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Kilka lat od tej pory upłynęło.
Napoleon Bonaparte zajął tron
Francy i. Ar mija jego podbijała
kraje, teraz właśnie zwrócił uwagę na Hiszpuniją. Juz ten pię
kny kraj przepełniony był Fran
cuzami , lecz Hiszpanie, od
ważnie opićrali się postępom nie
przyjaciół. Wielu juz padło ofiarą podstępu i chciwćj zemsty.
W tyin stanie rzeczy, posę
pnego jesiennego dnia, oddział
wojska francuzkiego przechodził
zniszczone północne części Hisz
panii. Dwóch oficerów mu prze
wodziło. Starszy z nich, był pięknćj postawy, twarz surowa we
wnętrzny smutek ukazywała. Je
chał milczący, w myślach zato
piony, gdy młody jego towa
rzysz wesoło na około siebie
spoglądał, i milczenie ponure

Zaliczenie na 3fiść
Arów wynosi Zip.
6 i przyjmuje się w
księgarni Czecha ,
w handlach Kocha
iSchreibera.
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R oku .

go towarzysza niekiedy przery
wał. — Dzień zbliżał się ku schył
kowi. Znużeni całodziennym po
chodem oglądali się za spoczyn
kiem, gdy pośród ciemności no
cy ujrzeli wierze ukazującego się
zamku, na lasem okrytej górze;
pojedyncze chaty wieśniacze u
stóp góry się znajdowały; które atoli od swych mieszkańców z bojaźni pewnie poopuszczane. —
Feliks de St. Maille był tym
Pułkownikiem. Dłnjro wywiadywał się o schronieniu swej żo
ny i dzieci, która, w czasie kra
jowych zaburzeń zagranicę w y
jechała; wszystkie atoli poszu
kiwania zostały bezowocne. Bo
leść Feliksa z tego powodu była
nieograniczoną. W publicznych
pismach ogłosił swój żal prosząc
o wymienienie mu miejsca jej po
bytu, lecz wszystko bez skutku !
Mniemał więc że umarła. Zal
i smutek jego doszedł do lego
stopnia iż go nic w święcie
nieiulcrcssowało. Ułaskawiony
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przez Napoleona , wstąpił w jego

szeregi, aby w czynnym życiu
zapomnieć własnych dolegliwo
ści. Ciągłą niespokojnością drę
czony odbył kampaniją w iiiemezei-li ,

i potem do Hiszpanii

poszedł.
W krotce oddział przez niego
dowodzony, przebywał wokoło
rozle"łeiro ogrodu którego ota-

cza jące inury porozrywane i wewnclrzne spustoszenie świadczy
ły o skutkach wojny. W ielką
webodową zamkową bramę za
przybyciem naszych wojowni
ków natychmiast otworzono. (Idy
przebywali starożytne galerye
zam ku, usłyszeli dzwonek do
nabożeństwa wzywający i po
bożne pienia.
Na zapylanie Pułkownika ro
by to znaczyło, odpowiedział
służący, iż pan domu śmiertel
nie jest chory, i złego powo
du w odległej ml jego mieszka
nia stronie dadzą im mieszkanie.
— W tern celu przeprowadzono
ich przez wiele korytarzy i dziedzieniec na końcu którego znaj
dował się oddzielny od zamku
pawilon. W alące się schody
wprowadziły ich do obszernej
sali gilzie przewodnik zapaliwszy
świec kilka nakrył stół do wie

czerzy. —

Żołnierzy umieszczono na dole
przyrzeka jąc dostarczyć im wszy
stkiego. — W krotce przyniesio
no wieczerzę, lecz gdy Fcliks oświadczył iż w Hiszpanii
niezwykł sam pożywać podanych
mu pokarmów; służący wyszedł,
i wkrótce w towarzystwie pode
szłej malrony i młodzieńca po
wrócił. Ci zajęli z poważną mi
ną miejsce przy stole i wraz z
przybyłem! wieczerzali. Po czcili
skłoniwszy się dum nie, odeszli.
Feliks otworzył okno, aby
przy wschodzącym księżycu przy
patrzyć się okolicy, gdy lekkie
kroki w bliskości ich mieszkania
usłyszał, nadstawił ucha i zda
wało mu się iż zupełnie, ucichło.
— W tćm nagle lekki szmćrdał
się około drzwi słyszeć, młoda,
pięknością jaśniejąca dziewica ukazawszy się w tychże, skłonie
niem głowy wojowników powi
tała, i mały papier na stół rzu
cając szybkim oddaliła się kro
kiem. -— “Cóżby to było?» za
wołał Alfred ; ajestżeto jaka nad
ziemska istota ?» — a Nie ,» rzekł
Feliks; «była to tylko nadzwy
czajnej urody dziewica, lecz zo^
baczmy, co nam przyniosła !» —
W ziął kartkę na stół przez ta
jemniczą dziewicę rzuconą i te
słowa w języku francuzkim wy-
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czytał: Balujcie się; część z a n i k l i ,
która zajmujecie ma być w po
wietrze wysadzona, aby ciebie
panie i Imlzi twoich zgubić. Od
suńcie czarną w pokoju w aszćm
stojącą szaTę a ukaz;} się wam
d rzw i, ktiiremi niesposlrzeżcni
ujść możecie | lecz największy
pośpieeli do uuiknieniu niebespieczeńslwa jest koniecznym. —
Dopełniono wskazane im zle
cenie , i za ogromm} szali} wą
skie sclmdy odkryto; gdy ze
szli na duł, cichym wezwaniem
wywołali żołnierzy mi dzitdzićniee,. również konie zc stajni uprowadzili. Gdy się o pureset
kroków od zamku oddalili usły
szeli przerażający łoskot wysa
dzonego w powietrze pawilonu.
Zwrócili wzrok i ujrzeli bieg
nących ku rozwalinom ludzi z po
chodniami, zapewnie aby szcząt
ki swych nieprzyjaciół widzieć.
» Zemsta mordercom , « wołali
Francuzi! mimo zakazu pułko
wnika i oficerów , niezdołano ich
wstrzymać aby zdobyli} bronią
ku Hiszpanom niepobiegli. Bój
krwawy się rozpoczął. — Kłęby
dym u, i czerwonawy płomień
przebijały ciemności nocy. Czyli
ten ogień skutkiem prochu, lub
z nieosti óżności niosąctęh pocho

dnie pochodził niewiadomo, lecz,
posłużył do uśmieżenia wrejąeej
zemsty w żołnierzach ; na rozkaz,
pułkownika śpieszyli na ratunek
dostarczając z blizkieb stawów
wody. — Pod ten cza s, pułko
wnik z swoim towarzyszem w e
szli w głąb zamku dla przeko
nania się czy tam ich pomoc
niebyła potrzebną. W oświeco
nym pokoju spotkali młodzieńca
który z nićmi wieczerzał. Na w i
dok jego, krew w żyłach Alfre
da zaw rzała, byłby go nieza
wodnie zemście swej poświęcił
gdvbv rozważniejszy Feliks niehylje go ręki powściągnął. W tej
samej chwili ukazała się dzie
wica ich zhawezyni, i po Fran
cuzki] zawołała: «Litości, pano
w ie , litości ! dla mojego brata! «
— Alfred upuścił broń i pełen
szacunku wzrok utkwił w dzie
w icy. — Stała ona blada i drżąca
z złożoneini rękami, Hiszpan
zgrzytając zębami spoglądał na
nieprzyjaciół. «Jesteś bezbrońnym ,» rzeki Alfred po chwili
m ilczenia, — a dla twojej godnej
siostry daruję ei ży cię.»-— « Leonlyua niejesl jego sióstr;}!» za
wołał glos dziecinny po francuzku. Oficerowie obejrzeli się; i

ujrzili pięknego około piętnaście
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lat mającego młodzieńca, który
Iśniącemi się błękilnćmi oczyma
w poważną twarz pułkownika się
wpatrywał. «Kto ty jesteś?* za
wołał tenże z widocznem wzru
szeniem.— • Ja jestem brat Leonty ny , > odrzekł chłopiec ; ■lecz
Manuel nim n iejest,» wskazując
na Hiszpana. — <Jak się ty na
zywasz ?» pytał pułkownik znajżywszą ciekawością. — aJa się
nazywam Eugeniusz.! — « Eu
geniusz?* wykrzyknął Feliks; «a
t a , nazywa się Leoutyna, to
są imiona dzieci moich— len chło
piec lak do mojej Eucyi podo
b n y ; o B oże! Alfredzie, gdy
by to było !» — <Mylisz się, puł
kowniku ! * odrzekł Alfred; a oj
czyzną tych młodych ludzi jest
Hiszpanija. >— a My uiejesteśmy
w Hiszpanii zrodzeni,» przer
wała dziewica; <Francya jest
naszą ojczyzną. • — « Ojciec wasz
jak się nazywa?* dodał z wzra
stającym wzruszeniem Feliks.—
> Matka nam nigdy jego nazwi
ska niewyjawiła, lecz w jćj po
koju jest jego portret, bardzo
do pana podobny.* —- *Ah! pro
wadźcie mnie tam , prowadźcie
do matki w aszćj!» wołał z unie
sieniem pułkownik, biorąc dzie
wicę i młodzieńca za ręcę. Pićrwsza otworzyła drzwi przyle

głego pokoju, a Wskazując na
będący na ścianie portret, «oto
jest nasz ojciec,* zawołała.— Fe
liks spójrzał na tenże a powta
rzając: *To mój portret, wy
dzieci moje !» przyciskał ich ko
lejno do siebie. — Radość tak
niespodziana odjęła mu siły, i
prawie bez zmysłów padł na
krzesło.—•«Ojciec nasz, ojciec! a
wołały dzieci biegnąc mu na
ratunek, gdy -weSzła kobieta w
średnim wieku odznaczającej się
jeszcze urody i zuniesieniem ra
dosnym padła w jego objęcia.—
Była to rzeczywiście jego mał
żonka , która po śmierci ojca
przy którem ciągle po oddaleniu
się małżonka mićszkała'; pozna
wszy się u wód wniemczech,
i zaprzyjaźniwszy z familią mar
grabiego Rugato znakomitego
H iszpana, z tąź do Hiszpanii się
przeniosła. Nićmając żadnej o
mężu wiadomości uważała zwią
zek teu za zupełnie zerwany.
Przychylność zaś starego mar
grabiego uważała niejako za wy
nagrodzenie straty o jca .— Zył
on z swą siostrą w zamku w którćm się to działo, charakterostatniej dumno wzniosły był niejednćj przykrości dla Eucyi po
wodem , tćm bardziej jćj sy n ,
który, kalką laty od Leontyny
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starszy, rościł sobie (lo jćj ręki

PRAW DA.

prawa. Leoiilyna atoli wcale jego
życzeń 'niepodzićlała. — Nam ię
tność ta wzrastając z wiekiem
byłaby może dla córki i matki
szkodliwe w yw arła w p ływ y, gdy
by nie zaburzenia polityczne które
g o , jako gorliwego Hiszpana
mocno zajm ow ały. — Francuzi
weszli do Hiszpanii, 'wielu z nich
padło ofiarą okrucieństwa kra
jow ców . Mannę, z swą matką
byliby także -szli za ich iprzykładem , -leoz szlachetny m ar
grabia mimo nienawiści jaką ku
nieprzyjaciołom swego kraju pa
ł a ł , przeszkadzał zawsze wraz
z Łucyą dopełnieniu zam iaru.
Gdy Feliks zswćmi do zamku
p rz y b y ł, margrabia śmiertelną
chorobą złożony nićmógł już.
działać, lecz opatrzność, na
tchnęła Łucyą aby własnego ojca
od zguby uchronić. —
T u k niespodzićwaUe spótkanie się z małżonkiem 'Wyjednało
mu zapomnienie daw nych mło
dości h łędów , a uszczęśliwiony
tysiąeznćmi przymiotami uko
chanych dzieci powrócił do swego
kraju , gdzie po skończonćj kam
panii połączył Leóntynę z ulu
bionym swym Alfredem.

mwobc-o *

Niedawno temu szlachcic wioskę
(kupił,
W obwodzie pierwszy gorzelnik ,
(piwowar;
Ludzki, bo z każdym swym go(ściem się upił,
Każdego uczył, co to znaczy —
( browar.
Byłem u niego w przewodnią nie( dzielę,
A tych odwiedzin powód wam u(d ziełę:
Doszły mię w ieści, że w wioski
( obwodzie
Stare zamczysko zostało po dzia( dach;
Zamek, a stary mą ciekawość bo( dzie,
Często po -starych lubię błądzić
( śladach,
Często mię w mojej zatrzyma po( droży
Stoletni starzec, lub stoletnie gruzy.
Zamku niebyło, jeden wieży szczątek
Pozostał tylko na góry zała mku;
Kiedy zanurzon w krainie pamiątek
Dumałem, siedząc na ruderze zamku,
Przybywa szlachcic — było już z
( wieczora,
\ /ięc do swojego zaprasza mię
(dwora.
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Wdrodze lak do mnie : -Zważ jeno
( Asyndzi
» Pokażę browar, niech się księcia
( schowa,
Takihy krocie kosztował gdzie
( indziej •, —
- Co to oszczędność i przebiegła
( głowa!
■ Miałem zamczysko, dziś gruzem
( zalegle,
To na gorzelnię dostarczyło cegłę. -

I5o chociaż głowę miał mądrą, przc( biegłą,
O leni niewiedział, ni to pojąć umiał.
Że można płakać nad zamkiem, nad
(cegłą,
Prawda 11111rzekła: "Głową się na( dymasz,
» Masz głow ę, szkoda — ale serca

Wtórzyłem mowie, bo gościa po( winność
Chwalić, gdy grzeczny gospodarz
(się chwali,
Lecz ta co zdrowia zwiastuje gof ścinność
A niszczy zdrowie — gdy głowy
( zapali,
Gospodarz śpiewać wraz zaczął i
( skakać,
Ja — nad starenii cegiełkami płakać.

GRY WISTA

Jako defraudant z towarem prze( myka
W idząc, że celnik źle granicy strze
że,
Tak prawda, widząc pijanym slra( znika,
Co nad nią czuwał — wnet męztwa
( nabierzc,
ł wnet granice przeskoczy rozwagi,
Swoje na popis wprowadza uwagi.
Gospodarz słuchał, nad prawdą się
( zdumiał,

( niemasz.»
— ooooooo---KILKA UWAG TYCZĄCYCH SIĘ
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znalezionych puzeii niedawnym

CZASEM PO ŚMIERCI PEWNEGO
GRACZA.

W W istcie iiieinasz szczęścia
ani nieszczęścia ale jest tylko zrę
czność bronienia swych pienię
dzy ! ta zaś polega na kilku
prostych zasadach:
1) . Niegniewaj się ani nieklóć,
nierozmawiaj w czasie gry o
grze, ponieważ znawcy natych
miast twoje karty i twój sy
stem grania odgadną.
2) . Nieuktadaj kari podług po
rządku kolorów', to bowiem
okazuje najprzód brak pamięci,
(której jeżeli nieufasz do W i
sta niesiadąj) a powłoce zrę
czni gracze policzą wiele masz
kart z każdego koloru.
5 ). Harty tak trzymaj aby prze
ciwnik choćby znujbyslrzćj-
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szym wzrokiem niepolrałił ich
zobaczyć.
4 ). Graj ile możności zawsze je
dnostajnie czyli po jednej cenie.
Innych tajemnic w W islcie
niema a koleje jakie wynikają
ze znajomości tak zwanych pra
wideł zagrywania (zadawania)
i impasowania są zawsze też
same gdyż prawdziwie dobrych
graczów bardzo mało je s t, a
zupełnie doskonałych wcale nie
ma a jak i wświecie naukowym
trafiają się jenijusze tak i w świę
cie karcianym rodzą się jenijusze wistowi i ci tylko prawdzi
wie dohremi graczami l>vć mogą.
Ci co za takowych uchodzą
albo ehcą uchodzić przez swą
zarozumiałość i przez grę nad
zwyczaj wyrafinowaną dopu
szczają się czasem takich uchy
bieni jakie i inni zuiewiadomości prawideł popełniają. Prze
ciwko albowiem kartom olbrzy
mim jakie się niekiedy przeciwni
kom dostają niedokażc niczego
i największa umiejętność.
Słowem prawdziwie zręcznym
graczem jest ten który przy wy
granej i przegranćj zupełniejest
obojętnym, pamięć więc i zi
mna krew bez której pierwsza
nic niezuaczy stanowią całą umiejęlność W ista.

CHARAKTERYSTYKA
GRACZÓW

W I S T O W Y C II.

1) . Kto uderza ręką w siół przy
zadawaniu karty, aby tym spo
sobem zagraniu swemu niby
większą energyę nadać, można
bydź pewnym że ród jego po
chodzi z Palestyny.
2) . Kto siadając do gry albo
rozpocząwszy ją zaledwo, sta
nowczo już orzeka — pewny je
stem że przegram, od jakiegoś
czasu szczęśeie mi iiiesłuży i t. d.
można mu dać świadectwo na
piśmie że jest zabobonnikiem
pierwszego rzędu.
3) . Ludziom którzy przy roz
dawaniu kart pnśliniają palce
radzićby można aby w szynkowni partyą wista odbywali.
4) . Dla tych któizy w ciągu gry
zrzędzą, partynera za złą grę
łają, najstosowniejsza jest Bur
da, Nosek — a najwięcej Laliet.
3). Niektórzy ludzie grają za
wsze atut czy mają lub niemają przyczyny, tacy ludzie są
niebezpieczni gdyż dla nich nie
ma nic świętego.
6). Inni przeciwnie nigdy aluta
niegrają; uważałem iż tacy lu
dzie w ogólności boją się nad
zwyczaj śmierci.
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O W C E N A S C E N IE .
T e a tr Panorama dramatyczne ,
chcąc wystawić wznowioną sztu
kę Pastę de Puril w świetle naturaluem , zaangażował do tego
celu 2 0 barauów. Kędzierzawi
artyści wbiegli na scenę w nie
ła d zie , ja k i jednak cechował pe
wny porządek b aran i; a polem
zabeczawszy chórem , rozłożyli
się w malowniczych grupach oko|o pasterza. G rzm ot oklasków
wstrząsnął salą; nieniyślano al
bow iem , aby ci łagodni mimicy
zostali tak niemile uderzeni te
in i nadzwyczajnćmi' pochwały;
porwawszy się niespokojnie, za
częli beczenie, co tyle znaczyło,
jak : Ratuj kto może! i hurmem
puszczono się za scenę. Niewzięto
śię zaś drogą zwyczajną za ku
lisy, lecz wdzięcznemi skoki do
parteru. Któż opisze śmiech, okrzęki, przerażenia dum i woła
nia artystów m uzycznych, któ
rzy altów ki, skrzypce, smyczki,
fagoty i trąby podnieśli na obronęorkiestry. W a lk a trw ała prze
szło godzinę, nareszcie stróż i
trzech rzeźników odprowadzili
powstańców do owczarni. D y 

rektor widział się zmuszonym
nazajutrz używać owiec malo
wanych. Później jednak dyrektor
innego te a tru , niedawszy się od
straszyć tym przypadkiem, z/iowu wprowadzał na scenę owce
ż y w e , które dastatęcznie wy
uczone, spokojnie postępowały
za pasterką. Gdy się ju ż zbu
dzono tćmi aktoram i, biedne bąrany musiały powędrować na
sprzedaż do rze źn ikó w , tak,.iż
słuchacze może niewiedząc o tern,
zajadali polem w kotlelaeh swoich
uwielbianych artystów* § ic tr(ln'
sit gloria munda
—
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ZMIANA KOLORÓW.
Pewnćj pannie zapowiedzia
łe m , że dostanie m ęża, na to
zarumieniła się. «Nierumień się
moje dzićcię,» rzekłem jć j, *jeźli niecbcesz iść za m ąż, niebędęcię sw atał.* Panna zbladła.
• W id z ę , • mówiłem da|ćj, •pa
ni niejesteś jeszcze zdecydowa
n ą , zostawiam jć j kilka lutcza$u
do namyślenia. > Panną przystała
na to i — posiwiała.

W K rakow is , C zcionkami J ózefa C zecha .

