Telegraficzne wiadomości.
Sztokolm, d. 18. Maja.— Zamek Gustawswere nad fińską, zatoką,
został przez angielską, flotę zburzony. 1500 Rosyan dostało się do nie
woli angielskiej.

Karlsruhe, dn. 21. Maja. — Przeciw arcybiskupowi freiburgskiemu
wytoczono sprawę kryminalną, z powodu nadużycia urzędowania i narażenia
na niebezpieczeństwo publicznej spokojnos'ci i porządku, a to w skutek no
wego rozporządzenia względem administracyi majątku kościelnego.
Kici, 20. Maja. — Ośrn okrętów liniowych, 4 fregaty i 4 statki parowe
z floty francuskiej, zarzuciły kotwice pod Biilk przy wejściu do zatoki Kieł
i pozostaną tam aż do poniedziałku dnia 22. Maja.
Wiedeń, 20. Maja. — Z teatru wojny donoszą nam, że wojska rossyjskie wielkiej Wołoszczyzny nie opuszczą i że korpusa ochotników nie zostały
rozwiązane. Oblężenie Silistryi rozpoczął korpus Liidersa w dniu 13. b. m.
Skutek niewiadomy.
Londyn, 19. Maja. — W izbie wyższej Newcastle, a w izbie niższej
lord Graham podali powody, dla których niewierzą, aby fregata angielska
»Tiger« była zabraną pod Odessą przez Rossyan. Układali się admirałowie
o wymianę jeńców z Osten-Sackcnem i wydali jeńców rossyjskich. Izba niż
sza Zajmowała się llftWemi podatkami wnjpnnomt, na które pozwoliła ber.
opozycyi.
_
Berlin, 21. Maja. — Naj. Pan raczył nadać dotychczasowemu radzcy
rejencyjnemu Brandt v. Lindan w Koblenc, tytuł nadradzcy reencyjnejgo.
Berlin, dnia 20 Maja. — Według wiadomości zamieszczonej w gazecie
Vossa, ofiarowały Austrya i Prusy gwarancyą niepodległości Grecyi, gdyby
Bawaria przystąpiła do sprzymierza z niemi, oprócz tego chcą przyłożyć się
do umorzenia długu 60 milionów wynoszącego, które państwa opiekuńcze wy
dały na utworzenie Grecyi, a którego zła administracya skarbu greckiego do
tąd nie umiała spłacić. Za to Prusy i Austrya mają być przyjęte w poczet
mocarstw opiekuńczych Grecyi. Podobno i inne państwa pomniejsze niemie
ckie przystają na ten projekt posła greckiego Schinas, bo im powiedziano, iż
bez przyłączenia się do niego, podzieliłyby głos Grecyi. Z tego powodu po
winny zawczasu wzajemnie się wspierać. Dziwnie to odbija od twierdzeń
dzienników angielskich, że jedna Rosya zagraża równowadze europejskiej i że
cała Europa sprzymierzona wystąpi przeciw jej uroszczeniom. Widoczne więc
chaos panuje po dziennikach, ten tylko je potrafi rozgmatwać, kto zna chemią
polityczną i spowinowacenia pierwiastków. Do dziś dnia chemicy dziennikar
scy godzili i kojarzyli pierwiastki przeciwne, jaka ich robota była, czas nie
daleki okaże.
.
Z nad Menu, d. 18. Maja. — Poseł pruski przy bundestagu p. Bismark
udał się po powrocie z Berlina do Frankfurtu do posła austryackiego i prezy
denta bundestagu p. Prokescha Osten, z którym długo się naradzał. Konwencya zawarta między Prusami i Austryą ma być przedłożona bundestagowi
w tych dniach, lubo zapowiedziano dawniej jej przedłożenie na dzisiaj.

Południowy teatr wojny,

O bombardowaniu Sewastopolu, o którem wspomniał krótko Monitor
pod d. 19. Maja, donoszą dzienniki zachodnie niemieckie, że połączona flota
rozpoczęła bombardowanie z armat daleko sięgających, celem zburzenia wa
rowni tej fortecy. Trzy okręty liniowe i dwie'frcgaty wysłano, celem zbu
rzenia warowni rosyjskich w Abazyi. Eskadra turecka wiezie tam 5000 woj
ska. W Adryanopolu zakładają wielkie magazyny. — Vely basza, którego
Namik basza miał zastąpić, pozostanie w skutek życzenia ks. Napoleona.
— Paryzki Siecle donosi pod dn. 18., że floty połączone mają zamiar
uderzyć na Sewastopol od lądu i morza, twierdzi, że nawet wie nazwiska
okrętów przeznaczonych do przewiezienia wojsk lądowych, których przecie
nie wymieni z patrystycznej przezorności. Wiener Fremdenblatt poda
jący często wiadomości niepotwierdzające się, donosi z Galaczu pod dniem II.
Maja, że kury er przejeżdżał tamtędy z Tyflis do głównej kwatery z wiado
mością, że Sewastopol od czterech dni jest bombardowany przez flotę po
łączoną.
— Według telegraficznych wiadomości z Konstantynopola d. 10. Maja na
Marsylią przesłanych, przybyli tam marszałek Arnaud i książę Cambridge,
i wymiana ratyfikacyi potrójnego sprzymierza nastąpiła pomiędzy Anglią,
Francyą i Turcyą.
Z Gallipoli donoszą o nadejściu znacznej artyleryi francuzkiej i 4. szwa
dronów spahów.

Wiedeńskie dzienniki donoszą zBukarastu pod d. 15. Maja, że pod Odessą
rozpoczęło się nowe strzelanie z armat. Powód do tego miał być następujący:
jeden angielski parowiec wpadł przy ściganiu rosyjskiego okrętu handlowego
w obec portn odeskiego na mieliznę, okręty z eskadry blokującej Odessę po
spieszyły na pomoc parowcowi, ale na to nic pozwoliły baterye nadbrzeżne
rosyjskie tak, że ztąd rozwiązało się silne wzajemne ostrzeliwanie. Kiedy
kuryer opuszczał Odessę’, nie wiedziano jeszcze o losie parowca. W Odessie
obawiano się powtórnego bombardowania. — Dzienniki angielskie wspominają
o podobnym przypadku, Augsb. po w. gaz. donosi, że osadę tego okrętu
angielskiego zabrali Rosjanie do niewoli. Okręt ten miał być śrubowcem
o 32 armatach, według innych śrubowcem o sile 400 koni i 16 armatach,
z osadą 209 ludzi. Ost deutsche Post twierdzi, że cała ta wiadomość jest
bajką giełdową. W angielskim parlamencie o to już zapytano, a odpowiedź
nastąpiła, że przypadek ten nie jest prawdopodobnym.
Stara-0 rso w a, d. 16. Maja. — Upowszechniła się tu pogłoska, że
Sewastopol bombardują flot}' połączone. To przecie jest rzeczą pewną, że
24 okrętów wojennych krąży przed Sewastopolem. O bitwie pod Nikopoli,
stoczonej pod d. 28. p. m. ogłoszono buietyn d. 6. Maja w Szumli, według
niego Sali basza przekroczył d.28. p. m. pod Nikopoli Dunaj, zburzył roboty
rosyjskie około szańca przedmostowego, zabrał dwie armaty, pobił Rosyan,
i śeigal ich aż do Turnuła, Jslas obsadził i utrzymał się w nim. Przypomi
namy, iż w Bukareście d. 30. Kwietnia Rosyanie Te Deum odśpiewali i ogło
sili buietyn, w którym bitwę tę wystawili jako zwycięztwo przez nich
odniesione.
— Potwierdza się wiadomość o bitwie pod Giurgewem. Said basza sta
nął w dniu 10. Maja na czele wyborczego wojska wynoszącego 1500 głów
i przeprawił się z niem czółnami przez Dunaj, uderzył na rosyjskie baterye
pod Giurgewem, zburzył je i popędził Rosyan aż do Giurgewa. Turcy za
brali z bateryi dwa działa, ro bitwie cofnął się Said basza w porządku za
Dunaj i kazał spalić zapas drzewa budynkowego przeznaczonego na zbudowa
nie mostu pod Giurgewem.
— Po opuszczeniu przez Turków Dobruczy powstało nieporozumienie
pomiędzy Omerem baszą a Mustafą baszą, ponieważ ostatniego oskarżał, że
go nadto lekkomyślnie opuścił swoją pozycją. Nieporozumienie to zakończyło
się na rzecz Omera baszy. Mustafę baszę przeniesiono do armii azyatyckiej.
Już wyjechał z Bazarczyku do Warny, zkąd popłynie do Azyi. — Cudzo
ziemcy opuścili Widyń i większa część ich udała się do Szumli. W Kalafacie
małe tylko siły pozostawili Turcy. Przez odstąpienie Rosyan od Kalafatu,
straciła ta pozycya swoje znaczenie.
— Już przekroczyły niektóre bataliony 4 rezerwowe teraz utworzone
w Rosyi przez rzekę Prut i zapełnią wielkie ubytki w armii naddunajskiej.
Bataliony te zorganizowali Rosyanie w Bessarabii. Rosyanie w księstwach
coraz surowiej występują.
—-W Szumli schwytano śpiega rosyjskiego i rostrzelano w d. 28. Kwietnia,
a schwytanego drugiego śpiega w Bulgaryi odesłano do Konstantynopola.
Jassy, d. 12. Maja. — Zajmują się tu dostarczaniem drzewa. W tej
chwili dowiaduję się, że rząd rosyjski zamierza zalozyć tu wielkie magazyny.
Łącząc i porównywając tę wiadomość z drugą, że Rosyanie składy prochu
z Fokszan przewożą do Berladu, a prezes Budberg przenosi kancelaryą swoją
do Jass, przychodzi nam na myśl, że Rosyanie zapewne wkrótce opuszczą
wielką Wołoszczyznę i że oba księstwa naddunajskie wkrótce przejdą w po
siadanie Turków, chociaż wciąż Rosyanie utrzymują urzędownie, że wielkiej
Wołoszczyzny nieopuszczą. W naszych lazaretach znajduje się 1800 żołnie
rzy rosyjskich rannych.

^sweoyu,

Sztokolm, 15. Maja. — Aftonbladet w artykule swoim wstępnym
wzywa rząd, aby natychmiast porzucił neutralność i przeszedł na stronę mo
carstw zachodnich. Teraz do tego najsłowniejszą jest pora, później może by
łoby za późno. Prawda, że powiadają, iż za nadejściem zimy, Szwecya na
własne siły zostałaby ograniczoną, gdyby floty sprzymierzone Rossyi stano
wczo nie upokorzyłj’ śród lata i nie usadowiłjr się silnie w Finlandyi na Ros
syi odzyskanej; ale któż zaręczy, że wówczas Rossya nie zmusi bzwecyi do
połączenia się z nią przeciw mocarstwom zachodnim, skoro pozostaniemy aż
do tego czasu neutralnymi. Potęga Szwecyi i Norwegii na lądzie i morzu
niemałą jest, gdyby się teraz z angielsko francuską połączyła, mogłaby jeszcze
przed nadejściem zimnej pory roku wielkiego i stanowczego dzieła dokonać,
Któreby je przed napaścią rossyjską zasłoniło.

firóleulwo polukie.

Warszawa, d. 19. Maja. — (Komisya rządowa przychodów i skarbu)

2
W wykonaniu decyzyi rady administracyjnej z d. 2. b. m., podaje do powszec hnej wiadomości co następuje: w art. 1 najwyższego ukazu z dnia 26.
Marca (7. Kwietnia) 1834. r.. pomieszczonego w tomie 16. dzmmnlta praw
królestwa na stronnicy!7, postanowiony został na lat dwadzieścia pobor ko
piejek dodatkowych, Mianowicie: po jednej kopiejce od każdych piętnastu kopieiek podatków ofiary i podymnego miejskiego, a to, na opłacenie pożyczki,
które skarb był zaciął dla przyjścia w pomoc mieszkańcom wypadkami
wojny w r. 1831. na majątkach swych zniszczonym. Zakreślone dwadzieścia
lat tego poboru upływają z pierwszem półroczem bieżącego roku. LJwiadadamia się więc wszystkich kontrybuentów płacących dotąd rzeczone kopiejki
dodatkowe, iż pobór ich, zaczynając od włącznie drugiego półrocza r. b.,
zupełnie nadal nstaje. Tym sposobem przeto, niebędą już pobierane takowe
kopiejki w roku bieżącym, od drugiej raty podatku ofiary, pomimo, iż po
bór onego rozpoczyna się w Czerwcu r. b. — Dyrektor główny prezydujący
w komisyi rządowej przychodów i skarbu, radzca tajny senator, J. Morawski.
Dyrektor kancel., radzca dworu, Parzelski.

Rossya,

Jego C. Mość, najwyżej rozkazać raczył: !)’Części miasta: Petersburgską
z wyspami jełagińską, krestowską i piotrowską, Wasilewską, 4tą admiralicyi,
narwską, z wyspami gutujewską i kanonierską, wyborską i ochtińską, uwa
żać jako będącę na prawie wojennem. 2) Do wspomnionych części przezna
czyć gubernatorów wojennych. 3) Na gubernatorów wojennych mianować:
a) Do części petersburgskiej z wyspami: Jenerał-adjutanta hr. Strogonowa
2go; b) Do części Wasilewskiej: Jenerał adjutanta Płautina; c) Do 4ej admirałicyi i narwskiej: Jenerał-adjutanta hr. Rzewuskiego Igo; d) Do ochtińskiej
i wyborgskiej: Członka rady kontrolłi państwa, jenerał-lejtnanta Millera Igo.
4) Gubernatorom wojennym ma być podległą cała policya miejscowa, sami zaś
zostawać mają pod głównem rozporządzeniem St. Petersburgskiego wojennego
jenerał-gubernatora.
Opis Odessy: W starożytności miejsce to gdzie dziś port odeski, zwało
się lstryon Limon; Ptolomeusz mieści tu kolonię grecką zowiącą się Fisca.
O pobycie Genueńczyków w tej stronie nie wiadomo, najpewniej, że niemiełi
swojej tu osady, gdyż z dawien dawna step ten zwany oczakowskim w czę
ści do Litwy w części do Polski należał, samo zaś miejsce gdzie dzisiejszy
fort zwali latarowie H a d z i - b ey co nasi kronikarze przekręcili na Kaczy ej. Można rodzina Jazłowieckich w 15 stóleciu nadane miała sobie na wła
sność te brzegi morza Czarnego. Za Kazimierza Jagiellończyka pszenica poi
ska szła ztąd do portów Morei, Cypru i Weneckich. Za Zygmunta 111. hordy
Nogajców zalawszy te stepy, przecinają wszelkie stosunki handlowe z Polską.
Za czasów księcia Potemkina port Hadżi-bej zdobył jenerał de Ribas. Imperatorowa Katarzyna kazała sprowadzić kolonistów z Archipelagu, zakładać
port, stawiać miasto, i nazwać je Odessą. Początek jej datuje się właściwie
od r. 1792, to jest od zawarcia pokoju w Jassach. Książe Richelieu miano
wany gubernatorem Nowej Kosyi, przez ciąg swoich rządów, przyczynił się
do założenia Odessy i zrobienia jej czem jest dzisiaj.
Wielka część płodów które szły dawniej na Bałtyk, zwróciły się tutaj,
nadewszystko jak angielscy kupcy poczęli tu czynności swoje. Porto franco
na lat 30 nadane Odessie ukazem w r. 1817 zostało ścieśnione póżniejszemi
rozporządzeniami, mimo tego ma bez ograniczenia terminu nadane sobie prawo
składowe, tak że negocyanci, opłacać mogą cła, Die wprzód, aż towary swe
dla konsumpcyi z tamożni zabiorą. Dochody tamożniane (cłowe) wynosiły
w ifzydziestd latach z tamożrii samej 40,20.0,412 rubi. as., z akcyzy W siedmiu
latach 3.052,500 rubl ass. W jednym r. 1831 tamożenny dochód wynosił
4,Odl,? li r. ass. Dziś Odessa liczy do 80.000 mieszkańców’, których liczba
co lato potfiększa sic 20,000 wyrobników, majtków itp. Handel cały w ręku
cudzoziemców, Greków, Wloćlidw, Niemców, Francuzów, Anglików, Bułga
rów. Rosyanic tylko trudnią się sprzedażą wyrobów krajowych, jako to:
lin, śzkłaj żelaza, miedzi. Żaden port morza Czarnego nie jest w stanie wal
czyć z Odessą, która leży wewnątrz wszelkich resursów kraju. Wody Dnie
pru, Bohu, Dniestru, łączą się w jeden bassin, któremu panuje Odessa. Uj
ście Dniepru i porty zachodniego Krymu znajdują się w tymże golfie. Bli
skość granic Austryi z Ukrainy, Podola, Wołynia ułatwia handel przewozowy,
a transporty lądowe odbywają się stepem żyznym, gdzie pasza dla bydła jest
łatwą.
Port odeski z natury swej wcale nie jest dobry; sztuka tylko może go
poprawić, przeciągnienie molu (du mole) ma go powiększyć i zasłonić od wia
trów zachodnio-północnych. Głębokość średnia portu kwarantanny jest 16
stóp, portu praktycznego II, a przystani (la rade) gdzie stoją kupieckie statki
22 stopy. W porcie kwarantanny może się zmieścić 170 okręt , w drugim
80. Okręty wojenne nie mogą zawijać do tych przystani.
Główne interesa bankowe tutejszych domów są z Paryżem, Marsylią,
Londynem, Wiedniem, Tryestem, Łiwurną, Konstantynopolem, rzadziej
lub wcale nic z Hamburgiem, Amsterdamem, Gdańskiem itd , wewnątrz kraju
najwięcej Odessa ma stosunków z Petersburgiem, Moskwą, Warszawą i Ber
dyczowem. Ze statystyki jednak kupiectwa okazuje się, że ledwie szósta
część kapitałów objawionych jest cudzoziemska, a i ta coraz, się zmniejsza.
W ludności odeskiej którą za zbiegowisko różności uważają powszechnie, jest
zaledwie część dziesiąta, właściwie cudzoziemską.
Sama Odessa zbudowana jest na brzegu wyniesionym dwieście stóp nad
morze. Ulice szerokie, regularnie i w kostkę przeżynają miasto, domy w ogóle jedno lub dwupiętrowe, nie trwają zwykle nad 50 lat, budulcowy bo
wiem kamień nadzwyczaj miękł i lekki, nie wytrzymuje długo — Najpięk
niejsza część miasta jest właśnie od strony portu, a zatem wystawiona dziś
na grad nieprzyjacielskich pocisków. — Tak zwany bulwar ciągnący się nad
morzem, jest to długi rząd wspaniałych domów, przed któremi zasadzone
w kilku rzędach akacye i tamarysy, ocieniają przechadzkę. Z jednej strony
ulwar ten kończy i zamyka Bursa, w greckim stylu, z drugiej przepyszny,
milionami wzniesiony pałac ks. Worońcowa. Od bursy do pałacu ciągną się
wspaniale gmachy, których okna wychodzą na port i morze. Bulwar zabu
dowany jest nad brzegiem urwiska, które jest już ostatnim wschodem do mo
rza ze stepu. Na pagórku nad nim rozwija się miasto. W samym środku tej
linii gmachów, przecina je ulica, a tu domy wpółkole się zaokrąglają. Na
przeciw tego połkola stoi czarny bronzowy posąg ks. Richelieu, twórcy Odessy.
Od posągu prowadzi 200 marmurowych, olbrzymich wschodów na dół do

portu — dzieło to kosztowało półtora miliona zip., kamień sprowadzono
z Tryestu. Widok ztamtąd czarujący: pod nogami cala przystań, podzielona
na dwie części i z jednej strony zamknięta daleko widnemi budowlami na Peresypie, z pasmem wzgórków, na których czernieją wiatraki i zielenieją
drzewa; z drugiej, wprawo sinieje morze, a bliżej na wzgórku dawna twier
dza, w dzisiejszej znajdująca się kwarantannie bieleje, wyżej zabudowań Ta
możni, z bateryą wchodzącą w morze i broniącą portu groblą, lasem ma
sztów i budowami w kwarantannie pod górą ściśniętemi. Port kwarantanny
leży na prawo i w nim najwięcej okrótów się znajduje. Tyle co do malowni
czego rzutu oka na tę część miasta, która dziś najwięcej wystawiona na zni
szczenie. Dodać tu jeszcze musimy tę uwagę, co do statystyki handlu, że
najpierwsze miejsce po rosyjskich trzymają okręty austryackie wchodzące do
Odessy, jak również największej wartości produkta wywożone są przez okręty
austryackie, po nich dopiero idą sardy ńskie i angielskie, a na trzeciem miej
scu ruskie.

1'rancya,

Paryż, d. 17. Maja. — Kapitan od inżynieryi, wielu saperów i jeden
sierżant miejski w Ecully, którzy się odznaczyli przy wykopywaniu robotnika
zasutego w studni Girauda, zostali nagrodzeni pierwszy złotym, drudzy śrebrnemi medalami.
— Głoszą że rząd ma zamiar wielu z wygnania odwołać, a między tymi
jenerałów afrykańskich. Minister wojny i pan de Morny głównie tę myśl
popierają.
— Dziś się odbyła kilkogodzinna narada w ministerstwie.
— Podobno tu nadesły pocieszające wiadomości, że kiedy Austryacy
wystąpią przeciw Rosyi, Prusacy będą strzegli ich tyłów i skrzydeł. Na gieł
dzie przypisywano tej wiadomości podskoczenie kursów.
— Nabór 95,060 ludzi w Austryi do wojska, wielkie sprawił zdumienie,
mówi korespondent kolońskiej gazety. W Petersburgu podobno bardzo się
gniewają na dwór austryacki. Mówią, że car grozi Austryi i że nawet ro
syjscy ajenci znoszą się z Koszutem, celem podniesienia rewolucji w Wę
grzech, na przypadek gdyby Austrya miała uderzyć na Rosyą.
— Przed kdku dniami wyjechał towarzysz broni Lamoriciera, do Belgii,
gdzie ma się widzieć z wygnanym jenerałem. Niewiadomy jest dotąd wypa
dek ich rozmowy. Ludzie co znają Lamoriciera, powiadają, że on nie ma
odrębnego zdania politycznego i tylko popchniętym został do opozycyi. Cavaignac więcej oporu pokazuje i miał odrzucić uczynione sobie propozycye.
— Złe pogłoski krążą od kilku dni. Powiadają, że rząd ma zamiar zmie
nić ustawę państwa i chce zaprowadzić ostrożności policyjne. Załowaćby na
leżało, gdyby pogłoski te się sprawdziły, ponieważ politykę zewnętrzną po
wszechnie chwalą. Nawet mały Thiers ją pochwala.
— Na giełdzie dzisiejszej diskontowano za 106,000 fr. renty. Wielu ka
pitalistów, którzy przed kilku miesiącami sprzedali swoje papiery, starają się
je kupować przy wzmagających się kursach. Rothschild założył się na po
czątku tego miesiąca, że podnoszenie się kursów nie potrwa dni 14, przegrał
zakład i zapłacił przegrane 100,000 fr.
— Hr. Gricourt, towarzysz cesarza w powstaniu strazburskiem, a teraz
szainbelan cesarski, wyjechał do Omera baszy do Szumli z szczegółowemi po
leceniami. Chodzi o załatwienie sporu o komendę między Dinerem baszą,
marszałkiem St. Arnaud i lordem Raglanem.
— Chodzi pogłoska, że rząd ma zamiar nową zaciągnąć pożyczkę według
jednych wynoszącą 250, według drugich 500 milionów.
Straż burg, d. 16. Maja. — Obóz pod Marsylią będzie uzupełniony
w połowie przyszłego miesiąca. Z tutejszej załogi kilka tysięcy wojska wy
ruszyło do tego obozu. Ich miejsce zastąpią rekruci, ale tylko w części; za
łoga nasza przez to się pomniejszy. Wojna z Rosyą przestała zły skutek wy
wierać na stosunki handlowe i przemysłowe, i gdyby nie obawa o Prusy,
byłyby wróciły do stanu zwyczajnego.
(Kor. C%.) Paryż, d. 6. Maja. — Wszystko się wiedzie Napoleonowi
III., płodnemu w cierpliwość, giętkość dyplomatyczną i energią wojskową.
Dwór tuileryjski czeka z ufnością tryumfów. Cesarz wyczerpuje korzyści
aliansu angielskiego i nie będzie nic bardzo dziwnego, jeżeli sprowadzi czy to
do Tulierów, czy do Compicgne lub Fontainebleau królowę Wiktoryę. Książę
de Ligue widząc łaski jakich używa na dworze książę de Chimay, spuścił
z tonu i zaniechał jak inni sarkań i tradycyi arystokratyczno-monarchicznych
i prezentował się cesarzowi. Wnętrze Francyi jest zupełnie spokojne; zno
szenie się ajentów rosyjskich z legitymistami i socyalistami, pozostaje bez
skutku. W tych dniach dostał się do Mazas admirał Łazarew, mieszkający
zwykle w Auteuil. Aresztowanie jego rzuciło popłoch na Rosyan pozosta
łych we Francyi. Jen. Jomini zaniechał zwykłych promenad wieczornych po
brudnych zakątkach Paryża.
izba jest posłuszna. Ławy jej są w znacznej części puste. Opozycya
przeciw projektom do prawa jest zwykle liczna, ale projekta rządowe zawsze
przechodzą. Tym trybem przeszedł projekt do prawa, przepisujący transportacyą na zbrodniarzy skazanych na warowne więzienie. Zarzuty przeciw
wielkiej śmiertelności transportowanych zagłuszył Granier de Cassagnac, wo
łając, ze nie idzie o opiekowanie się zbrodniarzami, lecz o opiekowanie się
ludźmi uczciwymi. Projekt do prawa reorganizujący instrukcyą publiczną,
przejedzie jak inne. Dzienniki nie trudnią się rozbiorem projektów do praw;
publiczność mów deputowanych nie czyta, a prawa głosują się.
Rząd utrzymywał giełdę za pomocą eskomptów, ale kompania asekura
cyjna posiadająca wielkie masy renty, psuła mu robotę, prowadząc les deports, tojest sprzedając eskomptowanym tytuły renty a kupując jednocześnie
rentę a terine. Kompanie zyskiwały na tein znaczne summy, bo podczas es
komptów, różnica między comptant a a terme jest zwykle około 40 centymów.
Mówią ze rząd zakazał rzeczonym kompaniom prowadzić les deports, aby po
większyć skutek prowadzonych przez siebie eskomptów. Nie podaję tej no
winy za pewną, chociaż nią giełda bardzo się zajmuje. Renta ostatniej po
życzki trzyma się al pari. Rząd stara się o utrzymanie jej na stopie, aby otrzymać od subskryptorów wszystkie płatki pożyczki. W czasach wojennych,
jest to operacya trudna, ale rząd ma środki ku temu: kapitały, władzę i po
słuszeństwo.
Sprawa Montaleinberta nie zrobiła żadnego postępu.
La Presse odebrała prywatne ostrzeżenie za onegdajszy felieton w któ

rym p. Limayrac, rozbierając dzieło Ludwika Blanc, wyraził się zbyt przy
chylnie dla rewolucyi. PP. de Sacy i St. Ange z Debato w, odebrali także
ostrzeżenie prywatne od samego pana de Persigny, za artykuł, w którym
była mowa o podobieństwie wzięcia Kronstadu. — Debaty nie wiedząc co
robie, kłócą się z ł’L nivers. L Univers dziwi się że w Niemczech znaj
dują się dzienniki katolickie, trzymające z Rosyą w sprawie wschodniej.
Mamy czas ciepły ale dżdżysty. Paryż jest uroczy, bo makadam zamie
nił bulwary i wybrzeża Sekwany w ogrodowe aleje. Paryżanie zapominając
o zmiennem błocie bulwarów i wybrzeżu, godzą się z wiosennym eleganckim
makadamem, elegancj a zagląda teraz do ciasnych i brudnych zaścianków Pa
ryża. Paryż niema skwerów jak Londyn, mamki nie mają gdzie wychodzić
z dziećmi na spacer, ale ten stan Paryża jest już w wielkim postępie. Comfort walczy w nim zwycięzko z malowniczą lecz brudną i niezdrową średuiowiecznością przypominającą Marsylią i VS lochy. Rodziny mające dzieci na
flocie lub armii ekspedycyjnej, żyją w naturalnej a czułej niespokojności. P.
Hamelin ma męża na morzu Czarnem a dwóch synów na morzu Bałtyckim.
P. S. Mówią że Bawarya a szczególniej Neapol są przychylne powstaniu
greckiemu i że je wspierają pieniędzmi i oficerami; że z tego pfcWodu rząd
Francuzki źle widzi margrabiego Antonini ambasadora neapolitańskiego w Pa
ryżu itd. Od i Listopada do 3 Maja umarło na cholerę w Paryżu
osób.
Dziś umiera dziennie około 10 Cholera rozszerza się po departamentach.

inyliu.
Londyn, d. 17. Maja. — Times zamieszczana czele artykuł o Austryi,
o której teraz dobrze mówi. Czyni uwagę na wezwanie jej ostatnie Rosyi do
ustąpienia z księstw naddunajskich, jak następuje: wezwanie to w obecnem
położeniu rzeczy jest czystą formalnością, bo po klęskach poniesionych przez
armią rosyjską i jej niepowodzeniu, nie może cesarz Mikołaj jej cofnąć, bez
usiłowania w celu ocalenia honoru armii. W końcu mówi Times: zważając
na ukończenie tej nieszczęśliwej wojny za pomocą środków, któreby były naj
stosowniejszemu do udaremnienia prowadzenia jej dalej, cieszylibyśmy się ser
decznie, gdyby rząd austryacki nakoniec zdecydował się chwycić się środków,
któreby przybrały znamię stanowcze. Honor i pomyślność Austryi wymaga
takiego postępowania w wysokim stopniu. Powróciłoby to Austryi dawne
niepodległe stanowisko, które jćj się przynależy w Europie. Połączenie
się to z mocarstwami zachodni emi a mianowicie z Anglią (czy więc się
nie łączy?) wzmocniłoby Austryą, z którą Anglia chętnie się sprzymierzała
celem kładzenia kresu zdobyczom i utrzymania stałego pokoju w Europie.
— Artykuły jak grad padają po dziennikach angielskich z powodu Te
Deum w Moskwie odśpiewanego za zwycięztwo odeskie i na buletyn jenerała
Osten Sackena. Dzienniki opozycyjne atoli nie są zadowolone z bombardowa
nia Odessy. Advertiser pyta, czemu Dundas opuścił przystań odeską bez
uwolnienia okrętów handlowych francuzkich i angielskich z portu odeskiego?
Żądał ich wydania i oddalił się nic nie wskórawszy. Co gorsza, podarował
jeszcze guboruatorowi odeskiemu 50 majtków rosyjskich z zabranych statków
rosyjskich, zapewne, aby nimi car obsadził swoją flotę. Czyliż się można
dziwić z przechwałek rosyjskich?
__ żebrano na wsparcie żon i dzieci żołnierzy wysianych na wschód 40
tysięcy funtów szterlingów. Ponieważ nowe wojska wysyłają na wschód,
przeto summa ta wcale nie wystarczy na ten cel przeznaczony. Z tego po
wodu składki nowe otworzono i póty zbierać je będą, póki wojna trwać bę
dzie. Według regulaminu tylko 6 na iOO żołnierzom wolno się żenić. Wyż
sze stopnie począwszy od kaprala nie potrzebują na ten cel brać pozwolenia.
Każda więc kompania ma 6 żołnierzy żonatych. Skoro pułk opuszcza Anglią,
wolno oprócz kapralskich żon, zabierać 6 żon prostych żołnierzy na kompa
nią. Do Indyi i Australii pozwalają zabierać 12 żon na kompanią. Pułk wy
słany na wojnę nie może żadnej kobiety zabierać z sobą. Żonaci żołnierze są
wzorowi, bo takim tylko pozwalają mieć żony.
— Królowa i książę Albert odwiedzili wczora księcia i księżną Aumale,
tudzież księżniczkę Salerno.
Zawieszenie robót w Preston trwało 37 tygodni. Według obrachunków
wybrali stowarzyszeni robotnicy z kass robotniczych 100,000 ft. szt. na utrzy
manie życia. Strata opłaty za robotę wynosi trzy razy więcej. Szkodę ró
wnie dotkliwą ponieśli także właściciele fabryk.
Izba niższa. Posiedzenie dnia 16. Maja. Gibson wnosi rezolucyą
osnowy następującej: opłata stempla od gazet, pism peryodycznych jest źle
rozłożona i dla tego parlament powinien wkrótce się tą sprawą zająć. Według
litery prawa, niestempiowane pi$mo może zamieszczać uwagi nad wypadkami,
ale niewolno mu podawać faktów Gdyby na przykład powtórzyło drukiem
żal wynurzony przez Dundasa, że musiał bombardować Odessę, byłby za to
ukarany, ponieważ fakt ten powtórzył nie opłaciwszy stempla, gdyby zaś wy
drukował artykuł piorunujący przeciw admirałowi, że zaniedbał spełnić swój
obowiązek, byłby wolnym od kary. Równie nierozsądne są przepisy prawa
względem kaucyi; właśnie pisma peryodyczne, przeciw którym wymierzono
pierwotnie prawo, wychodzą .cało, a przeciwnie inne cierpią. Rząd niechaj
pamięta, że samą polityką wojenną niemoże się utrzymać i przy pierwszych
wyborach do parlamentu powinien wykazać, że się starał i popierał dobrą i tanią
prassę, celem wykształcenia ludu. Atttorney Generał przyznaje, że przyto
czone prawa wymagają rewizyi, ale Gibsona przedstawienia nienależy brać co
do litery. 0 satnowolności w zastosowaniu prawa mowy być nie może. We
dług zasady miano wzgląd na niestempiowane pisma peryodyczne dopóty, do
póki się ograniczały do specyalnych tematów, chociaż i fakta przytaczały;
liczba atoli ich tak wzrosła, równic jak zażalenia opłacających stemple, że
rząd ujrzał się nakoniec w konieczności utrzymania litery prawa. Utrzy
muje, że prawo dobrze jest zdefiniowane, mimo to poświęci jemu uwagę,
a tymczasem wnosi o usunienie z pod obrad tego przedmiotu. Bright upomina
izbę, aby się niedała uśpić gladkiemi słowami rządu i nieradzi, aby Gibson
cofnął swoją rezolucyą. Rząd nie troszczy się o stempel i o rzecz całą z po
wodu dochodów, jemu tylko chodzi o cel polityczny. Zniesienie stempla nie
wielką sprawiłoby ujmę w finansach, ale zrodziłoby tanią polityczną literaturę
dziennikarską, przystępną nie samym kapitalistom, którzy wielkie dzienniki
zakładają i utrzymują. Z tego jedynie powodu przywięzuje rząd wagę do
stempla dziennikarskiego. Izba niechaj porówna, tu rozkłada mówca amery
kańską i angielską poranną gazetę obok siebie na podłodze, jak mało Amery
kanie za takie płacą olbrzymie dzienniki, a jak wiele Anglicy za te drobne

dzienniczki. Rozwodzi się potem-nad systematem, wpływającym szkodliwie
na moralność ludu, który szuka oczytania się w sprawach i wypadkach ojczy
stych po szynkach, ponieważ niemoże w domu własnym trzymać taniego dzien
nika. Lord Palmerston zaręcza, że z osnową rezolucyi się zgadza, ale uza
sadnienie jej pochwalić nie może. Wnosi więc o zmienienie tej rezolucyi
w ten sposób, że prawo to wymaga, aby izba nad niem się zastanowiła, celem
rewizyi i poprawy jego. Z Brightem się niezgadza, ponieważ odchodzi od
założenia w rezolucyi zawartego; zgadza się atoli z Brightem, że byłoby rze
czą zbawienną, aby klassy niższe ludu miały otwarte źródło oświecania się i że
obecny podatek od stempla z finansowych tylko względów jest pobierany.
Gibson oświadcza, że niemoże przystać na żadną zmianę rezolucyi, któraby
go zobowiązała przystać na przejrzenie prawa stemplowego, ponieważ życzy
sobie, aby całe prawo było zniesione. Lord Palmerston oświadcza, że nawet
przeciw pierwotnej rezolucyi niema nic do nadmienienia, byleby stąd nie wy
prowadzano oskarżenia przeciw urzędnikom dochodów. Ponieważ Gibson
oświadcza, że niemiał na myśli tego oskarżenia, przeto Attorny Generał cofa
wniosek o uchylenie rezolucyi, którą izba śród pochwał przyjmuje.
Wanderer donosi ze Lwowa w połowie Maja: niemal codzień odbie
ramy tu wiadomości z Odessy i południowej Rossyi, ale tak lakonicznie i ostro
żnie napisane, że dopiero porównywając kilka listów ztamtąd, dorozumieć się
możemy, co w nich właściwie chciano powiedzieć. Ostrożność na te czasy
jest konieczną,*bo niemasz sztafety, któraby nie przywiozła listów odpieczętowanych. Dwie okoliczności z tych wiadomości wyczytaliśmy i nieulegają
żadnemu powątpiewaniu, to jest, że Odessa daleko więcej ucierpiała, aniżeli
Rossyanie w swoich buletynach przyznają i że Rossyanie korzystali z czasu
na parlamentowanie przeznaczonego i sprowadzili do portu okręty handlowe
francuskie i angielskie na bezpieczne miejsce. Po odejściu floty połączonej,
wciąż jest port odeski przez okręty wojenne blokowany, reszta floty popłynęła
do Sewastopola.
(Czusj Lwów, 10. Maja. — Księżna Sapieżyna sprawiła nam miłą
niespodziankę. Za jej staraniem odbył się w niedzielę popołudniu koncert
amatorski. Produkcye amatorskie tak teatralne jak koncertowe nie mają zwy
czajnie wiele artystycznej wartości, koncert jednakże, o którym mowa, na
leży w tym względzie do wyjątków, bo nietylko odznaczył się liczbą talentów
po większej części z miejskiej klassy, które w nim brały udział, lecz i wyko
naniem postawił nam niezbity dowód, że miasto nasze w zawodzie muzycznym
coraz więcej postępuje. Również i publiczność zebrała się bardzo liczna, a tą
oznaką zamiłowania w muzyce dała sobie najpiękniejsze świadectwo, że wy
kształcenie muzykalne nie jest jej obce. Wszakże przyjemność i zabawa nie
były wyłącznym celem koncertu. Księżna Sapieżyna urządzając go, miała
namyśli cel o wiele wznioślejszy, szło tu o wsparcie jednego z zakładów do
broczynnych, nad któremi zacna ta dama opiekę swoją rozpościera, a do
rzędu tych zakładów należy «Cerownia«, dla której dochód z koncertu był
przeznaczony. „Cerownia jest to dom przytułku dla ubogich dziewcząt.
Ubóstwo i nędza prowadzą zwykle te biedne istoty ua różne bezdroża, wyr
wać je z tej przepaści i usposobić do życia pracowitego i porządnego, jest za
daniem »Cerowni«. Każda dziewczyna znajduje tu za opłatą najwięcej 4 złr.
miesięcznie przyzwoite utrzymanie i pobiera różne nauki. VV tym celu umie
szczone są w zakładzie cztery płatne kobiety tak do dozoru dziewcząt, jak
dla nauki robót ręcznych; do nauki czytania i języka niemieckiego dochodzą
nauczycielki. Obecnie znajduje się tam 50 dziewcząt. He koszta utrzymania
ich wynoszą, ztąd się można przekonać, że sam lokal, w którym się mie
szczą, kosztuje rocznie 501) złr., i dla tych tak znacznych wydatków dobro
czynność jedynym jest funduszem, bo nawet owe 4 złr. miesięcznej opłaty nie
pochodzą nigdy od familii dziewcząt, lecz od osób zupełnie im obcych.
Tylko gorliwość i wpływy tak znakomitej damy jak księżna Sapieżyna,. są
w stanie utrzymać podobny zakład z chwilowych darów. Ekonomią i bez
pośrednim codziennym nadzorem i zarządem tego zakładu trudni się pani adwokatowa Komarnicka.W tej chwili bawi we Lwowie sławny tenorzysta włoski Moriani, i mamy
nadzieję, że wystąpi w publicznym koncercie.
W teatrze polskim wystąpiło kilku miejscowych artystów w »Fra-Diavolo«. Publiczność witała ich tak burzliwemi oklaskami, że za wystąpieniem
każdego z nich, gra na chwilę przerywaną była. W końcu wywołano No
wakowskiego, który nie jest jeszcze angażowany7, dowiaduję się wszakże,
że nowa dyrekeya zaproponowała już p. Nowakowskiemu kontrakt pod dawniejszemi warunkami, mamy7 więc nadzieję, że wkrótce zobaczymy ulubio
nego naszego mistrza na scenie.
W uniwersytecie odbyła się w sobotę publiczna promocya p. Artura Ma
ciejowskiego na doktora praw, przedmiotem dyskusyi, były między innemi
pierwotne ustawy polskie pod względem posiadania dóbr ziemskich w poró
wnaniu do tych ustaw w ówczesnych państwach germańskich. — Nominacye
na komisarzy obwodowych są każdej chwili spodziewane. — Niezwyczajna
ospa i tyfus panują w mieście, śmiertelność też z tego powodu jest wielka.—
Dziś poprzylepiane kartki po rogach ulic donoszą o śmierci hr. Romana Karnickiego, hr. Franciszka Humnickiego i Martynowicza starosty żółkiewskiego.

Grecya.

Donoszą z Aten pod duiem 12., że jenerał Kalergis, który przepowie
dział, iż powstanie się nieuda, powołanym został przez króla w dniu 10.
Maja i miał posłuchanie przez kilka godzin trwające. Sądzą, że pojedzie
w missyi do Paryża, lubo go nienawidzą patrioci za jego przepowiednią.
Anglia i Francya, żąda w ostatniej nocie, aby Grecya w przeciągu pięciu dni
zadość uczyniła żądaniu tureckiemu, w przeciwnym zaś razie odjadą posłowie.
Według najnowszych wiadomości z Aten z dnia 12. Maja, Fuad Elfendi,
komissarz turecki, stoi w Arcie z 15,000 wojska tureckiego. Powstanie pra
wie całkiem przytłumiono. Przywrócono komunikacyą z Preweza.
Piszą z Korfu pod dniem 9. Maja, że Anglicy zabrali 8000 karabinów dla
Grecyi przeznaczonych, które były na rachunek rossyjski w Belgii zrobione.
Broń tę sprowadzono do Malty.

— Sold, freund donośi o powstaniu greckiem: Wzburzenie między
słowianami greckiego wyznania w Serbii tureckiej i Albanii, z każdym dniem
się wzmaga, i porta śle co może żołnierza z Widdynu, Adryanopola i Stani-
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bnłu do Prizrenu (stolica dawnego cesarstwa serbskiego) Monastyru, tudzież
do prowincji Epiru i Tessalii. V\ ojska te składają się z regularnych mzamów i redyfów; ale zamierzone rozbrojenie baszy bozukow nie idzie, owszem
rozkazem dziennym Omera baszy do ferikow (jen. dywizji) polecono, aby
wojska nieregularne obracać na załogę twierdz, i służbę garnizonową po mia
stach i tam ich ćwiczyć, a zbiegów natychmiast po schwytaniu rozstrzelać.
Wszakże wielom z tych zbiegów z nad Dunaju powiodło się dostać do domu,
a basza Janiny obrócił ich przeciw powstańcom greckim.
W liście z Prewezy z d. 27 Kwietnia potwierdzono doniesienie o klęsce
b. jenerała greckiego Grivas, jaką tenże poniósł pod Mecowem przez baszę
Janiny. Powstańców liczono około tysiąc, ale nie mieli oni ani jednego działa,
zabarykadowali się przeto w domach, a resztę zabudowań spalili. 35110 Tur
ków z 8 działami uderzyło na stanowisko greckie. Grivas trzymał się w niem
przez 6 dni, już liczył 100 zabitych i 165 rannych, a kiedy mu zabrakło nietylko amunicyi ale nawet żywności, postanowił się zresztą przerżnąć przez
nieprzyjaciela, co też nastąpiło w nocy z dnia 10. na II. Kwietnia. Z 400
ludźmi dostał się na wyżyny Agrafy, a tam rozpierzchła się reszta sił jego,
tylko 16 zbrojnych przysięgło bronić go, i garstka ta dostała się do granic
królestwa greckiego, gdzie znów oczekuje ludzi, pieniędzy i amunicyi.

OBWIESZCZENIE.
W czasie od 1. do 15. Maja r. b sprzedawali pie
karze poniżej wymienieni chleb i bułki przy równej
dobroci po następującej wadze:
I. Chleb piękny po 5 Sgr. fuut. lllt.
1) Gustaw Maywald, Sw. Wojciech 3.. . . 4 2
2) Walenty Preissler, Piekary 21................. 4 1
3) Ignacy Osiuszkiewicz, Św. Marcin 12. . 4 —
4) Marcin Osiuszkiewicz, Piekary 5.............. 4 —
II. Chleb średni po 5 Sgr.
1) Ignacy Osiuszkiewicz, Sw. Marcin 12. . 4 16
2) Karol Wrzesiński, Sw. Wojciech 6. . . 4 14
3) Walenty Preissler, Piekary 21................ 4 13
4) Antoni Godziałkowski, Chwaliszewo 33. 4 12
5) Ernest Faden, ulica Młyńska 18............... 4 12
6) Franciszek Wiałecki, Św. Wojciech 14. 4 11
III. Chleb pośledni po 5 Sgr.
J) Fryderyk Knupfer, Św. Marcin 63. ... 5 —
2) Antoni Jagodziński, Ostrówek 27........... 4 24
3) Katarzyna Walczakiewicz, Środka 37. . 4 24
4) Andrzej Ratayczak, Środka 48............... 4 23
IV. Bułki po 1 Sgr.
h>t.
j) Adam Toczkiewicz, Rynek 71.................... 14
2) Adolf Krug, ulica Wrocławska 33.............. 14
3) Karol Schmidt, ulica Żydowska 3................ 14
4) Henryetta Mcnzel, Chwaliszewo 4...............14
5) Marceli Stęszewski, Środka 65..................... 14
6) Albrecht, warownia Winiary........................14
Poznań, dnia 17. Maja 1854.
Królewskie Dyrcktoryum Policyi.
SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Król. Sąd powiatowy w Krotoszynie.
Wydział 1.
Parcelle w Ladenbcrg pod Nr. 6., 10. i 14.
położone, własnością Karo la Berki będące, osza
cowane na 9803 Tal. 3 sgr. 9 fen. wedle laxy, mo
gącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być dnia
4. Września 1854. zrana o godzinie 1 Itej w miej
scu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.
Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają
się, ażeby się pod uniknieniem prekhizyi zgłosili
najpóźniej w terminie oznaczonym.
Krotoszyn, dnia 13. Grudnia 1853.

Aukcya.
Z polecenia tutejszego Konsystorza Jeneralnego
Arcybiskupiego sprzedawać będę w piątek dnia 26.
Maja r. b. przed południem o godzinie lOtej w bu
dynku konsystorskim przy Tumie pod Nr. 2. roz
maite nieużyteczne srebra kościelne, przez publi
czną łicytacyą najwięcej dającemu za gotówkę.
Poznań, dnia 22. Maja 1854.
_______
J a n o w i c z, Rendant konsystorski.
OBWIESZCZENIE.
Magistrat miasta Kalisza, podaje do publicznej
wiadomości, iż jarmark na wełnę, odbędzie się w
mieście Kaliszuw dniach 19./31. Maja 20 i 21
Maja, l i 2 Czerwca roku bież, na który zaprasza
się interesowaną publiczność.
W Kaliszu, dnia 3/15. Maja 1854.

Saletrę z Chili i
Pat. PwUand -Cement
ofiaruje
Teodor Baarth,
w Poznaniu przy Szewskiej ulicy Nr. 20.

Nożyce do owiec

uznane za praktyczne, poleca i w tym roku na
nadchodzącą strzyżę owiec J|. Bśluy,
przy Wrocławskiej ulicy Nr. 3,

Wiadomości handlowe,
Berlin, d. 20. Maja. — Pszenica 92—103 tal., żyto 68—72 tal., jęczmień
50—55 tal., owies 36 41 tal., groch 64—70 tal., rzep zimowy 84—83
tal., rzepik zimowy 83—82 tal., olej rzepiowy I2| tal., olej lniany 13 tal.,
okowita bez beczki 32| tal.
j
/
Szczecin, dnia 20. Maja. — Pszenica 94—105 tal., żyto 68—71 tal.,
okowita i 1 tal.

Przybyli do Poznania dnia 22. Maja.
BAZAR: Moszczeński z Wiatrowa; Dąbrowski z Winnej góry.
HOTEL BAWARSKI: Kamiński z Gulczewa; Karczewski z Krotoszyna.
POD CZARNYM ORŁEM. Suchorzewski z Tarnowa; Dzierżanowski z Glinna.
HOTEL DREZDEŃSKI: Taczanowski z Słaboszewa; Szczaniecki z Bród- Breza

z Jankowie; Radoński z Dominowa.
Jezierski z Czarnkowa; Długołęcki z Samostrzela; Gajewski
z Wroniaw; Lossow z Starczanowa.
HOTEL PARYZKI: Brzyski z Jabłkowa; Wołniewicz z Dembicza.
HOTEL BERLIŃSKI ; Sokolnicki z Wszemborza; Świniarski z Charkowa.
HOTEL DU NORD:

Do łaskawego uwzględnienia dla
cierpiących na zatwardzenie etc.
osobliwie na kurcze żołądka.

Na rogu Gołębiej i Szkolnej ul. pod Nr. 5. jest
obszerny i suchy skład wełny na 100 centnarów
i staneya do wynajęcia.

|

•F Kołaczkowie | mili od Szu
bina są 3GO skopów 2iA letnich
nasprzedaż.

fF Urbanowie pod Poznaniem są po
Zamiejscowych pacyentów, którzy się już do
mieszkania letnie do wynajęcia.
mnie zgłosili, upraszam o poprzednie zawiadomie
nie o ich przybyciu, ponieważ dla braku czasu,
Wysokiej szlachcie i szanownej publiczności niniemogę natychmiastowej pomocy przyrzekać. Aże niejszem donoszę, żem w mieście tutejszem jako
by wzmiankowanych pacyentów na próżne koszta tapicer osiadł i polecam przy umiarkowanych ce
podróży tu dotąd nie wystawiać, pozwalam sobie nach rzetelną robotę.
donieść, źe mój sposób leczenia także na
Wilhelm Albrecht,
przy ulicy Małe Garbary Nr. 4.
drodze korespondencyi załatwić się po
zwala.
Kutii f oitjt.
Dobrze urządzony wyszynk i restauracya jest
Berlin, Friedrichsstrasse Nr. 188.
dla innych przedsięwzięć od Śgo Jana do sprzeda
nia. Na życzenie mogą takowe natychmiast być
i ' Zaopatrzyłem się w prawdziwe
odstąpione. Bliższą wiadomość udzieli Ekspedycya tej gazety.
importowane

g Barnaś

Z żniw przeszłorocznych (które to żniwa od kilku lat jako najlepsze były) wnajwięcej znanych fabrykach w Hawannie asW sortowanych. Polecam także cygara mocne, z żniw dawniejszych lat.
Berlin, dnia 21. Maja 1854.
S
Gustaw Adolf Sckleh,
liwerant nadworny.
NB. Po tych samych stałych cenach jak tu
w miejscu, sprzedają się także wszelkie
CB
gatunki cygar w składzie moim W Poyg

Różne Mydlą medyczne!

^na^u przy placu Wilhelmowskim pod g

t. j. ziółkowe, kamforowe, siarczanne i t. p. prze
ciw zastarzałym suchym liszajom, piegom, szorst
kości, pryszczom, jako też wszelkim plamom i wy
rzutom, oraz Angielskie Mydła pływające
— do kąpieli—-My dło tak zwane Abgangsseife
i My dło B u11 ri ch’ a na odciski, po cenach umiar
kowanych poleca jako skuteczne
•j. NŁoryenstern i Londynu,
Wodna ulica Nr. 8.

Świeża włoszczyzna i jarzyny każdego gatunku
są do nabycia w ogrodzie dawniej Hoydeyo.
Drugą nadselkę nowych bardzo delikat

GRAND

CHOIS de PIANOS

nych

śledzi .flałjes poleca tanio
Jakub Appeł.
Kurs giełdy berlińskiej.

FABRICANTS DE P1AN0S-F0RTE,
Hummerei 17. a Breslau.
Nowe arkusze kuponowe do listów zastawnych polskich dostarcza jak najtaniej.
Handel wexlowy. BI. Seeydll.

Do sprzedania lub wydzierżawienia
folwark około 310 morgów mający, w wsi Bśttntieńcu pod Kłeckiem powiatu G ni eź hi li
ski eg o. Bliższe wiadomości udzielą obrońca pra
wa Kellermann w Gnieźnie i tajny radzca
sprawiedliwości Ryli w Poznaniu na frankowa
ne listy.

Lekarz praktykujący, akuszer i chirurg Dr.
osiadł w Ostrowie.

Szlam

I Ste- I

Dnia 20. Maja 1854.
Pożyczka rządowa dobrowolna.........
dito
z roku 1850..........
dito
z roku 1852..........
Obligi długu skarbowego..................
dito premiów 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,

pr. kurant
papie- I goto.
rami. | wiznn

96j
96|
96|
’83

911
qi

A.

Całkiem praktyczny gospodarz, który przez lat
18 w zawodzie tym pracował, bezźenny, wolny
od wojskowości, posiadający oba języki krajowe,
mogący w razie żądania złożyć kaucyą, szuka po
mieszczenia dla siebie od Sgo Jana r. b.e Bliższych
wiadomości udziela Księgarnia pana
skieyo przy ulicy Nowej.
Dwa nowe angielskie stucery są tanio do naby
cia w handlu żelaza

Pszenicy, szefel............. .................
Żyta, szefel .....................................
Jęczmienia, szefrl...........................
Owsa, szefel.....................................
Tatarki, szefel..................................
Grochu, szefel..................................
Ziemniaków, szefel........................
Siana, centnar .................................
Słomy, kopa..................................... 5
Masła, garniec................................. 2
Spiritusu (becika 120 kw.)80 f Trał 28

15
26
22
16
5
10

3l
2
2
1
1
2
_
6 _
7
2
29

23 3
24 3
24 6
16 8
23 3
20 —
27 6
25
15 —
10 —
— ~~

