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Prześwietna Izbo Poselska!

Już zasczyciłaś swym wyborem współ-rodaków do kommissyów wybranych, 
i część ufności narodowcy w was współ-bracia połozoney, na nich zlałaś.

Podług prawa i Art. i3i Statutu organicznego Rada Stanu iuż po znie
sieniu się z temiż kommissyami przeditawi wam proiekt pierwszy z kolei o 
Rozgraniczeniu.

W oczach Europy w imię Narodu będziemy współ-rodacy dzjsiay wa
żyć na szali iego potrzeby i do nich przyrównywać podane wam prawo.

W naywolnieyszych Rządach Miniftrowie posiadacze ufności Monarchy 
prawie nigdy lub rzadko obraz swych czynności i ftanu kraiu, przedlławia- 
ją, rzadziey ieszcze pod Sąd narodu poddaią.

Król nasz przed którego dobroczynnym natchnieniem nic uiść nie mo
gło, wam ten dowód dał szacunku a przykład może innym kraiom.

Narodu pełnomocnicy, widzieliście w tym obrazie dążenie czyfte rządu 
do naszego szczęścia, i do dobra kraiu : sam Król i Oyciec wam powie
dział w pamiętney do Narodu mowie, gdy ią do was mówił: złe łatwo się dzia
ła, a dobre z czasem i pomału przychodzi. „ Z ufności wierność się rodzi, 
a ta z nami razem się wylęgła, tak dla naszych Monarchów iak dla kraiu.

Tak szanownym mężom iak wy, ani praw przeditawiać , ani tłomaczyc 
sie nie godzi. Nie poddani obcemu wpływowi , Boga maiąc i dobro Oy- 
czyzny na pierwszym celu, pozwolcie Polakowi co wzrósł w obozie i któ- 
ren nigdy nic świetnieyszego nie mógł sobie wyobrazić, iak rodowite cnoty 
a tym samym wasze, co z imieniem Polaka na iedney szali kładł cnotę, a 
innego nigdy nie miał celu, iak wasz szacunek, by dwie uwagi wam przed- 
ftawił, iako ten któremu porządek waszych obrad ieft powierzony.

Pierwsza.

Jż oddaiąc serce za serce, ufać możecie tym współrodakom, co dla 
was swe prace i swe życie poświęcili, a wyrzekli się doiuowey zaciszy i 



wolnego pobytu. Oni równie z nami ciężary znoszą; ich Naczelnik, Dowód
ca tylu sławnych rot, świetny boiem, co oyczyftćm poświęceniem się oftatme 
dni swoiego życia, cudem śmierci wyrwał , nie może mieć innego celu 
jak zyskanie wdzięczności swych współ-rodaków, która iedna z ufnością 
Monarchy doyrzałą itarość tego uwieńczy i potomności poda.

Druga.

Nie od możnych i maiętnych tylko jesteście wybrani: licznieyszy rzęd 
uboższych obywateli ufnością was zaszczycił. Oni taż samą ręką bronią Oy- 
czyfta władali którą kray bogacą i was żywią. — Jch dzieci płakać na was 
będą, ieźli ze źle zrozumianego oporu zoftawicie ciężary, obarczycie ich 
prawnictwem, zoftawicie podnietę pieniactwu,. które oftatni potrzebom domo
wym wydziera zasiłek,

Proiekt dzisieyszy zakłada tamę wiecznym sporom, umnieysza wydatki i 
własność zabespiecza, sądźcie podług sumienia, waszego sposobu widzenia, 
a gdy serce wasze choć innego będzie zdania, zawzsze powiem iż miło mi 
będzie odfiąpić mych wyobrażeń, które większości tak cnotliwych mężów 
uledz powinny..
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