DODATEK

DO GAZETY WARSZAWSKIEJ Nro 299 z d. -L Listopada 1853 r.

1 ) Że od czasu objęcia Ruratoryi literackiej
przez Maurycego hr. Dzieduszyckiego, to jest
Igo lipca 1851 r. żadnego znaku życia na ze
wnątrz nie okazał.
2 ) Że zakupuje same dzieła religijne, a na
inne literackie i historyczne pisma funduszów
mu nie staje.
3 ) Że nie wydaje pisma peryodycznego.
4) Że słownik Lindego nie uzupełniać ale
skracać zamyśla.
Przejdziemy po kolei każdy z tych zarzutów,
aby czytelnika postawić w możności osądzenia,
0 ile słowa kcrrespondenta na wiarę zasługują.
Do pierwszego robi oa wstęp tak-: »Nie nalsżę, powiada, do składu urzędników bibliotecz
nych, nie umiem więc powiedzieć, czy co do
wewnętrznego gospodarstwa, do porządku i kar
ności domowej pan M. D. istotnie to uczynił,
co korrespondent (pierwszy) powiada.» Na to
odpowiadamy. Z czynności zakładowych ziaje
się sprawa publicznie od czasu do czasu. Trzy
takie sprawozdania od objęcia Ruratoryi przez
M. hr. D. drukowane są w Dodatkach do Ga
zety urzędowej Lwowskićj, miauowicie w nu
merze 5 Dodatku z r. 1852, w takiugże nume
rze 5 Dodatku do Gazety Lwowskiej z r. 1853,
1 w numerze 52 Dodatku z tegoż roku. W nich
każda czynność czy to do wewnętrznego zarzą*
du Zakładu ściągająca się nietylko poszczególniona jest, ale nawet sposób wykazany w jaki
dopełniona została. Nie potrzebuje więc korres
pondent być urzędnikiem Zakładu, aby się o
czynnościach jego dowiedzieć, lecz tylko zajrzćć
do Gazety. A jeśli korrespondent tego nie zro
bił i zganił czynności zakładowe, nie postara
wszy się o zasiągnienie dokładnej o nich w ia 
domości, daje więc powód do mniemania, że
mu nie chodzi o prawdę, ale że osobistość ja 
kaś piórem jego kieruje. Owoż odpowiadając
na pierwszy zarzut, jakoby Zakład pod dzisiej
szym swoim zarządem »n:e dał żadnego znaku
życia na zewnątrz» przytaczamy z pomienionego
sprawozdania iakta następujące.
Przy objęciu Ruratoryi przez M. hr. D. stan
funduszów zakładowych był tak opłakany, iż
Zakład walczył między życiem a śmiercią: dłu
gi bowiem przewyższały dochody, które nadto
nie wpływały regularnie do kassy, ale były pod
rozm-.itemi pozorami zatrzymywane. Taki stan rze
czy zastawszy M. hr. D, doprowadził do tego,
że już w pierwszem półroczu jego zarządu dłu
gi Zakładu znacznie się zmniejszać poczęły, ja 
koż do dnia dzisiejszego zapłscono ich 11,312
złr. mon. konw. czyli przeszło 6750 Rsr. Wy
dano nadto kosztem Zakładu czwarty tom Os
solińskiego »Wiadomości historyczno-krytycz
nych w r. 1852,» o 34 arkuszach druku,* po
starano się o przekład całego Tucydidesa na
język polski, który to przekład przez jednego
z biegłych helenistów polskich, za stosownem
wynagrodzeniem, z oryginału w znacznej części
już dokonany, znajduje się w bibliotece; zali
czono też w tym oto *853 r. tysiąc złr. na
rozpoczęcie druku słown.ka Lindego. Zbiory
naukowe i artystyczne, które dawniejsi zawia
dowcy Zakładu tylko hurtownie sobie z rąk do
rąk oddawali, mianowicie: rękopisma, autogra
fy osób znakomitych, dyplomata, obrazy, przed
mioty mineralogiczne i starożytności, otrzymały
w tym przeciągu czasu po raz pierwszy inwen

tarze dokładne, czem i od straty zostały zabez
pieczone, i publiczności ułatwiono ich przegląd;
przeskontrowano następnie z największą dokła
dnością całą bibliotekę, a czytelnia publiczna
dopiero w r. 1850 otworzona, odwiedzana jest
tak licznie, że każdego dnia, prócz świąt i nie
dzieli, ma w przecięciu około 50 czytelników.
Oto jest objaw życia Zakładu na zewnątrz; po
daliśmy go tu tylko w rysach główniejszych,
a po szczegóły drobniejsze do pomienionycb
sprawozdań odsyłamy.
Go do drugiego zarzutu. W miarę wzrastają
cych funduszów kupujemy brakujące w biblio
tece dzieła, tak dawniejsze jako i nowsze. Za
sada jaką się w wyborze tych dzieł kierujemy
jest: aby kupować dzieła'dobre, bez względu
na to, czy autor ich z jednego lub też drugie
go stanowiska na świat się zapatruje. W licz
bie tedy ksiąg nabytych w przeciągu dwóch lat
ostatnich, a która to liczba, jak ze sprawozda
nia (Dod. do Gaz. Lw. z t. r. str. 206) prze
konać się można, 592 dzieł w 981 tomach wy
nosi, znajduje się kilkadziesiąt dzieł treści lub
dążności religijnej, jak np. dzieła Montalemberta; Cretineau-Joly: Histoire rdigieuse, poiitique et litteraire de la Compagnie de Jesus.
Roux-Ferranda: Histoire des progres de la ci-yilisation en Europę depuis l’ere Chretienne.
Beauforta: Histoire des Papes i t. p. Czyśmy
te i tym podobne dzieła z biblioteki Zakładu
wykluczyć byli powinni? niech czytelnicy osą
dzą. Jeśli zaś w przeciągu dwóch lat nie zdo
łaliśmy jeszcze nabyć wszystkiego, coby dla bi
blioteki tej potrzebne być mogło, tedy spodzie
wamy się znaleźć wyrozumiałość na to u każ
dego rozsądnego człowieka, który wie, że w tak
krótkim czasie wszystkiego zrobić nie można.
Przejdźmy do trzeciego zarzutu. W § 37 ustawy głównej Zakładu Ossolińskich powiedzia
n o : Dyrektor biblijoteki wydawać powinien
dziennik pod tytułem: » Wiadomości o dziełach
uczonych.« Dyrektorowie dawniejsi wydawali
je pod rczmaitemi nadpisami i w rozmaitych
obrębach a czasem zgoła nie wydawali. Stoso
wali się oni nie tyle do ustawy, ile do okoli
czności. 1 tak wiadomo, że od połowy roku
1834 aż do roku 1851, przez lat siedrn blisko,
nie wydawał Zakład pisma żadnego; Gównie
też nie wydawał w latach 1845 i 1846, nakoniec nie wydawał od miesiąca kwietnia 1848 do
tegoż miesiąca 1850. W tych zaś latach, w któ
rych pismo wychodziło, wydawano na nie zna
czne kwoty pieniężne, które niekiedy dwa ty
siące złotych reńskich mon. konw. rocznie
przenosiły. Jaka zaś wartość pisma tego była
wewnętrzna, o tern zapewne wiedzą w War
szawie. Dziś Zakład wprawdzie pisma nie wy
daje, ale ztąd nie wypływa, że go nigdy wy
dawać nie będzie; owszem, pomyśli o tem sta
nowczo, skoro się ku temu złożą okoliczno
ści. Dla czego zaś nie wydaje teraz, nie tru
dno jest odgadnąć. Riedy bowiem Ruratorya
dzisiejsza rząd Zakładu obejmowała, st&n fundu
szów jego był taki, że tylko zaprowadzeniem
jak największćj oszczędności w wydatkach m o
żna go było podźwignąć. Ta to oszczędność,
koniecznością nakazana, niedozwoliła nawet R u
ratoryi stałych urzędników zamianować, lecz
po większćj części, mimo nawału pracy, poma
gać. sobie tymczasowymi zastępcami, a to tak

długo, pokąd wszystkie długi zakładowe nie
zostaną spłacone. Nie ma więc Zakład dyrekto
ra aktualnego, zastępuje go tylko August Bielowski, kontentując się płacą kustosza. Również
zastępczo pełni swój urząd Rarol Szajnocha,
przestając dotąd na płacy skryptora. Go atoli
Zakład w tym wyjątkowym stanie swoim, przy
tak znacznćm uszczupleniu sił materyalnych, dokazał, wykazano to w .sprawozdaniach i tego
tu powtarzać nie będziemy; ciekawi mogą po
równywać czynności dzisiejsze z czynnościami
Zakładu w owych czasach, gdy był w stanie
swoim normalnym i w komplecie aktualnych
swych urzędników* i wyciągać ztąd wnioski.
Ze zaś obecnie Zakład na cele czysto nau
kowe , ( jakiemu jest też wydawanie pisma
peryodycznego) większych funduszów łożyć nie
może, jest to naturalnćm następstwem stanu owego, w jakim go dzisiejsza Ruratorya objęła.
Rorrespondent powiada dalej, że wydawanie
pisnaa peryodycznego jest obowiązkiem ważniej
szym, niż wszelkie inne wydawnictwo. W tej
mierze można być zdania innego, niż korre
spondent, a to z powodów następujących: Oto
przez wiele lat wydawał Zakład pismo, wkła
dając w nie główne swoje starania, a doświad
czenie pokazał ), że pismo, to przez publiczny
Zakład wydawane, nietylko nie wyrównało do
brym przedsiębierstwom prywatnym tego ro
dzaju, jakie się od owego czasu aż dotąd po
różnych stronach kraju pojawiają, ale było od
nich nie w jednym względzie pośledniejsze.
Tymczasem w nierównie większym przeciągu
lat, bo od r. 1814 aż dotąd, nie znalazł się ża
den prywatny przedsiębierca, któryby się od
ważył na wydanie Słownika Lindego. Teraź
niejsza więc Ruratorya oglądając się na to, iż
by w stanie obecnym Zakładu, z mozołem wy
dobytych funduszów użyć jak najkorzystniej dla
dobra powszechnego, zamierzyła przedewszystkiem przysłużyć się narodowi tem, czem żaden
przedsiębierca prywatny przy^użyć mu się nie
jest w stanie, i mniema, że w tej mierze przy
zna jej słuszność każdy z dobrze myślących.
Jak dalece podoba się wszystkim to przedsiębierstwo, czuje to i korresponnent, dla tego
stara się rzucić cień na nie, rozpuszczając naj
mylniej sze wieści. Powiada więc, że przedsiębierstwe to jest już od dwóch lat tylko pro
jektem; że o uzupełnieniu słownika Lindego
nikt tu nie myśli, że przeciwnie skracać go za
mierzają. Wiadomo ci zapewne najlepiej, Sza
nowny Redaktorze, że dopiero dnia 15 kwie
tnia t. r. rodzina ś. p. Lindego dała swe przy
zwolenie Zakładowi do wydania słownika. Od
daty więc jćj listu, do daty listu lwowskiego
korrespondenta, upłynęło trzy miesiące i dni
piętnaście. On jednakże naliczył już dwa lata.
Wszakże gdyby między stanowczem powzięciem
zamiaru a rozpoczęciem druku dzieła tak ob
szernego, istotnie dłuższy przeciąg czasu upły
nął, dowodziłoby to tylko, że Zakład nie lek
komyślnie do przedsiębierstwa tego przystępo
wał, lecz się sposobił pierwej we wszystko, co
w ciągu druku okazać się może potrzebnem.
Mylne też jest i to, co korrespondent mówi o
skracaniu słownika. Już bowiem w liście do
rodziny ś. p. Lindego nadmienione było o spo
sobie, w jaki wykonać myślimy to przedsiębierstwo, a obszernićj wyłożył to ńa posiedzę-
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niu publicznem dnia 12 października t. r., od
byłem w Zakładzie, Bielowski. Nie myślimy
więc wprawdzie improwizować jakiegoś sło
wnika nowego, w który Linde wchodziłby tyl
ko jako materyał, ale też bynajmniej skracać
go nie będziemy; owszem, wychodząc z tego
przekonania, że praca Lindego oparta jest na
zasadach pewnych i z konsekwencyą przepro^
wadzono, pozwolimy sobie sprostowŁĆ w niej
te tylko błędy, które jako takie zostały udowo
dnione, a słowa w niej brakujące, ze źródeł
różnorodnych według naszej możności zebra
wszy, podamy w osobnym dodatkowym tomie
tak, jak to już zamierzał sam Ossoliński.
We Lwowie 27 października 1853 r.
Karol Szajnocha ,
Kustosz Biblioteki Zakładu Imienia Ossolińskich.
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LUBLIN STAHOŹY
KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW.
(Patrz Nr. 296.)

[Dokończenie.)
W owych już czasach wieJowładni Zupani i
dumni panowie władzę książęcą ograniczać i
przywłaszczać poczęli, ci więc książęta Sławiańscy, podpory swej władzy w gminach i
miastach szukali. Kiedy mieszczanie Krakowa
w roku 1285, pomimo namowy Kasztelana
z Wojewodą i Biskupem, pozostali wiernemi
swemu królowi, książę Leszek Czarny, zawdzię
czając dochowanie wiary i posłuszeństwa znakomitemi przywilejami mieszczan a obwarowa
niem Kraków opatruje; nauczony już doświad
czeniem, dla wzmocnienia swej władzy i wy
zwolenia się z pod możno-władnych panów
przewagi, prawo Sławiańsko-Germańskie, Srodzkiem lub Saskiero zwane, wówczas jeszcze feudalnemi teutońskiemi zasadami nieprzesiąknięte,
przez Henryka Brodatego, księcia Śląskiego, opie
kę nad Bolesławem Wstydliwym trzymającego,
do niektórych miast krajowych wprowadzone,
znacznej liczbie miast i osad nadaje i rozsze
rza. Podobnież i Właaysław Łokietek, dla ukró
cenia przewagi i dumy magnatów, którzy go
początkowo za pana uznać nie chcieli, różne
nadania czyni; późniejsi królowie a szczegól
niej Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło,
dla tychże samych powodów nadania te upo
wszechniali. Jakoż utrwalając swoją władzę
Władysław Łokietek, między irmemi miastami,
w dniu 15 stycznia 1317 z wyobrażeń Sławiańskich utworzonem prawem miasto Lublin
opatruje i stu łanami uptsaża. Lecz dopiero
r. 1342 jest epoką najwyższego znaczenia tego
miasta kiedy Kazimierz Wielki wójta z udzielną
władzą, prawdziwie patryachalną, z prawem mie
cza nadaje, i dwoma wioskami w obrębie owych
stu łanów położonemi, Bronowice i Ropalnica,
na włssność w ójta i jego sukeessorów obdarza.
Pod tak udzielnym, patryachalnym rządzcąmia
sta, samemu tylko królowi podległym, z wyłą
czeniem go z pod jurisdykcyi Wojewodów,
Kasztelanów, Starostów, Sędziów, Fodsędków i
innych urzędników, którzy nie zawsze na ko
rzyść króla i jego poddanych rządzili, przyszło
miasto do wzrostu i najwyższej potęgi. Wów
czas nie tylko on drewniany kasztel wodą obla
ny na murowany i warowny [zamek się za
mienia, ale i samo miasto staje się obronnym
grodem, do koła wałami, fosami, ibasztami, bra-
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mami z wieżą Krakowską opasanem; wodocią
gi założono, i wykopanym kanałem wodę z sta
wu Ztmborzyckiego, z wielkim nakładem podziemnemi rurami prowadzono. W tym samym
roku. w bliskości kościoła S. Michała, na brze
gu stawu wschodniego, na powabnem wzgórzu,
kamień węgielny na wspaniały kościół 0 0 . Do
minikanów położono, mury zaś jego w obręb
wałów otaczających miasto włączono. Nie byli
też pobożni i bogobojni mieszkańcy obojętni
na nędze podupadłych ubogich, częstemi napa
dami nieprzyjaciół, szczególniej też Tatarów,
morowera powietrzem i głodem trapionych;
ów patryachalny wóyt z rajcami i ławicą,
cehmistrzami, magistrami i całem pospólstwem,
jakoby ojciec familii z dziećmi, uczuciami mi
łosierdzia ku bliźnim podupadłym braciom prze
jęci, w tymże samym roku, niedaleko bramy
Krakowskiej, zewnątrz morów, obszerny i ró
wnież obronny szpital z kaplicą S. Ducha, to
jest gospodę na znaczną liczbę ubogich wy
murowali i funduszami opatrzyli; a przemysło
wi obywatele, szczególniej zamożni w owych
czasach m źnicy, hojne jałmużny w żywności
i mięsie czynili, tygodniowo dostarczali i w donacyach przy sprzedaży jatek obowiązek ten,
dostarczania mięsa dla ubogich i przełożonego
nad szpitalem kapłana, warowali. Z pomiędzy
innych, Nastka Siekierzanka ze swoją matką,
sprzedając die S. Francisci 1360 roku jatkę
Mikołajowi Klosman, za dziewięć grzywien, po
dług dawnego prawa szpitalowi służącego, pe
wną ilość mięsa dla ubogich i przełożonego
kapłana dostarczać nabywcę zobowiązała. A tak
podupadli mieszkańcy miasta i przedmieszczanie
w niedoli i nędzy przykry los osłodzony mieli,
przykładem również ubogiego, pobożnego swe
go kapłana, tęż samą żywność z wspólnego ko
tła pobierającego, do wytrwania w przeciwno
ściach i znoszenia cierpliwie chorób wiekowi
sędziwemu właściwych byli zachęceni, bo ten
obowiązek tej samej osnowy w exekucyi szpi
talowi nadanej wyraźnie na przełożonego jest
włożony. Pragnęli ciż pobożni mieszkańcy, aby
skromny i pokorny kapłan, któremu za wzór
do naśladowania podany S. Iwon, proboszcz
w dyecezyi Trekoryeńskiej, w katolickiej wów
czas Anglii matką Świętych zwanej, przed trzy
dziesto nie spełna laty, dopiero z powszechnym
żalem całej dyecezyi zmarły, z uczynków mi
łosiernych i przyjmowania codzienne ubogich
do wspólnego stołu w całej Europie słyn
ny, podobneż miłosierdzie sprawował, a da
leki od światowych roztargnień, poświęceniem
siebie samego całkiem modlitwom i zbieraniu
jałmużn dla ubogich, onychże w potrzeby do
czesne opatrywał, a nad ich duszami i zbawie
niem duchowne miał staranie.
Szpital ten z kościółkiem po spaleniu i zni
szczeniu do pierwotnego stanu w roku 1419
przyprowadzony, do obecnych dotrwał czasów;
zaniedbaniem późniejszego magistratu, jako kollatora i prowizora i przełożonych kapłanów
opustoszony, w części w r. 1834 rozebrany
być musiał; szczątki tylko tego obszernego i
dezolującego się szpitala, od ulicy Kowalskiej
obecnie Swiętoduską zwanej położonego, wy
murowaniem bramy i wzniesieniem nad nią
kamienicy Bramką zwanej, z funduszów szpital
nych przez X. Burnett, przełożonego szpitala, od

strony Krakowskiego Przedmieścia dla odw ró
cenia bolesnego widoku, przed stu laty zasłonionego— świadczą o strukturze z czasów Kazimierzowych, i przypominają facyatę sukiennic
Krakowa, i od wielu lat opuszczone mury, a
szczególniej facyata zupełnie odkryta, przeszło
pięć wieków wszelkie zmiany powietrza i kli
matu przetrwały i są ostatnim wzorem gma
chów starożytnego Lublina.
Podział Województwa Sandomierskiego, do
którego ziemia Lubelska i Łukowska należała,
na dwie połowy, w roku 1471 podług jednych
a w roku 1473 podług innych, i nadanie tej
ziemi miano Województwa, którego pierwszym
Wojewodą był Dobiesław Kmita z Wisznica,
w roku 1478 na Województwo Sandomierskie
posunięty, nie dodało miastu naszemu, stolicą
Wojewody zaszczyconemu, ani blasku ani znacze
nia; tyle jednak ono zyskało, że przed niedawnemi czasy w poczet miast drugiego rzędu liczo
ne, przy tak sprzyjającym kierunku, a miano
wicie przywilejach w roku 1317 i 1342 nada
nych, zarówno z miastami pierwszego rzędu:
Gnieznem, Poznaniem, Kaliszem, Wrocławiem,
Głogowem, Chełmnem, Sandomierzem, Wiślicą
i irmemi, prawem Sławiańsko-Saskićm opatrzonemi, w ludność, zakłady i bogactwo wzrastało.
Lubo w wieku piętnastym już pięć liczono
kościołów, oprócz kaplicy dla dworu Starosty
na zamku— oddawna bowiem istniały jeszcze
dwie prebendy, Sw, Mikołaja na Czwartku, najpierwszy parafialny kościół sięgający czasów
wprowadzenia Chrześcijaństwa, wówczas na parafijalny wyniesiony, kiedy tam pierwsza osa
da Lublin chrzest święty przyjęła; i prebanda
N. Panny Maryi, kościół pierwotnie dla osadników pod nad Stawem od przedmieścia W rot
kowa, obecnie Rurami zwanego, aż do Żmigro
du ciągnącym się osiadłych założony— nie po
przestali na tem pobożni mieszkańcy; z pomno
żeniem się ludności, po większej części ple
mion Sławiańskich, i wzrostu miasta, przepeł
niając Świątynie Pańskie w żarliwości o chwa
łę Twórcy świata, do wzniesienia nowej świą
tyni natchnionemi zostali. Na wzgórzystym brze
gu owego stawu, pomiędzy Żmigrodem a ko
ściołem Panny Maryi, zakonnicom Stej Brygidy,
z swej zamożności i hojnego szafunku jałmużn
pomiędzy ubogich, w czasach świetnych swego
istnienia znanych, w roku 1426 nadanym, wę
gielną podwalinę na kościół i klasztor młod
szych Braci Sw. Franciszka, regularnej obserwancyi, zwykle Bernardynami zwanych, w ro
ku 1459 założyli.
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POWIEŚĆ W 3ch TOMACH

Z CZASÓW AUGUSTOWSKICH,
przez

Zygmunta Raczkowskiego.
T om I.

(Ciąg dalszy) (*)
Po tych słowach duch wstąpił we wszystkich;
jakoż za Podkomorzanką naprzód idącą przePatrz Nr. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277. 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289,290 294, 292, 294,295, 296,
297.

szli wszyscy do wielkiej sali, w której swoim dze— odpowiedział pan Józef z zapałem—miezwyczajem poważnie przechodziła się pani Pod- liśmy sobie wtenczas i mamy dzisiaj wcale za
komorzyna. Tutaj nowy kłopot się znowu oka szczęście nie- ospolite, a polowanie temu przy
zał, bo pani domu nie wiedziała, kto są ci go pada w rzeczy stąd nazwisko nieszczęśliwego,
ście, goście zaś zapomnieli o tern, że pani tego że na niem nic nie zabito.— Na to panna Bar
nie wie—ale już chyba zamilczeć o tem, bo by bara:
— Dziękuję Waszmości za dopiero co dla
śmy cale nie wyszli z tego labiryntu kłopotów,
lecz przytomnością pani Podkomorzynej ułatwiło mnie wypowiedziany kompliment, a lubo może
się wszystko, i w krótkiej chwili siedziała i ja się nie bardzo frasuję owem ich zdyba
już pani domu na kanapie, panna Barbara obok niem, jednak wyznać mi tu wypada otwarcie,
niej na krześle a na dwóch krzesłach naprze żern się niebardzo dobrze natenczas popisała.
ciw panowie kawalerowie, i toczyła się już po- j — I owszem, — zawołał na to uradowany i
między niemi bardzo piękna i stateczna rozmowa. każde słowo panny jak najlepiej dla siebie tłóPani Podkomorzyua była rodem Sanoczanka. macząey Bobowski,—i owszem, nietylko bardzo
Całą młoduśd swoją przeżyła ona w tej ziemi i dobrze, ale nawet frak osobliwie, że my, ja 
pamiętała dobrze ojców dzisiejszych swych go keśmy się natenczas zdziwili nad panny Podści, więc nie brakło jej na wątku do ciekawej komorzanki przytomnością i umiejętnością strze
rozmowy. Przypomniała więc ona najpierw ich lania, tak do dziś dnia nie możemy wyjść z po
młodość, ich cnoty, z których słynęli w powie dziwiania.
cie, ich z&żyłość z Balami; przypomniała dalej
— Zapewne, — odpowiedziała na to Barbar
ich matki, mile natrąciła o ich dla niej przy- ka, — strzał to może był nie zły i nie często
jaź łi, a wypytując się o niektóre szczegóły póź mi się takie trafiają, ale choćby mi się i zawsze
niejszego ich życia, nader przyjemną i zajmu takie trafiały, toż jeszcze za ten wypada mi
jącą uczyniła gościom swoim tę chwilę. Ale | przeprosić Waszmościów, bo nie był on niczem
dla Barbarki i ta chwila nie zdawała się bar- i więcej jak niegrzecznością. — Na to Bobowski:
dzo przyjemną. Sitdząc ona bowiem koło mat- I — Bardzo to wspaniale ze strony panny Podki i nie mogąc się wmięszać do takiego dys- \ komorzanki, że za swoje zwycięztwo jeszcze
kursu, o którego przedmiocie nicby była nie 1l zwyciężonych przepraszasz, nie potrafił-by snąć
umia!a powiedzieć, milczała twarz przeciągając f| lepiej i rycerz krwi najprzedniejszej; ale niei warg przygryzając po trochę, a lubo Bobow- I| mniej przeto my tego przeproszenia akceptować
ski dosyć często okiem rzucał na nią i to jej j| nie możemy, i owszem, podziękować pragniemy
nie uchodziło baczności, toż jednak nie napra- f| za tę niechcący nam daną naukę i z niej na
wiało to jej humoru bynajmniej, a nieukonten- j dal korzystać, bo już też prawda, że nielitośeitowanie jck najwyraźniej wybijało się na jej iI wie niezgrabnymi zaczynamy się pokazywać
twarzy.
! z flintami.
Bobowski, który tak siedział za stołem że ji — Tego nie zaprzeczam Waszmości,—odpomiał tu? kolo siebie w rogu kanapy siedzącą ]\ wiedziała na to Barbarka, — bo jużciż tak być
Barbarkę, lubo nie mało wdzięcznym był pani 1i musi, kiedy was w tem wyprzeizają kobiety,
Podkomorzynej, że z takim szacunkiem wspo- j\ co im sami przyznajecie, mówiąc: Zuch jest,
minając o jego matce, tyle mu miłych szcze-!\ że w kąt przed nią i najpierwsi junakowie
gółów z.jej życia opowiedziała, jednak byłby naszego czasu.
o wiele jświęcej jeszcze czuł dla niej wdzięczno
Po tych słowach Barbarka, jak gdyby już
ści, gdyby już była porzuciła tę jednostajną | dokonała naprzód obliczonego zamiaru, wstała
maleryę i albo sama zaczęła albo jemu zosta | z kanapy, niby chcąc się przejść po pokoju,
wiła sposobność zaczęcia rzeczy o czemsiś ta | ale po tychże słowach Bobowski struchlał na
ki era, do czego rnięszając się także, dałaby mu | miejscu i serce mu bić gwałtownie zaczęło, bo
się bliżej cokolwiek poznać Barbarka. I wymaz j w Barbarki ostatnich słowach poznał on swoje
powolnie wzrastającego nieukontentowania i na I własne, któremi dziś właśnie tydzień zakończył
jego twarzy wybił się także; ale jako człowiek I swoją ze siwobrodym arendarzem przed Balonie uparty i nie do czynów stworzony, nie o- | grodzką karczmą rozmowę.
żywiał się i nie rozogniał pod fe'm uczuciem, |
I podczas, kiedy Barbarka przechodząc się
śle coraz smutniał i upadał na duszy Bobow | po pokoju po za Bobowskiego plecyma, często
ski. Więc znowu na Barbarkę wypadła kolej | rzucała okiem na niego, w jego sercu i głowie
•ratowania się z tego kłopotu, jakoż uczyniła | poczęły się kłębić tak różne pomiędzy sobą
ona to niebawem, bo zaraz pierwsze odetchnie- | symptomata i myśli, że nie mogąc w nich żaliie matki porywając dla siebie, zapytała się | dnego uczynić ładu, przez krótką chwilę nic
wręcz Bobowskiego:
i nie myślał i nic nie czuł Bobowski.
— Pan Urbański tu wielkie wydawać zwykł |
Wszakże w niedługim czasie byłby on przepolowania?
| cie zapanował na tym serca swojego i głowy
/ — O zawsze— odpowiedział przytomnie Bo- | nieładem, i byłby zapewne od razu zaczął wiebpwski—i przyn* jurniej po kilka do roku, ale I le m jśleć a czuć jeszcze więcej, ale w tym monie zawsze tak nieszczęśliwe, jak było to, z któ 1 mencie wszedł do tej izby wraz z Księdzem
rego powracają?, mieliśmy zaszczyt zdybać | Kapelanem pan Podkomorzy, i przerwał od raWaszmość pannę na drudze?
; zu nietylko milczące walczenie ze sobą Stolni— Dla czego to Waszmość pan nazywasz to | kowicza, ale i pana Osuchowskiego z panią
polowanie ińszczęśliwem?—zapytała znowu Pod- i Podkomorzyną rozmowę, mówiąc już ze drzwi:
komorzanka—czy dla tego, że wam nie poszło I — Przepraszam Asaństwa dobrodziejstwa,
po myśli, czy żeście mnie po tem zdybali na I żem was tak długo wynudził, ale bardzo dodrodze?
| brze się stało źem wyszedł, bo właśnie wygło— Żeśmy Waszmość pannę zdybali na dro | dzony Piekarski, wyrwawszy się z swojej kla

tki, wpadł do Gospody i już pięciu chłopów
udusił, więc gdybym był nie przyszedł za
wczasu, byłby probabiliter wszystko wytłukł
do nogi.
J
— Już by też czas,—odezwała się na to Bar
barka,—żeby ojciec temu Piekarskiemu tak zrobił, jak jego przodkowi uczyniono w Warsza
wie, bo to niepoczciwe ptaszysko.
A nie, moje dziecko, — odpowiedział na
to Podkomorzy,— prędzej los ten napotka Rusinowską, bo to jeszcze gorsze subjektum. Pie
karski ma swoje niezaprzeczone zalety.
Podczas wymiany tych słów kilku, bracia ślu 
bni siedzieli jak na niemieckiem kazaniu i poglądając to na siebie nawzajem, to na mówią
cych, w coraz większe wpadali zadziwienie, i
kto wie, do jakiego jeszcze nakoniec qui pro
quo było-by przyszło pomiędzy gośćmi a do
mowymi, gdyby nie przytomność Barbarki, któ
ra na Bobowskiego twarzy to podziwienie wy
czytawszy, wytłumaczyła braciom ślubnym w krót
kich wyrazach rzecz całą. Czem ucieszony nie
zmiernie Podkomorzy, wpadł zaraz w najlepszy
humor i to rozmową swoją, to opowiadaniem
różnych krotochwilnych anegdot, rozbudził szcze
rą wesołość w całej kompanii.
Wkrótce potem przy świecach jarzęcych,
w ciężkie srebrne lichtarze oprawnych, wnie
siono przekąski i napoje, a że Podkomorzy
nienawidził niesbromności w niczem a więc i
w napoju* i ztąd wina u niego dawano mało
ale za to samo stare i najwyborniejsze, które
właśnie ipają ten przymiot, że serdeczną a u miarkowasią obudzają fantazyę; więc grono to
tak się rozweseliło, że nawet Bobowski, który
co moment oczyma rzucając na pannę Barbarę,
powinien był być smutny i zamyślony, tak się
rozigrał i rozweselił jak nigdy. Jedna tylko
paui Podkornorzyna, która z przyrodzenia nie
bardzo wesoła, zdawała się nawet po trochu
gorszyć tem, że w dzień piątkowy taki nie
przystojny humor opanował gromadę, nie po
dzielała tej wesołości i z równie nie wesołym
Łowczycera prawie nieprzerwaną a wcale sta
teczną prowadziła rozmowę.
I tak śród tej zabawy wiele minęło czasu i
byłoby zapewne jeszcze więcej minęło, gdyby
nie to, że nagle uderzyła godzina a po niej
zegar wielki brązowy, w jeszcze większej szafie
mahoniowej zamknięty, zaczął cudnie pięknie
wygrywać ową nćtę, na którą pospolicie śpie
wają Kto się w opiekę. Była to już godzina
dziesiąta i znak że czas na spoczynek. Goście
tedy poczęli się ruszać i żegnać i wkrótce, po
mimo najusilniejszych próśb i nalegań gospo
darza, iżby pozostali na nocleg,* powsiadali obadwa bracia ślubni i z zaprosinami, iżby jak
najczęściej nawiedzali ubogą chatę sługi swego
w Balogrodzie, odjechali do domu. A podczas,
kiedy Podkomorzy, głaskając po pod brodę
Barbarkę i spokojnej nocy jej życząc, mówił
wesoło:
— Podobno nie bardzo brzydkim się wydał
Waćpannie ten Stolnikowiez Sanocki;—
Bobowski jadąc stępą obok Osuchowskiego,
co sto kroków się na zamek, choć go śród
nocy dojrzeć nie było podobna, oglądał i cięż
ko a boleśnie wzdychając, po kilka razy po
wtarzał:
— Dziwny dzień dzisiaj mieliśmy, panie bracie.

VI.
Po owych imieninach, przed kilkoma tygo
dniami u pana Błońskiego wyprawianych w Beresce, na których po blisko dwuletniem niewi
dzeniu się pan Stolnikowicz znowu pokazał się
Julii, smutna ona i bardzo smutna powróciła
do domu. Stan taki jej serca i duszy, któremi
od kolebki prawie nigdy żadne wesołe nie za
władnęło uczucie, nie był wprawdzie dla niej
nowością; wszakże ten smutek, który ona z so
bą przywiozła z Bereski, był tak od jej da
wnych smutków odmienny, że odtąd prawie
całkiem nowy świat boleści się dla niej otwo
rzył, inne też całkiem za sobą pociągeł skutki.
A przyczyną tego była raz nowość wypadku, a
powtóre czas sam, który despotycznie nad wszech
światem panując, z takim zapasem niespodzie
wanych wynikłości odbywa swoją wędrówkę,
że im ani najprzenikliwszy rozum, ani najdonośniejsze przeczucie nie sprosta. Trzecią nakoniec
przyczyną, dla której ostatnie Bobowskiego z nią
się obejście całkiem dotąd nieznanymi myślami
i uczuciami napełniło jej serce, była pewna
zmiana, która ostatniemi czasy zaszła w niej
samej.
Kiedyśmy po raz pierwszy poznali Juliję, my
śli jej i uczucia rodziły się, rosły i szły takim
torem, jaki wskazywała ich eteryczna natura,
jej głowa do marzycielstwa skłonna i przykłady
po romansowych napotykane książkach i po
wieściach. Daleki od nićj wtenczas był świat
rzeczywisty, daleka wszelka myśl trzeźwa i po
wszednia ale zawsze w tem życiu ziemskiem
niezbędna, dalekie wszelkie pragnienie tego, co
ludzie zwykli nazywać pomyślnością i szczęściem
tego żywota. Atoli już i wtenczas z coraz licz
niej przybywającemi latami, z coraz hardziej oczyszczającym się wzrokiem i trzeźwiejącym ro
zumem, chociaż bardzo nieznacznie i niepo
strzeżenie, zaczęły pomału blednąc promienie
owego światła, które wiosenną ogrzewały fantazyą, zaczęły więdnąć owe pierwszćj zielono
ści listeczki, zaczęły rzednąć owe mgły przed
świtowe, które tęczowemi igrając barwami, niedozwalały jej dokładnie rozróżniać barw po za
niemi przesuwających się przedmiotów: a owa
chatka wymarzona nad maleńką sadzawką, w
której serce jej zapragnęło przeżyć czas jakiś
z wymarzonym kochankiem, chociażby szczę
ście to swoją własną ruiną lub śmiercią zapła
cić, była już pewnym stanowczym zwrotem
myśli Julii do rzeczywistszych przedmiotów.
Miłość dla Bobowskiego, poczęta pod wpły
wem dawno już przyswojonych sobie a wcale
nie ziemskich wyobrażeń, wprawdzie nie wiele
przyczyniła się do tego, ażeby ją na tor zdro
wszego myślenia i rzeczy wistszego uczucia spro
wadzić— ale już jego obietnice, niegdy przy oknie zamkowej komnaty otwarcie wypowiedzia
ne, nasunęły jej wiele myśli takich, których
dotąd nieznała. Niedotrzymanie zaś tych obie
tnic i zapomnienie o niej po powrocie z ukra
ińskiej wyprawy, do tego stopnia ją otrzeźwi
ło, że utraciwszy dopiero dobro to, które ulubionem było jej serca pieścidłem, poczęła go
bliżej oglądać i nad niem się zastanawiać. Więc
po powrocie Bobowskiego dopiero dostrzegła
Julija, że obrawszy pana Józefa za przedmiot
swojego marzenia, obrała go zarazem i za przed- j
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miot swojej miłości a zastanawiając się dalej
nad tem, przyszła do tego przekonania, że snom
0 nim i miłości dla niego nicby było nieprzeszkodziło to, gdyby nakoniec z myślami swojemi i sercem i samą siebie jemu na własność
oddała. I owszem, zauważała to, że tak nawet
byłoby lepiej i bezpieczniej dla jej marzeń i
uczuć, i że tak samo zapewne musiał myśleć
pan Józef, kiedy czynił jej obietnice. I poczęła
przywiązywać wagę do tych obietnic i nako
niec cenić je sobie drogo, ale na nieszczście aż
wtenczas, kiedy już o nich należało zapomnieć.
Wszakże przez nietrzeźwość rozumu i stąd usta
wiczne złudzenia nie wiedziała nic o tem Julija,
1 pomimo to, że Bobowski dawno już powró
ciwszy do siebie, ani razu jeszcze nie był w Zahoczewiu, marzyła ona coraz więcej o nim,
coraz jawniej przywoływała przed pamięć swo
ją nieszczęsne te obietnice i coraz bujniejsze,
coraz jawniejszej rzeczywistości a coraz mniej
szego prawdopodobieństwa wytwarzała sobie
nadzieje. I zapomniała ona całkiem o tem w
swoim dziecinnym umyśle, że gdyby Bobowski
był jeszcze pamiętał o nich i ważył sohie te
obietnice, to byłby już dawno był w Ż*hoczewiu i dawno do ich spełnienia przystąpił.
I zdawało jej się, że do spełnienia tych nadziei
niczego więcej nie potrzeba, jak tylko żeby ją
pan Józef obaczył, że obaczywszy ją padnie jej
do nóg, poda kwiaty i pierścionki, dzień wy
znaczy, w którym do Zahoczewia przyjedzie i
zabierze ją z sobą, aby z nią żyć i umierać.
Śród tego czasu zdarzyły się one imieniny
w Beresce. Julija jechała na nie, jak gdyby na
swoje wesele. I widziała tam Bobowskiego i
mówiła z nim kilka razy,—ale śród każdej roz
mowy krew zastygała w jej żyłach. A kiedy
powróciła do domu, taki ciężki smutek opano
wał jej serce i takie jakieś czarne poczęły ją
dręczyć przeczucia, że|za kilka dni wynędzniała
tak, jak gdyby z ciężkiej dopiero co powstała
choroby. Było to jednak przesilenie się jej
wszystkich uczuć i wszystkich nadziei. Z każ
dym dniem wprawdzie widziała ona coraz ja
śniej, ile szczęścia stało dla niej otworem, gdy
by jej wolno go było dosięgnąć; z każdym
diiiem coraz więcej przypominała sobie swe uczucia dla pana Józefa, o których sama nie wie
działa, i żal jej było, i tęsknota ją porywała,
i boleść ją pruła; ale też z każdym dniem co
raz czyściejszem okiem poczęła poglądać na
świat ten i ludzi, z każdym dniem coraz prawdziwiej pojmowała to życie i z każdym dniem
większa obojętność |i pewniejsza rezygnacya zaj
mowała jej umysł i serce. A lubo na jej twa
rzy coraz wybitniejsze dawnych cierpień osia
dały ślady i zdawało się tak, jak gdyby każde
z nich zaumierająe w duszy, na twarzy sobie
wystawiało nagrobek, toż jednak serce jej
chłodło coraz widoczniej, rozsądek rozpoczynał
swe panowanie, a w kilka miesięcy potćm już
ją można było podsłuchać, jak sama nieraz
powtarzała do siebie: — Rok jeszcze lub dwa, a
potćm czepiec zarzucę na głowę, oddam się
pracy codziennej, ot! i tak się przeżyje to
życie.

(Dalszy ciąg nastąpi.)

Piękna posiadłość miejska, Pałacyk z Ogro
dem, BAGATELĄ zwana, w Warszawie,w końcu
Alei położona, Nr. 1,761 a, rozległości łokci Q
48,896 wynosząca, obejmująca Stajni?, Wozo*
wnie, mieszkanie dla Stangreta, Oficynę kuchen
ną, Lodownię, i inne dogodność', z powodu
działów familijnych, WYSTAWIONA JEST NA
SPRZEDAŻ PUBLICZNĄ. Termin ostatecznego
przysądzenia, odbędzie się d. 6/18 listopada r. b.
o godzinie 4 po południu, w miejscu posie
dzeń Try. Gyw. w Warszawie przed W. Sędzią
delegowanym Miszklem. Yadium wynosi rs.
2 250. Licytacya zacznie się od summy zł. 100,279
gr. 26 y. rs. 15,041 k. 98. Bliższe warunki
przejm ć można u W. Pisarza Tryb: Janickiego i
w Kancel. Mecenasa Majewskiego w Warszawie,
przy ulicy Elektoralnej Nr. 797.

Rada Siczególoioa Opiekuńcza
Szpitala Dzieciątka Jezus.
Ogłasza niniejszćm, że na dostawę artykułów
żywności dla Szpitala Dzieciątka Jezus w ciągu
pierwszego półrocza 1854 r. potrzebnych, a
mianowicie:
Grochu korcy 65, czyli czetwierti 39, czetwer.5.
Mąki pszennej i żytnej korcy 755, czyli czetw.
460, czetw. 3.
Krup korcy 564, czyli czetw. 345, czetw. 5.
Okrasy funtów 11,890, czyli pudów 295, fun
tów 13.
Żyta korcy 270, czyli czetwerti 164, garcy 5 .
Piwa beczek 540.
Odbędzie się licytacya w dniu 9 (21) listopada
1853 r. przed Radą Szczegółową Szpitala Dzieciąt
ka Jezus o godzinie 5 z południa, a to przez deklaraeye opieczętowane, a potćm głośną. Y a
dium którego wysokość do każdego oddziału ży
wności w warunkach licytacyjnych jest oznaczo
na na ręce Intendenta Szpitala w gotowiźnie
lub papierach publicznych złożone bydź winno
do godziny 5 wieczorem, w dniu na fieytacyą
oznaczonym.— Bliższe warunki dostawy przejrzeć
można keżdodziennie w kancHlaryi Szpitala.
Warszawa d. 26 paździer. (7 listopada) 1853 r.
Opiekun Prezydujący
Rzeczywisty Radca Stanu, Niepokojczycku
Ludwik Aumann, wyrabiający i wstawia
jący sztuczne zęby, mieszka przy ulicy Długiej
pod nr. 586 lit. B.
Wzywam posiadacza zagubionego świadectwa, które
przez Dyrekcyą Główną pod dniem 18 (30) października
1843 r. do Nru 10,307 Da zatrzymany kupon lit. B. Nr.
282,506 z Igo półrocza 1843. r. na im e Młodeckiego udzielone było, ażeby takowe w ciągu dni 30tu w Dyrekcyi
Głównej Towarzystwa Kredytowego złożył, pod zagroże
niem wypłaty mimo niezłoźonego świadectwa.
Klemens G ó r s k i .
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Zwiadamiam, iż rozpocząłem udzielać LEKCYE TAŃ
CÓW, tak w mieszkaniu własnem pod nr. 69 przy ulicy
Rynek Starego Miasta, pierwszy dom od Jezuickiej na
2em piętrze od frontu, jako tez po pensyach i domach
prywatnych.
L eo p o i d M aj e w s k i.

Do dzisiejszego numeru dołącza się Korrespondent Nr. 90.
Telegrafy Elektryczne Morsego i Siemensa, są do oglą
dania przy ulicy Długiej Nr. 586, w dziedzińcu, od godzi
ny lOej rano do 5ej po południu, gdzie P. Aumanu obja
śni działanie tych narzędzi.

W Drakami Gazety W arszawskiej— Wolno drukować.—W Warszawie dnia 1 (1 3 ) listopada 1853.—Gomor, F.M. S o ł i o m o a a ż a k i .

