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O d czasu przywrócenia Królestwa 
Polskiego, drugi raz przychodzę wy
stawić Zgromadzeniu narodowemu 
Obraz ogólny obecnego położenia 
naszego. Przeciąg ten dwuletni w któ
rym wyobrażenia judzkie, ci§gle i  

^ znakomicie wstrząsane były, upły
nął dla nas, ieśli nie w doskonałey 
szczęśliwości iakiey wolno pragnąć 
lecz trudno osiggn^ć, to przynay- 
mniey w bezpiecznym używaniu ko
rzyści społecznych, tudzież wpoko- 
iu, któremu znaczny udział wolności 
towarzyszył. Może nawet nie iest 
nam zbronno tuszyć, iż w tymże 
czasie, inne Narody nic nam pod 
tym względem do zazdroszczenia



niewskazały. Ustawy nasze społecz
ne urządzone w celnieyszych swoich 
szczegułach, doświadczały się i 
stwierdzały przez czas i nawyknienie. 
Jeżeli poruszenie umysłów w Euro
pie i baczność na wpływ iego w Kró
lestwie naszem zwracana, mogły po- 
niekyd opóźnić dopełnienie nadziei 
Narodowych, tudzież zniewolić do 
zachowania ostróżney i potrzebney 
powolności w stopniowym rozwi
jan iu  niektórych dalszych przepi
sów z ustawy naszey Konstytucyi- •* 
ney wypływały cych; Pi zad mniema 
iednak iż trwale wyśledzał, a w czę- 
ści nawet zdołał pogodzić to, cze
go z iedney strony wyciygało zacho- 
wanie spokoyności towarzyskiey, 
którey żadnym względom poświę
cać nie należy; a z drugi ey to, cze
go poslęp oświaty i żadania obec
nego czasu, pośród zachwianey ciy- 
głenri walkami opinii ogólney, wy- 
raagaw.

ó
Gdy opinia ogólna, iak iy odtyd 

należałoby powszechnie poymować, 
iest obiawieniem życzeń moralney 
i oświeceńszey części każdego naro
du, do którey inne z przekonanialub 
z natchnienia przystępniy; wtedy nie 
może ona iak tylko zgodnie działać 
zRzydami w prawey drodze postępu- 
iycemi. Te zatyin, nie gasić ani przy
tłumiać opinii zapragny, ale powinny 
miarkować iey czynność, wstrzymy
wać iey obłykania; gdyż dotyd w 
swych rozmaitych zjatyłeniach, nieo- 
kazała się więcey nieomylny iak któ
rekolwiek inne popędy ludzkie. Jeśli 
często widzi ano przez niy wzniecone 
i rozpostarte światło, ieśli obudziła 
nayszlachetnieysze duszy, uczucia; 
nieraz podniosła także katowskie ru
szty i nakazy wała zabóystwa. Podług 
czasu i kierunków, może podług 
przypadków i szczęścia, ślady iey 
szczęśliwościy albo krwiy ludzi o-



znaczone zostały; a często w swych 
straszliwych obłędach, wywoływa
ła zagładę, niszczyła przyszłość i 
nawet nadzieię.

Ira więc trudnieysze sg do prze
widzenia rozmaite iuź to ogólne iuż 
to szczególne, ale zawsze dziwaczne 
a czasem okropne skutki rozdraż- 
nioney opinii, tym bardziey po- . 
winny Narody i ich Naczelnicy 
starać się o prowadzenie z wolna i 
bez wstrzgśnienia tych skutków do 
doyrzałości. Takim sposobem te 
będg mogły tylko dobroczynnie 
działać; i ta myśl była powodem 
N ayiaśnieyszemu Panu do przepi
sania postępu zarazem umiarkowa
nego i stałego, iakirn Rzgd Jego w 
Polszczę iść usiłował.

Główne zasady porządek Towa-* 
rzyski utrzymuig.ce, sg wolność, tu
dzież bezpieczeństwo osób, własno
ści i opinii. Gdy w innych kra-
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iach wielorakie zamachy powodo
wały do częstego naruszenia wol
ności osobistey, godność i umiar
kowanie ducha naszego publiczne
go powszechnie się utrzymały : 
przez cały przed gg czasu od osta
tniego zgromadzenia Seymowego, 
żadne znaczne przestąpienie nie- 
ściggneło szczególnieyszey Władz 
surowości. Każdy Obywatel kraiu 
tego, iakiekolwiek sg iego opinie, 
skoro te nienaruszaig spokoyności 
i porzgdku publicznego, powinien 
bydź pewnym, iż osoba i mieszka
nie iego, podobne do Twierdzy 
niedostępney, równie od poszuki
wania iak nawet od ciekawości rzg- 
dzgcych, sg zabezpieczone.

W  y  znani a R e lig ijn e  i  Oświecenie.

Wszelkie opinie religiyne zna
lazły poszanowanie i opieką. Kom-



missya Rządowa Wyznań i Oświe
cenia rozciągając troskliwość s-woią 
na wszystkie wiary,zaigła sig odzyska
niem i zabezpieczeniem ich fundu
szów, iakoteź ułatwieniem środków 
dla przysposobienia im wychowań- 
ców zdatnych do pełnienia obo
wiązków kapłańskich. Układy z A- 
postolską Stolicą zawarte, uprzątnę
ły  przeszkody wstrzymujące Urzą
dzenie Duchowieństwa Katolickie
go. Arcybiskupstwo zatem W ar
szawskie i prócz tego nowe Biskup
stwo ustanowione zostały. Okre
ślenie Dyecezyi zastosowane do 
granic Administracyi Cywilney W o
jewództw, skutecznie sig przyłoży 
do zachowania karności i kdwiey- 
szego dozoru, funduszów kościel
nych, których W ykaz dokładny iu l 
iest bliski , ukończenia. —  Zamiana 
dziesigciny na opłatg pieniężną 
podług sposobu przepisanego, zna-
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cznie iest posunięta; wyznaczone są 
grunta w dobrach narodowych na 
dopełnienie przychodów' uboższym 
Plebanom. Również Zgromadzenia 
Wyznań Ewangelickich są po wig- 
kszey części urządzone: Parafia 
Grecko Orientalna otrzymała z do
chodów ogólnych wsparcie na przy- 
stoyne sprawowanie swoich obrząd
ków : Osadzie Mahometańskiey w 
tymże celu zasiłek iest dany. Za
trudniono sig zebraniem wiadomo
ści i materyałów potrzebnych do u- 
łożenia proieklu zapobiegającego 
niezaprzeczonem nad użyciom do 
których trwające dotąd urządzenia 
ludności zydowskiey są powodem.

Pod względem oświecenia publi
cznego, zaprowadzono temczasowe 
Statuta dla Uniwersytetu Warszaw
skiego. Biegli nauczyciele zaymu- 
ią w nim głównieysze Katedry; Bi
blioteka prawie podwoiona, Gabi-
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net iego fizyczny i historyi natu- 
ralney znacznie iest powiększony. 
Szkoły elementarne i wydziałowe 
pomnożone w Miastach i na Pro- 
wincyi; wzaiemne nauczanie roz- 
krzewione; sposobność uczenia się 
w niedzielę i święta, klassie Rze- 
mieślniczey w Stolicy i innych Mia
stach podana; dwie szkoły dla przy
sposobienia Nauczycieli podniesio
ne; Instytut głucho-niemych zapro
wadzony; Pensye dla młodych pa
nienek przyzwoiciey urządzone; 
Drukarnie licznieysze i wydosko
nalone; wszystkie te owoce starań 
Kommissyi Rz^dowey, zaświadczaię, 
oraz widoczne postępy we wszystr 
kich częściach oświecenia powszech
nego.

Zdarzaię. się okoliczności w któ
rych wrzawa rozmaitych chuci, u- 
tworzeniu dobrey ustawy z pewnych 
względów, prawie zupełnie zagra

dza; a wtedy odłożenie iey do po
ry spokoynieyszey i przyzwoitszey 
staie się środkiem zarazem rozsą
dnym i użytecznym. W  każdym 
przypadku, rozporządzenie tymcza
sowe znośnieyszym iest, iak złe pra
wo stanowcze. Niepewne i mniey 
lub więcey przygodom poruczane 
doświadczenia względem wolności 
druku, miały świeżo mieysce w kra
jach używai^cych PieprezentacyiNa- 
rodowey,i których Mieszkańcy ucho
dzą za świadomszych w dociekaniu 
Ustaw obszęrnieyszey swobody. 
Zmienność i nietrwałość tych do
świadczeń, dostatecznie zdała się o- 
strzegać, że chwila ieszcze nienastgpi- 
ła w którey Europa będzie mogła u- 
źy wać w zupełności, z korzyścią i bez 
niebezpieczeństwa, prawa pisania i 
drukowania w tym stopniu w iakim 
nam ie Art. 16. karty naszey Kon- 
stytucyiney dozwala, Rz§.d Króle*



stwa zastawszy censurg ustanowio
na, winien ią był zachować docze- 
śnie, lako sposób powściągania u- 
łniarkow mego, gdy iest szlachetnie 
i  bezstronnie sprawowany. I w i- 
stocie, pisma dotąd u nas codzien
nie wydawane zaświadczały, iż mo
żna obszernie roztrząsać sprawy 
Prawodawcze i Admi nistracyjne kra. 
iu naszego, byle niedać sig obłąkać 
za obrgby, iakie przystoyność na
rodowa i porządek ogólny zakre
śliły.

Oszczgdności teyże Kommissyi 
Rządowey użyte zostały na obszer
ne budowy, migdzy któremi zakła
dy dla szkoły agronomiczney i we
terynarii w Marymoncie, znamienite 
mieysce zaymuią.

Sprawiedliwość.

Gdy nowa organizacya Sądo
wnictwa stosownie do zasad Kon-

stytucyinych dotąd niemogła jesz
cze bydź zaprowadzoną, Sprawie
dliwość w dwóch ostatnich latach 
podług form dawnych wymierzaną, 
była; a doświadczenie przekonało, 
iż każda Sprawa wr ciągu roku je
dnego, przez wszystkie trzy Instan
cy e odsądzoną bydź może.

Z resztą, ośm tysigcy czterysta 
sześćdziesiąt dwie Sprawy w Sądach 
pojednawczych ugodzone, pigć ty
sigcy trzysta dwadzieścia ośm rad 
familiynych odbytych, ośmdziesiąt 
trzy tysiące ośinset sześćdziesiąt ośm 
w Trybunałach Cywilnych, a czter
dzieści siedm tysigcy ośmset siedm- 
dziesiąt dziewigć Spraw' w Sądach 
Kryminalnych i Policyi poprawczey 
odeszłych, dostatecznym są dowo
dem, iż bieg działań Sądowych w 
niczem nie był opóźniony.

Z tein wSzystkiem, Rząd zaymo- 
wał sig ciągle urządzeniem Konsty- 
tucyinem Sądownictwa, którego Sta-



tut Organiczny kilkakrotnie i roz
ważnie w Radzie Stanu roztrząsa
ny, pod zatwierdzenie N aytaśniey- 
szego Pana iest odniesiony. Ko
deka Postępowania Cywilnego ści
śle połączone z Organizacyę Sado
wa, równie zaymowały Radę Stanu; 
i  iako proiekta doprawa, pod roz
wagę Izb niezwłocznie przedstawio
ne będę.. Proiekta te zdaię się w 
większey części zad osy ć czynić ży
czeniom obu Izb*. Rada Stanu osa
dziła iednak potrzebę., odroczyć u- 
stanowienie postępowania karnego 
przez przysięgłych. Przeięta waź- 
nościę ich urzędowania, zastanowi
ła się nad położeniem naszem, nad 
okolicznościami nas otaczaięcemi, 
nad ogólnym składem Krain zale
dwie się z rozwalin dźwigaięcego; 
i powzięła obawę aby zawcześnera 
doświadczeniem niepozbawiła nas
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i potomstwo nasze, dobroczynnych 
tey ustawy owoców.

Prawo na ostatnim Seymie uchwa
lone tyczęce się zapewnienia wła
sności, iest w cięgłym wykonaniu. 
Stosownie do przepisanego porząd
ku, hipoteki w Woiewództwie Ma
zowieckiem i w Mieście Warsza
wie sę zupełnie zaprowadzone, a 
w Woiewództwie Kaliskiem znacz
nie posunięte.

Oszczędzenia na Budżecie Kom- 
missyi Rzędowey Sprawiedliwości 
z dwóch lat ubiegłych, wynoszę bli
sko 300,000 złotych, które do Skar
bu Publicznego zwrócone zostały.

Spraw y Wewnę.brzne.

Unikaięc powtarzania czynności 
szczegółowych Kommissyi Rzędo
wey Spraw Wewnętrznych i Poli- 
cyi, które iuź przy otwarciu prze



szłego Seyrau miałem zaszczyt wy
łożyć, dostatecznem będzie donieść, 
iż te z równem staraniem i wytr
wałościf. daley prowadzone były, 
tyle przynaymni ey, ile okoliczności 
i możność nasza dozwalały. W y
szczególnienia obszernieysze w tey 
mierze, są zamieszczone w zdaniu 
sprawy Królowi od Rady Stanu 
podanym, a które Izbom udzielone 
zostanie.

Nowe urządzenia--zaprowadziły 
Rady W oiewódzkie w skutku po
działu kraiu naszego; przepisały 
tryb działania Urzędom municy
palnym i Wóytom w Miastach i 
Włościach, dla zapobieżenia'tak o- 
pieszałośei iak dowolności w tych 
ostatnich ogniwach Administracyi- 
nych , których bezpośrednie dot
knięcie nay więcey czuć się daie Oby
watelom. Dokładnieysze spisy, lu
dność ogólną Królestwa d o3,438>72$

głów

głów wykazały, i dowodzą iż zna? 
czne iey umnieyszenie przez klęski 
woiennew poprzednich latach zrzą
dzone, iużiest zapełnione; a chociaż 
słusznie mniemać można, iż ludność 
ta w części iest raczey przywróco
na iak pomnożona, z tern wszystkiem 
osadzanie kolonistów obcych niema
ło się do iey ilości przyłożyło, ró
wnie iak liczba dzieci przez przy
spieszone małżeństwa zwiększona, 
a szczepieniem ospy zachowuiącey u- 
trzymana. Są to nie zaprzeczone 
skutki i dobrodzieystwa Pokoiu, 
który widocznie wzmaga przemysł 
i rolnictwo [nasze. W ielu światłych 
właścicieli walcząc z niedostatkiem 
pochodzącym z braku odbytu i ni- 
skiey ceny płodów rolniczych, tu
dzież z koniecznością uiszczenia cię
żarów publicznych i prywatnych, nie 
przestali iednak czynić szlache
tnych usiłowań dla podźwignienia



swoich własności, ulepszenia rol
nictwa, rodów bydła i trzód o cień- 
kiey wełnie iuż w kraiu naszym 
znacznie rozmnożonych. Zakłady 
Rzędowe merynosów, koni i bydła 
dzielnie się do tego przyłożyły; ró
wnie iak pozwolenie N ayiaśniey- 
szego Pana do wolnego wprowa
dzania koni i wołów z Ukrainy 
i Rossyi, przyspieszyło zastępienie 
zniszczonych przez woyne zaprzę
gów. Rzęd między innemi zachę
ceniami, wyznaczył dziesięć mieysc 
bezpłatnych dla uczniów ćwiczą
cych się w praktyce doskonalszego 
Gospodarstwa, i kształcących na 
przyszłość szkołę biegłych zawiado
wców rolniczych, których brak ipo- 
trzeba równie się we wszystkich pra
wie krai ach czuć daie. Przedsięwzię
to osuszenie błot, oczyszczenie dal
sze koryta tudzież opatrzenie brze
gów W isły i innych rzek, w celu uła
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twienia i zabezpieczenia ich spła- 
wności. Roboty około dróg bi
tych znacznie posunięto, chociaż 
liczba dni szarwarkowych na to 
przeznaczonych zrani eyszonę zosta
ła, a nawet, stosownie do życzeń 
obu Izb, Proiekt maięcy na celu 
zamianę i zastępienie służby szar- 
warkowey iuz iest od N ayiaśniey- 
Szego Pana zatwierdzony.

Miasta Królestwa od wielu lat 
czekały aby dzieło dotęd dla swey 
trudności i zawiłości zaniedbane, 
mogło bydź przedsięwzięte w celu 
wyiasniema ich stanu, wynalezienia i 
wyrachowania ich funduszów, spraw
dzenia i zamknięcia rachunków ich 
kass, ustalenia przychodów i wy
datków rocznych, tudzież postano
wienia iakim nad borem będę mo
gły na nieuchronne potrzeby, ia- 
kotez na zamierzone ulepszenia roz- 
rzędzac. Dzieło to iest w wykona-
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niu i po większey części przez D o
zorców ku temu mianowanych u- 
kończone. W  skutku tey czynno
ści główne Miasta Woiewództw i 
inne celnieysze iuż znaczne postę
py pod względem czystości, bruku 
i oświecenia ulic na wzór stolicy 
uczyniły. Kaucye do których skła
dania niektórzy z ich Urzędników 
obowiązani zostali, założenie ce
gielni i  pieców wapiennych od 
I\z§du ułatwione, iakoteż pożycz
ki pieniężne przez niego udziela
ne, przyspieszaig. w nich stawianie 
domów trwałych i porządnych. —  
Towarzystwo ogniowe przykłada się 
do tego przez ukończenie no
wego Kadastru, i przez rzetel
ność w ścisłym wykonywaniu te- 
raźnieyszych obowiązków swoich. 
Urządzenie Szpitalów sprostowano 
i pod ściśleyszg. rachunkowość od
dano. Więzienia publiczne odnowio

21

no, tudzież pod względem porzgdku i 
zdrowia ulepszono tymczasowie, nim 
nowa ich organizacya podług zasad 
ogólnych i wydoskonalonych zamie
rzona, będzie mogła bydź uskutecz
niona w stosunku do rozporządzeń 
kodexu postępowaniakarnego, obra
dom Seymowym podać się 1nai3.ce- 
go.

Wriele miast winny wzrastał gce 
swoie powodzenie rozmaitym ręko- 
dzielniom świeżo zaprowadzonym, 
iakim administracya nieprzestawała 
dopomagać, szczególnie sukiennym, 
które iuż rocznie blisko trzy miliony 
łokci sukna różnego gątunku wy- 
rabiaig.

Chociaż, ścieśniony zatamowa
niem płodów naszey ziemi, i z t§d 
wynikai^cey rzadkości gotowych 
pieniędzy, handel znalazł iednak 
ułatwienie w znacznem zmnieysze- 
niu cła wchodowego dot^d opłaca



nego od zagranicznych towarów spro
wadzanych na Warszawskie Jarmarki, 
dla użytku których obszerne są wy
stawione składy; wzniesieniu komor 
granicznych miedzy Królestwem i 
ldossyą; w otworzeniu związków 
bezpośrednich między Warszawą 
i  Odessą; w zaprowadzonych przez 
Administracyą powozach poczto
wych pewnych i wygodnych, obok 
domów przeprzęgowych, które z osz
czędzeń na dochodach swoich każe 
wystawiać.

Dyrekcya górniczaprowadząc da- 
ley i doskonaląc dawniey zaczęte 
prace, ieszcze rozprzestrzeniła ie 
przez otworzenie kilku nowych 
kopalni; przez obszerną rękodziel- 
nią marmurów założoną w Chęci
nach, gdzie iuż są ukończone budo
wle potrzebne, mogące zatrudnić 
przeszło 200 więźniów; przez za
prowadzenie walcowni na blachy

z różnych kruszców, mianowicie 
z cynku, którego niewyczerpane ko
palnie, doskonały gatunek i tanność, 
powinny upowszechnić w krain na- 
szeni użytek tego rodzaiu przemy
słu; przez zagospodarowanie dokła
dne lasów powiększonych, rozmie- 
rzonychi podzielonych podług tera- 
źnieyszych tey sztuki zasad. Oprócz 
tego wielką liczbę hut i mieszkań wy
stawiono w Dobrach górniczych.

Liczne roboty przedsięwzięte 
w Warszawie są każdemu widoczne. 
Hoyność Monarchy przeznaczywszy 
dochody swoiey korony na pole
pszenie i ozdobę kraiu, I\ząd tern 
bardziey mógł przyspieszać wznie
sienie tych gmachów publicznych 
i  prywatnych, które odmładzaią 
i  ozdabiaią Stolicę równie iak głó
wne Miasta Woiewództw; a któ
rych liczba ,iui iest znacznieysza za 
teraźnieyszego panowania, niż była
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pr7ez cały przecięg poprzedzaięce- 
go wieku. —  I nie próżny to lub 
płochy zbytek tym pracom prze
wodniczy. Gdy trwałe i wygodne 
drogi, spławne koryta się tworzę.; 
gdy obszerne budowle wznoszę się 
dla pomieszczenia godnie Władz 
kraiu, którego przyszłe losy spo- 
czywaię w myśli iego Wskrzesicie
la; gdy mnóstwo Właścicieli widzi 
si£ zachęconemi do stawiania licz
nych i ozdobnych pomieszkań; na
tenczas ta ziemia rolnicza ścięga rę- 
kodzielnie i ludność które wyrobię, 
iiźyię i pomnożę iey płody; wska
ż e  nowę Oyczyznę czynnemu prze
mysłowi i kunsztom pocieszaięcym; 
wzmaga handel, ten łańcuch czaro*- 
wny, który zbliża istoty i odległo
ści, który wprowadza wszędzie wy
gody i obyczayność, rozwiia oświeć 
cenie i wolność, wykonywa to spie
sznie co Filozofia z ostróżnośefę do-

radża, stanowi wspolnictwo wyo
brażeń i słodyczy towarzyskich, u- 
wiecznia płody dowcipu i do
broci, czyni z myśli Newtona i 
Monteskiego dziedzictwo rodzaiu 
ludzkiego; a nawet gdy iuź czas 
pochłonie ich zwłoki śmiertelne, 
dozwala ieszcze w piersiach naszych 
tchnęć i żyć wielkomyślnym duszom 
tych ludzi, którzy pomnożyć światło 
i służyć sobie podobnym zdołali.

Tak handel rozszćrza i uświęca 
zeszłe podania: tak przeniesie do 
następnych pokoleń słodkę pamięt- 
kę Monarchy, który dozwolił przy
zwać do naszey rodówitey ziemi 
zabłękane iey obrońców cienie; któ
ry chciał, ażeby na ich odzyskanych 
grobowcach, dzieci nasze mogły przy- 
wykać do wymawiania nazwisk Ko
ściuszki i Józefa Poniatowskiego; i 
który przedsięwzięł założyć między 
nami rzadkie sprzymierzenie, wolno
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ści bez którey niema szczęścia, z po 
rządkiem bez którego niema wol
ności.

Zaymuićtc się tylę. rozmaitemi 
pracami, nieprzepomniano ograni
czyć wydatków, podci§gai§.c ie pod 
oszczędność iakiey stan skarbu wy
maga. Nieuchronna konieczność 
znagliła Xięcia Namiestnika do 
przedstawienia N ayiaśnieyszemu Pa
nu potrzeby zmnieyszenia Budże
tu Kornmissyi Spraw Wewnętrznych 
i Policyi o milion dwa kroć sto ty
sięcy złotych, co tez istotnie nastą
piło na rok 1820; a oprócz tego 
zaległa iey w skarbie podobna sum
ma z Etatu roku 1819*

W o jn a .

W  czasie ostatniego zgromadze
nia prawodawczego, Woysko Pol
skie okazało się było wcałeyświet-

ności, iak§ w nim nieznuźona sta
ranność Naczelnego Wodza ciągle 
wzmagała. Zdawało się iuź nic do 
życzenia nie zostawiać: iednak, ze 
wszelkich względów w biegu tych 
dwóch ostatnich lat widocznie się 
udoskonaliło. Postępy Łażdey bro
ni w szczególności i w ogóle, dokład
ność służby, zgodność obrotów, ta 
pewność i szybkość w ruchu, która 
niedopuszczalne żadnego ocino-ania, 
iest zakładem rokuincym zwycięz- 
twa, me uydn dostrzegaiQ.cey znaw
ców uwagi.

Administracya woienna podo
bnych ulepszeń doznała. Woysko 
prawie całe ubrane iest suknem 
w kraiu robionem, któremu przez 
to oszczędza około dwóch milionów 
złotych, obcemu przemysłowi do- 
t§d za ten przedmiot opłacanych. 
N ayiaśnieyszy Pan raczy wszy do
starczyć swoim kosztem potrzebnego
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płótna na namioty, cała piechota 
może teraz przez piękngporg roku 
obozować; z czego wynika dlakra- 
iu znaczna ulga w ciężarze kwate
runkowym, a dla woyska większa 
sposobność ćwiczenia się w obro
tach i karności.

Gospodarność zaprowadzona 
w wydatkach administracyi woien- 
ney dozwoliła zmnieyszyć iey Bu
dżet pnł milionem złotych w prze- 
eiggu dwóch lat ostatnich, a to o- 
prócz znacznych innych oszczędno
ści , które po większey części na na
prawy, rozszerzenia i budowle licz
nych koszar, staien, tudzież innych 
gmachów woyskowych tak w W ar
szawie iako i po Woiewództwach 
sg użyte.

Także przyznane wynagrodzenie 
mieszkańcom za podwody dostarcza
ne w przeciągach woyskowych, pod
wyższono; lazaret garnizonowy mo-
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g§.cy bydż wskazany za wzór po
rządku, czystości prawie wyszukaney, 
wygody i oszczędności założony iest 
w Ujazdowie; nowa litografia wyda
je płody zalecaig.ce się dokładnością 
rysów i smakiem; urządzono składy 
remonty w Rossyi z widoczny ko
rzyścią. Jazdy polskiey; nakoniec u- 
tworzono Batalion z 5oo wetera
nów czynnych, w celu dostarczenia 
straży kassoin i więzieniom publicz
nym: kary pieniężne pobierane od 
spóżniaig.cych się w uiszczaniu po
datków i inne kary administracyine 
sg. przeznaczone na koszta iego utrzy
mywania.

Tak więc rozporżgdzenia rostro- 
pne i dzielne przykładaig. się bez 
ustannie do udoskonalenia osob i  
rzeczy w Woysku Boiskiem. D o
syć liczne aby służyło za przednia 
straż potężnemu Cesarstwu, które
go iest pierwszym zastępem w Euro-
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ple, i aby w potrzebie broniło swey 
ziemi, za pomocy całey iey ludności 
który iest wstanie usposabiać i kie
rować; skład iego w niczym iednak 
niemoźe wzniecać zewnątrz obawy:c J

w tenczas tylko stałoby sie groźnem, 
gdyby na zawołanie Panującego 
miało walczyć za uyme sławy, lub 
o zagrożony niepodległość narodo
wy.

S k a r b .

Rozmaite powody dotyd zniewo
liły  odłożyć ieszcze na dal układ 
Budżetu Konstytucyinego czyli za
sad niezmienny cli Prawa skarbowe-

j

go. Obrachunki z Mocarstwami ob- 
cemi (chociaż ich dalszy ciyg z na- 
szey strony nieustann e iest wyma- 
magany i prowadzony) nie bgdąc 
ieszcze ukończone, niemożna zatem 
z dokładnościy oznaczyć ilości na
szego długu ogólnego, ani przez to

samo, poborów potrzebnych na ie
go zabezpieczenie. Z drugiey stro
ny,'niska cena zboża i drzewa, bg- 
dyc przyczyny ogólnego niedostat
ku, tymżywiey doymuiycego w Kra
in , którego całe bogactwo z rolni
ctwa pochodzi, mniemano iż ieszcze 
nie nastąpiła chwila przyiazna do 
zmienienia teraźnieyszego liku i roz
kładu podatków; których cigżar w 
ich nowości zawsze iest dotkliw
szym, gdy przeciwnie ten cigżar, a 
nawet czasem ich nierówność, zda- 
iy przez nawyknienie stawać sie zno- 
śnieyszemi.

Nic wiec od ostatniego Seymu 
nie było wznowionego w czynno
ściach Skarbowych : pobieranie nie
których czgści dochodów niestałych 
polepszyło sig; w podatkach zaś 
gruntowych mało zaległości zostało. 
Ale N ayjaśnieyszyPan zważając zni
żenie ceny zboża, zalecił ulgg oko
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ło trzech milionów złotych wyno- 
szgtći na Kontyngensie produkto
wym; co o tyleż pomnoży niedochód 
iuż będący i Avymagać będzie doda
tku w przychodach, tak na zastąpie
nie tego braku, iak dla opłacania 
procentów od długu kraiowego, sko
ro ten ustalonym zostanie.

Stosownie do rozkazów N ayja- 

śnieyszego Pana i życzeń Izb, wy
znaczona iest Deputacya do roztrzą
sania i redakcyi proiektu Banku nag
rodowego, któryby zdołał wspoma
gać własności prywatne i poprzeć 
roboty publiczne. Budżet przycho
dowi wydatków Skarbowych od cza
su ostatniego Seymu, przedstawiony 
będzie Izbom.

l\z§.d Królestwa pewny czystości 
swoich zamiarów, kierowany state- 
czng czynnośeig Naczelnika swego, 
postępował przez te dwa ubiegłe la
ta w zawodzie tu krótko wyłożonym.

Nie
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N ie mniema iednak, iż unikngł nie- 
iakich błędów, którym może okoli
czności niekiedy trudne służyłyby 
za wymówkę, ale których wytknie
cie przyimować chętnie będzie w 
szczerem i zaufanem obcowaniu z tym 
dobranem Zgromadzeniem. Zechce 
ono bez wątpienia wesprzeć go swo
im światłem i działać wzaiemnie w 
tym duchu poiednania , któryby 
wszędzie powinien bydź skutkiem 
składu reprezentacyinego, a do któ
rego nas zarówno moralność chrze- 
ściańska i znamionuigca łagodność 
Jiarodowa zniewalai§.

W  tym więc widoku, Mówcy Ra
dy Stanu wykażą, które życzenia Izb 
w czasie ostatniego Seymu oświad
czone, wykonane zostały; tudzież 
powody dla iakich inne dopełnio- 
nemi bydź nie mogły: rozwiną oraz 
Proiekta do ustaw prawodawczych
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i sadowniczych Seymowi przedsta
wić się maięce.

poszukiwanie udoskonaleń zwią
zku towarzyskiego, skoro się dzieie 
w prawey drodze i bez zakłócenia 
porządku ogólnego, powinno wzma
gać szczęśliwość ludzi. Jeżeli iuź 
w sztuce rządzenia iakie uczyniono 
postępy, te nie w dniach zaburze
nia nastały. Przyidzie czas bez wąt
pienia w którym dalsze poprawy, od 
Narodów i  Rządów wspólnie i spo- 
koynie wyśledzane będ^; gdyż za
równo oboygu na tern zależy, aby 
wynałeść średnicę która we wszech 
rzeczach wskazuie doskonałość takę, 
iakiey na ziemi dostąpić można. Gdy 
więc cicha i szczera rozwaga nastą
pi po burzach uniesienia i po ża
lach samowolności; gdy usiłowania 
pożytku osobistego nie znayd^ mz 
przyiaznych sobie wydarzeń, wktó- 
rychby się mogły ukrywać pod wy-

_  209257
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nie będzie oskc .iua, iż sprowadza 
za sobę te surowe i drażliwe oby- 
czaie, te kaźnie okrutne, które czę
sto osławiły iey zwycięztwa i ska
ziły iey dobrodziejstwa. Dziękuy- 
my potężnemu ramieniu, co nas wcze
śnie przywróciło do tego konstytu- 
cyinego zawodu, w którym naduży
cia muszę, bydź koniecznie przemi- 
iaięce, ponieważ wszelkie ulepsze
nia mogę. bydź prawnie żądane i 
wnoszone; w któr.ym iest pewność
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i sadowniczych Seymowi przedsta
wić sig mai3.ce.

Poszukiwanie udoskonaleń zwią
zku towarzyskiego, skoro sig dzieie 
w prawey drodze i bez zakłócenia 
porządku ogólnego, powinno wzma
gać szczęśliwość ludzi. Jeżeli iuz 
w sztuce rządzenia iakie uczyniono 
po$tgpy, te nie w dniach zaburze
nia nastały. Przyidzie czas bez wąt
pienia w którym dalsze poprawy, od 
Narodów i Pizędów wspólnie i spo- 
koynie wyśledzane będę.; gdyż za
równo oboygu na tern zalezy, aby 
wynaleść średnicę która we wszech 
rzeczach wskazuie doskonałość takę, 
iakiey na ziemi dostępie można. Gd y 
więc cicha i szczera rozwaga nastę- 
p i po burzach uniesienia i po ża- 
lach samowolności; gdy usiłowania 
pożytku osobistego nie znaydę mź 
przyiaznych sobie wydarzeń, wktó- 
rychby sig mogły ukrywać pod wy

razem życzeń C J  * i t  r Ł V U . J  U . U ”

chodzenia rozmaitych gatunków 
R zędu, iakie teraz stropiony umysł 
ludzki i źędza rozkrzewienia dobra 
ogólnego przedsiębiorę i rozszerza- 
ię  w różnych Narodach, zwrócę ie 
wyuczone od nieszczęścia, do pra
wideł iasnych i doświadczeniem 
stwierdzonych. W tedy też wolność, 
nie iuż córka niedoli i rokoszu, ale 
wygodę i oświeceniem ockniona, 
nie będzie oskarżana, iż sprowadza 
za sobę te surowe i drażliwe oby- 
czaie, te kaźnie okrutne, które czę
sto osławiły iey zwycięztwa i ska
ziły iey dobrodzieystwa. Dzigkuy- 
my potężnemu ramieniu, co nas wcze
śnie przywróciło do tego konstytu- 
cyinego zawodu, w którym naduży
cia muszę bydź koniecznie przemi- 
iaięce, ponieważ wszelkie ulepsze
nia mogę bydź prawnie źędane i  
wnoszone; w któr.ym iest pewność
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otrzymania ich , bez wstrz^śnienia, 
za pomoc§. czasu, na łonie pokoiu; 
gdzie bez zakłócenia i przerywania 
obecnych przyiemności życia, wi
dzieć ie będzie można słodko i cią
gle w długiey przyszłości wzrastai§- 
ce; i gdzie tak szczególne iak po
wszechne korzyści, ł§czć|. się w usta
leniu szczęśliwości Monarchy i Na
rodu.


