Telegraficzne wiadomości.
Deutz, d. 10. Stycznia. — Na Renie tak silnie idzie kra, ze przerwaną
jest zupełnie komunikacya między Deutz a Kolonią. Kiedy będzie przywró
coną, niewiadomo. Ren podniósł się na 11 stóp i 5 cali.
Wiedeń, d. 10. Stycznia — Po zamknięciu giełdy upowszechniła się
wiadomość, ze do Trycstu przybił statek parowy z wiadomościami z Konstan
tynopola z dnia 2. b. m. Według tych miał sułtan przyjąć notę wiedeńską.
Wielki pożar pochłonął część miasta, w której Grecy mieszkają.
Połączona flota mocarstw zachodnich znajdowała się przy odejściu paro
wca w dniu 2. b. m. na Bosforze. Spodziewano się wyjścia jej wkrótce pod
żagle, ponieważ nadeszło upoważnienie w tej mierze. Z Smyrny donoszą, że
tam przybył okręt pruski wojenny »Merkury«.
Berlin, d. 12. Stycznia. —Naj Pan raczył nadać ces. austr. pułkowni
kowi Józefowi Berger i ks. waldeckiemu tajnemu radzcy Stockhausen,
order orla czerwonego drugiej klasy; tajnemu radzcy rej. Delius w Arnsbergu i radzcy najw. trybunału Hermes, order orla czerwonego trzeciej klasy
na pętlicy; inspektorowi Ilofmeistrowi w Burgu order orla czerwonego
czwartej klasy.

Berlin, d. 10. Stycznia.. — Dowiadujemy się, że na posiedzeniu wczorajszem tajnem izby drugiej rząd przedłożył projekt, odnoszący się do naby
cia portu wojennego na morzu nicmieckiem.
Hamburg, dnia 3. Stycznia. — Po nawale zabaw świątecznych nastą
piła znów cisza w tutejszem mieście. Bieg interesów handlowych zwyczaj
nym torem postępuje, aczkolwiek utrudniony i poniekąd przerwany zimą,
która wstrzymała żeglugę. Elba stanęła, ale jak słychać wczoraj przez zała
manie się ludu pod pojazdami pasażerskiemi, a przed kilku dniami pod trans
portera żelaza, które chciano przeprowadzić do Hanoweru przed wejściem
w moc taryfy nowej »ZolIverbandu« wiele zabrała ofiar. Giełda poruszona
obawą o przyszłość nietracijeszcze otuchy. Wiadomości rzadko dość docho
dzą. Zewsząd donoszą o zawiejach śnieżnych, które ruchowi na drogach szy
nowych przeszkadzają. Ostatnia wiadomość polityczna (Tiraes) donosząca,
że państwa zachodnie mało mają nadziei spokojnego załatwienia sprawy wscho
dniej i że oba państwa gotują się do cxpedycyi na wiosnę w morzu Baltyckiem (Sir C. Napier ma objąć dowództwo nad flotą angielską w Bałtyku) za
trwożyła tu wielu bardzo, zwłaszcza, iż wstąpienie do ministeryum Palmerstona nabawia trwogi tych, którzy po wystąpieniu tego ministra, cieszyli się
nadzieją pokoju. Times donosi prócz tego, żc kuryer rosyjski przybył do
Sztokholmu z notą rosyjską, nakazującą Szwecyi zabronienia wstępu do por
tów szwedzkich angielskim i francuzkim okrętom i poddanym. Rosya to
groźbą, to przyjaźnią stara się przeciągnąć Szwecyą na swą stronę. Naród
miał się tćm wielce oburzyć. Rodzina królewska ma być za Rosyą. Wiadomo
tez, żc Kosya zbroi się znacznie od strony Szwecyi. Rosya posiada już dwa
liniowe okręty parowe szrubowe i stara się zamienić inne okręty wojenne
żaglowe na parowce. Dalej Times sroży się na jakieś' intrygi Rosyi w Afghanistanie, Chiwie i Persji, które zagrażają interesom Anglii Pod prze
wodnictwem rosyjskiego jenerała, perskie wojsko walczyć nia za prawosła
wną wiarę. Austrya oświadczyła się, jak widać z tego co Koresp. Austr.
niedawno pisała przychylnie dla Rosyi. Z tego wszystkiego wnosi ów dzien
nik, iż porównawszy przyrzeczenia Rosyi z faktami, pierwszym małą tylko
można wartość przypisać, musimy inne obmyślić środki do załatwienia sporu.
Mocarstwa morskie mają sobie wskazaną drogę, lnstrukcye odpowiednie już
w drodze do Konstantynopola. Słychać (w Londynie), że blokada Sebastopola przez zjednoczone floty niebawem nastąpi. Inni utrzymują, że mają od
Batum do Warny niejako linią demarkacyjną wyciągnąć, przecinającą morze
Czarne na część północną (rosyjską) i południową (turecką). Tak Rosya operacye swe bez przerwy mogłaby dalej prowadzić, mając przystęp do granic
Czerkiesyi i nawet do części nadbrzeżów europejskiej Turcyi, gdy tymczasem
ta ostatnia odciętąby została.
Z Kopenhagi znów donoszą o przesileniu ministeryalnem, o którem już
przebąkiwano przed tygodniem »Faederlandet» i «Almueven» obawę tę zdają
się potwierdzać. Ten ostatni dziennik bardzo z tego względu wyrzeka, bo
w obecnym stanie przesilenie poraziłoby stronnictwo chłopów. Zdaje się temu
dziennikowi, że w tej chwili możliwa tylko kombinacja z Duńczyków’ cjderskich z rozwiązaniem sejmu. Zbliżenie się do polityki przedmarcowej wróżą
z tego, że od niejakiegoś czasu, robią się zabiegi oddania teki spraw zagrani
cznych holsztyńskiemu ministrowi hr. Criminil.
Statystyka wychodźtwa do Ameryki przez Hamburg wykazuje, iż w ze-
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szłym roku liczbaemigrantów dochodziła do 29,540, a więc 500 osób więcej
aniżeli w roku 1852. Liczba przejeżdżających i przyjeżdżających podróżnych
do Hamburga, podniosła się w porównaniu z ta z r. 1852.,"o 2000 osób.
(Cz.)
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... Atewecya..

Kroi szwedzki udzielił tajnemu wydziałowi sejmowemu jak już donieśliś
my wiadomość, jak się rząd szwedzki zachować pragnie w obec wypadków
południowo-wschodnich w Europie.' Tajny wydział upoważnionym został
kolegom swoim donieść w tej mierze co następuje: »W obec nowych zawikłań powstałych pomiędzy państwami europejskiemi, J. K. Mość postanowił
ścisłą zachować neutralność o^u państw połączonych Szwecyi i Norwegii,
w którym to celu zawarł świeżo traktat z JMć królem duńskim dla wspólnego
działania na morzu. 0 tćm postanowieniu zawiadomiono właściwe rządy eu
ropejskie, wszakże odpowiedzi dotąd nio otrzymano.* Odpowiedź ta spodzie
wana już w dniu 23. Grudnia nie nadeszła jeszcze po d. 27. t. m. dokąd no
winy stokolmskie sięgają. Do tćj notyfikacyi załączone było wezwanie kró
lewskie do stanów sejmowych, żądające aby sejm pospieszył się z rozbiorem
propozycyi królewskich nad uzbrojeniem floty na stopę wojenną. W związku
z powyzszem fortyfikują Kopenhagę i brzegi Seelandyi, a to ostatnie nie tak
łatwe z powodu płaskich brzegów tej wyspy. Główne punkta traktatu szwedzko-duńskiego są: Na wypadek wojny oba państwa obowięzują się zamknąć
swoje porty wojenne dla mocarstw wojujących, dozwalać ich wpłynięcia do
innych portów, wszakze niedozwolać, aby na nie ładowano materyałj7 wo
jenne. 1 aktat ten przedstawiony miał zostać rządowi pruskiemu z zawezwa
niem o przystąpienie doń. Kreuzzeitung wątpi, aby rząd pruski przystąpił.

Mossya.

Petersburg, d. 3. Stycznia. — Od niejakiego czasu i u nas poczyna
się draźliwość pojawiać nietylko w politycznej, ale jeszcze w beletrystycznej
literaturze. Przeciw Anglii i Francyi występują tu z fanatycznem uniesieniem.
Zapewne przyszłoby już do manfestacyi tej nienawiści narodowej, gdyby
Rosya miała 2 miliony dwa kroć sto tysięcy bagnetów w Europie i prócz tego
200,000 Mongołów i Kirgizów nad Indusem. Samo się przez się rozumie,
»nervus rerum« pieniądze, powinnny także starczyć na tak ogromne przed
sięwzięcie. Nasze fundusze lubo urosły z wycofanych milionów z banku
angielskiego, ale one wcale jeszcze nic wystarczają na te ogromne pochody,
jakie Rosya odbyć musi w Azyi i Europie. Marsz od północy na południe,
z zachodu na wschód pociąga za sobą niezmierne koszta. Cieszą się tu, że
pomiędzy Persyą a Rosyą zawiązane zostały przyjazne stosunki przez Sadr
llusseina liana, który na pożegnanie otrzymał wielki krzyż. Całe atoli to
sprzymierzę polega na tćm, że dawniejsze nieporozumienia zostały załatwione,
a teraz nadeszło przyrzeczenie z Teheranu, że Persya w czasie 'wojny pomię
dzy Rosyą a Turcyą żadnych kroków nieprzyjacielskich nieprzedsieweźmie.
Jest to już bardzo wiele, kiedy wspomnimy o wydarzeniu między Dołgorukim
i reprezentantem szacha. Persya ma zamiar utrzymać się przy dawnych gra
nicach. Rosya przez interwencyą Anglii i Francyi jest dosyć uwikłaną. We
dług oświadczenia pana hr. Nesselrodego w dawniejszym okólniku coraz wię
cej cierpi honor i godność cesarza rocyjskiego, im kategoryczniej występują
mocarstwa zachodnie w sprawie Turcyi. Gdyby więc stanowczo wystąpiono
tu dla poparcia jakowego warunku porty, któryby tu poczytano za niepodo
bny, albo gdyby chciano się Rosyi sprzeciwić w akcyi, natenczas można być
pewnym, ze cesarz Mikołaj nieustąpi ani na krok przed żądaniami zagranicy.
Według twierdzenia kanclerza państwa powinny być rozszerzone traktaty
z Turcyą, aż do gwarancyi status quo greckiego kościoła, jeżeli wojska mają
ustąpić z księstw naddunajskich. Kwestya ta ma być załatwioną przez bez
pośrednie układy. Innemi przypuszczaniami niepowinna się Europa uwo
dzić. Takie jest zdanie urzędników’ i wojskowych, w niem się odbija zdanie
dworu. Coś podobnego, tylko w popularnej postaci, znachodzimy w prasie,
równie jak w sprawozdaniach o zwycięztwach odniesionych. Jedna rosyjska
gazeta nadworna opowiada, że w Abo po nabożeństwie i balu czytano podczas
oświetlenia miasta na transparentach rosyjskie napisy: np. Bóg jest z nami!
Słuchajcie poganie. Ukorzcie się, bo z nami jest Bóg! — Gniewano się tu
na sztukę paryzką »Les Cosaques«. Ale prasa broni kozaków przeciw sztuce.
Nic są oni ani niewolnikami galerowcmi, ani bandytami albo sługami Attyni,
rózgi Boga, owszem służą oni Bogu i najpobożniejszemu carowi Mikołajowi 1.
Jeżeli ich nazywają Wandalami, jakże tych nazwiemy, którzy wyrzekają się
pana ukrzyżowanego, stają się Turkami lub jako chrześcijanie dopomagają
tym prześladowcom chrześcijan? Slowro w słowo stoi to we wczorajszej
nadwornej rosyjskiej gazecie. Przybyli tu za rozkazem jencralny kwatermistrz
rezerwów i rekrutów z Moskwy i szef 10 dywizyi piechoty.
(N.Z.),
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chee Ltem rozbioi-u Turcji-. Cesarz Francuzów chciał czegoinnego£
Kisielew nic chciał tego zrozumieć. Przez dziwną a zręczną politykę, Kosy a
u4|i ,dd^a‘ od Francji Anglią, najwięcej interesowaną w sprawie wscho
dnie, mówiącą z panem Sarrans (autorem de la Dccadance dc l.An lctu )
le biuclicr dc finde c’est la Turijuie Prawda, zc liczyła me na
na’
rodowa An-lii jej interesa, lecz na dworską koteryą. Mówią, zc w układach,
llkll. sfe prowadziły między lordem Pąlmerstonem a większością gabinetu, loid
Klmerston wyraucał z cierp|tościa tajemną korespondencj ą dworską, prowa
dzona pod kopertą krolowćj Wiktoryi, z lordem Redchfłc, sir Seymourem,
królem belgijskim i pruskim. Czy lord Pahncrston otrzymał obietnicę, ze koreMmndcncya dworska nie będzie dalej prowadzoną i czy dwór danej obie
tnicy dotrzyma? niewiadomo. Cokolwiek nastąpi, Anglia az nadto spostrzega,
iż sir znajduje w chwili krytycznej, która ją może zrzucić z przeważnej po
zycji, na której postawił ją geniusz Pitta. Rosya atakuje ją w lurcyi, lndvi a nawet w Szwecji. Prusy chcą pozostać neutralnemi, na Austryą ró
wnież liczyć nic może. Pozbstąje jej alians Francuzki, lo tez Anglia cho
ciaż mu nie dowierza, trzyma się go i poświęca dla niego partyą dworską.
Nigdy Francj a nic była tak potrzebną Anglii. Francyai Anglia dały jednakowc instrukcje ambasadorowi w Stambule i flotom, które juz może znajduje
się na morzu czarnem; ale jakie są te instrukeye? Jest to dotąd tajemnica,
której nikt nie odgadł. Zapewniają, że instrukeye są śmielsze aniżeli te, któ
rych Journal dc Francfort się spodziewał. Prusy posłały do Londynu
w nadzwyczajnym poselstwie hrabiego Pourtalcs, syna dawnego szwajcar
skiego bankiera. Dwór i ministrowie fetują go. Times namawia Prusy aby
przestały być neutralnemi i wyzwoliły się z przymierza rosyjskiego. Dzien
niki donosiły, że Anglia gotuje nową flotę, którą ma posłać na golf perski.
Anglia już posłała flotę, zebraną z pojedynczych okrętów różnych stacyi, a ta,
która się gotuje tylko luki rzeczonych stacyi zapełni. Obawa, aby Szwecya
i Dania nie zamknęły Sundu, dala powód do pogłoski, że flota admirała Corry
ma być odwołaną z Lizbony i posłaną na morze bałtyckie. Pogłoska jest zawczesna, ale jest możebna. Dzisiaj wszystkiego można się spodziewać. W tych
dniach p. Iliibncr ambasador austryacki w Paryżu udał się do Brighton na
konfercncyą z ambasadorem austryackim w Londynie. Tak dzienniki angiel
skie jak francuzkie, mianowicie Consti tutionnel (w artykule'p. de Cesena),
z powodu napadu na Sinopę, zaczynają mówić systematycznie przeciw uroszczeniom Rosyi, zajmowania (occupation) całego morza czarnego. Mówiąc
fiodobnie wychodzą one z polityki zamienienia morza czarnego na morze wone. Ale aby ten cel osiągnąć, potrzebaby spalić Sewastopol. Czy Francya
i Anglia myślą tego dokonać? Dzienniki francuzkie i angielskie a mianowicie
rządowe dzienniki francuzkie, wystawiają, wystawiają, że w Szwecyi król
jest za Rosya a naród przeciw niej. Co dzień rządowe dzienniki francuzkie
rozwijają ludową politykę Francyi, politykę napoleońską. Wczoraj, na po
siedzeniu wielkiego masońskiego orientu, które się odbyło w mieszkaniu ks.
Murata, przy ulicy Rivoli, książę Murat powiedział mowę wojenną i ludową
i zapewnił, iż Napoleon III. nic ustąpi z drogi honoru. Mowa ta była z okla
skami przyjętą przez zniecierpliwionych Francuzów.
Mówią, że Napoleon 111. zapytawszy się ministra wojny jakie maximum
wojska może francya w razie danym wystawić, odebrał w odpowiedzi liczbę
1,250,000. Napoleon III. nie zapytał się ministra finansów, czy utrzymać po
dobną armią potrafi, wiedząc dobrze, żc najlepszym płatnikiem armii jest
zwycięztwo. — Mpnitor poświęca dziś artykuł ukończeniu sławnej grobli
morskiej w Cherbourgu, nad którą pracowano lat 70 i która kosztowała Fran
cyą b/ mihonow. Jest to wspaniałe dzieło, którcm ma prawo szczycić sie
Francya. Napoleon 111 idąc w siady Ludwika XIV. poświęca miliony na podmesienic marynarki franeuzkiej, która dopiero od pierwszej rewolacyi upadła
popoki miała marynarkę, Francya opierała się zwycięzko Anglii. Kieski ići
i upokorzenie zaczynają się od stracenia maaynarki. “
t JJ
Londyn d. 7. Stycznia. — r/hc#<P*ress donosi jako rzecz pewna
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między Rosyą i Anglią; lecz mniemam że Francji do tej walki z sobą nie
wciągnie. Gabinet paryzki pokazał dotąd niezwykłą zręczność i przezorność.
W tej chwili, lubo ilota Francuzka stoi pod Carogrodem, ufność w pokojową
i kontynentalną politykę Lud. Napoleona, jest tu przynajmniej zupełną. Pan
de Borąuenay ma tego usposobienia nawet u dworu, liczne dowody. Sądzą
na pewnych podaniach, ze pan Castelbajac nie ma powodów do żaleniu się na
swe stosunki w Petersburgu. Dzienniki tymczasem prawią o przymierzu mię
dzy Francyą i Anglią. Czyż te same dzienniki nie donosiły, że jenerał Baraouaj’ d’Hilliers niósł z sobą do Carogrodu najenergiczniejsze rozkazy przeciw
Rosy i?

SŁsięslwa naddiuiajsiiie,

W nocy z 31. Grudnia na I. Stycznia przyszło do bitwy pomiędzy stra
żami przedniemi pod Bajlcszt Cetate, na drodze do Krajowy. 0 zdobyciu
Karakalu przez Turków dotąd niemamy autentycznego sprawozdania. W Krajowic upomniano na dniu 31. Grudnia mieszkańców bez podania powodów,
aby się spokojnie zachowali i aby żadnej niemiano obawy, z czego wnoszą,
że na ważne wypadki wojenne się zanosi.
O bitwie pod Bajlcszt Cetate takie opowiadają szczegóły. 1800 tureckiej
jazdj7 uderzyło na dwa bataliony Rosyan. Niemało pracy kosztowało Rosjan
aby powtarzanym atakom tureckim oprzeć się, dopiero gdy się rzucili ze
skrzydeł i z frontu na Turków, przymusili ich do cofnięcia się. Turcy posu
nęli się więc naprzód i dowódzca miał rozkaz wzięcia Czestanu słabo obsa
dzonego i rozkwaterowania swoich tamże. Chciał więc szybkim napadem
z brzaskiem dnia to do skutku doprowadzić, ale zastał wojsko rosyjskie, za
nim doszedł do Czestanu, w szyku bojowym. Bitwa trwała bodaj półgodziny
i na placu 10 Turków poległo. Kilku Turków, którym konie ubito, wzięto
do niewoli i do Krajowy odprowadzono. Sądzą, że Turcy ponowią ataki
i z tego powodu przysłano w pomoc kozaków jenerałowi Belgarde.
Według jednego listu z Bukarestu z dnia 29. Grudnia dowiadujemy się,
że pułk artyleryi składa się teraz ze 100 armat najcięższego kalibru. Pod Galaczem znajduje się równie 120 armat. Z korpusu Ostcn Sackena przybyło już
40,000. W Besarabii nowe zgromadzają się wojska. Tak czynią przygoto
wania pod Krzemeńczukiem i Charkowem na obozy kawaleryi, z których ka
żdy7 na wiosnę składać się będzie z 10,000. Około Bukarestu sypią szańce
tak od północy, jakoteż południa. Dwie kompanie, saperów przybyły z Giurgewa, celem ich sypania. Od Galaczu przedsięwzięto w górę rzeki ku Kalaraszowi rekonesans wszystkich wysp na Dunaju. Gdzie tylko znaleziono
szańce przez Turków wysypane, wszędzie je poniszczono. Podobny rekone
sans odbył się od Giurgewa w dół rzeki. Nie uderzono przecie nigdzie na
straże nadbrzeżne tureckie.
Medyczna gazeta wr Paryżu wychodząca ogłasza list nadchirurga Dr. Giraulta, który z pokładu okrętu »AIagador« wysłanego do Sinopę przypa
trzył się miejscu temu zaraz po bitwie i tak opisuje swoje wrażenie: po po
dróży trwającej czterdzieści ośm godzin, którą nadzwyczaj szczęśliwie odby
liśmy, okrążyliśmy przylądek, który zakrywa miaslo Sinopę i szczególniejszy
uderzył nas natychmiast widok, że na tej przystani zawsze zapełnionej okrę
tami, jakby pustynia zasiadła, ani jednego okrętu niewidzieliśray. Za zbliże
niem się do brzegów, ujrzeliśmy sterczące z morza czarne kurzące się bryły
drzewa, były to szczątki tureckich okrętów. W jednćm miejscu był brzeg
cały zapełniony trupami, których wyciągano z wody i kładziono na brzegu,
aby je pochować. Przed bitwą było na tych okrętach pięć tysięcy dziar
skich marynarzy. Podają liczbę poległych na |. Cała przestrzeń mię
dzy brzegiem a miastem zasłana była szczątkami floty. Po zwiedze
niu lądu przez obu dowódzców, osądzono, że miasto zbyt jest opu
szczone, aby tam pozostawić rannych z chirurgami. Otrzymałem rozkaz
wraz z nadhirurgiem angielskim, abyśmy się udali na ląd, i zabrali wszy
stkich z sobą, których jeszcze ocalić było można. Co do liczby byliśmy
bardzo chojni. Przystąpiliśmy do tych operacyi, które miały na celu poznać,
jakiego rodzaju były rany odniesione, obmyliśmy rany, które obmierzły wy
dawały zaduch. Rany te okropne zadano przed siedmiu dniami, zdziwiliśmy
się nadzwyczajnie, gdy ujrzeliśmy, jakim sposobem natura sama starała się
naprawić głęboką dezorganizacyą. W ogóle rany dobrze wyglądały. Naj
więcej było ran odniesionych w skutek okropnego poparzenia się na płoną
cych okrętach, dalej połamanych nóg, potrzaskanych kości, których szczątki
poutykały w ciele i ran otwartych, w skutek wyrwanych kawałów ciała.
Pospieszaliśmy, bo na godzinę 4 był wyznaczony odjazd. Tknięci do żywego,
dokazaliśmy w krótkim przeciągu czasu bardzo wiele; nikt z nas niedoznał
głodu i dopiero o godzinie 4 wróciliśmy z ostatnimi rannymi na okręty. 87
rannych, a między tymi 55 ciężko rannych przeniesiono na okręt »Mogador«,
gdzie im przednia baterya przeznaczoną została na pomieszczenie. Szczęściem
pogoda nam pomyślna sprzyjała i mogliśmy pozostawić otwarte przestrzenie
dla przewietrzenia. W czasie podróży odjąłem jeszcze jednę nogę. Odwie
dziłem potem wszystkich tych rannych w lazarecie marynarskim w Konstan
tynopolu, witali mnie z podziękowaniami. Wszystkich amputowanych szczę
śliwie utrzymano przy życiu i wracają do zdrowia.
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Indepcndance Belge donosi z Konstantynopola pod d. 22. Grudnia:
wczora cała Galata i Pera były przestraszone. Poseł angielski powołał przed
południem wszystkich swoich kolegów z ciała dyplomatycznego, i oświadczył
im, że spokojność stolicy jest zagrożona nadzwyczajnemi wypadkami, źe mu
doniesiono, iż bunt wszczął się w Konstantynopolu i poto ich zwołał, aby
wspólnie naradzić się nad środkami mogącemi zabezpieczyć życie i majątki
swoich ziomków. Zarazem kazał przestrzedz i Jończyków zostających pod
panowaniem angielskiem, aby za pierwszem poruszeniem w Konstantynopolu
albo się do poselstwa angielskiego schronili albo udali na okręty wojenne, które
na pomoc powołał od admirała Dundasa. Angielskie, francuzkie i austryackie
okręty na stacyi otrzymały rozkaz trzymania się w pogotowiu do puszczenia
się na morze. Niebyło też tam obecnego jenerała Baraguay dTIilliersa, bo był
u sułtana na posłuchaniu prywatnem, po niego więc też posłano z przestrze
żeniem na co się zanosi w Konstantynopolu. Jenerał pospieszył z powrotem
do Pera. Gdy się publiczność dowiedziała o celu tego zgromadzenia, całe
Pera tak się wzruszyło i tak się przeraziło, żc wielu z poselstwa angielskiego,
którzy w nieomylność wierzą lorda Redclifa, wystawiało sobie rzezie najokro
pniejsze i pożogi, a niektórzy starali się dla siebie i dla rodzin swoich o po
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mieszczenie na okrętach neutralnych. W czasie tym przechadzałem się z dwoma
przyjaciółmi spokojnie mimo bazarów, nie dostrzegając na ulicach nic nadzwy
czajnego. Obawy te pozornie były uzasadnione. Mimo to były przesadzone
i zaprawdę nie było warto tyle czynie zachodów, dla tak małej rzeczy. Stan
rzeczy prawdziwy był następujący: wczora z rana jeden z łmanów, który
odczytywał w kościele św. Zofii zgromadzonym prawowiernym koran, zam
knął nagłe świętą książkę i oświadczył, źe według zapadłej uchwały w dywa
nie dnia poprzedzającego uważać trzeba Islam za zniszczony, że muzułmanie
odtąd czytać będą ewanielią zamiast koranu. Następnie zgromadziło się 150
do 200 softów na placu hipodromu i na dziedzińcu meczetu sułtana Ahmeda.
Gdy się do nich 100 ludzi przyłączyło, udali się do szcika-ul Islam, naczel
nika religii, w celu zaprotestowania przeciw słabości rządu. Gdy tam im
udzielono objaśnienie względem warunków, pod jakiemi rząd przystać chce
na pokój, rozpierzchnęli się na wszystkie strony. Wieczorem znów zgroma
dzały się tłumy po różnych stronach miasta i wtenczas dopiero nastąpiły are
sztowania, po których stolica przybrała dawniejszą spokojną postać. Dziś
głęboka cisza panuje i rozmawiają ze śmiechem o strachu lorda Redcliffa.
Wczora za nadejściem nocy zawinęły z przystani Beikos do portu konstanty
nopolitańskiego trzy angielskie i dwie francuzkie fregaty parowe.
Według listów z Konstantynopola z 26. Grudnia niespokojności wszczęte
przez softów, poczytują tam za mamfestacyą stronnictwa wojennego, która się
udała. Na czele stronnictwa tego stoi seraskier. W pierwszej podobnej manifestacyi brali udział ulemowie (nauczyciele), w drugiej sofci (uczniowie),
których liczbę podają, na 10,000. Co do noty czterech posłów, to Turcya obowięzuje się wszystkim chrześcijańskim mocarstwom co do praw chrześcijanom
udzielonych. Różnią się przecie wiadomości, co do dawnych traktatów z Rosyą, czyli mają być utrzymane, czyli też przejrzane. Jedno jest pewno, że
miejsce w tych traktatach ściągające się do protektoratu rossyjskiego nad tureckiemi chrześcijanami ma być zmienione i to nie w duchu żądanym przez
Rosyą. O osobnym protektoracie Rossyan nad chrześcijanami w Turczech
mowy być nie może, opiekować się niemi mogą wszystkie wspólnie mocar
stwa europejskie.
Journal de Constantinople z d. 19. Grudnia, mówi Kor. Austr.
leży przed nami. Mieści on w sobie wiadomości bardzo już opóźnione i znane
tu już na innej drodze. O zwycięstwach jen. Bebutowa w Azyi piszą o nim
następnie.- »Za rozkazem rządu cesarskiego (tureckiego) i w skutku ostrej
pory roku, wojsko które oblegało twierdzę Akiskę, cofnęło się ku Karsowi
dla zajęcia tam zimowiska. Wojska nieregularne przy tern oblężeniu użyte,
mniej karne, niż inne rodzaje broni, rozeszły się bez ładu po kraju w czasie
pochodu, i niepokojone były przez kozaków bez ważniejszego wszakże zajścia.
Wypapki te mnóstwo zrodziły w Konstantynopolu wieści bezzasadnych, które
złośliwi starali się rozpowszechniać w celach nieprzyjaznych dla Turcyi. Zgrze
szylibyśmy przeciw zdrowemu rozsądkowi publiczności, gdybyśmy dłużej
zastanawiać się chcieli nad temi zabiegami.« Dalej są w tein piśmie dwa ar
tykuły przemawiające za nowym ministrem marynarki Rizą baszą i ministrem
bez teki Halitem baszą. Jlny konsul konsul ces. francuski w Bukareszcie p.
Poujade przybył do Konstantynopolu. Szoner wojenny rosyjski zagnany bu
rzą do Bosforu zwie się »Alupka,« i wzięty był przez Mustafę beja dowódzcę
twierdzy Anatoli-Kowat. Komendant rosyjski wrzucił działa do morza, aby
nie oddać ich na lup Turków.
Dalej podaje Kor. Austr. nowiny ze wschodu telegrafowane z Tryestu
wedle Gazety Tryestskiej: ^Ostatnie wiadomości z Konstantynopola z d.
26. Grudnia, niewspominają nic jeszcze o wpłynięciu floty połączonej na mo
rze Czarne. Seraskier minister wojny poczytany za głowę stronnictwa wo
jennego pozostał jeszcze w gabinecie; pozostał również i Reszyd basza, któ
rego prośby o uwolnienie go sułtan nicprzyjął. Porta obok wiadomych już
warunków miała jeszcze oznaczyć za podstawę pokoju potwierdzenie przywi
lejów wszystkich wyznań chrześciańskich Od zawichrzcń Softów spokojność
nie była naruszoną, dawne tylko oznaki janczarów wyszły tu i owdzie na jaw.
Dawny poseł amerykański pan Marsh miał u sułtana posłuchanie pożegnalne
i przedstawił p. Browne za tymczasowego rezydenta Stanów Zjednoczonych.
Jo urn. de Const. donosi o przybyciu tamże lorda Dudley Stuarta. Jenerał
Prim wziął od porty urlop na kilka miesięcy. Z Teheranu donoszą, iż rząd
perski rozpoczęte przez siebie uzbrojenia uznał za konieczne, aby na wszelki
wypadek być gotowym, dodają jeszcze, że p. Kanikow udał się do Teheranu
w misyi dyplomatycznej.

Rozmaite wiadomości.

Coraz większe bogactwa płodów ziemnych odsłaniają się w podgórskich
stronach Galicyi. Donosiliśmy niedawno bliższe szczegóły o odkryciu i wy
rabianiu oleju skalnego i wosku ziemnego; teraz nadeszła wiadomość o odkry
ciu niezmiernych pokładów asfaltu w obw. jasielskim w Męcinach, w Dominikowicach, Siarach i przedmieściu St. Magdaleny przy Gorlicach. Rozle
głość i moc pokładów zapewnia tym kopalniom, zdaniem komisyi górniczej
łącznic z polityczną pierwsze miejsce w całej monarchii, i spodziewać się do
zwala, osobliwie w Męcinach i Dominikowicach pod zarządem księcia dzie
dzica JO. Stanisława Jabłonowskiego, któremu bezsprzecznie prawo kopalne
przysądzono, otwarcia nowej gałęzi przemysłowości w Galicyi. Komu zaś
w dwóch ostatnich miejscach prawo kopalne przysądzić, rzecz jeszcze w za
wieszeniu, bo zachodzą niejakie trudności między posiadaczami gruntów
a przedsiębiorcą.
,
— Przed dwoma tygodniami pogorzało dwóch gospodarzy Luć i Wasyl
D. w lwaczowie dolnym koło Tarnopola. Podpaliła dzievvka służebna Kata
rzyna B. jak się przyznała przez zemstę, źe jej za rok służby niechcieli oddać
zaległej płacy i odzieży. Co gorsza, źc spędzona gromada ani ich ratovvać
nic chciała, ani się przysłużyć w ich sprawie podwodą do Tarnopola, udając,
źc pogorzelcy sami mają konie, więc mogą dać i podwodę.
(G.L.)
— Z Iłobart Town w Australii donoszą listy prywatne z 8. Września,
źe w odległości 56 prawie mil od miasta odkryto przy kopaniu minę złotą,
znajdującą się prawie 100 stóp pod powierzchnią ziemi i tak obfitą jak żadna
dotąd. Odkrycie to miało sprawić w całej okolicy wielkie wrażenie. Kilka
indywiduuów miało w 3 dniach wykopać 18,000 uncyi złota, a jedne znalazł
jak mówią, bryłę złota ważącą 190 funtów.
.— Niedawno odbywał się po ulicach Nowego Yorku uroczysty pochod

aiszowy który powszechną zwrócił na siebie uwagę, i wystawnością swoja
PIZ,e^Zed' wszystkie podobne kawalkady obwieścicieli, krzykaczy i t. d. Niejau owe, wyrabia cukier karmelowy mający być uniwersalnem lekarstwem
na wszelkie kaszle, i w ogóle na wszystkie choroby piersiowe. Lekarstwo to
o wieszczono w następujący sposób: Na wielkim wozie czwórką białą zaprzę
żonym, jechała muzyka z trąb i kotłów przeznaczona do zagłuszenia zwykłega hałasu ulicznego. Za tym wozem jechał 6-konny omnibus siwkami cią
gniony i przybrany bogato, obwieszony w około ogłoszeniami sławiącemi
przymioty tego cukru; następnie szedł mały powóz, na którym siedział wy
nalazca tego cukru »zbawca ludzko.ści«, jak się sam nazwał/a skrzynia te"o
powozu była opisana na około pochwałami wynalazcy i wynalazku; pochod
zakończony był szeregiem 20tu ludzi, z których każdy niósł wielką tarcze
znapisem: “Use Howes Kandiee«. —Innego rodzaju zalecenie widziano w d.
-•). Listopada po ulicacłi tego miasta. Był to orszak pogrzebowy za którym
okuto 20 powozów zwolna się posuwało; lecz w trumnie niebyło nieboszczy
ka, bOj to fabrykant trumien »patentowanych« zalecał tym sposobem swój

,. . — Siły morskie Szwecyi i Norwegii wynoszą: w Szwecyi: 10 okrętów'
liniowych, 8 fregat i brygów, 6 szonerów, 8 szalup moździerzowych, 256
szalup kanonierskich i 12 statków parowych. Dowodzą niemi 7 admirałów,
40 kapitanów i 200 innych oficerów’ morskich i artyleryi różnego stopnia.
W Norwegii 2 fregaty, 4 korwety, 1 bryg, 5 szonerów i 136 łodzi kanonier
skich. Dla zupełnego uzbrojenia się floty trzeba 30,000 ludzi, którzy rzeczy
wiście są wpisani do służby marynarki, ale zaledwie dziesiąta ich część służy.

Gazeta warszawska taki daje rys głównych wypadków w Królestwie Polskiern w roku zeszłym.
(Dalszy ciąg.)

Z poezyi nie wahamy się na pierwszem miejscu wymienić utworów Deo
tymy, które nie tylko słuchane, i czytane z zachwyceniem są w pismach pe
riodycznych. Jakiś urok wyższy w nich panuje. — Pisma różne wierszem
Stanisława Jachowicza, tchną rzewnością, prostotą, pobożnością, i dla tych
przymiotów stał się on popularnym i kochanym. Głównym ich celem jest za
szczepienie poczciwych uczuć w serca młodzieży. Gawędy Syrokomli, za
mieszczane są w Gazecie Warszawskiej. Wyszły Poczye Wandalina Szumowicza; tudzież przekład wierszem z greckiego, tragedyi Sofoklesa: Antygona
i Edyp w Kolonie, przez Kazimierza Raszewskiego; Woltera: Alzyra czyli
Amerykanie, z franc., przez Adama Jankowskiego. Do humorystycznych liczą
się: Rękopismmego kuzyna waryata, przez Aleksandra Niewiarowskiego (Unger, tomów 2), i dowcipne Wizerunki społeczeństwa Warszawskiego, J. S.
Boguckiego, (Nowolecki, tomów 2). Bajarz Polski, przez Glińskiego, (Wil
no, tomów 4), jest szacownym zbiorem podań ludu.
Przepyszne Wzory sztuki średniowiecznej, wydane przez hr. Aleksandra
Przezdzieckiego i barona Edwarda Rastawieckiego, nieoszacowanym są zbio
rem nie tylko dla sztuk pięknych, ale i dla historyi. Max. Fajans, założy
wszy litografię w Warszawie, dalej wydajc Wizerunki Polskie. Nakładem
Natansona wrychodzą Gałerye Mnichowskie, pod redakcyą K. Pathie, to jest
zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów Pinakoteki. Galeryi Leuchtenbergskiej i Schlesheimskiej, w 63 zeszytach. Widoki miasta Włocławka,
rysowane z natury przez Matuszkiewicza, odbija na cynku Władysław Walkiewicz.
Do dzieł specyalnych należy: Wykład systematyczny filozofii, obejmu
jący wszystkie jej części w zarysie dla miłośników tej umiejętności, pragną
cych z nią dokładnie obeznać się, przez Dr. Józefa Kromera; tom 2. zawie
rający rzecz o naturze i o duchu ludzkim. (Wilno, Zawadzki). — Dr. Leon
Sokołowski wydał: Wody mineralne włoskie. — Kilku znawców ułożyło
Projekt do słownictwa chemicznego, a T. E. Massalski napisał O skarbach sło
wiańskich, szczególniej o gramatyce języka polskiego.
Pisma peryodyczne wychodziły w Warszawie następne, codzień: Gazeta
Rządowa, Gazeta Policyjna, Gazeta Warszawska, (przy niej Korrespondent
handlowy, przemysłowy i rolniczy), Kuryer Warszawski, Gazeta Codzienna,
(przy niej Gazeta przemysłowa i rolnicza), Dziennik Warszawski, (przy nim
Przegląd handlowy i przemysłowy). Co miesiąc: Pamiętnik religijno-moralny,
Biblioteka Warszawska. Co tydzień: Tygodnik Lekarski, Magazyn Mód.
Co kwartał: Roczniki gospodarstwa wiejskiego. Zeszytami: Pamiętniki towa
rzystwa lekarskiego warszawskiego; Księga świata, nakładem Merzbacha.
Teatr pierwsze niezawodnie zajmuje miejsce w rzędzie zabaw i przyjem
nych rozrywek mieszkańców naszego miasta. Dyrekcya rządowa wszelkich
dokłada starań aby scenę naszą utrzymać na stopniu odpowiadającym wszel
kim wymaganiom wykształconego smaku i gustu. Mało który z teatrów euro
pejskich może poszczycić się taką zamożnością garderoby teatralnej, tak arty
stycznie wykonanemi dekoracyami, takim jednem słowem, przepychem, bo
gactwem i świetnością wystawy. Czy w drobnym jakim efemerycznym utwo
rze na scenie teatru rozmaitości, czy w dziele obszerniejszego zakresu, zawsze
ta sama staranność, ta sama oględność w każdym najdrobniejszym szczególe
wystawienia. W wielkim teatrze, opera nasza i włoska, drama, balet; w roz
maitości: komedya poważna, wodwil, krotochwila. Zwolennicy opery, wiel
biciele baletu, wrażeń żywszych i silniejszych szukający widzowie, idą do
teatru wielkiego. Kiedy dają operę lub balet, dół, to jest krzesła prawie
zawsze pełne, pierwsze piętro prawie zawsze okraszone wdziękami i gustownemi strojami; kiedy afisz zapowie jaką patetyczną dramę, jakiego Tułacza
np., górne strefy teatru zaludniają się; kto chce żartu, śmiechu, wesoło spę
dzonej chwili, ten idzie do teatru rozmaitości, bo tam go czeka co drugi dzień
o 7. godzinie wieczorem Aloizy Żółkowski. W roku bieżącym, którego osta
tnie godziny już ulatują, przedstawiono na scenie teatru wielkiego, operę
Bravo (przez artystów polskich), w której ulubiony od publiczności Dobrski,
°rą i śpiewem pełnym życia i energii, trudne do opisania sprawił wrażenie.
Artystów włoskich nowa trupa, która w miesiącu Maju przybyła do vVaiszawy (panna Spezia, pani Marcora, pp. Buti, Bremond, Zuchini i dawniej
znany pan Ciaffai), przedstawiła trzy nowe opery Buffa: Don Buccfalo, która
nie małćm cieszyła się powodzeniem, i dotąd jeszcze utrzymuje się na sceni(p
Doktora Burgundio i Fiorynę. Z oper poważnych, ciż sami artyści wykona i
wielką operę Yerdego w 4. aktach pod tytułem Rigoletto. — Dzieło to, wai-
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i ,- nrzychylnego doznało od publiczności przyjęcia. Operą
tosci menospolitej, pm >QuftrinL Wznowiono dwie opery: Jezioro W ie" 0SV ' lzieloOznakońiilego Aubcra, i Aleksander Slradella, muzyka Flotowa,
szczek, dzieło z.
(
Dobrzyński, dyrektor tutejszej opery: w druObie te opery
Zelin-er, w pierwsi j panna’Chodowiecka. Repertoar opery
fkidai ie nadto’ z dwó?l, arcydzieł: Niimy z Portki Aubera i Roberta DiaMa M e ibeera, i z dziel powszechnie i oddawna znanych Domzettego > Belli.-e.o' Dramy żadnej nowej nie przedstawiono; wznowiono tylko dramę
óoa< test oblekana, - w której pan Komorowski gra prawdziwie artystyczny
pojęta bardzo głęboko i oddaną z sztuką wielką wzruszał widzów, — i melodrame Precyozye, ten rzewny liryczny utwór, z takim wdzięk.em przyswo
jony naszemu jeżykowi przez śp. niezapomnianego Mmasowicza, w której po
raz'pierwszy ukazała się na scenie panna Sommerfcldt, uczennica tutejszej
szkoły dramatycznej.
. e
Balet ważne w ciągu roku upływającego zajmował na scenie miejsce.
Oprócz dawniej znanych choreograficznych kompozycji, które kolejno prze
suwały się po scenie, zawsze przychylnie przyjmowane, ukazało się nowe
divertissemcnt pod tytułem Żniwiarze, i nowy wielki balet czarodziejsko-iantas'yczny, układu naszego dyrektora baletu Romana I urczynowieża, pod tjtułem Asmodea, diabeł rozkochany. Kunsztowne to dzieło sztuki choreogra
ficznej, świadczące o niezwyczajnym guście i pomysłowości dyrektora baletu,
przyjęte zostało z najżywszą sympatyą przez publiczność, która w nim nadto
poraź pierwszy powitała w dwóch głównych rolach dwie młode pełne talentu
tancerki, panny Annę i Karolinę Strauss. Szereg świetnych przedstawień
choreograficznych godnie zamknęła Carlotta Grisi, która wystąpiwszy kilka-

Donieaienie teatralne.

W Piątek: Na bcnefisrśpiewaka pana Koch.
Temiiltirius: i Ijjdótilia. wielka
opera w 3. aktach przez Marschnera.
W Sobotę: Na wielokrotne żądanie 9te przed
stawienie w 5tym abonamencie Siary Pryc
i Jezuici9 obraz czasowy w 5. aktach przez
Dr. Boas.
P. 90 allner.
Postanowienie policyjne.
Na mocy §§. 5. 6. i 11. ustawy tyczącej się za
rządu policyi z dnia II. Marca 1850. a zastosowa
wszy się do przepisów §. 20. regulaminu procede
rowego z dnia 17. Stycznia 1815. oraz §. 72. i 73.
ustawy tyczącej się zaprowadzenia rad procedero
wych i różnych odmian powszechnego regulaminu
procederowego z dnia 9. Lutego 1849. Dyrektoryum
Policyi po wysłuchaniu tutajszych przełożonych
gminnych i z wyraźnem zezwoleniem Król. Rejencyi stanowi dla obrębu policyjnego miasta tutajszego, co następuje:
1) Każdy piekarz lub handlerz towarami piekarskiemi chleb lub bułki, tylko po następującej cenie
sprzedawać winien:
a. biały żytny i domowy chich po 5 4 2-‘- 1 Sgr.
i 6 fen.,
b. bulki po 4 i 2 fen. za jednę bulkę.
2) Na każdym chlebie cena tegoż podług wyżej
wspomnionych przepisów wyraźnie i widocznie
oznaczoną być powinna; cena zaś podług całych
trojaków lub stosunkowo sześć denarów, liczbami
lub punktami wyrażoną być winna.
3) Każdy piekarz który bułki, biały żytny i do
mowy chich na przedaż od 1. Lutego r. b. zobo
wiązany jest ceny i wagę towarów piekarskich co
14 dni podawać do publicznej wiadomości.
4) W tym celu każdy piekarz drukowany wyrażnemi i najmniej jeden cal wysokicmi literami
spis swoich towarow piekarskich z nadmienieniem
ceny i wagi w dwóch cxemplarzach najpóźniej
w każdym ostatnim i 14. dniu miesiąca Koinmissa
rzowi policyjnemu rewiru swego przedłożyć ma,
który cenę i wagę towarów w dezygnacyą zapisuje
a takową stemplem policyjnym opatrzoną w jednym
excmplarzu piekarzowi zwraca, a w drugim excmplarzu do Dyrektoryum Policyi podajc.
5) Każdy piekarz winien odebrany od Kommissarza policyjnego na powrót exemplarz deźygnacyi cen (taxę) w miejscu sprzedaży sposobem do
godnym dla kupujących wywiesić i niewolno mu
takowy zdejmować przed upłynieniem czasu wa
żności i sprzedaży.
6) W przeciągu dni 14. w których taxa wywie
szona^ jest takowa odmienioną być nie może, ró
wnież przy sprzedaży towarów piekarskich mniej
sza jak wyznaczona waga użytą być nie powinna.
" tej mierze także nie jest dozwolonem, aby to
war za który w taxie cena oznaczona pod wagą nie
taxową z tak nazwanym przydatkiem sprzedawa
nym byc miał.
r
7) Każdy piekarz i handlerz towarami pickarskienn obowiązanym jest w miejscu przez władzę
policyjną wyznaczonym mieć w pogotowiu wywie
szoną wagę z ciężarami (funtami i łutami) których
uzjcie dla przeważenia towarów każdemu kupują
cemu jest dozwolonem.
8) Do przepisów wyżej wyrażonych także i ci
przcdawcy chleba zastosować się winni, którzy

nafcie raz^ w cz erech baletach, taki wzbudziła zapał i tak godnie usprawieiw ta o’ as i i pochwały, szczodrze jej sypane przez pierwsze stolice Europyi*'., mov\*§c 0 teatrze wielkim trudno tu nie wspomnieć o p. Hermanie,
którego magiczne sztuki przez kilkanaście przedstawień ściągały tłumy’ widzów
(1° Sal‘ tCatrtL
___________
(Dalsz/ciąg nastąpi.)
! •
u
^e»*wa w Berlinip
W dniu 11 Stycznia rospoczęto ciągnienie 1 klassy 109 kr. klasycznej
łoteryi. 1 wygrana 2000 tal padla na nr. 25,893: 2 wygrane po 800 tal. pa£ły "a "mis 'V 72,9/ ? 4 lVysraue P° 300 taL na nra 5602. 10,504.
/6,882 i 86,198; 3 wygrane po 100 tal. na nra 3S 226 46 973 j 58,690.
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Wiadomości handlowe.

.
n’5 l.L Stycznia. — Pszenica 86-94 tal., żyto 70—73 tał., jęczjnien 53-53 tal., Owies 33-35 tal., Groch 70-76'tal., Rzep zimowy
88 tal., Rzepik zimowy 87 tal., olej siemienny 1244 tal., olei lniany 12| tal.,
okowita bez beczki 3’2| tal.
J

Przybyli do Poznania dnia 12. Stycznia.
?P’ Dębski z Kołaczkowa; Żółtowski z Myszkowa.
“ZYMSKI BUSCFIA : Denzer z Frankfurtu; hr. Grabowski z Grylewa.
OO1
BAWARSKI : Oaron Ike z Berlina; Chłapowski z Garzyna.
M ORŁEM: Ribbek z Mielna; Żelawski z Góry.
11OIEL DREZDEŃSKI: Dubolt z Paryża; Lutz z Pforzheini ; Briihl i Borghard
z ^rlina; bkorzewsk1 z Broniszewic; Nieświastowski z Słupi.
,,
^S‘ Woroniecki z Wierzenicy; Kónigsmann z Rudnik.
IiOlEL BERLIŃSKI: Knorr z Sagami; Witkowski z. Berlina.

podczas targowych dni po ulicach i sklepach chleb
przedawają. — Co zaś się tyczy obcych tu przy
bywających przedawców chleba, mają tylko prze
BF piątek dnia Pt, Stycznia r.
pisy pod Nr. 1. 2. i 7. być zastosowane.
b. przed południem i po połti9) Przekroczenia taxy podług §. 186. regułami
daiu sprzedawać będę przez publiczną lieytacyę
nu procederowego z dnia 17. Stycznia 1845. karze najwięcej dającemu i za gotówkę ff? lokalu
pieniężnej do 50 Talarów lub w razie niemożności aukcyijnym pod Nr. IS. Sserozapłacenia stosownej karze więzienia podpadają. — kie) ulicy
Kontrawencye niniejszego urządzenia pociągną za na rachunek zamiejscowego domu hansobą karę pieniężną od 10 Sgr. do 10 Talarów lub
d1ow ego
w razie niemożności stosowną karę więzienia.
sztuk cyyarów Ham10) Co 14 dni nazwiska tych piekarzy do publi
bu ryskich i Stre mens kich
w pojedynczych partyach.
cznej wiadomości podane będą, którzy największy
ŁiipschilZ, Król. Kommissarz aukcyjny.
i najlepszy chleh piekli i przedawałi.
11) Publiczność wzywa się, aby zajść mogące
kontrawencye przeciw powyższemu postanowieniu
natychmiast Komissarzom policyjnym do dalszego
rozstrzygnienia donosiła.
w puszkach wraz z instrukcyą, jak ma być uży
Poznań, dnia 11. Stycznia 1854.
wany, po 5 i 2| Sgr., który wszelkie skory robi
Król. Dyrektoryum Policyi.
niedostępnemi mokrości, tak iż żadna wilgoć prze
drzeć się przez obuwie nie może i tym sposobem
OBWIESZCZENIE.
Celem publicznej sprzedaży pozostałości po zmar noga zawsze jest suchą a skóra utrzymuje się ko
łym tutaj burmistrzu Robercie Fechner, skła rzystnie, jest zawsze do nabycia u Pana
dającej się z ubiorów, bielizny, pościeli, książek
Cr. JBielefeld w Poznaniu,
Caoutchouc ten polecić także mogę Panom hani precyozów, w zaleceniu tutajszego Sądu Powia
towego, termin na dzień 3. Lutego b. r. przed dlerzom skór i szewcom.
południem o godzinie 10. wyznaczyłem, na który
Edward Oeser w Lipsku.
mających ochotę do kupienia czego niniejszćm za
Celem porozumienia się względem oboru Depu
prasza się.
towanego z powiatów Kościańskiego i Szrem
Śrem, dnia 4. Stycznia 1854.
ski eg o na Sejm do Berlina, zaprasza się wy
Kom miss ar z aukcyjny Królewskiego
borców na dzień 15. b. m. o godzinie 5. wieczorem
Sądu powiatowego.
do Górskiego Hotelu do Kościana.
Ch ud orski.

Aukcya cygarów.

Caoutchonc czyli rozczyn z gummy ela
stycznej

JE?™- ESorcharMd itrornatyc&no-medycsne my Mo & siół
doznaje z powodu doskonałych własności swych i w tutejszej okolicy nadzwyczajnego pokupu, i ma
w zapasie w Poznaniu ^IT^przy zaręczeniu prawdziwości onegoż
jedynie tylko
Inulwik Jan Meyer, przy ulicy Nowej, jako też w Między chodzie J. M.
Strich; u>JStydyoSZCzy c. F. Beleites; w Czarnkowie Ernest Wolff; w Wie
luniu Heim.* Brodę; w Wschowie C. W. Wernera następcy; W dnleźnie J. B.
Lange; w brodzisku Rud. Miitze 1; w SŁempnie Go ttsch. Franke 1; w StrOtoszynie A. E. Stock; wŁzesznie Maurycy Moll jun.; <<? Międzyrzeczu A. F.
Gross
Comp.; w ttslrowie Cohn
Comp.; wE*niewach Abr. Lewin; w Ple
szewie Jan Nebeski; w SlawlCMU J. P. 011 e n d o r ff; w Smialu J ak ó b H a m b u rg e r;
W Pile j. Eichstadt; w Trzciance c. Leffmann; W Szubinie c. A. Albrecht;
W Skwierzynie n. W. Maurycy Muller; w Trzemesznie Wolff Lachmann;
W Wolsztynie D. Friedlander i w WayrÓWCU J’ E. Ziem er.
Mieszkam teraz przy starym rynku Nr. 85. na
2. piętrze w kamienicy Seidemanna.

Patkę,

Kurs giełdy Berlińskie I.
Dnia 11. Stycznia 1854.

komponista i nauczyciel muzyki.
®
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U poleca Handel garderoby dla mężczyzn J, |
i
^antorowicza przy rynku 49. i
« obok handlów PP. Braci Andersch i Lisz ®
D
kowskiego.

Jfcańcuchy postronkowe, do szorow i jarzma; łańcuchy na bydło i konie poleca
handel zelaza
Sypniewskieyo.
Dominium Murzy nowo borowe Ula
lano na sprzedaż, centnar po 20 Sgr.

St«pa
pCt.

Na pr Icuraui
papie golU.
rami. wizna.
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