
 

WYOBRAŻENIE NAUKI PISMA-Ś., IEY CZĘŚCI I LITE-
RATURY. Mzecz przy rozpoczęciu publiczney
lekcyi Pisma $. przez X. Michała BoBRowskieco
Kanonika katedralnego brzeskiego, Professora
nadzwyczaynego IMPERATORSKIEGO Uniwer-
sytetu wileńskiego dnia 3. Grudnia 1822. roku
czytana.

(Ciąg dalszy obacz kartę 114.)

$.11. Ogólny rys literatury bibliyney.

Żadna bez wątpienia literatura nie iest tak zbo-
gacona w liczne płody uczone, iak nauka Pisma ś.
Hebreowie i Chrześciianie każdego wieku, stanu i
wyznania biegli w zawod z pracą podeymowaną
nad wyświeceniem tey xięgi, którą mieli za bozką,
a następnie za niewzruszone prawidło swey wiary i
moralności. | tak iedni pracowali nad wyświece-
niem ięzyków bibliynych, czyli nad Filologią ś.,
pisząc grammatyki i układając słowniki; drudzy
zadawali sobie pracę nad przywróceniem textu do
pierwiastkowego stanu, z tysiąca rękopisinów zbiera-
iąc różne czytania Awaryanty (variantes leclio-
nes), a przez rozsądną krytykę wybieraiąc z nich
prawdziwsze, sporządzali krytyczne edycye; nie-
którzy wydaiąc połygłotty, czyli obok textu orygi-
nalnego kładąc różne dawne z niego wersye, przed-
stawiali Pisma ś. różnicę, iaka zachodzi między 0-
ryginałem a wersyami, tudzież okazywali sposoby
p'zektadania z iednego ięzyka na drugi; naywięcey
było takich, którzy się trudnili ułożeniem wstę-
pnych czyli pomocnych do Pisma ś. nauk i te albo

Dzieie dobroczyn. N. 4. rok 1823. 20
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częściami na widok publiczny wydawali: iak np.
Geografią , Historyą, Chronologią, Fizykę, Mi-
neralogią, Zoologią, Botanikę, Krytykę ś., albo
w zbiorach wedle pewnego systematu pod napi-
sami: /V/stępu do Pisma $., „Archeologii i Her-
meneutyki bibliyney; albo też mniey dbaiąc 0 sy-
stematyczny porządek, bądź w obronie Pisma ś.,
bądź dla obiaśnienia mieyse iego trudnieyszych pi-
sali pod rozmaitemi tytułami, iako to: „Apologie,
klucze, przypisy, uwagi, przemowy, śledze-
nia, rozprawy, Ćwiczenia, przygotowania 1 tym

podobne (-4pologias, cłaves, annotationes, pro-
legomena, disquisitiones, disertationes, exerci-
tationes, apparalus etc.) Obok różnych tych zbio-
rów, niektórzy albo czynili Scholia na Pismo ś.
albo się wudnili Kommmentarzami bądź na całą
Biblią, bądź na poiedyncze iey xięgi, bądź też na
trudnieysze tylko mieysca. Inni wybierali z ob-
szernych wykładów uwagi ite pokrótce ułożone
wydawali w głossach i katenach. Naywiększa
liczba oyców kościoła i nauczycielów religii wy-
kładaiąc ludowi święte xięgi w homiliach, kate-
chizmach 1 kazaniach obracała ie na duchowny
pożytek i zbudowanie wiernych. Było wreszcie

nie mało takich, którzy sporządzali przekłady na
różne ięzyki, czy to z oryginału, czy też z wulgaty
greckiey 1 łacińskiey, bez przypisów lub z przypi-
sami, a Wszyscy albo się trzymali iednakowych pra-
wideł tlumaczenia, albo też różnych wedle różne-
go geniuszu, wieka, stopnia uprawy, wyznania.

Stąd poszły różne twyby wykładu, iakoto: Jiteral-
ny czyli grammatyczny albo historyczny, misty=
czny lub allegoryczny i dogmatyczny.

Uwaga. Mozmaite sposoby tłumaczenia Pisma
$. poźnieysi wykładacze odoieśli do tzech miano-
wicie: do Jiteralnego, mistycznego i dogmaty-
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cznego. |. Literalne tłumaczenie iest wtenczas,
kiedyzesłów właściwie albo przenośnie wziętych,
wedle prawideł grammatyki przy użycia pomocy
_exegetycznych dochodzi się i wykłada rzecz sama
czyli myśl, którą pisarz przez te słowa chciał
wydadź. Samo to wyobrażenie pokaznie, że Uumae
czenie Ziteralne, ACDC i kistoryczne spra-
wiedliwie przylęto za iedno i położono za zasadę
wszystkich innych. — Wykład słów iak niektórzy
uwzymuią, iest łatwyinieiako wystawiony na po-
wierzchnią, ale wykład ich pochodzący z rozmye
slaniaiest ukryty i1 taiemny ; ; przeLo zowie się z.gre«

ckiego IL. mistycznym (WYSLE) a w godności
przechodzi niekiedy literalny, będąc naywięcey u-
żywany w kościele chrzesciiańskim i Synagodze,
Mistyczny zaś wykład nieco innego iest, tylko, prze-
niesienie, czyli zastosowanie myśli wziętych lite-
ralnie do przedmiotów duchownych. Żastosowa.
nie to dwoiako się dzieie, albo przez teoryą (Wewotewy
albo przez allegoryą (ćhknzyogiav); i ztego wzglę-
du rodzay Uumaczenia, właściwie zwany misty-
cznym, różni się od allegorycznego. Przez teoryą
„dawni uumacze rozumieli rozważanie i rozmyśla*
nie Pisma $, odnoszące się do nauki obyczaio-
weęy; i dla tego wyprowadzenie obowiązków życia
z Pisma ś. zwało się tropologią (ręozohozia ) th
mową czyli rozprawą o nauce obyczaiowey a na-
stępnie tłumaczeniem moralnćm. Tropologia bo»
wiem wtenczas miała mieysce, kiedy myśli Pisma s.
obracano do poprawy obyczałów czyli do zbudo-
wania wiernych. Ten rodzay Uumaczenia zwano
też duchownym (mwsvuaruzów spirituale ): ponie-
waż umysł od rzeczy cielesnych i zmysłowych
(70 owuaTrizóV, OGQZLAÓV, corporale) podnosi do du-

chownychi niewidomych, które zmierzają częścią

do cnoty, częścią do tego, czegosię ny spodzie-
20
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wać w życia przyszłóm. I w tym ostatnim przy
padku bazywano tłumaczeniem anagogicznem t. i.
podnoszącóm umysł w górę (ro Ćvwgoovsiv) do rze-
czy niebieskich. Już zaś przez allegoryą nie ro-
zumiemy tu ciągłey przenośni w dłuższey niowie,
iak to wiadomo z samey grammatyki, ale raczey
tryb tłumaczenia , przez który upatruiemy praw-
dy wiary czyli dogmata w rzeczach wyrażonych
w Pismie ś$. dla wielkiego między temiż podo-
bieństwa, albo krócey: dochodzimy tego, w co
wierzyć należy. tak ś. Paweł daie przykład tła-

„maczenia allegorycznego w historyi o Sarze i „4ga-
rze, kiedy pisząe list do Galatów, naucza nas w roz-
dziale IV, w. 24. i dał. że narodzenie Izaaka z Sa-
ry a Izmaela z Agary iest allegoryą (dra tgw ah-
Aqyogóvusya) i zaraz znaczenie tego wykłada, rozu-

mieiąc przez Agarę i syna iey Izmaeła stary zakon
i żydów, a przez Sarę i Izaaka nowy zakon i synów
obietnicy czyli chrześcitan. Bardzo wiele mieysc
tak w starym, iak w nowym testamencie przyymu-
ie wykład podobny, do którego częstokroć sami śs.
Pisarze naprowadzaią. My przestaiemy na tóm ie-
dnćm iako dostatecznćm do okazania dawności wy-
kładu allegorycznego. Ponieważ tumaczyć misty-
cznie i allegorycznie, wydobywać sens mistyczny,
anagogiczny 1 tropologiczny czyli moralny bierze.
się częstokroć za iedno, iako wyrazy iednoznaczne;
przeto wzięliśmy ie za ieden rodzay tłumaczenia,
wskazawszy tu różnice iego, że tak powiem, gatan-
ków, bardzo często używanych od scholastyków,
którzy nawykli do subtelnych podziałów,a dla uła-
twienia pamięci w dwóch wierszach tak ie wyrazili:

Litera gesta decet, quid credas allegoria
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

II. nakoniec wykład dogmatyczny zależy na wy-
szukaniu prawd wiary obiawioney czyli dogma-
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tów w Piśmie s. biorąc ie czyto w rozumieniu lite=
raloćm, czy też mistycznóm. Z nim się łączy wy-
kład polemiczny , ieżeli się na obronę dogmatów
okazanych w Piśmie ś. zbiiaią zarzuty przeciw-
ników.

Obszćrnieyszą wiadomość o bihliyney literatu-
rze powziąć można z dzieł Katolickich: Srxrr
SENENsiS Bibliotheca sancta, Fenetiis 1566 im

. fol. Poł. 2. dzieło często przedrukowane. _4UGU-
STANI CaLMET Bibliotheca sacra sive cathało-
gus optimorum librorum, studio sacrae scriplu-
rae servientium. PF enet. 1726. in fol. poprzedza

iego dictionarium historico-criticum sacrae Scri-
' pturae.— Histoire critique des principaux com-
mentateurs du Nouveau Testament....par RI-
CHARD SIMON. Rotterdam 1693. in 4to.— J.1C0-
BI LE LoNG Bibliotheca sacra. Parisiis 1723.
in foł, Vol. 2. które dzieło poprawione i powięk-
szone zaczął wydawać G. MaAscu w Halli 1775—
17g0 we dwóch częściach a we 4. tom. im 40.—

"ILDEFONS ScuwaRTZ Anleitung zur Kenntniss
derjenigen Biicher, welche den Candidalen der
Theologie, den Stadt- und Landpredigern, Vi-
carien...in der katholischen Kirche wesentlich
nothwendig und niitzlich sind. Coburg 1804—
6. 8vo 3. Bde.—Z protestanckich między innćmi
te szczególniey. E. F. C€. RoszNuiLLER. Hand-
buchfiir die Litteratur der biblischen Kritik und
Exegese. Góttingen 1797—1800. 7 ol. I7/..in óvo.

Tegoż Historia interpretationis librorum sacro-
rum in Ecclesia christiana inde ab ./postolorum
aetate usque ad finem seculi X/. Hildburghu-
sae et lapsiae 1796 — 1814. part. /.. in 8vo.
J. G. EICHHoRN's aligemeine Bibliothek der bi-

blischen Litteratur. Leipzig 1795— 1801. Bde
FII—-X.—G.J. Planck Einleitung in die theolog.
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JFissenschaften. Leipz. 1794—-95. 2. Thle 8vo.
D.G. NiLMEYERS Bibliothek fur Prediger und
Freunde der theologischen Lilteratur. Halle 1796.
1812. 4. Thle. 6v0.—G. V. MEYERS Geschichte
der Schrifterkldrung: seit der M iederherstellung
der JP issenschafien. Gottingen 1802— 16809. 5.
Bde. 8v0. Dzieło to dotąd uchodzi za naydokła-
dnicysze w swoim rodzaiu.

$.12. Zdanie uczonego Bernarda de Rossi
"o wyborze dzieł exegetycznych. !

Z nieoznaczoney prawie liczby pisarzów exege-
tycznych, kommentatorów i ttumaczów, należy bez
wątpienia wybrać tych, którzy sądem, bezstronnym
są uznani za naylepszych. ldąc za przeważoćm
zdaniem DERNARDA DE Rossi prezydenta fakultetu
teologicznego w Parmie, które daie w Hermeneu-
Lyce s. * „Naylepszymi są ci, kiórzy umieią uczo-
„ne ięzyki, którzy używaią źrzódeł, textów orygi-
„nalnych i dawnych wersyy, którzy idą za literal-
» Dym wykładem, którzy okaznią dokładną znalo-
„mość rzeczy maiących ścisły związek z Pismem s.,
„którzy za skazówkę swego tłumaczenia biorą kry-
„tykę rozsądną, sprawiedliwą 1 umiarkowaną....
(My tedy, (daley radzi mąż ten wielkich zasług
„w bibliyney krytyce), powinniśmy korzystać ze
„świata wszystkich, bez względu na religią, iako

„czynili nie tylko wszyscy mayuczeńsi nasi wykła-
„» dacze, ale sami nawet oycowie pićrwszego rzędu
„w kościele, ś. Jeronim i Origenes. Naycelnieysi
„z tych wykładaczów i klassyczni znayduią się ku
„wygodzie zebrani i skróceni w dziełach: Criticź
„sacri i Synopsis Poli. Do iednego z tych dzieł

 

* Obacz G. Bernardo de Rossi Sinopsż dellą Ermeneutica sacra.
Parma 16819. in Óvo p. 60.
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„, można się udawać, zachowuiąc pewne ostrożności;
„ zwłaszcza kiedy się mówi o dziełach protestantów
„w rzeczach wiary, ale nie w samey krytyce lub,
„w innych przedmiotach. Póty słowa uczonego
DE Rossr. Tak rozsądne zdanie maiąc na uwadze,
wymienię znątojodżącne „dzieła w Exegesie, zaczy-
naiąc od żydowskich.*

** VViadomość o eb Yiej literaturze w 0-
gólności, a w szczególności o wykładaczach żydow-
skich czerpać można z dzieł następuiących. BUx-
ToRFI Tiberias seu commentarius massoreticus
Basileae 1620. in 410. Tegoż De litteraturae
hebraicae antiquit. im MDissert. ibidem 1662.
JvLii BaRroLoccI Bibliotheca magna rabbinica
de scriptoribus, et scriptis hebraicis, ordine al-
phabetico hebraice et latine digestis, et in qua
complures zdentidem interseruntur dissertationes
et digressiones. Romae in ofjicina de propagan=
da fille 1675. in fol. part. 4, CAROLI JOSEPHI
lmBoNaTi Bibliotheca latino-hebraica, sive de
scripłoribus latinis, qui contra Judaeos, vel de
re hebraica scripsere: additis observalionibus
criticis etc. cui accedit adventus Messiae ab Ju-
daeorum blasphemiis ac haereticorum całumniis
viudicatus, Momae in officina de propaganda
1697. in fol-— BLasrr UcoLiNi Thesaurus an-
tiquitatum sacrarum in fol. Fol. XXXIII B.
DJHERBELOT Bibliotheque orientale....a Paris
1697. infol. a la Haye 1777. in 4to F'ol.4. Dzies
ło przełożone na ięzyk niemiecki wyszło w Halli
1785—go. in 8vo tom. 4.—Jo. CHRISTOPHORI
MoLrri bibliotheca hebraea. Hamburgi et Lip-
siae 1715—1733. inśto part. IV, G. B. De Rossr
Dizionario storico degli autori ebrei e delle loro
opere, ove sillustrano le Biblie rabbiniche, la
JMasora o crilica sacra, e gli anlichi e moderni
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commenti della nazione. Parma 1802. voll. 2. im
Bvo. WILHELM GESENIUS Geschichte der he-
braischen Sprache und Schrift, Leipzig 1815. 8.

$.15. Przednieysze wykłady Pisma s. z dawney
literatury hebrayskiey wymienione.

Do dawnych Pisma s. wykładów hebrayskich
należą te mianowicie kommentarze: Szfra a), Si-
Jri b), Mechilta e), Pesikta d), Medraszym e),
Peruszym, Rabboth f) i Tanchuma g). Wszyst-
kie te wykłady pochodzą z pierwszych wieków ko-
ścioła, a zebrane z samego podania przez autorów
dawnieyszych, niż są „lalmudyści; maią wielką
powagę i znaczenie u Żydów. Są one wprawdzie
iak sam Talmud, po większey części napełnione
Ulumaczeniami allegorycznemi wedle geniuszu owe-
go wieku, tudzież maią w sobię wiele niedorze-
czuych baśni i wykładów kabbalistycznych h): ale
obok tego stanowią źrzódło obfite, z którego się
czerpać może znaiomość dyalektu hebrayskiego,
chaldeyskiego i talmudycznego; a ze względu na
zdania uczonych żydów w Palestyniei Babilonii,
gdzie powstały Targumy, Talmud i Masora 1);
tudzież ze względu na starożytne o Ś. texcie poda-
nie bardzo służą do wyiaśnienia śś. obrzędów, praw
ceremonialnych i całey świętey starożytności a na-
stępnie wielkie światło rzucaią nietylko na stary
ale i na nowy Testament; iakoto widocznie okazali
w uczonych swych dziełach, Zightfoot, Schoett-
genius i Meuschen k). Oprócz użytku, iaki te pi-
sina exegezie 1 krytyce ś. przynoszą, nie mało ie-
szcze pomagalą teologowi w tłumaczeniu i okaza-
niu mieysc Pisma s. ściągaiących się doMessyasza.

a) NIBDSifra, xięga, na wybór tak nazwana,
że iest naydawnieyszym kommentarzem na Lewi-
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tyki czyli xięgę trzecią Moyżeszową. Pospolicie
przypisbie się uczniom Rabbina Jehudy Elai, któ-
rzy wiadomości o kapłańskich obowiązkach i o-
brzędach religiynych z ust swego nauczyciela po-
wzięte, mieli zostawić na piśmie. Wyszła ta xię- .
ga z druku staraniem Daniela Bomberga w We-
necyi r. 1545. im fol, razem z kommentarzami Si-
fri i, Mechilta. Ob. JV/olfius Bibliotheca hebr.
part. II. p. 1387.

b) 150 Sifri, xięga moia, także do nayda-

wbicyszych należy kommentarzów nad czwarią i
piątą xięgą Moyżesza. Powszechnie mienią bydź
autorem tego wykładu Rabbina $ymeona ben Jo-
chaj. Ob. JW'olfius l. c. p. 1389.

c) NINY'Z(5 Mechilta, wedle tłumaczenia Jana

Morinus exercitationes biblic. p. 548. znaczy ius
et consuetudo Judaeorum, czyli tę xięgę w któ-
rey się obiaśniaią zwyczaie Hebreowi przepisy 0-
brzędowe xięgi wtórey Moyżesza. Co doiey anto-
ra, uczeni się nie zgadzaią. Dla tego Wotfius,
w dziele tu często przywodzonćm, na kar. 1551.
przypisuie autorowi bezimiennemu, a wiek nazna-
cza między epoką Talmudu ierozolimskiego ii bae
bilońskiego.

d) Uczony Bernard de Rossi opisuiąc rękopism
o. Nro 1240. mówi, że Pesikta większy
est ieden ze starożytnych kommentarzów na uzy

śięgi ostatnie Pięcioxięgu: u żydów w wielkićm zo-
slaie poważaniu, a dla chrzesciian bardzo pożyte-
czny dla podań, które się w nim odnoszą do Mes-
Syasza. Ób. Bern. de Rossi dzieło pod tytułem:
Manuscripti codices hebraici. Parmae 1803. vol.
HL. p: 1r0. 08

e) DWT Medraszy m Łi. wykłady Pisma

ś. po większey części allegoryczne opisuie dokła-

E
Ń
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dnie J. Buxtorf. Lexicon Thalmud. Rabbinic. p.

584. a Wilhelm Schickardus bechinat happeru-

schim disp. FII. p. 114. vóżnicę między Medra-

szym a Peruszym DYYVID (także znaczy wykła-

dy czyli kommentarze z hebrayskiego) tę naznacza:

„ Medraszym są kommentarze zbyt rozwlekłe, ba-

„iecznómi powieściami bawią czytelnika, aby tę-

„„sknotę tak długiego wygnania mógł znosić, czę-

„sto też powstają na naszę religią: Peruszym prze-

„ciwnie ściśley się trzymaią textu, dochodzą zna

„czenia słów poiedynczych, tłumaczą idiotyzmy

„ięzyka, przywodzą frazy paralellne, za ich pomo-

„cą wydobywają myśl prawą... krótko mówiąc:

Medraszym są kommentarzami na Pismo ś. w spo-

sobie allegorycznym, a Peruszym w sposobie gram-=

matycznym układane. Kommentarze tego rodzaiu,

jak uważa J. Buxtorf. Biblioth. rabbin. p. 114.

maią Zydzi na różne xięgi Pisma ś. mianowicie:

na pięcioxiąg, na xięgi Samuela, czyli na dwie pier-

wsze xięgi królów, na Megilloth, czyli na xięgę

Rut, Piesń nad Pieśniami, Treny, Ekklezyastesa i

Estery, Oraz na Psalmy i Przysłowia.  Morinus

Kxercit. bibl. FILI. p.347. epokę ich autorów na-

znacza po V. wieku. Tak z Medraszym, iako i

z innych dawnieyszych wykładaczów: Sifra, Rab-

both, Tanchuma, Talmudu i t. d. wylątki po-

czyniwszy Simieon Rabbio synagogi frankfurtskiey,

ułożył w sposobie kommentarza dzieło pod napi-

sem: BIP Jalkut czyli torba rabińska, które

opisał J. Bartolocci biblioth. rabbin. part. IF.

p. 409. Ob. o Medraszym 41 Peruszym w dziele

Wolfa częstokroć wymienianćm part. 11. p. 1329

et 1390. 207 ARP

f) Pi2J Ra bboth, wielkie, domyślaiąc się,

wykłady Pięcioxięgu i Megilloth tak się zowią, że
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mieszczą w sobie Uumaczenia mistyczne z dawniey-

szych zebrane, iak wielu rozumieią przez A. Ho-

szaia i R. bar Nachmani. Zdanie o nich bez-

stronne daie Morinus Exercit. 1X. p. 350. i wick

VIL po Chrystusie stanowi: co iednak poprawia

Wolfius l.c. p. 1426. przyznaiąc zbiór ten aute-

rom żyiącym blisko epoki napisania Miszny iGe-
mary.

g) NAM Tanchuma, pocieszenie, tak się

nazywa dawny kommentarz na Pięcioxiąg; ponie-

waż autor 2. Tanchuma bar Abu, uczeń R. Hun-

ny Kapłana, odwołując się do tego, co wprzód

mówił, przywodzi go pod tym napisem: „Tanchu-

„nia, pisze uczony B. de Rossi Manuscripli cod.

„ hebr. vol.I. p. 161. iest kommentarz naydawniey-

„szy i naywiększą maiący powagęu Zydów.* Wię-

cey o tym kommentarzu doczytasz się u Wolfiusza

l. c. part. I. p. 1109.

h) Pięcioraką metodę wykładania Pisma s. u Ży=

dów naznacza R. Abrakam Ben Ezra w przemo-

wie do swego kommentarza na Pięcioxiąg: 1. we-

dle wyrażenia oryientalnego, nazywa drogą długą

i szeroką Li. wybem wykładania zbyt obszćrnego.

Jako dał tego przykład R. Zzaak, ułożywszy we

dwóch xięgach kommentarz na pierwszy rozdział

xięgi pierwszey moyżeszowey: gdzie ze wzmianki

o stworzeniu światła w.5. roślin, w. 12. i zwierząt

w. 24. pisał o oplice, botanice i fizyce. 2ga* pier-

wszey iest wprost przeciwna; bo się ścisłe rzyma-

iąc samego textu Pisma $. odrzuca wszelkie ust-

ne podania. 'Tak wykładaiących Aben Ezra wy-
mienia Sadduceuszów, Karaimów i Cbrześcian. Ścia

„llegoryczna, którey Aben Ezra sam nie odrzuca,

a którey nayobfitsze mamy przykłady w kommen-
tarzach zwanych Medraszym. śta Kabbalistyczną
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pełna przewrotnych tłumaczeń; zwłaszcza, że Kab-
baliści taiemne i niedocieczone myśli Pisma ś. wy*
dobywaią albo raczey zgaduią i tworzą stosownie
do uroionych wyobrażeń, wyrazy, imiona ilitery
w Pismie, iak się im podoba, gromadząc, rozdzie-
laiąc, przekładając, niespuszczaiąc nawet z uwagi
saniey postaci liter i liczebney ich wartości. I tak
np. wyraz JYWNJĄ Bereszyth, ma początku, od

którego Pięcioxiąg się zaczyna, wykładaiąc, rza-
przód TSNNANNA Bóg stworzył świat przez zakon;

ponieważ litery dwóch wyrazów dobranych taką
summę w liczbach czynią, iaką litery wyrazu Be-
reszyth: powtóre tenże wyraz rozdzielaią na dwa
inne wyrazy, zachowuiąc też same litery PY NX

co znaczy: stworzył przez sześć t. i. stworzenie
świata było wdniach sześciu: potrzecie przez prze-
„kładwią liter formuią nowe wyrażenie "YNA Ń ito

wykładaią w pierwszym dniu września świat iest
stworzony i t. d. "Pak więc w iednym wyrazie i
w iednym sposobie mówienia znayduią kilka wyo-
brażeń, i kilka mysli. Te przykłady obiaśniaią do-
statecznie, do iak fałszywych, niedorzecznych i
śmiesznych wykładów drogę otwiera taka metoda.
Samo nazwisko pochodzi z hebrayskiego mean

kabbala, co znaczy przyjęcie (receptionem) czyli
naukę z ustnego podania powziętą. Pod imieniem
Kabbały żydzi rozumieią samę Teologią i głęboką
Filozofią. Kabbały początek, własność, użytek i
różne sposoby wykładów kabbalistycznych opisał
Iolfius l. c. p. 1191— 1247. Sta Nakoniec /:/0-
logiczna, którąśmy grammatyczną czyli history-
czną nazwali w uwadze do $. 11.

i) Historya literatury hebrayskiey dwa szcze-
gólniey wymienia kraie, Palestynę i Babilonią,
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w których żydzi po swoim upadku zachowali zna=

iomość mowy przodków i pomnożyli oyczystą lite-

raturę różnemi pismami. Jeszcze przed narodze-

niem Chrystusa kwitnęły żydowskie szkoły czyli

akademie MYNA*DA . 420 D2 MIXYŻY w Jeró-

zolimie: gdzie Z/ille/ i Szammai ubiegali się z so-

bą o pierwszeństwo. (Ob. o nich Ugołnii thesaur.

antiquitt. Vol. XX. No 16.) Po zburzenia Jero-

zolimy otworzyły się nanowo szkoły w Palestynie

po miastach: Jabne(Jamnia), Ziphoria, Lydda,
Cdsarea a szczególniey Tiberias. W ostatnićm

tóm mieście uczeni Żydzi DAN socił, towarzysze

czyli uczniowie 033] DYZZ nauczyciele starsi ,

NAWY 1WNI (zaręiaoya, przełożeni) ziednali u swo-

ich rodaków sławę zachowania w czystości da-

wnych podań, utrzytmawszy świetny stan szkoły

aż do r. 250. po Chr. w którym umart Jada Hak-

kadosz, a dway iego uczniowie Rab i Samueł od-

glos sławy swego nauczyciela przenieśli do Babi-

lonii; gdzie wkrótce nad Eufratem w miastach:

Sora, Pumpeditha, Nahardea szkoły zakwitnęły.
Nie zbywało i potóćm na uczonych żydach w Pale-
stynie, kiedy ś. Jeronim w wieku IV. uczył się od
nich po hebraysku i chaldaysku. W X. dopiero
wieku upadły szkoły w Babilonii. Prócz wielu |
dzieł w tey epoce napisanych szczególniey, Z'ar-

gumy, Talmud i Masorę, winna potomność u-

czonym żydom w Palestynie i Babilonii.—O szko-
łach palestyńskich i babilońskich pisali obszernie
Jo. BuxroRrius Tiberias.— WoLFrivs Biblioth.
hebr. part. II. pag. 824. et seq. — HIOTTINGER
hist. eccles. W. T. sec. I—X. ALTING historia

academiarum iudaicarum opp. T. F. p. 240.

DYMITRA Targumim czyli chaldayskie parafra-
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zy Pisma ś. ułożone były w części przed narodze»
niem a w części po narodzeniu Chrystusa Pana.
'Vargam Onkelosa na pięcioxiąg sporządzony w Ba-
bilonii może poprzedził epokę chrześciiańską i iest
wielkiego użytku w exegezie; Targum /ozzatana na
Proroków dochodżi wieku I[. lub III, a Targum
Pseudo-Jonatana na Pięcioxiąg w VIIL lub IX.
wieku otrzymał taką formę, w iakiey teraz zostaie.
Dokładnieyszą wiadomość o Targnmach podał JakN
Introductio in lib. ss. F. F. $$ 40—00.

TWa7n Thalmud właściwie znaczy naukę, a

potćm przez metonimią bierze się za xięgę zawie”
raiącą w sobie naukę. Dzieło to u Zydów Kab"
banitow wyżey cenione nad Pismo ś. icst zbiorem
ustnych faryzeyskich podań i nauk, i składa się ze
dwóch głównych części, ti. z Miszny i Gemary.
Rabbi Juda Iłakkadosz czyli święty około roku
1go lub 220. po narodzeniu Chr. uczynił zbiór wa-
żnieyszych podań, które wedle rozumienia żydow-
skiego, pochodząc od Moyżesza, miały stanowić
obiaśnienie prawa danego na górze Synai, i wydał
pod tytułem MAWŻ albo NNIYD Miszna co zna-

czy w greckim OćvreQwots powżórzenie, czyli powtór-
ny wykład tego, co Moyżesz od Boga słyszał. Dzie-
ło to iest ważne ze względu na czystość ięzyka he-
brayskiego 1 wiadomość rzeczy sięgaiących wyżey
epoki chrześciiańskiey, Surrenchusius wyda! nś
widok publiczny sam text Miszny z tłumaczeniem
łacmskićm i kommentarzami Maymonidesa i Bar-
teriory w Amszterdamie 1698—1705. in fol. vol.6.
Żezaś xięga Miszny dla zwięzłego stylu była tru-
dną do rozumienia; przetoż około r. 250. lub 270.
Rabbi Jochanan w Jerozolimie postarał się 0 iey
wykład pod napisem ŃY2A Gemara, co znaczy
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doskonałość, albo raczey obiaśnienie (commenta*

tio) i stąd zowie się gemarą ierozolimską, dla

różnicy od gemary poźniey napisaney W Babilon

przez Rabbina Jozue na początku wieku VL Złą-

czona więc z Miszną gemara ierozolimska stanowi:

Talmud ierozolimski, a gemara babiłońska wzięta

z miszną tworzy Z'almud babiłoński. 'Famtemu

dsią pićrwszeństwo Chrześciianie, iako mniey ma-

iącemu baśni: a Żydzi przekładaią nadeń Talmud

babiloński, który się u nich zowie Talmudem na

wybor. Między wydaniami Talmudu ierozolinskie-
go godne iest pamięci to wydanie, które uczynił

lzaak ben Aaron w Krakowie 160g r. zn fol. Pier-

wsza edycya Talmudu babilońskiego wyszła u

Bamberga w Wenecyi r. 1520 w tom. XII. iz fol;

dokładnieysza tamżeu Marka „nt. Justyniana r.

1546. która przedrukowana była w Krakowie r.

1603. we XIIL tom. in fol. a polóm poprawiona

wedle celnieyszych rękopismów wyszła staraniem

Rabbina Jozuego bar Izraela za panowania Zy-

gmanta III. w Lublivie r. 1617. © Palmndzie ob-

sz rnie-pisze //”OLFIrUS Ż. c. p. 667-—990.

Masora z hebrayskiego FMBX ti. podanie,

albo raczey TMEK poprawienie. (correctórium),

„iest dzieło krytyczne, iak opisuie J. BUXTORFIUS

„in Tiberiade cap. HI. p. 6. przez dawnych męde-

„ców hebrayskich na text hebrayski Pisma ś. do-

„» wcipnie wynalezione: W któróm wiersze, wyrazy

„i litery są wyliczone z oznaczeniem naymnieyszey

„ieh różnicy i z przywiedzeniem każdego w szcze-

„ gólności wiersza na swoićm mieyscu; aby tym spo-

„sobem zachować prawe iiednostayne Pisma $. czy”

„tanie i zabczpieczyć textś. nadal od wszelkiey od-

„miany 1 fałszowania.* Dzieła tego nie zaczęto

przed wiekiem VI. po narodzeniu Chr. a przed X,
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w. nie dokończono. Jego autorami byli nauczycie-
le szkoły Tyberyadzkiey, „których nazywano Ma-

soretami FUNDS "2Y3. Im się też przypisuie kre-

skowanie czyli podłożenie samogłosek pod wyrazy
textu $. i nadanie znamiona pisarskich i głosowych.
Naprzód pisano uwagi krytyczne skróconym spo-
sobem; potóm wyraźniey na brzegach rękopisów
ie położono; a na reszcie to, co się na brzegach
nie mieściło, dołączono przy końcu każdey xięgi:
stąd poszły nazwiska Masory małey, wielkiey i
końcowey. Zwaczny iest użytek Masoryw krytyce ś.

"Ob. BuxroRriUus Tiberias. JVOLFlUs I. c. p.
460. seqgq. JWALTON Prolegomena FII. $$. 1-12.
JaauN lntroductio. Part. I. $. 106.

k) ZreuTLrooT in horis hebraicis et thalmu-
dicis Cantabrig, 1658. et in Opp. -Amsterodami
1686. tomo II.—SCHOETGENIUS in horis hebrai-
cis et thałmudicis Dresdae et Lipsiae 1737. 4to.
MEUSCHEN in novo Testamento ex Thalmude
et antiquitatibus Hlebreorum illustrato Lipsiae
1736. in 4. Wiele też dobrych uwag z pism ży-
dówskich nad nowym Testamentem zebranych
znaydnie się w dziele: RAYMUNDI MARTINI pu-
gio fidei adversus Mauros et Judaeos. Lipsiae
1787. Wymienione na początku tego paragrafu
dawne wykłady żydowskie wydrukował obok z tłu-
maczeniem łacińskićm UcoLrwus w kosztownćm

dziele: Thesąurus antiquitatum sacrarum.

$.14. Jozef Flawiusz i Filo Żydowin.

" Nie można tu zamilczeć o Jozefże Flawiuszu a)
i Filonie b), dwóch nayuczeńszych Hellenistach,

z pierwszego wieku ery chrześciiańskiey, którzy
w dawności i erudycyi Rabbinów daleko po sobie
zosiawiwszy, nie równie gruntowniey od nich wy*
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Świecalą starożytności bibliyne: a ieżeli do słowneż
go wykładu biblii hebrayskiey mniey pomagaią,
niżeli wymienione w $ poprzedzającym pisma; te=
dy do wersyi greckiey siedmiudziesiąt tłumaczów i
do nowego Testamentu obfite daią pomocy w swych
dziełach.

a) Jozef Flawiusz rodem z Jerozolimy, uczo*
ny kapłan, sekty Faryzeuszów, w ostatniey woy=
nie przeciwko Rzymianom naczelny dowodzca woy=
ska galileyskiego, miał bez wątpienia obszćcną zna»
iomość rzeczy kościelnych, cywilnych i woysko«
wych. Lubo umiał dyalekt arameyski iako oyczy-
sty, jednakże w greckim tak się wydoskonalił, iż
po grecku piReac dzieła, zdaie się zupełnie styl Po=
Hbiusza nasladować. Zostawił szacowne dwa dzie»
ła w greckim ięzyku: /istoryą woyny żŻydowa
skiey i Archeologią żydowską. NW pierwszćm o
pisuie stan polityczny Żydów przyich upadku, ia-
ko świadek naoczny, kraiowiec i naczelny dowodze
ca: a stąd że wszech miar zasługuie na wiarę w hi-
storyi żydowskiey. Drugie dzieło iest obfiićm źrzó-
dłem, z którego czerpalą się starożytności hebray-
skie. Cytacye czyli mieysca przez Jozefa w tem
dziele przywodzone z Pisma ś. dowodzą, że nay-
więcey używał przekładu alexandryyskiego, częsta
też parafrazów chaldeyskich a niekiedy texiu he-
brayskiego. W używaniu iego dzieł trzeba się mieć
na ostrożności, aby bez krytyki nie przyymować te-
go za prawdę, co mówi na pochwałę swoiego na-
rodu i pogan, albo kiedy opisy koscioła ierozolim=
skiego przenosi ze swego wieku do kościoła salo=
monowego. Naylepszą edycyą wszystkich dzieł Jo=
zefa Flawiusza uczynił HaveRcawpivs. lmsteloda-
mi 1926. 2. T'om. in fol.: którą porównawszy
z edycyą oxfortiską Jana Hudsona przedrukował
Franciszek OBenrniR Lipsiae 1782. in 8v0 tom.

BDzicie dobroczym N. 4. rok 1828. 21
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III. Wszystko to, co może służyć do nowego Te-
stamentu zebrał z Jozefa Flawiusza i uwagami ob-
iaśnił KneBsivs in observationibus ad N. T. Lip-
siae 1758. in Bvo.

b) Frzo w Alexandryi żyiący około roku 40,
był posłem do Cesarza Kaliguli; w pismach swo-
ich łączył filozofią Platona z religią żydowską;
miał od ręką przekład grecki siedmiudziesiąt tłu-
maczów a czasem zazierał do textu hebrayskiego.
W wykładzie allegorycznym wielkie iest podobień-
stwo między iego dziełami a listami s. Pawła: w czem
może bydź pomocą, iak to okazali: CA. F'. LOEsNER
in observationibus ad N. T. e Philone Alexan-
drino. Lipsiae 1777. 8vo i „Ad. PF. KiinN in spee
cilegio Lioesneri observationum in N. T. e Phi-
lone Alexandrino. Lipsiae 1785. 8v0. Naylepsze
wydanie wszystkich dzieł Filona wyszło w Londy-
nie r. 1742. za staraniem /Mangeyja.

$. 15. Celnieysi wykładacze Pisma ś. między
Żydami z poźnieyszego wieku.

_ Kiedy iuż dzieła Talmudu i Masory ukończone
były, a kabbała i allegorya wzięły górę w Syna*
godze; znaleźli się przecię w XI. wieku i w dal-
szych między Rabbinami tacy, którzy pracować nad

* językiem hebrayskim, na wzór Arabów, a nastę-
pnie odrzuciwszy marzenia kabbalistyczne iścieśni-
wszy granice mistycyzmu, bardziey śledzić sens li-
teralny w Pismie s. zaczęli. Na pierwsze między ta-
kimi wykładaczami zasłużyli mieysce „4ben-Fzra,
Kimchi, Mardochay i Aben-Melech. Po nich isdź
może, Abrabanel: który pisze piórem czystćm, ła-
two rozsądza drugich tłumaczenia, a stąd nie ma-
łego iest pożytku: ale zbyt subtelny i rozwlokły

w swoich rozprawach, iako Tostat nudzi czytelni
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ka. Jarchi z wykładem słownym łączy allegoryą:
co czyni iego styl tak ciemny i tak zawikłany, że
innego tłumacza potrzebuie: iak się to pospolicie
zdarza w kommeptarzach rabbińskich.—R.Meier
czyli Todrosius w XIIL a R. Menachem de Lon-
zano i szczególnie R. Sałomo Norzi w XVI wie-
ku krytyką się wsławili.— Wszyscy inni znani ży-
dom z wysokiey nauki, mianowicie Maymonides,
Gersonides, Nachmanides, Bechay, zasmakowa-
wszy w arystotelesowey filozofii, którą od Arabów
przyjęli w Hiszpanii, przenieśli wyobrażenia filo-
zoficzne i poięcia subtelne do Biblii, oraz napełnili
swoie wykłady allegoryą i kabbałą: niekiedy ie-
dnak wyiaśniaią mieysca ciemnieysze wedle prawi-
deł grammatyki i w tćm mogą bydź pomocą.—
Ale chcący mieć rzetelne korzyści z czytania wy»
kładaczów rabbińskich, niech się trzyma tych mia-
nowicie, których położyliśmy na czele, iako wy-
bornych grammatyków i filologów, a nadewszyst-
ko Dawida Kimchi, który czystćm i iasnćm pió-
rem. przewyższa wszystkich i z tłumaczenia Pisa ś.
ma naywiększą zaletę nie tylko u Zydów, alei u
hrześciian; a bardziey ieszcze „4ben-Melecha, któ-

ry zebrawszy tłumaczenia lepszych grammatyków,
szczególniey zaś z „4ben-Ezry i Dawida Kimchi,
krótko ie wprawdzie ułożył, ale z taką iasnością
stylu i z takim rzeczy wyborem, że dla wygodnego
użytku zasługuie na pierwszeństwo między wszyst-
kimi. Upłynęło po nich kilka wieków, aż się zia-
wił w Niemczech MENDELSON, równie dobry filo=
zof, iak tłumacz: który dla swoich rodaków zo-
stawił wybórny przekład Pięcioxięgu i Psalmów
w niemieckim ięzyku.**

Uwaga. Wypadałoby tu z postanowienia co-
kolwiek namienić o życiu i dziełach exegetycznych
każdego ze wspomnionych tu Rabbiców; ale że-

21
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bym się rozszerzając podobnemi przepisami, nie za-
iął mieysca ważnieyszym pismom w tym numerze,
odsyłam czytelnika do dzieł wskazanych pod $. 12.
Tu tylko przestaię na podaniu naylepszey edycyi
konstantynopolitańskiey r. 1685 wybornego kom-
mentarza „4ben-Melecha pod tytułem: *5f 9932

Michlal iofe ti. zbiór piękności.

 

Oprzwa DO DucHowIieńsrwA ARCHIDYECEZY! Mo-
HILEWSKIEY, O POMOCY DLA WYGNAŃCÓW GRE-
Ków (1).

Bnacia! Głos Rządu w imieniu Religii, rok
temu obił się o uszy wasze. „Grecy chrześciia-
„nie schronili się przed orężem śmierci do Rossyi.
„ Grecy ogołoceni, w Państwie ALEXANDRA I.
„, kochaiącćm gościnność, z dziećmi i starcami szu-
„kaią przytułku i chleba.« Natychmiast troskli-
wie nieszczęśliwym pobiegliście szukać pomocy.
Owieczki pasterzów godne, przez poświęcone ręce
wasze, przesłali zbiegom zgłodniałym zasiłek. "Ven
blizko 8,000 rubli złożył sammę. Wielu zapo-
maniało może co złożyli na Ołtarzu Ewangeliczney
ludzkości. Czas zetrze z listy pomagaiących nędzy
imiona; łecz Sędzia przyszły żywych i umarłych
zapisać kazał w xiędze, z którey świat cały sądzić
będzie. żyłem głodny, nakarmiliście mnie...:
byłem nagi , przyodzieliście mię. Mat. r. 25. w. 35.
A tam nic zagładzić nie zdoła imion umieszczo-
nych ofiarników, póki nie usłyszą słowa nagrody:
Osiągniycie królestwo Qyca moiego...gdyż co
uczyniliście naymnieyszermu z moich, mnie uczy”

niliście. Tenże Rząd dzisiay, przez was pasterze,

 

(2) Ob. Dzieiów Dobr. ciągu Igo R. II, str, 799. R. 1II, str. 10%
512, 612. 816.

4% ?RA >
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iuż ufaiey przemawia do trzody waszey. „Grecy
„bracia w CHRYsTusiE JEzusie są w niewoli mocą
„Oręża muzułmanów, okuci w łańcuchy, iakaż
» W rospaczy im nadzieia?'* Wytrzymaymy ieszcze
godzinę (pewnie mówią), azali dowiedzą się ucznio-
wie Ewangelii i pośpieszą dla współbraci swoich
upadaiących pod ciężarem niedoli z ratunkiem?—
O! iak różny stan drugich od pierwszych! Tamtym
brakło na czas chleba; tym zbywa na wolności
nazawsze. Tamci mogli znaleźć ziemię i Pana, bo
wolni;ci albo odstąpić wiary, albo wśrzód mąk
wywoływać muszą śmierci, bo okuci żelazem.
Jeżeli pierwsi znalezli udział chleba na utrzymanie
fizycznego życia; czemuż drudzy, by pod ciężarem
niewoli nie upadli, moralnie nie znaydą okupu? Stan
opłakany ich niewoli, któreż pióro określić potrafi!
iakiż szczęśliwy pęzel odmaluie nędzę cierpiących
w ręku tych, którym imie święte chrześciianina
iest zbrodnią godną męczarni i śmierci. Z każdą
wybitą godziną zaczyna się dla nich ucisk. Nay-
mnieyszy szelest, każdy przedmiot, postrach nanosi
nowy. Płeć wstydliwa drętwieie, czyli nie wnosi
pieniędzy rozpustiny muzułmanin, ażeby nabył ku-
pnem i poświęcił one namiętności. Drżą matki na
otwarcie zaporów więzienia, czyli nie wchodzi kto
z rozkazem, aby wydrzeć z ich łona dzieci po-
święcone przez chrzest Niebu, i wpisać w listę
czcicielów Mahometa. Spogląda słabćm okiem
zgrzybiały na ręce srogiego 'Turka, czyli nie trzy-
ma na głowę iego zabóyczey siekiery. Nie trzeba
słów wiele dla ucha tam, gdzie nędza sama prze-
mawia do serca. Obraz niewoli mieszkańców wysp
Chio, Kassandry i Sydonii, iest aż nadto poru-
szaiącym anniey litościwe nawet duszy. W nim
widzieć można, że niewiasty chrześciiańskie oddane
będą sromocie; dzieci i młódź z pod chorągwi boz-
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kiey przeyśdź musi pod sztandar obrażaiącego ro*
zum ludzki „ł/koranu Mahometa; a wytrawieni
wiekiem mie dostaną ani pogrzebu obrzędem ko-
ścioła, ani pomnika Krzyża, znaku wiary , którey
do grobu dochowali. Chciwość pieniędzy muzuł-
manów, tę przyszłość zawiesza do czasu...wmocy
iest gorliwych onę usunąć... Europa prawie cała,
siedlisko Chrześciian, gotuie okup. Północ nie
da się uprzedzić: bo ieżeli ieszcze nie zrównała
się z niektóremi umieiętnościami świata, wyprze-
dziła w szkole Ewangelii; przeto ięzykiem tey
przemówcie nauki: „ieszcze pozostała karta wxię-
„dze, z którey świat cały sądzić nasz Jezus Pra-
„ wodawca będzie, do zapisania. * Byłem więźniem,
a nawiedziliście mnie. Mat. r. 20. w. 36. Na-
wiedźcie ięczących w więzieniach Greków udzia-
łem grosza na ich okup; a w dzień ostatni usły-
szycie w uagrodę słowa: Osiągniycie królestwo
Oyca moiego ..,. coście uczynili moim, mnieście
uczynili. Z drobnych na pozór tych składek, uręcz-
«ie owieczki wasze, że wspaniały nastąpi skutek;
ucieszy się całe Niebo, że Bozka wiara iest żywa
na ziemi; pozna muzułmanin, że Ewangeliia Chry-
stusowa Uryumf odnosi, ile że iey tylko dziełem.
jest ludzkość i miłość bliźniego; że składaiący
w dzień ostatni sądu, w dzień straszny otrzymaią
miłosierdzie, bo takim tylko iest obiecane: /320-
gosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzie otrzy.

maią. Mat. r.5. w. 7.

(Odezwa takowa, przy Ukazach z Rzymsko-Ka-
tolickiego Konsystorza Mohilewskiego, a przez po-
śrzednictwo Dziekanów została rozesłana po całey

Archidyecezyi mohilewskiey w drukowanych exem=-
plarzach, w miesiącu lutym roku  teraźnieyszego
1023.)
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BEZBOŻNOŚĆ.

O DA

lgracego SZYDŁOWSKIEGO.
f

Dixit insipiens in corde suo,

non est Deus. Daviv.

PRÓŻNI zgryzot i obawy,
Zuchwali szczęściem zbrodniarze,
Na [wórcę i Jego sprawy

Bluźniercze zioną potwarze.
Swiat u nich przygody składem,

Przedwieczne prawa nieładem,
Marą przyszłey kaźni trwoga:

Traf wszystko zrządza i mieni;

A w sercu swoićm szaleni

Wyszekli, że mie masz Bóca.

-Wyrzekli; ziemia tę mowę
Słysząc, ięknęła ze wstrętem,

Lucyper wzniosł hardą głowę,
Świat nowym stał się zamętem:

Wszystko w zawierusze ginie,
Runą czci Pańskiey świątynie,

Gmachy mocarzów itrony,

Z grodu w lepianki poziome
Zanoszą dłonie łakome

Miecz krwią narodów zbroczony.
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Tak w kraiu wschodnim obfitym
|. Gdzie się trwała wiosna śmieje;
Gdy oddechem iadowitym

Zabóyczy Symun powieie;
Słodki gwar ptasząt ustawa,
$chną gaie, kwiaty, murawa,

Ród źwierząt bez duchu padą:
Ale bezbożników tchnienie
Sroższeniesie spustoszenie:

Biadą! przez nich światu, biadał

Jakiż to potwór nieznany,
Z groźną postawą olbrzyma?

Cały posoką skalany,

W ręku piorun z mieczem trzyBaa;

W iego zapadłey zrzenicy
Pali się żar błyskawicy;

A wktórą stronę ząświeci;

Tam krew płynie pod żelazem,

Tysiąc gromów huczy razem,

Matki płaczą zguby dzieci,

Widzisz iak słucha z roskoszą

Bolesnych rospaczy krzyków?
Łzy mu pociechę przynoszą:

Któż on? — mocarz bezhożników;
Nad wielbień i czci odgłosy,

Milsze mu zwłok martwych stosy,
I krwi niewinney strumienie;

Gdzie stąpi; tuż w iego ślady - |

Idą wszech zbrodni szkarady;

Po nich zostaie zniszczenie.
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'Tam wszystkich uczuć człówieka

Ród Śmiertelny zapomina;
Córka się matki wyrzeka,

Qyciec nie zna ulgi z syna;
Przyjaźń i słodkie kochanie,
Na wieczne poszły wygnanie;

Żadne się usta nie śmieią,
Zadną łza nie rosi oką,
1 tylko zwodnicza zwłoka

lest niby marną nadzieią,

Podobna do blasku słońca;

Co się mdłemu oku miga;
Kiedy ostatniego końca

Życie w schorzałym dościga;
Chwytaią światło źrzenice;

'Wtóm noc wieczna swe ciemnice
Zgromadza na bladćm czole;

Krew w biegu wolnieć zaczyna,
Zimna dłoń śmierci ią ściną,

Dstaią z otuchą bole.

Bozkie i ludzkie zakony
Stały się płonnóm igrzyskiem;

Giną ludzi miliiony

Świętóm łudzone naźwiskiem;

Wtenczas kiedy w sercu wroga
Nie masz ni prawa ni Boca;

ledna tylko miłość siebie:
Opiły dumą szaloną,

Nie dba że mocarstwa płoną
Że świat w ruinach się grzebie;
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Cóż ten ięk okropny znaczy,
Który się wznosi ku niebu?

"Fo głos ostainiey rospaczy
Konaiących bez pogrzebu.

Patrz iak nędzarz zębem zgrzyta, .

Głód mu pożera ielita, u
I sprosne oblicze szpeci.

Zgrozo! przed trupem człowieka
Zarłoczne źwierzę ucieka,

Ptak drapieżny w stronę leci.

Wśrzód srogich kłęsk i zagłady,

Urąga się zbrodniarz krwawy;

Nektarem wzmaga biesiady,
Nieznane stwarza zabawy.

Z całego Świata daninę

"Zbiera na uciech godzinę,

Krwią opłaconą i łzami.:..

Zraża się umysł człowieczy ,

- Wątpi o wszechmocney pieczy,

Ciemiężców mieniąc bogami,.. .

Slepoto bezbożney pychy!
Błahe i słabe iestestwo;

Wątła lepianka, proch lichy,
Niepomny na swe nicestwo;

Jak ów Anioł zbuntowany,

Mierząc się z panem nad pany, . :

Wznosi tron naprzeciw tronu:

Szuka zwolenników w gminie,

Buduie nowe świątynie,
J czeka ludu pokłonu...:
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Daremnie się iednak sili

; Oszukać siebie i ludzi;
Rozum nas snadnie omyli,

Ale serca nic nie złudzi:

W nim się przeczucie odzywa,
Że iest władza sprawiedliwa

_ (o światy waży na szali:
Jest Bóc!.. . na iego. wspomnienie
Groźny głos wznosi sumnienie,

Drżą bezbożnicy zuchwałi,

Kiedy noc kirem okryta
 Spoczynkiem cnotliwych darzy;

„Wtenczas troska iadowita

Katnie duszę zbrodniarzy :.

Chciwości, dumy ofiary

Wstalą z grobów blade mary,

Brudną skrwawione posoką;
Grożąc spoyrzeniem ukośnćm,

Rażą słuch brzękiem nieznośnym
Kayday które z sobą wloką.

Któż wystawi burzę srogą
Co sercem bezbożnóm miota;

Kiedy z zgryzotą i trwogą
Liczy dni przeszłe żywota!

Dusza zamętem się staie,

Gdzie natrętnych uczuć zgraie
" Uporczywe zwodzą bitwy;

Marny wtenczas Żal i śluby,
Otwiera się przepaść zguby;

Poźna skrucha i modlitwy.
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Okrutniey niż tyraa mściwy
Pastwią się wewnętrzne iędze;

Wskazuią złupione niwy,
Potępiony lud na nędze,

Zgwałcone święte soiusze, .

Wykwintnych kaźni katusze,
Ciemne otchłani tarasy:

Jeszcze w tym ucisku srogim,

Szarpią myśl obrazem błoginą
Niewinney młodości czasy.

4

Na widok skromney urody
Zywiey biło serce nowe!

Wstyd zacny krasił iagody;
Wdzięczność dawała wymowę;

Nędzarz wzbudzał rozrzewnienie;
A wielkich czynów wielbienie,

Przy odgłosie wieszczey liry,

Wzbudzało święte zapały,

I szlachetną żądzę chwały,

Która wieńczy bohatyry,

Jak w krysztale wód przeyrzystóm
Blask się powtarza słoneczny;

'Tak w sercu spokoynćm, czystćm

Przezierał się PAN przedwieczny;
Zaprzeczać nie było trzeba,
Bytności Boca i nieba

Twierdzić że wymysłem wiara! ...
Jak senne widmo kłamliwe

Pierzchnęły chwile 'szczęśliwe;
Został zhrodniarz, śmierć, sąd, kara! .,.

i
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Stało się: iuż rospacz wściekła
Niewidząc zniskąd otuchy,

Wyzywa z przepaści piekła
JenowiE przeciwne duchy:

Ich namową poduszczony,
Na siebie zbrodniarz szalony

Ostatnią zemstę wywiera:

Klnie bluźnierstwy bezecnemi
Niebu, piekłu, ludziom, ziemi,

I od swey dłoni umiera.

"Tak kiedy żywioły w sporze
Pomieszaią ład natury;

/Wre wzdęte wichrami morze,
Ciska tarany pod chmury...z

Postrzega Żegłarz struchlały
Że okręt pędzi na skały:

Nie wątpiąc o srogim zgonie,

Miota w bezdenne odmęty

Swe bogactwa, żywność, sprzęty,
„Wnet się sam rzuca i tonie.

"Taki koniec bezbożników;
Tak pełzną krwawe zamiary;

Ale sto ust, sto ięzyków,

Nie wypowie w piekłach kary.
Drżyycie złoczyńcy zuchwali!

Bóc waszę władzę obali,
Zgnębionym doda opieki. .:

Jego wszechmocna potęga

Przedwieczności krańców sięga,
On był, iest, będzie na wieki.
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Bam CvD.B.RO.M.„44

(Legenda.)

 

Było iezioro, a za ieziorem
Rozłog; a za tym rozłogieny
Gościniec; tędy letnim wieczorem
Jechał raz Xiądz z Panem BociEx.

Ostatni brzeżek dzienney pochodni,
Już wzgórek za sobą schował;
I ieszcze tylko promyk zachodni

Spokoyne wody malował.

Pełen uczucia kapłan pobożny,
Myśl świętą w sercu swem wskrzesił;
Jak ten bydź musi dobry, wielmożny,

Kto gwiazd tysiące zawiesił.

Kto zażegł słońca wieczne ogniska
I do pewnego pchnął biegu.

Kto wody wyszłe z swego łożyska
Uwięził granicą brzegu.

Czyią sję sprawą ziemia zieleni,
Dzień świeci, ciemnieią noce;

Kto kwiatki wiośnie, kto dał iesieni
Ziarna i słodkie owoce.

Kto z podłey gliny na obraz święty

Człowieka wreszcie utworzył.

Tak dumał kapłan, i czcią przeięty,

W milczeniu ducha ukorzył.
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A gdy po chwili na szklaaną wodę
Znowu ciekawe słał oczy;
Postrzegł wieśniaka, a ten przez kłodę
"To skoczy, to znów przeskoczy.

„To tobie Bożz!* za każdym razem,
„A to mnie Boże!* wyrzecze.

Spyta go kapłan słodkim wyrazem:
„, Co czynisz dobry człowiecze?

—Modlę się — ,, Jako, kapłan zawoła,

„ To ty nie umiesz pacierza,

„ Alboż to u was nie ma kościoła,
„,Alboż to nie ma pasterza?

i

— „Ja nie wiem; ieden śrzód tego lasu

5; Żyię, a w daleką drogę

„ Nigdy nie chodzę, bo nie mam czasu,

„A chwalę Boca iak mogę.

„,Czy zbieramkłosy, czy ziarno sieię,
,„,Czy grabię siano do stogu,
„ Czy słońce świeci, czy słota leie,
„Za wszystko dziekuię Boav.

Zdziwiony kapłan takiey prostocie, .

Jął mu wykładać pacierze:
Uczył Oycze nasz, Zdrowaś i IWierzę.

Mówił o Bocv i cnocie.

A gdy iuż mniemał, naukę świętą

Ze mu w pamięci zostawił;
Powtórzył ieszcze, pobłogosławił,

I kończył drogę zaczętą.
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Już wolnym biegiem po Żółtym piasku;;
Okrążył brzegi ieziora,
Kiedy się w pełnym podniosła blasku
Zza góry gwiazda wieczora.

Jak twarz xiężyca w wodzie odbita,
"Tak w sercu prawego cnota,
Trwa wiecznie w mieyscu, choćią wir chwytaj
Chociaż nią wody bieg miota.

Jak lekki tuman słońcem ciągnięty, -
Wznosi się z łąki nadwodney;
"Tak się do nieba wzniósł kapłan źwięty,

Na skrzydłach myśli swobodney.

Wtem nagle słyszy wołanie w daliż
Spóyrzy — duch uciekł przed trwogą;
Cud nad cudami; po mokrey fali

Wieśniak suchą bieży nogą.

„, Chwała bądź Bocv, że cię dognałem;
,, Powtórz mi swoie pacierze!

„, Daruy mi Qycze że zapomniałem,

„, Choć chciałem umieć ie szczerze.*—

Lecz Kapłan widząc dziwne dowody,
Jak go w swey łasce Bóa chowa,

Rzecze mu: „Synu módl się iak wprzódy ;

Serce Bóc ceni, nie słowa.

„Przed Jrco tronem pierwszeństwo biorą
„Pokora, cnota i praca. *

Rzekł; a szczęśliwy znów przez iezioro
Bezpiecznie wieśniak powraca. —

„Antoni Edward ODYNIEC.

x
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WK BOSCOKAC.

(Lege ndka.)

Pszczółka znachodzi miód pod lichym kwiatkiem—

I ty się ucz z powieści co mi dziadek gwarzył:.
Zie gdyby ci się biedak iaki spotkać zdarzył,
Zapłacz z nim, odpraw go z 'datkiem:

Dawno iuż dawno; przed wieków wiekiem,
Pan Bóc rzuciwszy nieba mieszkanie,
Chodził po świecie w biednych łachmanie;
Na dobro człeka, obcował z człekiem.

s

Otoż szedł sobie po oraney niwie,
Na niwie zboże sieli wieśniacy—
pie wam dopomóż! rzekł, w korzystney pracy (lin
— „Tu i bez Boga póydzie szczęśliwie,

| „Gdzie ziarno pełne, tłusty czarnoziem,

„l na cóż tam twóy Bóc? na co?
„Bez niego pełne stórty nawoziem!—

'Tak siewce mówią a mówią lądaco.

Pan Bóc szedł daley, aż i tam ktoś sieie.

„Bóc ci dopomóż!*—, Ziegoż chyba łaski,

„,Na moiey grządce ruń zazielenieie:
„Weź ten chleb dziadku a zmówpaciorek,
„Stary iuż iestem, Żona i dzieci....
„Bóc nad duszami niech świeci!

„ Ostatnią krówkę zabił mi pomorek.

„Ni czóm piasków zaprawić, ni pomódz mi komn,

„Proś za mną nieba a póydzie szczęśliwie!—
Nazaiutrz starzec trzodkę znalazł koło domu,

Jak gay pszeniczka złoci się: na niwie —

Dzieie dobroczyn. N. 4. rok 1823. 22
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A zgadniecieżiak wyszli tamci gospodarze?
Na śladach tylko Boca wyrosła pszenica,

Reszta chwast, powóy, mietlica. ;

Takto hardych Pan Bóc karze!
i

Pszczółka znachodzi miód pod lichym kwiatkiem,
„l ty się ucz z powieści co mi dziadek gwarzył:

Ze gdyby ci się biedak iaki spotkać zdarzył,

Zapłacz z nim, odpraw go z datkiem.
A; ©:

——— z

Rys HMSTORYCZNY USILOWAŃW UCZENIU GŁUCHONIE-
MYCH I ZAKŁADÓW NA TO PRZEZNACZONYCH. Ciąg
Piąty (Ob. N. 3. str. 277.)

V. Zakłady dla głuchoniemych kraiowe.

Podźwignąć z własney, sfery strąconych
iest oddadź hożdwa Ą piej -

ż Teofila Gu!sska.

Po krótkićm w miarę możności moiey wyłoże-
niu w rozdziałach poprzedzaiących historyi nasta-
nia i postępu instytutów pierwiastkowych, w któ-
rych się rozwinęła nader ważna nauka zastąpienia
zmysłu niedostawaiącego u głuchoniemych, wiado-
mość szczególniey rodaków interesuiąca o kraio-
wych zakładach następować tu powinna. Instytu-
tów podobnych nie bardzo licznych i nie zbyt da-
wno u nas zaprowądzonych, uudno iest znaleźć
opisy w pismach peryodycznych; zebrane przeto
szczegółowe wiadomości staraniem osob, które m
"w tóm raczyły bydź pomocą, usiłowałam w przy”
zwoity uszykować porządek, w nadziei, że kiedys
głuchoniemi rodacy moi, mając inż przyzwoite u-

mysłowe wykształcenie i sposobność poznania iaką
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winui wdzięczność dobtoczyńcom swoim, może
z ukontentowaniem przezierać będą historyą zakła=
dów, w których wzięli pierwsze wychowanie: a
rodzice ich, co z boleścią serca poglądali na nie-
szezęsne swych dzieci kalectwo, tamuiące między
nimi prawie zupełnie wzajemną zamianę uczući
wyobrażeń, nie maiąc sposobności do odiegiych za
granice posyłać instytutów, połączą swe błogosła-
wieństwa do modłów, które ich dzieci w oyczy-
stey mowie potrafią wyrażać, i ze czcią powtarzać
im będą nazwiska ludzi, których gorliwość o do-
bro bliźnich powodem była tylu ofiar i poświęceż
nia się, i którzy niechcąc żadnego rodzaiń nieszczęść
w kralu naszym bez wsparcia zostawić, przyłożyli
się do połączenia z towarzystwem istot będących
dotąd nieużytecznym iego ciężarem.

Słodką pracy moiey staie się nagrodą myśl, iż
dostalnieysi kraiu naszego mieszkańcy, którym nie-
ba szafanek dóbr ziemskich poruczyły, przeziera-
iąc rys takowych zakładów, przeięci szlachethćm
uczuciem, użyć ich zechcą poświęcaiąc cząstkę ma=
iątku swego na powiększenie i utrwalenie założo-
nych'i podniesienie założyć się maiących w takim
celu instytutów.

ROMANOW... A
Akt zaprowadzenia Instytutu głuchoniemych

w miasteczku Romanowie (1). *

 Powinnością iest każdego czułego człowieka,
wspierać nieszczęśliwych. Ź tego powodu Ja Hra=
bia August IuiNski, tayny kopsyliarz, senator, aktu=
alny szambelan Jego Imperatorskiey mości, całey

————— 

(1) Akt załóżenia ipotwierdzenie iego znayduią się drukowanę
«w Dzienniku Wileńskim na rok 1805 Nr 4. str. 69.

22%
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Rossyi, komandor i kawaler wielu orderów, nay*
chętniey poświęcam część mego maiątku na zapro-
wadżenie Instytutu głuchoniemych w miasteczku
moićm Romanowie, w gubernii wołyńskiey w po-
"wiecie Nowogrod wołyńskim leżącćm, w tym za-
miarze, aby ci biedni mogli znaydować w nim ulgę
nieszczęśliwego swego losu, i śrzodki do nagrodze-
mia tego, co im przyrodzenie ubliżyło. Instytut
ten ma bydź podług następnych prawideł.

$1. Plan Instytutu.

Nie maią bydź przyymowane do Instytutu, iak
tylko dzieci głuchonieme oboiey płci i wiary chrze-
ściiańskiey.

Jedna część wychowańców utrzymywana będzie
kosztem instytutu, druga z summ, które każdemu
na ten fundusz wnosić będzie można; trzecia zaś
kosztem tych, którzy z dyrektorem osobną uczynią

umowę, w przypadku, gdyby liczba wychowańców
na koszcie 130sg utrzymywać się maiących do-
pełnioną została.

Nie można przyymować dzieci starszych nad lat
czternaście, ani młodszych nad ośm. Te powinny
okazać 1. świadectwo doktora mieyscowey zwierz-
chności, iż odbyli ospę i nie ulegaią żadnym epi-
demicznym ani chronicznym chorobom. 2. Świa*
dectwo 0 swoim chrzcie, przez co możnaby po”
wziąć wiadomość o mieyscu ich urodzenia, aby Się
tym sposobem łatwiey dowiedzieć, czyli ten defekt
iest w mich sukcessyyny, lub udzielny, i czy mu
od urodzenia samego ulegaią.

Utzymywanych moim kosztem wychowańców
ma bydź pięćdziesiąt. (Co zaś do utrzymywanyć
innym kosztem czyli pensyonowanych, tych nie

| ogranicza się liczba. Prawo wybierśnia uczniów
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zostawiam sobie i następcom moim Romanowa dzież
dzicom, na których oraz wkładam następuiące o-
bowiązki. 1. Aby utrzymywali zupełną liczbę wy-
chowańców, dozorców, nauczycieli i służących wy
rażonych w osobnych przepisach. 2. Aby dawali
pierwszeństwo dzieciom rodziców ubogich, i tych,
którzy służyli lub byli kiedys użytecznymi wspól-
ney naszey Oyczyznie.

$.I[. O naukach i sposobie uczenia.

Szczególnieyszym przedmiotem ma bydź sposo*
bienie wychowańców, aby przez częstą wprawę na-
bywali ile bydź może łatwości tłumaczenia się, pi-
sania, liczenia sposobem dziesiątkowym, a nade-
wszystko wyrażania myśli swoich przez znaki i pi-
sanie. Powinni uczyć się początków geometryi,
jako nauki zdolney zaostrzyć ich poięcie. Tak przy=
gotowani zaczną się uczyć rysunków, malarstwai
utrzymywania xiąg rachankowych; pokażą się im
roboty mechaniczne i różne fizyczne instrumenta,
dla zachęcenia ich do doskonalenia dostrzeżonych
w nich talentów i sposobności. Nakoniec ile przy-
rodzenie się dla nich skąpem okazało, tyle instytut
dołoży starania, ażeby nagrodzić ten niedostatek.

Będą się im wykładać zasady religii, aby w niey
mogli znaydować iedyną prawdziwą w swoićm nie-
szczęściu pociechę. Będzie im dawana z równąż pil-
nością moralna nauka stosownie do przepisów dla
uniwersytetu wileńskiego, podobnieżiw ivnych nau*
kach ma się zachować statut tegoż uniwersytetu.

„ Wychowańcy funduszowi od momeniu przyię*
Cla ich do instytutu, powinni bydź utrzymywani
kosztem fundatora. .

Będzie ich można oddalić w następuiących zda«
rzeniach, 1ód ieżeli się pokaże, iż ulegaią iakiey
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chorobie zarazliwey lub' dobre' obyczaje 'rażącey:
„gre Jeżeli doświadczenie pokaże,iiż wszystkie stara*
nia i śrzodki do uczenia ich w iustytucie użyte, są
daremne. 5cie:Jeżeli przystoyność wyciągać będzie
ukarania ich oddaleniem.: "Takowe iednakże od-
dalenie co dofunduszowych uczniów niepowiano
bydź bez mego zezwolenia, a pośmierci moiey bez
zezwolenia sukcessora moiego, aktora miasteczka
„Romanowa.

„Wszyscy wychowańcy będąmieli "wspólną nauć
kęi stół, będąc z reszią rozdzieleni pod dozorem
swioraliników iedney: z nimi.płei. Przepisy 0 za:
chowaniuzdtowia, ochędóstwai PRACA; bęca
dane udzielnie:'

- Stosownie dó porządkuśspeowadzonogo przez
żwierzhiość powszeclinego oświecenia mam prze-
pisać porządeki godziny, tak na nauki „jako też na
odpoczynek. Co'się tycze szczególnych prawideł o
*sposobie uczenia, o xięgach, obchodzeniu się z wy*
chowańcami, w tóm instytut stosować się ma do
przepisów danych gimnazyom, w BEE ich: stoso*

awności do instytutu.
f

$. IL. O dózonga nad Instytutem.

" Tostytut dh eorocznie:(owóaia o swo-
ich zatrudoieniach dyrektorowi gimnazyum wołyń*
skiego, i przyymuie od niego uwagi do pożytke
wychowańców ściągaiące się. BA

+ OQbowiązuię sukcessorów moich do zachowania
3 dostrzegania, aby: przepisy moie tyczące się insty*

tutu iak nayściśley dopełnionebyły. i
Prawoprzeznaczenia professorów i nauczycie*

lów zachowuię sobie i sukcessorom moim, którzy
będą posiadać miasteczko Romanów.
qo4Wszyscy „ którzy zechcą, pomńożyćfuqdusz dla
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tych nieszczęśliwych, będą tylko mieli prawo przy*

syłać wychowarńców doinstytutu, lecz mieszać się

do iego rządu pod żadnym pozorem nie mogą.

$. IV. Istotne i nieuchronne warunki względem
iego Instytutu, BA

Całe to zaprowadzenie przeznaczam iedynie na

Inagjeek Pteukonicnyc a mianówicie w miasteczku

moićm Romanowie. „| > i

Jeżeliby sukcessorowie moi, maiący dopełniać

przepisy tego zaprowadzenia, chcieli złożyć całą

suninię sześć ktoć sto tysięcy złotych polskich, w ta-

kim przypadku zwierzchność powszechnego oświe-

cenia przyymuie na siebie.obowiązek użycia tey

summy na ten sam przedmiot w miasteczku Koma-

nowie, iza iey pewność tudzież za roczną opłatę

procentów zaręczy. Budowle zaś wszelkie z ich

przynależytościani zostaną przy instytucie.

j przypadku, gdyby rząd zechciał za czasem

znieść ten instytut, lub, przenieść z Romanowa, te-

dy summa naten przedmiot teraz przeze mnie prze-

znaczóna, zwraca się do mnie i do sukcessorów

moich, równie iak i budowle z ich należnościami.

Jeżeliby liczba głuchoniemych nie dochodziła

przeznaczoney, lub gdyby edukacya dzieci nie od-

powiadała moim nadzieiom, tedy waruię sobie pra-
wo użyć pozostałości przychodów instytutu na u-

trzymanie ubogich ciężką chorobą złożonych (by-

leby niezaraźliwą) nie mogących znaleźć dla siebie

wyżywienia, z tym warunkiem, iż po wyleczeniu

się swoićm maią bydź wypuszczani z iałmużną.

$.V. O summie i iey użyciu.

- Przeznaczam milion złotych polskich na całko-

wite zaprowadzenie tego instytutu, miartowicię, Sześć
6. ,
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kroć sto tysięcy złotych polskich na maiątku moim
opartych; od których roczny procent służyć bę-
dzie na utrzymanie instytutu podług udzielnego na
to etatu. Cztćry kroć zaś sto tysięcy złotych pol-
skich ma następuiące wydatki: 1. Na budowle po-
trzebne dla instytutu. 2. Na place dla zabudowań
gospodarskich, zaprowadzenia ogrodów. 5. Na las
do opału, którego potrzebna ilość przeze mnie
przeznaczona będzie. 4. Na bibliotekę instytutu.
5. Na modele mechaniczne i różne fizyczne instru-
menta, 6. Na sprzęty, naczynia i inne gospodar-
skie potrzeby. 7. Na podróż dyrektorów i nau-
czycielów, którzy będą ode mnie wezwani.

Przez takowe ustanowienie poświęcając część
maiątku moiego na pożytek powszechny, płacę tićm
samćm hołd winney wdzięczności twórcom szczę-
ścia moiego nayiaśnieyszym monarchom imperato-
rom świętey pamięci PawŁowi I. i teraz szczęśli-
wie panuiącemu ALEXANDROWII. Ponieważ zaś to
zaprowadzenie nie może bydź trwałóm bez nay-
wyższey opieki naymiłościwszego Pana moiego,
przeto o to upraszaiąc, składam wszystko do nay-
miłościwszego Jego potwierdzenia.

JY Bomanowie 49 marca 1805 roku.

Na autentyku podpisano Hrabia „/ugust ILińsku.

Kopiia' potwierdzenia.

Mości Panie Tayuy Konsyliarzu Hrabio Irrński.*

Minister powszechnego oświecenia przedstawił
mi, za odezwą WPana, plan instytutu, który WPan

„ 'w miasteczku swoićm Romanowie dla edukacyi głu-
choniemych wprowadzić postanowiłeś, zapewniając
nazawsze trwałość takowego ustanowienia, przez
naznaczoną na utrzymanie go summę. Dzieło te
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ludzkości WPana nayżywszćm iest dla mnie ukon
tentowaniem, a czyniąc zadosyć iego chęciom, po-
twierdzam urządzenie, któreś WPan uczynił na
pomoc i wsparcie z urodzenia nieszczęśliwych. Obo-
wiązałem przeto ministra oświecenią, aby mię u-
wiadomił kiedy determinowane przez W Pana urzą-
dzenie przyydzie do skutku, a to dla okazania urzą-
dzicielowi szczególnych moich względów. Jestem
WPana życzliwy.

Na autentyku własną JEGo IwPERATORSKIEY.
Mości ręką podpisano: ok

ALEXANDER.

IV St, Petersburgu maia 27 dnia 18035 roku.

niżey podpisał hrabia
Piotr ZAWADOWSKI:

Rapport (2) *

do Jaśnie Wielmożnego hrabiego ZAWADOW-
SKIEGO ministra narodowego oświecenia, sena-
tora, radcy taynego rzeczywistego, członka Ra-
dy państwa i kawalera orderów rossyyskich ,

Od pierwszego instytutu głuchoniemych założo=
nego wpaństwie rossyyskiem wRomanowie przez
JIY. Senatora hrabiego ILIŃsKIEGO.

Instytut Romanowski dla głuchoniemych dzieli
się na trzy klassy.

pierwszey, uczniowie, którzy po sześcio+
miesięczney probie okażą naywięcey zdolności do
nauk ililteratury, uczą się: grammatyki, arytme=-
tyki, religii wyznania panuiącego lub rzymsko ka-
tolickiego, ięzyków: niemieckiego, francuzkiego,
polskiego, rossyyskiego, łacińskiego, włoskiego;

 

' (2) Przekład z kopii w ięzyku francuzkim.
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geoinetryi, fizyki, moralności, logiki,” metafizyki;
historyi świętey i świeckiey, starożytney i nowo-

cześney; mitologii, geografii, chronologii „słittera=
Aury, "historyi naturalney, botaniki;- technologii,
statystyki, farmacyi, chemii, gospodarstwa wiey-
skiego, sztuki bydlęcolekarskiey , kańdla, ; zhaio-
mości towarów, AH NARA rei
prawa. .. i I
W drugieyklasie: uczniowie którzy po' sze-

ściu miesiącach: proby nieokaznią zdolności dp nauk
i literatury, lecz maią zdatność do sztuk . piękuych,
uczą się: architektury, mechaniki, rysunku, ma-
larstwa, ieżdźenia konno, fechto wania, pływania,
sziuki ogrodniczey,' śńycefstwa; rycia na marmu-
Trze, sztukatery!, bronznietwa, złotnictwa, tubiler-
SŁWa;, zegarmistrzówstwa.

W zrzeciey klassie uczniowie którzy po sze»
ściomiesięczney probie okażą się niezdatnymi do
nauk, literatury, i sztuk pięknych, uczą Ślę: r2e*
edi następnych: sukienmietwa, tapiseryi ,.stolar=
stwa, siodlarstwa, robienia poiazdów ,. kowalstwa.

Przedmioty nauk dla uczniów:klasy.BY
przeznaczone, rozłożone są na lat sześć: ;
W pierwszym roku uczą się głachowieni: da-

ktylonomii, wyrażania myśli znakami, wymawia-
pia głosem liter, pisania, ięzyków: niemieckiego,
franeuzkiego, polskiego, rossyyskiego, włoskiego,
łacińskiego, liczbi pierwszych POREÓWye
tyki, religii i rysunków:

Na rok drugi ciąg „dalszy lekcyyprzószłoroć
cznych, 'grammatyka ięzyków wyżcy wymienio-
nych, religiia, moralność w ogólności, krótki zbiór
wiadomości w gospodarstwie: potrzebnych.

Na rok trzeci ciąg dalszy nauk poprzedzaią*
cych, historyia święta, obowiązki ludzi i| podda”
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nych, ieografiia, a mianowicie paristwa rossyy*
skiege,historya powszechnai1 rossyyska.

Na rok czwarty, dalszy ciąg lekcyypoprzednich,
matematyka, fizyka, historya naturalna.
W piątym roku oprócz dalszego ciągu wyżcy

wymienionych, daie się ieszcze mitologiia, litera-
tura, fizyka experymentalna, architektara cywilna
i woyskowa.
W roku szóstym ciąg dalszy lekcyy przeszło-

rocznych, botanika, statystyka, farmacya,chemiia,
handel, znaiomość towarów, buebbalieryi, gospo-
darstwo wieyskie, prawo natury, cywilnei poltyr
czne. «=

Dwóch klass następnych kursa olhywań się ma-
ią w „przeciągu czasu stosownie do zdatnościi po-
iętności uczniów. Dzieci płęi żeńskiey, oprócz -
nauk dawanych wetrzech pierwszych latach kłass
pierwszey , odbieraią instrukcyą robótprzyzwolych
ich płatii zdatności. ;

W. instytucie naypilnieysza dokłada się niez.
czołowitość o dobry byt wychowańców , dozwala
się przyzwoita zabawa, naystarannieysze ochędó-
stwo się zachownie, pokarmy pożywne 1 w dosta:
teczney ilości. «W tymże zakładzie utrzymuie się
lekarz którego iest obowiązkiem czuwać nad zdro-
wiem uczniów.

Instytut ma pięknie zabudówanie świeżo ukoń-
czone, założone przez JW, senatora hrabię Iriń-
SKIEGO. Długość domu. sześćdziesiąt SZEŚĆarszynów
a szćrokość dwadzieścia” wynosi: ozdobiony iest
ośmią kolumnami i facyatą w porządku złożonym
(ordre composite). Zawiera uzydzieści Sześć po-
koiów i trzy wielkie sale, przedpokóy, kuchnią,
wielki ogród i plac dostateczny do zastósowania
nauki gospodarstwa wieyskiego i politycznego,

Do użycia uczniów instytutu przeanaczone są:
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bibliioteka JW. hrabiego ILrńskreGo, galerya obraż
zów, zbiór sztychów i medalów, maneż, gabinet
instrumentów fizycznych i rzemieślniczych.

Do instytutu należą osoby następne które iuż
się w Romanowie znayduią.

Dyrektor. JP. Jan Franciszek de GaAwrrRtk
professor prawa, doktor literatury, filozofiiiprawa,
członek rzeczywisty fakultetów prawnych uniwer=
sytetu praskiego it. d. uczy głuchoniemych spo=
sobem xiędza SYKARA, Oraz wielu innych umie-
iętności ściągaiących się do literatury i ięzyka nie-
mieckiego.

Professorowie. JPP. Jakób Rąymund de Muso
(MovssrAvx), ięzyka francuzkiegoiliteratury. — De
HarTreR doktor weterynaryi.— Ferdynand Oszwie-
NIEC nauczycielszkół pu.licznych,sekretarz instytutu;
ięzyka łacińskiego, geografii, historyi i arytmetyki.—
MeRk architektury. — E. GAsTKLU (GASTECLOUxX)
członek akademii petersburskiey, bronznictwa i me-
chaniki. ć ,

Katechistowie. X. BiaŁOszycki wyznania gres
kounickiego. — X. Arno/f BROCKOWSKI rzymsko-
katolickiego.

: Nauczyciele ięzyków. JPP. SkALski ięzyka ross
syyskiego, CHODURSKi polskiego, MoNTovaNi włos
skiego.

Nauczyciele umieigtności. JPP. Korański geo*
metryi;  SZLÓCER asessor kollegialny, farmacyi i
chemii; PeŁczyński botaniki i sztuki ogrodniczey.

Sztukrnistrze. JPP. de Gnas (de GRacz) ież-
dżenia konno, pływania i fechtowania; RoGALski
malarstwa.

Kunsztmistrze czyli artyści. JPP. HAuBHAvER.
sztukatorstwa, KoRCZEWski snycerstwa, Esz (Escn)
rznięciaibronznictwa, TwaNÓW pozłacania na drze=
"wie, Esz złotnictwa iiubilerstwa, CzaBAŃski zegar=
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mistrzowstwa, HoFszTETER (HoFsTAEDTER) sukien=
nictwa,Has tapiseryi, BRAUNSZWEYGGER stolarstwa,
Sprrz siodlarstwa, MILLER karetpictiwa, SZATKOW-
ski ślósarstwa, PRArs kowalstwa, DuNA1Tow mozaiki.

Dyrektorka. JPani Karolina de GAwPERLE
z domu baronówna de SARTORY.

Nauczycielka. JPanna Anna Her.
Dla okazania postępu uczniów, instytut roma=

nowski ma honor przyłączyć tutay pismo głucho-
niemego we cztćrech ięzykach, pierwszego ucznia
umieszczonego w tym instytucie przez rozkaz wyż-
szy zakommunikowany naszemu założycielowi przez
byłego ministra spraw wewnętrznych JW. hrabię
Koaić oraz alfabet ręczny zastosowany do
ięzyka polskiego i rossyyskiego.

J. F. de Gamperle dyrektor.
J. R. de Mousseaux professor.

IU Romanowie dnia 30 września 1808 roku.

Kopiia Raportu JP. ScryBoRskieco professora
matematyki wyższey w Gimnazyum wołyń-
skiem uysłanego do zwiedzenia instytutu głu-
choniemych w Romanowie.

(Raport ten był zakommunikowany w orygi-
nale Uniwersytetowi wileńskiemu przez taynego
radcę wizytatora i kawalera Tadeusza CZACKIEGO,
pod N. 115 z Krzemieńca dnia 4 marca 180g ro-

(ku, otrzymany w Uniwersytecie dnia 15 marca
roku tegoż.)

Do Jaśnie wielmożnego taynego radcy, Pre-
zydenta kommissyi funduszów edukacyynych Wi-
zytatora i Kawalera 7'adeusza CZACKIEGO,

Od przeznaczonego do obeyrzenia instytutu głu-
choniemych w Romanowie Michała ŚCIBORsKIEGO.
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Raport.

Stosownie do zalecenia danego mi pod d. 14
roku bieżącego podN. 18, i w myśl pism do niego
przyłączonych JW. Ministra oświecenia hrabiego i
kawalera ZAWADOWSKIEGO, tudzież IuPERATOR$KIEGO
wileńskiego Uniwersytetu, przegłądałem instytut
głuchoniemych założony przez JW. Irmskieco
w miasteczku Romanowie porównywając go z ra-
portem JPana GauPERLE dyrektora rzeczonego in-
stytutu, przesłanym JW. Ministrowi oświecenia,
i znalazłem na czele tego instytutu dyrektorem
JPana GawpeRLE, tudzież professorów, nauczycieli
języków, nauk i sztuk, artystów i rzemieślników,
po imieniu i nazwisku każdego tak iak są: wyraże-
ni w raporcie dyrektora instytutu. P. MANTOVANI
nauczyciel ięzyka włoskiego nie był przytomny dla
słabości zdrowia, zaś panowie CZzABAŃsKI nauczy-
ciel zegarmistrzowstwa, HorrFsTapreR fabryki su-
kna, i Has tapiseryi nie znaydowali się w Ro-
manowie wówczas przytomni, 0 których dy-

rektor świadczył iż wyiechali dla własnych ia-
teresów. A

Z tych wszystkich atoli osób nauczycielskich
których nazwiska obeymuie rapport JP. GawPERLx,
w pełnieniu aktualney powinności przy instytucie
są tylko trzy, toiest JP, GawrrRtE dyrektor i nau-
czyciel ięzyka niemieckiego, JPP. de Movsszavx
franeuzkiego, i Oszwinsiec ieografii i arytmetyki.
done zaś Wszystkie nie pełnią ieszcze żadney po-
winności przy instytucie, gdyż nie maią uczniów
usposobionych do przyięcia nauk w raporcie wy-
rażonych, są,więc te osoby w służbie przy dwo-
rze JW. Hrabiego lutńskieGo, iakoto: P. de GRacE
nauczyciel fechtowania, pływania i ieżdżenia na
koniu iest w powinności koniuszego; P. ScuLÓŻER
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nauczycieł chemii , aptekarzem ; a Prrczyński nan=
czyciel botaniki iest ogrodnikiem,, podobnie ros
żumie się oinnych nauczycielach sztuk i artystach
instytutu.

Uczniów głuchoniemych w ogół oboiey płci
znalazłem dwunastu, których osobny reiestr z wy-
rażeniem lat wieku, płcii urodzenia przyłączam.
HTrzech tylko z owych uczniów, a ci są Zachar
'FRuxów, Dymitr KrimsNów, 1 Nikofor Manków,
nauczenisą daktylonomii, czyli sposobu pisania za
jpomocą ręcznego alfabetu, piszą w niemieckim,
francuzkim i rossyyskim „języku, lecz bynaymniey
nie „rozumieją tego co piszą i maią tylko wyobra-
żenie 104 wyrazów których reiesr dany mi w Ro-
manowie od Pana Gaxpekrz w oryginale tu mam
honor przyłączyć.

Z arytmetyki umieją tylko zrachowaći napisać
dwa znaki liczebne, toiest iedności i dziesiątków.

Z ieografii dawane im wyobrażenia cztćrech
punktów kardynalnych świ iata, toiest. wschodu,za-
chodu, północyi południa tudzież podziała kuli
ziemskiey na czićry główne części i podziału Eu-
ropy na znacznieysze kraie, które z trudnością mo-
gli znaleźć na mappie. Resata uczniów prócz wzech
wyżey wymienionych nie maią ieszcze żadney nau-
ki, nawet ani daktylonomii.:
W dniu następnym przystąpiłem do ogłądania

domu nowo zbudowanego dla instytutu; iest zga-
dny z'planem co do zewnętrzney architektury, i
lubo na planie przesłanym mi do porównania nie
znayduie się zrysowany rozkład wewnętrzny tego
domu; przeglądając go iednak na gruncie znala-
złem wewnętrzne iego rozpołożenie zgodne z opi-
sem w raporcie do JW. Ministra powszechnego
oświecenia wyrażonym. Dyrektor instytutu mie
szka w tym domu, utrzymuie rachunki wydatków
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na wyżywienie i odzianie uczniów głuchoniemych.
Jnwentarz rzeczy ruchomych iest wystarczający
w proporcyi uczniów znayduiących się w tym czasie;
każdy ma ochędożnie utrzymane swe rzeczy, po-
ściel i odzienie wygodne, stosowne do pory zimo=
wey roku; naczynia kuchenne i stołowe dostate-
czne i pięć koni dla pomocy w gospodarce do-
mowey. Przy zabudowaniu znaydnie się plac ob-
szórny maiący bydź użyty na założenie ogrodu dla
instytutu,

Bibliioteka, galerya obrazów,maneż i gabinet
narzędzi fizycznych, wyrażone w raporcie Pana
GAMPERLE, a przeznaczone do użycia dla uczniów
instytutu od JW. Hrabiego lurńskigco; znayduią
się w romanowskim pałacu. Doktor nadworny
JW. Hrabiego, Pan Friss ma staranie sobie po-
ruczone pilnować i leczyć w chorobie uczniów
głuchoniemych.

Do zupełności iednak ninieyszego doniesienia
mam obowiązek przyłączyć niektóre uwagi ściąga-
iące się iuż to do professorów instytutu romanow=
skiego, inż do stanu iego urządzenia w iakim się
dziś znayduie, iuż do przyszłey nadziei dobra, ia-
kiego sobie po nim obiecywać może kray i iego
fundator.

Nauczenie głuchoniemych daktylonomii czy-
li pisania za pokazywaniem każdey litery zoso-
bna przez pewne ułożenie ręki i palców, iest rze=
czą naymnieyszą w instrukcyi głuchoniemych, i
podług świadectwa x. de PEpóE mogą się iey ci nie-
szczęśliwi w dniach' kilkunastu nauczyć: lecz cho-
ciaż każdy wyraz za pokazaniem liter ręką napisać
potrafią; wszelako mowy ciągłey pisaney, którey
wyrazy muszą się łączyć podług składni każdemu
ięzykowi właściwey, rozumieć nie mogą, rozu
mieiąc nawet wszystkie oddzielnie wzięte wyrazy;
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ato póki im nie będą dane wyobrażenia celniey-
szych przynaymniey prawideł grammatyki. Mówię
10 z doświadczenia, bo widziałem iak wyraz napie
sany w przypadku pierwszym rozumiany iuż od.
ucznia głuchoniemego, położony w przypadkuia-
kimkolwiek innym, stał się dla diego hynaymniey
niezrózumianym. Podobnym sposobem przekona-
ny zostałem co do słów; dla teyto ważney przyczy-
ny, dway naycelnieysi nauczyciele głuchoniemych
xx. de FErćE i SicaRD przez rozmaite z wielkim
trudem wymyślane sposoby, dawać musieli u-
czniom swoim wyobrażenia prawideł gramnmaty-
cznych ięzyka, mianowicie kraiowego, i tak do-.
piero uczony głachoniemy będzie mógł pomnażać
swoie wyobrażenia przez uważne czytanie xiążek,
które może zrozumieć przy pomocy zdatnego
nauczyciela. Istotną „więc rzeczą bydź sądzę, aby
głuchoniemych uczyć iednego ięzyka, a naywła-
ściwiey kraiowego: po nauczeniu daktylonomii
zaraz przystąpić należy do wykładu prawideł gram--
matycznych ięzyka, a istotnie przypadkowaniaii
czaso wania, „wzymaiąc się w tćm, ile natura ięzy=
kai poiętność uczniów pozwoli, sposobów  po-
danych przez xx. de FErćgi SicaRD. Bez tego bo-
wiem nigdy BRON nie przyydzie do rozu-
mienia mowy pisaney, © ocby wszystkich oddziel-
nie wziętych wyrazów miał wyobrażenie; iakoż
nayważnieyszą iest rzeczą dla tych istot nieszczę-
śliwych, aby mogli rozumieć mowę pisaną i przez

nię innym Ulumaczyć swe myśli.
Przeciwnie znalazłem, że w instytucie głucho-

niemych w Romanowie, trzech uczniów usposo-
bionych do pisania zaczęto uczyć ieografii, zosta-
wialąc istotną ' naukę grammatyki czyli rozbioru
mowy pisaney samemu używaniu, ktore u głu-
choniemych, jako pozbawionych możności mó-

Dzieie dobroczyn. N. 4. rok 1823. 25
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wienia i słyszenia, nigdy nie może mieć mieysca;
zamknięto im więc nazawsze drogę do obszćrnieyszego
nabywania wyobrażeń za pomocą mowy pisaney

czyli czytania, która dla nich iest naynaturalniey-
sza, bo działa na zmysł widzenia, iedyny u głucho-
niemych. do nabycia wyobrażeń.

Wypisuię tu tabellę opłaty roczney nauczycie-
łów instytutu podaną mi od JW. Hrabiego [rrń-
SKIEGO:

1. Dyrektor Instytutu Gamperle ma mie-
szkanie, opał, światło i zapłaty roczney
złotych. . . . . . . . 1 . . . 8000

2. De Mousseaux ma mieszkanie, opał, świa-
CZ stół, wszystkie wygody we dworze
i zapłaty: BE 0a Eo 2000

3. Professor ięzyka łacińsktego, ieografi; bie
,  storyi i arytmetyki Oszmieniec ma dóm,

ogród, opał, światłoi rocznie zł. . . 2000
4. De Merk architektury, ma dóm, opał,

ogród, światło i rocznie zł. . . . 4800
5. De Gastecłoux mechaniki, prócz miążiikwi

nia, opałui światła bierze rocznie zł. . 2000
6. Kapelań katechista obrządku greko ros-

syyskiego ma fundusz dany w ziemi.
7. Kapelan obrządku rzymsko unickiego,

- prócz domu, opałui świata bierze ro-
WANIEWKE >. 70 ydy KD MOG

8. Do sztuk gimnastycznych de Grace ma
dóm, ogród, opał, światłoi zł.. . . 2400

g. Do chemii Schlózer, ma dóm, ogród,
laboratoryum, opał, światło i zł. . . . 1000

10. Do geometryi Kozański, ma dóm, ogród,
opat, SWO ABD Pono < 050 60800

11. Do malowaniapma dóm: opał, A
świalło ab ć 90 00,04 OB OSO
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12. Do botaniki Pełczyński, ma dóm, KS

światło i zł. kona « 2000
15. Do ięzyka włoskiego ontovani., ma

dóm, opał, światło i zł. . 5000
14. Doięzyka polskiego Chodurski, ma aa,

ogród, opałizł. . . g00
15. Do ięzyka rossyyskiego Skalski,maadów,

; opał, światłoi zł. goo
16. Do nauki sztukatorskiey Hobhouabiima

, dóm; opał, ogród, światło izł. . 35600
17. Do mózaiki Dunaiow, ma Se opał,

ogród, światłoi zł. . 1600
18. Do nauki tapicerskiey Zlę, ma „dóm,

opał,.ogród i'zł,+; «2:34 . 1800
„ Do nauki slosarskiey Sratkowśki,, ma E”
dóm, ogród, -opałi zł. , . 800

20. Do nauki robienia sukna Bujnetwn..ma
dóm, ogród, opałi zł. . . . . . . 8600

21. Do nauki złotnickieyi inbilerskiey Esch,
ma dóm, opał, ogródi zapłatę, podług
ugody odzącznia.

22. Do nauki pozłacania na drzewie Zwa-
nów, ma dóm, opałi zł. ż . 500

28. Do snycerstwa Korczewski, ma dóm,
ogród, opał izł. . 500

24. Do naukizegarmistrzowskieyCzabański,
ma dóm, ogród, opał i zł.. 800.

25. Do nauki stolarskiey Braunschweigger,
ma dóm, opał, ogródi zapłatę podług
ugody od ucznia.

26. Do nauki karetnictwa Miller, ma dóm,
opał, ogród,i bierze zapłatę podług u-
gody od ucznia.

27. Do nauki siodlarskiey Szpitz, ma dóm,
ogród, opałi bierze podług umowy od
ucznia.

25%
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98. Do nauki kowalskiey Prais, ma dóm;
ogród, opał i bierze podług umowy od
ucznia.

2g. Doktor, którego iest obowiązkiem mieć
staranie o zdrowie i leczyć professorów,
artystów i głuchoniemych będąc razem
doktorem nadwornym F/iss, ma dóm,
ogród, opał, światło i pensyi zł. . . . g000

Summa całey opłaty osób donauk
instytutu należących wynosi zł. 52200

 

Dyrektor instytutu Pan GawPERtE nie ma do-
kładnego wyobrażenia instrukcyi głuchoniemych,
daie znać o sobie, iż nie czytał z rozwagą dzieł
pierwszych w tym rodzaiu nauczycieli, iakimi byli
WatLis w Anglii, Amwax w Hollandyi, PERREIRA
w Hiszpanii, a z teraźnieyszych xx. de PErćE i Sr-
cARD We Francyi, pominąwszy wielu z Niemców,
którzy w tym rodzaju nauczycielstwa z pożytkiem
pracowali. Nadto, zbyt ograniczoną ma wiadomość
początków myślenia i formowania się wyobrażeń,
aby mógł znaleźć w sobie samym rozliczne sposo-
by udzielania wyobrażeń głuchoniemym. Z tychto
powodów JW. hrabia Iuińskr, łożył wszelkie sta-
rania dla sprowadzenia doinstytutu romanowskiego
P. Escnke, znakomitego instytutora w Berlinie,
w dowód czego składał mi całą listowną korre-
spondencyą z tymże Panem Escnkr. Lecz przypa-
dek choroby tego sławnego dyrektora, odiął wszel-
ką nadzieję JW. hrabiemu lurińskiemu mienia go
w instytucie romanowskim.

Pan de MovssEavx nauczyciel ięzyka francuz-
kiego ma więcey usilności w pracy, i więcey zna-
iomości teoryi potrzebney instytutorowi głuchonie-
mych. Przy zręcznieyszym dyrektorze mógłby bydź
użytecznym w instytucie.
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Wielość nauczycieli każdego ięzykai nauki od-
dzielnych, nie może bydź pożyteczną dla instytutu
romanowskiego , owszem iest szkodliwą, bo głu-
choniemi uczniówie maiąc iedyną drogę nabywania
wyobrażeń przez zmysł widzenia, ażeby z łatwo-
ścią mogli przenikać myśli swego nauczyciela, po-
Uzebuią długiego czasu do nauczenia się wyrozu-
miewać wszelkie ruchyiego twarzy, oczu, słowem,
całeyiego fizyonomii; gdy więc wielką liczbę pau-
czycielówim przedstawiamy, trudnością poznania
każdego, zrażaią się i wacą chęć nabywania wyo-
brażeń: i dla tey to przyczyny podobno, czytamy
w pismachx. DLEPE i SYKARA, iż ci nie mieli przy
swych instytutach tylko iednego lub dwóch pomo-
cników. Wiedenski instytut ma iednego nauczyciela
Pana Mav, podobnież Escukz instytutor berliński
nie wymagał od JW. hrabiega ILrńskieGo, tylko aby
mu wolno było mieć iednego pomocnika w insty-
tucie, co wyczytałem z listów P. Escuke do hra-
biego pisanych.

Nie mogę także przemilczeć owey wielości u.uk
obiętych w raporcie Pana GaxpERLE maiących bydź
dawanemi uczniom głuchoniemym, iakoto: ieome-
trya, matematyka, logika, fizyka, metafizyka, te-
chnologiia, chemiia, prawo we wszystkich swoich
oddziałach i t« d. W żadnym instytucie głucho-
niemych nie były ieszcze wyżey wymienione nauki
dawane z prawdziwym pożytkiem i chociaż Mas-
sieu uczeń głuchoniemy x. SrcaRb zdaie się mieć
niektóre wyobrażenia rzeczy oderwane, nie ma ie-
dnak systematyczney wiadomości nauk wyżey wy-
mienionych podług świadectwa samego xiędza S1-
CARD (2). Gdybyśmy 'więc przypuścili, Że instytut
romanowski, chociaż w stanie w iakim się dziś
 R:

(2) Uważać potrzeba że raport ten pisany był ieszcze w 1808 roku»
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znaydnie to iest niepodobna, żeby mówię, wydał
ucznia głuchoniemego podobnego do Massieo,
nie może iednak nigdy dla kraia wydadź ani ie-
dnego matematyka, chemika, metafizyka lub pra-
wnika. Naywiększe dla głuchoniemego uczyni się
dobrodzieystwo, kiedy będzie mógł rozumieć mo-
wę pisaną i przez nię innym tłumaczyć swe my-
śli, i wtedy dopiero może bydź korzystnie użyty
do kunsztów i rzemiósł. |

Mam honor oraz przy ninieyszćm doniesieniu
zwrócić plan domu instytutu w Romanowie, oraz
inne pisma przyłączone do tego dzieła. ©

Pisan w Romanowie dnia Michał ScIiBoRskt.
4 lutego 1809 roku. .

Od czasu tego raportu żadney dotąd o dalszym
romanowskego zakładu postępie niemożna było za-
sięguąć wiadomości , a przynaymniey pisma czasowe
nic o nim niewspominalą, hz

$ PZTENSDURG.

MaRYA TEoDOROWNA, którey zakłady dobro=
czynne w Rossyi, uwiecznić imie w potomności po-
winny, i nieszczęśliwych głuchoniemych wsparciem
się zaięła. W roku 1806 wezwawszy do siebie z Wil-
na JX. ZYGMUNTA, o którym niżey obszerniey po-
wiemy, przełożyła go nad szkołą ieszcze podów=
czas nieliczną, którą we własnym wieyskim domu
w Pawłowsku umieściła. W uczeniu głuchonie-
mych, trzymał się ieszcze dyrektor metody xiędza
DLePe, którey się w Wiedniu nauczył. Wszakże,
po trzech leciech widząc oczywisty w tym zakła*
dzie postęp, Nayiaśnieysza iego założycielka rozka*
zała go przenieść do miasta w roku 1809 przezna*
czaląc nań dom murowany z obszernym placem i
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ogrodem. Mieszkanie rozporządzono na 24 elatoś
wych wychowańców; z tych połowa utrzymuie się
kosztem Cesarzowey, a druga połowa na funduszu
domów wychowania.

Po uwolnieniu professora ZYGmuNTa na własną
iego prośbę od obowiązku, sprowadzony został
z Paryża w roku 1810 Pan Źorne uczeń i pomo-
enik xiędza SYKARAw tamieyszym instytucie. Pen-
syą iego z własney Cesarzowa wypłacała kassy. Pan
ZoFRE chcąc wprowadzić do instrukcyi głuchonie-
mych udoskonalenia xiędza SvkARA, zaczął od te-
go, że sam nauczył się wprzódy ięzyka rossyyskie»
go według prawideł grammatyki, i tak w tóm poż
stąpił, że zarównie dobrze rossyyskiego iak i fran-
cuzkiego uczy ich teraz ięzyka.

, Co się tycze przyymowania uczniów, rzecz się
ma następnie. Wybor dwunastu zostających na
koszcie J. C. M. od Niey samey zależy, i bez różni-
cy ze wszystkich przyymowani bywaią stanów; miey-
sca zas kosztem domów wychowania opatry wane,
przeznaczone są dla dzieci z tychże domów wycho-
wania; lecz ponieważ AB nie znalazła się cała
liczba takich dzieci, przyymowano więc do kom-
pleta i inne. Prócz tey liczby uczniów przyymuią
się pensyonerowie. Młodzienićc szlachetnego uro-
dzenia płacić musi na rok po 650; innego zaś sta-
nu po 450 rubli. Pensyonerów takich w roku 1822
było na koszcie monarszey familii g, na koszcie ro-
dziców i dobrodzieiów 10, wychowańców etato-
wych 25, w ogóle zaś uczniów płci męzkiey 24,
żeńskiey 18, wszystkich 42. Dzieci inaczey się nie

 przyymuią do tego zakładu, iak od lat 7 do 12.
yrektor ma wprzódy wyprobować ich zdolności a

lekarz upewnić o dobrćm zdrowiu. Głachoniemi
płci męzkiey utrzymuią się w szkole do lat 21, żeń-
skiey do 18, albo dotąd póki dyrektor nie uwia-

N
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domi, iż od mich dalszego oczekiwać nie można
postępu. Żądaiący ulokować pensyonera, podaią
prośbę na imie monarsze z dołączeniem należytych
zaświadczeń.

Dla utrwalenia tego zakładu przez naznaczenie
dlań wieczystego dochodu, nayiaśnieysza Cesarzo-
wa raczyła przeznaczyć summę, z którey procent
obraca się na utrzymanie 12 etatowych pensyone-
rów Jey Cesarskiey mości. Na teyże zasadzie od-
łożony został z funduszów domów wychowania ka-
pitał na utrzymanie z procentów 12 etatowych wy-
chowańców tychże domów.

Z przyczyny przecięcia niekiedy kommunikacyi
przez rzekę Newę, uznano za lepsze dom szkoły,
będący w części wyborskiey sprzedać, a dla dogo-
dności w uczeniu wychowańców różnych rękodzieł
i rzemiosł, szczególniey zas dla użycia ich w drukar-
ni, kupiono drugi nie daleko domu wychowania,
a do zupełnego wewnątrz urządzenia, umieszczo-
no szkołę do czasu w części gmachu na zakład do-
mu wdów przeznaczonego.

Rząd i adminisuracya instytutu poruczona zosta-
ła honorowemu opiekunowi, rzeczywistemu radcy
taynemu i senatorowi JO. Xiążęciu Pawłowi Pio-
trowiczowi SZCZERBATOWOWI.

Nauki daiące się w iustytucie głuchoniemych
są: religiia, grammatyczne poznanie rossyyskiego
i francuzkiego ięzyka, arytmetyka, początki geo”
metryi, geografii, bistoryii rysunków. Ażeby zaś
ubodzy wychowańcy po wyyściu z instytutu mieli
przyzwoity utrzymania się sposób, przydano ryto-
wnictwo, tokarstwo, introligatorstwo, stolarstwo
i krawiectwo; dziewczęta uczą się wszystkich
swey płci właściwych robot. [Do pomocy dyre-
ktorowi dodany iest między innyini i Pan ŃRYŁOW
w tym celu, aby się doskonale wyuczył sposobu
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uczenia głuchoniemych, „a przez to usposobił się
do upowszechnienia go w Rossyi (5).

Ażeby okazać iak instytut ten rychłym ku do=
skonałości postępował krokiem, umieszczamy tu o-
pis publicznego examinu w 1815 roku (4). „W tu-
teyszym instytucie głuchoniemych, pod opieką Nay-
iasnieyszey Cesarzowey MARYI TEODOROWNY zosta-
iącym, ostatniego czwartku dnia 11 lutego odpra-
wił się publiczny popis uczniów w obliczu znako-
mitszych osób i licznie zgromadzoney publiczności.
Liczba uczących się w nim teraz chłopców iest 18,
a dziewcząt 16. Dzielą się iak dawniey na 4 klas-
sy. Popisy zaczynały się od klas niższych. Goście
z wielką ciekawością i uwagą przypatrywali się, iak
głuchoniemi od prostych i łatwieyszych co raz wy-
ższych nabywali wyobrażeń o rzeczach, przez różne
-<ćwiczenia zadziwiaiącego sposobu nauczania. Nako-
niec stanęła klassa naypierwsza toiest naywyższa.
Nasamprzód zdawała sprawę z nauki dzieiów lu-
dzkich. Uczniowie, dawszy w odpowiedziach swo-_

ich definicyą historyi, opisywali różne wypadki
czasów patryarchalnych, trzymając się porządku |
chronologicznego, aż do epoki powszechnegopo-
topu. Odpowiadali potćm na różne pytania, ścią-
gaiące się do upadku i moralnego zepsucia się czło»
wieka; tłumaczyli wyobrażenia swoie o duszy, SU-
mieniu i t. p. Rzecz ta tak zaięła obecnych gosci,
że sami różne pytania uczącym się zadawali. Od-
powiedzi ich, na które przygotować się nie mogli
słuchaiących w zadumienie wprawiały. Doświadcza-
no ich potćm z rachunków. Łatwość iaką okazali
w odbywanin działań dodawania, odeymowania,
mnożenia i dzielenia; przytomność w odpowiedzi

 

(3) Zurnał czełowiekolubiwaho obszczestwa czast VIII.
(4) Kuryer litewski 1815 roku Nr 17 dnia 17 lutego,
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ma wszystkie pytania; łatwość rozumienia ze stroż
ny słuchaiących, chociaż oni w tłumaczeniu się
z myśli swoich, właściwych sobie używali sposobów
i zwrotów, przekonywałącym były dowodem grun-
townego ich wyobrażenia o rzeczach pod zmysły pod-
padaiących a razem doskonałości sposobu, do ue
dzielenia im takowego poznania, użytego. Z liczby
teraznieyszych 354 uczących się płci oboiey, 12 ma-
ią sobie odkrytą drogę do nabywania prawd nau-
ki chrześciiańskiey, przez poznanie Boga, którego
czczą iuż iako źrzódło i dawcę wszelkiego: dobra.
Szczególniey odznaczyli się postępami ciż sami co
i dawniey, a mianowicie Michał Nauwow i alnna
KnASZENNIKOWNA, Chociaż i inni zwrócili uwagę
gości na zdolność zrozumienia się z ludźmi będąc
pozbawionymi daru mówienia. Po zakończonym
examinie pokazywano rysunki uczniów, różne ro=
boty ręczne dziewcząt i rzemieślnicze ćwiczenia
chłopców. Nayżywsze ukonientowanie przeięło
wszystkich na widok tych dzieł macierzyńskiey pie-
czołowitości N. Cesarzowey Jeymości, która nie-

przesialąc na samóm tylko zabezpieczeniu losu dla
nieszczęśliwych głuchoniemych, rozciąga swą do-
broczynną troskliwość na całą przestrzeń ogromne-
go państwa, wyszukuiąc nieszczęśliwych wszelkie-
go rodzaiu, staraiąc się uczynić ich pracowitymi a
przez to sobie i towarzystwu pożytecznymi.* (d. c. p.)

Alexandra WOLFGANG.

 



305

WyYKAZANIE URZĄDZENIA POMOCY DLA UBÓZTWA
w ANGLi. /F ogóle zebrane i obiaśnione przez
Alexandra BOHATKIEWICZA. |

(02. Dżieie Dobrocz. T. III. str. 1089.)

Est modus in rebus, sunt certi denique fines;

-Quqs ultra citraque nequit consistere rectum.

HoR. Serm. I. 1. 106.

*

Określona dwóma wićrszami, powtarzanćmi
tak często,mysl Wenuzyyskiego poety, tym się ła-
twiey stosować może do tego, o którym tu mowa,
przedmiotu, im wyraźnieysze iey daie się czuć zna-
czenie, nie tylko w miarkowaniu chęci naszych, uczuć,
namiętności i nałogów, ale też we wszelkich spra-
wach naszych i czynnościach, staraniach i zabie-
ach. Umiemyż się zawsze trzymać owego sposo-

bu czyli śrzodka, owey to miary”, iaką przyrodzenie
w rzeczach zaznaczyło? umiemyż się bacznie za-
chować w granicach, za któremi albo przed któ-
remi nie może się znaydować istota, nie masz
przyzwoitego kresu, ni szczerego gruntu, iedno
pozor, fałsz i przesada? Naywyższey tylko opa-
trzności zaiste są niezmienne dzieła, są niecofnio-
nćmi iey prawa: co w przedwiecznych swoich na-
pisała xięgach, to się też ziściło, to się spełnia
i nieodzowne ma trwanie:

Pod iey opieką, przez pewne wydziały,

Idzie swym trybem iwielki i mały (1).

A zaś człowieka ustanowień i zamiarów błahość
1 nietrwałość odpowiada 1 iest cechą iego nieudol-
ności. Aczkolwiek wyższemi obdarzony od przy-

 

(1) Kniaźn, w hymnie do Boga.

2



rodzenia zdolnościami, usposobiony do przyięcia
nayszlachetnieyszych przymiotów umysłu i naypię-
knieyszych ozdob duszy; atoli w ich skierowaniu
i użyciu na dobro własne, na pomoc i dobro spo-
łeczności, albo się płonnym zwyczaynie wzbiia po-
lotem i oddala od prawdziwey mety, albo iey
nie dochodzi, nie zdołaiąc uprzątać rozlicznych
przeszkód, podległy skazitelności i błędóm. Jesli
więc godne przeznaczenie człowieka znamienicie
wynosi go nad wszystkie stworzenia; to ludzkości
właściwa krewkość i ułomność ciężko upokorzyła
go i pomiżyła. Nie zawsze mu łatwo przytłumić
w sobie marne chętki i żądze, których we wszelkiey
dobie i w każdym wieku bywa podaietą albo góru-
jąca próżność, alboli też namiętna zmysłowość: atak
miękki i płochy w dzieciństwie, następnie daie się
przyćmić namiętnościami lub nad sobą pozwala pa-
nować nałogom, nakoniec zas uciśpiony choro-
bami albo wszelkiego rodzaiu i stopnia cierpieniem,
utęskliwy: a obciążony ostygłą starością postrzega
wprawdzie prostą życia swoiego drogę, rad porzu-
cić zwodnicze, któremi dążył, manowce; ale iuż
nie czas cofnąć wstecz krok obłąkany. Przyzwoite
zaiste starożytnego filozofa, bozkim nazywanego,

, PLATONA zapytanie: Kiedyż więc umysł ludzki do-
sięga prawdy, czyli istoty rzeczy? „Albowiem
(zaraz dodaie) gdy za pomocą ciała, 1. i. zmysło-
wych władz, usiłuie co rozpoznać, widoczna

iest, Że w ten czas przez nie się oszukuie (2).
Wymieniaiąc zaś fizyczne potrzeby i dolegliwości
ciała, mówi daley, że ono ponętami i narniętno-
ściami i boiaźnią i rozlicznemi marzeniami ifra-

  

(2) Ztóre od», 5 0 6g (Zwxodryc), % ug tę dlySziag dieTa;

Oraw niy yóQ HeTó Tod otuomTos EriysiQij TL OXOTEW , OjAov OTe

róre ctanarórac Ur udroV. Phaedo pag. 60. Steph.
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szkami napełnia nas mnogiemi, tak dalece że,
(tak prawdziwe iest przysłowie ,) w samey rze-
czy o niczem rozmyślaćnam cale nie można.—
Naostatek, aczbyśmy się czasem i uwolnić od
niego mogli i zwrócić do rozważania czegokol-
wiek; to znowu 'w badaniach wszędy przeszka-
dzaiąc nieporządek sprawuie i zagmatwanie i
dotyła zraża, iż niepodobna wywinąć istoty
rzeczy (5). p. -

Lecz nie iest przedmiotem ninieyszego pisania, ni
też moim zuchwałym celem, uwłaczać bynaymniey
rodzaiowi ludzkiemu, nayzacnieyszemu stworzyciela
dziełu. Przywodząc atoli na mysl tyle udzielonych
rozumnenu: stworzeniu i tak dostoynych darów i
przymiotów, oraz wszystkie cnoty, które są go=
dną ozdobą i ścisłym węzłem społeczności, sta-
waią też wraz obecnie, upakarzaią i smucą wszel-
kiego rodzaiu cierpienia, niepokoie i błędy, któ-
rym niewolniczo podlega, a ustawicznie od nich mio-
tamy w swoich uczuciach i zamysłach odmienia się,
i chwieie iak wioicha od lada wiawu trzcina: wska-
zuią one nizki początek człowieka, iego prac i za-

miiarów nietrwałość i znikomość. wą
Ogólnie rzucone tu myśli i uwagi iakie mogą

mieć zastosowanie do dzieiów dobroczynności, tak
znakomicie udoskonaloney w Anglii; znaydzie nieo-
chybnie każdy, kto zechce poznać stan ubóztwa
rozszerzonego pomiędzy poślednieyszą klassą na-
rodu Angielskiego, kto przy tćm zechce rozważyć

 

(6) *Fodzw08 za śmduwnów zat pódow xa siódlov ravrodanóy
zał pivugias eurtrehnow tudięrrohkijg . OOTE 10 AeyópevovCH
dlndóg, rój óvri Ur autod oV0ż goovśjcai ijuiy EyylyYsTaL OU-
OśnoTe odÓdy. — Tó 0 dozatov nóvtow, 0, dv Tę ui xaż
czobj ydvntar dn gutrov zal Toanóueka rgós TO oxoneiv 1,
dv Tuis Gqrńosow ad ravtazol saqunintov %+6gU530v rragsye
xut rugoziw zał dwnkjrte, Osre wj dlvaodar Ur adrod xa-
d%ogóv zoładey. — ibid. pag. 66, ead. ed,
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wszystkie trudy, proby i doświadczenh, słowem.

całą koley usiłowań podiętych oraz praw od zwierz-

chności podanych w celu powstrzymania na tey zie-

mi żebractwa i nędzy. Zaczynaiąc to pisanie w po-

przedzaiącym ciągu Dzieiów (Tomie IIL), starałem

się wskazać ogółowym przynaymniey sposobem

obszćrność przedmiotu we względzie dobroczyn-

nym w Wielkiey Brytanii, tudzież godny interes,

iaki powinien teaże przedmiot wzbudzać u innych

narodów dla świetlnego swego postępu w rozmai-

tych gałęziach. "W nasiępuiącym tu ciągu ogra-

niczę moię zbieraninę wystawieniem obrazu za-

wićraiącego wiadomość oprawach i głównym spo-

sobie utrzymywania w państwie Angielskićm u-

bogich i żebraków, 2 wytknięciem wszelkich nie-

dogodności, a z dodaniem postrzeżeń, iakie w tćy

mierze zebrane urzędowie, przez komitet od lzby

niższćy wyznaczony, W 1817.11818. r. były w par-

lamencie czytane. Stosuiąc zaś treść tych rapor=

tów (4) do tego polskiego pisma, w skróconym ie,

ile można, podaię wyiątku, z niektórćmi tylko we-

dle potrzeby dodatkami. Jesli ninieysza błaha ro-

bota nie przyniesie ze siebie, w żadnym wzglę=

dzie porady lub iakiegos w podobnych mnićy al-

bo więcey okolicznościach ostrzeżenia czuwaiącym

nad cićrpiącą ludzkością polskim opiekunom; to

przynaymniey w zwinięciu na kilku skromnych

kartach naszych Dzieżów służyć będzie za ciąg u-

przedai dalszych popraw i nowszych urządzeń,ia-

kie zapewne wkrótce nastąpią w ekonomii dobro

czynney Wielkiey Brytanii:dostateczną zaś dla mnie .

jest nagrodą powolność czcigodnego Komitetu (5)

 

(4) Mamy ie tylko w bibl. Komit. nauk. we francuzkim przekła-

dzie: Rapports sur les lois relatiwes aux pauwres em An=

gleterre.

(5) Czytano na posiedz. Komit. nauk, d. 19. marca r. te
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który w słuchaniu udziela swey cićrpliwości, ieśli
jeszcze ią znaydę u chętliwego czytelnika, który to.
pisanie przeyrzeć zechce. Uchybienia i niedostatki,
iakie żniewprawnego pióra lekko wyniknęły, powsze».
chnym zwyczaiem podlegać mogą łatwemu pobła=
żaniu. Plena errorum sunt omnia, Cie. Tusc.1, 44.

V.

© prawach względem ubogich w Anglii. IVy-
kazanie opłat wybieranych; ich uciążliwość i
niedogodności. Postrzeżenia, uwagi i śrzodki
poprawy w tym względzie.

14

$. 1. Przedmiot badań i iego trudności.

Wiadomo, że w głównćm urządzeniu pomocy
na rzecz ubogich w Wielkiey Brytanii od dawna
iuż przyjęto w obec tę zasadę, aby wszystkie gmi-
ny i parafiie zaspakaiały w swoim obrębie potrzeby
bićdnoty, a zapobiegały wyrodzeniu się nędzy. Na-
stępnie rozszerzano te widoki, i, w niedostatku do=
browolnych ofiar, rozciągnięto podatek i stałe opła-
ty na wszystkich mieszkańców: urzędnikóm zaś i
nadzorcom ubogich zostało nadane prawo wyzna-
czania takowych opłat wedle potrzeby, zgodnie ze
sędziami pokoiu, a to bez żadnego prawie określe-
nia i z wolnością użycia wszelakich śrzodków, ia-
kieby wtey mierze czynna przezorność zdawała się
podawać (6). Ztąd nakoniec powstał ogrom czyn=
ności w ekonomii dobroczynney , ale wraz przywa*

 

(6) Ob. Dzieiów ciągu pićrw. T. III. str. 135g. i nast., 1073. i nast.—
Historyczna zaś o tych ustanowach wiadomość znayduie się
w szacownóm a obszćrnćm dziele /ideza, pod napisem: The
state of the poor: or an history of the labouring classes
in England etc. by Sir F. Morton EDEN, z którego wyciąg
skrócony iest w Recuei! de mem, sur les €tabl. dhuman. T.-
VI. ob. rozdz. Il. tomu Li
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lony nieznośnym ciężarem , który przyciska i pożera
znaczną część dochodów, tak dalece, że w obe-
chym stanie wielu rolników i właścicieli utracaią
iuż ochotęi nadzieię korzystania z uciążliwćy swćy
pracy , z którćy lichą ledwo korzyść wyslęczyć zdo-
łaią nad brzegiem stoiąc własnego upadku. Nie
dziw tedy że częste narzekania, skargi i prosby za--
syłane do Parlamentu zwróciły nie raz uwagę ie-
go na ten przedmiot. Wielokrotnie zaś naznaczone
do tego komitety nie wiele musiały wynaleźć spo-
sobów ulżenia, kiedy ich plany, podawane dla za-
radzenia przykrym niedogodnościom, doczasowe
tylko śrzodki wskazać potrafiły, a nayczęściey bez
skutkn w zwoiach .papićrowych zapomnieniu były
zostawione. Nie możemy tu się zatrudniać porówny-
waniem takowych planów, nawet i tych które przez
porządnieysze oddzielenie lub odkrycie zagmatwa-
nych części w urządzeniu dla bićdnoty pomocy do
korzystnego na dal użycia zastosować się dały. Idzie
nam o bliższe rozpoznanie postrzeżeń i uwag osta-
tniego komitetu. Widoki iego daią się odkrywać
we wstępie do raportów, które rozważamy,przed-
stawiońych, w r. 1817, izbie niższey.
W takiey się własnie zawieraią weści: „Komi-

„tet nie wziął za ścisły obowiązek korzystać z u-
„ dzielonego sobie dozwolenia, aby podawał, roz-
„ maitómi czasy, Izbie wypadki swoich postrzeżeń,
„a to w przekonaniu, że nie mógł dogodnie cho-
„dzić około przedmiotu tak obszćrnego i tak za-
„gmatwanego dotykałąc go częściami 1 bez powzię”
„cia ogólnego wyobrażenia całości. Uważaląc mad-
„to że, wedle wszelkiego pozoru, nie mógłby ob-
„stawać za rychłćm sprostowaniem praw istnieią-
„cych, któreby z siebie zapowiadać miało bezpo”
„średnie ulżenie w teraźnieyszych czasach kryty”
„czbych, co właśnie zaledwo przypisać można

.
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„ wpływowi systematu t. i. urządzenia, iaki porn

„czono mu roztrząsnąć, tenże komitet uznał, iż

„nicby nie mogło upoważniać go do przedstawiania

„wzorów zchwytanych na prędce z badań, których
„,znaioma trudność znacznie się przez zbieg okoli-

„„czności powiększyła, a które w zastosowaniu na-

„ieżyły szkopuł usiłowaniu ludzi nayskrzętnieyszych
po | nayoświeceńszych.

W całkowitym tedy lecz nader ogólnym obra-

zie wystawiony iest we wspomnionych rapportach

systemat czyli cały stan i sposób urządzenia pomo-

cy dla bićdnoty z rozlicznemi iego niedogodnościa-
mi, oraz zebrane uwagi, których celem 'iest poró*

wnawcze wykazanie głównieyszych punktów, ry-

chłóy potrzebuiących w każdym względzie popra-
wy. Tylokrotnie zaś w Anglii roztrząsany i aż nad-

to iuż znaiomy kraiowcóm przedmiot, aby cokol-

wiek tu wyraźnieyszym i widocznieyszym nieiako

uczynić, staram się go rozłożyć na pewne podzia-
ły, przez coby poplątany ten wątek wygodnićy mo-
żna było rozwiiać.

'$.2. Początek, związek i zasada praw Angiel-
skich względnie do ubogich i żebraków.

"Trudnowyprowadzić nieomylny początek praw,
zapewniać maliących w Anglii czy to pomoc 1 opie-
kę dla bićdnego ludu, czyli też przyzwoity hamue

lec ku powstrzymaniu skłonnóy zawsze do zepsucia

chałastry. Musi bydź mnićy więcćy blizkim cza-

sów, w których szćrzące się żebractwo ściągnęło na
się uwagę i pieczołowitość źwierzchności, alboli też
w których 'czułość i politowanie zamożnych osła-

niać poczynały dobroczynućm skrzydłem prawdzi-
wą niedolą bliźniego, a kiedy potrzeba walnieysza
nakazywała obmyślać tamę na zuchwałe próźnia-

Dzieie dobroczyn. N. 4. rok 1828. 24
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ctwo i skażenie. Lecz takowego postępowania pićr-
wiastkowe ślady, wpośrzód burzliwych i naiezdni-
czych zamieszek, chwieiących się i odmieniaiących
bez przestanku zasad posiadłości i własności lenni-
czych, zatarte zostały, a towarzysząceokoliczności,
iakie pochop dawały, wynikaiące ze stopnia i stanu
ludności, sposobu życia, wzaiemnych stosunków,
rolnictwa i rządności it. p. r., zarzucaią ciekawe-
mu oku zasłonę. Jeśli więc w iakim rodzaiu wia-
domości i badań historycznych, to tćm bardziey
w kolei prawodawstwa i postępów dobroczynności,
z powoduiącómi przyczynami, pewność nasza wste-
cznym isdź musi krokiem, tak właśnie, iak się po-
większa cień z oddaleniem się słońca (7). Znaydu-
ię zgodnóćm przytoczyć w tćy mierze zdanie lorda
Karwes, wzięte z iego Traktatu historycznego o
prawach, które EDEN, w przemowie do wspo-
mnionego wyżey dzieła, z podobnegoż powodu przy-
wodzi.

„Piszący historyą takowych praw z owychto
wieków ciemności będąc pozbawionym papićrów
autentycznych, a przynaymniey nie maiąc ich do-
statkiem dla wyciągnienia pasma nieprzerwanego
wydarzeń, musi zapełniać te luki postrzeżeniami
dostarczonćmi przez poetów ihistoryków, poró-
wnaniem zbiegaiących się rzeczy, nakoniec domy-
słami powzięterni z natury rządu, charakteru na-
rodowego i wszystkich,. ile można, okoliczności
czasowych: byle tylko nawet i same przypuscze-
m w YE

(7) Com tu w ogólności powiedział, ile się stosnie nawet do po-
czątków historyi powszechnego prawodawstwa w Anglii, mo-
Żna łatwo dochodzić i z ogólnego rysu, iaki w tey mierze
uczynił BLACKSTONE w ostatnim rozdziale swoich: Commer:-
taries on the laws of England. voll. 4. in 4to w mnogie
"wydaniach. Dzieło ciekawe, ma iednak do tych czas podobno
przekład ledwo ieden na ięzyk francuzki, i ten w wielu miey-
scach przewrótny, p. D. G. Bruxelles 1776. voll. 6. indvo (znay-
duie się w Bibliot. Uniw, wileń.).
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nia z wiadomościami zgadzały się historycznemi, a
stanowiły razem łańcuch bez przerwy*.

Nie wypada zas rozumieć, iżby wykazanie da-
wnieyszych ustaw urządzaiących obchodzenie się
ze wszelkiego rodzaiu ubogimi i włóczęgami było
cale nie warte i nieprzydatne. Oneżto właśnie wy=
stawiaią koley ostrożności odpowiedną przyczynomt
i potrzebom, ostrzegaią od dalszych uchybień, ia-
kie się od iednego uczynionego kroku pomnażały
następnie, i iuż nie snadno uniknąć ich można.

Prawodawstwo Angielskie we względzie dobro-
czynnym dość iest obszćrne. Nie nader wielu
atoli pisarzy użyło trudów zbićrania w obec praw
dla wyiaśnienia całości. Przez wyiątek prawie za-
sługuią na wdzięczność Richard BuRN i Franc.
MoRToN EpeN: pićrwszy, będąc znakomitym pra-
wnikiem, uczynił powszechnie szacowany zbiór da-
wnieyszych i późnieyszych praw, ściągaiących się do
ubogich wszelkiego stopnia i rodzaiu, tudzież włó-
częgów, i ie rozbiorowym wykładem obiaśnił (8);
drugi podobnież spisawszy pracowicie teto ustawy
i prawa, od całkowitego Anglii zdobycia aż do o-
statnich czasów, umieścił ie w sławnćm swoićm
dziele, któreśmy dopićro co wyżey wyrazili. Jeszcze
i RucGLa (9) do tegoż rzędu badaczów zaliczyć na-
leży. Inni zaś iedynie się zastanawiali nad zasadni-

 

(8) BunN's Dissertations on the Poor Laty etc. Pożyteczne dzieł-
ko do poznania stanu prawodawstwa w tym przedmiocie An-
gielskiego, czasów dawnych i późnieyszych, z nowemi plana-
mi i uwagami. Nader ogółowy z niego wyciąg znaydunie się
w zbiorze pamiętników przez B= luquesnoy od r. 1799.
wydawanych: Recueil de Mćmoires sur les etablissemens d'hu-
manite.— T. III. str. 118. i nast.

(9) Wspomnieliśmy iuż iego wDziezach, r. z. 1822., dość obszćr- :
ne pismo, w listach ułożone 7'%e History of the Poor, their
rights, duties, and the laws resp. them etc. Składa z po-
rządku T. VIII. i IX. dopićro wzmiankowanych Duquesnoy
pamiętników,

24%
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czćmi prawami  ostatecznemi, uważaiąc ich moc i
zastosowanie: co też we wspomnionych rapportach
zdaie się bydź zachowanćm. Dla dopełnienia więc
przynaymnićy ogólnieyszego, godzi mi się tu po-
rządek ważnieyszych niektórych praw, do naszego
należących przedmiotu, od Parlamentu Angielskie-
go różnemi czasy wydanych, aby się do wiadomo-
ści przydały, ułożyć wypisuiąc ze dwu na końcu
wzmiankowanych autorów.

A) Prawa dawnieysze aż do reformy.

Pićrwiastkowe tedy dzieie dobroczynności An-
gielskiey, mianowicie pod względem prawodawstwa,
jak snadno widzieć z tego, com dopiero w ogólno-
ści namienił, zostaną zagrzebane w niepamięci cza-
sów: o stopniu zaś i losie ubóstwa, lecz tylko
w znaczeniu wyrazu ogólnóm, z owego okresu, mo-
Żna dość trafne robić domysły uważaiąc na to, że
zwyczaynym porządkiem pacholstwo czepiało się i
dzierżało strony potężnieyszćy, a ubogi motłoch
Jgnąć musiał i hołdować zamożnieyszym, iakimi
byli inż baronowie i równego mnićy więcćy zna-
czenia inni bogatsi włodarze. Klassa niższa rolni-
ków mogłaiieszcze mieć swoie swobody; ostatniey
zaś uważaney prawie za przydatnią część społeczno-
ści, prawdziwie ubogiey chałastrze nędza była wła-
ściwą (10).

Od czasów zdobycia czyli nayścia Norman-
dów z Gwilhelmem aż do panowania Edwarda
II[., t. i. do r. 1527., los ubogich polepszać się
zaczynał : ściśley atoli mówiąc, epokę tę szczęśli-
wszą wyprowadzać wypada od Edwarda I (11),

 

(10) OŁ. Ruggle m. wsp. list TV.— Eden m. w. rozdz.I.
(11) Przyznaie mu Blackstone nazwanie Justiniana Angielskiego

w prawodawstwie. Ob. m. w. przekł. franc. T. VL. sw. et:
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który opanowawszy część północną kraiu Gal-
lów, zwrócił był oko na bićdnieyszych poddanych,
a zalecił uwaluiać niedostatnich po żjdownickkAOk
od wszelkich kosztówi rozmaitego rodzaiu praw=
nych ciężarów, wymagać zaś słowa honorowego,
gdzie było trzeba pieniężnego zaręczenia. Wydane
(r. 1284. ) w tym widoku od parlamentu prawo
znayduie się w zbiorze ustaw nazwanym SZałułum
JValliae (12). Ze wszech stron, po wielokrotnych
a ciężkich wstrząśnieniach, weselsza1 łagodnieysza
dla bićdnoty ukazała się postać pod tćmże Fdwar-
da l. panowaniem. Związki społeczeństwa daleko
powolnieysze między mieszkańcami rozmaitych klas
utrzymywały rządność: przyniesione zaś dawniey
przez Normandów zarody porządnieyszego rolni-
ctwa teraz się aż dopićro buyniey zaczynaią roz=
krzewiać (15).

Z tćm wszystkićm, czeladź naiemnicza albo po-
dziennicy, nazbyt swey woli zostawieni w „przebie=
raniu roboty , z rozmaitych przyczyn tu i ówdzie
rozpuszczać się lubiący, do wykrętówiwłóczęstwa
nabrali też powoli nałogu. Długo to im zapewne,
przynaymnićy po większey części, uchodziło bezkar-
nie: aż w ostatku za panowania iuż Hdwarda Iil.,
bo.w r. 154g., wydane postanowienie parlamentu
względem podzienników (journey mans), o0zna*
czyło ich strawne i gażę wedle czasu i zatr udnie-
nia, zapowiadaiąc wyraźnie, że ich pracowitość,
dopóki tylko siły wystarczać mogą, iest iedynóm
źrzódłem na zaspokoienie potrzeb. Ostirzeżono zaś
w obec aby nikt pod karą więzienia, nie ważył się

  

(12) Ruggle m. w.— Zdaie się, Że przez tę pobłażłaiącą niedosta=
tniemu ludowi ustawę, Edward1. chciał znieść owe prawne
sztrafy czyli „kary pieniężne, za których niewypłacenie da=
wniey każdy niewolnikiem zostawał, Ob. Blackstone m. w
T. VL. str. 446.

(1359) Eden m. w.
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nie dawać zdolnym do pracy włóczęgom;, aby przez
to mie dawać im zachęty do próżniactwa i dobro-
wolney opieszałości względem siebie (14). Prze-
mysł i rękodzieła iedynie i znakomicie w tymże
się czasie podniesły, (nawet właściwie i początek
ich tu położyć należy,) a to przez szczególnieysze
Hidwarda 1Il. zachęcania, przywileie i wszelkie
ułatwienie zagranicznym rękodzielnikom, którzy
przychodzili, tak dalece, że, mimo woien z Fran-
cyą, skutkiem zachęceń rządowych i pomocy, sukna
za granicę, oprócz wewnętrznego w kraiu wypó-
trzebowania, wychodzić obficie zaczęły (15). Lecz
takowy postęp nową sprawił niewygodę. Albo-
wiem powiększaiąca się następnie liczba rękodzielni,
potzebuiących niemałego robotnika, ściągała mnó-
stwo do miast rolniczych naiemników, którzy wła»
śnie na hasło większego zarobku przy mnieyszey

„ piżeli na wsi przy roli podległości, opusczalii od-
mieniali służbę, a częstokroć i zbłąkać się musieli.
Te więc i tym podobne powody, tudzież skargi i
żale właścicielów, od których iuż naiemnik zbyte-
czney zapłaty wymagać umiał, skłoniły króla w r.
1550. do wydania ścieśniaiących ustaw, któremi
określono wysokość zapłaty stosownie do rodzaiu
robot i zdainości, obostrzono posłuszeństwo żołda-
ctwa, a zakazano żebrzeć tym, którzy do iakiey-
kolwiek. pracy byli zdatnymi (16). Dalćy nawet
posunięto surowość, bo upusczenie: roboty i tuła-
ciwo ściągały karę uwięzienia na dni 15., a wło-
częstwo i ucieczka do miast lub okolic odlegley-
szych zagrażaly piętnem żelaza rozpalonego na czo-
le z literą F. felonious, t. i. zuchwalca oznaczaiącą.
Urzędnicy policyyni mieli ich do właściwych za:

  

(14) Ruggle m.w. (15)Eden M Wa: ”.
(16) Eden m. w.
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wsze mieysc żchwytawszy odsyłać (17). ' Jeszczei
inne ża Edwarda III. mianowicie r. 1560. i 1565.

wydał parlament rozkazy, przepisuiące pokarmu ro=

dzay dla rzemieślników, odmiany w odzieniu i ga-

tunek iego dla rozmaitych stopni przemysłowego

ładu, oraz inne pormnieysze rzeczy, które zamil-
czamy.

Richard IL. potwierdził powyższe ustawy w r.
1378., a dotych nowe ieszcze w r. 1588. parlament
przydał oznaczenia, iako to: aby służalcy i podzien-

nicy nie porzucali mieysc swoich (18), nawet pod

pozorem pielgrzymstwa, bez wyraźnego pozwole=
nia na pismie od sędziów pokoiu. Nie maiący bo-

wiem tego i schwytani, byli zamykanymi w łańcu-
chy, im the stocks, i zostawali w więzieniu nim

kto nie dał za nimi poręki. Toż samo prawo za-

brania oddawać do iakiegokolwiek rzemieślnictwa

dzieci zaiętych robotami wieyskiemi, aż nim dóydą

lat 12.: nakazuie żebrakom słabowitym zostawać

w tychże mieyscach i okolicach, gdzie się znayduią

w czasie ogłoszenia tych postanowień; a ieśliby ta-

meczni mieszkańce mie mogli lub nie chcieli ich u-
trzymywać; to maią się odesłać do innych kanto=
nów, hundred, alboli też w końcu do mieysca swe-

go urodzenia. Wszystkie gry zakazane naysurowie

były też zastrzeżonemi, i t. d— W ogólności zas,
prawa Richarda 11. na żebraków znane są ze swey

ostrości.—EpeN czyni domysł, że w tymże czasie

były iuż iakieś zalecenia mieszkańcom, aby znay«

duiącym się między sobą niedołęgom wsparcie da-

wali (19) Znayduie on także w iedney ustawie
*

 

(17) Ruggle list IV. ,

(18) t. i. aby nie wychodzili z obrębu swoiego distryktu, czyli

kantonu mnieyszego lub większego: hundred, rape, wapen-

" take. ż

(19) Eden m. w. rozdz. I.

w



876

z r. 1591. wyznaczoną k temu celowi część dziesięć
cin i dochodów kościelnych: robi nakoniec uwagę
względem przyczyn rozższeronego ubóstwa, nazna-
ezaiąc tego początek od czasu pobłażalnego roz-
wolnienia poślednieyszego pospólstwa, rozmnoże-
nia przemysłowych rękodzielaii handlu ż t. p. —
Nie możemy się tu zastanawiać W tćy mierze (20):
__Lubo pod następoymi królami aż do Henryka

VII. nie masz ważnych względem ubóstwa praw,
oprócz urządzęń zapłaty i inoych warunków i po:
trzeb w utrzymaniu robotników; znacznieysze z nich
iednak wymienić wypada.

I tak wzmiankowana dopićroco z r. 1591. usta«
wa znowu, na początku panowania ZZenryka EV.,
przeznaczaiąca zaakomity na rzecz ubogich faudusz
z dochodów na klasztory, dotknięte iuż reformą,
przyjętą została. Lecz nie wiadomo, z iakieyta
przyczyny wyszło wkrótce innego rodzaiu urządze«
nie żabranialące utrzymywać gwałtem podzienni-
ków przy robocie tygodniowej: (4 la semaine).

Daley zaś prawodawstwo względem bićdnot
zachowało zupełne milczenie aż do r. 1414., w któ-
rymto czasie, przez powtórną ustawę, iuż za Z/en-
zyka V. sędziowie pokoiu zmuszeni byli aresztować
ściśle włóczęgów za pomocą podwładnych swoich
w kantonach, Zostali nadto upoważnieni ciż urzę:
dnicy do wglądania w postępki naiemników i słu-
żalców względem swoich panów i wzaiemnie: mieli
nawet podobno prawo wymagać przysięgi na po-
parcie wątpliwych wymówek, a wszelką władzę
naznaczania kary, podług sumniennego przekona=
nia, za wszelkie nadużycie i. przestąpienie ustaw
i praw temu właściwych. -

ZE

(20) Starałem się powszechnieysze przyczyny ubóstwa na ziemi
Angielskiey wskazać 'w Dzieiach r. z. 1822. T. III. str. 1076.
naśte
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Henryk VI. ostatnie to urządzenie potwierdził
w drugim roku swego panowania; w szóstym zaś
„oku zalecono sędzióm pokoiu, aby ci w swoich
obwodach, a merowie i syndykowie po wsiach i
miasteczkach, ogłaszał corocznie po razu oznacze-
nie przyzwoite zapłaty maiącey się dawać na rok
następny służebnikom. W tymże czasieipodobno
razem, w roku 1406., wyszedł zakaz rodzicóm po
wsiach, aby nie oddawać dzieci, nawet wyższego
nad lat 12. wieku, do żadnych rękodzielni lub rzes
miesła, ale chować ie w swoimże rolniczym stanie.
Dała do tego zapewne powód potrzeba ożywienia
rolnictwa. W r. 1456. pozwolono wyprowadzać
zboże za granicę w czasie taniości, a to bez opłaty
cła. W sześć lat późniey tę ustawę na lat 10., a
w roku 1444. potwierdzono na zawsze. Nadto
nastało zastrzeżenie, aby służebnicy, maiący zas
miar odmienić mieysce służby, sześciu miesiącami
pićrwćy uwiadamiali swoich panów, alboli też po»
zostali na rok następny.

Liczne zaś zawsze wychodziły urządzenia opła-
ty dla każdego rodzaiu robotników i na każdą ro«
ku porę; lecz ie opusczać tu się zdało.

Lubo zbyteczna surowość praw na ubogich,
ieszcze od Richarda Il. zaprowadzonych, pod
Henrykiem VII. znacznie ulżała, gdyż i napływ
nędzarzów po więzieniach stał się nieźmiernie u-
ciążliwym; zasady atoli wykonawczego w tćy mie-
rze postępowania były zachowane, a sędziowie po»
koiu zawsze mieli ulegać odpowiedzialności za oczy-
wiste zaniedbywanie używanych od dawna obo«
strzaiących przepisów. Z tóm wszystkićm, od osta-
twich, pod Złemrykiem VI. wydanych ustaw, nię
było nowych aż do r. 1496. Urządzenie w tym
czasie wydane zaleca rządność wieyską i zachowa:
nie od upadku domów rolniczych, zachęca do
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czuyności nad niedolą wieśniaków; ale i zagraża

wraz włoczęgóm i opieszalcóm więzieniem przez

trzy dnii tyleż nocy, obiecuie chlćb i wodę, a

potóm wypędzenie z miasta. Zdatny do pracy ma

bydź odesłanym na mieysce swego urodzenia, albo

gdzie więcey znaiomy, lub ostatniego zamieszkania,

i ma tam pozostać pod wspomnionemi karami. Źa-

den się też rzemieślnik niech nie waży tknąć gier

zakazanych, chyba iedno w święta Bożego naro-

dzenia. Sędziowie. pokoiu odebrali rozkaz ogra*

piczyć wyprzedaż piwa.  Bićdnieysi uwolnieni od

kosztów w sprawach sądowniczych: cena pracy

urządzona i t. d. (21).

Nakoniec, w szóstym roku panowania /fenzyka

VIII. zapłata dla posługaczów rozmaitych nanowo

została opisaną i oznaczoną, równie 1ak przeciąg

roboty dzienney, pokarm i spoczynek. Tegoż zda-

ie się roku, sędziowie pokoiu mieli przyznane so-

bie upoważnienie pozwalania rzetelnie ubogim,

starcom i niedołęgom żebrzeć w pewnym okręgu

mieysca; włóczęgów zaś bez takowego pozwolenia
schwytanych należało karać biczowaniem, a potćm

wraz odebrać przyrzeczenie powrotu niezwłóczne=

go na mieysce właściwe pobytu. i

Pod Henrykiem VIII. iuż także widoczne iest

rozróżnienie ubogich na dwa rodzaie, t. i. starców

lub niemocników, i żebraków zdrowych. Pićrwsi,

podług ustawy w r. 1550. (ieśli tylko nier. 1520.)

wydaney, żebrzący zapozwoleniem sędziego pokoiu,

lecz zaobrębem wyznaczonym, podlegali karze dwu-

dniowego uwięzienia o chlebieiwodzie: po czćm

zaręczyć musieli, że nie przestąpią swoley dziel-

nicy: ieśliby zaś bez pozwolenia żebrzeli; podług

uw,

(21) Ruggłe 1. IV. przy końcu.
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woli sędziego pokoiu, byli więzionymi, albo też
ćwiczonymi, i nadto przysięgą utwierdzali ścisłe
w żebraninie swey zachowanie granic wskazanych,
które im też natychmiast wyznaczyć należało. Lecz
drugiego rodzaiu żebraków zdrowych, którzy schwy*
tani usprawiedliwić się nie mogli, uwiązywano do
taczek i chłostano aż do krwi: zaraz byli zmuszeni
uczynić przysięgę, że się wrócą do mieysca wła-
ściwego i tam zostaną naymnićy przez trzy lata;
alboli też zatrzymani do robót.

Wszelakoż takowa żebrzenia wolność,dana acz
tylko niemocnikóm , wyradzała ciągłe niedogodno-
ści i nadużycia, które właśnie skłoniły parlament
do rozciągnienia nowych urządzeń. Na skutek więc
zaraz wydanego prawa, r. 1555., przełożeni nad
prowineyami, merowie, szerifowie i inni urzędni-
cy, tudzież właściciele domów i naczelnicy miast,
albo parafiy, hrabstw it. p., zostali obowiązani i
znagleni do tego, aby iuż wszystkich ubogich starali
się utrzymać w swoich wydziałach, tak przez dobro-
wolne składki, iako też obmyślaniem wszelkich środ-
ków zaradzaiąc ich potrzebom, byle tylko nie widzia= -
no nigdzie żebraniny, pod karą miesięczney do skare
bu na tenże cel opłaty, od każdey uchybiaiącey pa»
rafii po 20. szylingów (40. zł. p.). Uznano za nay-
walnieyszą potrzebę i iedyny sposób ucieczkę do mi-
łosierdzia dobroczyńców mieyscowych. Pobudzać
więc do tego, zbawiennego w każdey przygodzie,
ratunku i zachęcać lud bogoboyny powinni byli
urzędnicy kościelni, plebani, wikaryusze it. p. na
LaGiob., naukach, przy spowiedziach i wszelkich
religiynych posługach, które duchowieństwu ie-
dnaią należyte poważenie, zaufanie i przekonanie
do podniecenia iskierki wrodzonego ludziom poli-
towania nad słabością chorobną i cierpieniem bli-
źniego. Urzędnicy zaś cywilni i policyyni kwesto-

4Ń
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wać mieli po swoich dzielnicach w niedzielne dni

i świąteczne. Jałmużny osobiste zastrzegano, lecz

do spólnych ie składek zbićrano, równie iak inne

| rzeczy na odzież albo żywność, maiące się ubogim

podług słuszności rozdzielać. Dzieci, niższego od

lat 14. wieku, a nad 5. lat wyższego, mieli pra-

wo naczelnicy miast i nadzorcy umiesczać przea

pewną umowę u wyrobników lub rzemieślników.

Nie zaniedbano w tey ustawie oznaczyć wszelkich

szczegółów przezorności: syndykóm kościelnym po-

ruczono wybićrać co kwartał pięciu lub sześciu

poczciwych mieszkańców, którzyby spólnie obra-

chówali rachunek przez kollekiorów, zich szcze-

gółowych czynności podany, a to podług regestrów

nayporządnieyszych. Ci zaś kollektorowie poru+

czobego sobie obowiązku nie mogli dłużey nadieden

rok sprawować. Spólna skarbnica czyli kassa iał-

mużnowa musiała bydź powierzana człowiekowi po-

czciwości doświadczoney. A ieśliby w iakich pa-
rafiiach bogatszych zebrane z iałmużn lub składek

dostatki przewyższały wszelkie potrzebne rozcho-
dy; to się takowey pozostałości używało do zapo-
mogi parafiy, miast 1 okolic, w których podobneż

jałmużny nie wystarczały na wsparcie mieyscowego

ubóstwa. Merowie też i mieszkańce w parafiiach

niezamożnych, których troskliwe starunki nie po-

wafiły dokazać ostatecznego skutku, nie ulegali, tak

jak drudzy mniey dbali, sztrafowi 20. szylingów (40

zł. pol.). Lecz nikt w ogólności, ani ze świeckie

ani duchownych wszelkiego stopnia, nie mógł się

wybiegać od ofiar, do iakich tylko był w stanie,

mianowicie w potrzebach nagłych dla poratowa-

nia podróżników pieszczęściem dotkniętych, sko-

łatanych przygodarni nieprzewidzianemi, rozbitych

na morzu, pogorzelców i t. p.

Przeciwnie iednak, na stronę włóczęgów, na*

ł
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zwanych tu rufjlers, nierządnych, tudzież żebraków

zdrowych taż sama, z r. 15350. ustawa daleko gro-

źnieyszym tonem przemawia. Równie bowiem iak

i pićrwsza owa z r. 1580. grozi więzami i chłostą

za iednorazowóm na tułactwie schwytaniem. A lubo

zalecono naczelnikóm parafiy, przez które, po wy-
ciórpieniu kary, wracaią się 'do mieysc swego

urodzenia lub też zamieszkania, trzyletniego przy-

naymnićy, dawać im pomoc i odpoczynek podró-
Żny, ato nakażdy dziesiątek mil (angielskieh); atoli

za pićrwszćm odpadnieniem do żebraniny i włó-

częstwa, alboli też opusczeniem roboty, do którey

się iaki z tułaczów tych odstawi, nakazuie prawo.

ucinać wyższą część ucha prawego, alboi całe, a chło-

stą karać nanowo: lecz ieśli i po wytrzymaniu cięż-

kich takowych karceń nie nastąpi poprawa; ma się

zachwalec wtrącić do więzienia i czekać tam wyro-

ku po pićrwszćm zaraz sędziów zebraniu, iako nie-

przyiaciel społeczności (22).

Mimo tych wszćlakoż nieco zaosuey i surowey

karności środków, przedsiębranych wielokrotnie

od Parlamentu na postrach zatwardziałcy zgrai
włóczęgów, niewiadomotylko czyli często będą-

cych w spełnieniu, widzimy iuż za panowania

Ilenryka VIII. dalece rozciągnioną czuyność 1

opiekę nad bićdnotą, a posięp urządzeń dobro-

czynnego przedmiotu. Cała zaś koley praw namie-

nionych wobec, służyć zdaie się też nadto do po-

znania stanu wewnętrznych krain potrzeb w o0-

wych czasach i stópnia rolnictwa w Avglii. Nie mo-

gliśmy się iednak rozciągać względem wszystkich
różnocześnie zachodzących ustaw od Parlamentu

podawanych w celu oznaczenia i urządzenia mia-

nowicie zapłaty maiącey się dawać w każdym ro-

 

(22) Eden m. w. rozd, I. kon.
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ku, wedle mieyscowych okoliczności, wszelkiego

rodzaiu służebnikóm rolniczym i przemysłowym,

oraz cemy przyzwoitey na rzeczy do głównych po-

wzeb służące, tak żywńości iak odzieży i t. p. na

wygodę poślednieyszemu ludowi. Drobiazgowe ta-

blice, iakieby wiele razy kłaśdź należało, natrętną

a długą zrażałyby oko igraszką. Ale w powsze-
chności uwagę zastanawiaiąc nad całćm tómto lat

pasmćm, które się od głuchey niepamięci rozcią-
a aż do czasów Zlenryka VIIL, można z pewno-

ścią twierdzić że klassa ludu nayniższa, która za-
wsze i wszędy iedyną przyrodzonych wygód na-

dzieię powinna zakładać na własney pracy acz tru-

doey i niepośpieszney , doswiadczała pomyslnieyszey

doli w czasach poprzedzających panowanie Henryka

VIU. w Avglii, viżeli następnych. Wiele bowiem ze=

wnpętrznychi wewnętrznych przyczyn, wyradzaiących

ubóstwo i nędzę, ieszcze było dawniey nieznanych.

A tak i nagroda za pracę prawem oznaczona nie

odeymowała nigdy skrzętnemu wyrobnikowi sposo-
bu do żywienia swoiego rodzeństwa, i cena Ży-
wności (wyiąwszy niektóre chyba tylko przypad-
kowe głodu wydarzenia), równie iak inne rzeczy

nabyte były w odpowiednym stosunku, i dawały

'się łatwiey oszczędzać na przypadek choroby lub

jakie niespodziane przygody. Skromnośći prosto-

ta Życia nie rychło imader powoli musiały się za-

cićrać i kazić zbytecznómi nienasyconych nałogów

potrzebami. W poźnieyszych właśnie czasach we-

szło, we zwyczay używanie tabaki, i szkodliwym
wpływem na nerwy działaiącey herbaty (25), 22

 

(23) Dostateczną o niey we wszystkich względach znayduiemy

wiadomość w cale piękućm i ciekawćm pisemku, świeżo do-

pićro wydrukowanćm, członka Kom. Prof. WOLFGANGA: Rzecz

o Herbacie. Wilno 1823, u Józ. Zawadzkiego. Ob. stt. 30»
nast., 44.-1 nast. :
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którą się i lud pospolity w Anglii chciwie i ze
zbytkiem ugania. Ale też równie zgubne rodzaio-
wi ludzkiemu napoiów rozpalaiących wynalazki sro-
motne wspomnienie znayduią w historyi wieków
dość blizkich: a tak i piwo brudną gęstością krew
psuiące i wódka iałowcowa, tento płynny ogień
z niewidomą szybkością pożerający, które są teraz
uznane za głównieyszą przyczynę ubóstwa rozsze-
rzonego między pospólstwem Angielskićm, za po-
dnietę powszechnego zepsucia obyczaiów, ieszcze
w owych czasach, któresmy przebiegli, prawie nie
były znaiomemi. Wszystko lud utrzymywało w przy-
rodzonych granicach, wszystko ieszcze do czuy-
ności i porządku skłaniało: postępowanie zaś mo-
ralne poddane bezpośrzedniemu dozorowi ducho-
wieństwa, dopóki błoga na ziemi Angielskiey pło-
nęła ieszcze pochodnia Rzymsko-katolickiego wyzna=
nia, w bogoboyności i nadobney zostawało prosto-
cie. Zuchwała tylko zatwardziałość, hultaystwo i
włóczęstwo tu i ówdzie potrzebowały prawnego
hamulca (24).

Naostatek od Henryka VIII., przez ciąg ledwo
lat kilku, nie wielkie, i prawie żadne, zaszły od-
miany w prawodawstwie Avgielskićm we wzglę-
dzie ubóstwa , aż do panowania -Zdżbieży, od któ-
rego się zaczyna zasadnicze urządzenie pomocy i
opieki publiczney nad wszelkiego rodzaiu ubogić-
mi. Kończymy więc te czasy ostateczney kassaty
w Anglii klasztorów, i ninieysze przydługie nieco
wyboczenie o prawach i ustawach dawnieyszych.

 

(24) Ob. Ruggle m. w. list. V.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

 

Z
I
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KoLLEGIUM DLA LITWINÓW W PRADZE, ZAKŁAD KRÓs

LOWEY JADWIGI (1).

Sama wzmiankaimieniatey wielkiey monarchi-
ni obudza zasłużone uczucie chwały, którą sobie-
pełoemi świątobliwości i.miłosierdzia uczynkami
w oczach Boga; staraniem zaś o byt błogi ii oświe-
cenie swychpoddanych, w oczach-świata ziednała.
Nad ich szczęściem pracować było naymilszą iiey
duszy namiętnością; wszyscy :zarówno doznawali tey
czułey opieki, ale żadna kraina tyle dobrodzieystw
z dey 'szezodrobliwey ręki pie wzięła ile Litwa. Roz-
niecenie . światła wiary, wykształcenie obyczajów,
spokooyność wewnętrzna, nadanie swobód, słowem:
pomyślność wieczna i doczesna tego darodu zay-
mowały ostatnie chwile pięknego życiaJadwigii
włożyły na iey skronie miezwiędły wieniec wdzię-
czności którym ozdobiona zstąpiła do grobu. Jak
toskliwą była o oświecenie Litwinów nayoczywist-
szym tego dowodem iest zakład naukowy, który na
dwa lata przed zgonemswoim dla młodych Litwi-
nów w Pradze uczyniła. Dla braku pism urzędo-
wych nie iesteśmy w stanie dadź zupełney wiadomo-
ści o tym instytucie. Mamy tylko przed sobą wy-
ciągi z trzech dyplomatów mianowicie: 1) zaktu za-
łożenia kollegium przez królową Jadwigę 2) z po-
twierdzenia tego zakładu przez króla czeskiego Wa-
cławai 3) z pełnomocnictwa służącego prokurato”
rom królowey w Pradze; rozumiemy jednak, że 1
udzielenie tego co posiadamy nie będzie oboiętnem
dla naszych czytelników zwłaszcza,że według świa-
dectwa Bogusława Balbina (2)oryginały pomienio-
nych dyplomatów znayduią się w archiwum uni-

  

(1) Ob.Dzieiów Dobroczynności T. I. str. 49.
(2) Batsini Bohuslai $. ER ÓŃ Docta T.ck p. 24,
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wersyteln praskiego. Może ta wiadomość zwróci
uwagę do podobnych poszukiwań, może który ze
zwiedzających stolicę czeską Folaków zechceie wy”
dobydź z ukrycia i1 światu uczonemu ogłosić.

I- Akt założenia kollegium przez królową Jadwi-
gę dany w Krakowie 1397 r. 10 grudnia.

1. Chociaż nayważnieyszym obowiązkiem iest
panniących przed nikim bram szczodrobliwości i
hoyności swoiey nie zamykać, królowa wszakże po-
czyluie za nierównie świecą powinność łaskawo-
ścią swoią tych obdarzać, którzy poświęcają życie
swoie służbie Pana Boga, dsóśco i i rozszerzeniu
wiary Jezusź Chrystusa.

2. Litwini iinne złączone z nimi narody nieda-
wno poznały Boga, chrzest święty przyięłyi doie-
dpości z kosciołem rzymskim przystąpiły.

5. Gdy więc niektórzy z tógo narodu młodzień=
cy, poczęli usilnie pragnąć sach iako ieleń zdroiu,
a tak łakąć iak owa kananeńska niewiasta okru-
szyn znaiomości Bogai słowa bożego.

4. Aby przeto między żądnymi nauki Litwina-
mi nie tylko cnot i wiary katolickiey zabłysnęło
światło, lecz żeby także samo sprawiedliwości słoń-
ce Chrystus góry litewskie za pomocą takich uczo-
nych mężów oświecił, a z winnicy którą oni zasa-
dzą pokrzywy bezbożności wyplenił; święta królo-
wa oświadcza, że wiele nocy bezsennych na„myśle-
niuprzepędziła iakimby sposobem cel eosią-
gnęła, że nakoniec zwróciła oko na Pragę gdzie na-
*tenczas chwała Chrystusa i nauki naywdzięczniey
moi

. Z wych powodów uprosiła sobie u Wacława
sipojakieka i czeskiego króla, brata swoiego naymil-
szego, pozwolenie na kupno dokia i maiątków z któ-

Dzieie dobroczyn. N. 4. rok 1823. 20

«
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rych dochód przeznacza na utrzymanie Litwinów
uczących się w Pradze.

6. Gdy królowa sama do Pragi ziechać nie mo-
że, dla przyprowadzenia tego przedsięwzięcia do

skutku, naznacza pełnomocnikami: Magistra Jana
'Szczeknę kanclerza nadwornego,Krzyża Kramarza
(Crucem Institorem) i Nyeprona obywateli więk-
szego miasta Pragi,którym moc zupełną na kupno
domu i maiątków, ubezpieczenie sammi dochodów
nadaie. ŚL

"

II. Potwierdzenie Wacława króla czeskiego za-
kładu krółowey Jadwigi, dane wPradze r. 1397
d. 20 lipca.

1. Naywalnieyszćm zawsze było króla staraniem
aby* wiary katolickiey światło rozszerzało się po
wszystkich kraiach ziemi, aby nićm oświeceni lu-
dzie opuściwszy bezdroża błędów, szczęśliwie na
drogę prawdy skierowani zostali, aby Bóg wszech-

mocny, iak niegdyś ów lud wybrany tak i ten no-
wo na łono kościoła św. garnący się słowem i ży=
ciem wiecznćm udarował.

2. Nayiaśnieysza królowa Polska Jadwiga sio=
stra J. K. M. usilnie prosiła o pozwolenie na kupno
domu w mieście Pradze i posiadłości ziemskiey
w granicach królestwa czeskiego za 200 kop gro-
szy szerokich praskich, aby w tym domu iz docho=
dów wybieranych z maiątków, młodzi Litwini i in-
ni poddani 1. K. M. prawdziwey pobożności i po*
znania Boga wszechmocnego nąbydź, wróciwszy zaś

- do oyczyzny innym tego rodzaiu dobra udzielać mo-
gli, bo aż dotychczas owa kraina nie znała czci Bo-
gai wiary w Jezusa Chrystusa.
"5. Nayiaśnieyszy król przychylaiąc się do tak po=

bożnych i sprawiedliwych żądań rozkazuie: aby się
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nikt nie ważył mianowicie z obywatelów miasta Pra-
gi czynić iakieykolwiek przeszkody w kupnie takie-
go domu i posiadłości ziemskiey.

4, Z woli królewskiey dom ten i posiadłość ziem-
ska maią bydź wolne od wszelkich podatków i cię-
żarów, a ieśliby kto inaczey w tćm sobie postąpił
uarażony zostanie na niełaskę nay wyższą.

II. Pismo Notaryusza akademii praskiey, w któ-
rem pomieszczone zostało pełnomocnictwo ma-
iące służyć Krzyżowi Kramarzowi prokurato-
rowikrólowey, w Pradze,r.1411 d. 29 kwietnia.

1. Krzyż Kramarz, dom czyli kollegiam przy
kościele Jerusalem albo w innóm miescu gdzie mu
się zdawać będzie, przeznaczy i w nim 12 uczniów
umieści, na których utrzymanie 41 kop groszy sze-
rokich praskich odłoży 1 w aktach królestwa zapi-
sze. Odbieranie tych pieniędzy i rozdzielanie mię-
dzy uczniów poruczy kaznodziei betleemskiemu. Je-
żeliby zaś pomieniona summa wzrosła do 48 kop
groszy praskich, coby z tą przewyżką począć? ob-
myślić nie zaniedba. A

2. (i 12 uczniów powinni mieć przy sobie Ma-
gistra dla pomocy w naukach mniey usposobionym,
dla wprawiania ich w dysputacye i dla ogólnego
postępków ich dozoru. Nagrody ma pobierać Ma-
gister 8 kop groszy, ieżeli nastąpi na to zgoda ma-
gistra Jana Szczekny i Nyeprona.

5. Przyymuią się do kollegium uczniowie i Ma-
gister za zgodą kaznodziei betleemskiego i sukces-
sorów Krzyża.

4. Ubodzy tylko i zapowiadający do nauk zdol-
ności maią do tego dobrodzieystwa prawo.

Zmayduią się nadto w archiwum uniwersyte-
ckićm następuiące pisma, maiące związek z historyią
naszego zakładu:

25%
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a) Wiadomość o funduszach kollegium królowey.
b) Kwit Wacława Patryarchy antiocheńskiego

na wypłacone sobie 100 grzywien.

c) Dokument Wacława Opata Stowańskiego prze-
daży własności swoiey dla Reginitów we wsi Geziecz.

d) Trzy xięgi statatów tegoż kollegiam.
e) Wiadomość z reieswów rządowych o funda*

szach dla Reginitów na wsi //ruszowie.

Mikołay MaLiNowski.

 

Uwagi względem mleka i masła.

Łatwo iest przekonać się, że mleko na począ-
tku zdaiane smak ma sobie właściwy i różny od
następnego; pierwsze nawet daleko rzadsze bywa i
w niższym stopniu dobroci. Lepiey byłoby zatćm
oddzielnie ie zachowywać do użycia kuchennego:
ilosć masła przez to bardzo mało się zmnieyszy a ta-
kie będzie daleko lepsze. Autor umyślnie porówny=*
wał mleko naprzód zdaiane z następnćm i znalazł, że
ostatnie 16 razy więcey zawierało śmietany od pier-
wszego, i że ta nierównie była gęstsząi żółtawą
miała farbę, kiedy z mleka pierwszego, zupełnie
okazywała się bladą.' Postrzeżenie takowe dowo-
dzi, że zwyczay zaprowadzony w górach szkockich
przypusczania cieląt na minut kilka do krów przed
doieniem, bardzo iest korzystny. Samo doienie tćm
się skraca; bo ciele łatwiey wysysa pierwsze mle-
ko, a ilość masła przez to bardzo mało się zmniey-
sza. I to nawet często postrzegano, że masło z gó”
rzystiych mieyse Szkocy! pochodzące, kiedy nale-
życie było zrobione, szczególuieyszy ma smak przy”
iemny. Można bydź przekonanym, iż okoliczność
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tu wymieniona a zaniedbywana dotąd, wiele przy<
czynia się do istotney dobroci masła. Powszechne
iest mniemanie, że imżółcieysze iest masło tym
lepsze i tłustsze: lecz to nie zawsze się sprawdza;
częstokroć bowiem miewa masło piękną żółtawą
farbę a smak mniey przyiemny od białego. Go-
dną byłoby zaiste rzeczą dokładnieysze, wysledzenie
roślin i bliższe poznanie tych zwłaszcza, co maią
tak wielki wpływ, nie tylko na kolor ale i na smak.
mleka. SA. |

Nadto uważano, że z mleka rzadkiego śmieta-
na łatwiey się daie oddzielać iak z gęstszego; czyli
co na iedno wychodzi, że za dodaniem wody do
mleka więcey oddziela się śmietany. Ale wtedy
śinietana 1 masło mniey są tłuste. Podobna do
prawdy, że kiedy mleko od niektórych roślin gęst-
szóm się slaie, nie zawsze iednak w miarę tego wy-
daie śmietanę; lecz gęstsze mleko użyte na sery,
więcey ich wydaie i smak maią lepszy. G. /41.
Schnee Landwirthschaftliche Zeitung 1818. S.
193.

Sposób prędkiego zbiiania masła.

Często się to zdarza w gospodarstwie, że po<
mimo naywiększą troskliwość i dobry karm kro-
wom dawany, masło przyiemny smak swóy utraca
i śmietana z trudnością zbiiać się daie. W tym celu
dodaie się do 14 garnca śmietany, iak na koniec no-
ża saletry w proszku i wybiiać się poczyna. Wkrótce
w śmietanie masło z łatwością oddzielać się daie
i przyiemnieyszego nabiera smaku. Tak zaś mocno
ziała saletra, iż w ogrzewaniu śmietany ostrożność

zachować wypada, ażeby się rmasło zanadto pręd-
o nie spływało. -
Wogólności postrzegał P. 'THomaNN, że za do»

daniem małey ilości saletry, masło nie zawodnie
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prędko się oddziela: powtóre, że smak lepszy ma+*
sła nie tyle zależy od samey saletry, iako raczey od
„dokładnieyszego oddzielenia śmietany od mleka: i
potrzecie, że masło oprócz przyiemnieyszego sma-
ku i koloru lepszego nabiera. 2. c. Ś. 106.

O wpływie karmu na mleko krów doynych.

Chemicy francuzcy Devevx i PARWENTIER sta-
rali się przez doświadczenia ściśle oznaczyć, iaki
ma wpływ na mleko krowie karm rozmaity lub
pasza. Naybardziey ich zastanawiało, że po każdey
zmianie karmu, chociażby ten był i naywyborniey-
szy, ilość mleka przez dni kilka się zmnieyszała, a
poźniey powiększała się przez takiż czasu przeciąg.

Dowiedli oni w swoich doświadczeniach, że ro-
śliny, o których mniemano, że mleku nieprzyie-
mny smak i zapach nadaią, krowom iednakże nie
są szkodliwe. Te bowiem karmione ciągle przez
dni 15 samą tylko eykoryą kędzierzawą ( Cźchori-
um Endivia) nie dawały mleka nieprzyiemnego.
Toż samo się okazało i ze szczawiem zwyczaynym,
o którym mniemano, że mleko od krów nim kar-
mionych zbyt prędko kwaśnieie i zepsuciu ulega.
Rozmaite rośliny korzenne iako lawenda, tymian
itp. mleko czyniły tłustszćm i smacznieyszćm;
przeciwnie, liście karczochów, ostów, piołunu i
wrotyczu, smak nadawały mleku znaczniegorzki.
Czosnek udzielał mu swego zapachu a gorczyca
biała ostrości. Mała ilość saletry do mleka świe-
żo udoionego dodana, pozbawia śmietanęi masło
przykrego smaku, chociażby krowy były karmione
samemi tylko kłączami kapusty lub rzepą. Liscie
porów, mleku i masłu, również właściwy sobie
smak nadaią. :

Rośliny, które wiele zawierają części farbuią
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„cych, buraki i marchew, mleku żadnego nie na*
dawały koloru. Krap zaś ( Rubia tinctorum) czer-
wonawćm cokolwiek ie czynił, ale ten kolor nie
wpływał na masło.

Rezeda żółtawa (Reseda luteoła) i Urzet sini-
ło (Isatis tinctoria) bynaymniey go nie farbowa-
ły, również i szafran, ale masło od ostatniego żół-
cieysze było, niż zwyczaynie.

Są wszelako rośliny czynne, których skutek,
dodaiąc ie do karmu dla krów doynych, mleku się
udziela. Tak postrzeżono gatunki, iż Euforbia i
Konitrud (Gratiola officinalis) znayduiące się w sie-

"nie, mleku nadawały własność rozwalniania żołądka.
Wszakże w takim sposobie przenaszania lekarstw,
wielką zachować należy ostrożność. Zdarzyło się
razu iednego, że choremu zalecono pić mleko po
większey części Pietrasznikiem plamistym ( Conium
macułatum) karmioney krowy; ta wraz chudnieć
poczęła od tego, całkiem straciła mleko i padła
z wycieńczenia sił zupełnego.

Wedle mniemania dawnych, miały wszystkie
rośliny, sok mleczny zawierałące, przysparzać mle-
ka; ale rzecz ma się inaczey, takie bowiem mniey
lub więcey do podeyrzanych należą. Rośliny tyl-
ko wiele soków pożywnych zawieraiące, ilość mle-
ka pomnażaią, i żadney nie podlega wątpliwości, że
na dobroć mleka bardzo wiele wpływa karm lub
pasza. Naylepszemi są w tym względzie Sparcetta
(HHedysarum onobrychis), Lucerna (Medicago
sativa), ikoniczyna pospolita. Holendrzy wiele za-
siewaią roślin z umysłu w tym iedynie celu; tak
uprawiaią oni na piaskach roślinę ( Sperguła ar-
vensis),na karm dla krów doynych, ażeby o0-'
trzymać gatunek masła, pod nazwiskiem _4cker-
spark butter, który powszechnie iest bardzo ce-
niony, i wielki nim prowadzą handel.
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Chociaż masło w użyciu nayprzyiemnieyszą sta=
nowi tłustość zwierzęcą, tę atoli ma wadę, że się
bardzo prędko psuie, i dla tego solić się zwykło;
lecz to nie zbyt długo ochrania ie od zjełczenia.
W Anglii przeto osobna robi się mieszanina do so-
lenia masła, złożona z iedney części cukru, tyleż
saletry i dwóch części czystey białey soli kuchen-
ney; a tey mieszaniny dosolenia bierze się co do
wagi część iedna na 16 części masła. Takowym
sposobem zachowywać się daie masło przez lat na-
wet kilka w zupełney dobroci. G. H. Schnee
Landwirthschaftliche Zeitung 1817. S. 274.

Łatwy sposób oczyszczania siana mułem na-
niesionego.

Dotąd dwa tylko zalecane były sposoby do o-
czyszczania siana zaniesionego mułem, i uczynienia
"go zdatnćm na karm dla bydła, toiest: przemłaca-
nie iego i przesypywanie solą. Pierwsży z tych za-
ledwo wystarczy do zupełnego oczyszczenia, tak,
aby bezpiecznie dawać go można bydłu: bo prze-
zeń.grubsze tylko części się oddzielaią, piasku, zie= -
mi i t. d. miałki albowiem muł ściśle przylegaiący,
zawsze pozostanie, a ten iak wiadomo, iest nay-
szkodliwszy. Sól, którą takowe siano zazwyczay
posypuią, smacznieyszóm ie tylko czyni bydłu do
iedzenia, ale bynaymniey szkodliwychnie pozba-
wia własności, a przytćm, sposób ten bardzo iest
kosztowny.

Pan BRAUER następny podaie środek, na który
dawno wpaśdź należało, zwłaszcza, że bardzo iest
prosty i łatwy, toiest, aby takowe siano w wodzie
przemywać. VVszakże to robić się zwykło z kar-
tollą, rzepą, marchwią, i tym podobnemi ogrodo-
winami; wawa i chwasty po wypieleniu w ogro-
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dach obmywaią się, nim bydłu do iedzenia będą
podane, ażeby to od piasku i żwiru zębów nie psu-
ło. Starano się wprawdzie szlamem zaniesione sia-
no mniey szkodliwóm uczynić przez iego zaparza-
nie, ale i to za nadto wiele wymaga zachodu, prze”
to następny iako naydogodnieyszy podaie.
W rzece lub w stawie zabiiaią się szuła, (ieżeli

można, naylepiey w mieyscu piasczysićm) wkształ-
cie półxiężyca albo w czworogran, a między te o-
sadzaią się gęste drabiny dla utrzymywania siana
aby go woda nie unosiła. Do takiey zagrodni
w wodzie zrobioney, sprowadza się furami siano i
przemywa w następnym sposobie: Zrzucone z wos
za siano w mieysce ogrodzone do wody, ciągle
przewracać należy przyciskając ie widłami, póki
woda mętna okazywać się nie przestanie; ieśliby zaś
ieszcze nie było zupełnie czyste, na brzeg wynieść
należy i na nowo częściami biorąc powtórzyć to
przemywanie, póki się drugi wóz siana nie sprowa«
dzi, a po zrzuceniu tego, opłokane, na łąkę się
odwozi i przesusza z rzadka rozprzestrzeniaiąc i
przewracaiąc grablami iak zwyczaynie. Takim spo-
sobem oczyszczone siano koloru swego nie taci i
staie się zupełnie zdatne na karm -dla bydła bea
naymnieyszey szkody, gdy inaczey zarazęby wznie-
ciło w całey oborze. Thomann Oesterreichischez:
Landwirth. 1819. S. 27.

Sposób zachowywania zboża przez czas długi4 adu 8
aby się nie psuło.

Chociaż zboże daie się przez czas nieiaki utrzym
mywać w spichrzach, często ie zwyczaynemi sposo«
bami szufluijąc, iednakże to nad rok ieden wać
nie zwykło: bo w dalszym ciągu, zgrzewa się, tę-
chnieie, i szkodliwych nabiera własności, Dla za:
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bezpieczenia zaś wszelkiego zboża od zepsucia na

długi przeciąg czasu, naypewnieyszy iest śrzodek

następny, wielokrotnćm sLwierdzony doswiadcze-

niem: żyto, pszenica, jęczmień lub inne iakiekol-

wiek zboże, wraz po wymłóceniu, zsypnie się do

spichrza z plewami, bez żadnego wywiewania, i

tak zostawia nie szufluiąc (1). Koniecznie potrze-

bnym atoli iest warunkiem, ażeby zboże maiące

się na to użyć, zupełnie suche w snopach do gu-

mba było zwiezione. :

Takim sposobem daie się zboże przez lat kilka

naście w zupełney dobroci bez żadnego nadweręże-

nia zachować. Wszakże, chociaż przeciw temu

zarzut czyniony bydź może, iż takim sposobem za-

chowuiąc zboże, wiele potrzebuie mieysca w spie

chrzu; iednakże druga z tego wynikaląca korzyść,

daleko tę przeważa niedogodność, toiest: iż się

szczury i myszy nigdy nie wnęcaią do niego, i

oszczędza się niemały w nićm coroczny uszczerbek,

a przynaymniey póty, póki te w gospodarstwie wiel-

ce szkodliwe Źwierzątka , gdzieindziey iakiekolwiek

znaleźć mogą pożywienie: przykro imiest albowiem

wybierać z plew kolących ziarna i przez nie się

przesuwać. i

Nadto, nie małą iest korzyścią z takowego

zachowywania zboża wynikaiącą, tak dla właści=

cieli rozległych włości i maiątków, którzy znaczne

maią zapasy, iako i dla każdego w szczególności

gospodarza; bo ułatwia zachowywanie bez wiel-

kich zabiegów i szczególnych starań w szuflowa-

niu łożonych, czyni ie zdatnóm na czasy wielkiego

nieurodzaiu,a przez to, mogłaby się cena zboża

z

A (1) Tak czyni JW. Krysztof Niezabytowski obywatel słuckiego

powiatu, który młócone wdrugiey połowie zimy żyto, w ple-

wach do iesieni na zasiew chowa.
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umiarkowana zawsze utrzymać. Oprócz tego śrzodek
ten wielką czyni dogodność w utrzymywaniu ma-
gazynów włościańskich, które się przez lat wiele
zsypuią i zachowuią do czasów gwałtowney po-
trzeby: ponieważ w takim stanie zwyczaynemu nie
podlega zepsuciu przez lat kilkanaście i zdrowe pó-
zostaje ziarno. C. F. THOWANN der Oesterreichi-
sche Landwwrth. S. 292 (1849).

O zachowaniu iay i serów.

_Niedawnemi czasy przywieziono znaczną ilość
iay do Paryża na sprzedaż, które do Anglii miał
bydź przesłane, a chociaż te bardzo długo leżały,
iednakże naymnieyszemu nie uległy zepsuciu i zu-
pełnie zachówywały się iak świeże. Dla odkrycia
sposobu ich utrzymywabia, poruczyła rada zdrowia
paryzka P. Caper wyśledzenie, z którego się oka-
zało, że iaia powleczone były sztuczną skorupą
wapienną, czyli węglanem wapna: iako z dalszych
rób i badań wyświecono zostało, że iaia zanu-

rzone do rzadkiey śmietany wapienney (wapna nie-
gaszonego zarobionego wodą), więcey 7 mięsięcy
w zupełney dobroci, bez naymnieyszego śladu zgni-
lizny daią się zachowywać. .

Przy tym artykule drugie uczyniono postrzeże-
nie, że w massie wapienney muru dawnego kościo-
ła, znaleziono zupełnie świeże iaia, które podług
wszelkiego do prawdy podobieństwa przez kilka
wieków tam były zawarte. Również znaleziono
w Limoges w samych fundamentach odwiecznego
muru, skrzynię dębową z serami, osypaną proszkiem
węglowym, które w zupełney dobroci były zacho-
wane i smak miały przyiemny sobie właściwy.
Journ. de Pharm. 1821. oct.
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O sposobie robienia cydru czyli iabłeczniku.

P. HeRreLL w czasie pobytu swego we Francyi .
poznał nader przyjemny napóy pod nazwiskiem
cienkiego cydrn (pezit eidre), powszechnie tam
używany, i od osób nawet dostatniech przenaszany
bywa nad wino, chociaż tych piwnice nayprzedniey-
szemi gatunkami iego są napełnione. Ponieważ
sposób robienia iest łatwy i bez wielkiego zacho-
du a wyborny daie napóy, zasluguie przeto, aby
tu był pomieszczony. e

Bierze się na to fasa albo winiarka, w którey
po wyięcin dna, przewierca się otwór na półtora
eala ode dna odległy, ażeby kurek drewniany do
staczania płynu można osadzić. Wewnątrz fasy nad
rzeczonym otworem kurka przyprawia się kapturek
blaszany, albo wiązka słomy, ażeby otwór nie za-
grzązł od gąszczu spływałącego. Po takićm narzą-
dzeniu fasy, stawia się na pokładzie nieco wznie-
sionym, ażeby w staczaniu cydru butelkę łatwo
podstawić można. Z góry fasa wierzchem się przy-
krywa szczelnie przypadaiącym.

Cydr czyli iabłeczoik robi się z owoców usu-
szonych gruszek lub iabłek po osobno, albo ie po
równcy części mieszając; nayzwyczayniey, bierze się
pa 5 części iabłek częsć iedna gruszek. Do wiadra
wiedeńskiego wody (18 garncy), bierze się 20 fun-
tów owoców suszonych, ieżeli zas mniey się ich

weźmie, iak niektórzy czynią po 12 lub 16 fun-
tów, wtedy iabłecznik nie tak będzie mocny, ie-
dnakże da zawsze napóy przyiemny.

Po nasypaniu do fasy owoców suszonych, na-
lewaią się wodą zimną, tak, aby fasa na cal była

niedopełnioną, i utrzymuią się przez 24 lub 56

, godzin, mieszając. niekiedy, ażeby owoce pływaią=

ce na dół opadły. W przyzwoitym stopniu ciepła:
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massz burzyć się i fermentować poczyna, a ieślib
to nie nastą piło, dodadź można kilka łyżek drożdży,
Fermentacya trwa w lecie przez dai 5 albo 6, w zi-
mie zaś dni kilka dłużey. Skoro się ta ukończy i
wszystko na dno osiędzie, zcedzić należy cydr i
zlać do butelek. Pić go można i zaraz, bo cho-
ciaż mało ima ieszcze mocy, iednakże ma smak bar-
dzo przyiemny. Jeżeli sięw butelkach przez mie-
siąc powzyma -w sklepie, nierównie większey na-
biera tęgości i miusnie wtedy iak wino szampańskie,
tak się też i obchodzić z nim należy iak z osta-
tnićm. Chcąc go dłużey uwzymać wszystkie po--
rozsadzałby butelki; z tego wypada, że nie należy
napoiu lego więcey iak na miesiąc w zapas robic.
łi*oioctob.:Ss 9Jó ERNIE

 

RZECZY ROZMAITE.

REcENZYA DZIEŁA POD TYTUŁEW X. PLEBAN. Z gazety
Allgemeim Literatur-Zeitung. May 1822. N.49.

Lwów u Pillera: Xiądz Pleban czyli wizerunek
dobrego dusz pasterza Ignacego IVincentego Hrc-
GELINA plebana w Warthauzie. Rzecz z niemieckiego
na polskie przełożona przez X. Mich. Korczyńskie-
go D. T. examin. dyecezaln., nicgdyś plebana zgór=
skiego, teraz dziekana katedralnego przemyślskie=
go. O. £Ł. Przydane są ktemu uwagi bezstronne w ró-
żnych materyach ściągaiących się do duchowień-
stwa 1821 in Svo 267 s. tłumaczenia; dodatku tłu-
macza s. XCVL; dwa nieliczbowane reiestra 6. s.,
razem 536g. s. (cena rub. sr. 1.).

Zywot Heggelina opisany przez ŚSeilera po-
wszechnie znany iest w Niemczech. Przekład te-
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go dzieła z wiadomością rzeczy i ięzyka uskutecz-
niony z nader chwalebnych pobudek, wydany zo-

stał pracą i staraniem Ń. Korczyńskiego. W Ga-
licyi, mówi tumacz, drukuią bardzo mało; nie ma

ani iednego dziełka peryodycznego dla plebanów i
kaznodzieiów, nie ma zapaśnych drukarzów handlu-

iących xięgami. Trzeba się im prosić z rękopismem,
trzeba przez subskrypcyą lub na własny koszt starać
się o wydrukowanie, a iednak potrzebą iest konie-
czną żeby kapłani, młodzi nadewszystko, ukończy-
wszy nauki w akademii, czytali co dobrego; ina-
czey zapomną to co się nauczyli, staną się oziębły-

mi, zgnuśnieią i póydą w pogardę. Te uwagi na-
kłoniły autora do zalęcia się ninieyszą pracą. W Pol-

sce miały dotąd wyyśdź tylko dwa dzieła podobne-
go rodzaju. Jedno w ięzyku łacińskim: Pastor

vigilans Mathaei Bembi S. J. 1618 dosyć nędzne;

drugie, romansowy X. P/eban biskupa Kossakow-
skiego (albo iak ioni utrzymuią poety Zabłockiego):

którego wyszła tylko część 1. Dla czego X. Korczyński

tego biskupa wymienić nie chciał, recenzent nie poy-
muie. Ile biskup, był człowiekiem nienagannym.

Polityczne iego mniemania nie były kacerstwami;

a że X. Pleban wyszedł bezimiepnie; stało się to dla
tego, iż był tworem idealnym, dosięgaiącym wszak-

że swoiego wzoru w Panu Podstolim Krasickiego,
z którym miał bydź porównywanym. Może on nawet

w wielu względach otrzymać pierwszeństwo nad

czci godnym skądinąd Heggelinem. Cnoty Zabło-

ckiego niegdyś Plebana w Końskiey Woli, równie

jak zasługi Bohomolców są znane. le zamiar

X. Korczyńskiego w przekładaniu żywota Hegge-

lina zasłaguie na pochwałę; tyle xiążka ta może

bydź pożyteczną nie tylko dla młodych kapłanów,

ale nawet i dla osób świeckich: uczone zaś uwa-.

gi w dodatku, tym więcey przynoszą zaszczytu uUu-
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maczowi; im takowe w Galicyi w polskim ięzyku;
i maiące za cel polską literaturę, są rzadsze.
Kardynał Hozyusz kazał wychowuiące się na swo-
im dworze winne i nie winne panięta co sóbotę ćwi-
czyć, a więc dawny zwyczay szkolny niemiecki kara-
nia sóbolniego miałiwPolsce miesce, W gymnazy-
um ewangelickićm wElblągu utrzymywał się ieszcze
do 1780 r. z tą iedynie różnicą, że sami wykracza-
iący ulegali tey karze. Str. II. Naylepsi kaznodzieie
polscy. Słusznie uważa X. Korczyński, że Skardze
iego spółtowarzysz (uczeńszy) iezuita Wuiek, mało
w czćm ustępuie. Recenzent odważa się śmiało do-
dadź, że co się tycze logicznego porządku i rozwi-

'nięcia textu nie rzadko go przewyższa, bo Skarga
częstokroć nudnym jest rozprawiaczem.  Protestau-
ckich kaznodzieiów polskich XVI. wieku bezstron-
nie chwali X. Korczyński, z powodu styłu str. VII.
nowszych na nieszczęście nie mógł wymienić: po-
między niemieckimi mówcami są zalecani Zo//iko-
fer, Jerusalem, Reinhardt. Str. XII. Bardzo interes=
suiące iest zdanie X. Korczyńskiego 0 tegoczesnych
polskich kaznodzieiach. Janiszewski 1772 słusznie
pochwalony, że text Pisma s. po polsku a nie po ła-
cinie przytaczał. Recenzent dodaie, żę naywiększa
liczba dzisieyszych homiletyków, nie wiedząc nie
lepszego,rzuci tui ówdzie text łaciński, i iuż szczę-
śliwie krąży około niego. Patres de sola missa
nie chętnie z ambony przemawiaią, pozwalaią za-
siępować siebie zakonnikom, nayczęściey zakonu śgo
Franciszka. Sw. XIIIi XVI. o katechizmach bardzo
mało, bo X. Korczyński zamierza sobie oddzielnie
obszerniey w tey rzeczy pisać i przyrzeka wydadź
katechizm dla wieśniaków. Katechizm Kanisyusza
miał bydź ostatnim razem 1698 drukowany w Kra-
kowie. Recenzentowi zdaie się, że widział poźniey-
sze wydania, i przekłada go nad nędzną xiążeczkę
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Flerego t.i. tlak-zwany mały katechizm Kanizynsza.
sr. NVI. XX. Plebani bie maią bydźzupełaymi nie-
ukami w medycynie; wymieniają się stosowne dzie-
ła. Recenzent nieradby się na to zgodził. Jak mo-
że bydź pleban lekarzem, gdy i bez tego ma tyle za-
wudnienia? XXI. XXXIL Mozyka, śpiew. Wiele
bardzo ta.bych widoków pokaznie tu autor. Bogu
dzięki, mówi, mamy dawne katolickie i niekatoli-
ckie kancyonały, z których dobry wybór dałby się
zrobić. Ale tóm opaczniey brzmi na tćm mieyscu
powstawanie na prolestautów. Protestanci, mówi
daley, ganili długo granie na instrumentach w ko-
ściołach , lecz teraz radziby inaczey obrócić wodę,
widząc że katolickie kościoły gęściey są ludźmi ob-
sadzone niż ich smutne zbory. Autor nie musiał za-
pewne bydź w żadnym protestanckim krain, nie mu-
siał zapewne nic słyszeć o ich muzyce choroweyi
figuralney, o Bachu i td. Zwingli w samey rzeczy
powstawał niegdyś na śpiew i niuzykę; nigdy iednak
wszyscy protestanci przeciw nim nie oświadczyli się:
a nadto iak mogą szczupłe katolickie zbiory pieśni,
mierzyć się z protestanckiemi? iakiż spiew zaprowa-
dzony iest teraz w ewangelickiey części Szwayca-
ryl? Nieuczęszczanie clirześciian do kościołów, z 0=
budwóch stron ma mieysce.. Wszakże i w samey
Polsce ewangelicy, (ale ten wyraz, raz tylko wyią-
wszy, Dieużywany iest przez X. Korczyńskiego, na=
zywa ich lutrami, kałwinami, naylepiey tuż kiedy
są nazwani acatkolici, różnowiercy): ewangelicy,
mówię, śpiew kościelny na wyższym stopniu posta-
wili. Sam X. Korczyński przymuszony był zosta*
wić im pierwszeństwo w wydaniu zbioru pieśni 1554
Olof. s. 220 skąd Stabat mater przytacza s. RZE
i w. i. s. XXXII Wyznaie X. Korczyński, że ka-
tolicy naśladowali ewangelików polskich, i że idąc
za ich przykładem wydawali pieśni, widząc
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iak to-ladowi przyiemne p. Bardzo szacowne iest
to, co autor o cmentarzach, o nagannym zwyczaiu

wnoszenia umarłych do kościołów i oinnych przed-
miotach aż do str. XLI. mówi. Następuie daley
XLVII. rzecz o tłumaczeniach Biblii, naprzód o
protestanckich, potóćm o katelickich, poźniey iest
mowa o towarzystwach bibliynych w Rzymie, Au-
stryii Polsce znayduią przeszkody, dla czego? ia-
kie tłumaczenia Biblii należałoby iak nayprędzey
dadź do rąk duchowieństwu? (uważać należy, że
e duchowieństwu, a nie ludowi.) „, Trudno po<
obno żeby naród który miał w wieku XVI i XVII.

tyle gładkich, wiernych i uczonych Pisma św. na
swóy ięzyk przekładów, iak ie maią Polacy. Po-
wodem do tego były woyny duchowne wzniecone
przez reformatorów. Mieniąc się oni bowiem ewan-
gelikami, odsunęli na bok w rzeczach wiary wszel-
kie podania, czyli raczey nie przyznawali im równe
co Pismu ś. powagi, i zaięci zawsze byli tćm, żeby
kościoł katolicki obalić powagą nowego przymie-
rza. Pod tych podszywali się zrazu Socyniianie, da-
ley zaś znalazłszy w magnatach silną podporę, pod-
nieśli głowęi pracowali otwarcie nad tłumaczeniem
Pisma ś., któreby nie tak głośno przyznawało bó-
ztwo Chrystusowi Panu, Katolicy ze swey stron
nie zapominalisię,apracom ich potomność hołd ode
daie. Cała ta walka doprowadziła nasz ięzyk na sto=
pień niepospolitego poloru i wielu mężów do ćwi-
czenia się w ięzykach (t. i. czego X. Korczyński nie
mówi, w greckim i hebrayskim) przymusiła. Ka-
tolicy natenczas żyjący maiąc do czynienia z prze-
biegłymi ludźmi , musieli porzucić Szkota, Toma-
sza, 1 sprobować broni dotąd niezwyczayney. Jest
dosyć dysput z Socyniianami, które dowodzą , iak
dobrey drogi chwycono się iuż było w teologii
w Polsce. (Recenzent musi dodadź; naywięcey, kie-
Ł Pzicie dobroczyn. N. 4. rok: 1823. 26
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dy o parę kroków.) Niesłusznie zarzuca X. Korż
'czyński Socyniianom, że ich tłumaczenia usiłowa*
ły przyćmić mieysca świadczące o bóztwie Jezusa
Chrystusa; czynili oni to w uwagach, w samym
przekładzie dopuścić się tego nie mogli, bo wier-
nie trzymali się textu o którego sfałszowanie obwi-
'niać ich niepodobna: w uwagach zaś nacierali isto-
tnie na panuiące dogmata o bóztwie Chrystusa, na-
dawali wyrazom inne znaczenie od powszechnie pod-
ówczas przyjętego i iakie się dotąd utrzymuie. Do-
piero w nowym testamencie rakowskim Smalcyusa
wytłumaczenie wyrazu 4605 przez mowa, można*
by do wyżey wspomnionych przekręceń policzyć,
s. LI. o Biblii radziwiłłowskiey 1565 napisano: że
pracowali nad nią naybiegleyst owych czasów, we*
xegetycć i polsczyznie różnowiercy. leszcze i Socy-
niianie podszywali się wtenczas pod Kalwinów i u-
mieli utaić swóy sposób myślenia. Wkrótce dostrze-
żono w nim maxym unitarskich s. LI. Recenzent
uważa, że w texcie tey Biblii nicby znaleźć nie mo-
żna, chybaw notach i to niezupełnie wyraźnie. Że
Bibliia nieświezka Symona Budnego nigdy w Za-

- sławiu litewskim nie wyszła, ale tylko Budny ztam-
tąd przedmowę do drugiego wydania 1572 datował,
nie cierpi żadney wątpliwości: Recenzent może o
tćm z naocznego przekonania się upewnić. W pier=
wszóm wydaniu na końcu są następuiące wyrazy:
drukowano w Nieświeżu nakładem Pana Macie-
ia Kawieczyńskiego starosty nieświezkiego przez
Daniela drukarza z Łęczycy R. P. 1570. W dru*
giey edycyi 1572 nazwał się tenże sam drukarz Daniel
z Łęczycy, lecz mieysce druku przemilczane, nie mo*
że wszakże bydź iune iak Nieśwież. Druk i papier
w ohudwu edycyach są bardzo podobne, tytuł w no*
wym Testamencie iest różny, w pierwszey cokol-
wiek krótszy niż w drugiey. Dziwną iest rzęczą, że
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w drugićm wydania żadney wzmianki o pierwszćm
znaleźć nie można. Sandius w Bibliotece Antytry-
nitaryuszów pierwszy pobłądził utrzymując, że
w Zasławiu litewskim ta Bibliia na świat wyszła.
Ringeltaubei Bentkowski błąd ten powtórzyli. Czę-
sto zgadzają się karty, wyrazy nawet pierwszego wy-
dania z drugićm, niekiedy wszakże zdarza się znay-
dować różnice. Tak 72p. w pierwszey edycyi nie ma
uwagi do doxologii, którą Budny w dragiey poło-
żył: samą zaś doxologia w nawiasach została wnie-
sioną do textu, gdy tymczasem w drugiey znaydu-
je się na brzegu. Marcin Szyszkowski biskup kra-
kowski sprawiedliwie Bibliią Budnego nazywa nie-
świezką in catałogolibrorum prohibitorum 1605;
toż samo czytać można i w przedmowie do Biblii
Wuyka s. LVII. Rzadki nowy testament drukowa-
ny u wdowy Wilhelma Guilmontana iest podobno
pracą Janickiego: Zingeltaube 209g. Polska Bibliia
berlińska 1810 wydana została nie przez angielskie
towarzystwo bibliyne ale nakładem dawnieyszego
czeskiego towarzystwa w Berlinie, przy pomocy o0-
tzymaney z Anglii: cały nakład wynosił 6,000 ta-
larów, kaznodzieia czeski Elsner uwzymywał kor-
rekię. Wiadomość o angielskich towarzystwach
'bibliynych LXTIL wzięta iest z wiedeńskiey litera-
ckiey gazety. Nie testament nowy, ale cała Bibliia
1810 kosztuie w Berlinie 16 dobrych groszy. Korna
nie nowy testament ale całą Bibliią Wuyka przeda-
wał od 15 do 20 talarów, którą iezuici wrocławscy
1772 powtórnie wydali in 4to. 2. tomy. Pierwsza
edycya 1740 w iednym tomie in Śvo zupełnie
wyszła z handlu, chciał przeto Xiążę Woiewoda
Czartoryski własnym nakładem nową edycyą Wuy-
ka sporządzić, lecz niektórzy biskupi polscy potra-
fili zniweczyć zamiary dobrotliwego xiążęcia. Były
Arcybiskup gnieźnieński Raczyński, był pierwszym

26*
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z przeciwników towarzystw bibliynych, Arcybiskup
wiedeński (s. p. Hohenwarth) skłonił dwór au-
stryiacki do odrzucenia usiłowań Pinckertona. Pro-
testacya biskupów węgierskich przeciw towarzy=
stwom bibliynym, zaymuie od s. LXVI.—X. Kor-
czyński zgadza się zupełnie ze zdaniem XX. Bisku-
pów, ale przy tóm oświadcza: że każdemu wia-
domo, iż katolicy pragną aby iak naywięcey lu-
dzi poznało słowo bozkie, ale z dobrych tłuma-
czeń za wiedzą pasterza, pozwoleniem biskupa nie
bez przypisków i obiaśnień mieysc trudnieyszych.—
Naypilnieyszą tedy u nas byłoby powzebą wydadź
na wzór Brentana lub Essa nowy testament (a więc
nie całą Bibliią?) we dwóch kolamnach. W pier-
wszey niechby był text polski Wuyka; w drugiey
textu tłumaczenie słowami tuteyszemi do zrozumie=
mia. Na wzór przytacza autor z listu $. Pawła do
'Tessaloniczan. Rozdział IV. 1—18 u dołu przy-
dane są dobre obiaśnienia, daiące się przyiemnie
czytać, tylko żecokolwiek są za ostre dla Greków
naszych i tamtych wieków. Tłumaczenie w dru-
giey kolumnie iest raczey parafrazą; dla czegoby
zaś X. Korczyński właśnie naytwardsze wyrażenia
wybierał, ieżeli tylko to iest iego pracą, recenzent
wiedzieć nie może. ŻZ resztą ta parafraza dobrze
się udała. Wyiąwszy niektóre niepotrzebne doda-
tki rp. s. LXIX. „Powtarzam wam, co tyle razy
z ust moich słyszeliście: „Bóg zato wszystko ka-
rać będzie. « Następuie ieszcze obiaśnienie tego do-
datku. „Bóg was przyiął do kościoła swego, aby-
ście porzuciwszy pogańskie nałogi wiedli życie świę-
te.* Non enim vocavit nos Deus in immundi-
tiem sed in sanctificationem. Na str. LXXIII. na-
siępuie szczćre wyznanie: że w całym kraiu ledwie
może udziesięciu plebanów znaydzie się dobra xiąż-
ka w tym rodzaiu w szafie. Bardzo chwalebne iest
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więc przedsięwzięcie X. Korczyńskiego wydanie taż
" kiego dzieła, aby mógł ie tylko uskutecznić! Oby
nie znalazł żadnego oporu ze strony swoiey źwierz-
chności, która nie tylko całą Bibliią, ale może na-
Wet i sam nowy testament nieradaby w ręku każ-
dego widziała! Na str. LXXIII. mówi autor o dzie-
sięcinach w duchu pełnym wyrozumiałości. Zyczył-
by całkowitego ich zniesienia, a natomiast chciałby
widzieć plebanów uposażonych własnością grun-
tową. Otwarcie, na str. LXXIII. powstaie na du-
chownych, którym więcey dziesiąty sńop na sercu
leży, iak zbawienie duszy parafiian. W dyecezyach
przemyślskiey i lwowskiey, gdzie duchowieństwo
unickie nie bierze dziesięciny (i dla tego też w wiel-
kiey żyie nędzy); ścisłe iey wybieranie na rzecź
duchowieństwa łacińskiego, t6m mocniey obraża,
że wpierwszey dyecezyi, wyiąwszy miasta, zale
dwo część trzecia, w drugiey zaledwo siódma ka-
tolików się znayduie s. LXXYVIIIL. X. Korczyński
wystawia wzruszaiący obraz cierpień będącego w po-
deszłym wieku plebana, bez dozoru w chorobie, przy*
ciśnionego niedostatkiem; to naprowadza go na
uwagę czy nie lepiey byłóby gdyby kapłanom po-
zwolono się żenić? Autor naturalnie ze swoiego
położenia musiał dadź odpowiedź przeczącą, ale
niesłusznie czyni zapytuiąc się na sir. LXXXV.
Jak od Plebanów żonatych, maiących dzieci, mo-
żnaby się domagać ażeby byli oycami ubogich ? Przy
dobróm beneficyum, iakich istotnie wielka się część
znayduie, nie mogłoby to bydź niepodobieństwem,
a przy niedostatniey plebanii, bezżenność znalazfa-
by się sama przez się; tak więc i obowiązek wspie-
rania ubogich z natury rzeczy upada. Naweti
sam Heggelin wostatnich dniach swoich nie mógł
obeyśdź się bez pomocy i dozoru litościwey nie-
wiasty. Mnogie są wprawdzie cierpienia, którym
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ulegaią Plebani żonaci u protestantów, ależ dobro*
wolne bezżeństwo iest stanem naturze przeciwnym,
który tylko we względzie politycznym iak p. wsta-
nie żołnierskim może znaleźć usprawiedliwienie.
Przytoczenie Bayla pod wyrazem Zrmite Not. J.
N.III. i A. J. Kirchhoffa iako Apostoła katolicy=
zmiu między protestantami w niebardzo buduiący
sposób kończą ten artykuł; który skoro zamknął
X. Korczyński, wnet znowu biie na nowych ewan-
gelików s. XCII. w Nassau, Krakowie i Hambur-
gu. Luter, mówi autor, wrzeczy samey niewiele
się od Katolików co do wiary, w początkach sa-
mych różnił, dla tego też byli każdego wieku lu-
dzie uczeni, którzy nie rospaczali, że poiednanie
bez wielkich tudności nastąpićchy mogło. Lutrzy,
Kalwini, Socyniianie, różnili się dawniey, dziś wszyst
ko się połączyło. Nowych ewangelicznych chrze-
ściian imienia nie biorą oni na siebie, i autor mo*
cno się myli, kiedy w tóm ziednoczeniu widzi coś
nagannego. Nieukoutentowanie głów zapalonych :
iest świadectwem dobrey sprawy ziednoczenia, które
iednak może nie zdoła połączyć z sobą posiadłości
kościelnych, porównać obrzędów i innych przed-
miotów mnieyszey wagi. Przesądy i wkorzenione
nałogi, na nieszczęście, wszędy muszą okazać swo*
ie potężae działanie!

Mikołąy MALINOWSKI.

 

WiaDonsość METEOROLOGICZNA:

W roku teraznieyszym 1825. dnia 19. stycznia,
śrzednia dzienna temperatura atmosfery była na ter-
mometrze Reaumura -;0,85. stop. przy wietrze po-
łudniowym, stanie atmosfery mglistym.—W kilka
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dni potćm, toiest 27. stycznia, śrzednia dzienną
temperatura powietrza na tymże samym termome-
trze czyniła —21. stopni, przy wietrze wschodnim,
stanie atmosfery pochmurnym—Wkrótce potćm,
toiest 13. lutego nastąpiło 1—4. stópni ciepło, i
ciągle trwało aż do daty ninieyszego uwiadomienia,
przy wysokości barometryczney 26 calów 0,5 linii;
albd 26 calów ikilku liniy; ale niedochodzącey do
calów 27, przy wietrze południowym, stanie at-
rien pochmurnym z przemagaiącą pogodą.—
Powiadaią nawet, iż słyszano iuż skowronka (ałau-
da arvensis) głos zwiastuiący. wiosnę—A wieśnia-
cy naddzwińscy, mianowicie rybołowstwem i prze-
wozem przez rzekę trudniący się, za naypewniey-
szą rzecz głoszą, iż Dzwina niechybnie w lutym
pozbędzie się lodu na 5 stop grubego; zatóm sku-
tek pomyślny takowego przepowiedzenia zbliżyłby
kilką tygodniami czas fenomenowi temu zwyczayny.

Podwyższona dosyć znacznie, iakeśmy 'mamie-
nili, temperatura atmosfery nad punkt lodu, staiąc :
się przyczyną zwiększenia siły rozpusczaiącey po
wietrza: a przez tak długi przeciąg czasu trwałąc,
przeprowadziwszy powietrze do stanu nasycenia
z niedosycenia: tudzież, zmnieyszone cisnienie at-

mosfery tak nagłe (bo w kilkunastu godzinach cza-
su) i tak znaczne (bo od 26 calów, linii 11s. p. do
26 calów, linii 0,5) sprawiły fenomena pierwszy
iescze raz O tey porze roku, w okolicach naszych,
albo od ludzi bardzo dawnych wieków, postrzega-
ne: roku bowiem 6. w lutym dnia 25. o godzinie
11. z rana, ze strony południowozachodniey nade
szła chmura tak ogromna co do rozciągłości i mas-
sy, iż cały nasz horyzont okryty został cieniem, iaki
zaledwo sprawić może xiężyc znayduiący sięw cza-
sie nowiu na ligii węzłowey: czyli kiedy stawa na
płasczyznie ekliptyki między słońcem a ziemią. —
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Po czćm dały się słyszeć pokilkakrotnie powtarza*
ne straszliwe grzmoty z błyskawicą przenikaiącą, iidescz obfity z gradem bardzo drobnym przez 1%
godziny padał—Wiatr był nayniestatecznieyszy tak
alece, iż chorągiewka osadzona na pręcie anemo-

skopu zostawała w nieustannym prawie biegu wi-
rowym.— Termometr okazywał 1. stop. barometr
calów 26, liniy 8.

Dnia następnego, toiest 24. lutego, o godzi»
nie 5. wieczorem, z teyże samey strony nadeszła
mgła tak gruba, iż o sto kroków i mniey trochę,
nie można było przy naylepszym wzroku rozróżnić
postaci człowieka od pnia; trwała do północy: a
dzień 25, w kiórym widok nieba zupełnie się miał
ku pogodzie, kolumna merkuryuszu w barometrze
znacznie się podniosła z powierzchnią wypukłą;
termotetr zaś zniżać się zaczął, a wiatr południowy
zamienił się na zachodniopółnocny, uczynił nam
nadzieię pogody i mrozów.

|| "Tak gwałtowne i wielkie odmiany temperatury
i prężenia atmosfery, sprawiły nieznosne skutki na
zdrowiu mieszkańców tuteyszych. Niezliczona licze
ba chorych codzieunie się pomnaża, a umieraią=cych dosyć iest znaczna,

X.Dominik CzAYKOWsSKI.
d. 26. lutego 1833. r.
w Krasławiu.
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STAN SZKÓŁ W KRÓLESTWIE POLSKIEM W roku

1820 i 1821,

(z Gazety literackiey warszawskiey r. 1822 N. 9. d. 2, kwietnia.)

I. Uniwersytet królewsko-warszawski w r. 1821.

Wydział teologiczny liczy Professorów
Wydział praw i administracyi |.
Wydział lekarski . . .
Wydział filozoficzny . . . .
Wydział sztuk pięknych:

a. nauk pięknych . . ,
b. sztuk pięknych . * .

Szkoła muzyczna . . . . . .

O
©
M
I
O
L
O
R
U
W
N

a

4

7
A
8

W
A
R

Il. Szkoły FZPoiewodzkie,

uczniów 32
— — 206

78

23

17

87

w roku 1820 w roku 1821
(

naucz. uczm. NĄANCZ. 'uczn.

1. Krakowska w Kielcach. ; , 1
. Sandomierska w Radomiu . 1
« Kaliska w Kaliszu „4 05 3:16
. Lubelska wLublinie. . , 4
. Płocka w.Płócku: 4.3 «4.837
„ W Pułtusku XX. Benedyktynów 14
„Mazowieckaw Warsz. XX. Piiar. 1 7
. Liceam w Warszawie . . , 26
„ Konwikt XX.Piiar. na Zoliborze 22

10. Podlaska w Łukowie . , , 14
11. Augustowska w Łomży . . 13

nynn
171 3925 169 4117

354
247
566
460

331
438
492
432
96

232
275

13

7
13

14

15

15

21

27
21
11
14

35g
268
628
442

298
450

632 ,
419

77
230
314
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MIL. Szkoły JVydziałowe:
tę

wroku 1820. w roku 1824

naucz. uczn. naucz. uczn.

s/WSańdomierzn « ; 7% 4 '«
. W Wąchocku . . . .
. W Wieluniu XX. Pilarhw Kod

WPiotrkowie XX. Piiarów
p:Opolu XX.Piiarów - . .

6/ W Chełmie XX. Piiarów . .
7. WSzczebrzeszynie .
8. WWarsz. na Nowem tmielcże
g. W Warsz. przy ulicy królew.
R. WŁęczycy . «= :

„. WŁowiczu XX. Pliarów i:

e
-

s We Wrocławku XX.Piiarów .
B36W Biały wa A

14. WSeynach . „
 

a. WPińczowie . . . « . 4

2. W Warce XX. Bernardynów 3
3. WHrubieszowie . . . . . 6
4. W Węgrowie XX. Kommunistów 6
5:4W;Siedlodoóh_. 4 wód.) cda
6. W Szczuczyńie + . . « . 6
7. W Tykocinie . . ... 3

W Opatowie . . 2

W Koprzywnicy XX. Gysternów 4
 

1.WŁOWICZU 6a sów 6058

m4/W Paławackć> «' 0.:,0,,..4
 

60/1225 8 137
7 145 7 145
7.1480 703.109
10205 8 200
ZO110 6 84
6 60 8 58
8 143 Z ŁR
80.1202 8 158
2 10. LL 79
6 114 %. 110
6 go 5 a32
5 40 6 , 158
7 180 8 175

socŚ LALAB 7. 160

Razem.. . 99 1943 4 1g06

IV, Szkoły Podwydziałowe.

98. .9. 118
48 3 47
8g 4 48

97 7 78
68 5 82
140-160 84.
25 5 5g
GSZNPN 2
DMC MR a

Razem . . 358 576 38 508

V. Instytyta nauczycieli elementarnych.

59 6 40
20 5 18

Razem . 9 29. 11 58
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VI Szkoły elementarne.

w roku 1820,

Szkół. uczn.

Woiewództwo (w miastach 50 1682
Krakowskie. (we wsiach 204 3384

Woiewództwo|wmiastach 22 1370
Sandomirskie. (we wsiach. 4 50

Woiewództwo (wmiastach _ 54 ' 3484
Kaliskie. we wsiach 140  3g65

" MWoiewództwo|w miastach 41 1802
Lubelskie. we wsiach 12 418 

Woiewództwo|wmiastach 34 1667
Płockie. wę wsiach "99 2140

Woiewództwo wmiastach "66 _ 4543
Mazowieckie we wsiach 282 6840

Woiewództwo |wmiastach 32 1143
Podlaskie. (we wsiach 26 419,

Woiewództwo wmiastach 45 2017

Augustowskie. (we wsiach 113 2627

Ogółem w 8. |wmiastach 342 17708
woiewództwach. [we wsiach 880 19915 

w roku 18274

Szkół. uczm.

35 1550
130 3270

25 1270
dk 488

54 ' 3355.-
143 3442

4a 1820
21 406

44 910
53 860.

71  4o52
265 8445

34 1236
31 628

45 1635

108 2664

345 16000
755 20i98
 

Razem + « 1238 37623
aaa

1100 36 198
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TABLICA 0GÓ6LNK

w r. 1620. w r. 1824:
i Szk. naucz. uczn. Szk. naucz. uczni
Uniwersytet królewsko-

warszawski wydz. . 5 45 4gawydz5 46 493
Szkoła akademiczna gór- >

nicza w Kielcach . 36 10.210830
Szkoły woiewódzkie . 11 171 35925 11 169 4117
Szkoły wydziałowe |. 14 99 1943 14 104 1906
Szkoły podwydziałowe 9.58 576 7 88 508
Instytuta nauczycieli ele-

mentarnych . . . ag 79 PRI 58
Instytut głuchoniemyc 3000.87 9 06 446
Szkoły elementar. w mia-

stach i wsiach . . 12221222 37623 1100 110036198
Pensyy męzkich w War- i

ZAWIE 06 4 4 (QS, 4d 2 ER 42
Pensyypryw.|w Warsz. 25 108 438 26 125 488
iszkół żeńsk.|wres.kraina 38 70 708 37 81 826

Razem . . 1551 1793 45920 1206 1696 44697

(Braknie tu ieszcze wykazu Seminaryów na prowincyi,
instytutów woyskowych naukowych, szkoły leśney, szkół
niedzielnych.)

Porównanie liczby uczniów z ludnością woiewódziw,

Woiewództwo. Ludność r. 1821. Uczniowie r. 48a.

1, Mazowieckie - . 695857 „ „ . *. 25620.
2. Kaliskie . = 549668 w © . —*qg9B6,
3. Angustowskie . . 459286 . . . .  4gu.
4, ŁUDEBKIE 6.0.» A4I3IG 00 „0.05 9080.
B Błockiey. 56a 4091066030 04103568,
6. Krakowskie. . 388097 «.« «0.- 'BaGg,
7. Sandomirskie . « 344458 . . . . 2322.
8. Podlaskie +..399700. 6.0.00 q4dy,

Ogół . 5585804 . . .'. 4387a. (1).

 

' (1) Nieliczeni są uczniowie na pensyach prywatnych i w szkołach
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Ż tablic tych okazuie się: że chociaż Uniwersytet
warszawski w ciągłym iest wzroście, przecięż w stosun-
ku do ludności, u nas o połowę mniey iest uczniów
Uniwersytetu ,'niż w Niemczech: tam bowiem (r. 1817)
na 3532 dusz, u nas zaś (r. 1821) dopiero na 7273 dusz
ieden uczeń wypadał, że w Szkołach woiewódzkich iest
blizko o 200 uczniów więcey niż r. 1820: Że wyższe
szkoły naywięcey są w woiewództwach  mazowieckićm
kaliskićm, płockićm i lubelskićm uczęszczane, naymniey
zaś w sandomierskićm i podlaskićm: Że w woiewództwie
krakowskiećm Szkoły elementarne tak we wsiach iak i
w miastach upadły: że w całym kraiu przybyły wpraw-
dzie trzy szkoły elementarne w miastach, ale za to 125
tychże szkołek we wsiach ubyło: co po większey części
błędnemu ich założeniu przypisać należy, z resztą oka-
zuie się, iż woiewództwo sandomirskie we względzie edu-
kacyynym nayniżey stoi.
W ogóle iednak tak w królestwie iak i w innych kra-

iach polskich, iest stan instytutów edukacyynych,w sto-
sunku do dawnieyszego, nader kwitnący. Tak np. wLi-
twie i na Wołyniu było r. 1820 (podług ogłoszenia urzę
dowego przez Dziennik Departamentu oświecenia publi- |
cznego w Rossyi 21174 uczniów, we wszystkich zaś in-
ńych-kraiach cósarstwa było ich tylko 40744. W Galli
cyi (2) zaś było r. 1819 prócz Uniwersytetu przez 827
uczniów uczęszczanego, 2 Licea, 12 Gymnazyów (w nich
2956 uczniów), 2 szkoły realne, 33 szkół normalnych,
21 dla płci żeńskiey, 346 szkół trywiialnych, 974 szkół
elementarnych, i ieden instytut dla akuszerek; w tymże
roku wynosiła tam ludność 3817846 dusz.

 

Żeńskich na prowincyi; dodawszy więc liczbę tych uczniów
826, wynosi ogół iak wyżey 44697,

(2) Szkoły Galicyyskie nie dadzą się zupełnie z naszemi co do
przedmiotów nauczanych porównać, gdyż hierarchiia szkolna
iest wcale inna; uczeń musi przeyśdź naprzód szkoły nor=
malne, potóm Gymnazyum, potćm Lyceum lub Uniwersytet. '
Lyceum tamteysze ma 2. lub 5. klassy i da się porównać z wy—
działem filozofii Uniwersytetu Warszaw.; Gymnazyum ma 5,
klass, lecz co do nauk iest w niższym rzędzie od naszego Li-
ceum lub szkół woiewodzkich; szkoły realne są niższe In-
stytuta politechniczne; szkoły normalne maią 4. klassy, lecz
są niższe od naszych wydziałowych: szkoły trywiialne maią
2, klassy, lecz znowu są niższe od naszych podwydziałowych,
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PosTĘPEK DOBROCZYNCY Antoniego BosArox i Ma-
ryt Magdaleny DekuRT (1).

Akademiia francuzka rozdała 25sierpnia 1821
roku dwa medale złote: ieden wartości cztćrechset
franków Antoniemu ZBonafoxowi — szlifierzowi;
drugi wartości 800 franków, Maryi Magdalenie
DekvRr, słażącey, za uczynki dobroczynne.

Pewna uboga wdowa miała 12 dzieci i wszyst-
kie wyhodowała sama. Jeden tylko przy niey chło-
piec pozostał, kiedy utraciła męża. Ten okropny
przypadek pogrążył ią w nędzy i przeszkodził do
nauczenia rzemiosła syna. Dochód z igły ledwie

wystarczył naich utrzymanie. Dobry „Antoni, obok

mieszkający sąsiad na Gtóm piętrze w Paryżu, sły-

szał wzdychanie, a lubo nieznaiomy, ofiarował

pomoc nieszczęśliwey, Wdowa opowiedziawszy

mu część swoich niepomyślności, nie ukrywała
przed nim doymuiącego głodu i boleści. Pobiegł

„Antoni i przyniósł iey naprędce szczątki wiecze=

rzy. Nazaiutrz kupił bułkę chleba i nieco karto-
fi dla swoich nowych przyiaciół. Ode dnia do
dnia coraz więcey przywiązywał się do syna i ma*

tki, z którćmi często dzielił zarobek pracy dzien-

ney. Staruszka dotkniona została od apopłexyi,

nie dopuścił „nżoni, aby chorą oddano do szpi-

żała. Natężał usilność: dla dostarczenia wszyst-

kim iey potrzebom. Syn był iuż umieszczony na

nauce rzemiosła; dobry szłifierz*zaspokaiał w czę*

ści iego wydatki: dla dawania nawet swoich su-

kień temu dziecięciu, używał zręcznie pozorów.

Drugie dotknięcie apoplexyi, powiększyło srodze

 

(a) Obacz dzieło: Bibliothtqne de famille, ou choix Winstructions

familitres,snr la rćligion la morale, les ćlćmens des connai"

sances les plus essentićlles, et sur Uindustrie et les arts par
Louise St, BELLOE, A Paris 1822, 2, Vol. in 12.
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niemoc wdowy. Pozbawiona ręki, nie mogła więć
chodzić bez sczudeł. Cios ten, zamiast. zrażenia
„Antoniego, dodał mu sił nowych. Od śtey zra-
na do 1istey W'nocy pracował, dla utrzymania
ubogiey, a w sercu przyspósobioney fami/iu. (o
za tkliwy widok szlifierza! który żyiąc tylko ze
szezupłego dochodu dziennego, poświęca oddawna
naywiększą część iego uldze nieszczęśliwych. Cno-
tliwy ten 4oletni rzemieslnik nazywa się „Antoni
JBonafox, z departamentu du Cantal.

Podobnież otrzymała nagrodę cnoty, Marya
Magdalena Dekurt, która przez wiele lat na- .
tężoną pracą rąk własnych, żywiła panią swoię '
zubożałą, 7oleinią. Wzywana na służbę obiecu-
iącą iey spokoyność i wygodę, odmówiła. Na
raienie iey korzystnego zamężcia była głuchą dla
tego iedynie, aby pani swoiey niegdyś na sługi
Raskawey, nie opusczała w nędzy. „Akademiia osą-
dziła postępowanie tych osób za godne- wzoru i
uwieńczenia.

AAAZAWÓ>||

OFIARA KOMITETOWI.

Członek korrespondent komitetu Prałat i kaw:
Hrabia s Zantyr przedstawił przy swym raporcie
500 rub. ass. dane od znaiomey mu ale chcącey mieć
wutaieniu swe imie znakomitey osoby dla nżycia
onych wedle zdania tego komitetu na rzecz Towa-
rzystwa dobroczynności lub inny miłosierny przed-
miot. Komitet złożywszy tę ofiaręw swey kassie,
gdy ią przeznaczy na iaki koniec, nieubliży w dzie-
iach donieść publiczności, a tym czasem dar tak
znaczny dobroczyńcy niewiadomego przyymuie z u-
czuciem wdzięczności, i podziękowanie swe oświad<
czyć liczy za obowiązek.

EA

A
R
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Znacznieysze omyłki druku w Tomie I.

 

Str. 46 w. 2 (2)den veriinderungen popr. den Veriinderungen:
2 (8) Madrit dodadź 1620.
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55 — 11 w uwersytecie
54 — 7 w Aszierdamie
74 — 10 Hipopkratesa
100 — 1 (7) do 27 tysięcy złt. po- II

LE
I

zĘ mnożoney
122— 24 wzrost =
152 — 4 twop £ —
140 — 5 warunków RE
151 — 18 idąc —
155 — 8 miała. —
191 — 8 z. —
191 — 1 (4)d'un sburs muet notes —
228 — 10 niepodeymowaniu a
254 — 19 owszemz naywyższem —
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w uniwersytecie,
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Hippokratesa.
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oney s
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idzie.
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Sykar.
d'un sourd-muet. Notes;
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owszem przepisuią

z naywyższćm,
śkichodik
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NOWOŚCI MUZYCZNE
w XIĘGARNI UNIWERSYTECKIEY.

w

 

OCUYRAGCES DREORTUTQOUEA

 

j R. G,

"sieli. B. Scałe e Sali per il Solfeggio. Preparazione al
DRO ANNA WARE r 4. l 02.2. 60

sBochsa (N. Ch. fils) Petite Methode pour la Harpe, particn- >
lidrement a FUsage des jcunes Eltves, renferment
les Regles du Doigter, des Exercices en tous
genres, et terminće par des lecons d'une difficultć _
progressive . . .t sce eooelomwAOWOODZną

Carulli F. Mćthode complette pour la Guitarre, Troisieme
„Edition, revue corrigće et augmentće pour la se-
conde fois par FAnteur. Oe. 27 . . . . . ż -

—  1e Suite « la Methode de Gnitare ou Methode
pourapprendre A accompagner le Chant. Oe. 61 „ 5 60— 2e Suite A ła Methode d Guitare ou Exercices en
arpeges, modulłs, tiercćs, sixtćs, octavćs, djxiemćs
Notes coulćes et detachćes dans tous les tons et
a tontes les positions, soigneusement doigtes,
suivis d'un grand Caprice. Oe. 74. . . . . , . 2 70

QCsakan Schule oder Scale fir die Stock-Flóte . » . . . —. 40
Dussek. J, L. Krótka nauka grania na Klawykordzie. Część I. — 65
Froehlich. J. Vollstandige theoretisch-practische Musikschule

fir alle beym Orchester gebriuchliche wichtigere
: Jnstrumente; znmGebrauch fix Masikdirectoren, e
z Lehrer und Liebhaber, in 4 Abtheilungen. in fol. 13 50

> ite Abilieilung enthalt die, Einleitung; allgem.-
) Grundsatze der Musik und Singschułe . . : « . 3 30
—  2ie Abtheilung enthalt: Allgemeine Bemerkungen

fiir die Blasinstrumente iiberhaupt, und die Clarinett=
ą Hoboe-Fagott-uad Flóten-Schule . Owy 8 085
— _ Ste Abtheilung enthalt: AIp: Bemerkungen

fir die Blasinswumenie iberhaupt, und die Horn-
Trompetep - Posaunen - nnd Serpent - Schule W ty
4te Abtheilung enthalt: Allgemeine Bemerkungen
fir die Geigeuinstrumente tiberhaupt, und die *

, Violin- Viola Violoncelle- und Coutrebaśs- Schule 4 40
1



(Kieraus einzeln.)

Froehlich,J. Clarinett-Schule . . . «
— RoNOMOCNOe dd PGC OWA A a
— Fagott-Schule ao a OAK a DZA Tea
qe. WRIGOOSChule:. 00 0 OW WANA aaa 0
— - Horn-Schule a 0 a WA 0 GONI G AG A
— Arompeten-Schuleę . « « . « » a > e
— Posaunen-Śchule . ZA "PAG A EZACA
— Serpent- SChWIS PO A WRO SOA a:
= dpaliu-Schylmay i o LOC Z, Bt
— MioloncellśSCHaRE "10000 ao p eo Ar a
— Conirebassź$chauh 4". 3 ;

| George. J. Elude pour le Pforte en 28 onie Exercices.
2e,Partie ABY 000, wibscje

„sanglehre des Gonservatoriums der Musik sia Paris. Ent-
haltend die Grundregeln des Gesanges, Uebungen'
fir die Stimme, Solfeggien aus den besten iltern
und neueren Werken, und Arienin jeder Art von
Bewegung und Charakter , verfasstvon B. Men—
gozzi, Cherubini, Garat, Gossec, Mehul, Richer,
Gingućnć, Langle, Plantade ud Euichard aś

Henry. B „Móthode pour leViolón, dediće auxw awi
„Mayer. Ch, Exercices pour le Pioch 7,
Naterp.B. ©. L. Lehrbichlein derSingekunst fir die Fugend

in Volks-Schulen. Erster Cursus . . .
— Anleituug znr Unterweisungim Singen fiir Lehrer

in Volks-Schulen. Erster Ładzice fir den e:

 

OMSNE 8 OE
—  Apieitung ete L sadem” fir den 3ten

Cursus.
Ozi.. B. Nouvelle

allemd. . . A

Rinck. Ch. H. Exercices h 2 Parties dans tons les tonspoń
le Pforte Qe. 67. . . . . .

   

 

Rummel, Ch, Exercices instructives pour fe PforteOe. "45.
Na gie? drotie” iwueod (e

Skała na Flecik polekick 6 Sztuczki sa
Sżiastny B. Methode de Violoncelle, Texte francais et

»allemd.  , . .
Tabelle fix das Kenthorn ddók Sęatkańi mit 5Klappen
Vandenbrock. ©. Traitć genćral de tous les Instruments

"4 Vent a IUsage des Compositeurs . .
Fanderhagen ad. Nouvelle Mćtihode de Clarinette dlóieża. -n

' 2 Parties, contenant tous les Prineipes concernant
cet Instrument ainsi que les Principes de la Musique,
detaillćs avec Precision et Clartć. 2e Edit. . . ..

IVerner. J. G. Kurze Anweisung fiir angehende und ungeiibte
 Orgelspieler, Chorile zweckmśssig mit der Orgel
zu begleiten; nebst Zwischenspielen fiir mehrere

_ Falle POGRAC E 2 OKOÓWKTWNIEE

i ż

08

Boston... Texte "Bónęiik 4:

1

70
80

i 45

35

95

40

55
75

50

«25

50

5
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| OvveRtvunzs zr SYMPRONIES Ą GRAND ORCHESTAR,
4

i

 

f j © Wj

Beethoven (Louis van) Sinfonia eroica composta per festegoiare
il Sovvevire di un grand” uomo Oe. 55. N,
Paruzione ao botow o naa 0 wawy

— Ouverture du Drame Zes Ruines dAdtlienes. Les
parties sćparćes et la Partition pour le Directear

i OSTR OWOWO POZEW AT e aaOi e
Cherubini. Ouverture de la PrisonnióreA grand Orchestre .
Kiffner. J. Ouverture de I? Op. Jean de ZPieselbourg. Pot
» _poutri musical'arr. A grand Orchestre . . . «

|- Rossini. G. Ouverture de FOp. Le Barbier de Seville t grand |
jaa" OPOROWE KPP .6 a R
Schneider Fr. La Marche de Erederic II. dite de Dessau arr.

. en Ouverture A grand Orchestre Oe. 50. . . . .
Heigl. J. QOuvegture de POp. La famille Suisse 4 grand

ORCKĘBINĘ e b ŁA NN KAC WAR

  

ż, PikczEs WHARWONIE
ż

 

x

Boieldieu. Ouverture de FOp. Ma Tanfe Aturote stw, en
ż Harmonie "pour 2 Clarin,2 Fldtes, 2 Cors, 2.

| — Bassons, Serpent, Trombone et Trompettes ad
libit. par Fanderhageze * se wo snate a

— Quvert. du Nouveau Seigneur du Village arr.
JO BUURAJAM paDoHochea «4 4 „4.0 (ród U

Cherubimi. Ouvert. de THolellerie Portugaisse pour idem
, POZORU a 0) 61 40404. 0
— . Quvert. La Prisonniere avr. pour idein par Fan-

GC SAWYER a ST ADC OLGA NRINONNAE
Fischer „ AZ militaire arr. pour idem 4% 16 Part.

dE ZOPOS i 2a 0 a JARDRONAK
Herold. Onvert. Ła Clochette arv. pour idem par Gambaro
Krempel. 6 Fanfaves pour5. Trompettes, 3 Gors et 2 Trom-

some: OONŻADNA4 «ata
— 6 Morceaux d'Harmonie tirćs de Zaflćte cnchantee

Nad arr. pour 4 Cors et 2 'Trombonnes . + . . .

Kuffner. J. 5e Potpourri pour PHarmonie 4 16 Part. Oe. 110
— Ge ditto et Choeur'de FOp. Ze Volontair par Ch,

M. de JV/eber atv, pour idem 4 20 Part. . . . .
— Quvert. de POp. Jean de /Vieselbourg ar. pour

- idem en Potpourri musical pour 19 Part, . : ,
Mehul. Ouvert. Les 2 dveugles de Tolede atr. pour idem

pał Parus En ir da aja.
= . Quvert. du jeune Henry arr. pour idem par Jadzn
— Rondo militaire de a journee aux Aventures ary.

en Pas redoublć-pour idem par Gambaro . . .

ebwhh

ARIE

4 95

3
4 70

1 95

2 7a

2 60

Łk 40

+

2. 25

2 g5
3-25

a...25

"448:
2130:

5. 25

a 95.

1 80
1 80

kB
Mozart W. A. Musique d'Harmonie contenant 5 Quztnors _

arrangćs par J. S, Htrmstedź. Cah. I, Quatuor I.

l

2 60



Nicoło. Tsouard. Ouvert. de Cendrillon arv. en Harmonie
a PUsage militaire par Gebauer . . . . .f.

3 Quvert. de Joconde arr. pow IPHarmonie par
DARUMAZUNE ŁA

Paer, Quvert. Griselda arr. pour idem . . . . . . ..
Reicha. 4, 6 Quintnors póur Flńte, Hautb., Clarinette, Cor

1 et Basson. Oe. gg, "Liv. 14, 15, 16, 17 . chaque
Rossini G. VOpera Le Barbier de Seville en > Actes arr.

pour 2 Glarin., 2 Fldtes, 2 Cors et 2 Bassons par
PB 0 OWWEJANCAC NEWSA

SA Ouvert. de VOp. Le Barbier de Seville arv. pour
OPI PAT PUC PY ROR ZZA Z A,

—.  Ouvert. de 7'ancrede arr. pour idem par Fuchs .
Rummel Ch. Variations sur le Thóme de Opera Joszru de

Menv. 4 peine au Sortir etc. arr. pour idem 4 g
Paw QBA NOWE NCW JAA

— Quintuor pour Hautbois, Clarinette, Gor, Cor de
Bassette et Basson tirć des Oenvres de Mozart
OBAN ROOM WYW CZNA

2 Quintuor pour Clarinette, Flite, Cor anglais, Gor
de Bassette et Basson tre des Oeuvres de Mozarź
OO O WOJ SANO Ga WA RO M

Spontini. Ouvert. de Julie ou le Pot de fleurs arr. pow
idem paxoGodausko W 000 O wd oZy

Sżeibeli, Grande Harmonie pour 2 Clarin., 2 Cors, 2 Bassons,
| Flfte et Hautbois (ou 2 Fldtes) tirće de 1 Op. Romeo

et Juliette arr. par Mengel en 2 Suites . . . .
TVidder J. 'Erois Marches arr. pour idem A 19 Part . .

 

ZZ

5 (DANSES A GRAND ORCHESTRE.

 

Meyer C. Il. 24 Nouvelles Danses«u 7.0u8 Parties. 20 Rec .
FFalch J. 24 Danses pour 2 Vlons, Basse, Clarinette, Flitte

2 Gots et Basson;ad libit. 5 Łiv .: . 4.41. 1

  

i

CONCERTOS PÓUR LE VIOLON.

>

Lipiński, C. Rondo alla Polacca pour le Violon princip. avec
socómp: "de TOtrchh OS M) wok

Spohr L. Octett pour Vlon princip. 2 Vlons, Vcelle, Clarin.,
2. Cow. et Eodttebasże OSO ON

Viotti J. B. 12e Goncerto pour le Violon in B. . . . .
— 15.in A. 14. in A, m, 15. in B. 16in E. m. chaque
— ZEASIAOD OTAWADA
Sai WJ JAW OGOLE LIG alk ELE

f
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QurwTvoRs POUR LE VIOLON.

Beethoven (Louis van) Quintetto in Es. d. pow 2 Vłons,
j ta gPVdas et. Veelfe OOO WW AW R

Boccherini. L, Trois Quintetti pour 2 Vłons, Alto et 2 Vcelles.
Os 50+'Liv. 7 NoureNo HQ 0. 00a»

Cremont P. Fantaisie sur un Air des Montagnes d'Auvergne
pour le Viołon avec accomp. de  Vlons, Alto et
Boon Piano OBTA 000.0 8.056 06 03

Haensel. P. Quintuor in G. pour 2 Vlons,. 2 Altos et Vcelle
Bór w NK . si +16 06

Quintetto in C. pour idem Oe. 13 .
ditto in Es pour idem Oe. 15 . ./.
%e ditto in D. pour idem Oe.28 . .E

D
R . . .

. e 6

. . .

 

QuaATuORs ET TRI0S POUR LE VIOLON.

 

*

Baillot P. Air de PAmant jaloux Tandis que tout Sommeille
varić pour le Violon avec accomp. de second Vlon
AltOet Basse. >Oa.03 16. 0 OOOO ORLA A

— - "Trois Quatuors pour 2 Vlons, Alto et Basse. Oe. 34
Gerke A. Trois Polonaises pour le Vlon avec accomp. de

Von, Vla: et B. OBago wne iwo na
Krommer F. Trois Quatuors pour 2 Vlons, Alto et B. Oe. 6
Lipiński C€. Trois Polonaises pour le Vlon avec accomp d'un

Second'Vlon, Alto et Vcelle. 0Oe.9 . . . . «
Praeger H. A. Trois grands Trios concertanies pour Violon

VOIR EL VGRNEGOWYAŻ DIYGÓ | 2060 GBA
Rode P. Deux airs varićs pour le Vlon avec un Second, Vlon

Aftobt Ycelle, ©. ORRNDNNNNN 1%
Romberg B. 8e Quartetto per 2 Violini; Viola e Vcello. N. 8.
Sórgel F. W. 2e Quartetto pour 2 Vlons, Vla et Vcelle Oe. 15
IV'eber (Ch. M. de) L*Opera Le VoLoxraArne (Der Freyschiitz)

m
e
R
E

(
o

b
e

arr. pour 2 Vlons, Alto et Vcelle par J. Kii/fner —
avec le Portraiź de F4duteur « «s : «a +

  

Dvuos PovR LE VI0LON.

 

Baillot P. Sonate pour Violon et Piano. 0e.52 . 3 : 1 :
— Air de PAmant jaloux Z'andźs que tout Sommeil

varić pour le Vlon et Pforte, Qe. 55 . . . Ż
Bedard J.B. PARTANT POUR LA SYRIE varić pour le Vlon

avec accomp. d'un Second Vlon . . . . . .
Bruni B. Six Duos concertans pour 2 Vlons Qe 59 Liv. 1

1

85

25

«80

50
25

60

„30
70

85

30

8

10

65

70

80

30

DŻ) e067, (Poi dą maca wii 0 <GHAGUR 2 46
+



€ampagnoli B. Six Duos pour 2 Vlons faciles et progressifs
a PUtilitć des 4-zył Amateurs Óe. 14 Liv. I
GU 4: x „  chaqne

€remont P, Troisgrands Duos Concertans pour aVlons Óe.
10Liv.1 «. i

Fuchs G. F. Trois Duos Goncertanspour. 2 "ylonsOe. Ar: j
Titi SG5GŻ. W yibaa "kie

— 5 idem pour idem 0e.JÓLi4 | .
Eravrand J. Trois Duos concertans pour 2 Vlons Oe. 1.

WANA, eó 4,0 zaa ONIRRONA
—. 5 idem ponr idem Oe.7 Ki .

Hus-Desforges. Trois Duos pour leVlog et Veelle'0e.30 .
Kreutzer R. Quvert. de Op. Lodoiską arv. pour 2 Vlons .
Mayseder adDnos pour 2 Vlons Oe. Żo N.. 1. Oe. 31. N.'2.

327 Nd wad» . «.„., chaque
Miikling 4. „Douza Duot.:instrnetixes pour 2 Vlons. Qe. 25

LiY/ 1ev2a i 8 aa ks CRaque
Reicha 4. Gx. Duo pour 2 Vłons Oe. 55 7
Rolla 4. Trois Duos concertans pour 2 Vlons. Oe. 10 Łiv. 4
Rossini J. Choix WAirs de FOp. Le Barbier de Seville arr. en

Duos pour 2 Vlons par Ku//ner N.5 .
— _ Choix d'Airs de Op. Efisabethe arr. en Daospow

2 VlonsparKisfner N.4 « « « « « » .
—_ L'Opera Cendrillon arr. pour 2 Vlons . . :

Kiotti J. B. 29 et Rondo r» le Vlon avec Pforte par
Jadi

Tpeber (Ch. M."dej Choix d'Airs. de POp. Le Volontaire arr.
pour 2 Vlons parKiiffner NG WOKOL MACE

m7
słać >

 

5 Ak 0d

PovRLE VIOLONCELLE,

 

*

Kraft 1N. Scene pastorale pour le Vcelle avec AESÓRP: de
POrchestre Qe. g. . + «

Meinhardt .4. lutroduction et Polonace pour z: Wiowącił
avec accamp. de POrchestre „+ - 4,444 «0,

— 1 Goncerto pour le Viołońcelle avec accomp. de
TOrch,x Rok". » *uk wojca

— _ Variations pour idem aveć accomp. de a Wiona,
Alto 64. Boce _*++ "m

Romberg B. Elegie sur la mort daObjet ohdri;; torńpositioń
pour le Vcelle avecaccomp. de 2 Vlons, Vla, Basse,
etContrebasse Qe. 38 SDE Z oC 2

  

Hus-Desforges: Trois Duos pour 2 Vcelles Oe. 50 Liv.2. .

. <0 00007 SK

Linke J. Variations pour idem avec rzy de 2 Vlons, 4
et B). Oe.5.

Stiistnj 8. Duetto per 3 Violoncsili NPODANUE DK
= Duetto per 2 idem N.2. . . « + 1 » + 1:

SzrezzzzdzZ |"
«
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1

Povn za Frórax. A woioł
' 3 iż ski - h A y

Fiirstenau O. Fei żodia Só.priiretpałós avec accomp. a
de FOrch, 'Oe. 59 0 OBO Ziowcik Gie 009

U R

Becthoven (Z. v.) Quintetto in G. 43 pour 1a Flite, Vlon,
2 Altos et Vcelle. Oe. 85, , . .

Bornhardt J. H. C. Le CaArirarNEs VAISSEAV. YaudóriTik
de (4.Blum arr. en Tri, „pour la Fłóte, Vlon et
Guitare A

Fiirstenau A. B. 6e Sisznadą:posh lite, „Basso, Alto et
Guitare Oe. 18

Haydn J. Quatnor in G dur Qe.50.arr. pok ła Filie, lony
AfHo et Vcelle par Fiźrstenau . '. śe

Neumann H. Air varić pour Fldie, Vlon et Git. Oe. 1 k
Spontini G. Quvert. de IOp. Puraynina 'Corteż arr. en'

Quatuor pour la Flite, Vlom, Alto et Vcelle par
C. W. Henning .

BPeber (Ch. M. de) L'Opera Le Folotótre (Der Proyschitz)
| rr. en Quatuorp. Flite, Vłon, A. et B, par

ZAWOD ONA EEG bys 00 A,

  

Dvuos POUR LA FLÓTE,

 

Gwjok 2% Trois. wębrilfSiii-"Et iapour 2 Fldtes; OŁ TRON WL OzdaY
— "Trois sód Duos doncertans pon: ąFidtes. Qe.

58. Liv. se
— Six petits "Rae faciles etdialogućs pour 2 Fllites,

ż QOe. 59; Suite. 1. +'+
 Ebers €. FP. Variations sur trois thames da FOpera ba; Fólod=

taire(Der Freyschiitz) N,1.2.3. . . . chaque
RossiniG. L'Opera Le Barbier de -Seville arr. pour 2 Fldtes

— L' Opera Othello arr. pour 2 Flńtes . . .
HPeber (Ch. M. e) Choix d'Airs de POp. Le Folontairep

BoE 2 Flńtes par""— NE WOW

  

SoLOSs ET VARIATIONS POUR LĄ FLÓTE SEULE

wieiokieieckleca
ń

Choixz dG'Airs (Premier) des Operas LE VoLONTAIRE par (. M.
syst et ARNE di G. Rossini arr, p"
RZE GC 2

. Danses favorites de Leipsic arr, powi une FlńteLiy. 2, + —
—
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Fiirstenau 0. Vaviatiens sar le Thtme Tch bin liederlich, du
; bist etc. pour la Fllite seule . . « . » . .
Kuhlau P. Trois Fantaisies pour une Fldte N. 1. 2.5. chaque
Recueil ©Airs et Romances, faciles pour la Fliite, ou Methode

Prauqie LU4.5, su 000000 03

PovR LA! CLARINETTE,

 

Gebauer E. Av Cai DE LA Lun varić pour la Clarinette
R Gluleso Z5 ACO 0 BC eME a ai 409

Mehul. Ouvert. Du jeune Henry Chasse arr. pour 2 Clari-
i wettesi WaW SAŻEK > aa WE 000 BA 0 10

'Nicolo Isouard Romance de FOp. Cendrillon varić pour la
Clariiette par FVanderhagen .. «.. m1 0 +.

Righini V. Piects choisies de VOp. Tigranes arr. pow la.
Clarińette seułe par Z'ausch. . « +» . » »

Vaillant P. Barcarolle Venitienne. O Pescator dell Onda
variće pour ła Clhriuette . . «. + » « » « »

Panderhagen A. ie Recueil de Romances, Rondeaux et Airs
varićs pour servir d'amusement dans la Solitude
arr. pour une Fldte seule N. 1 et 2 . . chaque
Variations pour une Clarinette Za Gawvożte de
PORENAJ OSC mi o ZEWN BOA Eta
Variat. pour idem Menuet de la Reine N. 2. .
Variat. pour idem Fa Walze Russe N. 5. . -
Variat. pour idem „Air de Danse de Chimene N. 4.
Vaviat. pouridemRondode Piotti N. 5 . . .
Variat. pour idem Partant pour la Syrie N.6..

Variat. pour idem, „Air Savoyard N.8 . . . .
Vaviat. pour idem. Promenez vous Belles N. 9. .
"Vaviat. ponr idem. Charmant Ruisseau N. 10. .
Variat. pour idem. Bocage que Aurore embellit,
Ns mi wacidEć .. ./wsCoa Zsda aria die. +4
Yariat, pour idem. 7'ożo Carabo Ni 12 . . « .

Rdr .

IU
NI
MI
IN
II

1

  

PovR LE Con Er HAUTEOIS

 

Fladt. Concertino pour VHautbois avec accomp. de POrch. :

Fuchs H. Concertino pour łe Gor avec accomp. de I'Orch. »
— le mtme avec accomp. de Pforte seul -. . . » «+

Heuschkel J. P. Six Pitces pour5Cors en mi, mi be mol ou
Fa.OBSO Wr B0 MÓRZŁK

Koch Ch. Variations pour 2 Cors avec accomp. de VOrch.
BAROWE 63 KE KDM ESWCOBI EE WAW: 0A

  

Yariat. pour idem 7rempe ton pain Julie N. 7. »-

R. ©.
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R.
PovR va FLAGEGLEN

 

Niedzielski J. 15 Rozmaitych sztuk z różnych Oper i Polonez
Krommera ułożone na Flecik polski. 0e.2 . .

Roy £. Douze petits Duos faciles arr. pour 2 Flageolets Oe, 71
Suite1et2, « « « « . « , , . „ chaqne

 

PovR LA FLÓTE DOUCE (CZAKAN),

 

Rossini G. L'Opera Elisabeth arr. pour le Czakan
— Opera L'Inganno felice pour idem a ę ż ;
— . L'Opera L'Ttaliana im ae. pour idem . . .
—  boOpera IŻ Turcó in Italia pour idem , „ . .

 

l

GoNCERTOS FPOVR LE ProRrr.

 

, Berg C. 2e Concert in Ed. pour le Pforte avec accomp. de'POrch. De.ai 5». ma BRA
— _ Rondeau brillant pour idem avec idem. Oe. 24 .
— Grandes Variations sur la Marche dAline pour

IUONOTONENGNAIB 2... .00., 0(Ces trois Piłces peuvent s'executer_ aussi sur lePforte seul, ou avec accomp. de Quatuor.)
Fodor A. NE in CG pour le Pforte avec aecomp. de

Orton "Ooo w RADA
Miller. J. J. Grand Potpourri pour idem avec

Torch, OSO m OT AY
BVanhal G. 2e Concert facile pour idem avec accomp

Vlons et Vcelle. Nouvelle Edition
Weber (Ch. M. de) Gr. Concerto i

accomp. de POch. Oe, 32

accomp,de

. dę2

n Es pour idem avće
„ . . > . . . . .

  

Call. L. de. Quatuor pour le Pforte, Flńte, Alto et Vcelle
Oe. 126. Nouv. Edit -, ., .

nc

e. iwa GRY

 

"

TRros ET Dvos rovR tz ProRrE.

=

Benedict J. Sonate pour le Pforte et Vlon. Oe. 1 : ;
Berg 0. Gr. Sonate concertante pour le Pforte et Vcelle QOe. 23 2 25

; ? 2I i

I
I
I
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45

35
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X

Danzi F. Sonatein Es d.22 le Pforte avec pay d'un
Cor on Vcelle. .

— *  Sonate in Emoll pour idem avec Cor ou eelle
obligć. Oe. 44: . . .

Hasslinger. Deux Sonatines faciles etagróablespour idem
avec Flńte et Vlon . . .

Haydn J, Trois Sonates pour le Pforte avec Vlon et Vcelle
Oę. 82 et 87 Nouv: Edit... . «. . « « 0. chaque

Koehler H. Fantaisie avec plusieurs thómes varićs = idem
Gr Flate. De. 138 5. « «

— "Trois Sonates pour idem et Flite obligć.Oe. 138
NP 1.2.00 000808 4 e... chaque,

Kulenkamp G, C. Sonate pour idem krec Pło obligeć. Oe. 2.
Leidesdorf M. J.Sonate pour idemet Flńte. Oe. 135 . . .
Mezger F. Sonatein G. pour idem avec Vlon Oe.2 . . .

, Mescheles et Lafont. Gr. ena concertant BE idem
avec Vlón -: « » .

Schmitt „A. Trio pour idem avec"plon et Vcelle Óe.55 .
Steibelt D. Trois Sonates pour mg aveęq "2 ou Flńte

Oem OWSCK
— Six Sonates RON jdem avec accomp. 'deVlon

obligć, dedićesA S. M. la Reine de Prusse. Qe.27
O ONAAD CE « . chaqne

— Trio in A ponr. idemavec "Fldte. etVcelle. Oe. 31
— Le Combat naval pour idem avec Vlon, Jazzy et

grand Tambour ad libit. Qe. 56 . .
png Trois Rondeaux pour im avecFlóte |ou lon

MMOG GN "0004
wAGo Six Sonates Pe idem avec" Pliue ouu Vion. Oe. 67

Ba. oai
pz Trois Samatdaekćpow idem avec Fldte ou "Ylon.

A QOe.70 eo """< 021646 SWO WYWIRCJĄ

— La Chasse pour sdem avec Vlon DZE
Thurner F. E. Grande Sonate brillapte pour idem avec

Hautbois ou Fłdte ou Violon. Oe. 45 . .
"'revani F. Tre Sonate per Pforte con Viola . . i
JPorzischek J. If. Variations ponr idem et Vcelle. Qe. 9 .

 

PouR LE PFORTE A Ś4MAINS

(Amon J. Sonate ponr le Pforte A 4ms Oe. 100 N.6 . . .
Beck G. F. Six pitces faciles pour idem . . . we
Beethoven (Louis van) Trois Trio; arr. A 4ms par C.D. Steeg-

mann. QOe. 9. N:2. . 40»
Blum Ch. Marche de FOp. Zoraide arr. 8 4ms. N;9. Kok gt:
Bornhardt J. H. ©. Pitces pour le commencans 4 4ms, Liv. 2
Czerny Ch. 2e Rondeau brillanta 4ms Qe.23.. . . « - .
— Introduction et Variations brillantes sur la Cavatine

favorite „4h come nascondere de Op. CoRRaDino
de Rossini44ms. 06.20... e + «4403 6%

+
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Pesca E. Marche de POp. Cantemire arr. 2 4ms N.84 : +»
Koehler H. Sonaune 4- 4ms. Oe. 1359 . A
Louis Ferdinand (Prince de Prusse) Rondead tirć de POe.

lóvary adams, 4.008 6 Sa uiasiA0a
Marschntr H. Gx. Divertissement A 4ms. Oe. 9. R M

—. "Trois grandes Marchesa 4ms Qe. 16 . . « .- «
Mozart W. A. 2 Sonates a 4ms. Kea a Oeuvres com-

plettes Cah. 19 . . ,
ftomberg 4. Seconde Sinfonie arr. A 4mś par KE Mochwitz.
— _ "roisietme Symphonie arr. A 4ms par 77, 27. Stolze

Rossini G. WOpera Elisabeth Reine dAngleterre avr. h 4m5
BOSS AAA: 2:3:

SchmidtJ.Rondo 4 4ms. Oe.5. Br
SchmittA, Marche finebrea 4ms. Qe.31 . KA

— _ lntroduction et Variations A 4ms.O w...
„ Schneider F. 5 Fugues,de FOratoire Le WARAN Unierseł

arr. A 4ms par C. F. Ebers . . ..
RE L. Premiere Symphonie arr. A 4ms par 4 dgthe:. h

eber (Ch. M. de) Marche de VoE. Le PoE ATT.
4 śms N. 10 . «.. s»

, = , Marche de la móme Opera ur. A ms”N. 11. |...

wów.ele w

  

»

SoLOS PovR LE PFORTE,

 

sdssmayer J. 25 Pitces faciles et agrćables X Iusage de la
jeunesse pour le Pforte seul. Qe. 26. Liv. 3. 4.

wdiS. 6 cca X « . chaque
Beethoven (L. v.) Sonate inE. d. postę idem Oe. 169 + .
BochnerJ.L. Six Bagatelles pour idem. Oe. 93 - « .
Cramer J. B. Capriegiopour idem sur -plasieurs Airs tirćs des

Operas de Mozart, Oe. 64
Ebers C. F. Fantaisie pour idem des mólodies "de Pop.Ka,

Folontaire. ©e.46 +02. 4208 »
C. G. 7. Fantaisie in As. pour sda vuwnGŚCSPSE NEGO
Field J. Roudeau favorit in C. pour idem . « : « F
Hasslinger. Rondo in G pour idem Qe.39.N. A
Henkel M, E'Ecolier de Pforte. Quawe SCO pour idem

.

.

. .

.

Bzy bd. OBR AJĄO Paa 000 WE Ria
Heroux F. Six Pieces pour kiem sa. M.» »
 — Cinquiemem avec Variations etPinale póar

IGEBZ 3.00% Ki 130 3% no UC RK
Herz J. Rondo brillant pour dań 7,8 NL CA OWENNANA
Hórger G. Fantaisie pour idem Oe.8. . > tamte >
Rubi:F. Six Rondeaux faciles ponr idom Qe. "4 AG
Lacoste J..Lis Aprevx Fantaisie Polonaise pour idem . .
Leidesdorf M. J. Journal.des Bames pour idem Cah. 23 . .
Łentz H. G. GCollection de Preludes dans tous les tons usitćs

pour idem. Suite 1 « . ś
Mansui Ch. Quinze ,Morceanxsoja do "divers  Caractdres

pour idem Liv.2 . . ,, AN:
Marschner H. Le PAPiLLON Caprice ponr idem, Oe. 18
Mayer Ch. Andante et Rondo pouridem » » » + » » 1
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Mayer Ch. Rondeau in B moll pour idem : : z 3: 3 :
"a Noeturie Pówrsadem: „20a0 DY

Mozartr aa in Es d. pour idem tirć de son Concert
p--"N2era0x SDA st aieytys ioo ak (u

Payer J. Soirćes musicales 4 la Rossini contenant un Rondeau
sur la .Marche favorite de VOp. La Donna del
ago pour idem. Qe. 78 N.6 . x

Potpourri pour idem sur des Thćmes de Mozart, Spontini.
«Mod NS GAMIEWIAOPER

Renner J. N. Rondeau facile et agriable pour idem . . .
Ries F. Due Allegri di bravura POCIE 00 IZ,
— . 6e Fantaisie 4 Ja mode sur un Air favori de la Flite

enchantće par JMozarź pour idem Oe. Goo:
Rossini G. L'Opera Elisabeth Reine dAngleterre arr. pour

/ le Pforte seul par UMAESAOYP COZ CP aa
IW eber (Ch. M. de) Choix WAirs de POp. Le Vólontaire arr.

pour idem- . . « Kokoda- HW oelfl J. Grande Sonate in Dd.pour klej Gw 62 BaaWurfel FV. Nouveau Rondeau pour idem dedić 4 S. E. Mad.
ła Comtesse Zamoyska . 1 .../...66.. 0.,

  

ł

VARIATIONS POUR LE ProRTE SEUL.

 

Ebers C. EF. Variat. pour le Pforte et Flńte sur un Air de
Don JvaN. Fin ch'han dal vino. Oe. 33 ia 04

Gelinek (L'Abbe) Variat. pour idem suivies d'une Polonaise
sur la Cavatine favorite Sorże! seccondami de Op.
ZELMIRA de Rossini. Oe. 105 . . . . . . .

a Wariat. pour idem snivies d'une sicilienne sur la
Cavatine favorite Cara dek attendimi de POp.
ZELMIRA de Rossini Oe. 106 .. ., „ . «.. .

— Variat. ponr idem sur le Choeur de chasse favorit
de "Op. Ze Folontatró | 1000200 480 CE

— Variat. pour idem sur la Valse fav. de la meme Opera
Heiliński J. 6 Variations ponr idem . . . . . . . . .
Henkel M. 12 Variat. pour idem sur le thóme favorit Łiebes

„ „Módcheń B0% Mit zu N37.:.4 2.2 „0, .
Hummel J. N. 9. Variat. pour idem sur VAir favori ,,Z/”enns

zMór GZOWÓK.„aleiE mka daia$ IE
Krahl C. F. 6 Variat. pour idem sur la Romance Tirolienne

Narguou$la tristesse. Qe. 16 . . -. . « . .
Kuhlau F. Variat. faciles sur un air populair Autrichien ponr

idem. Oe. 42. N.1,et2. . . . . .-. chaque
— . Six thómes favoris tirćs de I'Op. Le VFolontaire

variós pouridem. Oe, 49. N. 1.3.5. . . chaque
= ditto N. 4 et 6 . ; . . . . . . „ chaque
"RxABAAGNIAWOGcWIREK OCE)

Ostrowski F. Variatinos pour idem . « « » « « . . :
_ Renner J. N. 12 Variations sur un theme Autrichien porir idem

— Gr. Variations pour idem «2.04 4 4 » 2
— Variat. sue un theme original pour idem . . .
= Gw Variat. sur un Mazur favorit pour idem „ .

1

1

c.
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Ries F. LA SENTINnLLE avec Variat. pour idem : 3 4 : .
— Am Ecossars avec Variat. pour idem . . « .
— Ballade Ecossaise, arrangće avec Variat. pour idem

Riotte P.J. g Variat, in F. d. pour idem N. 1 . . . . .
— 8 Variat, in B. d. pour idem sur un thóme du

Nouveau fils ainć de la fortune N. 2. . : . .
— Variat. in Es pour idem sur Vair andiamo, mio

W ROW ae A din. stw 4
— 9 Variat, in Dm. póur idem sur un thóme de 2

Ssyoykda NAA WNNURLC 2„Mb
— 8 Variat. in G. d. pour idem sur air „Je suis

encore dans mon printems. N.5. « „ . . .
— g Variat in Es d. pour idem. N.6. . . . . . .
—  gVariat. in Ad. pour idem sur un thóme de POp.

La famillęe Suisse. N. 9 . RKOKOWE dasz
—  g Variat. pour idem sur l'air de LA FAMILLE SUISSE,

JKenn sie mich nur etc. N.20 4 4. «.»..
—  8YVariat. pour idem sur la Romance de CENDRILLON

Je suie mopdzaże Nail oo ae. a oniaŃ i
Schwenke C. Variat. pour idem sur Pair Gestera „Adbend war

Kaeżter Micheł dO... „modoasyawiw w...
Siegel D. 8 Variat. pour idem sur une Romance de Mehul.

RODOWI ANN. 04 e 0 3
Weigelt VP. Audante avec Variat. pour idem . . . . . .

  

R >
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OuvERTURES POUR LE PFORTE AVEC ET SANS ACCOMPAGNEMENT.

 

Beethoven (Louis van) Ouverture du Drame Les Ruines
Athenes pour le Pforte seul . . . . . . .

' Kitffner J. Ouverture de IOpera Jean de M'ieselburg.
Quodlibet musical arr. pour le Pforte senl . . .

Rossini G. Ouverture de "Opera Conradine ou Beaute et
Coeur de fer arr. pour le Pforte seul . . . . .

— . Quv. de Op. Zelmira avr. pour le Pforte seul .

OO

OvvERTURES POUR LE PFORTE A ŚMAINS,

mw

Beethoven (Louis von) Ouverture du Drame Les Ruines
 PAONURTACONo0 MAP A AMEN 000 STADA R

ZleroldF. Quverture de POp. La Clocheżte arr. pour le Pforte
8 AME par I Koehlef oś 00500 wi%00 |

Rossini G. Ouverture de 1'Op. Le Barbier de Seville arr.
RMS: Pak ła Wada 4-1, 005800 mó Baj „ia

— _ Quv. de FOp. Za Gazza ladra arr. A 4ms par Z.
Va Sro A OOO YA.

= uv. de VOp. Othello axr, A 4ms par £. Jadin ,

—40

—bo

— 45
—45

— 55

— 40
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Rossini €. Ouv. de FOp. Tanered arr. h 4ms par Z. Jadin .
Spokr L. Quv. de FOp. Faust arr. a ims par Pixis . « «

DANSES POUR LE PFORTE

Berg G. Polonaise favorite ponr le Pforte N. 4. « »« « + *

Bielawski J. Polonaise arr. pour idem . * . « ©. « «

Brust C, F. Polonaise in B. d. pouridem . + « « « . »
Brzowski J. Polonaise in As.Ś: omr idei . « 4% . » «
Damse J. Polonez i Mazurek naPimioforte sto E 6%
— _ Polonez zrobiony z Opery Elisabetży Rossiniego

przytóm Mazurek . R OR OP RESALSN ABY
—  _ Taniec Polski przełożony z Orkiestry na Fortepiano

Danses Nationales de chaque Pays comp. et dedićes aux
Dames par Gustave Dugazon ornćes de jolies
Vignettes colorićes „. « « + + 6.3 4 + + +

Derka. Polonaise ponridem . . » + + « + » «+ + » 2

Etrennes « Terpsichore dedićes aux Dames ou Recueil de
Contre-Danses, Anglaises et Valses, comp. par
Marque arr. pour le Piano par Corzu et ornćes de
Vigoęttes 4 0607518 OPG TRZE TÓW

— PROWEr  WRPERECZZEARZARPUSASAATIDY (ZY EYE NOA zi wok
Heyliński J. Deux Polonaises pour idem . « « « « :

— 5 idem pour idem « « . « + * * «2 » «+ >»
Herrmann C. Polonaise pour idem + « + « » » + » »
Kahl F. Polski Taniee na Fortepiano . « « : + » * » »
Koch Ch. Grande Polonaise in Es moll ponr idem . . *

Kurpiński K. Polonez grany w Teatrze narodowym w dzień
11Września 1822 przełożony na Fortepiano . .

Leopold „4. Quatwe Polonaises pour idem dedićes a $. .4. Mad,
la Princesse de Lowicz. « « « «+ 5% « 4

Lipiński Ch. Polonaise in A pour idem . . « « « « » -
Lutnia Tygodnik Muzyczny na Pianoforte zawierający nay-

nowsze Tańce Warszawskie . «+ «+ «+ » . »
Meyer ©. H. Nouvelles Danses pour idem. Liv 20 .
Nowakowski J. Polonaise pour idem in Es . . .

— Polonaise et Mazur pour idem . . «- . :
Ostrowski F. Polonaise in As d. pour idem N.5. . . .

.

Pleyel J. Polonaise favorite pour idem . « « .
Renner J. N. Gr. Polonaise briłlanie pour idem .
Scigalski F. '[rois Polonaises pour idem . . . .
Siekie$ski F. Cotillon en forme de Fantaisie pour idem .

Polonaise serieuse pour idem + « + «: « « »*

«
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.
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Simon J. 4. Polonaise et Mazur pour idem + «+ « « +
Stąnka „A* Polonaise in C moll pour idem . . . «

R.
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s
e

Terpsichora ou Collection de Danses ponr idem N. 1. 2.
+ SŁ. 88.0, 60 BP KĘWO WIJE ARE gone chaque

Terpsichora Warszawska na rok 1822 etc. p, idem N, 1. 2. 5.
4 Mg . chaque

Valse de POp. Le Volontaire ar. .poun. idem N. 186 et
JOD: o» saga że ZRAG AASANKI

Falses favorites de Mayencepoux idem N. 187. 188, 189. chaque

X
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40
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34 /C.

Walch J* H. 24 Danses pour idem 5e Livraison +: : + « — 85
Weigelt V. Gr, Polonaise pour idem . . . - « « + « == 75
IFilde J. Cotillons avec Goda arr. d'aprts les Motifs les plus

favoris des Operas Le Volontaire, La belle
Meunitre, et du Ballet Zodoiska pour idem. 25
Doskoż > = roma lee ena A UB

ZawadzkiM, Polonez z As. d. ułożony na Fortepiano « „ « — 15

i MARCHES ROUR LE PFORTE. >;

 

Ernemann M. Nowy Marsz ułożony na Fortepiano « : .  — 5
Marche favorite pour le Pforte seul N.4 . . . . . . .
Marches de VOp: Le Volontaire arr. pour idem N. 5et6 chaque — 10

 

'Povn rvORGcUE.

 

Kittel J, C. Variations sur denx Plein-Chants pour POrgue . — 50
Muller J. A. Differentes Pitces pour VIOrgue. 0e.5 . . . 1 50
fłink Ch. Il. Andante avec 8 Variat. pour IOrgue avec la

Pedale obligóe. Qe: 70...» aaai wo «| m G0

PouR LA GvITARE.
YE

 

Berat E, Deux Fantaisies et une Valse pour une Guitare seule
sniyies de Pair Gentil Housard varić pour 2
Guitares..OGONAiR O R BA X 16

Calegari F. Variazioni sopra unTema di 77/eżgl per 2 Chitarre
WceMK.Ooo OD" r REAL g0

— 12 Monferrine e 6 Valzer per Chitarra Sola Qe. 14 — 50
CarpentrasI. 4. Ouverture de POp. Iphigenie en Aulide e

afr. POGr UDO GMONE © 03, . . o 2 w). 7%
Carulli F, L'Orage. Sonate Sentim. pour la Guitare seule Oe. 2» —

"Trois Quvertures pour idem. QOe.6 . . . . . 1
Trois Sonatines pour idem Oe. Z tO OE
Duo pour Vlon et Guitare, Oe. 17 . . . « « : —
"Trois Divertissements ponr la Gnitare seule Qe, 18 1 35
Duo pour Vlon et Guit. Oe. 19 . : +: +: « + —
„Duo pour Vlon et Guit. Oe. 26 . . « «: . . —
'Trois Ouvertures pour la Gnuit. seule. 0e.28 . . 1
*Trois Duos pour 2 Guitares Oe. 48 . « « . « 1
Divertissements pour les Commencans ou Choix
de 24 Ariettes connues arr. pour 2 Guit. on Guit.
seule et divisćes en 4 Potpourris. 0e.52 . . . 1 80
Six Contre-Danses Qnuadrillćes avec les figures,
tres faciles ponr la Guit. seiile ou avec accomp. de ;
seconde Guit. ad libit, Qe.58 « « « . . « « — 75
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Carulli F, Trois Sonatines pour Guit. senle avet accomp.
I
t

B
R
E
T

T
I

dm Vłón'ad libit. Oe. $$ . ©. « »: : « +.
Grand. Duo concertant pour. le Piano et Gnitare
avec une seconde partie de Gnit. separće, facile et
doigtće 4 lusage des Commencans. Oe. 65 . . .
Troisietme Divertissement pour les GCommengans,
ou Choix de 24 Ariettes connues: arr. pour 2
AE. ou Gnuit. senle et divisćes en 4 Potpourris.
se. |. W JOB 6

Trois Solospour la Gtitare Oe. 76 PE
"Trois Themes varićs pour idem QOe. gx . . -

R.

'Trois Trios concertans pour Vlon, Alto et Gnitare.
Qe. 105. Liy. 1.2.5. w + «+ -+-» © + chaque
Trois Duos pour 2 Guitares Oe. 104 . « « . .
Six Valses pour la Guit. Oe. 105 + . .
Les Onvertures de la Lodoiska, Caravanneetdu
Prisonnier arr. pour 2 Guitares. NAAAGGGT an 02
Soło pour la Guit. Qe. 115 . .
Fantaisie sur un Air populaire Napolitain dit za
Riceiolella pour la Guitare. Oe. 116 - . . . |
La móme fantaisie arr. pour 2 Guitares Oe. 117
Nocturne concertant pour 2 Guit. Qe. 118 . . .
-Fantaisie pour Fldte, Vlon et Guit. sur une Chan-
sonette Venitienne O Pescator del Onda Qe. 125
Six petits Duos nocturnes rs 2 Guit. Oe. 128
N.1. et 2 chaque . . - ... . chaque
Trois petits Duos pour Git. a Vlon. Qe 129 . .
L'Agnese Opera arr. en Divertissement pour 2
Guit Om 1339 '+- «5
Duo brillant et non dificile pour 2"Gait Oe. 133
Duo pour Piano et Guit. Qe. 154 . . « . .

Duo pour Piano et Guit. Oe. 135 . . « + »
"Trois ae brillans et faciles e 2 Guit. Oe.187
Noa ŚW 0 0. . . chaque
Neuf Divertissemens * faćiik "ó”prillanś pour lą
Guit. Qe. 188 . . . Ą
Trois Duos nocturnes pour Piano et Gnit. Ce. 189
Li 1. 2 35,04: - «.+ e «_ CRAqRG
Trois Airs connus varies por la A d'une
Execution facile Oe: 19% . ż
Quvertnre_ ZeBarbier deSerie arr.pour Flite,
Vlon et Guit. N. 214 - .
Ouvert. La Gazza zwójarr. pour Fidte,Vlon et
Guit. N. 216 .
Ouvert. Tancred arr. "pour "Fldte, lon et Gia.
N.2235- 5 . .
Oeuvres pour la Guitare Espagnole ie Recueil on

+

Choix de piżcesfaciles , agreables, arrangćes par
dificultćs progressives et tirees desmeilleures com-
positions de ce celtbre Auteur . .

Casżellacci L. Recueil de Montferrines Contródaties et "Yalsea
pourlaGuit. OQe. 21 « . « » « « « » :
"Recueil de 12 Valses pour idem Oe. 22 . .
Morceaux progressiyes el de plusieurs genres pour
idea OBI e W. 9 OKA.08 kóOONA
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DiabelliA. Divertimenti molto facili perFortepiiho e Chifarra
Oe.56. Lib. 1, et2. . . +... „ „ chaque

Deltil., Duo brillant et facile pour2oeda: „3 .
— Douze Variations sur VAir Au clair de la Lune

arr. en Duo pour 2 Guit. Oe.2 . . 48
Tiirstenau C. Trois Thćmes varićs pour Guit. et"Blóte AA
Gotaya, Premier Trio pour Guit., Vlon et Flńte. Oe. 55 .

RET 'Italieus art. pońr Guit. et Vlon d'une Execution
facile. Qe. 65. N. 1.2.5. -. „, . . . . chaque

— "Trois Bagatelles concertantes arr. en Duos pour
Guit. et Vlon. Oe. 65 sw W

— "Trio pour 3 Guit, ou 2 Gait. et Vlon. Oe.8 a
—  '4e Trio pour Guit., Fldte etVloń. QOe. KR
GE Entretien d'un Vlón et d'une Flite dż une

sat: /Krid Qer 015%, 050,0 3 :

Giuliani M. Gr. Variations pour la Guit. stiiź sir la Romance
favorite Tia Sentinelle. Qe. gi . «+ » kde

Lhoyer A. Grande Sonate pour la Guitare seule. 0e. 1X A
Salleneuve E. Six Pieces faciles arr. pour la Guitare. Oe.1 .

R. G

— 85
A.40

—80
1 80

Melange des plus jolis Airs des Operaś francais et

— _ Danses favorites de Varsovie axr. czł la Gnitare. .
QOe.3 ; "dO

Schordan C. F. Valses de WłzićClementi arr..pour Guitarre
eViolon + . « .

— Recueil des Airs, Dinses, -Marches etpetiteś Wiżces
pour la Guitarre seule doigtóeś Div 16.4 »

Truskolaski R. 4% Variations sur un theme original pour la.
Guitare seule.Qt.7 58 wodę ai EAC

oma ;

za

—BoI ROLA HARPER
«. ie SORO <

Bochsa „fils. LeRoaaw pourPiano, śą et Vlon
6%. Cox. O647. „ „2

RA ao" 2eTrio” papitlurpo, Pieno et Vlon
e. ... 00656 ... . » .

Dumonchau C. Trois Sonates pour j Harpe avec accomip. de
Flńte ou Vlon et Basse ad libit. Oe 22 . . .

DussekJ L. 26 Goncerto pónr la Harpe . . « . . :
Lafont P. Duo ponr Harpe et Vłon „i: v « % 6,6,
Lorentz J. HI. Sonate pour Harpe A crochets, Qe. 11, . .
iNaderman F. J. Quatuor pour Harpe, Piano, Vlón et Cor.

póGa h FR OR e 3 4 RZKONK

DDZ

OrERAS ARRANGEES POUR LE PFORTE;
*

 

Rossini c. L'Opera 42 Mósć zn lugitto avr. pów le 3
avec le texte italien et allemand »' . »

Spokr,£. L'Opera Faust Texte italien et allemand zó
ż accomup. de Pforte arr. par Fłxis „ . » » . .

  

"Wp

2-148

2 70
2 46

— 5

7 5

3 25



MvusiQuk VOCAŁE AYEC ACCOMP. DE L'ORCHESTRE,

 

Beethoven (Louis van) MEEREs STILLE und Gliickliche Fart.
von J. JP. von Góthe in Musik gesetzt fiir 4
Singstimen mit Orchester begleitung. Oe. 112,
OrcmoSUMen„4.060yd06 w Bb Mana

= DaPREZDEJN Partikór 2:2 4 malca ae my LZ,
Eisenhofer PF. X. KóNtcs-FEreR. Eine Sapphische Ode mit

: einer Wechselstrophe in tentscher und lateinischer
sprache mit Begleitung des Orchestre Oe. 10
SPEPACAT (00 OG)a/ w dja, pasą

GuglielmiP. Sctne et Duo Sposo mio ben en Partition avec
les parties separees + £ « « 2 6 s +

FY'eber (Ch. M. de) Musica Vocale per Use di Concerti
Lra A. Scena e Aria dAtalia per il Soprano con

Pforte e con lOrchestra Oe. 50 . . . .
LraB. Scena e Aria d'Tnes de Castro per il Soprano

> con Pforte e con IOrchestra. Qe. 51 . .

. .
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, 20
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70

20

Arms Fr CnaNsoss, Iran. FRANC. POLON. ET ALLEM. AVEC ĄCCOMP»
DE PFORTE 0u Guir.

Album-Lyrique ou Recneil de Romances de MMrs Gusżare-
Dugazon, L. Jadin, TF. Kreubć Lambert ct
Romagnesi_ornćes de jolies Vignettes colorićes

_ d'aprts lesDessins de MMrs Chasselat et E. Lamy
400 sc0omp; dB Pfórte „0.16 22 (66 obotaiio

— Le móme avec des Vignettes imprimćes en Couleure
Beethoven (Louis van) MEERES STILLE und Gliickliche Fahrt.

von J. 77. von Góźhe in Muśik gesetzt fiir 4 Sing—
"_ stimmen und Klawierbegleitung. Qe. 112 . « «

Carafa M. Cavatina nel' Opera LA GABRIELLA con accomp:
di Pforte Omóra che a me d'intorno _ . . « +

Flora. Rocznik Damski z poeżyią Potockiego, Godebskiego,
Niemcewiczai Karpińskiego do spiewania z akom-
paniamentem Fortepianu, ozdobiony Portretami
tych.Mężów + . « « « « a

Galitzin (Prince Alexandre) Romance 4 chaque moment
avec accomp. de Pforte par Mad. Szymanowska .

Kiciński (Hrabia Bruno) Spiew polski z towarzyszeniem For-
tepianu Nie, ia dłużey nie zataię . « + + » -

Kratzer W. 5 Spiewy polskie z Opery Kuluf czyli Hhinczy-
kowie z przygrywaniem Fortepianu

Niech radość wszelki smutek rozproszy,
Nie mogłaś zapomnieć przecie
„Ah iakież katusze ponosić musze

Mayer 4. Recitativo e Cavatine. I fresco fiore per Basso
Ź coll aGGOIMP+di Pforte N. 2. .... w 0 ©

x
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.

Panseron A. Romanćes; Ariettes; Dnos francais et italiens
avec accomp. de Pforte N. 2

Romance. Fleure mourante et solitaire
idem. Derobe ża lumiere
Ganzonetta. Sei źropposcaltra |
Arietta. Se pieta da voi non trovo
Romance a 2 Voix. D'un Souvenir
Duetto per 2 Soprani Mancar mi Sento

Sammlung komischer Theater Gesinge mit begleitung des
Pforte. t

N.15. Alla Połacca /ergiss mein nicht
N. 6. Duetto aus der

O die Lieb
N.17. Duetto aus der Posse Di

So ein Tanzel
N.18. Lied. Die Nannerln so

Nanny .

.

arodie DER BLÓDE RITTER

.

N.19. Aria ans der Za
FRANKREICH. Dui du dass im Wald ,

Schillera Fr. Ballada z towarzyszeniem Fortepianu

.

AFFENKO
.

uberposse DIE FE

Tkliwą Siostrę znaydziesz we mhie
Szymanowska. Six Romances avec accomp. de Pforte

Peine et plaisir
„Au pied dun Saul assi
Quand unAmantfidele
Ah! Si pouwez ramener
Le connois tu
Se spiegar potessi

— le Depart. Romance avec
Tu fuis Cruel et Jexpire . + « » :

ORATOMES,MEsSsEs ET CHANT v'EGLIsE

 

Hasslinger. Missa a 4 Voci per 2 Tenori et 2 Bassi, com,
er facilitar lo Studio delle parti.
arties de Chant y sont aussi

Cembalo giunto
Partizione (les

ć separćes , « « .
Szadler (Ab

s Parties sont separćes

l

Libera me domine cum 4 Vocibus et
Die Befreyung von Jerusalem Grosses Oratorium

DA.

MEDIE

len łebóń ub Ninna,

E AUS

aecomp. de Pforte.

.

4
a

ć M.) Requiem a 4 Vox aveo accomp.- de 2
Vlons 2 QCors, Contrebasse et Orgne. Ż0e Liv. Les

'Organo51Li

=.

erUAD.

— 40

—%0

— 40

— 60

.—g

,

v.

in 2 Abtheilungen: Gedichtet von Heinrich und ;
Matthius von Collin. Vollstindiger Klawierauszug 7 50

  

OVVRAGES SUR LA MUSIQUE.

 

Orloff. (Le ComteGregoire) Essai sur 1Histoire de la Musique
en Italie, depuis les ternps les plus anciens, jusqu” a
mos jours, 2 Vol. in 8. Paris 1822 + + + + + +

  

Poruet Karola Kurpińskiego z wysczególnieniem napisanych
przez niego oper, « .,.

— 5o

2 20

nugę:
—60

Go
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KATALOG
Xiążek do nauki służących w ięzyku francuzkim,

polskim , niemieckim i łacińskim, znayduią-

cych się w .Xięgarni Uniwersyteckiey u

|" MóÓzZEFA ZAWADZKIEGO

1823 Roku.
c

ABECHDATRES,
Conrspratique 'et progressif de

lecłure elementaire, ou nou-
velle mćthode pour apprendre
A lire le frangais aux enfans et
aux ćtrangers, par des procedćs

„ qui ćpargnent beaucoup de peine
aux  rmaitres et applanissent ,
toutes les dificultćs pour les
ćltves, par M. Courżois, livre
ćlementaire divisć en 6 classes
in 12 contenant,

ire Classe. Connaissance suc
cessiye des lettres simples;

ade. Combinaison progressiye
de toutes les lettres simples
par syllabes de trois, quatre
ou cinq lettres tant vo—
jzelles qtie consonnes;

Żeme. Connaissance successiyć
des voyelles doubles dites
nazales; >

4e. Connaissance successiye des
voyelles doubles dites o-
rales; :

5e, GConnaissance successiye des
consonnes doubles;

Ge, Connaissance successive des
diphthongues irrćgulieres;
Paris 1816, 6vol. 12. 90 G.

Le Nid d'Oiseaux, ou _ petit
Alphabet amusant, contenant
une description succinte des
principanx oiseanx de la France.

a
'

in 18. orne de 24 jolis sujets de
gtavures en taille dońce color.
ropnć. „Paris 1817 + . 15G,

Petit Alphabet des campagnes,
contenant les devoirs des enfans
envers Dieu et łeunrs parens, et
une description des principaux
arts liberaux, in 18. ornć de
24 jolis sujets de grav. color.
PariBi6 00 "4007

Alphabet des petites ćcóles, in
18 ornć de 24 jolis sujets de
grav. col. Paris 1816 . 15'C»-

Petit Abócćdaire parisien, ou
description historique des prin-
cipaux ćtats ambulans de la

. capitale, in 18 ornć de S2sujets
de gray. col. P: 1817: . 15 C.

Alphabet des enfans obcissans,
0u tableau des defauts dont
les enfans peuvent se corriger
par la soumission; ouvrage en ,
forme de contes móranux, in 12
ornee de 14 jolis snjets de
Bravi cgłórn=> 3050 36G;

Alphabet des enfans studieux,
on tableau des verlus que les
enfans peuvent acqućrir par
Papplication; onyrage en forme
de contes moraux, in 12 ornć
de 14 jolis sujets de grav. col.

30 G.
1



t

'Alphabet d

2

ABECEDATRES.

„Alphahet mythologiqne ,. on petits
tableaux des Dienxde la Fable,
presentćs en forme d/entretiens;
ouvrage ornć de 26 jolis sujets
de gravures col. avec cul de
lampe et titre gravć in 12, 55 C.

/Alphabet du petit Naturaliste. ou
notions ćlómentaires sur I'hi-
stoire maturelle, suiyi d'un
petit vocabulaire des individus
composant les trois rógnes, et
du eri de tous les animaux,
ornć de beancoup de graynres
color. in 12.rognć . . 35G,

-Alphabet des Arts et Metiers,

Abćcćdaire moral des  petites

N

contenant la description de 24
mótiers on arts mćcaniques les
plus utiles et la nomenclature,
par ordre alphabetique, des
professions exercćes le plus
genćralement en France, avec
26 sujets de jolies gray. color.
in 12 PPADOG ANA W CK LDŹ

Alphabet francais contenant, 19%
des lećons claires et faciles
pour apprendre Ah lire; 2? des
principes d'orthographe,et d'ari-

Abecedaire geographiqne ,

Demoiselles, ou petits contes
instructifs et amusąns; ornć
de 14 jolies-sujets de grav. col.
2de edit. in 12. rognć . 55C.

Alphabet moral des petits garcons,
ou petits contes instructifs el

' amnsans, en forme de lecture,
'2de edit. Vol. in 12, ornć de
14 jolies vignettes et d'un
joli titre grayvć, avec cul de
lampe tout color. in 12 rognć

j 956, |.

Alphabet encyclopedique, ou
notions sur les sciences, les.
arts et I'histoire naturelle, a la
portće des enfans; suiyvi de
petits contes moraux, 2e edit.
Vol. in 12 rognć, ornć de dix
gravures. et d'un titre gravć,
avec cul de lampe tout ya

ornć
d'une mappemonde, d'un titre
gravć et de plus de trente
Vignettes representant les prin-
cipaux peuples de la terre et
les animaux quiappartiennent
aux diffórens climats, ze edit,

„thmetique; 59 unAdregede Vol. in 12 rognć. avec figures
Dhistoire deFrance, depnis
Vovigine de la  monarchie,
jusqna nos jours, Ornć des
portraits des rois de France;
in 12, de 4 fenilles, rognó

fig. noirs 35 Cop. fig. col. 55 C.

enfans religieux,
(ou les Sdints), contenant 'le
tableau des principaux Saints,
dont ils sont tenus de souhaiter
la fete h lenrs parens; onvrage
moral en forme d'entretiens,
et ornć de 26 jolies vignettes
de sźints, in 12 fig. noires 35 C.
fę. co; 25 „aż: 2 05Q.

Alphabet de Dhistoire ancienne,
contenant un abregć de 1'histoire
des Kgyptiens, des Assyriens,
„des Babyloniens, des Pheniciens,

| des Carthaginois, des Mtdes et
des Parthes, in 12 roguć de 4
feuilles, avec fig. color. 55.C.

35 G.soigneusement coloriće

Alphabet personnifić ou petit
bijou instructif; 4e edit. avec
25 fig. en action et un frontispice
par Frevillc, augmentć du syl-
łabaire, 1 Vol. in 56 grand
raisin avec des fig. colorićes

70 Q.

Croix (la) de Jesus, ou Alphabet
chretien, contenant un abregć
de Pancien et du nonveau
testament, des maximes tirćes
de I'histoire sainte, des pritres
et des cantiques; 2de edition
Vol. in 12 ornć de 20 gravures
en taille-douce et d'un titre
gravć, avec cul de lampe et le
tout color. rogne. . . 55 G.

Le Courrier. alphabetiqne, premier
jeu elementaire du jeune ige,
par Frćville, suivi du courrier
des devises, grande feuille (de
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ABEGEDATRES.

18 pouces carrćs) collć sur
carton, representant, prds de
cent jolis sujets: de gravures
de tous genres, avec une in-
struction de plusieurs feuilles
d'impression: format in 12
soigneusement coloriće et car-
tonnće avec enjoliyemens.

Le Courrier Grammairien, second
jeu ćlómentaire du jeune ge,
par Frćville, pour daeć les
prómitres notions de la gram-
maire francaise, grande feuille
de móme dimension que la
próećdente, avec autant de.
sujets de gravures, et une in-
struction in 12; color. soigneu=
seinent sur cartod enjolivć.

Le Courrier Eucyclopedigne , par
Frćyille, ou le petit Jeu de
tout un peu, pour amuser
utilement la jeunesse pendant,
les rćcreations pluvieuses;grande
feuille de meme dimension que
ła prócedente, avec un grand-
nombre de sujets de gravures,
et Vnsuuction in 12 soigneuse-
ment coloriće sur carton en-
jolive. dj ;

La boite qui sert pour les
trois jeux, cont. le courrier
la pirouette, le dez, 25
jetons rouges et blancs.'

Le prix des tvois Courriers avec'
la boite . . 5 R. 25 G.

Lecture par images, ou mćthode
amusante propre 4 piquer la
curiosiić des enfans, et a leur
apprendre A lire, par le simplę
attrait de 30 figures -parlantes,
qui peignent les sons ćlćmen-

"taires de la langue franqaise;
par Frćville, pour faire suite
a Valplabet personnifć Vol. in
56 grand raisin velin, avec 50
jolies figures colorićes, collćes
sur cartes et en boite 2 R. 10C.

Sur une grande feuille ouverte
1 R.5 G.

Civilitć du premier ige; avec
figures entitre gravć, et
avec soin1aille-douce faites ,

et color. zdę edit, Vol. in 12
35 GC.

(ce petit livre est propre 4
rendre Venfant poli, hon=
ziete en vers tout le monde.
4 lui apprendre Q se tenir «
table avec decence, enfin
«4 montrer dans la societe
de petites manieres aisees
et agreables, le style en est
correct, simple, naturel et
Jacile.)

Elemens de la lecture, A lusa
de Tenfance; par Mad. de
Renneville. Vol. in 22 ornć d'un
vitre grayć et rognóć „ 50 G.-

(cet ourrage est Vune grande
utilite pour les enfans qui
commencent 4 savoir. leur
alphabet, parce 'gwil leur
donne les principes 'd'apres
lesquels b peuvent bien
rononcer et connaitre leur
langue en opprenant 4 lire,

mKK

Abrógć de Vami des enfans par
Berquia 4 Vol. in 18 1 R.50 €.

— le móme 3 Vol. ju 18 4 R: 35 G*

Abrćgć des antiquitćs romaines,
ouvrage adoptć par Vancieanę
universitć, nouvelle ćdit. revue
et augmentće de phisieurs ar—
ticles sur les moeurs et les
usages par P. B. Vol. in 18
e 288 pages, ornć d'un titre

gravć et d'une carte pliće con-
tenant  vivgt - quawe figures
gravćes au trait, lesquelles
rćprósentent les miagistrats, leś
ofliciers, les prótres et les
citoyens dans leur costume
PAG m ETER BBEG

Ami (') des enfans, par Berquin,
nouvelle ćdit. ornće de fig.
12 Vol. in 18 P. 1819 . ŚR.



Abregć de Vhistoire ancienne;
suivi d'un abregć de la fable,
A I usage des eltves de 'ancienne
ćcole royale militaire, dixióme
ćdition, par Battenx un Vol.
a APW SA, 8OA0

Abregć de Ihistoire des hommes
illustres de Rome, depnis sa
fondation par Romulus jusqu'au
regne d'Auguste; livre clas—.
sique de L'Homond 2 Vol. in12
Paris + » 4.. « 1 R. 80C.

Abregć de Ihistoire des empe-
reurs de Crevier in 12 ornć de
R 2, 2819. 14.5 TRABE.

Abrćgć des vies des anciens phi-
losophes, avec lenrs dogmes,
leurs systemes, leur morale,

leurs maximes etc. p. Fenelon
in 64, ornć de 20 gr. P. 1821

65 C.
Abrćgć de Ihistoire gćnćrale des

voyages, par Laharpe reduit
„aux traits les plus interessans
et les plus curieux par Ant. C.
ornć de buit figures en taille
douce 2 Vol. in 12 Paris 1820

2R. 16 GC.

Abregć de toutes les sciences,
ou encyclopedie des enfans
par Buqcelłos nouv. ćdit. ornće
de 116 sujets de grav. in 12
Łiytle 1920 009606 mola

Abrćgeć nonvel des sciences et des
arts, precćdć d'un disconrs sur

4

la religion, avec une notice.
exacte des gonyvernemens; un
ćtat prócis des lois, revenus,
usages et productions de /4n-
głleterre; et un petit annuaire
rural Quvrage 4 Pusage des
maisans d'education;  dedić,
et presente a S.S. Pie VIIsou-
verain Pontife par Barthelemi
in 22. Lyon . . « + 75 G.

Abregć de Ihistoire ancienne A
lusage de la jeunesse par le
Cte de Segur 25 Vol. in 18
ornće des cartes et grav. cont.
Ihist. ancienne, ' romaine et
celle du Bas Empire Paris 1815
1830 „edy 2608 17 R.50Q.

Afrique (IV) ou kistoire moeurs,
usages et coutnmes desĄfricains.

" Duvrageornć de quarantequatre
planches colorićes, executćes
la pluspart d'aprós les dessins
originaux (inćdits, faits sur les
lieux 4 Vol. in 18 Paris 10 R.

Agenda des enfans par Frćville
un vol. in 18 avec fig. et titre
grave 18. Paris „ . . 45 G,

Ami (I) des enfans par M. et Mme
dAzais 24 Vol. in 18 avec
beaucoup de figures Paris

boa „20.
Amusements de IAdolescence, ou

lectures instructives et agreables
h Dusage des deux sexes par
Mme de Renneville 2 Vol. in 18
Parien sw z dom WEOWU

Amusemens philologiques ou rem
cueil de differents morceaux
tirós des meilleurs auteurs
frangois sur des obiets instru-
ctifs et amusants 4 Vol. in 12.
ornće des fig. 7e ćdit. revue et
corrigeće Halle 1811 1R.75 CG.

Anecdotes * et  contes moranx
pour Pinstruction de la jeanćsse
ade ćdit. a Vol. in 18. Paris

1 R: 65 G,

Antigone (la nouvelle) Vol. in 18.
ornć de jolies gravures Paris

Antiquites romaines, ou tableau
des moeurs, usages et institu-
tiońs des Romains par Adam
2 Vol. in 8. Paris 4 R. 5o G.

Apercu gćographique du monde,
ou |lecons de sphtre et de
gćographie, par Aymes 1 Vol.
in 12 avec 8 cartes Paris 1813

--B0 ©.
Art (D') de la Correspondance,
renfermant 1, les regles de art
de la correspondance; 2, lettres
de commerce; lettres sur divers
sujetszletti es choisies des autenrs
les plus cćlebres, et de Francois
1er, Henri IV, Mme Elisabetk
et Marie-Antoinette, 4e ćdit.
entiórement revue et Lrds-au-
gmentće 12 Paris 1 R. 15 G.



Art (V) epistolaire, ou dialogues
sir la maniere de bien ćcrire
les lettres, ouvrage divisć en
2 parties, les próceptes et les
jnodeles pour servir a Diostru-
ction de la jeunesse par L. F.
Jauffret 5 Vol. in 12 Leipsic
J800.4 0% 2 14 LIGOS CE

Arts, metiers, et cultures de la
Chine, representćs dans nne
suite degravures colorićes, exe—
cutćes d'aprts les dessins ori-
ginanx envoyćs de Pekin, ac-
compagnós des  explications
donnćes par les misionnaires
francais et €trangers. Par le
Pere d'Tucarville. P. 4R.50C.

Astronomie des dames, par Jć-
róme de Lalande, śe ćdit. 1
Vol. in 18 fg. 1817.. . 45 C.

Aventures de Robinson Crnsoć,
traduction nouvelle conforme
a Pćdition originale de Londres,
avec vingt-huit sujets nouveaux
de gravures, „deux volumes in
12 de plus de 500 pages chacun
Paris" 974040 ST RSTOSG

(Le tems a confirmć le succes
de cet ouvrage immortel;
leloge en devient inutile
et lexecution seule doit
etre digne de lui. Ledition
cy annoncće reunit tous
les avantages qwon peut
desirer; elle est conforme
au texte original imprime
4 Londres.)

— Les mómes 4 Vol. in 18 €dit.
stereot. a. fig. . 1 R. 50 G.

— [es mómes par Campe ćdit.
de Brunswick in 18. . 45 G.

„Aventures (les) de Tćlćemaque fils
d'Ulysse par Fr« Solignac de la
Mothe Feućlon, archevćque de
Cambray. Nouvelle  ćdition.
augmentće d'un discours sur la
poćsie ćpique, et des notes
pour intelligence de la partie
geographique, et de la Mytho-
logie avec 24 gravures en taille-

m
"

douce et le portrait de I'auteur
2 Vol..in 12 Pahis » + -% R,

— les mómes avac les notes my-
thologiquespar Noel nouv. ćd.
orneće de 25 gravures 4 Vol. in

0 18Paris. . . . 2 R.50 G.

-— les mómes €dit. stereot. 2
WORST 20" 8.000 1.720l

Aventures les plus curieuses des
voyageurs, extraites des rela-
tions anciennes et modernes,
redigees par Pierre Blanchard.
Quvrage propre 4 Finstruction
et a larnuseinent de la jeunesse
4 Vol. in 12 ornćs de 16 grav.
en taille-douce Paris 4 R. 80C.

Bearnais (les petits), ou lecóns
de morale convenables 4 la
jeunesse; par Me Julie Delafaye
4 Vol. in 18 fig. P. aR.10C.

„Beautćs de I'histoire d'Amerique,
d'aprts les plus celebres voya-
geurs et gćographes qui ont
ćcrit sur cette partie du monde.
Par G. Ornće de 32 nouveaux
sujets de gravnres reprćsentant
les costumes, habitations, ani-
maux etc. 2 vol. in 12mo,
Paris 1816 .. « + 2R. 10C.

— de Ihistoire du Bas-Empire,
contenant les traits les plus
curieux et les plus intćressans
depuis Constantin le grand
jusques aprets la  prise de
Constantinople par Mahomet
1L. Ouvrage destinć A Finstru-
ction de la jeunesse oruć de
16 planches Że ćdit. 12. Paris
Ada"CORRLNO©

— de lhistoire de la Chine:
du Japon et des Tartares, ou
tableau des principaux ćvtne—
mens de I'histoire de ces peuples,
belles actions et maximes de
leurs grands hemmes et de leurs
sages; traits singuliers de verlu
et de pićtć filiale; notions sur
le gouvernement, la religion
les moenrs, les usages, ni
sciences, les arts, et le com
merce de ces pays, Ousyragę



consacrć a Dinstruction de ła
jeunesse, ornć de donze planches
en taille donce; par EF. M. M.
de Beaumont 2 vol.in 12. Paris
1818, -%w%54 DOBRO C.

Beantćs et Merveilles du Christia-
nisme, extrait des meilleurs

sciences , des lettres et des arts,
depuis Pinvasion des barbares
jusqwa nos jours; Ouvrage
ornć de douze belles gravures
a łusage de la jeunesse par
M Giraud 2 vol. in 12. Paris
18166. 65 04 Olać 9 RADO:

auteurs, pour Pinstruction dela , Beautćs de l'histoire des Trois Ro—
jeunesse par P. J. B. Nougaret
ornć de 12 gravures 2 vol. in 12.
Paris'181608006.. 2 R. 10G.

— de fFhistoire grecque, ou
tableau des ćvtnemens qui ont
immortalisć les Grecs; Actions
et belles paroles de leurs grands
hommes,, avec 'une  esquisse
des moeurs, et un apercu des
arts et des sciences a differentes
epoques, depuis Homćre jusq'k
ła reduction de la Grtce en
province romaine 2de ćdition,
revue, corrigće, augmentće et
ornće de hnit belles gravures
par R. J. Durdent 12. Paris
OE „ 0,77, 4 NOIJCY

— de Vhistoire de la Hollande
et des Pays-Bas, ou epoques
historiques les plus remar-
quables de ce royaume, depuis
le Romains jusqwa ce jour; avec
'un apercu des moeurs, cara-
ctere, usages, industrie, com-
merce de ses habitans; leurs
dćconvertes dans les sciences
et les arts; anecdotes singulitres
de la-vie des grands hommes
qwil a produits; remarques syr
ses curiositćs et ses productions, -
etc. par MarchantdeBeaumont.
Quvrage consacrć A Finstruction
de la jeunesse, ornć desix belles
gravures im 12. Paris 1817

+R; 556.

— de Vhistoire de FInde; avec
un prćcis hist, de la vie d'Haider-
Aly-Khan, et de son fils Tippoo
Saeb 2 vol. in 12 ornćs de 12
belles gravures. Paris 1821.

2R. io G.

— de histoire d'ltalie, ou
abrógć des annales italiennes,
avec le tableau des mours, des

1

—de

— de Ihistoire de la

— de Thistoire

yaumes du Nord, Sućde, Dane-
inarck et Norvege, Ouvrage
composć pour donner aux jeunes_
gens une idće de ce que les
annales du Mord contiennent
de plus interessant, depnis les
temps de la fondaition de ces

, rauyaumes jusqua. nos jours,
ayec un apercu des moeurs
et usages, des sciences et des
arts, etc. par J. R. Durdent.
six belles gravures 12. Paris
108040 006 (06 LARC 0000

— de Vhistoire du Mexique, ou
ćpoques remarquables, traits
interessans, moeurs, 'usages,
coutumes des indigłnes et des
conqućrats, par A. Dillon 1
vol. in 12 orne de 6 grav. Paris
1822 5) 26 we eco in OBCE

— de Thistoire  maturelle des
„osenó ouvrage redigć

aprts Buffon 2 vol. in 12
ornćs de 74 pl. en taille-douce
Paris 1810, 2 143: 2R. 20 G.

Phistoire de Paris par
Nougaret 1 vol. 'in 12 ornć de
8 belles'gravures Paris 1820

KM0 G-

Perse,
depuis Cyrus jusqu nos jours,
par F. M. M. de Beaumont ornć
de donze belles gravures 2 vol.
in 12. Paris 1820 2 R. 10 C.

du Portugal;
ou abregć de Ihistoire de ce
pays, deupis Iantiquitć jusqwa
nos jours, dans le quel on
tronve la description des moeurs
et usages de ses habitans, ses
decouvertes, son commerce,
ses guerres, et les ćvtneinens
les plus remarquables qui s'y
sont passćs a toutes les epoques;
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Ouvrage destinć A Vinstraction
et A Pamusement de la jennesse,
et ornć de six belles gravures
par J. R. Durdent 12 Paris 1816

ł 1 R. 5 G.

Beautćs de Raynal, on precis de.
Thistoire desćtablissemens deś
Europćens dans les deux ludes
par Nougaret 1 vol. in 12
ornć de 6 gravures Paris 1821

1'R. 5 G.

— de (Thistoire romaine ou
tableau des ćvtnemens qui
ont immortalisć les Romains;
Actions et belles paroles de
leurs grands-hommmes, avec une
esquisse des moeurs, et un apercu
des arts et des sciences a difle-
rentes epoqnes, depuis Romulus
jusqwa la division de Vempire,
aprts Constantin; prócćdć des
notions sur les institutions des
Romains 5e ćdit. revue et cor-
rigóe 12, Paris 1815 1 R.5 C.

— de Thistoire de la Savoie
et de Genżve, du Piemont,
de la Sardaigne et de Gtnes.
Onvrage destinć A I'instruction
et A Famesement de la jeunesse,
et ornć de huit estampes en
taille-douce redigć par Nougaret
12. Paris 1818. + 1 R. 5 O.

— de Fhistoire de Sicile et
de Naples ou precis des annales
de ces peuples. Ouvrage ornć-
de 8 estampes en taille-douce,
et destinć A Dinstruction et A
Tamusement de la jeunesse
redigć par P. J. B. Nougaret
12./Paris 1818 . 1 R. 55 G.

— de Vhistoire de la Śnuisse,
depuis Vepoque de la confćde-
ration jusqua nos jours; Ou-
vrage contenant le tableau des
lois, mmoeurs et usages de ses
habitans, la forme du gouver-
nement de chaque canton, et
la description des curiositćs les
plus remarquables de ce pays;
prócćdć d'un. coup d'oeil sur
JHelvetie, depuis Tinvasion
des Roinains jusqua sa sou-

mission anx empereurs d'Alle-
magne. Ornć de huit belles
gravures a l'usage de la jeunesse.
Par M. le Chevalier de Propiac
Ba. PONI: 1817,04 GSR: ra

Beautćs de "hist. de Turquie; com-
prenant les faits les plus re-
marquables de Ihistoire mu-
sulmanne depuis Mahomet, les
Califes, ses successeurs, et les

souverainsde l'empire ottoman
jusqwa nos jours, par J. R.
Durdent avec six belles gravures
12. Paris 1816 -. . 1 R.5G.

— de Vhistoire des Voyages par
HLemaire 2 vol. in 12 oruć des
12 gravures P, 1821 2R. 10G.

,Bibliotheque historique A Vusage
des jeunes gens, ou prócis des
Listoires gónćrales et particu-
litres de tous les peuples
anciens et rmodernes. Exuait
de differents auteurs, et ta-
duites de diyerses langues, par
une societć de gens de lettres
avec figures et cartes gćogra-
phiques 40 vol. in 18. Paris
18107; Ję zwani 9 140 RS 76:

Bibliotheque populaire.  Petits
contes moraux a l'usage des
enfans; par Miss Maria Edge=
worth avec grav. 2 vol. in18.
;Parmit800 Givat. go C.

Bijou de PFenfance ou contes et
fables vol. in 52 av. fig. Patis

25 C.

Biographie des jeunes gens, ou
wies des grands hommes qui
par leur, vertus, leurs gćnie
et leurs actions hćroiques sont
dignes d'ćtre proposćs ponr mo-
deles h la jeunesse; par Al-
phonse de Beauchamp. Ornć de
4 frontisp. allegoriques et de
70 portraits 4 vol in 12, Paris

4 R: 20: Ć.

(Cet ouvrage, dont on a rendu
compte dans les journaux,
a oblenu un succćs compłlet.)
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Beanx Traits (les) du jeuneage,
© suivis de Vhistoire d'Angela et
du Panthćon des enfans celtbres,
par A. F. J. Frevilte 1 vol.
in 12 avec 4 jolies fig. Paris
1838545 „zda a R.5 Gy

Bons-enfans, ou portwaits de mon
fils et de ma fille, contes et
dialogues a la portće du jeune
age par Me de Renneville, ornćs
de 8 fig. eń taille douce 2 vol.

„1a, 19, PARODISGI8 2. 17R.
Bouilty, J. N. (Oeuvres de), con=

tenant 1, Les Conseils a ma
fille 2 vol. 2, Contes A ma fille
2 vol. Encouragemens de la
jennesse 2 vol. Les jeunes
femmes 2 vol. en tout 8 vol.
in 12 ornćs des jolies figures.
Bruxelles 1321 . 11 R.20G.

— chacnn des ces ouvrages se
vend separement A raison de
1 R. 40 C. par volume. ł

Botanique (la) des jeunes gens.
Onvrage nutile aux gens du
monde qui ne desirent acquerir
que des connaissances usuelles,
et des amateurs qui cultivent
des plantes curieuses. Ornć de
plus 550 figures en taille-douce
ar M. J. B. Pujoulx 2 vol. iu 8.

Daria 180 . » , 4 R.50 C.

Buffon (le) des demoiselles, con-
tenant lhistoire gćnćrale des
oiseaux et Ihistoire naturelle
des qmadrupódes des quatre
parties du monde. Snivi d'uu
taitć sur Part d'empa:ller les
oiseanX,
Buffon et de 140 planches en
taille-douce4 vol. in 12. Paris
a819, 4000 R ADR.-83-0,

Buffon (le) nouvean de la jeunesse,
* ou prćcis ćlćmentaire de I'hi-

stoire naturelle, A l'usage des
deux sexes. Że ćdit. avec 154
fig. 4 vol. in 18 Paris 1817

R. B0.G
Cabinet den enfans, ou łe Mar-

chand de Joujoux moraliste,
trad. de Uangl. avec de jolies
gravures ze ćdit. 18 Paris 1813

55 Q.

— le móme fig. col. .

ornć du portrait de -

Cabinet (le) du jetne naturaliste;
ou tableaux  interessans de
fYhistoite des animanx; offrant
la, description de la nature,
des moeurs et habitudes des
quadrupódes, oiseaux, poissons,
amphibies, reptiles etc. les
plus remarquab'es du inonde
connu, et classćs dans un ordre
systematique. Onuvrage enrichi
de soixante cinq belles gravures
trad. de l'augl. de M. Thomas
Smith 6 vol. in 12 Paris 1818

10 R. 80 G.

Cabinet (le) du petit naturaliste
par Mme Dufrenoy, ornć de
gravures 2e ćdit. revue et cor-
rigće 18 Paris 1816 „ 65 C.

. go G.

Cendrillon (la. petite), ou Fhi-
stoire d'une jeune orpheline
'nouv. ćdit. ornć de six gravures
18 "Paris -1815 00.6140 G4

Chine (la) en miniature, ou choix
de costumes, arts et metiers de
cet empire, reprćsentćs par
108  gravures colorićes, ła
pluspart d'aprts les originaux
aućdits du cabinet de feu
IM. Bertin Ministre; accom-=
pagnćs de notices explicatives
historiques et littćraires; par
M. Breton 6 vol. in 18 Paris
I8ŁŁ.4> 0206 0%.WI Be

Clef (la) des connaissances utiles
A, la jeunesse, suivie d'Abel
et Gain, ou 'homage A la vertu,
par Golau. Un vol. in 12 ornć
de figures Paris 1818 . go G.

Clef de la langue francaise, ou
entretiens  philosophiqnes et-
liuteraires propres a developper
les principes de cetie langue,
et A en faire connaitre le gónie j
ar A. Ferriere 2 vol. in 8.
| 1815 . . 4 R. 40 G.

Coin (le) du fen, de la bonne
Marnan 2 vol. in 18 ornćs de 1%
grav. 2de ćdit. Paris 1812

: 1 R. 26 C.



Collection de soixante sept mo=
dóles d'ćcritures, allemande,
anglaise, franęaise, russe et
recque moderne par Ć; E.
rraalat, gravće par J. D. Lale

vol. in 4to obl. Paris sur pap. vel.
6 R. 30 G

— idem sur pap. fia 5 R. 50 G.

Collection de jolie ouvrages

4 VFusage de la jeunesse impri-

mćs sut beau papier format de
poche in 32 ornćs de belles
gravures«

Voyage du jeune Anacharsis
en Grtce, pat Barthelemy
8 *ol. in 52 impriimćs pat
Didot jeune, otnć d'une carte
gdućrale de la Grżce, et de
16 belles figutes representant
les principanx chefs d'oeuvre
de la sculpture de la Grćce.

4 R. 50 G.

Oeuvres d*Homćóre,  conte-
nant Plliale et 1 Odyssće
6 vol. in 32 impr. parDidot
et ornćs de 24 fig. Ś R. 60 C.

Esprit de mesdames de Se-
vigne et de Maintenon, ou
choix de ce qwił y a de plus
piquańt dans leurs Lettres
2 vol. in 52, pap. superfin,
ornć des portraits en pied
de mesdames de Sevignć, de
Grigoan, de Maintenon, de
La Vallitre et dę Louis XIV.

1 R. 20 Ga

Lettres 4 Emilie suit la my-
thologie, par Dumoustier,
5 vol. in 32. papier superfin
g jolies figures. 1 R. 40 G.

Petit Dictionnaire historique
de la fable ou histoire des
Dieax ou Heros; oruć 'des

figures representant 67 divi-
nitćs, Un vol. in 52. P. 1820

- 70 C.

Chefs — d'oenvres des deux
Racine, contenant le Potme
de la Religion, les tragćdies

d'Esther, d'Athalie ete. ornćs
de 4 belles gravures. Un vol.
in 32. Paris 1820 . 65 G.

Petit Careme de  Massillon
otnć de jolies gravures, por-
traits de Iauteur, Bossuet,
Fenćlon, Bourdalone, Fle-
chier etc. Un vol. in 52. P.
IOREG«Tesa BAG

Morale (la) en action; Or-
nement de l'esprit et de la
mćmoirte, ou choix d'anec=
dotes, de traits intćressans,
et de nartations historiques,
tun *ol. in 52, ornć de 10
fig. repres. 20 sujets propres
a piquer la curiositć du'
lecteur. P. 1820 + . 65 C.

Abrógć des vies des ancieus
philosophes, avee leurs do-
gimes, leurs systćmes, letr
inorale, etc. par Fenelon
un vol. in 352 ornć de 20
belles gravures Paris 1821

j 60 C.
Fables de Lafontaine, un

vol. in 52 ornć de 20 jolies
fig. P. 1820 «+ + + 70 CG.

Petit _ Dictionnaire de la
langue francaise, suiyi de
Porthographe de I'academie
cont. tous les rnots qui se
trouvent dans le dictionnaire
de Pacademie, et un nombre
considerable de tmots quwon
ny tronve pas, avec la
prononciatioń lotsqwelle est
irregulitre par Iocquart un
vol. in 32. ornć des portraits
des plus celebres ćcrivains
frangais et la gravure repre-
sentant Moliere lisant son
tartufe chez Ninon de L'En-
clos. Paris 1819 1 R. 25 GC.

Joseph poćme par  Bitaubć
un *ol. in 32 ornć de 4 jolies
fig. P. 1820. + . + 75 ©.

Chefs d”oenvtes de « Gressner
cont. la mort d'Abel et
autres idylles de Iauteur
un vol. in 52. ornć de 4
fig« Paris 1821. + . 60 Q.

2 śj
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Łe  Gmide et - consolatenr
des honnetes gens un vol.
in 52. P. 1818. . . 40 G

Comte (le) de: Valmont, ou les
ćgaremens de la raison par
Gćrard 12 ćdition 6 vol. in 8.
pap. fin ornćs de 6 belles
ravures de Moreau le jeune.
aris 1814 . + 12 R. 60 G.

Conseils A mon fils, on les deux
familles, la chanmidre de
Rosanne €t le Negre recon-
maissant par Maria Edgeworth,
de Turban, conte oriental,

* par J. Moser. Edgar et Alfred
par Mis. Opie, trad. libre de
Panglais par J. B. Bertin.
Ornćs de donze jolies vignettes
2 vol. in 12. Paris 1818

2 R. 45 G.

Contes A mes jeunes amies par
Madame de M. avec 6 gravures,
un vol. in12. P.1818 1R.10 C,

" Contes et fables de Fenelon,
traduits en russe par Pzotopoff,
avec le texte en regard, 2 vol.
in 12 ornćs de fig. Petersbourg
2835 .+ 60 a s 44. RG06

Contes ja mon. filb par Marie
Edgeworth, trad.
Panglais; ornć de sept figures

en taille-donce 2 vol. in 12

Paris 1828 + « 26.0 2.0

Contes 4 mes fils par Kotzebue
trad. de Iallem. par Frćville

a vol. in 12 avec figures et

titres gravćs P.1818 1 R.60C.

Contes et Historiettes par Berquin,

seule ćdition ornće de24 jolies

fig. un vol. in 18. Paris 1822
60 G.

Contes d'une Marraine, 0u hi-
storiettes instructives, amu-
santes et morales, A la portóe
de Fenfancc et de la jeunesse,
Ornes de jolies grayures trad.
de Iangl. par J. B. Bertin sur
la dixiżme ćdition 2 vol. in 18,
'Paris 1815 RZA 1 R. 20 G,

libre de *

Contes merycillenx dedićs aux
meres et aux filles par Mme
dAulnoy, Villeneuve, ©Heritier
Miles de la Force, de Lubert,
Mesdames Levćque,  Lintot,
Tagnan, Le Marchand, ' etc.
4 'woól. in 12. ornćs de fig.
Paris 1814 „. +... 4R.20Q.

Contenr (le) des petits enfans, ou
choix de contes et historiettes
mmorales et amusantes , tirćes de
Berquin, Florian, Campe etc.
2 vol. in 18. orn. de jolies -
gravures Paris 1817 . . go CG.

Conversations d'une petite fille
avec sa poupće, snivies de
Yhistoire de la poupće, par
Mme de Renneville, onvrage
ornć de onze gravures. Un vol,
in 18.P.1817 . « . 50 G.

Conversations sur la chimie, dans
lesquelles les ćlćmens de cette

"sciences sont exposćs d'une
maniere simple et eclaircis par
rexperience, trad. de I'anglais,
ornćs de gravures 5 vol. in 12.
Gentve . . - . 5R. 5G.

Conversations morales, entre une
móre et son fils a. fig. 12.
Gentve 1821 . . 1 R.5G.

Conversations (łes) maternelles;
par Mme Dufrenoy avec fig.
2 vol. in 18. P. 1818 1 R.40C,

Corbeille, (la) de fleurs, on
complimens pour les  fetes,
anniversaires, jour de l'an etc,
4 Dusage de Denfance et de la
jenuesse 35e dit. revue et
€orrigće fig. un vol. in 18. P.
I816.5 2,205 45 G.

Costumes et vues de la Chine,
gravćs en taille-douce par
Simon, d'aprts les  dessins
de W. Alexandre; et colorićes
2 vol. in 18. P. 1815 5 R.85C.

Cours de la langue anglaise, 4
Paide du quel on  peut
apprendre cette langne chez
soi, sans maitre en dęux 0U



trois mois d'ćtude par la le-
cture, par P. J. F. Liuneau de
Boisjermain 2 vol. in 8. et 5
vol. in. śto Paris -. . 12 R.

Cours de. langue italienne, A
Vaide duquel on peut apprendre
cette langue chez. soi, sans
maitre en denx ou trois mois
d'ćtude par la lecture; par
J. F. Luneau de Boisjermain
2de ćd. 5. vol. in 8. et un vol.
in 4to Paris. . « 10R,40C.p

Ceurs de latinitć ćlćmentaire
par Chemin-Dupontćs 2 vol.
in 12. Paris 1818 2 R. 65 G,'

Cours de litterature, ancienne et
moderne h4 l'usage des jeunes
demoiselles par Mme la Csse
de Beaufort d'Hautpoul. 2 vol.
in 12 Paris 1824 '» 2 R. 10C,

Cours de Litterature Vhistoire et
de philosophie, extraits de nos
meilleurs  ouvrages par Mr.
lVabbć de Lewizac et par M.
Moyssant et rćdigós sur un
plan entitrement neuf, plus
simple et plus methodique,
prócćdć d'un discours sur la
litterature, 4 I'usage deś jeunes
gens. Nonv. ćdit. 2 vol, in 8.
Pais 10106060 R

+ Cours ćlćmentaire de litterature,
 composć des articles repandus
dans les divers ouvrages de
Koltaire, mis en ordre par
J. Savy-Laroque 8. P. 1817

1 R. 80 C.

Cours de Morale religieuse, par
M. Necker 5 vol. in 8. Gentve

5 R DOG.

Cours des temps, on le tableau
de  Phistoire de tontes
nations, depuis l'antiquitć la
EG reculće jusqu'a nos jours,

feuilles colombiers, gravćes
et colorićes, avec un texte
explicatif nonv. ćdit. conforme
a la division  actuelle de
EUKOPO: 0 ud 200)

 Dictionnaire de |a fable,

les |

11 «

Curiositćs natnrelles, historiques
et morales de lempire de la
Chine 4 I'usage de la jeunesse
ornćes de 12 fig. par A. Caillot
2 vol. in 12 Paris 1818 2 R.

Description abrćgóe de Rome
ancienne d'aprts Ligorius, Da-
nati, Nardini, Adler et des
voyageurs modernes; avec um
plan de Rome ancienne, et
une gravure coloriće, par F.
Schóell 18. P. 1811 1 R. 10 G.

Dialogues (nouveaux) russes, fran-
cais et allemands un vol. in 8,
Ittau 189000, 9,6: 70.G.

Dictionnaire (nouveau) de poche,
frangais- anglais et  auglais—
francais par Thomas Nugent,
17e ćdit. revue et corrigće par
L. F. Fain 2 vol. in 52.P. 1818

2 R.

par
Fr. Nóelł 2 gros vol. in 8. fig.

* Faris 1810 . . . 8 R.'1o G.

Dictionnaire abregć de la fable
par Chompre revue et corrigć
par Millin 18 P., 1811 80 Cz.

Dictionnaire (nouveau) de poche
de la langue frangaise par

" (atinau , avec la prononciatiom
composć sur le systeme ortho—
grapbique de Foltaire 12. Paris

a R. 10 GC.

Dictionnaire (petit) de la langue
francaise , suivant Iorthographe
de PAcademie, cont. tous les
mots qui se trouvent dans le
dictionnaire de lAcademie et
un nombre considerable de
mots, quon ny trouve pas,
avec la prononciation lorsqu'elle
est irreguliżre par Hocquart
1 vol. in 32 jolie ćdition ornće

"des portraits de plus cćlebres
ćcrivains francais. Paris 1819

16:25, 0:

Dictionnaire nonveau_ portatif
francais allem. et allem. franę.
par F. A. Weber ćd. ster. in 12.
Leipsic 1822 ... 1 R. 656 G.
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—- Le móme par M. 44. Thiebaut
Be ćdit. un gros vol. in 8.
grande justification Leipsic 1821

' 2 R, 20 GC.

Dictionnaire (nouveau) portatif
franqais-italien et italien-fran-
cais, ródigć sur le diction,
de Bottarelli, ddlberti, de
Baretti etc. par le prof. Lauri
2 vol,. in 18. Lyon 1819

2:R:/3000,

Dictionnaire portatif des rimes,
prócćdć d'un' nouyeau trairć
de la Yersification francaise et
suiyi d'un essai sur la langue
poetique par Philippon de la
„Madelaine 2e ćdit.; considerabl,
augmentć, revu avec le plus
grand soin avec de portr. un
vol, 18. Paris 1815 . . 2 R.

Dictionnaire (nonveau) universel
des synonymes de la langue
francaise, contenant les syno=
nymes de Girard, Beauzee,,
Roubaud, dAdlembert etc. et
góndralement l'ancien diction-
naire, mis en meilleur ordre,
corrigć, augmentć d'un grand
nombre de pouyaux synonymes
et precćdć d'une introduction
p: M. F. Guizoć 2 vol. en un
dn QPATIS | 4 «+ 4 R<

Dictionnaire uniyersel portatif de

la langue francaise, par Gattel;

extrait du grand dictionnaire

de Richelet, par M. de 77ażlły

mouv. ćdit. 2 gros vol, in 8,

Paris 1819 . . « 6 R. 75 C.

Dictionnaire portatif de la langue

francaise extrait du grand di-

ctionnaire de Pierre Richelet

corrigó et augmentć par de
Wailly 2 xol, in 8. Lyon sa

Dictionnaire (nouveau) portatif

- franqais-allemand et allemand-

frangais, redigć d'aprts les
meilleurs dictiounaires de deux

lavgues par Ch. B. „Schade

» vol. in 12mo Leipsie 1822
2 R: 20 GC.

zi

Discours sur 1'histoire uniyerselle
par Bossuet 4 vol. et la con-
tinuation en 2 vol, avec une
table gćnćral, en tout 6 vol.

„in 18 Paris 1817 „ .5R.200.

Doctrine chrótienne en forme de
lecture par Z”Homonqd un vol.
in 12 Paris 1817 . . . goG.

Domino (le) des enfans, et les
petits contes,  rediges” par
phrases de dix syllabes, pour
faciliter les dćbuts de lectures
courantes, par Freville ornć
de 4 jolies gravures nn vol.
jn 12. Parią 18364 -5705.C.

Ecole (petite), des arts et metiers,
contenant des notiońs simples
et familitres, sur tout ce que
les arts et móćtiers offrent
d'utile eż de remarquable, par
IM. Jauffret. Quvrage de 125
grav. colorićes 4 vol in 18.
P. 2016500 2 «..45R.la0:03

Ecole (I) de IEnfance, ou contes
moraux instructifs et amusans
trad. de l'anglais par. 7. P.
Bertin 2 vol. im 18. Paris 1818

1 R.

Ecole des moeurs, ou reflexions
morales et historiques sur les
maximes de la sagesse par
Blauchard 6 vol. in 12 6R.

— le móme en5 vol. ib 12 3 R.

Ecolier (le parfait) ou vies de
plusieurs jeunes etudians. Un
401.16 18 BoaR3 +. 56:65

Ecolier (le nouvel) vertueux, ou
vie d'un jeune ćcolier proposć
pour modele a tons les jeunes
gens de son age par M. H.
Lemaire un vol, in 18, P. 1817

5o C.

Education complette ou abregć
de Vhistoire universelle mólće -
Ge Gćographie et de chrono-
logie par Madame le Prince
de Beaumont 4 vol. in 12 Paris
MIG. ( sw. <4R IB



Education (de I) des filles par
Fenelon un vol. in 18. gł 0:

o G.

Edncations (les deux), ou le
pouvoir de l'exempłe par Mme
de Renneville a. fig, P. 1815

1

Fdncation  pratique, par
Kdgeworth trad, de Vangl. par
Charles Pictet 2 vol. jin 8.
Gentve "2 R. 10 G.

Egypte (V) et la Syrie ou moeurs,
usages, costumes et Inonumens

des Egyptiens, des Arabes et
de Syriens. Prócćdć d'un pre-

* cis historique par M. Breton.
Quvrage ornć de 84 planches
color. dont une partie a ctć
exćcutce d'aprts des  dessins
originaux et inćdits et lautenr
d'aprts louvrage de ZŁouis
Mayer. Accompagne de notes
et eclaircissemens fournis par
M. Marcel 6 vol, in 18. P. 1814

12 R.

Elemens de litterature, extrait
du cours de belles lettres de
Jabbe Batżeux nouy. ćdit. 2
vol. in 12. P, 1811 1 R. 20 CG,

FElemeus de morale par Ą, Ch,
Renouard un vol. in 12. Paris
18;8 85 C.

Elemens de mythologie A l'usage
des ćcoles du 2de age par
Wandelaincourt ornćs de 28
grav. 2 vol. 18. Paris 1815 relić

1 R. 50 GC.

SZAE
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Mis

Encouragemens (les) de la jeunesse
par J. N, Bonilly uu vol in 12,
Paris 1817 ornćs de gravures

1 R. 40G

Encyclopedie des enfans, ou
nonvel abregć de toutes les
sciences avec figures On y a

| joint la traduction russe 4cotć,
un vol. in 8. Moscon rel. 2 R.

Encyclopedie des enfans ou abrigć
de toutes les sciences, A l'usage
des ćcoles des deux sexes par
J. R. Masson Że ćdition ornć

d'une mappe-monde, et de onze
planches representant 114 fig.
gravćes par Tardieu in 8. Paris
1811 2 R. 70 G.

Encyclopedie  (petite) poćtique,
ou choix de poesies dans tous
les genres, par une societć de

ns de lettres 17 vol. in 18,e
b. 19035 . « + 14 R. 40 G.

Enfance (V) ćclairće, ou les vertus
et les yvices par Mme Dufrenoy
2de ćdit, ayec 10 jolies grav.
un vol. in 12. P, 1816 go C.

6 yet OTTO

Enfans (les) voyageurs, ou les
petits botanistes par Mme Guć-
nard. Ornć d'environ 200 vi-
gnettes, gravćes avec le plus
grand soin 4 ol. in 18. P. 1818

2 R. 80 C.

Enseignement ((/') mutuel, ou
histoire de Iintroduction et de
la propagation de cette mćthóde
par les soins du Docteur Be//,
de J. Lancaster et d'autres;
description detaillće par J.
Hamel avec douze planches.
8. Paris 1818 2 R. 40 G.

Entretiens de Giceron, sur la
nature des dieux, trad. par
M. Iabbe d'Olivet nouv. ćdit.
2. vol, in 12, Nismmes 1810

15R.

Entretiens sur la pluralitć des
mondes, augmentćs des dia-
logues des morts; par M. de
Pontenelle nouy. ćdit. a. fig.
P. 1811 1 R.

Epitome de I'histoire ancienne,
contenant un precis de ses
principales ćpoques; suiyi de
Pepitome de V'histoire romaine
de Sextus Rufus. Ouvrage ćle-
mentaire par A. Śerieys ornć
de fig. NOA

Epoqnes et faits mćmorables de
Phistoire d'Angleterre depunis
Alfred-le- Grand jusqu'a ce jour.
Quvrage composć pour donner
aux jeunes gens une idće de ce
que les annales de ce pays
contiennent de plus interessant;

PEFS



avec 8 gravures en taille-douce
par R. J. Durdent un vol. in 12
Paris 1816 . » « 1R.5 CG.

FEpoques et faits mćmorables de
Phistoire de France, depnis
Porigine de la monarchie jusqu'a
ce jour; par R. J. Durdent.
Un vol. in 12 ornć de 8 belles
gravures P.1815 . 1 R. 5 G.

Eraste, ou Dami de la jeunesse
par labbć Fillasier jolie ćdit.
avec fig. 2 vol. in 8. Dijon 1811

Espagne (PV) et le Portugal, ou
moeurs, usages et costumes
des babitans de ces royaumes,
prócćdćs d'un prócis historique
par M. Breton. Ouvragć ornć
de 60 fig. color., repres. douze
vues et plus desoixante costum.es
differens, la plus part d'aprós
des dessins executćs en 1809 et
1810 6 vol. in 18. Paris 1815

12 R.

Esprit (I') des enfans, ou naivetćs,
saillies piquantes, reparties in-
gónieuses, espiegleries, traits
de bontć, de courage, etc. des
enfavs qui la plupart sont
devenus des kommes cćlćbres,
recueillis par „4. „Antoine a. fig.
Un vol. in 18. orne des fig.
P. 1815 3 0 0%0000.G

Essai d'ćducation physique, mo-
rale, et intellectnelle; suivi
d'un plan d'ćducation pratique
pour Menfance, |Iadolescence.
et la jeunesse par M. A. Julien
un vol. in śto P. 1808 3 R. 50 C.

Essai sur lemploi du tems; ou
mćthode qui a pour objet de
bien rćgler Iemploi du tems,
premier moyen d'ćtre heureux,
destinć specialement A l'usage
des jeunes gens par M. A. Julien
2de ćdit. 8. Paris 1810 1 R. 80 G.

Essai sir le  paysage, dans
lequel on traite des diverses
mćthodes pour se za dan
Petude du paysage, Suivi—de
€ourtes notices sur les plus

14

babiles peintres en ce genre.
Ouvrage utile aux aimateurs,
par ZLecarpentier un vol. in 8.
ornć des fig. P. 1817 1 R.60 Q.

Etrennes A ma fille, ou soirćes
amńsantes de la jennesse par
Me Dufrenoy 2 vol. in 12.
ornóes de gravures Paris 1815

: .2 R. 40 G.

Etrennes x mon fils, on simples
contes a l'usage de la jeunesse
de Mistress Opie, trad. de
Pangl. par Me Elis de Bon,
2 vol.in 12. ornćs de fig. Paris
8a 00. 00 A R.40:6

Etrennes góographiques, ou co-
„,stumes, des principaux peupleś
de VEurope, accompagnćs d'un
prócis bistorique sur chaque
pays, sa description, et celle
des moeurs et coutumes de ses
habitans avec 52 pl. col. soigna
in 18 Paris . . « 2R.1o0C.

Etrennes aux jeunes gens, ou

nonuveaux contes moreaux de M.
Opie trad. par Me E. de Bon
2 vol. in 4a. or. de fig. P. 1818

, 2 R. 10 G.

Etudes conyenables aux demoi-
selles, 4 usage des ćcoles
et des pensions. Nouvelle ćdit.
revue, corrigće et augmentće
d'un abregć de gćographie 2 vol.
in 12. P. 1809 . 2 R. 25 GC.

Etndes convenables, aux demoi-
selles, A Vusage des ćcoles et
des pensions par Me la Comtesse
d'Hautpoul 2 vol. in 12. P. 1822

a R. 65 G.

Etudes d'Ombres, a Pusage des
. ćcoles d'architecture par C. S/.
PEłville. Un vol. 4, P. 1817

; ad 20,0:

Eugenie et ses ćleves, ou lettres
et dialogues A I”usage des jennes
personnes par Me De la Fite
2 vol; in 18. Amst. 1R.10C.

Exemples (łes) cćlćbres, ou nou-
* veau chojx de faits historiques
* propres a orner la memoire de
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ła jennesse, et A lui inspirer
"VFamour de tontes les vertus
qui penvent faire le bonheur
et la gloire de .lhomme en
societć. Redigćs par M. H.
JLemaire. Un vol. in 12 ornć
de fig. P. 1817. . . 1 R.

Fables choisies d'Esope, prece-
dćes d'une notice sur sa vie,
par Jumeł, deuxietme ćdition,
revue et corrigće 1 vol. in 18,
ornć d'un joli titre gravć et
de 6 planches en taille-douce.
Paris 1819. © + . . 55 G.

Fables de Fenelon precćdćes d'une
' notice sur la vie de Iautenr
par J. C. Jumel et ornćes de
dix gravures en  taille-douce,
1 vol. in 18 P. 1815 . 55 C.

Fables de Florian 1 vol. in 18
belle ćdition ornće de six grav.
PIB 00060 60D.,

Fables (nouvelles) de  Janffret
2 vol. in 12. jolie ćdition
imprimće sur velin par Didot
et ornće de 6 belles grayures
dessinćes par Dessenne P. 1815

2 R. 10 C.

Fables de Lafontaine avec un
nouveau commentaire litteraire
et grammatical par Ch. Nodier
belle ćdition imprimće tres

* soigneusement par Didot sur
papier fin et ornće de 12 gray.
2 vol. in 8.P. 1818 4R.goC.

— les mómes 2 vol. in 18. ornćes
de beaucoup de fig. 1 R. 20 CG.

— les mómes 2 vol. in 18. ćdit.
stereotype de Didot 2 vol. 18.

70 G..

Fables choisies de Lafontaine;
jolie ćdition, ornće de 54
gravures en taille-douce 1 vol, '
in 8. eblong cartonnć P. 1818

R.

—= Choix de fables de Lafontaine,
prócćdć d'une notice sur sa vie,
par Jumel; deuxieme ćdition,
revue et corrigće, 1 vol. in 18.
ornć d'un joli titre gravć, et

6 planches en taille-donce P.
1819 w ed NG

Fagot (le) de Monsieur Croque-
Mitaine, contes pour les petits
enfans, 1 vol. in 18 ornć de
fig. P. 1814 . » . . 50 CG.

Fće (la) bienfaisante, ou la mere
ingenieuse; par Mad, de Renne-
wille, Un vol. in 18 ornć de
6 jolies gravures, deuxitme
ćdition P. 1818 . . . 55C.

Fee (la) gracieuse, ou la bonne
amie des enfans par Mad. de
Renneville; 1 vol. in 18 ornć
de fg, P: 10080 4 «. 65.C.

Ferme (la petite), on la Bonne
Menagere; petit cours pratique
d'agriculture, de jardinage et
d'ćconomie domestique in 12.
Paris 1821

Flore des jeunes personnes, on
lettres ćlćmentaires sur la bo-
tanique par Octave Segur, un
vol. in 12 ornć de fig. color. ,
P.'18193 0 KOODIÓKNOSNO

Galerie des enfans, on les molifs
d'une noble ćmulation, tirćs
des progrćs dans les sciences,
des actions de courage, et de'
traits de bienfaisence, qui ont
illustrć Penfance; pour servir
a Dedueation de la jeunesse,
par J. C. Jumel, 2de ćdit.
revne, corrigće et ornće de
6 belles gravures. 1 vol. in 12.
Paris 1814 ., . « « + go G.

Galerie industrielle avec 150
tąbleaux des arts et metieres,
soigneusement colorićs in 4to
Paris 1822 . . 10 R. 50 C.

Galerie religiense, ou vies abre—
góes des saints Martyrs 1 vol.
in 8. obl. ornć de 42 gravures
€olor. Paris 1819 3 R. 50 C.

— la móme avec des figures
LOŻRES. «14 46a 2 R, 1050.

Genlis, Mme, Oenvres complates
vol. im 12mo relić en

basane filets Paris 1805-1806
89R.go C.
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(Les differens ouvrages de Me
de Genlis se vendent aussi
separćment comme il suit.)

Adele et Theodore 4 vol. in 12.
3%'R. 50 G

Alphonse le fils naturel 1 vol.
in 8. b JGGOONSZĘ, e e bR.

/— le móme 2 vol. in 12 2 R.

Alphonsine 0u la tendresse
maternelle 5 vol. in 12mo

35R, 6 G.

Annales de la vertu5 vol. in 12.
i 4 R. 50 C.

les Batuecas 2 vol. in 12mo0,
1 R. 60 CG.

Belisaire 2 vol.inti2 1 R.40 C.

Les  Bergóres de  Madian;,
ou la jeunesse de Moise,
poćme en prose en 6 chants
vol. in 18 otnć de fig. Paris
rdarosc wy 047000:

La Botanique historique 2 vol.
1 R. 40 G.

Les chevaliers de Cygne 5 vol.
2 R. go GQ. .

"Le Comte de Goctach vol.
w. WAB .

Les Caractóres, de la Bruycre

1819 00.3201 E Ra G0.C«

-. go G.— |]es mćme 1810 .

moraux 6
R. 75 C.

Discours moraux 1 vol. 1 R.

La Duchesse de la Vallitre

6 wofo ou OPAR 40,0:

Emile ou de Ićducation, par

J.J. Rousseau, nouvelle ćdit.

Ah Fusage de la jeunesse, avec

des retrachemens, des notes

et une próface par Mme la

(omtesse de Genlis 3 vol.

in 12 Paris 1820 3 R. 50 CG.

Herbier moral + + + 50 ce

Histoire de Henri le grand 2

vol. m ge 1 sd R.

— Ja móme 2 vol. in 12mo

2 R. 40 GC.

Nouveaux Contes
POL o „606

Jeanne de France 2 vol. in 12.
1 R. 60 C.

Les Jeux champótres des enfans..
suivis de Pisle des monstres,
ornćs de huit belles gravures
in 12 P. 1822 1 R. 40 C.

De PInfluence des femmes sur
la: bitt. 2 vol «1 R. 80 C.

Madame dę Maintenon 2 vol.
ti R. 60 G.

Mademoiselle de Lafayete2 vol.
1.R..50 C.

Mademoiselle de Clermont in
30.6 W abw 0: 4 45 c.

Maison rustique 5 tol. in 8vo
( 6 R. 40C.

Le Meres rivales 5y. 2 R. go C.

Les Monumens religieux in 8vo.
1 R. 50 C

Nouvelle methode d'enseigne-
Mena 0007 20 (44Q03G,

Nouvelles nouvelles . go C.

Les petits emigrćes 2 vol. in 8.
OR. 26 GG

— |es mómes 2 vol. in 12mo
1 R. 80 G.

La Religion considerće comme
basse du bonheur 1 vol.

R. 30 G.

Sainclait ou la victirne des
sciences et des arts in 18

1 R. 20 C.

Le Siege de la Rochelle 2 vol.
i R. 80 C.

Les Souvenirs de Felicie2 vol.
SG JX w Wio © IU UAlA,

Tableanx de Me Le Gomte de
Fohm. "02500 wh

"Theatre d'ćducation 5 vol.
4 R. 5o C.

"Theatre de Societć 5 vol. in 12.
, 1 R. 80 C.

Les Veillćes du Chateau 3. vol.
in la 0 © ....2 ROOM4
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ILa Vie penitente de Mme de la
Kallidrę 50022: „asc 705G.

Les Voux tómćraires 3 vol.
„W R. 956 ©

Les Voyages poćtiques . 1 R.

Zuma ou la deconyerte du
Quinquina . » 1R. ro C.

: GEOGRAPHIE, A

Atlas (nouvel) de la jeunesse
| a Pusage des commencans,
ou.abregć de Patlas portatif de
M. Herisson Że ćdit. in 4to
Pama 19r700i0050 3 6:88. 90107

— Atlas (nouvel) portatif, com-

de TĄsie, de PAfrigne; de
TAmerique en tout 8 cartes
grand in folio Paris 1822
ć 2.R. 5o.C.

— chaque carte separćment 75 C.
— Atlas (nouvel), de la Bible

tun vol. in fol. cornpość de 6
GAEL 0. 1, "ŚYROAB5 G;:

— Atlas complet du prćcis de
la góographie unuiverselie de
M. Malte-Brun, dressć par M,
Lapie / ingenieur — geographe,
contenant 75. cartes color folio
KAB 2 Pd Ebi, 25.6

— Auas de geographie ancienne
gravć d'aprćs les cartes origi-
nales de d'Anville in 4to Paris
1818 colorić . . 6 R. 75 C.

prenant la gećographie nniver- — noir . , , ,
selle ancienne et moderne,
'compose de 51 cartes dessinćes
par JM. Flerisson corrigć et
augmentć par Bruć śe ćdit.
Un vol. in 4to. Paris 6 R.75 C.

— Atlas (petit) de toutes les.parlies
du monde 4 TFusage de la jeu-
nesse; cet'atlas grayć au burin

, par Tardzeu sur les dessins
„de MM. Pozrsoż et Ilerisson,

est prócćdć d'un piócis de la
geographie moderne des cinq
parties du monde, et des
notions sur la sphóre, par Me
MT'ardieu-Denesle. Un vol. in 4.
Paris 28175. 4. +. 29.0 G.

— Grand Atlas encyprotype com-
posć de la carte du globe sur
da projection ds Mercator, de

| PEarope, de l'Asie, de PAfrique,
" de TAmerique septenuionale,
" de IAmerique móridionale, de
„ POceanie, Australie et de Po-
„, linesie grave par Bruć Ingenieur-
. (Geographe Paris 1818 relić

e 3 195. R. 00-G.

— Cbaque carte de cet atlas se
" *end sćparement A raison d'un
skojnyć 2 "7aR.80 G,

= Atlas des ćcoles par Dela-
; marche,  composć „du. globe
 terrestre, de la carte de Europe,

— Atlas universel de góographie,
physique, politiqne et histo-
rique ancienne et moderne pour -
servir 4 la lecture des meillenrs
ouvrages de gćographie et d”hi-
stoire par 4. H. Brue geo-
graphe. Quvrage appronvć 'et
recommandć par le conseil
royal de Tinstruction publique
contenant 56 cartes colorićes
soigneusement fol. Paris 1820-
107292. 6 » (0daR.40C,

— Atlas (nouvel) de ła jenncsse
a Pusage des commencans, ou
abregć de Vatlas portatif de Mr
Herisson cont. 15 jolies cartes,
4e ćdit. corrigće et augmentee
par H. Bruć in 8. Paris 1820

2 R. 25. ©. ,

— Atlas (nouvel) des enfans, ornć
de cartes, de figures demon-
stratiyes et de 48 fig. repres,
les habitans et les costumes
des peuples des cinq parties
du monde par (. Saintim
1 vol, in 8. cartonnć Paris

1 R. 65 Q.

— Auas de poche compose de
52 carles colorićes d'aprts les
derniers twaitćs de paix par M.
IN, Maire geogr. un vol: in 18,
Panis 1823, „+ ©: 22 Ry 16-G,

t
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sa Abrógć (nouvel) des gdographies
de Nicole De La Croix, Urozat,
et Lenglet Dufresnoy par
%dlemandes et par reponses, nonv.,
ćdit. ornće de g cartes in 12.
gParis 1822), 2/2 9 . 50.G.

SA Lecons de Qódographie par
Gaultkier in 18 Bruxelles 1822

, 50.6.

Gódographie ćlćmentaire A Pusage
des collćges, par Robert 12
€dit. 1 vol. in 12. avec 7 cartes
PanaaBly - ...4 18 je. 170 G+

*— Astronomique, om exposition
raisonnćć des principales notions
d'astronomie, pourservir d'in-
zrodaction A Tetude de la gdo-
graphie par N. Deloche:in 8,
Śt. Petersbourg 1815 . go C.

> (petite) ćlćmentaire, tirće du
nouveau manuel de góographie
"4 Pusage des commencans par
„par G. B. Depping, avec plu-
„sieurs cartes. Un vol. in 12.
Paris relić en parchemin 65 C.

Manuel (nouv.) de Gćographie
<lćmentaire a Pusage des maitres
et des ćlćves parG. B, Depping,
<avec une mappemonde et une
<catte de la France, drćssće
"daprts les dernitres circon-
scriptions de la France et
gravće avec soin 2 vol. in 12.
BASIL 4 «ow a ARMO.G.

rwą

4ibbon (le) de la jeunesse, on
abrćgć de Vhistoire de la deea-
dence et de la chnte de Empire
*romain; trad. de Tangl. par
Ant. Cailot 2 vol. in 12 ornćs

»

Elemens de la grammaire latine
par 7Homondin 12. Paris 1819

45 C.
Grammaire. L'Art de parler et

d'eerire correctement la langue
francaise; ou grammaire phi-
losophique et littćraire de cette
langue par Mr 'Abbe deZewizac
6 ćdit. revue par A. Drevet
2 vol. in 8, P. 1818 2R.70G.

— Principes de grammaire gćnć-
rale, mis Aa la portće des enfans,
et propres 4 servir d/'intro-
duction a Ietude de toutes les
langues par H. S.Szlpestre de
Sacy 4e ćdit. revue et corrigće
TAPROBABZA W, „|, g0.G.
 

Guide (le) ou nócessaire des
jeunes dessinateurs, peintres,
sculptenrs, ciselenrs, artistes

dramatiques et gćnćralement de
tońs ceux qui se liyrent aux
arts dimitation, on caractóres
des passions represenićs par 60
fig. grav. sur les dessins du
celebre Le Brun 1 vol. in 8-
obl. Paris 1822 . . + „80 C.

Histoire sainte A lnsage de la
' jeunesse, depuis le commence-
ment dn monde jusqua la
destruction de Jerusalem par
'Tite, contenant Vhistoire de
Tancien et du nonyeanu testa—
ment, avec des legons explica—
tives des faits les plus interessans
qui s'y tronvent contęuns; 0u—
wrage ćlómentaire, destinę 4
Pusage des jennes personnes de
Vun et de Pantre sexe, par M.
de Propiac 2 vol. in 12 ornć
de figures Paris 1810 . 2 R.

sde figures P. 1822 2 R. 65-©. Histoire des Naufrages ou re-

'(GRAMMAIRES.

Grammaire (petite), des jennes
demoiselles par Person de Be-
rainville in 12. Paris 1810

> , ? 30.0.
%lćmens de la grammaire fran-

<aise par DHomond 12. Paris
2819. © + 5-014, > 20'G,

cueil des relations les płus
interessantes des naufrages, hi-
vernemens, dólaissemens, in-
cendies, et autres evenemens
tunestes arviyćs sur mer; par
Deperthes, nonvelle. ćdition,
relondue corrigóe et augmentće
par J. B. Eyrits. Ornee de
figures 3 voł. in 12 Paris 1818

3 R.
) -
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Jeux (les) des quatre, saisońś ow
les amusements du jeune age.
Un, vol. in 18 ornć de.16 sujęts.

"do grays ©. 18018 w... 68 G2

« .

Honnenr.(V) et Popprobre, ou-les
bienfaitieurs. et les flćaux de
Vhamanitć,. choix de portraits
de quelques personnages cć-
lćbres, ancienś et -modernes,
pour servir d'exemple a la
jeunesse avee figures un vol. in
12. Paris 1818 . . . go GC.

Instruction (de I). Ouvxrage destinć
4 eompleter les connaissances
acquises dans les lycćes, les
colltges et les maisons d'ćdu-
cation; par F. C. Turlot. Un -
vol. in 12 Paris 1816 1 R. 5G.

Instruction de la jeunesse en la
pietć chrćtieune, tiróe de I'ć-
criture sainte et des 5.5. Peres
par M. -Gh. Grobinet  ćdit.
retouchće un vol. in 12. Lille.
1015 OWO OazaO

Justruction de la jeunesse, ou
notions  ćlćimentaires sur la
langue francaise, la gćographie, .
la mythologie, |histoire grecqne
et romaine par Coeurjoly 2 vol.
in 12. Paris 1805 „ 1 R. 8o GC.

Jardin (le) des enfans, ou bou-
quets de famille et complimens
propres 4 exprimer l'amour et
le respect des enfans envers
leurs pareus en differentes cir—
constances 10 Ćdit. un %ol, in
IS PTB. 05 oka 450.6;

Jeune. (le) Age des Bourbons depuis
Henri Mackensie, tr. de angl.
par F. M. G. Duault un vol.
in 18.Paris 1817 . 1 R. 25G.

Jeunes (les) Personnes, nonvelles
par Me de Renneville 2 vol.
in 12. ornćs de 12 jolies fig.
„PATIs 1921 > 6.6 MIO

Jeux (les) de Venfance ou Vheure
de rćcrćation du premier et du
second age, ouyrage contenant

Journće (la) on Vemploi du. tems;.
ouvrage cont. les premitrs ćte—

- mens des connaissences utiles
aux enfans qni commencent %
lire par Jau//ret in vol. in 18.

PENTOR GETR

Journee (la) au village, ou tableaw,
dune bonne famille, onvrage
ou fon tronuvera des contes
des historieites, des apologues
etc. pour amuser utilement la
jeunesse par Ducrąy-Dumenił

> 8 vol. im 18. ornćs de 72 fig.
P. 1804 relić en veaudorć sur
tranche . . . „ 8R.10 G,

Lecons francaises de litterature
et de morale par (Noel et De
La Place 3 vol. in 8, Bruxelles
1841-1032 « 0. 00 'R< 60.07

Lecture par images, ou mśthode:
amusantę propre 4 piquer la
curiositć des enfans, et A leur
apprendre a lire, par le simple
atlrait de 50 fig. parlantes, qui
peignent les sous ćlementaires
de la langue francaise; par M.
Frćville un vol. in 24 ornć de
fig. enlum. colłćes sur carton
dans un etui. P. 1809 2R.10 C.

Lecffres ćlóćmentaires poux les
enfans im 12 Gentve 182

) 30.6.

Lettres du comte de Chesterfield
a son fils Philippe Stanhope
envoyć extraordinaire 4 ła cour
de IDresde avec pieces diverses
'4 vol. in 12mo Paris 1812

SR. BÓ:C7

Lettres A Emilie sur la mythologie
ła gymnastique des, deux sexes,
trad, de Iangl. par7. B. Bertin
2 vol. in 18. oraćs de 24 fig.
en taille-douce Paris 1817

1 R. 20 C.
Jeux (les). innocents de Societć,
un vol. in 52 ornć de6 jolies
6 POIQŃ=+ 1050 726

par CG. Demoustier belle
_€diltion ornće de soixante deux
gravures en taille douce impr.
sur pap. fin d'Anguleme 6 vol.
1a 19. |P.. 1820. + 5 R. 40 ©,

— es mómes 2 vol. in8. 2 R. 80 C.

— les meme pap.vel. 6 R. 75 C.

4
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<= les memes 5vol. in 52 jolie
ćdit. de poche ornće de fig.

[Po 1839540760. 000G/40-G.

Lettres a une mćere chretienne,
contenant des instructions pro-
pres A affermir ses enfans dans
la foi et des meditations pour
le culte domestique, par G. E.
F. Moulinie zde ćd. 8. Gentve
18941 % e 6 je. * UR. 60 C.

Lettres de Madame de Sevigne
Asa fille et A sesamis, nonvelle
ćdit. mise dans un' meilleur
ordre par Ph. GG. Grouvelle
12 vol. in 18. Paris 1818

8 R. 5o C.

Leures x Sophie sur la Physique,
"_ la Chimie, et d'histoire natu-

relle par VFaimć Martin avec
des notes, par /M. Patrin 7e
ćdit. corrigće et augmentće 2
vol. in Ś8vo. Bruxelles 1821

2 R. 80 GC.

Lettres choisies de Madame de
Sevignć 5 vol. in 18. P. 1817.

2:8:

Livre (le) des enfans laborieux,
ou pelits tableaux des princi-
pales connajssances mnises4 la
portee des enfans; suivi de
fables de petits contes amnusans
et instructifs. Un vol. in 18
a. 0 PZIOQS: . 253 45C.

Livre (le) du premier age con-
tenant les pieces de lecture
raisonnee, par Legrand, Un vol.
in 1% Po: 1006 *5%40 .BG.QG.

Locke J. de education des enfans,
trad. de Ianglais par  Coste,
"2 vol. in 12 P. 1821 2R. 10 CG.

Lycće (le) des arts nutiles et
agreables, ou cours comple-
mentaire de leducation. pi-
blique et particulitre 8. P. 5 R.

Magasin des enfaus ou dialogues
d'uae sage gouvernante avec
ses ćlóves de la premidre di-
stinction par Me ZLeprince de
Beaumont 4 vol. in 18 ornć
d6figo P. 04 RR 00 G:

Magasin des adolescentes par la
móme 4 vol. in 18 1 R. 60 C.

Magasin des jeanes dames par la
móme %vol. in 18 . . 4R.

Magasin (le) des jeunes dames,
ou instruction pour les per-
sonnes qui entrent dans le
„monde et se marient; leurs
devoirs dańs cet €tat et envers
leurs enfans, par la móme 6
vol. in 12. P. 1811 3 R. 60 G.:

Magasin (le) des panvres, artisans,
domestiquesetgens de la cam-
pagne; par la meme 2 vol.
IN 1a. E. 1806... 1R.20G.

Maison (le) rustique, pour servir
a Peducation de la jeunesse
par Me de Genlis 3 vol. in 8,
BP. ABE KO Wi GERE

„Manuel €pistolaire A usage de
la jeunesse, ou instruction
gćnćrale et particuliżre sur les
divers genres de correspondance
suivi d'exemples puisćs dans
nos meilleurs  ćcrivains par
Philippon La Madelaine5ećdit.
in 12. P 1 R.

Manuel (le) de Fhomme de bien,
Recueil de belles pensćes snr
les sujets les plus propres A
ćclairer les hommes, et a les
rendre henreux et bienfaisans.
Extrait de Fenćlon, Rollin,
Bossuet, Massillon, Vauve-
nargues, Bernardin de Saint
Pierre -etc.; un vol. ih 18
"ornć dune jolie gravure Paris

55 G.

WOCTU e-«"0.>

Manuel du voyageur; conten.
une collection de- dialogueś
utiles pour la conversation,
par Me de Genlis en 6 langues:
allem., franę., italienne, an-
glaise, espagnole et portugaise
in 8. Dresde 1822 1 R. 65 €.
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*MobeErrs p'ECRITURE.

Les Eeritures: franqaises et an-
glaises dans deur perfection,
d'aprts les exemples des grands
maitres des deux nations re-
cueillies et gravćes par Pierre
Picquet. Ce recneil est prócćdć
d'un texte extremement utile,
traitant: 1? da choix et de la
taille des plumes; 2? des diffć-
rentes' positions du corps; 39
des principes 4 suiyre pour
atteindre la perfection; 39 enfin,
le choix des ćcritures selon les
differens genres de travail 4to.
PJEMIOZGC 6 01001'R: 25, G2

Les Ecritures frangaises et an-
glaises en vingt-quatre planches,
avec un texte explicatif par
Alexandre Bourgoin  gravćes
par Lale folio Paris 1820

k , URo'40'G,
Modóles  d'ecriture  allemande

d'aprts Joseph Spengler et
J.W. Wessel ecrits par Ale-
xandre Bourgoin gravćs par
„d%Ąvignon, suivi d'une intro
duction ou principes genćraux
sur la taille et la tenue de la
plume, la position du corps
et la formation ge caracteres
etc. folio Paris 1819 . 30 CG.

Principes des ecritures anglaises
et francaises divisćes en 15
legons par „Alex. Bourgoing
gravćs par Lale 8. . . 45Ć.

Recueil (nonveau) de pieces d'ć-
eriture francaise et anglaise
par Bourgoing composć de 20
feuilles grand in folio Paris

1 R. 20 G

Regulateur (le) des ćcritures
francaise et anglaise. Demontrćes
avec la plus grande clartć
d'apres les exemples des plus
cćlćbres maitres, gravćs et pu-
blićes par Beaublć. Ouvrage
prócćdć d'une demonstration
raisonnće sur les principes qui
condnissent a la perfection de
ces caractóres, sur la taiłle

"et la tenne de ła plume; la

position du corps, avec leż
proportions et distances . des.
lettres 4to Paris „, 1 R. go G.

English Original Copies of the
best selected specimens of
Writing for forming the Hand
for Business folio. (Principes
decriture  anglaise)  Leipsic

i R. 80 G.

Nev Large Sext Diitch Striking
alphabets With a variety of
Exemples in the Hands most
approved for Business by Tho-
inas Tomkin London 4to 1819

3 R:.25.G.

(Principes d'ćcriture anglaise
par Thomas Tomkin).

Deutsche Vorschriften nach en-
glischer Arts (Principes d”ćcri-
ture allemande dans le style
anglais) fol. ob. Paris „ 40 C.

-— Dieselben von F. X. Hutter
folio Augsbourg . „ „. 80 C.

 

Menagere (la petite) ou Ieduca=
tion maternelle par Me Dufre-
'noy. Quvrage ornć de vingt
quatre jolies grav, 4 vol. in 18.
BP.1810050066. 9 IW GONG

Menagerie (la) royale, ouvrage,
oli se trouvent les figures,
representant tous les quadru-
pódes, ou les animaux les plus
curieux des quatre parties du
monde, classćs par genres;
aceompanće d'un texte indiqnant
les pays, qwils habitent, leurs
caractóres leurs moeurs, leur
industrie etc. 4 vol. in16 ornć
de Ż0o fig. P. 1820 5 R. 15 G.

Mentor Chretien, on catechisrne
de Fenelon avec un joli fron-
tispice repres. le tombeau de
Fenelon un vol. in 18. P. 1815

60 C.
Meryeilles et beautćs de la nature
en France, ou description de
tout ce que la France offre de
eurieux et d'interessant, avec
sept gravures et une carte par

=
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©. B. Depping Że ćdit. 2 vol.
in 12,:,P. 1816: 4,2%.R. 20 ©.

Merveilles (les) du monde ou les
plus beaux ouyrages de la nature
et des hommes, rćpandus sur
toute la surface de la terre,

, ouvrage destinć 4 Pinsyuction
et a Damusement des jeunes
personnes de Pun et Pautre
sexe ornć de 16 jolies gravures
colorićes; par M. Le Chevalier
de Propiac 2 vol. in 12 Paris

de la vałće dEversham: trad
libre de Paugl. par Bertin.
Un vol. in 18. ornć des grav.
PODEJ ABIO WI 0 BRC

Morceaux choisis des caractóres
de la Bruytre. Quvrage destinć
a Deducation de la jeunesse
prócćdć d'nne' notice sur cet
auteur et accompagnć de notes
par L. Ph. De Lamadelaine
1% FAmS) 2 01 „a! 00 G2

1820 „ + - . . 2 R. 80C, Miiller (Jean de) Histoire nni-
— les mómes figures  noires verselle divisće en vingt-quauwe

2 R. 10 CG. livres, trad. de lallem. par
Morale (la) en action, ou ćlite J. €. Hess 4 vol. in 8, Gentve

de faits mćmorables et d'anec-
dotes instructiyes, propres 4

10039 200416, 88.40 O.

Musće de Penfance, ou galerie
faire aimer la sagesse, A former,
le coeur des jeunes gens
par Dexemple de tontes les
vertus, et A orner leur esprit
des sonvenirs de  Thistoire.
Qnvyrage utile anx ćcoles se-
condaires, des łycćes, maisons
d'ćducation de un et de Fautre
sexe nonv. ćdit. ornće de fig.
en taille- doqce un vol. in 12.
Pak 1800000 000

Morale (la) de Fenfance ou qua-
trains moraux R la portće des
enfans par Morel-Vindće 7e ćd.
in 18.fig. Paris 1815 . 40 G.

Morale (la) de Jesus-Christ et des
Apótwes, ou la vie et les in-
structions de Jesus-Christ tirćes
du nonveau testament, 2 vol.
in 18 belle ćdit. reliće Paris

5 R. 1a C.

Morale (la) des Patriarches et des
Prophótes, tirće des livres de
Vancien testament 2 vol. in 18,
BAG... % Wto: lu

Morale (la) du premier age, ou
historiettes instructives et amn-
santes a l'usage des enfans qui
cormmmencent A lire par Loehr
avec 50 pl. enlum 8. Łeipsic
1809Carte s + «+ 5 R. 50'G.

Moralistes (les petits) ou histoire
- WEdoward etde Florella bergers

d'animaux sauvages et domme-
stiques de tous les pays, avec
une notice historique sur leurs
moeurs, lenr industrie, leurs
.habirudes etc, OQuvrage destinć
4 Tamusement et instruction
de Fenfance avec figures color.
Un vol. in 8. obl. Paris 1817

2 R, 10 G..

Nonvelles (les si£), de PEnfance -
par Mad. Delafaye 2de ćdit.
vol. iv 18. orne de 6 jolies
gray: Paris" 1-404 40500)

Nouvelles (les) nouvelles de Fen-
fance par Me Delafaye 2 vol.
in 18. ornćs de jolies grav.
Palis4 4080906 0090Gi

„Nouvelles historiettes, et con-
versations A Pusage de I'enfance
4 vol. in 18. avec 8 fig. Paris

ć 1*R. 756,

Oraisons choisies, les Catilinaires,
et les livres de la vieillesse et
de Iamitić, de M. T. Ciceron,
traduits en francais, łe texte
latin en regard. Nouvelle ćdit.
revue et corrigće avec soin 3 vol.
im ja. byo. «a. 25 GC.

Petits (les), Bćarnais on lecons
de morale convenables a la
jeunesse; par Me Delafaye 4 -
vol. in 18. avec seixe jolies
"gravuree . . . ; 2R, 19.Ce
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Paul et Virginie par Bernardin
de Saint-Pierre vol. in 18, Paris

* 60 CG.

Petite Ecole des'arts et mćtiers,
contenant des notions simples
et familieres sur Łont ce que
les arts et metiers offrent d'ntile
et de remarquable; ouvrage
destinć a Pinstruction de la
jeunesse par Jauffret 4 vol. in
18. ornćs de plus de 120 vi-
gnettes 'ou gravures colorićes -

4 R. 20 C.

Petite Menagćre (la) ou Póduca-
tion  maternelle, par Mme

PÓIR +08 =

Dufrenoy 4 vol. in 18 avec
24 jolies gravures P. 2 R.60 GC.

Petite Mythologie a Iusage de
ła jeunesse, divisće par entre
tiens et suiyi d'un dictionnaire
abrćgć de la fable 1 vol. in 18
avec des grayures . . 65 C.

— la meme fig. soign.'color. go G.

Petit (le) Robinson, ou les aven-
tures de Robinson Crusoć, ar-
rangćes' pour lamnusement de
la jeunesse, par M. Henri Le-
maire 4e ćdit«-oxnće des fig.
Paris .5v e Kaooiieiwuw"t5 ©.

Petit Secretaire francais, contenant
les regles gćnćraies 4 observer
en ćcriyant 1 vol. in 18, Paris

55 C.

*Prócepteur (le) des enfans, ou
le livre du second age, 7e ćdit.
entierement refondue par Me
de Renneville 1 vól. in 12. orne
de 4 jolies gravures nonyelles
Paris 18182 2. 8 + 75 G-

Promenades au marchć aux fleurs,
ou le botaniste du second age.
Ornć de fignres gravćes en taille-
„douce par J. B. Pujoulx in 12.
PA 2. OK 0NIRC ARE,

Rócrćations morales et amusantes,
A Dusage des jeanes demoiselles
<qni entrent dans le monde; par
Me la comtesse de Choiseul
1 vol. in ra avec six jołies
grav. Paris . . 004.Mo.D Co

Rócrćations de Penfance, on joli
recueil de gravures amusantes
avec un texte explicatif, dediećs
aux petites demoiselles vol. in
12. obl. fig. col. „ . go G.

— idem pour les petits garcons
Baę0Ole 5.0494 0 00G

Six Jours (les) de la creation,
ou lecons d'uu pire 4h son fils
sur Vorigine du monde, d'aprts
la bible; par Jauffret 2 vol.
in 18. avec 8 jolies gray. Paris
180 003 OP, NR. 5 C.

Soirćes (les) du printemps, pour
servir a DVamusemćnt de len-
fance, 4 vol. in 18 avec
8.gray, Paris » w. 1.8. 75.0,

Tableau de Thistoire de France,
depuis les Gaulois jusqwa nos
jours, par Hocquart, une
feuille colomb. coloriće, avec
un texte explicatif. P. 1821

1 R. 20 C.

'Tour (le) du monde, ou tableau
geographiqne et* historique de
tous les peuples de la terre,
contenant nne description suc-
cinte des pays guils habitent;
un apercn des moeurs, coutumes,
religions et lois qui les regissent,
ainsi que les revolutions poli-
tiques qu'ils ont ćpronvćes, un

= exposć de leurs principaux mo-
numens et antiqnitćs des notices
biographiques sur les hommes
les plus illustres; Ićtat de leurs
productions, industrie, com-
merce etc. par Me Dufrenoy
6 gros vol. in 18 ornćs de 48
gray, et de 5 cartes avec une
couverture en pap. de couleur
Panie 500 5400 w BROŻ0C.

Troits detachćs de Vhistoire uni-
verselle pour Pinstruction de
la jeunesse, par Me Le Prince
de Beaumont 2 vol. in 18,
Bruxelles 1818 „ . 1R.25C.

Trćsors (les) de Vhistoire et de
la morale, extraits des meilleurs
auteurs grecs, latins et francais



'24

pour Peducation de la jennesse
avec des reflexions; sixitme
ćdition, ornć de 60 płanches
par A. L. Delaroche, nn vol.
in 12. Paris 1811 „ 1R. 10 C.

Voyage de Polycltte, ou lettres

Na.

 

romaines par le Buron A.de
'Theis 2 vol. in.8. Paris 182%

4 R. go G.

(Ce voyage est composć sur le
modele du voyage du jeune
Anacharsis,)

SUPPLEMEN T:-
Abregć de Vhistoire du bas empire  Livre (le prernier) despetits enfanś;

de Lebeau, depuis Constantin-
le-grand,jusqna la mort de
MahometII.ż vol. in 12 oraćs
de figures Parisi819 2 R.25 C.

Abregć de Ihistoire des empereurs,
de Crevier suivant le plan de”
cet auteur 1 vol. in 12. ornć de
fig. Paris 1819 . 1 R. 15C.

Fillasier Dictionnaire historique
d'ćducation, od sans donner
de próceptes, on se propose
d'exercer et d'enrichir toutes
łes faciltćs de Fame et de.
Pesprit, en substituant les e-
xemples anx maximes, les faits
aux raisounemens, ła pratique
a la theorie 3 vol. in 8. Paris
1818 5R. 40 C.

Genlis (la comtesse de) six nou-
yelles morales et religieuses ,
un vol. in 12. ornć de belles
gravures Paris 1825 1 R. 75 C.

Jussieu Simon de Nantua ou le
marchand forain. Ouvrage qui
a obtenu le prix. 2de ćdition
revue et corrigće appronYć par
Ja commission d'instruction pu-
blique ina2. Paris 1820 85 G.

WZ

ou petites lecons de lectures
trts faciles suivies de petites
histoires interessantes pour le
ier age ornć de 10 jolies gray.
in 18. Paris 1822 45 G;

Mozin Petite Bibliotheqne fran-
| gaise et allemande 4 l'usage des
institats des denx sexes, ou
lectures choisies, tirćes des
auteurs des deux nationś qui se
$out occupćs de la jeunesse,
ponr seryir de suite aux ouyrages_
de IVauteur sur lesdeuxlangues
 1eraVIEvol. (il y aura 12 vol.)

in 12, Stuttgard « 1825—1822
5 R. 15 G.

Raynal (le) de la jeunesse, ou
' prćcis de l'histoire interessante
des ćtablissemens des Europćens
dans les deux Indes. OQuvrage
consaerć 4 PFinstruction et I'a-
"mnsement de la jennesse, et
ornć de six gravures en tallle=
donce; abregć etredigć d'aprts
Tabbć Raynał par P.J. B. Nou-
garetin12 Paris 1821 1.R. 5 G,

Renneville (Mede)les deux ćduca=
tions ou le ponyoir dę lexemple
un vol, in 12 ornć de jolies
„gravures Paris 1815 , „ 1 R.
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