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Berlin, 14. Maja. — Pruska korespondencya pisze: biuro tutajsze korespondencyjne zatrudnia się od kilku dni pogłoskami o zmianie mini
sterstwa, a mianowicie o wystąpieniu pana prezesa ministerstwa, o utworzeniu
nowego gabinetu przez pana jenerała feldmarzalka hr. Dolina. Jesteśmy upo
ważnieni do oświadczenia, źe pogłoski te są nieuzasadnione.
— Independance Belge donosi z Berlina pod dn. 10. Maja: książę
pruski złożył tymczasowe gubernatorstwo wojskowe reńskiej prowincyi i West
falii. Według iunych dzienników miał książę pruski prosić o urlop na 4 ty
godnie jako szef całej piechoty armii pruskiej i urlop otrzymać. Podobno dymisya ministra wojny dała powód do tego. H amburger Nachrichten twier
dzą, że to są nieuzasadnione jeszcze pogłoski.
— Korespondent kolońskiej gazety pisze z Berlina pod dn. 12. b. m, co
następuje: dowiaduję się, że książę pruski otrzymuje urlop od funkcyi swoich
wojskowych aż do początku miesiąca Lipca. Jenerał Bonin jedzie do Neissy,
gdzie obejmie dowództwo, a potem weźmie kilkomiesięczny urlop. Jego ro
dzina, która zabawi przez lato w okolicy Berlina, otrzymała zamek Schónhausen na ten czas od króla Jmci na mieszkanie. Ilr. Ałvensleben pojechał do
W iednia w nadzwyczajnej misyi, celem ułożenia się o bliższe wykonanie konwencyi z cesarskim gabinetem. Nowy minister wojny hr. Waldersee był
wczoraj u króla na obiedzie.
Monachium, d. 10. Maja. — Pułkownik v. d. Tann adjutant królewski
udał się z polecenia króla do Wiednia. Sądzą, że misy* ta oduad się dti
sprawy greckiej.
Frankfurt n. M. d. 12. Maja. — Drugi pełnomocnik pruski przy komisyi wojskowej związku rzeszy niemieckej, pułkownik Twardowski, będzie
tu zastępował jenerał Waldersee, który zamianowanym został ministem wojny
i był pierwszym pełnomocnikiem pruskim przy tej komisy i.'

SŁróleslwopolskie.
Warszawa, 6. Maja. — Już sześć lat upływa od chwili kiedy (27.
Kwietnia 1847 r.) zawiązała się wspólka Żeglugi parowej na rzekach spiawnych królestwa polskiego, pod firmą Andrzej hr. Zamoyski i Współka. Jedynemi jej na początku wspólnikami byli hr. Andrzćj Zamoyski i pan Edward
Guilbert. Przystąpienie w następnych łatach hrabiów Adama Potockiego, Jana
i Augusta Zamoyskich, Kazimierza Zyberga Platera, a później pp. Piotra Męźeńskiego i Leopolda Kronenberga, pomnażając kapitał Współki, pozwoliło
jej powiększyć liczbę paropływów i gabar, przeznaczonych do spławu krajo
wych i zagranicznych towarów, zaprowadzić żeglugę osobową na dolnej Wi
śle i wszystkie przygotowania porobić do zaprowadzenia żeglugi osobowej na
górnej Wiśle. Jak wszystkie przedsięwzięcia nowe, tak też i żegluga parowa
w królestwie, musiala w pierwszych latach bytu swojego, przezwyciężać najrozliczniejszc trudności. — Trzeba było dobrać mechaników, majtków, kapi
tanów zdolnych do służby; w braku wyćwiczonych ludzi, musiano używać
i takich, których zamiłowanie nowego rzemiosła jedyną zaletę stanowiło. Nic
bez wielkiej pracy i cierpliwości zdołano po kilku leciech wyćwiczyć liczbę
ludzi dostateczną do obsłużenia co rok powiększającej się ilości paropływów
i gabar, i do obsadzenia zręcznemi rzemieślnikami warsztatów żeglugi paro
wej na Solcu, które chociaż na początku przeznaczone były jedynie do na
prawy uszkodzonych statków i machin, teraz w najpomyślniejszy zajmują się
sposób budową nowych statków i rozmaitych części machin. Każdy rok no
wym naznaczając Współka żeglugi parowej, potrafiła liczbę paropływów po
dnieść w roku 1853 do 9ciu, z zbiorową siłą 444 koni; liczbę zaś gabar do 20
z zbiorowym objemcm 18,000 korcy. — W końcu roku 1852, jeden z pier
wotnych wspólników, p. Guilbert (po obrachowaniu się z nim i wypłaceniu
przypadającej mu należności), wystąpił z współki. Następnie pomyślne skutki
żeglugi osobowej, mianowicie w r. 1853, przekonały zarząd o potrzebie roz
winięcia coraz obszerniejszego tej gałęzi przedsięwzięcia. Zamierzone zapro
wadzenie żeglugi osobowej na górnej Wiśle, i potrzeba rozpoczęcia zapaso
wych statków, dała pochop do rozpoczęcia budowy trzech nowych parostat
ków osobowych, które w ciągu roku bieżącego na wodę spuszczone być mają.
Budowa tych statków i inne rozprzestrzenienia i ulepszenia których potrzeba
w rozmaitych gałęziach żeglugi parowej z postępem czasu czuć się daje, wy
magają znacznych dodatkowych nakładów. W celu otrzymania potrzebnych
w tej mierze funduszów, współka żeglugi parowej, postanowiła odnowić się
i kapitał swój wzmocnić przez wypuszczenie obligów procentowych. — Od
nowienie współki nastąpiło d. 6 (18) Marca aktem zeznanym tegoż dn. przed
Józefem Noskowskim, pisarzem aktowym Królestwa, i zawiązała* się pod
firmą Andrzej hr. Zamoyski i Współka, Nowa Współka, do której przy
stąpili wspólnicy poprzedniej współki z kapitałami już pierwej wniesionemi,
a razem rsr. 282,000 wynoszącemi. Ci wspólnicy komandytowi, mają po

dług zasad kodexu handlowego stosunkowy do wniosków swoich udział w wła
sności współki w jej stratach i zyskach. — Oprócz tych udziałów współkowych, wynoszących jak wyżej powiedziano rs. 282,000 i już wniesionych,
jeszcze będzie wypuszczonych 376 obligów procentowych po rs. 750, które
razem utworzą drugą równą summę rs. 282,ODO. Obligi te przynosić będą 5£
rocznie aż do chwili wycofania ich z obiegu, które w ten sposób obrachowane
zostało, że w przeciągu lat 11, wszystkie obligi, w porządku przez losowa
nie coroczne oznaczonym, spłacone i umorzone będą. Do każdego obligu do
łącza się 11 kuponów rocznych po rs. 37 kop. 50 płatnych w zarządzie że
glugi parowej, z kolei od 1 Marca każdego r., począwszy od roku 1855. —
\V myśl §§. 6 i 9 wyżej wspomnionego kontraktu, główny administrator
współki hr. Andrzej Zamoyski, bez względu na obrót interesów współki, po
ręcza na swoim majątku tak regularną wypłatę corocznych kuponów, jako
też zwrot imiennej wartości samychże obligów w oznaczonym czasie wyloso
wać się mających. —Na stopniowe losowanie i umarzanie tych obligów, prze
znacza się co rok przez 11 lat, summa rs. 19,000. — Oprócz 5$ procentu sta
łego, posiadacze obligów będą mieli prawo do udziału w czystych zyskach
przedsięwzięcia. Wysokość tego dodatku do procentu, corocznie będzie obli
czona na posiedzeniu wspólników. Obligi te mogą być zarówno z innemi tego
rodzaju przemysłowemi papierami z wolnej ręki sprzedawane i przekazywane.
— Ogólne posiedzenie współki żeglugi parowej za r. b., odbyło się dnia 6
Marca, Pomiędzy innemi postanowieniami, uchwalono na tern posiedzeniu
rozpoczęcie rozprzedaży obligów procentowych.
W skutku tej uchwały,
zarząd żeglugi parowej, ma zaszczyt niniejszem donieść, że wypuszczenie
w obieg tych obligów, rozpocznie się z dniem jutrzejszym. — Osoby życzące
sobie takowe nabyć, zechcą się zgłosić osobiście do zarządu; żądania zaś li
stowne wtenczas tylko uwzględnione zostaną, kiedy wy równy wająca warto
ści żądanych obligów z doliczeniem wartości kuponów, obrachowanej za czas
ubiegły między 1 Marca, a dniem wycięcia obligu z księgi sznurowej i ode
słania go nabywcy. Wartość zaś kuponu czyli procent dzienny dla uproszcze
nia rachuby, ustanawia się na kop. sr. 10 i pół. Słuszność tej dopłaty żadnej
nie podpada wątpliwości, gdyż pierwszy kupon roczny wypłaconym będzie
1 Marca 1755 r., wszystkim posiadaczom obligów, bez względu na dzień
w którym te obligi pierwszy raz wypuszczone były w obieg, i w którym
kapitał przez nie wyobrażony wpłynął do kasy żeglugi parowej. — Zarząd
przeto musi z góry potrącić nabywcom z wartości rocznej kuponu, wartość
onegoż za czas, przez który obiig nieczynnie leży w księdze sznurowej.
(Kur. War.)
Warszawa, 9. Maja. W uzupełnieniu wiadomości o spaleniu się mia
sta Gorwolina w pcie łukowskim, następujące zamieszczamy szczegóły: Pożar
wynikł pomiędzy godziną 12. i 1. w nocy z dn. 16. na 17. z. m., to jest z nie
dzieli na poniedziałek świąt wielkanocnych, a podżegany gwałtownością wia
tru, z niepojętą szybkością ogarnął całe miasto i w jednej prawie godzinie
zniszczył 116 domów mieszkalnych (z tych jeden tylko był murowany, wszy
stkie zaś drewniane), jako też 67 innych zabudowań. Mieszkańcy zbudzeni
z pierwszego snu, na widok okropnego nieszczęścia straciwszy przytomność,
nie myśleli już nawet o ratunku, który gwałtowna siła niszczącego żywiołu,
czyniła niepodobnym i bezskutecznym. Skutkiem tego nieszczęśliwego wy
padku 389 rodzin składających się z 1198 osób utraciło całkowite mienie i po
zostało bez przytułku i sposobu utrzymania życia. Los tych ludzi tern go
dniejszy jest litości, że okoliczni mieszkańcy, z powodu nieurodzaju panują
cego w zeszłym roku, pozbawieni są możności udzielenia im ratunku. Dobro
czynny rząd powziąwszy wiadomość o tej okropnej katastrofie, wyznaczył
natychmiast wsparcie w summie rsr. 2000 na pierwsze potrzeby życia tych
nieszczęśliwych mieszkańców, nadto rada administracyjna królestwa udzieliła
pozwolenie zbierania składek w całym kraju w ciągu roku jednego na korzyść
pogorzelców. Oprócz tego w pierwszych chwilach po ugaszeniu pożaru, za
wiązał się miejscowy komitet, złożony z 11 osób, pod prezydencyą plebana,
■ który z gorliwością i poświęceniem zajął się zbieraniem ofiar nadselanych
przez dobroczynne osoby i rozdziałem tychże pomiędzy pogorzelców. Lecz
ktokolwiek zważy, jak trudnem jest zadaniem, zaspokoić najgwałtowniejsze
potrzeby, blisko 1200 osób, zwłaszcza w obecnym czasie, w którym mie
szkańcy okoliczni, jak już wspomnieliśmy, z powodu zeszłorocznego nieuro
dzaju, sami mają małe zasoby, ten łatwo pojmie, że ofiary te są bardzo nie
dostateczne. Straty przez ten pożar zrządzone, podane zostały na rsr. 103,465
k. 70, a mianowicie: a) wartość zgorzałych budowli w dyrekcyi ubezpieczoną
była na rsr. 25,850; b) ruchomości ubezpieczonych w dyrekcyi spaliło się na
summę rs. 6359 kop. 70; c) ruchomości nieubezpieczonych spaliło się na sum
mę rs. 72,056. Szczęśliwym jednak wypadkiem żaden z mieszkańców w cza
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sie tego pożaru życia nie utracił. Przyczyna pożaru dotąd z pewnością niewyśleuzona; zdaje się jednak, iż nastąpił skutkiem nieostrożnego obchodzenia
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Paryż, 10. Maja. Według urzędowego doniesienia w Monitorze,
odebrano konsulom rossyjskim w łlavre, Bordeaux, Dunkiercie, Calais i Nan
się z^nal®^awa
m • __ Rada administracyjna królestwa, postanowiła:
tes exequatur.
— Mówią, że p. Persigny ma wystąpić z ministerstwa, a w jego miejsce
Andrzej Moraczewski, rodem z wsi Wojsk w pcie rawskim położonej, który
do czasu rokoszu 1831 r. służył w pułku 6 piechoty b. w p., w stopniu pod nastąpić tymczasowo p. Baroche.
— L,0I’d Cowley i wiele osób wyższych stopni wyjechało do Londynu,
oficera w czasie rokoszu otrzymał stopień podporucznika, po uśmierzeniu
buntu wydalił się do Austryi, zkąd powróciwszy ponowił przysięgę na wier aby być na świetnej uroczystości wyprawionej przez posła francuskiego.
— Sprawozdanie komissyi budżetowej będzie izbie niezwłocznie przed
ność, ale wkrótce znowu zbiegł za granicę i przyłączył się do polskiej emigracyi, wskutek czego uznany jest za wygnańca," ulega karze konfiskaty majątku, łożone. Koinissya skreśliła w budżecie ministerstwa spraw wewnętrznych
bądź już zasekwestrowanego, bądź następnie jeszcze wykryć się mogącego, milion franków.
— Giełda nabrała dziś otuchy. Kapitaliści z początku przestraszeni, za
a to wedle prawideł postanowienie z dnia 2./14. Kwietnia. 1835 r. wskazanych.
czynają
znów nabierać zaufania do papierów, zaczynają wierzyć, że Austrya
Warszawa li. Maja. —Rada administracyjna królestwa, postanowiła:
Teodor Rzewuski, postanowieniem rady administracyjnej z dnia 28. Czerwca i Prussy trzymają z mocarstwami zachodniemi. Dobry wpływ wywarła dziś
(10. Lipca) 1835 r., na konfiskatę majątku skazany, wraca do używania praw wiadomość na giełdę, że bank swe dyskonto zniżył na 4 procent. Ponieważ
cywilnych od daty najwyższej decyzyi, ułaskawienie dlań wyrzekającej, czyli pieniądze nie wychodzą za granicę za zboże, przeto zniżenie to dało się łatwo
od dnia 30. Sierpnia 1850 r., do której też daty, skutki konfiskaty na mają przywiesdź do skutku.
— Z Algieru donoszą, ze ztamtąd udali się na wschód jenerałowie Vinoy
tek jego, winny się rozciągać.
i Jussuf. Ostatni zabiera z sobą żonę.
Rossya.
— Baraguay d’Hilliers odłożył podróż swoją, jak wiadomo do 30. Kwie
Najwyższy reskrypt, dany na imię radzcy kolegialnego i Szambelana Ja
tnia. Już dnia poprzedzającego mówiono w stolicy tureckiej, że poseł fran
kowlewa. — Panic radzco kolegialny i szambelanie Jakowlewie! Chwalebne
wasze poświęcenie dla dobra ogółu, znowu pobudziło was do przedstawienia cuski otrzymał instrukcye z Paryża przeciwne jego uroszczeniom, z powodu
dekretów skazujących Greków na wydalenie, skoro nie są poddanymi ture
pięciukroć sto tysięcy rubli srebrem do mojej dyspozycj i.
Rozkazawszy ministrowi wojny, użyć tę summę na potrzeby wojskowe, ckimi. Poczytują tu za rzecz pewną, że rozkaz odwołujący go z poselstwa
nader mi jest przyjemnie powtórzyć wam, źe ja w zupełności oceniam rze wczora odszedł. Z całem tem zajściem powiązaną była też kwestya gabine
towa, bo Reszyd basza miał być zmuszony do ustąpienia z swej posady, a na
czywiście rossyjsliie przywiązanie wasze do tronu i ojczyzny.
W dowód prawdziwego zadowolenia mojego z tych chwalebnych uczuć jego miejsce miał nastąpić Mehmed Ali szwagier sułtana i były seraskier. Re
szyd basza nawet byłby się podał do dymissyi, gdyby się temu niebyli sprze
waszych, mianując was radzcą stanu, pozostaję dla was przychylnym.
ciwiali Anglia i Austrya. W Konstantynopolu dał się uczuć niedostatek pie
Petersburg, II. Kwietnia 1854. roku.
niędzy i oczekiwano z niecierpliwością nowych zasiłków z Anglii, bo 10 mi
Na oryginale własną J. C. Mości ręką podpisano:
Mikołaj.
lionów fr. zaliczonych przez Francyą już wydano. Mówią, że z Paryża nade
(Czas.) Z nad granicy rosyjskiej 3 Maja. — Wiecie zapewne jak
nadzwyczajnie czyni Rosya uzbrojenia i przygotowania do walki, przy któ szły bardzo energiczne rozkazy do admirałów, aby wojnę prowadzili z wię
rych środki wojenne przedsięwzięte przez Anglią i Francyą dziecinną igraszką kszym skutkiem. Jedna dostojna osoba powiedziała to charakterystyczne zda
byc się wydają. Na pierwszy Kwietnia ukończono w calem cesarstwie ro- nie: trzeba się na wiele odważać, aby wiele zyskać. Zarzucają admirałom,
syjskiem pobór wojskowy, który 200,000 ludzi do armii dostarczył, a w Kró że w bombardowaniu Odessy bardzo opieszale działali.
— Z Niemiec niemasz nowszych wiadomości. Znów krążą pogłoski, że
lestwie Polskiem wkrótce nowy rozpocznie się pobór, gdyż czynności konskrypcyjne skończone. Przez świeży ukaz cesarski do ministra wojny, armia Austrya krząta się około pokoju. Głoszą, że Austrya ma wejść za pozwole
do 80,000 zwykle licząca na stopie wojennej, o 4| powiększoną zostanie, do niem Rossyi do Czarnogóry i Hercegowiny. Chce też stałą zająć pozycyą,
czego użyci będą nowo pobrani rekruci; takim sposobem w krótkim czasie aby i ona głos miała. Zachód nieprzystanie na ten plan, gdyby w rzeczy sa
Rosya armią regularną do miliona żołnierzy liczącą wystawi. Cala południowa mej miał istnieć. Tak w Londynie, jakoteż w Paryżu najmniejszej nie oka
granica cesarstwa, od morza Kaspijskiego do Orsowj' okryta jest wojskami zują skłonności do pokoju, a dłuższe zwłaczanie Niemiec, lub odpowiedzi nie
na trzy armie podzieloriemi: armią Ka u kazką pod wodzą jenerała Re ad, pewne, mogłyby łatwo przyczynić się do zmiany mapy Europy. 0 Polsce
Czarnomorską pod dowództwem ks. Menszykowa, i naddunajską prowadzoną znowu szeroko mówią.
Pułki przeznaczone do obozów w St. Omer i Marsylii wkrótce wy
naczelnie przez ks. Paskiewicza. Na granicy północno zachodniej od Polągi
do Archangelu nagromadzone są również wielkie siły. Na tych to wybrze ruszą z załóg swoich.
żach stoją korpusy gwardyjskic i grenadyerskie. V\ środku państwa około
Anylla.
Londyn, d. 10. Maja. — Mowę kanclerza skarbu onegdaj powiedzianą
Moskwj7 i Kijowa tworzy się armia rezerwowa. Jedynie Królestwo kongre
sowe, ogołocone jest prawie X wojsk, w porównaniu X inuemi granicami, w iablc niższej względem dodatku do budżetu, uważają nawet przeciwnicy
gdyż tylko pierwszy korpus piechoty do 50,000 liczący, w tym kraju i to jego za wzór jasności, z drugiej strony zaś przyjaciele jego twierdzą, że by
zdała od granicy jest rozłożony. Zdaje się ztąd, iż Rosya nie obawia się na łoby daleko lepiej, gdyby rząd zaciągnął pożyczkę wielką, bo podatek pod
padu na tę najdalej ku zachodowi wysuniętą granicę, która dó środka Europy
wyższony, mówi Times, tylu zjednywa nieprzyjaciół rządowi, ile funtów
wkracza. Chociaż wielkie magazyny, zebrane liwerunkami przymusowemi szterlingów on ściąga. Konsole wczora podniosły się o ® procentu z tej pro
od właścicieli ziemskich, założone są w królestwie Polskiem na dwóch liniach stej przyczyny, że nowej pożyczki nic wyłożono na targu. Takie podniesie
na linii drogi bitej z Warszawy do Krakowa w Radomiu, w Kielcach i Mie nie bywa tu tylko chwilowe. Publiczność giełdowa chętnieby widziała nową
chowie — i na linii kolei żelaznej w Piotrkowic, Częstochowie i Wieluniu, pożyczkę, bo nowy towar przedstawiałby grę nową i ponętę do spekulacji.
jednak żadnych prawie wojsk regularnych z tej strony Warszawy niema. Nowe bony pójdą także w górę, ale nie z upodobania do tworzenia podo
Lecz przed kilkunastu dniami pojawił się w gubernii lubelskiej liczny korpus bnych bonów. Gladstone przekonał się, że 6 milionów takich bonów nie
ciągnący od Wołynia ku zachodowi.... Mówią, lecz tylko mówią, że ma być
umieści, przeto pozostaje przy 2 milionach zapowiedzianych. Te dwa milionj'
dzisiaj nakonicc rozebrano. Długo atoli na to potrzeba czasu i gdyby się spo
założony jeden obóz w okolicacli Janowa, drugi w pobliżu Kielc, trzeci pod
dziewano innych 4 milionów, dziśbj’ jeszcze pierwszych nierozebrano.
Częstochową,... Głęboki spokój panuje w Królestwie Polskiem, calem zaję
— Książe Wiktor Hohenlohe, kuzyn królowej a wnuk matki królowej,
ciem ludności jest płacenie podatków, dawanie rekrutów i liwcrunków —
wyjechał do Kopenhagi, aby służyć na okręcie »Kuinberland« jako midshipman.
W środku, w sercu cesarstwa około Moskwy, Nowogrodu, Saratowa wre
— Lord Cowley poseł francuzki przy dworze cesarskim przybył tu
wielki zapał dla wojny; w ogólności lud wielkorosyjski upatruje w wojnie
dzisiejszej bój za wiarę prawosławną; stronnicy panslawizmu rosyjskiego wi wczora wieczorem i miał konferencyą z lordem Clarendonem.
— Według podań dzienników irlandskich, została armia wlrlandyi o .9000
dzą w niej walkę o wielkość i potęgę słowiańskiej Rosji. Jednak stronni
ctwo to nie jest jeszcze zupełnie zbudzone, rząd nic podnieca go silnie.... zmniejszona, tak że czynna armia tam wynosi 14,700. Widać z tego, że
W małej Rosyi jednak i na wybrzeżach cesarstwa, tam właśnie, gdzie się rząd spokojnym jest i nieboi się rewolucyi.
obawiają klęsu wojennych, duch jest trochę stłumiony i wylękły, wyjąwszy
— Korespondenci z Niemiec dziwne nieraz rzeczy piszą do Ti mesa,
Kurlandyą, biurokracyi rosyjskiej. Przekonanie jest ogólne, iż chociażby
i tak jedni mówią, że Rosya postanowiła zapytać się Austryi co myśli, czy
cała Europa wystąpiła przeciw Rosyi — o czem bardzo wątpia -— Cesarz chce trzymać z nią, czy przeciw niej wystąpić z mocarstwami zachodniemi.
się nie cofnie.
Natomiast drudzy jego korespondenci twierdzą, że nie Rosya, ale Austrya
— Z pomiędzy licznych doniesień o bombardowaniu Odessy, podajemj
chce pierwszą zapytać, dla czego kuje podstępy w jej pogranicznych prowincyach, a szczególniej w Czarnogórze, jeżeli więc tych intryg nie zaniecha,
kilka szczegółów. Floty już się oddaliły, a przeto niemasz obawy jak nateraz,
natenczas obsadzi owe prowineye tureckie. Czyli w skutek tych jej gniewów
aby niebezpieczeństwo dla miasta powtórzyło się. Wszelako poczyniono liczne
pozwoli sobie obsadzić Turcya jeszcze przez czwartego przyjaciela spadek po
przygotowania, aby w potrzebie stawić czoło nowej napaści. Podwojono artyleryę bateryi nadbrzeżnych, porozstawiano po publicznych placach sikawki
schorzałym człowieku, to wielkie pytanie.
Izba wy ższa. Posicd zen i c 9. Maja.— Lord Cambell wnosi o dru
i wozy z wodą, powyrywano bruk na ulicach na barykady, pozdejmowano
cie odczytanie bilu, celem zapobieżenia niedozwolonym układom z mocar
dachy, aby się zabezpieczyć od pożaru, wywożą w głąb kraju zboże, którego
parę mihonow korcy znajduje się na wsypkach, a nowe wojska nadciągają stwami zagranicznemi. Odwołując się do Grociusza i Burkego, stara się do
z Bessarabn. W porcie stoi około 200 cudzoziemskich, a z jakie 100 rosyj
wieść, że według prawa narodów wolno tylko układać się narodom niepodle
skich statków kupieckich Wojska pokwaterowanc częścią w mieście, c/.ęcią
głym przez swych ministrów i posłów, za upoważnieniem panujących. An
tez za miastem koczują obozem. Miasto jednak dużo utraciło, nie tyle nawet
gielskie prawo nic zna dotąd kary na pogwałcenie tego prawa narodowego,
w skutku szkód zrządzonych przez nieprzyjaciela, choć i te są znaczne, ile
które często się wydarzało. Przypomina on, że Fox i członkowie opozycyi
przez spłoszenie kwitnącego tam handlu. Wiele rodzin wyniosło się w głąb
pojechali do Petersburga w roku 1799 i utrzymuje, żc przez to mieszanie się
kraju, czynności handlowe zwichnięte, a nikt nic jest pewny swojej właśno- swoje, ku poskromieniu dumy Katarzyny II., bynajmniej nie dokonał swego
sci, a tera mniej by ją powierzać morzu. Sold. Freund daje powód, dla zamiaru, ale go zwichnął. Dalej przypomina o adresach z Anglii do konwentu
francuzkiego, w skutek czego nabrał ochoty do wojowania ze sprzymierzeń
7an\p&i° ombardowame Odessy, które 10 godzin trwało, zostało stało dalej
cami Anglii; deputacyą, na której czele Smith 0’Brien w roku 1848 prosił
■wra? Je"-1111 * °.
floty połączonej port ten opuściły. Parowiec jeden który
pana Lamartina, aby był łaskaw ,napaść na lrlandyą; nakoniec znany adres
st?t^.nn krążył z dala dla obserwowania Sebastopolu i floty
Citii do Ludwika Napoleona i trzech kwakrów, którzy w imieniu stanu handlo
w porcie ąph”1♦ stoJ^c5J ♦ d°n*ósł admirałowi Dundas o niezwykłym ruchu
wego angielskiego, rozmiłowanego w pokoju, padli do nóg carowi. Życzy
i wyruszy. Zara° •S^',n’
bardzo być może, że flota admirała Nachimowa
sobie, aby w Anglii zaprowadzono prawo amerykańskie z roku 1799, które
oświadczeniu iż
Za P^ybyciem teS° Parowca, okręty floty zachodniej po
wane strategiczna
strze ac n'e będą, odpłynęły na burzliwe morze powodo- jak mu zaręczał pan Buchanan poseł amerykański, bardzo dobry skutek wy
‘1 wspaniałomyślnością i wzięły ze sobą 4 fregaty uszkodzone. wierało; nie chce atoli wcale ograniczać znoszenia się duchowieństwa katoli-
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swoim naczelnikiem w Rzymie. Nie opiera się przytem odesłaniu
tego bilu do komisyi. Lord Lyndhurst występuje przeciw bilowi, jako nie
potrzebnemu, biurokratycznemu i niegodnemu wielkiego narodu. Pod jednym
względem byłoby prawo zaproponowane bardzo szkodliwem, bo rząd byłby
odpowiedzialnym za najmniejszą agitacyą lub wynurzenie uczuć swoich indy
widuów, a z drugiej strony wzbraniałoby pożyteczne manifestacye publiczno
ści. Deputacya wysłana do wielkiego księcia toskańskiego w interesie małżon
ków Madiai dobry odniosła skutek, w sprawie, za którą rząd nie mógł się
ująć. Według prawa Uainpbella byłaby deputacya uległa karze więzienia lub
pieniężnej, a przynajmniej byłaby przymuszoną prosić o specyalne pozwolę
nie w tej mierze sekretarza stanu spraw zagranicznych, przezcoby za swe dzia
łanie uczyniła współodpowiedzialnym rząd, a w przypadku poniesionej klęski
skompromitowałaby powagę jego. Co się tyczy adresów narodowego kon
wentu łrancuzkiego, spotkała je wzgarda narodu; poszukiwanie sądowe nada
łoby im ważność, której nie miały
Przytoczone prawTo amerykańskie niema
podobieństwa do przedłożonego bilu, bo karze tylko takie prywatne interwencye, które w zamiarze zostały przedsięwzięte szkodzenia rozporzą
dzeniom rządu własnej ojczyzny. Podobne zamiary są karogodne we
dle praw angielskich. Na dowód to zaskarżenie podano przeciw M. Fo
kowi w roku 1799, ale sądownie zostało odrzucone.
W podobny spo
sób zwalcza bil lord Shafterbury, a biskup z Oksford przypomina słynną agi
taćyą przeciw niewolnictwu murzynów, którą podjęli ludzie prywatni, cho
ciaż się także odnosili w tej mierze do zagranicznych rządów i panujących.
Lord Aberdeen uprasza uczonego lorda, aby swój bil cofnął, ale lord Campbell sądzi, że bilu nie zrozumiano, nie zagradza on odnoszeniu się indywi
duów do mocarstw zagranicznych, chociażby ono dotyczyło rzeczy rzeczy pu
blicznych. On sam rozmawiał o bardzo ważnych rzeczach z panującym w pań
stwie kościelnem, ale uczynił to w charakterze prywatnym. Bil jego wymie
rzony jest przeciw mieszaniu się osób, skoro one- występują za granicą bez
wyższego upoważnienia, jako reprezentanci wielkiej jego części albo stanu.
Z podobnego mieszania się osób mogą najgorsze skutki dla narodu wypłynąć.
Chętnie chce pozwolić na ograniczenie zachodzące w prawie amerykańskiem.
Wszelką zmianę może w proponowanym bilu zaprowadzić komisy a. Bil po
tem przypuszczono do drugiego odczytania i odesłano do komisyi.
Izba niższa. — Bowyer zapowiada na przyszły wtorek bil reformy
prawa dotyczącego cudzołóstwa. Kapitan Scobell zapytuje, czyli węgle,
według ostatniego dekretu tajnej rady stanu za kontrabandę, wojenną mają być
poczytywane lub czyli neutralne statki dowozić mogą ten artykuł do bloko
wanego portu rosyjskiego. Sir J. Graham przyznaje, że rozwiązanie tej kwe
sty i nastręcza wielkie trudności. Węgle wprawdzie nie są zamieszczone na
liście wojennej kontrabandy, ale kr. marynarka wojenna otrzymała rozkaz
obchodzenia się z węglami jako z przedmiotem wątpliwym i według tłuma
czenia prawa narodów, jakie zaprowadzono w ostatniej wojnie europejskiej.
Siano należy także do tej kategoryi, bo może być użyte na rzecz prywatną
i wojenną, a więc może być zabierane lub uiezabieranc. Flota więc angiel
ską ma się wywiedzieć o przeznaczeniu tych rzeczy. Kennedy zapytuje, czyli
admirałowie komenderujący niezażądali kanonierskich łodzi, a mianowicie
Napier żelaznych, podobnych do tych, jakie Rosya zamówiła dla siebie u je
dnego fabrykanta angielskiego, czyli admiralicya zamówiła statki z drzewa
zamiast z żelaza, któreby tylko 5 stóp się zanurzały. Sir J. Graham prosi,
aby go o to niczapytywano, bo odpowiedź przyniosłaby tylko pożytek nie
przyjacielowi. (Oklaski). Dosyć na tćm, że Rosya potężną posiada flotyllę
na morzu baltyckiem, i że angielski rząd dokłada wszystkiego starania, aby
jej wydołać i dostateczną dawać pomoc okrętom handlowym na botnickiej za
toce. Posiedzenie odroczono.

Atistrya.
Wiedeń, 5. Maja. — Fzin. bar. Mess wyjeżdża napowrót w tym mie
siącu do Berlina i trzy do czterech miesięcy ma tam zabawić. Poselstwo jego
tyczy się jak mniemają, konwencyi militarnej między Austryą i Prusami, to
jest zastosowania onej praktycznego.
— Kreuzzeitung pisze, iż fmp. hr. Leiningen wyjechał do Pesztu, bę
dąc przydzielony do arcyksięcia gubernatora Węgier jako jenerał ad kitus.

tialicya,
Korespondencya Austryacka z dnia 1 Maja pisze o organizacyi
Galicyi.
.
.
(
Wkrótce oczekiwaną jest organizacya administracyjno-sądowa ważnego
kraju koronnego, a mianowicie królestw Galicyi i Lodomęryi z wielkiem ks.
Krakowskiem i księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem, które podzielone zostają na dwa obręby administracyjne. Obręb administracyjny namiestnictwa
we Lwowie obejmować będzie wschodnią część kraju, zamykającą w sobie
obwody Lwowski z 5 powiatami, Żółkiewski z 10, Brzeżański z 8, Tarno
polski z 9, Czortkowski z .9, Kołomyjski z 9, Stryjski z !), Samborski z II,
i Stanisławowski z 10. Obręb ten pod względem sądowym należeć będzie do
juryzdykcyi wyższego sądu krajowego we Lwowie Obręb administracyjny
rządu krajowego w Krakowie składać się będzie z dotychczasowych obwo
dów Wadowickiego z 12 powiatami, Sandeckiego z 10, Jasielskiego z 9,
Rzeszowskiego z II, Tarnowskiego z 10, Boheńskiego z 9 i byłej rzpltej
Krakowskiej z 5 powiatami, i stanowić on będzie zakres juryzdykcyi wyż
szego rządu krajowego w Krakowie.
Miasta główne Lwów i Kraków podlegać jedynie będą namiestnictwu.
W obrębie administracyjnym Lwowskim następujące urządzone będą
trybunały pierwszej instancyi. Sąd krajowy we Lwowie na obwody Lwo
wski i Żółkiewski, tudzież miasto Lwów; sąd obwodowy w Złoczowie na
obwody Przemyślski i Sanocki; sąd obwodowy w Złoczowie na obwody
Złoczowski i Brzeżański, sąd obwodowy w Samborze na obwody Samborski
i btryjski; sąd obwodowy w Tarnopolu na obwody Tarnopolski i Czortko
wski i sąd obwodowy w Stanisławowie na obwody Stanisławowski i Ko
łomyjski.
.
. .
W Krakowskim obrębie administracyjnym sądami pierwszej instancyi
będą: sąd krajowy w Krakowie dla miasta Krakowa i obwodów Krakow
skiego i Wadowickiego, sąd obwodowy w Nowym Sączu na obwody Sano
cki i Jasielski, sąd obwodowy w Rzeszowie na obwód Rzeszowski i sąd ob
wodowy w Tarnowie na obwody Tarnowski i Bocheński.
Równocześnie wydaną została organizacya dla Księstwa bukowińskiego,

które pod względem sądowym liczyć się będzie do juryzdykcyi wyższego sądu
krajowego we Lwowie i dzielić się na powiaty Dorna, Putylla, Wiśnicz, Kimpolunga, Solka, Górahumora, Waskouc nad Czeremszem, Sadagóra, Storożyniec, Kocman, Zastawna. Suczawa, Radauc i Czerniowce (okolica), gdyż
miasto samo podlega i tu bezpośrednio rządowi krajowemu. Trybunałem pier
wszej instancyi będzie sąd krajowy w Czerniowcach.
W ogóle w urządzeniu administacyjnosądowem tych krajów koronnych,
postąpionem będzie wedle tych samych zasad, jakie kierowały przy innych
krajach koronnych. Urzędy powiatowe (okręgowe) stanowią pierwszy sto
pień zarządu sądowego i politycznego, w stósownem zaś przydzieleniu kilku
powiatów do jednego urzędu powiatowego, zupełnie odpowiednio do miejsco
wej potrzeby, urzędy te obok sądów wyższych urządzone będą jako sądy
śledcze, przeznaczone do dochodzenia zbrodni i przestępstw.

Turcya.
Krajowy do dnia 4. Maja po południu Turcy jeszcze nieobsadzili. Z Ro
sy anami wybierało się wielu obywateli skompromitowanych w drogę, tak źe
trudno było nająć koni do przewiezienia dobytku i rodzin. W ostatnich dniach
nietylko wiejscy ale i miejscy mieszkańcy wiele wycierpieli od ochotników
z całego świata zegnanych, którzy służą pod rozkazami rosyjskiemi. Są to
tl imy bezkarne, nikogo nie4uchające, i tylko łupiące biednych mieszkań
ców. Jest to gatunek krzyżowców, którzy za krzyż ofiarowali się wojować,
ale prawdziwym stają się krzyżem dla kraju. Gorsi są od hord azyatyckich.
Dnia 6. wieczorem nadeszła do Temeswaru wiadomość, że Turcy obsa
dzili Tum Sewerin bez żadnych nadużyć. Turcy wyszli z Kalafatu w górę
Dunaju i obsadzili tę okolicę.
Presse wiedeńska donosi z Bukarestu pod p. 5. b. m. o rozporządzeniach,
które dowodzą, że Rosyanie myślą o opuszczeniu wielkiej Wołoszczyzny.
Między innemi powiada Presse: faktem jest ważnym i dla was zajmującym,
że. wywieziono ztąd dwa największe lazarety wojskowe z klasztoru Radu
Woda i z domu Tschoka, który byl wystawiony w celu założenia w nim
ogromnego hotelu. Od tego też zaczęli Rosyanie w Krajowie przed opuszcze
niem malej Wołoszczyzny, a ponieważ zmiana frontu najwięcej jest niebez
pieczną, gdy się wojska cofają, przeto po drodze Rosyanie stawiają blokhauzy
dla pewniejszego odporu trop w trop idącego za cofającćm się wojskiem nie
przyjaciela. Jeszcze jeden szczegół zasługuje na uwagę, to jest że Rosyanie
chorych swoich wysyłają do Buska w Wołoszczyźnie i do Tebusz w Multanach.
— W kościele Serendar odśpiewano Te Deum za ocalenie Odessy w obec
księcia Paszkiewicza.
— W dodatku do multańskiej gazety czytamy buletyn rosyjski o zwy
cięstwie odniesionćm przez rosyjską artyleryą w Odessie nad flotą połączoną.
— Z teatru wojny nad niższym Dunajem donosi Wanderer, co na
stępuje: Rosyanie inają między Szyłem i Alutą dwa ekwipaże pontonów,
ale wysoka woda na Dunaju niepozwala bić mostu. Rosyjska flotylla zgro
madza się około Hirzowy. Sądzą, że będzie użytą przeciw Silistryi.
— Czarnogórcy zgromadzili się w 8000 w Cetinie, ale dotąd nie rospoczęli kroków nieprzyjacielskich.
— Wanderer pisze z Konstantynopola: Greków odparli Turcy poza
granicę, mówią, że we własnym krau rabują i rozbijają. Grivas i Tsavellas
oskarżają króla Ottona, że przy rzeki dostarczyć im prochu i broni, ale nic
niedał. Z Gallipoli wysiano 4—5000 wojska francuzkiego i przedłożono kró
lowi ultimatum, w którem żądają przyjęcia w przeciągu 5 dni warunków po
stawionych przez wojska tureckie, bo w przeciwnym razie wojska tureckie
do Grecy i wejdą. Jeżeli król Otto sądzi, że tego uczynić niemoźe, czego od
niego żądają, natenczas powinien kraj opuścić, a sprzymierzeńcy z Turkami
kraj ów obsadzić, a wtenczas potrafią sobie wyjednać posłuszeństwo.
— Według doniesień z Suliny, 8000 Rosyan stoi w okolicy dla strzeże
nia ujść Dunaju. Przy samem ujściu głównego ramienia wzniesione dwie re
duty i uzbrojono je 4ma bateryami. Żegluga była jeszcze niecałkiem zatamo
wana, ale czyniono już przygotowania do zamknięcia jej zupełnie i w tym
celu w samem ujściu leżało kilka starych statków, a na brzegach wory z pia
skiem i kamienie przygotowano, które w danym razie złożone będą na statki
i takowe zostaną zatopione. Wszakże poprzednio już zastawiono koryto za
porami z slupów wbitych w dno rzeki, zostawiwszy małe tylko przejście dla
statków pomniejszych, które również całkiem zostanie zaparte. Kilka wo
jennych statków floty francuzko-angielskiej krążyło w pobliżu ujścia.

w Poznaniu.

Dawison przybył do Poznania poprzedzony sławą artysty pierwszego
rzędu. W sobotę wystąpił w roli Hamleta i niezawiódł oczekiwania. Nad
wszystko przenosimy jego cudowną, jędrną, dźwięczną wymowę, są to perły
nie tylko w wyrazach, ale nawet w pojedynczych zgłoskach potaczające się
z ust jego. J cóż może być zaletniejszego nad słowo piękne, w które się my
śli piękne i głębokie nieśmiertelnego przyodziewają Szekspira. Piękna dusza,
w pięknem ciele, piękne myśli w pięknem słowie. Gdybyśmy chcieli być
obszerni, pociągnęlibyśmy między myślami Szekspira, a słowami Davisona
równoległe i poszczególne porównania, jak one czułe w miłości, tak czułe
i pieszczące były słowa naszego artysty, w miaręjak burza się wzmagała, tak burza
organów wy mowy jego rosła, pękła nareszcie nić tajemnicy całego dramatu i pękło
uczucie czulej i wzniosłej duszy Hamleta; przezwszystkietepołożeniaprzeszedłp.
Davison z mistrzostwem malarza, układającego cienia i światło do harmonijnego
i żywego obrazu, jaki miał i ułożył w duszy swojej Szekspir. Pochwały go
dniejszej nie mamy dla niego, kiedy powtórzymy, że głębią i wielkość myśli
Szekspira oddał godnie cieniowanem słowem i szlachetną postacią. Włożył
Szekspir jeszcze w usta Hamleta naukę dla artystów dramatycznych, jak mają
przedstawiać sztuki, my dodać możemy, że pan Dawison posiadł jeszcze ob
szerniejszy klucz do tajemnic dramatycznych, któreini nas tyle oczarował, że
chociaż przeciwni wysiadywaniu na jednem miejscu bez poruszenia przez prze
ciąg 3_ł godzin, wytrwaliśmy do końca z przyjemnością i bez utrudzenia.
Widać, że artysta uniósł nasze dusze i kazał zapomnieć o ciele. Tyle co do gry,
teraz wspomnimy, że p. Dawison jest naszym rodakiem, urodzonym w War
szawie, tam wzrosłym, tam pobierającym nauki, tam też występował na tea
trze, podobnie jak w Lwowie, ale jak każdemu utalentowanemu, tak i jemu
stanął świat otworem, nauczył się wybornie po niemiecku, a mając łatwość
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wyrobioną mówienia obcemi językami, bo każdy Polak w skutek natury bu
dowy ojczystej wymowy, ma łatwość wymawiania i innych języków, tak
dźwięczniej dobitnie i jędrnie zawładł językiem niemieckim ze sami N.emcy
nie mogli się dosyć wydziwić tej piękności jego wymowy W Czwartek ma
zamiar p. Dawison oddeklamować w języku polskim wyjątek z -matki Dobratyńskich, a w piątek różne ulubione poezye najnowszych poetow polskich.

gir. lolerya w fterlinie.

22,102. 23,166.
23,166. 23,898.
23,898. 26,064.
11 505
12,566. 12,834. 16,201. 21,310. 22,102.
26,064.
3 832'
31,987. 32.483. 32,548. 34,137. 38,855. 39,131. 39,847. 44,793.
45 436.
49,018. 49,868. 51,249. 53,105. 56,472. 57,467. 59,276. 59,313..........
60066.
60,806. 60,898. 62,587. 63,442. 63,601. 63,881. 65,689. 65,857.
66552.
67,073. 67,916. 68,020. 69,763. 73,408. 76,557. 77,015. 80,032.
80,323.
81,547. 81,869. 82,292. 82,626. 83,379. 83,566. 84,199. 88,805’.
i 89,190.
—.. ,, ,,

Przybyli do Poznania dnia 14. Maja.

W dalszem ciągnieniu 4 kl. 109 kr. klassycznej loteryi na dniu 13. Maja BAZAR: Sczaniecka z Boguszyna; Mańkowska z Źrenicy; Szułdrzyński z Lubasza.
w Berlinie padła główna wygrana 150,000 tal. na nr. 24,544; 1 wygrana HOTEL DU NORD: Grabowski z Smielina.
5000 tal. na nr. 5121; 8 wygranych po 2000 tal. na nra 328. 14,329. 33,008. HOTEL PARYSKI: Nowacki z Boguszyna; Skrzydlewski z Czarnego piątkowa;
57 665. 59,074. 67,857. 71,392 i 73,993; 42 wygranych po 1000 tal. na nra
Jffland z Piotrowa.
Dnia 15 Maja.
3247. 5825. 6530. 7129. 8467. 10,298. 15,442. 16,344. 19,754. 22,937. BAZAR: Haak ł Nowca; Wolniewicz z Dembicza ; Gutowski z Odrowąża.
23.140. 25,421. 29,606. 33,674. 33,948. ~ 37,330. 40,334. 40,868. 43,915. HOTEL RZYMSKI EUSCHA : Turno z Obiczierza; Hoffmann z Ruchocic.
HOTEL BAWARSKI: Wierzbiński z Czarnego sadu; Gorzeński z Witaszyc; Ba
60,860. 61,058. 61,773. 65,404.
~
53,440. 53,840. 56,748. 57,354. 58.404.
ranowski z Obielewa ; Rychłowski z Drobnina.
78,166. 79,874. 81,100. POD CZARNYM ORŁEM; Budziszewska z Małachowa
67,190. 69,860. 70,259. 70,472.
_____ 73,432.
_____ . 74,779.
,
82,696. 83,255. 85,498. 85,528 i 86,167; 49 wygranych po 500 tal. na HOTEL DREZDEŃSKI: Zastrow z Rybna; Taczanowski z Taczanowa; Kęszycki
z Błociszewa ; Radonski z Dominowa, Jłowiecki z Baida.
nra 2908. 3434. 3888. 5191. 5990. 7599. 10,252. 10,878. 14,580. 14,872.
16,604. 19,022. 21,518. 22,006 23,905. 27,937. 28,183. 30,146. 32,275. HOTEL DU NORD: Raczyński z Rochowa.
HOTEL PARYSKI: Zaborski z Środy; Jachiinowicz z Zólcza; Dydyński z Kiecka;
34.141. 39,173. 40,331. 41,045. 43,773. 44,452. 45,175. 48,506. 50,183.
Kwapich z Domacliowa; Sławoszewski z Ustaszewa; Dunin z Lechlina; Skrzydle
59,235.
59,634.
59,906.
62,348.
65,239.
67,355.
67.614.
51,189. 51,308.
wski z Ocieszyna: Rogaliński z Gwiazdowa.
67,993. 71,032. 72,145. 72,287. 72,809. 73,317. 75,021 78,886. 81,945. POD ZŁOTĄ GĘSIĄ: Zakrzewski z Żabna; Zakrzewski z Baranowa; Moraczewska
z Chalaw . .Iffland z Kołatki; Jffland z Piotrowa; Pomorska z Grabianowa.
82,350. 86,806 i 89,671; 58 wygranych po 200 tal. na nra 2097. 5436. 8016.

Teatr miejski w Poznaniu.
We wtorek: Przedstawienie w abonamencie w tea
trze letnim. Po raz Iszy Mlotlzl męzczysni i Stare SiObietys komedya oryginalna
w 2 aktach przez Th. Apel; poczem: Szlaka
być kochanym $ wodewille wl akcie przez
Gumperta.
Numera wygranej premii na abonament:
106 191. 145, 194. 136. 49.
W środę w teatrze miejskim: Ostatnie wystąpie
nie gościnne, artysty dramatycznego przy króle
wskim teatrze w Dreźnie pana Bogumiła Dawison:
t^anr i laska żebracza $ dramat w 3
aktach przez Iloltei. Pan Dawison w roli poety7
Henryka.
W piątek da pan Bogumił Dawison w gma
chu teatralnym wieczór śleklamaloryczny w języka polskim Przed
mioty brane będą z najcelniejszych poetów, jak:
Mickiewicza, Słowackiego, W. Pohla etc.

Do^/, fipca r, b, przedaje
ń

|
w cenie zniżonej B Ziły.
Księgarnia J. K. ŻupańskiegO.

Towarzystwo Eriurtskie zabezpie
czenia od gradobicia.
Polecając Szanownej Publiczności powyższe wiel
kie, na wzajemności polegające towarzystwo, podajemy do wiadomości, że takowe przy końcu ze
szłego roku liczyło:
członków, 15.376ciu
summy assekur. 19, 371,357 Tal.
oraz ze 267-lym osobom przez grady na majatku
uszczerbionym zapłaciło 286,316 Tal 25 Sgr. 5
Fen. wynagrodzenia.
Walne zgromadzenie z dnia 16. Stycznia r. b.
uchwaliło dodatek do statutu towarzystwa oraz
utworzenie kapitału rezerwowego z 1,660,000 Tal.
i podało powyższe uchwały Władzom urzędowym
do potwierdzenia.
Poznań, dnia 3. Maja 1851.
Ajentura Jeneralna.
JL Wawer*
Informacyi udzielają:
1) Albrecht w Szubinie,
2) W Badt w Grodzisku,
3) A. 1j i e i d e n b a c h w Bydgoszcz y,
B1 a n cj u a rt w Krotoszynie,
5) A. Bluher w Lesznie,
E.

Towarzystwo
(8
,1

1

Odebrawszy wszystkie towary z jarmarku Lipskiego, polecam pomiędzy temi
szczególniej:
naj pięk niejsze hafty na tulu, mu
ślinie i batyście;
jedwabne i bawełniane tul o w
chustki i mantylle;
czepeczki negliżowe w nowej formie i garniturze;
w
kwefy, krawatki, wstążki;
obszycia aksamitne i j ed wa bn e;
rękawiczki latowe i glancowne
w wszelkim gatunku;
knikery w nader pięknym i no wym kształcie, i

|

w powiecie Bukowskim
zapraszamy na walne zebranie dnia 18.
Maia
ffnrUinip 4tej
Jtói z połu
nnin-
Maja W
w Czwartek on godzinie
dnia w Grodzisku w mieszkaniu Ks.
Proboszcza Prusinowskiego.
Grodzisk, dnia li. Maja 1854.

Komitet Towarzystwa Naukowej Pomocy w pcie Bukowskim.

nowość grzebieni do fryzowania i szaj- M
tlów z gntta-percha

M

K. F. Schuppig.

Gospodarz wiejski w swym zawodzie naukowo ;
i praktycznie wykształcony szuka miejsca jako za- I
rządca majętności z kilku wsi złożonej tu, w Kró
lestwie, najchętniej jednakże w Galicy i. Bliż
szych wiadomości zasięgnąć można pod znakiem
t. j. ziółkowe, kamforowe, siarczanne i t. p. prze
J. M. poste restante Wierzyce powiat Gnie
źnieński.
r ciw zastarzałym suchym liszajom, piegom, szorst
kości, pryszczom, jako też wszelkim plamom i wy
rzutom, oraz Angielskie Mydła pływające
— do kąpieli — Mydłotak zwane Abgangsseife
Właściciele dóbr, którzy sobie życzą posiadłości i Mydło Bullrich’a na odciski, po cenach umiar
swe od nadchodzącego Św. Jana wydzierżawić, kowanych poleca jako skuteczne
upraszają się, aby szczegółowy opis objętości tych
Morgenstern Londynu,
że, jako też bliższe warunki podpisanemu pocztą
Wodna ulica Nr. 8.
spiesznie łaskawie przesłać zechcieli.

w

Różne Mydła medyczne'.

Dzierżawy dóbr.

Merrmann Malhias^
Agent dóbr; plac Wihelmowski Nr. 16.
Dominium GrtlbittHOWO pod S z remem
ma na sprzedaż 60. macior, w części z jagniętami
latowemi, oraz 60. skopów. Owce te zdrowe i zda
tne do chowu, zaraz po strzyży przez kupującego
odebrane być mogą.
Wełna tutajszej owczarni
w roku zeszłym została sprzedaną w Poznaniu
przy warunkach nic uciążliwych pomiędzy 90 a
100 Talarów cetnar.

Nożyce do owiec
w najlepszych gatunkach na sposób Angielski, tu
zin po 4, 5, i 6 Tal. ofiaruje

Skład Żelaza H. Cegielskiego w Poznaniu.

Nożyce do owiec
uznane za praktyczne, poleca i w tym roku na
nadchodzącą strzyżę owiec JL. Eflay.
przy Wrocławskiej ulicy Nr. 3.

Pat. Portland-Cement

z fabryki Robinsa & Comp.
otrzymał i poleca tanio

w Londynie

Samuel Sferz,
przy Żydowskiej ulicy pod Nr. 2.

Dwa nowe angielskie stucery są tanio do naby
cia w handlu żelaza

•/. Auerbucha,
Gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek naleźytości
do odebrania od niżej podpisanego, to proszę się
o takowe zgłosić.
Wallner*

Kurs giełdy berlińskiej
Dnia 13. Maja 1854.
Pożyczka rządowa dobrowoln-a...
dito
z roku 1850...
dito
z roku 1852...
Obligi długu skarbowego..............
dito prermów handlu morskiego
dito Marchii Elektoralnej i Nowej .
dito miasta Berlina...........................
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
dito
Prus Wschodnich .. .
dito
Pomorskie..................
dito
W.X.Poznańskiego. „
dito
W.X.Pozn., nowe..
dito
Szląskie.................... ..
dito
Prus Zachodnich . . . ,
Bilety rentowe Poznańskie
Louisdory...........................
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk.

Dni a 15 . Maja
1854 r.

CENY TARGOWE
w mieście Poznaniu.

O<1

tal. f sirr. | fn.

Pszenicy, szefel.............................. 3
Zyta, szefel.................................... 2 i
Jęczmienia, szefel........................... 1 !
Owsa, szefel.................................... 1
Tatarki, szefel................................. i
Grochu, szefel................................. 2
Ziemniaków, szefel.......................
Siana, centnar................................
Słomy, kopa.................................... 5
Masła, garniec................................ 2
Spiritusu (beczka 120 kw.)80 JTral. 281

Jo
tal. |ss

•

|fn

12 3 3l 21 _ ,
17 9 2 24 6
27 9 2 2 6
1 16 8
10 _
18 9 1 23 3
15 6 2 20 —
26 —
25 6
22 6 _ 25 —
7 15 —
15 _
15 — 2 20 —
12 6 28 22 6

