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Salon pana Walerego zdobiły
utwory lilo eh ro in ii i Iitogra fi ii,
na kominku palił się ogień Có
rka, nad kominem stał zegar
którego tarcza koła i wszystko
codo niego należy zrobione było
z kartonu, a około zćgara wa
zony z naśladowanego marmuru
— Tym ustalnićin gdym się przy
patrywał zwróciły bowićtn moją
uwagę dla swej wielkości, zbli
żył się ów w latach szlachcie i
jakby dla przekonania że mnie
przeczucie uieomyliło rzekł: • Pe
wnie pan przypatrując się tym
z naśladowanego marmuru wa
zonom, myślisz że uiejesteś pod
Krakowem niedaleko Dębnika
gdzie nam natura dała prawdzi
wy marmur. Jaklo, rzckh-m
przerywając m u, to niejesl pra
wdziwy? Zapytanie to, posły
szał pan Walery i nieprzypuszezając do odpowiedzi nikogo,
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tak się odezwał: ■Chwałą jest dla
panów Roux i Vidal wynalaz
ców sposobu robienia sztucznych
marmurów to zapytanie, lecz
tej chwały już niepierwszy raz
w domu moim doznają bo któż
by się nieoszukał ? powierzchnia ,
kolor, postać tego prawie niczem się nieróżni od wydoby
tych złona ziemi i dziełem przy
rody będących— Sprawiedliwie
towarzystwo paryzkie zachęty
przemysłowej uwieńczyło nadgrodą ten pożyteczny wynala
zek .— Pożyteczny dodał stary
szlachcic ale nie dla nas, żeby
wynaleźli jak złoto robić loby
nam się na co zdało, ale co nam
po fałszywym marmurze, czyż
mało mamy prawdziwego w na
szych górzystych okolicach —
Nikt mu nic uieodpowiedział bo
pau Walery dla uniknienia jak
się zdaje rozprawy, zaprosił
wszystkich aby się przypatrzyli
wydobytym z komody różnym
medalom złotym , srćbrnym i
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branżowym, które rozdała w Pa
ryżu aka lemija lub towarzystwo
zachęcania —-Niestety pomyśla
łem sobie, jeżeli nieupainięia się
ten człowiek i niepozbędzie się
tak kosztownej manii, niedługo
zabierze was jaki brodaty przyja
ciel. Smutne te przeczucia, przer
wał mi pan Walery schowawszy
medale, mówiąc: « Po wczcsnćin wstaniu po drodze i przed
ladajakim obiadem jakto już.
powiedziałem, zjeść śniadanko
niez.aszkodzi , szczególniej że
smaczny belslyk w lii minutach
mice możemy— Nieczekająe od
powiedzi wyszedł; w moment
za otworzeniem drzwi ukazał
się na powrót pan Walery dźwi
gając małą skrzynkę blaszaną
w kształcie komódki a za nim
służący z polędwieą i z koszykiem
wapna niegaszonego — Otóż ma
cie panowie, rzekt do nas, ku
chnię bez ognia, która niemało
sławy zjednała panu Maugham
profesorowi chemii w Londynie
swemu wynalazcy; lecz nietraćmy czasu zamiast opowiadania,
proszę się przypatrzyć — Tu wy
sunął szufladkę z tej komodki ,
włożył wilią polędwice, nail nią
zaś i pod nią poukładał kawałki
wapna, służący polał tę woda

dla wydobycia ciepła —Po pię
tnastu minutach tryumfującą mi
ną poglądująe po przytomnych
wysuwa szufladkę — trzeba było
widziećjego pomieszanie gdy za
miast upieczonego befslyku zo
baczył polędwice okrytą rozpuszczonćm wapnem— uCóźlo kre
mem wapieiiunem myślisz po
częstować swych gości, śmiejąc
się zawołał stary szlachcie ! O
przypadek nietrudno , rzekł pan
Walery, musiala się dziurka
zrobić, lecz to bynajmniej nieszkodzi sławie wynalazcy — Ob?
nieszkodzi jemu , śmiejąc się mó
wił stary szlachcic , ale szkodzi
tym, którzy mieli ochotę zjeść
śniadanie— Chcąc poratować go
spodarza po zapewnieniu źc obejdzicm się bez śniadania usiło
wałem wzniecić inną rozmowę,
a wiedząc iż. uaj,tewiiićj tego
dopnę i najlepiej zadowolnię go
spodarza , przebąknąłem kilka
słów dążących do okazania że
wiek teraźniejszy jest prawdzi
wie wiekiem jednoczenia tego
co dotąd roz.dzićlonćm było; na
uka i doświadczenie, teorya i
praktyka, łączą się dziś ściślćj,
wyraźnićj, niż kiedykolwiek —
niebyło nigdy tak porządnego
syslematu nauk, tak ścisłego
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między sztuką a umiejętnościami dziwił najuezeńszych znajomo
związku, u szczególniej, takiej ścią nauk przyrodzonych; Fran
trafności w zastosowaniu prakty- klin drukarz od piorunów bro
eznem do najrozmaitszych ga nić Się nas nauczył, Arkwricht
łęzi przemysłu, teoretycznych perukarz pierwszy maszyny do
wiadomości, jaklo w dzisiejszych przędzenia bawełny urządził ,
postrzegamy czasach. Moje prze- W alt prosty robotnik fizycznych
hąknienic wywołało długą i róż narzędzi, zyskał pomnik w A n 
norodną rosprawę w której nie- glii za wydoskonalenie maszyn
zaniedhał pan W alery popisać parowych — A jeżeli surowa pra
się z wszystkiemi wiadomościami ktyka tyle rodzić może korzyści
— Dużo mówił a najmądrzej jakże wielką posługą na tćj dro
szemu się trafia gdy dużo mó dze są szkoły przemysłowe —
wi że w tern niema ani ładu ani O wierzajcie mi panowie dawno
składu, i często wyrwie się to, jako obywatel niedoznałem ta 
c i lepi ij było przemilczeć, dla kiej radości jak kiedy niedawno
tego niedziwmy się panu W a  zwiedzając szkołę techniczną w
leremu że i on wyrwał się nie Krakowie, przekonałem się o
raz ni wpięć ni w dziewięć i że coraz pomyślniejszym wzroście
wszystko pomieszał jak groch z lej szkoły istniejącej u nas do
kapustą — Lecz minąłbym się piero od kilku lal — W iele
z prawdą gdybym nieopowiedział na zaprowadzeniu jej zyskać mo
że w jego rozprawie było wiele żemy, wkrótce może będziemy
bardzo trafnych uwag— Z przy mieć biegłych we wszelkim ro
jemnością nawet słuchałem kie dzaju pracowników; ważności
dy dowodząc, że doświadczeniem i korzyści tego rodzaju zatru
tylko rozwinięta nauka pożyte dnień staną się powszechniejsze,
czne i wielkie dzieło zbudować nikt niehędzie się wstydził zo
może te słowa niemal m ów ił, stać fabrykantem i obejdzie się
• Dzieje nas uczą, że wielu pro bez pomocy i rozumu cudzoziem
stych rzemieślników, praktyką ców , którzy zwykle wszelkie
jedynie na sławę i wdzięczność korzyści do swojej ściągnąwszy
potomności zarobili sobie: Da- kieszeni, ogołacają nas tylko z
lambert szklarz z powołania za pieniędzy— A zresztą kto wie
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czyli tćż pomiędzy oddającćmi się
le g o rodzaju pracy niezuajdzie
się jaki nowy Kopernik który
jak ten układowi światów nie
bieskich tak on umiejętnościom
przemysłowym nowy, nieznany
dotąd nieoada kierunek. Niewićm
jak długo byłby jeszcze rozpra
w iał pan W a le ry , bo jak po
znałem że w przedmiocie tym
bvł obczylany i posiadał wierną
pamięć, gdyby nieodczwał się
jego antypoda: «Cbcesz nas za
sycić urojonćmi nadziejami, a iny
wolelibyśmy zasycić się oczeki
wanym obiadem a raczej w ie
czerzą 1)0 się ju z ciemno robi —
I na ciemność i na apetyt poradzićmy my tu za ra z , odpo
wiedział pan W a le ry — zadzwo
n ił i przybyłemu służącemu w y 
dał po cicbu rozkazy — Ten zbli
żył się do stołu na którym stała
wielka lampa i tę zapalił — Było
to oświecenie gazowe— Zaledwie
ruszył kurkiem natychmiast po
całej sali rozszedł się zapacb
nieprzyjemny wraz ze światłem
-----Pochlebcy pieczeniarze (n a
których uiezbywało w domu pa
na W alerego chociaż rzadko kie
dy z komina się u niego kurzyło
•gdyż parowa była kuchnia)w y
dali okrzyk podziwienia; wtedy
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nasz pan W a le ry tryum fujący,
przybrawszy postać pełną rado
ści , zbliżył się do stolika jak
professor mający dowodzić jakowegoś tw ierdzenia: «T o jest
gaz przenośny, rzekł do przy
tom nych, przysyłają mi go z
Paryża i odtąd innego oświe
cenie niecbcę— Co się tycze przy
padków , już temu zapobieżouo;
możecie panowie być spokojni.
Recipicns zrobiony jest lak mo
cno , iż się oprzćć potrafi ci
śnieniu BO atm osfer, a ja go
napełniać każę tylko na 4 3 —
P ra w d a , rzekł stary szlachcic,
lecz jeżeliby się zdarzył jaki przy
padek , bo waszym płynom ela
stycznym tak jak żydom nigdy
niew ierzę, bodajby tylko trafił
w głow y elastyczne, to jest nienapełnioue m ózgiem , który się
wysmażył zupełnie nad projek
tami zmian we wszystkićm —
Gaz waćpana jest trucizną, dzi
wno mi że polieya go niezakazała — A do lego co mi za py
szny wynalazek machiny piekieln ć j, którą niezręczność służą
cego rozsadzić może — Nasi
przodkowie łojem ś w ić c ili,a w
święta i uroczystości używali
świćc woskowych — Zostawmy
sztukmistrzom te fig le , a my
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pomni nu nasze woły i pszczoły
palmy łój i wosk— Na szczęście
dano znać do stołu a lak skoń
czył się ten ustęp równie ory
ginalny jak inauija naszego re
formatora.
Salę jadalną oświecał także
gaz przenośny, rażący nadzwy
czaj moje oczy — Ledwie sko
sztowałem zupy, musiałem po
łożyć łyżkę; lecz gospodarz uprzedzony, mniemając iż zahićram się do pochwał rzeki: « Sma
kuje waćpanu ta zupa przypadek
mego kucharza, zńaglił mię do
użycia rzeczy przechowanych.
Jestlo terouen mieszanina karto
fli, marchwi i galarety, suszo
nych sposobem pana Ternaux.
Co to za dobrodziejstwo dla ludz
kości ! Dla tego wdzięczność
publiczna potrawę tę oznaczyła
wyrazem w którym pićrwszasyllaha przypomina początek imie
nia tego światłego filantropa i
wioski Saint-Ouen miejsca prać
lak ważnych. Kilka filiżanek
Wrzącej wody, a w przeciągu
pięciu minut można mieć wy
borną jak widzicie, zupę» —
Chciałeś chyba powiedzieć ob
mierzłą filautropiezuą zupę, rzekł
stary szlachcic z rubaszną otwar
tością , wołałbym żebyś byt nam
dał już zupę z chicha i wody,

chociaż i ta kaduczuieniepasuje
do naszych żołądków nawykłych
do haszczu z kiełbasą.
Gospodarz spojrzał na mówią
cego okiem pełnem politowania
i kazał obnosić utaderę — Gdy
przenoszono koło innie zaleciał
mię zapach gorzałki, w smaku
zaś dał się uczuć miód dosyć
wybornie. « Podoba się waćpanu
to wino? wszakże przecudne, <
rzekł Walery Uśmiechając się —
Skłoniłem się tylko nieśmiejąc
wyrzec kłamstwa — • Przyznam
się, iż to jest mojej fabryki,
ale najleps-i smakosze oszukali
się na niem5 cheinija zrobiła
teraz zadziwiający postęp, po
trafi ona najgorszym winom na
dać kolor, zapach, i smak ta
kich , jakich tylko zapragniemy
----Na drugie danie służyć pa
nom będę winem bordealix \ szampańskiem , które uznacie za wy
borne, a które także są mojćj
roboty. Wkrótce nikt uierozpozua tego napoju, ani go nazy
wać będzie imieniem jego oj
czyzny, już nie wytłaczać wina
ale robić go będą — Winniśmy
te sztuczne wina Francyi temu
krajowi przemysłowych koncep
tów , takto tam nie niezaniedbu ją
zrobić co tylko da się zrobić
chociaż potrzeba ich do lego
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nienagli; gdyż posiadają najwy
borniejsze krajowe wina, dum
nie się z niemi popisują i wszy
stkie zagraniczne ze wzgardą
wspominają: ale u nas i wła
snych nićmamy i nikt niepomyśli jak ten brak zastąpić a na
wet wymyślone sposoby nikt nie
stara się upowszechnić ° — «A
juz tez muszę się odezwać, «
rzekł stary szlachcic , «fałszować
innego kraju płody, jest oszukańslwem, ja zarówno fałszy
we wino jak fałszywych przy
jaciół uważam, tamto się wkra
da w gardło, ci w nasze serca
a i tamto i ci polem zarówno
szkodzą — Zresztą niech każdy
kraj z tego ciągnie korzyści co
mu natura dała i dla nas ona
niebyła macochą, kto clice rnićć
wermisele dobre, musi kupić
sadomierskiej przenicy, z litew
skiego lnu piękne tylko płutna
się robią, z konopi hiało-ruskich
najprzedniejsze tkaniny na letnie
slroje» — Gdy się ta rosprawa
ciągnęła, ja tymczasem dla od
trącenia smaku fałszywej madery, ułamałem kawałek chleba,
lecz włoży wszy w usta poczułem
smak osobliwszy. Tćm nowóin
zdarzeniem uderzony, inusiałem
mice postać osłupiałego. Nasz
gospodarz nielracąc miny rzekł:

» Chleb ten jest zżyta zebrane
go w roku 1827 które zachowa
łem w dole (.$7/u). Możewaćpau
czujcsz w nim trochę slęchliny,
lecz doskonały ekonomista za
pewniał mnie, że po wydoby
ciu wystawione na mocny prze
wiew straci zupełnie len smak—
Te doły winniśmy także gorli
wości tego wielkiego filantropa:
będą one naszem zbawieniem
wczasie głodu. Na nieszczęście
dziesiąty rok upływa a ciągle
mamy żniwu obfite. To lak jak
by naumyślnie— Lecz niech tyl
ko zdarzy się nieurodzaj ! Kal
nicy okoliczni śmieją się złego
postępowania, ale ja z nich kie
dyś śmiać się będę i dla tego
buduję jeszcze trzy nowe doły,.
Zmuszony nareszcie do jedze
nia tego chleba filantropiczuego
i picia wina robionego, wzią
łem jako wynadgrodzenic zraz
skopowej ćwiartki gotowanej.
Lecz zaledwie do ust dotknąłem,
a wszystko się we mnie wzbu
rzyło na zapach mięsa zepsute
g o , do którego przyłączył się
gryzący kwas jakiejś starej tlustośei. Walery w zachwyceniu
radosnćm woła: «To wyborny
człowiek, ten pan Appert. Oto
skopowina przyrządzona i za
chowana sposobem pana Ouinton
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z Bordeau.Y , wydoskonalonym
przez, pana Seijnin z Annonay. «
— Ledwie co skończyło się to
pierwsze danie, poczęła się ro
zmowa o postępie ośw iecenia, któreśiny szczególniej winni wpro
wadzeniu sił niewidomych do rękodzielni— Nasz gospodarz z za
pałem rosprawiał w tym przed
miocie , i właśnie począł dowo
d zić, że żaden wiek w’ staroży
tności ni wczasach nowszych
niebyt hardziej oświćeonym od
naszego, gdy w tćj chwili lampy
gazowe zgasły a myśmy zostali
śród największej ciemności. W y 
padek ten w samą porę zdarzony
tak się zabawnym wydał w szy
stkim gościom, iż huczny śmićch
pow stał— Jeden tylko W alery
nie dzielił powszechnćj radości,
piorunował na służących czemu
go nieostrzegli, że okitowanie
rurki kommunikacyjnćj było tak
niedokładnie zrobione, iż przez
nie gaz palny wydobyć się po
trafił ze swego więzienia —
• Piękne ośw ićcenie,» zawołał
sąsiad, stronnik dawnych zw y
czajów , «jeżeli takie są w szy
stkie nowe w ynalazki, to nam
przyjdzie karki połamać.
( dokończenie nastąpi . )
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CERLLIK ZA SZALONEGO
W LONDYNIE O G ŁO SZO N Y .

John Gread był sławnym cerulikiem w Londynie i bardzo
mu się dobrze powodziło. Gołarnia jego była licznie odwie
dzaną i co chwila wpływał świeży
pićniądz do worka. Miał jedne
go tylko subiekta, len pokłóci
wszy się z nim , porzuciłgo i na
przekorę otworzył oficynę tuż
o kilku kroków koło oficyny
Greada. Na jego miejsce przy
jął Grend innego subiekta, mło
dego
Irlandczyka, imieniem
Dick. W dniach pićrw’szych mło
dy przybysz wybornie się spra
wował , lecz zaczęło gości uby
wać i mimo najtriększych usi
łowań Greada przypodobania się
gościom , każdy oficyny je g o ,
jak zapowietrzonej, unikał, a
niejeden wszedłszy już do po
koju i usiadłszy do golenia, nim
cćrulik brzytw'ę z drugiego po
koju przyniósł, jak oparzony,
nawet z mydłem na brodzie, uciekał. Dziwiło to i martwiło
cćrulika, ale przyczyny tego
wstrętu publiczności od jegooficyny odgadnąć niemógł. Uwa
ża ł, iż goście zwykle uciekali
wtedy, gdy on z brzytwami z dru-
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giego pokoju powracał. Kiedy
więc ostatnią rażą przybył do
niego pewien elegant i eheiał
się kazać golić, Gread udaje,
jak gdyby szedł do drugiego
pokoju, leez 7,wróci wszy się na
tychmiast, łapie subiekta na cie
płym uczynku, jak ten papier
elegantowi do ręki wsuwał. Cćrulik , wyrwawszy temuż papier
z ręki, czyta następujące słowa:
» Uciekaj waćpan, bo pan mój
cierpi napady szaleństwa. » Te
raz wyjaśniła się rzecz cała. Roz
gniewany John Gread jak w ście
kły rzuca się na subiekta, co
eleganta polwićrdza jeszcze bar
dziej w mniemaniu , że eerulik
istotnie szalony, i uciekając za
czyna krzyczeć o pomoc. Spra
wa ta wytoczyła się przed sąd
w Mnrlborough-Sreet, i pokazało
s ię , że ów młody Irlandczyk
przekupiony był od pierwszego
subiekta, by Greadowi na złość
zrobić i wszystkich gości jego
odstręczyć. Można sobie wy
obrazić, że ten piekielny pod
stęp doskonale się miał, któż
sję eheiał bow'iem dać golić sza
lonemu człowiekowi. Sąd obu,
tak owego pierwszego subiekta,

W

jakotćż Irlandczyka, skazał na
rok więzienia i na zapłacenie 200
funtów szlcrlingów kary pienię
żnej.
—
—
ANGIELSKA ZBIOROMANIA.

Żaden naród niema tyle dzi
wactw w swoim charakterze, ile
ich ma naród angielski. Do tych
dziwactw należy także zbioromania. Książę Deyonsbire ma
zbiór, złożony z więcej jak 100
tysięcy angielskich, feancuzkieh,
niemieckich i włoskich aliszów
teatralnych ; lor.d Manchester z
3 0 0 ,0 0 0 biletów wizytowych;
lord Wilson galeryę imion z 100
tysięcy wizerunków sławnych
mężów; lady Thęrson zbiór z 100
tysięcy listów miłosnych wjęzyku angielskim; sir Brouham
(majętny adwokat) galeryę z więećj jak 1 2 ,0 0 0 miniatur sła
wnych kobićt ze starożytności
i świata teraźniejszego; a sir
Wilson ogromny zbiór tabakie
rek. Zważywszyjak wielkiesummy ci panowie na te przedmioty
wyłożyli, od śmiechu się wstrzy
mać nićmożna.

K rakowie , C zcionkami J ózefa C zecha.

