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Messager pisze : >Wczoraj zape
wniano w izbie deputowanych, iż
Pan Gasparin podat prośbę o uwolnieuie od urzędu, która zosta
ła przyjętą. Mniemają, iż Pan
Remusat będzie ministrem spraw
wewnętrznych.
Pan Guizot pra
gnął ten urząd otrzymać, a w tym
razie Pan Remusat byłby mini
strem oświecenia publicznego; lecz
Pan Mole stanowczo oparł się te
mu.” — Jenerał Naryaez i kilku
olficerów korpusu jego, nie chcąc
podlegać rozkazom jenerała Alaix,
podali prośbę do Rządu w Madry
cie o uwolnienie od służby. — Do
Santander przybyła d. 27 z. m. fre
gata angielska z 50,000 karabi
nów.
Wyprawiono z portu tego
4 0 ,0 0 0 par trzewików i 12,000
mundurów dla wojska jenerała Espartero do Portngalette. — Z Durango donoszą, że jenerał Gomez
stawiony będzie przed sąd wojen
ny, ponieważ wbrew rozkazom otrzymanym, opuścił Asturyą. —
Donoszą także, że Don Carlos
zmienił cale swoje ministeryum, i
w miejsce Pana Erro i jego kole
gów mianował Don Wacława de
Serra ministrem spraw zagrani
cznych , Don Labandero ministrem

skarbu, a Don Mcdina Verdes mi
nistrem wojny. — Słychać, iż po
naradach jenerała Evans i innych
z jenerałem Espartero, wojsko kró
lowej na całej linii bojowej ude
rzyć ma na Karlistów w dniu 2G
Stycznia. — Królowa rejentka hi
szpańska oświadczyła posłowi rncxvkańskiemu wdzięczność swoją za
to , iż dla mieszkańców miasta Bil
bao ofiarował 2 0 ,0 0 0 realów. —
Nie ustaje pogłoska o wystąpieniu
Panów Mendizabal, Lopez i Vera
z minislerinm. — Dnia 22. Spra
wa Menniera ma się odbywać 8
Lutego. Oskarżony nic wybrał so
bie jeszcze obrońcy; lecz familia
jego miała w tein celu uprosić P.
Nau de la Samagere. Słychać,
iż winowajca chciał sobie życie odebrać, i odtąd jest ściśle strze
żony. — Naczelnik sekty St. Symonistów, ojciec Enfenlin, powró
cił z podróży na wschód, gdzie
zdaje się nie wielu zwolenników
znalazł.
Jeden z dzienników dobrze za
wiadomionych, to je s t: Kronika pa
ryska donosi, iż Pan Thiers ma
wzbroniony wstęp do Tuillieriów.
Jedno z tutejszych pism umieś
ciło wyjątek z listu zKonstancyi,
źe wiadomość o uwolnieniu Szlraz-
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burzkich oskarżonych z wielką ra
dością w Aranenbergu przyjętą zo
stała.
Księżna St Len natych
miast wysłała listy z powinszowa
niem do oskarżonych i obroucow,
a zaufaną osobę;., aby synowi w
Ziednoczonyeh Staflajcfi tę pocie
szającą wiadomość udzielić. Spo
dziewa się ks
i i rząd Fran
cuzki z tego poi .u wzbroni jej
zamieszkania w bliskości Francyi.
Lecz dała
• zrozumienia iż
tę ofiarę tei
ti ie zrobi, kie
dy się przeki
'ż nierozsądny
postępek jej
'a nie stał się po
wodem śmierci spólwinnyeh. —
Ministeryalna leieczorna gazetta
umieściła następującą z Pirpignan
wiadomość zd. 20 gruduia. Przy
ogłoszeniu ustawy z d. 22 grudnia
w której są nadzwyczajne dla rzą
du przepisy, 13 b. m. w Barce
lonie wsczeły się rozruchy w dwóch
batalionach gwardyi. ' Generał Serrano ogłosił prawo wojenne ijStan
oblężenia ponowił. Powyższę ba
taliony zostały 14 rozbrojone i
wielu żołnierzy uwięziono.

Legia angielska w San Sebasti
an mimo niedawno odebranych od
hiszpańskiego rządu 20,000 fun
tów szterlingów, dnznaje wielkie
go niedostatku. Zdaje się, że do
projektowanych działań w Biskaja
i Nayarra należeć nie będzie.
ROZMAITOŚCI,

W nocy z dnia 4 na 3 b. m.
gospodarz wiejski Wojciech Łu
kaszewski w Szadłowicach , powia
tu Inowrocławskiego, w łóżku swojem zastrzelony został. Czyn ten
popełniła podług wszelkiego do
prawdy podobieństwa, żona jego
która z pieniądzmi męża za granicę
uszła. W celu przydybania jej już
się chwycono stosownych środków.
W połowie

zeszłego grudnia,

w galicyi hiszpańskiej nadzwyczaj
ne zjawisko zrządziło wielkie szko
dy. Góra o milę od Minha, roztwrarła się i dwiema otworami wy
rzuciła mnóstwo siarczystej wody,

która wyrwała błizko 16,000 drzew
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Jedno z tutejszych pism donosi:
iż podczas ostalniej przejażdżki
do Wersalu i Tryjanon godzono
na życie króla. W czasie poby
tu J.K .M . wTryjanon, uważano
nieznajomego pomiędzy słtiżącemi
królewskiego domu. Z pocz;|lku
brano go za ajenta polieyi, któ
rych pewna ilość służbę w zamku
pełni, lecz gdy spostrzeżono , iż
się starał zbliżyć do króla, po
chwycono go, i znaleziono przy
nim dwa pistolety nabite. Nie
wiadomo jeszcze czyli len wypa
dek niema związku z uwięzie
niem , które wczoraj w bliskości
Tmlleriów nastąpiło, z powodu,
iż człowiek znajdujący się tamże,
liiechcial żadną miarą tego miej
sca opuścić w tej właśnie chwili
gdy król z W ersalu miał wracać.
Uwięziony odpowiedział zuchwale
sierżantom miasta ijednego w twarz
uderzył.
Zaprowadzono go do
prefektury policyjnej, i tam mia
no przy niem listy znaleść, któ
re go bardzo potępiają. •— Spra
wa Menniera jak się zdaje, po
trwa tylko dzień jeden lub dwa
w izbie Parów .— Marszalek Clauzel doniósł rządowi, iż się spo
dziewa 3 Lutego przybyć tutaj.—•

Jenerał Rigni wyjechał do Mar
sylii, dla stawienia się przed tam
tejszym sądem wojennym. — Ba
jona 19 b. m. Krystyni i Karoliści przygotowują się do nowej
walki. Nawet jenerał Evans ro
bi przygotowania, aby do tejże
należeć. Codzień przybywają do
San Sebastian nowe oddziały artylcryi, morskich żołnierzy, i za
pasy ammunicyi. Z powieści puł
kownika Wylde domyślić się mo
żna, że rząd angielski zajmuje się
osadzeniem granicy hiszpańskiej aż
do Tolozy, i odcięciem Karolislów od granic Franeyi. Obecną
nieczynność Espartera przypisać
można pułkownikowi Wylde, któ
remu się pierwszy daje po
wodować.
Karoliści udają spokojność; lecz nie bez obawy oczekują rozpoczęcia nieprzyjaciel
skich kroków7. — Sentinelle do
nosi: WPampelunie miało przyjść
między żołnierzami do żwawej
utarczki, przy czem 9eiu poległo.
— Dekretem Don Karlosa wszy
scy mężczyźni od 18 do 50 lat
muszą się do wojska stawić. —
Na stu wozach dowożą codzień
do Irun ziemię i piasek, gdzie
Karoliści wielkie oszańcowania
robią. — Na giełdzie rozeszła się
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dzisiaj wieść, źe jenerał Ewans
poniósł znaczną stratę przy wzwiadach, przez co się główne stano
wisko Karolislów ku Bilbao zbliżyło.
Hiszpama. M adryt 1 7 Stycznia.
Narvaez In jutro spodziewany.
W ątpia, iżby się dał nakłonić do
objęcia naczelnego dow'ódzlwa. —
Dziennik Castelanno donosi: Le
gia portugalska przybyła do Burgos i niezwłocznie ma się ndać
do prowincyj baskijskich.
Zdobycie Kantaviej nie przy
niosło spodziewanych korzyści.—
Listy zBenicarlo donoszą: iż kil
ka karolislow skich oddziałów z któ
rych najmniejszy składa się z 800
piechoty i 200 jazdy, niepokoi
ciągle Trahiguera, Alcala de Chisbert i wiele innych miejsc. Spo
dziewać się należy iż Brygardier
Borso, który ze swoją kolumną
przybył zMorebla, oczyści wkrót
ce kraj z Insurgentów. Władze
w Burgos, zajmują się zebraniem
500,000 realów na zasiłek wy
prawy z tego miasta wybierającej się.
T ukcya. linnstatynopol 4 stycz.
Handlowa ugoda którą porta z An

glią przedsięwzięła wkrótce będzie
ukończona, porozumiano się bo
wiem w'Londynie względem nie
których artykułów które dotąd nie
były przyjęte. Wystawiona przez
Portę taryfla została przez inleressowane rządy przyznana, i w tern
celu dwór Neapolu i Toskański
przeznaczyli konsulów do różnych
Portów gdzie dotąd nie byli, dla
dopilnowania dokładnego zachowa
nia umówionych warunków. (g.p .s )

ROZMAITOŚCI,

Smutny widok przedstawia te
raz Londyn , śmiertelność zdaje się
coraz powiększać.
Z wszystkich
stron widać tylko pogrzeby, gróbarze nie mogąc wystarczyć, musieli do pomocy wezwać ogrodni
ków i innych ludzi. Przez ulice
Sgo Pankracyjusza przeniesiono
d. 18 Sty: w przeciągu dwóch godzin
47 trumien, natłok na cmentarzach
tak był wielki, iż polieya nie wpusz
cza tamże tylko niosących ciało.
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ROZMAITE W IADOM OŚCI.
Z Algieru d. 1 Stycznia. "Rzad
ko które miejsce może wystawiać
przyjemniejszy pobyt podróżnym,
jak la stolica głośnych dawniej
korsarzy. Przez długie wieki był
dla nas Algier ulubionem przed
miotem powieści romantycznych,
mimo malej odlcglos'ci swojej od
ucywilizowanej Europy.
Teraz
chorągiew francuzka zwabia mnó
stwo ciekawych do brzegów barbaryjskich ; większa ich część pi zybyla dla szukania szczęścia, a
mała liczba dla poznania staroży
tnych pomników Numidyi, historyi naturalnej i obyczajów ludów
tamecznych. Tam korzyść jest
wielką dla wszystkich. Roztro
pny spekulant podwaja w kilku la
tach swój kapitał; zbieracz oso
bliwości znajduje broń, pieniądze
stare kamienie z napisami, bada
cza natury zwabia obfita flora kra
ju na równinę Melidschad, na
brzegi stratsh i górę .dtlas. Nie
mogą tam jednak za daleko się
posuwać, bo Kabylowie, zawsze
usiłujący powiększać swój zbiór
czaszek, ucinają im głowę. Dwóch
malarzy zajmuje się teraz robie
niem szkiców. Jeden rysuje okolice, zabudowania i rozwaliny,
a drugi szkicuje zgromadzenia w

kawiarniach i goralniach, zdarze
nia na targow iskach i zabaw y Beduinów.
Szkoda, iż dotąd nie
znaleźli się przedsiębiorcy, klórzyby urządzili związek statkami
paroweroi między Marsylią i Al
gierem . Okręty kupieckie odby
wają zwykle w 8 dniach żeglugę
do Algieru, a gdy wiatr nie jest
pomyślny, często cały miesiąc pły
ną. Odległość z Tulonu do Al
gieru wynosi 1(1(5 mil. Na po
łowie drogi są wyspy balearskie,
zamieszkałe przez ludzi dosyć ubogich, lecz bardzo uprzejmych.
Statek parowy zatrzymuje się zwy
kle tylko godziię przed Mahoń,
stołecznym miastem Minoiki, dla
oddania depeszów.
Lecz kiedy
panuje wielka burza na morzu, okręty znajdują w tamecznym wy
godnym porcie bezpieczne miejsce
do zostawania na kotwicy. Mia
sto to pięknie zabudowane ma
szczupłą ludność w stosunku zna
cznej wielkości swojej.
Ubiór
mieszkańców jest podobny do an
daluzyjskiego.
Ziemia nie jest
bardzo urodzajną:
Palma stołe
czne miasto Majorki, ma piękny
gotycki kościół katedralny.
Na
brzegu morskim mnóstwo wiatra
ków wystawia zachwycający wi-

VIII. —
fiok. Przylegle góry są okryte gi a wierne pies koło niego, lu
drzewami cytrynowemi i po- dzie przechodzący chcieli mu nieść
marańczowemi;
wszystkie
pra ratunek, ale podług zwyczaju nie
wie piękne pomarańcze, które dal nikomu przystąpić, nazajutrz
się znajdują w Marsylii, są spro oddział żandarmów' znalazł go
zmarzniętego i już nie żywego.
wadzone z Majorki."
W muzeum cliirurgicznem je
dnego znacznego miasta znajduje
się pierś człowieka w spirytusie,
którą dyszel przy rozbieganiu się
koni przebił na wylot i aż kolo
grzbietu się pokazał, tak, że go
polem kilku ludzi wyciągnąć musiało, ale źe serca i płuc nie
naruszył, więc ten człowiek miał
tyle siły, iż wszedł za pomocą
na 2gie piętro i położył się w
łóżko, a po gorliwym ratunku
wykurowano go i żył jeszcze 14
lat, lecz cbirutgowie nieopuścili
go z oczu i zaraz po śmierci za
brali ciało nieboszczyka a pierś
jego, oraz tenże dyszel w muze
um umieścili.
Kontrabandzisla
grand padl ofiarą
go psa, człowiek
głodem zmęczony

Francuzki Le
gorliwości swe
len zimnem i
leżał blisko dro

Białe krawaty od niejakiego
czasu wzgardzone, należą teraz
do najlepszego tonu, i tak elegant
chcący za modnego uchodzić, mu
si mieć białą chustkę na szyi.—Nie dawno w pewnym towarzyslwie w Paryżu ukazał się mło
dzieniec w czarnej chustce, na
tychmiast go obstąpiono, zarzuca
jąc pytaniami z której prowincji
przybywa? to go lak obraziło, iż
po kilku przemówieniach przyszło
do pojedynku. Wypadek len utwierdzil panowanie białych chu
stek, i odtąd w teatrze, na space
rze, lub w salonach, czarny kra
wat pokazać się nie śmie.
Za
pewne dla pokrycia zniewagi, ulubionym krawatom wyrządzonej,
jeden z autorów' wodewillów za jmu
je się napisaniem lakow ego, pod ty
tułem : Czarne k ra ic a ty .
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F rancya.
Bąjonna 21 stycz.
Podług listów z Durango zd. 18
z. m. rozpoczęły się działania na
l i n i i przed Bilbao.
Ilrystyni w
3000 ludzi chcieli zrobić wyciecz
kę w kierunku ku Muugui, lecz
ich zmuszono do odwrotu. —
Anglicy także uderzyli bez sku
tecznie na linii San Sebastianu,
dla zajęcia stanowiska Anceragana. Ochotnicy Karolislow-sry zmu
sili ich do odo ruto.— Generał
Moreno, szef sztabu karolistów,
zajmuje się gorliwie reorganizacyją armii, zachęca officerów na
dzieją prędkiego awansu.— Me
moriał des Pyrenćes piszr: Nie
porozumienia w kradły się do obo
zu Don Karlosa. Kilka razy prze
mówili się jenerałowie Eguia i
Yillareall temu przypisują porażkę
karolistów jakiej 24 i 25 grudnia
doświadczyli.— Dla przeszkodze
nia tym niezgodom oddał Dou
Karlos naczelne dowództwo Don
Sebastianowi. Teraz jest większy
porządek w głównej kwaterze.—
Gdyby Espartero był korzysta!
z sprzyjającego mu położenia , ści
gając następnego dnia po wygra
nej nieprzyjaciela, byłby usta
lił może sprawę królowej a
Don Karlosa pretensyje ukończył;

teraz atoli będzie to nie równie
trudniej. Don Sebastian ściągnął
wszystkie odporne siły do Duran
go; użył wszystkich dział które
się w Iran , Oyarznn i Fuentarabia znajdywały, dla zastąpienia
straconej pod Bilbao artyleryi,
przez co karoliści ośmieleni goto
wi są rozpocząć, bitwę zEsparlerem który się w mieście od 25
grudnia zamknął.— Dziennik Spo
rów donosi: odebraliśmy wiado
mości z Barcelony z dnia 17 b. ni.
iż spokojność na chwile przez dwa
bataliony gwardyi narodowej zakłucona, sprężystym postępowa
niem władz prz\ wróconą została..
A aglia. Londyn 25 stycznia.
Dowiadujemy się z Lizbony, iż
rozgłoszona wieść o zamiarze Don
Miguela przybycia na statku pa
rowym we Włoszech wystawionym
do Portugalii, jest bezzasadną.
Don Miguel bowiem źyje tak spo
kojnie w Rzy mie jak przedtem w
Lizbonie, od Portugalczyków opu
szczony a od obcych dy plomatów
wcale nic uważany. Karoliści nic
o nićrn wiedzieć nie chcą, i po
mimo szczerego życzenia widze
nia Don Karlosa na tronie Hi
szpańskim , utrzymują iż dla Don
Miguela żadnego widoku niema pa-*
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nowania w Portugalii.— Gazetta
Times donosi-. Wysiano rozkaz do
Woolwich aby robiono przygoto
wania do odpłynięcia Artyleryi
Brytańskićj do póluocnych brze
gów Hiszpanii.
Hiszpanya. M adryt 21 stycznia.
Gazeta Dworska zawiera dekret
królewski z d. 17 b.m w którym
jest wyłączenie od tronu Hiszpań
skiego. Don Bartosa jego potom
ków ; Don Miguela de Braganza,
Don Sebastyana Gabryela de Bra
ganza i Bourbon, i Infantki Don
ny Maryi Teresy de Braganza i
Bourbon i wszystkich ich potom
ków. Kabrera zagraża na czele
1000 łudzi miastu Mancha, wy
słano z tąd wojska tamże. Gomez znajduje się w Eybar pod
strażą. Zdaje się iż powodem te
go je st, złe kierowanie awangar
dą karolislów 24 grudnia i strata
mostu Luehana.— Eco del Comercio donosi: Gdy Jenerał Narvaez ogłosił wojsku iż chce zło
żyć dowództwo, oświadczyli olficerowie i żołnierze iż tego nie
dopuszczą. Narvaez przewidując

złe skutki takiego postępowania,
oświadczył stanowczo, iż jeżeli
żołnierze najmniejszy znak niepo
słuszeństwa okażą, natychmiast
podżcgaczów przykładnie ukarze,
wrazie niemożności dokonania te
go , w przytomności całej dywizyi życie sobie odbierze. Groźba
ta skutkowała, gdyż nie nastąpił
żaden opór.— Karoliści chcą Campanza oszańcować, lecz wieśnia
cy nie chcą pracować, gdyż za
podobną robotę wcześniej złe wynagrodzonemi byli.— General Narvaez znajduje się w Madrycie,
słychać że poseł Brytański przedsiebierze pojednanie tegoż z rninisteryjum.
( g.p .s .)
ROZMAITOŚCI.

Marmurowy posąg Napoleona,
który pod czas panowania Cesa
rza był w banku postawiony, a
w r. 1815 zniknął, znaleziono
w ogrodzie królewskiego banku
14 stóp głęboko w ziemi. Sły
chać iż ma być w Wersalłu w mu
zeum umieszczony.
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F rancya. P arys 1 Lutego.— Je
dno z tutejszych pism w yraża się
następnie: Gdy publiczność tutej
sza zdaje się już zapominać o
zamachu Meuniera, badania jego
trwają ciągle, zdaje się , iź w
skutek uczynionych przez niego
zeznań, izba Parów od kilku dni
wydala blizko 8 0 wezwań stawie
nia się przed sądem, rozmaitym
osobom.
Lecz większa część
takowych uwolnioną już zosta
ła. — Dziennik handlowy pisze:
Względem wyprawy do Konstantyny nieorzeczono jeszcze nic sta' nowczego.
Xiąże Orleański ży
czy hardzo naczelne dowództwo
otrzymać, lecz widoki wyższej
polityki wskazują potrzebę, aby książę • av Paryżu pozostał.
l| Eskadra admirała Hugo, zajinu*' je się czynnie w Brest potrzebną
1 naprawą, i odebrała rozkaz uda’ nia się po ukończoniu tejże do
“ Toulonu, gdzie ma być do prze
wiezienia wojsk do Afryki uźytą. — Monitor umieścił nastę
pujące wiadomości z Algieru pod
! d. 17 p. m. Zajmują się tu szcze■rze przygotowaniami do nowej
’ wyprawy do Konslantyny. Guclj ma jest stanowiskiem gdzie wszystkę ammunicyą i żywność skła
dają. Podług ostatnich wiadomo

ści z Bony z d. 7 p. ni Arabowie
nie zrobili żadnego poruszenia. Przy
było tu 8 5 0 ludzi z legii cudzo
ziemskiej ; od czasu wyprawy do
Konstantynyr, odebraliśmy ju ż 2 0 0 0
ludzi w pomoc. Tutaj panuje zu
pełna spokojność; roboty pod dyrekcyą pułkownika Lamorieiere,
dla zabezpieczenia części powie
rzonego mu obwodu od napaści
Arabów, Avkrótce ukończone zosta
ną. Koloniści będą <ię mogli na
równinie między morzem i Torechica będącej, bezpiecznie rozło
żyć.— Depesza telegraficzna zN arbony pod dniem 2 8 donosi co nastę
puje: ‘ Najnowsze z Madrytu wia
domości dochodzą do 23 Stycznia,
Ministerium wydało rozkaz jene
rałowi N aryaez, oddalenia się ze
stolicy w przeciągu 24 godzin; spo
dziewamy się atoli, iż rząd nie
będzie przy tak ostrym rozkazie
obstawał.
Związki z Andaluzyą
ciągle są przecięte, z tego powo
du rozeszła s'ę wiadomość o za
szłych w' Kadyxie rozruchach.— Karoliści rozszerzają się coraz bar
dziej w W alen cyi, skutkiem cze
go obawa o tę prowincyą staje
się coraz silniejszą. Kabrera przy
był dnia 16 z siedmiu batalionami
av bliskości Walencyi. — Wic.lnmość o nastąpić mającej podróży
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P. Mendizabal do Londynu nic po
twierdza s ię .— Bajona 28 Sty
cznia: Słychać o nowej utarczce,
która 22 b. m. w Pampelunie po
między różnenii regimentami żoł
nierzy nastąpić miała.
Aisnr.n. Londyn 1 Lutego. Zmo
wy którą P. lt. Peel wczoraj w
niższej izbie w czasie debattów nad
adressem w posiedzeniu poprze
dnim przyjętym miał, pokazuje się,
iż paiiya opozycyina torrysów
działanie Anglii w sprawie Krystynów w Hiszpanii, slósownem do po
czwórnego przymierza uważa, dopokąd się taż walka do brytańskiej wła
dzy morskiej rozciąga.— Między
wiadomościami z północnej Hiszpa
nii z d. 15 p. m. je st: iż jenerał
Itibero z swoją dywizyą przybył
do San Sebastian, spodziewają się,
że legia brylańska d. 24 b. m.
przedsięweźmie uderzenie nalrun.
— Esparłero 21 z 1 Ima batalio
nami opuścił Bilbao i udał się ku
Balmezada. IJst z Bajowy dono
si : iż dwie, kompanie francuzkiej
cudzoziemskiej legii wynoszące250

ludzi, opuściły stanowiska i uda
ły się do Durango.
Hiszpanya. M a d r y t^ Stycznia.
Rozeszła się tu wieść, że Lord
Palmerston podał rządowi francuzkiemu projekt, tyczący się osta
tecznego urządzenia sprawy Hisz
panii.— Podług tutejszych pism,
donoszą z Pampeluuy: Przybyłych
tu , kilku zbiegów od wojska karolistów potwierdzają rozeszłe się
wieści o złym stanie wojska Doa
Karlosa, dodając: iż gdyby woj
ska królowej plan działania zenergiją wypełniły, powstanie to, mnsiało by się w krotce ukończyć.
— Dowódzca Karolistów Arbones,
który z 700 kalalończykami prze
był Ebro i dostał się do Alcolea
dcl Cima, został zupełnie pobity.
Poczta zAndaluzyi przybyła przy
wiozła wiadomości, iź krążące po
tej prowincyi małe oddziały karolistów zupełnie znikły. Szczegól
niej okolica Kordowy całkiem od
karolisłów uwolniona. — Do Radvxu przyprowadzono 18 t. m.
200 jeńców karolistów, ma to
bydź reszta korpusu Iluralde. ( g.p .s.)
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P rancya. Na sessyi izby depu
towanych dnia 2 6 stycznia Mini
ster skarbu wszedł na mównicę
i żądał uchwalenia kredytu 1 5 0 ,0 0 0
franków na powiększenie liczby
urzędników celnych przy granicy
pirenejskićj.
Zabrał potem głos
Prezes rady, i podając oddawna
oczekiwany projekt do prawa wzglę
dem posagu królowej Belgijczyków
i funduszów dla księcia Nemours,
oświadczył, iź książęta rodziny
królewskiej powinni mieć fundusze,
godnie odpowiadające wielkości
Francji; iź naw'el zgromadzenie
konstytucyjne szanowało zasadę
w tej mierze; iżkonwencya wpraw
dzie zniosła j ą , lecz zaraz po
przywróceniu monarchii znowu ją
wprowadzono, i odtąd zawsze utrzymywano.
Pan Mole oświad
c z y ł, iż książę Nemours powinien
koniecznie być postawionym w ta
kim stanie, aby mógł mieć dwór,
odpowiadający wysokiemu swemu
stopniowi. Gdy zaś Minisleryum
podziela zdanie jenerała Foy, iż
przyzwoicie jest nadaniem wła
sności gruntowej książętom rodzi
ny królewskiej przywiązać ich do
ziemi frcncuzkiej, proponuję więc,
aby księciu Nemours przezna
czyć majętność Rambouillet z lasami

U K Ao
do niej należącemu Mówca po
dał potem wyrachowanie , z któ
rego się okazuje, iż rzeczona
majętność po potrąceniu podatków'
i wydatków na jej utrzymanie,
czynić będzie książęciu dochodu
blizko 2 5 0 ,0 0 0 fr., a dodawszy
kilka dzierżaw i lasy, 4 6 0 ,0 0 0
fr. Następnie przeczytał projekt
do praw'a, według którego k.viąże
Nemours ma dnia 1 stycznia r. b.
używać dochodów z majętności
Rambouillet. W razie, gdyby ksią
żę ten wstąpił na tron , majętność
la wraca do skarbu.— Drugi od
dzielny projekt do prawa tyczy
się upoważuienia Ministra skarbu,
aby królowi Belgijczyków, stoso
wnie do intercyzy ślubnej, pod
pisanej w swoim czasie przez nie
go i Króla Francuzów, wypłacił
snmmę milion franków, jako posag
dla królowej Belgijczyków.— Pre
zes wezwał izbę, aby roztrząsa
nie ich odłożyła do czasu, kiedy
wybierze nowy skład biór swo
ich, co dnia 28 b. m. nastąpiło.—
Słychać , iż jenerał de Rigny od
jechał nagle do Marsylii w towa
rzystwie dwóch żandarmów. —
Xiąźe Ludwik Bonaparte przybył
do Filadelfii.

— XIV.
ROZMAITE WIADOMOŚCI.

Z Wiednia. Do najznakomit
szych balów, dawanych lu la j przez
dostojną ślaclilę w czasie tegoro
cznego karnawału , należy bal, da
ne dnia 22 Stycznia przez amba
sadora wysokiej Portv, AlimedFclhi-baszę, w tegoż pałacu wMariahilf. Zaszczycili bal ten obecnoccią swoją areyxiążęta Fran
ciszek Karol, Albrecht, Karol Fer
dynand i Fryderyk, trzej ostatni
synowie areyksięcia Karola, arcyksiążę Maxvmilian , królewicz W a
za z małżonką, członkowie ciała
dyplomatycznego i była na nim
obecną najdostojniejsza licznie ze
brana szlachta. Wchody prowa
dzące do salonów balowych, przy
ozdobione były jak najsmakowniej
kwiatami i drogicmi dywanami, oświetlenie było jak najokazalsze,
a W' jednym ź pobocznych salonów'
wystawiono pod baldachinein wi
zerunek sułtana Mahmuda II. Sa
lon ten ubrany bel draperiami zie
lonego koloru, a na bogato hafto
wanym z pąsowego aksamitu bal-

dachinie wyszyte były złotem to
półksiężyce, to gwiazdy. Sułtan
przedstawiony jest na wizerunku
oparty na szabli, w ubiorze woj
skowym , okryły po wierzchu zie
lonym płaszczeni, z pąsowym su
to haftowanym kołnierzem. Jestto
szacowne dzieło sztuki malarza
wiedeńskiego pana Schlessinger.
Ambasador rozpoczął bal polonesem z małżonką królewicza W azy,
poczem melodye Straussa, bawiąc
licznie zgromadzonych gości, przy
czyniały się flo powszechnej roz
rywki , a zabawa aż do białego
dnia przeciągniona, zajmowała w
iiajwyźszein stopniu doborem tego
wszystkiego, co należało do pod
niesienia przyjemności balu, z tak
znakomitych złożonego osób.
W salonach paryzkich jest mo
wa o układach, względem mał
żeństwa xięcia Nemours z pewną
xiężniczką niemiecką. To ma być
powodem , dla którego ministeriuin
przedstawiło izbom projekt o apanażu.
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F rancya. Paryż 8 Lutego.—
Powszechnie zajmują się tu , rozgłoszonemi wieściami o mniemanym
nieporozumieniu pomiędzy gabine
tami francuzkim i angielskim. Zdaje
się więc, iż w tych pogłoskach
choć część prawdy bydź musi. Mi
nisteryum z dnia 6 Września, ni
gdy gabinetowi Whigów, który o
radykalizm posądza nie sprzyjało.
Mówią nawet o intrygach, przez
francuzkicb ajentów knowanych,
dla obalenia ministeryum Melbourtiat i o ugodzie wcześniej zLordemSLyndhurst i kilkoma naczel
nikami parlyi Torysów zawartej.
Od 6 Września ustały wszelkie
przyjacielskie komunikacye które
od 22 Lutego między ministeryum
istniały, a odmienne zachowauie
się gabinetów obydwóch, wzglę
dem Hiszpanii, aż nadto dowodzi,
iż angielskie — francuzkie przymie
rze, już tylko próżnym tytułem
iest. Sądziemy atoli, iż pogłoska
o ustawnie mijających się notlach dyplomatycznych, między temi dwoma rządami, zpowodu mil
czenia względnie Francy i w mowie
tronowej angielskiej zachowanego,
jest bez zasadną. Obojętność bo
wiem , która już wcześniej istnia
ła , może się tern zdarzeniem po

mnożyła; lecz gabinet Tuilleriów
niema praw a, żądania w tej mie
rze tłómaczeń. W liście z Bony
z dnia 12 Stycznia donoszą: Przed
kilką dniami odebraliśmy zKonstantyny wiadomości następujące: Na
sza arlylerya nie małą szkodę w
tern mieście zrządziła; 42 domy
zostały zniszczone, 600 ludzi z
załogi poległo; gdybyśmy by li
24 godzin dłużej pod murami zo
stali, byliby nam niezawodnie bra
my otworzyli. Pogłoska, jakoby
żołnierze na drodze pozostali, jako
jeńcy do Konstantyny zabrani by
li, jest fałszywą. Spodziewają się
tam powtórnej wyprawy, i robią
przygotowania do uporczywej obrony.
H iszpanya. M adryt 28 Stycz:
Gazeta powszechna pisze: T era
źniejsze położenie nasze jest ta
kie, iż osobom nie będącym w
tutejsze intrygi wplątanym nie po
dobna go wyjaśnić. Nieiikontcntowanie ku istniejącemu ministerium ze wszech stron widzieć się
daje, przynajmniej częściowej zmia
ny spodziewać się eodźiennie ka
żą, a jednak toż ministerium , utrzymuje się niewiadomo jakiemi
środkami, i działa z sprężystością
której wprawdzie, skutku zga-
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dnąć trudno. Jenerał N arvaez,
jak wiadomo, żądał dymisyi, mi
nister wojny rozkazał mu udadź
się bez zwłoki do Cuenza, i tam
na dalsze rozkazy rządu czekać.
Nnrvaez to wypełnił, i jest teraz
na prześladowanie swych nieprzy
jaciół wystawiony, kiedy Alaix, mi
mo tylokrotnych rozkazów rządu
dowództwa mu nie oddawszy, spo
kojnie w W itto ry i baw i, zabespieczony bagnetami przychylnych mu
żołnierzy. Naryaez przez odda
lenie się od swoich żołnierzy po
pełnił wielki błąd, a że ci od te
go czasu okazują się niespokojnem i, słychać, iż rząd postanowił,
rozdzielenie ich pomiędzy inne regimenta.
Dnia 30 Stycznia: Miasto na
sze cieszy się zupełną spokojnością, i ministrowie nie uważaliby
zapewne na wieści rozchodzące się
o mających nastąpić rozruchach,
gdyby na gwardyą narodową spu
ścić się mogli. — Dywizya Ribera odpłynęła z Santander do San
Sebastyanu.— 31 Stycz: Rząd roz

kazał officerom główego sztaba,
którzy tu z Narvaezeui przybyli,
oddalić się natychmiast z miasta..—.
Przybyło tu dwóch pełnomocników
z Rilbao, którzy jak słychać ma
ją polecenie odebrania od rządu
dwóch milionów realów, które mia
sto w czasie oblężenia załodze za
liczyło. Przeszło GO osobom ka
zano się z Madrytu oddalić, je
dnym do wysp Ralearskich lub Ka
naryjskich, a cudzoziemcom znaj
dującym się w tej liczbie za gra
nicę państwa. Dla czego ? Jest
to tajemnica rządu.
Jedni z po
między tychże są Karoliści, inni
co do processu Kałwo de Rozas
należeli; lecz o wielu, a szcze
gólniej cudzoziemcach nic wcale
nic wiadomo. Minislerinin uprze
dzono, iż mnóstwo spisków prze
ciwko temuż knują, lecz nie mo
gąc takowych, jako nie istnieją
cych wyśledzić, chwytają osoby,
które najmniejszy pozór do niepo
rozumień dały, lub cudzoziemców,
których jako ajentów zagranicznych
towarzystw uważają.
( g. p . s.)
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F rancya. Paryż 4 Lutego.—
Rozeszła się tutaj wieść, że Achmet
Bej zamierza podkładać w wielu
miejscach w Konstantynie miny,
aby w przypadku zdobycia tejże
przez Francuzów, w powietrze
miasto wysadzić.— W bliskości
Nancy uwięziono młodego czlowieka którego mają w podejrzeniu
iż o zamiarze Meuuiera jeszcze
przed 27 grudnia wiedział. —
Dziennik sporuu.' umieścił co na
stępuje-. Ile nam wiadomo , od cza
su otwarcia izby deputowanych
nie wydarzyło się nic takiego,
coby szczęśliwie istniejący zwią
zek między Franeyą i Anglią, o
zmianę jakąkolwiek mogło przypra
wie. Tym bardziej nas zadziwia
iż ministeryjum Angielskie , w mó
wię tronowej najmniejszej wzmian
ki o trwałości tegoż nie uczyniło,
zwłaszcza, że król Francuzów
w swej mowie z ukontentowaniem
o nim wspomina.
Rząd bowiem
francuzki, nie przestaje królowej
Hiszpanii i sprawie konstytucyjnej
tej samej co Anglia pomocy udzie
lać.— Dziennik Messager donosi:
Przedwczoraj przybyły tu kuryer
z Iionsta tyuopolu przywiózł ważne
wiadomości, wskutek których prę
dki powrót admirała Roussin do

Tureyi, jest koniecznie potrze
bnym.
Nowe i ważne nieporo
zumienia zajść miały między Suł
tanem i Mechmedein Ali. Porta
zarzuca ostatniemu, jakoby pod
danych przeciwko Sułtanowi pod
burzał, i do zaprzeczenia pozo
stałej summy 5 ,0 0 0 ,0 0 0 piastrów
namawiał.
Porta miała wysłać
Memory iał do różnych Dworów
Europejskich , w którym się na YiccKróla Egiptu użala , i dowody na
dużyć jego przytacza.— Gazette
de France donosi: P a rtia mini
sterialna przedstawia nam w tej
chwili szczególny obraz. Zajmu
je się ona bowiem zupelnem zni
szczeniem przyjaciół wybranego
króla i obaleniem lipcowego rządu.
— Donoszą zRordeaux 31 stycz. iż
generał Alaix pomiędzy Arlaban
i Yillarcal-de-AIaya dwa bataliony
Nawaryjskie do ucieczki przymu
sił.—- 5 lutego: listy i gazelly od
granic Hiszpanii nie zawierają dziś
nic nowego. Nieczynność Esparlera w Bilbao, obudzą w przyja
ciołach królowej podejrzenie. —
fi lutego: wysiano dziś Kurycra
do Madrytu, który jak powsze
chnie mniemają, wiezie układy
postępowania dla legii cudzoziem
skiej.

— XX. —
żnego państwa Anstryi, od napa
ści dzikich hord Bośnii wolną nie
je st, firman więc wspomniony nie
pomógł Montenegryjczykom, i po
łożenie ich jakie dawniej było zo
stało po dziś dzień. Pewnie to
nie jest Sułtana Machmuda wolą,
tego wielkiego reformatora, iżby
ta niesłuszność trwała nadal, i je
żeli Machmud w odrodzeniu swo
jego państwa szczęśliwym się czu
je , nie zaprzeczy zapewne jawne
go uznania niepodległości Montenegryjczyków. Tego się spodzie
wają Montenegryjczykowie, i dla
tego w tych górach, gdzie dawniej
dla Turcyi żadnego współczucia
nie okazywano, słyszeć teraz mo
żna życzenia, aby się ptzedsiębrane przez Sułtana reformy szczę
śliwie udawały.
( g .p . s .)
Okręt francuzki, który w roku
zeszłym do Islandyi popłynął, dla
wyszukania okrętu Lilloise, i dla
przedsiębrania badań naukowych,
wrócił niedawno do Francyi nie
osiągnąwszy głównego zamiaru.—

Islandyja liczy około 5 0 ,0 0 0 mie
szkańców, a od r. 1786 tylko tani
cztery morderstw popełniono. Od
600 lat nie powiększono podat
ków.
Rzeczony okręt przywiózł
112 pak zwierząt ssących, ptaków,
ryb i b d ., jeologiczny i minera
logiczny zbiór z południowych,
wshodnich i zachodnich części wy
spy; zupełną Florę tego krain;
207 rysunków krajowidów; 150
pism islandzkich — 300 do 400
tomów — i mnóstwo przedmiotów
szluk i osobliwości, jakoto: skamie
niałe drzewa, stare dzieła snycer
skie, narzędzia muzyczne, i suknie.
Dnia 17 lutego dany był w sa
li ratusza głównego miasta W ar
szawy przez panią Kreszyni śpie
waczkę Włoską pochodzącą z fa
milii polskiej Turskich, wielki
wieczór muzykalny. Bilet wej
ścia kosztował zł. 40 mimo to
atoli przeszło 300 słuchaczy się
zebrało! ! śpiew jej kontraltowy
z wielkiem zadowoleniem i oklaska
mi przyjęty został.
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F bancya. Paryż 13 lutego.—
Kury er francuzki pisze: Marsza
lek Clauzel został wczoraj na radę
Ministrów wezwany, dla udziele
nia wiadomości ile będzie potrze
ba wojska do drugiej wyprawy do
Konslantyny. Ministeryum, które
zamierza złego powodu nadzwy
czajnego kredytu żądać potrzebu
ję dokładnego w tym względzie
objaśnienia, to żądanie bowiem,
dozna zapewnie w izbach wiele
przeciwności.— Kuryer francuski
umieścił co następuje: Słychać, iź
marszałek Clauzel w długiej rozmo
wie z księciem Orleanu, przedsta
wiał temuż, iż pomimo honoru ja
kiego by dostąpić pragnął w słu
żeniu pod jego rozkazami zdaje
się mu koniecznie potrzebnem iżby
naczelne dowództwo wyprawy do
Konstanlyny książę; jako mający
podwójny cci pomszczenia honoru
Francyi, i własnego, otrzymał. Zinnej strony słychać, że zdania w
gabinecie w tym względzie różnią
się bardzo. P . Guizot jest zatem
iżby książę dowodził, na poparcie
czego przytacza wiele powodów,
które miłości własnej i odwadze
młodego człowieka podchlebiają.—
P. Molć z a ś, jest bardzo temu
przeciwny; twierdząc iż w tera

źniejszym położeniu rzeczy, obe
cność księcia, jako następcy tro
nu, dla spokojności kraju jest ko
niecznie potrzebną. Dotąd jeszcze
różność zdań nie dozwoliła orze
czenia stanowczego, robią więc
przygotowania do wyprawy, nie
wiedząc komu jej kierunek powie
rzonym zostanie.— Messager do
nosi: Pożyczka, o którą już od da
wna w Londynie się umawiano ze
strony rządu Hiszpańskiego, ma
już bydź nie zawodnie zatwierdzo
ną. Ma ona wynosić 2 ,5 0 0 ,0 0 0
funtów szterlingów, i zapewniona
jest na dochodach wyspy Kuba.—
Pośrednictwo Lorda Palmmerston
miało się najwięcej do uskutecz
nienia tego interessu przyłożyć.
Gazette de France umieściła od
granic hiszpanii z d. 17 b.m. na
stępujące prywatne wiadomości:
Zdaje się , iż wczoraj na parowych
statkach angielskim, francuzkim,
i hiszpańskim, połowę dywizyi
Ribera do San Sebastianu przy
było. Jeżeli druga połowa także
do San Sebastyanu przeznaczoną
jest, to będzie miał Jenerał Ewans
13,000 wojska do napadnięcia na
linją Karolislów. Jeuerał SaarsCeld ma uderzyć na nich od ró
wniny Bastan. Celem obydwóch

— XXII. —
tych Jenerałów jest, przecięcie komunikacyi Karolistów z Francy;).
Espartero ma uderzyć w położe
niu Durango, a AIaix przy Arlaban, podług powszechnego mnie
mania, mają te uderzenia lO b.m .
nastąpić; lecz najwięcej do dzia
łania jenerała Ewans wiary przywięzują. Gnibelalde znaczne siły
porozstawiał na dobrych stanowi
skach , i może spokojnie na nie
przyjaciela oczekiwać. Pięciu karolistowskich officerow przez dywizyą Don Pablo de Sanz w nie
wolą zabranych pod Owicdo, zo
stali przez krystynów rozstrzelani.
Jenerał Ituralde , którego jako jeń
ca do Bajodoz prowadzono został
w drodze przez konwojujących go
żołnierzy krystynistów bagnetami
zabity, pod blachym pozorem, iż
starał się im wymknąć.—- Ministeryahia wieczorna gazeta umie
ściła telegrajiczną następującą
wiadomość z Bajonny 11 lutego:
Don Karlos 9 h. m. z4ma bata
lionami udał się do Hernaui i te
goż wieczora w'rócił do Toluzy.

Na tej części granicy stoi 10 ba
balionów Karolistów.
Anglicy
Hiszpanie mają takowych 21 w
San Sehastyian, 5 statków paro
wych , i liczną artylcryją.
H iszpanya. M adryt 1 lutego—
Słychać że jenerał Narwaez nu
bydź pod Sąd wojenny oddany,
który go zapewne winnym uzna:
Donoszą z San Sebastyjanu pod d,
22 slycz. iż karoliści o nowej wy
prawie wgłąb kraju zamyślają. —
Podane plany napadnięcia na ka
rolistów przez jenerełów Espartera,
Ewans, Ribera, i Saarsfield zo
stały bardzo dobrze od rady mi
nistrów przyjęte.— Listy z ICittoryii donoszą: Wybuchło tu woj
skowe powstanie pod czas które
go słychać było wykrzyki: «Niech
źvje królewska ustawa! precz z
Ministrami!" — //;. Duendo do
nosi: Pewien sędzia zrobił ważne
w Kordowie odkrycie. Gomez swą
bogatą zdobycz oddał generalnemu
wikaremu który takową w grobach
katedry ukrył, i tam ją znale
ziono.
(o.p.s.j
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S>
F bancya. P aryż 14 Lntego.—
Admirał Roussin odebrał rozkaz
powrócenia pierwszych dni przy
szłego. miesiąca do Konstantynopo
lu, nieporozumienia zaszłe między
Sułtanem i Baszą Egiptu wymaga
ją tamże jego obecności. —— Roz
porządzeniem królewskiem z dnia
12 b. m. jenerał - porucznik hrabia
Damremout, gubernator 8mej wo
jennej dywizyi w. Marsylii, miar
nowanym został jeneralnym guber
natorem. posiadłości francuzkich w
północnej Afryce., w miejscu mar
szałka hrabiego Clauzel. — D zien
nik. Phare de.Bajonne donosi:'—
W Irun.d. ,9 b. ni. ogłoszono dzwo
nieniem. we wszystkie dzwony, ra
dość z.powodu zdobycia szańca
Larraga, będącego w Nawarze
między Tafalla i Mendegorria. Karoliści utrzymują., . iż szaniec ten,
został szturmem w z ię ty ,. i załoga
cała w niewolą zabrana. — Do
noszą. z Pampeluny:.— W kilku
miejscach , odbyły s ię . małe utar
czki między nieprzyjaclelskiemi stro
nami , jako przygotowawcze do
wielkiego działania. 4 b.m. kon
nica Gomeza weszła do Larraga
i rabowała, okoliczne wioski; gdy
ułani królowej przybyli, i do ucieczki ich zmusili,. Na równinie
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Bastan odbyła się bitwa między
strzelcami Krystynów i niektóremi
GneryliasamiKarolistów. To spo
tkanie dowodzi, iź Karoliści wie
le ważności przywięzują do utrzy
mania związku z granicami Fran
cy!.
Generał Saarsfield domyśla
jąc się korzyści takiego położenia,
wysłał mocny oddział do Elisonda,
dla odcięcia Karolistów od grani
cy i zmuszenia ich do odwrotu
w głąb prowincyi baskijskich. Le
gia angielska rozpocznie niezwło
cznie działania swoje ku Irun. —
Konnica Alaixa jest już na drodze
zW iltoryi do T olozy .— 10 b.m.
jenerał Ewans w San Sebastian ro
bił przegląd 7miu batalionów, któ
re mają być do nowej wyprawy
przeciw Karolistom użyte.
Czas
rozpoczęcia, tejże jeszcze nieozna
czony.
Na angielskim parowym
statku przybyło 6 0 ar(ylerzyslo'w
z królewskiej. marynarki i 8 0 0 0
broni z Londynu,. jenerał Evans
zażądał od Ajutamiento, spieszne
g o . dostawienia. 1 2 0 ,0 0 0 realów.
Siły odporne w San Sebastyan
wynoszą 1 4 ,0 0 0 wojska, 1 2 ,0 0 0
ma być do wyprawy użyte a dwa
tysiące na załogę w mieście zo
stanie. . Karoliści dla przeszko
dzenia przypłynięciu parowym sta-
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tkom, założyli baterye na brze
gach Bidassoa, które całą rzekę
zajmują. Przed San Sebastianem
stoi 8 Karolistowskich batalionów.
A nglia.
Kupcy angielscy po
dają o zniesienie cła od w y
prowadzonej bawełny — Cesarz
chiński dozwolił wprowadzać opijum za opłatą cła,
co bar
dzo pomnoży sprzedaż tego przed
m iotu .— Przewidują, że w cza
sie teraźnićjszzch obrad parlamen
tu, przyjęcie lub odrzucenie nowo
podanego projektu o reformie władz
municypalnych
w Irlandyi,. 'sta
nowić
będzie
utrzymanie się
lub upadek teraźniejszego ministerium. —
Bankructwa znowu og to s z o n o w Kilku miastach Anglii.
Jenerał £van s powtórnie oświad
c z y ł, iż nie wróci do A nglii,
gdyż jeszcze ma naleźyć do w al
ki w Hiszpanii.
H iszpanya.
M a d r y t 6 lutego
Generalny Kapitan Estramadury,
doniósł do ministeryum wojny co
następuje: porucznik Don F. Oła

wa w szedł 2 8 stycznia do Rotriras , będących tani karolistów
do ucieczki przymusił, dowódzce
tychże Rincon z czterema żołnie
rzami w ziął w niew olą, i podług
prawa rady wojennej ci rozstrzelani
zostali.— W yjątek lista z Madry
tu 5. b. m. pisany, w angielskiej
gazecie umieszczony donosi; iż
tamże mówiono o nowym spisku i
kontra rewolucyi na stronę kró
lewskiej u staw y, do czego miał
generał Narvaez należeć. W C u en ę a , dokąd go jako jeńca odesła
no , miał bydź z tryumfem przy
jęty.— Rząd tutejszy ma bydź bar
dzo z tego nie kontent.— O w y
prawie karolistów nie wiadomo nic
pew nego, słychać tylko iż ma bydź
pod dowództwem Jenerała Sanz
lub Guibelalde. — Rząd królowej
nakazał, aby biblioteki zabrane z
klasztorów , troskliwie ochraniano
i składano do bibliotek rządowych.
Na bieżący miesiąc, prezesem Kortezów obranym został synowiec
nieboszczyka jenerała Zumalakarragui.
( g. p . s)
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ROZMAITE W IADOM OŚCI.
Czytając dzienniki można by
myśleć, ii we Francyi panuje
wielki ruch polityczny; byłoby to
wielką omyłką, ponieważ massa
narodu nie była nigdy bardziej obojętuą dla polityki, jak teraz.—
Ale dzienniki i Izba nie odzwy
czaiły się jeszcze od tonu polity
cznej deklamacyi, który przybra
ły pod restauracyą, gdzie każde
słowo o polityce ochotnych znajdo
wało słuchaczów.— Przedłożone
prawa kryminalne mają w Izbie i
i w dziennikach tak ważną ro lę,
iż bez porównania ważniejsze pra
wo o municypalnościach najmniej
szej prawie nie zwrraca na siebie
uwagi. Publiczność wszelako bar
dzo mało się niemi zatrudnia;
z resztą nie jest im przychylna.
Prawie wszyscy zgadzają się na
to, iż Ministeryum nie dobrze
zrobiło, że je przedstawiło; i jest
rzeczą nader wątpliwą, czyli się
w Izbie utrzymają.— Wszelako
odrzucenie ich nie pociągnęłoby
za sobą upadku Ministeryum, gdy
by nie istniały inne przyczyny,
mogące skutkować modyfikacje onegoż.— Pełno w tej mierze istnie
je pogłosek; najbardziej do prawdy
podobna jest ta , że Minister spraw
wewnętrznych żąda dymissyi z

przyczyny złego skutku, jakiego
doznał w izbie przy rozprawach
względem Conseila. Miano przeto
ofiarować ministerstwo spraw we
wnętrznych hrabiemu Montalivet,
który kładzie warunek, aby pan
Guizot wystąpił.— Okoliczność ta
nie byłaby wprawdzie dostatecz
nym powodem do zmiany gabine
tu ; atoli daje się czuć potrzeba
takiego ministra wojny, któryby
wojsko znał lepiej i karność sprę
żyściej utrzymać miał, niż teraź
niejszy, armii prawie nieznany.—
Zwrócono przeto uwagę na mar
szałka Soult, który się na nowo
zbliżył do tiers parti ; lecz który
już dawno oświadczył, iż ani z
panem Guizot, ani z panem Thiers
nie chce należeć do składu mini
steryum.— Wiadome jego sprze
czki z panem Montaliret, i niepopularnnść jego w izbie; stano
wią wszelako wielkie trudności.—
Te ciągłe powątpiewania o trwaniu
każdego ministeryum są nader
szkodliwemi, a ciągła zmiana mi
nistrów jest może największym
błędem, jaki się od roku 1 8 3 0
popełnia.— We Francyi administracya za nadto ma związek ze
wszystkiem, aby te peryodyczne
i coraz szybsze zmiany bez naj-
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większej szkody dla wszystkich
interesów krajowych znosie mogła;
Cala dążność narodu skierowana
jest na maleryalne korzyści, jest
ona już nasycona zmianami polityczncmi. Fanatyczna część wszy
stkich stronnictw widzi się przez
opinią publiczną opuszczoną, ale
maleryalne interesa narodu wyma
gają trwałej, stałej i silnej, admi
nistracji.— Gdyby interesa te by
ły w ręku korporacyi, municypalności i zjednoczeń, jak w Anglii,
zmiana ministrów byłaby nader
obojętną; ale tu zgubnym jest nie
ład w adminislraeyi, a każda zmia
na ministrów ponawia go.— W e
Francyi pozostaje jeszcze nadzwy
czajnie wiele do uskutecznienia.
Eommunikacye i środki transpor
towe, wysuszenie bagien, otwar
cie kopalni, poprawa żeglugi na
rzekach, zmniejszenie form admi
nistracyjnych, stopniowe uwolnie
nie gmin z pod nazbyt wielkiego
dozoru centralnego, poprawa szkół
i instytutów naukowych, rewizya

cel, pomoc przemysłowa, wszy
stko to wymaga nieustającego za
chęcenia z góry, a niewyrachowane
rozwinięcie bogactwa krajowego,
któreby z ląd powstało, musiałoby
i pod wzlędem politycznym pocią
gnąć za sobą największe i najzbawienniejsze skutki.—
W szyscy
prawda mówią o tern wszystkiein;
i nie jedno przyszło już do skut
ku ; ale jest to bez porównania
mało w slósonku do potrzeb i sit
narodu.
(D zień . Pom .)

Paryż jest prawdziwą ojczyzną
dzienników; oprócz znacznej ilości
pism, poświęconych modzie, sam
cech krawiecki ma dwa pisma cza
sow e, z których jedno wychodzi
co 14 dni, a drugie w miesięc :nyeh zeszytach.
W roku bie
żącym zaczął także być wydawa
nym Jurnal des C oiffeurs, poja
wiający się raz w miesiąc i gaze
ta o balach: L a danse dwa razy
na miesiąc wychodząca.
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0? <D 1 1
F ka,\ cya.
Pary i 17 Lutego.
Gazeta trybiinalna donosi: Zdaje
się być niezawodną prawdą, iż
Meunier uczynił zeznania z powo
du których uwięziono kilka osób,
szczególniej skomproinitowanenii są,
szewc H enry, i stolarz Serre, ci
bowiem i Meunier mieli pomiędzy
sobą losy ciągnąć, który ma dodopelnić zamachu na życie króla.
20 Lutego w czasie badania Meuuiera, gdy mu przedstawiano iż
go los Pieskiego i Alibaud czeka,
miał tenże powiedzieć: -Nic za
strasza mnie rusztowanie; Cham
pion się za mnie zemści!- gdy go
o wyjaśnienie tych wyrazów py
tano, milczał jak dotąd uporczy
wie. Policya atoli, odebrała ro
zkaz śledzenia noszących to na
zwisko.
Praktykant jednego me
chanika nazywający się Champion
zwrócił na siebie uwagę. Związki
jego z osobami zuanemi zexaltowanego sposobu myślenia, i niektó
re wyrazy w publicznych miejscach
wyrzeczone, upewniły ajentów po
licyi iź to być może ten o którym
Meunier wspomniał. Jeden z tych
udał się pod udanym pozorem do
mieszkania Championa, a spostrze
głszy stolarskiej roboty sprzęt po
dobny do Pieskiego machiny, do

I • ffi
niósł o tem zwierzchności. Bada
nemu natychmiast Meunierowi,
powicdziauo iż Champion już wy
śledzony wyznał wszystko, i z do
kładnością
szczegóły tajemnego
związku do którego obydwaj nale
żeli opowiedział. To spowodowa
ło Meuniera do ważnych zeznań.
Natychmiast wydano rozkaz uwię
zienia Championa i znaleziono u
tegóź bardzo dowcipnie zrobioną
machinę której bardzo mało do ukouczenia brakowało, prócz tego
znaleziono wiele listów' które o
prowadzonej korespodencyi zbędącemi za granicą osobami świad
czą.
Wydano rozkazy uwięzie
nia wielu osób których nazwiska
wzwyż wspomnionych listach wy
rażone. Gdy go do w ięzienia przy
prowadzono, i na chwile samego zo
stawiono ; za pomocą gwoździa
który miał przy sobie udusił się
chustką ze szyi. Komissya roz
poznawcza izby parów odw'czoraj
ani na chwile pałacu Luxemburg
nie opuszcza. Ministrowie i Pre
fekt policyi po długiej naradzie udali się dziś do króla.— Donoszą
zToulonu o wydarzonym wypad
ku w Bonie co następuje: 30 sty.
z rana skład prochu w obronnym
zamku Kassaubach został w powie-
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trze wysadzonym.
Z 500 ludzi
którzy łam stali zostało 100 zabi
tych a 200 rannych. Strata z te
go powodu wynosi 1 ,000,000 fran
ków. Miasto nie wiele ucierpia
ło , lecz w blizkości będące domy
zostały mocno wslrząśnione. Uwię
ziono wiele osób, w mniemaniu iż
eniissaryjusze Abdel-kadera przy
czynili się do tego wypadku.—
Wiadomość o odłożeniu na czas
późniejszy wyprawy do Konslantyny potwierdza się, nie wiadomo
jednak, czyli powodem do tego
jest wybuchnięcie morowej zarazy
w Trypolis, lub uczyniona umowa
zniektóremi naczelnikami Arabów,
w skutku której zapewnione ma być
osadzenie Konslanlyny wojskiem
francuzkiem, ta atali wiadomość
potrzebuje potwierdzenia. 12 lutegoodedrał komendant wToulonie
rozkaz wstrzymania wojsk które
były do Bony przeznaczone do dal
szego rozporządzenia.— Od gra
nic Hiszpanii donoszą: od czasu
jak słychać o ziednoczonym dzia

łaniu krystjnów , nadzwyczajna
czynność widzieć się daje na li
nii karolislów.
Na wszystkich
punktach gdzie się napaści spo
dziewają, sypią szańce około któ
rych nie tylko wieśniacy lecz i
kobiety pracują
Hjszpanya. M adryt 11 Lutego.
Gazeta Dworska zaprzecza przez
publiczne pisma rozgłoszone wie
ści o uczynionej ugodzie między
Angliią i Hiszpanią względem od
stąpienia wyspy Kuba.— Poseł
Stanów zjednoczonych przy tutej
szym dworze podał energiczną notę
do miuislra dochodów, w której
oświadcza; że rząd Stanów Zje
dnoczonych nie pozwoli nigdy,
aby Wyspa Kuba do Angli nale
żała; ta bowiem musi bydź posia
dłością Hiszpanii, lub niepodległą.
Anglia. Londyn 18 Lutego.
Dziennik G/obe donosi-., Rząd tu
tejszy przygotować w tych dniach
kazał mnóstwo broni i wojennych
potrzeb do zarządzenia królowej
Krystyny.
( g.p.s .)
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ROZMAITE WIADOMOŚCI.
F rancya.
P aryż 21 lutego.
Pisma dzisiejsze zapełnione są najsprzeczniejszemi szczegółami o ma
chinie piekielnej i tak: Journal de Debats pisze: dnia 19 b. ni. o godzinie 5
z rana komisarz polic-yi Vassal,
tegoż brat sędzia pokoju, i kilka
policyjnych ajentów przybyli do
mieszkania Championa, przy ulicy
ratusznej pod liczbą 38 dla przej
rzenia takowego, z rozkazu prefe
kta policyi.
Na widok tychże,
drżenie
konwulsyjne opanowało
Championa, prosił więc aby mu
parę chwil przyjśc.a do siebie
zostawili.
Lecz p. Vassal mnie
mał iż należało mieszkanie nie
zwłocznie przetrząsnąć, co też uczynili, nie znalazłszy atoli nic
w pokoju w którym się Chmpion
znajdował, udali się do wyższych
pięlr i na strych. Tam znalezio
no w’kącie machinę która miała podo
bieństwo do małej komody jak zwy
kle dla zabawy dzieci robią. Jest
7 do 8miu cali szeroka, a 3 do
4ch cali głęboka. W miejscu szu
flad znajdują się trzy oddziały któ
re całą szerokość zajmują. W pier
wszym oddziale jest cznaczone
miejsce na siedem małych pistole
towych luf, horyzontalnie wy
mierzonych drugi odział zajmuje

tylko sześć luf, których położenie
poprzeć ku prawej stronic wymie
rzone ; w trzecim oddziale sześć
luf ku lewej stronie obrócone.
Sposób wystrzelenia jak się zdaje,
miał być następujący: na szczycie
tej machiny miało być denko od
panewki utw ierdzone, gdzie proch
za pomocą długiej zapałki miał być
zapalony i z tamtąd ogień wężem
prochowym doprowadzony do wszy
stkich luf.
Tym sposobem miał
Champion sam wzwyż wspomnioną
machinę objaśnić, gdyż po niejakim
oporze wyznał wszyslko ze szczegó
łami. — Z>3.- L a Charte de 1 8 3 0
w yraża się j a k następuję: Szcze
góły samobójstwa Championa są
nam wiadome. Z rana dnia 19
zaraz po przytrzymaniu zapro
wadzono go do prefektury po
licyjnej, i w oddzielnym więzie
niu pod dozorem szczególnego do
zorcy zostawiono. Cale rano był
bardzo wzruszony. Dozorca wcho
dząc często do niego, lub zaglądając
przez kratę starał się go uspokoić.
Lecz Champion wołał! daj mi waćpan!
pokój! zaprowadzą mnie na plac Sgo
Jakóba; (miejsce tracenia winowaj
ców). 0 godzinie 6 oddalił się dozor
ca na kilka m inut, a za powro
tem znalazł Championa na kracie
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u okna za chustkę zc szvi zawie
szonego.
Dla dokonania tego,
wszedł on na łóżko, a gdy zało
żył chustkę na kratę odepchnął
takowe , przez co ciężar jego cia
ła tak prędkie uduszenie sprawił.
Dozorca odwiązał go natychmiast
i zwołał dyrektora i innych urzę
dników więzienia.
Lecz mimo
wszelkich starań przywołanego le
karza, nie podobna było powrócić
go do ż y c i a . ------Oprócz grypy, która ciągle je
szcze nie ustaje w P ary żu , naj
więcej tam teraz zajmują się ko
sztownym salonem barona Rothschild, nad którym trzy lata pra
cowano.
W szystkie jego przy
ozdobienia są w smaku 14goi I5go
wieku i li koszta mtblów oraz
serwisu stołowego milion franków
wynosić mają. Na otwarcie tego
przepysznego salonu dana ma być
w krotce świetna biesiada.

z przedstawień sztuk swoich 1 4 8 .
0 0 0 frank, dochodu.
Jeden z deputowanych belgijskich
ułożył nowy artykuł podatkowania.
Ma zamiar zaprojektować, ażeby
tak stare panny, jako leź starzy
kawalerowie płacili rządowi za po
zwolenie pozostania w stanie bezżennym. Wniosek len, jak zape
wniają, ma być przez P. Gendebien zrobiony w belgijskiej izbie de
putowanych.— T aż izba przyjęła
nową ustawę o pojedynkach, mo
cą której kara dosięgać ma tak
sekundantów, jako też zwycięzców
i podżegaczów. Jeśli który z po
jedynkujących padnie, kara w takim
przypadku może dojść do dziesię
ciu lat więzienia i do zapłacenia
1 0 ,0 0 0 fr.

Europejczyk zdziwi się niewy
mownie wziąwszy do ręki jadłospis
w traktyerniach Algieru lub Oranu.
W yczyta tam: jajecznicę zjaj stru
Scribe, mający teraz łat 4 5 , sich, potrawkę z mięsa lwiego, piejest już autorem 3C0 sztuk teatral czenię z szakala i t. p. Ostatnia ma
nych, z których 2 8 0 pochwalę bvć dosyć smaczną i lepszą daleko
uzyskały. Poeta ten miał r. 1835 od baraniej.
Pismo to wychodzi trzy razv w tydzień to jest: w PONIEDZIAŁEK,
SKODĘ i PIĄTEK o drugiej po południu. — Zaliczenie kwartalne na 36 Nrów
wynosi Zip. 6 i przyjmuje się w handlach Wycli K o c h a i S z r e ib e r a .
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LP D 1 3
F rancy* .
P aryż 2 6 lutego.
0(1 niejakiego czasu mówią tu wie
le o nastąpić mającym małżeństwie
księcia Orleanu z księżniczką nie
miecką , powszechne jest mniema
nie , iż w takim razie zajął by
książę mieszkanie w Palais Royal.
Sprawa Meuniera, która przed
ośmią dniami zdawała się bydź
blizką ukończenia, stała się znów
zawikłaną, miał on bowiem wy
znać, iżLavaux ćwiczył go wstrze
laniu z pistoletu.
Ten atoli, i
Lacaze zaprzeczają wszelkiego udzialu w tej zbrodni---- Jedno z tu
tejszych pism donosi: W skutek
uczynionych przez Meuniera ze
znań , uwięziono w tych dniach
w Wersallu żołnierza z lfigo re
gimentu. Jeżeli rozchodzącym się
wiadomościom
wierzyć można,
miał tenże w yznać, iż dla łatwiejsze
go dopełnienia swoich niegodziwych
zamiarów przeciw królowi, przy
stał do regimentu w Paryżu sto
jącego.
Podług innych wiadomo
ści , przyjął tenże służbę wzwyż
wymienionym regimencie, dopiero
po dopełnionym przez Meuniera
zamachu, dla uniknienia poszuki
wań policyjnych.—
Z rozporzą
dzenia królewskiego ogłoszono, iź
i kieszoukowe pistolety należą do

TT I&
broni której nie wolno nosić. —
Gazette des Tnbunaux donosi co
następuje: kochanka Championa
która z początku uporczywie mil
czała : miała zeznać, iź podług jej
mniemania Champion lubo bardzo
exaltowany nic sam był twórcą
przedsięwziętego zamiaru, i Janviera którego uwięziono, jako naj
więcej na pierwszego wpływu ma
jącego wskazuje.
Policya wyśle
dziwszy, iż Janvier miał szcze
gólniejsze związki z niejakim Marriais i Lafleur, uwięziła tychże
wraz z slósarzem Michel Aviot.
Dotąd badani świadkowie zeznali,
iż Champion dawno już o powzię
tym zamiarze myśłał, tylko tru
dność w zrobieniu dużej machiny
podług znalezionego modelu opóź
niła wykonanie. Zeznał on sam
nawet wczasie uwięzienia iż wi
dząc że powozy królewskie są
przeciw ołowianym kulom zabespieczone, byłby do swej machiny
żelaznych użył.— R ząd odebrał
następującą telegraficzną depeszę
z Bajonny s d. 23 lutego: 3 ,0 0 0
karolislów pod dowótztwem Kabrery, z Walencyi i Aragonii
weszli do prowincyi Mancha.
W Madrycie d. 19 b. m. pano
wała niespokojność, częścią w sku-
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tkli rozeszłych się wiadomości o
zbliżeniu się karolistów do Viana,
częścią z powodu nicczynności
północnej armii. Viana ma bardzo
mato wojska i jesl prawie z wszy
stkiego ogołocona.— Z San Se
bastian donoszą pod d. 16 b. m.
Przybył dziś do Bajonny Hiszpań
ski wice-konsul i miał długą z
generałem Ewans rozmowę Zdaje
się iź zamyślają działania rozpo
cząć. Generał robił dziś przegląd
dwóełi brygad legii angielskiej, i
wprzemowie zalecił officerom, su
rowe postępowanie z żołnierzami,
którzy by się najmniejszych nadu
żyć względem mieszkańców do
puścili ; wkładając odpowiedzialność
osobistą w tem względzie na dowódzców kompanij.— Gazelta wie
czorna. umieściła następującą te
legraficzną depesze z Bajonny Z 5
lutego: Infant Don Sebastyjan 21
b. m. na czele 9 batalionów i
Igo szwadronu z 4ma armatami
wyszedł zDurango, i udał się ku
San Sebastyjano; 12 batalionów
zostało przed Bilbao. Jenerał Saarsfield, z 12,000 wojska był 23

b. m. w Pampelunie.
3 batalio
ny z dywizyi Alaixa przyłączyły
się do niego.
A nglia . Wreszcie na posie
dzeniu izby nizszej dnia 22 łut.
odrzucono wnioski p. Shaw i lor
da Egerton mające zmienić bil re
formujący municypalność Irlandzką
większością 80 głosów’czego się
ministrowie nie spodziewali aTorysowie obawiali.
H iszpa n ia .
M adryt 15 lutego
Dz: Espanol pisze: Wiemy z pe
wnością, iż karoliści większą część
sił odpornych przy Los Arcos w
Nawarze zgromadzają, i tylką 6
batalionów pod Bilbao zostanie.—
Summy z których Gomez Don Karlosowi się nie wyrachował wy
noszą kilka milionów’ realów. —
Ministeryjum stara się wszelkicnń
sposobami zgromadzać pieniądze.—
Sprzedano już rzeczy Don Harlosa,
teraz kolej na Don Sebastyjana
własność.— Słychać o wysłaniu
wojsk do Manchy, dla wstrzyma
nia postępu karólistów pod Kabrerą zostających.
( c .P .s .)

Pismo to wychodzi trzy razy w tydzień to jest: w PONIEDZIAŁEK,
SKODĘ i PIĄTEK od rngićj po południu. -— Zaliczenie Kwartalne na 36 Nrów
wynosi Złp. 6 i przyjmuje się w handlach W yeh K o c h a i S z r e i ber a.

Krakowie Czcionkami Józefa Czecha.

F rancya. P a ry i 28 Lutego.—
Uwięziono dzisiaj 18 osób, jako
w pływ mających do sprawy Meuniera i Championa.— Słychać, że
ministerium poda wkrótce projekt
do prawa izbie deputowanych, w
celu uzyskania przyzwolenia na
nadzwyczajny kredyt 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0
dla Algieru. — Constitutionel do
n o si: W ypraw a do Konstantyny
ma być do W rześnia odłożona, to
odłożenie tejże do tak późnej po
ry , uważać można za zupełne za
niechanie przedsięwzięcia. — W czo
raj u ministra spraw wewnętrznych
znajdowało się 18 Prefektów de
partamentowych teraz w Paryżu
obecnych.
Słychać, iż minister
żądał od tychże dokładnych obja
śnień względem istniejącego uspo
sobienia umysłów pomiędzy glosującemi w ich departamentach.
10
zpom :ędzy tychże oświadczyli, iż
W tej właśnie chwili panującego
ducha w ich departamentach ozna
czyć nie m ogą, z powodu obja
wiającej się zatrważającej niespokojności między wyborcami. D zien
n ik handlowy pisze : W Salonie P.
Rotszyld zajmowano się wczoraj
wyłącznie przybyłemi telegraficznemi wiadomościami z Hiszpanii. Mó
wiono o zaszłych poruszeniach w

Burgos na rzecz Don Karlosa. O
rozstrzelania Gomeza nie ma już
wątpliwości; dokonano tego 17 lub
18 b. m. w B erg ara, nie przedsta
w iw szy go sędz.om.
Zamiar ucieczki z jego strony miał Don
Karlosa zpowodować do podpka.nia
w yroku. — M em oriał des Pyrenres
donosi: Kabrera , drugi lub trzeci
raz zm artwychwstały, 14 b. ni.
wszedł do Inierla , dużego i zamo
żnego miasta wprowincyi Manclia po
dług twierdzenia jednych, miał mieć
z sobą 2 0 0 0 piechoty i 3 0 0 jazdy
inni utrzymują, iż było 5 0 0 0 piecho:
i 5 0 0 jazdy. Szeljego głów nego szta
bu Forkadel, rozkazał tamecznym
władzom 4 0 0 0 racyj do Ocana
dostaw ić. Co też uiścili, nie bę
dąc w możności stawienia oporu.
A nglia. Z Portsmuth odpłynę
ło 63 żołnierzy z dwiema oTicerami z marynarki dla wzmocnie
nia Brytańskiej siły morskiej na
brzegach Hiszpanii będącej. —
O kręt liniowy Talavera i fregata
Inconstent mają rozkaz w yrusze
nia na Śródziemne morze.
H iszpanya. M a d ryt 2 0 lutego.
N a wczorajszym tajnym posiedze
niu kortezów ,
gdy
mówiono
o położeniu prowincyi M ancha,
oświadczyli ministrowie iż przed-
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siewzięto środki dla wstrzymania
postępu Karolistów. W temże po
siedzeniu ogłoszono urzędową de
peszę donoszącą : iż jeden batalion
z Zamory przy Quinlanar del Orden
zmusił liarolistów do odwrotu. Ocze
kują lu interesownych sporów jakie
w przy szły ni tygodniu w posiedzeniu
kortezów zpowodu dwóch ważnych
przedmiotów' nastąpić mają, to jest:
Projekt względem konstytucyi, i
w ybory w Hawanna.
Niemniej
ciekawości obudzą sposób w jak i
rząd zjeneralcm Lorenzo postąpi,
który ja k wiadomo ma bydź pod
sąd oddany, za ogłoszenie konsty
tu cy i, kiedy fsturyz za wzbrania
nie się wdopclnieniu tego został
z kraju w ywołany. •— M inister
spraw zagranicznych polecił w szy
stkim hiszpańskim konsulom i posłom,
aby za granicą zamieszkałym Hi
szpanom którzy konstytucyi z 1812
P. nie zaprzysięgli żadnego doku
mentu nie podpisywali. T o pole
cenie wzbudziło powszechną nie
chęć. Jenerał Espartero odebrał
rozkaz przysłania na załogę do

Madrytu 2 ,0 0 0 ludzi.
Słychać
tak że, iż dywizya dawniej przez
N arraeza dowodzona ma bydź od
w ołaną, aby jako rozerwa blizko
była miasta. — Rozeszła się wieść,
że wojska królowej blizko W alencyi pobite zostały, przez Kabrerę.
— W calem królestwie nakazano
powszechną dostawę koni, dla
dopełnienia liczby 5 ,0 0 0 , potrze
bnej do artyleryi i jazdy.
T urcya. W ice-król Egiptu ba
wi w Kairze od Igo Stycznia.-—•
Zwiedził on cały południowy Egipt
dla przekonania się czy wypełnia
ją jego rozkazy względem uprawy
baw ełny, której ostatnim razem
miano zebrać 2 0 ,0 0 0 wańtuchów.
Ibrabim basza był spodziewany w
Egipcie w ostatnich dniach Sty
cznia.— Polityka kraju zdaje się
zupełnie spoczywać, albowiem mię
dzy Sułtanem i W ice-królem pa
nuje już teraz zgoda.
Niedawno
przybył poseł z Stambułu do Kairu
niewiadomo jednak w jakim zamia
rze.
( g . r . s .)

Pismo to wychodzi trzy razy w tydzień to je st: w PONIEDZIAŁEK,
ŚltODIJ i PIĄTEK o drugiej po południu. — Zaliczenie kwartalne na 36 Nrów
wynosi Zip. 6 i przyjmuje się w handlach W ych K o c h a i S z r c i b c r a .
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ROZMAITE WIADOMOŚCI
gnito, rzadko z domu wychodził,
zajmował się najwięcej literaturą,
korespodencyą i swemi pamiętni
kami. W październiku 1 8 3 5 ukazały się początki choroby; lecz
W dzień nowego roku było wiel wzbraniał się użycia rady lekar
Od grudnia nie opuszczał
kie trzęsienie ziemi w Palestynie, skiej.
Piśmiennie
miasto Safed, Tiberias i okoliczne już swego pokoju.
wsie zostały zupełnie zniszczone. tylko komunikował się z lekarzem
Przeszło 1 5 0 0 ludzi między temi którego odwiedzin przyjąć nie
5 0 0 izraelitów życie straciło.—- cheial. 7 lutego o 8 z r a n a nagle
W 8 dni potem wygrzebano do umarł tknięty apopleksyją. Dwaj
piero kilka tysięcy ludzi, którzy lekarze robi jcy sekcyją oświadczyli
byli mocno ranieui i zglodu na iż gdyby był środków zaradczych
pół umarli. Żydzi w Gibraltarze używał byłby jeszcze mógł kilka
dowiedziawszy się o tem nieszczę lat pożyć. Ciało zabalsamowano,
ściu 15 lutego sklepy pozamykali w ołowianą trunnę włożono, i
i solenne nabożeństwo odprawili. takową w kościele S. Magnusa zło
Zebraną składkę pieniężną tamże, żono , skąd ją pełnomocnik księcia
Zadziwiającym
przesłano przez Maltę do Palestyny. W azy odebrał.
jest iż zamek do którego zwłoki
2 6 lutego wywieziono z St. zaw ieziono, w 30to letniej woj
Gallen w Szwajcaryi zwłoki ś. p. nie przez jednego z jego A ntinaGustawa IV. byłego króla Szwe- tów Wielkiego króla i rycerza Gu
cyi, do M oraw y, z rozkazu J. K. stawa Adolfa dwa razy był zdoW . Księcia W a z y , dla umiesz W czenia tychżfe w grobie w dobrach
Momiiig-Chronicle mniema z do
księcia gdzie już dawniej zmarły
wnuk nieboszczyka spoczywa.— brego źródła mieć wiadomość, że
Od 2 5 października 1833 żył król Ludw ik Filip ma zamiar posłać ow Bogu spoczywający pod imieniem k ręt wojenny do ś. H eleny, dla
pułkownika Gustawzon w St Gal przywiezienia do Francyi zwłok
len zachowując najściślejsze inco Napoleona, i że rząd angielski

W mieście Limerick w Irlandyi
taki je st brak palnych materyjałów
iż liczni tamtejsi ubodzy wykopu
ją z grobu trunny dla palenia niemi.

_
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miał dać już na to swoje zezw o
lenie.
Rozpoczęte niedawno układy w tym względzie z wielką
popierano gorliwością , a rząd an
g ielsk i, na w ezwanie o to z naj
większą zezw olił chęcią.
W Przybram ie w Czechach, od
kryto żyły srebra, zatrudniające
około 1 0 0 0 górników; górnictwo
i w innych miejscach Czech wydatnem się okazuje. W roku ze
szłym kopalnie złota srebra w W ę 
grzech , Ziemi Siedmiogrodzkiej,
Banacie i na Bukowinie dostarczy
ły 3 ,3 6 7 grzywien zło ta , a 1 2 4 7 3
srebra.
W Sztutgardzie przebywa teraz
tak zwany poeta natury, drukarz
w oficynie barona C olty, imieniem
Mikołaj M uller, a którego drobne
poezye były ju ż w pismach publi
cznych umieszczane, w krotce w
księgarni J. G. Cottz wyjdzie cał
kowity zbiór jego poezyj, pod
tytułem: P oezye a u to d yk a lyczn e,
napisane, sadzon e, i drukowane
p r z e z M ikołaju M uller. Zapewne

jedna książka tego rodzaju w li
teraturze niemieckiej , a może i
w ogólnej europejskiej. Poeta ten
był pierwotnie drukarzem, gdy go
z czasem na układacza (zacera)
posunięto, żądał w krotce by go
na dawne miejsce powrócono,
mówiąc że jako układacz obowią
zany jest cudzem zajmować się
rękopismem, jako drukarz zaś
działając li mechanicznie, ma wię
cej wolnego czasu własnym się
myślom oddawać. W idzim y w nim
prostego człow ieka, lecz właśnie
szczęśliw ego w tej swojej prosto
cie, który utworzył sobie filozofię
ż y c ia ; daleko lepszą od filozofii
tych ludzi, co wszelkiemi sposo
bami pnąć się do góry, nie chcą
na tern, czem ich los obdarzył,
poprzestać.
Blisko P a ry ża , banda łotrów
szczególniej kradnie z kościołów okna gotyckie i inne osobliwości
na sprzedaż dla miłośników staro
żytności. Mieszkańcy wiosek po
stanowili sprzedać takow e, aby
nie wpadły w ręce zbrodniarzy.

Pismo to wychodzi trzy razy w tydzień to j e s t : w PONIEDZIAŁEK,
SKODĘ i PIĄTEK o drugiej po p ołu dniu.— Zaliczenie kwartalne na 36 Nrów
wynosi Zip. 6 i przyjmuje się w handlach W ych K o c h a i S z r e i b e r a .
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H > D IL a ir ff[Ł A »
E rcngya . Pary i 2 Marca. —
Wczoraj przytrzymano na przed
mieściu Tempie, robotnika pod na
zwiskiem Dusserre, i natychmiast
przedstawiono go kommissyi śled
czej w sprawie Meuniera.— Dzień
do rozpoczęcia processu Meuniera
jeszcze nie wyznaczony. Słychać
atoli, iż miał tenże nowe zezna
nia zrobić, które śledztwo zna
cznie przedłużą. — Dwaj młodzi
ludzie, Oursel i Fontelle, którzy
o zamach na życie króla posądze
ni byli, lecz uczynionym zezna
niem , iż tylko zażartować z poli
cyi chcieli, i sami twórcami ostrzegąjących o temże bezimien
nych listów byli, wówczas uwol
nieni; 4 b. m. zostali przez policyą poprawczą na jedno - roczne
więzienie i zapłacenie 100 fr. za
noszenie zakazanej broni wskaza
ni. — Journal de Paris donosi: iż
wBruxclli i Darmsztadzie z rozka
zu paryzkiej policyi jednocześnie
uwiąziono osoby, u których ukończoue piekielne machiny znalezio
no. — Minisleryalna wieczorna
gazeta, umieściła następującą tele
graficzną depeszę z Marsylii 2 go
M arca:— lionsu! francuzki w W alencyi donosi, iż 2ga brygada dywizyi wojska Krystynów przezna

czona do bronienia równiny przed
Walencyą zupełnie pobitą została.
Kommenderujący tąż officer miał
się zastrzelić.
Jazda uratowała
się, a reszta wpadła w nieprzyjaciół
ręce; utrzymują atoli na giełdzie, że
powyższa telegraficzna depesza jest
przesadzoną. — Dziennik Sporów
umieścił dziś artykuł, w którym
wystawia sprawę królowej Hiszpa
nii zagrożoną bardzo. Wspomniony dziennik mniema, iż Krystyni
dotąd zwyciężyć nie mogą, dopókąd ich jenerałowie podług wspól
nego planu działać nie będą, do
tąd bowiem każdy z nich postępu
je podług własnego widzimisię, nie
troszcząc się o zamiary drugich.—
5 M arca: R ząd ogłosił dziś na
stępującą telegrajiczną depeszę s
Baj'ony z d . ‘i M a rca :— Espartero donosi pod d. 25 p. m ., iż cią
gły deszcz przeszkadzał mu dotąd
do uderzenia na lic ie batalionów
Karolistów pozostałych w Durango. Infant Don Sebastian stoi w
dolinie Ulzama z 15 batalionami
na przeciw jenerała Saarsfield, któ
ry ich ma 19eie. fiuibelalde stoi
w Hernani z 9cią batalionami, na
przeciw niego jenerał Evans z 21;
a Goni stoi pod Zornoza naprze
ciw Espartera. Saarsfield opuścił
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'nią pod Zubiri, dla zebrania
15,000 ludzi w Panipeluuie, któ
rzy mają Karolistom komniunikaryą
z granicami Francyi przeciąć. —•
Evans dostał w pomoc 1100 ludzi
od hiszpańskiej marynarki.
II iszpanya. M adryt 25 Lutego.
Ciągle dochodzą nas zasmucające
wiadomości o spotkaniu pod Bunol.
Brygadyer Aznar został z 40ma
officerami rozstrzelany, i tylko 40
do 50 ludzi uszło z całego oddzia
łu, którzy tę wiadomość do W alencyi przynieśli. Obawiają się,
że Walencya zostanie w oblężeniu
jak się już z Morcllą i zanikiem
Sagonte stało, obadwa te miejsca
są tylko przez mieszkańców bro
nione. — Przybyły do Infantes
k l i n er z Ruillo donosi, iż Kabrera żądał od lego miasta 0000 realow i że władze są w największem pomięszaniu. Wszyscy ułaskawicni przyłączyli się do woj
ska Kabrery. Alkad tamtejszy do
niósł tutejszemu , iż wszyscy mie
szkańcy z Albacely wyszli. Do

myślają się , że Karoliści są w Incesta lub Taranzona.— Katalonia
jest jeszcze jedną z pomiędzy prowincyj, wojną domową spustoszo
nych, gdzie oręż Kryslynów czyn
nym je st, i nawet niekiedy zwycięztwo nad Karolistami odnosi.
Z wiciu atoli źródeł dowiadujemy
się, że i tamże już siły Iiarolistów wzrastać zaczynają. W szel
kie kommunikacye utrudzone; Trystany i wielu naczelnych dowódzców niszczą okropnie okolice, ma
łe oszańcowanc stanowiska, które
małą załogą lub odwagą gwardyi
narodowej są bronione, chcą zu
pełnie ogłodzić.
P ortugalia. Lizbonam i Lutego.
W okolicach Porto ukazali się Gucryllasy, wiele domów zrabowali
i spalili. W Loule liczba Miguelistów tak jest znaczna , iż jedna
z tamecznych gazet obiecuje do
stawić listę imienną kupców i
officerów, którzy Don Migucla
wspierają.
( g . r. s.)

Pismo to wychodzi trzy razy wiyd zień to jest: w PONIEDZIAŁEK,
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Hiszpania : M a d ryt 2 6 lntfego
D sienik Espanol donosi: Podług
listów z Liryi , karoliści osadzili
Villa del Arzobispo. Wiemy z pe
wnością iż 4 0 0 ludzi zregiinentu
przybyło do Millares i że w tam
tejszych okolicach aż ku Walen
cja stoi jeszcze 4 0 0 , którzy do
pól brygady należą. Podług wszel
kiego prawdo-podóbienstwa- cały
ten oddział został Uratbwany, tak
iż strata nasza W rannych
i żabi*
1
tych nie przenosi 3 0 0 ludzi. Ża
den z żołnierzy królowej nie prze
szedł do KarollStów1; OddziałKirolistów pod dowódżtwóm Forka1della, który pod‘ Bnnol wojska
królowej zwyciężył składający się
z 4 0 0 0 piechoty i 5 0 0 jazdy ,
zabrał w U tiel żony urzędników
miasta , i żąda za wydanie każdej
6 0 0 0 franków. Jeneralny kommcudant prowincyi Walencyi Lopez zgromadził 5 ,0 0 0 gwardyi
narodowej.
W łochy.
R z y m 2 marca.—
Hiszpańska sprawa, która od oblężcnia Bilbao wcale interesowną
dla nas być przestała , przybyciem
w tych dniach Lorda Ranelagh
zglówućj kwatery Don Karlosa
Zajmuje powszechnie. Utrzymują,

iź nie tylko z ważnym poleceniem

dd' Ojca Sgd przybył; lecz 4 do
wielu książąt włoskich ; mniemają
naw et, że ma listy do Don Miguela wzywające go do pólwysp
pirenejskieb, Za żadną atoli z tych
wieści ręczyć nie można. Być
może bowiem , iż Lord przybył
jedynie w celu odwiedzenia fami
lii która tu od niejakiego czasu
mieszka. Co się tyczy Don Miguela źyje on tli bardzo spokojnie
najwięcej na wsi ,- i zdaje się
lepszych czasów oczekiwać.
( c . p . s.)

ROZMAJTOŚG1.
Niedawno

umarł

W Windsor

w lichej chacie starzec, który od
wielu lat prowadził najnędzniejsze
źycić. Po śmierci jego atoli zna
leziono wgotowiznie 9 0 ,0 0 0 fun
tów szterlingów. (Zip. 3 ,7 8 0 ,0 0 0 )
Pomnik na uwiecznienie pamiąt
ki w Bogu spoczywającego Cesa
rza Auslryi Franciszka Igo ma
być z bronzu odlany, wyobrażać
on będzie postać Monarchy tego
w mundurze Feldmarszałka Austryi
w Cesarskim płaszczu ma stać na
kolumnie' także bronzowej, zro-
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hienie modelu i wykonanie całego
dzielą poleconym zostało proffessorowi rzeźbiarstwa w W iedniu
F r: Schaller.

czone z Shakespeara czternaści
sonetów i sprawiedliwość każc
nam dodać, źc kilka z nich dość
szczęśliwie jest oddanych.

Ze starego rękopismu datowa
nego z r . 1 5 5 9 , który hyl zna
leziony w kościele dominikańskim
w Palmie na wyspie M aiorka,
okazuje się, źe Napoleon Bona
parte pochodzi zBalearskiej fami
lii, z której członek nazwiskiem
Hugo Bonaparte, zawiadował Kor
syką r. 1 411.

Ażeby mieć w yobrażenie, jal
w Londynie wysoko g rają, i jak.j
plagą dla ludzkości są tamże
tak
duże jakoleż i małe do
my gier, dosyć nadm ienić, źe
w londyńskich domach gier rocznie
w przecięciu 3 6 0 do 3 9 0 milionów
złp. przegrywanych bywa.

W Berdyczowie wryszły w dru
karni oo- Karmelitów ( r . 1 8 3 6 ,
w 12ce w str. 2 3 2 ): Poezye Kon
stantego Piotrowskiego.
Zbiór
ten wierszy składa się z dwóch ory
ginalnych powieści: z pięciu również
oryginalnych Od, kilku bajek , kil
ku polńniejszych płodów i nakoniec z tłumaczeń z różnych języ
ków , ja k o to : angiekkiego, włos
kiego, rossyjskiego.
Najlepszą
z całego zbioru rzeczą są tłuma

Użycie gazu palnego do ogrze
wania gmachów już w Londynie
bardzo się rozszerzyło.
W y n a
lazek ten zaprowadzono nie da
wno w kilku kościołach i różnych
domach publicznych.
Basza Egiptu zakłada muzeum
i wielką bibliotekę. Szcik Ilefah
jest jej przełożonym mianowany. Ma
chiny, modele, książki, mapy,
inslrumenta i t. p. w Paryżu są
zamówione.
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KRÓLESTWO POLSKIE.

Z bożej Ł aski M y M ikołaj Tszy.
Cesarz W szech R ossyj, K ról
Polski etc.
Zapatrzywszy się na osnowę
Artykułu 39 Statutu Organiczne
go pod dniem 14 lutego 1832 r.
przez N a s Królestw u Polskiemu
nadanego, na mocy którego te
raźniejszy podział Królestwa na
W ojewództwa, Obwody, Powiały
miejskie i wiejskie okręgi (gminy)
na zasadach dawniejszych utrzy
many został jedynie do czasu za
prowadzenia zmian, jakie dla ogólnego dobra królestwa za po
trzebne uznane być mogą, Posta
nowiliśmy i Stanowimy co nastę
puje: Art: 1. Gdy z powodu nie
istnienia od dawna w hierarchii
władz administracyjnych stopnia
W ojewody, tern samem nazwanie
Województwo
pozbawione jest
właściwego znaczenia, przeto W o
jewództwa Królestwa Polskiego
mają się odtąd nazywać Guber
niami: Prezesi Kommissyj Woje
wódzkich , Gubernatorami Cywilnemi; a Iiommissye Wojewódzkie, Rzą
dami Gnbernialnemi. Art- 2 W y
konanie niniejszego Postanowienia
które w Dzienniku Praw umieszczo
ne być ma/ Namiestnikowi Kró

lestwa polecamy.— Dan w Peter
sburgu d. 23 lut (7 marca) 1 8 3 7 r .
(podpisano) MIKOŁAJ.
Przez Cesarza i Króla, Mini
ster Sekretarz Slauu,
Stefan Hr Grabowski.
Zgodno z oryginałem, Sekretarz
Stanu
J. Tymowski.
F kancya . P aryż 7 Marca. —
Przy końcu dzisiejszego posiedze
nia izby deputowanych, powszec'hnem było przekonanie, iż ministerium otrzyma większość od
3 0 do 4 0 głosów. Trudno tekże
opisać wrażenia, jakie w zgroma
dzeniu zrobiło oświadczenie prezydującego, iż projekt do prawa
odrzuconym został.
Ministrowie
opuścili natychmiast salą i udali
się do króla. 8go Marca: Jako
skutek wczorajszej zaraz potem
narady ministrów w Tulieriacli, uWażać można następujące oświad
czenie dziennika L a Charle de
1 8 3 0 . «Miuislerium 6 Września
dla przeciwnego Kołum\z\>, nie rozw iążesię. Zamiarem tegoż było, kar
ność w wojsku zaostrzyć, i powroto
wi zasmucających wydarzeń zapobiedz; ponieważ podane przeciwko
temu zaradcze środki odrzucone zo
stały, odpowiedzialność więc na toż
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spadać nie może. — D zien n ik S p o 
rnie donosi: Ostatnie listy od gra
nicy hiszpańskiej objaśniają nas o
uzbrojeniu wojska konstytucyjnego
z szczegółami, podług których wąt
pić iiie należy, iż nowa kampania
w pierwszej połowie I. m. nastąpi.
Najwięcej zależy na tein , iżby się
do środka Gulpiiscoa dostać. Mała
la prowineya jest bardzo górzysta,
głów nenii gościńcami do Madrytu
i Bajony prowadząecmi przecięta.
Karoliści miasta tejże i główniej
sze stanowiska umocnili, a przej
ścia oszańeowali. Siły ich można
do 3(5,()()() rachować.
Wojsko
królowej wynosi (50,000, podzie
lone jest na 4ry oddziały; Espartero w Bilbao , Ewans w San Se
bastian , Saarslield wPampelunie,
a Alaix w W itoryi. Gdyby te 3
oddziały jednocześnie i silnie ude
rzyły, zniszczenie Karolistów by
łoby niew ątpliw em. — Donoszą z
Bajony pod d. 4 b. m. Ostre powielrze od dni kilku wstrzymuje
działania. Góry są śniegiem okryle. Podług listów z głównej
Pism o

to

w ych od zi

trzy

razy

Karolistów kwatery z dnia 2
Infant Don Sebastian opuścił
Lceumberry i z kilkunastoma
lionami udał się do Viłlanueva.
styni nie robią żadnego porusz
Nie podpada już wątpliwości
w mowie będące połączone d;
nie krystynów z powodu nie
zumieli Jenerałów do skutki
przyjdzie, chwila bowiem nf
sobniejsza już minęła. Ewan
przychylnego wiatru, i wzn
nia się wody, nic przedsiew
nie może, położenie jego
jest krytyczniejsze iż Liwe
w San Sebastian nie bez po
dniej zapłaty dostawić nie '
Saarslield przez opuszczenie
przy Arncgui popełnił wielką
roztropność, taż jest teraz [
karolistów osadzoną, i prze2
komunikacye przecięte.
Rząd odebrał dnia 8 urzęfl
wiadomość, iż w Trypolis w
cbnęło morowe powietrze z
gwałtownością, iż parę set 1
dziennie umiera.

w tydzień

( g. p .
to

jest:
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9 m a rę a ,-r szcze. nie. przybył, z innego atoli
donosi-. Pre źródła, dowiadujemy się , iż czyn
fekt policyi miał odebrąć list, W ności z Abdebkadcrem w zględem

F ilip y * . P ary i
D zie n n ik handlow y

którym obiecują spisek odkryć za
nagrodę 1 ,0 0 0 ,0 0 0 franków, W
porównaniu z którym ten z piekielną
machiną niczem jest, Piszący ów
list żąda aj>y wzmiankowana sum
ma złożoną zostaja u jednego ban
kiera \y,.Hąd.ze,— IJz. Aiessyger
p isze: Upewniają nas, iż król an
gielski; zaprosił, książąt Orleanu i
Nemours, na nięjak* czps do ,Wind
sor,— W skutek uczynionego, przez
m inistra wojny rapportą a, prze/,
krója przyjętego,, olficerowje, z &jł
regimentu którzy , pratestąęyą prze
ciw podaniu marszałka, Clauzel
podpisali, i takową do ministra
wojny i pism,, publicznych, podali,
zostali od służby odsunięci. W ie
lu z pomiędzy tychże którzy się
przed ministrem wojny usprawiedliwjli, zostali tylko na. dwumie
sięczne więzienie wskazani, Nie
obecni w Paryżu członkowie izby
parów dostali w ezw anie, aby się
stawili w stolicy, na czas odbywać
się mających narad, wsprawie
Meuniera. Śledztwo wzwyż wspo
mnianej sprawie już jest ukończo
ne. Donoszą zToulouu pod d- 9
b. m. parowy statęk z Algierę je 

pokoju, zerwane zostały. Uzbra
jania dq wyprawy do jionstantyny od
bywają się z wielką,czynnością. Pa
rowy statek,Kaslor odpłynął do Mar
sylii, dla zabrania tamże Jene
rałów Damremont i Perrgaux.
Donoszą z.Port-Vendres; podróżni
z Barcelony przybyli opow iadają ,
iż tamże obawiają się rewolucyj
nego, poruszęuja, i z tego powo
da włoskich, politycznych wychodź•ców zamkpięto, do Cytadełli. —r
1 2 . m arca: telegraficzną, dępęsza
z Bajonny donosi co następuje: d.
1 0 jenerał Ewans zmusił nieprzyja
ciół, do poruszenia, zdaje się iż zamielzą środek temuż przeciąć i między
Astigarraga i Ojarzną; stanąć.
W wieczór tegoż dnia ogień je
szcze trw a ł, i ną granicy powszechnem było mniemanie iż,A ngiel
ska kolumna weszła do Asligarraga. O Ęsparterze i Sąarsfildzie
nic nie wspominają,— Z Bordcau.y
donoszą: 1 0 b. m. Generał Ewans
zajął wzgórza G alzao, między
Astigarraga i Toloza,
Usypał
bateryje wyparłszy, nieprzyjaciół
z pierwszego stanowiska. Saarsfild
także uczynił poruszenie na przód.
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A nglya. Londyn 11
marca.
Na posiedzeniu ’ izby niższej 10
marca gdy była mowa o sprawie
Hiszpańskiej, P. O’ConeIl dowo
dził: że dotąd te okruciństwa zobustron nie ukończone rządowi
francuzkiemu przypisać należy.—
Twierdził te n że; iż przeseła cią
gle różne potrzeby temuż, i spo
kojnie na to spogląda, iż żołnie
rze francuzcy na Pirenejskie gra
nice wysłani weelu pumnożenia
wojsk królowej, gdy roskaz ta
kowy zmieniono, przeszli do Don
Karlosa.— Jeszcze dotąd wysy
łają na granice Hiszpanii broń i
amunieyeą ztąd.
Parow y statek
M essager jest teraz w drodze z
1 0 ,0 0 0 broni.— 15 marca: W czo
raj na giełdzie rozeszła się wieść
iż rząd odebrał nadzwyczajną dro
gą wiadomość, iż Karoliści pod
San Sebastyjanem przez siły od
porne Anglo-krvslynów pod rozka
zami jenerała Ewans napadnięci
zostali. Porównywając tę wiado
mość zudzielonemi z P aryża, zdaje się iż zasługują na wiarę.

H iszpania. M adryt 28 lutego.
Pokazuje się iż przed bitwą pod
Bunel cały batalion Centa prze
sz e d ł na stronę karolistów , Forcadell więc dowodził siedmią ba
talionom piechoty i czterema szwa
dronom ja z d y , samym wyborowym
wojskom, którzy przy odgłosie
Muzyki w ogień postępowali.—
W tern dniu można się było prze
konać iż nie tylko niedoświadczeni Gueryllasowie walczą za Don
Karlosa.—
Forcadełl i Kabrera
dowódzcy Karolistów, clieą zamo
żne miasto Reąuena obledz, wia
domość ta wzbudziła tu wielką
niespokojność. W Cuenza w cza
sie odjazdu jenerała Narvaez mia
ły niespokojności wybuchnąć. ---Z Bajony donoszą, że Izabeliści
otrzymali zasiłek 3 5 0 0 wojska.

(g. p . s .)

T3* Ner 23 Zbieracza z p rzy 
czyny świąt wyjdzie dnia 29
b.m. to jest we środę.
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F rancya. P a ryż
1 4 marca.
G azette de France donosi: roz
chodzące się wieści o zajść ma
jącej zmianie w miuisteryjnm codzieu więcej ważności nabierają.
Dziennik P a rysk i donosi: Śledztwa
w processie Meuniera doprowadzi
ły do ważnych odkryć, i że wiele
współ-winnych wynaleziono. Inny
dziennik twierdzi, iź oprócz Lavaux i Lacaza, trzy osoby zM euuierem stawione będą w izbie pa
rów.— Naczelnik komory wydał
rozporządzenie do wszystkich nad
granicznych celnych kómor, w któ
rym zabrania, pod jakimkolwiek
pozorem w prowadzanie do króle
stwa kieszonkowych pistoletów;
nawet do opłaty takowe nadal
przypuszczone być nie mąją. —
Z San Sebastyan donoszą pod d.
10 b. m. długo oczekiwane poro
szenia wojsk naszych nareszcie
się rozpoczęły.
Od strony gdzie
Hernani leży słychać ogień dzia
łowy i ręcznej broni.
2 5 0 ran
nych przywieziono już do miasta;
utarczka jest zarówno zawzięta
jak mordercza. Lord John Hajjestna
pokładzie okrętu spodziewają się iź za
podniesieniem się wody rozłoży się
przed Fuentarabia. Stanowisko pod
A rnerraga zajęły dziś wojska nasze.

H iszpania. M adryt 6 marca.
Na posiedzeniu Stanów d. 4 b.m .
wniósł p. Calvo de R ozas, iżby
rząd członków tutejszej junty karolistowskiej, których w pływ w ca
łej prawie Hiszpanii się rozcią
ga, uwięzić rozkazał, i jako za
kładników zatrzymał, dopokąd im
powiel zonę pieniądze wydane nie
zostaną, aby takowe dla dobra
kraju użyte być mogły. W isto
cie uwięziono tu wielo karolistów,
między innemi margrabiego Alcantara, byłego Szambełana Don Carlosa.— 7 marca: Na posiedzeniu
Stanów d. 5 . b.m . zatwierdzono
iź projekt w zw yż wspomniony
przez p. Calvo de Rozas podany,
jako bezzasadny przyjętym nie
będzie. Donoszą zPampeluny pod
d. 2 7 lutego: bataliony Cordowy
i Almanza, do Dywizyi Alaixa
należące, przybyły tu przed kilką
dniami, swój krótki pobyt odzna
czyły kradzieżą, morderstwem i
różnemi innemi zbrodniami.
Ko
misarza policyjnego zamordowano
w chwili, gdy chciał jednemu fran
cuzowi życie uratować; w ten sam
wieczór dwóch strzelców zostało
przez tych żołnierzy zabitych. —
Donoszą z Walencyi i Katalonii;
iż obydwie te prowincyie są w rękach
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karolistów.
Oddział Forcaaella
został niedawno przez 2 0 0 0 re
krutów z Huerta wzmocniony. —
Officer Sztabowy z wojsk królowej,
Kon Melchior dcl Kastano, były
towarzysz broni Morilla, został
W Walencyi na poblicznym gościń
cu przez karolistów zamordowany.

ROZMAITOŚCI.

zabity więc ogłoszony został m
czennikiem, na i wielką pocięci
wiernych. Ta gorliwa pobożno:
spowodować miała Sułtana i
wyrzeczenia tych słów : M
poddani są bardzo nabożni, będ
się starał aby powinności relig
ściśle dopełniali. W tym celu w 1
dał Firm an, w którym pod kai
chłosty nakazuje ścisłe odbywan:
modłów i obrządków religijnycl
------- ( g. p . s
Jednym znajznakomitszych ż;
jących dramatyków niemieckichjei
Fryderyk Halm.
Jego poem;
dramatyczny Griseldis, zwróć
uwagę wszystkich znawców pię
knej poezyi, prawdziwej poezj
serca. Drugie jego dzieło drama
tyczne Camoens miało być w pi
łowię b. m. marca dane na nadwoi
nym teatrze wiedeńskim.

Konstantynopol 16 lutego.—
Gdy sułtan przed kilką dniami
z świtą swoją przez jeden most
przejeżdżał, zastąpił mu drogę
Derwisz i w te słowa się odezwał:
Baszo niewiernych! Przed Bogiem
zdasz rachunek z twojego bez
bożnego postępowania. Niszczysz
Islainism i ściągasz gniew nieba
na nas i na siebie. Sułtan z wiel
ką trudnością zaledwie zdołał się
uwolnić od tego fanatyka, który
wkwandras potem żyć przestał.
Na żądanie braci jeg o , ciało wy TT’ Ddwie ka rtki do dzisiejsze
go notneru dodane zostant
dane im zostało. W wieczór ro
łaskawym czytelnikom prs^
zeszła się wieść iż jasność pro
nomerze 25.
mienista wznosi się nad teniźe,
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nie mocą którego pobierana opłata
oiti. F bancya. P a r y i 19 marca.—
m itioże jeszcze żaden z proccssów w bramach miasta rozciągnąć się
: Łiie spowodował tyle pisania, ile miała i na przedmieścia. W dniu
ii, i^bccuie prowadzony IMeuniera. Bli- tym , od którego rozporządzenie
i tsijko od trzech miesięcy ' w pałacu to wykonanem bydź miało, stara
ttltn-uxemburg 14 urzędników zaję- ło się pospólstwo przeszkodzić te
ol l®ych jest ciągle spisywaniem in- mu , obchodząc się nie przyzwo
Podżegacz
lymiiwizycyj, wydawaniem rozkazów icie z urzędnikami.
ijijotio uwięzienia i t. p. W tej chwi- tegoż, niejaki Dreux, został na
G.t.s.i niewiadomo jeszcze kiedy ta tychmiast uwięziony, tego samego
tli uprawa w izbie parów przedstawio- dnia w Yvieczór zebrało się po
acłjją być będzie mogła.— Kozcbo- spólstwo przed jego więzieniem,
w«;zą się dziś wieści o zaszłych żądając uwolnienia.
Prefekt uiTOjJozruehaeh wLionie i Algierze, wiadomiony o tćm , żądał zbrojnej
pię. nowo odkrytych piekielnych raa- pomocy. 2gi regiment KirassyjepnĄbinach i t. p. te atoli wiadomości rów udał się zaraz na plac, po
Jtai.vszystkie są bezzasadne. — Gazeta kilku wezwaniach i wystrzałach
nypernps donosi:
W minisleryuin rozproszył się tłum. Kilka kamieni
aJnt-praw wewnętrznych spostrzegać rzucano na Kirasyjerów; lecz nie
ię daje zakłopocenie względem przyszło do utarczaki. Przy odej
mutnego położenia klassy robo- ściu poczty porządek był już przy
niczćj w Lionie, blisko 3 0 ,0 0 0 wrócony, opłata wybrana bez naj
/51'Kfr'obotników nicmają się z czego u- mniejszego zc strony mieszkańców
kttoi,rzymać. Prezydent tamtejszy o- przedmieść oporu.— Telegraficzna
^tisując ich smutny stan, udawał depesza z Bajonny pod d. 18b. m.
>ię do rządu o wsparcie. 2 0 ,0 0 0 donosi co następuje: Uderzenie
| ranków, które minister spraw we- Jenerała Ewans na Hernani; zupełnie
anętrznych rozdać kazał są bar- się nie powiodło karoliści bowiem zo
jińłlzo niedostateczną jałmużną. — stali przez 8 batalionów przez
eri.Dz*icunik Charle de 1 8 3 0 donosi: Infanta Don Sebastiana przypro
SSłV Amieus przyszło do niespokojno- wadzonych wzmocnieni.
KrystyŚci. Na żąadnie rady miejskiej ni zostali do odwrotu zmuszeni,
Wydano królewskie rozporządze zajęte od 1 0 b. m. stanowiska

— XLVIII.
w największym nieładzie opuścili
i do San Sebastiau dziś przybyli,
gdzie przed niemi przywieziono
1 5 0 0 rannych.
Batalion angiel
skiej marynarki zasłaniał tylko ich
odwrót.
Espartero stoi wDuran20, Saarsfield w Los Berios. Ten
wypadek jest dla sprawy Don
Bartosa wielkiej w agi; jest bo
wiem niezaprzeczoną prawdą, iź
rząd królowej użył prawie osta
tnich środków , aby uderzenie Je
nerała Ewans zrobić stanowczym.
Wiadomości z Madrytu do 11 b. m.
dochodzące donoszą, iż Jenerał
Alaix złożył już nieodmiennie do
wództwo, uw ięziony jest w Burg o s, gdzie ma bydź przed sąd
wojenny stawiony.
A nglya. Londyn 18 marca.—
Na wczorajszym posiedzeniu izby
niższej, wszczęła się między p.
Maclean i lordem Palmerston ro
zmowa
względem przesełanych
wojennych potrzeb królowej Kry
stynie, których wykaz, na żąda
nie pierwszego został izbie przed
stawiony. P. Maclean pytał się

szczególniej, czyliby na żądań
kfólowćj jeszcze więcej takowy
przesłano, i czy zaręczenie zapl
cenią tychże jest jakie. Lord P;
merston odpowiedział na to ,
stosownie do poczwórnego trakt
tu królowa Hiszpanii tak dłuj
będzie w wojenne potrzeby zaop
trywaną, dopokąd cel tegoż osi
gnionym nie będzie, co się tyc;
zaręczenia zapłaty, będzie to t
kie samo jak to, które w czas
ministerium Pella od rządu prz
jętem było, a które nieogranicz
ło się na wydanych w zapłać
Wexlach. Na czem się jednak t
koWe zasadza, nie wyjawił lo
Palmerston.
P ortugalia. Gazeta Times d
nosi pod d. 1 marca zLizbonj
Rozeszła się tu wieść iź 4ty r
giment piechoty stojący w Elwas
zbuntował się i miasto rabowa
---------( g .

p. s

J3“ Następjry

N er z p rzy czyi
święta wyjdzie dnia 5 kwietni
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F hancya. P a ry ż 21 marca.—
Donoszą z Algieru pod d. 2 6 lu
tego jenerał Kapatel pragnie jak
słych ać, dzielić niełaskę która
marszałka Clauzel spotkała. Żą
dał już pozwolenia powrócenia do
Francyi, i uzyskawszy takow e,
czeka tylko przybycia jenerała
Damremont dla złożenia dowództwa.
O pobiciu Anglo krystynów dono
szą z Bajonny pod d. 18 b. m.
następujące szczegóły: przybyło do
tutejszego miasta kilka depeszy
z San Sebestianu; wszelkie się
zgadzają na t o , iż pobicie Anglokrystynów było zupełne i stanow
cze. 4 piękne angielskie armaty
miały się w ręce karolistów do
stać. Oprócz tego rozeszła się
wiadomość, lecz uie pew na, iż
dwie kompanie z królewskiej An
gielskiej marynarki karoliści w nie
wolą wzięli.— Dzienuiki tutejsze
donoszą o przybyciu wczoraj do
tutejszej stolicy barona James Rotszyld z Frankfurtu, dodają: iź obecność tegoż w położeniu wjakim
się teraz Giełda znajduje, jest ważnein zdarzeniem.
A n g ły a . Londyn 2 2 marca.—
Paryzki korespondent gazety Morning Chronicie donosi: Obawa rewolucyi którą w miernej klassie

ludu rozszerzyć chciano, zamie
niła się w przeciągu kilku tygo
dni w obawę kontrrewolucyi, i
gdyby Francyi zwyczaje lak były
w olne, jak instytucye, otwarte
zgromadzenia i głośne Petycye
byłyby już rząd o tem ostrzedz
powinny.
Odporne to przeciw
Doktrynerom postępowanie ważny
wpływ w yw rzeć może na zew nę
trzną i wewnętrzną politykę Fran
cyi. Bez wątpienia król będzie
chciał temu zapobiedz przekształ
ceniem Gabinetu, i jak się zdaje
w miejscu pp. M ole, Guizota i
Gasparin, otrzymamy Panów, Montaliwet i Soulta, zdaje się atoli,
iż ta zmiana nie tak rychło na
stąpi. Lubo mało znaczących zro
biono wiele odkryć względem In
dywiduów zajmujących się szalonym
zamachem na życie króla; i okro
pnie jest pomyśleć jak wielka jest
ich liczba, wielu miało zdała w
tym celu przybyć. Z licznych do
wodów jakie policya w tym w zglę
dzie zebrała okazuje s ię , iż w szy
stkie te osoby należą do najniż
szej klassy Indu.—
Tenże sam
korespondent zaprzecza ogłoszoną
przegraną Anglo-krystynów.
Kuryer jest bardzo lękliwy mniema
o n , iż zazdrość Iiiszpauów prze-

L.
ciw angielskiej legii za nadto jest
znaną, a doświadczenie
dawno
przekonało jak m ało na Hiszpań
skich jenerałów rachować można;
ociąganie się Espariera tein bar
dziej jest uderzaj,-jeem, od czasu
jak z pcwności.-j wiemy, iż Lord
John Haj wysiał do tegoż umyślnie
z depeszami parowy statek dla uwiadomicnia go o rozpocząć się
mających nieprzyjacielskich kro
kach ze strony Anglo-krystynów
Podług domysłów kureera, Esparteroma zamiar obalenia konstytucyi.
H is z p a m a .
M adryt 12 marca.
Położenie prowincyj od gór To
ledo do Kablillas jest bardzo smu
tne. Karoliści przechodzą kraj bez najmnieszej przeszkody. Kabrera na czele 6 0 0 0 postępuje ku
Saragosie, zdaje się. iż tym spo
sobem chce uwagę armii na sie
bie ściągnąć będącej w N aw arze,
pod czas gdy Forkadcll z 5 0 0 0
stoi pod W alencją.
( g . r . s.)

ROZMAITOŚCI.

W Bernie w Szw ajcaryi, 15
marca b. r. w śród dnia spostrze
żono człowieka z zapaloną latar
nią starannie coś po mieście szu
kającego, na zapytanie zdziwio
nych przechodniów odpowiedział:
Szukam sprawiedliwości. Lecz nie
doszedł jeszcze do ulicy sprawie
dliwości, gdy mu polieya w po
moc przybyła, i na ratusz zapro
wadziła. Czy tam znalazł to cze
go szukał? nie wiemy.

Zdaje się iż zwyczaj przedawania żon w Anglii, na ląd sta
ły się przeniósł.
W B ruxelli 18
marca b. r. właściciel dóbr nabył
żonę dzierżawcy za summę 4 0 0 0
fran. i 1100 fran. rocznego do
chodu zapewniwszy dzieciom. —
Umowę tę zawarto w szynkowni
jednej. Zona zdawała się bydż
zadowolniona.
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dym issyi, i wracają do Anglii.
F rancy*.
P a r y i 2 5 marca.—
Consiitutionel
donosi: Iż
król Jenera Iriarte zastępuje firigadiera
ośm dni przeznaczy! Ministrom R endon, który 16go Awantgarda
N aw et na w ycieczkę
do pojednania się. Po uplynieniu dowodził.
tychże ma zamiar przedsięwzięcia w pierwszych chwilach nie podo
stosownych środkow.'—
Journal bna rachować. Żołnierze Hiszpań
de Commerce donosi: W listach scy są zdemoralizowani, i obwi
z Guelnia uskarżają się bardzo na niają dowódzców o zdradę. An
zupełne ogołocenie z potrzeb tam gielska Irgiia zmniejszona jest do
tejszej załpgi.
Mimo kilkokro- 3 0 0 0 , znajduje się tejże 1 4 0 0
tnych przedstawień, nic tejże z rannych w Szpitalach w San SeSłychać o wielkiej re
Bony nie nadsćlają. Achmed Bej bastyau.
forty 1‘ikuje się w wałem na wzgó w ii którą dla dodania odwagi żoł
rzu położonem miasteczku , w bli nierzom przedsiewziąść zamyślają.
skości Konstantyny.
Do tegoż
A nglya. Londyn 2 4 marca.—
jako za niedostępne uw ażan e, spro Dziennik Truć Sun mniema: Iż
wadza w szystkie swoje skarby. Angielskiemu minisleryum nie poZbiera o n , i organizuje w tyle zostaje nic w ięcej, jak tylko Brypokolenia ta k , iż jeżeliby się Kon tańską legiią z Hiszpanii odwołać.
stantyna w moc francuzów dostała Dotychczasowy konsul francuzki
koniec wojnie by nie był położo w W a rsza w ie; p. Durand, ma
ny.— Donoszą z Bajonny pod d. być jak gazeta Times donosi: przez
21 b. m. Infant Don Sebastyan 1 7 p. Dutertre który długi czas był
opuścił U c i nani z 7-ma batalionami przy franruzkim poselstwie w Lon
piechoty i 2ma szwadronami jazdy dynie zastąpiony.
i udał się do T ojozy.
Anglicy
H iszpania. M a d r y t 1 8 marca.
którzy się w moc karolistów w po W iadomości zprow incyi są bardzo
tyczce d. 1 6 dostali, zostali roz niepomyślne, karoliści pod do
strzelani.-— Donoszą z San Seba- wództwem Palli la sa , którzy w Manstyjan pod d. 2 0 b. m. Skutki na cha b y li, rozciągnęli sw e siły w
szej porażki w d. 1 6 b.ni. oka Estramadurze aż ku Truxillo.—
zują się już: Jenerał Lemerehand Kabrera doniósł jenerał - kapita
i Brygadier GofEraj podali się do n ow i A ragonii, W alencyi i Kata-

— LII. —
lonii, pod d. 4 b. m. iź miasto
Ballestar przeznaczył na miejsce
pobytu jeńców zabranych pod Bunol, w liczbie 322 krystynów, i
że wszystkich kommenderujących
officerow ostrzega , iżby się z woj
skiem do wzwyż wspomnionego
miejsca w oddaleniu 6 mil nie zbli
żali, w przeciwnym razie kazał
by wszystkich jeńców rozstrzelać.
Toż samo by się stało, gdyby choć
jeden z karolistów zamordowanym
został. Jenerał Takon mianowa
nym został Jenerał-Kapitanem W y
spy Kuby. W Salamanka odkryto
rozgałęziony szeroko spisek karo
listów, którego głównym zamia
rem było, całą Kastylią do obu
rzenia się przyprowadzić, pod czas
gdy oddział karolistów miał przejść
Ebro. Uwięziono blizko 500 osób, pomiędzy temiż ma bydź wie
lu księży i właścicieli Dóbr. Spi
sek ten miał się aż ku Galicji
rozciągać Nawet w Madrycie obawiając się rozruchów przedsię
wzięto środki zaradcze.— Gaze
ty Angielskie donoszą z Bajonny

pod d. 14 marca co następuje:
W tych dniach udało się kilku ajentów z paryzkich i londyńskich
handlowych domów do głównej
karolistów kwatery, wcelu usta
nowienia warunków względem zna
cznej pożyczki którą Don Karlos
ma zamiar zaciągnąć. Lecz nad
spodziewanie doznali trudności ze
strony Don Karlosa, tak iż nie
dopełniwszy zleceń odjechali. Po
czem Biskup Leonu przełożywszy
Don Karlosowi iź w krytycznym
położeniu w jakim się znajdują,
Summy owe wielkie korzyści ma
przynieść mogą, dokazał tyle, źe
posłano kuryera za temiż i skło
niono do powrotu.
P ortugalia. Lizbona 8 marca.
Wczoraj został kortezom podany
nowy projekt Konstytucji.
Jest
on prawie zupełnie naśladowaniem
ustawy Don Pedra, z dodatkiem
kilku artykułów konstytucyi z r.
1 8 2 2 ; a mianowicie względem uslanowienia nowej Dynastyi w
przypadku gdyby poboczna linia wy
marta.
( g.p . s .)
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F rancy* .
P n r y i 3 0 marca.— •
G a zrtlc de France donosi: Sły
chać było przed niejakim czasem ,
iż F regalla, na której książę Lu
dwik Bonaparte odpłynął, wprost
udać się ni.ała do Stanów Ziednoezonych.
Gdy atoli do Nowego
Jorku przybyła, udała się ku po
łudniowemu Morzu. Domysły, iż
■wyprawa do Konstantrny do nie
ograniczonego czasu odłożoną zo
stała, nabierają ważności.— Listy
prywatne z głównej kwatery In
fanta Don Sebastyana donoszą pod
d. 19 marca: Infant Don Se
bastyan opuścił wczoraj T o lo z ę ,
główną kwaterę przeniósł do A z peytja , zkąd ma zamiar udać się
do Durango wcelu spotkania się
z Gsparterem, i temuż jeżeli dotąd
odwrotu nie przedsięwziął, prze
ciąć drogę do Bilbao. — Gazety
karolistowskie zapełnione są nową
Krystynów porażką.
G a sette de
France donosi z Irun dnia 2 3 b.
m. W czoraj odebraliśmy ważną
wiadomość o pobiciu Espartera przy
Zornoza. 2 1 , został on przez
Infanta Don Sebastyan przy Zor
noza zaczepiony. — N ie mamy je
szcze szczegółów tego spotkania,
lecz zw iaro-godnego źródła do
wiadujemy się iż pobicie to , do

kładniejsze było, jak poprzedzają
ce jenerała E w ans. Krystyni mieli
przeszło 3 ,0 0 0 wjeńcacb stracić,
ilość zabitych nie jest nam wia
doma. J e żeli, jak zapewniają Je
nerał G oni, porozrywać mosty ka
zał między Durango i Bilbao, po
łożenie jenerałów królowej będzie
bardzo przykre. — Przybyły kuryer
z Madrytu przywiózł listy do dnia
2 2 b.m . donoszą w tychże, iż w ia
domość o bitwie pod Hernani zro
biła tamże wielkie wrażenie; spokojuość jednak uie została naru
szoną.
A nglya. Londyn 2 8 Marca.
S łychać, iż Rząd rozkazał w ysłać
posiłki, dla znajdujących się bata
lionów marynarki w San Sebas
tyan , takowe mają niezwłocznie
na parowym statku P luto odpły
nąć; również i okręt zammunicyą.
— G azeta Times potwierdzając udzieloną w G asette de France wia
domość , o księciu Ludwiku Bo
naparte dodaje: Iż tenże w końcu
stycznia przybył w dobrym zdro
wiu do Rio Jouejro. Fregattana
której płynął, za przybyciem do
N ow ego Jorku, zastała rozkaz
tamże mocą którego zawieziono
księcia do Brazylii. Powód tej
zmiany nie jest nam wiadomy.

ŁIV— Maltańskie gazety zawierają
następujące wiadomości z Perśyt; — Sir Henryk Beibune, i
wszyscy brvtauscv officerowie w
perskiej służbie będący, towarzy
szyli wprawdzie szachowi w wy
prawie , lecz gdy się dowiedzieli,
iż takowa ma być do Herat wyr
mierzoną oznajmili stanowczo, iź
stosownie do rozkazu ich rządu,
przy napadzie na Afglianów pod
żadnym względem dowództwa ob
jąć nie mogą.
Konsul rossyjski
znajdował się wobozie perskim,
ma być zamiarem Rossyi wysła
nie konsula do Herat — Obawia
no się w Stolicy i południowych
prowincyach Persyi niespokojności
gdyby się Szach głębiej zapuścił,
przyjaciele więc tegoż namawiali
go do odwrotu. Lsbeki, Turkomanie i mieszkańcy Herat, do któ
rych się takoż Bueharyjczyey przy
łączyli, mieli się przeciw Persyi
złączyć, i spodziewać się należy
zaciętej wralki.
H iszpania. M adryt 21 Marca.
Wiadomości od pulnocnej armii
sprawiły wielkie przerażenia i po
mnożyły niechęć ku gabinetowi.

Wszędzie słyszeć można zapyta
nia, co angielska legia, która lak
wiele kosztuje, dobrego zrobiła?—
Brak wiadomości z Estramadury,
Walencyi i Aragonii pomnaża niespokojność.
P ortugalia. Lizbona 20 Marca.
Do głównych artykułów nowego
projektu konstytucyi należą oprócz
wspomnionych następujące: rząd
ma być monarchiczno - konstytu
cyjny, > w dynastyi Braganza dzie
dziczny; ciało prawodawcze skła
dać się ma z dwóch izb, z senanatorów i deputowanych; trwanie
izby deputowanych jest na cztery
lata ustanowione, a w każdym ro
ku ma być jedna sessya ; na każ
dą z tychże mają być prezes, vice - prezes i sekretarz nowo wy
brani ; żaden członek obu izb nie
może być urzędnikiem miejskim,
a gdyby który takowy przyjął,
traci prawo zasiadania. — Po
wszechne jest mniemanie, iż partya miguelislów tylko skutku po
wodzenia Don Karlosa w Hiszpa
nii oczekuje, dla wypowiedzenia
posłuszeństwa królowej Donnie Ma-
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rozmaite wiadomości.
isprt
,«tai

K raków .
W duiu 9 Kwietnia 1837 roku,

taiiłtzasnął wiecznym snem w pokoju
niiiiigprawiedliwych: M ichałowski Jó
z e f, Senator dożywotni krainy naMtaszej, od jej utworzenia ten urząd
m^rpinstujący— Ogłaszając te żałobną
tąńnwiadomość, o zgonie człowieka,
u rąktóry we wszystkich stosunkach
kwliiitowarzyskiego życia był zawsze
ozaizitrównie miłym jak przykładnym;
ze słlwstrzymujeiny się od wszelkiego
m ą d u życia jego publicznego— gdyż
msiitylko bezstronna i nieuległa niztoykomu potomność może sądzić sprat ro-wiedliwie mężów przy sterze rząłiź-du będących i na ich postępowa
li'n ie zasłużone wydawać wyroki—
typ Lecz te nie ubliżą pamięci zmar
z ł e g o , bo cnoty prywatne pochotjin, dzące z dobrych skłonności serca,
myjąt.są zawsze pewną rękojmią cnót
• fi publicznych — A nieprzyjaciel tyliź patko jeżeli mógł go mieć Michałow:i paski, zaprzeczyłby temu, że siedmszpa-dziesiąt- letnie życie tego Męża by'.MŃało obrazem dziejów cnotliwego
eMiczłowieka — takie Łożycie, przyjai. s. ciele krewni dzieci uwielbiając śledzi
em li i rozważali, chcąc się nauczyćpozyskania tej czci jakiej od wszystw'kich doznawał, tego szczęściaktós i r® nawet w śród nieszczęść na ło

nie familii stw arzał; i tej sławy
poczciwego i prawego obywatela
co jego wspomnieniu zawsze to
warzyszyć będzie.— Zspokojnem
czołem, z ufnością w Bogu jako cno
tliwy mąż patrzył w ostatnich
chwilach życia na przybliżającą się
wieczność, ten koniee wszystkich
nikczemności świata za któremi
próżność i uierozum z narażeniem
nieraz własnej sławy uganiają się,
jak gdyby wiecznie trwać miały—
A jeżeli żal jaki skonaniu jego to
warzyszył to chyba że konał nie
mogąc poraź ostatni uściskać wszy
stkich lubych mu dzieci, i błogo
sławieństwem ojcowskiem umocnić
ich w cnotach dla których za ży
cia szczycił się że był ich ojcem.
Zwłoki tego Męża serdecznemi
łzami stroskanej familii i wszyst
kich znających go zbliska skropio
n e, odprowadzone zostały od licz
nie zgromadzonej publiczności w
duiu wczorajszym na cmentarz, bez
wszelkich oznak należnych Jego
godności, gdyż taka była ostatnia
wola zmarłego — Dziś zaś w Ko
ściele Panny Maryi odbyło się ża
łobne Nabożeństwo wobec Senatu,
Akademii, Kapituły, Sądownictwa,
wszelkich władz krajowych i zgro
madzonych przyjaciół i powszechńtf-
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ści — Na którem JWielmoźny
JMA. Łetowski Ludwik, Kustosz
Kanonik Katedralny Krakowski,
S . T . D. Kawaler orderu Świę
tego Stanisława, czułą i naucza
jącą przemową, uczcił pamięć
zmarłego.

zagranicznych konsulów i familij
schroniło się na W yspę Maltę,
tamże znajduje sięjuź przeszło 4 00
osób obcych. Rząd przedsiębierze
największe środki ostrożności, wy
dano rozkaz do znajdującego się
w Trypolis konsula W Brytanii aby
nikomu pozwolenia wyjazdu do
Malty nie udzielał, dopokąd tenże
piętnasto-dniowej kwarantanuy nie
odbędzie.

Sułtan Machmud zdaje się na
śladować Kalifów, Harun Al Raszyda i Al Mamuma, chce bowiem
r
w swej stolicy naukowość dopro
Śmiertelność pomiędzy dziećmi.
wadzić do tego stopnia, jak za Z 1 ,0 0 0 dzieci, karmionych,przez
panowania tychże w Bagdadzie i matki , w ciągu karmienia umiera
Damaszku było. W tych czasach najwięcej 3 0 0 ; lecz z takiejże ilo
otworzono wPera szkołę lekarską, ści karmionych przez mamki dzie
w której prelekcye dawane będą ci, przynajmniej połowa zchodziz
przez europejskich professorów, tego świata. Jestto napomnienie
Nauce praktycznej Anatomii sprze dla rodziców, którym owoce ich
ciwiali się z początku bardzo Ule małżeńskiej miłości są św ięte!
mowie, lecz nareszcie Szeik Islam
Pomiędzy gazetami francuzkiemi
pozwolił pod warunkiem, iżby do
sekcyj używano tylko ciał Żydów, Gasetle de France jest najstarsza.
Wychodziła już za czasów trzydzie
i Chrześcian.
sto-letniej wojny, i dla tego w pier
Najsmutniejsze wiadomości do wszych jej latach czytamy jeszcze
chodzą nas z Trypolis. Dotąd 3 0 ,0 0 0 raporta wojenne Wallensztajna.
(G .L .j
ludzi padło ofiarą zarazy. W iele
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a>d a ar y y E
F rancya.
Paryż 31 Marca.-—
Książe Lubeeki wyjechał dziś ztąd
na powrót do Petersburga. — W
następny Poniedziałek, ma bydź
niezawodnie proces Meuniera w
Izbie Parów przedstawiony. Licz
ba osób w tymże za winne uzna
na , nie jest jeszcze wiadomą. —
Journal du Commerce donosi:
Zdaje się , iż zpewnością donieść
możemy, źe ostatnim zaradczym
środkiem przez teraźniejsze ministeryum wojny przedsięwziętym jest,
uformowanie trzech szwadronów
wyborowej kawaleryi której prze
znaczeniem będzie, służyć za es
kortę królowi. Kie wiemy jesz
cze z pewnością nazwiska tegoż
korpusu; lecz mundury będą bar
dzo do byłej gwardyi przybocznej
podobne. Żołd dla każdego z tych
żołnierzy ustanowiony jeden frank
dziennie wynosi. — Dziennik P aix
donosi: W minisleryum dotąd się
nic nie odmieniło. Hrabia Mole
zajmuje się ciągle ułożeniem tegoż
tak, iżby większość głosów miał
za sobą. Jeżeli mu się to uda,
niezawodnie odsuną się P. Guizot
i jego stronnicy. Wprzeciwnym
razie , należy P. Guizot próbować
szczęścia. — Donoszą z Bajonny pod
dniem 2 8 b. m. Don Karlos 2 4

był jeszcze w-Estella. Wiadomo
ści zgłównej Karolistów kwatery
wystawiają poruszenia Espartera
wniekorzystnym dla legóź świetle.
Iirystyni zajmują dawne koło Pampeluny stanowiska. Rząd madryc
ki ma zamiar W'zmoenienia półno
cnej armii 3 0 ,0 0 0 ludzi, powiększej części z gwardyi ruchomej
złożonemi.— 2 Marca.: Wczoraj
sza Telegraficzna depesza z Bajówny donosi: Infant Don Sebaslyaa
przybył dzisiaj z dwoma bataliona
mi do Iran. Dwa francuzkiebata
liony udały się natychmiast do Croix
L evee, dla uważania Karolistów,i
wrazie napadn zasłonięcia uas. E«partero jest w Bilbao, Ewans w
San Sebastyan a Saarsfield w Pampelunie.
A nglya. Londyn 1 Kwietnia.—
Rozchodzi się wieść iż rząd brytański pośle więcej wojska do Hi
szpanii. — Gazeta Times donosi:
Dowiadujemy się z SanSebastyanu
pod dniem 25 p. ni. iż jenerał
Ewans ma rozpocząć nowe dzia
łania, w którym mu dwie dwuna
sto-funtowe armaty; dwie Haubi
ce na pokładzie parowego okrętu
Bhadamnntus do Sacoa wysłane do
pomagać będą. Zdaje się iż jest
zamiar uderzenia na Irun i Fuea

—
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tarabia.
Znaczna ilość broni i
ammtinicyi została na 1'regatte ln eonslant wPortmoutli naładowaną,
ztamtąd odpłynęła do San Sebastyan, a później do Lizbony. —
W Santandcr magazyn prochu zo
stał w powietrze wysadzony, przez
co cała ulica zniszczoną została, i
ludzi wiele życie straciło. — W
Irlandyi w wielu miejscach wybu
chły zaburzenia z powodu gwałtow
nego pobierania dziesięcin. — Po
dług listów z Tunis z dnia 11 Lu
tego Bej Konstantyny przedsiehierze nadzwyczajne środki dla bro
nienia się przeciw oczekiwanej
francuzkiej wyprawie. Także i
Bej Tunelauski jest wstanie obronnym. — Dziennik Morning
H erald doniósł: Iż w potyczce 16
p. m. pod Hernani, sztandar 9go
regimentu legii dostał się w moc
Karolistów.— Xiąźe Polinia kwraz
z swoją małżonką i synem Arman
dem po pożegnaniu się z rodziną
monarszą w zamku Windsor, udał
się do Donor celem odplynienia
do niemiec na kilka miesięcy.
H iszpanya. M ądry123 Marca.—
mm—^

Deputowani strony opozycyjnej zło
żyli radę w celu uchwalenia adressu do królowej względem porażki
legii brytaóskiej. Gwardya naro
dowa m a, jak słychać pójść za ich
przykładem. Z prowincyonalnej dcputacyi z Atawa, i od Junt Ma
lagi, Badajoz i Kaceres takoż adressy przysłano. W pierwszym na
legają szczególniej na wdanie się
otwarte Anglii iFrancyi, a wtrzech
następnych wystawiają jako nieodbicie potrzebne zmienienie artyku
łów nowego konstytucyjnego wnio
sku, szczególniej w utwierdzenia
praw obywatelstwa Hiszpanów.
Gdyby się to niestało, ogółne
powstanie partyi Ultra liberalnej
byłoby niezawodneni.
Gazeta Morning Cronicle donosi:
Irribaren dowódzca korpusu Saarsfielda został 2 2 b. m. przez karo
listów pobity, i tegoż dnia wró
cił do Pampeluny.
W łochy. Smutne wiadomości
dochodzą o częstych bankructwach,
jeden dom handlowy podupadły w
Komo, winien jest 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1
rów.
( gps.)
—
m u 'm m iuiT m anrir.~..
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3> © & a ? 7 k &•
F mancya.
P a r y ż 4 kwietnia.
Słychać, iż rząd francuzki wcho
dzi w układy z hiszpańskim w zglę
dem odstąpienia części gruntu na
jednej z wysp Balearskich, w ce
lu w ystaw ienia tamże szpitalu.—
Rada miejska w Mahoń mianowa
ła komissyją do rozpoznauia tego
żądania, a mianowicie do zasta
nowienia s i ę ,. czyliby nie było
dobrze, małą wyspą będącą w por
cie Mahoń do tegoż użyć.
Dla
rządu francuzkiego byłoby to od
stąpienie w względzie komunikakacyi z Algierem wielkiej wagi.
L ist prywatny z Bajonny z d. 1.
b .m . donosi eo następuje; komi
sarz rządu francuzkiego w głównej
kwaterze jenerała E w an s, p. Senilh e s, i angielski komisarz pułko
wnik W ild e , uiedawno udali się
do B ilbao, w celu przedstawienia
jenerałowi Espartero konieczności
wzmocnienia
korpusu
będącego
w N aw arze lub zostającego pod
dowództwem jenerała E w a n s, ai żeby który z tychże mógł odporne
działanie przeciw karolistom przedsiew ziąść. W Portugalecie miało
w siąść na okręt 5 0 0 0 ludzi z kor
pusu Espartera w celu udania się
do Balmazeda w K astylii; rząd
bowiem potrzebuje pom ocy, dla
wzmocnienia okolic stolicy. Wdo

linie Bastan znajdują się obecnie
tylko 1 0 0 0 karolistów. Miasto Bar
ga w Katalonii, nie dostało się
jak mniemanno w moc karolistów;
lecz przeciw nie, udało ■się brygardijerowi Ajerbe stanowisko to
zaopatrzyć w żyw ność.— G a z e ltu
w iec zo rn a donosi: i ż 2 6 p. m. po
nagle przytłumionym poruszeniu
karolistów, było w przeciwnej parlyi
poruszenie do którego się miało
kilka kompanij gwardyj narodowej
przyłączyć i mnóstwo ludu; przy odejściu kury era, nie wiadomo było
jaki obrót ta rzecz w zięła. — W iado
mość ta okazała się pózuiej całkiem
zmyśloną.
A n c ł y a . L o n d y n 1 Kwietnia.—
W lych dniach rozeszła się w ieść,
iź pomiędzy Lordem Palmerslon
i niektóremi członkami miuisteryura
przyszło do poróżnienia, zpowodu
wysełania znacznych zasiłków kor
pusowi angielskiej marynarki ma
jącemu czynny udział w domowej
wojnie w Hiszpanii, i że pierwszy
miał żądać dymissyi.. —- Okropno
ści jakiemi się domowa wojna w
Hiszpanii odznacza , zpowodowała
dziennik S ta n d a r d do następują,Cych u w a g ; Krystyni mieli Bisku
pa Pampeluny, i wielu Karolistów
od grudnia w ich mocy zostających
na śmierć w skazać. T o jest prze-
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raźające, i nie może jak tylko naj
w ięk sze oburzenie w każdym A n
gliku w zbudzać, iż kraj nasz w tak
pożałowania godnej walce udział
ma. N ie możemy się wstrzymać
od pow lórzcuia, iż A nglia, nie
przewidując żadnych dla siebie wnastę p slw ie tronu Hiszpanii korzy
ści , powinna ją samej sobie zo
sta w ić, a to posłuży niezawodnie
do prędszego wojny ukończenia.—
G azeta Times tw ie r d z i, iż jene
rał Ewans nie będąc zdalnym na
dow ódzcę, darmo tylko krew brytańską przelew a, i pieniądze mar
nuje , bierze sobie w ięc za obo
w iązek zwrócenie uwagi członków.
Parlamentu na t o , iżby rekruto
wanie dla legii wslrzymanem zostało.
H iszpanya. M a d r y t 2 3 Marca.
Angielski poseł podał do rządu, iż
by małą ilość wojska w Galicyi i
Asturyi będącego, na wzmocnienie
korpusu jenerała Ewans do San
Sebastianu posiano. — Kabrera był
przed 8mią dniami z 1 0 ,0 0 0 pie
choty i 1 6 0 0 jazdy w bliskości
W a len cy i; ztamląd udał się do

C uensa, zkąd większa część micszkaiiców z swym dobytkiem uszla. — Karolistom we.wszystkiem
się teraz szczęście uśmiecha; z za
wartej podczas nieczynności jene
rałów królowej, umowy o poży
czkę , odebrali znaczne summy,
temiż nietylko zaległości opłacili,
lecz i fabryki broni znacznie wspo
mogli.
Kryslyni przeciwnie po
tylu usiłowaniach doprowadzili do
teg o , iż ruchomą gwardyą naro
dową w ezw ać musieli aby 3 0 ,0 0 0
ludzi północną armią wzmocnić.—
Już dość dawno zw iązki między
Saragozą i Katalonią są przecięte;
wojsko królowej w wielu miej
scach tego księstwa trzyma się
ciągle w fortecach, podczs gdy Karołiści przez kraj przechodzą.
P ortugalia. L izbona 1 8 Marca.
Z ministeryum wojny rozeszła się
urzędowa wiadomość z Algarbii pod
d. 9 M arca, iż Remeszydo został
zupełnie pobity. Gdy atoli do 15
rząd powtórnych wiadomości nie
odebrał spodziewają s i ę , że pier
w sze przesadzone były.
( g.p . s .)
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ROZMAITE WIADOMOŚCI.
F rancva.^i—Wiadomość o przyjść
mających da skutku zaręczynach
księcia Orleanu z księżniczką Meklenburską zdaje się więcej tutej
szy dwór zajmować jak zaszłe w
minisleryum nieporozumienia. Sły
chać, iź król wcclu nadania, tej
sprawie większej wagi życzyłby
sobie marszałka Francyi wysłać do
narzeczonej. Lecz że marszałko
wie obecnie dworowi przychylni
nie są do wypełnienia tegoż zle
cenia usposobieni, wybór zapewnie
padnie na pana Sebastyani, które
mu pewnie w nagrodę laska mar
szałkowska się dostanie. W Slrazburgu będzie Choiseul na* narze
czoną oczekiwać. Podług powsze
chnego mniemania zaślubienie na
stąpi 1 0 Maja w W ersalu, gdzie
oraz otworzone uroczyście zosta
ną tamtejsze galerye, co temu fe
stynowi więcej świetności doda.
W przeszłym miesiącu w Szwajcaryi, na górze Sgo Bernarda ka
rawana zjedenastu osób złożona
została śniegiem zasypana, złych
wyratowano tylko pięć,jedna znich
udzieliła nam następujące szczegó
ły , tyczące się tego zdarzenia:
-Burza gwałtowna z śniegiem na
gle powstawać zaczęła, uratowa

nia moje winien jestem w niejakiej
części' grubemu, kijowi i workowi
z owsem które przy sobie miałem,
na tych bowiem oparłszy sięśnićg
zostawił mi cokolwiek powietrza
do oddychania. W krótce po za
sypaniu wpadłem w sen , i w tym
mi się zdawało że jestem w moim
pomieszkaniu i źe z góry złodzieje
dobywają śię. Łoskot ten coraz
się do. mej głowy przybliżał, lecz
żadną miarą ruszyć się nie mogąc
czułem tylko, iż mi czapkę zgłow y zerwano, nareszcie pies od
grzebawszy śnieg z twarzy odbiegł
na chwilę aby ludzi na ptmoc vezw ać, byłem bowiem sześć stóp
w śniegu głęboko, był to pies z
klasztoru Sgo Bernarda których
tam kilku w tym celu chowają.
Tenże sam pies wyratował już przędemną 4rech z moich towarzyszów.
Nowo odkryta wyspa. Ko’o wysp
Karolińskich na Archip. lagu, pod
l i m stopniem północnej szeroko
ści , korweta Rouen nie dawno jednę wyspę odkryła. Krajowcyjej
są łagodnej natury i mówią dale
ko przyjemniejszym językiem, ni*
źli inni mieszkańcy wysp wielkie
go Oceanu. W północnej stronie
na pewnem miejscu, zwanem Ta-
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men , znaleziono szczątki jakiegoś
starożytnego miasta, do którego
tylko na czółnie zbliżyć się mo
żna , pcnieważ bałwany morskie
ląd podmuliwszy, ze wszech stron
go oblały. Ruiny te , mającepółtrzeciej godziny drogi obwodu, za
rosłe są drzewami kokosowemi,
chlebowemi i innemi roślinami. Po
jedyncze szczątki murów z brama
mi i strzelnicami, odznaczają ob
wód miasta. Kamienie, z których
takowe stawiane, są zupełnie od
mienne od znajdujących się w są
siedztwie, i w obrobieniu, tudzież
w spojeniu swojem udowodniają wy
soki stopień pomysłu, będący w uderzającej sprzeczności z obecną dzi
kością mieszkańców. Niektóre z
tych kamieni mają 2 0 stóp długo
śc i, a 5 szerokości i przy ich spa
janiu nie spostrzegano śladu wapna
rozrobionego z piaskiem. N ie da
leko tego starożytnego miasta wzno
si się góra, którćj skały pokryte
są figurami symbolicznemi, a ośm
godzin dalej w głąb kraju znaczniej
sze jeszcze odkryto gruzy. Mie

szkańcy pytani o początek tych
gmachów wskazują na niebo, jak
gdyby powiedzieć chcifeli, że one
są dziełem wyższych istot.

W Manszestrze został niedawno
na tamecznej scenie Aktor Camp
bell przypadkiem zastrzelony, gdy
bowiem jednemu zbędących na sce
nie artystów pistolet wystrzelić
nie chciał, dla pokrycia tego, wy
strzelono za kulisami z nieprzezornie nabitego pistoletu i trafiono
tegoż.
Donoszą ze Lwowa, iż d. 17
b. m. znany omtiibus {Sletlwagen)
p. L. Martina, odprawi ztamtąd
pierwszą podróż przez Podgórze
do Białej i stanie tam w tak wy
mierzonym czasie że podróżni bę
dą mogli zaraz nazajutrz wiedeń
skim szybkowozem w dalszą pu
ścić się drogę.

W Niemczech wychodzi obe
cnie sześćset piędziesiąt i pięć
pism czasowych.

Pismo to wychodzi trzy razy wtydzieii to je st: w PONIEDZIAŁEK,
ŚRODĘ i PIĄTEK o drugiej po południu. — Zaliczenie kwartalne na 36 Krów
wynosi Zip. 6 i przyjmuje się w handlach W ych K o c h a i S z r e i h e r a .
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F bancya.
P aryż 8 Kwietnia.— przed 14tą dniami rozpoczęte bydź
Wczoraj po ukończeniu rady w mi mogły.
A nglya. Londyn 6 Kwietnia.—
nisteryum , król przywołać kazał
do siebie marszałka Sou lt, wcelu N a posiedzeniu izby niższej oświad
naradzenia się względem spraw pu czył pan Hardinge, iź 13 b. m.
blicznych , i ustanowienia nowego poda adres do króla , w celu przed
gabinetu. Od N . Pana udał się stawienia N . Panu iżby kończącej
marszałek do księcia Broglie, pa się uchwały w dniu 10 Czerwca ,
nów Passy i Thiers. Skutek tego na tajnej radzie zatwierdzonej, nie
działania nie jest nam wiadomy. ponaw iał, mocą której wolno by
Spodziewamy się a toli, iż ułożone ło poddanym Brytanii wstępować
ministeryum odpowiadając oczeki Wsłużbę królowej hiszpańskiej,ja
w aniu, i życzeniom króla zadość ko te ż , żeby królewsko -m oiskie
uczyniąc, będzie w stanie politykę, wojsko na dal do wykonywania
która blizko od siedmiu lat dobro poczwórnego przymierza uźywanem
Francyi utrzymuje, przeciw w szel nie było. — Jedno z tutejszych pism
kim przeciwnościom energicznie i zachęca rząd do stanowczego po
skutecznie bronić. — W pałacuL u- stąpienia sobie przeciw Portugalii
xemburg robią potrzebne przygoto przytaczając, iż mnogie uchybienia
w ania do procesu Meuniera. Ri- jakich się taż przeciwko prawnym
daris który był za nie mającego ustawom poddanych brytańskich, i
udziału w tej sprawie uznany, lecz czynnościom angielskiego posła do
za burzliwe mowy uwięziony, zo puszcza , aż nadto dowodzą niestał wczoraj z pałacu Luxemburg przyjaźni jaką ku Anglii Ichnie.
do więzienia w Consiergerie prze Gdyby jednak Don Miguel stanął
prowadzony. — W liście z Bajonny na czele swych stronników w Alpod dniem 4 b. m. donoszą, iż jenerał garbii, i źle płatnych żołnierzy na
Saarsfield został od służby uwolnio swą stronę przeciągnąć zdołał, pier
ny. Jenerał Espartero zajmuje się wszą by pewnie myślą w Lizbonie
czynnie umocnieniem Bilbao i Por- było do rządu angielskiego o po-,
tugaletty. Do San - Sebastyan przy moc się udać. Dla czegóż Anglya
było dwa bataliony angielskiej mary ma lak wiele dla ludu czynić, któ
narki ; wątpią atoli, iżby działania ry największą niechęć dla jej in-
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teressów okazuje? Przynajmniej w ra
zić udzielenia pomocy nie tylko
utrzymanie Dynastyi portugalskiej
lecz i własne dobro na celu mieć
powinna. — Remeszydo organizuje
swych Guerillasów na nowo w A lgarbii, miało się do niego wielu
francuzkich oficerów przez Gibral
tar przeprawić. — Udzielone przez
tutejsze gazety w iadomości z pola
wojny w północnej Hiszpanii są na
stępujące : W częstych i długich na
radach między jenerałami Krystyn ó w , deputowanemi kortezów francuzkiemi i angielskiemi komisarza
mi o przedsięwzięciu nowrej obro
ny mówiono. Upewniają, iż ce
lem działania jest osadzenie linii
od Valcarlos do ujścia rzeki Bidasso a, wypełnienie tegóź ma nastą
pić przez połączone poruszenia z
Pampeluny pod dow ództwem Irribara , a z San-Sebastyan Ewansa.
— Podług gazety z Bombaj, w któ
rej wiadomości z Persyi dochodzą
ce do 2 6 Listopada pomyślne dia
brytańskiej sprawy były, donoszą:
Sir Henryk Bethunc i pod nim bę

dący angielscy oficerowie zostali
uwięzieni za to , iż się wzbrania
li wprzcdsiewzięlej w'yprawie do
H erat i Afghanistan Szachowi to
w arzyszyć.
H iszpanka . M a d ryt 1 Kwietnia.
— Powszechnie tu żałują, iź je 
nerał Seoane nie je st obecnie w
Madrycie. Ma on bowiem wielki
wpływ na gwardyą narodową i
wojska liniowe , obawiają się więc,
iżby korzystając z tego malkonten
ci zamiarów' swych do skutku przy
prowadzić nic chcieli.— 19 p. m.
przybył do portu w Kadyxsie an
gielski wojenny o k rę t, który ma na
pokładzie 1 1 ,0 0 0 broni dla woj
ska królowej. — W U tiel zajmująsię
Karoliści umocnieniem klasztoru i
uformowaniem barrykad. Powsze
chne jest mniemanie iż nie zdoła
ją wnijść do Regucna tamtejsza
bowiem ludność jest cała prawic
pod bronią. — Dnia 1 7 ) 18 Marca
widać była na giełdzie w ielką czyn
ność, jednakże papiery ciągle spa
dały.
( g.p . s .)

Pismo to wychodzi trzy razy w tydzień to jest: w PONIEDZIAŁEK,
ŚRODĘ i PIĄTEK o drugiej popołudniu. — Zaliczenie Kwartalne na 36 Nrów
wynosi Zip. 6 i przyjmuje się w handlach Wyeh K o c h a i S z r c ib e r a .

W Krakowie Czcionkami Józefa Czecha.

IP <Q IL U I f 1 a A .
F bancya. / W y s i l Kwietnia^-—.
Dziennik JMessager ogłosił nastę-.
pujące szczegóły względem mini?
steryum. Zapewniają n as,iżpod Stawą nowego ministerym są na-:
Stępujące zasady: W ęwnęlrznapo
lityka ma bydź zupełnie przekształ
coną ; prawa, o wyposażeniu, utajeniu krajowych przestępstw i deportacyi, czyli wywołaniu z kraju,
zupełnie mają bydź zniesione. Rząd
nie będzie z W rześniowych ustaw
użytku robił, o ile te wolności
druku się tyczą. Go zaś do spraw
zagranicznych, te tylko do dwóch
ograniczono, to je s t: do hiszpań
skiej! algierskiej, co do pierwszej,
zdanie króla przychy lnićjszem się
okazało panu Thiers jak panu Soult,
pierwszy utrzymywał, iż no
w y gabinet ma zupełnie za przy
kładem Anglii postępować. — W
nocy z dnia 9 na 10 b. m. uwię
ziono pięć osób podejrzanych o
wspólniclwo w sprawie Championa.
— 12 Kwietnia: Gnzelte .des Trił>unuux donosi: Policya znalazła
wczoraj przy ulicy Qnai des Orpies u pewnej P ani, model machi
ny piekielnej. Zdaje się atoli, iż
tenże był przed 15tą laty zrobio
ny, wcelu pozbycia go wów czas
rządowi, jako mogący do bronie

nia fortec służyć. Mimo tojednak
policya śledzi ściśje, i pragnie
mieć wyjaśnienie od tego który
tenże robił, a obecnie w Anglii
mieszka. Siostra tegóż u której
w zw yż wspomniony model znale
ziono zdaje się spokojnie Końca tej
sprawy oczekiwać- — 13 Kwietnia
W tych dniach zostało wiele osób
uwięzionych, które pośród nocy
przy bijały w wiciu miejscach bun
townicze odezw y. - t—Wczoraj sły
chać było, iż Meunier zabierał się.
do ucieczki zwiezienia, i takowy
zamiar dopiero w chwili wykona
nia odkrytym został.
Ł e Cetiseur de L yon donosi:
Dnia 1 0 b. m. załoga tutejsza do
stała ostre ładuuki, niepokojące
wieści obiegają miasto.
Miszpamya. M a d ry t^ Kwietnia.
Jenerał Espartero nie wysłał jak
mu rozkazano 8miu batalionów
wojska w pomoc jenerałowi Ewans.
Niechęć ku Anglikom i legii* an
gielskiej coraz więcej spostrzegać
się daje, nagana jakiej dla hi
szpańskich jenerałów angielskie ga
zety nie szczędzą, jeszcze ją powię
kszają. Nadto znajome tu szcze
góły bitwy pod Hernani dowodzą,
iż niezdolność jenerała Ewans by
ła straty przyczyną. Powszechnie

— I.XVI. —
mniemają, iź przez nienawiść ku
Anglikom, mały wpływ jaki dotąd
Mendizabal ma, zupełnie zniszczo
nym zostanie.
Ministeryum nie
zastanawia się wcale nad obecnem położeniem.
Wydano roz
kazy aby warty podwojone zosta
ły. Gdyby niebyło blisko 6 0 ,0 0 0
chorujących na gryppę w stolicy,
obawa zagrażającego rozruchu urze
czywistniłaby się pewnie. Poczta
W Walencyi zupełnie wstrzymaną
została; od Albaceta do Reąuena
rozłożeni Iiaroliści zabrali wszy
stkie konie. Mówią, iź przy dru
giej wyprawie, która dopiero z
pogodniejszą porą nastąpi, starać
się będą, żeby Esparlero lub Ir-

ribaren bliżej siebie działać mogli
nim Ewans zaczepkę przedsięweźmie; jest to trochę późno błąd
swój uznawać, zdaje się, iź bar
dzo obecnemu nieporuszeniu Karolislów ufają.
Ciż mają teraz
11 do 12 batalionów na linii od
San Sebastian do Ojarzun; Irun
codzien prawie staje się więeej oszańcowanym, wyrwany bruk biorą na barrykady. Zapalono kilka
domów wbliskości szańcu przy mo
ście Behobia, w nadziei, iż wiatr
zaniósłszy ogień do szańcu zapa
sy prochu zapali. Krystyni takoż
do tych domów strzelali, aby się
ich prędzej pozbyć.
( g. p . s .)

ET" Ponieważ z dniem 1 Maja 1837 roku jako zwyjściem 36ciu Numerów
Z b i e r a c z a , stosownie ilo zapowiedzi kończy się przedpłata na tom
drugi tego pisma złożona. — Redakcja przeto zawiadamiając iż ZBIĆRACZ
LITERACKI i POLITYCZNY, nadal w Krakowie wychodzić b ędzie,
^ogłasza nową przedpłatę w ilości Zip. 6ść na następujące 3 6 Numerów,
które jak do tycbczas w Poniedziałki, Środy i Piątki o 2giej godzinie
po południu Szanowni Czytelnicy odbieraćbędą.— Ponawia się zarazem
zapewnienie, iż wnicprzcwidzianym wypadku, gdyby to pismo przestało
w ychodzić, Księgarnia J ó z e f a C z e c h a , pieniądze złożone zw róci.—
Nie trzymający Z b i e r a c z a od początku, mogą jeszcze nabyć pierwsze
dwa tomy każdy po Ztp. 6 ś ć , W b.indlacli W go K o c h a wrynl.u i
W go S c h r e i b e r a w n liey grodzkiej, przyjmuje się przedpłata.
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ROZMAITE WIADOMOŚCI.
Kto nie miał okazyi przekonać summy, i z części przeznaczonej na
s ię , o okropnym położeniu miesz wypadek cholery. Te atoli źró
kańców w wielkich fabrykami sła dła już się wyczerpały. Na kwie
wnych miastach , niech się uda te cień chce rada miejska pozostałe
raz do Lyonu, niegdyś tak zamo 2 5 ,0 0 0 franków na przypadek wy
żnego przez 1 6 0 ,0 0 0 ludzi za buchnąć mogącej cholery złożone,
mieszkałego miasta; tam to poznać użyć< Składki od druku wynio
można nędze w całym znaczeniu te sły do końca Marca 1 0 ,0 0 0 fran
go w yrazu, i z tejże wynikające ków , razem więc 3 5 ,0 0 0 fr. To
najokropniejsze zepsucie obyczajów. wynosi na jednego ubogiego wcią
Podług ostatnich doniesień, znaj gu jednego mie. iąca mniej jak je
dowało się w' samym mieście 2 7 ,5 0 0 den frank!! Codzień znajdują na
osób , które przez toż utrzymywa ulicach szczególniej dzieci zgłodu
ne i wspierane bydź muszą, (gdy umarłe.
dawniej liczba takowych dochodzi
ła tylko 4 de 5 ,0 0 0 ) wCroixDonoszą z Neapolu iż W ezu
R ousse, Vaise i Guilloliere, gdzie wiusz od początku b. m. po ca
tylko sami prawie ubodzy robotni łych dniach jest w wielkim dymie,
cy mieszkają, a gdzie zakłady do a » 'nocy wznoszą się słupy ogni
broczynne nie tak wiele jak w ste z krateru, nawet płynącą La
Lyonie wsparcia udzielać mogą, jest wę widzieć można.
2 5 ,0 0 0 mieszkańców, z których
Ludność miast w Brytańskich
1 2 ,0 0 0 ubogich; razem więc jest
przeszło 4 0 ,0 0 0 ubogich, o któ Indyacb jest następująca; w Kalku
rych utrzymaniu w iedzieć wypada. cie jest 2 8 5 ,0 0 0 mieszkańców, w
Lecz jakim sposobem tego dokonać? Madras 1 6 0 ,0 0 0 , miasto i wyspa
jest to wielkie pytanie. — Do koń Bombaj 1 6 2 ,5 7 0 . Miasto i wyspa
ca miesiąca .Marca kassa wsparcia Syngapora 2 5 ,0 0 0 , miasto i w ys
mogła jeszcze znaczne zasiłki u- pa Penang 5 7 ,4 0 0 , miasto i okręg
dzielać, aby wzmagającej się co Malakka 3 3 ,8 0 0 , razem w tych
dzień nędzy zapobiedz, z nadesła sześciu miejscach 7 0 3 ,7 7 0 miesz
nego od ki ólewskiej familii wspar kańców.
cia, zzebranej przez Lyończyków
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Rossyjskie towarzystwo zabez
pieczenia dożywotnich dochodów i
kapitałów odbyło 4 Kwietnia pier
wsze ogólne swych akcyonistów
zgromadzenie w Petersburgu, na kto
rem zgodzono się wydać dywiden
dy po 8śm rubli na akcyą. Rze
czywisty kapitał towarzystwa, do
31 Grudnia 1836 roku, wynosił
4 ,2 2 7 ,0 0 9 rubli 4 7 | kop.
Niedawno pomiędzy rzeczami,
podróżujących koleją żelażną z Ant
werpii doB ruxelii, była także zło
żona szkatułka, do której nikt przy
znać się niechciał. Na raz daje
się z niej słyszeć krzyk dziecięcy,
otwierają szkatułkę i znajdują w
niej nowo-narodzone dziecię. Od

dano

je

do

domu podrzutków.

Kilkanaście rodzin greckich bar
dzo majętnych, a dotąd mieszka
jących w Stambule lub wprowincyach należących do Sułtana, od
dalają się do Grecyi, gdzie już
spokojność jest ustaloną, a młody
kroi Otto zniewala serca greków;
obrady ministrów zagaił językiem
greckim, co się w całym kraju nie
zmiernie podobało.
Wychodzący w Neapolu dziennik
Omnibus donosi, że pewien mło
dy Francuz skoczył w otw ór W e
zuwiusza , ponieważ jedna z tance
rek teatru S a n Carlo nie chciala
mu być w miłości wzajemną.

Ponieważ z dniem 1 Maja 1837 roku jako zwyjśeicm 3ficiu Nnmcrów
Z b i e r a c z a , stosownie do zapowiedzi kończy się przedpłata na toin
drugi tego pisma złożona. — Rcdakrya przeto zawiadomiająciż ZBIERACZ
LITERACKI i POLITYCZNY, nadal rv Krakowie wychodzić b ęd zie,
ogłasza nową przedpłatę w ilości Zip. Cść na następujące 3G Numerów,
które jak do tycliczas w Poniedziałki, Środy i Piątki o 2giej godzinie
po południu Szanowni Czytelnicy odbierać będą. — Ponawia się zarazem
zapewnienie, iż w nieprzewidzianym wypadku, gdy by to pismo przestało
w ychodzić, Księgarnia J ó z e f a C z c e b a , pieniądzezłożone zw róci.—Nic trzymający Z b i e r a c z a od początku, mogą jesz.ezc nabyć pierwsze
dwa tomy każdy po Złp. C ść, W handlach W go K o c h a w rynku i
W go S c b r c i b c r a w u lic y grodzkiej, przyjmuje się przedpłata.
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F hancya. P a r y i 1 8 Kwietnia.—
N a dzisiejszem posiedzeniu izby
deputowanych ministrowie w szy
scy byli obecni. Po przeczytaniu
protokółu, prezydujący w radzie,
ogłosił zgromadzonym , iż kontrakt
ślubny między księżniczki) Heleną
Meklenburg S zw erin , i księciem
Orleanu podpisanym został. Oraz
przedstawił dwa nowe projekta do
prawa.. P ierw szy stosownie do ar
tykułu 2 0 g o praw a, z dnia 2 Mar
ca 1 8 3 2 w w zględzie cywilnej li
sty, o podwyższeniu uposażenia
księcia Orleanu, minister oświad
czył , iż król nie chciał zezw olić,
abyśmy sami tę nadwyżkę ustano
w ili ; tylko żeby izby takową za
decydowały. W drugim podanym
projekcie jest oznaczona summa
3 0 0 ,0 0 0 fr. pensyi w dow idj, w
przypadku śmierci księcia przez kon
trakt ślubny zapewniona. W fym że odsunięto prawo wyposażenia
księcia Nemours , król bowiem niechciał jednocześnie żądać powię
kszenia uposażenia księcia Orlea
nu , i drugiegoż dla księcia N e
mours; ostatni prosił usilnie ojca
iżby od wcześniejszego żądania od
stąpił. Hrabia Mole zakończył sw e
przełożenie zapew nieniem , iż no
w e minisleryum ściśle trzymać się
będzie przez siedui lat z chwałą

ni

prowadzonej polityki. — 2 0 Kwie
tnia: Po długich nad algierską
sprawą utarczkach , pan Ducos za
kończył temi słow yi Niezawodnie
byłoby korzystniej, skarby które
się na próżno w Afryce trwonią,
użyć na potrzebne prace wewnątrz
F rancyi, najmniejszy bowiem de
partament francuzki, więcej w art
jak całe państwo Algieru. — D o
noszą z Pampeluny pod dniem 11
ł>.m. Jenerał Irribaren dowiedzia
w sz y się iż się Karoliśei na linii Lccumberry zbierają, odłączył dwa
bataliony dla ustawienia ich przy
Zubiri, a trzy, przy Larainzar aby
linią pod V al-C arlos od napaści
nieprzyjaciół zapewnić.
Doniósł
oraz jenerałowi E spartero, iż mo
że 8 ,0 0 0 wojska do stanowczej
napaści na Karolistów użyć bez nara
żenia bezpieczeństwa Pampeluny.
Podług wiadomości zgłów nćj Karoli
stów kwatery z dnia 1 2 b. m. Don
Karlos ma się tak dobrze, że już na na
bożeństwie był obecnym.
H iszpania . M a d r y t 1 2 Kwietnia.
Madrycki korespondent gazety Morning Herald donosi pod d. 8 . b. m.
Pan Kalatrawa w dzień objęcia
swojego urzędowania, był u kró
lowej rejentki i w te do niej prze
mówił słowa: Mam sobie za obo
wiązek oświadcz' ć W . Ii. Mości
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iż położeniu kraju jest takie; że
tylko
K. Mość uratować go mo
żesz.
Istniejąca ailministracya,
w każdym względzie nic nie zna
c z y , kortezy nie mają środków
jawnej nędzy zapobiedz, lub utrzymania wojska zapew nić, to
jest dostatecznem do wytłomaczenia niemożności prowadzenia.
wojny z dobrym skutkiem.
Je
dynym środkiem mogącym nas uratow ać, byłaby interwencya franc y i, lecz dopokąd obecny stan
rzeczy trwać b ęd zie, nie możemy
się z tamtąd pomocy spodziewać.
Zdaniem moim je s t, ażebyś W . K.
Mość P. Mendizabal i innych mi
nistrów wraz zemną oddaliła, to
się może bez najmniejszego nara
żenia stać.
Od Mendizabala i

jego kreatur nie masz się W . Ii.
Mość czego obawiać. Później na
leży kortezów teraźniejszych roz
w ią za ć,
co naszym następcom
złatwością zrobić przyjdzie. Przed
uczynieniem atoli środków stoso
wnych , należałoby się znieść z po
słem francuzkim, proszę w ięc W . K.
Mości aby wolno było z nim o tern
pomówić.
Bydź m oże, iż moje
przełożenie, i uczynione mu zarę
czenia zdołają go nakłonić,
uczynienia przedstawienia swemu
panu, a my tym sposobem może
cel osiągniemy.
Królowa rejeutka
poleciła P . Kalatrawa naradzenie
się z posłem, w skutek czego w y
słanym został kuryer do P aryża.
( g. p .s. )

1-^* Ponieważ z dniem dzisiejszym jako zwyjściem 36ciu Numerów Z b ić r a e z a , stosownie do zapowiedzi kończy się przedpłata na tom
drugi tego pisma ziozoua. ■— Bedakcya przeto zawiadomiająe iz ZBIERACZ
JJTEłtACKi i POLITYCZNY, nadal w Krakowie wychodzić będzie,
ogłasza ho*.vą przedpłatę w ilości Zip. 6ść na następujące 36 Numerów,
które jak do tycbczas w Poniedziałki, Środy i Piątki o 2giej godzinie
po południu Szanowni Czytelnicy odbierać będą. — Ponawia się zarazem
zapewnienie , iz w nieprzewidzianym wypadku, gdyby to pismo przestało
wychodzić , Księgarnia J ó z e f a C z c c li a , pieniądze złozonc zwróci.—
Nie trzy mający Z i> i e ra c z a od początku, mogą jeszcze nabyć pierwsze
dvA toiny, każdy po Z!p. 6 ść , W handlach Wgo K o c h a w rynku i
Wgo S c k r <\i b era w ulicy
» przyjmuje się przedpłata.

IV Krakowie Csc&iikami Japefa Czecha

