat wścisłe ogniwo połączyły,
i jescze się jednocząi mtrzymują , „tak
dla ułatwienia przeszkodi odpędzenia
mnogich niedostatków -od pracowitych
falników, alboliteż rzemieślników, ró-
wnie jakwśpierania, „podupadłych.ara-
tunku dla cierpiących, naydrobnieysze
k temu celowi sczegóły wynaydują 1
z mozolną pracą doskonalą;Blogosławiona
„bądź ludzka dla biednoty,niezachwia-
na staranności! Jey to skutkiem,.w An-
glii, wyuczony rolnik z małym: oalAÓ,

,z małego wyrobka i sczupłych uciążli-
wey pracy plodów żywić. liczne w chu-

, dobie rodzeństwo, tuczyć i'wychowy.

„wać mle:czarne krówki, z.drobney le-
guminilości wyciąga16 posilny pokarm,

' zasczędzićopałowych i drugich niewyra-
chowanych pottzeb; wynadezione wspól-
ne młyny ochreaiły «wyrobnika od wy-
„silenia się i oblewania Potem;; obłędne
zaś, niedorosłe sieroty, ułomni i nie-

dpiężni starcy, i rozliczne ubóstwa ga-|

„a pokrzepiane bacznćm
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go zaprowadzenia,'któregoby,.kiedy.się <turiki,. znalazły dla się opatrzone Biżye
itułki, oraz pożywienie i odzież, stoso-
wne do płci i wieku (*). A

„Leczniemożenikt sobie przywła-
sczać tego.przywileju, iżby śmiał głosić
z pewnością , że wszystko tam doskona-
łćm jest.dobrem: :bo gdzież się u ludzi
dobro zupełne itrwałe znayduje? Praw-
da, że.ubóstwo doznaję w Anglii sku-

teczney., .nayrychleyszey pomocy; ale
także nie masz skraju większćm prze-

.pełnionego mnóstwem.ubogich, za małą
częstokroć śmianąmieyscowych wypad-
ków., mianowicie przy rękodzielniach i
portach, <w padających "w matnią nie-
„dostatku imędzy. „Dość tu jest wspo-
„anieć o.usiłowaniach i dążeniu do zba-
iwiennego «celu, „do którego się już tak
zbliżyły,filantropiczne angielskie towa-
rzystwa, natchnięte Mrdhem dobroty

czuwatiem
źwierzchności: w niektórych nawet pa-
„rafijach przez wpływ niezawodny mo-
ralnych usposobień u pojedyńczych mie-
szkańoów,-doyrzewa słodki pomyślności
owoc (**).

©) O wielorakich sozegółach służących do u-
łatwienia tak potrzeb w rolniczóm życiu,
jak i dla opatrywania ubogich, można się
doczytać w.rapportach od towarzystw wAn-

„glii parafijalnych, z których się kilkadziesiąt
znaydujs wJłecueil de móm. s. les ćtabliss.
d'humanitć. 'E. LI. i nst., także w Transac-
«tions of the socieły for the encour. of Arte
-1t. do oraz, można tu zacytować także,
Tilloch's Alex. The philosoph. Magazine
and Journal: comprehending the vartous
„branches ofscience, the liber. a. fine arta,
geol., agrci., manuf. a. commerce. Liond.
1793. sqą. (Di bl uniw, wileń. ma cały ciąg
aź dor. 1820. vol. 55. 8.)

(**) Godną to jest uważenia, że pomimo nie  raz wybuchających wewnątrz WaelkieyBry-
tamii zaburzeń, zachodzących tu i ówdzie
zdrożności, znayduje się jednak wiele, więk-
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Nie mniey też dzielnego wsparcia i
 dobrotliwey opieki we Francyi ubogi,
nędzarz iniedołęga doznaje, lubo wnie-
tak licznych, jak Angielskie, lecz je-.
dnako porządnych i obszernych szpita-
lach «czyli niemocnicach, lub innych
rozmaitego rodzaju zakładach miłoesier-
nych, oraz w skarbnicach czyli kassach,
z dobroczynnego na to przeznaczenia
miast i departamentów ; jedno z tą zna-
czną różnicą i wyraźną ulgą dla mie-
szkańcow., żecinie są obarczeni, wta-
kim stopniu jak Anglicy, nieznośnym

 

szych lab mnieyszych, okolic, tak dosko-
nale urządzonych, iżby może nie jedna
w Rzeczypospolitey Platona (Uadravos Tohr-
rsa. dla poznania zaś bliższego widoków
przedmiotu., celu i t. p. w tychto przewy-
bornych xięgach czyt. P. Morgenstern Le
Platonis Republica commentt. tres. et s. p.)
miała nawet mieysce. Za jedyny przykład
nie zawadzi tu powtórzyć wiadomości z Ku-
"ryera Litewsk., N. 8. r. t. 1822 m.stycz.,
o jednćm hrabstwie (counży) w Szkocyi.*
Miasto Dundee, czyli Dunder (Dondi, Dond'r)
liczące 50,000 ludności i prowadzące zna*
czny handel, nie ma w więzieniach swoich
ani jednego zbrodniarza.
stwie Angus, mającóm 1037,26%4 mieszkań-
ców, był tylko jeden więzień. Od 20 lat
nikogo w tóćm hrabstwie nie stracono. Po-
«©ieszający ten wypadek jest skutkiem do-
brego wychowania ioświaty. Każdy z niż-
szego stanu nie tylko umie czytać i pisać;
decz nawet po pracach ręcznych szuka roz-
rywki w czytaniu. Roku 1793 robotnicy
w Dundee założyli stosowną dla siebie bi-
bliotekę, która teraz ma blisko 75000 3
żek. Chwalebnym usiłowaniom przykład-
nych nauczycieli , urzędnikóm ściśle pełnią-
cym obowiązki swoje , i moralnym osobom
WSE stanu przypisaćj to można, iż ni-
gdzie podobno nizka klassa ludu nie posiada
tyle nauki, i większego zamiłowania cno-
W» jak whrabstwie Angus. Gdzie szubie-
1ca 1 miecz są w ozęstóm użyciu, a wię-

zienia przepełnione osadzonymi zbrodnia-
rzami, tam zapewne nie masz dobrych szkół
dla ludu, i obyczajów wyższego i średnie-

' go stanu, których gmin chętnie naśladaje.*
Dzieje dobrocz. luty, rok 1822.

W ceałóm -hrab-| -
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ciężarem podatków nautrzymanie i ży»
wienie niezbędnego mnóstwa ubogich»

Miećby zaś potrzeba gruntowny a
filozoficzny Mac-Farlanda sposob uwa-
żania, £dena zdelność biegłego sądzenia,
a z wytrwałą gorliwością, i poświęce-
niem się niezwyczaynćm,zapatrywać się
przenikliwóm okiem Howarda (*) na sa-
me miłosierdzia zakłady;aby rzetelnie
ocenić i dokładnie oznaczyć stan de-
broczynney działalności w obu, o któ»
rych tu mowa, narodach, a które, wza-
jemnie sobie udzielając światła, stanęły

| na drodze pokoy i dobro ludu zapewnia-
jącey. Je sczćrą też tego dobra życzli-
wością dla kochających i spełniających
sprawy dobroczynne, a orzeźwienia i
pociechy dla cierpiętliwey biednoty, u-
znaję zajakożkolwiek dogodne, i podaję,
za zgodną czcigodnego Komitetu, nastę-
pujące tu, przynaymniey ogółnieysze,
wykazanie , czyli obraz systematu urzą-
dzeniapomocy dla ubogich 1) w Anglii
«i e) Francyi (Eocposć du Systeme .d'admi-

  

(* Ci wspomnieni trzey z nayznakomitszych
Angielskich pisarzów w przedmiotach i dla
dobra cierpiącey ludzkości, godniby zaiste
znaleść naśladowców itłómaczów polskich,
równie jak znaleźli u innych. Pićrwszego
znajome są filantropicznym, po wszystkich
oświeceńszych krajach, pracownikóm: uwa-
gi i badania względem ubogich, o rozmai.
tych przyczynach ubóstwa i sposobach im za.
radzenia i t. p. Drugi, F. Morton EDEN :
oprócz wielu w tymże przędmiocie pism,
znaydujących się w YTunga rocznikach
Arthur YOuNG's Annale of agricult. and other,
useful arts, Vol. 28., 29., 54.— zostawił trzy
wielkie xiążki o stanie ubogich: The state
of the-poor: or an history of the labouring «classes in England from the conqueśt it. d.
Howarda za$ powszechnie znane dzieło:
An account of the principal Lazzarettos in
Europe with obserov. i t. d. Ob. Dziejów r.
z. 182a str. 21350 i nasłł. - R

10
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nistration des secours ete.)(*) Z krótkiego
rysu i historycznego porównania obóy-

wziąć jakie takie wyobrażenie, tak

w czćm się jedno z nich różni , a w czćm

zbliża do drugiego, oraz przez jakie środ-

ki usiłowano przytłumić wylęgnienie

się żebractwa, równie jak oskutkuz pod-

jętych na to starań i długoletnich do-

świadczeń. Fo posłuży także do zro-

zumienia aktów urzędowych w parla-

mencie Angielskim czytanych, 1817 i

1818 r., przez komitet wyznaezeny,

żliwości z przyczyny podatków na u-

trzymanie aż nadto rozmnożoney liczby
ubogich , jako: też dla obmyślenia dogo-

dnieyszych środków : nastąpią one w cią-

gu dalszych numerów pomagając jakoż-

kolwiek do objaśnienia dobroczynności

zagraniczney, jeśli tylko potrafię do|

tego się przyczynić przez cząstkowe

same wyjątki -— -4ć puras Deus, nom

pienas, aspicit manus.

k.

Urządzenie pomocy w Anglit.

Corocznie 25 marca, lub w ciągu

następnego miesiąca, dway, 3 lub 4 go-

spodarzy dostatnieyszych, w każdey pa-

rafii, wyznaczają się, przez dwóch sę-

 

porta i akta ściągcjące się do praw i urzą-

dzeń względem ubogich w Anglii, czytane |
w izbie niższey, r. 1817 i 1818: Hapports
sur les Lois relatives aux pauvres en /ngle-|
żerre etc. Mamy je tylko usiebie w tlóma-

czeniu trancuzkićm. Ze wstępn zaś, tran-
cuzkiego tych rapportów tłumacza , nastę- |

pujący tu robi się wyciąg w języku pol|
skim ku zastosowaniu dla chętliwych czy-
telników. A. B. Ę

140.

„dziów pokojw w hrabstwie(county), za
'dozorców nad ubogimi (*). |

ga wyrażonych systematów, można po- | Syndykowie kościelni (marguilliers
dePeglise , Kirehenpfleger , Kirchenmei-
ster), i nadzorcy ubogich sąupoważnieni
do wyznaczenia, za zgodą dwóch sę-
'dziów pokoju, przez. taxę t.j. opłatę
od każdego w swojey parafii mieszkań-
ca, nakładów potrzebnych na utrzy-
manie w ciągłey pracy ubogich zdro*
wych , wspierania nieudolnych ikalek,
i usposobienia dzieci biedackich do rze-

' „mieślnictwa.

w zamiarze ulżenia coraz rosnącey ucią- | Nadzorcy obowiązani, w ostatnich
cztćrech dniach każdego roku, zdawać
przed dwóma sędziami pokoju rachunek
całkowity z przychodów i wydatków.
Powinni się zchodzić w niedzielę, co
miesiąc, do kościoła parafijalnego, dla

naradzenia się w swoich obowiązkach.
Opłata na ubogich ustanowiona przez

syndyków i dozorców, musi też być po-

twierdzoną przez dwóch sędziow po-

koju. Pozyskanie zaś jey może się wy-
konywać zabraniem i sprzedawaniem
[posiadłości tych, którzyby do niey na-

leżeć nie chcieli. Ale osoby uważające
się za skrzywdzone mają prawo appel-
łacyi czyli odwołania się do posiedzeń
kwartałowych.

Dway sędziowie pokoju mają moc

nałożyć podatek na parafiją w obrębie

kantonu (*, dla wspomożenia drugiey

(e Wypisane ze wstępu poprócdeśiiotae Rjn P>zapewniając w swojćm postano-

 

(*) Znayduje się jednak w Anglii wiele parafiy
rządzących się podług aktów mieyscówych,
na mocy których zaszły gdzie niegdzie u-
miarkowania i wyjątki od prawideł ogólnych
tu wykładanych.

(*%) Po angielsku jest one parish within the hund-
red; to za$ hundred, (sto, seinia), można wyrazić przez centurią, (cenłaine ou cen-
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wieniu, że taż parafija jest w niemo-
żności przyłożenia się dosumm potrze-
bnych na utrzymanie ubogich.

Qyciec, oyczyzn, matka, macocha i
dzieci wszelakiego biednika, są zmuszeni
dostarczać na jego utrzymywanie , we-
dle ilosci oznaczoney przez dwóch <ę-
dziów pokoju na posiedzeniu, jeśli tylko
mają dostateczne sposoby: co też posta-
nowienie ma zatwierdzić. IDway sędzio-.
wie pokoju mogątakże powziąć zamysł
zniewolenia matki lub oyca zaciętego, do
hodowania swojego naturalnego dziecię-
cia, inadto mogą przeznaczyć ukaranie.

Ubodzy bez roboty, inieudolni, któ-
rym braknie sposobu-do utrzymania się,
mają wolność udawania się po to do
syndyków i dozorców.

Ubodzy niechcący pracować mogą
być .odsyłani przez rozkaz jednego lub
obu sędziów pokoju do domu poprawy.

Dozorcy mają moc zakładania go-
spod na rzecz ubogich, oraz czynienia
wszelkich rosporządzeń potrzebnych do
ich utrzymania; lecz sędziowie pokoju
inają prawo zwiedzania domów robo-
czych, i wybadywania czyli też obcho-
dzenie się z ubogimi jest przyzwoite.

Utrzymywaną bywa w każdey pa-
rafii xięga, do którey się wpisują na-
źwiska tych, co odbierają wsparcie ze-
wnątrz domów roboczych; a parafijanie
należący do opłaty na ubogich muszą
się kążdego roku zgromadzać, w ciągu

  

łurie) , na jakie się każde w Anglii hrabstwo
podziela. Centurie lakże się składają z de-
kuriy, (decuriae, tythings), tak nazwanych,
że, w początkach, potrzeba było dziesięciu
wolnych właścicielów i zdomówstwami dla
zapełnienia jedney
wyrazu cenłaine lub centurie nayczęściey
używają canton, i w pol. go zostawiłem,

dek. Francuzi zamiast|
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wielkiego tygodnia, (alboiczęściey, kie.

dy to jest dogodną), do zakrystyi, albo

też innego mieysca obranego, dla przey-

rzenia rachunku, i zrobienia nowey li-

sty ubogich , jeśli tego potrzeba.
Ubogi, który wymagałpomocy przed

zgromadzeniem parafijalnćm, lub obu
nadzorcami, a którego żądanie odrzu-
conćm zostało , może się odwołać do sę-
dziego pokoju w parafii, a kiedy nie
masz go, to przed sędziego pokoju pa-
rafii naybliższey , potwierdzając swoje
zażalenie przysięgą. Gdy uważa sędzia
pokoju, że potwierdzone powody dają
prawo do wsparcia, wzywa dozorców.
Jeśli zaś ci nie dokażą fałszu w powó-
dach przywiedzionych, sędzia pokoju
wydaje zalecenie na wśpieranie. QOso-
ba, na rzecz którey to zalecenie wy-
jednanćm zostało, powinna być wcią-
gnięta do xiąg parafialnych , dla odbie-
rania pomocy przez cały czas, dopóki
ma mieysce pobudka, która. do tego
posłużyła. Zalecenia na wsparcie mo-
gą się wydawać bądźto przez sędziego
pokoju, bądź przez źwierzchność po-
siedzeń kwartałowych , a powinne być
wykonywane bez odwłóki appelacyy-
ney.

Oznaczenie domówstwa, czyli miey-
sca, gdzie ubogi może mieć wstęp do
zapomogi, podlega wielkim trudno-
ściom.

Nabywa się domówstwo (t. j. zamie-
szkałość, mieysce pobytu, domicił, dwel-
ling ang. dormicile fr.) rozmaitćmi spo*
soby, z których glównieysze są:

1. Przez urodzenie. Uważają *za do*
mówstwo dziecięcia nieprawego,
mieysce jego urodzenia; by tylko
nie było przeniesione ukradkiem   z jedney parafii do drugiey, alboli

10*
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też nie zrodzone w więzieniu lub
szpitalu, lub nadto jescze, bylema-
tka jego nie zostawała w stanie że-
brackim czyli włóczęstwa.

2. Przez zamieszkałość oyca dla dzie-
ci. Dzieci prawć przywłasczają do-
mówstwo oycowskie; lecz po sićdmiu
leciech wieku otrzymać mogą inne.
Jeśli zaś rodzice są oudzoziemrcami,
dzićcię powinno być wychowywa-
ne w mieyscu, gdzie się znayduje.
A jeśli oyca mieyscowość niepewna,
dziedcięciu przyznaną będzie mat-|
czy ną.

5. Przez małżeństwo. Domówstwo mę:
ża staje się domówstwem Żony, iona

je zachowuje aż do śmierci swojego
męża; lecz kiedy niewiasta po raz
pierwszy poszła za mężczyznę, któ-
ry nie ma domówstwa, zatrzymuje |
ona swoje domówstwo panieńskie.

4. Zostając cztćrdzieście dni (rozumie
się nie mniey jak 40) w jakiey pa-
rafii, a trzymając dzierżawę, tene-
mnent (*), przynaymniey od 10 fun:
tów sterlingów (**) (400 zł. polsk.).

5. Opłacając pewną część podatków
parafii, w którey kto mieszka.

6. Wypełniając jaki obowiązek, urzę-
dowy , roczny.

7. Przyymując służbęnarok, jeśli nie
masz dzieci niższego wieku od lat
sićdmiu.

  

(*) Tenement. oznacza. dzierżawę:wewzględzie
tego wszystkiego, cokolwiek się bierze do
wytrzymania, czyli w arędę, od drugięgo
na pewny przeciąg czasu.

(**) Funt sterling waży „dwa dukaty. Niepo-
trzebnie zaś, w pisaniu tego wyrazu, zwy-
kliśmy przydawąć z, i pisać szterling: bo
o angielsku nię Cb piszą, alę ster-

ling i tąk wymawiają. 4.
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8. Przystając za czeladnika (do rze-
mieśnietwa).
Kupując majątek, którego taxowa
czyli nabywcza cena dorównywa
przynaymniey do 30 funt.sterl. (1,200
zł. pols.); albo też posiadając w dzie-
dzictwie, czy przez przedawnienie
(Pusufruit) majętność wartości na-
wet mpieyszey od ro funt. sterl.,.
przydawszy nadte do tych warun-
ków pobyt czyli rezydencyą cztćr-
dziesto-dniową.

Syndykowie i nadzorcy ubogich mo-
gą wymagać od sędziego pokoju posta-
nowienia, aby wydalić z jakiey parafii
wszelką osobę, która ma tylko w na-
jęciu, czył kontraktową posiadaninkę,
mnieyszey ceny od 10 funt. sterl, a.
może popaśdź' na ciężar parafii.

Jeśli ubogi wyprasza pomocy ed in-
ney parafii, nie zaś tey, gdzie ma do-
mówstwo prawne; to dway sędziowie.

pokoju mają władzę, za prośbą, jaka
się do nich zaniesie przez syndyków
lub dozorców nad ubogimi w parafii,
dać wyrok, aby taki kył odesłanym
przezurzędników parafijalnych namiey-
sce jego doimówstwa prawnego, jeśkh
jedno nie jest słabym tyłe , iż nie mo-
że być odprowadzany bez niebezpie-
czeństwa. Jeśli zaś ubodzy, którzy zo-
stali takim sposobem odprawieni z ja-
kiey parafii, znów powracają; można:
ieh zaprowadzać, jako włoczęgów, do.
domu poprawy.

Kiedy ubogi jest słabym, i nie mo-
że być odesłany; w tym razie sędzio-
wie pokoju nie mają mocy nakazać pa-
rafii, w którey on miał domówstwo
jprawne, dostarczenia dlań wsparcia:

9.

 powinien być opatrywanym w parafii,
gdzie zostaje.
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Appelacye przeciwko rozkazom od:
syłania: zanoszą się do źwierzchności po-
siedzeń. kwartałowych. *

(Dodać tu jeszcze wypada, że te urzą-
dzenia są tylko nayogólnieysze : ponie-
waż wiele hrabstw , centuryy czyli kan-
tonów i parafiy angielskich, mianowicie
w Szkocyi, mająudzielne prauidłai spo-
soby wspierania i ratowania bićdnych, a
poprawiania. i żachęcania hultajów lub,
opieszałych nędzarzów. IVaypowszechniey-
szómi są gospody miłosierdzia, domy
rzemieślnicze irobocze (workhouses), oraz
domy poprawy i t. p., urządzone stoso-
wnie do celu i potrzeb. mieyscowych. M.
A. B.)

II.

Udzielanie pomocy we Erancyt: (a wiado-
- mością historyczną).

Już od: naydawnieyszych prawie cza-
sów. ery chrześcijanskiey, pobożność pa-
nujących pózakładała: we Francyi, dla
ubogich wielką liczbę przytułków , któ-
reto były prawdziwómi szpitalami.
Wszakże wielkie się nieporządki wci-
snęły wkrótce, i odnawiały ciągle w za-
rządzaniu tych zakładów , a od Filipa
<ługusta (1225) większa część królów
usiłowali w rozmaitych czasach, lecz
prawie zawsze bez skutku, temu zara-
dzić.

Podpanowaniem wielu z nich, przy-
wiązywano się bardziey do tego, aby
rozmnażać i połepszać zaklady otwo-
rzone dla chorych-i znędznionych, niż
aby powstrzymać żebractwo , ałbo zaż
pobiedz mu przez udzielanie pomo-
cy ubogim. Jednakże rozkaz wydany
w Moulins, pod: panowaniem Karola
IX (1574) a to od znakomitego kancle-
rzą de I” Hópital, obawiązał był każde
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| miasto „ miasteczko i wieś, aby miały
staranie względem swoich ubogich.

Jescze zaś od r. 1524 następnie, ró-
znómi czasy, nakazywano kary srogie,
a nawet okrutne na żebraków; lecz

wszystkie te środki były tylko naynie-
dokładniey wykonywane i w samym na-
wet czasie , kiedy zostały zapowiedzia-
ne: wkrótce zaś potćóm popadły w za-
pomnienie..
W r. 1720 wyszedł był rozkąz, aby

wszystkich żebraków chwytano i posy-
łano do szpitalów, a ztamtąd aby ich
prowadzono do robienia po drogach

|grobeł i mostów ; ale nayznacznieysze
trudności przerwały. uskutecznienie ta-
kowego przedsiewzięcia, i, po ciężkich
wydatkach, szpitale poodprawiały wszy-
stkich żebraków. Nakoniee, r. 1724,

sporządzono bursy żebractwa (depóts de
mendicite), w zamiarze poprawiania i
zajęcia żebraków zdrowych; ale i te
zakłady jedno jescze niedostatecznie od-
powiedziały zamierzonemu.celowi. -

Pośród ustawicznych tych odmian.
w prawodawstwie , wiele miast osła-
bionych przez żebractwo, przyjęło u-
rządzenia właściwe w: chęci wyplenie-
nia go i powstrzymania. Siła też usta-
'nowień,funduszów pobożnych z miło-
sierdzia królów, możnieyszych , ducho-
wieństwa i prywatnych osob, zostało
przeznaczonych na poratowanie roz-
.maitey klassy. niesczęśliwych. Przy nie
małey zaśliczbie kościołów były się po-
kształtowały biura, czyli dozornictwa

miłosierne albo jałmażnicze , zaymują-
ce się rozdzielaniem wsparcia po do-
mach. Ale nie było natenczas we Fran-
cyi żadnego systematu jednostaynego „ku poratowaniu bićdnoty i w urządze-

niu pomocy. W Paryżu wprawdzię,
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sprzed r. 178g, 'pomoce 'były nieźmie- |konstytucyynego, tylko nadającim więk-
„czone; kompanije, „czyli zborownictwa
miłosierne, zjednoczone a-utwięrdzóne

przez akta wynikłe z publicznego.upo-
arażnienia, połączyły się z plebanami
'w stowarzyszenia, .i „odwiedzały «ubo-
gich , «wspomagały arozdzielały zdoby-
tki uźbierane z jałmużny ,*kwest i czą-
stki przychodów kościelnych, na towy-
znaczonych: wszelakoż „ zapomogi ta-
„kowe bywały częstokroć źle .rozda-
„wane; były bardzo zastosowane do
„ potrzeb czasowych , bez -żadnego pla-
„»nu, bez żadnego prawidła; jednowe-

„ dle stronney przychylności, lub uczuć
„ osobistych: dawano wiele; ale rozdzie-
„lano nie -dobrze: „nie było żadnego
„źwiązku, żadnego zastosowania ró-

„Znych gałęzi urządzenia pomocy, a
„ chęć osob miłosiernych nader ,często

'„ zawiedzioną została (*). ZĘ
"Uakimto był w.r. 178g stan urzą-

dzenia pomocy. Zgromadzenie konsty-
tucyyne było, „jak powiedziano 'wyżey,
przestraszone następstwami 'systematu
wśpierania, .jaki.przedstawił mu

mnendicitć). „Odłożyło wszelką w tey
mierze .nowotę i zaleciło przez ustawę
m d. 5 listop. 1790, aby posiadłości .szpi-
talne i ubogich .dawnymże „sposobem i
nadal były zarządzane. Konwencya zaś.
nie poszla za tą rostropnością: śród za-
mieszek, jakie ją miotały i zaburzały
„Francyą, ustanowiła ku „wśpieraniu -u-
,bogich organizacyą czyli rozrządzenie,
„którey główne zasady 'wyczerpnęła
z przedstawień komitetu zgromadzenia

mA

(*) Z rapportu P. Camus do rady szpitalów
paryzkich, w r. 1805. Ń

| ( tak:
nazwany) komitet żebractwa (comićć de|

„szą jeszcze rozciągłość (*). Dziwne słów
nadużycie! .dziwna.sprzeczność obietnic
„z wypadkami! właśnieżto objawiając, że
„policzała -w „rzędzie głównych swych
powinności .opienać na niewzruszonych
zasadach sprawiedliwości i moralności

nowe ;rozrządzenie publicznych pomocy,
konwencya przyłączyła «do skarbu, dla
|sprzedania, ,dóbra szpitalne, fundacye
i uposażenia „na rzecz ubogich i zniwe-
.czyła ustanowy należne pobożności wie-
Ju wieków, „gwałcąc wraz prawa bied-
noty i jey dobroczyńców (**). Dopie=
roż nie .wglądając w możność uskute-
cznienia i bez innych zapewne wido-
tków, jedno „aby -pochlebiać korzyściom /
ludu, :rozpołożyła zapomogi jakie o-
trzymywać mieli niedostatni, na tak

-obszerney .skali, iżby przychody skar-
bowe na to wystarczać nie mogły. Oy-

| cowie „i matki utrzymujące się z %vła-
sney pracy, a już obciążone dwóygiem
dzieci, miały „do wsparcia prawo dla
dzieci, któreby się urodzić jeszcze mia-

 

ma

.Ć) W rustanowach z d. 19 marca, i 28
czerwcar. 1795, oraz 11 lipca 1794.

„ (7%) Wszakże te wyrażenia złagodzić można,
pamiętając na to, o czćm i sam autor fran-
„Guzki, z którego tosię wypisuje, na innućm
wspomniał mieyscm , w xiążce wyżey tu
zacytowaney str. VI, że we Francyi było
„zasadą, wedle przedstawienia komitetu
zgromadzenia konstytucyynego, aby wśpie-
ranie ubogich i koszt cały na to uważać
za dług narodowy, a zalóm udzielne k te-
mu fundusze staraniem skarbu utrzymy-
waćyi aż sam też skarb wszelkie potrze-
by ubogich zaspakajał: co jednak do ochro-
ny ludu od żebractwa nie posłużyło; a sa-
mo takowe przypuszczenie, na pozor nader
pochopne, bez względu na tysiączne prze” szkody 1 trudności, 1 odrębnie uważane o-
stać się nie może. 4. B,
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ły. Gospodynie' i ich: dzieci, których
żywił owoc procowitości tylko: męża:
lub oyca;. miały: prawo do: zapomogi,
kiedy: ten: uimićrałalbo: posłabiał (*):
te wspomożenia: mogly dochodzić do 80
frankow (155 zł. px) rócznie na dzie-
ci, a 120 fran. (200 zł. p.) dla: gospo-
dyń:,. i dzieci musiały: dostawaćaż do
lat dwunastw; w tym: zaś wieku, t. j.
lat 12,. miały być oddawane na: naukę
skarbowym: kosztem: Musiał być za-
łożony w każdym: okręgw (district) dom,
gdziehby się niewiasty brzemienne przyy-
mowały dla odbycia połogu, a: każda,
któraby swoję objawiła: brzemienność,
miała prawo: do: wsparcia. Każdy też
niedostatni starzec; skoro: doczekał lat
sześciudziesięciu, powinien był pobie-
rać pensyą, którey maximum wycho-
dzić mogło na 126* franków. Wedle
zaś inszych zaraz rozporządzeń w 0- |:
kręgu każdego pierwiastkowego zebra-
nia (d'assemblće' primaire): wybierano
agencyą (agence) czyli zawiadowstwo,
złożone ze dwóch: mieszkańców każdey
gminy dla obeyrzania ubogich, czuwa-
nia nad ich wpisem w tabelli wśpie-
rawcze, oraz rozdzielania funduszów.
Do każdego zawiadowstwa: należało
przydawać jednego urzędnika: zdrowia,
który mógł pobierać płacy 500' fran-
ków (855 złł. p.) i jednę akuszerkę, któ-

ap

 

j
() W ostatnim razie chyba z tey miary na-

leżałoby zapewne cóś takowey mwłaczać
ustańowie, że nie bez wyjątku dla wszy-
stkich wdów ze sierotami równie dobrotną
być, przynaymniey zaś nie zawsze się w ró-
wney ścisłości wykonywać, nie na jedno

cza rozciągać była powinna: ine-
czey bowiem nie razby się wcisnęło nadu-
zycie. SB.
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ra miała dostawać pewny wziątek za:
| każdą: posługę: EA
' W: państwie nayspokoynieyszóm i
naywięcey: zamożnem: byłoby: niepodo=
bną nastarcżyć się: nawspomożenia roz-
dawane:z taką rozrzutnością; dopieroż
niożnapomyślić w kraju natenczas na-
pastowanym zewnątrz, a wewnętrznie
szarpanym, na czćm zeszły tak pom-
patyczne obietnice: zaledwo rząd mógł
posyłać jakieś słabe pomoce do'szpita-
lów t innych miłosierdzia: zakładów.
A zaś te zakłady: pozbawione ze swo-
ich dóbr przychodu; zostały po więk-
szey części doprowadzone do naylich-
szego: stanu. Ofiary i wspaniałe' po-
święcenie' się dusz: litościwych* chyba
tylko zdołały wesprzeć: izapewnić cho-
rym' lub ubożuchnym jakie takie po-
ratowanie.-

, Kiedy r: 1796 Francya odetchnęła:
czas niejaki po okropnych anarchii sza-
łach i jarzmie rozhukanego gminowładz-
twa, pomyślano o umiarkowaniu zby-
teczności jakiey się była dopuściła kon-
wencya, a ustawami d. 7, paźdz. 1796
r. 1 1o marca 1797, zalecono, aby do+
bra należące do szpitalów i zakładów”
miłosiernych, które nie były jeszcze od-
padły, powrócone zostały tymże zakła--
„dóm; te zaś, które się już sprzedały, a-
by zastąpiono innemi z majątków na-

| rodowych.
| W tymże czasie nakazano (prawenzr
z d. 27 listop. 1796 r.) aby się w ka-
żdcy municypalności złożyło dla wśpie-
rania po domówstwach,. jedno lub wię-
cey biur dobroczynności (Bureau. de bien=
faisance) z pięciu członków. Odiąd więc
jteto biura czyli zawiadownictwa do-  broczynności lub milosierdzia, przyjęły”
okowiązek urządzania pomocy po mie-
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szkaniach: a rozmaite postanowienia i
prawidła nadały tylko ich powinno-
ściom i zatrudnieniom pewne ograni-
czenie i sprostowały co do niektórych
punktow organizacyą.

Zródła zaś powierzone ichże zawia-
dowstwu, a mające służyć ku umiar:
kowanemu podziałowi zapomogi niedo-
statnim po domówstwach, są z dóbr,
których było i przed rewolucyą podo-
bneż przeznaczenie, a które nie zosta-
ły sprzedane, z proceńtu od zapisów i
donatywna rzecz ubogich, z poborów
mieyskich, zysków od wydawanych wi-
dowisk i podobnego rodzaju zabaw, ze
zbioru przez koliekty, alboli też ofiar
miłosierdzia i t.
W niektórych dopattimediadh biu-

ra te są urządzone wedle kantonów.
Jedno się pospolicie ustanawia w miey-
scu głównóm kantonu , a bywa zasila-
nóm, w rozmaitych gminach swojego
wydziału przez biura pomocnicze. W in-
nych zaś -departamentach, prefekci po-
urządzali biura miłosierne we wszyst-
kich gminach, gdzie tylko się ZREYC
dochody na rzecz ubogich.

Merowie (les maires) są dziedziczny-
mi prezydentami biur miłosierdzia. In-
ni z pięciu członków je składających
odmieniająsię corocznie w piątey czę-
ści (%); ale i ciź sami mogą na nowo
być wybranymi. Bywają zaś mianowa-
ni przez ministra interesów wewnętrż-
nych, po miastach, których merowie
mianują się przez króla, a przez pre-

z nich piąty: któryto zwyczay bywa pow-
szadhańć we Francyi używanym źmienia-
nia urzędników, nie wszystkich razem,lecz
w piątey ich części lub czwartey, par.
quart, i t. p. „b.
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fektów po innych gminach; lecz zawsze
na przedstawienie kandydatow -od sa-
megoż biura. ”

Członki biur miłosierdzia nie po-
bierają żadney płacy. Pozyskiwanie
ich przychodów i zakwitowanie wyda-
tków powierza się odbieralnikowi -(re-
ceveur) z pomiędzy nich wybranemu, a
którego mianuje minister ze trzech na
liście przedstawionych mu przez biu-
ro. Jeżeli przychody znaczne, to odbie-
rałnik czyli podskarhi «dostaje płacę, i
sam składa zakład (cautionnement); lecz
wielu z nich otywa bezpłatnie swoje
obowiązki.

Odbieralnicy w biurach «miłosier-
dzia muszą corocznie zdawać rachunek
z przychodówiwydatków, a te rachun-
ki idą do potwierdzenia prefekta w ra-
dzie prefekturalney.
W Paryżu rozkaz królewski z:d. :2

m. lipca 1816 r. sprawił znakomite w-
lepszenie w rozrządzaniu pomocy r"
domówstwach.

„Dwanaściebiur miłosierdzia «są za-
jęte, pod przewodnictwem prefekta de-
partamentu Sekwany, oraz generalney
rady urządzenia szpitalów, rozdziela-
niem pomocy po mieszkaniach w roz-
maitych okręgach. Każde z nich skła-
dają, 1)amer okręgu, z urodzenia pre-
zydent biura, pomocnicy, pleban pa*

rafialny, proboszczowie lub wikaryu-
sze kościołów; 2) dwanastu administra-
torów, którzy się przez czwartą część
odmieniają corocznie,a mianowani przez

A ministra. Rządcy kościołów protestan-

(*) Par cinguieme, t. j. corocznie odmienia się. ckich również do tych biur należą. Ka-
żde biuro nadto sobie przybićra liczbę
nieoznaczoną wizytatorów na ubogie,
oraz dom miłosierdzia: ci się przypu-
sczają do posiedzeń z głosem dorad--
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czym, kiedy zostaną wezwańi ód biu-|dostawańia wsparcia, a mieyscem uro»
ra.
a obowiązany położyć kaucyą, przyda-
je się do każdego biura w urzędzie se-
kretarza-podskarbiego. Wszelki zaś
okręg bywa podzielony na dwanaście
kwartałów i to pod zawiadowstwem
jednego ze członków biura. Komisa-
rze, wizytatorowie i damy miłosierdzia
sczegółowie się wyznaczają na każdy
kwartał (quartier): do obowiązków ich
należy przyymować i przesyłać do biu-
ra miłosierdzia prośby ubogich, żbić-

rać i dawać objaśnienia o domagających
się pomocy, oraz odwiedzać ubogich
wspomaganych dla powzięcia wiadomo-
ści o ich sprawowaniu się, użyciu wspar-
cia im udzielanego, i o stanie ich ro-
dzeństwa. 'lakim się sposobem wynay-
dują rozliczne sposoby rozpoznawania
prawdziwey biednoty i oznaczenia jey
potrzeb, a żądaćby należało, aby się po
wszystkich gminach znacznieyszych biu-
ra miłosierdzia sprawowały z podobną
skwapliwością. Biedni bywają odłącze-
ni do dwóch głównieyszych podziałów,
t. j. zapomagani rocznie, i dostający
wsparcie czasowe. [Do pićrwszych na-
leżą ślepotnicy, paralyticy, nieudolni,
starcy nad 65 lat, gospodarze obarcze-
ni drobną dzieciarnią i t. p; w liczbie
drugich są ranieni, chorzy, niewiasty
w połogu, albo mamki, sieroty ici, któ-
rym się przytrafia nadzwyczayna i nie-
przewidziana przygoda. Prawie zawsze
wsparcie dawanćm bywa w naturze,

Lecz żadne urządzenie nie oznaczy”
ło, od czasu ustawy z dnia 13 paźdz.
1795 r., domówstwa t. j. siedliska dla
ubogich na otrzymywanie pomocy.
Wedle rzeczoney ustawy, mieysce u-
rodzenia jest mieyscem przyrodzonóm

Dzieję dobrocz. luty, rok 82a.

Ziawiadowca rachunkowy płatny,

 

dzenia dla dzieci jest siedlisko, jakie by+
ło zwyczayne ich matki, kiedy się u-

|rodziły. Można zaś nabyć siedlisko (a
zatemiprawa) do otrzymania wspar-
cią: 1) przebywając tuż przez ciąg ro-
ku, począwszy ode dnia, w którym się
kto zaciągnął do xiąg municypalności;
2) wchodząc w ślub małżeński i tuż mie-
szkając przez sześć miesięcy; 5) naymu-=
jąc się na usługi u jednego lub więcey
mieszkańców przez dwa lata ciągle; 4)za-
ciągnąwszy się pod chorągwie. '[e to
urządzenia nie zostały upowszechnione;
a zaś jest mieysce tu do mniemania, że
prawie wszędy poszły w zapomnienie,
Krótki pobyt w jakiey gminie bywa
zwyczaynie dostateczny.m do przywile-
ju na otrzymąnie wsparcia od biura
miłosierdzia. Merowie jednak mogą.

; odsyłać obcych biedników do ichże gmin,
wydając im, na mocy prawa z d. 15 czer=
wca 1790; pasport, za którym dostają
od miasta do miasta, w ciągu drogi,
wsparcie trzech sous na milę: takowe
wspomożenia z góry się wydają ze skar-
bnic gminalnych, a zostają policzone na
fundusze departamentowe. Administra=
cya wszelkich dołożyła ze siebie starań.
w celu źniweczenia nadużyć, jakie za
sobą wielokrotnie pociąga wydawanie
tychto zapomożeń: jednak się jey nie
udało w tćm całkowicie. Ależ owe za-
pomożenia wskazują niejako sposob od-
syłania do właściwego siedliska żebra-
ków, znaydujących się w obcey gminie;
a ich skasowanie przyczyniłoby zape-
wne więcey niedogodności, niżeli nadu-
życia do jakich mogą dać pochop.

Wyłożywszy systemat urządzenia po- mocy publicznych w Anglii i Francyi,
RI 11
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wypadałoby przedstawić porównanie

liczby ubogich, oraz kosztów użytych

na ich poratowanie w obu rzeczonych

krajach. Ogólnieyszą przynaymniey po-

łożymy tu parallelę.
A). W Anglii, wedle wypadku z ra-

chunków przysyłanych od 10,595 pa=

rafiy i 4,047 innych mieysc, gmin, mia-

steczek i dworów, które nadesłały do

komiteturozpoznawczego swoje spisy

oddzielnie od swoich parafiy, liczba o*|

sob wspomaganych zwyczaynie tak we- |

wnątrz, jako i zewnątrz domrów robo- |

czych, wzięta w średniey mierze ze |

trzech lat, 1815—15,. w ka-

żdym jest to mać m w 516,965..|

Zapomaganych zaś przypad- Ę

kowie . 03 „ 425,665..

"'W ogóle osób „ . qfo0,626. ę
Lecz. w tey się liczbie nie obeymu- |

ją dzieci, których rodzice osobne ze- |

wnątrz domów roboczych dostają wspar-|

cie:do tey liczby policzone dzieci,powięk-|

szyłyby ją przynaymniey o połowę. Gdy |

zaś ludność Anglii i kraju Gallów, we-

dle wypadków rewizyy złożonych w par-

lamencie w r.1811 okazała się 10,150,6'15|

głów; liczba więc osób wśpieranych za| ,

pomocą taxy czyli opłaty na rzecz u-|

bogich, wypada prawie g; na 100,a ra-

chując ludności, w okrągłey liczbie, tyl-

ko na 10 milionów głów, będzie stosu-

nek 14 do 100, czyli blizko 1 do 7.

Srednia miara kosztów użytych na|

utrzymanie wyrażoney liczby g40,626

ubogich, przez ciąg trzech lat 1815—15,

w każdym wynosiła, oprócz innych k te-

mu przywiązanych, rozlicznych wydat- |

ków, na 6,152,71g funt. sterl., 4 szyl.,

1 d. z: zkąd wypada na jedną utrzy-

mywaną osobę 6 funt. st. 1o sz. 6 d. 3,|

t. j. blizko 250 ził. poll.,. a policzywszy

| st. 15 szyk g.d. z.

1 56%

do liczby ubogich, wyżey tu dopióro”
| wyrażoney; jeszczei*dzieci; jaka razem,
okrągło: rachując ,, wynosi: 1,400,000
„wspomaganych.alboopatrywanych osob,
wypadnie na' jedną: blizko 167 zł. pol.
rocznie.- 643
.Uwaga 1. Do' wspomnionćy summy na

"utrzymanie ubogich, przydać jeszcze
należy: kosztagłównieysze w samćm
administrowaniu, biorąc je w śred-
nim rachunku ze trzech lat 1815-—15,

w każdym: z. tychże lat poniesione, a
w szczególności : ;

Na ściganie, odsyłanie
ubogich, oraz płacę dla po-
sługujących urzędników
parafijalnych . 527,57gf. st.

Srednia miara kosztów
użytych na wydatki dla
mińcyt. « » - 180,057 —
Srednia miara wydatków -

. nainne rozimaitego rodzaju
potrzeby.« + « 1,655,162—

Całkowity takowy wy-
datek w potrzebie utrzy-

' mywania ubogich wynosi2,162,798 £.s.
Dodając dotego ilość na

samo utrzymanie ubogich

w roku jednympotrzebną 6,152,719—

oguł wypada . '8,295,517f.s.

t. j.blizko 351,820,680zł.pol. -

A;

«

 

. Srednia ilość przychodu na rzecz
ubogich, a to za pomocą taxy czyli

podatku, przez ciągtrzech lat wspo-

mnienych „, była prawie 8,168,540 t..
W stosunku więc

do ludności przypada na głowę tako-
wego podatku 16ż szylinga (*); wy”

chodzi zaś na 5 szyl., 1 d. ż, biorąc

 

 _(9 Szyling ang. waży 2 zł. pol
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'stosunek do jednego funta-sterl. przy-
chodu, w porównaniu:do:całkowitey
summy, 51,8g98,4258. if. st. 12-szyl. .6
d. ż, z podatkow od.majętności,jak
to było w r. .1315. A

. Powierzchnia Anglii i kraju Gallów,
wedle ostatnich sprawdzeń,jest 57,960
mil kwadrat. (ang.) -czyłi .87,0g4,400
akrów (*%): ztąd „liczba średnia -miesz-|
kańcow, na każdą «milę kwadr.,.zay-

. mującą 640 akrów, jest «75.
Cztóry tysiącei dziewiędziesiąt:cztćry
parafiy wraz z inrćmi okręgami, 'u-
trzymują większą «część «swoich ubo-
gich po domach roboczych: ludność|
we wszystkich tego rodzaju domach,
wyrachowana w średniey liczbie na'
każdy ze trzech 1813—15 lat;-docho-
dzi g5,142 osob.
Naywiększa część ludności w kraju
Gallów i Anglii zajęta jest handlem i
rzemiosłami: wyrachowano,że 770,1 99
familiy zatrudnia się rolnictwem;
95g,632 handlarstwem , w rękodziel-|
niach i rzemieślnictwach; liczą nadto
415,3516 innych rodzeństw 4»
B) WeF'rancyi jeszczenie pożźbiera-

no podobnych sczegółów , tyczących się
stanubiednoty ; lecz ten daleko mniey
smutnym być musi, niżeli w Anglii (M

Komitet żebraczy, t.j. dla rozpo-
znanią żebractwa (Comitć de mendicitć),

U
t

P

 

(*) An acre of land, akr ziemi , miara angiel-
ska powierzchni, zaymująca prawie tyle, ile
trancuzki arpent , a litewski morg.

(*) Poprzedzające tu rachunki, jeślim tylko
potrafił je należycie rozmiarkować, znay-
dują się w drobnieyszych szczegółach, na
str. 157 a> xiążki wyżey tu zacyto-
wanćy, z którey się cały ninieyszy wyjątek
dał zebrać A. B. s. RCT

Francyi

 (**) Mianowicie z_ przyczyn wspomnionych
wyżey na str. 157,
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ustanowiony od zgromadzenia konstytu-
-'cyynego, w swoich rapportach r. 1790;
naznaczał ledwo w części dwadziestey
stosunek liczby ubogich względem lu-
dności. "Takowy stosunek zdaje się na-
„der zmnieyszonym. Albowiem w Pa-
ryżu , liczba bićdnych , zapomaganych
„przez zawiadownictwa miłosierne (bu-
reaux de ch.), w r. 1813 wynosiła do
402,806 osob licząc w to i dzieci. Za-
tóm, na ludność 715,000, mniey wię-

cey, jaką obeymuje miasto Paryż, ta
Uość ubogich jest w stosunku jak 1 do
7. „Ależ wraz mie należy brać takowy
stosunek za riieodmienny w całey'Fran-
cyi: gdyż zazwyczay. liczba niedosta-

tnich dałeko zsiacznieyszą bywa po mia-

stach wielkich . a tym bardziey w sto-
licy, „zapewne tez niewypadnie kłaśdź
większego stosunku liczby ubogich we

nad część dziesiątą lub 12
wzgłędnie «do ludności.

;Całkowitość kosztów , na zapomogi
po domówstwach, w Paryżu poniesio-
nych przez administracyą szpitalów,
w «ciągu roku 2815, wynosiła naokoło
1,400,000 franków (na 2,5835,554 blizko

zł. pol.) : rozdzielając na liczbę 102,806
bićdnych;wychodzi po 14 frank. (* 25
zł. p.) na ubogiego. Widzieliśmy zaś
tu wyżey, iż w Anglii, średni wydatek
na każdego ubogiego wynosił do 167
zł. pol. 3

Wydatkowania na tenże przedmiot
po prowincyach są, bez wątpienia, je-
szcze mniey.znaczne, niżw Paryżu: ztąd.
wynika wnioskowanie , że koszt na u=
trzymanie ubogich jest nieskończenie
mnieyszym we Francyi niżeli Anglii.

Bez wątpienia też, ninieysze admi-_
nistracyi publicznych wspomożeń roz-
porządzenie we Francyi, może być je-

A
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szcze udoskonalonóm pod wielu wzglę-
dami. Mnogie wprawdzie są gminy nie
mające biur miłosierdzia ; w innych, te
się biura sprąwują z gorliwością niepo:
chwalną, alboli też ledwo mogą obra-
cać fundusze cale niewystarczające
k poratowaniu bićdnoty. Systematu je:
dnak zasady są wyśmienite: biura mi-
łosierdzia mają wswojey organizacyi nie
mało zasobów, których korzystnóm do-
pełnieniein i sprawdzeniem komitet Izby
niższey zajął się był we względzie urzą”
dzenia ubogich.

Wybierani na członków przy biu-
rach miłosierdzia z pomiędzy mieszkań-
ców naywiększego szącunku i poważe-
nia w każdey gminie, pod przewodni-
ctwem pićrwszego municypalnościurzę-
dnika, odnawiając się tylko przez część
piątą (par cinquieme) na własneż przed
stawienie, a zostając w obowiązkach
przynaymniey przez ciąg lat pięciu,
mając wraz do pomocy w swoich za-
trudnieniach agenta czyli pełnomocnika
edpowiadzialnego, muszą być w dosta-

- teczney sposobności rozpoznania potrzeb
ubóstwa , oraz k poratowaniu nayskute-
cznicyszych środków. Jeśliby admini-
stracye takowe były powszechniey u-
rządzone, jeśliby ieh gorliwość została
więcey ożywioną a lepiey skierowaną,
jeśliby się wyższa władza zechciała przy-
czynić do podpomożenia, w przypad:
kach nieuchronnych , niedostatkowi ich
Źródeł; spełniłyby one całkowicie swoje
przeznaczenie.

Zbliża się tedy Francya, po ukojeniu
ran mnogich, do czasu, w którym Rząd
ma się znaleść swobodnieyszym od u-
trudzeń we wszystkich oddziałach swo-
jego stórowania ; usiłować jedno nie

przestanie, i znaydzie w tćm łatwość,

memu błądzicielowi.

„nia 1 doskonalenia. 
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aby wyprowadzić, w rozporządzeniu
wspomożeń publicznych, ulepszenia sku-
teczne na osłodzenie losu cierpiętliwey.
klassy ludu, a to bez przyczynienia
drugim klassom zbytniego ciężaru.

* %*.

Kogoż nie ożywia pocieszający głos
nadziei? któżby też nie życzył swojey
oyczyźnie słodkiego pokoju, błogiey swo»
body i szczęścia? to zaś rychley i we-
seley rozkwita zapewne w ten czas, kie-
dy o nie gorliwi ziomkowie tchną żą-
dzą zobopolnego dobra , a kiedy ranai
cierpienie bliźniego wszystkich równie
dotyka. Niewątpliwych tyle mamy, na-
wet i codziennych dowodów, że przod-
ków naszych obchodził los ubożuchnego
ludu; zapomagali, wśpierali biednotę
wszelkiego rodzaju, nadawali fundusze,
z którychi dopićro jeszcze nie mała po- -
trzebujących liczba korzysta: pewna,
że i w obecnym czasie litość nad cier=
piącymi łatwy wstęp miówa do serc
czułych, a nie jedna ręka szlachetna
szczodroty płaszczem nie raz okrywa,
lub gorliwością, rozwagą i doświadcze-
niem kierowana,wskazuje przynaymniey
ti toruje ciernistą drogę na tym podole
nie jednemu biednikowi , lub nieświado-

Ależ ogólney do-
broczynności ustanowy na ziemi polskiey
są tylko wieloczasowe i kilkomieysco-
we; nie mamy przykładów ni pomocy,
z którychby obraz i stan dobroczynności
było można przedstawić do maślodowa-

Podpada zaś to
wielkiey wątpliwości, abyśmy się nie
zawodzili, że stosunek wićrutnych ubo-
gich do całkowitćy liczby mieszkańców
jest w naszych prowincyach mnieyszym,
od stosunku takiegoź we Francyi lub

Anglii, Po obszernćy przestrzeni rozsy-
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pane żebractwo, w pocieszającym mo-| porcya chleba była po półtrzecia funta;
że nasutrzymywać błędzie , albo raczćy|
sami nie lubimy na myśl sobie przy-
wodzić tego ciężaru, jaki znosić każdy
pracowity musi mieszkaniec, nawet i ze
względu nieoznaczonych i niepewnych
sposobów utrzymywania prawdziwych,|

,dzających więzieniami, czy nie byłobyrównie jak zmyślonych żebraków. 'Fo
właśnie powinno dawać pochopdozay-
rzenia w xięgę żagraniczney dobroczyn-
ności, te mnie też zachęciło do prze-
łożenia poprzedzających dwu artyku-
łów o Francyi i Anglii, pod względem
urządzenia w obu tych świetnych kra-
jach pomocy bićdnocie.
życzliwośćzasługują na przyjęcie. A zaś
tysiąckroć szczęśliwy, komu, oprócz szla-
chetnćy skłonności, wystarcza zasobów,
i kto ma łatwą zręczność, wpływ i
zdolność podźwignienia z upadku cier-
piętliwey braci, i pocieszania jey fra-
sunków. Felic, cuihominum levare ma-
la. contigit.

W.iktor Aleaander BoHATKIEWICZ.»

 

POSTRZEŻENIA O WIĘZIENIACH w SZWAYCA-
RYI PRZEZ F. KUNNINGHAM Ciąg 2gi.
Ob. wyżey str. 84.

2. ZDROWIE.

Pokarm. Uważając pokarm pod wzglę- |
dem zdrowia, widziałem wszędzie nay-
lepszego gatunku. Porcya zwyczayna
półtora funta chleba, i więcey lub
mniey supy: w niektórych więzieniach
dają mięso (*).

zn

 

()P. Fillarme, w dziele pod tytułem: Zes
risons telles quelles sont, et telles qu" el-
es dępraieni ćtre, mówi na' kar. 47. ,, Są-

Dobrą chęć i

Zwiedzałem jedno, gdzie

tym sposobem więźniowie przedawali
chleb, dla kupienia sebie mięsa. W szedł-
szy znalazłem krzątających się koło za-
bieia barana, częścią tym sposobem, czę-
ścią z zarobku pracy kupionego. Je-
dnakże, gdy już ten jest zamiar zarzą-

przyzwoiciey , aby się to działo w spo-
sob składnieyszy © czyż nie należałoby
obawiać się, aby się to nie działo prze-
ciw mądrościisprawiedliwości? za cóż,
gdy wielu innych na świecie, cierpi nie-
dostatek co doistotnych potrzeb, wię=
zieniowie używać mają do zbytku?

- Znalazłem wiele więzień, gdzie izby
nie były przewietrzane, z przyczyny
niedostatku ciągu powietrza: w innych
nie dano nawet okienek u drzwi, tak
potrzebnych ; wiele turem, gdzie zamy-
kają wielkich zbrodniarzy, albo tych
eo się nie chcą przyznawać, są okro-
pne ze względu na zdrowość,iwięźnio-
wie, którzy przez dłuższy czas w nich
przebywają, wystawiani są przynay-
„mniey na niebezpieczeństwo utraty
zdrowia: nie należałoby zaś zostawo-
wać im samym sposobów przewietrza-
nia: bo nayczęściey tego zaniedbują, a
|razem należałoby się starać, aby się.
mogli usuwać od zbytecznego ciągu

| wiatru. ;
AVieochędóztwo. Nieraz byłem mocno

uderzonywielkićm nieochędóztwem wię-
zień. Część zamieszkana przez wiel-

 

dzę, że porcya chleba zwyczayna powin-
na być 28 do 30 uncyy dla mężczyzn.”
'Towarzystwo medyczne paryzkie wniosło
w swoim rapporcie w r. 1791, Że chlebą
dawać należy dla każdego więźnia do dwóch
funtów. 
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; kich , zbrodniarzy jest.prawie-zupełnie
„w tym względzie zaniedbana, i. w ogul-
ności bardzo, lekce. ważą odmianę sło
my po wyyściu więźnia, i.szarowanie
podłogi. +:W Anglii w.więzieniach.do-

brze urządzonych ,*łatem dwa.razy.na
tydzień simyją podłogi, . zimą raz tylko,
ito jest jedyny. sposob przeszkodzenia
mnożeniu «się brudu, którego pewne|
gatunki nayłatwiey.się w piasku roz-
mnażają. ,

Zdarzyłomi się ,.że wychodząc zje-

dnego więzienia musiałem zupełnie się
„rozbierać ,.i przewietrzać moje odzie-
nie. _Zyczyćby należało ,.aby izbywię-
źniów były utrzymywane zawszew nay-
większym porządku iochędóztwie,w ta
kim, do jakiegoby chcieli przyprowa-

„dzić te chaty, w których więźniowie
mają mieszkać . po swćm ;uwolnieniu

.B WIĘMAĆ 0057 2
„Bardzo ważną jest.rzeczą przyuczać

ich do ochędóztwa, i tym 'bardziey o
to się starać potrzeba, im więcey. oni
z przyrodzenia.swojego -od tego stro-
nią. , Daleko łatwiey ułożyć ich.do te-

go podczas więzienia, niżli gdy będą
i E : ż A

„na wolności (*).  Pobielanie więzień
ej |Dobre jednak urządzenie, co do utrzy-

Sho
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.©) Nie powiem tu o skutkach jakie sprawuje
na duszy przyzwyczajenie się do ochędó-

,ztwa. , Dosyć tylko teysuwagi, że w rze-
„czy zdrowia ,.eo przepisuje medycyna, toż
samo «przepisuje „moralność , i.że w tym
razie równie jak w.innym każdym, prze-

„pisy jedney i-drugiey są też same. „Bądź
' więc,.że dejałanie umiarkowanekąpieli cie-
„płych, naprawia nieład systematu nerwo-
"wego, i czyni;bardziey-giętkim umysł, ró-
„wmie jak ciąło ,„przytępia namiętnościi ha-

*ochędóztwo, otwierając ,oczy na to, co
występek ma obrzydliwgo, stopniami nie-
nawiść ku niemu rodzi, i usposabia' przez
„to duszę, do wydania mu walki: nie mo-

„muje zapędy woli;;bądź że czucie dobre-|
_go bytu, jakie sprawuje.w nas nałogowe
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«wpływa "bardzo. do ich ochędóztwa , i
|to, może się wykonać z małym kosztem
przez. samychże więźniów, i powtórzyć
„dwa razy „do roku. .Należy oddalać
z izb,. zkorytąrzów .i zpodworza, wszy-
L.stko ,.co przeszkądza ochędóztwu, ja-
koto: psy i wszelkie źwierzęta, spra-
wujące nieochędóztwo. %

*Między:nayważnieyszemi okoliczno” .
ściami, służącemi dozdrowia więźniów,
jest „ćwiczenie. «Budowa większey czę-
„ści - więzień szwaycarskich „zupełnie ich
tego pozbawia: «stankobićt zdawał mi
się «w. tytn. względzie-smutnieyszy, niżli
mężczyzn ; «widziałem, jak musialy pra-
cować «ciągle ;przez godzin 12 siedząc
na jednćm mieyscu , bez żadnego inne-
go ruchu, -oprócz przeyścia „od stołu, do
izby.spania, .i z niey znowu do stołu,
1 przeyścia w «niedzielę dwa razy po
dziedzińcu , idąc do kościoła i powra-
cając: „mało przeto byłem zdziwiony,
postrzegając więźniów cerę słabąicho-
rowitą, .i słysząc, że w roku zeszłym
umarło w -stosunku 14 na stu. ż:

sInfirmarye w 'ogulności zdały mi się
nie dosyć być oddalone od reszty wię-
|zienia , ani dostatecznie przewietrzane.

mania zdrowia, powinno być naywię-
kszey wagi: albowiem pomimo to, że
rodzay życia więźniów przed ich uwię-
zieniem był częstokroć niezdrowy, wię-
cey go jednak doświadczają przez zam-
knięcie, który stan tak przeciwny jest
ich przyrodzeniu , zwłaszcza, że ogoło-
cenizesposobów ratowania się, jakie

  

źna zaprzeczyć , że wszędzie gdzie czło-
wiek zabrał smak do ochędóztwa, zaraz
zdaje się poczuł doskonaley godność swo-
jego przyrodzemia, i poddał się chętniey
pod jarzmo powinności i rozumu.
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mieli zostając na” wolności ; potrzebują
więc aby” ciągle nadnimi czuwano zte-

go względu, i udzielano pomocy lekar-

slęel Jest jednak wSzwaytaryi mnięy
chorych niżliby się kto*spodziewał, pa-
trząc na taki*stan- więzień, i na małą

ostróżność * dawaną* około zdrowia; ale

wątpić nie można ,. aby się: jeszcze ta
liczba bez- wielkich» wydatków i bez
wielkieytrudności-zmnieyszyć: nie mo- |.
gła,

2- PODZIAŁ=

Chcę tu mówić o”podziale mieszka-

nia, któryby pozwalał czynić podział

więźniów, czyli ich klassyfikacyą, we-

dle natury występków ,- wieku;-i we-
dle sposobów możźności* szkodzenia je-

dnych drugim. Łatwo pojąćsię daje,
ile kommunikacye' między” więźniami

mogą być niebezpieczne, i bardziey je-
szcze utwierdza się to'przekonanie roz- |
ważając, że większa szężć _tych,-co się

znaydują w więzieniach,zwyczaynie wy- |-
ówiczeni są we wszystkich sztukach i
wszelkiey praktyce' występku, i że
wszyscy chciwi są nauczyćsię tego, cze-
go nie umieją w tym względzie. Bar-
dzo mało jednak dawano uwagi na ten
przedmiot, i więzienia w Szwaycaryi
żadney prawie klassyfikacyi nie przy-
puszczają. Znalazłem w jednćm znich
dziewczynę interesującey urody, 19 lat
mającą i skazaną na cztćromiesięczne
więzienie za kradzież, mieszkała w je-
dney izbie razem z kobićtami nayze-
psutszemi: nie było to pierwszą dla
niey pokutą, i jeżeli można tworzyć
domysły z rozmaitych okoliczności, nie

będzie to ostatnią. Naprzeciw i bez
innego podziału; oprócz ciasnegoprzey-
ścia , zamknięta była niewiasta pomie-

A
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1szanie cierpiąca, która wydawała krzys”
ki przerażające dla uszu uwięzionych.

Możnaby przytoczyć wiele przykła=*
dówtakichwięźniów, którzy przez kom-
munikacyą* z*innymi,- odważyli:się na
„zbródnie, o jakich wprzódy'i wyobra-
żenia nie mieli. Wszyscy.zaś przynay-
mittiey' przestają” wstydzić się swojey

| zbrodni, obcując z zepsutszymi od siebie.-
Stan wielkiey* części więzień niepo=

(zwala bynaytmóniey więźniowi , żadnego*

sposobu uchylenia się: naustrónie, dla
zebraniaducha: i: dopełnienia obowią--
"zków: pobożności.- Dalszy atoli ciąg te-
.80' dzieła* pokaże „żeskutki samotno-
ści są wszędzie*równie pożyteczne, iże

inf więcey: oddzielanie: więźniów jest
doskonałe,- tym miniey ich namiętno-
ści” będą obudzane,- tym mniey mieć
będą: odwagi trwania: w swoich nierzą-'

| dach,

3— DOZO R=

*_ Przezdozor więźniów, chcę rozu-"
[mieć tę czuyność w każdey chwili roz='
ciągającą się na ich postępki, na ich'
rozmowy, i że tak powiem, na przed-
mioty nałogowe ich myśli;-czayność,-
która nastręcza dozórcy, doskonałązna-*
jomość moralnego stanuwięźnia , i sta-*
wi go-w możności przeszkodzenia, aby”
się nie wyłał na „poruszenie namiiętno--
ści występnych, na'które jestć wysta-
wiony.  Przekonano się,- że czuyność:
„akowa: była zawsze naylepszym: śred-
kiem do przeszkodzenia ucieczce, i wszę-
dzie, gdzie tylko była” ze starannością”
postrzegana, kaydany stały się niepo-
trzebnemi.  Dozor powinien się zacho-

„wywać nie tylko nad wszystkimi: wię-
'źniami, lecz rnad urzędnikami więzień.

Ta baczność tym bardziey jest potrze- 
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bna, gdy niewiasty mają za dozorców,
mężczyzn; potrzebna także jest we
wszystkich zdarzeniach, gdyż częste
obcowanie z dozorcą równie możemieć
na więźniów wpływ naysmutnieyszy,
jak nayzbawiennieyszy. Dozor także
mieć należy nad odźwiernymi: wre-
szcie, ile można, należy urządzić tę
czuyność dozorców jednych nad drugi-
mi wzajemrią, i więźniów między sobą.
Jest prawie nieużyteczna przydawać,
Że czuyność tego rodzaju, nie znaydu-
je się w żadnóćm więzieniu szwaycar-
skićóm: budowa naganna czyni ją nie-
podobną, w wielkiey części, w innych
jest prawie zupełnie zaniedbana: itam
gdzie jest podobną, jest zawsze tak'tru-
dną , że żadnego szczegułowego postrze-
żenia czynić nie dopuscza.

(Ciąg Ści nastąpi.)

o zyciu Hermana Augusta FRANKE ZAŁO.
ZYCIELA DOMU NAUKUWO-SIEROCEGO w HALI,
ż opisem tego zakładu i innych z nim
połączonych. Przełożył Xiądz Arseni
CHRÓLKIEWICZ K. F.

(Od roku 1409 kwituał;już uniwersytet
lipski, kiedy o mil 5 w Hali, elektor
brandeburski Fryderyk H, Wilhelm
nazwany wielkim elektorem, rzucił
w roku 1644 pierwsze fundamenta
qowego uniwersytetu. Pomimo taką
blizkość tych dwóch uniwersytetów,
żadnemu z nich nie zbywało na ucz-.
niach , i poźnieyszy w krótkim czasie
stanął w rzędzie nayzawołańszych
szkół tego rodzaju. Do wzniesienia
zaś jego i do następnego utrzymania
w stanie nader świetnym, nic zape-
wne tak wiele się nie przyczyniło, jak
dom sierocy (FVaisenhaus, Orphano-

'nych nauk, sztuki rzemiosł.

nych oświeconych filantropów.

stwo-sporządzają tam rzeczy,

mujemy, 
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trophium) , przeżnaczony do udzieła*
nia sierotom i niedostatnich rodziców

dzieciom płci obojey, opatrzenia, pe-
mocy i przewodnictwa, do rozlicz=.

Zakład
ten z małych zaczął się początków,
ale wielkie pożytki jakie przyniosł
dla kraju, i sława jego rozszerzona
nie tylko w Europie,lecz nawet wnay-
„odlegleyszych stronach innych części
świata, sprawiły wzrost jego ogrom-
nym; i do przyłożenia się zachęciły
nie tylko krajowych ale i zagranicz-

Sam
przemysł różnych rękodzieł w tym
zakładzie z naukami połączony, nie
małym jemu stał się zasiłkiem , a po-
dając rękę oświecającey się młodzieży,
już w zarobku już w nauczeniu zy-
skownego talentu, przyczynił się do
pomnożenia ogułu dostatków krajo-
wych; wprowadzając z za granicy
pieniądze za wyrobione produkta i

Mnó-
należą-

cych mianowicie do naukowych po-
mocy. . Unas nawet wiele rozchodzi
się xiąg drukowanych w domu sie-
rocym halskim, wiele innych arty-

różne mechąniczne narzędzia.

„. kułów i robot mechanicznych: daw-
niey stamtąd naywięcey sprowadzano
do nas preparata farmaceutyczne, a

sztucce geometryczne , mianowicie
używane po szkołach, prawie wyłą-
cznie stamtąd i teraz jeszcze otrzy-

I my zatem wspomagamy
w niejaki sposob ten zakład, który
powstał i urosł , więcey pobożnością,

mądrością i oświeconym patryotyz-
mem. ą niżeli nadzwyczaynemi olia-
rami z majątków. Jest on wzorem

takiego spogobu*udzielania pomocy”
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niedostatnim bliźnim, co za jeden.
„grosz jałmużnypartykularney,stokro-
-«tne «całemu krajowi przynosi -zyski,|
'w pomnażaniu ogulnych jego dostat-
ków, oświecenia i chwały. *Obyśmy
zaczęli kiedykolwiek zastanawiać się

' „gruntownie .nad możnością .naślado-:
„wania takichprzykładów'! znałazłaby
się może iw nasodwaga do.podobnych.
przedsiewzięć.
O domie naukowo-śierocym hal-

skim i o zakładach z nin połączonych,
„bardzo wieleiw różnych czasach xiąg
wydano: a w roku 179g :z powodu,
obchodzenia stoletniey pamiątki jego
założenia, uczeni, Panowie .Schulze,
Knapp i Niemeyer , dla-dorywczeyin-
formacyi tak cudzoziemców, Halę.od-
„wiedzających , jako itych osob wszy-:
stkich , co ogulnie tylko o nim chcą
wiedzieć, wydali krótkie, lecz -cale
dokładne, opisanie tego-sławnego ia-'
stytutu, pod tytułem: Beschreibung
des Hallischen Waisenhauses und de:
ubrigen damit verbundenen Franki-
schen Stiftungen nebst der Geschichte

. ihres ersten Jahrhunderts in.8 str. 214,
Do tego przyłączone są ryciny, przed-
stawujące , portret założyciela, gro-
owy wspaniały pomnik wzniesiony
mu r. 1788 na ozdobnym placn słu-
żącym do cwiczeń gimnastycznych,
front główney części domu czyli ogro-
mnego pałacu sierocego o trzech
piętrach, prócz doluych mieszkań,
widok frontowy tegoż pałacu w po-
łączeniu ze skrzydłami „ widok peda-
gogium, w którem sposobi się młodzież

Ę

 do wyższych powołań, plan całego
zabudowaniaz ogrodami i sadami,|
oraz widok pałacu ze strony południo- .
wey wychodzący na Halę.
Dzieje dobrocz, luty, rok 1822.
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Z tego opisania, które w części prze-
iłożone na język francuzki i umieszczo=
ne w fecueil de Mćmoires sur leseta-
.blissemens.d' humanitć z polecenia rzą-
„dowey zwierzchności we Francyi, o-
„.głoszonym przez Paną.4d. Duquesnoy,
wyjęta jest następująca wiadomość
tako.życiu HermanaAugusta Franke,
jakoteż io jego zakładach, sięgających
„dobroczynnością swoją do obu Indyy
a do Chin nawet,zpożytkiem i chwałą
«własnego kraju.)

I. ZAłodość i pierwiastkowe zatrudnienia
„założyciela, .od przybycia do Hali.

„ługust Herman Fnasxe (Francke)
urodził się w Lubece roku 1665 d. 22
marca v. s. Qyciec jego Jan Franke, do-
ktor prawa, był wtedy syndykiem ta-
meczney kapituły, a w roku 1666 prze-
niosł się na radcę nadwornego i spra-
wiedliwości doGota. Po matce był Au-
gust wnukiem znakomitego senatora lu-
beokiego, Iawida'Gloxin, i spowinowa-
cony z familią Szabellów, posiadającą
niemałe stipendium , które w poźniey-
szym czasie wielką mu było do nauk
pomocą. Miał naprzód prywatnych na-
uczycieli w domu, potem brał wyższe
nauki w gimnazyum gotayskiem, gdzie

| dla nadzwyczaynych postępów, w trzy»
nastym roku policzony w rzędzie wy-
branych (Selectaner), a w czternastym
uznany został za usposobionego do aka-
demii, mimo przeciwny zwyczay, gdy
szkoły niższe nie tak rychło wtedy koń-
czono jąk teraz. Udał się zatem w r.
1679 do blizkiego uniwersytetu do Er-
furtu, gdzie dawny jeden przyjaciel jego
oyca dawał mu prywatne lekcye języ-

ków ifilozofii: ale w tymże samym ro-
12
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ku przeniosł się do Kiel, dla korzysta-
nia ze wspomnionego stipendium szabe-
lowskiey familii. Mieszkał tam trzy la-
ta, i zaymował się jedynie metafizyką
i filozofiją moralną , przykładając się
do jedney idrugiey , ile ich związek z te-
ologiją czynił mu je potrzebnemi. Słu-
chał kursów fizykiihistoryi naturalney,
wykładanych przez Morhofa, naysław-
nieyszego w owym czasie professora; nie
zaniedbując atoli teologii, wiele w tym
przedmiocie słuchał i czytał, i starał się
doskonalić w sztuce kaznodzieyskiey.
Wszelakoż nie znaydował w Kiel by
naymnieyszey zręczności do uczynienia
postępu w językach oryentalnych. Dla
tego, po trzech latach przeniosł się do
Hamburga, do uczonego Esra Ed-zardi,

który tam dawał lekcye języka hebray-
skiego: ale po dwóch miesiącach, in-
teresa familii powołały go do Gota, gdzie
przez półtora roka u krewnych zabawić
musiał. "Fa przerwa nie była straconą
dła jego prac naukowych. Przeczytał
kilka razy Biblią w języku hebrayskim,
przebiegł"na nowo wszystko, czego się
wprzód uczył w uniwersytecie, upo-
rządkował swe wiadomości , i mocniey
przyłożył się do języków francuzkiego
i angielskiego. W tym czasie trafiło się,
że jeden z przykładających się do teo-
logii, który miał się dostatnie, żądał
mieć towarzysza domowego, coby mógł
doskonalić go w hebraysczyznie. Franke
przyjął wezwanie, i udał się tam około
Wielkiey Nocy r. 1684. Posuwał daley
swoję własną naukę; i ćwiczyłsię oprócz
tego w językach francuzkim, angielskim
i włoskim , któremi miał zręczność co-
dzień rozmawiać. W roku 1685 został
„magistrem, otrzymał habilitacyą (wol-
ność uczenia), i rozpoczął lekcyą, która

lacye. 
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wiele miała słuchaczów. Naybardziey
go jednak zaymował kurs filobibliczny
(collegium philobiblicum), który zjedney
strony przyczynił mu wiele wziętości, a
z drugiey obudził zazdrość... W roku
1687 ofiarowano mu znowu stipendium
szabelowskie; ale ówczesny kollator te-
go stipendium, doktor Gloxin w Lube-
ce, oświadczył życzenie, ażeby szukał
inney zręczności do zrobienia postępu
w teologii, i radził mu udać się do Lu-
neburga, dla korzystania tam z nauk.
superintendenta Sazdhagena , mianowi-
cie w exegietyce. Zi Luneburga znowu
na czas krótki przeniosł się w roku 1688
do Hamburga, i od kollatora stipen-

dium, otrzymał nowe pozwolenie, obrać
sobie którykolwiek uniwersytet dla dal-
szego ćwiczenia. Obrał więc jeszcze raz
lipski, w zamiarze kontynuowania u-
przednich kursów, ale wstąpił pierwiey
do Drezna, gdzie przykład i nauki
pierwszego kaznodziei elektorsko-nad-
wornego Spenera, utwierdziły go w prze-
konaniu, że więcey ważyć należy mo-

| ralność chrześcijańską, stosowaną do u-
czyaków, a niżeli scholastyczne speku-

W Lipsku potem kontynuował
swóy dawnieyszy kurs filobibliezny, ale
im większa była jego wziętość, tym do:
tkliwszych doświadczać przyszło nie-
przyjemności. Następnie śmierć krew-
nego, doktora Gloxin, przymusiła go
w roku 168g udać się do Lubeki. Miał
zamiar, po ukończeniu interesów wró*
cić do Lópskaj lecz inaczey postąpił 0*
trzymawszy wezwanie na gościnnego
kaznodzieję do Erfurtu, gdzie potem wy=
bramy został dyakonem kościoła poau-=
gustyańskiego. Tu znaleźli się wnet
nieukontentowani, którzy z powodu
lipskich zarzutów o duchu nowatorstwa,
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szkodzić mu chcieli: wszakże na ten
raz zamiary ich zostały bezskutecznemi...
Poźniey atoli przez różne tajemne insy-
nuacye tyle dokazano, że przyszedł
rozkaz elektorski do magistratu, ażeby
Franke był z urzędu złożony i oddalony
z miasta. Jakożkolwiek to rozporzą-
dzenie było niesprawiedliwem, przecież
rada mieyska stosowne do rzeczonego
roskazu uczyniła ną dniu 18 września
1691 postanowienie. Był mu uległym,
ale w piśmie do magistratuj z wielką
skromnością i swobodą, przedstawił
całą niesłuszność postępowania wzglę-
dem siebie. Uczniowie szkolni i oby-
watele, na kolanach błagali naczelnika
miasta o zatrzymanie Frankego: lecz
ta gorliwość przyprawiła niektórych o
„więzienie.

Opuścił zatem Franke d. 27 wrze-
śnia 16ga Erfurt, po dwuletnim nie-
spełna w nim pobycie, i udał się pro-
sto do swojey matki i siostry do Gota.
Sława jego naukii poczciwości, tak się
już była rozeszła, że panujący xiążęta
ubiegali się o sprowadzenie go do swoich
krajów. Nad wszystkie atoli inne prze-
niosł on wezwanie dworu elektorsko-
brandeburskiego, które otrzymał wtedy
właśnie, kiedy mu nakazywano we
dwa dni ustępować z Erfurtu. We dwa
miesiące zdeterminował się na przenie-
sienie się do Hali.
„. . W tym właśnie czasie z wielką gor-
liwością krzątano się około urządzenia
nowego jeszcze wtedy uniwersytetu
halskiego. Spener, z Drezna także wyp-
chnięty, a proboszczem i radcą konsy-
storyalnym uczyniony w Berlinie, użył
tey okoliczności do zaprowadzenia nauk
teologicznych w kraju brandeburskim.
Na jego przedstawienie, dotychczaso-

174

wy senior w Erfurcie Breithaupt, spro*

|jwadzony był do Hali, na urząd radcy

konsystorza magdeburskiego, oraz na

professora teologiiidyrektora teologi-

cznęgo seminarium: a zaś Franke na

dniu 22 grudnia 1691 mianowany pro-
fessorem języków greckiego i oryental-

nych, otrzymał wkrótce zawakowa-

ną pastorią w Głlauchau, amtowem

miasteczku przy Hali , zależącą od
kollacyi rządowey. Przybył zatem

do Hali d. 7 stycznia 16g2, w lutym

objął urząd pastora i okołoWielkieyNocy
otworzył akademickie lekcye.

(Ciąg nastąpi.)

 

DOBROCZYNNOŚĆ CZASOW PRZE--
SZŁYCH.

O PRZYMIOTACH I DZIEŁACH DOBROCZYNNYCH
STANISŁAWA LESZCZYNSKIEGO królapol-
skiego, xiążęcia lotaryńskiego.

Stanisław Leszczyński syn Rafała je-
nerała wielko-polskiego i podskarbiego
koronnego, był dziwnóćm igrzyskiem
fortuny: a na przemiany doznając nie-
spodziewanego szczęścia i naywiększych
przeciwności, zawsze zachował umysł
spokoyny, i statecznie okazał się czło-
wiekiem naycnotliwszym i dobroczyn-
nym. O hikim przeto właściwiey jak
o nim, niewypada mówićw Dziejach
dobroczynności.

Urodzony we Lwowie roku 1677
d. 20 października. Odebrał staranne
wychowanie i odziedziczył po rodzicach

wielki majątek-, który bardziey jeszcze
powiększył przez.zaślubienie Katarzy-

ny Opalińskiey córki jedynaczki kaszte-
lana poznańskiego. W roku 1704, za sprawą Karola XII króla szwedzkiego,

12*
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został królem polskim. Po sławney klę:
sce Karola, d. 8 lipca r. 170g podPuł-

| 176
ci (*.. Poddani czcili go i kochali jak
oyca, a głos powszechny oświeconey

tawą, utracił koronę i majątek własny. Europy , przyznał mw tytuł filozofa
Poźniey przez czas niejaki więzień przy
protektorze swoim Karolu u Turków,
następnie siedział na xięztwie Dwóch|
Mostów, od tegoż protektora do czasu:
udzielonćm: a po śmierci Karola, zda-
rzoney roku 1718 d. 11 grudnia, tu-

łacz, bez majątku, przyjaciał i oyczy-
zny, schronił się doo Weissemburga: we
Francyi, gdzie doczekał wielkiey od-
miany losu, bo' król francuzki Ludwik
XV, w roku 1725 zaślubił jego córkę
Maryą. W lat osiem powrócił do Pol-
ski, i wybrany powtórnie królem,zno-
wu się nie utrzymał, a oblężony we
Gdańsku od woysk rossyyskich i saskich,

zaledwo przemysłem posła francuzkie-
go, przebrany za wieśniaka „, sam jeden
umknąć potrafił. Skutkiem wynikłey
potćm stąd woyny między Austryą i
Fraucyą, otrzymał, przy zachowaniu
tytułu królewskiego, dożywotnie xię-
ztwo Lotaryngii i Baru, które po jego
śmierci, przypadłey d.25 lutego 1766,
wcielono do Francyi. Tu przez lat
bliżko trzydzieści używał spokoyności
i prawdziwego szczęścia, ponieważ i
mógł i robił wiehu szczęśliwymi. Dwór
jego w Nansy (Nancy) świetny był wy-
borem osob uczonych icnotliwych. Łą-
czył w sobie pobożność chrześcijańską
z wysokim szacunkiem i niezmordowa-
ną opieką talentów. Wolter w prze-|
ciwnych przygodach życia tu znaydo- |
wał schronienie, i naysłodsze chwile|
przepędzał, a wielkie cnoty jego w dzie-|

łach swoich uwielbił. Jezuici, przedj
powszechną jeszcze kassatą z Francyi|

wygnani, tu byli przytuleni i wspar-|

dobroczynnego (philosophe bienfaisant).

. Miał lat 8g t nayczerstwieyszego u-
żywał zdrowia, kiedy smutny przypa-
dek. zgon: jego zbliżył. Bawiąc się dnia
jednego: pracą literacką samotnie w ga-
binecie do poźna, chciał obaczyć go-
dzinę na zegarze nadkominowym.W tćm
pośliznął się i upadł na gorejące dre-
wka. A że nie prędko dymem i swą-
dem palącego się na nim watowanego
szlafroka, estrzeżoną została gwardya
w blizkiey sali na straży stojąca; prze-
to zapoźno wydobyty z ognia, tak mo-
cno się opalił, iż po wycierpieniu nay-
okropnieyszych boleści, z dziwnćm wy-
trwaniem i statecznością umysłu,w kil-
kanaście dni żyć przestał W tey atoli
chorobie doznał takiey pociechy, nad
którą nie może być większa dla serca
dobroczynnego. [Lud wieyski, dowie-
dziawszy się o nieszczęśliwym przypad-
ku swego ulubionego monarchy , tłu-
mami zbiegł się do Nansy, i rozłożył
się obozem około zamku. Zadnym na-
mowom do rozeyścia się nie był powol-
ny, ale przebywał tak pod gołćm nie-
bem, przy rozłożonych ogniach, jako
w porze zimowey, pogrążony w smu-
tney niepewności , aż póki śmierć kró-
ła, ich kochanego xiążęcia i oyca, jak

() Zrtychto Jezuitów, kilku uczonych, do»
stawszy się do Kitwy , pierwsi w akademii
wiiskók(cy dali poznać nauki matematyczne:
i kursa ich zaprowadzili. Porównay, €0
mówi Pan Zycki w życiu Narwoysza. Dzień.
wileń. r. 1820. 'F. III, st. 1: i to, co Prałat sZantyr w Dziejach dobr. r. 1821, st. 2149.



177

go zwali, nie zamieniła jey w rozrze-'
wniającą żałośći łzy powszechne. ©

Nie było: wolą wszechwładney Opaż
trzności, ażeby własney: oyczyznie wy-'
świadczył tak wielkie: dobrodżieystwa;
jakie uczynić: był zdolny , a* których
wzory w małóćm państwie Lotaryngii i!
Baru zostawił. Jednakżew ciągu dłu- |
giego życia nieprzerwaniestarał się dla
niey być użytecznym. i te jego: stara:

Przyjęcie tronu pierwszykroć, uspra*
wiedliwiają okoliczności: sięganie po”
wtórne na. wyraźnieyszych: wśpierało
się nadziejach dopomożenia oyczyznie.

kroć zbytnia charakteru łagodność, i
gdyby nie całkowite' spuszczanie się,
na cudzą: tylko” potęgę, raz przyja-
znego protektora Karola XII, a drugi!
raz zięcia Ludwika: XV, Stanisław przy
swych:osobistych przymiotach mógł wte
dy zbawić oyczyznę i* na' stopniuświe:
tnym postawić. Znał bowiemnaydo>
kładniey przywary jey rządu: i źródła
ich. On pierwszy natarł nanie otwar-
cie, i drogą oświecenia godził na oba-
lenie zgubnych w krajowey polityce!
przesądów. Dzieło jego, pod tytułem:
Głos wolny wolność ubezpieczający, dru-
kowane bez wyrażenia mieysca pod
rokiem 1735 (aistotnie podobno w Nan-
sy roku 1745), pokazuje , iż patrzałna
rzeczy ze stanowiska naylepiey obrane-
80, sądził i radził naytrafniey. W'yją-
wszy poźnieysze prace Stanisłąwa Ko+
narskiego, nikt podobno tak grunto-
wnie i tak systematycznie, w owych|
czasąch unas nie pisał, i ziomków nie
oświecał. Sama przyjaźń z. tymże Ko-
narskim do wyższych zalet króla Sta:   nisława liczyć się może. Z tego zwią-
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zku wyrodziły się wielkie Konarskiego:
dzieła*i czyny: ale Stanisław król, pier-
wszy obudził i wskrzesił ducha rozsą*
dnieyszey narodowości. i pożytecznych
oyczyznie badan ;* dla: wielupotćmmło-
„dzieży , lepsze od krajowey , przydwo-
rze swoim' w Nansy dałwychowanie,
szkoły akademickie poznańskie wspo-
mogłizachęcił, gdzie zatóm naypier-
„wiey: zaczęło się: gruntownieysze nau--

nia nie zostały całkiem: bez. użytku.| czanie publiczne, mianowicie w umie=
jętnościach fizycznych ; a' przez'to wszy-
stko” niewątpliwie okazał nigdy nieo=
stygłą miłość ku: oyczyznie,. i ważne jey
oddał usługi.

Gdyby nie jednostayna zawsze a często-| Oprócz rzeczonego: wyżey dzieła wy=
szło- zpod jego: piórawiele innych pism
w rzeczy filozofir,. polityki k moralno-
ności. Wszystkie razem: zebrane wy-
dano po francuzku' w okazałey edycyi
w Paryżu: roku 1765: we cztćrech to-
mach: in 8vo, pod tytułem: Oeuvres
dwphilosophe bienfaisant, tamże prze-
drukowane mniey okazale in 12. Nie
wchodzi do tego: zbioru tłumaczenie
z francuzkiego wierszem Historyi stare-
go E nowego testamentu, drukowane

w Nansy roku 1761 in foł., które: cór=
ceswojey królowey francuzkicy przy-
pisał,.

- Sposob jegomyślenia, charakter du--
szy, i skłonności serca, naylepiey się:
wydają w Zmstrukcyż, jaką przepisał cór-
ce swojey przy wyjeździe jey' do Pary=
ża. Zawierają się w tey instrukcyi zdro
we nauki i mądre przestrogi, mogące
być wkażdym stanie przydatne.Brzmie-
nie jey w dawnym stylu następne :

„Słuchay córko i obacz,. zapomniy
twóy lud, i dom oyca twego. — Moje:
„miłe dziecie! Pożyczam słóvw: Ducha ś.,,
abym cię przy pożegnaniu: Bogu pole-
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cił, ile gdy przy dzisieyszey okazyi nie
co innego postrzegłem, jako dziełoi pa-
lec jego prawicy, która nas mimo lu-
dzką mądrość, mimo względy polityki
i mimo wszelkie mniemania i nadzieje

„wskróś przeprowadza.
„ Tey Bozkiey mądrości przynależy

wynieść się nad wszelkie mniemania,
swoje zamysły pokryć radą nayświę-
tszey prowidencyi, i siebie samę przez
swoje cuda dać uwielbić.— Zostajesz
teraz królową francuzką.- - Nie na świe-
cie nie masz wyższego jak to, jednę
tylko dobrą sławę wyjąwszy, która spra-
wiła, iż cię z tak wielu innych obra-
no, tak jako upodobanie, któreś znala-
zła, swoim cnotom masz przypisywać.

„ Pamiętay nato, iżnaykosztowniey-
sze kleynoty w koronie, swoją nayprze-
źroczystszą jasnością świecić, i tak się
prezentować będą, iż naymnieyszą wa-
dę i skazę postrzedz dadzą. Mozważ,
iż jeśli im prawdziwa jasność ma być
przyznana, nie dosyć na tćm, aby pier-
wsze skinienie oczu raziły; ale potrze-
ba, aby żaden człowiek po długićm na-
wet uważaniu, nie mógł tam znaleźć
powodu do naysurowszey nagany.

„Ja ci wraz z początku trzy szko-

puły stawię przed oczy, o które nawet
naybardziey heroicznych ludzi cnota,
nieraz się rozbiła.

„ aypierwszy szkopuł jest naywyż-
szy stopień wysokości, przy którym
zwykliśmy zapominać na to, iż jesteśmy
ludźmi. .To nas czyni u innych ludzi
ohydnymi; uBoga zaś nieprzyjemnymi,
i wynosi nas tak wysoko, iż niezdolni
jesteśmy postrzegać to, co nas jednym
razem na doł zepchnąć może. Utrzy-
muy tę wysokość podług rangi, która
tobie przynależy; wewnątra zaś w so-
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bie, niech twoja wysokość polega ną
sławie Pana. Upokarzay się sama, U-
stawnie przypominając sobie, iż jesteś
nic w oczach twoich, ażeby twoja wy*
sokość zawierała ię w szlachetnych
własnościach twojego serca, w wyśmie-

nitości twoich myśli, w sprzeciwieniu
się twoim namiętnościom, i w zwycięe

ztwie nad sobą samą.
„ Drugi szkopuł jest szczęśliwe po=

wodzenie, który tym za niebezpieczniey-
szy masz mieć, im bardziey on tobie
nieznajomy, ile gdy od urodzenia swvee
go, byłaś ucześniczką tak wielu moich
przypadków, które teraz będą ci poży-
teczne, abyś mogła uznać, że samo
doświadczenie nieszczęścia, może. cię
nauczyć, abyś na złe nie zażywała twe-
go szczęścia. Nie przylgniy do niego
tak, iżbyś przytćm zapomniała, jako
szczęśliwe powodzenie jest rzecz zawo-
dna, i jako my, gdy się całkiem na
nie spusczamy, zapominamy tych spo:
sobów, przez którebyśmy mogli samych
siebie utrzymać w pewnym stopniu
fundamentalney i staley jednakowości
umysłu.

„ Trzeci szkopuł jest pochłebstwo,
którego zamachy są nieuniknione, sprze-
ciwienie się z niem trudne, ale zwycię-
ztwo nad nićm sławne, Wyobraź sobie
jakobyś była otoczona takimi ludźmi,
którzy się cisną tobie usługiwać. Podo-
bno między nimi żaden nie jest taki,
coby: nie był gotów być tobie posłu-
sznym, i na twoję usługę swoje imie i
krew odważyć; ale podobno żaden mię=
dzy niini nie jest taki, coby tobie pra*
wdę powiedział , i któryby się nie oba-
wiał tobie w czóm nie podobać, i swo=
je szczęście na azard wystawić, gdyby
tobie ją powiedział. A tak, gdy bę*
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dziesz w pośrodku takich ludzi, którzy
ku tobie naybardziey są przychylni i
frasowliwie starają się tobie usłużyć,
spuścisz się na samę siebie , i nie masz
żadney inney ucieczki, jako do twego
własnego rozsądku i twego rozumu.
'frucizny pochlebstwa nie można poł-
knąć, ażeby nie być od niey zarażo-
nym, gdysię kto sam na to podaje przez
miłość samego siebie, do czego ona lgnie
nwaybardziey. Jeśli się tak ułożysz, że
żadnego w nićm upodobania nie nay-
dziesz, więc wraz będziesz mogła po-
znać, iż to jest takie kadzenie , które
na powietrze się rozchodzi, i które do
niczego dobrego nie jest zgodne, jako,
aby wdzięcznym swoim zapachem two-
ję głowę obciążyło. "Fym sposobem na-
będziesz naywiększey umiejętności na
świecie, która w tćm się zawiera, abyś
poznała przymioty tych osob, z które-
mi przestawasz i umiała rozeznać pra-
wdziwe zasługi.
kszy punkt.

„ Znaydziesz. tak na dworze,. jako
też w państwie, takich ludzi, którzy
zasługują na twoję estymacyą, iktó-|
rym ją dać powinnaś: albowiem to jest
ta nagroda, która dobre zasługi utrzy-
muje, przywary karze, i wzbudza w in-
nych żądzę do dzieł podobnych.

„ Zmaydziesz takich ludzi, którzy
po części przez gorliwe na pozor inie-
przestanne usług oświadczenia, poczę-
ści przez niepomiarkowaną żądzę swe-
go wywyższenia , będą starać się tobie
zalecić. Spóyrzyy na nich zobojętno-
ścią, i day im przez to poznać, że ich
znasz.

„ Znaydziesz także innych, którzy
godni są twojey pogardy, i do których
Poprawy, wszelkie staranie daremnie.

 
Oto ten jest naywię-.

ale nigdy podług 
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będzie łożone, jeżeli jakikolwiek wzgląd
im okazywać „będziesz.

„ Trafiająsię do tego takie osoby,
których albo nienawidzą , albo kocha-

ją, nie wiedząc za co.  Wstręt od pier-
wszych jest niesprawiedliwością, oświad-
czanie się ku „drugimjest nieudolnością.
Krótko mówiąc, to wszystko prowa-
dzi cię do głównego nauki fundamentu,
którego postrzeganie nad wszystko inne
tobie zalecam , to jest: abyś twoję u-
fność miała za nieoszacowany skarb,
który łatwo mogłabyś utracić, jeślibyś
go rzuciła na mieyscu nienależytóćm,
i którego nikomu nie masz powierzać,
jako bez żadnego wyłączenia należący
królowi, i temu, w którego ręce wszel-
ką on swoję wolę polecił, mianowicie:
xiążęciu Burbońskiemu. Jeśli jey komu
trzeciemu udzielisz, tedy dway pier-
wsi nie będą więcey mieć jey za jaką
zasługę, i nie będziesz mogła wzaje-
mhości wymagać ani od króla, ani od
tego xiążęcia , które jednakże dwie o-
soby szczęście i spokoyność tobie zape-
wnić mogą.

„ Zaden inny człowiek, nawet ani
te osoby które naybardziey ku tobie'
są przychylne, nie mają być tego prze-
konania, że już nic przed niemi nie masz:
skrytego. Albowiem, gdy którey ta--
kiey osobie zwierzysz się niepotrzebnie
tajemnicy; więc wraz dasz do poznania,.
iż onatobie miła ipoufała. A tak z roz-
kazującey Pani zostaniesz jey niewolni-
cą. Ona sobie przywłaszczy panowanie
nad tobą, i napisze prawa tobie wraz:
podług swego własnego interesu, podług,
swego własnego nmysłu i upodobania,,

potrzeby słuszności..
Jednakże nie powinnaś przez to oddalać
się od słuchania.zbawiennych przełożeń;
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lecz nie powinnaś być żadną passyą u-|
jęta kutey osobie, ktora tobie je czyni,
i masz umieć należycie sądzić.o własno-
śći jey umysłu. %

. „ Naostatek uważ, iż głos ludu jest.
głos bozki. Więc.też„sprawuysię.tak,
proszę cię, jak.gdybyś miała sprawić
się z twoich postępków przed nayrnniey-
szym z twoich poddanych ,'i jakbylud,
zawsze był twym „sędzią ,;ponieważ on
nieprzestanniejest czuły do uważania
ciebie. «Cały.świat sądzipodług mnie-
mania ludu,i on. cię mauczynić w przy-
szły czas nieśmiertelną :u potomnego
wieku. Jego zdania tym są niebezpie-
cznieysze , im bardziey jego approbata
godna weneracyi. OZ acz sĘ

„ Rozważ, iż wielki'król zostaje two
im małżonkiem, iż „on „swoję „rękę ku
tobie wyciąga, spodziewając „się, «że
w twojey osobie znaydzie swoje ukone
tentowanie i swegoprzyjaciela, w.swo-
ich markotnościach wierną 'towarzyszkę,
jednem słowem :wyśmienitą „małżonkę

„1 wielką królowę. ć ad
„ Wiara , któreyFrancya jest nay-

głównieyszą podporą, otwieratobie swo-
je łono, aby cię przyjęła, i .ciebie , za-
swoję naypotężnieyszą protektorkę .u-
ważała. 'Lwoi poddani ozierają «się ną
ciebie i mają cię za swoję „matkę, ile

gdy osoba kró
polecona. j

„/ »Spełiiy nadziejekróla przez wszel-

„kie względy ;dla jego osoby; pokazny
, ku jego woli „doskonałe upodobanie, ku
„jego skłonnościem zaufanie,i ku jego
Żądzy naturalną w, sobie uprzeymość.

ń Wszystka twoja myśl niech ta będzie,
, abyśsię jemu podobała, wszystkie:twoje.
ukontentowanie być jemu posłuszną,

_ twoje staranie tego wszystkiego unikać

la twemu „staraniu jest

<
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ceóby «mu-naymnieysze mogło zadać u-
„przykrzenie. Jego drogie życie, jego
sława, jego ;interesa, powinne tobie

| zawsze naymiłszemi byćrzeczami, któ-
jremi się masz zabawiać.

| „ Spełniy ;tę nadzieję, którą wiara
o'tóbie „powzięła, przez ,tę gorliwość,.
ktorąśjey.powinna. „Do:tego obowią-
„Bują cię tedobrodzieystwa, .któremi Bóg
cię obdarzył ,:astwoja bogoboyność jest
mi w tem paręką. „Bądź niewiadomą
o tych «wszystkich .naskach , które się

tykają wiary. *Naypewnieysza nauka
jest "wtwoim 'katechizmie zawarta: jey

się trzymay,.i nigdy nie żąday takich
rzeczy dociec,'których zgłębianie two-

|jey płcinie przynależy. Miey się dobrze
na,ostrożności ,.aby cię<przez pozor bo-
goboyności:nieuwiedziono. „Już to tak
się dzieje .na Świecie, że wiara zawsze
ambicyi ipromowaniu własnych intere-
sów za pretext musi służyć. W takim
razie pomiarkuy .swoję gorliwość, aby
ona twojego 'wzróku nie raziła, i nie

|przeszkadzała tobie «widzieć tajemnie
(ukryte "węże. „Nie wdaway «się w nie-
potrzebne .examina: każ wiarę zachos
wywać przez żywą :bogoboyność , jako
„Bóg sam tego żąda, i poprawuy oby-
czaje przez dobre przykłady.
„„ Spełniy tę nadzieję , którą poddani

o tobie :.powzięli, przez łaskawość i spra-

wiedłiwość. Wspieray tych, którzy mają
„zasługi ,'aprzywary wykorzeniay. Ciesz
zasmuconych, a uciśnionych ochraniay.

Staray siętętwoję powinność ze wszel-
ką „doskonałością wypełnić. Nie miey
żadnego innego starania. Oddalay się
od tego-wszystkiego, przez cobyś mogła.
być przyniewolona wdać się: w intere-

sa rządów państwa. Mądrość królai
jego rady nie potrzebuje żadney twojey 
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pomocy. Przy żadney inney okazyi
niepekazuy twego starania, jako gdy
honor boski, interesa króla i:-dobrotwe-
go ludu, tego wyciągają. -

.„ Oddaję Bogu nieskończone dzięki,
iż nie nayduję nic w tobie takiego, co-
bym miał starać się odmienić; a tak
gdy żadnych przywarwtobie nie postrze-
głem, chce mi się z twemi cnotami wal-
czyć. i , i ,

„ Łaskawość i wspaniałość anirmusza,
są to naywiększe cnoty, które szlache-
tna dusza w sobie mieć może; ale jeśli
one na pewne wybiegi popadną, tracą
wiele ze swey wyśmienitości. Ponieważ
one obie są tobie wrodzone , więc też
tym większego trzeba dołożyć starania,
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rad utrzymywać będą, i nie dopuszczą,
abyś się kiedykolwiek oderwała odtych
nieskończonych obowiązków, które masz

„jdla tego xiążęcia.
„ Dokładay pilności i starania, aby

jedność w królewskiey familii mocno
trzymaną była: nic dla twojey osoby
chwalebnieyszego, ani państwu poży-
tecznieyszego być niemoże. Nakoniec
pamiętay na twego oyca i na twoję do-
brą matkę, także na moję matkę, i na
tych, którzy w naszych naywiększych
przeciwnościach wierni zostali. Wiesz,
iż liczba ich nie nazbyt wielka, abyś
miała ich z pamięci wypuścić. Jako te-
raz za łaską bożą w jedney twojey tylko
osobie wszelkie nasze żądze i wszelkie

aby je utrzymać w swoich granicach, |yota są wypełnione, tak aż do ostatnie-
żeby się nie odrodziły od siebie samych. go dnia życia naszego, nie zostanie nam
Powszechna i bez różnicy okazywana jinne votum, tylko aby Bóg tę modlitwę,
łaskawość, może czasem dać mieysce
przywarom ibyć na przeszkodzie spra-
wiedliwości. Jeśli się ze wspaniałością
animuszu, bardzo rozrzutnie postępuje,

którą my zą ciebie czynimy, wysłuchać,
i swoje nayświętsze błogosławieństwo
wysypać na cię raczył.

„ Nakoniec , chwal Boga: ku twemu
wtedy ona traci swoje imie iw pogardę|bliźniemu bądź miłosierna: kochay kró-
popada. Do pierwszey , przez chrześci-
jańską naukę i przez łagodność , do dru--
giey przez miłość, przez wdzięczność
a przez prawdziwe zasługi, masz być po-
ruszana.
J _» Nie mam nic więcey tobie przeło-
zyć, jako że xiążęciu Burbońskiemu
winna jesteś wszelką twoję wdzięczność,
jako moja córka, a wszelką twą ufność
Jako królowa francuzka. Zaufanie któ-
re król w tym Panu pokłada, jego mą-
drość w rządach, jego od wszelkich
własnych prywat oddalone staranie o
dobro państwa, ijego przyjaźń ku mnie,
są to, jaksię spodziewam,na serce, tak |-
czułe jak twoje, dość mocne więzy,
które cię w strzeżeniu zbawiennych jego

Dzieje dobrocz, luty, rok +822.

la: nienawidź przywary: utrzymuy przy
twojem szczęściu władzę nad tobą samą:
bądź stałą w przeciwnościach, i nie-
szczęście niech cię nie czyni zwątpioną:
sprzeciwiay się powabom świata: popra-
wuy błędy przez łaskawość a przywary
przez sprawiedliwość: wspieray zasługi
przez nagrodę: sądź o wszystkiem bez
poruszenia umysłu i bez namiętności,
a tak szczęśliwie żyć i szczęśliwie pa-
nować będziesz.

STANISŁAW KRÓL.
w Strasburgu
15 sierp. 1725.

Chociaż odpowiedne stopniowi swe- mu. prowadził życie, a niewielkie
z xięstw Lotaryngii i Baru, uprzednie-

10
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mi wyniszczonych woynami, miał do-
chody, jednakże skutkiem przykładney
rządności, potrafił być hoynym i wspa-
niałym, a na ozdobę miast, na pole-,
pszenie rolnictwa i przemysłu , na roz- |
krzewienie nauk i wspieranie ubogich,
znaczne nadzwyczayne czynił wydatki.
W dziele pod tytułem: Prócis des

fondations et Etabligsemens faits par Sa
Majeste le Roi de Pologne Duc de Lor-

raine et de Bar. a IVancy, 1758 in 4.,
opisane są następujące tego króla india:
cye, z wyrażeniem summ na to wyło-
żonych, jako to:

   

  

liwry.

1 Seminarium królewskie mis
syonarzy w Nansy . ; 680546
2 Szpital braci miłosierdzia
$. Jana Bożego (Pawięnec
lów) w Nansy 131234

5 Fundacya dla sierot w szpi-
talu Ś; Juliana w Nansy 218150)

4 Kościoł z funduszem pod
tytułem Nayświętszey Pan-||
ny , dobrey pomacy, nazwą-
ney . 158324

5 Fundacya dla chorych na
zaraźliwe choroby . 260000
6 Fundacye Braci nauki
chrześcijańskiey w Marevillu
i w Nansy . 535000

7 Szkoły dla ubogich dziec:
—w Lunevillu . . 28000
8 Takoweż szkoły wBarze. 26400
9 Takoweż szkoły w PO:
mersy . 135200

ro Pensya w kolegium * Bar-
skiem dla nauki młodzi 10666

11 Pundacya siostr 5. Łazarza
w Lunewillu . . 28297

12. Kościoł, fabryka i„parafija
w Lunewillu . . 150915

13 Ciosowe kamienie w szpi-
talu Lunevilskim 28645|

144 Fundusz na msze w kościele
zakonnników 5. Franciszke
z Pauli, zwanych Minimami, 6000
w Lunev;llu .

45 Drugi fundusz w szpitalu ,
Plombięregsou: 5 » ': 76106|
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Z

11 

sol. de-
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ry.

  

16 Porcye bullionu dla ubogich
w każdem mieyscu gdzie bu-
dowle królewskie ,

17 Magazyny zbożowe w Lo ||
taryngii i w xięstwie Bar-|
skiem |.

18 Na posagi dla ubogich Pa
nien idących za mąż albo dch
klasztoru wstępujących

19 F'undacya na naukę pre:
nek u Sakramentek

20 Fundacya na sześciu "mło-
dzieńców stanu szlacheckie-
go w kollegium 5. Ludwika
w Metz, przez Poesenie
na toopactwa:

21 Pensya dla dwónastu mło- |
dzieńców ze szlachty sposo-
biących się do stanu ATP"
wego . . 05744

22 Dom kapucynów wystawio-
ny w Malgrange ;

23 Fundusz na mszę u Domini-
kanów w Nansy .

24 Nowy pałac dla jaryzdykcji
w Nansy «i

25 Bursa kupiecka w Nansy
26 fzba radna gda
w Nansy . .

27 Kollegium królewskie me-

  
   

 

  
  

  

   

   

G
©
Q
_
N

 

   

  
  
  

   

dycyny w Nansy d
28 Koszary dla sztabu iwyższe. :
go i dla garmizonu w Nansy

29 Biblioteką publicz. w Nansy
30 Katedra matematyki i Hli-

storyi w Mussyponciea
4-Mousson) (*)

31 Fundusz na ubogich wsty-
dzących się żebrać. .

32 Fundusz dla ubogich wPa-
ryżu .

Shakać oai 6

  

().Siesta Jan Piotr Frank,

nauk filozofii otrzymał.

liwry.

72000

220000

120000|

129000

120000

356522

1000

160000
140000

218000

ma

190151

15000
„4

200000

100000

„652.705
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Wdzięczną pamięć tego przyjaciela

ludzkości , aa w sposobie tkliwym

założyciel kli-

odbywał
niki w Uniwersytecie wileńskim , kursą.

fizyko-matematycznych
* w Pont-a-Mousson, i tam > doktora

+
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dla Francuzów i Lotaryńgijanów, jene-
ral Michał Sokolnicki, kiedy w roku 1814
d.11 czerwca, w powrócie do oyczyzny
na czele swojey dywizyi, odprawił
w Nansy, zcywilnemi i woyskowemi
władzami francuzkiemi, religiyno-żało-
bną uroczystość na uwielbienie cnot Sża-

. nisława dobroczynnego. Podobnyż ob-
chód zrobiono potem w Poznaniu. Szcze-
guły te zachowały pisma publiczne, cze-
go, jako rzeczy nie nadto dawnych, po-
wtarzać tu nie chcemy.

PRZYKŁADY CNOT CHRZEŚCIJAŃSKICH.

Wyjątki z dzieła pod tytułem: Lies ver-
tus duchristianisme par J. M. GaSSIER.
Paris, 1818. Przekład Panny „Ale-
candry VW oLFGANG.

1. Xiądz MoNTGopin był przez lat 20
plebanem w parafii 5. Albina w mie-
ście iennes. Dobroczynność, gorliwość
i chrześcijańska miłość bliźniego, zje-
dnały mu szacunek i cześć mieszkań-
ców. Obeymując plebaniją jeden tyl-
ko talar znalazł dochodu na ubogich,
a zostawił po swojey śmierci 700 tala-|
rów roczney intraty. Sposoby, przez
jakie stawał się użytecznym dla nieszczę-
śliwych, były bardzo proste. Obracał
na ten przedmiot część swoich docho-
dów zbywającą od koniecznych potrzeb;
uprawiał kartofle, a z tych chleb ka-
zał dla nich robić. Szanowny ten ka-
płan chodził sam zbierać jałmużnę dla
swoich dzieci (tak bowiem ubogich na-
zywał); dla otrzymania wsparcia od
bogaczów, wszystkiego, nawet próżno-
ści ich używał. Dobroczynność, jał-
mużna i zgoda braterska, były mate-
ryą zwyczayną jego kazań; a zalecając pozbył.

ig0

bezustannie miłość bliźniego ńa ambo»
nie, troskliwym był w dawaniu jey
przykładu. Powstawał przeciwko leni-
stwu i żebractwu, które sobie wzaje=
mnie usługują. Więcey dwóchset rze*
mieśników jego staraniom winni byli
postęp w obraney profeśsyi. A po śmier-
ci zostawił 60 młodzieńców, którym
do wyćwiczenia się w rozmaitych rze-
miosłach, mieysca obmyślił. Religija i
filozofija połączyły się na uczczenie ta*
kiego pasterza, a parafijanie wznieśli
mu pomnik, na którym dobrodzieystwa
jego wyrażone zostały.

2. Jeden człowiek szanowny, będą-
cy kiedyś w wielkićm poważeniu w Pa-
ryżu, żył potćm na osobności samotnie
jako ofiara nędzy; itak był niedosta-
tni, iż musiał życie utrzymywać z jał-
mużny swojey parafii, która dostarcza-
ła mu co tydzień ilość chleba dostate-
czną na jego wyżywienie. Po niejakim
czasie, człowiek ów prosił, ażeby mu
powiększono jego porcyą; gdy się do-
wiedział o tćm pleban, zaprosił go do
siebie, a za jego przybyciem zapytał,
czyli sam jeden żyje? A z kimże miał+
bym żyć mości xięże, odpowiada; je-
stem nieszczęśliwy możesz to uważać, ponieważ do miłosierdzia się odwołuję;
ah! wszyscy mię opuścili, tak jest, wszy=
scy!... [Lecz mrości panie, mówi da-
ley pleban , jeżeli jesteś jeden , dla cze-
goż się domagasz chleba więcey niż mu
potrzeba? "Tak zagadnionymiesza się,
a nakoniec z trudnością wyznaje, że
psa ma u siebie. Pleban nie dozwala
mu dokończyć , przekłada, że jest sza-
farzem tylko chleba ubogich, i że ucz-

ciwość wymaga koniecznie, aby się psa
Ah! mości xięże, mówi 2 roz-
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rzewnieniem nieszczęśliwy, jeżeli się
go pozbędę, któż mi będzie sprzyjał?
Pasterz do łez poruszony, wyyrmuje
kiesę i daje, mówiąc, wezmiytepie-
niądze mości panie, to do mnie należy.

z
e

3. Bartłomiey. DzsmaRTYRs domini-
kan, który się urodził w Lizbonie r.
1514 a umarł w 1590, kiedy został przez
królową Katerzynę nominowanym na
biskupstwo bragaackie, odwiedzał i
wśpiereł troskliwie chorych. „ Jestem
powiadał on pierwszym lekarzem 1,400
szpitalów , któremi są parafije mojey
dyecezyi. |

"Pewny szlachcic usiłował nakłonić
tego bisknpa do rozpostronienia budo-
wli w swoim pałacu, ale enctliwy pra-
łat odpowiedział: „Zaprawdę mości
panie, wybacz, że ci wyznam szcze-
rze, iż to, do czego chcesz mię nakło-
nić, gorszóm jest od tego, co szatan
wmawiał Chrystusowi; ponieważ tam-
ten radził Zbawicielowi zamienić kamie-
nie na chleb, który mógłby służyć do
żywienia ubogich, a wacpan przeciwnie
doradzasz mi, abym zamienił chleb u-
bogich w kamienie. *

4. Jakób Ev1LLoN kanonik i jeneral-
ny officyał w Angers, tak był miłosier.
nym, że uymował sobie większey czej-
ści wygod życia dla wsparcia biednych.
Gdy mu wymawiano pewnego razu, że
nie miał obicia, odpowiedział w te sło-
wa: kiedy w zimie do stancyi przycho-
dzę, ściany nieuskarżają się przedemną
na zimno , lecz ubodzy, co stoją drżą-
cy przy braznie u mnie, powiadają, że
odzienia bardzo potrzebują.

_5. W estatnich latach panowania

|mojego oyca, żonę i dzieci.”

zgz

Ludwika XIV, kiedy Francya w smu-
tnćm była położeniu: a Flandrya stała
się teatrem woyny, FENELON, naówczas
arcybiskup kameraceński,, miał często
zręczność w tak. smutnych okoliczno-
ściach okazać eałą: piękność swey du-
szy. Pałac areybiskupi był schronie-
niem wszystkich nieszczęśliwych, ile
tylko zmieścić się ich: mogło. Ani od-
„raza nędzy, ani choroby obrzydliwe,
nie mogły ztępić gorliwości Fenelona.
„Zostawał pośrod: nich jak dobry oyciec;
jego przytomność. i mowy słodziły bie-
dnych niedolę. WWe wszystkich izbach
(kazał zastawiać stoły dla nakarmienia
nieszczęśliwych wieśniaków do niego ze-
wsząd się garnących. Razu jednego prze-
chodząc podług swego zwyczaju około
nich, zobaczył młodego wieśniaka, któ-
ry nie jadł, i zdawał się być w głębo-
kim zanurzony smutku. Fenelon usiądł
przy nim, i wszedł w rozmowę; aby
go rozweselić, powiedziałmu, że woy-

ska posiłkowe jutro mają przybyć i że
niezadługo do swojey powróci wioski.
„Nie znaydę już tam mojey krówki,
wieśniak odpowiedział, ona to żywiła

Na te
słowa Fenelon przyrzekł, że mu da in-
ną, jeżeli żołnierze jego krowę zabio-
rą; lecz po wielu bezskutecznych usi-
łowaniach na pocieszenie jego, kiedy
nie mógł tego arcybiskup dokazać, żą- dał, aby mu dobrze opisano chatkę,w któ-
rey mieszkał ten rolnik, o milę od Kam-
bre; potćm wyszedł ogodzinie 10 wie-
czorem piechoto ze swoim pasportem
i jednym tylko domownikiem, przy-
był do wioski, odprowadził sam krowę

|do Kambre o północy, i wnet oznay-
mił o tóm biednemu wieśniakowi. Na- zyisko Fenelona czczonejestdotądwe

p.
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Flandryv, a wymawiającje dodają
szcze , dobry „Arcybiskup.

Zia powrótem ze dworu de Kambre,
Fenelon: spowiadał pilnie i bez różniey
osoby , które do niego się udawały: od-
prawiał mszą co sobota. Jednego ra-
zu gdy już miałiść doołtarza, postrzegł
niewiastę w bardzo podeszłym wieku,

je

która żądała z nim mówić; areybiskup'
przybliża się doniey z dobrociąiośmie-
la łagodnością dootworzenia myśli bez
bojaźni: „Mości xięże arcybiskupie
(powiada do niego niewiasta, płacząc i
dając mu 12 sełdów) nieśmiałam ,. cho-
ciaż mam bardzo wielką ufność w wa-
szych modlitwach, prosić ażebyście dla
mnie mszą odprawili.” Day moja ma-
tko, odpowiada Fenelen: przyymując
jey ofiarę; wasza jałmużna będzie przy-
jemną Bogu. Mości panowie, rzekł po-|
tem do xięży, którzy mu towarzyszyli
w. ofierze, uczcie się oddawać cześć
waszemu powołaniu. Po mszy kazał
dać tey niewieście summę: dosyć zna-|
czną i przyrzekł odprawić nazajutrz|.
drugą mszą na jey intencyą..

6. Xiądz Maryn FiLrasiek: pleban
w dyecezyi paryzkiey, zmarły w roku
1788, kapelan Pań de Miramion, był
tak wspaniałym , że czyny jego dobro-
czynności są tym godnieysze pamięci u
ludzi, im rzadsze w tym wieku.W kró-
tkim czasie po objęciw plebanii ofiaro-
wanomu inną, którey dochod: był da-
leko większy. Odrzucił tę propozycyą:
mówiąc : » nie mogę rozwieść się z mo-
ją małżonkąz przyczyny, że jesi ubo-
gą.” — Choroba epidemiezna wszczę-
ła się w jego wiosce s a to nieszczęście
mniey straszne przez swoje skutki jak
Przez dalsze następności, przyprowadzi-*
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ło większą część mieszkańców do nay-
straszłiwszeynędzy. Xiądz Fillasier po-
święcił wszystkie swoje dochody na o-
patrzenie ich w lekarstwa, sprowadził
uczonych medyków , którzy przez swo-
je starania wykorzenilichorobę: Lecz,
ponieważ.liczbaubogich i kalekich zna-
cznie się w tey smutney okoliczności:
powiększyła,.a dobroczynny pleban nie'
był tyle majętnym aby ich fnógł wśpie-
rać skutecznie, przeto mająteczek oy-
czysty za summę 10,000 liwrów sprze
dał, i tę całkowicie nautrzymywanie ©
nędznych obrócił. Kiedy dolegliwości
przymusiły go do opusczenia plebanii;.
zachował pensyą 200 liwrów, którą co:
rek, sam tymżeubogim rozdzielał, co
wykonywał aż dokońca: swojego:dobro-
czynnego: Życia.

 

WSPANIAŁA DOBROCZYNNOŚĆ CUDZOZIEMCA:
Dbznanie Pana. Woyciecha Bocusza--
WSKIEGO.. wikt A

(Pan: FFoycieeh Bocuszawski należy
bez. wątpienia do rzędu tych rodaków
Baszych , co się szczegulniey przyłoży=
hi do wzbogaeenia literatury, a zatem
k do przednieyszey chwały krajowey..
Feraz on buduje sobie naytrwalszy po-
mnik, ogłaszając swe dzieła dramaty-
czne, których już wyszło tomów sześć,.
a ma: jeszcze wyyść tomów dziewięć.
Nieobojętna: zatóćmwiadomość, kto pier=
wiastkowie do rozwinienia talentu: po-
mogł tak zacnemu mężowi, i kto: jego:
prawdziwym. był mecenasem. Czule o
tćm wspomina w Dziejach teatru: naro=
dowego, które są zaymującym, do jego
szacownych dzieł przydatkiem. Gdy 'zaś ta okoliczność służy: do uwielbienia
dwóch serc cnotliwych , dobroczyrmego
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i wdzięcznego, przeto za właściwą mnie-
mamy do zajęcia kartki w zbiorze na-
szych Dziejów dobroczynności. — Opo-
wiadając autor, jak teatr narodowy
w Warszawie, zależny od spekulan-
tów cudzoziemców, nie mógł robić po-
stępu, a naostatek w roku 1777 z in-
nemi widowiskami zamknięty, i potćm
szczęśliwym zbiegiem okoliczności, do-
stał zą naczelnika uczciwego przedsie-
biorcę francuza Montbrun, następujący
potóćm czyni ustęp.)

„Pozwoli czytelnik uczuciom spra-
wiedliwey wdzięczności, odwrócić na

- chwilę pióro od ciągu tych dziejówipo-
święcić kilka słów pamiątce zacnego mę-
ża, któremu jestem winien pierwia-
stkowe w moim zawodzie początki.

„ Tento, pełen dobroci przedsiebior-
ca Montbrun, przy pierwszćm zaraz po-
znaniu, powziąwszy ku mnie niczćm
niezasłużone przywiązanie, ciosy nie-
przyjazney fortuny, które mnie ponie-
wolnie aktorski stan obrać przymusiły,
dobroczynnością swoją osłodził. On za-
„łatwił wszystkie moje potrzeby, wszy-
stkie moje ciężary przejął na siebie. On,
nie tylko przez własne, tak w drama-
tyczney sztuce jako i w początkowóm
poznaniu muzyki dawane mi wyobra-
żenia, ale jeszcze przez płaconego za to
ze swojey kieszeni pierwszego aktora
francuzkiego Denville, nauki, naprowa-
dził mię na drogę, która mię poźniey
do względów publiczności zbliżyła. On
nareszcie, poznawszy we mnie cokol-
wiek umiejętności obcych *języków, za-
chęcił do przekładania dzieł na SWoy||
własny, co poźniey wiele się przyczy-
niło do pomyślności utrzymywanych
przeze mnie widowisk. Słowem, przez
caly, naderkrótki niestety, pobyt móy
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pod jego rządem, znaydowałem w nim
opiekuna, nauczyciela i dobroczyńcę.
— Qzytając to, powie może nie jeden
teraźnieyszego sposobu myślenia nie-
wdzięcznik, „potrzebował cię, więc
cię uczył”*— przytoczę więc jeszcze je-
den dowod jego dobroczynności dla za-
wstydzenia zle myślących. Kiedy w sze-
snaście lat po opusczeniu teatru przez

tegoż Montbrun , w dniu rewolucyi 1794
roku, zupełnie zrabowany i znisczony
zostałem; uyrzałem nazajutrz wchodzą-
cego do mnie jakiegoś starca, którego
do razu poznać nie mogłem. Byłto
Montbrun. Garść pieniędzy, krwawo
nauką muzyki zapracowanych, kładzie

mi na stół, a trzęsącym się (może z boja-
Źni obrażenia mnie) głosem „ weź to”

mówi „znisczony jesteś, ajamam nad
potrzeby: jak cię Bóg wspomoże, od-
dasz mi.”— Wybiegam, chcę uściskać
dobroczyńcę , ale on unika mojego po-
dziękowania i tylko łzy wdzięczności u-
nosi. —- Cóż za powod miał naówczas
do tak wspaniałego postępku ? Czy po-
trzebował mniejeszcze? Ah! nie. Był

to dowod dobroczynney duszy, jego
cnot godnych wspomnienia, godnych

naśładowania.” - 'T.I, st. 17.

(Jak nic nie ma szacownieyszego nad
talenta, tak pomagający do ich dosko-
nalenia w młodych ludziach, naywię-
kszymi są dobroczyńcami, nie tylko o-

sob ale i krajów do których one nale-

żą. Heroizm tego rodzaju, tym więcey
godzien uwielbienia w przychodniu ,

zwłaszcza mało dostatnim i z codzien-

nego utrzymującym się zarobku. Nie

może to być dziełem jak tylko prawdzi-

wie enotliwych ludzi: jakoż widno z ca-
łego ciągu opowiadania P. Bogusławskie-

go, 4p cudzoziemiec Montbrun, takitn
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się okazał nie w jedney okoliczności,
których przytaczać tu nie chcemy , ja-
ko dalszych od natury Raózy ch przed-
miotów.)

 

WIADOMOŚCI ROZMAITE.

I.

Nayjaśnieysza Cesarzowa Jeymość,
Marya Federowna, raczyła przesłać 1000

rub. ass., na ręce margrabiny Pauluzzi,
dla Damskiego towarzystwa Dobroczyn-
ności w Rydze.

IL

Nayjaśnieyszy Wielki Xiążę Jego-
mość Cesarzewicz, Konstanty, na ręce
teyże margrabiny i dla tegoż towarzy-
stwa raczył przesłać 400 rub. ass.

DIL.

"Towarzystwo dobroczynności war-
szawskie oświadcza wdzięczność pro-
fessorom i uczniom warszawskiego li-
ceum, pierwszym zą przesłaną tego-
roczną na korzyść ubogich ofiarę w ilo-
ści zł. pol. 803 gr. 8, ostatnim za zło-
żone w,tymże celu zł: pol. 1058 gr.15.
Miłe są szczegulniey Towarzystwu z rąk
młodzieży pochodzące dary, któreświad-
cząc G rozwijających się w sercach jey|
enotliwych uczuciach, pomyślne dla
ludzkości rokują nadzieje.

IV.

Hrabina Adamowa Potocka, bardzo|

, 
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być może. Dama ta, niedawny swóy
pobyt w Krakowie, samemi tylko szla-
chetnemi czynami oznaczając, ileż praw
nie nabyła do wdzięczności i uwielbie-
nie Krakowian!

V,

W. Warszawie osoba, którey przy-
sądzono czer. zł. 50 za konia przebite-
go dyszlem przez dorożkarza, połowę
tey kwoty oddała szpitalowi Dzieciątka
Jezus, a drugą połowę łaskawie poda-
rowała temu biednemu dorożkarzowi.

YvL

Kuryer warszawski donosi pod d.5
marca n. s. z Warszawy: „ Dway do-
ktorowie medycyny i chirurgii mieszka=
jący razem, na rogu ulicy Mostowey

[1 Freta N. 256 cfiarują bezpłatnie swą

pomoc, lekarską, chirurgiczną, ophthal=
miczną i położniczą, ©esobom obojey
płei i wszelkiego wieku, każdego dnia
od 11stey do 1szey  adiógk w południe.
Podeymuią się oraz bez wszelkiey na-
grody, odwiedzać ubogich ciężko sła-
bych w mieszkaniach własnych, w ra-
zach niebezpiecznych, za ich staran-
nością wezwani zostaną i inni lekarze
na tak zwane Comsilia Medica również
bezinteresowńie. !

VII.

_ Pan Reichart. inspektor wydziałowy,
mając przyznane różne kwoty z przypa-
dających dla niego części w sprawach
kontrawencyi stempla przeciwko wielu

piękny nowy teatrzyk ze swoich poko- | praktykantom w wojew. mazowieckićm,
jów, darowała krakowskiemu 'l owa-|

|
takowe odstąpił na szpital Dzieciątka Je=

rzystwu dobroczynności, który jak do- |zus w Warszawie, co wynosi zł. 142
świadczenie „nauczyło,z pewną korzy* |gr. 26.
ścią pomnożenia Źródeł,

Może ten chwalebny uczynek
ku wsparciu pobudzi i inne serca czułe do podobnych

cierpiącego ubóztwa, nieraz użytym ofiar, zwłaszcza, iż w tych czasach
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ten szpital nadzwyczayną ilością «osób
jest napełniony; prawie nie ma przy-

_ kłądu aby kiedy tyle oddawano i pod-
rzucano dziatek, nie tylko w mocy ale
i w dzień, jak wtych kiłku tygodniach;
niemowląt przy piersiach teraz w szpi-

- talu jest przeszło 100, .a oddanych do
mamek na wsie przeszło 700.

VIII.

francuzkich utworzyło się Towarzystwo
nagradzające sług wiernych, kto służył
przez lat kilka w jednym domu aspra-.
wiał się wiernie, trzezwo, .gorliwie,
nie kłócił się z domowemi, ten otrzy-
ma na starość zapewnienie spokoynego |

|do projektu zawiązania Towarzystwasposobu do życia.

Komitet naukowy wydający Dzieje dobro-
czynności otrzymał w darach .xięgi
następne : j

_ Pan Jan ze Swisłoczy kramarz wę-
drujący, dzieło Jana <'Chodźka, przez
Uniwersytet dla szkół parafijalnych za
użyteczne uznane, 1821, 8. Dar au-

tora. — OdJ. W. Pice-Gubernatora Hor-
na: Opisanije wiatrennoy Mielnicy u-
strojennoj 1816 hoda- w Szotłandii.

| jan.
ta komitetu 4. Bucharskiego :

| kowodstwo k ustrojeniju procznoji wy-
| hodnoj pieczi

18. P. 1821. 4.;  
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S risunkom. Sankt-Peterburh, 1821. 4.
— Odprof. Polińskiego członka komi-
tetu: Rocznik Tow... dobr. miasta Kra-
kowa.. Nmer 4 czyli rok do 51 maja
1821.— Od Jana Bobrowskiego członka
komitetu: a) Nowyj prostoj i dieszewoj
sposob bielenija pieńkii pienkowoj pria-

|żi. Jlzobretenije Porutczika Szczepocz-
|-kina.
|VAllemagne par Reichard. Paris, 180g.

W jednćm z małych miasteczek

8. P. 18a5..8.; 2) Itinćraire de

8.— Od W. 4. Bohatkiewicza: Me-
moire sur la gćlatine des os par Cadet-
de-Vaux. Paris, 8. — Od Leona Ro-
galskiege sekretarza komitetu: 1) Ot-
czet posietitelnaho komiteta tiuremna-
ho obszczestwa. S.P. 1821. 8.; 2) Nie-
które myśli chrześcijańskie powodujące

przyjacioł nowo-nawróconych chrześci-
Wilno, 181g. 8.—Od prezyden-

1) Ru-

dla obżihanija izwiesti.
Soczinieno Enhelmanom s risunkom.

2) Nowyj sposob ustro=
jenija oranżerej i tieplic. Soczinienije
HEmnhelmana s qiu risunkami. $.P. 1821.
4.; 5) Podrobnoje opisanije parowoj
masziny.  Sostąwleno Kartmazowym.
S$ 4mia risunkami. S. P. 1817. 8.

 


