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Nro 4-636 D. G. S . 

MY PREZES 
· i Senatorowie 

WOLNE.GO NI EPODLEGI..EGO i ~CISLE NEUTRALNEGO . 
MIAS'l'.A KRAKO\VA. ·I J. OKREGU: c 

Uzna\vszy z:i poh;zeh?e 1 dobru mfo

dzie£y pfci 2enskiej odpow1adajq_ce hJi£. 
.. ,; t "' 

szy rcizci~gn~c nadzOl' nad szkolqtni po 
. ~ . 

klasztorach 1 peiisycah phi 2enskicj u-

ti·zymjrwanemi, P? · rozwa~ei1iu przedsta

wiOnego Nam przez Wfadze edukacyjue' 

projektu do' tii'z~die-n_la: feg6 l·oclznju ln-

... 
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stytutow naukowycb postanowilHmy 1 

stanowiemy co nast~puje; 

Tytul I. 
V r:;, q d z e n i e 0 g o l n e. 

~· · l. 
Za szkoiy publiczne Rzl!dowe w kla-

sztorach uwa~ac· sj~ maj~ te lnstytuta 

naukowe w ktorych miodzie~ phi ~en· ' 

skiey (z fundus:Zow na ten eel przezna

czonych) ma wspolne mieszkanie, stoi', 

dozor domowy . i nauki, lub w ktorych 

ta~ mhdzie~ zgromadza si~ w pewnych 

godzinacb dla brania W spolnie nauk Ul'Z/!• 

dzeniem niniejszem przepisauych. 
' I. 

~. 2. 
, Za pensye '":wa~ac si~ ~ajq te domy, 

w ktorych ml'oazid pi'ci ~enskiej, · we.di'ug 
I I 
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zrobion.ej z rodzicami lob opiekunami u

mowy rna wspolne mieszkanie ' stO:t, do-_ 

zot· 'domowy i nauki, lub do ktorych pod 

dozorem Ochmistrzyni w oznaczonych go.' 

dzinach m.J:odzie2 phi ~etiskiej zgroma_ 

dza si~, dla brania wspolnie nauk niniej• 

'szem, urz~dzeniem przepisanych. ' 

~· 3. 
Zadna p~nsya otwarlf! b'ydi ni~ mo~e 

hcz upowa~nienia Dozoru G·lownego. 

~· 4. 

Dwa b~d~ rodzaje pensyi ,- pensya. 

z mieszkaniem, i pensya panien przycho. 

· dnich. ;b~czenie ich pod ~adnym po7orem 

dozwolone nie b~_dzie. Nadto b~d~ pcn

sye ni£sze i wy~sze podi'yg stopn-ia nauk 

i ich podzia.J:u zatwierdzonego pi'Zez Do

.. l* 
zor G-l'owny. 
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Naszego rz~du szkoi'y p-l'ci £enskiej 

w miescie l{i·akowie i jego przedmiesciach, 

· maj~c zaslttpowac szkoi'~ pocz~lkow~- ( w 

ktorej jak na wsiach ucz~ sil6 dziewczl6ta 

z chi'opcami) powinny zostawac' poi!. do

zorem miejscowym szkol' pocz~tkowych; 

a wy£sze pod hesposredni~ Dozorem Gio-
' wnym.- -

G· 5. .-

B~d~ jeszeze uprzoszone od Dozorn 

z pomi~dz,y Dam znanych z s.wiatla, m·o

nlnosci i gorliwo~ci o dobro wychowania, 

osohy, ktore zwiedzac b~d~ szkoiy w 
·klaszto.rach 'i pensye', we. wzglttdzie ohy··· 

czajnosci, och~dostwa, i robot kobiecycb, 

tudziez znajd.owac sit; na examiuach. 

G· 6. 

Damy dozoru i Czl'onki Dozoru Gi'o-
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wnego, u.J:ozon~ mi~tdzy sob~ kolej~ czu· 

wac i cil!gle odwiedzac h~dl! pensye i 
wszystkic szkoi'y klasztome. 

o. 7. 

· Exam_e_n podaj~cej si~ na Ochmistrzy. 

nil!, Guwerlnantk~ pensyi, lub szko.J:y 

klasztornej odhyvr{ac si~ b~dzie: · 

a) Co do obyczaj6w i moralnosci w Do. 
zorze G.J'6wnym szkM pocz:ttkowych , 

gdzie oraz bieg . zycia .i swiadect.wo 

trzech przynaj~niej wiary·godnych rna,· 

· t~k fainilij sHadane roztrz~sane i w 
pro toko·t ':cil!gni~tte ~osta nie. 

b) Co do nauki j prowadzenia lnstytu. 

tow przed Wizytatorem szkot poczl!l· 

kowych, w obecnosci dV\•och Cz·ionk6w 

Dozoru Gi'6vvnego, do kt6rego vi tym 

wzgl~dzie opinii b~dzie sift Doz61· G,.J:c). 
wny st6sowa.J:. 
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, ' ~· 8. 

Examina czyli przepisy odprawiac jest 

obowi~zaua peusya. i szko:t'a klasztorua raz 

na rok .w przeciqgu Mea Lipca, stoso

wuie do rozkhdu w czasie svvoim ua 

posiedzeuiach Dozoru Gi'o wnego uast<lpic . 
maj~cego. 

Na ten popis, aby nie byt p\tbliczny, 

nie b~d<l wzywaue jak tylko 

~) Czi'onki Dozom .Gi'owuego i Dama 

bli~sz<l opiekt;;. IJ.ad lnst.ytutem' maj<lca. 

b) Rodzice, luewni . i przyjacioi'ki familij~ 

ktorych list~ Ochmistrzyui kilkoma duia

mi w przod Dozorowi Gtownemu pod

dac jest obo.,.viqzanq. 

G. 9. 

Po odbytych examinach w ciqgu naj-
1 I 

dalej mtes1qca Delegowani' zol'o~yc majl! 
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Do1.orowi G.f'ownemu rapport o stanie 
' ' 

tych lnstytutow z do.J'~czeniem uwag do 

dalszego ich udoskonalenia potnehnych. 

~.- 10. 
W ka£dej szkole klasztornej, pensy1 

panien utrzymywany h~zie: 

- a) ProtokOi' wizyt dla zapisywania uw.ag 

przez Wizytuj~csch z urzlldu. 

b) Spis Nauczycieli i Nauczycielek z wy· 

ra~eniem daw anej przez nich nauki, 

• · ksi"!hk ' z ktorych daj~ , porz~dk.u da• 
wania i t. d. 

c) Spis uczennic z wyra~eniem wieku, 

klassy, czasu z_Qstawania w szkole kla· 

sztornej luh tia pensyi, post~pu w na

ukach i t. d. 

I ~· 11. 
e 
Zadna pensyn Wl~CeJ nad 24 eduk uj~t· 

.. 
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pypq sill panien obejmowa~ n~e mo~e, 

padtq na pensy~ z mieszkaniem i stolem 

nie wi~cej ja4. szesuasCie fanien tnog~ 

~ycl~ przyj~temi,- Co do }iczhy 11czennic 

w szkoi'ach klasztornych, ta ~tosownie 

pQ dg'ood.qosci lokalu o~raniczon~ zostanie. 

~· l~. 
Jak .Ochmistny~ie trzymaj~ce si~ sci

sle tych i poni£ej wyra~onych rrzepisow 

doznawac . h~d~ wsz.elkiej :opieki Rz~du, 

tak przt:)ciwnie te, ktorehy ich niedopd

niai'y po nies}mte~znem napomniepiu u

karanemi zo~>ta'n~, stosownie do przewi· 

nienia ~ar~ pieni~~n~, za w ieszeniem , a 

w reszpte zam,k_ni~ciem lnstytutu. 

Tytul II, 
~ lnstrukcya cz,yli nauki. 

~· 13. 

Nauki dla pi'ci Z.Cri~kiej vv klasztoracb 
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i. na pensya~h ogt·aniczaj~ Sl't do unst~pu• 

hcyc~ przedmiotow: 

a) Nauka religii z nauk~ moraln~ i histo• 

J'Y11 starego i nowego zako1m. 

b) J~zyki pol,ski, frllncuzl;;i i niemiecki. 

· c) Arytmetyka i wiadomosci · z nauk p•·zy~ -

rodzonych zal9tosowane do ekonomik1 

domowej. ,. 
d) Jeografija, histoi'Y!:\ polska i powsze· 

chua." 

e) Pisanie i rysunki. 

f) Roboty r~czne. 
1 

Tance, muzyk::l i inne nauki za od· 
dzielna umowa z rodzic~mi stcisovvie do 

' ' ' 

ich £yczen . mog~ bydi udzielane. 

Nauka· Chrzescians~a moralna i pismo 

starego i now ego ·. zakonu .to jest: kate· 
• • j • 

chizm. dogmatyczny moralny i hisoryczny, 

. ' http://rcin.org.pl
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clawany h~dzie przynajmniej raz w ,tydzien . 

.. przez dwie godziny a to przez wybraue

go i uspo ~ohionego od miejscowej Wladzy 

Duchownej Kapi'ana, z uwagl! na panien

ki ohcych wyznrui , ktore od lekcyi tej, 

vvolnemi bydi majl!· W sposobie dawa· 

nia nauki chrzdcia:tiskiej., na to szczeg61-

na zwrocona ma bydi "uwaga, aby stoso

w;nie do wieku i poj~cia istotne wiary 

>artyku-l'y i uzyteczne w pozyciu prawdy 

w umysi' i serce nilodych, gruntownie wpa

j~nemi zostaiy. 

G· 15. 
I 

W dawaniu j~zykow nast«Jpnj~tce za

chow ac . si~ majl! pt'Zepisy: 

a) Azeby m-l'odziez doHadni_e byla oswa· 

jan~, najpl'Zod w j~zyku ojczystym, a 

nast~pnie w obcych z prawidlami gra· 
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i I • ! • matycznem1, 1. poznantem osmm cz~sct 

mowy, · czasow;uia, .przypadkowania . i 

t. d. 

b) Ahy czstanie byi'o Zl'OZU\Uiaie' wy

ra~ne, z zachowaniem znakow pisa•·

skich i wlasciwego k:..~demu j~zykowi 

wymawwn1a. • 

c) Azehy na wp1·aw~ uczennic w styl 

to jest sposob btvvego i jasnego· t-1'6-

mpczenia swych ~ysli, ,szczegoln'! zwra· 

- , cano hacznosc. 

d) Ahy je oheznawano z wzorowemi pi· 

smami, w kazdym z tych j~zykow kto

rych si~ uczq,, dajqc czuc prawd·zivve 

w nicb' pi~knosci, a wyjqtkow ich n· 

czeme SI~ na pami~c nainaczajqc. 

~· 16 . 

. Arytmetyka ohejmowac ma czte•·y gfo

wne dziafania z liczbami prostemi, wie• 
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lorakiemi, ~ domkami, JJast~pnie l'eguf~ 

trzech z ·naj potrzeb~tiejs.zemi przyst6sowa

niami jako to do procentu, wspo.lki , za· 

miany pieni~dzy, mjar i .t. d. na ostatek 

praktyczn~ nauk~£ tl'Zymania · rachunk6w 

domowych. 

~· 17. 

Z historyi naturalnej dawane hl£d~ wy· . 

j~tki z trzech jey dziat6w zastosowane 

do .ekonomif-i .domowej . 

., ~· IS. 

Historya zacznie si~ od ojc~ystej, po· 

zniej staro~ytna i nowo~ytna, pows~echna 

ile czas i mo~nosc dozwoli. 

Jeografia dawa·c si~ rna przy historyi, 

konczyc . si~£ ~'zas h~dzie_ na poznamu l{uli 

1-iemskiey. I 
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~· 19. 
Do pisania czyli for~owania charakte

ru, zalecajl! si~ wzory sztychowane, nau-· 

ka 1·ysunkow r~cztlych, szczegolniej do 

robot kobiecych ma hydz zast6sowanq. 

~· 20. 

Rohoty r~czne, jako to: szycte, dzia .. 

nie na drutach roznego l'odzaju, bafty1 

cerowanie, prz~dzenie na kofowrotk~ i 
prz-tslicy, pra~ie hielizny, robienie sukien, 

robienie . kwiatow, · w liczb~ istotnych · 

pi'ci ze:ri~kiej ·nauk wch.odzic powinny, 

nie przepo-~inajl!c krajania, szycia hieli. 

zny i sukien, czego znajomosc w kazdym 

stanie jest jej potrzebn~. 

~; 21. 

• Uczenmce w kazdej pensyi b~i.l~ po" 

d'iielone na trzy klassy Ii!. II. i 111~. 

http://rcin.org.pl
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Rozldad nauk dl:.~ .szkoi' klasztornych 

:i pensyi na kl::tssy i godziny zostawia si~ 

Ochmistr10'niom z zastrzdeniem nast~pu

jl!cych przepisow: 

a) A~eby jak nayhli~ej do podac si~ ma

jq_cego · wzoru z strony Dozoru t;to

vvnego przyst~powal i corocznie przez 

tenze Dozor byl' potwierl~:my •. 

b) Azeby iJe moznosci nauki umysi'owe 
I ' 

, rano' rohoty zas r~czne muzyka i lan-

ce po pohdniu davvane byty. 

c) Aby nauki nie z innych tylko . tych 

ksiq_lek wyHadaue byly, ktore Dozor 

G:lowny szkoi poczl!tkovvych wyznaczy: 

(). 22. 
Nauczyciele pot~·zebne kwalifikacye po· 

siadahcy mogq_ davvac po kilka przedmio· 

tl)w, "': godzinach jednak odd~ielnie na 

ka~dy przeznaczonych. 
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~· 23. 

Szko~y p-l'ci £eri.skiej W' Jdasztorach 1 

pensye panien, ktoreby trzech przynaj

mniej osob UC7-~cych DlC miaJ'y to jest: 

do re1igi, gramatyki polskiej; arytme(yki, 
\ 

rysunkow, i kaligrafii; do rz~du ni~szych 

ele,mentarnych na1d=!, i nie mogl! tytu.· 

iu szkM pu,.blicznych i pensyj przybiea·ac. 

. TytJ.Il III. 
Wychowanie czyli Edukacya. 

~· 24. 

Edu.kacya czyli wychowanie bierze 

SI~ tu oddzielnie od insti·ukcyi- Ochmi· 

strzynie w szkoi'ach klasztorny.ch, tud.zie.£ 

Ochmi'strzynie pensyi, mog~ a nawet co 

do wyzszych kl.a~s obowi~zane s;~ u~y\\- nc 
Nauczycieli i Nauczycielek ·, lecz co Silt 

'. http://rcin.org.pl
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tycze· samego wychowania, w tej mierze 

prawego zast'{pstwa ·matki; u:i nikogo 

przek:tzac,.. llie mogf!. . 

~. 25. 

Nauka religii .najwa~ni;jszn epoka wy
,cbowania, przez Knpbna d:twac si~ rna· . . 
j1!ca, mai'o skutko\'vac h~dzie na umysi'ach 

mlodzie2y je2eii przyldad Ochniis,trzyni, 

j ej pomocni.kow i nauczycieli nie h~dzie 

,,: nich wpajai posz::movvania dla . jej O• 

hrz~dkow i scisi'ego ich ohowi~zkow wy

-wypdnienia. 

' ~- 26. 

I , Co .do wypdnienia zewn~trznych re· 

. 
' . 

. ligiyjny~h powin~~sci. 
1) Odmawiane h~d~ i·ano 1 vvteczorem 

gi'osno w wspolnem zehranhi sifi uczen· 

me pacterze. 
I 
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2) \V Niedziel~ i swif6t:i Ochmistrzyni ·szko· 

ly klasztornej i pensyf, wszystkie pan· 

ny do koscioh whsciwego wyzriania, 

jedne sama, drugie przez zaufamr Gu" 

wernantk~ zaprowadzi ,_ w «;zasie i w 

miejsce ktore D~z_or Gfowny wyznaczy. 

3) Pa~ieuki wyznania katolic-kiego spo• 

wiedi dwa razy do roku odprawiac ma

h to. jest: na Wiclkanoc i w najbli~. 

, sze po rozpoczttctu szkoi swittto l''lat· 

, ki Bo .. kiej. 

G· 27. 

Och mistrzyni zorz~dzahca s?;ko.f'~ k la

sztorn~ lub pensn, odwracac ma umys·t 

mi'odzieiy od wszystkiego oohy t~hn~t-l"o 

· zahobonem, niepozwoli powiesci o slra· 

~bach, okaze smiesznosc .wierzenia' w pro. 

gnostyki, sny, wrozby, kaba+y it. d. 

2 
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G· 28. 

Sfo~j·cz cllarakteru i pr:z.ystojna ·weso

losc nnjozdobniejsze w po~yciu zalety, 

' w pajane bydi majf! w mfodzie~ z call! nsil

nosci~ Lak jal wszelkie wady towany

st.wu szkodliwe, luh niepi_'Zyjemnosc wspcH

~yj~cym "sprawiajqce wykorzeni·a~e hydi 

starannie -l)owinuy. 

(). 29. 

Och~dustwo okoi'o siehie i uhioru, tak 

jest ·pi'ci £enskiej koniecznem, i£ najmniej· 

szego w tern uchybienia dozwalac osobom 

mtodym nie tnoZna. 

Szczeg6i'Jw tej miel'Ze zostawiajl! si~ 

przestl'Zeganiu i hacznasci Dam dozorujf!· 

' cych, ktore od zhytku i przepychu od· 

z"'yczajac a do skromnego i przystoj,nego 

ubierania sili znch~cnc maJ~· 

http://rcin.org.pl
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P&l''z~dek w utrzymyV'~ aniu sukien, bie

lizny, sprz~tow, ksi~1ek, papierow', u

stawicznie panienkom rrrtoclszym wpajany 

bydi powinien. DJa tego ka2da uczenni

ca i pensyonarka utrzymyvvac . ma regcstr 

.swoich sukien, bielizny i wszyslkich zgo

.J'a sprz~tow, ile tego okolicznos.ci do

zwo1~. Zad·ha ... zas swoj~ wol~ nic nikomu 

darowac z rzeczv swoich nie mo.ze, ani 

td pt·ocz rodzicow i opiekuuow nic od 

nikogo bez pozwolenia ochmistrz'J' Ii·~ Iiie 

przyjmovvac. 

~· 31. 
B'acznosc na uksztafceni·e pos:taw y pa-

nien, na dobre trzymanie si~ jako, tez rfa 

oduczanie pow~i~tych dych na-logow, u

,stavricz'nem l>ydi po~wuo. utruuuicniem 

~cbrnish·zyni. 
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Przy pisani~, 1,·ysowaniu i rohotach r~

, cznych szczego~niej tego przestrzegac na· 

ldy. 
Ostrzega si«t jednak, aby w oduczaniu 

-tern nie uzywac zE1dny.fh gwaltowns ch 

s·rodk6w zdrowiu 'szkodliwych, ktore naj-~ 

cz«;sciej prze~iwny 7.yczeniu skutek spra· 

wuj~' rownie jak s.znurowek, bryklOw 

cisn~cych, gorsetow i t. d. z ktorych ty· 
. ~ . . 

le chorob ·pi'ec zetiskl! gn~bi~cy_r-h przez 

tamowani~ wo1nego ruchu pochodzi. 
! 

r;. 32. ~ 

Ci~g~e zatrudnienie, i ani jednej chwi- · 

li bez rob!>ty, nati.ki lub jakiej zabawy, 

nie zostawie~ie m~odych panien~k, pilnie 

ma -by~i . przest.rzegane. 

r;·. 33. 

http://rcin.org.pl
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cyi p•·zedmiotetp, ich rodzaj 1 uiycie 

wp·l'ywah na chnaher m·todej osobJ;i wy

m~gah wifi'C jak najwi~kszej .trnfnosci i 

ostt·o~nosci. Dla t ego przed ka.zdym , ro

cznem examinem , Ochmistrzxni szkofy . 

klnsztornej, tudzie~ pensyi paui~n, .u.Jo-, 
~~ list!! uciennic zasfugnjilcy~h ua pro-

mocy~ z jedncj klassy do druiej, lnb o

pieszal'osc na nagantt· 'l'nkowa li sta Cz·l'ou

kom examinacyj(lym rna bydi ~l(l~,onll ?Ia 

spl'a""dzenia zda1i wzgl ~dem promocyi lub 

nagauy. Rowuie~ w czasie 'examinow ro-
• 

cznych rozdawane hfidil tak TV szkobch , 

klasztornych, jako te~ na pensyach n:t· 

grody szkolne w ksiq,zkach lub wieric~ch 

uczennicom celujqcym s?.czegolniejszit ! pil· 

no·sci~ i postttpem w religii, moralnosci, 

ohyczajach i nauc~. ' Nadto odczytane hCi-

dll imiona , i nazwiska 1-asiugujllcych na 

\ . 
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pochw:ai'~. Lista uczennic podanych do 

u:igt·od i pochvvwt tak- przez O,chmislrzy

ni,~, jako t et i Nauczycieli rna hydi pod-,, 

~· 34. 
Poniewa:l dobry lub :dy przyHad o

t'aczahcych, w·icle rna . wpl'ywow na 

uksztai'cenie sere mtodocianych przet~ 

Och~~strzynie w wyborzc osob do pomo

cy ,i sl'ugi na pensye jak ~ajwi~ksz~ .ostr~

~nosc zacbowac winny i za nie s~ od-

po y~· iedzi .alne mi. 

Tytul IV, 
·· Utrzymani.e czyli ekonomika i ur.zqdze

rtia domowe . 

. . o. 35. 
' ' . 
Rok ·s2kolny vv szkobph klas~tornych 

pu~licznych i pe~syach panien, zaczyna si~ 
I 

http://rcin.org.pl



• 23 

od dhia l Paidz.iernikn i trwa dQ osla· 

tniego Lipca. 

Nauki daj~ sitt w pohoc~u letniem Lo 

1 jest: od Wielkiejnocy do Sgo Miclwh 

od godziny 8 do l2tej rano? a od 3 ·do 

5tej po po-l'uduiu, w p•Hro~zu zi,mo\vem 

to jest .od Sg_o Michab dn "Vielkiejnocy 

• od godziny 9 do 12 pr~t:d poi'udniem a 

· od 2ej do 4tej po po:l' dduiu. · 

{5. 37. 

OprJcz swi~t uruczystych i ani me· 

dzielnych, m'iec h~<1~ panny orlpoczynek: 

a) Od st·ody przed Wielk:moc:! do srody 

po Wielkiejnocy. 

b) Od soboty przed Zielonemi s~' il!tkami: 
do srody po Zielouych swi~tkoch. 

http://rcin.org.pl
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c) Od :Wigilii Bo~cgo narodzenia do p~e1:· . 

ws1.ego d~ia po Nowym- 1·oku. .. 
d) 'J.'rzy dni ostalkow. 

~) w ka2dq srod~ i sobot~ po· poludniu. 

~· 38. 

- Przepisan~ w ~· 21 tt·1.y ' klassy na 

pensyach b~d:::, oddzielone tak, aby ka2da 

miab wfasciwe nauki. -· 'v liczniejszej -

szkole ldas~toruej lub pensyi, kla~sy maj~ . 
hyd~ odosobuione co do swego pomie

szcz~nia, aby uczennice jednej klassy dm

gim nie przeszkadzaiy- Bieg nauk cr:y-

. li kurs roczny w kaidej kla~ie rozpoczy

nac sitt b~dzie po ukonczeniu examinu 

•·ocznego. 

~- 39. 

Po'mieszkanie na pen·sn rna bydi do- · 

biel'l:.ll~ azeby jez~?li nie dom ca-ly to PI'ZY-
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najmniej jedno pit,;tt·o callwwicie by·to za

j~te, a dzvvonek przy pierwszych dn•,wi~ch 

o l1:.!lflym wchnd~;{cym ostrzt>ga1·. 0 kai

d ej zas zmianie p,omieszkania pensyj Do-
, G). ' .\ d . b ·1 • ZOI' ·a owny uwt:\ . orrnony t;uzlt' przez. 

Ochmis,trzynii!, aby _przez. <;.vft~go \Vizyta

tora rozpozna-l, czyli odpowiada ' liczb~e 

Osob jej pensyj, . tudzie~ czy)i jest \'V HHCJ· 

scu przyzwoitem i zdrow,em. 

~· 40. 
Na kazile osm panienek rna. bydi U• 

trzymywana Guw;rnantka, zaufa\ ie _Och

mistrzyni maj'!ca.- Ta w jedny\~, poko· . 
ju sypiac ·z pan_nami i przy lekcy 

1
ch . I"iie-

. odstttpnie ob~cn~ bydi yvinna. . rfa pen

sy~ch w pokoju sypialnym jezeli ohszerny 
, . . I 

mozna' na .jed no okno liczyc -l'oze,k h·zy, 

i 
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n:mtki w pokoju jeduym bydi mo£e.

'""'-zgl~d jcdnak na mniejszi! Jub wi~ksz'! 

obszeruosc ,. st6sunek powy£szy mo£e od

mieuic. , 

I • • 

o. 41. 

Doktor i . apte_ka w chorohie zale£y 

od rodzic6 co do vvyboru 1 opbca s1~ 

ic}l oddzieluym kosztem. 

J . 
~ h o. 42. 

Sto~f dla pensyonarek rna bydi jedna· 

kowy i wsp6lny, potrawy nie . wytworne 

ale zdrowe i ciysto sporz=ldzone, nie li

c~ne ale dosta~eczne, napoj zwyczajny, 

W zimie piwo lekkie, W lecie lVOda zdi'O• 

jowa, chyha ze Do~ tor in~czejby przepisa·t. 
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o. 43. 
W lecie t·azy dwa lub trzy na tydzien, 

a w zimie dwa, o ile tego pogoda do

zwoli, panienki wyprowadzai~e bctdq na . 

svvieze povvielrze . dla :woluego porusze

uia, i przystojnej w ptzechadzce roz· 

ryJV ki- 'V czasy s-l'otne lub mroiy; tan· 

ce lub gry jakie, poruszenie ciaiu daj~ce, 

przechadzk~ maj~ zasti!pic. 

~· 44. 

Bale, 'r·eduty, kassyn~, teatra, wyra

inie sii£ pensyQm·, zabran.iajq, wyj~vvs;r.y 

haliki dziecinne,. w czasie karnaw:rlu lub 

swi~tt ktore Ochmistrzyni pensyi moie da

wac z zaproszeniem . drugiej pensyi i na nie 

hydi zaproszonl!' do p~osyi tej~e samej 

pi'ci. 

Wykonauie niniejszego rozporz~dze

nia, ktore w Dzienniku praw ma bydi 
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zamieszczone W-l'adzom krajowym ~duka· 

cyjnym a mianowicie Dozorowi G-t6wne· 

mu szkOi' pocz~tkowych poru·czamy. 

Dziai'o si~ na posiedieniu Naszem w 

Sali oh1:ad Senatu w Krakowie dnia 7 

Pazdz~ernika 183<J. roku. 

·• 

Prezes Senatu 

WIELOGk.OWS 1\ I. 

Sekr:· Jlny Senatu 

DAIIOWSKI. 

Nowakowski 

Sekr: ~:x:p: Senatu. 
• I 
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