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wola królewska wykonawcom praw krajowych zejść z niej nie dozwoli.
Wszakże katolicy nie prędko znajdą takiego obrońcę interesów swych przy
samym boku osoby monarchy, jakiego mieli w ś. p. zmarłym jenerale. Jak
zwykle ludzie wyżsi, jenerał Radowitz nie wielu miał przyjaciół. W chara
Berlin, d. 3. Stycznia. — Donieśliśmy w depeszy z Paryża z dnia 30. kterze jego było coś mistyczno-tajemniczego. To oddalało od niego ludzi, nie
p. m., że dywan okazał się skłonnym do przyjęcia propozycyi wiedeńskich umiejących lub nie chcących go rozumieć. Ten sam rys, mający źródło swe
i to zapewne dało powód do zaburzenia spokojności w Konstantynopolu. nie tylko w religijnem duszy jego usposobieniu, lecz i w pewnem przyrodzoTymczasem najnowsza Kreuzzeitung donosi, że ta okazana skłonność nie nem, a przez naukę i doświadczenie wzmocnionem jasnowidzeniu rzeczy i sto
bardzo popiera dzieło pokoju. Kreuzzeitung pisze w tej mierze, że nota sunków tego świata, jednał mu z drugiej strony tych wszystkich, którzy mi
wiedeńska z 5. Grudnia podpisana przez Prusy, Austryą, Francyą i Anglią mowolnie czuli wpływ tej wewnętrznej jego potęgi. Jakoż najzimniejsi i najnie została porcie doręczoną, lubo o tem pisały dzienniki. Ale posłowie czte wytrwalsi w uczuciu i zdaniu ludzie nie mogli uniknąć jego wpływu, słucha
rech mocarstw doręczyli inną notę przez siebie napisaną, która powtarza jąc go mówiącego, lubo po wysłuchaniu nie wahali się wymowy przekona
w ogóle to, co zawierała nota wiedeńska, z dodaniem jednak kilku punktów nia i natchnienia wydawać za kunszt scenicznego artysty. Są ludzie, nawet
przychylniejszych porcie. Tę notę czterech posłów w Konstantynopolu przy między katolikami, którzy zmarłego nazywali nowoczesnym Cagliostrem, po
jęła porta i na tem ograniczyć się powinny wiadomości pokojowe, które nad dobno dla tego tylko, że w zmarłego obliczu i słowie więcej było surowej pra
chodzą z Wiednia i Paryża. Tymczasem rzeczą jest jasną, że kiedy w sporze wdy, niżeli jej znieść może dzisiejsza fałszem podszyta cywilizacya. Pokój
jedna strona okazuje się skłonną do zgody, zachodzi jeszcze kwestya, czyli jego duszy'.
i druga na nią przystanie. Lłosya po otrzymaniu wiadomości o wiedeńskiej
i&ossyu.
nocie konferencyjnej całą armią stawiała na stopie wojennej, w tej więc chwili
Dyplom cesarski do ukochanego syna naszego, Jego C. W. wielkiego
nie rozpuści wojska, w obec instrukcyi wcale niewzględnych, które odebrali księcia Konstantego Mikołajewicza.
admirałowie połączonych Hot francuzko-angielskich w Bosforze od swoich rzą
Mianowawszy Was towarzyszem naczelnika głównego sztabu morskiego,
dów. Z początku rządy owe miały zamiar wyciągnąć linią dcmarkacyjną na i śledząc bacznie postęp czynności Waszej służbowej, przyjemnie mi było
czarnem morzu, poza którą nic wolno się było wychylać tak rosyjskim, ja- przekonać się, żc Wy, wchodząc we wszystkie rozgałęzienia tego różnoskłakoteż tureckim okrętom. Rosyą i na to nic byłaby przystała. Tymczasem dowego zarządu, odpowiadacie w ten sposób naszemu zaufaniu. Włożoną
instrukeye, które odebrali admirałowie francuzki i angielski w Bosforze, daleko na Was ważną pracę ułożenia ustawy morskiej służby, dokonaliście z odznaobszerniejsze mają pole działania, bo nie tylko rozkazano im udać się na mo czającem się powodzeniem, jak to poświadczył przed nami jenerał adjutant ks.
rze czarne i wytknąć od Warny do Batum linią dcmarkacyjną, ale mają bez Menszykow; objąwszy zaś, w jego nieobecności zarząd ministerstwa morskie
względne objąć panowanie na morzu czarnem, każdy okręt rosyjski zwracać go, zdołaliście w krótkim przeciągu czasu zmniejszyć znaczne wydatki depar
do portów rosyjskich, a na przypadek oporu, mają użyć broni. Ponieważ tamentu komissoryackiego. Wszystko to, radując serce rodzicielskie, daje
niewątpimy, żc takie instrukeye otrzymali obaj admirałowie Wam prawo do szczególnego naszego zadowolenia, w dowód którego mianu
flot połączonych, przeto daleko podobniej szem jest teraz do jemy was kawalerem orderu ś. Włodzimierza kl. 1., którego oznaki przy niprawdy wypowiedzenie wojny przez Rosyą Francyi i Anglii, niejszem dołączając, rozkazujemy przywdziać i nosić podług przepisów.
aniżeli pokoj pomiędzy Rosyą a Por tą.
Jesteśmy przekonani, że działając dalej z tąż zamą gorliwością na waszem
(Kor. Cs.) W sam dzień Bożego Narodzenia o godzinie 12. w południe polu służby, doprowadzicie zarządzaną przez was gałęź do upragnionej pod
umarł tu po długo wahającej się chorobie jenerał Radowitz. Prusy poniosły wszelkiemi względami doskonałości, i staniecie się godnym, jeśli wymagać
w nim stratę jednego z najzdolniejszych swych ludzi stanu, świat katolicki tego będą okoliczności, do poprowadzenia flot naszych przeciw wrogom oj
jednego z najgorliwszych obrońców kościoła. Zaszczycany oddawna osobistą czyzny ku nowej sławie.
przyjaźnią N. Pana, jenerał Radowitz wpływał niekiedy stanowczo na bieg
Na oryginale własną J. C. mości rękę napisano:
Mikołaj.
wewnętrznej i zewnętrznej polityki Prus. Do ostatnich chwil zgonu N. Pan
St, Petersburg, dn. 6. Grudnia 1853.
odwiedzał chorego i zasięgał jego rady. Nie zasiadał on w latach ostatnich
Reskrypta najwyższe, I. Wydany do głównodowodzącego od
w gabinecie, ale rada jego wpływała do niego niewidomie i nie zostawała ni
dzielnym korpusem Kaukazkim, jenerał-adjutanta księcia Woroncowa.
gdy bez uwzględnienia. Jenerał Radowitz przemawiał zawsze za udzielną
Ks. Michale synu Symcona. Nieprzyjaźne zamiary porty ottomańskiej
i niezawisłą polityką Prus, w takich nawet okolicznościach, gdy nacisk sto przeciw' powierzonemu wam krajowi, objawiły się jeszcze w ciągu zeszłego
sunków zewnętrznych odradzał stanowcze działanie. Wiadomem jest stano lata przez znaczne gromadzenie wojsk na granicy Zakaukazkiej, i knowania
wisko jego w gabinecie w czasie umów olomunieckich. Wystąpiwszy wów mające na celu rozszerzenie buntu pomiędzy plemionami Góralskiemi.
czas z niego zabrał z sobą zaufanie i zapewnienie osobistej przyjaźni swego
Śród takich okoliczności należało wam przedsięwziąść jednocześnie środki
monarchy, mając być wkrótce w innym obowiązku powołanym do jego boku. dia odparcia nieprzyjaciela zewnętrznego, oraz dla ukrócenia wrogów we
W dawniejszym przeciwniku swoim, dzisiejszym ministrze-prezydencie, zna
wnętrznych. Trudna ta sprawa została przez was dokonaną z zupełnem
lazł w prędkim czasie, po oddaleniu od Prus chwilowego niebezpieczeństwa, powodzeniem.
godnego obrońcę tych samych opinii i dążności, które w interesie utrzymania
Według rozkazów waszych, waleczne wojska Kaukazkic uietylko zni
udzielnej polityki Prus był tak stanowczo popierał. Odtąd rada jego stała się weczyły zuchwale targnięcie się Szamila na linię Lezgińską, ale, przedarłszy
silną podporą polityki dzisiejszego gabinetu. Stanowisko polityczne, które się w głąb ziem narodów Zakubańskich, powstrzymały ich od wspierania
Prusy zajęły od samego początku sporu w sprawie wschodniej, i które ani Turków.
w Ołomuńcu, ani w Warszawie, ani później w Berlinie żadnemu nieuległo
Na granicy azjatyckiej doświadczone rozporządzenia wasze uwieńczone
wpływowi, ma być głównie dziełem wspólnej rady tak pana Manteuffla jak zostały szeregiem świetnych zwycięztw. Sławna walka w d. 2. Listopada
ś. p. jenerała Radowitza. Obecność tego ostatniego przy dworze nie była też przy w. Bajandur była zwiastunem porażek, zadanych Turkom 6go t. m. pod
mile widzianą przez gabinet petersburgski. Śmierć jenerała Radowiza, uwa Acchurem, 14. pod Achalczykiem i 19. na prawym brzegu Arpaczaju. Zdo
żana pod tym względem, nie jest więc w tej chwili i bez politycznego zna byte na nieprzyjacielu 37 dział, sztandary, broń, dwa obozy i znaczna ilość
czenia, Nie jest bez znaczenia i dla wewnętrznych stosunków, mianowicie dla zapasów żywności i amunicyi, świadczą o męztwie podwładnych wam, od
spraw kościoła. Jenerał Radowitz gorliwym był katolikiem. Bronił on ko dzielnego korpusu kaukazkiego i 13ej dywizyi piechoty, równie jak wojsk ko
ścioła wtenczas, gdy go, jak w Frankfurcie, publicznie poniewierano, gdy zackich oraz milicyi.
potrzeba było osobistej odwagi, aby wystąpić w jego obronie przeciwko na
Tak pomyślny początek działań wojennych, zawdzięczam bezpośrednio
paściom cywilizacyi. Jenerał Radowitz wpływem stanowiska swego i sto waszemu doświadczeniu i niewzruszonemu duchowi, którym ożywiliście po
sunku osobistego do monarchy miarkował wszelkie gwałtowniejsze sposoby wierzone wam wojska. Proszę was przy tej okoliczności oświadczyć i im
i środki, które rząd pruski uważał za właściwie w znoszeniu się swem z ka szczerą moją wdzięczność i przekonanie, że w oczekujących ich działaniach,
tolickim kosCiołem. Droga pośrednicząca podawaną była przez ś. p. zmarłego oni przy pomocy Bożej, okryją siebie, was i oręż Ruski nową sławą.
za najzbawienniejszą dla Prus. Droga ta odpowiadała zupełnie religijnemu Pozostaję ku wam na zawsze niezmiennie przychylnym.
usposobieniu monarchy. Dotąd rząd pruski stara się nią postępować, i mimo
Na oryginale własną J. C. mości ręką napisano:
Mikołaj.
St. Petersburg, 6. Grudnia 1853.
przeciwnych w sferach ministeryalnych dążności, trzeba się spodziewać, ze

Dzienniki z zachodu nie nadeszły, ponieważ pociąg na kolei
berlińsko-poznańskiej wcale nieprzybył do Poznania.
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II Wydany do wojennego Moskiewskiego jeneral-gubernatora, jeneraładiutanta hr. Zakrzewskiego.
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S |hpb'm cć"arAi dodBMiego jenerala-adjutanta, ministra wojny, jenerałaku zupełnemu zadowoleniu naszemu obszernym wydziałem
ministerstwa wo ny, daliście obecnie dowody przykładnej
‘ 1
nycb rozporządzeń przy poruszeniach wojsk naszych, oraz przy z~ p>
niu armii w rynsztunek, żywność i inne rzeczy niezbędne. W na rodę za
tvlc użyteczna służbę wasza, najmiłościwiej mianowaliśmy was kaw alucm oi
deru św. Włodzimierza kl.Tszćj, którego oznaki przy mniejszem załączając,
pozostajemy cesarską ł&sk& naszą ku wani przychylnemu
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Szueciifi.

gres. Czyniąc podobnie, rząd ma mieć zamiar utrzymania kursu giełdy.
W Paryżu giełda wpływa przeważnie na wszystko. Z początkiem miesiąca,
wszystkie figury polityczne zrobiły operacye na podwyżkę. Klęska sinopska
i wystąpienie z ministeryum lorda Palmerstona pomieszały im szyki; giełda
spadla. Ta też teraz chociaż wierzą, że negocyacye do niczego nie doprowa
dzą i że wojna jest niechybna, starają się wszelkiemi sposobami utrzymać
kurs giełdy, aby likwidacya ich interesów odbyła się bez wielkiej straty.
W tym celu Emil de Girardin obcina systematycznie komunikowane mu listy
i prawi ciągle o pokoju.
Wejście flot sprzymierzonych na morze Czarne ma nie pociągnąć za sobą
jak nateraz, wyjazdu ambasadorów rosyjskich z Paryża i Londynu. Cala
rzecz ma się ograniczyć na daniu tłumaczenia w duchu dziennika frankfurtskiego. Dalszy obrot rzeczy zależy od kryzy ministeryalnej angielskiej, której
rezultat trudny jest do przewidzenia, przy zachodach partyi Koburgskiej.
Kluby polityczne londyńskie są w nadzwyczajnym ruchu. Jest to rzecz zwy
kła w Anglii, bo tam każdy człowiek rządowy ma swych klientów, którym
przychodząc do władzy urzęda rozdaje.
Mówiąc o Anglii muszę dodać, iż Francuzi skarżą się, iż w Paryżu znaj
duje się obecnie wiele kieszonkowych złodziei angielskich, »pick-pockets,><
sławnych ze zręczności, a korzystających z obecnej mody francuzkiej, która
nie umieszcza kieszeni pod połą surdutów jak to czyni jednostajna zawsze
a utylitarna moda angielska. To mi przypomina zabawną rozmowę jaką mia
łem raz w Amsterdamie z jednym francuzkim przedsiębiorcą oświetlania miast
gazem. Gdym mu wystawiał że Amsterdam, kładąc się spać o lOtej wieczo
rem i trzymając drzwi prawie otworem, nie potrzebuje jaskrawego oświetla
nia ulic, on rai odrzekl: »oh! to nie racya; przyślę ja Amsterdaraczykom kilku
naszych dobrych złodziei a oni ich rozumu i potrzeby lepszego oświetlenia
ulic nauczą.«
Mówią, że sprawa dotycząca ogłoszenia noty dyplomatycznej w Deba
tach, została uśpioną. P. Bertin miał się ofiarować dowieść, że rzeczoną notę
zakomunikował mu jego korespondent wiedeński.

Do Timesa piszą ze Sztokolmu pod d. II. Grudnia, co następuje: ro
syjski kuryer przybył tam z nota dyplomatyczną, w której Rosya nakazuje
Szwecyi ażeby swoje porty zamknęła angielskim i francuzkim okrętom i ku
pcom ’ Trudno mi uwierzyć, aby taki nadszedł rozkaz, ale że bardzo ważna
nota nadeszła do Sztokolmu, o tem mamy pewną wiadomość. Rosya gotową
jest groźbami lub pochlebstwami przeciągnąć Szwecyą na swoją stronę i z tego
powodu bardzo są Szwedzi oburzeni. Królewska rodzina sprzyja dworowi
rosyjskiemu, ale naród nienawidzi Rosyi. Nie jest tu tajemnicą, że Rosya
Anglia.
Londyn, d. 28. Grudnia. •— Organa rządowe limes, Chronicie
ogromne siły wydobywa na wojnę, chociaż starają się to utrzymywać, w jak
największej tajemnicy. Rosya ma dwa szrubowe okręty linijowe i pospiesza i Post twierdzą, że układy na mocy protokułu wiedeńskiego nieudadzą się
teraz dwa inne wojenne okręty przemienić w szrubowe parowce. Odkąd i dla tego przysposabiają publiczność na wojenną manifestacją. Porta podo
Finlandya należy do Rosyi, posiada ona majtków najdzielniejszych w świecie, bno na wielkim dywanie dnia 18go daleko śmielsze postawiła żądania, aniżeli
z wyjątkiem anglo-saskich, tak że tu upowszechniło się zdanie, że na przy sobie wystawiały zachodnie mocarstwa. Porta żąda zniesienia dawnych tra
szłe lato zdziwią się Anglicy i Francuzi, na widok sił rosyjskich na morzu. ktatów zawartych zRosyą, natychmiastowego opuszczenia księstw naddunajRosyjscy emisaryusze działają na całym świecie. Oni to w Persyi wysadzili skich przez Rosjan. Z drugiej zaś strony powiadają, że rząd ma wiadomość,
wpływ Anglii na rzecz Rosyi. Dost Moharaed stawa po stronic Rosyi. Daily iż car uważa za ujmę własnej godności, gdyby miał przyjąć nawet umiarko
News umieszcza drugą korespondencyą, która mniej niepokoi, jak pierwsza wane propozycye Anglii i Francyi. Według tego bitwa pod Sinopą bynaj
szwedzka, a brzmi jak następuje: z najlepszego źródła możemy donieść, że mniej nie zmiękczyła porty, ani też nienasyciła dumy rosyjskiej. W domy
rosyjski admirał, który niedawno obejrzał bałtycką flotę, uznał jej połowę za słach swoich o polityce austryackiej różnią się od siebie ministeryalne dzien
niezdatną do służby morskiej i w skutek tego postanowiono 30 nowych szru- niki i dziwną jest rzeczą, że właśnie Times obawia się najgorszych rzeczy
bowych okrętów zbudować za kontraktami. Być więc łatwo może, iz wkrótce ze strony Austryi, chociaż najsilniej draie w trąbkę wojenną. Co się tyczy
na warsztatach nad Tumizą lub Clydem ujrzymy budowane na rachunek ro inanifestacyi wojennej, domyśla się Times, że ta objawi się w blokadzie
syjski okręty linijowe szrubowe, z których część podejmą się także Ameryka portu w Sewastopolu. Zdaje się, że paryzkie dzienniki lepiej są w tej mierze
nie zbudować Na to będzie potrzeba przynajmniej dwóch lat, zanim stanie poinformowane i że admirałowie otrzymali roskaz udania się z flotami swemi
tak ogromna flota poruszana parą i szrubą.
na linią od Warny do Batura i podzielenia kotliny morza Czarnego na część
Fruncya.
rosyjską i na część turecką.
(Kor.Ct.) Paryż, 24. Grudnia. — List ze Stambułu z d. 8. t. ra. po
We wstępnym artykule Timesa czytamy między innemi, co następuje:
doje rai parę szczegółów które nie zostały ogłoszone w dziennikach. Oprócz nie taimy przed sobą, że właściwej przeszkody szukać należy w Rosyi.
kozaków i legii czerkieskiej, sułtan rozkazał formacyą chrześcijańskiego legio Wiedeński protokuł przyjmuje za fakt niezaprzeczony, że Rosya po razy kilka
nu zagranicznego. Legion ten, chociaż będzie służył pieszo, będzie ubrany objawiła chęć do układów i że zaręczaniom w tej mierze rosyjskim wierzyć
jak kozacy, z różnicą że u spodni będzie miał wypustki żółte a u kołpaków można. Niemaray przecie powodu przypuszczać, że zaręczania te więcej mają
sukno zielone. Legion czcrkieski ma wypustki u spodni i sukno u kołpaków wartości, aniżeli oświadczenia, które tyle razy złamała i jeżeli dobrze się
zielone. Legion czerkieski liczy juz 1800 Czerkiesi posłani na flotylli Osmana przypatrzymy pismom stanu rosyjskim, przekonamy się, że car zawsze unika
baszy, pobitej pod Sinopą, nienależeli do legionu. Około Nowego Roku, Sa- uznania jakichkolwiek praw europejskich lub powagi jakiejkolwiek konferendyk boy wyruszy z pierwszą sotnią kozaków nad Dunaj, gdzie się skomple cyi. Bieg wojny, niezmierna przestrzeń teatru wojny, religijne i narodowe
tuje z okolicznych kozaków. Wiadomości z Serbii są dla Turcyi pomyślne. namiętności, które walkę rospalają, oddalają wszelką myśl zawieszenia broni
W sprawie konsula Muchina, książę Aleksander zrobił co mógł. Jeżeli teraz i niewczesność układów pokazują. Każdy dzień przynosi nam nowe dowody,
n. Muchin przybywa co noc z Semlina do Belgradu, pod protekcyą jednego że car szukał tylko pozorów, aby tylko swoich najpotężniejszych przeciwni
konsula, to książę Aleksander przeszkodzić temu nie może. Jest to rzecz Tur ków utrzymać i łamać, aby na wiosnę tem silniej mógł wystąpić. Teraz,
cyi i ambasadora tureckiego w Wiedniu. Listy stambulskie nic nie mówią kiedy godzina przychodzi do działania odzywa się nagle Austya w artykule
”,
Jeduak, ze szach perski ujęty przez niesłychane obietnice nędznym i zapewne pod natchnieniem rosyjskiem pisanym, który się pojawił
L<i'Vi, jeżeli juz me zerwał z lurcyą, to jest bliski zerwania. Times wv- w Austryackiej koresp., że nie jest prawdą aby Austrya miała zająć
itawia pokłócenie I erśyi z l urcyą za arcydzieło dyplomacyi rosyjskiej. Anmniej przyjacielskie lub nawet groźne stanowisko przeciw Rosyi. Obawiamy
d>., ma opgamzowae
Hole i posiać ją do golfu perskiego, dla nauczenia
rtttMra męmwyąjąg. szacha. Luty stambulskie mówią tylko o powodze się, ażeby to oświadczenie wiedeńskie nie było dowodem w tej chwili, że
niach brom tureckiej „a lądzie i o niezłomnej woli sułtana prowadzenia wojny część niepodległa gabinetu austryackicgo nie jest w stanie utrzymać się. Zawojny
do upadłego. 1 od Kalafatcm ni lalo zginąć trzech jenertlów rosyjskich
("^ ledwie usechł atrament protokułu wiedeńskiego z dnia 3. Grudnia, a już wy
i lurcv mich im zabrać kilka dział.
) piera się gabinet wiedeński ducha tego protokułu. Niechaj się atoli Austrya
llcpeszc telearaliozne które odebraliśmy, sięgają d. 13. Zdaje sie że przysposobi, że jeżeli w obecnem zawiklaniu zajmie stanowisko przeciwne
noty sprzymierzone weszły na morze Czarne. Tournal de Frankfurt powszechnemu interesowi Europy i przez to pogorszy skutki nieporozumienia
twierdząc, ze floty maj, rozkaz me pozwalania aby flota rosyjska debXwała już panującego, natenczas na własną głowę ściągnie pierwszy i najcięższy
odwet.
wojsko
(„reckie, sadz, ze floty sprzeciwiać się także będą debato
Wiedeński korespondent dziennika Chronicie mówi o tyra artykule
wam., WOJ.I, n.rec ul, na brzeg, rosyjskie, mianowicie na brzeri CzeX¥f
oiist.tut.onnel przywiązuje wagę do artykułu frankfurtskie™ dz nnS' Kor. austr.: chociaż umiem ocenić dążność dyplomatyczną tego artykułu na
pół urzędowego, muszę jednak wspomnieć, że koniec jego wcale niezmierna
mojego zdania, które tak często objawiałem w tym przedmiocie. Dopóki ce
korespondent Timesa podaje rozmową jednego Anglika z Napokonemhu' sarz Mikołaj nic zabierze Turcyi ani kawałka ziemi w Europie przynajmniej,
czyli lepiej i wyraźniej powiedziawszy, dopóki Rosya nie pokaże usiłowania
względem wcielenia do państw swoich księstw naddunajskich, albo jakkolwiek
opuściła Mołdo-WołoszczyznęF). Rzeczony kore^n16^
mo^e ^os7a powiększenia się na wschodzie ze szkodą Austryi, dopóty pozostaną cesarz
żtli Francya żaliła się na Ociężałość (SS a„ 'S' iH>
Austryi z cesarzem rosyjskim najlepszymi przyjaciółmi. Jest to rzeczą natu
zdan i celów między gabinetem angielskim a francuzkim tn d •
,l'°.żlnce ralną. Po za tem znajduje się linia rozdzielająca, — Rubikon, którego Au
już ustały. Trudno temu uwierzyć, skoro się w dz .mm od
J T"1'6. ,e strya nieprzekroczy.
glii ludzi z r. 1814. i 1828. Cokolwickbądź, wejście
Stc™ An'
— Herald niedowierza wcale rządowi i ostrzega lorda Palmerstona
przed jego kolegami, którzy teraz pokazują twarze antirosyjskie, podobne jak
jeżeli juz nastąpiło, jest wypadkiem wielkićj wagi. Niepodobna
l oty mogły przeszkadzać Turcyi w przesyłaniu majtków do OT&esHa ich organa, a wewnątrz czyli w sercach, co innego knują. Plany Aberdeena
stawione
przeciw sobie
floty
sprzymierzone
i flnH
rnc,-;Jd7i ■ V
ueui
gu- zresztą
wojenne spotkanie,
które
łfyl/jaki
zarmoże
Xwa
7
"5 tylko zostały odroczone, ale nie zniesione. Taki mąż stanu, jakim jest lord
Palmerston nie powinien się dać drugi raz złudzić. Jest on teraz narodowi
Francuzki doniesie w Monitorze o wejściu flot na „o-że r
2“iPZ!id angielskiemu rękojmią za honor. Jeżeli więc Turcyi nogę podłożą, aby upa
śnie o przychyłeniu się Porty do negoc/acyi i wysia^ż^Za'
dła, natenczas lord Palmerston podwójnym zostanie zdrajcą.
— W Portsmucie znajdują się dwie fregaty parowe Sidon o 22 i Leopard
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o 18 armatach, gotowe do wyjścia na morze Śródziemne. Pierwsza zabiera
zapasy dla tamecznej floty, druga przeznaczona jest na służbę depeszową.
— Ceny zboża znowu się podniosły w dniach dziesięciu ostatnich o 3 do
4 szylingów na kwarterze.

Włochy.

Rzym, d. 21. Grudnia. — Wczora przybył tu popołudniu książę Fry
deryk Wilhelm pruski. VV czasie podróży nifpniał sposobności przypatrzyć
sip pięknemu niebu włoskiemu i doznać łagodnego i miłego klimatu. Powiewietrze jest zimne, jakby wodą oblewał, deszcz wciąż pada, a niebo gruberai
obłokami osłonione. Dziś odwiedził dostojny książę z orszakiem ojca świętego
w Watykanie. Prowadził go do papieża sekretarz tutajszego poselstwa pru
skiego pan Arnim, ojciec święty powitał dostojnego gościa jak najserdeczniej.
Po dosyć długiej audiencyi pożegnał się książę z papieżem, poczem panowie
z orszaku byli przedstawieni naczelnikowi kościoła. Papież z każdym z oso
bna rozmawiał i ujął ich serdecznością swojego obejścia.
Ze względu na panującą tu drożyznę, pozwolił ojciec święty jednemu
z wyższych urzędników wprowadzić 17,000 barili hiszpańskiego wina stoło
wego zwanego granatiną, na wynagrodzenie poniesionych strat przez niego
w zadzierzawieniu monopoli państwa. Wprowadzenie tego wina miało nastąpić bez opłacenia cla. Zaledwie nadszedł ładunek z owem winem do Kipa
Grandę, gdy nagle wszyscy handlarze wina i właściciele domów zajezdnych
zanieśli przeciw temu protestacyą, twierdząc żeby zbankrutowali na swych
winach drogo okupionych, gdyby granatina hiszpańska została wprowadzoną
i tanio sprzedawaną. Z Veletri, Anagni, z Sabiny i innych okolic obfitują
cych w wina przybyły tu liczne deputacye z proźbą do sekretarza stanu, aby
im niepsuto targu przez przypuszczenie taniego wina hiszpańskiego. Proźby
te tak były liczne, że trudno było odmówić ich żądaniu, zakazano więc sprze
dawanie w partiach, a dozwolono sprzedaż tylko hurtem granatiny.
Rzym, 22. Grudnia. — Ojciec św. udał się dziś przed południem z swo
jego pomieszkania na[ salę konsystorską, gdzie odbył publiczny konsystorz,
w ciągu którego doręczył eminencyora Pecci i Brunełli kapelusze kardynalskie.
Ku temu celowi udali się zaraz na początku zagajenia konsystorza obaj kan
dydaci z trzema najstarszemi kardynałami do kaplicy sixtyńskiej i tam na apo
stolskie konstytucye złożyli przysięgę, jako w posłuszeństwieniczłomncm po
zostaną. Wprowadzeni na salę konsystorską przez dwóch kardynałów diako
nów, Brunełli i Pecci ucałowali nogę i rękę papieżowi, potem otrzymali uściśnięcie od papieża i kolegów i odebrali z rąk ojca świętego kapelusze. W kaplicy sixtyńskiej tymczasem odśpiewano Te Deum poczem dziekan świętego
kolegium, kardynał Macchi, odmówił modlitwę super electos. Po powinszowaniach im ze strony kardynałów, zamknął ojciec święty obu usta i odbył taj
ny konsystorz, na którym także byli obecni nowi kardynałowie. Gdy ojciec
św. kilku prałatów posunął na wyższe stopnie otworzył znów usta obu nowym
kardynałom i włożył pierścień każdemu na palec. Kardynałowi Brunełli nadał
tytuł presbiteryalny a Santa Cecilia z tamtej strony Tybru, kardynałowi Pecci
tytuł od kościoła San Crisogono.

BLsięsIwa notirfunafsJiie.

Bukarest, d. 21. Grudnia. — Odbieramy znów wiadomości z Krajowy,
ale tak są jałowe, jak zwykle bywa z okolic, w których się wojoa toczy, bo
kuryerowie i podróżni upornnieni, ścisłe zachowują milczenie. Przeszło 1000
wozów z sucharami było w drodze do Krajowy. Liczba rosyjskiego wojska
w Krajowie samej nie przenosi 6000 piechoty i kawałem, z 6 jenerałami pod
dowództwem jenerała Anrepa. Kupcy w Krajowie za przybyciem tego jene
rała, powitali go przez deputacyą i prosili go, aby z powodu imienin cesar
skich pozwolił uraczyć 6000 żołnierzy, co im dozwolono. — 0 Turkach w Kalafacie tyle tylko wiedzą Krajowianie, że ich jest tam 40,000 za ogromńemi
szańcami. Około Kalafatu 22 wsi zajęto w obręb fortyfikacyi, które się roz
ciągają od Salczy nad Dunajem do Katalinau, po prawej stronie rzeki Wesmy,
która pod Kirną wpływa do Dunaju. Ostatnia bitwa zaszła pod Raszi, po
między 700 tureckimi kawalerzystami a 3000 kozakami, z których podobno
pierwszych zginąć miało 50, ostatnich 27. Z jaką zaciętością uderzają na
siebie nieraz Turcy ż Rosyanami pokazuje się przy spotkaniach pojedynczych.
Turek jeden uderzył na kozaka, kozak zeskoeżył z konia, Turek to samojipo
chwycili się w pasy i za włosy, gdy kozak powalił Turka, a drugi kozak
przybiegł i chcial go przebić, wówczas Turek przeżegnał się i zakrzyknął
pardon. Pokazało się, że kawalerzysta turecki był chrześcianinem. Kozacy
darowali mu życie i wzięli go do niewoli.
— Pod Salcza druga zaszła bitwa w dniu 10. b. m. z kozakami, gdzie
ich Turcy dobrze przetrzepali. Turcy7 uprowadzili też ze sobą administra
tora dóbr księcia Miłosza, którego zdybali w towarzystwie kozaków.
— Według innych wiadomości z Bukarestu, dopuszczano się w Kruczy
i Turn Sewerynie wielkich nadużyć. Dnia 18. b. m. oddział zbrojnych wo
łoskich milieyantów groził urzędnikom, że ich pomorduje; urzędnicy prze
straszeni uciekli. Pięciu dzierżawców powiązanych zaprowadzono do baszy
w Kalafacie. W Turn Sewerynie sposobią się mieszkańcy i urzędnicy do
ucieczki. Angielski konsul jeneralny opuścił Bukarest i udał się do Ruszczuka, gdzie się znajduje główna kwatera Omcra baszy. Krucza jest miaste
czkiem między Orsową i Widyniem niedaleko Dunaju, gdzie się targi od
bywają.
Wiedeń, dn. 31. Grudnia. — Według listu z Orsowy z dnia 23. b. m.
pauuje głęboka cisza w małej Wołoszczyzn! e. Odbieramy dziś listy7 z Buk
arestu z dn. 23. b. m. Od ośmiu dni żaden strzał nie padł nad Dunajem.
Jurcy koncentrowali się pod Maczinem dopóty, dopóki pozwalała pogoda.
Śniegi wstrzymywały dalsze ruchy. Do Jas weszło 9000 piechoty z korpusu
Osten Sackena., W dniu 21. b. m. jeszcze wołoskiej granicy ten korpus nieprzekroczył. Śnieg wciąż pada i wstrzymuje wszelki ruch. O przewiezie
niu armat łub ciężkich -wozów z żywnością, ani myśleć. Drożyzna w Jassach
doszła do niezmiernej wysokości. — Wiadomości otrzymane z Konstantyno
pola opiewają, że porta do warunków pokoju liczy opuszczenie księstw naddunajskich.
Niezadowolenie w Konstantynopolu wzrasta i pożary się
wzmagają.
— Serbske Novine pismo urzędowe w Belgradzie, które w ostatnich
czasach starało się unikać wszystkiego, coby stanowisko rządu na tę lub ową
stronę w sprawie -wschodniej wyjaśnić było zdolne, w d. 17. Grudnia oznaj
miło, iż między rządem serbskim a W, Portą najlepsza panuje przyjaźń,

a tym sposobem zaprzeczyło owym wszystkim pogłoskom o bliskiera zajęciu
eibu wojskamii tureckiemi. Natomiast w kraju panują dwie opinie. Lud
pi osty sposobiony od dawna przez księży, wygląda zbawienia od Rosyi, stron
nic wo reformy zachować pragnie neutralność i -wzrost wpływu zachodniego,
pod ktorymby się wyobrażenia francuzkie rozwijać mogły. Książę przechyla
się na stronę Tarcyi, której zawdzięcza swoją godność, a zwłaszcza od zja
wienia się Obrenowicza w obozie rosyjskim w Bukareszcie, lęka się bardziej
jeszcze obudzonych tego ostatniego pretensyi do mitry książęcej, którym Rosya sprzyjać się zdaje. Przypomnieć tu należy, iż w święto ś. Andrzeja wy
puszczona była modlitwa za cesarza rosyjskiego, gdy tymczasem odmówiono
ją za sułtana. Piszą więc Novine: Z okazyi zebrania się taboru wojsk ture
ckich na granicy bośniackiej, złośliwe głosy dawały się słyszeć, iż Serbia
i rząd Księstwa, popadły w niełaskę u W. Porty, i że wojsko tureckie za
myśla wkroczyć w granice Księstwa. Jak dalekiemi są od prawdy podobne
wieści, dowodem pomiędzy innemi pismo W. Wezyra do tutejszego Muharego
Izzeta paszy; którego odpis wierny udzielono tutejszemu rządowi. Z treści
onego okazuje się, iz »wrojsko z Bośnii zajęło cytadelę wyszechradzką i inne
punkta pograniczne jedynie w celu strzeżenia granica ; wystarczy to zapewne
na zbicie kłamliwych pogłosek. Oprócz tego lzzet otrzymał nakaz »zapewnić
księcia i rząd serbski o przychylności W. Porty i życzyć aby Serbia i rząd
jej mogły być spokojnej myśli«.

,.
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Według wiadomości nadeszłych z Sewastopola, życie przywiezionego
tam admirała tureckiego Osmana baszy z pod Sinopy, wisi na włosku, ma
zdrzuzgotaną nogę i w dwóch miejscach ją amputowano. Wszystek rynsztunek
zabrany na statkach tureckich, jako to pałasze, karabiny, patrontasze noszą
stempel francuzki.
Dnia 20. Grudnia znów brygada wojska rosyjskiego ruszyła z Bukarestu
do Krajowy, gdzie się znaczne siły rosyjskie gromadzą. Co się w obozie ro
syjskim dzieje, o tern dobrze wiedzą zawsze Turcy. Łatwo zdarzyć się może,
że kiedy Rosyanie idą do Kalafatu, tymczasem Turcy przejdą w innem miej
scu Dunaj i znów powtórzą oltenicką potrzebę. Podobno Oiner basza ruszył
na czele 60,000 Turków z Kalatatu do Krajowy, — jest to wiadomość, która
nadeszła do Wiednia w dniu 28. Grudnia, ale trudno jej uwierzyć. Rosyanie
oszańcowali silnie nie tylko wieś Budesti i drogę do niej wiodącą, ale jeszcze
założyli obóz oszańcowany o pół mili drogi od tej wsi. Są to oznaki, że upo
wszechniona wiadomość o zamierzonem przejściu Rosyan w czterech miejscach
Dunaju, jest płonną, bo na co zda się zakładać szańce temu, co chce naprzód
ruszać. Napoleon w całym pochodzie z Paryża do Moskwy ani jednego szańca
nie usypał. Widać więc, że właściwie Rosyanie spodziewają się odwiedzin
tureckich z tej tu strony Dunaju.
Według listu zamieszczonego w Daily News a pisanego z Warny pod
dn. 8. Grudnia, znajduje się tam 200 armat, powiększej części 68 funtowych
ulanych w fabrykach angielskich. Najmniejszy tam kaliber jest 48 funtowy.
Do tych nie są policzone owe działa, które się znajdują w szańcach przedfortecznych wzdłuż portu. Oprócz tego znajdnją się jeszcze dwie baterye na
przylądku Galatu przy wejściu do zatoki, które panują nad tą zatoką. W tych
szańcach zewnątrz fortecy znajduje się 25 armat. Znawcy przyznają, iż
Warna doskonale jest ufortyfikowaną.
— Independance Belge donosi z Konstantynopola pod d. 15. Grud.,
że jenerałowie tureccy w Azyi idąc za rozkazem Omera baszy opuścili terytoryum tureckie z z powodu przykrej pory roku. Selim basza pozostał w Szefketilu i tak go wzmocnił, iż się wcale nieobawia napaści Rosyan. O bitwie
pod Achalczykiem wspomniano jako o bardzo krwawej i że z obu stron pole
gło wielu.
— Osserv. Triest, daje następny przegląd okrętów tureckich, które
miały udział w bitwie pod Sinopą:
1) Fregata Nizamie . . 50 dział 600 ludzi
500
2)
s Kaid
. . . 50 fi
3)
i Nawid
. . . 52 fi 500 fi
500 fi
4)
? Nessim
. . . 52
5)
t
Farzlula . . . 38
400
400
6)
>
Orniflasz . . . 36 fi
*
580
7)
i
Danniah . . . 56
240
8) Korweta Feiz Mabut . 22
250
9)
t
Giul Sefiit . . 24
NedżymFeszan24 fi 240
W)
;
150 fi
11) Parowiec Eregli
. ’. 16 fi 300
12)
*
Taif
Razem 434 ? 4660 »
rL dowódzców dostali się do niewoli Ali Mahir bej, Osman basza i Hussejn bej, czterech zginęło,) 2 uciekło, los innych niewiadomy. Trzy statki
wyleciały w powietrze, 7 zgruchotano, 1 na mieliźnie osiadł a 1 (»laif«
przybył do Stambułu.
— Izmaił basza zakazał w Smyrnie dziennik ateński Eon, który w je
dnym z niedawnych numerów swoich zamieścił wyraźną odezwę do Greków
pod panowraniem tureckiem zostających, aby jarzmo tureckie zrzucili z kar
ków swoich. Eon odwołuje się do manifestu casarza Mikołaja, a wielkie py
tanie czy w Petersburgu prźyjmą to dobrze, iż z manifestem rzeczonym
Grecy łączą myśl odbudowania cesarstwa wschodniego. »Obywatele! —pisze
Eon — bracia plemienia pokrewnego i wy rozpowszechnieni po całej ziemi
prawowierni i nierozdzielne ludy, wynieście z serdecznem dziękczynieniem
ręce wasze ku Bogu i rońcie łzy wyruszenia i podzięki, kiedy przeczytacie
manifest wojenny Mikołaja wgo, cesarza pokrewnej wiarą Rusi i wiernego
opiekuna prawosławnej wiary. Spełnione zostały najgorętsze życzenia przod
ków naszych. Obecna walka prawosławna z mahoraetaniznem będzie już osta
tnią. Mikołaj w. narzędzie pana, zbuduje cesarstwo greckie!«
— Gaz. Tryestska donosi, że birabasza Ibrahim beg Alajbegowicz
z tysiącem regularnego żołnierza i 1500 nieregularnego, ruszył II. Grudnia
z Mostaru do Grahowa pod pozorem, iż w pobliskim monasterze greckim
znajdują się Rosyanie i Czarnogórcy, gotowi do napaści. , Dwa inne tabory li
czące razem 1600 ludzi, mają tam również pomaszerować.
, .
— Gaz. Temeszwarska donosi z Żemunia, iz w dniu 12go Grudnia

4
- a ,1 pia
W d. tym
obwieściły w Belgradzie święto s. An rz j itraały moździerzowe
ijęli Belgrad i tegoż dnia rowmez ogłoś
y chodzonej
'
\blnsza Obrenowicza7 W
W czasie
czasie
uf0CZ
X.------miejscu
mieŁiscu rodzinrodzin-rat mianujicv ks. Miłosza uorenowicz
Tnnnli
swoim
L.bozni/em. ks Aleksander z"a>™‘priypa..
„,m. sdzie zwyk! obchodzie s»ię A
pofiwojju zbija poroieniony list dodziacc^o na dzień
List. (a. s.J.
. 6. 1
. u_k.. te uchronił się przed[
niesienia południowo-słowiańskich
jasię udać na stały pobyt do

tćj wsi kazał zajsc wozowi, na któren Matysiaka ludzie wsadzili i odwieźli go
szwagra, który mieszka w Gościeszynie. Tam zgrzano mu kawy i dano
wypić filiżankę, ale po dwóch godzinach skonał Matysiak. Przypadek ten
dowodzi potrzeby zajęcia się podobnemi ludźmi, bo chociaż zawinili przeciw
społeczeństwu, jednak nie należy tracić nadziei, że podobny człowiek upadły7
może się naprawić. Przez zrażenie się tego rodzaju ludźmi, wyrabiamy sobie
większą liczbę wrogów społeczeństwa.

Przybyli do Poznania dnia 4. Stycznia.
BAZAR: Prób. Laskowski z Rogoźna; Dzierzbicki z,Morki; hr. Bninski z Pamiąt
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^"^ZBuk.rewlu piszą pod dniem 15. b. m„ iirosyjski jen Sala objąć
ma dowództwo milicyi wołoskiej i mołdawskiej. Z Galaczu donoszą, iz
rwszych dniach f>. m. rząd rosyjski wielkie zapasy zboza wysłał do Multan, które przeznaczone są do wojskowych zakładów zaopatrzenia,
oiyc >
liczba wynosi tam ośm.
___________
_______

Kronika miejscowa.
Wolsztyn, d. 30. Grudnia. — We wsi Zdrogowie niedaleko miasta po
łożonej chciał jeden z gospodarzy upiec sobie chleba na święta w piecu na polu,
(idy do tego się zabierał, postrzegł że piec nie jest próżny, ze w nim jakiś czło
wiek się znajduje, ale tak osłabiony, że zaledwie się ruszał. Pokazało się,
że to był wyrobnik Matysiak z nowych Tłoków lat 28 liczący. Był on juz
dawniej’ kilka razy karany, a krótko przed tem wyszedł z domu poprawy
z Kościana. Nikt go nie chciał przyjąć na mieszkanie i do roboty, a tem mniej
dać mu wsparcie, Opuszczony od świata nie jadł i nie pił przez trzy dni
i osłabiony wszedł do pieca, kryjąc się przed przy krem powietrzem. Sołtys

Donietilenie lealrulne.
Na przedstawienia Le ono ry Po pi ty d e 0 li v a,
które w drugiej połowie b. m. nastąpią, wydaje się
bilety już od 2. t. ni. w budynku teatralnym. Bi
lety zamówione, które n i e z o s t a n ą w prze
ciągu 8 dni odebrane, będą innym oso
bom rozdane. Na pierwsze przedstawienie są wa
żne zielone lożowe i różowe do krzeseł bilety. Dla
uniknienia pomyłek będą do każdego biletu krzeslowego, wydawane drugie bilety z numerem,
które zabezpieczą miejsce obrane, tego biletu nieoddaje się przy wnijściu, tylko się zatrzyma jako
legitymacyję własności miejsca, gdyby to ktokol
wiek zajął. Jak tylko występująca doniesie o dniu
swego przybycia, natenczas publiczność będzie na
3 dni wprzód uwiadomiona o pierwszem przedsta
wieniu. Bilety raz kupione juz się nieodbieraia.

JP. llallner.
ZAWEZWANIE PUBLICZNE.
Królewski Sąd Powiatowy w Poznaniu.
Wydział pierwszy dla spraw cywilnych.
Poznań, dnia 24. Listopada 1853.
Aptekarzowi Ilensel w Wrocławiu skradzono podług twierdzenia jego sposobem gwałtowne
go włamania się do jego zamieszkania przy ulicy
Szerokiej pod liczbą 42. położonej na dniu 26.
Maja 1850 r. stamtąd następujące 4 procentowe li
sty zastawne poznańskie, a mianowicie:
Nr. 36/553
Mielęcin, powiatu Ostrzeszowskiego na Tal. 250.
Nr. 18/1501 Jablkowo, powiatu Wagrowieckiego na Tal. 250.
Nr. 21/2709 Rudki, powiatu Szamotulskiego na
Tal. 100
5
wraz z kuponami liczącemi od Bo
żego Narodzenia 1849 r.
Nr. 448/10535 Wronki, powiatu Szamotulskiego
na Tal. 100 bez kupona.
Nr. 92/4272 Wieruszów, powiatu Ostrzeszowskiego na Tal. 50 wraz z talo
nem od Bożego Narodzenia 1849 r.
Wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy się
•ad/, może w posiedzeniu z wyż poraienionych li
stów zastawnych wraz z kuponami znajdowaliby,
aby się lak najpóźniej „ terminie
'
i nia , . .ipea 1854. przed południem o godżinie litej
“ WpP°ZnaniU ”a Sali
“do«?osili
w 1 o.'vla,owym Pa“em Strauch
tychże iisfów zastawńycKaTH amo,rtJ'zaVa
dzownie nastąpi.
?
' kl,Ponow
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™ZWANIE publiczne
Kiolewsk; .Sąd Powiatowy w Poznani
Wydz.ał pierwszy dla spraw cywilnych
. . Poznan, dnia 24. Listopada^W '
Kościołowi katolickiemu w D/iekfn? •
spahlysię podług.twierdzenia wpoL zdaTzoneo'
"ię tamże w dniu 20. Siemnia IRsn „
,arzon®go
j -Uty zastawne
towe, a mianowicie:
p*ucenr. 17/3066 Żabikowo, powiatu Średzkiego, na

kowa; Przystanowski z Białęzyna; Mańkowski z Źrenicy; Dąbrowski z Winneigory; Błociszewski z Przecławia; Radzimiński z Rusznicy.
HOTEL RZYMSKI BOSCHA: Rchage z Berlina; Kamiński z Przystanek; Broni
kowska z Chłastowa.
HOTEL BAWARSKI: Burghardt z Węglewa: Wiese z Ciszkowa; Zychlinski
zTwardowa; Chłapowski z Garzyna; Zakrzewski z Ziółkowa; Zakrzewski z Wyszki.
POD CZARNYM ORŁEMWredow z Szczecina; Kieine z Racota; Wągrowiecki
z Szczytnik; Węsierska z Źernik; Falkowska z Paeholewa.
HOTEL DREZDEŃSKI: Łącki z Slachcina; Stablewski z Zalesia; Breza z Jankowie.
HOTEL DU NORD: Sypniewski z Zabiczynaf Raczyński z Smolar; Drojecki z Zabiczyna; Chylewski z Redgoszcza.
HOTEL PARYSKI: Węsierski z Berlina; Rychlicki z Łazisk; Bieńkowski z Wy
dzierżawić; Jackowski z Pomarzan; Skrzydlewski z Solencina; Dunin z Lechlina;
Rogalińska z Ostrohudki; Benda z Goli.
POD WIELKIM DĘBEM: Hepke z Sękowa; Bryfczyński z Wilczyc; Malczewski
z Toniszewa; Słaboszewski z Lubowiczek.
POD ZŁOTĄ GĘSIĄ: Sulikowski z Drużyna.
HOTEL BERL1NKS1: Biegańska z Potulic; Scheel z Rybna.
HOTEL WIEDEŃSKI: Swiderski z Szremu.
POD BIAŁYM ORŁEM: Albrecht z Kawęczyna.
HOTEL KRUGA: Alex z Opalenicy.
GOSPODA SZLĄZKA: Hennig z Landsberga.
era

Nr. 76/1806 Konarzewo, powiatu Poznańskiego,
na 50 Tal.
wraz z kuponami licząc je od Sgo Jana 1850 r.
Wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy się
bądź może w posiedzeniu zwyż pomienionych li
stów zastawnych wraz z kuponami znajdowaliby,
aby się jak najpóźniej w terminie
dnia 20. Lipca 1854 przed południem o go
dzinie litej.
wyznaczonym tu w Poznaniu na Sali naszej sądo
wej przed Sędzią Powiatowym Panem Strauch
zgłosili, gdyż w razie przeciwnym amortyzacya
tychże listów zastawnych oraz i kuponów nieodzo
wnie nastąpi.
~ ZA WEZWANIEPUBLICZNE.
Królewski Sąd Powiatowy w Poznaniu.
Wydział pierwszy dla spraw cywilnych.
Poznań, dnia 24. Listopada 1853.
Zmarły we wsi Syberyi powiatu Wrzesiń
skiego Leon Jagodziński spalić miał własno
ręcznie na początku miesiąca Stycznia 1846 nastę
pujące listy zastawne poznańskie 4 procentowe,
a mianowicie:
Nr. 24/6381 Daleszyn, powiatu Szremskiego na
~ 500 Tal.
Nr, 88/2517 Sierniki, powiatu Wągrowieckiego
na 100 Tal.
równie jak i 3| procentowy list zastawny poznań
ski, a zwłaszcza:
Nr. 1/686 Ociąż, powiatu Odołanowskicgo na
1000 Tal.
wraz z kuponami od Św. Jana 1845. począwszy.
Wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy się
bądź może w posiedzeniu zwyż pomienionych li
stów zastawnych wraz i kuponami znajdowaliby,
aby się jak najpóźniej w terminie
dnia 20. Lipca 1854. przed południem o go
dzinie litej.
wyznaczonym przed Sędzią Powiatowym Panem
S tra u ch tu w Poznaniu na Sali naszej sądowej zgło
sili, gdyż albowiem w razie przeciwnym amortyzacya
tj chźe wspomnionych listów zastawnych oraz i ku
ponami nieodzownie nastąpi.
DONIESIENIE.
Sprzedaż baranów z Dominium rl'Ui'OW(i
pod Pni e wami w powiecie Szamotulskim rozpocznie się z dniem 1. Stycznia 1854. roku tutaj
w miejscu, a na jarmark wełniany do Poznania
juz więcej baranów posyłać nic będę. — Barany są
znane jako bardzo wełniste, i te które obecnie na
sprzedaż są stawione, mają obok swej obfitości
wełny taką cienkość, jaką tylko osięgnąć można.
Są jeszcze na sprzedaż 120 sztuk trzy i czterole
tnich nadkompletnych macior i 120 sztuk trzyle
tnich skopow; takowe są wełniste, zdrowe i rosłe.
lurowo, w Grudniu 1853.
JArltlS,
p°daję niniejszem do wiadomości, że Pan M.
Makowi
n il ,z dniem dzisiejszym z obowiązków
w handlu moim wystąpił; proszę listów pod jego
nazwiskiem do handlu mego nie adresować.
r oznań, dnia 3. Stycznia 1854.

H. Cegielski.

LOTERYA.
Ciągnienie klassy pierwszej loteryi 109tej 11.
t. m. się rozpoczyna, losów do tejże nabyć można.
Nadkolektor jffy*. BSielef'elit.
Na przedstawienie, które dane będzie nieza
wodni e *w Czwartek d. 5. Stycznia na mój
benefis pod tytułem Siary Cryc i JeZUicl zapraszam Prześwietną publiczność naju
niżeniej.
August JPorster.

Od dnia 1. Stycznia 1854. r. będzie dwa razy
co tydzień, a mianowicie we wtorek i czwartek
u mnie młode piwo do sprzedania, o czem dono
sząc, polecam się łaskawym względom.

JLeon St^ssewsliif

piwowar i utrzymujący szynkownią Nr. 24.
Codzień świeże Whitslubler ostrzy
li w handlu wina
Marata Schipmann,
W Czwartek dnia 5. Stycznia:

wieczór muzykalny
przez familią Tobisch, na który najuniżeniej za
prasza
Restaurator Pielatowski,
Podgórna ulica Nr. 14.
Kurs giełdy Berlińskiej.
Stwpa
y C t.

Dnia 2. Stycznia 1854.

Pożyczka rządowa dobrowolna............
dito
z roku 1850...........
dito
z roku 1852............
Obligi długu skarbowego ;..................
dito prcmiów handlu morskiego . . .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej ,.
dito miasta Berlina...........................
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
dito
Prus Wschodnich . . .
dito
Pomorskie..................
dito
W. X. Poznańskiego. .
dito
W.X.Pozn., nowe..
dito
Szląskie.......................
dito
Prus Zachodnich ....
Rilofy rentowe Poznańskie...................
Louis (lory...................
. »•

Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk.

CENY TARGOWE
w mieście Poznaniu.
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Dnia 4. Stycznia
1854 r.
ud
tal. | śirr. | fn.

1
Jo
| fal,

3 10
21 29
2l 13 ' 6 2 17 9
Żyta, szefel...................................
_
2 2 3
Jęczmienia, szefrl..........................
2
Owsa, szefel.................................
1 5 — 1 10 —
Tatarki, szefel................................. 1 16 9 1 18 9
Grochu, szefel................................. 2 12 3 2 15 6
24 — — 26 —
Ziemniaków, szefel.......................
25 —
Siana, centnar ............................. — 22 6
— 8 — i—
Słomy, kopa .
............. 7
— 2 5 —
Masła, garniec .
............. 2
Spiritusu (beczka 120 kw.jtłO jTral. 27 17 6 28 — —

