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• Nicpojmuję kochany ojcze!
co Wpośród takićj burzy widzieć
chcesz?» mówiła Sara Hesse,
córka zawiadowcy zamku. For*
łis , wspićrając drżącego starca
na szczycie wieży ziimkowćj.—
» Dajźeż pokój niewczesnym uwagom, « rzekł ojciec kierując
dalekowidz w stronę gdzie się
po nad Loarą wznosi miasto
Saumur; przez chwilę patrząc
w tę stronę dodał: «Mgła nie*
dozwala mi dójrzćć, lecz ty Saro
powićdz czy na rzćce statku ja 
kiego niewidać?» — «Nic wcale
niespostrzegam, > rzekła dziewi
ca po chwili wpatrywania się. —
Wzmagająca się burza wstrzą
sając odwieczną budową zmu
siła ich do zejścia na dół, gdzie
przy błogićm kominka cieple,
stary Hesse ciekawość córki na
stępującymi wyrazami zaspokoił;
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R oku.

» Przypominasz sobie z dziecin
nych lat twoich panaSt. Ałaille,
narzeczonego naszćj kochanej
młodej pani, panny L u c y i.« —• Ah ! pamiętam , pamiętam ,«
mówiła z westchnieniem Sara,
> bardzo go w ów czas lubiłam,
lecz niestety ! teraz on podobno
niezasługuje na naszą przychyl
ność, niegodne jego oltćjśeie się
z żoną niemiłe w umyśle wraże
nie czyni. > •— « Prawda moje
dziecie, lecz młodemu podobne
uchybienie trzeba wybaczyć. Jest
on przynajmnićj godnym bardzo
obywatelem i jego to w tych cza
sach pod imieniem obywatela
Lebrun, z Wandei oczekuję.
Teraźnićjszy nasz pan, a szwa
gier pana Śt. Alaille, podwójną
ku niemu gorejąc zawiścią, raz,
jako męża unieszczęśliwionćj tym
związkiem siostry, drugi raz jako
nieprzychylnego rewolucyjnemu
rządowi, rhciałby zgubić.' Zmó
wiwszy się więc z prefektem w
Saumur, mnie nakazał przybycia
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jego pilnować. Ja atoli niezdołam tego uczynić , gdyż pan St,
Maille mająe Hi jakieś do wy
konania zamiary, mojćj poczci
wości zaufał, nwiadomiając. innie
o nastąpić mającym przybyciu,
prosił o wskazanie mu schro
nienia. Jutro więc równo ześwitem pójdziesz na brzćg Loary,
dla dowiedzenia się czy nieprzyb y ł; wtedy zaprowadzisz go do
starego Andrzeja w cegielni, i
innie natychmiast uwiadomisz
abym go ostrzedz m ó g ł, iżby
się jak najryehlćj starał stąd wy
jechać; długo howićm ija za jego
bezpieczeństwo ręczyć iliejestem
wstanie. — Posłuszna eórka,
a razem uszczęśliwiona ważnein
poleceniem , wypełniła następne
go dnia ojca rozkazy; gdy przy
była nad rzekę już był pożądany
statek, a wierna dziecinna pa
mięć natychmiast w osobie ster
nika dozwoliłajćj oczekiwanego
pana St. Maille poznać. Zapro
wadziwszy go do cegielni śpiesznie się ku domowi oddaliła.
Mniemany sternik posilał się
właśnie podanym mu przez po
czciwego Andrzeja przekąskiem,
gdy stary Hesse przybył. Z roz
rzewnieniem powitali się oliadw aj, lecz zaledwie chwil kilka

pom ów ili, gdy przerażona Sara
w pudla do slaneyi z doniesieniem,

iź znajomy jej sługa policyjny
z m iasta, krąży w około domu.
» Bądź spokojna luba dziewczy
no , < rzeki pan St. Maille, <pasport mój juko sternika Lebruii
doda mi dostatecznej obrony. «
-— Stary Hesse opowiedziawszy
wszystko eo mu się zdawało być
potl zebnem pożegnał naszego po
dróżnego i udał się z córką do
domu. W drodze dopićro opo
wiedziała mu ostatnia główny
swój obawy powód, a ten był,
spotkanie się wracając, gdy pana
St. Maille do cegielni zaprowa
dziła, z jej narzeczonym, dzier
żawcą blizkiego folwarku Ga
bryelem ; który, nadzwyczaj zaz
drosny, widziawszy ją z przy
stojnym mężczyzną do cegielni
zmićrzającą, najgorsze z tego
wnioski robił. W ierna uczynio
nemu ojcu przyrzeczeniu niedo
stateczną tylko na jego zapytania
odpowiedź dać mogła., i najwięk
sze nieukontentowanie w oddala
jącym się widziała.
W ieczorem lego samegodnia,
pan St. Maille stał w oknie swojćj izdebki, i z niespokojnością
oczekiwał przybycia swych przy
jaciół. Gdy nagi* w otwierających
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■jSti; drzwiach ujrzał dwóch urzę
dników policyjnych z kilkoma
Kąiluwemi sługami w towarzy
stwie Gabryela. — O statni, po
owćm z Sarą spotkaniu zszedł
się przypadkiem z sługami poiicyjoćini, którzy na śledzenie
pana St. M aille wysiani niezaniedbywali okazyi badania kogo
kolwiek. Dręczony niepokonaną
zazdrością, wym ów ił się z sło
wami które ich na istotny
* domysi doprowadziły, i zmusili go
do przewodniczenia im . — Lecz
jakież go zadziwienie spotkało,
gdy w celu swej zazdrości Fe
liksa St. M a ille , swego dawnego
dobroczyńcę poznał. Niewinność
Sary w ykrytą została ; w yrzuty
sumienia tak dalece nań działa
ły , i i nieprzytomny prawie oparł się o m u r; gdy Feliks na
czynione mu przez urzędników
zarzuty papierami się udowo
dnią!. Mimo to jednak inusiał
ulcdz konieczności i do więzie
nia w S au m u r zaprowadzonym
został.
W ie le razy badano go, szczę
śliwa atoli spokojność wyrazu
w tw arzy w ciągu takowych i do
kładnie na imię sternika Lehruu
wyrobiony
pasport zostawiał
niejako wszystkich w błędzie, lecz

w czasach , gdzie najmniejszy po
zór niebezpiecznym się stawał
zamknięto go w warownym zam 
ku Escarpe, — więzienie to, było
ilość schludne gdyż okno, lubo
kratami zaopatrzone wychodziło
na ogród, na przeciw tegoż, w
drugiem skrzydle zamku mieszkał
komendant fortecy, żona je g o ,
widziała Feliksa gdy go przy
prowadzono, postać jego szla
chetna, młodość, nieszczęście
może niezasłużone, lak dalece
ją w zruszyły, iż przesyłając mu
książki, i lepsze jak dla w ię
źniów było przeznaczone poży
w ien ie, znacznie jego los osła
dzała. Kilka miesięcy upłynęło
od czasu uwięzienia F eliksa,
gdy jednego poranku dozorca
więzień przybywszy kazał mu
za sobą pójść. M im o kilkukro
tnego zapylania dokądby go miał
zam iar prow adzić, iiićmógł się
nie dowiedzićć, w milczeniu więc
przebył kilka dziedzićńców zam 
kowych , i ua ostatku przez cie
ni no-kręte wschody przybyli do
wysokiej wieży w którćj zwykle
najgorszych złoczyńców więzio
no.
M ała izdebka, do której
wązkiem kratami zaopatrzonym
oknem zaledwie światło wcisnąć
Się m ogło, wilgocią okry te ściany
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i posadzka, mimowolnym dre wysokości wieży krótszą, zalet
szczem przejęły nieszczęśliwego. cif wykonanie przedsięwzięcia po
Przerażenie jego na widok kaj zapadnięciu nocy i oddalił się
dan które mu na ręce i nogi z uśmićchem.—
Pokrzepiwszy się przyniesio
wciśnięto, przeszło wszelkie w y
nym mu przez dozorcę chlebein
obrażenie. —
Łagodzenie położenia więźnia gdy słońce zupełnie zaszło wziął
do tego stopnia oburzyło ko się do roboty, lubo piłka bardzo
mendanta, iż przemówiwszy się była dobra wiele atoli koszto
z żoną, tćm sposobem się na wało go pracy nim przepiłował
szczęśliwym , (ja k m niem ał) ty le , iżby się łatw o przesunąć
współzalolniku pomścił. —
mógł. Poczćm umocnił u po
Biedny F e lik s ! wiele razy zostałych sztab w oknie drabin
przypominał sobie niegdyś uko kę , i zaczął się spuszczać, noc
chaną Łticyą małżonkę swoją; była tak ciemna iż nic wcale
> moja to lekkomyślność z jaką koło siebie niew idział. Już pra
względem niej postępowałem tć- wie był przy ostatnim szczćblu
ini cierpieniami może odpokuto drabiny gdy trw o żliw y głos się
waną być m a ; « kilka razy pro odezw ał: <D la B oga! Niespusił dozorcy więzienia o książki szczaj się dalej !» W t ć j samej
lecz z oburzeniem zawsze mu chw ili cbrypliw y głos stojącej
takowych odm awiał. Nareszcie, warty z a w o ła ł,«kto idzie?> krzyk
po czternastu w największej roz przerażenia obił się w oddaleniu.
paczy przepędzonych dniach, W a rta zapytanie powtórzyła lecz
wszedł dozorca z uśmiechającą nikt nieodpowiedział. Feliks był
się tw arzą i uwiadomił g o , że ju ż na ostatnićm szczćblu dra
jakiś pan ofiarowawszy mu złota biny gdy trąciwszy głową o mur,
znaczną summę, polecił wręcze kapelusz mu zleciał. Nadsłuchi
nie Feliksowi doskonałej piłki w a ł u w a żn ie , lecz nieslysząc
do przepiłowania kraty, i dra upadku tegóż, domyślił się że
binkę z sznurów po którejby się jeszcze ziemia zbyt daleko. Prze
mógł spuścić, poczem zdjął mu czucie iż go zgubić chciano okajdany, a zapewniwszy iż dłu  panowało go tak silnie iż z po
gość drabinki jest mało co od śpiechem w rócił do więzienia.
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Przybyw szy do okna spoczął na Zatopiony w dumaniu ó cudotćmże dopokąd się dzićń niezrobit wnćm prawie uratowaniu siebie,
i z przerażeniem się przekonał posłyszał kroki zbliżającego się
iż wieża w której był zamknięty mężczyzny, z obawy iżby to nie
otoczona była niezmierzoną prze-r byt jaki prześladowca ukrył się
paścią. D ziękow ał opatrzności w krzakach i z trw ogą w patry
która go przy życiu zachowała, w ał się w znajomą mu tw arz
i niepoj.mował wcale czyj mógł młodzieńca.
T e n , usiadłszy kilka kroków
być gło s, który go tak w samą
zw rócił się zn ow u , i świstając
porę ostrzegł.
W k ró tc e potem usłyszał kro przyw ołał pięknego pudla któ
ki nadchodzącego dozorcy któ remu jedwabną od nosa chustkę
ry gwizdżąc przybywał pewnie pokazując, dawał rozkaz szu
zabrać co się mogło po nieszczę kania w krzakach. Przeląkł się
śliwym zbiegu pozostać. Myśl Feliks ujrzawszy chustkę, była
zemsty nagle opanowała Feliksa, to bowićin jego w ła s n a , którą
pochwycił sztabę z okna i stanął wychodząc z więzienia m iał przy
przy drzwiach tak , iż go wcho sobie, a dotąd nawet że tako
dzący niemógł od razu spo- w ą zgubił niespostrzćgł. D o w ci
s trzód z. Niewiedząc prawie co pny pies rzeczywiście powącha
czyni wiedziony czuciem rozpa wszy chustkę zaczął w tę i ową
czy uderzył przybywającego kilka stronę biegać, a poczuwszy w ła 
razy tak silnie iż odurzony padł ściciela tejże głośnym szczeka
na ziemię. Feliks nietracąc przy niem radość swą objaw iał.
Feliks, mniemając się być zdra
tomności zdjął z niego co prę
dzej wierzchnią suknią i czapkę, dzonym , w postanowieniu oku
a wziąwszy klucze które w ręku pienia drogo swćj wolności, w y 
trzym ał wyszedł starannie drzw i skoczył z pomiędzy krzaków i
zamknąwszy.
W kilka minut groźnym głosem zaw o łał: - Cze
przebył szczęśliwie obwód zam go waćpan odemnie żądasz?- M ło 
k u , a dostawszy się w gęste krze dzieniec jakb y dla przekonania
w y rzucił klucze i myślat nad tćm .się czy się niemyli w p atryw ał
w k ló rą b y się dla uniknienia ści się przez chwilę w niego, poczćm
gających go może udać stronę. z radością rz e k t: « D zięki N iebu,

)o*o( 2 2 2 K >’(
znalazłem cię panie; nieumiem wzrokiem dostrzegł poruszającą
ci opisać co ja za ciebie ucier się drabinkę, i on to owe ostrze
piałem !» — T o wymówiszy, do gające wy rzeki słowa. ■Gdy na
b y ł na. zaspokojenie Feliksa kar stępnego dnia wiadomość o uteczkę do niego przez Sarę pi cieczce pańskiej się rozeszła, nie*
saną, zalecając mu , izby jt^j na spokojny abyś pan w ręce nie
rzeczonemu Gabryelowi ufał. —- przyjaciół niewpadł biegałem tu
Wspoinniony bowiem mło i owdzie i byłem tak szczęśli
dzieniec dręczony wewnętrznemi w y że chustkę jego znalazłem któ
w yrzuty iż mimowolnie stał się rą po znaku Lcbrun poznałem.►
narzędziem cierpień pana St.
Feliks okazał godnemu Ga
M a ille , przemyśli w ał ciągle o bryelowi najżywszą wdzięczność,
sposobach uwolnienia go z w ię i pytał go ja k tam rzeczy stoją?
zienia. W tym celu zapoznał się — «N ie ź le ,- odrzekł Gabryel;
z rodziną dozorcy w ięzienia, u- > pićrwszy konsul postępuje tak
dając iź się w jednej zjego có rozsądnie, iż wszystkich na swo
rek kocha, a powierzony jego ją stronę przeciągnął. Wszystko
dozorowi więzień głównym jest się ju ż w W a n d e i i Bretanii ujego nieprzyjacielem, niekiedy spokoiło , lecz i pan niemaszsię
mógł cóś o niem słyszeć. D o - czego obawiać; słyszałem bowiem
pokąd zajm ował pierwsze w ię iż blizka pana krewna księżna
zien ie, myśl iź mu na wygo S l. M aille, w wielkich jest u pier
dach niezbvwa pocieszało go nie wszego konsula łaskach.*
( DOKOŃCZENIE NASTĄPI. )
ja k o ; lecz gdy o przeprowadzeniu
do wieży się dow iedział, roz
pacz jego nićiniała granic. Tćm
O RACY I BALONIK.
uczuciem wiedziony wyśledził
podstępny zamach ja k i na ży 
Od wielu lat pisały dzicńniki
cie Feliksa zazdrosny małżonek o sposobach podania ratunku ow y m y ś lił, dzień cały krążył koło krętowi zatapianemu b u rzą , i
więzienia lecz otaczająca go prze wiatrem pędzonemu na nadbrze
paść przystępu niedozwalała, po żne skaty. W iadom o jest każ
stanowił więc noc całą na prze demu koiww się zdarzyło czas
ciw okna strawie i wysilonym niejaki dad brzegiem bawić m or-
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skini, ze w takich smutnych przy
godach, dana tylko inna dyrekcya
skołatanemu statkowi, może go
z toni niechybnej zguby wyrato
wać.
Między innemi sposobami podauemi, była wzmianka o rzu
caniu k u li: do którćj uwiązany
powróz podać mógł zbaw'czą rę
kę. Próby w tym względzie ro
bione pierwszy raz w 1833 ro
ku, przez kapitana G. W . Manby, nieodpowiedziały całkiem oczekiwaniu zakrćślonemu. Na
dwudziestu rzuconych kulach,
1 0 rozrywały sznur podawany,
stąd i strata czasu i chybienie
celu, P. Godde de Liancourt,
założyciel towarzystwa ratunku
przeciw, rozbiciu, w Paryżu (1 ),
zdaje się że zaradził temu smu
tnemu zawodowi.
Możdzićrż pana Manby rwał
sznur jedynie tylko dla tego, że
kula zbyt szczelnie do rury możdzićrża wchodziła, i że o po
łowę ważyła nadto. Natomiast
robi pan Godde kulę żelazną
kształtu walca z zaokrąglonemi
podstawami, okleja tekturą (gru
bym papićrem), tak aby wszy
stko razem ważyło funtów 1 0 ,
(l)S o c ie te de naufrage e t aaaiiretage
rue G aillon N . 5.

i 6 cali miało średnicy. Kula tak
urządzona leci o jedną trzecią
dalej, próby dotąd kilkadziesiąt
razy odbyte najpochlehnićj od
powiedziały oczekiwaniu. Ten
że sam pan Liancourt wynalazł
race 3
funta ważące za pomorą
których rzuca sznury na 1 ,0 0 0
stóp odległości. Race kongrewskie na ten cel robione, od
tąd może niebędą tak drogie.
Jenerał Donkier de Doncel
Prezes sądu wojskowego w B rux e lli, po długich pracach odkrył
statek którego żagle tak mają
być urządzone, że z którejkol
wiek strony wiatr w ieje, ten
kierunkowi okrętu niezawadca
tak silnie jak przedlćm. Jeslto
jeszcze jedno wydarte panowa
nie wiatrom.
Green w roku zeszłym balo
nem z A n g lii, aż do Nassau
przeleciał, biedną dziewezynę
niemiecką nabawił febry, a spo
kojnych wieśniaków ledwooswojem człowieczeństwie przekonał.
Długo jeszcze po odjeździe jego
stamtąd, niektórzy się śmieli z
opowiadających świadków nao
cznych , spadniętego balonu, ja 
ko z łatwowiernych lub marzą
cych albo urzeczonych. Tym cza
sem miałem sposobność na pe-
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wnym obicdzie, który w P aryżu
encyklopedycznym zo w ią, a któ
remu zwykle pan Julien de Parts
p rze w o d zi, widzićć jednego s
łych powietrznych w o jażeró w ,
owszem n aw et, słyszeć jego relacyą o swojćj podróży.
M ię 
dzy wielą rzeczami które opo
w iad ał , zdaje mi się że warto
udzielić czytelnikom naszym, pa
rę jego spostrzeżeń. Pan Mac
Masson pow iedział, że na 4 0 0
próbach robionych przed tą po
d ró żą , o ile się razy wznieśli
nad wysokość wiecznych śnie
g ó w , zawsze im tenże sam w iatr
zachodni p ow ić w a ł, jakkolwiek
w atmosferze i przy ziemi były
'inne w ia try . Pow tóre że mimo
ulepszeń jakie im się zdawało
poczynić do nadania większćj
mocy i większćj wytrwałości materyalnćj balonow i, najważnićjszćm udoskonaleniem jest, sznur
długi na kilka tysięcy sążni; ten
puszczony po morzu i ziem i,
wlekąc się za balonem niepozwala mu wynosić się nad w y 
sokość pożądaną; co oszczędza
konsumpcyą gazu i ulwićrdza
niejako do tćj bez postawy dro
g i. S znur ów zdaje się być naj
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większym tryumfem pana Green,
Publiczność będąc na tym obiedzie tak była kontentą z odnie
sionego zwycięztwa nad niesta
łym ży w io łe m , że jednozgodnie
hucznie przyklasnęła panu Julien
YZe Parts, kiedy ten starzec po
ważny w’ ognislćj swćj mowie
na rok przyszły przepowiedział
podróż do A m e ry k i, a sa dwa
lala wyprawę na księżyc!....
—3t»«R—
K A R A N A D Ł U Ż N IK Ó W
W ŚREHM CH WIEKACH.

W jedenastym i dwunastym
W ie k u byli w W en ecyi publiczni
urzędnicy zwani appuntatori (na
znaczający punktuaryusze) co
dwa miesiące obićrani. — Obo
wiązkiem ich było naznaczać w
spisie urzędowym krajowćj szla
chty imiona tych którzy długów
swoich w um uwionym czasie nieopłacali.— Szlachta lakowa utrą
cała na cztćry lata prawo do wszy
stkich urzędów publicznych; są
dzono bowićm , iż kto wżyciu
prywatnćm obowiązków swoich
nieuiszcza , tern mnićj je wypeł
niać będzie w urzędowaniu publicznćm.

K ra ko w ie , C zcionkami J ózefa C zecha.

