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Telegraficzne wiadomości.
Paryż. 16. Lutego. — Dzisiejszy Monitor zamieszcza dekret, rozpo
rządzający nową organizacyą artyleryi.
Londyn, 16. Lutego. — W izbie niższej oświadcza lord J. Russel na
zapytanie Disraelego, źc Anglia znała list cesarza Francuzów do cesarza ro
syjskiego i w ogóle nań zezwoliła, chociaż nie jest wiązaną każdem w nim
zamieszczonym wyrażeniem się. Wiadomość, jakoby Austrya zganiła zbrojną
interwencyą mocarstw zachodnich, jest tylko pogłoską.
Berlin, 18. Lutego. — Naj. Pan raczył zamianować ewanielickiego pa
stora Schumana w Poischwitz superintendentem dyecezyi Jauer.

Berlin, 17. Lutego. — Hamburgska Bórsenhalle pisze pod dn. 15.
Lutego z Berlina: niewiadomo dotąd, czy /Yustrya w stanowczej chwili
oświadczy się za lub przeciw polityce pruskiej. Prusy w nocie z dnia 25go
Stycznia oświadczyły się przeciw potrójnemu sprzymierzu Rosyi, Austryi
i Prus. W skutek tego oświadczyła się Austrya w dniu 6. Lutego.: ponieważ
Prusjr odmówiły przystępu do potrójnego sprzymierza, przeto projekt utracił
najgłówniejszy warunek do zawarcia sprzymierza z Rosyą. Co dalej będzie
niewiadomo. Tymczasem Rosya z Austrya nie zasypiają i prowadzą dalszą
intrygę w Monachium i Dreźnie i w tym duchu tłumaczą sobie notę nadesłaną
ztamtąd do Berlina w przeszłym tygodniu, w której zapytano rząd pruski,
jakiej się polityki trzymać będzie w sprawie wschodniej.

KLrólesliuo połsliie.

Warszawa, 15. Lutego. — Wczoraj przed wieczorem JO. feldmarsza
łek książę warszawski, hr. Paskiewicz Erywański, namiestnik Królestwa, opu
ścił Warszawę, udając się do Petersburga.
W ciągu roku zeszłego urodziło się wszystkich razem dzieci w Warsza
wie jako i na Pradze, oraz w parafii wolskiej: 7,248; z tych chrześcian
5,081; a starozakonnych 2,167.

Hossyo.

Petersburg, d. 4. Lutego. — Cesarz rosyjski chory i odrzucił projekt
do pokoju nadesłany przez cesarza Francuzów. Tak nam piszą z Paryża.
Nowopruska gazeta (Kreuzzeitung) donosi: wrażenie, jakie pismo własnoięczne cesarza francuzkiego popierające tak zwane ultimatum francuzkie
uczyniło w Petersburgu, wcale jest różne od opisanego po dziennikach francuzkich. Jeżeli w ogólności odpowie ces rosyjski gabinet na tak zwane ulti
matum, natenczas odpowiedź będzie stanowcza i odmowna.
Petersburg, d. 4. Lutego. — Naj. pan, w skutek najpoddanniejszego
przełożenia o chęci towarzystwa kupców i mieszczan m. Symbirska, ofiaro
wania dla armii czynnej 2,740 kulów mąki według miary przepisanej, i 100
czetwerti krup, najwyżej rozkazać raczył: oświadczyć wspomnionemu towa
rzystwu za dar takowy wdzięczność jego cesarskiej mości.
Dyrektor szkół gub. Kurlandzkiej oświadczył chęć darowania dla wojsk
w księstwach naddunajsfcich rozlokowanych, szarpi, kompresów i bandażów
przysposobionych w zakładach nauko, żeńskich wspomnionej gubernii. Naj.
pan, dowiedziawszy się z przyjemnością o chwalebnej gorliwości radzcy
stanu Biełyj, Dajwyżęj rozkazać raczył: 1) oświadczyć mu w imieniu J. C.
Mości wdzięczność; i 2) ofiarowane przezeń przedmioty złożyć w Rygiskim
szpitalu wojskowym, zkąd przewiezionemi być mają do Dynaburgskiej kornisyi komisoryackiej, a z tej ostatniej do Bukarestu, według rozporządzenia
komisoryatu, wraz z innemi zapasami do obandażowania służącymi.
Z powodu okoliczności wojennych, najwyżej rozkazanem było przyspo
sobić w mieście Rostowie na Donie 10,000 czetwerti sucharów, przeznaczo
nych na Kaukaz dla armii przeciw Turkom działającej. Na urządzenie 24
pieców, celem przysposobienia takowych sucharów. Obywatele m. Rostowa
wydali do 16,000 rs., a wypieczenie każdej czetwerti kosztowało do rs. 2k.5O,
co wszysto wynosi do 25.000 rs., przyjętych przez tychże obywateli na ich
rachunek. \V skutek najpoddanniejszego przełożenia o tej ofierze, naj. pan,
w dn. 20. Grudnia 1853 r., najmiłościwiej rozkazać raczył: obywatelom m.
Rostowa, za podjęcie się przez nich wydatków na wypieczenie sucharów dla
wojsk działających przeciw nieprzyjacielowi, oświadczyć monarszą jego ce
sarskiej mości wdzięczność.
(Kur. War.)

o.
x j u T
Hetyta.
Bukarest, d. 14. Lutego. — Pan Kisselew był dziś w południe na prywatnem posłuchaniu u króla belgijskiego.
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francya.

Faryz, dnia ił. Lutego. — Dzisiejszy Monitor mówi na czele swej
urzędowej części, co następuje: ponieważ dzienniki podały niedokładnie nie

które miejsca z listu cesarza Napoleona z dnia 29. Stycznia do cesarza Miko
łaja przesłanego, przeto jest rzeczą potrzebną sprostować przytoczone fakta
ogłoszeniem tekstu oryginalnego.
Pałac tuileryjski, dnia 29. Stycznia 1854.
Naj. Panie! Spór który powstał między waszą cesarską Mością a portą
otomańską, doszedł do tego stopnia ważności, że uważam za obowiązek
okazać wręcz waszej cesarskiej Mości udział, jaki Francya w tern pytaniu
wzięła i środki, które według mojego rozumienia mogą uchylić niebezpieczeń
stwa, jakie pokojowi Europie zagrażają.
Nota, którą wasza ces. Mość raczyłeś udzielić mojemu rządowi i rządowi
królowej angielskiej, stara się dowieść, że od samego początku przyjęty przez
oba mocarstwa morskie systemat nacisku (pression) wyłącznie kwestyą tę po
gorszyły. Owszem kwestyą ta, jak mnie się zdaje, byłaby i nadal pozostała
kwestyą gabinetową, gdyby obsadzenie księstw nie było jej naraz przerzuciło
z obrębu obrad w zakres faktów. Mimo to, chociaż wojska waszej cesarskiej
Mości wkroczyły do Wołoszczyzny, staraliśmy się spowodować portę, aby
to obsadzenie nie poczytała za przypadek wojenny i w ten sposób objawili
śmy życzenie nasze najgorętsze zgody. Po zniesieniu się z Anglią, Austryą
i Prusami zaproponowałem waszej cesarskiej Mości notę ku wspólnemu zado
woleniu. Wasza cesarska Mość przyjąłeś ją. Lecz zaledwie dowiedzieliśmy się
o tej dobrej wiadomości, już minister waszej cesarskiej Mości komentarzem
objaśniającym zniszczył wszelki skutek do zgody zmierzający i przeszkodził
obstawać nam z w Konstantynopolu a jej czystem i prostem przyjęciem. Porta
z swej strony zaproponowała do projektu tej noty zmiany, które reprezentanci
czterech mocarstw w Wiedniu uznali za godne przyjęcia. Wasza ces. Mość nie
zezwoliłeś na nie. Wówczas porta poniżona w swej godności, zagrożona w nie
podległości, obarczona długami przez usiłowania, aby armią naprzeciwstawić
armii waszej cesarskiej Mości, postanowiła raczej wypowiedzieć wojnę, ani
żeli pozostać w tym stanie niepewności i poniżenia. Wezwała nas o pomoc;
jej sprawa wydawała się nam słuszną; Francuzka i angielska flota otrzymały
rozkaz zarzucenia kotwic na Bosforze.
Nasze stanowisko w obec Turcyi było obronne, ale bierne. Nie podże
galiśmy jej do wojny. Nieustannie staraliśmy się, aby do uszu sułtana do
chodziły rady pokoju i umiarkowania, w przekonaniu, że to jest środek wio
dący do zgody i cztery mocarstwa porozumiały się na nowo, względem przed
łożenia waszej cesarskiej Mości nowych propozycyi, Wasza cesarska Mość
okazując spokojność, pochodzącą z przekonania o sile swojej, ograniczyłeś
się na odpieraniu Turków na lewym brzegu Dunaju, jakoteż w Azyi i oświad
czyłeś z umiarkowaniem godnem naczelnika wielkiego państwa, że chcesz się
utrzymać na stanowisku odpornem. Dotąd wypowiedzieć muszę, byliśmy za
interesowanymi widzami, ale po prostu widzami walki, kiedy wypadek pod
Synopą zmusił nas do zajęcia stanowczego stanowiska. Francya i Anglia nie
uważały za rzecz pożyteczną wojska lądowe posłać Turcyi na pomoc^ Ich cho
rągiew nie brała udziału w walkach, które się toczyły na lądzie. Na morzu
inaczej. Przy wejściu do Bosforu znajdowało się trzytysiące armat, któ
rych obecność dość głośno Turcyi zapowiadały, ze dwa pierwsze mocar
stwa morskie niepozwolą, aby na nią napadnięto na morzu. Wypa
dek pod Sinopą, był dla nas równą obelgą, jak wypadkiem nie
spodziewanym; bo mało znaczy, czy Turcy chćieli przewieść wojenną
amunicyą na teritoryum rosyjskie lub nie. Faktem jest: rosyjskie okręty napadły na tureckie okręty na wodach tureckich, gdy te stały spokojnie w por
cie tureckim. Zburzyły je, krom przyrzeczenia, że nie będą prowadzić wojny
zaczepnej, krom obecności naszej floty. Nie była to więc nasza polityka,
której cios zadano, ale honor nasz wojskowy. Strzały armatnie pod Sinopą
boleśnie odbiły się w sercach wszystkich, którym w Anglii i Francyi chodzi
gorąco o godność narodową. Zgodnie zawołano: wszędzie, gdzie mogą na
sze armaty dosięgnąć, powinni nasi sprzymierzeńcy być szanowani. Z tego
powodu wyszedł rozkaz do naszych flot, aby wpłynęły na morze czarne,
a w razie potrzeby, użyły przemocy, celem uchylenia podobnego przypadku.
Z tego też powodu wysłano uwiadomienie zbiorowe do gabinetu petersburgskiego, że nie pozwalając Turcyi napadać na brzegi Rosyi, bronić będziemy
przesyłek żywności dla wojsk tureckich na ich teritoryum. Co się tyczy ro
syjskiej floty, zakasując
no Csarnem
ńtomw. usadowiliśmy ją w innych stosunkach, bo chodziło
o zatrzymanie na czas wojny zastawu, któryby dorównywał
wartością za części obsadzone teritoryum tureckiego i o uła
twienie zawarcia pokoju, przez posiadanie w ręku przedmiotu
godnego wymiany.
.
Owoż Naj. Panie, jest rzeczywisty porządek i powiązanie faktów. Kze-

czą jest jasną, że kiedy one doszły do tego stopnia, muszą nagle albo stano
, .
wcze skojarzyć porozumienie albo stanowcze zerwanie.
Wasza cesarska Mość dałeś tyle dowodów swojej pieczołowitości około
pokoju Europy. Tak silnie przyłożyłeś się swoim błogim wpływem przeciw
duchowi nieporządku, że niemogę wątpić o twem postanowieniu w alternaty
wie, która się do wyboru tobie nastręcza. Jeżeli wasza cesarska Alosc lak
bardzo, jak ja, życzysz wypadku spokojnego, natenczas coz jest piostszego,
jak oświadczyć, że dziś będzie podpisane zawieszenie brom, ze izeczj pójdą
znów drogą dyplomatyczną, że wszelkie kroki nieprzyjacielskie ustaną, i ze
wszystkie siły wojenne cofną się z miejsc, dokąd je powody wojny po
wołały?
.
Tak opuściłyby rosyjskie wojska księstwa, a nasze floty morze Czarne.
Ponieważ wasza cesarska Mość przekładasz układy wpiost z luicyą, przeto
mógłbyś posła zamianować, któryby z pełnomocnikiem sułtana zawarł układ,
a który byłby przedłożony konferencji czterech mocarstw. Jeżeli wasza ces.
Mość przyjmiesz ten pian, na który królowa Wiktorya i ja zupełnie zgodzili
śmy sie, natenczas pokój będzie przywrócony a świat zaspokojony. Nic zaiste
niemasz w tvm planie, cobj’ niebyło godnem waszej cesarskiej Mości, nic,
coby mogło obrazić twój honor. Gdybyś się atoli wasza ces. Mość oparł z po
wodu trudnego do pojęcia, natenczas brancya, jakotez Anglia byłyby przy
muszone, pozostawić to losowi broni i przypadkom wojny, co dziś rozum
i sprawiedliwość mogłyby rozstrzygnąć.
Wasza cesarska Mość nic sądź, ze najmniejsza nienawiść znaleść może
przystęp do mojego serca: nie podziela ono innnych uczuć, jak te, któreś
W asza cesarska Mość wynurzył w liście z dnia 17. Stycznia roku 1853. do
mnie pisanym: nasze stosunki powinny być szczero przyjacielskie i polegać na
tych samych zamiarach: utrzymanie porządku, zamiłowanie pokoju, uszano
wanie traktatów i wzajemna przychylność. Ten program jest godnym monar
chy, który go napisał i nic waham się zaręczyć, żem mu wierny’ pozostał!
Proszę Waszą cesarską Mość, abyś uwierzył w szczerość moich uczuć
i w tych uczuciach pozostaję
Najjaś. Panic, Waszej cesarskiej Mci
dobrym przyjacielem
Napoleon.
— Mont toć donosi, że w dniach 24. i 2.9. Września 1853. r. Kontr
admirał Tebvrier Despointes zajął w imieniu Francji Nową Kaledonią na
oceanie spokojnym. Kotradmirał ów uczyni! to z rozkazu rządu, aby mieć
na tym oceanie kilka miejsc na kolonie karne. Akt objęcia tej wyspy
wraz z innemi podpisany został przez wszystkich oficerów’ korwety parowej
le Phogue, przez francuzkich misyonarzy i naczelnika Ven de Gon, który,
jak się zdaje nie umiał pisać, bo pod aktem napisano: ie chef dc file V. X. ’
— Cesarz oglądał wczora okręt «Laromignicre« który do tutajszego portu
św. Mikołaja zawinął i ogtądał konstrukcją tego okręgu, który obciążmy do
statecznie ładunkiem 7(H) beczek zanurza się tylko w wodzie na 2 metry
(6 stóp) i zapytał budowniczego tego okrętu pana Armana czyli ten systemat
może być zastosowanym do okrętów Wojennych. Okręt ten wytrzymać może
największe burze morskie.
Pismo cesarza ogłoszone w Monitorze dzisiejszym, ogromne zrobiło
wrażenie na publiczności. Niejeden finansista giełdowy, pyta, gdzie tu forma
i zwyczaj dyplomatyczny’ w tern piśmie, gdzie taka śmiałość wszechwładzcy
-północnemu zapowiedzieć, że mu się niewolno poruszać jak mu się podoba,
we własnym domu. Powiedzieć zakazujemy flocie twojej krążyć po morzu
czarnem, aby mieć zastaw’ za zastaw’, to dotąd rzecz niesłychana. A cóż do
piero powiemy o końcu tego listu, w którym wynurzono, że jeżeli cesarz nie
przystanie na warunki, to mocarstwa zachodnie pozostawią rozstrzygnięcie
wojnie tego, coby dziś rozum i s p ra w i c d I i w o ś ć mogły rozstrzygnąć. Jest
to okropny’ dillemat! Ciekawi bardzo jesteśmy, jaka na ten list przyjdzie od
powiedź z północy. Ciekawość zaspokoimy’ za dni kilka. Odpowiedzi spo
dziewają się w Paryżu między 20. a 22. Lutego. W skutek tego listu spadły
dziś papiery na giełdzie o półtora franka i tym razem przynajmniej dowiedli
spekulanci swojej przenikliwości. Co do zakończenia, tę jeszcze wypada nam
uczynić uwagę, że cesarz Napoleon nie użył zwyczajnej formy' monarszej:
mon cousin, tylko mon noble atni, jest to formula, której był użył cesarz Mi
kołaj w liście, przy uznaniu urzędownie cesarza Francuzów.
— Według najnowszych wiadomości z Londynu, zbroją się tam po wszy
stkich portach z jak największym zapałem. Wojsko siada na okręty, armaty
i amunicyą przenoszą na pokłady.
Paryż, d. 15. Lutego.— Mówią powszechnie, że list cesarza Francu
zów do cesarza rosyjskiego niebyłby umieszczony we wczorajszym Monito
rze, gdyby rząd Francuzki nie był się dowiedział o odmownej odpowiedzi
z Petersburga. Mimo sprostowania zamieszczonego przez p. Foidd w Moni
torze, źe rząd jeszcze na ten list nieodebrał odpowiedzi, niewierzono temu
na giełdzie, a papiery wciąż spadały. Korespondent gazety kolońskićj donosi,
że przed umieszczeniem listu cesarskiego w Monitorze, nadeszła następująca
telegraficzna depesza od posła francuzkiego w Petersburgu jen. Castelbaiaca:
wyjeżdżam z Petersburga. Car odrzuci! wszystkie projekta.

Londyn, 11. Lutego. — L)ziś w południc odszedł batalion gwardyi pod
dowództwem pułkownika bentinka do dworca kolei żelaznej Soulh Western
aby udać się do Portsmouth, gdzie wsiądzie na okręty. Nad brzegiem pię
kny oddział uszykował się, publiczność, 'która go odprowadziła wydawała okrzyii hura! i życzyła szczęśliwego powodzenia
Cały kontygens angielski ma wynosić 20,0()0 i 40 armat. W każdym bataliome będzie 3M) żołnierzy opatrzonych w sztucery Minie, a brygadami do
wodzie będą młodzi pułkownicy. Skoro korpus ten'stanie na Malcie, oczeki
wać będzie dalszego rozkazu, a skoro otrzyma przeznaczenie do Konstanty
nopola wówczas obejmie dowództwo nad nim lord Raglan.
— Dziś nienadeszły żadne wiadomości ze wschodu, za to dzienniki sze
rzej się rozwodzą o wypadkach wschodnich. Różnie tez sądzą o powrocie
floty połączonej do Beikos, zwłaszcza, że nadeszła wiadomość z Paryża, iż
flota rosyjska uderzyła na niektóre miejsca w Azyi. Dziwią sie nie bez po
wodu, czemu rosyjskie okręty me obawiają się burzy panujących na morzu
czarnem i czemu flota połączona dla tych właśnie burz wraca na Bosfor Ti
mes sądzi, że admirał Dundas z tego powodu ściąga na siebie odpowiedzial

ność. Czyby ateow w skutek jakiej klęski chcieli przekonać sprzymierzeńcy
zachodni stronnictwo wojenne tureckie, że potrzebną jest pomoc ich lądowa
której do lurcyi wpuścić niechce, aby nie dać zbytniej przewagi w stosun
kach tureckich cudzoziemcom? llajdar Ali bej (dawniej Splenyi) prostuje po
dania i i mesa, ze Gugon czyli Churszyd basza nie jest renegatem.
\V izbie wyższej na wczorajszem posiedzeniu zapowiada lord Clanricarde,
że nazajutrz przedłoży izbie adres do królowej, względem przedłożenia parla
mentowi reszty dokumentów w spiawie wschodniej, w izbie zaś niższej odpo
wiada lord J. Russel na zapytanie Layarda, że admirał Dundas przekonał się
podczas pobytu na morzu czarnem, że dłużej pozostać na niem nie mógł bez
narażenia floty na niebezpieczeństwo z powodu burz i mgły panującej.& Pra
wda, że w tej mierze innego był zdania poseł angielski w Konstantynopolu,
ale kwestya ta jest czysto marynarska i w niej porozumieli się obaj admirało
wie Francuzki i angielski. Go się zaś tyczy misji hr. Orłowa, Rosya żądała
na przypadek wojny neutralności Austryi, ale Orłowi misja się nie udała.
Lord J. Russel następnie wniósł nowy bil reformy i oświadcza, że chociaż dawniejszemi czasy podobny bil niezmierną agitacją wywoływał w parlamencie
i kraju, teraz nie masz tej obawy. Równie go niewczesnym nazwać nie mo
żna w chwili, kiedy się na wojnę zanosi z Rosją. Pitt w roku 1782, a więc
w czasie wojny wystąpi! także z bilem reformy’, ponowił go w latach 1792
i 1797, a nawet w roku ł8Hł, w którym przykrzejsze było położenie Anglii,
niż teraz. Teraz Anglia dosyć jest silną, może bronić równocześnie swego
honoru przeciw zewnętrznemu nieprzyjacielowi i zaprowadzać godną r< formę.
Chodzi tu o naprawę trzech kardynalnych błędów w dawniejszej wielkiej re
formie. W projekcie obecnym przyjmuje liczbę wyborców 300 za najmniej
szą, która wysyłać może reprezentanta, takich miejsc jest 19, a wysyłają 29
reprezentantów do parlamentu. Tym więc miejscom ma być wybór odebrany.
Innym miejscom, posiadającym mniej jak 5t.0 wyborców, clicc skreślić 33 re
prezentantów. By łoby więc 62 posad takowy ch do rozdania Drugim błędem
starej reformy jest niesłuszny podział hrabstw, który da się naprawić rozdzia
łem owych 62 posad. Liczba mieszkańców ma służyć za miarę rozdziału.
Okręg zachodni Yorkshire i hrabstwo Lancaster będą podzielone na dwa hrab
stwa z 6 nowemi reprezentantami, czyli w ogóle 8 z dawniejszymi, a każde
miasto nad 109,1)00 mieszkańców będzie miało jednego reprezentanta Na inne
hrabstwa przypadnie 38 nowych reprezentantów, w ogóle więc 46. Oprócz
tego otrzyma 9 wielkich miast po jednym reprezentancie, Londyn 5. Trze
cim błędem w starej reformie jest prawo wyboru w grodach z 10 funt, szterl.
czynszu. Teraz podaje nowy schemat do wyborów i oświadcza, ze tak zwani
Freemen mają utracić prawo glosowania, jako pozwalający się przekupować.
Na tein zakończyło się posiedzenie.

Auslrya.

Gaz. Wiedeńska zamieszcza teraz zamianowanie nad. 7. Września r.
z. Dra Józcfata Zielpnackiego i Dra Antoniego Małeckiego byłych profesorów
uniwersytetu Krakowskiego, pierwszego zwyczajnym profesorem prawa
rzymskiego, drugiego nadzwyczajnym profesorem filologii klasycznej przy
uniwersytecie w Innsbruku.
— Gaz. A u g s b u r g s k a pisze z Wiednia : "Według wiarogodnej informacyi, przedłożone hrabiemu Orłów punktuacye dadzą się w tych kilku zam
knąć wyrazach, wolna ręka dla Rosji do załatwienia sporu z Turcyą, a za
tem żadnego dalszego pośrednictwa; związek neurlralności między Rosją,
Auslryą i Prusami, z paragrafem na korzyść Rosji na przypadek pewnych
z góry oznaczonych ewentualności.
Korespondencya Austryacka zamieściła drugi artykuł o prawic
morskiem państw neutralnych, którego treść następująca:
Co się tyczy prawa blokady, lakowe jest w ogólności uznane, rozmaicie
tylko tłumaczone są granice onego i czas wprowadzenia go w wykonanie. Po
największej części czas ten liczą od chwili faktu zamknięcia portu, któremu
towarzyszyć ma zawiadomienie bądź doręczone statkowi neutralnemu za jego
zbliżaniem się, bądź poprzednio na drodze dyplomatycznego porozumienia się
uskutecznić. W tym ostatnim razie usunięcie się nawet przypadkowe na czas
jakiś okrętów pórt blokujących, nic usuwa blokady, dopóki nie nastąpi fakty
czne zniesienie jej lub stanowcze przerwanie. Naruszenie blokady wtedy ma
miejsce, kiedy-strona neutralna zdybaną będzie na gorącym uczynku przekro
czenia, nie zaś gdyby’ dopiero zamierzała przedrzeć się przez linią blokującą.
Skutki naruszenia blokady bywają: zabór statków i znajdujących się na nich
przedmiotów, a wedle okoliczności zajęcie takowych na własność, tudzież od
wet naprzeciw przekraczającym prawo blokady, i w tym względzie istnieje
pomiędzy narodami umowa zobopólna. A lubo prawo to niema przeciwni
ków, przy’ wykonywaniu wszakże onego, nie brakuje na wątpliwości
i sporach.
Rozciągnięcie prawa blokady do tak nazwanej „blokady na papierze* jest
niewłaściwe. Zachodzi ono wtedy, gdy rozległe brzegi wyspy’ a nawet cale
kraje ogłoszone są w stanie blokady, jedynie na mocy obwieszczenia, lubo
niema środków zaprowadzenia rzeczywiście tej blokady. Ani ogólne zasady’
prawa ani historya nie usprawiedliwia takowego ogłoszenia, które tez nie
bywa szanowanein jeżeli państwa neutralne mają po temu silę.
Drugie pytanie z postawionych poprzednio (patrz numer wczorajszy) to
jest »jaki rodzaj handlu z nieprzyjacielem może być zabroniony państwom
neutralnym?# prowadzi nas do wyjaśnienia pojęcia tak nazwanego przemy
tnictwa (contrebandc). W ostatnich trzech wiekach wszystkie państwa euro
pejskie wyraźnie sobie przyrzekły przeszkadzać statkom neutralnym dowozu
w czasie wojny i nawet karać przekraczających, a niezliczone mnóstwo trakta
tów dąje temu świadectwo. W systemie również zbrojnej neutralności zasada
kontrabandy wojennej nie była zaprzeczaną, walczono tylko przeciwko zby
tecznemu jej rozciągnięciu i usiłowano porozumieć się w tym względzie.
Następujące momenta wykazują się jako istotne przy ocenianiu wypadku
kontrabandy wojennej. 1) Gdzie traktaty nie orzekają wyraźnie jakie przed
mioty uważane być mają za kontrabandę, przypuścić należy, iż takowe ogra
niczają się właściwie na zapasach wojennych. 0 innnych przedmiotach dają
cych się użyć w wojnie pośrednio lub w sposób daleki jako np. konie, żywność
iip. nie można twierdzić, że przeznaczenie ich wyłącznie nieprzyjacielskie,
i dla tego pojęcie kontrabandy nie może być do nich zastosowane, chyba
gdyby przedmioty te w osobnych traktatach wyliczone były. Nie można
wszelako zaprzeczyć, że jeżeli przywóz takich przedmiotów nieuznanych za
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wyłącznie wojenne, da się dostatecznemi dowodami poczytać za wspomaganie
sił nieprzyjacielskich, strona przeciwna ma w samej rzeczy prawo używać repressaliów nie przywłaszczając sobie jednakowoż prawa zaboru i karania. Do
tąd nie rozstrzygnięto nawet czy pod względem tych artykułów służy prawo
«preemcyi« to jest sprzedaży z zastrzeżeniem wynagrodzenia pierwotnego
właściciela, lubo,większe państwa morskie wykonywają to prawo z wielkiem
niekiedy uciemiężeniem.
2) Aby za kontrabandę pociągniętym zostać do kary przez jednę ze stron’
wojujących, niedosyć jest sprzedawać nieprzyjacielowi przedmioty zakazane,
ale musi być udowodnionym zamiar dostarczenia ich nieprzyjacielowi i schwy
tanie na gorącym uczynku. Jeżeli przeto idzie o zabór kontrabandy na otwar
tym morzu, wtedy^ pominąwszy że niektórzy nauczyciele prawa narodów jak
np. łlelTter nicprzypuszczają nawet właściwego prawa karnego, żaden sędzia
nie wyda wyroku na niekorzyść okrętu nentralnego, chyba gdyby ładunek
okrętowy stawiał sam przez się dowody nieprzyjacielskiego przeznaczenia
swego.
3) Co się tyczy skutków zdybania na kontrabandzie, takowe starym z wy-,
czajeni płynącym po części z prawa rzymskiego, polegają na zaborze ładunku
i statków a tych ostatnich wtedy, gdy sternik wiedział o kontrabandzie.
Pomiędzy wypadkami największego przekroczenia liczy się tak zwana
»Contrebande par accidento polegająca na dobrowolnym przewozie na statkach
wojennych lub transportowych, wojska i depesz dla jednej ze stron walczą
cych. W takich wypadkach zabieranym bywa i okręt i ładunek. Anglia
i północna Ameryka zastosowują zasady kontrabandy a nawet konfiskaty wtedy
nawet, gdy do portu nieprzyjacielskiego dowożone są przedmioty nic stano
wiące właściwej kontrabandy. Posunięto tu widocznie rzeczy za daleko,
a w takich razach, wychodząc ze stanowiska prawa narodów, trzebaby zale
dwie przypuszczać wypadek preemcyi.

na lewym brzegu Dunaju 60 poległych, resztę z rannymi zabrali. Strata
Rosyan w tej bitwie, która trwała od rana do godziny 2 po południu, 40
w poległych i 160 rannych. Pomiędzy poległymi opłakują Rosyanie wale
cznego podpułkownika Wereczaka i kilku innych oficerów.

Wiadomości handlowe.
Berlin, dnia 17. Lutego. — Pszenica 85—92tal., żyto 67—70tal., ję
czmień 53—55 tal., owies 33—37 tal., groch 70—76 tal., rzep zymowy
90 tal., rzepik zimowy 89 tal., olej rzepiowy 12|tal., olej lniany 12| tal, okowita bez beczki 3I| tal.
Szczecin, dn. 17. Lutego. — Pszenica 85—93 tał., żyto 64—68 tal.
olej rzepiowy li-|tal., okowita ll|tal.
Gdańsk, d. 17. Lutego. — Targi zbożowe w Anglii po ostatniem spra
wozdaniu naszem, znowu o 1 do 2 szyi, na kwarterze uchyliły się. Pszenica
krajowa w najgorszej była wystawiana kondycyi; a że kilka we Francyi i Belgii
przeznaczony cli ładunków z Czarnego morza, ofiarowano na sprzedaż w Lon
dynie, ceny więc i zagranicznego ziarna ruch wsteczny zrobiły.— Zauważano
wszakże pierwsze symptomata blizkiej poprawy; dowozy krajowe były mniej
sze; targi przez prowincyonalnych kupców i spekulantów bardziej odwiedzane,
a w interesach większa łatwość dawała się spostrzegać.
W ciągu tygodnia dostawiono do Londynu:
Pszenicy. Jęczmienia. Owsa. Bobu i grochu. Siemie lniane i rzepak. Mąki cen.

z kraju 5695. 11,681. 22,535.
1913.
—
34,943.
z zagr. 8354.
1417.
2222.
140.
153.
28,976.
Targi szkockie, irlandzkie i prowincyonalne angielskie albo ze zniżeniem,
albo z dążnością ku zniżeniu zamknęły się.
We Francyi handel zbożowy w zupełną popadł stagnacyę, i z małym
wyjątkiem ceny na głównych placach od 1 do 3 franków na hektolitorze obni
żyły się.
W Hollandyi tylko cieszono się znacznemi tranzakeyami i podwyższeniem
cen, które na żyto 5 guldynów a na pszenicę do 15 guldynów można ozna
czyć.
W Hamburgu i innych portach ruch zbożowy nader był ograniczony.
Na naszej giełdzie tranzakeye w szczupłych zamknięte były obrębach.
Sprzedano 126 wenspli dawnej pięknej 92 funt. beri, ważącej pszenicy po
104 tal. 5 sgr. i 132 wenspli świeżej kujawskiej celnego ziarna 90 funt. beri,
wagli po tal. 98, 18, 4; małych sprzedaży z dowozów lądowych i koleją że
lazną nie notujemy. — Od ostatniego sprawozdania w cenach pszenicy nie
widzimy odmiany, lecz żyto od 10 do 15 guldynów na łaszcie podniosło się.
Mróz mamy ciągły od 3 do 8 stopni, i wielkie codzień jeszcze zwiększa
jące się śniegi.
Kursa zamian. — Londyn 196. Amsterdam 101|. Hamburg 45.
Makowski. Kendzior
Comp.

Galicfją,
Kraków, II. Lutego. — W dniu dzisiejszym, umarł w mieście naszem
po kilkotygodniowćj chorobie Piotr Steinkeller, wielce zasłużony w kraju oby
watel, którego czynnemu i przedsiębiorczemu duchowi sąsiednie Królestwo
Polskie a poczęści i Galicya, tyle zawdzięcza fabryk i przemysłowych za
kładów.
"
(Czas.)
Tftrcyrr.
Z teatru wojny nic nowego. Piszą z Orsowy pod dniem 8. Lutego, że
Turcy ściągają wojska we wszystkich kierunkach do Widynia. Turcy sypią
wały na wyspie pod Widyniem położonej.
Z Jass donoszą pod dniem 7. Lutego, że w dniu 5. b. m. przechodziła ko
lumna z pontonami przez Bukarest. Wieziono przeszło 1000 sztuk pontonów
zbudowanych na wielkie rozmiary. Spodziewano się w tych dniach jenerała
Budberga w Jassach.
Z Widynia mamy wiadomości z dnia 10. Lutego, według tych nadeszła
nur uwr i—ŚBMMEg—M—M*M—B■—————BMW—
wiadomość do Szumli w dniu -Igo b. m. o zmianie ministerstwa. SeraskiePrzybyli do Poznania dnia 18. Lutego.
rat wydał rozkaz, aby za jtadejściem lepszej pory nowe operacye wojenne
się rospoczęły. Obóz pod Zofią zwinięto, Turcy ruszają do Widynia. Re HAZAIl: Moszczeński z Stempuchowa.
zerwy w Szumli podzielono na cztery korpusy i wysiano je do Basgradu, HOTEL RZYMSKI BUSCHA: Ilornickel, Holstmann z Berlina; Eber z Lyonu;
Tempelhoff z Dombrówki.
Turtukaju, Silistryi i Sistowa. Omer basza był w dniu L b. m. w Szumli.
BAWARSKI: Rudnicka z Pucułowa; Meubrink z Brliiia.
Bukarest, d. 6. Lutego. — Wand er er donosi, że bitwa pod Giurge- HOTEL
POD CZARNYM ORŁEM: Schónborn z Łopuchowa; Kowalewski z Wziąchowa.
wem policzoną być może do najkrwawszych i najzaciętszych, według opowia HOTEL DREZDEŃSKI: Radoński z Siekierek; Cohn z Heidingsfeld; Kurz z Ber
dań okolicznych mieszkańców. Około 300 Rosyan poległo, a przeszło 100
lina; Królikowski z Posadowa; Brodzki z Kcyni.
HOTEL PARYSKI: Ulatowsld z Morakowa.
zostało rannych.
HOTEL WIEDEŃSKI: Szołdrski z Gołembina.
Bukarestska gazeta niemiecka piszc o tej bitwie, co następuje: Turcy POD
BIAŁYM ORŁEM: Slciner z Ryczy woła.; Bóhiner z Witkowa.
chcieli w 6(109 na dniu 3. Lutego przeprawić się pod Giurgewem i Slobódistą HOTEL SASKI: Frankiewicz z Gniezna.
przez Dunaj. Jenerał Soimonow odparł ich napaść. Turcy mieli pozostawić Pi)D ZŁOTĄ SARNĄ: Swoboda z Giiłtów.

Teatr miejski w Poznaniu.
W Niedzielę. Po raz pierwszy: iTSiluciikomedya ze śpiewami w 3 aktach
przez L. Kalischa.
W Poniedziałek.
wielka opera.
J?. WaUtięr.
W Poniedziałek dnia 20. Lutego r. b. dany bę
dzie
wielka komiczna opera w 5ciu
oddziałach przez Meyerbeera; na bencficznc przed
stawienie zaprasza uniżenie
Si, ^ehoeneek.
Dyrektor muzyki.
W komissie u Sd, S, MHt'ttertl (Plac Wilhelmowski Nr. 16.) wyszły

Dwa Mazury,
ułożone na fortepian przez
yo. Cena 10 Sbr.

Węcłewsfiie-

OBWIESZCZENIE.
Z odwołaniem się do §. 317. pćawa krajowego,
podług którego kara pieniężna aż do 20 Tal. lub
więzienia aż do U dni tego czeka, który przepisa
ne obieranie gąsienic z drzew zaniedba, wzywają
się właściciele ogrodów miasta, oraz właściciele
nieogrodzonych zakładów i alęjów niniejszem, aby
obieranie gąsienic z drzew i krzewów do dnia 15.
Marca r. b. uskutecznili. —
Poznań, dnia 15. Lutego. 1851
Król. Dyrektoryum Policyi.
v. Hindenburg.
w zast.

Obwieszczenia

~

W czasie od I. do włącznie 15. Lutego r. b.
sprzedawali piekarze tutejsi przy pewnej dobroci

towaru za tę samą cenę, jak i inni piekarze naj
cięższy chleb i bulla:
a. Bułki po I Sgr.
Warownia Winiary Albrecht............17| łuta
Sw. Wojciech Hardego . . . . , . . . 16 łutów
Żydowska ulica 3. Schmidt...............11
»
Wroniecka ul. 2. Daniel Schultz . . 14
»
Garbary 38. Merkel........................... 14
»
Wrocławska ul. 33. Edward Krug. . 14
»
Rynek 9. Ludwig Rau........................ 14
»
l). Biały chleb żytni po 5 Sgr.
Piekary 11. T e k 1 a J a n k o w s k a . . 3 funt. 28 łut.
Sw. Marcin 43. Ferd. Poeppel . . 3 » 22 »
»
3. Wi n cen ty Pad e. .3 » 22 »
Rynek 9. Ludwik Rau................. 3 » 30 »
Wrocławska ul 33. Ed w. Krug .. 3 » 30 »
Wodna ul. 17. Joanna Hartwig. 3 » 26 »
Chwaliszewo 33. W. Jankowski . 3 » 22 »
Środka 36. Mai. Biskupska,... 3 » 26 »
Sw. Wojciech 6. K. W rzeszy ński 4 »
4 »
Ostrówek 15. T. Osuszkiewicz. . 4 »
4 »
Chwaliszewo 64. S t. Kaikowski .3 » 21 »
Środka 68. Mar. Deręgowska . . 3 « 26 »
Ostrówek 15. Roch W ąchalski .4 » — »
Żydowska ul. 26. Salom. Xinski . 3 » 24 »
c. Średni chleb po 5 Sgr.
Piekary 21. Walenty Preisler. .4 » 18 »
, B
19. Marcel Mycie wski. 4 » 16 »
Środka 48. Andrzej Ratayczak. 4 » 14 »
, » 36. Mał. Biskupska . . . . 4 » 22 «
Św. Wojciech 6. K Wrzeszyński 4 » 20 »
Środka 68. M ar. D erę go ws k a . . 4 » 28 «
Sw. Wojciech2l Jan Sobieski . . 4 » 16 •>
Ostrówek 23. Nep. Kostrzewski. 4 » 12 »*
Chwaliszewo 30. M. Maj ewska . . 4 « 14 «
§w. Wojciech 14. F. Wiałecki . . 4 « 16 »
Środka 36. L. Radziszewski.
4 » 20 »

co się do publicznej wiadomości niniejszem podaje.
Poznań, dnia 15. Lutego 1854.
Król. Dyrektoryum Policyi.
ZAP0ZEW EDYKTALNW
Królewski Sąd powiatowy w Poznaniu;
wydział pierwszy dla spraw cywilnych.
Poznań, dnia 14. Stycznia 1854.
Nad pozostałością zmarłego na dniu 1. Lipca 1853.
w Poznaniu Sekretarza Ziemstwa kredytowego Pio
tra Jażdżewskiego otworzono na wniosek opie
kuna dzieci małoletnich dnia dzisiajszego proces
spadkowo likwidacyjuy. Termin do podania wszy
stkich pretensyj i do wyboru Kuratora wyznaczony,
przypada na dzień 23. Czerwca 1854 przed po
łudniem o godzinie lOtej w izbie instrukcyjnej tu
tejszego Sądu przed Ur. Piłaś kim, Radzcą Sądu
powiatowego.
Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za
utrącającego prawo pierwszeństwa, jakieby miał
uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany,
coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli
pozostało.
Wierzycielom zamiejscowym podajemy Panów
Zembsch, Pigł osiewi.cz, Doenniges i
Tschuschke, Radzców sprawiedliwości obroń
ców praw celem opatrzenia ich w plenipotencyą.

SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Król. Sąd powiatowy w Poznaniu.
Wydz. 1. dla spr. cywilnych.
Poznań, dnia 22. Sierpnia 1853.
Folwark w N o w e j w s i pod liczbą L, powia
tu Poznańskiego położony, a do Anto
niego Stefańskiego młodszego należący,
oszacowany na 12,291 Tal. 16 sgr. 3 fen. wedle
taksy, mogącej być przejrzanej wraz z wyka-
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zem hipotecznym w Registraturze, ma być d n la
24. Marca 1854. przed południem o godzinie
11. w miejscu z wy kłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Szląskie Towarzystwo Xabezpiecmenia od ognia
podwyższyło ustawą przez Najjaśniejszego Pana
potwierdzoną kapitał gwarancyjny 2 Milionów na

— Trzy Miliony. ---Kapitał zabezpieczony wynosi teraz 150 Milio
nów Talarów, akcyonaryuszom zaś wypłacono za
rok 1853. 12| od kapitału na akcye wypłaconego.
Towarzystwo przyjmuje zabezpiecze
nia ruchomości i nieruch omości, plonów
na żniwie zebranych i inwentarza żywe
go wszelkiego rodzaju obliczając jak najn i ż s z e p r e m i e.
Ściślejszych informacyj udzielają w miastach po
wiatowych Ajenci, w Poznaniu zaś podpisany Głó
wny Ajent Towarzystwa
yf. Bauer,
Zamkowa nlica Nr. 83.

Towarzystwo zabezpieczeń ogniowych
Colonia.
Kapitał zakładowy Trzy Miliony Talarów.
Podpisany ma zaszczyt niniejszem donieść, iż
wszelkie wnioski tyczące się zabezpieczenia od ognia
namobilie, wszelkiego rodzaju towary, także
płody gospodarcze, inwentarze za stałe
składki, bez wszelkich dopłat przyjmuje. Formula
rzy na wnioski każdego czasu bezpłatnie dostarcza.
Kolońskie Towarzystwo zabezpiecza
jące od gradobicia z kapitałem zakładowym
dwóch Milionów Talarów także za stałemi składka
mi, czynność swą rozpoczęło.

Grzegorz Jankowski,
Ul. Wilhclmowska 21. (Hotel Drezdeński).

Dosełanie rzeczy na bielnik.
. Przy zbliżającej się porze bielenia pozwalam so
bie najuniżeniej donieść, iż poniżej wymienione osoby zatrudnią się i w tym roku dosełaniem mnie
wszelkich rzeczy na bielnik, jako to: płócien, obrusów, serwet, ręczników, przędzy i nici, i zwra
cać je będą właścicielom za opłaceniem należytości

podług mojego własnego rachunku.
Przyjmowanie przędzy i nici skończy się
w środku Lipca, płócien zaś itp. z początkiem
Sierpnia.
Piękne nieszkodliwe bielenie darnio
we pewna i szybka przesyłka, jakoteż o ile mo
żności najniższe eeny bielenia, robią mi nadzieję,
iż po długoletniem istnieniu zakładu mego i w tym
roku znacznej nadsyłki spodziewać się mogę.
Hirschberg w Szląsku 1854.

Edward Schwantke.
dawniej F ry d e r. W i 1 h e 1 m a B e e r a bielnik.

Towary bielnicze przyjmują:
Poznaniu kupiec Pan Antoni Schmidt;
Bydgoszczy kupcy PP. Bracia Schmidt,
Lesznie kupiec Pan S. A. Scholtz,
Wschowie posiedź, farbierni Pan. F. Priifcr,
przedtem Mix,
w Zdunach kupiec Pan C. W. Berg mann,
w Rawiczu kupiec Pan A. G. V i e b i g,
w Ostrowie kupcy PP. Cohn N Conip.,
w Bojanowie kupiec Pan F. A. Beste.

w
w
w
w

AURCTA.

We wtorek dnia 21. Lutego r. b. przed południem
od godziny 9ej sprzedawać będę w lokalu

aukcyjnym pod
f S. Szero
kiej Ulicy publicznie najwięcej dającemu i za
gotówkę na rachunek zamiejscowego domu han
dlowego

pewną ilość piramidalnych
, Mahoniowych fornirów

w całych blochach i mniejszych ilościach.
Eipschilz% Król. Kommissarz aukcyjny.
, Mam zaszczyt zawiadomić szanowną Publiczność,.
domu moim Prz^ P,acu Wili'elmowskim Nr. 3. otworzyłem nowy Hotel pod firmą:

Du Nord.

Upewniając szanowną Publiczność, że nielylko
doborem potraw, z rozmaitemi gatunkami wina,
ale nadto wygodnem mieszkaniem i skorą usługą
przy najumiarkowańszych cenach, potrafię się stać

godnym, polecam niniejszem nowy mój zakład ła
skawym względom.

j. Ar. Pielrowski.

Wysokiej szlachcie i szanownej publiczno
ści donoszę, że Panu Kamińskiem u, garncarzo
wi w Poznaniu piękne, białe piece z mojej fa
bryki przesłałem; proszę tedy jak najuprzejmiej
Pana Kaminskiego w Poznaniu i w okolicy
łaskawemi zleceniami zaszczycać.
Szczecin, dnia 12. Lutego 1854.
fj. IŁeppler, Fabrykant piecy.

Fabryka piecy.
Uwzględniając powyższe doniesienie, nie szczę
dziłem pracy i wydatków, aby tylokrotnym życze
niom otrzymania prawdziwych białych, szczeciń
skich piecy zadosyć uczynić. Odebrawszy je, po
lecam takowe przy zdarzających się budowlach,
przyrzekając najskorszą usługę, i największy do
bór w cenie od 10 do 100 Tal., upraszając zarazem
o łaskawe i rychle zgłoszenie się po nie.
Przy kontrakcie z powyższą fabryką, która ogól
nie za najlepszą jest uznaną, zawarowałem sobie
zarazem, że w całej prowincyi Poznańskiej tylko
i jedynie u mnie prawdziwych, białych szczeciń
skich piecy dostać można, a to dla tego, aby sza
nowną publiczność od tego zabezpieczyć, aby za
miast szczecińskich piecy, nic odbierała piecy z in
nej fabryki, jak to się już często wydarzało.
Poznań, dnia 18. Lutego 1854.
Karol Kamiński, garncarz.
Chwaliszewo Nr. 76.

dostać njożna dla mężczyzn przv
kasie i u podpisanych gospodarzy
Każdy mężczyzna otrzyma bez.
płatnie dwa bilety dla swoich dam.
Gospodarze:

Brodowski.

Mańkowski.

Woiniewicz.

- Walne Zebranie Towarzystwa
Agronomicznego Sredzko-Wrze
sińskiego odłożone zostało z dnia
1. Marca na dzień 6. Marca r.b ;
w którym to dniu odbędzie się o
godz. lUej przed południem w lo
kalu oberżysty Hiittnera w Śro
dzie.

Pod Ar. 14. ulicy Wrocławskiej.
Kram wraz z pomieszkaniem jest od I. Kwie
tnia r. b. do wynajęcia.
Kapelusze słomiane i włósiane wszelkiego ro
dzaju przyjmuje do prania i przerobienia na nowy
faęon, które już wkrótce odsyłać będę.

Jakubowska
przy rogu Rynku i ul. Wodnej Nr. 53.
W 15. Lekcyach czyli 30. godzinach
nauczam gruntownie, we wszystkich gatunkach
biało haftować. Mówić ze mną można dziennie od
12. do 2. z południa.

OBWIESZCZENIE.
T. Simon.
W skutek życzenia wielu podróżujących osób,
Wielkie Garbary Nr. 51. w podwórzu na prawo.
będzie mój Omnibus wychodzić dnia 19. b. m. po
cząwszy: z Śremu do Poznania w Niedzielę,
Godne uwagi.
Wtorek i Czwartek o 1 godzinie z południa, a z Po Nową magiel obrotową angielską, która lekko
znania do Śremu w Poniedziałek, Środę i Pią
tek o 2 godz. także po południu; uwiadamiając i dokładnie gładzi, urządziłam i do użytku w mły
o tern Szanowną Publiczność, proszę, aby Osoby nie słodowym na Sapieżyriskiem ustawiłam.
Równocześnie donoszę, iz w moim, już 15 lat
moim Omnibusem podróżujące do tej zmiany zasto
istniejącym i za dokładny uznanym zakładzie czy
sować się raczyły.
szczenia i wywabiania plam, uskutecznia się także
Śrem. dnia 16. Lutego 1854.
czyszczenie i chędożenie złotych i srebrnych haf
Jlorkowski.
tów w uniformach, szarpach i porte d’epće, które
pierwotny blask dostają. Broszę przeto o zlecenia.

Bal na korzyść Ochrony

dany będzie we Czwartek dnia 23. ra. b. w sali
Bazarowej, na który zapraszając Szanowną Pu
bliczność, przypomina się, iż dochód z tej zabawy
przeznaczony jest na wsparcie dla domu Ochrony.
Oprócz zwykłych dostatecznie do uczuć wszy
stkich przemawiających pobudek, są jeszcze nad
zwyczajne, temu czasowi właściwe, a przykre dla
ubóstwa okoliczności, o których dość wspomnieć,
aby litościwe serca czułemi na niedolę cierpiących
uczynić.
Liczne zebranie dobroczynnych gości, stanie się
nieocenionym zasobem ku ulżeniu cierpieniom i
wspomożeniu bliźnich: — A który dodaje nasienia
siejącemu; doda też chleba ku jedzeniu; i rozmno
ży zasiewki wasze i przysporzy urodzajów spra
wiedliwości waszej.

Na bal Towarzystwa Przemy
słowego, ustwami przepisany, a mający dobro

czynność na celu, niniejszem uprzejmie zapraszamy,
z tern nadmienieniem, że, kto chce mieć udział,
winien się w tym względzie zgłosić do Zbąskie
go, skarbnika Towarzystwa (Nr. 34. ul. Wrocła
wskiej), lub do którego innego z Członków Dyrekcyi.
Dzień balu 22. t. m., początek o 8ej wieczorem,
miejsce balu, Hotel Saski, cena biletu, 4 Zł.
Mar Braun, prezes.
Wyderkowski, sekretarz.
Bogdański, zastępca.
Jilngst, zastępca.

Dnia 22. Lutego o godzinie w pół
do szóstej po południu odbędzie się
w brodzie koncert amatorski na
korzyść domu ochrony.
Biletów na koncert dostać mo
żna po Talarze u Panów Hiitnera, Łanowskiego i Schiitza
albo przy kasie.
Po koncercie bal na tenże sam
cel.
Biletów na bal po dwa Talary

Grabalsch,
Ghleb na młodziach
bardzo dobrego smaku można dostać w piekarni
pod Nr. 68. obok huzarskiej stajni, i podNremll.
w kramie na Wronieckiej ulicy u piekarza

C*. A. Brzozowskiego.

^PPonsowe słodkie Jflesseńskie pomarańcze tuzin po 12 do 18 Sgr.
i duże soczyste cytryny tuzin po 9 Sgr. poleca

J. JEphraim,
w narożniku Berlińskiej i Młyńskiej ulicy Nr. 12

Slrassburgskie pasztety,
świeże trufle, wyborny Astrachanski kawiar funt po 1 Tal. 7 Sgr. 6 Fen.,
wędzone łososie, wyzinę i Elblągskie minogi
poleca
J, Ephraim,
na rogu Berlińskiej i Młyńskiej ulicy Nr. 12.

Ponsowe słodkie MLessęńskie poma
rańcze tuzin po 15, 18 i 24 Sgr. jako tez so
czyste jfiesseńkie cytryny
Izydor Busch.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 17. Lutego 1854.

Sto Ha pr. kurant
pa
papie sytopCt.
rami. Wizna.
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