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M OWA.

Prześwietna Izbo Poselska.

Ważnieyszy przedmiot nigdy niemógł bydź twemu światłu'po
dany, nad ten który dzisiay Rada Stanu przedstawia. Prawne 
i Skarbowe proiekta dotykaią tylko lub momentalne waszego 
życia godziny, lub części domowych zasiłków. Terażnieysze 
przedstawienie dotyka domowe pożycie, sumienia spokoyność, 
i cnoty narodowe.

Nim prawa stanęły ludzkim rządzące plemieniem, iuż te 
istniały które z człowiekiem się rodzą, a późniey w Boga były 
dane Imieniu.

INiema religii która na czystych prawidłach moralności się 
nie zasadza: duch nasz, oddział samego Boga, potrzebuie złą
czenia między światem a przyszłością.

Prawo małżeństwa i iego rozłączenia, pewność waszey 
spokoyności i dzieci z waszego płodu zrodzonych, powinno za
pewnić.

Lud Francuzki tyle świetny swym istnieniem t na prze- 
szłorocznych obradach zniszczył rozwody: chęć może dobra 
niemiała uwagi na słabość ludzką; zapomniała iż gdy namię- x
tnościom zapiera się ostatnia ucieczka, tym silniey wybuchaią.

Ostateczności ze światłem i doświadczeniem się niezgadzaią. 
łsiezechcecie współrodacy równie także tym namiętno

ściom wolney drogi zostawić.
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Małżeństwo we dwóch punktach winniśmy uważać: Pier
wszy, iako Kontrakt cywilny co do maiątku; drugi co do pe
wności waszego rodu, iako związek od Boga nadany i w lego Imie
niu przysięgą stwierdzony

Ludzkie dzieła znikomości i czasowi podlegaią: Boskiem 
piętnem uświęcone z wiecznością się łączą.

Do nas należy Prawodawcy Narodu, utwierdzić tę moral
ność która iest podstawą społeczności.

Któż z was Polacy prawa tego Boga niechce uznać, co 
Cyców waszych szczęściem napełniał i chlebem nakarmiał. Z.ie- 
go świetnym imieniem i nasze także było świetnym. Nie tar- 
gaymy tych węzłów co krępowały chucie i rozwiązłości tamę 
kładły.

Zerwane związki familiyne osłabiły narodowe. Czegóż obce 
prawa maią mieć wpływ na wasze starożytne obyczaie'? Czy na
wet zepsucie innych Kraiów ma hydź naszem udziałem?

Do waszego światła należy, to prawo wam dzisiay po 
dawane przylać lub odrzucić. Konstytucyia żadney zmiany nie- 
pozwala, gdyż nasi starsi bracia iuż goprzyięli.

Mam sobie za powinność iako kieruiący obradami tey izby 
w iey imieniu wyrazić, iż niektóre głosy ią zgorszyły. Imię na
szego Dobroczyńcy i Króla iest nadto święte, by mięszane bydż 
mogło pomiędzy rozdzielone zdania.

Rada Stanu razem z Ministrami nam prawa do naszey ro
zwagi podaie: Król chce wiedzieć co Naród myśli, ale mu nic 
nienarzuca.
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