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LISTY Z BRUXELLI. 
I. 

- „c ptu· si muove! ... " 

1\Ioi kochani bracia! Umilkłem, złamałem lutnię, 
bo i serce złamane. Le cocur se brise ou se 
br o n ze ... Jakźe spiewać ze złamaną dusz11-, z duszą 
z bronzu 'J •.• A płakać-. nie warto, bo nas długi żal i sie
lankowa tęsknota już raz zgubiła. Jerernjaszem być nie 
wolno! Nie żałować nam przcszlo~ci, nie na jćj mi
nach zawodzić rozpaczliwe elegje, ale budować przy
szłość potrzeba. llozp<1cz zostawmy nikczemnym, my 
bądżmy silni wiarą;, prac11 i nadzieją. A choć smu
tek: nas lamie, a świat nam się czarny wydaje, 1dżmy 
śmiało naprzód, rozwijajmy nasze poglą;dy, kształćmy 
sie w szkole nieszczęścia, wierzmy Że ludzlrnść rwie 
się do wolności przez zapory zbrodni i tyranji -
i idż111y z wybranymi .~o ziemii obiec~nćj... Nie. je: 
den z nas umrze na te.i hą znaczone] d!'odze, rnrn 
zdała tylko zobaczą cel swoich marzc1~, ~le garstka 
szczęśliwych, po naszych trupach, do1dz1e do mety 
i nas błogosławić będzie!... Związani jedną myśli\, 
jak wolni-mularze przyszłości, idźmy tam gdzie świa
tłu, gdzie dziei1, gdzie wolność. „ Vis unit a fort i or 
oto hasło nasze ... 

Mieirny nadzieję bracia! wola do nas jeden 
z wdinycl1 ludzi. Co musi nadej~ć, nad~jdzie. Nic 
nie pokona niezwalczonego przeznaczema, ani me 
wstrzyma chodu powolnego ale pewnego całćj ludz
kości ku prawdzie i swobodzie." 

Hzućmy okiem na dzieje powszechne. Cóż że 
widzimy na ich powierchni? Armje mordujące się 
wzajemnie w walce o granice pa11stwa; królów ujarz
miających narody; ludy śeinającc głowy królom; awan
turników tworzących dynastje. \Vidzimy miasta spa
lone, kobiety zgwałcone naprzód, a potem zamordo
wane podług prawa narodów i wojennego p1·a•,ya; 
widzimy niemowlęta żywcem przeszyte ostrzami bagne
tów poetów opiewających te wielkie czyny, uwień
czo~ych kwiatami u stołu despotów, głupców' co wie
rzą takim poetom i ich pieśui wojenne śpiewają; 
z zapałem ... Widzimy wszQdzie ruiny, krew, rozpacz, 
podłość nagrodzoną hojnie, cnotę deptaną nogami 
ł giną;cą w kajdanach; widzimy zbrodniq strojną 
w wawrzyny Cezara, oblubie1'ica króla Nikorncda i kata 
Gallów,-wielbionego nad wszystkich i stawionego za 
wzór dwudziestu pokoleniom świata - Aleksandra, 
półbogiem za życia, a po śmierci bogiem nazwanego; 
a z drugiej strony widzimy Sokr~ite.sa skazanego na 
śmierć przez współziomków swoich, i Jezusa Uhry:itu
sa na krzyżu, - ··oto powierzchnia k:siQgi dziejowćj !... 

Tak, ale niech zniknie ta kmzawa, która po
wstaje, gdy zapadają się budowy społeczne, i którą 
wielbią historycy i poeci, a stanie przed rnu11i naga 
rzeczywistość ! 

Podróż więźnia etapami do Syberji 
vv :r. l..854„ 

przez A g a t o n a G i 11 e r a. 

(Dalszy ciąg). 

Przeszedłszy 23 wiorsty, stanc;liśmy w osadzie 
zwanej Biclowaty wąwoz (owrag). Blisko żółtego 
etapowego więzienia, na obszernej plaszczyznie kupi 
się kilka chat z drzewa i z gliny ulepionych, w któ· 
rych mieszkają; żonaci żołnierze i trzy rodziny czere
miskie. 'l'uż przy wic;zieniu stoi dom oficera i sta.inie; 
innych budynków nie ma w Biclowatym. .M.amy 
dniówkę w tutejszym etapie. Od pewnego czasu mie
wam lepsze i wygodniejsze miejsca do noclegów i od
poczynków. Aresztanci zwykle gromadnie cisną; się 
we drzwi każdego etapu, biją się, szturchają i hur
mem wpadają; do numerów, a to wszystko -dla tego, 
żeby zająć lepsze miejsce na tapczanach. Ja nie 
cisnąłem sil( z innymi i czekałem dopóki wszyscy 
nie wejdą do wiązicnia i z tćj przyczyny zastawszy 
wszystkie miejsca zajęte, musiałem mieścić sią pod 
tapczanem h1b na podłodze w środku izby; teraz zaś 
P. J. który ma niepospolitą silą w kulaku i umie 
nim ciosy zadawać, zawsze jeden z pierwszych zaj
muje stanowisko u drzwi, pierwszy wpada do wię
zienia, na najlepsze dwa miejsca rzuca swój płaszcz 
aresztancki,co jest znakiem i dowodem, iż miejsce wzię
te. jest w posia~l~ść i sam ro~szerzywszy i·ęce i .nogi, 
lczy na obu m1e1scach, bromąc go od napastmków, 
dopóki ja nic przybędę i nie rozta.&11je się i w stale po
siadanie nie zajmę. P. J. wie, że nic lubią moskicw-

Bogami są Cezar i Aleksander, ale po ich śmier
ci wszystko się rozpada. Synowic, kobiety, brat 
i matka Aleksandra, giną pod no:i:ami najwierniej
szych służalców, którzy znowu siebie mordują nawza
jem. Dzieło Alek:sandra zuiszczone, 1\Iacedonj<t ruiną, 
Grecja ruiną, Azjri spustoszoua. Jakiś kapitan kiiwa
lcrji Seleucus podbija 8yrję, l\Iezopota111j9, Persję, Kar· 
manję, Pontns, Bytynję i całą; przcstrzei1 od Archipe
lagu do Indu. Zaledwie królem zost;:iJ, już p;o zabijają 
i nie ma czasu cieszyć się zwycięztwcm. Z rąk syn;i 
i wnuków wszystko wypada. Następcy jego okryci 
kazirodztwem, ojc.Jbójstwcm, bratobójstwem, zbrodnia
mi i świętokradztwem ró~nego rodza.jn, Sit ohydni 
ludom i sobie. Nareszcie dotyk.a ich jMlcc Hzynrn -
i giną;. Ostatni z nich gnije opuszczony w haHiebnem 
schronieniu, szczęśliwy jeszcze, że o nim dumny zdo
bywca zapomniał !... 

Oto owoc zdobyczy i sławy Aleksandra!... -
\V Egipcie jeszcze gorzej. Ptolomeusz, pułkownik 
grecki czy macedo11ski, i on tworzy dynastję i umie
ra w spokoju. Syn jego opłaca hojnie m~tel'ech czy 
pic;ciu nadwornych poetów, nędznych zebraków, ze
by za pieniądz opiewall trl(dowatcgo momirchę za to 
ze ma trąd i przez to jest wyższy od swoich podda
nych ... .Za pomocą tćj pensji dawanćj poetom i kilku 
tysięcy manuskryptów zebranych w pewnćj bibljotece 
(szczęściem byl bibljofileH1) skwitowano go ze wszyst
kiego, zapomniano, że za.bit brata a ożenił sil( z sio
strą-i ogłoszono go wielkim monarchą.! Potomkowie 
jego mniej rozrzutni, zapomnieli płacić poetom i za 
to są odmalowani tak cz~irno, ze na ich tle jaśniej 
występuje postać ich ojca. Poeci niepłatni, bez po
blaiania opisują ich zbrodnicze życie. Jednego nazy
wają żarłokiem, drngiego kłamcą, trzeciego wszetecz
nikiem, czwartego tchórzem, a wszystkich najgorszy
mi łotrami pod sl011cem. Oto skutki wykreślenia 
poetów z listy cywilnej!... Dzięki temu skąpstwu, 
widzimy tyranów postacie bez maski, do dzikich 
zwiel'ząt-gorzćj, do dzikich ludzi podobne!... Nako
niec Kleopatra, ostatni potomek tej nikczernej rasy, 
jedyna która miała rozum i wdzięk w tej menażerji 
tygrysów, zostawszy Żoną dwóch swoich braci, kaze 
ich mordować, rzuca się w ramiona Cezara, kocha 
Antonjnsza, a po nim tysiąc żołnierzy i slużalców
i umiera nareszcie dobrowolną i e 1 e ganc ką śmier
cią, na sposób epikurejski. Była ona namiętną i wy
stępną;, ale 11ic zostawiła po sobie ohydnego wspo-
nmienia !... • 

A więc, jest Nemeza historyczna !.„ Czyż w~ród 
tych pysznych jcclnodziennych podbojów i :.1wycięztw, 
nie widzimy ręki Opatrzności, która karze zbrodnie? 
Na co służą wszyscy ci „ wielcy'' ludzie?... Krwią 
i potem ofiar swoich użyzniają zagon przyszłości, po
dwajają cierpienia rodu ludzkiego; straszne widmo 

skich sąsiadów, wybiera więc zwykle miejsce przy 
ścianie, sam obok mnie kładzie się i oddziela swoją 
osobą od reszty aresztantów. I tutaj takiez same 
miejsce wybrał, sądziłem, że będę tutaj 13pokojny, 
lecz inaczej się stało. W śelanie, właśnie nad mojcm 
posłaniem, była obszerna dziura clo tego numeru wy
chodząca, w którym kobiety były zamknięte, cały 
też dzie11 rozamorowani aresztanci, wzdychali pod 
dziurą, całowali się, Jdócili i romansowa.li. Ledwo sia
dłem, podchodzi do nmie człowiek w średnim wieku, 
z oczami przymrużonemi, z izraelskiemi rysami i pro
si mnie, ażebym go puścił na kilka minut do otwo
ru. Nie chciałem tego zrobi<S, tłumacząc sią, ze je
stem sennym i potrzebują spoczynku, ale zakochany 
prosił nmic tak czule i pięknie, a do tego jeszcze i po 
polsku, że ustąpiłem nareszcie z posłania i dozwoli
łem mu romansować przez ścianę. Człowiek ten nie 
źle mówił po polsku i utrzymywał, ze jest polakiem, 
rodem z miasta Brodów. .Prowadził on kontrabandę, 
Moskale pewnego razu schwycili go, a chociaż był 
poddanym Austiji, posłali go na osiedlenie do Syberji. 
Kochanka jego, z którą właśnie rozmawia, jest pię
lrna, młoda finlandka, włosy ma ciemne, cerę białą, 
oczy błękitne, filuterne i mile, uśmiech roskoszny. 
Piqkna ta kobieta otrzymała na szafocie 35 knutów 
za podpalenie domu, posyłają ją do robót katorżnych; 
wyraz twarzy ma tak niewinny, a spojrzenie tak 
słodkie i powlokle, iż niktby ją nie posądził o zbro
dnię. Nagadali się, nawzdychali przez ścianę, a ledwo 
rozeszli się, zaraz druga para rozkochanych, zbliżyła 
się do nieszczęśliwego otworu, lecz nie wzdychała, 
nic rozczulała się jak pierwsza, ale oboje głośno 
timiali się, drwili, clowcipkowali1 widać o wesołych 

wspomnienia wisi nad głowami ich potomstwa, które 
ginie pod ciosami ich zbrndni ... 

Chcecie wic;cćj przykładów? ... 
Oto Cezar, pan świata, pada przebity żelazem ... 

umierając widzi swoich najlepszych przyjaciół i wła
snego ;iyna ... Po dwunastoletnich wojnach domowych 
i rzeziach, siostrzeniec jego Oktnwjusz, dzieło jego 
w połowie zniszczone ro~wija i zamordowawszy wszyst
kich ludzi serca, żyje sobie spokojnie. Któż jego na
st9pcą? Tybcrjusz, lrnt Kaprei. A po 'l'yLerjuszn, 
uduszonym przez dowódcę swej gwardji, warjat Ka
ligL1b, co sią mieni bogiem; a po Kaligule zarznię· 
tym pl'zez swych żołnierzy, Klaudjusz idjota, które
go żona własna Agrypina truje... a po Klaudjuszu 
N ero n, za bi ja s w:ł matkę Agrypinę, która mu tron 
chla, zabija Britannicusa swego brata, zabij~t nau
czyciehi Senekę, z<ibij<t cl wie Żony, zabija wiąkszlł 
cz9ś<\ przyjaciół... a wśród tych zabójczych zatrn
c1 uiot'1 przygrywa na flecie, śpiewa, tm'tczy, deklamu
_ie publicznie, wyl'ywa łzy i wściekłość rozbudza po
tęgą słowa, o nic się nie tro3zczy, o niczem nie my
śli, nic uie pojmuje, nie widzi, że imperjum łamie 
się pod nim... podpala Rzym, aby cieszyć się wspa-
11ialym widokiem pożaru ... traci zmysły ... up:1cla niZćj 
od zwierza i sam się przebija!... . 

Oto następcy Cezara!... Idźmy dalćj: żołnierze 
zabijaj'!- Galbę, Witelljusza na baku tarzają w bło
cie, Domicjana cią;gle otoczonego strazą i szpiegami, 
straż ta zabija... Nakoniec zjawia się Heljogabal r przewyzsza głupotą, podłością. i szalei1.stwem wszyst
kich swoich poprzedników i cały ten zastęp -impera
torów, których Cezar był „prowidencyjnym" proto
plastą ... Ci Judzie. oto dzieło Cezara! 

Sokrates nic jest ,,czlo1viekiem opatrzności.'' Jest 
to sobie po prostu dobry staruszek, niski wzrostem, 
silny budową;, ma szerokie plecy, wesoły humor. 
Nie ub1·any w purpurę, bił się nie będąc jenerałem, 
ani pułkownik.iem, ani dowódcą oddziału, ani kapi
tanem, ani nawet kapralem... ale w chwilach nicfilz
częścia wszy;;cy go słuchali, bo on jeden mógł zba
wić armję swą niezwalczoną odwagą. Nie wchodzi 
na trybunę i nie wola jak. inni: ,,8luchajcie mnie 
obywatele, nauczę was sposobu, którym możecie 
uszczęśliwić Ateny i największą, najbogatszą;, na.jsil
niejszą i najwspanialszą respubliką .io uczynić; ten 
sposób jest: zlo~yć w moje r9ce władzę najwyż~zą!" 

' Nie, Sokrates tego nie mówi. Przechadza się po pu
blicznym placu, to tego to owego zagadnie, pyta sią 
co chcą robić? - i daje rady każdemu. „Co zamie
rzasz robić Alcybiadesie ? ·' „Chcę rządzić pai'1stwem." 
„Zamiar piqlrny, Lo masz lat dwadzieścia, masz wiele 
bogactw i post<ić twoja najpiqkniejsza w Grecji, nie 
ma nikogo godniejszego od ciebie do pia ;towania 
tak wielkiego urzędu. Ale cóz umiesz? Budować 

rzeczach mówili. Kochanek był młody, 25-letni męż;
czyzna, polak, rodem z ·wana, wzięty do wojska, 
prc(dko uciekł, nastqpnie schwytali go, obili kijami 
i posłali do rot aresztanckich w Sweaborgu, zką;d 
wysłali go obecnie do kopalni w Syberji. Jest to 
człowiek cokolwiek lepszego wyc):iowa11ili, mówi po
woli przeci'lp;łym głosem, przystojny i jeden z naj
śmielszych w partji; kochanka jego jest kobieta lat 
40, otyła, ciemnej cery, z czarnemi, strzelającemi 
oczami, wygadana, śmiała, przcbi.cgla i zawrne z sie
bie zadowolona, rodem jest z vVilna., lecz cale życie 
włóczyła się, wszędzie była , wszystko widziała 
i o wszystkiem umie coś powiedzieć i skłamać; za 
włóczęgostwo posyłają h na osiedlenie do Sy berji. 
'l'ruduo byłoby mi opisać wszystkich kochanków, 
którzy cały dzień nic dawali mi pokoju, każda para 
a było ich z dziewiętnaście, kilka razy powracała do 
ściany, zawsze ma;hc sobie coś do powiedzenia. Ze 
wszystkich tych par, najsymentalnicjszy romans pro
wadził czarnćj cery. moskal, o którym już wspo
mniałem, z Maszą czuchonką, bladą, znękan:i,. i znisz
czoną kobietą; za nieporządne zycie' posyłają ją 
na osiedlenie. Gdyby mi nikt historji jej nie po
wiedział, by-lbym ją sam wyczytał z tych rysów za
padłych, z tych fotelów i nabrzękłości twarzy. Ko
chanek: ma zbrodniczy wyraz w twal'zy, jest w nim 
coś odstręczającego i strasznego, z oczów, z uśmie
chu wyziera zbrodnia i za zbrodnię też skazany jest 
do kopalni. Wzdycha, płacze, całuje, pieści, a czu
chonlrn się śmieje; zapewnienia miłości cznlemu ko
chankowi wymawia po rosyjsku, ale językiem tak 
poplątanym i dziwnym, iz jec.lcn tylko kochanek: zro
zumieć ją może Ciągle karmill: sią, słodyczami. 



okręty?" „Ba! to zajęcie inżynierów i cieśli." ,;Umiesz 
broil. robić?" „'l'o robota puszkarzy.'' „Czyś dobry ster
nik? Czy wiesz co jest dobre i co sprawiedliwe? ... 
A jeżeli nic z tego wszystkiego nie rozumiesz, po
wróć do szkoły mój kochany, bo jeszcze nie umiesz 
rządzić narodem !" 

Takie rozmowy pt"owaclził poczciwy staruszek ... 
Ale ponieważ występował także przeciwko c1ucho
wie11stwu ówczesnemu, nazywają gu heretykiem, nie
wiernym, wrogiem bogów, zbrodniarzem - i trują go 
podstępnie„. 

Umarł Sokrates, potępiona jego pamięć, nank.t 
przepadła„. 

O nic! Sokrates umrirł, ale śmierć jego powięk
sza liczbę prozelitów. Filozofja jego żyje, Plato, Ary
stoteles i mnóstwo uczniów jego publicznie głosz:t 
te same herezje, które mistrza zguLiły. Pewien czas 
nawet Plato zostaje powiernikiem i przyjacielem kró
lów, którzy z razu zdają się widzieć w nim tylko ' 
pięknego deklamatora, zdolnego do wszystkiego, byle 
swe miejsce zachować„. Djonizy Syrakuzki nazywa 
go drugim swym ojcem, pieści go, głaszcze, ściska, 
uwielbia - i widząc go niewzruszonym, sprzedaje go 
jako niewolnika„. Przyjaciele go wykuphją, a Plato 
wyleczony choć późno ze swćj przyjaźni do królów, 
dalej swą naukę wykłada. Po nim cały świat grecki 
i rzymski jego mowy powtarza i uważa Sokratesa 
za dobroczyńcq rodu ludzkiego; a dziś jeszcze nic 
napotkasz jednego wykształconego człowieka, który
by nie wiedział ile winniśmy temu staruszkowi z twa
rzą Syleny. Porównajmy tę tak czystą sławę ze sła
wą Aleksandra zbroczonego krwią i zbrodniami i po
wiedzmy która pi{(knicjsza? 

O Chrystusie nic nie wspominam. Ci nawet, 
którzy najmniej w jego boskość wierz~, czyżby nie 
dali chętnie miljony Cezarów za pokornego Syna 
cieśli, którego 8łowo podniosło ród ludzki z upodle
nia w jakiem go jarzmo Augustów trzymało ? ... 
A dzieło Jego? Czyliż wolno porównać jego trwanie 
z trwaniem owych dynastji niezliczonych, zrodzonych 
we krwi ludzkiej, które we lu·wi broczyły, po knvi:t 
zalanej drodze stąpały i zaginęły we krwi? 

·więc nie traćmy nadziei, bracia moi! Prawda 
i sprawiedliwość pokonają kłamstwo i zbrodnię„. ale 
nie jak dawnićj, po tysiącach lat prób i rnęczeilstw.„ 
Dziś droga ubita, rydwan postępu szybko bidy i co 
rok zwiększa swą chyżość„. 

Hzućmy okiem na rewolucję 1789. 
Z początku była ona dla sąsiednich Frnncji na

rodów, wspanialem widowiskiem, przypominająccm 
czarodziejski wybuch Etny albo Wezuwjusza ! Potem 
gdy pojęto o co szlo tym duszom płomiennym, sym
patja i nienawiść zastąpiły miejsce obojętności chwi. 
!owej, sympatja narodów, a nienawiść księży i kró
lów; potem chciano udusić rcwolncję w kolebce, ale 
już miała szpony i zbrojną była. Potem wypowie
dziano jej wojnę, wtedy zwyciężała królów i z żela
zem w dłoni szla ona po świecie, głosząc swe do
ktryny po Niemczech, Bclgji i Włoszech„. 

Potem nastała chwila odpoczynku. Zwycięzka 
Francja zmęczona zbyt długiem wysileniem, :i;asnęla, 
zostawiając Napoleonowi straż nad sobą. Napoleon 
sadza braci na trzech czy czterech ti·onach, mówi 
tylko o porządku, subordynacji, o władzy, potędze, 
o uniwersalnej monarchji. Wiedziony niewidzial · 
nem przeznaczeniem, rzuca w roku 1805 ·wiochy 
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cji zwyciężonej, ale powoli wracającćj <lo wolności, 

ł. est zachętą dla sąsiednich Indów. W r. 182 l w .pięć 
at po Waterloo, w Hiszpanji i ·wioszech wybucha 

rewolucja. Naturalnie, wszyscy królowie łączą się 
przeciwko nieszczęśliwym jeti.com, dążącym do nie
podległości, naturalnie, wszyscy przywódcy rewolu~ji 
giną na szubienicach lnb na wygnaniu„. ale jui 
krok naprzód zrobiła rewolucja„. teraz szlo tylko 
o kwestję czasu. W r. 18:30 zaraza dosięga Niemcy„. 
Tak się rozbudza idea wolności u wszystkich ludów! 
W Rosji kilku bohaterów powiesić się dało, w Pol
sce ogromna annja pobita i zniszczona do szczętu ... 
w Grecji szczęśliwszą byla rewolucja. Rapróżno suł
tan .Mahnmd i Ibrahim-basza wieszali, mordowali, 
sprzedawali kobiety i dzieci, ta mordercza igraszka 
drogo ich kosztowała. Zginąlo 100,000 Turków, a Grf)
cja zwycięzyla ! 

Ale idźmy jeszcze dalćj ! vV r. 1848, na wieść 
o upadku Ludwika Filipa, cala Europa jest w ognin. 
·w sządzie idzie narodom o konstytucje. Narody tym 
razem zwyciężają. Pius IX. daje konstytucję Wło
chom; Karol-Albert Piemontczykom; arcyksiąże Fer
dynand Toskańczykom; Neapolitańczykom król :Fcl'
dynand Bomba. Nawet cesarz aust1jacki w Wiedniu, 
król pruski w Berlinie i caly rój książątek niemiec
kich przysięgają na konstytucję!... Rewolucja zwy
ciężyła, królowie zniechęceni czckah„. 

Niestety! nic tak prędko wywalcza ludzkość swe 
szcząście ! Krwią i potem zlewa ona zagon prawdy 
i swobody, a jej praca jest rozłożona na długie wieki ... 
Zbyt łatwo Lyłoby uyć wolnym, gdyby wolność za
leżała tylko na poczuciu sprawiedliwości i dobra spo
łecznego ... Trzeba sąsiadów przekonać, trzeba dowieść, 
że solidarność im potrzebna, że tylko razem mog11: 
złamać kajdany i wstępnym bojem wywalczyć swo
bodę ogólną. I oto właśnie ten trnd Syzyfowy! Bo 
przeciwko nam słabym, uo niezlączonym, występują 
cale annjc żołnierzy i cale annjc dyplomatów zimnych 
bo płatnych!... vViqc marzyciele wolności giną w wię
zieniach lub na wygnriniu.„ a nad nimi wisi miecz 
Damoklesa, a na tym mieczu napisane słowa: Po i n t 
de rcvcries!... 

A jednak patrzcie jak wszystko dobrze idzie 
w owym wielkim rnchu duchowego postqpu !... Pomi
mo bombardowania Neapolu, Katanji, l\Icssyny i Pa
lerrna, nastr;pca Ferdynanda wypędzany jest z Rr.y
mu. Pomimo Nowary, wielki ksiązc toskański i ksiąze 
mo<le11ski micszlrnh w "Wiedniu, a Wiktor Emanuel 
jest królem włoskim. Pomimo szturmu Wiednia i Pra
gi, pomimo bombanlowania Pesztu, Lwowa, pomimo 
zburzenia Wicencji i Brcścji, została Franciszkowi
Józefowi tyko ·w enccja i Werona i trndno mu przc-

l)rowaclzić swój budżet w r ci c h sracie. Sam Bi smark, 
dóry myślał ze cudu dokazał, wyrwawsr.y Szlezwik
Holsztyn z pod władzy Duliczyków, g1·ozi ci~gle roz
wiązaniem izb i jakimś coup cl'Etat; ale na czem 
wisi jego potęga? Na nitce. Nv.jmnicjsze wstrząśnie
nie, najmniejszy kaprys vVilhelma pysznego śmiałka 
już nie ma !„. Tymczasem Prusacy s11: prawie jedno
zgodni, a rewolucja już rozpoczqta w umysłach ... 
kiedy się w czyn zamiclli? przesądzać nie chcemy„. 

i Niemcy nadreńskie na Austrję; w r. 1806 i 1807 
na Prusy; w r. 1808 na Hiszpanję; w l 809 na Au
strję; w 1815 na .Moskwę - i zmęczywszy, rozdrn
źniwszy i przygniótłszy cali\'. Europę, sarn zgnieciony 
przez nią - upada! 

Byłaż to zemsta królów przeciw rewolucji? Są 
dzono tak. Nieprawda! Aby podburzyć narody prze
ciw Napoleonowi , królowie zmuszeni byli w i rn i ę 
wolności walczyć z despotą. Zwycitiżywszygoizam
kn11:wszy w odludncm więzieniu, królowie zapominają. 
przyrzecze11... ale ludy je pamiętają! Widok Fran-

I we Francji naród powraca do zasad liberal
nych. Doświadczenie nabyte w r. 1848, Lyło nauką 
dla Francuzów- Wiele kwcstji, które wtedy dla więk
szćj części narodu byty niepojęte, dziś przeszły w sam 
rdzei't jego. Srcdnia klasa rozumie , że wolność 
jest najlepszą rękojmią dobrobytu, bogactwa i cko
nomji; tl'zecia klas:t rozumie, że i jćj wolność również 
jak burżua~ji pot1·zebna; nareszcie i rząd zaczyna 

· nieznacznie podsłuchiwać głosu opinji publicznej i pe
wnie już nabiera przekonaniit, że nadszcdt czas kon
cesji i zmiany systematu rządzenia ... Francj<t nic za
snęła jeszcze„. 

Wszyscy tam czuj11: potrzeb<; nic rewolucji, ale 
ewolucji pokojowćj! l\liqdzydworzanamicesarza 
Napoleona, najlepsi dorndcy gfoszi1t zasady szczerszej 
i szerszćj swobody. "Wiadomo jakie Lylo usposobienie 

Widząc te romanse aresztanckie, możnaby po
myśleć, że oni rzeczywiście kochają się, że w ich ser
cach skal::tnych zbrodnią, zabłysła prawdziwa miłość, 
tak nie)jest: miłość ichjestto gruba i zwykła namiętność, 
dla tego też jest nietrwałą. 'l'aż sama Masza, która 
dzisiaj tak żałuje i pieści czarnego moskala - .i ten 
moskal, który tak wzdycha i szaleje, za kilka dni 
przeniewierzą się sobie; ona innego, a on jeżeli ma 
pieniądze inną pokocha. 

Lwicę partji, przedmiot uwielbień i nienawiści 
wielu, spotkała dzisiaj okropna katastrofa, spowodo
wana przez intrygę porznconych kochanków. Mówię 
tu o owej pięknej młodej żydówce, wygadanej, śmia
łej, dumnej i zuchwalej zarazem, której historję wy
IGej opisałem. Delikatna żydówka nigdy pieszo nie 
idzie, zawsze wystara się o to, że ją posadzą na 
aresztanckich workach, gdzie zasłoniwszy przccl słoń
cem twarz swoją chustką, zwolna jedzie za partją. 
W Jengowaczach zdradzeni kochankowie namówili, 
a podobno i zapłacili podoficerowi, prosząc, n.żeby ją 
zrzucił z podwody i zmusił iść piechoto. Żydówka 
nie chciała zejść z podwody, ale uzbrojony batem 
podoficer, prędko ją spędził; padła na zi emię luzy
cząc w niebo glosy, nie chciała podnieść się z ziemi, 
a podoficer ciągle ją batogowal; gdy razy nie usta
wały, zerwała się jak zraniona tygrysica i rzuciła się 
na wroga, podrapała go, wypoliczk?wala i ~a~k z gło
wy zrzuciła. Partja słysząc krzylu natyc1umast za
trzymała się i kochankowie pośpieszyli na ratunek 
lwicy. Podoficer p1·zyszedłszy do Biclowatcgo, po
skarżył się przed oficerem i opowiedział wypadek, któ
rego ślady nosił na policzkach. Oficer rozkazał j11: 
wychłostać i pomimo utyskiwa11 zamkniętych kochan-

ków, pomimo opozycji wyrazaiącćj się w krzykach 
za ścianą, żołnierze piqkną lwicę rozciągnęli na ko
rytarzu i wychłostali rózgami. Zdradzeni radnją się 
z tego wypadku i śmieją się z zakochanych; lwica 
przez caly dzie1i. ani razu nic pokazał.-i swojego 
greckiego nosa i czarnych oczu w otworze ściany. 

N ie mając cały dziei1 spokojnej chwili, sądziłem, 
że wieczorem a przynajmniej w nocy zostawią mnie 
w pokoju i snu nic przerwą. Omyliłem się znowuż 
w nadziejach; ponieważ legowisko moje od drzwi 
piecem byto zasłonięte, wiąc karciarze tuż obok me
go posłania rozlokowali się, bo tutaj nie mogli być 
spostl'Zeżeni przez szyldwacha patrzącego przez okien
ko we drzwiach i bez najmniejszej obawy mogli 
grać w karty. Halas z tego powodu, kręcenie się 
i przechodzenie graczy, przerwało mi sen; narzckajiłc 
na nierostropność uczynnego s:y;iada, który wybrał 
to miejsce, z rezygnacją postanowiłem poddać się lo
sowi i cał:l noc nic spać; z drugiej strony także nie 
daleko odemnie, zebrała się grupa aresztantów słu
chających bajek i opowiadai1 wymownego aresztanta 
z Kronsztadu. Opowiadał im cudowne gadki o za
klqtych zamkach, o rozbójnikach; mówił o pobycie 
swoim w kronsztackich rotach, o swoim przyjacielu i ko
ledze cyganie, posłanym do rot aresztanckich za winą 
swojego pana, oficera gw~nlji w Petersburgu, u którego 
służył. Pan jego, moskiewski liLeral, ll1b tei nieroz
tropny człowiek, wyraził sic; pewnego razu bardzo 
ublizająco o carze, at"esztowali go za to. Cygan dla 
ocalenia pana, kt6t"y go lubił, umówiwszy się z nim 
poprzednio, przybył do komisji śledezej i zrobił wy
znanie: iż ubliżające odezwanie się o carze, nie jego 
pan, lecz on sługa jego, rzecy,ywiście wyrzekł. Fal-

łJ. Morny w tym względzie. Chciał on utworzyć nowe 
iberalne stronnictwo ul) tiers pa.rti liberał... 

·wszystkie wybory prowincjonalne we Francji s:l do 
wodem, jak naród pojmuje swobodę. Są to ska:z.1\wki 
nowego przejścia„. 

A więc odwagi bracia! W calćj Europie przyszłość 
jest dla nas i dla przyszłości.„ E pur si muov e ! 

Bruxella, lipiec 1865. He nry k M. 

KORRESPONDENCJE. 

Z Wschodniej Galicji, 1 O lipea. 
C-Oż wam ztąd mogę napisać, czem pociesz.rć '( 

O! pisać moinaby wiele, ale tylko o Licdzie i wiel
kiej biedzie tutcjszćj, o smutku z przyczyny zwąt
pienia, odrętwienia i wogóle upadku ducha. To j n:;, 
wiele złego, a cóż gdyby przyszło mówić o pr11cwro
tno~ci i nakłanianiu siq wielu ludzi do idei uniemo
żliwiających sprawy teraźniejszości, ale nawet zaliija
jącycl1 i przyszłość kraju. Pocieszyć więc was nic ma 
czem. Austrjacy postępują tu ciągle bardzo surowo, 
śled11ą, ścigają i łapią. Przeszło stu osób silnie po
szukują. Z za kordonu moskiewskiego wiadomości 
otrzymujemy o nieust!ljących okrncic11stwach i tcro
ryzmie carskim. Rząd Aleksandra II. chce zabić 
nasz narod. Czy jednak postępowanie to dokona za
mierzonego celu'? wątpić potl'zeba, zda je się, że tyl
ko przedłuży ono chwilowy lctal'g. Obecnie zaś tak 
jest źle, iż zapewno od czasu rozbioru kraju tak pod 
względem moralnym iak i matcrjalnym, nigdy tak źle 
nic było. Najnieszczęśliwsi ci, co myś)ą, czują i ko
chają. 1\'ly płaczemy, wi9cej, jęcr.ymy' z boleści nad 
cierpieniami ojczyzny, albowiem już lzy wypłaka
liśmy, a oni tutaj w Galicji bawi[\ się, tat'tczą, Lal 
po balu następuje. Celem wielu, może większości, za
bawa i zagłuszenie sumienia. .Już wielu p(Jczciwych 
księi;y zaczyna wołać na te usposobienia do bacha
nalji, ale co im tam z nauki. Odpowiadają: do~ć 
tego smutku, któ1·y nas niewieściuchami czyni, 111·csztą 
cóżeśmy na nim zyskali? a wiqc zabamł i marno
trawstwem przy ogólnćj biedzie, pt'owadzącemi do spo
dlenia, spodzicwah si9 los kraju poprawić i zwycię
żyć. Ludzie uczciwi, duszą i sercem Polacy, milczą, 
chociaż w takiem polożenill milczenie jest niewłaści
we i tłumaczą się, że nic nie zrobiri., bo stracili 
wpływ: i nikt ich nie -słucha. Pisma tutejsze także 
milczfl o szerz:i:ccm się złem, bojąc się utrnci1~ pre
numeratorów, umieszczeniem bowiem skandaliczn<bj, 
a na nieszczęście pmwclziwćj korespondencji z Tar
nopolskiego, z Czol'tkowskiego, tak na siebie obru
szały lndzi lojalnych, ie postanowili mieć swój 
dziennik, za pieniądze zebrane drogą subskrypcji, 
lub prenumerować dzienniki niemieckie. Cóż się clzi
wić obcym, że interesów naszych nie uwzględniają, 
narodLt nie szanują, kiedy my sami nic dbamy o nie
go, a ciężkiego smutku i boleści narodowych nie 
czujemy, nie podzielamy, lecz hawimy się i tailczy
my na świe2.ych jeszcze mogiłach. Bale i pijatyki 
doszły do tego stopnia, że nie tylko sprowadzają 
muzykantów z pobliskich miast, ale zap1·aszają nawet 
bandy wojskowe. Z listów jakie odbieram z innych 
stl'on Galicji, widzę, że wszędzie toż samo. 'l'rndno 
wiedzieć, jak długo takie usposobienie trwać bqdzic, 
to tylko jest oczywistem, że jeżeli ludzie uczciwi, 
sumienni, z godnością w sercu, nie zrozumi:t swoich 
obywatelskich obowiązków i milczeć jak dotąd będl}; 
jeżeli czynem i słowem walczyć ze zlcm nie bę<l11; 
to ono wiqkszc klęski zada krajowi, od najsroższego 
najezdników prześladowania. 

Belgrad, l l lipca. 
Artykuł „D:tiennika Poznm'1skicgo'' *) zrobił e

fekt, uwiadomił poludniowo-słowia11skic gazeciarstwo 

*) ltedakcja „Dziennika roznaiiskicgo" zmienioną zostaht, 
obecnie wiitc pracująca nic odpowiiula za grzechy dawnćj. Umie
szczamy jednak tę korespondencję, albowiem ona wykazuje skutki 
fa.t.szywych poglądów i może być przestrogą dla dziennikarzy poi· 
slnch. (P. R.) 

szywemu zeznaniu umiał nadać zupełny pozór praw
dopodobiei'1stwa; pana z aresztLt uwolnili a cygana 
skazali na I O lat do rot aresztanckich w Kronszta
dzie; teraz razem z innymi posyłają go do kopalni 
syberyjskich. Przysłowie: „że dla przyjaźni dal siq 
cygan powiesić,'' sprawdziło sic; w tym razie, a szla
chetność tego poświęccnfrt, tem bardzićj dziwi, :i:e lud 
do któl'ego szlachetny sługa należy, dawno znikcze
mniał, spodlał i cnot11: wcale nie odznacza się. ·w no
cy gorąco w numerze wzmo~lo siq nadzwyczajnie, 
pot lat się ze urnie, a przytcm robaki zwane prusa
kami :i tutaj tamkanami, wyl cgty tysiącami na ścia
nach i rojąc się, szemrz:1c, zcszty n<.t tapczan i zn· 
chwale, wędrują po mojcm ciele, nic zdri.żylcm zrzucić 
z siebie jednej gromady, a jui drnga ła;;ła na urnie 
jak na wal zdoLytćj twierdzy. Pomimo jednak upa
łu, karciarzy i prusaków, znuicnic zamknąło mi po
wieki; w tem słyszę przez sen krzyk i hałas, budzi( 
się, siadam na posłaniu i widzę jak aresztant bije 
i tłucze drngiego aresztanta za to, że gdy zasnął, 
tamten rozerznął mu worek i wyciągnął z nic 0 ·o pie
niądze, wówczas właśnie złodziej którego olcrai,Iali 
obudził się i złapał drngiego złodzieja na gorącym 
uczynku. Jutro sprawę tę odcladz[1t pod sąd więzienny 
i złodzieja oćwiczą rózgami, kradzież bowiem u ko
legi popełniona, uważaną jest wcdlng maksym zło
dziejów za występek i jako taka, karaną bywa; kra
dzież zaś u obcego, byle zrqcznic dokonana, jest 
chwałą złodzieja i nie podlega karze. Zasn:i:lem po
wtórnie tak mocno, że nie czułbym chociazby walił 
się na mnie strop więzienia; obudziłem się dopiero 
w momencie wyruszenia partji z etapu. 

(Dalszy ciąg nastąpi), 
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o egzystencji „Dziennika Poznnt'1skicgo." Mówię o 
:wtykule, drukowanym w Nrze 138. Niektóre z tu
tejszych gazet mialy tyle delikatności , il;e nic o nim 
nie wspomniały - ale , tylko niektóre. Inne przyto
czyły go, jako dowód, Ze opinja publiczna w Polsce 
wchodzi na drogę opamiqtania. 

Gazeciarstwo tutejsze w polskk:j sprawie ma pre
tensjq do rozjemniczenia - pretcnsjq, która je na fał
szywe wprowadza drogi. lfozjemnik: powinien być 
bezstronnym, a tu właśnie przeciwnie się dzieje. Po
łudniowo - słowiańskie dziennikarstwo sprawq naszą 
mierzy stopą własnego interesu, o którym samo naj
fałszywsze ma wyobrażenie, zapatrując się na Mo
skwę, jako na mocarstwo, mają.ce w przyszłości roz
strzygną<'.: sprawq pomiqdzy :::iłowianami a Aust1:ją i 
pomiędzy Słowianami a Turcją. Z tego powodu, ile 
razy w rozjcmniczym pomiqdq Polską a Moskwą 
wystqpuje charakterze, mimowolnie przechyla siq na 
stronę tćj ostatnićj - i z rozumowania jego wynika 
zawsze, że Polska jest szaloną muchą, Moskwa wspa
niałym lwem. Oczewiście przeto, rację mieć musi nie 
mucha a lew, a ze jest to mucha slowiai'1ska, wię~ 
jest dla niej spółczucio, wyrnżające siq mnićj wiqceJ 
szczęśliwemi radami, naukami i przcstroe;ami - i po
chwalaniem takich objawów jak pomieniony artykuł 
,,Dz. Pozn." 

„Dziennik Pozna1iski" w obce oburzenia powsze
chnego, wyrzekł siq tego nicszczqsncgo artykułu. Jest 
to postqpek na pochwal<( zasługujący, bo poprawę 
obiecujący. Lecz, czy nie lepićj było, nie grzeszyć 
i nie poprawiać sitf?... l\I?skicwskie prz.yslowie J?O
wiacla: „Czto napiszesz p1erom, ta wo me wyrub1sz 
toporom." O wyrzeczeniu siq wiemy tylko my, Po
lacy - i cieszy nas ono , a barclzićj owo oburzenie 
powszechne, dowodzące trzcźwo~ci opinji publicznćj, 
nic <lahcej sir: bałamucić wyskokiem pióra jakiegoś 
niedowarzonego albo przewarzoncgo polityka. Słowia
nie zaś nasi, interesujący się stosunkiem Polski do 
Moskwy, nic o tćm wyrzeczeniu się nie wiedzą i wie
dzieć nic będą, jako o rzeczy wcale niecieka·wćj, bo 
oznaczającej tylko, ze jeden jakiś tam z polskich ga
zeciarzy pokpił sprawq. O artykule wiedz!\ - po
wtórzyli go, czytają. zastanawiają się nad nim - dla 
tego, że jest on rzeczywiście ciekawym, oznaczają
cym nawrócenie się Polaka na moskalizm i to Polaka 
znanego z pat1jotyzmu. Nic powtarzają oni tego, co 
pisze zmoskalony „Dziennik: \Varszilwski," ani togo 
co głosi ultrakatolicki „Czas," ani togo co bąka wzdy
chające do debitu pocztowego w cesarstwie rosyjskiem 
„Ognisko." 'I'o nie s:1 dla nich powagi. 'I'e gazety, 
pomimo że dobrą pisane polszczyzn!J., nie wyrnżlLjąc 
polskiego sposobu myślenia, nie s~1 w st.anie bałamu
cie opinji. Ale „Dziennik Poznai1ski, pomimo złego 
języka jakim jest pisany, uchodził za <lóbrego Pola
ka i dla tego, gdy si9 wyrwał z radą zgody z .Moska
lami, natychmiast ta rada została podchwyconą i po
dniesioną do potęgi politycznego hiktu, pełnego po
wagi i znaczenia. „Polska chce siq z Moskw~~ go
dzić, - Polska godzi się z 1\foskwą, - Polska zrze
ka się na korzyść Moskwy swoich praw i swego po
słannictwa," oto konkluzje, do jakich, południowych 
Słowian, nie zbyt mocnych pod wzglqdom politycz
nych przekonm1, prowaclzi rzeczony fakt. 

Moskale w tćj chwili, na polu puludniowej sło
wiai1szczyzny, nie bawią siq pisaną propagandą. Pró
bowali jej: nie powiodła sią. Nauki, rady i przestrogi 
od nich pochodzące nosiły na su1ie piętno zbyt car
skie, azcby nic miały budzić ]JOdcjrzeuin i nie wy
twarzać naturalnym sposobem antipropagandy, roz
budz::mćj głównie losem i zacliowauiem i:,ię Polski. 
Zaborcy wydzietającćj się na niepoc1leglmićPolski, nie 
mogli bez i<1kania siq prawie o niepodległości Serbom, 
Kroatom, Bośniakom, Czarnogórcom, Dalmatom, Buł
garom etc. W o wszystkiem co oni mówili, Serbowie, 
Kroacietc. upatrywali jakąś utajoną arie re pensće, 
nie dla czego innego, tylko że Polska wolała: „kłamią!'' 
Powodzenie muskicwskićj propagandy wymagało ko
niecznie polskiego potwierdzenia, polskiego st9mpla 
na obietnicach, którym Serbowie, Kroaci etc. bezwa
runkowo nie wierzyli i wierzyć nie mogli. Nic mo
gli im Moskale wyperswadować, że dla dobra slo
wiai1szczyzny podzielili siq Polską z Niemcami; że 
dla dobra slowiaiiszczyzny tłumią w Polsce ;i;ycie na
rodowe; że dla dobra slowiar'1szczyzny w jednej czę
ści Polski zaprowadzajt1 gwałtem moslrnlizm, w dru
giej wspierają germanizację. Ażeby coś podobnego 
wpcrswadować, potrzeba, ażeby Polska sarna z dobrćj 
i nicprzymuszonćj woli przyznahi, Że mówią prawclc. 

'l'ego rodzaju przyznaniem Lyl artykuł (nr. rnŚ) 
„Dziennika Pozn." pi~ma niopodloglcgo ani pod mo
skiewskim naciskiem wychodzącego, nic ultra-kato- . 
lickiego ani ubiegającego siq o pocztowy w Rosji 
debit, a zatem odpowiadającego warunkoni clobrćj 
i nicprzymuszonćj woli. 

Artykuł ten wielką Moskwie oddal usługq, nic 
w Polsce, bo tam Bogu dzięki, wy,vołał „powszechne 
oburzenie", ale w południowej slowiańszczyznic, gdzie 
właśnie potrzebują Moskale poparcia ze strony cl o
b ryc h ])olaków, a potrzebują tern bardziej, że w tym 
oto czasie poczynają się objawiać symptomata poro
zumienia się pomiędzy sławianami. Sród tych sym-
11t.omatów wydal się on jak fałszywy ton w muzyce. 
Niech to będzie dla „Dzien. Pozn." i dla wszystkich 
p~lskich dzienników nauką na przyszłośl:. Lepićj 
milczeć, niż wyrwawszy się z głupstwem, bałamucić 
opinję publiczną, zwłaszcza w miejscach gdzie jest 
ona chwiejną i niewyrobioną. Powinniśmy być z pió
rem ostrożni. Pióro w naszym wieku stało się po
tęgą. Każdy fałszywy z naszej strony krok mnoży 
nam trudności, przynosi wielkie, czasem niepoweto
"'.anc. szkody i przez to samo wzmacnia naszych prze
cnvmków. Kiedym się dowiedział o tym smutnej pa-
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mięei artykule1 przejął mnie dziwny jakiś strach -
i slusznie1 bo w kilka dni później czytałem go już 
w tutejszych gazetach, do których z trzeciej ręki do
stał się od Moskali. Jakąż radość musiał on im spra
wić! im, co na polu historji, polityki, religji, filologji, 
antropologji i filozofji wyczerpali cały swój rozum 
i nie przekonali ~lowian o zbawiennych następstwach, 
jakieby wyniknąć mogły z oddania siq na łaskq i nie
łaskę carskiej mądrości, sprawiedliwości i wspaniało
myślności. Takich artykułów więcej! z takiemi niechby 
wystąpiła jeszcze „Gazeta Narodowa", „Przeglfl.d", 
od biedy i „Czas", a Moskale mogliby zwinąć ajencje 
i w tych krytycznych na finanse czasach przestać wy
dawać na pensje, któremi kupują przyjaź11 i ordery, 
któremi krzyzują mężów stanu. 

PC>LS~A... 

- Berg w vVarszawie rozkazał, aby przyko
mcnclerowanych z wojska gwardji i arrnji do w ar
sz a wski ej policji tak obcroficcrów jak i niższych 
stopni, zaliczyć napowrót do ich ocldzialów, poczyna
jąc odkomenderowywanie od Ja lipca. Dnia I Pi lipca 
odkomenderowano napowrót do pułku 2 oberoficcrc\w 
i 370 zolnierzy, 

- Druga piechotna moskiewskia dywizja, która 
na Podlasiu w czasie powstania odznaczyła si9 mor
dami i rabunkami, wyszła juz z Królestwa Polskiego. 
J ćj naczelnik Ma n i n ki n, renegat, który był naczel
nikiem wojennym siedleckim, wyszedł także z woj
skiem swojem do Rosji. Maniukin należał do nn:j
krwawszych oficerów moskiewskich; stu killrndzicsi9-
ciu patrjotów powiesił, a nie ma na. Podlasiu i w Bia
łostockiem jednego dworu, którcgoby nie okradł. Wy
wiózł do Hosji ogromny majątek zebrany z kradzie
ży, z łupów i z kubanów. 

- ,,Kreutz Ztg" mówiąc o tegorocznych egza
minach w szkołach w Królestwie, ubolewa nad tern, 
że uczniowie mianowicie uczennico, zroLiły bardzo 
male post9py w językach rosyjskim i niemieckim. 

- „Kmjer Codzienny'' wychodz11cy pod reclakcj:i, 
p. Kncza, znalazł dobre przyjęcie u publiczności 
i liczy już 3,000 prenumeratorów. 

- vV Kałuszynie w powiecie stanisławowskim 
pożar zniszczył 218 dornów. Kościół ocalał. 

- Z Płock ie go donoszą, że urodzaje wogóle 
są Śl'cdnic, żyta i pszeniec rzadkie, w wielu miej
scach przepadly; jęczmiona, om:ia i grochy wcześnie 
siane dobre, a późne mierne. Tatarka nie urodziła, 
siano niepasione dobre. 

- Wladyslaw Muszyr'iski syn nrzqdnika z Kra
kowa, uko1l.czony prawnik, cierpiący obłąkanie, w ma
ju r. b. wydaliwszy siq z domu rodziców, znikł bez 
śladu. Vl edług powziqtych wiadomości, na granicy 
Królestwa schwytali go objezdczyki, a następnie z Mie
chowa boso w lai1cuchach odstawiono go do Radomia, 
a z tamtąd do cytadeli warszawskićj. Starania ojca, 
który ze świadectwem lekarskicm od władz miejsco
wych udawał się do Radomia, nie otrzymały dotąd 
.iadncgo skutku. (,.Gaz Nar.") 

- „Rnskije vVicclomosti'' donoszą, że dwa mie
siące temu do Saratowa przybył nieznajomy, który 
twierdził, ii jest oficerem perskiej służby. Ubrany 
byl po persku, żyl wspnnia~ i przyjmowany był 
w wyższcm towarzy8twio Saratowa, które i u niego 
bywało na dobrych obiadach i kolacjach. Nagle 8go 
czerwca rozeszła si9 pogłoska , że ten pen;ki oficer 
otruł sir: (mo7.c byl otruty przez policję, Przyp. Hed.) 
i że on nic był persem tylko polakiem emigrantem, 
że nazywał si9 Bor o w ski i Ze znaleziono u niego 
kilka fahzywych paszportów. 

-- Czytamy w „\Vile11skim \Viostniku," że rząd 
gubernialny w Kownie, wystawił na sprzedaż mają
tek O mole szlachty Blinstrubów, .,dla tego, zcby 
przerwać zabronione prawem .tradycyjne 
wla danie tym majątkiem szlachty Zrgżdr<iw i in
nych. Co to za 01·yginalny po;ród do sprzedaży 
maj~~tku? 

Szwajcar Piotr Cap lazzi, cukiernik w\Var
szawie, podobno urnarl w drodze do Syberji; depor
towany zaś na Sybir wloch Luigi Caro li, którego 
l\1oskale wzięli do niewoli pod Krzykawką w Kra
kowskiem, zmarł w Irkucku. 

- We Lwowie zmarła 97-lotnia staruszka pani 
z Bagińskich Pi11czakowska, jedna z zacnych 
Polek, która nigdy nic zapominała o biednych ziom
kach; na clziei1 przed śrnie1·cią rozporządziła, swoim 
majątkiem i wrqczyla jednemu z zaufanych sobie lu
dzi 100 dukatów, z poleceniom przesłania takowych 
jako wsparcie biednym wygnańcom Polakom, tułają
cym się za granicą. 

- Walery Wiclogłowski, poseł krn:jowy 
i redaktor „Ogniska/' umarł dnia l I lipca r. b. w Kra
kowie, w skutek zapalenia pluc. Walery \Vieloglow
ski znany jest jako pisarz polityczny i ludowy; ka-
1jerę polityczną rozpoczął od najczcrwio1\.szej dema
gogji, od najbardziej posuniqtcgo demokratyzmu, 
a skończył ją na tern, że był jednym z rrnczclników 
partji arystokratyczno- ultramontańskiej w Galicji, · 
a w „Ognisku" propagował połączenie się z Moskwą. 

- Dnia 4 lipca we wsi Lubszy w G~dicji, od
l1yl się pog1·zob Bazylego Seńkowa, włościanina 
z Lubszy, posła na sejm krajowy z okrqgu wybor-
czego Rohatyn i Bursztyn. 1 

:-- Gazeta Narodowa'' donosi, ze inżynierowie 
Polacy w księstwach nacldunn:iskich niemałe oddali 
usługi przy przeprowadzeniu reformy włościańskiej. 
Zmierzyli oni wiele włości rnmuńskich, wydzielając 
chłopom przypadające na nich obszary. N:t trzydzie
stu okręgowych inżynierów, mianowano dotychczas 
siedmiu Ifolaków. Polscy inżynierowie wprowadzili 
wykonanie prawa ruralnego w okręgu bakowskim 

i zmierzyli znaczną częśl: dóbr Eforji szpitalów kra
jowych. . 

- „Nene .Zi.i.richer Ztg" donosi, że jenerałowi 
L'.1.ngiewiczowi, który przez kilka tygodni mieszkał 
w Lngano, wielu obywateli tego miasta w osobnem 
adresie wyraziło swoje poszanowanie. 

- Rodacy nasi w Szafhuzie zamieszkali, idąc 
za przy kładom innych, zawiązali 'l'owarzystwo \V za
jcmnćj Pomocy. Pamiętając, że tylko zgoda i jednośr 
dają siłę i powagę, o nią i)rzodewszystkiern starać 
się powinni. . 

-- Nauczyciel tm'tców Koronikolski, kręcił s1Q 
jak wiadomo po Szwajcarji i namawiał emigrantów 
do przeniesienia siq do Ameryki, u władz związko
wych nie mając żadnego upoważnienia, przedstawi! 
się jako upełnomocniony przez cmigraeję do trakto
wania o danie pomocy do przesiedlenia siq. W szyst 
kie jego zabiegi spełzły na niczem - i czterech tyl
ko razem z nim pojechało do Ameryki. Czytamy 
w gazetach, że p. Koronikolski i w Stanach Zj edno
czonych nie przestał oclegrywać swojćj fałszywej roli, 
byl 11 prezydenta, przedstawił się jako wysl;miec erni
graqji i prosił o wydzielenie ziemi dla 20,0UO emi
grantów polskich. Widoczna, że prezydent podP.jrzy· 
wał p. Koronikolskiego upowaznienie, albowiem ten 
ostatni udał się do jeucralnego konsula szwajcarskie
go w Washingtonie o protegowanie jego planów. 
Konsul zażądał instrukcji od władzy związkow~j 
w Bernie, która odpowiedziała odmownie, oś_wia<lcza
jąc, iż Polacy nie okaznją ochoty do przesiedlenia 
sic: do Ameryki. 

SPR/\ lVOZDA.NIE. 
(Dokończenie). 

Dnia 2go lipca zagajono drugie posiedzenie sąilu orlczyta
niem protokółu, które milczeniem przyjąto. Dwóch świadków nie 
hyło obecnych. Prokurator zabrał glos, oświadczając. Ze prze
słuchał świ'.li!ka stawionego przez oskarfonego przeciwko redakcji 
„Ojczyzny". Zeznanie nastąpujące: świadek miał z p. Gillerem 
w potocznej rozmowie powiedzieć, ze p. Skoraczewski pisuje do 
„Nadwiślanina". Poczem prokurator odwołał sią na rozmowr:, 
którą w tym. tygodniu mial z świadkiem J... Co zawierała i co 
z niej wnioskować należało, zupełnie nie rozumiałem. 'Viem 
tylko, ze szło o wyra2:cnie „kontraktowy patrjota", którego świa
ilek J. najprzód miał uzyć i w obieg puścić. Szkoda, że go na 
posiedzenie nie zaproszono w celu wyjaśnienia tćj kwestji. (Kon
statuję_ przytem, że od świadka stawionego przez oskai-Zonego 
sąd nie zażądał słowa honorn dla stwierdzenia prawdy, jak to 
od wszystkich przeciwko świadczących zapotrzebował, z ap ew n e 
przez zapomnienie). Opierając sią na tern wszystkiem 've
zwał prokurator sędziów, aby raz jeszcze sumiennie zbadali spra
wr, co do wiadomości Redakcji o osobie korespondenta do „Na· 
dwiślanina" i „Głosu 'Volnego", aby podług tego ostater,znie 
sformułował wniosek. Poprosiłem w tej matcrji o głos. Najprzód 
wyraziłem zdziwienie nad postąpowaniem sądu w ciągu tygodnia. 
Dowiedziawszy się bowiem prywatnie, ze nowi świadkowie i to 
ze strony oskarionego stawieni, są przesluchiwani, napisałem list, 
w którym najprzód wypowiedziałem zdanie moje co do porówny
wanych dwóch artykułów „Ojczyzny": feljetonu Pszonki i kore
spondencji zi\richskićj, z którychto ma być widocznem, że Re
dakcja wiedziała o osobie korespondenta do „Nadwiślanina" 
i „Głosu 'Volnego"; a potem prosiłem o rychlejsze zawiadomie
nie co do treści zezna1i owych świadków, abym gdyby byla po
trzeba, mógł od Redakcji zasiqgnąć nowych in[ormacji i stawić 
przeciw-dowody. Otóż sąd dopiero na 5 godzin przed sesją za
wiadomił mnie o jej otwarciu, a wiąc w .czasie, w którymbym 
sift żadną miarą nie mógł z Redakcją skomunikoW[LĆ. Sąd od· 
powiedział że to do niego nie należało, a prokurator sift składał 
niewiadomością mego mieszkania, choć oskarzony na prr.eszlej 
sesji tylekrotnie z przedrwiwaóiem o tern wspominał. Co do ze
znania świadka stawionego przez oskai-Zonego, oświadczam w imie
niu redaktora, że sobie wcale nie przypomina, aby o czeirn~ po
dobnem z śwfrtdkiem rozmawiał i stanowczo przeczy, zcby mu 
świadek powictlzial, ze p. Skoraczewski jest korespondentem do 
„Nadwiślanina", co zresztą redaktor świadkowi juz ustnie o~wiad
czył. Zresztą nie zaprzecza, że jak o p. Skoraczewskim tak 
i o innych chodzily wieści ze to do tćj, to do owej pisuj e ga
zety; domysly przecież, wieści krązące, pogadanki nie mog:\ slu
żyć za pewniki, za fakt, na których nictylko sumienny korespon
dent a tembardziej redaktor pisma j odynie opiera6 sir: rno7.e . 
Kto jak redaktor wystąpnje przed pnbliczuością, temu niew?lno 
przyjmować domysłów, bajek chodzących po rnie:lcie za fakt i Jako 
taki przedstawiać, dlań potoczne rozmowy najmniejszej nie maji\ 
wartości i nie egzystują. Pocze111 oskarfony zwykłym zuchwa
łej zlo8ci i nieczystego sumienia sposobem zacr,ąl mnie i redakcji 
wymyśb1ć. źe to dyplomatyczne wykr<:ty, ze kr;t,ywoprzysie.zcy 
przeciw niemu świadczą i t . p. zupełnie pomijam. :;i,Iającym jakąś 
potlstawą zarzutem prze ci ez było powtórne od wolywanie się_ oskar
źonego mt feljeton l'szonki i korespondencją zflrichską z d . l 1 
czerwca. Krótko w tym wi~glądzie odpowied;,,ialem na przcszlej 
sesji, obszernićJ rozwiodłem się nad tem w liście do sądu w cii\
gu tygodnia pisanym - dla tego i na sesji zamilkłem. (Gdy 
przecież widoczna. ze sąd nie uwzględnił moich uwag, uwazam 
za potrzebne na tern miejsc11 jeszcze raz je wyłuszczyć. Oskar
żony twierdzi, że w feljetonie z po(lpiscm Pszonka młody Nr 37 
„Ojczyzny" jest jasno i dowodnie mowa o nim. Odsyłając czy
telników do owego artykułu, poilnoszq tylko wyrafonia, któ.rc 
oskadony bierze do siebie i glówny przycisk na nie kłaclz10: 
Autor mówi w j ednem miejscu: „zakontraktowany patrjota i za
razem korespoudent \Io dwóch gazet pod rozmaitemi znakami 
i nazwiskami··, a dalej o tymźe: „azeby być wielkim, potrzeba 
mieć tytuły brzmiące jak np. prezes, reprezentant". ·w kore
sponrlcncji zaś zfarichskiej w nrze 47 „Oj czyzny" twierdzi dalej 
oskarżony, j est tak~e o nim tylko mowa, poniewaz uzyte to samo 
wyrażenie co powyiej: „Korespondent ten (do „Głosu Wolnego" 
a przypominający bardzo korespondenta do „Dziennika Warsza~v
skiego" i „Nadwiślanina·') kontraktem wynagrodzenie zabezplC
cza za usln::;i swoj9 p2.t1jotyczne". Z tego oto ma w.yni~ać,. ?.c: 
tak lledakrJa Jak i autor zi\richskiej korespondcnCJI wrndz1eh 
o osobie piszącego do ,.Nadwiślaniua" i „Głosu 'Volnego". Od
powiedź z mej strony taka: \V fcljctonic Pszouki stoi wyraźnie: 
„Najsoczystszym artykułem w ostątnim numerze „ Wytrwałości·' 
jest niezawodnie korespondencja p. Drochockiego z zeznaniem 
p. Nettyn, a którego rzeczywisty autor znajduje siQ'9 w Zliriclm . 
Autor ten ukrył siq za dwoma nazwiskami"", potem zaś nastę
pują w odpowiednim związku owe wyra:!enitt o „kontraktowyu1 
pat1jocic, korespondencie do dwóch ga::!ct, prezesie i reprezen
tancie." Zgadzam siq zupełnie, że tu jest mowa o P: 8kora
czewskim, ald wyraźnie w tym razie wymieniona jest Jedna ga
zeta t. j. „Wytrwałość" do której pisuje, któraby byla druga, 
tego Pszonka miody nam nie powiada, a wie,c tern sitmem pra
wem ruozc być: Nadwiślanin, Głos 'Volny, Dziennik Poznai1ski, 
Gazeta NRrodowa i t. cl. Co siQ wszdako nowego dowiadujemy, 
ze oskadony pisuje i do „Wytrwałości", a wif'.C do trzeciego ju:i; 
pisma, i to pisma, które zestawiając razem z „Ojczyzną" i .„Dzien
nikiem \Varszawskim", gdy mówił o Towarzystwach ifanchskich 
w „Nadwiślaninie" chciał surowo skarcić, ie dostarcza przez 
swe swary mate1jalów „Dziennikowi Warsz." W takim razie 
siebie samego karci oskadony w j ednem piśmie za to, co napi
sał w drugiem. 'V rezultacie wynika z owego feljetonu, ze 
oskariony pisuje do ,;Wytrwałości", czego wszelako dotąd nic 



zrznał wiqr i ja twif'rdzić nie br:dr:. Zkąrl. oslrnr:f.nny wid?.i ~ic
bie w korespondencji ziirichskiej nr 47 .,OJczyimy", tego zaiste 
uie rozumiem. ·wyraźnie tam stoi: ,.Korespondent .ten .(do Gl,osu 
'Volnego a przypominający korespondenta do Dzirn.mka \V~r
szawskiego i Nad wiślanina) kontraktem wynagroązcme zabezpie
cza :r.a usługi swoje patrjotycznc, usługi umiejq~mc wykony:ninc, 
bo w istocie wznieca niemi swary pom1r;dzy em1gra
cj ą." Otóż ten dodatek wyraźnie tyka teraźniejszości. ? ko1.1-
traktach i ugodach na emigracji, gdy tymrzascrn w fclJetome 
Pszonki najwyr:i,foićj mowa jest o zawarciu kon ~raktl: z pe
wnym magnatem przecl wyjści~m do. powstanm .. \V1do~z1U\ 
z tcrro wszystkie"o ze kto inny 1i1sał felJeton Pszonki a kto urny 

" o , . k . 1 zi\richską korespondcncjq, że jeden dotykalme "·s :azuJe oso.ie:: 
a tlrugi opier<1jąc sir, na rozmaitych korespon.dcnCJach, sądzi 11 
pisarza wedle tC'llllencji, kierunku moralnego, me wchollząc wcale 
w to, kto nim jest lub być może. 

Po krótkich przemówieniach sąd poszedł na ustąp. ro dłuż
szych naradach sąd wróciwszy, og1001t przez sekretarza uastq
pujący wyrok z motywami: 

Działo sią na posiedzeniu Sądu Bratniej Pomocy 
w Ziirichu d. 2 lipca 1865 r. 

Sąd Towarzystwa Bratniej Pomocy. 
Prezydował Sądowi ob. Cichorski; - Sqdziowie: Kamici1ski,_ks. Ja

strzr;bski, Bednarski, Ibia!'1ski; - Prokurator Landowski. 
Sąd Towarzystwa Bratnićj Pomocy w sprawie przeciwko ob· 

Filipowi Ludomilowi Skoraczcwskiemu, ohwunonrm.u o korespo_n
dowanic do Dziennika 'Varszawskiego, wydał wyrok Jak 11astąp11Je: 

Zwazywszy : .. 
że zarzut poclobiel1st\rn literackiego k?rcsp~m1e~CJ1 do Na

dwiślanina i Dziennika 'Varszawskiego, opiera S!fl me na _PO~lo
hiel1stwic stylu, zwrotów, jednakowem obrolnenm p;·zedm1,otow, 
ale na poclolmcm używa11iu słów kilku, których kazdy uzywać 
musi podohnie. 

Zważywszy. . . . . 
że tendencje w korespondencjach tlo N::dw1śln111na 1 Dzien

nika ·warszawskiego są zupełnie róZl1e, 
Zważywszy. 

że zestawienie Ojczyzny, 'Vytnvało~ci.~ Dz.icnnil~a :varszaw
skiego w korespondeucji w nrze 46 Nadw1~lai.mrn. me JCSt wcale 
poleccn!em D'.'ie!mika Wai·sz~ws!dcgo CZ):tclink?m,_ ale wska.~~
niern OJczyzme 1 Wytrwałości, ze swenn ~wma1111 .o '\owair.~ -
stwach, dokładnie oLznajmiają z rot.wojem 1 dzialamanu tychze 
Towarzystw, 

Z ważywszy, . 
iz artykuł z ustawy Czytelni Polskiej . .1n·zyto~zo11y w Dzien

niku "'arszawskim, nie znajduje siq w te.J ustawie, a oh. Sko
raczewski jako Prezes Tow;irzystwa Naukowego znal tq ustawq, 

Z wazy wszy 
że rozmowy ob. 'sJcoraczewskirgo z obyw. ~„ T. i J. o 1iro

jekcic korespondencji do Dziennika 'Varszawslncgo, wystawialy 
ten projekt, jako zamiar wyśmiania Dziennika, 

Zwazy"·szy, . . 
ż~ obyw. S. i T. zeznając prz.ec1wko oh. ?k~raczc:ws:nemu 

oświadczyli zarazem, iż są moraln~e prz~kou.an'., ze ob. Skora
czewski do Dziennika "'arszawskwgo me p1SUJC, 

Zważywszy, . . . 
iż redakcj[~ Ojczyzny glówme oskarza .oL. Skorac:r.rws~1ego 

i swerro oskarżenia uiczem nie udowadma. 1 źe taż RedakcJa po
t~piaj'ąc obwinionego łamie sło:vo honoru w oso b.ie s.we\!o. pełno
mocnika (1) przeto zarzuty takich osób tylko umcwmm<lJą oby-
watela Skoraczcwskicgo '). . 

·wyrok. - S:\cl uważa za niewinncg? w.:r.upełno~c1 ob. Sko
raczewskiego i zalicza go w pocze~ lud:.:1 mczem meskalancgo 
charakteru i przynoszącego honor 1 zaszczyt '\owarzys~~vu, które 
z chlubą dotąd reprezentt:je. (l)o~lp1sy J~k ,~·y~eJ ). . 

"'yrok powyzszy spisany w ~l?_raw1e ob. Sk~13:czrwslnego, 
przedstawiciela Towarzystwa 13ratmeJ Pon.1o?y, .Po~w1al!~zam. 

(:i\I. P.) W. Kam1ensk1, pisarz I. B. P. 
Oskarzony podzit=tkowawszy s~dzio~1 za l?rzychylny mu wy

rok przemówił do obecnych. Pomewaz t? me nalezy do rzeczy, 
wiq~ na tem kończą niniejsze spra:vozdame. (Towa~·zystwo ~ra: 
tniej pomocy zbłądziło, iz wysadziło. sąd w spra:v1e, w ktorĆJ 
tylko podejrzenia a nie falda stanowiły osl,rn~źeme. Lecz. tern 
wi11ksza tego koła wina, że chcąc wyrokowac me odezwało ~u~. do 
emigracji, do innych kół tu h::.dącrch. P:in Skoraczcwsk1 JCSt 
emigrantem, jeśli było P.odeJ~~eme na. mego, trzeba było są.cl 
wybrać z całego ogółtt. cn11gracJ1; z ludzi nal?~ąc~·c.h .~lo. rozn~ai
tych kółek sobie przccnvnych. r):'mczasem I.ow.:tz) ,t\I o W) sa
dziło sąd li ze swojego grona 1 to z przyJ~~.1ót oska1:zo
ncgo. Dziwna rzecz. że toż Tow.arzystwo br<itu.w.i pomocy.,loecly 
niedawno znów składało sąd na Jednego z swo1cl.1 czlonkow, za 
wystqpck pospolity, do którego osl~an\onr. s1ą sam„przy
z n al, wzywało towarzystwo. Kasy ~szcze,d11ooc1, aby piz) siało 
trzech sedziów, w celu smmcnnego 1 1..rez~tronnego zawyrok.owa
nia. Cz~muż tego nienczyniono w .sprawie p. Skoraczewsk'.ego? 
Gdyl..ry to sią stalo, wyrok stałby s1q ak~cm pr~wo.moc11y.m 1 lJO
wafoym, tak zaś jest uzurpacją a raczeJ potąp1c.1'.'.em 111z un'.e
winnienicm oskarżonego. Sąd Towarzystwa b'.·atmeJ pomocy, opie
wa, że w sprawie przeciw!co p. Sk?rac'.'ewsk1em~t .. os~rnr~,01~c
mn o korespondowan1c do Dz1enmka \Varszawsk1cgo 'V,Y
daje nastcpnjący wyrok. Zaprtujr; sir; ~za n: sądu. kto osk~r:mł 
p. SkoracŻcwskiego o pisyw.muc do D;.1e11111k~ Warsza:vslucg?? 
'Vszakżc prokurator postawił tylko wmosek. ze po~cJ1·zen1.e 
jest ugruntowane, co potem nawet cofn.ął; .wszakzc rcdał~cJa 
„Ojczyzny'.' nie osk~rżała, tymc.zas~m sąll Ją ~ako oslrnrżyc1cla 
przedstawia, redakcJa starała s1q II .tylko P'.•proszona o to. ~we 
podejrzenie ugmntować i od tego me odstąp1b, sąd Jak to śwrn~
czy list .redaktora uwafając za nieko~petentuy w rze~zy P.od~J
rzenia; wszakże świadkowie tylko nagie f~kta zeznawali, bo 1 w1:.
cćj nic morrli. Zaiste, jest to rzeczą .mesłychaną, ahX sąd n~e 
wiedział na~vct kto jest oskarżycielem 1 o co s~ło w WJ sl!raw1c 
i wydawał wyrok tak nieuzasadniony. Co do p1erwszeg? 1. ~rn
gieo-o motywum w tym wyroku rob1q uwagp,. ze tak ogolmko.w~ 
wypowiedzenie sądu nic zbija ':'cale szczeg.~lowyc~ spostrzczcu 
moich co do tentlencji i podobizny. stylowt),_ uwazam przyte1~ 
sad za niekompetentny w tćj spraw1.c, P.~w11:1en był . t~ odtlac 
ziiawcom pod rozwagq, czego .hy1~aJmmeJ '.ue uczymł 1 wbrew 
słusznym spostrzeżeniom,:wys~p1l. .co tl? trzen:gomotyw!lm: o~wo: 
łuje sie na to com powyŻCJ powiedział, 1z oskarzony ~am s1cbie. I,a~c1 
za io co w innćj napisał gazecie, a z czego w1asme llOkaznJe s1ą, 
że on to wzniecał swary, puszczał skandale. Trzecw rnotywum 
jest prócz tego zaprzeczeniem drugiego 'Y wyroku. l\fotywum 
czwarte zupełnie słuszne, ale juz orzcczemcm p;·okuratora. s:_imo 
przez siq upadło. i\Iotyw.Ltm pif-lt~: rozm.ow)'. ?Ska1:zo_11e;? ze ~wiad~ 
kami nic dowodzą bynaJmmeJ, Jak ~w1er~z1 :vy1ok. ze Jl· S~ora 
cz~wski miał tylko projekt wyśmiama Dz1enmlrn.Wars'.:~w.slneg~, 
ale dowodzą stanowczo, że dla dol:rrćj pl~cy chciał cloa p~sy,~ac. 
Na motywum szóste winni cytowani św'.adkow1c o<lpow1cdz1eć, 
zresztą moralne przekonanie świadkó.':. 1110 m~żc hyc ą1a sądu 
powodem uniewinniającym, tembardzieJ że me 'rszys~lnch o to 
pytał, a ci wła!lnie inne mieć mogą mor~lne pr'.:ckormmc .. IV m~
tywum ostaWi.iem wychodzą depiero. na ,1aw. taJnC pobndln, które 
kierowały sqdzi~mi. Otóż t:raz wyJaśm~ s1ą dla ez;'g~ b~ł ~ą.tl 
potrzebuym p. Skoraczcwsk1cmu, oto, azcby pot<;tnć, zheczesc1ć 

') Dla czego nic pytano ob. J. o jego 1!1oralnc prnckonani?? 
zaś obywatel S. oświadczył nam, że nawet me .hy.t pytany. o SWOJC 
moralne przekonanie, powołanie siq w!c::c.na me :vy1;oku JCSt. be~
zasadnc; dla czego opuszczono zesta,~1eme dat hstow. w s~1~w1e 
z p. Towiańskim tak mocno stwierdzaJące przy 7:eznamach ~w~ad
ków, :i.e oskarzo;1y mówił do nich, iż bqdzie p1sy\~al cl? ~zwn
nika '.Yarsz. podejrzenia przeciwko p. S~coraczcwsk1cm~? Zarz.ut 
zaś złamania słowa honoru, jest na mczrn~ :r..goht m~ opa.1 tK 
i przypomina liczne intrygi, któremi nicprzyJac1.cl.e n~s1 ch~1? ,1 
zmusić nas do milczenia, ażeby tym swoboduH)J modz róznH:, 
kłócić i spotwarzać emigracjr;. (P. B„) 
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rcdakcjr; i mnie. którym ją zastqpowa1 i nic pozw9lić j~j '.'ebra
niem stanowczvch dowodów utwierdzić pocleJrzcma prawic lll)
wszecl1110go. 7."e on jest k~respoudentcm do Dzicnnil~a War~'.'· 
Gdyby nie bylo bolesncm, że coś podo~nego pul..rl~czme w crn1-
gracji zajść mogło, byłoby w~1to - śn~1eclttt 2

). Sąd. Towar7:y
stwa bratniej pomocy zaiste c1r:zką wziął na swe barki o.dpow1e
dzialność w obec emigracji. Sr;dziu. wtedy tylk? wydaJC ~pr'.l
\viedliwe wyroki. jeżeli wprzód sam siebie osądził a na sunuemu 
jego nic ma skazy. 

Zlirich d. 15 lipca 18G5. Dr. ł,ukaszewski. 

Pobllr do wojska w Królestwie, nic przestał być 
przedmiotem obawy i puwszcclmego z~1j9cia. I\~ontry
bucja nałożona na krew polsk:i- tyle JC.J pr:.n:ie w:y 
toczy z ojczyzn:y nasz?j, _il~ . mordy. rn.oskicwsk1e 
podczas P?Wstama .. D7:icnmki enropciskie . szcro.ko 
zajmują się zapow1edz.ia~~. br~nką. w. K~·olcst:v1c, 
i wszystkie, a szczcgulme1 tez w1cdcusk1c, w1d.zą 
w niej nowe złamanie obietnic carsl~ich'. wypow1c
dzian vch przez Gorczakowa, w odpow1edz1 trzem mo
carst1~·0111. Gorczaków zapowiedział, iż po z>vycięzc
niu powstania, rząd porobi stosowne w dnchu poda
nych sześciu z1d~ń ko~cesjc. Obictnic.ę tę gabinet 
petersburski pusc1l z wiatrem, a cale 1cgo postępo· 
wanie i zarządzona branka, ma charakter protcstt~ }~O
litycznco·o przeciwko ządanioru mocarstw wstawuqą
cych sięb za Polską. Takie pojmowani~ no:vcgo pol~o
ru w Królestwie wypowiadane w dz10n~11l~ach w10-
dcńskich, które od niejakiego czasn silmc zn?wu 
przemawiają za Polską, nie jest ~cz podstawy, w 1st~
cie pobór ten ma przedewszystk1em charakter poli
tyczny. Z '\Varszawy donoszą o prz~b.yciu 1\Iilutyna, 
który zamieszkuje pałac brtil~wski. ~- ztamtą<l. m.~ 
w świat puścić dalsze plany rnosk10wsk1eJ reorgamza(j 1 
Królestwa, za wstęp do których slu.ż~. 1~owa branl~a; 
donoszą o zmniejszaniu lic.z 'Y pobCJl i o wz~~w10-
nem zakazie oddawania listów 11a pocztę n1101ską. 
Powód do tco-o zakazu dala skarga redakcji ,,Dzien
nika ·warsza~\'skiego" przed policj<h na piszących db 
nićj potępienia i napomnie11:i". w. !!:;tach bezimiennych, 
rzucanych do skrzynek n11eiskic1 p~czt.y. . ~ 

ucisk wywierany prze21 panów memw?ki~h w r .... ur
landji, skłania Łotyszów do prze:1oszema s:ę w gl:i,? 
Rosji. t\zukają sobie miejsca, gdz1cby wolm ~~- uc1-
slrn żyć mogli. Jakiś moskal w nowogro~zkwi g1~~ 
bcrnji obiecał im dać ziemię, wyrnszylo WH)C do tCJ 
rrubernji 550 familji wynosząc_rch 1/>UO osób .. P1·zy
~;:;cdlsz)r na miejsce, spostrzegli że są oszukam, ~]bo
wiem i Moskale chcieli ich jak Niemcy wziąć w wielką 
zależno~ć. Cały więc ten tłum z żon:~mi, dz.ie.ćmi, yo
wędrował na skarg<( do Petersburg.a. 1 ai~1 policpt wz.1ę~a 
ich pod dozór i po kilku tygodma~h sJedzen.rn wsrod 
największej n9dz.}'.", wysyła, ~;1po.wr?t etapm~1i c~o Klll'
lanclji. 1\fozna sobie wyobraz1c WJak1e.m poloze~1:1 ~mu
tnem znajduią sięci biedniŁotysze. Rcformawloscrnnska 
w Rosji zniszczyła takze pomic:szczyków,_ którzy '~Y
przedają swe ziemie i wynoszą się do miast. 'vV Je
dnym nrze 186 „Moskow. '~iedo.m.'' cz3:tai;iy '/3 
ogłoszeń prz:y~uszowći. sprz;<lazy d?br r?SJ.JS!och pa
nów za długi i podatki, ktorych me im1;1ą ozem pl~
cić· w nrze 130 132, czytamy 145 takich ogloszen; 
w irnlużskiej gubcrnji za niepłacenie dlug?w i P?
datków, wziął rząd i różne instytucje w SWOJą admi
nistracjt( aż 223 dób!' szlacheckich. Tc cyfry z ie· 
dnćj okolicy wzięte,. moąą_ nam ?ać dokbd~rn wyo
Lrażenic o tern co się dz10Je w mnych. Dobr tyc11, 
których cena spadła bardzo n.is.ko nikt nic cl~ce ku
pować, pomimo, że gdy dawmĆJ tylko s;:lachc1c w?l
no bylo nabywać dobra, teraz. wolno Je ws.J1ystk.1m 
knpować. Katków, kt?ry :·adz:t wywlaszczyc .polską 
szlachtę, przestraszył się w1dok1Cm upadku maFltków 
moskiewskiej szlachty, którą nazywa duszą 1rnrod1.1i 
broni jej wiQC gorli~v.i~, przcczuw~ sm~tnc dla pan; 
stwa następstwa z JOJ upadku - l c!JC.rnłby znowu~ 
chłopów podd~ć pomieszczyk?m. Zdz1C~·stwo. Pol~k1 
i wy"·laszczcme w Polsce, me ",'zb~g.acily '.".1.ęc ho
sji, lecz taki;i; sa.m u_paclek .zamoznosc1 w 11101 ~~ro
wadziły. \Varszawski bank_1er baron. Frenk.el, pizcd
stawił rządowi petersburskiemu pro1ckt towarzystwa 
krcclytoweo·o ziemskiego dla Rosji, na który podobno 
zgodziła się rada par1stw<t. Projek.t ten. czeka .na ~a~ 
twi01·d·zcnic cara, ma on na celu Jak piszą dz1cnn1In 
nie tyle pozyczki dla wla.ścic,i?li ziemski.eh: )1tk ra
czćj za.kupno i parcelowame do br, szczeg.olmc1 w pro
wincjach polskich. Handel wew1~ątrzny 1. zewn<;trz~y 
Rosji także w opłakanym stanw, a mgdy dochocl 
z cel' z taką szybkoscią nie znrnicjszal się, jak obe
cnie. Nie można jednocześnie źle i dobrze rządzić. 
Złe rzą<ly w Polsce, smutne następstwa rna,ją. dla 
Rosji. W Petersburga utworzo?o d1;a :iowe nu~11ste.1:
stwa: poczt i teleoTafów a drugie drog 1 kornurnkaCJL 

b ' • A . . P . Nieporozumienia po111:1;idz~ us.t1~ą i. rusanu 
z powodu kwestji co zrob1c z Szlez;v1g1cm 1 ~Iolszty
nem? nigdy nie były tak wyr~źnc J'tk o.becmc. Pr~~
sy oświadczają, że nie odstąpią od swowh pretensp, 
it dzienniki urzędowe głoszą, że Prusy gotowe są br?
nić swojego stanowiska z bronią w ręku, że Austqa 
jest spólniczką .zdra)c.ów ~tanu (ks. Augu~t~nburg
skiego); rząd zas posp1es;:me nakazał uzbra.iac fort~
ce szlązkie, wysyła do 1~1c~ armaty, zapasy artyleryi
ne, nadając temu uzbra1amu charakter. de~onstr~CYJ: 
ny przeciw Austrji. Cesarz austry~cln me ?dw1edz1 
wcale króla pruskiego w KarlsbadJ1.1e. \V NieI?czcch 
przygotowuje Austrja n?'"."e przccn~ko pruskim ~a
miarom przeszkody. l\:Inuste~· . saski p. Beust. ru1ał 
w Lipsku konferencję z m1111strem bawarskim p. 
Pfordtcn , na której radzono podobno o wspólnych 
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) Nadmienić tu muszq, że przy zamknir:ciu sesji, nawet pro-

tokół nic był odczytany. . 

W drukarni „Ojc:r.Jzuy" w Dcncllikonie (pod Zttrichem). 

krokach z Ansti:ją przeciwko Prusom. Pfordtcn w s~j
mie oświadczył, iz Bawarja wystąpi z rzeszy niemie
ckiej, gdyby Prusy bez j~j pozwolenia rozpol'zttdzily 
się losem zawoj?wanych k~i<;st;v. W ob?c tak .napi:r.
zonych stosu~k~w z ~usti.~ą.'. I r~1sy rzuc1lJ'.". mysl kon
grcs11 europc.islueg.o i _zhhzaJą ~H( ~o J_losJi. Jcn,cra
lowie pruscy w .liczbie 6 1~yb10ra1ą. SH~ na. przegląd 
wojsk rnoskiewsloch. Austqa dala poznac Prusom 
i :t\Ioskwie że wrazie zwołania kongresu podniesioną 
na nim zo~tanic sprawa polska, dziennik zaś wiede11-
ski Vatcrla11d" grozi obu tym pnństwom Polską. 

" ·u 1 d' I I · . · · Prusy powiacl11. ,, ~ atcr ~n • •. ę ~?c się J?OWmny. rewi-
zji t1·aktat6w 181 D r. w1ęce1 n1z Au str.Ja. Mll;H ono 
trzy jawne rany: PoJ1nai'1skic, w którem narodowość 
polską zdeptały i nie l!otrzymały pr~yr~eczci'1 l~ról?
wskich poczynionych Polakom, prowmc.ie naLlrc11~k1c 
ciążące ku Francji i zresz!ą n.ieJ1ad~';1ol?nie wlasncgo 
ludu z pow od u sporn. z sqp1~cm be_rl111slrn.11. Moskwy 
stan z powodu ~~ulsk1 n~alnJC takzc. w 111eko.1:zystn~m 
świetle i powstn;ie przeciw poborowi. Austi:p połoze
nie wewuetrzne m<\wi dalej „Vatcrland,'' o wiele jest 
lepsze niz 
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P1·us _i J\loskwy, ·i dla tego .Aust1:ja nie n~a 
powodu lękać się kongresu.. „~oslow10 . polscy rnaH 
zaufanie do dyplomu paźdz1crmkowego i d o król a 
Galicji, i postan.o':"ili w Radzie P_ai'~stwa 
wspierać nowe m1111stcrs!wo, t~ za_ufame _ro
wiada wkłada na rząd cesarski odpow1ed111e obowiąz
ki m;ralne względem Pol:tków." Tak wir.c w Austi:ji 
u;:ywają. znowuz ~~~>Iski jako gro_źby. prze~i,wk.o s;y
sia<lorn, a z drug1q strony zapowrndają zbl1ze111c sn; 
do ·Włoch. Spór ten zapcwno jak wszyi;tkic spory 
pomiędzy Prusami i .Aust1:jq, zako11~~1 się zgod::i, 
wszakże to podnoszeme sprawy polsk1e.1 na powstrzy
manie Prns, przeszkodzenie aljansowi tego pai1stwa 
z l\fo;;k wą i oclstręczenie ich od kongresu europej
skic<YO jest charakterystvczną cechą anormalnego 
polo:e;1ia Enropy bez P;lski, z którego pai'1stwa i 
narody nie wyjdą, dopóki Polska nie zostanie nicpo
c1leglćm ·pa11stwcm. 

J1isrnark w Karlsbadzie knuje nowe sposoLy do 
ograniczenia wolności konstytucyjnćj w Prusa.cl~. 
Budżet pa1istwa samowolnie oznaczony przez lllllll

strów po zamknięciu sej'.nu otrzymał już zatwierd~e
nie króla Wilhelma d111a figo b. m. w Karlsbadzie. 
Hr. Bclcredi bawi obecnie w Pradze. „Neu Fre111-
denblatt" podaje jako program rządów _1\fajlatha i Bcl
credieo-o: zwołanie ad hoc senatu z kraiów koronnych, 
ze l 2(J CJ1lonków dla umożliwienia wzajemnego po
rozumienia się i 'rcwillji konstytucji lutowej; a cl.dój 
dodanie kazdemu z ministrów z wyjątkiem ministra 
wojny, skarbu i sprawiedliwości, węgierskiego mini
stra bez portefouillu. „Na.rodni Listy'' donoszą, że 
władzom w Pradze, nakazano przesłać do \Viednia 
wszystkie akta, odnoszące się do procesów prasowych, 
które od r. 1861 uko11czone. Spodziewają się, że 
wydaną zostanie amncstja za przes!ępstw'.1 prasowe, 
a .obecnie rozpoczęte zostaną w za.wieszcmu. 

Z Paryża donoszą o gorliwem zajęci.u s~ę ce~a
rzowej losem więźniów. Niedawno odwiedziła WH(

zienie młodych występnych kobiet w St. Lazare; cesa
rzowa o8wiadczyła się za zniesieniem więziei'i według 
systcmn celnego urządzonych. . 

Sąd kasacyjny w Belgji w sprawi? .o poiedyi;ek 
porni<;dzy deputowanym p. Delael a i:m:1stren~ '~OJI1;Y 
p. Chazal, skazał pi~1'.wszego ~la 3 m1cs1ące 1~1~z1en!'.t 
i 300 fr. kary; a mm1stra WOJ ny na 2 m. w. 1 :WO ii. 
kary. Zapcwno ułaskawieni zost~ną przez kr~!~. 
Zdrowie króla Leopolda pogorsza się coraz bardzICJ. 
Nastepca tronu holenderskiego ma się wkrótce zan;
c;:;yć 
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z ksir.żniczką Helemh trzecią córką królo:vej 
Wiktorji. W Anglji ludność zaj<;ta jest wyboram~ do 
parlame11tu. ~tronuictwo liberalne do cl: 15go lipca 
przeprowadzilo 245 swoich po~lów, tory::n tylko l•J5. 
W jednym z cyrkulów Londynu wybrany został ~Ja
wny ekonomista Stuart-1\lill. Przy \\·yborach '~ wielu 
miejscach były bójki i zainiesz:mia. Do A ng-lp przy
była Emma, wdowa po królu Kamehameha z Honolulu. 

L'EurorJc donosi że król 'Viktor-Emanuel na-
" ' . d . pisał drugi list do .papież~, ,w c?l~ utor?';~nrn . rogi 

do dalszych ukladow; pap1cz zas pk w1esc głosi ma 
zamiar zwolać concilium ekumeniczne w celu okre
ślenia postawy -jaką ma zająć stolica apostolska 
w obec Włoch. 

Cholera nietylko w Eo·ipcie się okazała. ·wypadki 
śmierci na cholerę były ju
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ż w Smyrnie i w Konst:m~ 
tynopolu. Okręt żaglowy Nelson płynący z wyc~1oclcanu 
europejskimi do Ameryki spalił się na oceanie, tylko 
kilkudziesięciu zdołało się uratować. 

'V Sttu1ach Zjednoczonych prezydent J ?lmson, 
potwierdził wyroki komisji wojennej. w sp~·awie o za
hcijstwo Lincolna; w skutek tych wyro.kow, P~ync, 
Harold, Atzcroth i pani ~uratt, sk~zam zo;;tah na 
śmierć i w dniu 7 lipca powieszc:11; ]\[ uclcl, Arnold, 
O' Lan"'hlin na dożvwotnic więziemc; Spangler na G 

"' J • r lat więzienia. Ostatni korpus scparatystow 1czą~y 
8000 ludzi pod jenerałem Tl.1ompsoncrn, P?ddał SH) 
pólnocnym w Arkansas. Ben1am111 Parr:>; mianowa:1y 
został aubcrnatorem tymczasowym Karolrny poludmo
wćj. 'VbRichmondzie obawiają się po.wstania mur~ynów. 

Z l\Icksykn piszą jakoby Can[~Jis rozst!'zeh:c k~zał 
Cortinasa. Dnia 23go czerwca WOJSk~ ~csarskie za1ę~l 
8altillo i l\'[onterey. Sprawy .Maksyrn1lJana polepszapł 
się. W osobnym manifei:\cic oświadczył, z? :~yc~10wa; 
nie zostawia ksiqżom i że się w sprawy rcligp m1ęszac 
me b<;dzic. 

Ko1·espondencja od lledalu·ji. 
Dwa thtkaty zarobione przez ubogie pa1!ny l'.olski~ ~ za po

średnictwem ks. J. M. nadesłane na polslnch mwahdo w, o<!.?
braliśmy i przesialiśmy je na cel wskazany do Stowarzyszema 
Podatkowego w Pary:lu. 
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Adam Bi , 
M: 

Z kolei 
Bitisa i jego 
uwier1czone wpraw 
Wej chw'ałfJ .. J.e<:~ I 

umiały posw1ęcic . 
stępu. Do~y? jes 
pisać swe rnuę, nru 
ciliśmy szczeg:olną 
podajemy życ10ry 
skiego najlepszym 
ska na drodze odr 
do woli czytelnika 
micnną kronikę_ w 
nymi świadkami. 

Adam Bitis 
bowym, czyli pr~ . 
wsi Bialozoryszk1, 
szawelskim. Urodz 
gospodarzem, odum 
zostawując wdowę 
Adam przechodził 
szedł do godności ] 
lata pasł trzodę do 


