Telegraficzne wiadomości.
Triest, 18. 15. Marca. — Statek parowy przywiózł tu wiadomości z Kon
stantynopola z dnia 6’. b. m. Według nich połączona flota mocarstw zacho
dnich stała w Beikos. Między wielkim wezyrem a posłem królestwa greckie
go odbyła się konfereneya, na której wielki wezyr czynił groźne wyrzuty
z powodu wypadków w Grecyi. Flotę egipską wysłano do Kandyi.
Tenże parowiec przywozi wiadomości z Aten z d. 9. b. m. Powstańcy
odparli wycieczkę, turecką z Arty i zabrali chorągiew Turkom. Drugą wy
cieczkę turecką aź po za granice Grecyi. wojsko królewskie odparło. * .Mó
wiono także o wybuchłem powstaniu w południowej Albanii.
Malta, 4. Marca. -— Podobno kilku przywódzców greckiego powstania
chce złożyć broń pod slusznemi warunkami.
Paryż, 14. Marca. — Do nowej pożyczki ciśnie się mnóstwo subskry
bentów. Monitor przedrukował artykuł korespondencyi austryackiej. Kenta

3 proc. 66. 85.
Petersburg, 8. Marca. — Onegdaj postanowiono ogłosić prowineye
nad bałtyckie i Petersburg w stanie wojny.' Prowineye te stać będą pod wiel
kim księciem następcą tronu, a stan wojny będzie z tą siłą tam utrzymywany
jest w Cherzonezie, Tauryi i Bessarabii.
Wiedeń, 15 Marca. — Donoszą z Konstantynopola pod d. 6. b. m., że
oVręt wYiger” \ austryaćka korweta

dLo \ olo, po

łożonego nad brzegiem południowo wschodnim Tessalii.

. Berlin, dn. 16. Marca. — Naj. Pan raczył następującym cesarsko francuzkim wojskowym nadać ordery: szefowi szwadronu Ferdynandowi de
Parseval w Lionie, order orła czerwonego 2. ki., porucznikowi w 3. pułku
spahów Fryderykowi de Parseval, oliccrowi służbowemu przy jenerale
dywizji Pelissierze w Oranie, order orła czerwonego 4. kl. z mieczami, po
rucznikowi od grenadyerów w 17. pułku piechoty Kam i 11 owi dc Parseval
w’ Wersalu i chorążemu w cesarskiej marynarce Jerzemu dc Parseval
w Tulonie order orla czerwonego 4. kl ; a zamianować praktycznego lekarza
Dra Jakóba Bor cli ar da w Bydgoszczy tudzież lekarza Dra Albrechta
w Koronowie, radzcami zdrowia.
Berlin, dii. 15. iMarca — Ces. rosyjski wojskowy pełnomocnik przy
dworze tutajszym, jenerał lir. Benkendorf, o którym donoszono, że przezna
czonym został do armii i ztąd z powodu słabości zdrowia wyjechać nie mógł,
otrzymał w tych dniach od swego dworu rozkaz, aby pozostał tu na swojem
stanowisku
— Odpowiedź prezesa ministerstwa pana Manteulfla nic wyjaśniła, jakie
będzie stanowisko Prus we względzie kwesty i wschodniej. Wiedziano, ze
Prusy dotąd znajdują się w pokoju, że żadna zmiana nie zaszła w ostatnich
dniach w polityce, minister przyrzekł tylko, że przy nowym projekcie, zape
wne dotyczącym pożyczki, da szczegółowe wyjaśnienia. Z tego powodu miało
postanowić stronnictwo narodowe izby drugiej, jak powiada kolońska gazeta,
glosować przeciw pożyczce na ten przypadek, gdyby nie dano rękojmi, że
będzie ta pożyczka li tylko użytą na rzecz Niemiec, a nic na korzyść Rosyi*
Korespondent gazety niemieckiej poznańskiej powiada, że polscy deputo
wani drugiej izby niepodpisali się na interpellacyi hr. Schwerina, jak mylnie
o tern doniosła Ostsee Zeitung, z której wzięliśmy sprawozdanie o niej.
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Ro sy a w swojem prawie.
(Dalszy ciąg.)

III.
Nie ma żadnego powodu do domysłów, że Rosya, w sporze z Turcyą, za
mierza rozszerzać swoje zdobycze.
Wiemy, że spór turecko-rosyjski wynika nie tyle z przyczyn jawnych
i wiadomych, ile z przyczyn niewidzialnych lub niewiadomych. Roztrząsać
ostatnie, bez zaprzeczenia,’ daleko niebezpieczniej i trudniej, gdyż, naprzód,
zostając pod wpływem namiętności, są one potężniejsze i uporczywsze; powtóre, same z siebie są tak błahe, i spierającą się stronę, w takiem stawią
położeniu, że wstydząc się onych, nie chce we wzajemnych stosunkach swo
ich, ani przyznawać się do nich, ani brać ich pod rozwagę. Tym sposobem,
rzeczone przyczyny wyślizgują się ustawicznie z pod szerszych i rzetelnych
rozpraw, z pod sumiennego badania, które najistotniej przykłada się do uchy
lenia ze sporu, innych bardziej burzliwych zatargów.
Powiemy otwarcie. Prawdziwym powodem naszych nieprzyjacielskich
troków, jest niewątpliwie obawa, że Rosya, pod pozorem opiekowania się
kościołem greckim w Turcyi, pragnie jedynie ugruntować tam swoje panowa

nie. Uchylcie te podejrzenia, a sprawa załatwi się sama przez się. Przynaj
mniej rzecz pewna, że Anglia, ze swojej strony nigdy nie zechce rezykować
się na wojnę, która bezwątpienia kosztować ją będzie kilkaset milionów, dla
tego tylko, żeby rozstrzygnąć kweśtye, czy biskup łaciński, czy też grecki
patryarcha, ma być stróżem klucza od kościoła Betleem, i jak załatwionem
będzie nieporozumienie wynikłe z tego sporu, czy przez notę dyplomatyczną,
czy przez sened, czy też przez inny synallagmatyczny, to jest zobopólnie obo
wiązujący akt. 1 tak, dla nas jest rzeczą nadzwyczajnie ważną, konieczną,
wykazać, czy są uzasadninne czy nieuzasadnione te obawy podbojów, gdyż
w istocie, około tego punktu wyłącznie obraca się ta groźna kwestya.
Powody nieporozumienia z Turcyą, jakie Rosya przytacza ze swej strony,
są: stronność, okazana przez Turcyę kościołowi łacińskiemu w sprawie
o miejscach świętych, lekceważenie i naruszenie praw’ kościoła greckiego; nakoniec, obrażające postępki ministrów sułtana względem dworu Petersburgskiego, który domagał się zadość uczynienia swoim żądaniom. Wyrażę się
słowami hr. Nesselrode, zawartemi w okólniku, adresowanym przez tego mi
nistra do różnych dworów Europejskich: «Dosyć będzie przypomnieć wam,
że po pierwszych koncesyach dla Francyi na korzyść katolików w Jerozoli
mie, z uszczerbkiem odwiecznych przywilejów’, udzielonych prawosławnym,
J. C. Mość widząc każdego dnia, że jawma stronność porty względem katolik
ków, popycha ją do coraz więcej i więcej ważniejszych ustąpień, nadwerę
żających prawa i korzyści wyznania prawosławnego, uznał za konieczne
przesłać w tym przedmiocie sułtanowi list przyjacielski ale kategoryczny."
Dalej powiedziano w tej nocie, ze w skutek powyższego listu, wyzna
czona była komisya z ulemów do rozpoznania i pogodzenia żądań obu kościo
łów, że wydano firman. który równie jak i list sułtana, do niego załączony,
był Pojęty Przez l<osyę > ako dostateczne do załatwienia sporu; ale kiedy
firman przesłano do Jerozolimy, dla zapisania go w księgę praw i ogłoszenia,
która to formalność jest konieczną do wykonania jego, a nawet do legalnego
jego znaczenia, władze miejscowe oświadczyły, że zgoła nie znają takiego do
kumentu, i kiedy nakoniec, firman przeczytano i zapisano w księgi, jawnie
i rozmyślnie naruszony został.
“Podobne lekceważenie najwyraźniejszych
obietnic zawartych w liście sułtana do J. C. Mości (mówi okólnik): tak oczy
wista niesumienność, zaostrzona postępowaniem i szyderskiemi odezwami mi
nistrów sułtana, musialy skłonić naj. monarchę naszego, obrażonego w swojej
godności, w przyjacielskiem zaufaniu, w swojem wyznaniu i uczuciach reli
gijnych, które podziela ze swerni wiernemi poddanemi, do żądania niezwło
cznie głośnego zadość uczynieniu." Takie są powody, a raczej, taki jest opis
wypadków, który Rosya postanowiła z własnej woli, przesłać wszystkim
dworom Europejskim, dobrze wiedząc, że te dwory posiadały wszelkie śro
dki do przekonania się o rzetelności onych. Z zupełną przeto wiarą uznawać
je możemy za prawdziwe dopóty, dopóki mieć nie będziemy w ręku urzędo
wych i stanowczych danych, któreby je zbijały. To nam godzi się tern wię
cej, że i gabinety St. James i Tuileryjski, nie zaprzeczały tym faktom w od
powiedziach swoich na notę hr. Nesselrode.
Teraz powiem, że posiadamy trzy zasady, trzy szczególniej ważne pra
widła, do osądzenia powodów domyślnych jakiego bądź czynu, Te trzy pra
widła są:
1) Czy powody odpowiednie są czynom, to jest, czy wskazywane po
wody, przy pilnem icli rozstrząsaniu, zupełnie są zastosowane do czynów im
przypisywanych? Nadto, czy można je uważać za najnaturalniejsze i naj
prawdopodobniejsze z tych wszystkich które mogłyby pociągnąć za sobą po
dobne czyny?
2) Czy jest cokolwiek niestosownego między postępowaniem, w ogól
ności strony, objawiającej te swoje powody, a samemi powodami?
3) 1 przeciwnie, czy to postępowanie rzeczywiście nie zgadza się ze
wszelkiemi innemi powodami, jakie tylko sobie wyobrazić można, niezależnie
od wiadomych.
(Dalszego ciągu tego artykułu z gazet warszawskich niedajemy, bodła mądrych dostateczną jest ta próbka.)
Siły rosyjskie w księstwach naddunajskich są następujące: pułki piechoty:
czernichowski 15, pułtawski 16, jelecki 17, senski 18; ekaterynburgski 19,
tobolski 20, selenieńśki 21, jakutski 22, azowski 23, dnieprski 24, modliński
29, pragski 30, razem 12 musketerskich pułków po 4 bataliony, batalion 1000
ludzi, czyni 48,000; pułki strzelców: aleksopolski 15, krzemienicki 16, breański 17/orłowski 18, tomski 19, koliwański 20, ochocki 21, kamczacki 22,
ukraiński 23, odeski 24, lubliński 29, zomojski 30. razem 48 batalionów,
48— 48,000; strzelcy nr. 3. 4. i 5 po 1000 ludzi =3000. Kawalerya : uła
nów: litewski 5, wołyński 6, woznozeński 7, olwiopolski 8, bugski 9, odesk
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życzenia pojednawczego, była ta, którą podniósł ów poseł, otrzymawszy sa
tysfakcją co do pierwszej.
Potrzebaż wyliczać usiłowania, które nieprzezwyciężony upór, sam jeden
uczynił bezskutecznemi ? Niema nikogo, ktoby o nich nie wiedział, jak niema
nikogo ktoby nie wiedział, że jeśli przyszło do materyalnych demonstracyi
w ciągu układów, to każda z nich poprzedzona była aktem zaczepnym ze
Prancya.
strony
Rosyi.
Paryż, d. 12. Marca. — Monitor ogłasza skład armii wschodniej: na
Ograniczę się na przypomnieniu, ze jeśli flota francuzka w końcu Marca
czelny wódz, marszałek St. Arnaud, któremu jest dodanych 10 adjutantów
i oficerów ordynansowych; szefem sztabu jeneralnego jest jenerał biygady de zawinęła w zatoce Salaminy, to dla tego, że od miesiąca Stycznia ogromne
Martimprey; oprócz tego należą do składu jeneralnego sztabu, jako diugi szel masy wojska zgromadziły się w Bessarabii ; żejeźli siły morskie Francji i An
sztabu jeneralnego podpułkownik Jarras, dowódzca artylery całej pułkownik glii zbliżyły się do Dardanelów, gdzie dopiero w końcu Czerwca przybyły, to
Leboeuf, dowódzca inżynieryi pułkownik bripier, naczelnik intendantury, dla tego, że armia rosyjska obozowała nad Prutem i że postanowienie przej
intendant Blanchot, wielkim profosem szef szwadronu żandarmeryi Gujsse, ścia tej rzeki powzięte" było i urzędownie oznajmione od 31. Maja; żejeźli pó
wielki jalmużnik ksiądz Pa^abere, dalej 5 sztabowych, 4 od artyleryi i 5 od źniej floty nasze stanęły pod Stambułem, to dla tego, że huk dział rozlegał się
inżynieryi oficerów, 7 urzędników intendantury, czterecli oficerów do służby nad Dunajem; że nakoniec jeźli weszły na morze czarne, to dla tego, że
politycznej i topograficznej. Urząd płatników, dyrekcya poczty i zandarmerya wbrew obietnicy zachowania się odpornie, okręta rosyjskie wyruszyły z Se
wastopolu, dla zniszczenia okrętów tureckich stojących w porcie synopskim.
przy sztabie jeneralnym jeszcze nic jest wyznaczona. Dowódzca pierwszej
dywizji jenerał Canrobert, dowódzcy brygad jenerał Espinasse i A inoy, do Wszystkie kroki jakie czyniliśmy w porozumieniu z Anglią na wschodzie,
wódzca drugiej dywizyi jenerał Bosąuet, dowódzcy brygad jenerałowie miały pokój na celu, i chcieliśmy tylko wdać się między strony wojujące. Rod'Autemarre i Bouat, dowódzca kawalcryi jenerał brygady d’Ailonvillc, do sya tymczasem, codzień otwarcićj postępowała ku wojnie.
Bezwątpienia, jeźli są dwa mocarstwa, które własna przeszłość i ścisłe
wódzca rezerw książę Napoleon, podpułkownik Roujous. dowodzi parkiem
artyleryi, szef batalionu Guerin parkiem inżynieryi, Dr. Scrive szefem zdro w ostatnich czasach stosunki, powinny były, w starciu się grożącem wojną
wia; dwa lazaraty ambulansowe i inne lazarety; biura intendantury dla ży między Francyą i Anglią, a ogromnem państwem sąsiedniein, uczynić dla Ro
syi pobłażającemu i na ruchy nasze uważnemi, to są niemi Austrya i Prusy.
wności ubiorów ‘/obozów. Od głównej armii niezawisłą i mającą własną or
ganizacyą jest dywizya rezerwowa, którą dowodzi jenerał dywizyi Forez, A przecież wiadomo WPanu, że zasady ich spotkały się odrazu z naszemi,
któremu na dowódzców piechoty przydano jenerałów brygady de Lourmeia i że Europa ukonstytuowana, że tak powiem, w sąd przysięgłych, uroczyste
i d’Aurella, na dowódzcę kawalcryi, jenerała brygady Cassaignolla, tudzież wydała orzeczenie o uroszczeniach i aktach, których charakteru żadna już
dowódzców i urzędników do reszty wydziałów. Co się tyczy wojska, to apologia, choćby z najwyższych ust pochodziła, przekształcić nie zdoła. Tak
główna armia składa się z dwóch dywizyi, następnie z rezerwowego korpusu więc spór nietylko zachodzi między Francyą i Anglią, przyby wającemi w po
pod księciem Napoleonem, z 3 batalionów strzelców winceńskich i tyralierów moc Turcy i, a Rosyą; ale zachodzi między Rosyą a wszystkiemi państwy
afrykańskich, II pułków zwyczajnej piechoty, a między temi 3 pułków żuawów mającemi uczucie prawa, i których opinia i interesa postawią je po stronie
afrykańskich (fraucuzkie wojska we wschodnich mundurach z pewnym rodza dobrej sprawy.
Tę to jednomyślność wielkich gabinetów, przeciwstawiam owej ewokajem turbanu, obszernemi czerwonemi spodniami i obcisłemi bucikami z miękiej
skóry), z 2 pułków lekkiej kawalcryi afrykańskiej, 11| bateryi artyleryi, 3 cyi wspomnień 1812. r. uczynionej wprost i bez ogródki monarsze, który lo
kompanii saperów i potrzebnej liczby rzemieślników, żandarmów i t. d. Dy jalnie przedsiębrał ostatnie jeszcze usiłowanie ku pojednaniu. Całe postępo
wizya rezerwowa składa się z 1 batationu strzelców, 4 pułków zwyczajnej wanie cesarza Napoleona dostatecznem jest świadectwem, że jeśli szczyci się.
piechoty, 2 pułków ciężkiej kawaleryi (kirasyerów i dragonów), 3 bateryi z dziedzictwa chwały, jakie mu zostawił naczelnik jego plemienia, to niezaartyleryi, 1 kompanii inżynieryi i t. d. Licząc pułk piechoty po 2 bataliony, niedbał niczego, aby swoje wstąpienie na tron stało się pokoju świata rękojmią.
Słowo tylko powiem, MPanie, o manifeście którym cesarz Mikołaj oznaj
a każdy batalion piechoty łub strzelców po 1000 ludzi, natenczas wypadnie
na całą armią wschodnią 50,000 żołnierza. — Co się tyczy roli powierzonej mia ludom swoim powzięte przez siebie postanowienia. Epoka nasza, tak bu
do odegrania księciu Napoleonowi, nie jest pod jego rozkazy oddane wojsko rzliwa, wolną przynajmniej była od jednej z klęsk, które najwięcej zakłócały
rezerwowe wskazane na nieczynność lub inne mniej niebezpieczne wyprawy, świat w czasach dawniejszych; chcę mówić o wojnach religijnych. Tymcza
ale jak za czasów wojen cesarskich ma zastąpić starą gwardyą, która ma po sem wywołują rosyjskiemu narodowi, jakoby echo owych nieszczęsnych cza
jawiać się na polu bitwy w chwili stanowczej i uzupełniać zwycięztwo. Kor sów; wystawiają jakoby krzyż naprzeciw półksiężycowi, i uciekają się do
pus więc rezerwowy księcia Napoleona składa się przeto z najdzjelniejsz^ch fanatyzmu o pomoc, której domagać się niemogą od rozumu.
hf-meya. i A.wg,Via.
jęAA \va C.7.yhufców, a między temi z pultu wybranego z pomiędzy całćj piechoty mary
narskiej, pułku żuawów, pułku lekkiej piechoty i licznej artyleryi. Marsza nią; niep opierają one islanńzmu przeciwko greckiej ortodoxyi; idą one bronić
ottomauskiego terytoryum przeciwko zachciałkom Rosyi, idą z tern przekona
łek St. Arnaud za zniesieniem się z cesarzem postanowił korpus ten naprzód
niem, że obecność ich wojsk w Turcyi do reszty obali przesądy, już i tak
w ogień poprowadzić.
— Wkrótce armia wschodnia wsiądzie na okręty, z tego powodu wszy osłabione, jakie dzielą jeszcze rozmaite warstwy poddanych W. Porty i które
stkie porty francuzkie nad morzem środziemnem przepełnione są wojskowymi wtedy tylko mogłyby rozbudzić się na nowo, gdyby wyszłe z Petersburga
i przedstawiają pełno życia. W Marsylii wszystkie hotele przepełnione są wezwanie, wywołując nienawiści rodowe i rewolucyjne wybuchy, sparaliżo
wało szlachetne zamiary sułtana Abdul Medżyda. Co do nas, MPanie, szcze
oficerami. Codziennie przejeżdża mnóstwo angielskich oficerów przez Francyą,
rze mniemamy, że udzielając wsparcia naszego Turcyi więcej przynosimy po
spiesząc do wojska na Malcie.
— M o ni to r ogłasza następujący okólnik ministra spraw zagra żytku chrześciańskiej religii, aniżeli rząd, który używa jej za narzędzie swo
jej doczesnej ambicyi. Rosyą zanadto zapomina, w wymówkach jakie innym
nicznych do aj en tó w dy ploin aty cznych Frańcy i za granicą.
czyni, że daleką jest od zachowywania w państwie swojem, dla tych którzy
Paryż, 5. Marca 1854.
MPanie, znaną jest dzisiaj wpanu odpowiedź cesarza Mikołaja na list Jego nie są wyznawcami panującej religii, takiej tolerancyi, jaką słusznie szczycić
ces. Mości, i czytałeś wpan również manifest, który monarcha ten wydał do się może Wysoka Porta; i że z mniejszą na pozór gorliwością dla greckiej re
ligii po za swojemi granicami, a większem pobłażaniem dla katolickiej wiary
swojego ludu.
Ogłoszenie tych dwóch dokumentów zniweczyło ostatnie nadzieje jakie u siebie, lepiej zastosowałaby się do zakonu Chrystusa, do którego odwołuje
pokładać było można w mądrości petersburgskiego gabinetu, i ta sama ręka, się tak głośno.
Przyjm WPnn i t. d.
(podp.) Drouin de Lhuys.
która zaszczyt sobie przyniosła energią z jaką użyczała pomocy zachwianej
(Kor. C%.) Paryż, d. 1. Marca. — Wczoraj wieczór zaczęła krążyć po
w podstawach swoich Europie, otwiera dzisiaj szranki namiętnościom i wy
padkom losu. Rząd cesarza głęboko ubolewa nad bezowocnością swoich usi głoska, że Austrya przychyla się do polityki zachodniej i że zawiera traktat
łowań i bezskutecznością swojego umiarkowania; ale w przededniu tej wiel z Francyą i Anglią. (?) Zatrzymanie jen. Castelbajaca w Petersburgu i danie
kiej walki, której niewywołał, a którą mu patryotyzm francuzkiego narodu mu krzyża, było tutaj zrozumiane jak należy. Cesarz Mikołaj stara się poró
przewieść dopomoże, uczuwa potrzebę zrzucenia z siebie raz jeszcze odpo żnić Francyą i Anglią: dawniej menażował w tym celu Anglią, a teraz Fran
wiedzialności za wypadki i złożenia całego jćj ciężaru na mocarstwo, które bę cyą, obracając się nie tyle do Napoleona III. ile do legitymistów, do których
dzie rausiało zdać z nich sprawę w obec dziejów i w obec Boga. Wysokie jen. Castelbajac należy. Jen. Castelbajac był zawsze wielkim wielbicielem Ro
względy, wiem o tern, utrudniają moje zadanie, ale go dopełnię z tern zaspo syi i 1838 utrzymywał, że Europa ma tylko dwie wielkie stolice: Paryż i Pe
kojeniem, że niepowicm tu słowa, któregoby mi niezadyktowało własne moje tersburg. Jen. Cestelbajac jest bardzo miernym człowiekiem. W Petersburgu
sumienie.
dano mu przydomek wcale niepochlebny. Dwór tuileryjski nie jest kontent
Przemawiając do cesarza Rosyi w wyrazach, łączących w sobie najwyż z postępowania tego jenerała dyplomaty, który w Petersburgu nie pokazał się
szy duch pojednania z najszlachetniejszą szczerością, J. ces Mość chcial odjąć ni jenerałem, ni dyplomatą. Familia jego lęka się o jego przyszłość. Uprzej
wszelką niejasność kwestyi, która trzymała świat w zawieszeniu między po
mość okazania Francyi w osobie jen. Castelbajac, nie zmieni polityki Napole
kojem a wojną, i starać się ją załatwić bez przyniesienia uszczerbku czyjej ona 111.. Rosyą może wywierać wpływ na legitymistów, ale masy francuzkie
kolwiek godności. Zamiast pozostać w tym samym zakresie i przyjąć rękę przyklaskują przedsiębranej wojnie. Tak się dziś wyraża w C o nsti tntioprzyjazną jaką mu podawano, J. ces. Mość cesarz Mikołaj wołał wywieść na nełu Granier de Cassagnac, w artykule, który przypisują redakcyi samego
nowo fakta o których opinia publiczna stanowczo już orzekła, i przedstawić cesarza. Artykuł ten daje Francyi ten sarn cel co Anglii: skończenie sprawy
się jako będący, od początku wywołanej przez rząd swój kryzys, celem sy raz na zawsze.
stematycznej i z góry powziętej nieprzyjaźni, która musiała w końcu przy
Jutrzejsza mowa tronowTa stanie nam zapewme za manifest wojenny, Dowieść sprawę do punktu, na jakim się dzisiaj znajduje. Nie jestto mój głos, wódzcą wojsk ekspedycyjnych na wschodzie będzie ostatecznie marszałek de
MPanie, ale głos Europy, który odpowiada, że nigdy polityka nie rozwa- St. Arnaud. Dom jego ma opuścić Paryż dn. 4. b. m. Przy obecności mar
zniejsza, nienapotkała w żadnej epoce przeciwników spokojniejszych i cierpli szałka w Turcyi, obecność jenerała Baraguay dTlilliers staje się niepotrzebną,
wszych w swoim oporze przeciw dążeniom, które sąd ich potępiał, i przeciw ma on być zastąpionym przez p. de Bourąueney, a ten ostatni przez p. Baktórym interesa największej wagi walczyć im nakazywały.
court, protegowanego przez księżnę Dino. W nieobecności marszałka de St.
Niecbcę ja wracać do przeszłości zupełnie wyświeconej, fakta same do- Arnaud, ministerstwo wojny ma być sprawowane jako interim przez marszałka
syć‘mówią głośno; ale powtórzyć muszę raz jeszcze, że niewolno już szukać Vaillant.. Książe Napoleon gotuje się także do wyjazdu. Około 10. b. m. pier
w upominaniu się równie słusznem jak w skutkach swoich ograniczonem, wsza dywizya ekspedycyjna angielska wyruszy z Malty równocześnie z dyo przywileje lacinników w Ziemi świętej, przyczyny tego, co widzimy dzi wizyami ekspedycyjnemi francuzkiemi. Anglia posłała tymczasem z Malty
siaj. Kwestya ta załatwiona była od pierwszych chwil pobytu księcia Men- eskadrę do Epiru dla zaimponowania rządowi greckiemu, tolerującemu po
szykowa w Stambule; kwestyą, która świat zniepokoila i wszystkie następnie wstanie. Francy a ma posłać tamże dwa okręty. Szerzenie się powstania
zjednoczyła gabinety pod wpływem jednego uczucia przezorności i jednego greckiego i ślady powstań w Egipcie i Indyach, przeraziły giełdę londyńską.
10; uzary: maryapolski 5, biktoj sko rosyjski 6, pawłogrodzki 7, jziumski 8,
aclityrski 9, aleksandryjski 10; ułanów i uzarów razem 13,400; Kozaków
16 pułków po 600 ludzi = 960( I. Ogółem 101,600. Artylerya: 7 ciężkich
bateryi po 12 dział, 17 lekkich pio 12 armat, 6 konnych po 12 dział, razem
160 armat, 3 segorskie bataliony.
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Giełda paryzka nie widzi, zdaje się niebezpieczeństwa i ogromu środków,
jakich użyć może Rosyą na swą obronę. Francja i Anglia mają także
ogromne środki do akcji. L’ E ma n ci pat i o n opisała arsenał angielski, pra
wdziwie piekielny, którego admiralicya użyć bez skrupułu zamyśla, w prze
konaniu, iż broni sprawy cywilizacyi. Lord Palmerston ma objąć minister
stwo wojny. Lord Aberdeen oświadczył, iż gabinet angielski nie da już izbom
żadnej eksplikacyi co się. tyczy wojny. Kapitanowie rosyjscy sprzedają swe
okręty tak w Anglii jak we Francyi, aby je ustrzedz od ambargo lub konfi
skaty. Anglicy sympatyzują z Francyą. Żegnając ambarkujące się wojsko
vy Plymouth, sir Harry Smith powiedział piękną mowę, w której zalecał żoł
nierzom zyć w zgodzie z Francyą i oszczędzać ludność półwyspu tureckiego.
Obiad dany w londyńskim Wbite Club dla księcia Cambridge, krewnego kró
lowej Wiktoryi, był prezydowany przez księcia Hamiltona, kuzyna Napo
leona III.
— Zabawnem jest dzisiaj patrzyć jak dzienniki francuzkie oceniają Eu
ropę pod względem zasad społecznych. Assemblee Nationale i PU ni on
nazywają Francyą rewolucyjną a Rosyą konserwatorską. Constitutionel
i le Pays uważają Europę zupełnie odwrotnie. LaGazette de France,
reprezentująca liberalny legitymizuj, wyraziła się najoryginalniej, nazywając
Anglią rewolucyjną a Rosyą despotyczną.
Onegdajszy bal kostiumowy w tuileryach był trochę mniej liczny niż pier
wszy. Ukazały się na nim prawie też same ubiory. Mazur poszedł tego razu
lepiej, bo do Węgrów wprowadzeni zostali Polacy, przybrani w stroje naro
dowe. Z okoliczności balów, Journal dc Economistes ogłosił artykuł
przeciw zbytkowi. Constitutionnel odpowiedział nań dowcipnie stawia
jąc naprzeciw maksymom ekonomistów, - maksymy Foltaira i la Fontaina. Nie
myślę się mięszać w polemikę tak urnaksymowaną, wolę ograniczyć się na
nadmienieniu, że Voltaire zgadza się tylko na zbytek w krajach bogatych, po
tępiając, jako demoralizujący i rujnujący zbytek w krajach biednych.
Wczoraj w ostatni wtorek, ludność paryzka korzystając z pogody, wy
sypała się znowu na bule wary i pola elizejskie. Tłumy były tak gęste, że
przecisnąć się przez nie nie było można. Na polach elizejskich okazało się
wiele pięknych ekwipażów. Cesarstwo objechali bez eskorty przechadzki,
a potem udali się na przedmieście ś. Antoniego, dla zwiedzenia zakładającego
się szpitala ś. Małgorzaty, założonego dla chorych dzieci, którym się opiekuje
cesarzowa. Dziś, w dzień popielcowy, dzienniki Sieclę, Charivari i Mousquttairc nie wyszły. Dzienniki te republikancko-woltcryańskie mają zwyczaj nieobserwowania wielkich świąt, a obserwowania Nowego roku i tłustego wtorku
Dziś rano odbył się pogrzeb p de Lamennais. Rząd oznajmił przez swe
dzienniki, iż nie pozwoli na żadną manifcstacyą, i że za karawanem będą mo
gli iść tylko bliżsi przyjaciele zmarłego. Pomimo tego zgromadziło się wiele
ludu. Kilka batalionów wojska wykonało rozkaz rządowy i odcięto lud od
karawanu. Nie obeszło się bez aresztowań. Między aresztowanymi ma się
znajdować dwóch saperów.
Ruch operacyi w Hiszpanii został przytłumiony. Bunt wojska w Saragosie nie znalazł ostatecznie rozgłosu Zyskuje na tein polityka francuzka
i spokój Francyi. Jenerał Conha schronił się Ao

Anylia,

Londyn, d. 11. Marca. — Donoszą z Portsmouth, źe wczoraj w polu
dnie królowa w przejeździć do Osborne wzdłuż floty bałtyckiej przejechała.
Powietrze było dżdżyste i nieprzyjemne, liczni widzowie mało co widzieli.
Tylko kilka statków parowych dowiozło podróżnych pod flotę tak blisko, że mo
gli jej poruszenia widzieć. Flota zarzuciła kotwice przy wyspie Wight w skupionem stanowisku i mniej rozległem, jak w roku zeszłym podczas przeględu,
ale przedstawia widok daleko groźniejszy z powodu większej liczby okrętów
i większych rozmiarów tychże. Kiedy armaty zapowiedziały z Victory przy
bycie królowej, powitała cała artylerya yacht królewski. Ogromny grzmot
z dział taką chmurę dymu utworzył, że nie można było rozeznać na całej linii
okrętów. Dziś w południe miała zamiar królowa odbyć przegląd nad flotą,
która w obec niej miała podnieść kotwice w południe i puścić się na morze.
— Times donosi z Wiednia pod d. 7. Marca:- salony pana Meyendorfa
są zbiorem wszystkich nieprzyjaciół zagranicznej polityki teraźniejszego gabi
netu austryackiego. Główną osobą na tych zgromadzeniach jest książę Windisebgraetz i wielu innych wyższych wojskowych. Wszyscy tu zgromadzeni
obstąją za sprzymierzeni z Rosyą.
Londyn, 13. Marca. — Flota bałtycka odpłynęła onegdaj po
południu o godzinie 3 z Spihca.d na morze Bałtyckie. Od dwóch
dni bardzo przyjazny wiatr wiał od zachodu. Noce są na morzu jasne i ła
godne. Około godziny 3 po południu widziano na wysokości Dowru, jak
pełnemi żaglami płynęła ku północy. Jeżeli wiatr i pogoda się niezmienią ju
tro wieczorem będzie flota ta na wysokości Ilelgolandu. Z okrętów które
stały pod Spithead tylko pozostały trzy: Neptun, Prince Regent i Boscaven,
i należeć będą do floty admirała Corry, jako drugiej dywizji. Gdy się obie po
łączą, będzie miał admirał Napier 44 okręty z 22,000 ludzi i 2200 armatami pod
swojem dowództwem. Parowce obliczono na 16,000 siły koni. Według
znawców jest to najpiękniejsza i najsilniejsza flota, jaką Anglia w świat wy
słała. Na tej flocie niemasz ani jednego majtka, któregoby przemocą wzięto,
w kilku tygodniach 10,000 ochotników na nią się zgłosiło, chociaż dziś majtko
wie tyle są poszukiwani, z powodu ożywionego handlu z koloniami, a miano
wicie z Australią Po arsenałach i na warsztatach znajduje się jeszcze mnóstwo
rezerwowych okrętów, a 30 okrętów wielkich wojennych znajduje się w base
nach Woolwichu, Deptford, Portsmouthu i t d.
Fe wkrótce mogą być
uzbrojone i na morze wysłane. Po arsenałach i magazynach tyle jest zapasów,
że jeszcze trzy podobne floty, jak wysłane, mogą być wysłane. Nikt się nie
domyślał, że Anglia posiada takie siły, które w całej skrytości przysposobiła
w ciągu 40 lat pokoju.
Wiedeń, d. 12. Marca — Do lógo a najdalej do 17. b. m. spodzie
wamy się tu obszernej odpowiedzi cesarza rosyjskiego na ostateczne wezwa
nie mocarstw zachodnich. Być może, że telegraf z Paryża wyprzedzi wia
domość, którą odbierzemy drogą zwyczajną. —Nasz rząd jest przygotowany
na wszystkie wypadki, a sądząc po nadzwyczajnym ruchu, jaki panuje w cen
tralnej administracyi wojskowej, niemamy najmniejszej nadziei, aby pokój
został utrzymany. Chociaż teraz żadne nieodbywają się koncentracye wojsk,

ale wszystko na to przysposobiono, gdyby dyplomacyi nieudało się wytłuma
czyć i utrzymać naszego stanowiska neutralnego.
Namiestnik niższej Austryi wydał rozporządzenie w dniu 10. Marca,
mocą którego dziennik wiedeński Lloyd na ośm dni zostaje zawieszony.
Rozporządzenie to brzmi jak następuje: dziennik wiedeński Lloyd mówi
w numerze 53 w artykule wstępnym podpisanym literami E. W. o liście Naj.
cesarza rosyjskiego w sposób drwiący i urągający, który się zarówno niezgadza z utrzymaniem dobrego porządku, jak wykracza przeciw godności cesar
skiego rządu. Nie można przeto pozwalać, aby pod jego oczyma publiczny
akt monarchy w taki sposób i w formie wcale niewłaściwej był rozbierany.
Upoważnia się przeto dyrekeya policyi, przy zastosowaniu §. 22. ordynacyi pra
sowej w skutek tego artykułu do zawieszenia dziennika wiedeńskiego Lloyda
na dni 8, ponieważ poprzednie napomnienia nieodniosły żadnego skutku.
0 dopełnieniu tego rozporządzenia ma być niezwłocznie doniesionem tak tu,
jakoteż bezpośrednio szefowi najwyższej władzy policyjnej.
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, Galicya.

Kraków, 5. Marca. — Każdemu wiadomo, jaką nędzę wywołał w kla
sie włościańskiej zeszłoroczny nieurodzaj, w górzystych zwłaszcza Galicyi oko
licach. Cóżkolwiekbądź, niedostatek ten niebyłby tyle rażącym, gdyby go
spodarze włościańscy dla oszczędzenia lichej strawy, nie odpędzali na zimę
pastuszków, którzy im przez lato służyli; i nieraz już zwrócili uwagę na tę
smutną okoliczność galicyjscy korespondenci nasi. Wszakże, mimo udziela
nych im surowych napomnień, tak ze strony duchowieństwa jak i władz rzą
dowych, znaczna liczba takich pastuszków, powiększej części lOcio do 141etnich nie znajdując przytułku u swoich gospodarzy, wałęsa się, żyjąc o że
branym chlebie, a i tego często zabraknie. Złemu temu zaradzić niełatwo,
każde jednak w tym celu usiłowanie wielką jest zasługą. Tak donoszą nam,
że dziedzic Brzeska, Wit hrabia Żeleński, urządził tamże dom przytułku dla
tych biednych chłopiąt, które przyjmowane tam bywają zkądkolwiek przyjdą.
Dwie kobiety do usług tego zakładu przyjęte, obowiązane są każdego takiego
przybysza ostrzydz, oprać, wymyć itp., poczem dostają odzież, strawę i po
słanie, zostając tak długo w domu przytułku, dopóki służby gdzie nie znajdą.
Prócz tego miejscowy pleban JX. Stopa, przyjął na siebie obowiązek udzie
lania tym dzieciom nauk religijnych i dopełnia go z największą gorliwością.
Z przychylnością podajemy szlachetny ten czyn do wiadomości czytelników
naszych, życząc, aby jak najwięcej znalazł naśladowców.
Czas.

iiaięslwa nattdunalsBiie.

Gaz. Kronstadzka pisze z Bukaresztu 23. Lutego, po dziś dzień nie
doniesiono o nowych utarczkach. Drogi w nizinach wołoskich są nie do prze
bycia, najlżejsze wozy nie mogą się dostać z Bukaresztu do Kronsztadu,
choć konie odmieniają, prędzej niż w trzech dniach, kiedy dawniej bez od
mieniania koni dość było 24 godzin. Ks. Gorczakow wraz z jen. Schilderem
sekretarzem swoim Kotzebuc i pułkownikiem sztabu jeneralnego Ehrenroth
wyjechali nad dolny Dunaj.

'JTurcya.
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Konstantynopol, d. 27. Lutego. — Według wiarogodnych listów
z Odessy z (i. Lutego, otrzymał rozkaz jenerał Ermentof wejścia do Krymu
w 12,000 wojska i obsadzenia Katiy i równych punktów nadbrzeżnych morza
czarnego, a w ogóle strzeżenia wszystkich brzegów wschodnio-południowych
od Sewastopola aż do Kaffy. Ostrożność ta. widać zgadza się z przepowie
dniami pierwszej akcyi między wojskami francuzko-angielskiemi a Rosjanami.
Według francuzkich dzienników, wrócił wysłany do Omera baszy lekarz
Fauvel i powiada, że w głównej kwaterze w Szumli więcej nieznalazł jak 111
chorych i był w bitwach pod Ruszczukicm. Łacińscy mieszkańcy tego miasta
udali się z krzyżem na wały i usługiwali z wielką gorliwością w bateryach
tureckich. W ogóle katolicy w armii Omera baszy okazują wielki zapał dla
sprawy tureckiej, a jest ich 10,000 samych ochotników albańskich, którzy
wyznają wiarę katolicką, do których przybędzie 2—3000 Maronitów z Libanu.
Z księstw naddunajskich nadeszły następujące wiadomości: Kronszt.
Satellit z d. 7. potwierdza podaną przez nas wiadomość, że Rosyanie od
stąpili od Kalafatu i tak mówi: dziś odbieramy bardzo ważną wiadomość, że
armia rosyjska w dniu 3. b. m. ruszyła od Kalafatu z biegiem Dunaju, tylko do
obserwacyi Kalafatu pozostawiła 10,000 wojska. Równie odebraliśmy wia
domości o bitwach pod Giurgewem, które nam się tak przesadzone wydają,
że im niewierzyihy. Taż gazeta kronsztadzka twierdzi, iz Rosyanie mają za
miar działać zaczepnie w dniu 18. Marca i że to uchwalono na radzie wojennej
w Izmaiłowie. Miano wybrać do przejścia przez Dunaj Braiłę, Oltenicę
i Giurgewo, a zacząć od uderzenia na Silistryą. Nam się zdaje, że Satellit
Kronsztadzki lichym jest powiernikiem rady rosyjskiej, kiedy się wygadał
z planami rosyjskiemi.
}
— Z Widynia też donoszą, że w tureckim obozie także się sposobią do
kroków zaczepnych i że w tych dniach zapewne o walnej bitwie usłyszymy.
Jeżeli pogoda sprzyjać będzie, uderzą lurcy na Czetate, bo Porta postano
wiła wszelkiemi siłami opierać się, aby Rosyanie Dunaju nie przekroczyli.
Goniec siedmiogrodzki donosi z Bukarestu pod dniem 4. b. m., że
dniem wprzód nadszedł do głównej kwatery kuryer z Petersburga z manife
stem cesarza rosyjskiego. W tym manifeście ma być powiedziane: ponieważ
sułtan trwa w swoim obłędzie i nawet Francya i Anglia występują przeciw
Rosy i, przeto rny w imię Trójcy świętej naprzód wyruszymy, aby oswobo
dzić naszych współwierców z rąk okrutnych ich uciemiężycieli. Niechaj ucie
miężeni z nami trzymają! — Jak nam donoszą, już dnia następnego rozda
wano ten manifest cesarza rosyjskiego przetłumaczony na język wołoski, buł
garski i serbski pomiędzy ludnością.

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa agronomicznego
średzko-wrzesińskiego.
Walne zebranie Towarzystwo agronomicznego zostało z d. 1. Marca na
dzień 6. Marca r. b. przełożone z powodu, że w dniu 1. Marca przypadał po
pieleć. Walne zebranie odbyło się w Środzie i było dosyć liczne.
Obrano prezydnjącym pana Seweryna xMielżyńskiego.
Tabel kultury nie wypełniono odpowiedzia.mi na ten czas przypadającemi,
czyli raczej ci członkowie, którzy się podjęli wypełniać tabele, nie przywieźli
ich z sobą rozumiejąc, iż dopiero 1. Czerwca r. b. są obowiązani takowe przed-
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łożyć; odłożono przeto wypełnienie tabel i ustanowienie odpowiedzi az do

1. Czerwca r. b.
’
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Przystąpiono do obioru komisyi celem założenia fabryki drenów w oby
dwóch powiatach i wystawiono listę do zbierania podpisów na subskrypcyą
drenów pomiędzy obecnymi członkami; na tej liście tylko szesciu członków
zapisało się z żądaniem w7 ogólności 100,000 sączków czyli drenów. — Małj
udział w tej meljoracyi i brak chęci do tego przedsięwzięcia w tym roku Tłu
maczono przewidywaniem wojny, w czasie której podobne przedsięwzięcia
zawieszone być muszą.
,
Obrano jednakże komisye do urządzenia fabryki drenów; dla powiatu
średzkiego komisyą ta składa się z pp. Mańkowskiego, Wolniewicza i BandęIowa; dla powiatu wresińskiego do komisyi obrani zostali pp. Breański, U u
lewicz i Beuther.
Co do reklamacyi zaszłej przeciw7 wyrokowi komisyi na wystawie w Wrze
śni dn. Ki. Czerwca r. z. postanowiło walne zebranie, aby reklamacją zaszłą
bez odpowiedzi oddalić; na przyszłość zaś uważać wszelkie wyr-oki sądu ko
misyi jako ostateczne nieulegające zmianie ani apellacyi.
Wniosek Wolniewicza: ażeby uchwala zapadła w Wrześni 16. Czerwca
r. z. tycząca się wynagrodzenia próby órki była cofnięta, został przyjęty?
uchwała ta miał na celu, ażeby nie oracz, ale właściciel pługa i zaprzęgu od
bierał nadgrodę. Wnioskodawca wykazał zebraniu, że wynadgrodzenie ora
cza tak jak to dotąd było przez dwa lata w używaniu w towarzystwie średzko-wrzesińskiem zgadza się z praktyką w wszystkich towarzystwach agrono
micznych zachodniej Europy przyjętą, ponieważ najważniejszą jest zasługa
oracza, jego zręczność i dobra chęć; tern bardziej należy tę zręczność i dobrą
wolę oraczy jak najuroczyściej i najpubliczniej w naszym kraju wynadgradzać,
gdzie tak jest rozlany wstręt i uprzedzenie przeciw wszelkim pługom popra
wnym. Właściciel zaś pługa i zaprzęgu nie przyprowadza takowego na po
pis órki dla zyskania kilku talarów nadgrody, ale z wyższych dla dobra publi
cznego pobudek. Zebranie postanowiło przeto pozostać przy7 używanein do
tąd w towarzystwie wynadgradzaniu oraczy.
Wniosek Wolniewicza: »ażeby raz do roku na walnem zebraniu 1. Czer
wca byli towarzystwu przedstawieni slużąci, ze wszech miar uczciwi, mo
ralni i dający dowody, że w ogólności dla dobra gospodarstwa lub dla jednej
tegoż gałęzi przez pewien przeciąg czasu skutecznie działali ku publicznemu
uznaniu ich zasług, ku udzieleniu im publicznej pochwały lub atestu pochwal
nego, a nareszcie ku wynadgrodzeniu tychże jakim medalem lub datkiem ho
noro wy m z strony towarzystwa.# Po dosyć długiej dyskusyi przyjęty został
w formie następnie bliżej określonej:
1) Przedsta wienie służącego towarzystwu odbywa się przez pana lub
zwierzchnika, pod którego dozorem służący ten swoje wypełnia powinności.
2) Prowadzenie moralne i dobre oraz dzielność w dokonywaniu funkcji
gospodarskich temuż służącemu powierzonych, mają być zaświadczone przez
Na przedstawienie jutrzejsze w sobotę dnia 18.
Marca na mój benefis
z noweini ustępami np. wzdychania Pepity itd.
przy łaskawej pomocy panów Arnuriusa, Josta,
Wredego itd. mam zaszczyt szanowną publiczność
uniżenie zaprosić.

ILuflwik Mayetoei' ,

komik.

OBWIESZCZENIE.
W interessie, tyczącym się okupienia ciężarów
realnych, dobrom szlacheckim Marcin ko w u gór
nemu, powiatu Mogił nic kiego, oddawać się
powinnych, ustanowione jest dla Uprawnionego
wynagrodzenie kapitałem wynoszącym 3600 Tal.
w listach rentowych.
Stosownie do przepisów powszechnego prawa
krajowego Części 1. Tytułu 20. §. 460. do 465.
i ustawy względem zaprowadzenia Banków rento
wych z dnia 2. Marca 1850. §. 49., podając to pod
pisana Kommissya do wiadomości niewiadomym
z nazwisk i z miejsca pobytu sukcessororn, cessyonaryuszom lub innym następcom prawnym Nepomuceny Kowalskiej, co do zapisanej dla niej
w księdze hypotecznej dóbr szlacheckich Marcin
kowa górnego sub rubr. lii. Nr. 7. należytości
3000 lal. aby praw swoich dopilnować mogli,
oznajmia im, iż się z pretensjami i wnioskami swemi w przeciągu sześciu tygodni u niej (Kommissyi
Generalnej) na piśmie zgłosić powinni; w przeci
wnym bowiem razie prawo swoje do okupionych
ciężarów realnych respcctiwe do udzielonego za nie
kapitału utracą i ciężary realne w księdze hypotecznej wymazane będą.
7
Poznań, dnia 8. Lutego 1854
Królewska Kommissya Generalna w prowincyi Poznańskiej.
SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Grunt wieczysto-dzierzawny we wsi GogulltowtepodZn.nem pod liczbą 1. położony, dodana
llanczewsluego należący, z 328 morgów 117
prętów kwadratowych roli, budynków mieszkałnn ^nilQTOS|PonaQCZ-ych
składająey, oszacowany
a3013 lal. 20Sgr. wedle taxy, mogącej być przeiizanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami
w egistraturzc, ma być w terminie na dniu 24
Maja 18o4. przed południem o godzinie 11.
w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

pana lub zwierzchnika, a mają być roztrząsane i ocenione przez komisyą
z grona towarzystwa ku temu celowi obraną.
3) Okres czasu służby przedstawionego służącego ma obejmować namniej
lat sześć.
4) towarzystwo będzie wynagradzać na każdy powiat jednego ekenoma;
dwóch włodarzy; dwóch owczarzy; czyli w ogólności na obydwa powiaty
nadgród dziesięć.
5) Nadgroda ma być dana w pochwaliłem zaświadczeniu i w stósownvm
podarunku z napisem: Dar towarzystwa.
,
?

Komisyą ku temu celowi obrano dla powiatu Średzkiego, składającą się
z pp. Sokolnickiego i Wolniewicza i z ks. proboszcza Piątkowskiego; dla ptu
Wrzesińskiego z pp. Gąsiorowskiego, Korneckiego i Jarnatowskiego. lnstrukcya dla tej komisyi ma być przez dyrekcyą wypracowana.
Postanowiono, aby I. Czerwca r. b. była wystawa zwierząt, popis órki
i wyścigi konne: — z kolei przypada wystawa itd. tego roku w Środzie. Pan
Breański oświadcza, iż jeden członek ofiaruje bezimiennie 50 tal.jako nadgrodę
dla wyścigów z zastrzeżeniem, aby mógł ustanowić warunki dla tych wyści
gów. " Ofiarę tę przyjęto.
Wyznaczenie nagród dla zwierząt, dla popisu órki i dla wyścigów kon
nych pozostawione zostało dyrekcyi jako też ogłoszenie w stosownym czasie
warunków.
Nadesłane pisma tak ekonomicznego kollegium jako i p. naczelnego pre
zesa do towarzystwa, tyczyły się następnych przedmiotów: I) tyczy się bra
nia udziału w wystawie rękodzielniczej i przemysłowej, która ma się odbyć
w Monachium; 2) tyczy się zobowiązania kantora Pohla w Kanth pod Wro
cławiem do udzielania instrukcyi uprawy marzanny czyli krappu i ostu szczot
kowego (kardów); 3) tyczy się wynalazku oberżysty Fechtnera w Pyritz uży
wania marchwi do pieczenia chleba.

Wiadomości handlowe.
Berlin, 15. Marca. — Pszenica 85—92 tal., żyto 62—67 tal., jęczmień
49—51 tal., owies 31-38 tal., groch 66—73 tal., rzep zimowy 86—85
tal., rzepik zimowy 85—83 tal., olej rzepiowy ilf tal., olej lniany 13 tal.,
okowita bez beczki 28 tal.
Szczecin, dn. 15. Marca. — Pszenica 86- 94| tal., żyto 61—64 tal.
olei rzepiowy 11| tal., okowita 13| tal.
____ _____________

Przybyli do Poznania dnia 16. Marca.
BAZAR: SuchorzcWski z Wszemborza; Mielęcki z Nieszawy; Czerwiński z Kamienny.
HOTEL RZYMSKI BUSCHA: Zychlinski i Morze z Brzóstowni; Bańkowska z Szamotuł,
HOTEL BAWARSKI: Gimzewski z Zakrzewa; Zielonacki i Feldmanowski z Chwa-

libogowa.

HOTEL DREZDEŃSKI: Garczyński z Próchnowa; Grabowski z Koninka.
HOTEL DU NORD: Bakowski z Otforowa; Szmit t z Nowej wsi.
HOTEL PARYSKI: Moszczeński z Wydzierzewic; Suszycki z Słomowa;

POD ZŁOTĄ GĘSIĄ : Rychłowska z Nekli.

Niewiadoma z pobytu wicrzycielka Katarzyna
Wendland zapozywa się niniejszym publicznie.
Szubin, dnia 17. Października 1853.
Król. Sąd powiatowy, wydz. 1.

Otworzenie handlu.
W ciągu miesiąca bieżącego mam zamiar wprowa
dzić w bieg moją nowo wybudowaną fabrykę robót
lanych z żelaza, połączoną z zakładem machin bu
downiczych. Podając to do publicznej wiadomości,
przyjmuję już teraz zamówienia na wszelkie roboty,
jako to: machiny parowe i zelazne
parowe kotły do każdego użytku, narzę
dzia do młynów, machiny pomocnicze przy gorzel
niach, olejarniach i gospodarstwie, kraty, balkony,
schody, i t. d , które to, jako też wszelkie reperacye takowych wykonam jak najdokładniej i zapc
wniam4 iż usilnem staraniem rnojem będzie, przez
rzetelność, niskie ceny i prędką usługę zasłużyć
sobie na łaskawe względy.

Mbyelin9
Poznań, przy narożniku małej Rycerskiej
i Ogrodowej ulicy.

Dla handlujących drzewem i przewo
dników trafet.
Zlecona mi jest na rachunek za
miejscowego domu około 300 do
400 cetnarów juz używanych, lecz
dobrych gwoździ traftowych w ka
żdej ilości, Franko do Nakla, Wro
nek i Poznania sprzedać. Próby
gwoździ tych są u mnie wyłożone
i udzielam bliższą wiadomość o ce
nach i warunkach.
ludwik Jan Jleyer.
przy Nowej ulicy.

Stare lane żelazo kupuje

Miiyelin w Poznaniu.
W Slrzeszynku pod Poznaniem do
stać można ilancy brzozowych.

hó\w, \tóvy oh oshb godny cli
zaufania dostawić może rekomendacye swej zdatności, obeznany z prowadzeniem interesów wszel
kich, bądź to w języku polskim,, bądź niemieckim,
życzy sobie przyjąć zarząd od S. Jana w dobrach
znaczniejszych, tutaj, lub za granica.
Adi*es: W.-B. P. poste restante Poznań fr.

Szczepy tereśniowe, gruszkowe, jabłkowe, aprykozowe, brzoskwinowe jakoteż winne latorośle
i szczepy lipowe rozmaitej wielkości sprzedaje
Dom. Szelejewo pod Borkiem.
Dziś odebraliśmy znaczną nadsełkę

Whitslabler oslrzyyów i przedają
1O® sztuk po % Tal.
IV, P. Meyer
łJonip.
Plac Wilhehnowski Nr. 2.

Utiaczaną jarzynę
szpinak 9 czerwoną i wło
ską kapustę, yroch szablaty9
pietruszkę i zupę francuską po
leca
”
Jakób Appel.
jako to:

= Sztokfisz kapucyński =
w środę, w piątek i sobotę na śniadanie
u Stanisława Pischbacha 9
na Starym Rynku obok Ratusza.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 15. Marca 1854.

St«- i Na |>r. kurant
\ papie-

1

Pożyczka rządowa dobrowolna............
dito
z roku 1850.............
Rito
z roku IS52..............
Obligi długu skarbowego......................
dito premiów handlu morskiego . . .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej..
dito miasta Berlina . . ..................... ..
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
Prus
Wschodnich
dito
D
—
' :-*
1* .. .
dito
Pomorskie..................
dito
W. X. Poznańskiego . .
dito
W.X.Pozn., nowe..
dito
Szląskie.......................
dito
Prus Zachodnich . . . .
Bilety rentowe Poznańskie
Louisdory
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk.
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