GAZETA WARSZAWSKA

Wychodzi co dziennie. Korrespondeot dołącza
dwa sr&sf sa
ty d z ie ń .-C e n a rs. 1 kop. 80 (13 zip.) kwartalnie. - Rop. 60
(4 słp.) Bicsięoznio.—Na prowincji rs. 2 k. 40 (słp. 46) Ewartabds.

Wtorek
— Z Petersburga 6 (18) listopada. —
D yplom Cesarski.

Do Naszego Rzeczywistego Radcy Stanu, Aka
demika, Dyrektora Obserwatoryum Astronimicznego, Struye.
Dla okazania szczególnej N aszej ku wam ła
ski, z powodu ukończonej obecnie pod bezpo
średnim dozorem i przy ciągiem współdziałaniu
waszćm w ciągu trzydziestu sześciu lat .ważnej
w historyi nauk pracy pomiaru łuku południ
ka, ciągnącego się od morza Czarnego do Ocea
nu Lodowatego, Najmiłościwićj mianujemy was
Kawalerem Cesarskiego orderu N aszego Sgo
W. X. Włodzimierza klassy drugiej, któ
rego oznaki przy niniejszym dołączając, rozka
zujemy włożyć na siebie i nosić podług prze
pisów.
Pozostajemy ku wasp Cesarską łaską N aszą
przychyloemi.
Na oryginale własną Jego Cesarskiej Mości
ręką napisano:
)>MIKOŁAJ.«
W Carskiem Siole, d, 26 października 1853 r.
— Sadr-Mirza-M ohammed- Hussejn, Poseł
Nadzwyczajny N. Szacha Perskiego, w powro
cie z St. Petersburga do Persyi, przybył 14
października do Tyflisu.
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Namcr pojtsdyuesy'kop. 7 1 0 (grepsy 11).— 2* odsalanie E&
prowiney, Gazety w koF.rta«k dopłaca »i? L U m ™ ,lu #r. E*
< kwartał.—Redakcja Gazety przy ulicy lŚto~lerskiij Nr 1768 A.

1853 roku.

— Tajny Radca Senator Fundutley i Rze
czywisty Radca Stanu Piotr Sebastianów, po
wrócili z Paryża.
— Wdowa po Rzeczywistym Tajnym R^dcy
Elżbieta Daszków, wraz z/;órką A mą, Frejliną
Dworu JE J CESARSKIEJ MOŚCI, przybyła
z Paryża do Warszawy.
— Książe Obolerhki, Pułkownik, Fligel-Adjutant JEGO CESARSKIEJ MOŚCI, przybył
z Petersburga.
■— Antoni Lssznowski, Redaktor Gazety W ar
szawskiej, wyjechał onagdaj do Wilna.
— Do czynności odbyć się mających przy
zwijaniu wygranych w 5tćj klassie, wliczaniu
do koła tychże, oraz przy samem ciągnieniu
klassy 5tej loteryi klassjcznej, równi ż jak i w
ciągnieniu numerów w kole pozostałych, aż do
zupełnego ukończenia, zaproszeni zostali nastę
pujący Obywatela tutejszego miasta: W W. Jikób
Naimski, Samuel Krauze, M chał Pfanhauzer,
Karol Minter, K*rol Roesłer, Jarosz ński, Ro
bert Bothe, Karol Jagiels i, Tadeusz Lipiński,
Wincenty Morytz, Robert Ziegler, Karol Malcz,
Aleksander Lentzki, Józef Zdzitowiec ki, Pu*kownik Braun, Karol Biur, Krysztow Brun i Florentyn Gwozdecki.
— (Art. n a d ) Po tygodniowym przeszło po
bycie w Warszawie, zgasła w dniu 25 listopada
r. b. ś. p. Aiexandra z Biszpi aków Swiczyn,
wdowa po R dcy Stanu, urzędniku w Cesar
stwie. Zgon tej dostojnej pani pogrążył w cięż
kim żalu przybyłą z mą siostrę, część familii
tu zamieszkałej, znakomite os<by z które mi zo
stawała w stosunkach przyjaźni i znajomości.
Już w tej chwili gdy to donosimy, okrywa
ba żałoba w miejscu stałego z^owt u’ania' to jest

Rodzicielskiego serca? Jakaż jest dla nich po
ciecha? Jednomyślne, współczucie wszystkich, a
co więcej, myśl, że Opatrzność, skracając dnie
ziemskiej wędrówki, oszczędza często smutku i
niedoli, aby prędzej wbrew planom ludzi, w za
mian marzonego przez nich nędznego ziemskie
go szcztścia, dać trwałe i prawdziwe,*—niechaj
im słodzi chwile gorzkiego smutku i tęsknoty,
towarzysząc zawsze drogiemu wspomnieniu
córki.
z.
Korrespondencya Gazety W arszawskiej.

Z Kamieńca Podolskiego i października.

Kątski! Kątski!.... Wybory!.... Czy słyszałeś
Kątskiego?—czy jedziesz na wybory?— Oto, co
się o uszy naSze przed kilką dniami odbijało.
P. Antoni Kątski zjawił się w Kamieńcu. P u 
bliczność zgromadzona na sejmiki, z niecierpli
wością oczekiwała dnia w którym usłyszeć mia
ła znakomitego rodaka-artystę. Powodowany tąż
samą chęcią, spieszyłem do Kamieńca więcćj dla
koncertu jak dla wyborów, a wrażenia dozna
ne w tej wycieczce udzielam panu do Gazety
Warszawskiej.
Tegoroczny zjazd na sejmiki podolskie nie
był licznym, Obywatele zaledwie w połowie zje
chali się do Kamieńca. Przybywają więcej dla
znbawy, dla zdarcia pleśni wiejskiego życia lub
popisania się z dobrą kuchnią, ze świetną ka
— Warszawski Ober Policmajster.—Jak lat
re tą ; dla zabicia czasu wTgrze, w pohulance. W niepoprzednich tak i w nadchodzącą zimę Władza
Juinć n przeto miasteczku publiczność nie mo
Policyjna, z woli JO Księcia N amiestnika Kró
gła być liczną. Dwieście kilkadziesiąt osób skła
lestwa, zajmować się będzie rozdawaniem drze
dały cały komplet słuchaczó w.
wa biednym mieszkańcom miasta Warszawy,
Pan Antoni Kątski dawał trzy koncerta.
którzy z powodu ubóstwa mieszkań swych oDwa pierwsze na swoją korzyść, trzeci dla uciepkć nie mogą. P. Mathiss Rosen, bauk:er
b o g ic ^ ‘ ja przybyłem d o p ito r>a ^ q
Łvjn
tutejszy, dowiedziawszy się o tern, pośpieszył
wiec sprawę zdić mogą* Trzeba wiedzieć, ze
nadprzestrzeni kilka kwadratowych mil
[z ofiarą i złożył na ręce Ober Policmajstra rsr.
wam sławy diletanta a to dla tego, ze skompo
j 50, przeznaczając
E
iS J Ś f “
przebywijących dal- n o w a ł e m dwa mazury, trzy romanse dla śpie
wu i gram kilka polek w takt \ bez m yłii.
R „««a do
I I| j t f
familii
>“ *‘ 1 P " ..h "
i ! erono przyjaciół i znajomych. Opłakują jej
Sam zaś mam tak wysokie wyobrażenie o mo
' 1
obSZernych posiadłości, ..la których lem pojęciu muzyki, że gdy głośno o n.ćj roz
Tńitmiu biednych bvła prawdziwą opiekunką, dobywają się rze
prawiam, sądzę źe
wszyscy słuchają, więc
Odmienia że każdy chcący wne ł k a n i a z piersi tych, k óryrn byt ustaliła,
jeszcze wystąpię z drukowane,o sprawozda
t t e o c dobroczynnym zamiarom
ronią ciche łzy sieroty, których b jła jedynem nie n 3 o koncercie, okrzyczą mię za llte^ata 1
Kochająca Boga s p. Alexandra artystę, a to tak miło być sławnym , chocby
nt ^ X m 7 h - utrzymaniem.
/ Bisoinków Swiczyo, d l i pomnożenia Jego t\lko w maleńkiej cząsteczce powiatu.
<ncże składać wprost —
dra lob teć NaczclniWw w ydr..łó« w & n j
B
swych dobrach kosztem własnym
^ Otóż, wracając do rzeczy, wchodzę na ko, mrozów, chwały, w
(ssie
Policyi;
z
nastaniemi
bowiem
wystawiła
ki
ścioł parafijslny; czuła na cierpią- cert. Dwa fortepiany wzniesione na estradzie.
(zie roiicy.
jak dawIłiój,
ludzkość wybudowała dla niej trzy szpi ale. Jeden Bósendorfera, wiedeński, drugi
d zewo tym samym porządkiem
a
nzdawane będzie bićdnym codziennie w dzie- cą
S to łem życie tśj dostojnej pani byłoi ęasme n
de śmiejcie się z naszego K am uńca-fabryki
dińeu Ratusza głównego, za k w a l i f i ^ y a - we wszelkich cnót i uczynków chrzeeujaaki. . *
Kamienieckiej, krajowej! Tu zrodzony, emulow dl,iu 23 b. m. ra k a r zy- wał z wiedeńczykiem, niemcem, i ja* się po
wsściwvch cyrkułach pozyskanem , prócz tego, wszelk
m T Z U
do tego do b M rfg d w a prawo, ła w Radomiu ż}cie w lity m roku panna Pa Taiei okazało, nie miał czego się wstydzi^ Na
otfymsją jeszcze po porcyi k&itofli,
ulina Reder, córka Nauczyciela Gimnazyum.
podniesieniu kręci się jakiś wystrojony mężczy
brały na to fundusz wystarczy.* Każda przeto Ozdobiona pięknem! przymiotami duJ zJ ’kbJ ł* ]e‘ zna ozdobiony trpistym rzędem orderów, nu Aa
z oób dobroczynnych przekonać się będzie mo dyną pociechą, jedynym celem c g U kochaą
publiczności w oczy i,npo,,ującern, i,a i>alc=ch
gła.naocznie, czyli złożona przez »ią ofiara swo
cych ją rodziców, przedmiotem tkli* ćj zyczu
brvl ntami, probu e fortepian, gospodaruje, krzą
jego przeznaczenia doszła. O dmu, w
y
w o ś c i obcych.
As ioł na ziemi, za nebieskiem T» sie D . koła cisza. Publiczność milczy. Nierozd.wanie to nastąpi, pubłiczncśc zawiadomio zateskniła^życiem i w aniołów przem sła się ciejphwi kię.—Gdzitż jw ia » te k il gdzie Ką skl?
ną b dzie. — Warszaw.t dnia lv (27) listopada gr.fno. Gdzież
słowa zdolne wyrazie boles
1853 roku.— Jenerał Major, Gorłow.
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pytam.—A to on, to on!— Któren?— A ten 2 o r
derami.-—Jak to? on! Kątski? artysta? Nie ma
wątpliwości—usiadł, wziął kilka akordów. 0 klasków nie ma. Publiczność milczy. Czy tak
olśniona brylantami? czy gardząc dyamentów
blaskiem, czeka roskoszy dla duszy? Usiadł—i
zniknął urok brylantów. Przy fortepianie wi
dziano tylko artystę..,.
Adagio i Rondo z koncertu Fielda, były pierw
szą sztuką wykonaną przez p. Kątskiego, wy
konaną z całą sumiennością, z biegłością wła
ściwą znakomitemu artyście. Ale sumienność
w grze, łatwość pokonywapia największych tru
dności nie zachwyca jeszcze zebranych słucha
czów. Dla nich potrzeba grzmiących jak pio
run arpegiów, jak błyskawice passażów, al
bo trylów bez tchu, bez końca; melodyi, śpie
wów aż do mdłości, do spazmów. Więc temi
przyjął płeć piękną pan Kątski. Wielka fantazya z Lucyi własnego utworul... Rzęsiste po
sypały się oklaski. Jeśli Adagio i Rondo przy
jęte były zimno, za to w fant&zyi nie żałowano
dłoni. A szczerze mówiąc, zasłużone brawo od
bierał Donizetti. Najcudowniejsze motivy tej cpery, wykonane były tak chłodno, jak oklaski
po pierwszej sztuce. Następowała: loyitation a
la Yalse, Webera. Cudowna sztuka. Rtóż jćj
nie zna? gdzie instrumenta całej orkiestry zda
ją się kusić, nęcić. Tosię odezwą pobrząkując,
to znów ucichną na chwilę. A tu niekiedy roz
koszny taniec troistym taktem zadźwięczy, i
znowu utnie, znowu umilknie, jakby się draż
nił umyślnie. Wreszcie uderzył we wszystkie
stróny.
I str ÓDy gruchuęły i śmielsze już tony
Jak miła odpowiedź, dobitnie się toczą;
0 biedny mój duchu! zginiouy, zginiony!
1 źyć i umierać w tym wirze ochoczo.

I z tćj ponętnej, czarującej melodyi wypły
nął śpiew słodki, miły, lubieżny, namiętny
W alc łechcze po sercu i krąży nad głową,
I coś tam pyta się w duszy słodziutko.

A odpowiedź leci żywa, płomienna, a taka rze
wna, a taka tęskna, że się aż serce rozpływa
I znowu snęta'*’
duchy młode,
ną tecą krainę, nie pomne ziemi, nie pomne lu
dzi--jak gwiazdy w niebios błękicie. Aż namięt
ność w nich zawrze, aż z szaleństwem wybuch
nie— wstrząśnie niemi, niesfornym jakimś dźwię
kiem się ozwie. I w tym szale tak lecą, znó* u lecą szczęśliwi, bo już ziemię rzucili, wiatr
ich ducby unosi.
Taką jest Inyitation a la Yalse, Tam każda
nuta żyje, mówi, każden frazes pochwycisz, uj
miesz w dotykalne formy. To cudowna, że się
tak wyrażę, rzeźba myśli genijalnego autora, na
rodowych uczuć namiętnie zakochanych w swym
tańcu teutonów. Taką jest ta prawdziwa poezya muzyki. Ale niestety! Liszt tylko, jeden
Liszt umifcł odgadnąć, zrozumie'ć i plastycznie
oddać myśl wieszcza muzyka. W jego grze wi
dzisz dno myśli, słyszysz dźwięki słów, ognistych
uczuć głębinę, i ten wir zapamiętały, straszny,
unoszący!... W jego tylko grze rozróżniasz gło
sy dwóch istot połączonych z sobą, rozkocha
nych, pędzących; to burzliwych jak huragan,
to zoowu cicho mknących jak spokojne nurty
strumyka. W egzekucyi p. Kątskiego monotonija, mdłość, niepojęcie sztuki.
Publiczność nie szczędziła oklasków, bo w
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szybkich przejściach i passażach brylanty mi jest zaniedbywanie się, czy lekceważenie publigotały milijonami iskier.
czn* ści, czy też może nie poczucie sił wła
Adagio z trzecićj symfonii ułożonej dla or snych, nie wiem. Panu Kątskiemu możnaby
kiestry przez koncertaiita, złożone było ze zna- zrobić zarzut, zbyt powszechny wprawdzie, że
iomitych trudności, które p. Kątski wykonał karmi publiczność lekkiemi potrawami i tra
z zadziwiającą śmiałością, przy wtórowaniu pię ktuje ją dziełami własnego utworu. Jeżeli zna
ciu innych instrumentów. Pewność w udirże komici artyści nie zechcą oznajomić publiczno
niu, biegłość przechodów w m jsprzeczniej«zyi h ści z arcydziełami sztuki wulkich mistrzów,
modulacyach, lekkość w dotykaniu klawiszów nigdy o nich wiedzieć nie będziemy. Nie mówię
przy nadzwyczajnej szybkości, powszechną zwró już o H ydnie, Bcethoyenie, Ralkbrennerze,
ciły uwagę. Wrażenie było silne; artysta po Hummlu, Mendtlsonie ale godziłoż się jedne*
dwa-krcć zagłuszony oklaskami. Pierwszy raz mu z pierwszych, może najpierwszemu fortemoże oddano mu sprawiedliwość.
pianiście rodakowi, nie dać nam usłyszeć Cho
Ale następowały dwie sztuki gdzie trzeba by pina?
Z wielu rzeczy widać, że p. Kątski dziwne
ło więcej tzu ia niż mechanizmu, więcej roz
winąć dźwięku dla duszy niźli dla oka profa ma wyobrażenie o naszej stronie. Zdaje się>
nów:—Fantazya z Lunatyczki, i ułamek z So że nie tyle chciał nas zachwycić grą swoją, n»e
naty, na wiolonczelę i piano przez egzekutora tyle wzbudzić dla siebie cześć należną mu jako
ułożonej. Nigdy nie rozumiem fantazyi zrobio artyś ie, ile zaimponować różnych krajów or
nej z tak poważnej rzeczy jak jest opera, jak derami i pierścieniami, których btografije z naj*
również nie rozumiem krakowiaków w niemiec drób iejszemi szczegółami nie jednemu opowia*
kie sukienki, z trelikami, niby pajace, prze dał. Wiele komicznych z tej niepojętej próżno*
branych, na żądanie publiczności odegranych ści powstało anegdotek.
Jego Exceleneya ma bilety wizytowe z napf
przy końcu koncertu. Lecz fat tazya owa, w któ
rej nie było żadnego czucia, żadnego śladu my sem: Rilter A. y m Kątski. W prostocie ducba
długo nie wiedzieliśmy co to znaczy, i nazyw^
śli autora opery, o mało sklepień sali nie roz
waliła. Tu znowu dawano brawo Belliniemu!— liśmy go rycerzem Rątskim, albo panem kaw#'
"Wszystkie adagia, wszjstkie andante przeszły lerem. czemu zaprzeczało wielu, dowodząc: ie
w grze p. Kątskiego w all gra i wesiłe ade- pan Kątski nigdzie nie walczył, ani nawd
greta. Cieniowanie słabe, ś, Kwność znikła, du w turniejach, gonitwy do pierścienia nie wf
sza uciekła, zgasł urok wdzięków pełny; z cza grał, nie mógł być przeto pasowanym na r f
rującej Lunatyczki pr zostały przerażające ko cerza. Inni mówili, że nie jest też kawalerek
bo ma żonę. Aż dopiero jeden professor nfr
ście skieletu! A publiczność wrzeszczała, tupa
ła, klaskała!... Za to adagio i rondo z sonaty mieckiego języka wytłumaczył: ze Ritter Af
p. Kątskiego, prześliczna kompozycya, wykona ton yon Kątski znaczy po polsku: Antoni z rf
na z wyborną deklamacyą, z wielkiem czuciem, cerzów Kątskich, dla tego że jego protoplast1
pomimo nędzne wtórowanie wiolonczelli, przy był przy oblężeniu Wiednia za króla Jana S«
jęte były z dziwną i oburzającą obojętnością. bieskiego. W czasie wyborów, u gubernijalneg*
Marszałka był obiad, na któren zaproszono n!
A jeduak w tym utworze tyle myśli, tyle ory
ginelności w niektórych ustępach, chociaż myśl szego artystę. Wszyscy byli we frakach; w 0
główna wzięta z pieśni ludowej; w wykonania zjawia się rycerz w błękitnym mundurze,
zaś samem, takie mistrzowskie wylanie uczuć t rderf mi. Zwracają oczy, pytają cieką*
natchniontgo twórcy, że niepojęcie go, mogło To mundur kapelmajstra Berlińskiej orkiestr,'
autorowi zupełnie do dalszego wystąpienia o- W mundurze— rycerz yon Kątski!...
Wszystkie te małe pecadilles dziwnie D*
debrać ochotę. To też p. Rą'ski, jak gdyby okwadrujące
z powołaniem aitysty, pan Kątsk
*ŁQńći przewidzieć umiał smak i usposobienie
zagrał im polkę, pierwo- zmazał jednem powiedzeniem o naszych damacb
polek. Wszyscy Mówiąc z kobietami ma on zwyczaj zaczyny
rodną, najstarszą ze w s!p!IR jife|Q ^tt
rozmowę po francusku. Gdy odŁ
spójrzeli po sobie z oznakami podziwm
jędz w tymże języku^
chęci. Ale artysta pokazał co znaczy prosta^oT
ka pęd tak biegłą ręką. Rtzszerzył ją. uroz
»Jokto!
maicił, ozdobił; takiemi najeżył trudnościami, po polsku nie umiała! INu
takiemi nastrzępił akordami, zachowując przy- ten zwyczaj jaki tu upowsze^____
tćm p erwcbytną jej postać, że wszyscy obstu- zwiedziłem krajów, i przekonałem się7
puerunt—
Frencyi mówią po francusku, w Hiszpanii fi
Steteruntąue comae et yox faucibus hcesit.
hiszpańsku, w Niemczech po niemiecku, w je
W ogólności, gra p. Kątskiego odznacza się dnej tylko Polsce, na cały wielki świat, kobi
sumiennością egzekucyi, trafnością uderzeń, bie ty, jak papugi, obcym paplają jeżykiem.** Cńby
głością passażów. Najmniejszej nie ma przesa dopiero wyrzekł, gdyby się dowiedział ż< a
dy, najmniejszego szarJatanizmu, i to jest główną nas niektóre kobiety są tak oświecone, ale tak
a nie roałćj wagi zaletą artysty. Wszakże nie jest oświecone, że nawet nie rozumieją po pofckn!
to gra skończonego wirtuoza, prawdziwego ar
Oprócz koncertów pana Kątskiego, mielśrny
tysty. Zdaje się, że słyszymy ucznia konserwa- jeszcze koncerta pana Taboruwskiego i p, Batoryum na konkursowym popisie, bo w wyko jewskiego, którzy dobrze od publiczności przyję
naniu p. Kątskiego nie ma ciepła, nie ma ci byli. Oprócz nich dawali koncerta p. Neyer,
energii, zapału, życia. Pan Kątski nie włada yiolonczelista, nie bez zdoln* ści ale szLradną
instrumentem z c tłą potęgą, z całą pewnością mający wi( Joncztlę i p. Singer-Wysso»órski,
jak Liszt, ThaJberg, Leopold Meyer; fortepian nie mieć polski czy polak niemiecki.
nie słucha ręki jego, nie wydobywa jeszcze
Jeden z melomanów.
wszystkich tonów które ma w sobie. Czy to

CZĘŚĆ P O L IT Y C Z N A .
A N G L I J A.
Wychodźtwo z Irlandyi na zachód, po ukończeuiu robót w pola na nowo się zaczyna i to w większej sile
jak lat poprzednich; nie wstrzymują go ani
podwyższony zarobek, ani oadzieja lepszej przy
szłości w kraju macierzystym, ani burze, które
codzifń okręta masztów pozbawione rzucają na
brzegi irlandzkie, ani choroby, które na okrę
tach dziesiątkują wychodźców. Płacz pozosta
łych słychać w całym kraju, pocieszają się ty 1.
ko tą myślf, że i oni wkrótce za iunemi popły r ą; jeden drugiego za sobą pociąga, co wyjść
może wychodzi, co zostaje pociesza się tą myślą,
że wyjdzie kiedyś; wyludnienia Erynu zielonego
niczem wstrzymać nie można. Z Cork np.
w tym roku odpłynęło już 33.265 wychodźców,
kiedy w r. z. w tymże peryodzie odpłynęło ich
32,657. Zimowe miesiące już dziś nie stawiają
jak kiedyś zawady czasowej wychodźtwu.—Kry
minalna statystyka irlandzka w porównaniu
z angielską i szkocką przedstawia wprawdzie
zawsze smutne wypadki, ale w porównaniu z
przeszłością widać w tej prowincyi ważny po
stęp do dobrego. Tak liczba spraw przez sądy
przysięgłych w 1850 r. rozstrzyganych, w po
równaniu z 1849 prz dstawia zmniejszenia o
10.653 procesów, r. 1851 w porównaniu z 1850
deje zmniejszenie o 6 642, r. 1852 w porówna
niu z 1851 daje zmniejszenie o 8,006, przez
owe więc ostatnie trzy lata zmniejszenie wynosi
24,311.
Zwrócić też należy uwagę, że to
zmniejszenie ma miejsce we wszystkich rodza
jach przestępstw kryminalnych i we wszystkich
prowincyach.— Times w rozumowanym artykule
powstaje przeciw projektowi, stawionemu w to
warzystwie geogrt ficznem, by rząd wysłał
nową pod-biegunową wyprawę. Szczególnićj
Times piorunuje na panów geografów, że tę wy
prawę projektują nie w żadnych chrześcijań
skich celach, jak np. wynalezienie kapitana
Franklin, ale jedynie z namiętności naukowej,
którćj cfisrą padło już tyle żywotów szlache
tnych w walce z wieluisłemi lodami; nowa
więc wyprawa w te lody byłaby nie do daro
wania. Nowa wyprawa dla odszukania kapitana^Franklin, od którego ostatnie listy otrz
w końcu 1845 r.,
^
mało
^ ^ lę c k swego celu, ale
i a£>ie środek by przynajmniej celem [u^ c o n y został. Kiedy prywatni z własnej j o l .
czv szaleństwa chcą być pogrzebanymi w lodach
podbiegunowych, to prawnie aktem parlamentu
niepodobna ich wstrzymać od spełnienia pom
bnego samobójstwa; ale rząd i> ra j w ogolę
powinni poprzestać na opłakiwaniu losu Frai klina i jego towarzyszy, nie posyłając w te
strony ludzi, którzy mogą łatwo los FranUina
podzielić. Rząd i naród powinny przypomn.ee
sobie te słowa kapitana M’Clure: »Jtzel. w daZ n czasie nie wrócę, to nie wysyłajcie ża
dnych okrętów dla odszukania mnie.
dna zguba czeka każdy okręt, który tylko do
stanie8się w wir podbiegunowy.«— W iadonrść
o śn iero i królowej portugalskić, została przyję
ta w A glii nie jako wypadek wywołujący
powszechną żałobę, limes w końcu nekro
logu królowej, który zresztą na jej korzyść

Londyn, 22 listopada.

obejmuje tylko wyliczenie trudności wiele
F R A N C Y A.
rzeczy usprawiedliwiających, mówi:
»SpoParyż' 8 listopada. Monitor dziś ogłasza
dziewamy się, że wstąpienie na tron Don Pedra dwa ważne dekreta, jeden o zniżeniu cła od
ligo, wielu rzeczom w Portugalii da lepszy o- zelaza ^ i węgla kamiennego (mylnie w depeszy
brot. Stronnictwa, które tak dawno dwór nie dzienników niemieckich podano „olej”), o któpokoiły i lud do nędzy przywiodły, znikną w om^ w*ono> drugi przeznaczający
bec króla, który petrafi zyskfić zaufanie narodu, 3 500,000 fr. zapomogi biednym gminom, by
a pomiędzy mężami stanu Portugalii nie brak mjgły dokonać robót pożytecznych.
na zduluoś iach gotowych do uświęcenia nowej
(lndependance Belge).
ery«. Wczoraj rano przed więzieniem New? Lzytamy w Stecle: Zrobić należy uwagę,
gate powieszonym został niejaki M ,bb, ska która ma swe znaczenie w dzisiejszych okolicz
zany za zamordowanie żony. Sam z«raz po nościach, że prassa tak zwana rządowa, kiedyś
dokonaniu zbrodni, której powodem była tak spokojna, dziś jest najbardzićj wojowniczą.
zazdr ść małżeńska i liczne jego żony niewierntści, P a tm i Constitutionnel współzawodniczą z so
zadał sobie głęboką ranę w szyję. Poniew aż w tej bą w zapale i codzień trąbią do ataku. Posta
chwili bardzo liczne pomiędzy małżeństwami wa prasy mmisteryjalnej, postawa o którą nie
zniewagi i kłótnie oburzają o,:>iniję publiczną ssarzemy się zresztą, jest daleko bardziej sta
w Anglii, rząd przeto odrzucił jego ułaskawie nowcza we Francyi pod tym względem, jak tćinie. Od lat kilku była to pierwsza egz^kucya że pressy w Ar glii. Dzienniki angielskie obja
w Londynie; w postawie zebranego przed ru  wiając przychylność turkom wahają się. Ńie
sztowaniem tłumu uważano ważną poprawę i przeszły one jeszcze swego Dunaju jak francu
mniej dzikości jak dawniej.
skie dzienniki.
(Jour. de St. Petersbourg.)
(Neue Preuss. Zeitune.)
*— Patrie obejmuje następne szczegóły: Listy
a u s t r y a .
prywatne zapewniają, że eskadra angielska, wyWiedeń, 24 listopada. Prawa uwłaszcze pływając do Bosforu, miała zawinąć do Tera
nia włiseian w Galiryi, Krakowie i Buko pia, portu obszernego i wygod nego na brzegu
winie or^z patenta cesarskie, obejmujące normy europejskim położonego, w którym okręta zasło
i szczegóły przeprowadzenia tych postanowień, nięte przed wiatrami północnemi, mogą zarzu
wkrótce ogłoszonemi i w wykonanie wprowa cie kotwicę w głębokości 15 do 20 sążni. Na
dzonemi zostaną.— Obliczenia dochodów i wy końcu wioski, zbudowanej nad brzegiem kana
datków Gminy Wiednia na r. 1854, stosownie łu a dającej nazwisko zatoce, znajduje się przy
do postanowienia rady w ratuszu rozlepione^ lądek Dalitra, z którego widać z jedućj s*rony
zostały. D schody buchalterycznie obliczone wy drzewa wiekowe ogrodu ambasady francuskiej,
noszą 2,050 000 flr., wydatki 3,410,000 floren. a z drugiej wejście do morza Czarnego, które
Do zupełnego pokrycia defiiytu, projektują po go wody ciemnej barwy zakończają widnokrąg.
większenie podatków miejskich, wynoszące 1 i
{Journal de St. Petersbourg.)
pół miiijona floret ów. (Schlesische Zeilunę)
Cesarz podobno wziął na siebie koszta
— Piszą z Wiednia do Journal de Ffanc- pomnika, który ma być wzniesiony cesarzowi
fort: »Ostatnie raportu z Konstantynopol# zga Napoleonowi I. w Fontainebleau; zbierano już
dzają się na to, że fanatyzm turków już się na mego składkę, ale kwoty zapłacone zwrócozmniejsza, a nawet w klasach cświeceńszych nemi być maj ^ — Monitor w kilku tylko wyrazach
widać jakieś zniechęcenie, które się objawia in wspomniał o^ śmierci królowej portugalskiej.__
trygami przeciw gabinetowi dzisiejszemu. Spo Obejmuje też raport z Algieru o nowem zwy
dziewają się, że w podobnych okolicznofciach cięstwie francuzów. Jakiś szeryf stanął na grun
mocarstwa zachodnie zdołają uzyskać zawesr^ cie Tebessa, zaraz z początku bitwy stracił on
szenie broni cd stron w a lc z ą ^ ^
Z 0pinTj<f życie a jego ludzie ratowali się ucieczką; zdo«.{ pofrŁŁi* - y - S Z Z l i p„ y lutejszym byto 5 wielkich chorągwi i 150 małych, które
ponieważ wczoraj (8) wyprawił gońca rolały być rozdaneim ^ m}ęd pokolenia, oprócz
’ .p ^
do obozu Omera-Paszy z depeszami, w których tego wiele karabinów, pisiuw“
^
dowódcę tureckiego uwiadamia o dzisiejszym Francuski oddział liczył tylko 116
ryf miał zamiar powstanie w całym kraju wy*stanie układów i radzi mu nieprzedsiębrać dzia wołać.-— Powozy koronacyjne już są gotowe;
łań zaczepnych, ponieważ wkrótce spodziewają liczą ich dziewięć; wszystkie są dziełem stelma
się stanowczego zawieszenia kroków nieprzyja
cha Ehrler. Główny powóz jest bardzo świe
cielskich.
(Journal de St. Petersbourg.)
tny, przerobiony z powozu koronacyjnego Ka
— Książe Pruski złożył raport o i spekcyi kon- rola Xgo; samych bronzów użyto za 120,UUU
tyngensu federalnego Austryi i oddał sprawiedli franków, nie licząc złocenia; malowania wy
wość wybornemu stanowi tych wojsk pod wszel
konali znakomici artyści. Waży on około 130
kim względem.— Poseł austryjacki przy dworze tu
centnarów, ciągnionym będzie przez osm kom
ryńskim, hr. Appony, przybył tu przed kilku ty silnych; kupioną niedawno ósemką koni lzabegodniami i zapewne inne przeznaczenie dyplo lowych, za którą zapłacono znaczaąj summę,
matyczne uzyska. Poselstwo w Turynie zosta
sprzedają, bo konie te nie są dość rosłe. Inne
nie wakujące n.— Od rozpoczęcia sporu turecko- powozy przeznaczonemi są dla książąt domu
rossyjskieg > ruch telegrafów prawie się podwoił. cesarskiego. Roronacya ma się odbyć 15 sier
W tej th * ilr szczegóinićj telegrafy zajęt* są pnia 1854; ale to tylko pogłoska, nie jeszcze
przesyłką depeszy urzędowych, pomiędzy Wie w tym przedmiocie pewnego nie ma.
Hjracy
dniem, Paryżem a Londynem.—Ostatnie korre- Yernet porzucił projekt zamieszkania w Algieryi
spondeneyez Belgradu zapewniają, że korpus i znowu bawi w Paryżu; niedawno był wzywa
austryjacki, mający obserwować Serb.ję, silnym ny do cesarza, który go z wielką ^ uprzejmo
będzie na 40,000 ludzi.
ścią przyjmował.-— Siecle dowodzi, ze sprawie-

(Journal de St. Petersb.)

z’e w pluderki jak Niemiec i Francuz, a za lat
dliwosć francuski?. bardzo chwalona z powoda łos i państwf; by zaś pokazać się tego godnym, kilkanaście nawet, że ich setki i tysiące mogą
Sułtan
postanowił
przypasać
pałasz,
stanąć
na
swv4i taniości i szybkości, jako równie przystęp
się zgolą obejść bez pluder i butów; ale na
na dla bogatego jak ubogiego, me bardzo na czele swej armii i udtć się do... Adryanopolu, tenczas jeszcze ta wszystkich dziwiło i porusza
tę pochwałę zasługuje. Wielokrotnie procesa o na początku wiosny.
ło do wnętrza, i ci temu wierzyli, inni niedo
(Journal de St. Petersbourg.)
przedmiot wartości 1000 franków trwały po
wierzali, trzeci już naprzód piorunowali a wszy
—
Czytamy
w
Sun
londyńskim,
w
liśoie
z
dwa lata a wówczas koszta sądowa wynosiły
scy razem niczego tak ciekawi nie byli, j^k
Konstantynopola:
Niezmierna
drożyzna
tu
panu
3 do 4000 franków. Według ścisłych staty
widzieć naocznie ono osobliwe subjektuo, któ
je.
Puszczono
w
obieg
za
milijon
papierowych
stycznych obliczeń, lud francuski co rok składa
re mając herb i polskie nazwisko, nie ma ani
pieniędzy.
Namik
Pasza
odpłynął
do
Paryża.
kosztami procesów na ołtarzu Temidy około
wąsów pod ncsem, ani kontusza na sobie, ani
400 milijoaów franków, co w każdym rszie ko- Żamięszania wy buchnęły w Libanie.
karabeli przy boku.
(Journal de St. Petersbourg.)
ljssalną summą nazwać
Tymczasem pan Podkomorzy, nagadawszy się
magu■■■■■■M^ i g i g i g i g ggjiggjggwgigggsgsSiSiSS S 1
już do woli ze swoim ukochanym Wincentym
H I S Z F A N 1 J A .
a polubiwszy po trochę Bartka za to że mi ł
Madryt, 19 listopada. Rortezy jutro Jtwardowcip, i rozum i duszę wyniosłą, * ł . żył s bie
temi zostaną. D i tej pory nic jeszcze ne po
swoim chłopcem piękną krotochwilę uczynić i
POWIEŚĆ W 3ch TOMACH
stanowiono w wysikich sferach co doprezyażeby nie putrzebow li po jednemu poznawać
Z CZASÓW AUGUSTOWSKICH,
dencyi kortezówj gabinet zdaje się mniej zajjego sąsiadów, całą szlachtę okoliczną zapre
p rz e z
niować tą kwestyą. O kilku kandydatura* m
zentować od razu. A że dnia piir*szego czer
Zygmunta Raczkowskiego,
m ów ą, ale kandydatura p. Martmez de li Howca właśnie przypadała dwudziesta dziewiąta
T om IIgi.
“ ma* oaj.iącej widoków. Postawa t t a d .
jego zaślubin rocznica, więc to wziąwszy za
( Ciąg dalszy) {*>
dzienników zasługuje także na uwagę.
assum, t, ogłosił Podkomorzy, że w dniu tym
Tymczasem to od sług zamku Zahoczewskie- r&dby widział wszystkich bliskich i dalekich a
do orgau gabinetu San Luis przynajmniej, organ uajwiąkezą powagę mający, me wtdMOO- go, to od Balogrodzićj publiki wyszła i prędko choćby też i najdalszych sąsiadów ^ na swoim
wodów op zyeyi przeciw gabinetowi,
w się rozeszła po Całych górach wieść o jakich- zamku. Można też sobie wyobrazić, że szlachta,
sześćdziesięciu d c h th rozstrzygnął ty1® kweSJJ siś dziwnych cudakach, którzy na Balogrodzki czekająca tylko powodu do odwiedzenia Pod
zamek przyjechali w gościnę. Szlachta, słod komorzego, hurmami dnia tego zwaliła się na
tak drtżliwych i zostawionych bez rozstrzyga
nia trzez gab nety Br&yo-B,ltran, Roncali LU- kiego wczasu zażywająca za panowania Sasów zamek. Wiec przyjechali i wszyscy sąsiedzi i
« u tc , L .rSu,.d,-E ,«.,a.- Senat i isba deputowa i czekająca tylko pod’ swemi słomianemi strze owi z za* Sanoka i owi od Lutowisk i z za
chami na lada jakie now iny, ażeby z pod Chwas iowa, a który miał jakiego g ścia to i
nych dsiś odby . a j,
^
senatu posiedzenie było publiczne, izby deputo-| strzech tych co najrychlej wylecieć, łakomie tego przywiózł ze sobą. I było t&k, że kiedy
w&nych odbyło się przy drzwiach zamkniętych, pomiędzy siebie tę wiadomość porwała i pusci- Podkomorzy już około południa statecz ne za
W senacie prezydował margrabia de Yillumaj wszy ją w obieg, w krótkim czasie taką z niej siadł między kolumnami pod frontową galeryą,
który wyznaczy komisyę do przyjęcia królowe, przędła legendę, że w niej ani krzty prawdy ażeby witać swych gośJ, to nie tylko ie sam
Drzv^ ceremonii otwarcia posiedzeń prawodaw Ge było. I nic masz się co zresztą dziwić tej ledwie co dziesiątego mógł znać po nazwiska,
c a c h — Pierwszym projektem przedstawionym siachcie: serce bujne, zdrowe i wrażeń pra- ale byli tacy, których ani Bobowski ani Osu
przez ministrów izbie będzie projekt założenia gfące, w braku powodu do wielkich uczuć chowski, stojący przy Podkomorzym i pomaga
ch?yta się małych, i jako bluszcz przyzwycza jący mu w onej gospodarskiej usłudze, znać nie
kolonij rolniczych.
(Independance BclgeJ
jona piąć się po murach zamkowych i basztach, mieli honoru. Ale pomimo to szło to jakoś
T U R C ¥ A.
Gazeta Tryesteńska donosi, że garnizon w w Laku tych winie się także około kupy ka- gładko i dobrze, a serce otwarte i szczere go
KoosUutjoopolu bardzo jmuwjsamym ito.tał, mieli lub koło płotu, tak i one serca tamtego spodarza umiało wszystkich przyjąć zarówno i
zaledwie liczy pułk piechoty, jazdy całkiem nie czasu nie mając świeżych bitew i wypraw wo każdemu dogodzić.
. , .
ma artyleryi zaś tyle ile koniecznie potrzeba do jenny,h, które-by wspominać, czuć i udzielać
Jakoż w godzinę albo dwie po południu juz
służby bateryi. Porta zapowiedziała nowe wy sobie nogły nawzajem, chwytały się plotek i było około kilkadziesiąt osób zebranych na zam
puszczenie wJ obieg papierowych pieniędzy, rząd baśń Sąsiedzkich i z niemi zamiast koło fortec ku. Ci którzy przyjeżdżali, jedni zostawali przy
także nieraz wiły się koło płota. Za Podkomorzym z nim się bawiąc i rozmawiając,
tylko mówi omilijonie, ale zapewniają, ze * i ~
j Ą Ś , Bartka W góry Sanockie drudzy rozchodzili się po dziedzińcu, biorąc się
emisya dojdzie do 3 milijonów. W dniu 29 z.
. i
• r J j.1w»_*--'s-o i żywego
m., Namik Pasza odpłynął do Paryża i Londy stało
ze swymi przyjaciółmi pod boki i z nimi się
się przedmiotem tak ©,
nu; tym razem Porta
fczkę.— Aodal- zajęcia nie masz się co dziwić Jeszcze'?
nic, trzeci zasię, co śmielsi szli na górne
I *V
sardów , trzymany w Kononej wieikiej komnaty narożnej
I
_
dostał uwolniony z rnisyą udania go, bo Polak w sukniach frąncuzkich był wcale
jeszcze
tutaj
nowością.
Szlachta
tutejsza,
si#1w 'g ó ry swego kraju i robienia tam zacią
gów przeciw Rossyi. Porta uroczyście przyrze która się rodziła i umierała na jednym i tym której pani
kła p. y. Bruck, że żaden z poddanych austryac- samym zagonie, częstokroć ani nawet nosa nie swojej kilku poufilszycb sąsi
za 6*«.**vV
granicę puwłaiu,
powiatu, niewiele się strojonego jak lalkę i w o n ie ją c e g c ^ ^ R H
->
—
kich nie będzie użytym w armii w Turcji europej ,wytknąwszy
skiej, W d/29 z. in. do Konstantynopola przybyło troszczyła o to, a nawet i nie wisdziała często, aptekarski, zabawiała znów panie i p a n n y /k S
32,000 ochotników z rozmaitych prowincyj turec- co się działo w Warszawie lub koło wielkich
ym tC fctę zJ 3chały- Ale który tylko
3[ieh;miano ich zaraz wyprawić do rozmaitych obo gościńców, a że Polacy już poczynali kłaść na Tnnikm
0*1aŁ^ > k0mw Ł O rnych powrócił, zaraz nie
zów. Oddziały te przedstawiają pstrociznę bez siebie ogoniaste ubiory a na głowy pudrowane zaniedbał wziąsc tego albo owego pod ramie i
przykładną. Mahmed Pasza, dowódzca dywizyi peruki, słyszała tylko zdaleka i dopuszczała teóSi8adał
9 ,8&dniebawem
ł’ że 8i« ZSWSie
tureckiej w Warnie, otrzymał rozkaz dawać o- go tylko magnatom i królewskim ministrom. takich^V
takich dwóch
musiało
jeszcze około
kilku
gnia do każdego okrętu wojennego rossyjskśego, Szlachcic pomierny ani mógł, wedle ich wvo- zgromadzić, na to ażeby jeszczi żywiej rozpraktóry tylko przepływać będzie. Wiadomość o brazenia zmieścić się w pludry i kamizelkę
™ C
S
> , 1 laV'cb
k i L kupek po
rozpoczęciu kroków wojennych przyjętą była z kolbertynami, a pierwszym, który ją przeko dziedzińcu chodziło, a każda z nich sootykajac
nał
inaczej,
miał
być
dopiero
pan
Bartłomiej
w Konstantynopolu z radością równie silną jak
się z drugą, coraz się ożywiała i widać było
a
z
’
powszechną. W dniu 31 października odbyto Karaznicd. Pózaiej, za lat kilka, przekonali się ze je wszystkie r
wszyscy, że szlachcic polski tak dobrze wie
zgromadzenie narodowe prezydowane przez suł
tana osobiście. Odczytano tam dekret stanowią
cy: ))Ze Jego Wysokość z serdeczne® zadowo
leniem widzi energiję swych ministrów i zapał
ludu* dla utrzymania godności jego rządu 5i caWysofcość wody aa Wiśle stóp 3 cali 10.
— Dziś rano zimna stoo. 2. wczoraj wpół. 1.
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