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SK ARB.
( ZDARZENIE PRAWDZIWE. )

Za czasów terroryzmu rewolu
cyjnego we Francyi, ostrzeżono
zakonnice Urszulinki wM ons, że
władze miejskie zamićrzają roz
proszyć je i wszystkie ich zabytki
opanować. Przerażone tą wia
domością, postanowiły przynajmnićj kosztowności klasztorne
poukrywać.
W wielkim refektarzu przeto
zgromadzone, zajęte były uło
żeniem powyższych kosztowno
ści w kilku wielkich na ten
cel przygotowanych skrzyniach.
Poczem, naradzały się nad spo
sobem ukrycia takowych. Po wie
lu zdaniach i wnioskach jednych
zdrugićmi niezgodnych przełożo
na zgromadzenia oświadczyła, iż
się sama zajmie ukryciem wspomnionego skarbu. Projekt ten,
sprawił wprawdzie wiele przeci
wności między siostrami, lecz
przełożona z nieugiętym postano
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wieniem nakazała się wszystkim
oddalić, aby swój zamiar bez
przeszkody do skutku przywićść.
Zaledwie od tćj pory kilka mi
nut upłynęło gdy furtyanka z
przestrachem oznajmiła przyby
cie człowieka przerażającej powićrzchowności.— Na tę wiado
mość zadrżała przełożona, lecz
odzyskawszy przytomność kaza
ła nieznajomego do refektarza
wprowadzić. — Gdy przybył do
refektarza, przełożona uprzćjmym ukłonem powitała go.
Gdy za wchodzącym drzwd na
klucz zamknęła tenże zw or
ka wydobył narzędzia murar
skie. — Byłto howićin Dorizon, murarz z professyi. — ■Ja
nie, « rzekła przełożona, .m ogęź
ja się na ciebie sp u ścić? .—
>Ufaj mi szanowna pani, tak
jak sobie samćj,« odrzekł Oorizon , > nie potrzebuję nawet
przysięgi wypełniać; pani dałaś
sposób do życia mojemu z głodu
i nędzy umierającemu dziecku,
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a ja umiem być wdzfęeenyn
Jestem więc na twoje usługi. «
— » Przystąpmy tedy do dzieła, <
odezwała się przełożona zamy
kając okiennice i zapalając świćc e , puczem otworzyła skryte
drzwi łączące refektarz z piwni
cami klasztoru. Jan wziął naj
cięższą z skrzynek i postępował
za przełożoną, zszedłszy po
wschodach długo w ciemności
postępowali mdłym tylko poły
skiem świecy wicdzeni; piwnice
bowiem tworzyły niejako przed
sionek do podziemia obszćrnegó
łączącego ich klasztor z maję
tnością Gazufier ich własnością
hędącą. Nakoniec wstrzymała się
przełożona wskazując Doryzonowi mićjsce gdzie miał zrobić
stosowny do umieszczenia skrzyń
otwór; » porachowałam kroki od
wschodów aby wrazie potrzeby
wiedzieć gdzie szukać. «
Posłuszny murarz uczynił za
dość jćj życzeniu; a gdy już
wszystkie skrzynki w wspomnionym otworze umieścił starannie
takowy zamurował zarównywając ile możności ziemię.
Po skończonej robocie inusiał
na zawiązanie sobie oczów ze
zwolić, a przełożona różnćmi
manowcami doprowadziła go do

wschodów', gdfcie ż przestrachem
usłyszeli po nad głowami wiel
ki hałas który ich o obecności
miejskiej władzy w klasztorze
przekonał. Przełożona niewsłępując na też ticióc zdołała, łecz
z pośpiechu świecę*upuściła która
natychmiast zgasła.
Wifełe lat od tćj chwili Upły
nęło , mury sąsiednich ogrodów
stoją teraz po większćj części
na ziemi niegdyś do zniesionego
klasztoru nałeźącćj. Kościoł, pod
ziemia, zakonnice, wszystko zni
knęło, a cała powićrzchowttość
zupełnie zmićnioną została. -—
Doryzon żył jeszcze, lecz tak
święcie tajemnicy dochował iż
nikt najmniejszej wiadomości od
niego niemiał udzićlonćj. Ty
siączne pogłoski biegały po mie
ście , wartość zakopanych ko
sztowności podwyższano do naj
wyższego stopnia ; rzeczywista
atoli wartość miała przeszło trzy
miliony franków wynosić, zai
ste dość znaczna summa aby być
ponętną dla teraźniejszych posiadaczów tego gruntu.— Hra
bia Taszcr, krewny cćsarzowćj
Jóżcfiny, bogaty, lecz wcale nie
skąpy ani chytry mąż, właści
ciel ogrodów do klasztoru przy
ległych, zachęcony hezprzeslan-
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nem! wieściami postanowił ptu-t
pociąć poszukiwanie. Lecz ahy
takowe niebyło hezowocncm
ehciał mićć jakowyś ślad aby
tćm pewnićj do celu trafić. Po
długim staraniu wyśledzono po
byt owej przełożonej, która W
Nonnandyi żyła, lecz niewido?
ma i głucha, bar.dzoi niedołę
żne objaśnienia udzielić mogła,
Twierdziła ona iż świecę niedalęka od zamurowanych koszto
wności upuściła/
Dwa lata strawiono na po
szukiwaniu , Hrabia poświęcił
1 0 0 ,0 0 0 franków aby tr»y mi
liony znaleść, lecz wsystko było
papróźnoj nic prócz woskowćj
świćcy, która przez 50ści lat
przeszło w piasku się przecho
wała nieznałeziono.
Skarb ten spoczywa więc je
szcze w łonie ziem i, i jak mó
w ią , żyje dotąd wMans czło
wiek któremu tajemnica prze
łożonej niejest obcą; lecz poło
żenie jego niedozwała nabycia
gruntu gdzieby pewniejszą nawet
jak Dory zona dłonią mógł takowy
wynalćść, zdaje się ze może
następnym pokoleniom zostawio
ne jest odkrycie tak ważne.
—
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P A N I FRY
ttEFpliMATOKUA WIĘZIEŃ
KOBIET W ANGLII.

Paryż w swych muracb posia
da właśnie w tern czasie jedną
najznakomitszą i godną na jwięk
szego uwielbienia Angielkę to
jest panią Fry słynną z zajęcia
się losem kobiet więzionych w
Newgate w Londynie, a którćj
prace i poświęcenia tak zbawienne
wydały skutki. — W roku 1815
natchniona tą świętą mvślą pićrwszy raz w tym celu odważyła
się zwiedzić ich okropne mie
szkanie, do którego dość zbliżyć
się aby seree żal ścisnął, prze
strach wstrząsnął członkami i
aby długu słyszeć zdawało się
straszny brzdeuk kajdan odległe
i głuche jęki. Stąpiła w te cie
mne lochy do których dzienne
światło zaledwie się wdzićrało
a gdzie mieściło się trzysta kobiót skupionych i pomićszanyeh
razem bez żadnćj różnicy zbrndniarek od uwiedzionych.— Jej
pierś ścisnęło zatrute prawie
powietrze, jej wźrok przestra
szył się widokiem kobićt niechluj
stwem zeszpeconych , na pól po
krytych łachmany, hezwslydnością odrażających. Lecz nąjhnleśnićj było dla niej widzićć pu-
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mieszane w zgrai zbrodniarek niemal dozorem wybrane w y
dzieci które niechciano rozdzie pełniały obowiązki powierzone.
W idocznie pomyślne skutki
lić z matkami niepom nącżejena
zawsze może przez to rozdzie założonej szkoły zachęciły panią
lają z cnotą. Sam widok niewin Fry do zajęcia się losem w szy
ności w mieszkaniu zbrodni jest stkich uwięzionych kobiet. A
okropnym, a cóż dziać się w jej uważając że jedyną drogą którą
szlachetnym sercu musiało kiedy powrócić mogą obłąkane wspóprzypatrzyła się jak te dzieci łeczność i stać się lej użyteczny
przysłuchując się czytaniu gor mi członkami jest religija: obok
szących książek podobnych roz nawyknienia do pracy zamierzyła
mowom i ucząc się próżnowa na tę drogę zwrócić wszystkie.
nia od niczćm niezatrudnionych — Lecz jćj chęci natrafiły na prze
m atek, przyspasabiane zawczasu szkody jakie zwykle spotykają
bywały na przyszłych mieszkań wszystkie nowe jakkolwiek zba
ców więzień. — Pićrwszćm tedy wienne pomysły, i o które nie
pani Fry było staraniem urzą stety z krzywdą spółeczności nie
dzić szkołę dla dzieci, a chcąc raz się rozbija ją jeżeli niez najdą
zarazem i niektóre zkobićt za kogo obdarzonego żelazną wolą
trudnić ułożyła tak żeby same która niezna przeszkód. A lubo
zajęły się uczeniem. Myśl ta przy jakto teraz sama wyznaje słabą
jęta była przez nie zwdzięczno- miała nadzieję ich poprawy, gdy
ścią a nawet wycisnęła łzy zieli poznała że te nieszczęśliwe ko
oczów. Ta kto uczucia czułości biety wprzód nim popełniły zbro
macierzyńskiej i w sercu najbar dnię zamykającą je w tych więzie
dziej zepsutćm niedają się zu niach, przechodziły przez wszy
pełnie wytępić! — W ybrały sa stkie stopnie wad, niecnot, i'wyme z pomiędzy siebie najzdolniej stępków ; jednak niepoddała się
sze do przyjęcia obowiązków na powątpiewaniu, temu najwięk
uczycielek . — Dyrektor więzień szemu nieszczęściu i choć słaba
wyznaczył w gmachu tym miej kobieta postąpiła z wytrwałością
sce na szk o łę, pani Fry dostar męża któren choćby się niespoczyła książek, udzieliła potrzebne dzićwał skutków pożądanych nieinstrukeye i tak pod jej ciągłym powinien przestać, chcieć!— Pet-
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na dobrych chęci postanowiła
utworzyć komitet z kobiet którehy jej przedsięwzięcie wspićrały; i wkrótce znalazłszy ró
wnie szlachetnie myślące niewia
sty równie poświęcić się gotowe,
takowy założyła. — Rząd zawia
domiony o tak zbawiennych ce
lach , nietylko na działanie ko
mitetu zezwolił ale i wszelką
pomoc przyrzekł. Uwięzione zaś
z radością posłyszawszy o tym
same oświadczyły naprzód swą
wdzięczność i zapewnienie iż z
polulnością dziecinną wypełniać
będą wszystko co pani Fry uzna
potrzebnćm dla ich dobra. — W
kilka dni potem wspomniony
komitet przybywszy do gmachu
więzień przywołał wszystkie uwięzione; tak zgromadzonym
jedna z dam komitetu , wykładała
pożytki z pracy, wysławiała przy
jemności życia pędzonego na ło
nie religii i moralności, i za
kończyła oświadczeniem że za
wiązany przez nie komitet ma
jący na celu ich moralną poprawę
nieposiada żadnćj nad nićmi po
wagi prawnćj, i że bez tej chce
spełnić swój zamiar. Ledwo do
mówiła tych słów gdy ze wszech
stron dało się słyszyćć jednogło
śne wołanie: » wasze rozkazy
będą dla nas prawem. « Po uci

szeniu się przemówiła do nieb
sama pani Fry dziękując im za
ten dowód nieograniczoućj ufno
ści , .przez którą może tylko ko
mitet być silnym, bo bez ufno
ści -nićma mocy, oświadczając
im zarazem że podług przyjętćj
przez komitet zasady nie komitet
ale prawo rządzić wami będzie,
a prawo przez was rozebrane i
postanowione.
Odczytano im przygotowany
w tym celu projekt. Zprawdziwćm ukontentowaniem widziały
teszanownedamy, jak ręce wszy
stkich uwięzionych wzniesione
w górę były oznaką jednomyślnćj
zgody na przeczytane im prawa.
— Głównićjsze przepisy lego by
ły następujące, dzieliło uwięzione
na klassy według stopnia zepsu
cia, stanowiło rodzaj i porządek
pracy, przeznaczało czas do czy
tania pisma Świętego, dawało
im moc wyhićrania z pomiędzy
siebie jednćj na dzićcię tak zwanćj przestrzegaczki, zakazywało
wszelkiej gry o pieniądze żebrac
twa, używania słów obelżywych,
czytania ladajakich książek.
Prawa te wypełniane z jak naj
większą skrupulatnością a zajęcie
się losem lycli nieszczęśliwych
wypełniane z jak największćm
poświęceniem , wkrótce przynio-
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sły zbawienne skutki jakicli za
ledwie spodziewać się można by
ło. Porządek zastąpił dawną
wrzawę, przystojność dawne
grubijaństwo, czystość dawne
niechlujstwo, pokorna modlitwa
dawne przerażające złorzeczenia.
Słowem znikły dawne okropno
ści więzienia okropnićjsze nad
kary wyrzeczone przez prawo a
które wystarczać powinny i do
poprawy występnych i do zadosyć
uczynienia towarzystwu.— Ta
ką to świętą szkołę założyła pani
Fry i sama niezmordowana zaj
muje tej prowadzeniem się. Któż
by mógł mniemać że ta poświę
cająca się tak ciężkiej pracy ko
bieta jest matką licznćj familii
której zajmuje się jak najlroskliwszćin wychowaniem.
czasie jakto już powyżćj namieniliśmy w Paryżu i zwićdza tamtćjsze więzienia, w chęci zdzia
łania nowych ulepszeń które osiągnąć ma nadzieję z porównań
metod zaprowadzonych w wię
zieniach tych dwóch krajów, a
które policzyć trzeba będzie do
tych dobrodziejstw jakie spły
wają na Anglią i Francyą z trwa
jącego przymićrza.
—o4SłOo—

SPOSTRZEŻENIA WYJĘTE
Z STATYSTYKI

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA
I JEGO OKRĘGU.

Stan ludności w roku 1 8 5 i,
był następujący. W mieście Kra
kowie chrześcijan 2 8 ,5 7 4 . Starozakonnych 11,455. W okręgu
chrześcijan 9 1 ,5 1 5 , slarozaknnnych 2 ,9 2 0 . Ogólna przeto lu
dność wynosiła 131,462. Wcią
gu czterech ostatnich lat niena
turalną śmiercią zes zło osób 66,
z tych przypadkowo straciło życie
4 6 . Samobójstw było 2 0 . Naj
młodszy samobójca liczył lat 19
najstarszy 75. W insty tutach
na przytułek chorym i ubogim
służącym mieściło się w czterech
upłynionych latach 10,796. W
instytucie syfilitycznych liczba
ch.orych w stosunku do dawnych
lat więcej jak o połowę powięk
szyła się, w instytucie zaś obłą
kanych w ciągu’ lat powyższych
było osób szalonych z pijaństwa
4 7 z których zmarło 15, dwóch
liczyło zaledwie lat 1 8 .— W in
stytutach na przytułek dla bied
nych dzieci przeznaczonych utrzymy wanych było rocznie 505.
W uniwersytecie uczęszczało na
wszystkie wydziały rocznie 26:>
uczniów. W szkole tcchniczućj
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w roku 1 8 3 f , liczba uczniów
wynosiła 5 7 0 , z których 5 2 uczę
szczało na lekcye handlowe wy
kładane w tej szkole. — W szko
łach klasztornych płci żeńskiój
było rocznie uczennic 376. Na
pensyach panien 2 4 5 . W sie
dmiu szkołach początkowych w
mieście płci męzkićj, uczniów
4 6 8 , w 58iu szkołach początko
wych po wsiach chłopców 1,885
dziewcząt 1,290 tudzież starozakonnych obojga płci 6 0 . W
szkole towarzystwa dobroczyn
ności chłopców i dziówcząt 155.
W szkole świętego Łazarza pod
rzutków chłopców i dziewcząt
5 0 . W szkole wydziałowej w
mieście Chrzanowie było uczniów
71 a w podobnej szkole dla star
rozakonnych wmieście Kazimie
rzu chłopców i dziewcząt 167.
Zsummowana liczba indywidu
ów uczęszczających na nauki po
wszystkich instytutach nauko
wych wynosi przeszło 5 ,6 0 0
osób i daje powód do bardzo
poćiesżójących wniosków jeżeli
ją w stosunku do ludności krajowój odniesiemy wypadnie bo
wiem iż na każde 2 4 mieszkań
ców jeden jest uczącym się co
w zaszczytnym stawia środku po
równawczym z innemi krajami
ucywilizowanymi.

W mieście jako i okręgu znaj
duje się duchownych świeckich
1 0 8 . W siedmiu klasztorach płci
męzkiej zakonników 2 0 9 , w dzie
więciu klasztorach płci żeńskićj
zakonnic 2 1 9 , ilość ostatnich
powiększyła się od roku 1835
przeszło j- dawniójszój. — Pism
czasowych w Krakowie wycho
dzi obecnie pięć, jako to: Gazeta
Krakowska, Zbieracz Literacki,
Pamiętnik Naukowy, Pamiętnik
Farmaceutyczny i Rocznik In
stytutu Klinicznego.
-Wmieście Krakowie w ciągu
cztórech lat wystawiono domów
nowych 4 4 a zg r u n tu wyrestaurowano 7 5 , wybudowano nowój drogi sążni wiedeńskich
1 1 ,3 7 2 , a przerobiono starój
sążni 4 ,4 7 9 . Miasto do tych czas
posiada kanałów długości sążni
4 ,5 4 7 . — W ciągu wyżćj wspomnionych lat w kopalniach rzą
dowych wydobyto W'ęgla grubego
korcy 5 2 6 ,1 5 6 , miału 1 5 0 ,0 8 5 ,
wytworzono cynku cetnarów ber
lińskich 3 6 ,9 0 2 funtów 102.

—
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PRZEMYSŁ DLA PŁCI PIĘKNĆJ.

Przez ogłoszenie tajemnicy za
chowania kwiatów i śród naj
cięższej zimy, sądzimy, iż sobie
zjednamy niejakie względy u płci
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pięknej uwalniając ją od haraczu,
który właścicielom cieplarni i ro
biącym kunsztowne kwiaty, do
tychczas opłacała. Nie sameto
ciepło w oranźeryach dostarcza
nam kwiatów pod czas zimy.
Miasto żądania, aby gorąco roz
wijało nam kwiaty, możemy wy
magać, alty zimno zachowało nam
w początku ich dojrzałość. Nic
łatwiejszego jak w lodowni zgro
madzić sobie zapas świeżych
kwiatów na zim ę, a mianowi
cie wszelkich gatunków, któremi najkwiecistsze pory roku zdo
bią nasze, ogrody. Sposób na to
jest tak prosty i tani, iż dzi
wić się wypada, dla czego po
wszechnie nie jest znany. Kwiat,
który zachować sobie życzymy,
należy w czasie bardzo suchej
pogody, i nieco wprzód nim się
pączek rozwinie, oderznąć i w ło
żywszy go do szklannego lub
jakiegokolwiek innego, ale do
brze polewanego naczynia, dla
zachowania od wilgoci i ciepła,
irchą napuszczoną olejem ob
wiązać. To naczynie ustawia
się w przedsionku czyli szyi lo
downi , albowiem zimno niżej

W

zero, mogłoby łatwo kwiat zmro
zić. Chciawszy nareszcie kwiat
wydobyć, kładziemy go najprzód
do zleconej wody rzecznćj, po
tem przechodzimy pomału do cie
plejszej temperatury w pokoju,
gdzie szypułki do letnićj wody
zanurzamy, rozpuściwszy w niej
cokolwiek saletry. Tym sposo
bem pośród zimy otrzymujemy
tak świeże kwiaty, jak gdyby
dopiero wchłodnćj rosie śród la
ta były zerwane. Ten sam cel
osiągnąć można i bez lodowni,
nadpaliwszy cokolwiek pieńka nie
zbyt delikatnego kw iatu, i zala
wszy lakiem tę bliznę. Naczy
nie, w którćm go szczelnie zam
kniemy, należy wstawić do su
chej piwnicy, a tym sposobem
otrzymamy i śród zimy kwiaty,
— ooooooo—

SZA R A D A .
Pierwsze jest zawsze w rubinie
Rabina drugie nie minie,
"Wszystko niech kto cbcc docieka
' Z wołu pokarm , a wół z człeka.

Znaczenie przeszłej Zagadki:
Zwierciadło.

K rakowie , C zcionkami J ózefa C zecha.

