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Ulice po wy sadzał i w gwiazdy 1
(w koła,
A gromada przed drzwiami o swe
(grunta wola.
W miejscu ■;dawnych natzędzi
(przemądre machiny, ‘

Które dwa dni naprawiaj pójdą
(pół godziny,
A gdy wszystko parowe, gdzie się
(okiem rzuci.
Młyn stoi browar zgorzał,'młó*
(carnia ipemłóci.
Stodoły jak pałace a próżne są( siek i,

I tysiące glupstśr jeszcze, —■
Lecz* co z tego najpraykrcej, naj*
( bardziej niem iło,
Co mi w tej całej, sprawie oczy
( otworzyło ;

Źe mnie trzeba pieniędzy, tu
(ani tymfika ’
A , Mościa Dobrodziejko, to du( szę przenika!
W-stajni Czech, Francuz w ku*
(cbni wszystko ściera tłoczy
Bigosu nikt niełiźriie, barszczu
( ani.zoczy;
I teu Anglik talarki zabiera da( reuino

30.

Nrów w ynosi Z ip.

6 i przyjmuje się w
księgarni Czecha.
w handlach Kucha

i Schrcibera.

1838

R oku.

' * Co to za rządzca! Boże zmiłuj się
(nadeinną!
. Ja niejestein gospodarz, lecz
(przeciem nieślepy,
Ze na miejscu pszenicy, tysiąc
( korcy rzepy
. . . . ...............Oni jedzą może
Lecz nam rzepę jeść ! na co? kię( dy mamy zboże.
ffrę d ra w C udzoziem czyżnie.

Przesada ta choroba robiąca
ludzi jeźli niegłiipićmi In zawsze
śmićsznćmi, szczęście źe zawsze
chwyta się młodych i ogranicza
się do ich postępowania i stroju—
Z przybyciem łat a tern samem
rozumu zwykle tacy wyleczeni
bywają, a nawet cały ślad cho
roby zniknąć może jeżeli posta
rają się próżnią w głowie po
wód tej słabości, zapełnić pozytecznćmi naukami i wiadomo
ściami — Dla tego śmiejmy się
tylko z takich — Lecz gdy prze
sada owładnie już dojrzałego
człowieka nie śmićszuość ale li
tość wzbudza w nas jej ofiara,
bo szkody poniesione są niedowynadgrodzciiia! Na nieszczę-
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śeie ileżto rozmaitych' przesad
widziemy w ludziach — Z licz
nych przykładów przedstawić je
den zamierzyłem : to jest prze
sadę w chwytaniu się bezbraku
wszelkich najświćźszych wyna
lazków; ten wybrałem zdwóch
powodów : najprzód iź uważam
go za zbyt szczególny w naszym
kraju w którym zwykle i spra
wiedliwie narzćkają że tylko najświeższe mody bo niedodam że
zbyt suruwemi śmieszności i wa
dy zagraniczne w moment na
śladowców znajdują — powtóre
chcąc tych którzy przyswaja
ją nam pożyteczne Wynalazki
wslrzymaćod przesady, aby przez
to nieodslraszali współobywateli
ale aby stali się dla nich zachętą
tak potrzebną — Po długiej niebytności przybyłem do stolicy
w interesach familijnych, a gdy
te nadspodziewanie prędko za
łatwiłem , zostało mi dosyć czasu
do przepędzenia na iiiczein to
jest na odwićdzaniu dawnych
moich znajomych tak w mieście
jako i po wsiach. Nie tu miej-sce opisywać wszystkie przemia
ny od dwudziestu lal zaszłe, któ
rych ślady w stanie moich przy
jaciół widziałem— Możnaby w
tym przedmiocie ciekawszą na
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pisać d»&lÓry!| niż Idziego Blassa— Wspomnę tylko o jednym
‘moim dalekim krewnym Panu
Walerym który niewiedzieć ja
kim sposobem przyszedł do
pięknego m ajątku,wolę powiedzićć że niewiem jakim sposo
bem jak powtarzać różne a zwy
kle złośliwe ludzkie domysły—
Do odwićdzenia puna Walerego
mieszkającego pod Krakowem ,
namówił innie pan Jan, czło
wiek bez zatrudnienia a zawsze
ogromnie zatrudniony który mi
się przypomniał jako niegdyś
dobry przyjaciel mówiąe mi:
> Zrobisz uiu wielką przyjemność
będzie najszczęśliwszym że bę
dzie mógł ci okazać różne no
we wynalazki i r»»sprawiać o
gospodarstwie wiejskićm o udo
skonaleniu o oś wiacie— Od cza
su jak na nieszczęście jego, ktoś
mu tam w Paryżu wyrobił pa
tent na członka towarzystwa za
chęty przemysłowej ten człowiek
nic nierobi tylko trwoni mają
tek na doświadczenia wszelkich
wynalazków z których zaledwie
setny na korzyść spółeczności
obrócić się daje» — Nadszedł
dzićń umuwiony do tćj wypra
wy, raiio ruszyliśmy z Krakowa,
a że wioska ta na nieszczęście
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nieleży na jednym ż dwóch ro wisiała znowu jakaś metalowa
bionych gościńców, więc cho piramidka — W idząc iżtaszczeciaż tylko dwie mile oddalona gólnićj zwracała naszą uwagę,
jest od miasta, musząc prze rze k ł: « pewny jestem że ten no
bywać najgorszą drogę zalcdwic- wo bo dopiero w roku 1857 w y
śiny wcztery godziny stanęli na naleziony przez Baptiste Lenti
granicach wioski pana W alere ze Sain Gall wilgociomićrz albo
go , oznaczonych jak gdyby chiń jak go dawniej zwano hygroskim murcm jakąś kratką żer nietr niejest im dotychczas zna
dzi — Nićmogąc pojąć co to jest, ny, przecudny wynalazek, wićm
zapytałem mego towarzysza, naprzód czy będzie w iatr, grad,
• miał to hydź żywy plot z głogu czy szron , tylko zobaczę czy pi
białego* odpowiedział < lecz pan ramidkę pokrywają kulki, iskier
W alery bojąc się aby od kogo ki czy plamki — No i tak proszę
niezostał wyprzedzonym w za się przypatrzyć jak sprawiedli
łożeniu podobnego, niczważąjąc wie pokazuje, ale możemy te
na ostrość pory zimowej, spro obserwacye robić z wygodą, kto
wadza głóg z W ę g ie r robi płot, zmordowany niech siada* — T u
a zamiast tego wystawił sobie laskę którą trzymał pod pachą
klatkę w klórćj się pokazuje dla rozkłada i prosi aby który z nas
zabawy znajomych — Lecz otoż usiadł na tym krześle w kształ
i ptaszek czeka na nas >— Po cie łrójnoga — Mój towarzysz
pierwszych uściskach i grzeczno Jan chciał sobie zrobić te w y
ściach zwyczajnych , nićmógłem gódkę lecz że ciężkość jego ga
się wstrzymać od przypatrzenia tunkowa była w stosunku odwrosię ubiorowi tego amatora no tnćm do oporu tak subtelnyeh
wych wynalazków— Ponieważ nóżek , jak pan W alery powie
droga była błotnista więc miał d zia ł, przeto prawa ciężkości
drewniane podeszwy z cztćrema spełniły się , trzasła jedna z nóg
przecięciami, na głowie kape a pan Jan usiadł trochę, za mo
lusz nieprzcmakający, a płaszcz cno na ziemi — Takowy przypa
z gumy elastycznej— W ręku trzy dek rozśmieszył i uwolnił nas
mał jakąś szklaną buteleczkę w oil zapewne nudnych obserwacyj
którćj nad powićrzehnią wody i ruszyliśmy ku dworowi.
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«Ż a łu ję ,» rzekł idąc z nami
pan W a le r y , «iż mnie tu a nie
w mojej wiosce W Galicy! odwie
dzacie gdyż tam założyłem Fa
brykę cukru burakowego, która
jest w zupełnej czynności, przeto
musicie się ograniczyć na sko
sztowaniu przy stole je j owo
ców jakie wydała — O trzym uję
dóść znaczną ilość syropu lecz
raiiuacya , odczyszczanie i. w y 
bielanie cukru jeszcze mi trudne,
a choć go otrzymuję za pomocą
najsławniejszego w tych czasach
apparalu Rolha wystawionego
w ra fin e ry i A lzarką zwanej we
F ran eyi pod Slrazburgiem je 
dnak fu n t takiego cukru kosztuje
mnie do dwóch złotych i jeszcze
do lego czuć go przepalaniem
i ma nieco smaku buraczkowe
g o — A le to wszystko bynajmnićj
innie niezraźa, powtarzając so
bie ciągle przysłow ie: nieodrazu
K raków zbudow ali, czekam cier
pliw ie na przybycie jednego z
członków towarzystwa zachęty
przemysłowćj w P a ry żu , którego
ja k panom zapewne wiadomo
mam zaszczyt być także człon
k ie m , mówię zaszczyt, bo tam
dobićrają lu d z i; ten gdy przy
będzie to nauczy mnie wszystkich
najnowszych ulepszeń jakie przed

parę miesięcami zaprowadzili M a thieu Domhasle i Crespel —
Dellisse; są to dwaj najsławniejsi
mężowie którzy niezmordowaną
wytrwałością , doskonałością apparatów fabrykę cukru do tego
posunęli stopnia że można powiedzićć że wkrótce cała prawie
Europa przekonana o dobroci
cukru burakowego obćjdzie się
bez kolonijalnego — O gdyby u
nas zaczęto zakładać podobne
fabryki możebyśmy doczekali się
tego że ja k dawniej śpichlerzem
lak teraz cukierniczką dla za
granicznych bylibyśmy — .Lecz
szczerze między nami mówiąc
W’szakże nas tu nikt niesłyszy,
że o tćm wątpię, bo znam moich
ziomków we. wszystkićm upór
do niepoprawy i niezwałczone
niczem przesądy— boleję nad tćm
lecz co ro b ić, nadćjdzie czas
upainiętania, będą żałować ale żal
ten będzie po czasie — Skończmy
o tern mówić bo aż serce boli.
Przed obiadem obejrzćmy mle
czarnią w której robię wyborny
sćr holenderski. Czybyście pa
nowie w ie rz y li, że za ten ar
tyku ł w pływ a do Holandyi naj
mniej ze cztćry miliony złotych—
a kraj nasz w części przyczynia
się do tćj kontrybucyi, założy-
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łem przeto i tę fabrykę i jak się
spodziewani'ze wkrótce uwolnię
ziomków moich od tego hara
czu — Tćmczasem muszę was
uprzedzić, iż obiad będzie skro
mny, kucharz mój wczora ska
leczy! się mocno doświadczając
rondla samowara•— Niezgrabny
człowiek , choć mu dostatecznie
wyjaśniłem leoryą cieplika i ci
śnienia, za nadto wiele ognia
dodał machinie a para gwałto
wnie zebrana wćzczośei ' wysa
dziła pokrywę. O mało-co niezabity został, szczęściem'jednak
uszedł zzyciem, jedno tylko ueho straciwszy— Z tern wszystkiein co to za wyborny w y
nalazek w 2 5 minutach mieć obiail gotowy • — « W ielki skutek
cywilizacyi terażnićjszy, ■ rzekł
mój towarzysz pan Jan rusza
jąc ramionami—- «Czło wiek przy
właszczył sobie moc płynów ela
stycznych i wydobył stąd naj
dzielniejszą siłę— Mało jest dla
niego że w rękodziełach zastąpił
przez nią użycie rąk ludzkich
i siły koni , że może pływ*ać pó
morzu przeciw wiatrom , latać
po kolejach żelaznych i przewozić
po tych najcięższe wozy musi
jeszcze i do najdrobniejszych
czynności używać pary — Pra

wda , że jeżeli tworzgnię, się
pary jest obfitsze nad potrze
bę, jeżeli opór kotła nicjest.
w stosunku ' do ciśnienia pły
nu , nakoniec jeżeli jest tarcie
jakowe między wentylami wpuszczająceini i wypuszezającćilli,
może nastąpić pęknieóie, którego
skutki trudne są do 'wyracho
wania , a najpodobniejsze mię
dzy nićmi, śmierć — lecz przy
jemna to jest rzecz ginąć, wie
dząc przynajmniej o ' przyczy
nach : jestto korzyść , ' którą się
niekażdy pochlubić może, a nadewszystko gdy się ma do czy
nienia z panami doktorami.*
Tak rozmawiając, zbliżyliśmy
się do domu przechodząc dziedzićniec folwarku dosyć na pozor pięknego — Nasz przewodnik
pokazywał nam w szopach mnó
stwo narzędzi rolniczych kształtu
nam nieznanego, objaśniając ich
sposób użycia. Były to pługi o
kilku lemićszach, na kółkach i
bez kółek — machiny do siana,
walce do robienia skib i t. d.
nareszcie wyciągnął jakiś pług
i tak rzekł: «Nad tern pługiem
musicie się dłużćj zastanowić,
jestto pług ulepszony przez Jó
zefa Granża z Haralu we Francyi
najświćższy wynalazek i naj-
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świeższy mój nabytek — D ługo
pług przedstawiał liczne niedo
godności aż nakoniec udało się
w naszych czasach właściwszćm
p ra w mechanicznych do praktyki
zastosowaniem wcielić w niego
ie tak rzćc można siły rolnika,
które tracił dźwigając pług po
dniach całych własnćmi rękam i,
ale nadto potrzebował w praw y
i zręczności — G ranż niebyt me
chanikiem tylko wyrobnikiem
ro ln iczym , lecz gruntowna i sa
modzielna jego rozwaga odkryła
mu błędy pługa którym orał i
na takie wprowadziła domysły,
lecz nasz włościanin choć całe
życie chodzi za pługiem , nic niew ym yśli bo nigdy o tćm niemyśli — Proszę tylko rozw ażyć,
m ów ił d a lć j, ja k ten pług od
znacza się szczególnićjszą do
kładnością a zarazem składem
tak prostym że nim każdy po
sługiwać się m oże.* T u zaczął
długą rozprawę to o grządzieli,
lemieszu, ław icy, odkładnicy i t.
d. i zakończył ją trafnćm i sprawiedliwćm sądem dla tego ten
dosłownie pow tarzam y: <Skład
niejest trudny, urządzenie i w y
konanie ła tw e , bo taki sam nasz
rolnik z pomocą kowala z pługu
zwyczajnego przerobić może —

Jeden człowiek potrafi orać nim
bez trudności, a dwa małe na
sze chłopskie koniki bez wysi
lenia w najcięższym gruncie uciągnąć zdołają — Dziś gdy prze
cie wszelkie usiłowania kutemu
dążą aby rolnikow i owemu najpożylecznićjszcinu członkowi to
w arzystwa ludzkiego ulżyć i dopomódz spodzićwam się że to
co wam powiedziałem upowsze
chnić starać się będziecie — M o
że zostaniecie tyle szczęśliwćini
iż wam się uda o pożytkach tego
przekonać choć kilku naszych
ro ln ik ó w — Ja już poczęści tracę
nadzieję, abym to dokazał, bo
przekonałem s ię , że rolnik nasz
jest najuporczywszym przy swojćm zdaniu człowiekiem pozby
wającym się z największą tru
dnością zwyczajów swoich ściśle
połączonych ż jego pracą -— Zgo
dzi się łatw o na odmiany porząd
ku w domu lecz żeby sochę za
stąpić p łu g iem , trudno jest te
go dokazać, tak jak trudno nie
których gospodarzy przekonać
Że użycie wapna jako nawozu
niewypali raz na zawsze essencii
ziemskiej co karm i zboże ■
— Oprócz tego uporu jest jeszcze
podług mnie jedna zawada sto
jąca na przeszkodzie upowsze-
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clinienia u nas pożytecznych wy że w niektórych kantonach były
nalazków a ta jest: Stan wię w roku zeszłym okropne grado
cej jak mierny zasobów rolnika bicia mimo tych konduktorów ,
i kosztowność narzędzi — Lecz lecz ustawiono je o sto stop je 
może nadejdzie czas w którym den od drugiego, ja porosła* iain
panowie obdarzą włościan ta- je o pięćdziesiąt, a wtenczas
kićmi narzędziami, a biorąc w niech spróbują burze. > — Mój
zapłatę po miarce zboża naprzy- kolega Jan ledwie się mógł
kład i im ułatwią i ofiary swej wstrzymać od śmićcbu, ja wzdy
niestracą a korzyści dla obu stron chałem nad nierozwagą człowie
powiększą — Trudno jest bez ka , który pełen nauki i dowcipu
pićniędzy co robić i mnie wszy trwonił majątek, chwytając bez
stko co tu widzicie kosztowało braku wszystko co tylko czyn
w ie le , lecz sieje dla zbioru i za ność naszego przemysłu spło
rok spodzićwam się podwoić moje dzić zdołała, do którego rzu
dochody— U w ierzycie!, że mi cają się tłumnie awanturnicy
dzierżawca uciekł, człowiek cie szukający szczęścia.
m ny mniemał że go zgubię uPrzybyliśmy wreście do domu
żywając nowych wynalazków — obejrzawszy fabrykę sćrów ho
Umyśliłem teraz wioskę trzymać lenderskich. Nietrudno mi było
na siebię, ale ileż trudów po rozpoznać iż długo jeszcze nkonywać muszę, co się uagnić- doskonalać potrzeba ten rodzaj
wam na te niezręczność i nie- pokarmu nim potrafi zrówjiąć
rostropnośe naszych włościan, się a prawdziwym holenderskićm,
niszczących cały pomyślny sku i myślałem iż nic zgubnićjszego
tek wielu z tych narzędzi przez niema dla handlu nad maniją
niezręezue użycie — W id zic ie , naśladowania wszelkich płodów
rzekł dalćj, ten zapas drągów ekzotyczuyrh i tamowania wszel
z końcami okutćmi w mosiądz i kich dróg zamiany— Wchodząc
te słomiane pasy : są to kondu- do salonu zastaliśmy przybyłych
kłory gradowe które każę poroz różnych gości, w tych liczbie
stawiać na moich polach — Kon- był podeszły w latach szlachcie—
duklory te cudów dokazują nad zważając jego miny nadewszyjeziorem genewskićm— Prawda, stko len uśmićcb szyderski ze
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wszysiluego en go otaczało mnie
małem i i to, (tył .antypoda- na
szego amfitryona*— M oje -prze
czucia niezawiodły innie ja k In
w następnym numerze Zbieracsa
kto będzie miał cierpliwość'czy
tać, przeczyta.
(DALSZY CIĄG N A S T Ą P I.)

ZĄYŁOKI NAPOLEONA.
Z PAMIĘTNIKÓW ABRAHAMA M 1LLINGT0NA,
SIERŻANTA ARTYLERYI
NA

W Y S P IE

Ś W IĘ T E J

HELENY.

u «W niedzielę, dnia 6 maja
1 8 2 1 roku , wywołano mię z ko
ścioła , i dano zlecenie sporzą
dzić cynową trumnę dla jene
rała Napoleona Bonaparte. W
poniedziałek, dnia 7 tegoż mie
siąca, odebrałem rozkaz w Longwoodhoiise, zlutować tę cyno
wi) trum nę , zawierającą zwłoki
jenerała Napoleona Bonaparte.
Lutowanie to wykonane zostało
w obecności jenerała Bertranda
• i ' M o n tlio lo n a, pani B e rtra n d ,
franciizkiego kapelana i chirur
g a , tudzież pana D a rlin g , do
ktora Rushopa 2Ogo angielskiego
pułku piechoty, i kilku sługfrancuzkich. Z w ło k i jenerała w zu
pełnym uniformie złożono do tru 

W

mny,. ohitćj hiałą kitajką i wyp ebanćjibaw ełną. Stosow any ka
pelusz jego postawiono w poprzek
na udach; na piersiach miał
g w ia zd ę , krzyż i kilka meda
lów złotych , prócz : tego wło
żono, także do trum ny jego kilka
monet rozmaitćj wartości. Serce
jego włożono w srćhrne naczy
n ie , napełnione spirytusem, któ
r e , gdym przylutow ał srebrną
n a k ry w ę , między nogi mu po
stawiono. Żołądek schowano do
-srćbrnego dzbanka, napełnione
go spirytusem, i wstawiono także
■do trum ny. Prócz tego włożono
tam srebrny ta lć rz, nóż, wi
delec, łyżkę i srebrną filiżankę.
Gdy złożono do trum ny zwłoki
zwszystkićm i wyż wyrażonćmi
rzeczam i, przy lutowałem wieko,
wybite białą kitajką i wypchane
bawełną. Potćm trum nę cyno
wą- włożono w trum nę z drzewa
mahoniowego , te obiedwie zno
wu w trumnę o ło w ian ą, nare
szcie wszystkie trzy trum ny wło
żono jeszcze w trum nę z maho
niu , tak dalece, iż jenerał N a
poleon Bonaparte w czworakiej
Irum niespoczywa. A b r. M illingto n , sierżant przy S t. Helenskićj a rty le ry i.*

K rakowie , C zcionkami J ózefa C zecha.

