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żc' zamierzone w roku 1854. budowle w zupełności mają być dalej pro
wadzone.
— W tuileriach odbędzie się w tym roku ośm balów, a między terni dwa
bale maskowe.
— Głoszą, że trzy armie, każda po 40,000 mają być ściągnione, piewsza
Berlin, 11. Stycznia. — Naj. Pan wyjechał na polowanie do Frejen- ruchoma armia paryzka będzie oddana pod dowództwo jenerała Pelissier,
druga zwana armią południową, w Marsylii pod dowództwo jenerała Canrowalde nad Odrą.
________ ______
bert, trzecia w okolicach Metz pod dowództwem księcia Napoleona.
— Według Patrie, okólnik ministra spraw zagranicznych wywarł w ca
Berlin, II. Stycznia. — Pierwsza izba odbędzie pierwsze swe walne
posiedzenie na dniu 13. b. m. 1 tej izbie na tajnein posiedzeniu przedłoży rząd, łej Anglii, jak największe wrażenie, taż utrzymuje, że sprzymierzę Anglii
tak jak drugiej propozycyą, o której dzienniki niewspominają z powodu dis- i Francyi staje się z każdym dniem popularniejszem, bo każdy pojmuje, że
krecyi dotrzymywanej w obce rządu. Zeit powiada, żc to zawiadomienie cywilizacya teraz bierze się w zapasy z barbarzyństwem.
— Według wiadomości z Algiery i pobił tam Kalifa Si Hanza oddawna
izby nie odnosi się do wojny, ani też do sprzymierza, ale jest sprawą czysto
przychylny Francuzom szeryfa Waryli i zabrał mu 1000 wielbłądów i nie
pruską, którą izba druga z uniesieniem przyjęła.
Deutsche Vh. donosi z Berlina, że w kołach dobrze poinformowanych zmierne lupy. Nietylko zwolennicy szeryfa, ale i inne nieprzyjazne pokole
krąży pogłoska, iż rząd wydał rozkaz do postawienia 7 i 8 korpusu armii na nia poddały się po tein zwycięztwie Francuzom, chociaż go nieodniosła armia
francuzka.
stopie wojennej.
Przypatrując się gorliwości, z jaką dzienniki urzędowe rosprawiają
Królestwo polshie,
W arszawa, dn. li. Stycznia. — Rada administraryjna Królestwa, po O przyszłem stanowisku Austryi i Prus w sporze wschodnim i domyślają się,
stanowiła: Konstanty i Władysław Swicntosławscy, urodzeni i stale zamie że oba mocarstwa nie mogą się łączyć z Rosyą, jeżeli niechcą narażać swego
szkali w m. Suwałkach, którzy do r. 1848. r. słuchali nauk w uniwersytecie bytu lub przynajmniej swoich interesów, na niebezpieczeństwo, natenczas
petersburgskim, a następnie wyszedłszy zą granicę, potykali się w roku 1849 widzimy, że ta najważniejsza z wszystkich kwestyi mało dotąd jest wyjaśniona
z wojskami austryackiemi i francuzkiemi we Włoszech, uznani są za wygnań i faktycznie musi być wyjaśniona Monitor dzisiaj idzie za tym przykładem
ców i ulegają karze konfistaty majątku, bądź już zasekwestrowanego, bądź półurzędowych dzienników i zaczyna tłymaczyć artykuły z Lloyda, któremu
następnie jeszcze wykryć się mogącego, a to wedle prawideł, postanowieniem przypisuje znaczny wpływ na opinią niemiecką. Mówi więc według Lloyda
o roli, którą powinna Austrya odegrać w roli wschodniej. Z tych artyku
z d. 2/14. Kwietnia 1835 r. wskazanych.
K. W.
łów wnioskuje dalej Monitor, że gabinet wiedeński nigdy nieprzestanie
Bossya.
Rygski wojenny, lillandzki, estlandzki i kurlandzki jenerał-gubernator, wspierać państw zachodnich w oporze ich przeciw Rosyi. Jak mało to jest
podał do najwyższej najjaśniejszego Pana wiadomości, iż szlachta liflandzka, podzielanem przekonanie pokazuje się równocześnie z orzeczeń zamieszczo
oraz stowarzyszenie wiejskie rygskic, przejęci niezmiennem przy wiązaniem nych w ofieyalnej Patrie, która jeszcze wczora powtórzyła ukryte groźby
do tronu i ojczyzny, oświadczyli się z gotowością wiernych poddanych na o wewnętrznej rewolucyi, aby tylko oba mocarstwa zakląć w kole najściślej
wszelkie ofiary, iżby dopomódz do osiągnięcia świętego celu, wskazanego szej neutralności. Jeżeli spokojność jest potrzebną wszystkim rządom po prze
sileniach, nateuczas nicodbicie potrzebną jest szczególniej Austryi, która się
najwyższym manifestem z dnia 20. Października.
Do tego jego jeneral-adjutant książę Suworow dodaje, że urzędnicy cy z tylu składa narodowości. Powinny więc oba te państwa zachować się przy
wilni rozmaitych wydziałów gubernii kurlandzkiej, a za ich przykładem także najmniej ściśle neutralnie, jeżeli niechcą pochwycie za broń przeciw Rosyi.
urzędnicy w Estlandyi i niektórych wydziałów w Liflandyi przejęci temiż po Zaprzestanoby więc na neutralności i zdaje się, że na tern przypuszczeniu
budkami, udali się do niego z prośbą o wyjednanie najwyższego zezwolenia budują nadzieję lokalizacyi wojny na wschodzie.
— Pays stara-się dziś dowieść, żc pomiędzy europejskiemi mocarstwami,
na odtrącenie aż do czasu ukończenia wojny z Turkami, dziesiątej części po
bieranych przez nich pensyi, na korzyść szpitali, urządzonych na polu dzia które w wschodniej sprawie z pośrednictwem wystąpiły, sama Francya wcale
nie jest interesowaną, bo Anglia, Austrya i Prusy obawiają się supremacyi
łań wojennych.
Najjaśniejszy cesarz, wzruszony tyle godnem pochwały uniesieniem wspo- Rosyi czy to w Europie czy w Azyi. Ta bezinteresowność rządu francuzkiego
mnionych stanów kraju balttyckiego, najmiłościwiej poruczyć raczył jenerał- dokłada jego słowom więcej wagi i jego postanowieniom więcej energii. Chce
adjutantowi księciu Suworow, wynurzyć im szczerą najwyższą wdzięczność, utrzymać pokój Europy, może musi aż do ostatku dokładać wszelkich środków
i zarazem oświadczyć podwładnym mu urzędnikom cywilnym, że spółczucie potrzebnych do osiągnienia tego wypadku. Gdy tak wyczerpała w zgodzie
ich dla walecznych wojsk naszych szczególniej przyjemne jest JCMości, lecz z Anglią, swą aliantką prawowitą, wszystkie zasoby zgody, ma też prawo
że w obecnein położeniu Rosyi, najjaśniejszy Pan nic widzi konieczności i nie dla tego najpiękniejszego zadania zgody dołożyć wszelkich sił i jak opiewa
pragnie pozbawiać wykonawców rozporządzeń rządu jiawet części sprawie ostatni okólnik pana Drouin de'i’Huys, w jego najważniejszej części, zabrać
zakład, na utrzymanie pokoju. Ten zakład będzie wzięty, gdy floty połą
dliwego wynagrodzenia, jakie pobierają za gorliwe swe trudy. (R. Inw.)
Piszą z Tyflisu pod dniem 18. Listopada. Wczoraj koło południa radosna czone opanują morze Czarne, gdy przeszkadzać będą rosyjskiej flocie czynić
wieść rozeszła się w całem mieście Tyflis z szybkością zadziwiającą. Wszy wycieczki na otomańskie ziemie i ponawiać sinopskie nieszczęcie, któreby
scy się dowiedzieli z uniesieniem, że JO. namiestnik cesarza na Kaukazie, osłabiło i do reszty zrujnowało państwo tureckie. W tern postanowieniu dzia
otrzymał raport o świetnem zwycięztwie odniesionem nad Turkami pod Achał- łać, jest występować z manifestacyą polityki nieugiętej i niezłomnej mocarstw
cykiem przez nasze waleczne wojska, dowodzone przez jenerala-lejt. Androni- sprzymierzonych, która je opiewa. Rzeczą jest potrzebną, aby na teraz i na
kowa. Wiadomość ta wzbudziła żywą i szczerą sympatyę pomiędzy mieszkań
przyszłość Turcy a uszła przed ambicyą Rosyi, jest rzeczą potrzebną, aby jej
cami Tyflisu. Mieszczanie, przemysłowcy, wszyscy opuszczali swe zajęcia teritorium i jej niepodległość pozostały nietknięte. Jeżeli można osięgnąć ten
i tłumnie zbiegli się przed pałac księcia Woroncowa na prospekcie goło wiń
wypadek, natenczas Francya gotową jest do układów, w przeciwnym razie
skim, by zobaczyć trofea przywiezione, a składające sie z sztandarów i pro użyje Francya broni i to nie we własnym interesie, bo go ma najmniej, ale
porców wystawionych na piat-formie głównego odwacnu Gdy rozległ się w interesie całej Europy. Wystawiając tak położenie bez kołowodów, ukry
uroczysty głos dzwonów wzywający chrześcijan do świątyń, dla złożenia tych myśli i naszrubowanych tłumaczeń, przyjdzie się najprędzej do rozwią
dzięków niebu za zwycięztwo odniesione na nieprzyjaciołach wiary chrześci zania kwestyi. Rosya wie teraz, co ma sądzić o zamiarach Francyi i Anglii
jańskiej, młodzi i starzy udali się do kościołów i połączyli swe modlitwy i co do granic, aż do których chce bronić prawa europejskiego. Wyznajemy
z modlitwami duchowieństwa. Działa twierdzy Metekh grzmialy w sposób w tej ostatniej chwili, gdzie kwestya tak jasno jest postawiona pomiędzy
uroczysty, roznosząc w okolice Tyflisu wiadomość o zwycięztwie. Wieczorem wojną a pokojem: niemożemy wierzyć, aby Rosya zechciala się wyrzec swego
liczna publiczność zebrała się w teatrze naszego miasta; aktorowic wykonali postanowienia od lat pięciu i swoich wszystkich zaręczeń i miała wystawie
świat na tak okropną walkę, poświęcając interes całej Europy i społeczeństwa
hymn narodowy przy jednomyślnych okrzykach widzów. (Kaukaz.)
swej dumie.
.
Feancya,
;yjski przyjmo
przyimo-
Paryż, d. 9. Stycznia. — Monitor donosi, że cesarz rosyjski
Paryż, d. 8. Stycznia. — Cesarz byl onegdaj w St. Cloud aż do wczora
na polowaniu, Wczora przejechał się z cesarzową po mieście, a wieczorem wał księcia Chimay, który jemu doręczył pismo prywatne króla Belgów.
byli na reprezentacyi w cyrku. Mimo zagrażającej wojny cesarz oświadczył, 0 treści tego pisma krążą różne domysły. Zdaje się, żc ci są najbliżsi pra-

Telegraficzne wiadomości.
Paryż, 11. Stycznia.— Dzisiejszy Monitor donosi według depeszy
z Konstantynopola z dnia 31. Grudnia, że dywan zgadza się na wszystkie
propozycye czterech wielkich mocarstw.
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wdy, którzy utrzymują, iż król Belgów widząc zbliżającą się burze, której
odwrócić nie był wstanie, zagradza wczas wielorakim domysłom i tłumaczy
się z roli odgrywanej na dworze angielskim, a rola ta dotyczyła sprawy wscho
dniej z dodatkim nieprzychylnym Francy i, a właściwie samemu Ludwikowi
Napoleonowi. Drudzy powiadają, źe król Belgów spowodowanym został do
tego pisma listem cara i ofiaruje się teraz na pośrednika w sprawie wschodniej.
Ostatni domysł widocznie płonny, bo sprawa wschodnia wyrosła poza wziętość osobistą.
,(
— Wkrótce będzie urzędownie zbitą wiadomość zamieszczona po różnych
dziennikach, jakoby poseł Francuzki w Petersburga był na ledeum w pa
łacu zimowym odśpiewanem z powodu odniesionego zwycięstwa pod Synopą.
— Debaty straciły całkiem nadzieję w utrzymaniu pokoju.
— Jenerał Bosquet ma się udać do Algieryi, w celu wybrania tam kilku
pułków żuawów, albo spahów, które mają należeć do korpusu, który Francya zamierza wysłać Turcyi na pomoc. Korpus ten składać się ma z 55,000
Francuzów i 20,000 Anglików, stanowisko zajmie naprzód na Kandyi. Za
kilka dni ogłoszonym zostanie dekret powiększający artyleryą. Mówią tez
o trzech obozach nad Varem, ku Renowi i ku północy.
— Adjutant ministra marynarki dTIerbinghem otrzymał rozkaz po onegdaj odbytej radzie ministeryalnej, aby się udał na okręcie »Vauban«, któ
rym dowodzi z Tulona do Lewanty. Wiezie on bardzo stanowcze rozkazy
i instrukeye admirałom Hamelinowi i Dundasowi.
— VVczoraj odbyli tutaj bankierowie, niepokojeni położeniem spraw po
litycznych, naradę i napisali przedstawienie do rządu, aby co rychlej starał
się o ukończenie sprawy wschodniej, która powszechne interesa handlu pa
raliżuje.
— Oba tutajszc towarzystwa polskie literaturze i dziejom poświęcające
się, podały przez swych wiceprezesów księciu Czartoryskiemu adres, w któ
rym powiadają, że chwila nadeszła, gdzie rządy europejskie nie będą głucheini na wołania narodu uciśnionego, który nie chce nieładu, tylko sprawie
dliwości, który lepszym jest jako dobry sąsiad, niż jako poddany. Dla zna
czenia więc jakie reprezentuje książę, otaczają go i spodziewają się go wszę
dzie znaleźć, gdzie go obowiązek powoła.
— Constitutionncl ogłasza artykuł podpisany przez Granier de Cassagnaka, który, jak się wydaje, to tylko za cel położył, aby uspokoić świat
handlowy i przygotować go na wojnę. Powiada, źe kredyt publiczny zbyt zo
stał wstrząśnięty bez potrzeby, boć od pięciu lub sześciu miesięcy Rosya stała
pod bronią i Francya dala poznać, że bronić będzie Turcyi. Od tego czasu
w stosunkach nastały zmiany i to na korzyść Francyi. Anglia z początku
tylko pomagała Francyi, dziś równic z nią, a może jeszcze bardziej jest za
interesowana. Austrya i Prusy ograniczyły się na początku na naganę, teraz
spokojnie z Francya i Anglią podpisały notę, gwarantującą całość Turcyi
i państwa nad Bałtykiem ogłosiły już naprzód neutralność, przez co otwie
rają drogę morską do Rosyi. Rozwiązanie jakie takie zawsze jest lepszem,
aniżeli wciąż trwająca niepewność, która psuje wszelkie interesa i przy
czyniła się w ostatnim miesiącu do odebrania papierom publicznym i przemy
słowym cen zwykłych, przez co szkody poniesiono większe, aniżeli koszta
wynosiłyby dwóch kampanii austerlickich. Równie obawiają się bez powodu
rozdwojenia wewnątrz, bo odezwa rządu do broni zapewne powszechnie bę
dzie pochwaloną tak przez reprezentantów 10. Grud., jako też przez wielu,
których teraz od panującej zasady odstręcza nienawiść stronnicza.
— Na artykuły Lloyda główną tu uwagę zwracają, ponieważ w nich
upatrują przebijającą chęć Austryi, utrzymania się w neutralności. Patrie wie
czorna dziś powiada, że Rosya zapewne pozostanie sama na przypadek wojny.
Uzasadnia to twierdzenie na antipatiach ludności pruskiej i austryackiej prze
ciw Rosyi, o których przekonać się można po dziennikach niemieckich. Da
wniej też dzienniki bardzo ostrożnie w tej mierze się odzywały.
— Si ecie jedyny teraz organ republikanów we Francyi rzuca dziś pio
runy na dzienniki przychylne rosyjsko legitymistyczncmu skojarzeniu się.
(Kor. Cx.) Paryż, d. 31. Grudnia. — Piszę w wilię Nowego roku, wyszturkany w tłumach bulwarowych i zmaczany topniejącym śniegiem, którego
wczoraj spadło dużo w Paryżu. Przy pięknym czasie, Paryżanie wysypali
się dzisiaj na dwie arterye miasta na bulwary, zawalone budami od placu Ma
gdaleny, do placu Bastylii, i na zamarzła Sekwanę. Trudno sobie wystawić
zdumienie Paryżanów, że mogą przechodzić przez rzekę, w której tylko pły
wać przywykli. Jest] to rzadki widok w Paryżu. Mężczyźni i kobiety wy
bierają się na Sekwanę, jak na przechadzkę po polach elizejskich. Nie sły
szałem aby zdarzyły się przypadki. Cesarstwo postępują w tym tygodniu
oryentalnie, jak monarchowie Tysiąca i jeden nocy. Przejeżdżają po bulwa
rach pełnych ludu kupującego zabawki, albo przebierają się i chodzą po skle
pach. Onegdaj przyjechali w powozie prywatnym do jednego złotnika ulicy
de la Paix w towarzystwie państwa Goold, u którego zakupili wiele koszto
wności. Cesarstwo dają sowite kolendy dworzanom, ale sowitszą kolendę
dała tego roku klasie biednej rada municypalna. Zapewnie za inieyatywą ce
sarza, rada municypalna postanowiła, że tego roku będą wolne od podatku
mieszkania płacące nie już 200 jak to było dotąd, ale250 fr. komornego. Wi
dać z tego jak rząd światły i narodowy może nieść ulgę biednym i wpływać
na dobro całego narodu. W Anglii Nowy rok obchodzony jest jeszcze uro
czyściej. Królowa rozdaj e sama kolędę biednym. Tego roku skorzystają na
tern biedni z Windsor i jego okolic. Kolenda, którą gotuje ludowi Dickens
przewyższy jednak kolendę królowej. Dickens Otwiera w ateneach ludowych
kursa (lecturesj na których będzie czytał swe prace. Bilet wejścia będzie pła
cony 6 pensów i cały przychód będzie obrócony na korzyść biednych. Dickens,
jest znany z dążenia obróconego ku podniesieniu doli i umoralizowaniu ludu.
Arystokracya pieniężna sarka na niego, że jej patronat nad ludem odbiera;
ale odmówić mu pomocy nie może. Burmistrz bristolski ogłosił, że zamiast
biletu wizytowego, woli aby mu płacono 50 centymów dla biednych. Wido
cznie ukradł on myśl dobroczynną w Krakowie, gdzie, sądząc z Czasu, bi
lety wizytowe napotykają zaciętych a dobroczynnych nieprzyjaciół. Gdzie
się tylko obrócić, wszędzie widzi się dzisiaj dążenia obrócone ku dobru ludz
kości. Dawniej trudnił się dobroczynnością kościół, rząd lub arystokracya,
dziś trudnią się nią wszyscy szczęśliwsi. Jest to dowód wzniosłości cywiliza
cji i szczytu chrystyanizmu. Z podobnej doboczynności korzystać jednak
winna tylko prawdziwa i wytłumaczona nędza, a nie próżniactwo. Nieraz

dziwię się, kiedy czytam w Czasie, źe Galicya nie może się dotąd pozbyć nę
dzy próźniaczej. We Francyi kodeks karny na takie przewinienia bardzo su
rowe naznacza kary, i każdy człowiek znaleziony bez stałego mieszkania od
dany jest pod sąd.
Mówiąc o literaturze ludowej Dickensa, nie mogę pominąć literatury dzie
cinnej, której wystawa robi się zwykle w dniu Nowego roku. Franaja,
Anglia i Ameryka obrabiają ten rodzaj literatury z religijną pilnością, wie
dząc, że od niej ilość i większość generacyi zależy. Ktoś powiedzia: «Laissez moi faire les ballades d un peuple et je repondrai de ses opinions et de ses
irioeurs*. Toz samo można powiedzieć o pismach przeznaczonych dla dzieci.
Pani Tańska rozpoczęła u nas literaturę dziecinną. Kto będzie iść w jej ślady,
zasłuży się jak ona krajowi i ludzkości.
Wnętrze Francyi jest zupełnie spokojne. Tylko w porcie Adge pochwy
cono na jednym parowcu pakę broszur Wiktora Hugo pod tytułem »Chatiment*. Pan Michelet ratuje swe skołatane zdrowie we Włoszech. Napisał
on do Mousquetaire z okolicy Genuy śliczny list, który maluje jego czulą
a piękną duszę. Tylko taki mąż jak Michelet mógł napisać »Legende de Ko
ściuszko". Mousquetaire, a raczej p. Dumas jego właściciel, kłóci się i pro
cesuje z p. Buloz, właścicielem Revue des Deux Mondes. Mousquetaire jest dosyć czytany, bo jest zabawny. Dążenia wyższego i moralnego
zupełnie mu brakuje. Dumas nie jest w stanie być Dickensem. Przegląd la
Modę, pismo ległtymistowskie, usprawiedliwia rozstrzelanie Neya.
Ks. Napoleon nie wyjedzie do Włoch. Zajmuje się on obecnie urządze
niem wystawy powszechnej. Zebrał on onegdaj pierwsze posiedzenie rady
wystawy, na której powiedział mowę ekonomicznopolityczną. — Cło na nici
bawełniane nie zostało zniesione. Cesarz ograniczył się na zniesieniu podwyżki
celnej od bawełny sprowadzanej z Liwerpoolu.

Anylia,

Londyn, 9. Stycznia. — Ponieważ bardzo jest prawdopodobną wojna
z Rosyą, przeto uwagę zwraca rząd angielski na niedostateczne dowództwa
we flocie. Wielu dowódzców okrętów niema innej zasługi i zdatności, jak
w tytule lorda. Wszystkie np. dzienniki żądają oddalenia z dowództwa Sir
Flectworda Pellew. Przez lat czterdzieści nie służył, a jego jedyna bohater
ska zaleta była, iź się z majtkami po tyrańsku obchodził, tak że na jego okrę
cie bunt powstał. Uciął on majtkowi rękę za to, że nie chciał wypełnić roz
kazu przez niego wydanego, którego wykonać niemożna. Osada zbuntowała
się i dwunastu majtków skazano na śmierć, ale ich niepowieszono dla tego,
źe za wiele okoliczności za niemi przemawiało. Tak Sir Fłetwooda samego
oddalono z dowództwa jako niezdatnego i przepędził 40 lat w nieczynności, aż księciu Northumberlandowi pierwszemu lordowi admiralicyi pod
rządem lorda Derbcgo wpadlo na myśl posłać go jako dowódzcę z flotą do
Chin. Jakiż drugi był czyn jego bohaterski na wodach chińskich. Otóż na
okręcie admiralskim »Winchester* w Hong-Kong wybucha bunt. Przez
ośmnaście miesięcy niepozwolił ani jednemu marynarzowi udać się na ląd, cho
ciaż często okręt ten stawał w spokojnym porcie. Jest to nierozsądne i nie
słychane okrucieństwo. Kazał pałaszami majtków zmuszać do robót nad czas
przepisany i kilku majtków porąbanych w skutek tego zostało. Zkąd więc
Anglia weźmie swych majtków, kiedy tak despotycznie podobni dowódzcy
z nimi się obchodzą, a pamiętać trzeba, że branka z nienacka na majtków już
dawno ustała, a łagodne postępowanie Amerykanów znęca do nich naszych
marynarzy.

Austrya,,

(Kor. Cz.) Wiedeń, 7. Stycznia. — Świat polityczny i spekulacyjny
źyjc we wzrastającej obawie, o odpowiedź z Petersburga. Ludzie godni wiary
zaręczają, że będzie odmowną. Utrzymanie pokoju ogólnego, stanie się w ta
kim razie trudnem. Gabinet tutejszy będzie zapewne musiał wystąpić otwar
cie z tą polityką dla Rosyi, z którą się oświadczyła w końcu przeszłego
miesiąca Korespondencya Austryacka i na którą Times tak powstaje. Gabinet francuski oświadcza, źe floty wejdą na morze Czarne, lecz
źe Francya dołoży wszystkich starań na utrzymanie pokoju. Co na to powie
Anglia?
Z Carogrodu z 30. z. m. przyszła tu wiadomość przez Semlin, że ministeryum tureckie jest na upadku.

EŁsięslwa naddunajskle.

Dziś kiedy uwaga powszechna zwrócona jest na Kięstwa Naddunajskie,
ciekawe są szczegóły odnoszące się do wewnętrznego stanu tych krajów. Po
wszechny nasz korespondent naddunajski przesyła nam następujące wiadomo
ści o budżecie Multan: od roku 1823 kiedy oba Księstwa romańskie w skutku
powstania podniesionego pod Teodorem Wladimiresku przeciw fanaryotom,
otrzymali znowu książąt z własnego narodu, administracya krajów tych, mi
mo licznych trudności, przesądów i przeniewierzeń we wszystkich gałęziach
służby publicznej, szła jeszcze tak dobrze, iź skarb nie tylko wszystkim wy
datkom wystarczył, ale jeszcze co nieco dało się oszczędzić; a oszczędności te
pod nazwą kasy oszczędności te pod nazwą kasy rezerwowej doszły wkrótce
kilka milionów piastrów. Ile razy wszakże obce wojska obsadzały Księstwa,
zawsze wszystkie dochody zużywały się i kraj do tego w długi popadał. Tak
też Multany za okupacyi rosyjskiej w latach 1848 i 1851 nie wystarczyły
i zwaliły na siebie 3 miliony piastrów. (Piastr wołosko-multańsKi wart do
20 gr. poi. gdy turecki ledwie 12 gr. poi. dziś wynosi), Po wyjściu wojsk,
kraj szybko sie podźwignął i rząd poprowadził finanse tak dobrze, iź dług ten
w ciągu trzech lat umorzono i nawet przeszło stotysięcy piastrów zostało
w skarbie nadwyżki. Dochody kraju wynosiły bowiem na 1853 r. 13,235,229
piastrów, z których pokryto resztę długu 655,266 piastrów, a na potrzeby
krajowe wydano 12,436,324 piastrów. W liczbie wydatków mieści się już
haracz 700,000 płacony porcie. Podatki w Multanach od zaprowadzenia no
wego porządku rzeczy w r. 1830 są nader drobne. Każda rodzina włościań
ska płaci 36 piastrów, kupcy 2 do 3 dukatów, 16,000 żydów 72 piastrów
szlachta bardzo liczna nie płaci podatków stałych i tylko w nadzwyczajnych
okolicznościach jak np. na umorzenie długów publicznych, w razie publicznych
klęsk, składa ofiary, do czego także nie każdy się poczuwa. Papiery publi
czne nieznane są w^obu Księstwach. W rzędzie wydatków w Multanach mieszczą się za to pozycye nieznane w innych krajach. 1 tak n. p. zapłacono
w 1853 r. 231,148 piastrów za wy kupno cygańskich rodzin z niewoli, na
wsparcie ubogich 130,000 piastrów. Obecnie wszakże w skutku nowego zą-
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jęcia Księstw stan finansów krajowych zmienił się zupełnie, a szkoły i drogi
publiczne najwięcej na tern ucierpią.

W Konstantynopolu nikt nie mówi o pokoju, wysłano do wszystkich
dowodzeń w w Europie i Azyi rozkaz, aby wojnę popierali całemi silami.
Tymczasem przez Prut wciąż nowe wojska przechodzą; stojące we Wołoszczyznie idą ku Krajowie, a na nowy rok spodziewają się powszechnie, że
Rosyanie uderzą na Kalalat. W Paryżu już rospowiadano, że przyszło do
szturmu na Kalafat, ale lurcy odparli napaść Rosyan. Oprócz tego miały
wejść floty połączone na morze Czarne w dniu 3. b. m.
W obec tych faktów nota pana Drouin de 1’Huys ma tylko podrzędne
znaczenie, chociaż biegle i dobrze jest napisana. Ona zmniejsza znaczenie
wejścia flot na morze Czarne. Floty są przeznaczone nie do napaści, ale do
obrony teritorium tureckiego i okrętów tureckich. Rosyjska flota o tej porze
także nicpomyśli o nowej napaści. Rosyjska flota stoi na kotwicy spokojnie
przed Sewastopolem, gdy tymczasem floty połączone wystawione są na burze
niegościnnego morza Czarnego. Wyjście na morze Czarne nie jest czynem,
tylko manifcstacyą, tylko okazaniem, że możnaby działać, gdyby chciano.
Manifestacya ta jest ostatnią wprawdzie, a kwestya wschodnia doszła do tego
kresu, że jedna odpowiedź i to stanowcza ze strony Rosyi, o wszystkiem sta
nowić będzie. Chodzi pytanie, czyli lurcya ma być stawioną pod ogólną gwarancyą europejską, lub tez czy wolno będzie Rosyi osobne sobie wyrobić sta
nowisko, które uprawni ją do mieszania się do spraw wewnętrznych Turcyi,
bez względu na inne mocarstwa? Ostatniego żądała dotąd Rosya. Natomiast
mocarstwa ułożyły się lurcyą, że jej prawa mają być zabezpieczone wspól
nym traktatem.
Według Patrie udały się na morze czarne w dniu 3. Sty
cznia część floty połączonej francuzko-angielskiej i pierwsza
dywizya turecko-egipskiej floty. Sześć tylko okrętów pozostało
w Beikos, celem zakrycia Bosforu, a druga dywizya otomańskiej floty stała
przed Terapią. Zdaje się, że przeciwne wiatry niepozwoliły wcześniej wy
płynąć flocie połączonej na morze Czarne.
Patrie donosi dalej o świetnem zwycięztwie tureckiej armii naddunajskiej pod Kalafatem nad rosyjskim korpusem złożonym z 20,000 do 25,000
żołnierza.
— Nota lorda Stratford de Redcliffe i jenerała Baraguay dTIilliers w od
powiedzi na notę Reszyda baszy, przesłana ministrowi temu w tydzień po
odebraniu tej ostatniej, brzmi dosłownie jak następuje:
Winienein donieść Waszej Ekscellencyi, że odebrałem notę pod datą 4.
Grudnia. Dowiedziałem się z niej, że dywizya floty rosyjskiej, która od dni
kilku krzyżowała powa po morzu w sąsiedztwie Synopy weszła do tego portu
30. Listopada i uderzyła ea okręta tureckie, które tam stały. Od tego czasu
zawiadomiooo mię o wypadkach walki, której mocno żałuję jak razem uwiel
biam poświęcenie i patryotyzm tych, którzy ulegli większej sile.
Jestem jednak przymuszony, co do mnie, odsunąć wszelką odpowiedzial
ność za tę klęskę. Wasza Ekscelencya oddasz mi sprawiedliwość, że ile kroć
razy pytano mi się o radę, czyliby wypadało wysłać turecką flotę na morze
Czarne, wyrażałem się zawsze z ostrożnością i nieukrywałem moich wątpli
wości i obaw. Brak uiateryałów, osady niebędące na stopie wojennej, nie
bezpieczeństwa towarzyszące żegludze na morzu Czarnem w tej porze, mo
żność spotkania nieprzyjaciela z większemi silami, wszystko to przedstawianem było sułtanowi na poparcie zdania, które było przeciwne jego opinii.
Obecność floty angielsko-francuskiej w Bosforze jest niezaprzeczalnym
dowodem uczuć J. C. Mości cesarza Francuzów i J. K. Mości królowej W.
Brytanii. Ich obecność ma znaczenie polityczne. Jest to poparcie moralne,
dopóki tylko jest nadzieja, że mocarstwa wojujące pogodzą się.
Jednakowoż, gdyby Rosya próbować chciała wylądowania w Bosforze
lub na innym jakimkolwiek punkcie brzegów Turcyi, floty połączone działa
łyby zaraz i weszły na morze czarne, aby protegować, jeżeliby tego trzeba
było, terytoryum i nietykalność państwa otomańskiego. 12. Grudnia 1853.
(podpisano) Redcliffe. Baraguay d’Hilliers.

IHadomosci literackie •
Warszawa. — Już w rocznem sprawozdaniu naszćm wspomnieliśmy
o pismach uczonego Dominika Szulca, które w końcu Grudnia r. z. wyszły na
świat, nakładem Orgelbranda, przy ulicy miodowej. Dodać przeto jeszcze
winniśmy, iż wydanie to składa się z Igo tomu, który obejmuje rozliczne
prace tegoż pana Szulca, pełne historycznej i naukowej wartości. Przy końcu
tomu, dodaną została mappa Prus dawnych, rzucająca jak najlepsze światło
na wszystkie pod względem jeogralicznym szczegóły, dotyczące tego narodu,
a objęte i wyjaśnione w samem dziele. Pisma te są dowodem niezmordowa
nej pracy autora, jego znajomości i głębokości badań, wyjaśniających nie je
dną kwestyę, która bez wydobycia jej na jaw, zostałaby na zawsze zatartą.
Zdaje się, że w tym samym sposobie wydane zostaną i dalsze tego uczonego
męża prace.
(K. W.)
— Ks. Hugona Kołłątaja o dokonać się mającem wydaniu zupełnem
wszystkich dzieł w 25 tomach. W chwilach wolnych od obowiązków profe
sora publicznego w uniwersytecie jagielońskim, zająłem się ostatecznćm upo
rządkowaniem i przygotowaniem do druku trzydziesto-pięcioletnich prac uczo
nych ks. Hugona Kołłątaja, i stosownie do osnowy samychże jego pism jak ró
wnie kolej czasu rozdzieliłem takowe na cztery główne okresy. W pierwszym
zamieściłem rękopisma z czasów reformy akademii krakowskiej; w drugim
z czasów ustanowienia i upadku konstytucyi z r. 1791; w trzecim z czasów
pobytu Kołłątaja w Józefsztadzie i Ołomuńcu i jego tulactwach w krajach ro
syjskich; w czwartym z czasów Księstwa Warszawskiego; całą tę robotę koń
cząc napisaniem Żywota uczonego i publicznego ks. Hugona Kołłątaja z załą
czeniem listów i pomników historycznych tenże żywot wyjaśniających.
Z powyższych rękopismów czyniąc publiczny naukowy użytek, zamie
rzyłem takowe drukiem upowszechnić: jakoż w r. 1842. w drukarni uniwer
sytetu jagiellońskiego, z portretem autora i k^rtą jeograficzną ogłosiłem: Ba
dania historyczne czyli Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu
ludzkiego, w 3 tomach w Sce, zaś w r. 1844. Listy w przedmiotach nauko
wych, czyli korespondencyą listowną z T. Czackim wizytatorem nadzwyczaj
nym szkół w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej przedsięwziętą

w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publiczne
go w trzech rzeczonych guberniach, w 4 tomach, 8ce, razem dotychczas
siedrn tomów; obecnie w dopełnieniu warunków dnia 1. Lipca 1842. roku na
wszystkie dzieła ks. Hugona Kołłątaja ogłoszonej prenumeraty, mam zaszczyt
szanowną publiczność uwiadomić, iż:
Oddział 111. i ostatni pism ks. Hugona Kołłątaja, w trzech następnych la
tach prasę drukarską opuścić mający, składać się będzie z 18tu tomów, które
wraz z siedmioma, dotąd wyszłemi, stanowić będą wydanie zupełne w 25ciu
tomach, wszystkich dziel ks. Hugona Kołłątaja, w następującym porządku:
Wydanie zupełne wszystkich dzieł ks. Hugona Kołłątaja.
1. Pisma rozmaite z czasów reformy akademii krakowskiej, tom 1.
2. Listy do Stanisława Małachowskiego, marszałka sejmowego, tomów 2.
3. Prawo polityczne narodu polskiego, czyli układ Rzeczypospolitej, t. I.
4. Protokół czynności deputacyi do układu kodeksu cywilnego i krymi
nalnego 1761. r. wyznaczonej, tom I.
5. Pisma rozmaite z czasów ustanowienia konstytucyi z r. 1801 , tomów 2.
6. Listy do wielu znakomitych Polaków przez Kołłątaja z Saksonii pi
sane, po upadku konstytucyi z r. 1791., tomów 2.
7. Badania historyczna, tomów 3.
8. Listy w przedmiotach naukowych czyli korespondencyą listowa z Ta
deuszem Czackim, tomów 4.
9. Prace poetyczne wybrane przez samego Kołłątaja z rękopismów, któremi się bawił podczas pobytu w Józefsztadzie i później, tom 1.
10. Wykaz autorów, dzieł i źródeł do historyi początkowej narodów sta
rożytnych, a mianowicie słowiańskich, tom I.
11. Pamiętniki historyczne o ludach, które zamieszkały kraje te gdzie te
raz jest Polska, tudzież jeografia krajów scytyjskich w Europie i Azyi, z re
sztek notat Kołłątajowskich przez wydawcę jego dzieł zebrane, tom 1.
12. Uwagi nad tworzącym się nowej polityki układem w całej Europie,
tom jeden.
13. Uwagi nad teraźniejszein położeniem tej części ziemi polskiej, którą
od traktatu tylżyckiego zaczęto zwać Księstwem Warszawskiem, tom 1.
14. Porządek fizyczno-moralny czyli nauka o należytościach i powinno
ściach człowieka, wydobyta z praw wiecznych, niezmiennych i koniecznych
przyrodzenia, tom 1.
15. Żywot uczony i polityczny ks. II. Kołłątaja, tom l.
16. Zbiór listów i pomników historycznych powyższy żywot wyjaśnia
jących, tomów 2.
Ogółem tomów 25, tojest: z okresu I. od r. 1777 do 1788 tom 1; z II.
od r. 1788 do 1794 tomów 8; z III. od r. 1794 do 1809 tomów 10; z IV. od
r. 1809. do 1812. tomów 3; Żywot uczony i polityczny ks. Hugona Kołłą
taja, tomów 3.
Ogłaszając niniejsze wydawnictwo wszystkich dzieł ks. H. Kołłątaja, za
najczulszy obowiązek wdzięczności mojego serca poczytują w imieniu swoiem,
w imieniu wszystkich miłośników literatury ojczystej, złozyć niniejsze podzię
kowanie JW. Dyonizemu hr. Sztumberg Kolłątajowt, majorowi byłych w. p.
z czasów Ks. Warszawskiego, kawalerowi legii honorowej i krzyża wojsko
wego, który znakomitą ofiarą z majątku po Eustachim Kołłątaju staroście
trześniowskim, tytułem spadku dla niego w Galicyi przypadającego, głównie
się do tego przyczynił, iż zasługi i uczone prace wiekopomnej pamięci jego
stryja, przez niniejsze wydawnictwo wraz z imfeniem Kołłątajów do najodle
glejszej przejdzie potomności.
Warunki przedpłaty na oddział III. i ostatni dzieł ks. Hugona
Kołłątaja.
Oddział III. i ostatni dzieł ks. II. Kołłątaja składać się będzie z 18 tomów
we trzech latach następnych, tojest: w r. 1854., 1855. i 1856. po sześć to
mów corocznie prasę drukarską opuścić mający. Każdy tom złożony będzie
mniej więcej od 25 do 30 ark., na papierze pięknym, drukiem nowym tak jak
w dwóch poprzedzających oddziałach.
Prenumerata wynosi:
Na wszystkie 18. tomów 30 złr. k. m. czyli 120 złp. lub 18 rub. r., która
w trzech przedpłatach po 10 złr. m. k. czyli 40 złp. lub 6 rs. może być uiszczo
ną corocznie według woli szanownych prenumeratorów.
Termin prenumeraty trwać tylko będzie do dnia ostatniego Grudnia 1855,
po którym cena na cale dzieło znacznie się powiększy.
Poczet szanownych prenumeratorów przy ostatnim tomie niniejszego III.
oddziału zamieszczonym zostanie.
Na ten oddział III. dzieł ks. Hugona Kołłątaja przyjmują prenumeratę:
W krakowie Skład antykwarski Bart. Waliszkiewicza w głównym Rynku
pod 1. 455, oraz wszystkie inne tutejsze i zagraniczne księgarnie.
W kraju i za granicą miłośnicy literatury ojczystej uproszeni zostali do
zbierania prenumeraty.
List i pieniądze za przenumeratę przesyłane być mają franco, pod adre
sem B. Waliszkiewicza.
Kraków dnia 5. Grudnia 1853.
Ferdynand Kojsiewicz, O. P. D. prof. wysł. U. J.
(Cz.)

Stok
Gazeta warszawska taki (laje rys głównych wypadków w Królestwie Polskiem w roku zeszłym.
(Dalszy ciąg.)

Najważniejszem dziełem przedstawionem na teatrze rozmaitości była He
lena de la Segliere, (Juliusza Sandeau, przełożona przez Joannę Belejowską)
komedya poważna z celem i dążno/cią wysoką, wybornie oddana przez na
szych artystów, a mianowicie pp. Żółkowskiego, Królikowskiego, Komorow
skiego, panie Zielińską i Komorowską. — Komedye przedstawiono następu
jące: Zmalej chmury wielki deszcz, komedya w 1 akcie z francuskiego przez
Leona Gozlan, tłumaczona przez Antoninę Komorowską; — Niebezpieczna
Ciotunia, komedya w 3ch aktach a 4ch obrazach, z niemieckiego p. Albmi,
naśladowana przez J. N. Kamińskiego; — Pan Franciszek, komedya w I akcie
z francuskiego pp. Bourdois i Coliot, tłumaczona przez Emilię Ciemską;
Podróż do Grenlandyi, komedya w 3ch aktach z francuskiego pp^Alionsa
Royer i Gustawa Vaez, naśladowana przez Kornelię Mikułowską;
wo
kaci, komedya w 3ch aktach z francuskiego pp. Dumanoir i airvi ,
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czenic nadesłane bezimiennie: — Nieszczęścia najszczęśliwszego męża, komedya w 1 akcie z francuskiego p. Barriere, tłumaczenie przez Joannę celejowska. W komedyi tej wystąpiła panna Łapińska, jako w drugiej roli wstępnej.
Pierwszy jej debiut był w dramie Niemowa. Dwa te wystąpienia debiutantki uważamy dla niej za korzystne i pozwalające mieć nadzieję, ze z czasem
powitamy w pannie Łapińskiej użyteczną i przyjemną artystkę;
Mężatka
i wdowa, komedya w 2ch aktach, z francuskiego tłumaczona przez Jozefa
Wagner; — Miłość i pieniądze, komedya w 2ch aktach, oryginalnie napisana
przez Bałt. Gwozdeckiego; — Podstęp pana kapitana, komedya w 1 akcie
z francuskiego p. Barriere, tłumaczona przez Seweryna KaplinsLiego;
Przy
sługa, komedya w 1 akcie z fraocuskicgo pp. Moran i Delacour, tłumaczona
przez Sew. Kaplińskiego; — komedyo-opera: Powrót marynarza, w 1 akcie
z francuskiego pp. Clairville, Deslandes i Mercier, tłumaczona przez Anto
niego Gellerta, z muzyką Edwarda Montaubry. — Komedye ze śpiewem: For
tepian Berty, w 1 akcie z francuskiego pp. Barriere i Korin, tłumaczona przez
Józefa Komorowskiego, muzyka p. Corder; — Bukiet i pocałowanie,, w 3ch
aktacłi z francuskiego pp. Bayard i Bicville, tłumaczona p. J. S. Jasińskiego. —
Krotochwile: Stoliki magnetyczne, krotochwila ze śpiewem w I akcie, ory
ginalnie napisana przez Stanisława Bogusławskiego, z muzyką Franc. Małgockiego: — Zizi czyli druga żona, w 1 akcie z francuskiego pp. Fcuillet i Bo
cagc, tłumaczona przez Ant. Gellerta; — Zgoda małżeńska czyli atak kawaleryi, w 1 akcie z francuskiego pp. Labiche, Morcan i Delacour, tłumaczona
przez Henryka Łewestain. — Obrazek z domowego pożycia: List i odpowiedź,
w 1 akcie, oryginalnie napisany przez J. S. Jasińskiego; — Janek z pod Oj
cowa, obrazek wiejski, oryginalnie napisany przez J. Gregorowicza. — Dzieła
wznowione na scenie teatru rozmaitości: Piętro wyżej, Werter, Godzina
małżeństwa, Panna na wydaniu, Duma i miłość matki, Mina, Nieszczęśliwy
przyjaciel, Stara romantyczka, Małe nieprzyjemności, Dwa pojedynki, Zuch
mimo chęci. — Koncerciści na scenie: panny: Bierlich Joanna, Neruda na skrzy
pcach;— pp. Łapczyński na fortepianie, Seifert Jan na violoncelli, Bassi Mik.
na skrzypcach. Widowiska przedstawiono na scenach teatrów: w teatrze wiel
kim 213; w teatrze rozmaitości 198: w pomarańczami 5; maskarad było 8.
Oprócz Warszawy, znajdowały się czasowo teatrami prowincji, miano
wicie w Lublinie, pod dyrckcyą Karola Królikowskiego; w Kutnie i Łęczycy,
Felixa Stobińskiego; w Przasnyszu Okońskiego i t. d.
Upodobanie w sztukach pięknych coraz bardziej rozszerza się u nas*
Znaczny wpływ wywiera na to szkoła sztuk pięknych, urządzona poprzednio
przy gimnazyum realnem, a w r. b. nową ustawą podniesiona do samodziel
nego istnienia, na rozleglejszem i użyteczniejszem polu. Młodzi uczniowie
którzy już wyszli z tego zakładu, chlubnie odznaczają się w zawodzie malar
stwa, rzeźbiarstwa i budownictwa. Owoce ich prac w tych trzech gałęziach
sztuki zaszczyt przynoszą szkole. Jej uczniowie zwykle używani są przy
dozorze i kierunku budowy nowych gmachów, któremi corocznie pomnaża się
Warszawa. Okazały, z wytwornością zbudowany dom p. Grodzickiego przy
ulicy Krakowskie Przedmieście, zdobią posągi roboty uczniów sztuk pięknych.
Wspaniały gmach ożywił i przyozdobił pustą niegdyś ulicę Wiejską. Mówimy
o instytucie szlacheckim, ktorego poświęcenie i uroczyste otwarcie odbyło się
dnia 15. Września r. b., to jest po upływie dwóch lat od założenia kamienia
węgielnego. Co tylko rodzicielska troskliwość o zdrowie i wygodę młodzieży
wskazać mogła, to wszystko najrozważnićj i umiejętnie przy budowie rzeczo
nego gmachu użytem było. Kaplice rzymsko katolicka i prawosławna, mu
zea, zbiory naukowe, sale jadalne, rekreacyjne, sypialne, infirmerya, łazienki,
ogród, wszystko słowem, z najskrupulatniejszą przezornością jest tu urządzone,
i uczniowie, obok wszelkich ułatwień nauki, wykształcenia i moralnego wy
chowania, mają zapewnione zdrowie i bezpieczeństwo. Szczegółowy opis
tego gmachu, wraz z widokiem jego, zamieszczony jest w kalendarzu popu
larno naukowym na rok 1854.

doniesienie teatralne,

W Sobotę: Na wielokrotne żądanie 9te przed
stawienie w 5tym abonamencie Stary EFryC
i Jezuici^ obraz czasowy w 5. aktach przez
Dr. Boas.
Wallher.
SPRZEDAŻ KONIEĆZNA~
Król. Sąd powiatowy w K o ś c i a n i e.
Wydział I.
Dnia 9. Września 1853.
Dobra szlacheckie w powiecie tutejszym po
łożone, Bucz czyli G robią wraz z folwarkiem
Dębina i S ni a ty łącznie z odprzedanemi na
12,953 Tal. 26 sgr. 9 fen otaxowanemi parcellami, landszaftownie oszacowane na 90,787 Tal.
6 sgr. 10 fen. wedle laxy, mogącej być przejrza
nej wraz z wykazem by potocznym i warunkami
w Registraturze, maję być dnia 27. Kwietnia
185 4. przed południem o godzinie 11. w miej
scu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.
Wszyscy,niewiadomi pretendenci realni wzy
wają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi
zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.
Niewiadomy z pobytu posiedzicie! Hrabia Mi
chał My ciclski zapozywa się niniejszem pu
blicznie.
“
' '
I
Osoba w średnim wieku, znająca się na gospodar
stwie wiejskicm i opatrzona w dobre zaświadczenia
znajdzie miejsce zaraz lub od 1. Kwietnia r b’
W Słupi pod Środą.

Dominium Słupia pod Środą potrzebuj
kawalera młynarza, który także na olejni się znać
musi, zaraz lub od 1. Kwietnia r. b. Ósoby kwa
lifikujące się, raczą się zgłosić listownie franco.

Z radością mieszkańcy Warszawy przypatry wali się szybkiemu postę
powi prac około wodociągów. Niedaleką jest już chwila, kiedy wodotryski
w ogrodzie saskim, na placu przed zamkiem, na placu przed teatrem, w uży
teczną grę wprowadzone będą, a szesnaście zdrojów dostarczy czystej, zdro
wej wody, której brak w niektórych częściach naszego miasta mocno uczuwac
się dawał. Dwie machiny parowe, każda o sile 35 koni, wyrobione w Ipswich w Anglii, pompować i puszczać będą na filtry wodę z Wisły, prowa
dzić ją rurami do głównego rezerwoaru w ogrodzie saskim, zkąd woda wła
snym ciężarem rozchodzić się będzie przez różne ulice. Zamierzone^oświetlenie gazem miasta Warszawy, nowem będzie dobrodziejstwem dla wygody
mieszkańców.
Ale czy podobna wypowiedzieć ile korzystają oni pod tylu względami,
z ułatwionej koinmunikacyi za pomocą drogi żelaznej warszawsko-wiedeń
skiej? Korzyści te pomnożą się sowicie, wetrójnasób, przez zaprowadzenie
takiejże drogi petersburgsko-warszawskiej, która już się urządza.
Niemniej użytecznem dla kraju i Warszawy przedsięwzięciem jest An
drzeja hr. Zamoyskiego i spółki żegluga parowa na rzekach spławnych króle
stwa. Statek parowy «Włocławek", o sile 60 koni, z wytwornością urzą
dzony do jazdy osobowej, spuszczony" został na wodę dnia 14. Maja r. b.
a chrzest jego się odbył dnia 2. Czerwca pod Włocławkiem. Pod względem
elegancyi i wygody ten paropływ, równie jak drugi osobowy »iPłock«, mają
pierwszeństwo przed zagranicznemi. Pomiędzy oknami ścian sali jadalnej i sa
lonu, w obu tych statkach, znajdują się olejno na blasze wymalowane orygi
nalne obrazy, przez młodych artystów, byłych uczniów naszej szkoły sztiik.
pięknych, pod kierunkiem Józefa Piwarskiego. Paropływ »Włocławek« zdobi
12 obrazów, mianowicie, p. Kostrzcwskiego: Niedziela na saskiej kępie, ko
ściół w Wiślicy, włościanie z okolic Ojcowa i Pieskowej skały; p. Ceglińskiego: Kaplica św. Salomei w Grodzisku, ruiny’ zamku w Ojcowie; p. Pilatti: Straż ogniowa w Warszawie, powrót z targu na Pradze, targ za Że
lazną bramą, odjazd paroplywu z przed zamku w Warszawie, przewóz na
saską kępę; p. Gersona: Włocławek. — Flotylla parowa na Wiśle składa się
z .9 paropływów i 20 gabar. Dotąd najmniejszy kontraktem^ spółkowym
w przedsięwzięciu żeglugi parowej dozwolony udział rsr. 7500 wynosił.
W roku bieżącym takie minimum udziału postanowiono jeszcze na 10 akcji
podzielić, iżby tym sposobem, mniejszym nawet kapitałom ułatwić do spółki
przystęp._______________________
(Dalszy ciąg_nast)

EŁr. lolerya w JBerlinie.

W dniu 12. Stycznia padła główna wygrana 5000 tal. na nr. 44,197;
1 wygrana 2000 tal. na nr. 62,581; 1 wygrana 800 tal. na nr. 48,703 i 2 wy
grane po 100 tał. na nra 26,494 i 79,858.

Wiadomości handlowe.
Berlin, d. 12. Stycznia. — Pszenica 86—94 tal., żyto 704-—74 tal., ję
czmień 53—55 tal., Owies 33 - 35 tal., Groch 70—76 tal., Rzep zimowy
88 tal., Rzepik zimowy 87 tal., olej siemienny I2|| tal., olej lniany 12| tal.,
okowita bez beczki 32| tal.

Przybyli do Poznania dnia 13. Stycznia.
BAZAR: Skarżyński z Sokolnik; Rekowski z Koszut.
HOTEL RZYMSKI BUSC11A-. Tiepler z Pforzheim; Appel, Lewin i Friedliiu-

der z Berlina; Lowenstein z Crefcld; bar. Sprenger z Malicza.
Wierzbiński z Czarnych sadów; Stock z Wielkiego; Chła
powski z Czerwonej wsi; Burghard z Węglewa; Potocki z Sędzin.
POD CZARNYM ORŁEM: Nehring z Gozdowa; Chodacka z Chwałkowa.
HOTEL DREZDEŃSKI: Stablewski z Sliwna; Gajewski z Wroniaw; Hausler
Z Bojanie.
HOTEL DU NORD: lir. Żółtowski z Urbanowa; Sulerzycki z Górki zagajnej.
HOTEL PARYSKI: Prób. Grabowski z Jaraczewa; Krieger i Dunin z Leehlina,
POD ZŁOTĄ GĘSIĄ: Grabski z Rusiborza; Iffland z Kołatki; Preuss z Sokolnik.
HOTEL BERLIŃSKI: Grodzki z Parchania; Rohrmann z Chrząstowa.
IIOTEL BAWARSKI:

Gdy od pierwszego bieżącego, miesiąca złożyłem
adwokaturę i odtąd tylko Notaryatem trudnić się
będę, więc wzywam moich Mandantów dotychcza
sowych do odebrania odemnie jak najprędzej swych
akt w sprawach mnie powierzonych.
SEoyer 9 Radzca Sprawiedliwości.

z stajniami i remizą, tudzież pomieszkanie partero
we na handel przydatne.

Celem porozumienia się względem oboru Depu
towanego z powiatów Kościańskiego i Szreniskiego na Sejm do Berlina, zaprasza się wy
borców na dzień 15. b. m. o godzinie 5. wieczorem
do Górski ego Hotelu do Kościana

Pożyczka rządowa dobrowolna............
dito
z roku 1850............
dito
z roku 1852.............
Obligi długu skarbowego.....................
dito premtów handlu morskiego . . .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej ..
dito miasta Berlina ............................
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
dito
Prus Wschodnich , . .
dito
Pomorskie...................
dito
W.X. Poznańskiego. .
dito
W.X.Pozn., nowe.,
dito
Szląskie.......................
dito
Prus Zachodnich....
Bilety rentowe Poznańskie..................
Louisdory........................... ..................
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk.

Dominium EłOWięc pod S z rem e m
rozpoczyna sprzedaż baranów w dniu
sOfcSŁŁMś 18. Styczniar.b. odznaczających się wy
soką cienkością, obfitością i gęstością z dobrem
zamknieniem wełny, pochodzących z najcelniejszej
owczarni Saskiej podług nader umiarkowanej ceny
i ręczy za wszelkie dziedziczne choroby.

piękną i najpiękniejszą karawanową, także
zołtą i mną VVschodnio-lndyjską herbatę, polecają
po cenach tanich odpowiednich gatunkowi
JF. W Meyer & Votnp..
plac Wilhchnowski Nr. 2.
Dominium dęłiicz pod Środą ma do przedania olej rafinowany, wystały. Kwarta po 9 Sre
brników.
*
1

Przy placu Wilhelmowskim Nr. 6. jest do wyna
jęcia od 1. Kwietnia r. b. pierwsze piętro wraz

Rnrs giełdy Berlińskie
Na pr. Icuraut

Dnia 12. Stycznia 1854.

papie- | Roto
rami | wizna.
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Dnia 13. Stycznia
1854 r.
w mieście P o z n a n i u.
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Pszenicy, szefel.............................. 2 i 29 l_
Żyta, szefel....................................
2 i 13
2
Jęczmienia, szefel.......................
2
2;Owsa, szefel.......................
1|. 5
1
Tatarki, szefel........................
1 ; 16 9
1
Grochy, szefel........................
2 17 9 2
Ziemniaków, szefel
’ -124
—.
Siana, centnar
-122 6 —
Słotny, kopa
—
8
Masła, garniec ...... .... . 2j-- — 2
Spiritusu (beczka 120 kw.)80 |Tral. 27 7 6 27
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10
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26 — ,
25

—

5 —w
20 —

