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Opóźnienie to spowodował brak kompletu obecnych członków. — Izba druga
przyjęła na wćzorajszem posiedzeniu ordynaeyą miejską dla Westfalii, obra
dowała następnie nad projektem do prawa względem sporów o kompetencyą
w sprawach sądownie poszukiwanych. Przedmiot ten jest ważny, bo chodzi
tu o ścisłe oznaczenie władzy sądowniczej i wykonawczej. Opozycya uważa
go za produkt biurokracyi administracyjnej, która granice sądowej kompetencyi
chciałaby ścieśnić do najmniejszych rozmiarów. Obrady były żwawe. Prze
dmiot ten zajmie jeszcze parę sesyi.—Dawniejszy redaktor Nowo Pruskiej
Gazety, asesor dymisyowany Wagner, który obecnie jest posłem w drugiej
izbie, ułaskawiony został przez N. P. od kary więzienia, na którą był skazany
za obrazę dyrektora instytutu Scehańdlung. Słychać, że obywatele stronni
ctwa krzyżowego z Pomorza, zamyślają przez podpisy zebrać 100,000 tal.
i kupić mu za tę sumę majątek szlachecki; jako dowód wdzięczności za wy
B&rlin> d. 22. Stycznia. — Najt Pan raczył zamianować dotychczaso świadczone junkerstwu przysługi. Nagroda nie lada. Wprzód jednak trzeba
wego radzcę leśnego bar. Scheele nadleśniczym przy izbie nadwornej dóbr ją widzieć, zanim się wierzyć będzie. Junkerstwo skore jest bardzo do wszel
kr. familii, tudzież byłego assesora rejeucyjnego hr. Dohna radzcą nadwor kiego rodzaju adresów i odezw, ale do ofiar pieniężnych? Wir wołlen uns
das noch iiberlegen.
nym i członkiem kolegium izby nadwornej.

Telegraficzne wiadomości*

Wiedeń, d. 20. Stycznia^ — Według prywatnych wiadomości, uderzyli
Rosyanie dnia I3go b. m. przed południem o godzinie 10 na Mazzin z wielu
stron. Walka wciąż trwała. W Giurgiewie czyniono przygotowania do na
paści na Ruszczuk. Książe Gorczaków znajduje się w Krajowie.
Triest, d. 21. Stycznia^ — Centralna władza morska ogłasza, że okręty
neutralne na Czarnemt morzu, będą zabierane przez Rosyan, jeżeli wieść będą
potrzeby wojenne.
Pary z, d'. 21. Stycznia* - Wczoraj londyńskie konsole notowano po
ukończeniu1giełdy o i procentu (91£) niżej, jak w południe (92). W skutek
tego wczora wieczorem i dziś z rana sprzedawano na giełdzie naszej 3-proccntową' rentę po 69 fr. 30 cent.

Berlin, d. 20. Stycznia. — Według prywatnych listów z Petersburga,
wielki tam wpływ uczyniła wiadomość na umysły, o wejściu flot połączonych
na morze Czarne. Sądzono przecie, że z tego powodu cesarz nie wypowie
wojny Anglii i Franeyi i ten domysł popierają tu koła dobrze zawiadomione,
Gabinet petersburgski nieodpowie na piśmie Anglii i Franeyi, na uwiadomie
nie go o wejściu flot połączonych na morze Czarne, tylko ustnie każę swoim
ajentom w Londynie i Paryżu oświadczyć, jak ten fakt ocenia. Z jaką ener
gią rząd rosyjski sposobi się na wojnę, pokazuje się z rozkazu wydanego do
instytutów kredytowych, aby swoje zapasy trzymały w pogotowiu na rozpo
rządzenia rządu, w celu użycia ich na wojnę. Podobno powołano księcia
Paszkiewicza do Petersburga, ale sądzą, że mu nieoddadzą dowództwa, kiedy
księciu Gorczakowowi oddano je nad dwoma korpusami armii, które dotąd
były pod dowództwem księcia Paszkiewicza. Jego rady chcą zasięgnąć wzglę
dem planu kampanii w Azy i i po to go powołano do Petersburga.
(Kor. Gzt) Rzadko który, projekt do prawa zyskał tak powszechne
wazkach i w kraju uznanie, jak świeżo zawarty traklat z Oldenburgiem wzglę
dem założenia portu wojennego nad morzem północnem. W tajnem posiedze
niu dnia 9. b. m., które trwało z górą trzy godziny, przedmiot ten nie zna
lazłszy żadnej opozycyi, byłby mógł być odrazu uchwalony, gdyby regula
min obrad nie wymagał, aby przeszedł poprzednio przez obrady komisyi,
zanim w plenarnem posiedzeniu będzie przyjęty. Komisya obradowała nad
nim już ligo b. m. Na posiedzeniu tern był sam minister-prezydent obecny,
jako szef niedawno temu utworzonego ministerstwa marynarki, czyli admiralicyi- Sprawozdanie jest gotowe, i już w następnym tygodniu będzie izba
nad niem obradowała. Założenie portu wojennego będzie wymagało na lata
bieżące nadzwyczajnych zakładów, które zapewne nie z dochodów budżetu,
lecz pożyczką będą pokryte. Niema wątpliwości, że izby najchętniej na cel
podobny dadzą do zaciągnienia jej przyzwolenie. Układy z Oldenburgiem pro
wadzone były z taką tajemniczością, że nawet osoby ministeryalne aż do dnia
tajnej sesyi nie o całym projekcie niewiedziały. Państwa niemieckie i w ogóle
uwaga publiczna były zanadto zajęte sprawą wschodnią, aby były mogły
przewidywać, że Prusy w tej chwili zajmą się podobnym projektem. Utwo
rzenie nawet ministerstwa marynarki i częste w niem narady nic dały powo
dów do jakichkolwiek w tym względzie domysłów. Tym razem projekt rzą
dowy milą był dla publiczności niespodzianką. — Zapowiedziane konfereneye
nad konwetieyą monetarną, zastrzeżoną artykułem I9tym traktatu handlowego
prmko-austryackiego, nie tak prędko się zapewne rozpoczną. Początkowo
tyłku Austrya i Prusy, oraz państwa bezpośrednio porównaniem monet
w Niemczech interesowane, miały mieć w nich udział. VV konferencyach
państw tych chciano najprzód zyskać podstawę dla przyszłych z członkami
rzefszy układów. Myśl tę podobno teraz, na żądanie wielostronne porzucono,
i .wnioski w rzeczonym przedmiocie przez dwa naczelne państwa czynione,
mają być wszystkim innym komunikowane, aby przed ich uchwaleniem peł
nomocnicy państw związkowych mogli być należycie o nich zainformowani.
Okoliczność ta opóźnia nieco te tak ważne dla Niemiec układy. Na wniosek
Prus ma być i system monetarny wioski w obrady te wciągnięty, z powodu
pośrednich handlowych stosunków, które Niemcy7 przez Austryą mają z Wio
chami. Aitstryą nic podobno niema przeciwko temu, z czego wypada, że
i niektóre państwa włoskie miałyby w dotyczących konferencyach pełnomocni
ków swoich.
Izba pierwsza miała dopiero 13. b. m. pierwsze poświąteczne posiedzenie.

i IWórweffia.

Christ i ani a, d. 6. Stycznia. — Morgenbladet, najznakomitszy
i najwięcej upowszechniony organ stronnictwa liberalnego w naszym kraju,
mówi w onegdajszym numerze pomiędzy ińnemi, co następuje: trudno tu
o sympatye dla Rosyi pomiędzy ludem szwedzkim, wyjmuje się stronnictwo
dworskie, które jak na stałym lądzie, tak i w Szwecyi teraz śmiało podnosi
czoło. Zna ono jedynego nieprzyjaciela, to jest lud, i jedynego przyjaciela
i pomocnika, to jest Rosyą, która podtrzymuje absolutyzm w Europie. Spo
dziewamy się atoli, ze stronnictwu temu nielicznemu niuda się gra wbrew
woli i życzeniom dwóch narodów, wbrew ich nakoniec szczęściu.
Paryż, dnia 18. Stycznia. — Monitor zamieszcza dziś nowe rozporzą
dzenie we względzie ułatwiania przewozu zboża i innej żywności.
— Dziś odbyła się rada ministeryalna pod przewodnictwem cesarza.
— Mówią, ze bank francuzki połączonym zostanie z towarzystwem kre
dytu ruchomości. W tym przypadku byłby mianowany pan Pereire przewo
dnikiem tej nowej ogromnej instytucyi. Instytucya ta otrzymałaby wielkie
przywileje n. p. kurs przymusowy na swe papiery, pierwszeństwo w publi
cznych przedsiębiorstwach.
— Pan Thiers, a z nim stronnictwo orlcanistów mają zamiar szczerze
trzymać z rządem i w tern podzielać uczucia stronnictwa republikańskiego,
jak w Si,ecie oświadcza. Mówią, że p> Thiers na jednym wieczorze oświad
czył: jeżeli cesarz poprowadzi wojnę, natenczas musimy go wspierać, bo
kraneya nad wszystko! Doniesiono o tern dwom członkom cesarskiej rodziny,
przyjęli to wdzięcznie, ale uczynili uwagę, że nie wielkiej jest wagi wsparcie
orlcanistów.
— Fuzyoniści zaczynają teraz wierzyć w wojnę i dlatego są w rozpaczy,
ponieważ niemogą zaprzeć sprzymierza rzeczywistego angielsko-francuzkiego,
które tylko dopomaga utrwaleniu się nowocesarskiego rządu we Franeyi. Załuią bardzo, iż się do tego stopnia mógł dać uwieśdź cesarz Mikołaj swoim
obrachunkom.
— W Cherbourgu pracuje od piątku 400 robotników nad liniowym okrę
tem »Tylża.»
Patrie powiada, że wszystkie sprawozdania po dziennikach niemieckich
i angielskich na jedno się zgadzają względem stanowiska, jakie Rosya zajmie:
mocarstwo to, mówi dalej Pays, chce wytrwać naraz obranej drodze. Oba
wiamy się, że jej zaślepienie nic cofnie się przed odpowiedzialnością za wojnę,
którą starały się mocarstwa zachodnie napróżno uchylić w interesie cywiliza
cji. Obecnie dowiedzioną jest rzeczą, że uporna duma cara jest jedyną przy
czyną groźnych wypadków, na które się zanosi. Francya i Anglia nie oba
wiają się-przecie tych wypadków. Ich umiarkowanie, ich rostropność wyje
dnały przychylną neutralność w Niemczech, ich energia wystarczy na przy
spieszenie rozwiązania tej kwestyi, która zakłóciła spokojność całej Europy.
—• Pays przechodzi dziś w przeglądzie armie europejskie, gdy niedawno
siły wojenne Franeyi podała. Austryackiej armii oddaje sprawiedliwość, za
jej wytrwałość w nieszczęściu, siłę obronną, natomiast w jego oczach nic nie
może się oprzeć uderzeniu francuzkiemu na nieprzyjaciela.
— Dziś upowszechniła się wiadomość po Paryżu, że cesarz rosyjski od
wołał swoich posłów z Londynu i Paryża. Nic wiem czy ta wiadomość jest,
prawdziwą, ale to pewna, że tutajszy rząd otrzymał niepomyślne wiadomości
pod względem utrzymania pokoju.
■— Zdaje się, że pożyczka rządowa w banku francuzkim nieprzyjdzic do
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skutku. Z początku szef banku hr. d’Argout zdawał się przystawać na pro
pozycje rządowe, później przecie odmówił pożyczki.
— W tych dniach zostanie zadekretowane połączenie policyi prefekturalnej z policyą departamentu Sekwany.
— Niewolno tutejszym dziennikom podać do wiadomości listu księżny
Orleans, czyli raczej, jej protestacyi przeciw fuzyi.

(Kor. Cx.) Paryż, 11. Stycznia. — Dzisiejszy xMoni tor zawiadamia
że porta przyjęła wszystkie propozycye czterech mocarstw. Listy zaś pry
watne donoszą, że aby uwzględnić Rosyą, porta zamierza wysłać na kongres
zc swym pełnomocnikiem Chosrewa baszę, stronnika rosyjskiego, dla ktorego
ks. Menszykow przywiózł był podarunki od cesarza Mikołaja. Wiadomości
te są ważne bo utrzymują, że mocarstwa i porta chcą wyczerpać wszystkie
formy i wszystkie środki dla utrzymania pokoju. Jeżeli Rosya obierze wojnę,
da moralne zwycięstwo stronie mocarstw, nietylko w oczach rojalistów francuzkich ale i w oczach Austryi. Można powiedzieć, że negocyacye które się
dotąd prowadziły w Stambule, miały na głównym celu stronę moralną, wa
żną szczególniej dla Napoleona Ili. i pozyskanie neutralności Austryi w razie
wojny. Jak teraz postąpi Rosya? Jaką odpowiedź odbierzemy z Petersburga
za dni kilka? Sądząc po głosie powszechnym, Rosya nie może obrać tylko
wojnę. P. Kisielew miał powiedzieć publicznie w salonie księżnej Lieven, iż
zapewnie dn. 15. Paryż opuści. Decyzya Rosyi nie będzie zależyć od form
i strony moralnej, lecz od decyzyi Austryi, która ma dzisiaj głos stanowczy.
Jeżeli Austrya pozostanie neutralną, nawet w razie posłania wojsk francuzkoangielskich do Turcyi, Rosya po wprowadzeniu flot sprzymierzonych na mo
rze Czarne nie mogłaby prowadzić wojny (?). Ale Rosya rachuje jeszcze na
zabiegi Koburgów w Anglii, na zabiegi rojalistów we Francyi i na poróżnie
nie Persyi z Turcyą; ma nadto nadzieję, że Francya i Anglia wojska lądo
wego do Turcyi nie poślą i że Francya Anglią opuści. Zaiste, na tym świecie
zbyt często illicita praevalent, ale tego razu zdaje się że tak nie będzie.
W Anglii koterya koburgska płaszczy się w obawie parlamentu i opinii publi
cznej, wyśpiewującej Rule Britania. We Francy i przez dobrze kierowaną
polemikę, rząd odbiera rojalistoin wszelką racyą trzymania strony Rosyi.
Na twierdzenie rojalistów, że w sprawie wschodniej interesowaną jest tylko
Anglia, pan de Cesena w dzisiejszym Constit utionnelu odpowiada, że
Francya ma także w sprawie wschodniej swe interesa materyalne i moralne.
Francya ma na wschodzie nietylko interes katolicyzmu i równowagi europej
skiej, Tęcz i interes ludów chrześciańskich zostających pod panowaniem Tur
cyi, a przychodzących do kresu samoistnego istnienia. Napoleon 111., mówi
p. de Cesena, broniąc na wschodzie katolicyzmu idzie w ślady Karola W.;
broniąc zaś Abdul-Medżida przeciw Mikołajowi 1., idzie w ślady Franciszka 1.
który łączył się z Solimanem aby się oprzeć uniwersalnej monarchii Karola
Vgo. Aby zrzucić ze sprawy wschodniej pozór interesu angielskiego, dzien
niki francuzkie radeby zaprzeczyć marszowi Rosyan na Chiwę i zagrożeniu
Indyi. Na rojalistów rzucił się i Times vv obszernym artykule który Pay s
w całości zamieścił. W braku racyi, rojaliści francuzcy uciekają się w pry
watnych rozmowach do nienawiści narodowej, twierdząc, że na wschodzie
majtkowie francuzcy biją się codziennie z majtkami angielskiemi. 1 to ich
twierdzenie jest niesprawiedliwe, albowiem między marynarzami ilot sprzy
mierzonych na wschodzie panuje jeżeli nie przyjazna harmonia, to przynaj
mniej surowa karność. La Gazette de France przywalona slusznemi racyami rządowemi, rzekła wczoraj: ^restaurujcie państwo Bizantyńskie, wróć
cie groby święte katolicyzmowi, połóżcie zaporę postępowi Rosyi, ale nie
przeszkadzajcie Rosyi w zaborze Indyi«. Czy gazeta może powiedzieć su
miennie, iż Napoleon III. myśli robić inaczej? Napoleon 111. nie przeszkodzi
Rosyi w zaborze Indyi, jeżeli Rosya tego dokonać potrafi, ale teraz ma na
względzie w Turcyi interes francuzki, który jest zarazem angielskim i dlatego
trzyma z Anglią.
Obecna sprawa wschodnia ma to szczególnego, że Francya i Anglia aby
odpowiedziały swej missyi politycznej i cywilizacyjnej, muszą bronić Turcyi
a zarazem muszą matować Turcyą. Interes niepodległości Turcyi.wymaga ro
zwoju sił tureckich, ale interes ludów turecko-chrześciańskich wymaga przy
tłumienia fanatyzmu muzułmańskiego. Pod tym względem postępowanie jene
rała Baraguay dTIilliers w sprawie softów zupełnie się tłumaczy. W chwili
najstaranniejszego opiekowania się Turcyą, Francya i Anglia niezapominają
opiekować się ludami chrześciańskicmi, domagając się dla nich radykalnych
reform. Porta ulega żądaniom, i daje albo gotuje reformy. Kwcstya grobów
świętych stoi dziś w tyle, bo obraża Anglią, ale skoro Turcyą zostanie sta
nowczo obronioną, można być pewnym, że Napoleon trzeci ją podniesie
i że odniesie dla katolicyzmu zwycięstwo, pomimo protestanckiej Anglii.
— Misya księcia Chimay do Paryża jest dotąd zagadką. Nie ulega je
dnak wątpliwości, że tyczy się sprawy wschodniej. Czy książę de Chimay
stanie się Deus ex machina, który będzie mógł wojnę powstrzymać? Wielu
sądzi, że książę de Chimay przybył do Paryża, sans le pretexte suffissant, dla
obserwowania kroków Napoleona III. Mówią, że książę de Chimay zastąpi p.
Rogier w Paryżu, co więcej, że tego sobie życzy Napoleon III.
Le Siecle stara się wciągnąć Stany zjednoczone w sprawę wschodnią
a potem naturalnie i w inne sprawy europejskie. Tego pragną wszyscy repu
blikanie francuzcy. Demokraci amerykańscy przychylają się do ich życzenia,
ale whigowie, których organem jest Ne w York Herald, są im przeciwni.
Le Siecle zbija dzisiaj rozumowania Ne w York Herald. " Korespondeot
Heralda mówił mi wczoraj na jednym amerykańskim wieczorze, że whigogowie chcą zachować się neutralnie podczas wojny wschodniej, aby potem
nad osłabioną Europą objąć wpływ przeważny.
bracya powiększyła o 10,000 liczbę swych majtków. Powiększyła także
o | swą artyleryę. Major Magnan odebrał rozkaz wrócenia do Turcyi. Ka
pitan Marceau, który pomimo, że służył oddawna w Turcyi, nie chciał udać
się do armii azjatyckiej, został na poskarżenie się Porty, odwołany i zastą
piony. Porta posłała armii azyatyckiej 8000 ludzi w posiłku, ale lądem. Po
siłek ten będzie potrzebował miesiąca aby stanął na miejscu. Lord Dudley
Stuart, po zebraniu materyałów w Stambule, wróci do Londynu i wytoczy
sprawę turecką przed parlamentem. Namik basza jest bliski slrontraktowonia
pożyczki w Londynie. Warunki kontraktu nie mają być bardzo uciążliwe.
Porta ułatwiła Namikowi baszy robotę, przesyłając mu inne instrukeye. Wej

ście flot sprzymierzonych na morze czarne stało się już czynem dokonanym.
Co do operacyi flot, te zależeć będą od odpowiedzi z Petersburga.
Dzisiaj Monitor tłumaczy rząd z zarzutów rojalistowskich, jakoby
środki obrane dla zapobieżenia miały być zbyt późne i zbyt niedostateczne.
Monitor pokazuje dobitnie, że dzisiejszy rząd francuzki lepiej rzeczy prze
widział niż rząd z r. 1846.
Cholera prawie ustała. Onegdaj nie było już żadnego cholerycznego.
Cholera grasuje tylko w Hawrze, miejscu bardzo niezdrowym z przyczyny
zepsutej wody znajdującej się w wałach tego miasta.
Sąd przysięgłych trudni się sprawą drugiej połowy spiskowych hippodromu i opery komicznej. Przy indagacyach spiskowych nic szczególnego się
nie zdarzyło.
Z kolei rząd przewietrza Paryż po lewej stronie Sekwany. Ulica, którą
przeprowadzi równolegle do rzeki, zniszczy tysiące brudnych i niezdrowych
klitek, które tę stronę miasta historycznie szpeciły.
Dzienniki francuzkie nic mogą wstrzymać się, aby nie oddać hołdu mo
ralnej cywilizacyi Anglików donosząc o conscience money, to jest o przesyła
niu anonime do ministra skarbu pieniędzy, które-powinni byli dać w poda
tkach, a których nie dali z przyczyny, że zrobili fałszywą deklaracyą przy
chodów. Rok 1853, conscience money przyniosły skarbowi angielskiemu
118,800 fr.

Anglia.

Londyn, dnia 16. Stycznia. — Korporacye wychodźców dawno się roz
biły, pisze gazeta wrocławska. Polityczna emigracya z Niemiec żyje tu je
szcze w niektórych resztkach. Kinkla opuścili jego zwolennicy. Schurz jego
oswobodziciel i Strodtman jego biograf udali się do Filadelfii, po zajściach
z nim bardzo gorszących. Schimelpfennig uczony wojskowy z tego stronni
ctwa żyje w Ameryce ze sukcesyi, którą mu zapisała pani Briining. Kinkel
żyje w odosobnieniu i zarabia sobie na pieniądze. Niemiecka rewolucyjna po
życzka stała się bajką śmieszną. Willich w Ameryce został cieślą, z nim utra
cili tutejsi rzemieślnicy komunistyczni swego naczelnika. Ronge założył spo
kojną sektę religijną. Rugę, którego jedynym zwolennikiem jest Tausenau, sam
na sobie dopuścił się plagiatu, bo na uroczystości obchodu polskiej rewolucyi,
tak zaczął swoją mowę: polecono mi reprezentować Niemców, mógłbym to
uczynić, ale niechcę, bo naród niemiecki jest podły. — Centrałizacyi więc
nieutworzyli Niemcy. Francuzi równie się rozbili na różne strony. Ledru
Rollin skupił około siebie mały zastęp republikanów urzędowych, którzy na
małą stopę spiskują, i codzień się pocieszają, że wkrótce Napoleon upaanie.
Najbardziej podupadło to stronnictwo z tego powodu, że majątek Ledru Rollina uszczuplił się niepowodzeniem w spekulacyach. Ludwik Blanc odpiera
Rollinistów i jest środkowym punktem, około którego stronnicy jego się skupiają. Odznacza się to stronnictwo postępem, że czczych frazesów nie sypie
na świat, ale pracuje nad naukami pożytecznemu Trzecie stronnictwo stoi
pod Wiktorem Hugo i jest rozrzucone po wyspach kanałowych. Dla nich Wi
ktor Hugo jest wyrocznią. Zarówno rozdwojona jest węgierska emigracya.
Rozpada na trzy stronnictwa, czysto demokratyczne, Koszutoskie i Batthyaniego. Ostatnie głównie przebywa w Paryżu i zarzuca Koszutowi słabość,
tchórzostwo i krz\ liwość. Koszut żyje na ustroniu i marzy o wysokiej poli
tyce. Godną uwagi jest rzeczą, że od niedawnego czasu kilku bogatych Ro
syan żyje tu i bierze przyszłość demokracyi pod swoją opiekę. Uważają się
za proroków rewolucyi. Mimo wygnania i konfiskacyi swych dóbr, rozrzą
dzają znaczneini jeszcze funduszami. Mazzini utrzymuje pomiędzy Włochami
jak najlepszą karność, gdy tymczasem nigdy Koszut czynnie niewystępował.
Koszuta często polieya nagabywała, Mazziniego nigdy.

Hiszpania.

Madryt, d. 13. Stycznia. — Królowa oświadczyła, że skoro wróci do
zdrowia, potwierdzi rosporządzenia ministrów. Książe i księżna Montpensier
wyjechali do Sewilli. Nowonarodzona infantka umarła. — Markiz Turgot
wyszedł z niebezpieczeństwa, dobyto mu kulę z nogi i teraz przychodzi do
zdrowia.
— Mówią, że u nas zanosi się na bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony
spodziewają się całego szeregu dekretów, które mają być tylko początkiem do
wielkich i stanowczych zmian, z drugiej strony wszystkie żywioły opozycyi
dojrzały do wybuchu. Rząd ma się na baczności, dowodzi tego najlepiej
mnóstwo oddalonych jenerałów i urzędników, wątpliwych uczuć, równie jak
rozkaz wysiany do jednego znakomitego jenerała (Prima?) w Paryżu, aby
uiewracal do Hiszpanii, do której się wybierał.

Sswajcarua*

Bern, d. 16. Stycznia. — Dziś rospoczęły się rosprawy w radzie naro
dowej, które zapewne przez kilka dni się pociągną względem przedmiotu,
o którym w roku 1848. rosprawiano. Już w latach 1798. i 1832. kwesty^
tą się zajmowano, to jest urządzeniem centralnej powszechnej wyższej szkoły
1 szwajcarskiej w Ziirich. Nie chcąc sobie za bardzo narazić zachodniej Szwaj
carii, postanowiono w Lausanne zaprowadzić szkołę politechniczną. Rada
związku, a z nią twórcy nowego związku szwajcarskiego uważają doprowa >
dzenic tej szkoły do skutku, jako ogniwo stosunków związku szwajcarskiego,
Dziwić się nie należy, że tak ważne przedsięwzięcie znajduje swoich przeci
wników. Dzielą się oni pod dwoma widokami, pod widokami zasad i pod
widokami finansów. W obozie pierwszym znajdują się przed wszystkimi re
prezentanci ostatecznej prawej strony, duchowieństwo obu wyznań i przeci
wnicy dalszej centrałizacyi, i większa część deputowanych z zachodniej
Szwajcaryi, którzy obawiają się zgermanizowania.
D. Goncenbach,
Charles, Dapplcs i De Lóes bronili tego kierunku. Nie przeszkodziło to by
najmniej radzcy Druey nazwać obaw swoich ziomków nieuzasadnionemi, cho
ciażby i w skutek tego utracić miał całą swoją popularność. Z równą zacię
tością występują finansiści ze wschodu przeciw temu przedsięwzięciu, a to
z tego powodu, ponieważ chcą tego funduszu z przewyżki kasy związkowej
(blisko 1,100,000 fr. rocznie) użyć na wsparcie kantonów w innych gałęziach.
Tak żądają z St. Gallen funduszu na poprawę łoża Renu, kantony zaś Bern,
Waadt, Freiburg, Soloturn i Neuenburg na uregulowanie wód Jura. Z dru
giej strony przyjaciele jedności szwajcarskiej chcą doprowadzić do skutku tę
myśl narodową i z nimi trzyma cała młódź szajcarska, która przymuszoną
była na cztery wiatry się rozjeżdżać z własnej ojczyzny, by czerpać nauki
wyższe za granicą. Ztąd jedni udawali do Włoch na uniwersytety, drudzy
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do Niemiec. Dotąd uniwersytety w Bern, Bazylei i Zurich nie wystarczały
dla trzech narodowości. Dzisiajsze rozprawy uważano, za spotkanie się tylko
straży przednich, po którem przyjdzie do walnej rozprawy.

AMslrya.

— W dodatku do przepisów nowej taryfy, urzędnicy celni otrzymali zle
cenie, aby srebrne pieniądze przy opłacie ceł w monecie srebrnej składane, naj
dalej w trzech pierwszych dniach następnego miesiąca odsyłali. Nie wolno
urzędnikom wymieniać srebra na papiery pod zarzutem ciężkiego przekrocze
nia służby; podobneż przekroczenie popełni urzędnik trudniący tię agiotarstwem papierowej monety w opłacie celnej składanej.
— Hr. Chambord bawi obecnie w Pradze, gdzie do wiosny mieszkać bę
dzie. W Marcu zaś wyjeżdża do Anglii dla spotkania się z familią orleańską,
zkąd powstała pogłoska o zaprosinach, jakie pretendent miał otrzymać od księ
cia Alberta na dwór windsorski.
— Presse donosi, iż na giełdzie wiedeńskiej obiegała między wielu innemi pogłoska o zjeździć monarchów w Warszawie; tudzież, iż poseł rosyjski
w Londynie miał zawiadomić ambasadę rosyjską w Wiedniu, izby mu przy
gotowano część pokoi na bliski jego przyjazd. Z Petersburga zaś miała nadejść
nota, zapowiadająca zebranie się kongresu w Tryeście. Wszystko to wszakże
domysły tylko, jakich mnóstwo codziennie się rodzi, a dziś jeszcze wyglądać
trzeba i liczniejszych i dziwniejszych.
— Niedawny artykuł Loy da, wymierzony przeciw Rosy i (a już to drugi
w tym dzienniku w ciągu sprawy wschodniej) wywołał odpowiedź Pressy.
Treścią jej dowieść, że Austrya nie ma takiego interesu w sprawie wschodniej,
aby miała narażać się na zerwanie przyjaźni z Rosyą w obronie nietykalności
Turcyi. Rosya niebezpieczną tylko być może państwom morskim, skoroby
Czarne morze wzięła w posiadanie wyłączne i tam zbudowała lloty, któremiby
zagroziła panowaniu Anglii na morzu. Z Austryą zaś wiąże ją przyjaźń, a gra
nica tysiąco-milowa między Rosyą a państwami niemieckiemi o niewieleby się
powiększyła posunięciem Dunaju; handel zaś Austryi nieby nie ucierpiał na
przyłączeniu księstw naddunajskich do Rosy i, gdyż takowy głównie ogranicza
się na bydle rogatem. Natomiast wszelki krok nieprzyjaźni przeciw Rosyi, drogoby mógł Austryę potem kosztować.
— Dziennik ministerstwa handlu Austria użala się na niedbalstwo prze
mysłowców krajowych, którzy nie spieszą się z przysposabianiem wyrobów
swoich na wystawę monachijską w roku bieżącym odbyć się mającą, dozwa
lając tym sposobem, aby przemysł innych krajów niemieckich prześcignął prze
mysł austryacki.
— Słychać, że w Karlsburgu w Siedmiogrodzie założone ma być arcybiskupstwo grecko - unickie dla mieszkańców narodowości romańskiej.
— Sąd wojenny wiedeński ogłasza na dniu 14. b. m. następujące wyroki:
Ignacy Jabłonicki lub Jabłoński, fałszywie zwany Józef i Ezechiel Langer
z Węgier, redaktor czasopisma „Vilag“, graduowany lekarz zwierząt, za rewolucyi węgierskiej kapitan przy honwedach; Michał Borosz, z Węgier, ad
wokat i notaryusz, a za rewolucyi vice-żupan i prezes sądu kryminalnego
w Stuhlweissenburg, w końcu audytor w Komornie, następnie zaś professor
przy gimnazyum w Keczkemet, obaj za udział w spiskach celem nowego po
wstania, skazani pierwszy na 8, drugi na 2 lata twierdzy. Józef Peter z Wie
dnia, fabrykant wstążek, za zbrodnię zdrady głównej przez udział w powsta
niu badeńskiem jako kapitan i oficer sztabu jeneralnego, skazany na 3 łata cięż
kiego więzienia, ułaskawiony na 2 lata zwykłego więzienia. Jan W aldhór, cze
ladnik tamtego, ukarany już za udział w rewolucyi badeńskiej, za ponowne
zamachy przez korespondowanie z demokratami za granicą, na 2 lata szańców
w lekkich kajdanach. Fryd. Heller z Jass w Multanach, uczeń uniwersytetu,
Franc. Mayer z Wiednia, technik, obaj za związki tajne na 3 lata robót przy
szańcach w lekkich kajdanach, inni czterej uwolnieni dla braku dowodów. Fr.
Marzal z Moraw, murarz, za obrazę majestatu, mowy podburzające, ukrywa
nie amunicyi i t. d., na 3 lata twierdzy. Jan Prunkuł z Suczawy na Bukowi
nie, prawnik, Andrzej Petschacher, szewc z Wiednia, Jan Pawlikiewicz z Rancyowa (?) w Galicyi, doktorant medycyny, za podburzające mowy, korespondeneye i t. d., na dwumiesięczny i czternastodniowy areszt. Inne osoby, w liczbie
dziesięciu, skazane za różne pomniejsze przestępstwa na więzienia i areszt od
2 lat do dni 10.

Gulicyu.

Drugi artykuł Korespondencyi pruskiej o handlu zbożowym Galicyi
brzmi: W interesie wywozu płodów galicyjskich napomykano z różnych
stron o ulżeniu handlu w dwóch kierunkach, Jedni chcieli otworzyć drogę
handlowi przez Dniestr na morze Czarne, inni zaś zwracali uwagę na poprawę
dawnej drogi Wisłą ku Bałtykowi. W myśl tych zdań odmiennych oświad
czyły się dwie austryackie izby handlowe, których życzenia doszły przez pi
smo Austria do wiadomości publicznej. Izba Czernowiecka projektowała
otwarcie żeglugi parowej na Dniestrze, aby prowadzić w górę wodą drzewo,
a na dół zboże, wełnę, skóry i bydło rzezalne. Ale sami wnioskodawcy przy
znać musieli, że wykonaniu tego planu stoi na przeszkodzie zamulenie ujść
Dniestru, dla usunięcia którego rząd rosyjski żadnej dotąd nie czyni nadziei.
Z drugiej izba handlowa lwowska uznała zupełnie właściwość Gdańska jako
portu wywozowego dla płodów galicyjskich. W przedstawieniu jej również
obwieszczonem przez dziennik Austria zwrócono uwagę na to, iż na pod
stawie traktatów z r. 1815. Galicya używa wolnego przewozu na Wiśle przez
Królestwo Polskie i że jeżeli stosunek ten nie będzie należycie uwzględniony
w dalszych układach z Prusami, handel galicyjski mocnoby na tern ucierpiał.
Wniesiono przeto, aby «wszystkie umówione koncesye pod wzglądem bez
pośredniego przeprowadzania towarów przez wspólną granicę, rozciągnąć ró
wnież na handel z Prusami Wisłą prowadzony tak jakby towary nie przecho
dziły bynajmniej przegradzającego terytoryum- rosyjskiego.'* — Wreszcie,
aby pozyskać dla transportu wiślanego i wschodnią również część Galicyi tu
dzież Bukowinę, zaproponowano otwarcie kanału między Dniestrem i Sanem,
którym znaczne masy zboża, drzewa, skór i innych cennych produktów,
prowadzićby można z Dniestru na Wisłę i do Gdańska i to z daleko większą
korzyścią na targi zamorskie, aniżeli się to teraz częściowo przez Odessę
dzieje. Rząd austryacki nakazał już od roku wyczyszczenie Sanu najważniej
szej z rzek galicyjskich po Wiśle, a tern samem dowiódł, iż się stara o oży
wienie handlu galicyjskiego. Jeżeli to uskutecznionem będzie w takich ro
zmiarach jak rząd pruski na Wiśle czyni dla jej regułacyi, obfite stąd korzy

ści nie zaniedbają spłynąć. Z doświadczenia wiadomo, iż straty w przewozie
zboza do Gdańska powstające z powodu przeszkód żeglugi ita Sanie i wyższej
części Wisły, stanowią w przecięciu lOj wartości. Widocznie przeto, że
usunięcie tych przeszkód nie tylko handlowi przyniesie ulgę, ale zarazem
większe nastręczy bezpieczeństwo dla spekulacyi, której korzyści idą pośre
dnio na dobro producentów. Jeżeli, jak mamy prawo spodziewać się, rząd
austryacki w obce ofiar jakie Prusy niosą dla handlowej pomyślności całego
nadwiśla, w usiłowaniach swoich nie pozostanie w tyle, ażeby silna dać dźwi
gnię produkcyi i handlowi galicyjskiemu, wtedy życzyć sobie tylko należy,
aby środki mogące być w tych celach użyte, nie rozstrzeliły się, lub nie po
zostały obrócone na bezowocne przedsiębiorstwa. Projekt przewozu płodów
galicyjskich przez zamulony Dniestr, rozebrany bezstronnie nie może obiecy
wał trwałych i korzystnych skutków. Przykład ujścia Suliny i nieprzyjazne
okoliczności pod jakiemi żegluga, jak wiadomo z doświadczenia, odbywa się
na morzu Czarnem w porównaniu z żeglugą na morzu Bałtyckiem, sa niezaprzcczonemi dowodami. Niezłomne mamy przekonanie, iż producent galicyj
ski za nadejściem wymaganych dogodności transportów, nie zaniecha korzyści
pi zewozu W isłą, wiedząc dobrze, ze przy przewozie płodów swoich molzcm Czai nem, juz sama wysokość kosztow transportów i asekuracyi, zna
cznie korzyści jego uszczupli. Ożywienie handlu na starożytnej komunikacyi
wiślanej, leży tak dobrze w interesie Galicyi jak i Prus, a tern pilniej wyglą
dać należy udziału rządów w tym przedmiocie, iż obok wielokrotnie zmienio
nych dróg handlowych tak przez zakłady kolei żelaznych jak i przez traktaty
handlowe, należy o ile można mieć na względzie drogi przez samą naturę
wskazane, aby te ostatnie, pomimo wielkiej swojej ważności nie poszły po
woli w zaniedbanie.

tŁsięslwa naddunajfikie,

Wiadomo już, iż większa część Dorobańców w Małej Woloszczyznie
przeszła na stronę lurkow. Satellit podaje następujące nieznane szczegóły
o tern zdarzeniu. Na wezwanie jen. Fischbacha, major Dorobancow p Buroleanu zgromadził swoich żołnierzy, którzy w pierwszych dniach Grudnia od
byli krótki manewr przed jenerałem i zyskali od niego wiele pochwał. Jen.
wezwał majora potem do siebie, a ten mu oznajmił, iż żołnierz jego nie jest
przeznaczony do służby wojennej, a tern mniej może walczyć przeciw sułta
nowi, jako prawemu zwierzchnikowi kraju. »Ja też tego nie chcę, miał po
wiedzieć jenerał, ale użyje tylko Dorobańców na przewodników i w malej li
czbie przydzielę ich do mojej brygady." Na to major odpowiedział, że w takiein razie żołnierze jego musieliby w danym razie walczyć. »No, skoro kule
poczną świszczeć, a szable dźwięczeć, to interesem będzie Dorobańców nietrzymać rąk w kieszeni." Buroleanu zamilkł, ale o rozmowie swojej zawia
domił żołnierzy i radził im, aby się wynosili.
Tej samej nocy żołnierze ruszyli, ale większą ich część schwytano i do
Krajowej odstawiono, mało który dostał się do obozu tureckiego. Jen. Fischbach który mógł był natychmiast kazać aresztować majora, zdał o tern raport
do Bukaresztu, skąd nadszedł tez rozkaz ks. (Jorczakowa, aby majora i jego
porucznika wziąść pod straż; ale wprzód nim jenerał otrzymał rozkaz, major
już wiedział, żc go czeka sąd wojenny, pozosiał wszakże spokojny. t>u. i 3.
Grudnia, major odebrał wezwanie stawienia się przed jenerałem, ale odpo
wiedział, że jest chory, kazał sobie przynieść obiad do swego mieszkania,
a po obiedzie tego samego dnia znaleziono go bez duszy. Porucznik siedzi je
szcze pod strażą i utrzymuje, ze władze rosyjskie niemają prawa go badać
i sądzić.

Turcyu.

Z Azyi donoszą, a właściwie z Erzerum pod dniem 17. Grudnia, że ar
mia turecka w sile 20 batalionów pod Karsem się zgromadziła. Rosyanie
cofnęli się do Aleksandropolu. Kroki nieprzyjacielskie zawieszono z powodu
wielkich mrozów i śniegów. — Równie korpus turecki pod Bajazidem także
się rozłożył na leże zimowe. W miejsce zamianowanego naczelnym dowódzcą
gwardyi tureckiej Selima baszy posłano byłego ministra policyi Hajradyna ba
szę na dowódzcę korpusu armii podBatum, nadając mu atrybucye jeneralnego
inspektora armii azyatyckiej.
(Bitwa pod Czetate ) Siebenb. Bote z 18. Stycznia donosi z okolic nad
dunajskich co następuje: Turcy uderzyli w dniu 8. b. m. znów na Czetate.
W skutek tego cofnęli się Rosyanie do Radowanu. Turcy mają teraz w po
siadaniu Czetate, Rispic i Maczaczai.
Wanderer donosi z Krajowy pod d. 11. Stycznia, że dołożyli Rosya
nie wszelkiej pracy aby wyprzeć Turków z Kalafatu i dla tego bili się przez
pięć dni, stracili ogromną moc żołnierza i na nic się nieprzydały ich nieustanne
przygotowania, rekonesanse, gromadzenia wojsk, zwożenia wszelkich materyałów wojennych do Radowanu. Nietylko że im się dotąd nieudało otoczyć
Kalafatu, ale jeszcze wyparci zostali zpozycyi pod Kruceą, w skutek eofnięcia
się do Radowanu. Turcy więc teraz swobodni wylęgają na 3 — 4 godzin
drogi na około Kalafatu, podobnie jak przed dwoma miesiącami.
0 cofnięciu się Rosyan z Czetate do Radowanu piszą co następuje:
Od czasu krwawej walki z granicznymi pod Salceą w końcu Grudnia,
spalono tę wieś, a kobiety, dzieci i starcy pośli doBulgaryi, ludność zaś zda
tna do broni utworzyła batalion z 900—i000 łudzi złożony. W tym więc
punkcie zawiązały się nieustanne komunikacye z brzegiem przeciwnym Du
naju. Zdawało się więc, że tu Turcy nowy Kalafat chcą założyć, aby z tak
oszańcowanego miejsca posuwać się ku północy i ruchy rosyjskie przeciw Kalafatowi paraliżować. Toż samo starali się Rosyanie uczynić zprzeciwnych
powodów. To było powodem do bitwy pod Czetate. W nocy z 6. na 7. co
fnęli się Turcy za Czetate, gdzie się połączyli z Turkami, którzy się na czół
nach przeprawili przez Dunaj. Na wschód od Czetate, na placu boju było
tylko 4000 Turków' i wołoski graniczny batalion, który, z zemsty, za spalenie
Salcey i innych poczynionych spustoszeń w okolicy, zażądali, aby ich w pier
wszej linii ustawiono. Na ten więc batalion uderzyli z rana Rosyanie w dniu
7. b. m., ale go wsparł turecki batalion, a potem 1000 kawaleryi , a szczegó
lniej turecka artylerya tak, że przez całą godzinę odpierał Rosyan. Wów
czas dopiero wypadli ze stoczystości poza Czetate Turcy w 6000, a dzieląc się
na dwa hufce z prawego i lewego skrzydła uderzyli na Rosyan. Po żwawej
półgodzinnej walce Rosyanie ustąpili i uchodząc przed przemagającą siłą, co
fnęli się aż do Radowanu, bo o tym czasie i Jzmail basza ruszył się z poza
Kalafatu. Po ukończeniu walki Turcy cofnęli się na swoje stanowiska. Myl-
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nie więc do Krajowy doniesiono, żc Jufcy cofnęli się z
dp Kaląfatp.
PódTzetate dowodził w d. 6. i 7. b.' m. Selim basza, lzmail basza przypatrywawał się walce z Mągliwitu i Iluryi.
Dnia $. rozpoczęja się bitwa pod ę^etąte o | godziny drogi od tego miej
sca, potem zbliżała się ku drodze bitej $ Radowanu ku Kalafatowi, a w połu
dnic i po polqdrpti nabrała rozmiarów palnej bitwy. Rosyanie przegrali i otrą
cili kilka armat. Dnia 6. b. m. pdbili Rosyanie 3 swe armaty i przytem 3 małp
tureckie zabrali.
Dnia 9. b. m. wąlka dalej trwała, alę z mniejszą zaciętością, natomiast
10. b. m. nabrała znaczenia walki z d. 8. Stycznia. W tym dniu, jako tez 8.
szły w ogień najdzielniejsze bataliony. Dnia 10. w południe upowszechniła się
wiadomość za linią bojową rosyjską, iż Omer basza przybył za Cioroju na pole
bitwy. Dwa rosyjskie bataliony dostały się w skutek udanego cofnięcia się
Turków między dwie zamaskowane bateryc, które bardzo przerzedziły ich
szeregi. Grzmot armat wszystko zagłusza, bitwa wre, obie strony upadają
z wycieńczenia sił. Po południu skończyła się bitwa. W tych dniach naj
więcej walczyła artylerya i kawalerya, gdzie zaś piechota się starła, tam po
kilku wystrzałach szła na bagnety. Ztąd też tylko ciężkie rany, od kul arma
tnich lub od cięć pałaszy i pchnięć bagnetów. — Omer basza w Widdyniu,
przy nim lord Stuart i pułkownik od inżynieryi francuzkiej Dieu.

Ilozsiiaile wiadomośck
— W powiecie radomyślskim gub. kijowskiej we wsi Guinienniku, nale
żącej do marszałka szlachty Bogdanowicza, żyje włościanin Tymoteusz Marusia szybko-biegacz, który do 40go roku swego życia ubiegał 10 i więcej
wiorst na godzinę, nigdy się nie skarżąc na znużenie. Posłano go raz z listem
o 200 wiorst, powrócił do domu w 3 dni, niosąc na plecach miarkę jęczmie
nia i 10 kawałków żytniego chlcba, którym go przy daniu odpowiedzi obda
rzono. Innym razem posłano go z listem o godzinie 7ćj rano o 60 wiorst;
powrócił tego samego dnia o 7ej wieczorem. Trzecim razem kazano mu od
prowadzić psa o wiorst 60; pies przebiegłszy wiorst 20, upad! zc zmęczenia;
wtedy Marusia wziął go na ręce , odniósł na przeznaczone miejsce i wieczo
rem był już w domu z powrotem. W zimie Marusia opóźnia kursa swoje
o kilka godzin w porównaniu z letniemi. Teraz ma już łat 50- z okładem.
Posyłany o 25 wiorst do Radomyśla o godz. 7. rano, powraca na południe do
domu. Jeśli mu się da pilne polecenie, tak się spieszy, że na wielkiej prze
strzeni trudno go i konno dognać. — Za fatygę Marusia mało sobie rachuje,
kilkanaście kopiejek i chleb na drogę, ot i wszystko. Nigdy nie widziano,
aby odpoeżywał w drodze, lub prosił aby go kto powiózł, choć już nieraz
umyślnie to próbowano przez ciekawość. Jak biegnie, to czasem tylko się
zatrzymuje, aby ugasić pragnienie w krynicy lub rzece. Marusia zimą i la
tem chodzi boso, nawet w mrozy. Biegnie bokiem, podskakując, jakby dla
ulżenia sobie, jednem ramieniem macha w powietrzu; buty niesie w ręku.

W

Teatr miejski w Poznaniu,

Wtorek: 3cie przedstawienie w 6tym abona
mencie po raz pierwszy: 3^Oinedyj(t9 ory
ginalna komedyja w 4 aktach przez Rod. Bencdix,
autora najnowszych dziel tego rodzaju.
W Środę: Sierota Z JkOWOOd,9 dra
mat w 2 oddziałach przez Ch. Birch Pfeiffer.
Na wielokrotne wezwania, najuniżeniej podpisa
ny zrobił ugodę z Pepitą de 01iva na 3cle
przedstawienie, Dla zamiejscowych, bęaą na
to przedstawienie zachowane 3 loże, do których
bilety aż do dnia przedstawienia będą zachowane.
Reszta biletów będzie w biórze biletowein wyda
wane. Bilety lożowe i na krzesła na dwa pierwsze
przedstawienia już są wszystkie wydane.

JF* Wallner.
OGŁOSZENIE.
Do najbliższego posiedzenia prowineyalnęj kassy
zasiłkowej wyznaczono poniedziałek dnia 6. Lute
go r. b.
Poznań, dnia 18. Stycznia 1854.
Dyrekcya prowineyalnęj kassy zasił
kowej.
(podp.) Nordenflycht.

Walne Zebranie Ligi Polskiej odbędzie się dnia
25. b. m. o godz. litej przed południem w lokalu
Oberżysty lliittnera w Środzie. Przedmiotem
obrad będzie obiór Dyrekcyi na rok bieżący oraz
sprawozdanie z udzielenia wsparcia sierotom pocholerycznym. Na to Zebranie tak Członków jako
tez chcących do Ligi przystąpić zaprasza
Dyrekcya.

O mojem osiedleniu się w Śremie uniżenie do
noszę niniejszem.
Śrem, dnia I. Stycznia 1854.
JF. Neilhardl* approbowany weterynarz.

Jeśli §ię lito jego bieganiu
przypatrzyć, musi się gdzif ukryć, gdyż
szybko biegacz dostrzegłszy ęieka\vycn, bieg wstrzymuje i tylko prędko idzie;
boi się on, jak sam powiada, żeby go kto wzrokiem nie uroczył Wzrostu
jest średniego, chuda wy, blondyn, ma nogi cienkie a żylaste. Nie lubi mę
skich zatrudnień. Przędzie doskonalę, gotuje jedzenie, pierze bieliznę, pie
cze chleb. Jęst teraz wdowcem, ma kilka córek, które o tyle są nieruchawe
i niezgrabne, o ile ich pjciec zwinny i zręczny.
(Qz. war.)

If- ifnioitiości wfjjstyc&ne.
Lwów. — Obecnie bą\vi u nas pianistą Karol Mikuli więrny uczeń Cho
pina. Nazwisko to nieznane dotąd w muzykalnym świecie — lecz wątpić
niemożna, że z czasem stanic się głośnym, gdyż artysta ten wyrówna techniką
dziś tak wielce cenioną każdemu z najpierwszych pianistów, śpiewnością zaś
gry swojej przewyższa z nich wielu. Dla nas Polaków j.ęsl nieoceniony, albo
wiem obok gry mistrzowskiej, którą już sama przez się stawia go wysoko,
umie poruszać stronę rodzimych uczuć. A u nas we Lwowie rzadko usłyszysz
nutę rodzimą. Muzyka nie stoi tu zbyt nisko, lecz dominuje w niej żywioł
obcy. Ą przecież pomimo kosmopolityzmu muzyki każdy naród wyraża swe
uczucia własnymi tęny, tak jak swoje myśli własną, swą mową,, i god tym
względem rodzaj muzyki obojętnym mą być njcjąoże. Na koncercie więc p.
Mikulego spotkaliśmy się z nim jakby w obcym kraju z człowiekiem, który
naszym pjjze/nąwia językiem, zapal tęż słuchaczów był tak wielki, że artysta
widział się zmuszonym o dwa kawałki więcej odegrać, jak zapowiedzią!. Na
przyszły tydzień będzie drugi koncert.

do Poznania dnia

BAZAR: Scmpolowski i Małecki* z Guwarzewa; Błociszewski z Przeclawia; Bninski

z Pamiątkową; Łasz.czcwski z Jeżewa;- Karśnicki z Mchów; Znaniecki Z ZahorajKŁ;
Górzcńska z Smiełowa,
HOTEL RZYMSKI BUSCHA: bar.. Winterfcld z. Mur. Gośliny; Kamiński. Ł-Przy
stanek; Riese z’Dobrzeć,zą.
IIOTEL BAWARSKI: Chłapowski z G.arzyna,; Chłapowski z Ęagrowa.; Jagodziński
z Siberyi; Kierski z Podstolic; Rckowski z Gorazdowa: Schlarbaum z Polskiejwsi.
POD CZARNYM ORŁEM: Źychliński z Brzostowni; Niklass z Kruczyna; Chrza
nowski z Chwałkowie; Falkowski z Pacholewa; Wichlińska z Unie; Dzierżanowski
z Glinna; Radziszewski z Wrześni,
IIOTEL DREZDEŃSKI: Grabowski z Szrody; Kę-szyeki z Błociszewa; SłaWewski
z SJiwna ; Małkowski z Rusociną; Łącki z, Zęnąbaw.a; Łącki zr Posadowa,
IIOTEL DU NÓRD: Kierski z Chrzypska; Bronisz z Otoczna.
HOTEL PARYSKI: Moszczeński z Wydzierzewic; Bandelow z Latali®.; Ciesielski
z Bielaw; Hulewicz z Młodziejewka; Hulewicz zKościanek; Gąsiorowsjd zZberek;
Jackowski z Pomarzan.
POD WIELKIM DĘBEM: Dziembowski z Węgorzewa
POD ZŁOTĄ GĘSIĄ: prób. Kulczyński z Buku ; bonzęr z Stęszewa.
HOTEL BERLIŃSKI,: Franke z Jaskółek; Bojanowska z Karsewa; Biegańska-z P&tulic.

Dnia 29. Stycznia r. b. Bal na wielkiej Sali Ba
zaru w miejsce zapowiedzianego wieczorka, o czem
Szanownych Członków zawiadomią
Dyrekcya Koła towarzyskiego w Pozna
li i uv

Dobra
>Ff*e.< w. Kr. Polskiem
w obwodzie Kaliskim położone, odległe od m.
Sieradza mil 2. od Zduńskiej woli mil 14.
przez które przechodzi droga żwirowa, obejmujące
rozległości 621 włók miary nowo polskiej, granty
czącemi z dwóch stron rzekami splawnemi Wartą
i Widawką, mają glebę pszenną lej klassy, z któ
rej 30 włók ornego gruntu w jednem miejscu na
leży do dworu, 20 włók lasu, a reszta włościan
i komorników w 3ch wsiach t.j. Wielkiej wsi, Strumianach i Bagrach osiadłych, mają prócz tego wiel
ką kopalnią wapna nad rzeką Wartą, glin fajanso
wych i torfu, rocznfe po 2000 wierteli pszenicy
sprzedaje się prócz innego ziarna; okowity wypala
się do 10,000 garncy; owiec można utrzymać 2000
sztuk, propinacją przynosi 1000 Zł., są do sprze
dania włóka jedna po 6000 Zł. Warunki pod
względem wypłaty szacunku są bardzo dogodne.
Chęć mający kupna niechaj się zgłoszą do Z a w a d z kiego Patrona w Kaliszu.

poleca

Mydełko Polskie
r. Urban,

Wrocławska ulica 31.

Wielki wybór lakierowanych botów feHH~
CUSkieyO fukierU do teraźniejszych ba
lów poleca
jf. ęaldarola9
ulica Wrocławska Nr. 30.

SCiaiti wyk,ę
nadzwyczaj plenną, dla bydła bardzo zjedną, da
jącą się skutecznie użyć z mąką żytnią na chleb,
polecają do siewu

W Niedzielę dnia 29. b. m. od
będzie się w sali Ob. R. KadziIF. Stefański & Comp.
w Poznaniu w Bazarze.
dłowskiego w Śremie „Bal“ za
biletami, na który zapraszają go
Gnano polecają i zamówienia na ame
spodarze balii
rykańską Siukurydze wszełkie

K. Milkowski. L. Karsnkki.
K. Niegolewski.

siewy

Stycznia*

przyjmują

IF. Stefański

Conip.

w Poznaniu w Bazarze.

Dla Panów właścicieli owczarń niniejsze pożą
dane doniesienie, iż drugi transport tryków tu
tejszych 25 m. b. do Grzybna nadejdzie.
Frankenfeldt, dnia 16. Stycznia 1854.
Król. Administracya zarodowej owczarni.

Skład mój herbaty Chińskiej,

uzupełniłem wyborówenri gatunkami.

•J. 2¥. Pielrowski)
Wilheimowski Płac Nr. 3.
Dnia 16. b. m. podczas wyborów w Kością nie
przemienił jeden z wyborców w oberży p. Gąsiorowskiego futro (szopy). Proszę o przesłanie
me^o, a zwrócę drugie.
Szmigiel, dnia 18. Stycznia 1854.

Pod Nr. 18. ulicy Butelskiej jest piekarnia i stancya od L Kwietnia do wynajęcia.
Pod Nr. 9. ulicy Wrocławskiej są 2 pokoje-i
przedpokój etc. zaraz lub od b Kwietnia r. b. do
wynajęcia.

Pod Nr, 9. ulipy W^ocłaWyskiej jeststary forte-,
pian tanio do sprzedania.
Pod Nr. 18. ulicy Butelskiej jest pokój z alkie
rzem do wynajęcia.

Kurs giełdy berlińskiej.
.

1......... -

Ste-

Dnia 21. Stycznia 1854.

pCt.

Pożyczka rządowa dobrowolna............ 41
dito
z rok:; 1850......
44
dito
z roku 1852., .... 4$
Obligi długu skarbowego..................... 34
dito premiów handlu morskiego . . .
dito Marchii Elektoralnej 1 Nowej .. 3^
dito miasta Berlina............................
44
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej 3|
dito
Prus Wschodnich . . .
3ł
dito
Pomorskie....................
3ł
dito
W. X. Poznańskiego..
4
dito
W.X.Pozn., nowe,, 34
dito
Szląskie . .'................... 34
dito
Prus Zachodnich. .. .
3}
Bilety rentowe Poznańskie .. .............. '4
Louisdory........................ .. ...................
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk. 34

Na pr. kurant
- papie- goto.
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