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Wtorek ^ Listopada 1853 roku.
Wyciąg z obrazu działań Rządu Królestwa
Polskiego w roku 1851, złożonego
NAJJAŚNIEJSZEMU PANU
p rzei N a m i e s t n i k a K r ó l e s t w a .
(Dokończenie.)
III. Wydział Sprawiedliwości.
Komisya Rządowa Sprawiedliwości przedstawiła drogą
łaski przestępców 3,405. Z tych JO. Książe Namiestiik
Królestwa ułaskawił zupełnie o s ó b -lli, zamienił karę na
lżejszą osobom 91 i skrócił "1,^57 osobom. Prócz te
go zatwierdził wyroki co do 248 przestępców na ka
ry podzwyczajne skazanych.^ OJinówił ułaskawienia 1,359.
Prokuratorya Królestwa.*-^- Prokuratorya Królestwa zaj
mując się obroną spraw Skarbu^ Gmin i Instytutów,
miała spraw 6,094. Z tych załatwiła: a) przez odstąpie
nie od procesu 284; b) przez* odesłanie do drogi admini
stracyjnej 58; c) przez ugodę lub opiuiję 270 i d) na
drodze sądowej przez procesa 287; razem 899. Pozostało
w biegu spraw 5,195.—Ogólne zebranie Warszawskich De
partamentów Rządzącego Senatu i Heroldya. — Ogólne Ze
branie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu,
załatwiło następujące czynności: a) rozstrzygnęło ostatecznie
z przedmiotów przez komisję przygotowczą wypracowanych,
sporów administracyjnych 2, spraw allewiacyjnych 33 i b)
z przedmiotów przygotowanych przez Heroldyę, rozpoznało
prawa do szlachectwa dziedzicznego osób 425. Załatwiło
bieżących interesów 2,430.
IV.Wydział Kommissyi Rządowej Przychodów i Skarbu.
Oprócz szczegółów Skarbu dotyczących, sprawozdanie za
rok 185 i obejmuje następujące co do tęga wydziału wia
domości:—Handel, a) Wchody.—W roku 1851 wprowa
dzono do Królestwa towarów i produktów z Prus i Austryi
za rs. 9,403,792, więcej jak w r. 1850 za rs. 2,015,154.
Ważniejsze artykuły handlu wubodowego były: bawełna
surowa za rs. 470,194, jedwab i wyroby jedwabne za
rs. 514,016, wyroby wełniane za rs. 292,928, bawełna
przędzona i wyroby z niej za rs. 402,608, lniane i ko
nopne wyroby za rs. 145,823, farby za rs. 187,430, ma
chiny i modele za rs. 375,404, metale nie wyrobione za
rs. 276,569, trunki za rs. 717,722, ryby za rs 354,282,
sól za rs. 2,467,740, owoce za rs. 14 j ,79 ).—b) Wychodowy.— Wyprowadzouo z Królestwa rozmaitych artykułów
do Prus za rs. 4,015,871, do Austryi za rs. 1,373,537,
razem rs. 5,389,408, więcej jak w roku 1850 za rs.
1,100,225. Artykuły wywozu za granicę stanowiły: zboże
za rs. 1,692,639,wełua za rs. 1,47 i,825, drzewo wyrobione i
nie wyrobione za rs. 490,493, bydło i konie za rs. 517,691,
nasiona olejne za rs. 149,645, cynk za rs. 117,942, ryby
za rs. 38,715, skóry z t rs. 76,175.—Oczynszowanie włoś:ian.— W roku 1851. urządzono dóbr 30, w których
wydzielono 27 folwarków i 55 wsi, a osad kolonijolaych
1,948. Oprócz tego w innych dobrach oczekujących na
urządzenie, wymierzono przestrzeui 193,768 dziesiatin
i dopełniano tryangulacye m przestrzeni 148,850 diesiatinach.—Stowarzyszenie emerytalne.— Osób składkę na fun
dusz emerytalny w r. 1851 opłacających było 15,359,
mniej jak w r. 1850 o 929. Z końcem r. 1851 kapitał
stowarzyszenia wynosił rs. 1,664,878, więcej jak w r.
1850 o rs. 23,621. Wypłacono peusyj 7,755, osobom
(więcej jak \y r. 1850 o 107 esób), z funduszów sto
warzyszenia rs. 562,3 9. Oprócz tego płacono z fundu
szów na inwalidów Cesarstwa 913 żołnierzom, rodemfjz
Królestwa będęcym, ze służby uwolnionym wsparcia 10kopiejkowe dzienne, co uczyniło rs. 33,492.
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie.—Wierzytelność To
warzystwa na dobrach ziemskich zahypotekowana, wyno
siła z końcem 1851 r. rs. 50,933,280, z których summa
rs. 9,984,495, zabezpieczoną jest na 257 dobrach rządo
wych, a rs. 40,948,785 na 5,598 dobrach prywatoych.
Należność poborowa od stowarzyszonych przypadająca,

łącznie z pozostałością z r. 1850 wynosiła rs. 4,053,405,
na nią wpłynęło rs. 3,236,341, pozostało do pobrania rs.
817,064. Wypłata za listy zastawne wylosowane i ku
pony ubiegłe, odbywała się z należytym pośpiechem. Za
papiery te przypadała do wypłaty summa rs. 4,409,829,
z tego wypłacono zgłaszającym się rs. 3,198,544, pozo
stało dla tych, którzy się nie zgłosili rs. 1,211,284. Fun
dusz zapasowy Towarzystwa wynosił rs. 2,692,748.—Naj
wyższa Izba Obrachuasowa.— W r. 1851 Najwyższa Jzba
Obrachunkowa, łączuie z. pozostałością z lat poprzedzają
cych, miała rachunków do rewizyi 4,973, do zadecydo
wania 5,439, z tych zrewidowano 3,348, zadecydowano
3,308; pozostało: do rewizyi 1,625, do zadecydowania
2,131.

— Dymissycmowany Jenerał Lejtaant Sena
tor y. Roane, i Rzeczywisty Ridzea Stanu Nieezajew, przybyli z Berlina do Warszawy.
— Pułkownik Lejb-Gwsrdyi H iztrów , A d jut ant J eg o C esa r sk ie j W ysokości G łow noDowodzącego Gwardyjskiemi Korpusami, hr.
Lambert, wyjechał do Petersburga.
A Biblioteki Warszawska. — (Dokończenie.
Patrz Nr 295, 296, 297 i 299.)
W zeszycie wrześniowym Biblioteki zaczynają
się: »Pamiętoiki Lekarza Polaka, z doświadczeń
za granicą zebranych, spisane przez nieg) samego.« Autor w przemowie oświadcza, że: »nie
jest-to książka pcdmtyczna, ściśle naukowa, któ
rą tu przedsięwzięliśmy napisać, bynajmniej: ma
ona być łatwą do przeczytania i do pojęcia, za
bawną nawet, a przecież nauczającą, i przedewszystkiem błogą wiarę w istoość szlachetnych
uczuć w sercu ludzkiem, wiewającą.... Go do
kształtu i dążności naśladować będziemy P a
miętniki Warrena.... Każdy rozdział zawierać
będzie osobny obraz i osobne opowiedzenie.«
Treść trzech pierwszych rozdziałów jest następ
na: Boleść kolebką rozumu; obiór powołania;—
Lekarz uczony, a nieszczęsny. Pamiętniki te
nadzwyczaj są zajmujące, niepodobna oderwać
się od ich czytania; obok wdzięku wysłowie
nia, trafność i gruntowność postrzeżeń, zaleca
ją to zupełnie nowe w swoim rodzaju i pierw
sze w naszym języku dzieło.—uTornek Mędrak,
obrazek z życia ludu wiejskiego, opowiedziany
ze zdarzenia prawdziwego, przez Jana Kantego
Gregorowicza,« nie ustępuje bynajmnićj poprze
dnim obrazkom i powieściom autora, które zna
lazły u publiczności dobre przyjęcie.
Poezyi dostarczyły Bibliotece Persya, Grecya
starożytna, Serbija, a nawet Szwecya. Lucyan
Siemieński zamieścił ustęp przełożony z F i r d u se g o : Szach Nameh pod napisem: »Biszen i
Meoisze.« Samo tłumaczenie gładkim i pięknym
wierszem poprzedza obszerny wstęp, obejmują
cy: historyczne znaczenie i poetycką ważność
perskiej epopei: Szach Nameh, której autor żył
od roku 940 do 1011.—Gała trag^dya Sofoklesa: »Edyp w Kolonie,« przełożona z greckiego
wierszem przez Kazimierza Kaszeicskiego, znaj -

duje się w zeszycie za październik. Tęż samą
tragedyę także z greckiego przełożył wierszem
ś. p. Tadeusz Eliaszewicz , w Wilnie, 1829 r.
Wypadałoby, żeby który z filologów porównał
oba te przekłady i ocenił bezstronnie, równie
jak »Antygonę«, tłumaczenia p. Kaszewskiego,
z »Aotygoną«, przełożoną z greckiego przed trze
ma laty przez Wincentego Smacznińskiego. —
Ignacy Kułakowski tłumaczył ze szwedzkiego
Izajasza Tegoera, wiersz: nPierwsza Kommunijaw;
a R. Z. z poezyi serbskiej Branka Radziczewicza: »Dziewczyna u zdroju.«—D j oryginalnych
poezyj naieży ładny, rzewny, domowy nasz
»Obrazek wiejski,« przez Jarosza.
Rzadko trafiają się w dziennikach naszych pi
sma treści prawnej. Z przyjemnością znaleźli
śmy więc rozprawę uczoną, z krajowej prakty
ki sądowniczej wyosnowaną, przez Augusta Heylmana: » 0 wyroku adjudykacyjnym, według ar
tykułu 731 Kodexu postępowania cywilnego i
późniejszych ustaw krajowych.« Artykuł wspomaiony brzmi następnie: »Przysądzenie stanow
cze nie zlewa na nabywcę żadnych innych praw
do własności nad te, jakie miał wywłaszczony.cc
Częściej życzylibyśmy spotykać się z pismami
podobnego rodzaju. Wielu posiadamy znakomi
tych prawników, a młodzież przybywająca z u niwersytetów Cesarstwa, po ukończeniu kursów
prawnych, mogłaby z pożytkiem dla kraju, a
chlubą dla siebie, okazywać w druku dowody
nabytych wiadomości.
P. Teodozy Sierociński w swych »Dalszych
postrzeżeniach pisowniczych,« rozbiera rozpra
wę Adolfa Kudisiewicza. »Słowo do piszących
i czytających po polsku o sprostowaniu nie
których pojęć grammatycznych i poprawie abecadła dzisiejszego, jako jedynym środku usta
lenia pisowni polskiej. — Pod napisem: »Spór
de lana caprina albo jeszcze słów kilka o zna
czeniu wyrazu: Nawojka«, pan Władysław Wie
czorkowski, udawadnia aktami Metryki Koron
nej że Nawojka jest to imię kobiece, nie zaś ozaacza grzesznicę, jak twierdził pan Feliks Żochowski, z powodu wydanej w Poznaniu przez
Józefa Motty książeczki do nabożeństwa, na któ»
rej jakoby modliła się święta Jadwiga, lecz wła
ściwie należącej do połowy XVgo wieku.
W zianiu o dziele: »Dzienaik podróży do Ta
tro w, przez autora Sobotki (Petersburg, 1853),
mówi recenzent: »Jsżeii odznacza się ta książ
ka dorywczością i lekceważeniem tego, co po
znano, to jest wiedzy ludzkiej, to pochwalamy
styl łatwy i płynny. Książkę tę zalecam jak
najmocniej młodym pannom z wyobraźnią na
zbyt ży wą, do egzaltaeyi skłonną; będzie to wy
borny środek dla wypełnienia pożytecznie cza
su i ochłodzenia zbyt wybujałej wyobraź ii.«—
W artykule: »Jak Francuzi z iają naszę historyę?« wytknięta jest gruba niewiadomość au
tora opisu Krakowa, wydrukowanego w Mussee

żeli lord Eglington, mówi Times, anglików i
szkotów uważa za dwa różne narody, a Szkocyę i Angliję za dwa różne kraje, to popełnia
ważny anachronizm. Podobna mowa bardzo
dobrze brzmiałaby w owym czasie, gdy za
wierano uniję pomiędzy Angliją i Szkocyą, ale
CZĘŚĆ P O L IT Y C Z N A .
nie dzisiaj; musi więc zdawać się nieco śmie
^
A N G L I I A.
Londyn , 8 listopada. Księstwo Brabantu szną w półtora wieku po fakcie spełnionym.
wrócili do Londynu parostatkiem Lloydu Cal- Na dowody przytoczone co do liczby deputowa
cutta, który po 113 godzinnej podróży zawinął nych, to możem tu przywieść, że wprawdzie
z 34 podróżnymi do Tryestu. Otrzymano wia Szkocya może być niedokładnie przedstawioną
domości z Bombay do 13 października, z Kalkuty w parlamencie przez 53 reprezentantów, wybra
4 paźdz., z Hong-Kong 28 września. Raporta nych przez 3 milijony jej ludności, ale miasto
z Rangun dochodzą do 19 września. Cały kraj Londyn i jego okolice z taką samą liczbą mie
na stronie wschodniej zalany jest gromadami szkańców, ledwo trzecią część tej liczby repre
rozbójników, którzy mnóstwo wiosek zrabowali zentantów w parlamencie posiada.
(Lloyd.)
i spalili. Na drugiej stronie rzeki napadają
A U § T R Y A.
na załogi małych miasteczek i miasteczka pod
— Według ostatecznej tabelli ułożonćj z ta
palają. Stronnicy Meah-Toon wykonać myślą
napad na Henzada, z Rangun wyprawiono tam beli podatkowych, przypada na głowę w podat
posiłki.
Donoszą, że wielbi tam
brak kach tak stałych jak niestałych w Niższej-Aużywnośsi panuje. Sądzą, że tylko marsz na stryi 18 złr., w Wyższej-Austryi około 8 złr.,
Awę temu stanowi rzeczy koniec położy^ P u ł w Karyntyi i Krainie około 6 złr., w Nadkownik Mackeson komisarz w Peszawer zginął brzerzu Adryatyckiem, w Tyrolu, Czechach, Moz rąk jakiegoś fanatyka. Śledztwo wykazało, rawii, Szlązku około 9 złr., w Galicyi i Dal
że istnieje tam jakiś spisek, który się zdaje dość macyi około 3 złr.— W drodze appellacyi za
rozgałęzionym, a którego głową jestSaa-Dulcao, padło postanowienie, że decyzye komissyi uwłasz
Mahmud naczelnik Lalpura; dla tego przedsię czenia wieśniaków równe są mocą obowiązu
wzięto środki ostrożności wojskowych, i na gra jącą decyzyom sądowym.—Dla utrzymania ist
nicy północno - zachodniej zebrano wojska. niejących i zakładania nowych szkół realnych,
Najważniejszą wiadomością z Chin jest wzięcie utworzono osobny fundusz. — Według listów
Szangae przez powstańców. Nastąpiło ono w d. z Tyrolu, zmniejszenie armii, nakazane dekretem
7 września, rocznicy narodzenia się Konfucyu- cesarskim, zostało przeprowadzonem i w puł
sza. Ehe-hieu (naczelnik okręgu) został zamor kach w tćj prowincyi garnizonem stojących.
dowany, Taouy-Tae zaś ratował się ucieczką i W skutek tego, garnizon w Iunsbrucku tak się
zyskał przytułek u komisarza amerykańskiego. zmniejszył, że przez kilka dni nie wszystkie po
Jego rodzina udała się na pokład angielskiego sterunki obsadzonemi być mogły z powodu bra
handlowego okrętu i odpłynęła do Hong-Kong ku żołnierzy. Z wielkićm zadowoleniem kraj
a ztamtąd do Makao. Domy wszystkich dygni cały przyjął ten pierwszy od lat wielu znak
tarzy i urząd celny został zrabowany. Cudzo stanowczy pokoju.— W Czechach namiestnik wy
dał uwiadomienie, przypominające postanowie
ziemcom żadnej krzywdy nie wyrządzono.
nia dawne,[zabraniające żydom brania imion chrze
(Lloyd.)
— Piszą z Londynu: Kwestya wschodnia za ścijańskich i trzymania służących chrześcijan.—
wsze zajmuje publiczność bez żadnej zmiany w W tych dniach przybywa tu deputacya Presprzeważających opioijach. Nie ulega wątpliwo burgskiej gminy żydowskiej, by Cesarzowi, we
ści, że wszystkie klassy są za pokojem, każdy pra dług starego zwyczaju, dwie gęsi ofiarować.
gnie, by ten utrzymanym został, albo przynaj Zwyczaj ten jak i wiele innych w Węgrzech
mniej rychło w razie zakłócenia przywróconym; datuje jeszcze od zdobycia Panonii przez mawyjątek stanowią ludzie sympatyzujący z repu dziarów; wówczas bowiem już nakazanem było
blikanami na stałym lądzie. Zarazem jednak i składać w daninie gęsi, co później przeszło w
to wątpliwości nie ulega, że postanowienie zwyczaj, iż mieszksjący w Węgrzech żydzi mieli
przyjęcia wojny, jako ostatniej ucieczki, równie w dzień Sgo Marcina dawać na stół królewski
(Lloyd.)
mocno zakorzenionćm jest w umyśle wszyst dwie tuczone gęsi.
G R E C Y A.
kich stronnictw.
Ateny , 28 października. Ministeryalny dzien
(Journal de St. Petersbourg.)
— Z Szkocyi przysłano tak wielką ilość kar nik Ebdomas podaje objaśnienie powodów,
tofli, iż przestrzeń wynosząca około 3 mil an dla których gabinet przedstawił izbom projekt
gielskich powierzchni, pokryta jest worami na pożyczki z 5,000,000 drahre. Obawa drożyzny,
ładowanemu tym wiktuałom, czekającemi wy która i tutaj bardzo jest wielką, skłoniła rząd
ładowania na jednej z kolei żelaznych. Kartofle do tego kroku. Jakże bowiem możnaby było
kupują się po 5 f. strl. ton, po zapłaceniu tran usunąć klęski głodu w Grecyi, albo je nawet
sportu po 2 f. st. od ton, szkocki kupiec ma złagodzić, gdyby w kassie nie było funduszu do
jeszcze za swój towar 3 f. st.— Times, który, statecznego gotówki, który mógłby być użytym
jak to się mówi po ludowemu, zawsze, oddaje i na kupno zboża i na wsparcie klass uboższych?
to z lichwa tym, którzy go zaczepiają i broni — W ostatnich czasach ponowiły się trzę
nieraz w bardzo bolesny dla nich sposób za sienia ziemi w Attyce; miasto Teby najbardziej
sady: Noli me tangere, już w rozumowanych niemi zostało znowu dotkniętem. Najsilniejsze
artykułach występował przeciw hrabiemu E- wstrząśnienia miały miejsce w dniach 13 i 25
glington, który, broniąc sprawy Szkocyi na mee- bieżącego miesiąca.
tingu w Edymburgu, dziennik ów zaczepił. Je
(Schlesische Zeitung.)

de familie , z r. 1847, tudzież płytkość i mała
nauka, obok zarozumiałości i chełpliwości wielu
teraźniejszych pisarzy francuskich.

F R A N C Y A .
Mówią o powrocie Ce
sarza do Paryża w dniu 30 listopada i o wielkiem przyjęciu w Tuileries w dniu 2 grudnia,
co zdaje się wskazywać, że odjazd Cesarza do
Fontainebleau nie zostanie spóźnionym, jak to
zapowiadano. To też jest rzeczą niezawodną,
że ci członkowie ciała dyplomatycznego, którzy
nie zostali zaproszonymi do Compiegne, zostaną
zaproszonymi do Fontainebleau. — Doniesiono,
że kilka projektów praw rada stanu rozbiera.
Oto niektóre szczegóły o najważniejszym z tych
projektów: Minister wychowania podał projekt
mający na celu zaprowadzenie nowicyatu do
szkół elementarnych; mianowanymi więc zostaną
zastępcy, którzy uczyć będą w szkołach dodat
kowych, mających być utworzonemu w każdej
gminie; po 3ch latach tego nowicyatu mogą oni
dopiero zyskać tytuł nauczycieli. Nauczycielki
zajęłyby miejsce mężczyzn w wychowaniu bar
dzo młodych dzieci płci męzkićj. — Rada mu
nicypalna zwołaną została na 10 b. m., po
siedzenia te będą bardzo ważne, bo budżet mia
sta niezmiernie jest obciążony. (Indep. Belge.)
— Czytamy w Union: Floty połączone Frańcyi i Anglii przepłynęły przez Dardanelle. Nie
można już o tem wątpić po artykule Monitora;
ale gdzież są? Moglibyśmy nawet zapytać się,
gdzie płyną? Niektóre dzienniki w istocie mó
wią, że do Gallipoli, inne że do wyspy Marmora; inne znów że do Ruyukdere. Otóż Gal
lipoli leży prawie na początku ciaśuiny a wyspa
Marmora prawie na połowie drogi od Dardanellów do Konstantynopola. W istocie małą to
stanowi różnicę, czy floty dalej czy bliżćj nieco
będą stolicy Turcyi, od chwili jak nie są już na
morzu Śródziemnem. Dla tego tylko zwracamy
uwagę na niepewność co do miejsca, w jakićj
zostajemy, by wykazać, jak trudno w tem po
wikłaniu wiadomości odróżnić fakta autentyczne.
Zdaje się w istocie, że Sułtan wahał się nieco
nim wydał flotom skombinowanym firman po
zwalający wpłynąć na Dardanelle. Tak przy
najmniej bardzo stanowczo twierdzi Morning
Adrertiser. Powtarzamy artykuł tego dzienni
ka, za nic jednak nie ręcząc.
»Według wyznania, zamieszczonego wczoraj
w jednym z dzienników ministeryalnych, zdaje
się, że pan Urąuhart miał słuszność zupełną,
oświadczając na meetingu w Finsburg, że otrzy
mał z Konstantynopola wiadomość donoszącą, iż
Sułtan odmawia pomocy mocarstw zachodnich.
W istocie, wiadomo dziś, że gdy mocarstwa za
chodnie oświaczyły Sułtanowi, iż gotowe są na
jego żądanie posłać eskadrze połączonej rozkaz
wpłynięcia na Dardanelle i udania się na wody
Marmora, zwrócił się on przed przyjęciem posił
ków mu ofiarowanych do ambasadorów Francyi i
Anglii z zapytaniem, w jakim celu speeyalnym ofibrują mu te posiłki; zarazem uwiadamiał ich,
że jeżeli, jak donoszono, mają zamiar uciskać
lub gwałtu się dopuszczać na jego własnych
poddanych, nie dozwoli eskadrom Francyi i An
glii wpłynąć pod żadnym pozorem do Dardanellów. Wszelka okoliczność nowa, przyznać to
musim, tylko rozdrażnia coraz więcej dywan.
Dopiero gdy Sułtan otrzymał co do tego punktu
odpowiedź uspakajającą, wezwał floty do opusz
czenia zatoki Resyka, by stanęły na kotwicy w
bliskości Złotego Rogu,« — Tęż samą trudność

Paryż, 9 listopada.
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prawności uwolnieni zostaliśmy od jednej z naj
większych trudności administracyjnych. Gabinet
jednak na tern nie przestał jeszcze; na wniosek
ministra skarbu, zatwierdzony przez całą radę,
dekret zwrotu majątków skonfiskowanych Ema
nuelowi Godoy księciu Pokoju, jego spadkobier
(Journal de St. Petersbourg.)
— W Korrespondencyi Gazety Augsburgskiej com, przedstawiony zostanie izbom z wszelkiemi
z Paryża czytamy: »List z Konstantynopola daje dokumentami tćj sprawy dotyczącemi.
\lndependance Belge.)
objaśnienia bardzo niespodziewane powodów
— Dziś zakończył tu życie Don Juan Alvazwłoki wpłynięcia flot na Dardanelle. Dwaj am
basadorowie, otrzymawszy rozkaz przyzwania res Mendizabal. Urodził się on w r. 1790 w R a
eskadr, zażądali od Porty firmanu koniecznego, dy xie, ojciec jego był izraelitą, nazywał się
i nie małem było ich zdziwienie, gdy Porta za A. Meudez i zajmował się handlem. Don
żądała od nich zapewnienia na piśmie, że floty Juan Mendizabal był ministrem skarbu w 1833
użytemi będą tylko do jćj własnej obrony i za roku, za minbteryum T orreno, w 1835 we
jej pozwoleniem. Ponieważ posłowie nie byli wrześniu prezesem rady ministrów, w 1837 r.
upoważnionymi do dawania podobnych zapew za gabinetu Galatraya ministrem skarbu, który
nień, wpłynięcie eskadr czasowo zostało odro- to urząd pełnił znowu w 1841 r. za Espartera,
czonem, już to dla czekania na nowe instrukcye, po tego zaś upadku w 1843 r. schronił się do
(Neue Preussische Zeiłung.)
już to dla dania Porcie czasu do namysłu. W ka Portugalii.
żdym razie to żądanie Porty wskazuje silny brak
T U R C Y A.
— Według wiadomości z Bukarestu , z 20
ufności względem mocarstw zachodnich «
października, Omer-Pasza ogłosić kazał, że ża
(Journal de St. Petersbourg .)
— Jenerał Baraguay d’Hilliers, jak donosi den statek, z wyjątkiem parostatków austryscPatrie , rozpoczął swój zawód w 1807 r. wej kich, nie będzie mógł żeglować po Dunaju;
ściem do Prytaneum; dziennik ministeryalny mó do przekraczających dawać będą ognia bawi o nim w końcu: Jest to bardzo waleczny i terye. — Pasza Belgradu otrzymał w dniu 21
bardzo znakomity oficer, charakteru rycerskiego, zeszł. rn. firman Sułtana z wypowiedzeniem
bardzo dobry i bardzo energiczny; łączy on z zna- wojny Rossyi i z wezwaniem wysłanem do
komitemi zdolnościami wojskowemi wiele by Księcia Gorczakowa. Firman był odcczytany pu
strości umysłu i wielką rozwagę w prowadzeniu blicznie z zwykłą ceremoniją; zadhęcaoo Ser
interesów.— Według wiadomości z Wyższych Pi- bów, by pozostali wiernymi Sułtanowi.— Od
reneów zima już tam zupełna. Niezmierne za granic Hercegowizny piszą do jednego z dzien
spy śniegu spowodowały już kilka wypadków; ników serbskich, że turcy często dla igraszki
pomiędzy innemi znany deputat bonapartystow- podpalają w nocy domy chrześcijan. Niedawno
ski pan A. Jubinal o mało nie udusił się w śnie podpalili wioskę Trebinie, gdzie 90 domów z
gu i to właśnie w miejscu, w którem przed dwo oborami i stodołami zgorzało w dwie godzi
ma laty 32 szwarcowników burzą w massy śnie ny. Nieszczęśliwi mieszkańcy, uciekając prawie
gu rzuceni śmierć znaleźli. Pan Jubinal z dwo nadzy z płomieni, przyjmowani byli przez turma towarzyszami wracał z polowania na kozy ków drwinami, nawet podpalacze strzelali za
skalne.
(Journal de St. Petersbourg.)
niemi.— Wojska tureckie przybyłe z Azyi cier
pią wiele z powodu rozmaitego rodzaju chorób,
H 1 S Z P A N I J Ą .
Madryt, 3 listopada. Trudności, których roz a pomiędzy wojskami przybywającemi z Ruwiązać nie śmiały inne gabinety, od 1851 roku melii, Albanii, Macedonii, redyfy szczególniej
władzę piastujące, usuwanemi są jedna po dru źle ubrane a gorzej jeszcze żywione, najwięcej
giej przez gabinet dzisiejszy. Gorsząca bardzo chorych liczą. Przytćm brak zupełny szpitalów
sprawa budowy kolei żelaznej północnej (do Fran- uorganizowanych. Lazarety istnieją tylko w War
cyi), rozstrzygniętą została dekretem onegdaj nie, Szumli, Ruszczuku i Widdynie, a jeszcze i
przez Gazetta ogłoszonym. Rząd, wykazując jak tam brak lekarzy.
ustąpienie dane panu Salamanca było samowol
(Journal deSt. Petersbourg.)
nem, uznaje w obec wszystkich śledztw i badań
— Z Smyrny donoszą, że sprawa Costa na
z tego powodu dokonanych, że interes kraju ró  reszcie stanowczo załatwioną została. Z pozwo
wnie jak rządu wymaga jak najrychlejszego leniem internuncyatury, człowiek ten został uwybudowania kolei żelaznej północnej. W sku welniony na pokładzie amerykańskiego otek tego, zachowując prerogatywę izb, królowa krętu Sultane i odpłynął do Bostonu. Sławny
zgodnie z radą ministrów^ostariowiła, iż przy tćż rozbójnik Yani-Rattergi został przytrzyma
sądzoną być ma budowa ifcolei żelaznej z Ma ny. Długo on bardzo plondrował okolice Smyr
drytu do Francyi na rachunek państwa. Ta li- ny, chwytał spacerujących, którzy zbyt zuch wa
nija obejmować będzie cztery sekcye: z Madry le za daleko od miasta się oddalali. Ścigany
tu do Yalladolid, z Yalladolid do Burgos, z Bur- nareszcie i przyparty gdzieś w górach, sam się
gos do Bilbao, z Bilbao do Irun (granica pire- oddał w ręce paszy, do którego namiotu przy
nejska). Przysądzenie robót każdej z tych czte był, spodziewając się, że w ten sposób przy
rech sekcyj nastąpi Igo marca 1854 roku, przez najmniej głowę swą ocali i że w każdym ra
listy opieczętowane, w ministeryum robót publi zie na łagodniejszą jak zasłużył karę liczyć mo
cznych w obec dyrektora jeneralnego robót. Bu że. Bandyta ten długo był postrachem okolic
dowa tunelów koniecznych na tej drodze będzie Smyrny.
przedmiotem osobnego przysądzenia. Za zdaniem
(Journal de St. Petersbourg.)
rady królewskiej, rząd wynagrodzi jeżeli będzie
W Ł O C H Y .
potrzeba tych, którzy pierwiastkowo uzyskali u7uryn, & listopada. Gazeta Piemontese ostąpienie tej linii. Tak więc za pomocą ścisłej głasza urzędowne breye papieskie z 6 września

widzim w ocenienia ruchów ermij jak w odkry
ciu przeznaczenia obu flot. Nie dla tego by wia
domości brakowało, owszem tych jest pełno,
ale zawsze bardzo niepewne, nie wiążą się z so
bą a często całkiem są sobie sprzeczne.

o zniesieniu kilku świąt kościelnych w króle
stwie sardyńskićm. Exequatur tego breye dato
wane03 jest 6 z m. — Sądzą, że pan Cadorna,
który ma zostać ministrem wychowania uda się
wkrótce do Prus, by się obznajmić z pruskim
systematem wychowania i ten w Sardynii za
prowadzić. Pan Cadorna należał do składu ga
binetu z 1849 roku.—Z Rzymu donoszą o przy
byciu kardynała Wiseman; ważne przyczyny mia
ły tę jego podróż wywołać. Bardzo często i dłu
go naradza się on z Papieżem. Chodzi podobno
o wydanie nowych papieskich breye Anglii do
tyczących a równie ważnych jak edykt rozdzie
lający Aogliję na biskupstwa katolickie. Przy
szły konsystorz ma się zająć temi ważnemi kwestyami.
(Schlesische Zeitung.)

B R A C IA S L IJB M .
POWIEŚĆ W 3eh TOMACH

Z CZASÓW AUGUSTOWSKICH,
p rz e z

Zygmunta Kaczkowskiego.
T om I.
(C iąg dalszy) (*)

(Dalszy ciąg nastąpi.)
Upodobawszy sobie tak tedy w całym Stoinikowiczu i prawie we wszystkich jego czą
steczkach, poczęła myśleć nad nim i o nim
Podkomorzanka. I myślała tak o nim trochę
w południe, trochę wieczorem a trochę w no
cy, a rankiem rozmawiała sobie o nim ze swo
ją Józefką. I kiedy Bobowskiego czas dłuższy
nie było, tęskniła za nim, a kiedy wiedziała
naprzód, że ma przyjechać, to wyglądała go
z okna, a byłaby go wyglądała nawet aż z samej
galeryi, gdyby nie to, że już zima była nade
szła i mróz bywał na dworze. I kiedy Bobowski
nadjechał, witała go wesoło i rozmawiała z nim
długo chętnie i wolała z nim rozmawiać niż
z ojcem lub matką. Jednak przy tych rozmo
wach czasem się nudziła, a nudziła się tem,
że pan Józef śród rozmowy z nią, kiedy był o
co zapytany przez matkę, pierwej matce odpo
wiedział niż jćj, i nudziło ją to, że pan Józef,
wyczerpawszy się z czasem w konceptach, za
wsze już jedne i te same powtarzał jej komplirnenta, i nudziło ją to, że jak doprowadził do
tego, że o krok tylko od niej siadywał i jak
stanął na kompiimcntach, tak już ani rusz da
lej. Panna Barbara nie lubiała tego, kiedy jej
dzień dzisiejszy był podobien do wczorajszego,
nie lubiła nawet, kiedy dwie godziny jej minę
ły jednakie, więc nieraz z całą dobrocią serca
i w zupełnej poufałości długą z rodzicami roz
mowę temi kończyła słowy:— Nudziarzysko to
wielkie ten mój Stolnikowicz.
Mój Stolnikowicz, powiadała przy rodzicach
Barbara i mogło-by to zadziwić kogo, ale dzi
wić nie będzie, kiedy się dowie, że pan Stolni
kowicz do zimy był już, tak w domu Podkomorstwa jak i w całej okolicy, niby zdeklaro
wanym konkurentem panny Barbary. I stało
to się całkiem naturalnym sposobem i wyni
knęło z przyczyn nie mniej naturalnych. Pan
Patrz Nr. 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 294, 292, 294,295,-296,
297, 298,299, 300.

Bobowski był kawalerem dobrego domu, sie
dzącym na fortunie dostatniej, młodym i przy
stojnym i nikt nigdy tego od niego nie słyszał,
aby się miał ożenienia zarzekać,— panna Barba
ra była panną równie dobrego domu, równie
młodą i przystojną i także do zakonu nie prze
znaczoną: więc kiedy się w jej rodziców domu
kilka razy pokazał pan Józef, kiedy jął coraz
częściej tam bywać i po kompanijach nawet,
które się dosyć często wydarzały w zapusty,
przybliżania się do niej i częstszego z nią tań
cowania się nie wystrzegał, jakże-by to było
być mogło, żeby ich naprzód już nie mieli po
żenić sąsiedzi? I pożenili ich rzecsywiście i około końca zapust już tak było, że głośno o
tem nowo formująeem się stadle rozmawiali
sąsiedzi, a ta wieść o tyle się coraz głośniejszą
stawała, ile że ten i ów winszujący zdaleka i
z niedowierzaniem Podkomorstwu tak statecz
nego konkurenta, nie odbierał od nich nigdy
stanowczo zaprzeczającej odpowiedzi.
Jednakże z tą opinią, panującą zarówno na
Balogrodzkim zamku jak w całej ziemi, z koń
cem zapust jeszcze w wielkiem nieporozumie
niu był pan Bobowski. Kochał on się wpraw
dzie coraz lepiej ' w pannie Barbarze i coraz
jawniej zdawało mu się to widzieć, że ona nie
ma odrazy od niego, jednak jeszcze tak jakoś
miał oczy zamglone czy swoją miłością, czy
swojem szczęściem i w ustawicznem podziwia
niu rozumu i całej istoty Podkomorzanki, tak
miał mało zaufania do siebie, że od pewności
o dobrem powodzeniu tej swojej konkurencyi
tak był jeszcze daleko, jak był już daleko od
swoich pierwszych amorów dla córki Zahoczewskiego dziedzica. Oprócz tego, przez brak
znajomości rzeczywistego świata i przez dzi
wne jakieś urojenie, które przy jego pićrwszej
na Balogrodzkim zamku bytności usadowiło
się w jego głowie, tak sobie wysoko postawił
dom i ród Podkomorstwa, że aż go mrowie
przechodziło na to wspomnienie, a im więcej
myślał o tem, tern nietylko większa jego duszę
opanowywała wątpliwość o pozwoleniu rodziców
na to zamęście, ale nawet miał chwile, w któ
rych mu się rzecz ta całkowitem wydawała
niepodobieństwem. Na dopełnienie przyczyn,
dla których pan Stolnikowicz, tem, jakiego do
tychczas doznawał, powodzeniem szczęśliwy, o
dalszych w tej sprawie krokach z wielką ostrożnością myślał, a najszczęśliwszym był wte
dy, kiedy całkiem o nich nie myślał, potrzeba
dodać i to, że dotychczas jeszcze z Osuchow
skim ani słowa o tem nie mówił. Osuchowski,
jak się tego ze zmian w jego umyśle i sercu po
powrocie z ukraińskiej wyprawy zaszłych domyśliwać możemy, całkiem już innej był w tym
przedmiocie opinii niż pierwej i lubo widział
naocznie, że pan Józef brnie coraz głębiej w n o 
wą miłość i nowe zajęcie, i lubo nie rad był
temu i frasował się tem nie pomału, jednak
milczał już teraz jak głaz i postanowił milczeć
już ciągle i wszystko przemilczeć: ale pan Stol
nikowicz wcale nie wiedział o tem i ani mógł
się tego spodziewać. I owszem, domyśliwając
8ię teraz po trochę, że cała owa tak fatalna u~
kraińska wyprawa nie była czern innćm, jeno
wprost skutkiem podejrzeń jego brata wzglę
dem jego kilku tajemnych bytności na Zahoczewskim dworze, i przeczuwając z odkrycia tej
•

nowej historyi nową jakąś jeżeli nie ukraiń i ale jako to człowiek, kiedy w labirynt fiłszyską wyprawę, to przynajmniej nieprzyjemną I wego rozumowania wejdzie, gorzćj jeszcze tam
jaką burzę pomiędzy sobą a swoim bratem, błądzi, niż się błądzi w zimie na stepie śród
ani wiedział, ani nawet myśleć poważał się zawierzuchy nocnej, tak i on co moment nowe
0 tem, jakby do pana Łowczyca z tą niebez kowając plany, zamiast cobysię był miał przez
pieczną a jednak konieczną przystąpić spo to do swojego ceiu przybliżać, jeszcze się coraz
wiedzią.
bardziej od niego oddalał. I wartoby było te
Tak więc blisko i to tak blisko swojego dziwaczne i najdziwaczniejsze pomysły pana
szczęścia będąc, że dostąpienie go zupełne tyl Stolnikowicza i w niniejszem opowiadaniu po
ko go słów kilka kosztować miało, pan Józef, wtórzyć.... inożeby ich znajomość komu się na
przez przeszkody li tylko w swojej głowie na co przydała... niechcąc atoli za jego przykła
gromadzone, ani kroku nie mógł postąpić dalej dam także przez to się od środka rzeczy odda
1 drżąc ustawicznie nietylko o przyszłość swo lać, zamilczymy o nich zupsłnie: tego wszakże
ją, ale nawet o teraźniejszość, był podobny o- przy tem wszystkiem nie możemy pominąć, że
wemn słudze Donkiszotowemu, który śród cie o środopościu jeszcze jeden się panu Józtfowi
mnej nocy nagle do rowu upadłszy, końcami wydarzył wypadek, który zesumowany z wnio
palców zawiesił się na jego brzegu i tak w śmier skami, z całego położenia rzeczy wyciągnionemi,
telnym strachu upadnięcia w otchłań bezdenną jeszcze go więcej w jego słabych nadziejach
(d. c. n.)
całą noc przepędziwszy, z brzaskiem dnia do zachwiał i prawie powalił.
piero obaczył, że o piędź tylko pod jego no
Piękna posiadłość miejska, Pałacyk z .Ogro
gami była szczera ziemia, na którą zstąpić i
w bezpieczeństwie pójść dalej mógł każdego dem, BAGATELĄ zwana, w Warszawie,w końcu
momentu. O tej ziemi tuż będącej pod jego Alei położona, Nr. 1,761 a, rozległości łokci □
nogami nic nie wiedział pan Józef i położenie 48,896 wynosząca, obejmująca Stajnie, Wozo
swoje mając za jakiś niesłychanie powikłany wnie, mieszkanie dla Stangreta, Oficynę kuchen
labirynt, z którego tylko jakaś cudna nitka ną, Lodownię, i inne dogodność5, z powodu
Ariadny wyprowadzić go może, albo zgoła za działów familijnych, WYSTAWIONA JEST NA
matnią, w której już mu i honor własny i a- SPRZEDAŻ PUBLICZNĄ. Termin ostatecznego
fekt braterski i miłość Podkomorzanki i spo- przysądzenia, odbędzie się d. 6/18 listopada r. b.
kojoość duszy na wieki utracić przyjdzie, sro o godzinie 4 po południu, w miejscu posie
dze się frasował pan Józef. I z każdym dniem dzeń Try. Cyw. w Warszawie przed W. Sędzią
więcej gmatwając się w swoich myślach i do delegowanym Miszklem. Yadium wynosi rs.
mysłach, z każdym dniem coraz mniej miał 2,250. Licytscya zacznie się od summy zł. 100,279
nadziei, coraz mniej humoru i wesołości i co gr. 26 v. rs. 15,041 k. 98. Bliższe warunki
raz mnićj tuszy na sobie, że gdyby tak były przejrzeć można u W. Pisarza Tryb: Janickiego i
te jego zgryzoty potrwały jeszcze z pół roku, w Kaucel. Mecenasa Majewskiego w Warszawie,
to była-by panna Barbara już nic nie miała do przy ulicy Elektoralnej Nr. 797.
zarzucenia jego powierzchownej figurze. Ale te
W mieście Okręgowem Radomsku, Powiecie Piotrkow
go nie uważała panna Barbara i widząc tylko skim, Guberni Warszawskiej przy Kolei Żelaznej, jest do
ślady smutku na jego twarzy, nie pomału się sprzedan;a za summę rs. 2,225 Dom piętrowy massiy mu
temu dziwiła, a przypatrując się jemu, nieraz rowany dachówką kryty, nowy, w środku rynku położony,
uśmiechała się do siebie i myślała w skrytości: który obejmuje w parterze cztery pokoje i skiep,* na piętrze
zaś dwa pokoje, salon przedpokój, kuchnia i śpiźarnia,
—I czego się też tak martwi ten człowiek? jak w domu tym znajdują się także dwie piwnice a trzecia
gdyby to miłość była jakićmś cierpieniem.
niedokończona, cztery stajenki murowane, podwórze obDo takiego smutnego położenia pana Józefa zerne może być w niem ogródek warzywny. — Podatki
przyczyniało się i ta nie pomału, że się nie opłacają się z funduszu propinacyjuego;—w lesie miejskim
wolny wrąb i wolne pastwisko,— tej nieruchomości służy
miał nieborak przed kim spuścić ze swoich ta to
prawo hypotecznie zapewnione. Bliższą wiadomość pojemnic, że się nie miał kogo poradzić, ani się wziąść można na miejscu w mieście Radomsku u właści
kogo wypytać, jak on sobie poczynał i jak po ciela i w Warszawie przy ulicy Piekarskiej pod Nr. 124 na
zwyczaju poczynają sobie Judzie w takich ter Iszem piętrze od froutu u Bednarskiego.
minach? A tu na nieszczęście i Grott nawet,
Z powodu zmiany systematu gospodarstwa w dobrach
lubo ten nie zdawał się Bobowskiemu człekiem Długie Kamieńskie w Powiecie Siedleckim Guberni Lubel
do spraw takich zdatnym, jak pojechał o świę skiej położonych,— sprzedane będą przez licytacyę w
tym Michale na Mazury, tak i wieść o nim dniach 16 (28), 17 (29) i 18 (30) Listopada r. b. odbyć
mającą, kilkadziesiąt sztuk koni zaprzężnych i stadaizginęła. I był bardzo biednym pan Józef i już się*
ny.—Konie te w większej części są rodu poprawnego i
wciąż smutnym na teraz i osowiałym, jako on jako takie po dwakreć otrzymały nagrodę na Wystawie
ptak polny na słotę, i ratowała go w onych Zwierząt w Warszawie._______ _ ________
smutkach jego, które końca sobie znaleść nie
'Nr. 498 na lem Piętrze róg ulicy Kapitulnej i Pod
mogąc, jeszcze wciąż się mnożyły, tylko cier
wala w domu W. Rychtera.
pliwość i spokój duszy, — cierpliwość, którą
KANTOR
w wysokim stopniu miał od natury i spokój,
GUWERNERÓW i GUWERNANTEK.
którego mu Bóg nie odbierał w tej chwili.
Guwernerowie, Guwernantki, Bony, Nauczyciele muzyki,
I tak te rzeczy nie ruszając się z miejsca z Polaków, Francuzów, Niemców, Anglików, z rożnem
przetrwały jeszcze tę resztę zapust a nawet i wykształceniem i talentami, życzą 7»yć uoiieszczonemi lub
dawać lekcye na godziny.
kiika tygodni wielkiego postu. Nie można je
Emilia z Wężyków C i e ś l i ń s k a .
dnak powiedzieć, ażeby pan Józef, lubo nie uTEATR WIELKI. Ju k o drugie p o d sta w ie 
miał nic stanowczego uczynić, był całkiem bez
czynnym. I owszem, myślał on wiele i bardzo nie sztuk magicznych P. Hermann,
— Wysokość wody na Wiśle stóp 3 cali 6 .
wiele nad swoją sprawą i w dzień i w nocy,
Dziś rano ciepła stop. 1, wczoraj wpół. 1.
i wieczorem i rankiem, zawsze nią był zajęty, —- ------- ■■—
■................................................. ..............
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W Warszawie dnia 3 (15) listopada 1853.—Cenzor, F .M. S o b i e s z e z a ń s k i .
W Drukarń! Gazety Warszawskiej.— Wolno drukować.—
.
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