Telegraficzna wiadomość Gaz. M. Ks. Pozji.
Berlin, d. 1. Czerwca 1854., o godzinie 8 minut 45 przed południem.
Odebrano w Poznaniu d. 1. Czerwca 1854. o godz. 9 minut. 18.

Wiedeń, w Czwartek 1. Czerwca. — Nieporozumienie Grecyi z nrocarstwami zachodniemi zupełnie załatwione. Król Otto ogłosił swo$
neutralność i powołał nowe ministerstwo.
Przesłano z Berlina d. 1 Czerwca 1854. o godz. 12 min. 39.
Odebrano w Poznaniu d. I Czerwca 1854. o godz. I min. 44.

Paryż, w Czwartek 1. Czerwca. — Dzisiejszy Monitor zbija wiado
mość o wysłaniu parlamentarza z Silistryi do obozu rosyjskiego i po
wiada, że jutro lub pojutrze odejdzie z Wiednia wezwanie urzędowe
(sommation) do Petersburga. Potwierdza się nakoniec ogłoszenie neu
tralności greckiej i zmiana ministerstwa greckiego.
Telegraficzne wiadomości.
Szumią, d. 23. Maja. — Rosjanie przypuszczali cztery razy
szturm do Silistryi, ale za każdym razem z wielką stratą byli
odparci. Omer basza sposobi się do odsieczy Silistryi.
Triest, d. 30. Maja.— Mamy wiadomości z tfossńmr/yftopola
'
Maja. Vv edług triestSKiej gazety zażądano od porty 30,000 koni pakunkowych
i 4000 sprzężajnych wołów dla wojska posiłkowego, które ma ruszy do
Gallipoli (?). w Warnie odbył się kongres wodzów. Według tejże gazety,
8000 Francuzów wylądowało w Pireu.
Wiedeń, d. 31. Maja. — Według dzisiejszego Lloyda, Rosjanie
cztery razy przypuścili szturm do Silistryi, Turcy jednak utrzymali się.
Omer spieszy z odsieczą.
Według dzisiejszej Pressy wiedeńskiej wydał rozkaz książę Paszkie
wicz, aby posiłki będące w marszu z Braiły i Bukarestu zatrzymały się.
Berlin, d. 1. Czerwca. — Naj. Pan raczył zamianować dyrektora sądu
powiatowego Kaempfferta w Darkehmen w skutek jego życzenia obrońcą
prawa i notaryuszera w departamencie sądu apelacyjnego w Insterburgu z ty
tułem urzędowem radzoy sprawiedliwości, tudzież adjunkta dr. Roberta
Hefftera nauczyciela przy gimnazjum w Bydgoszczy.

Berlin, d. 31. Maja. — Korrespondent berliński pisze do gazety wezerskiej: podobnie jak Bunsen zwrócił uwagę gabinetu angielskiego, że nie po
winien skłaniać Prus do kroków nieprzyjacielskich przeciw Rosyi, nie dawszy
gwarancyi państwu, że będzie zabezpieczone przeciw napaści Rosyi, tak tez
pan Rochów w Petersburgu, lubo kilka miesięcy wcześniej rozbierał skutki
sprzymierza między7 Prusami a Rosyą. Podobnie jak Bunsen twierdził, że
otwartą i bardzo niedogodną granicę na wschodzie Prus należałoby wzmocnić
i przewagę Rosyi na Bałtyku złamać,, tak p. Rochów zapytał gabinetu petersburgskiego, jaką pomoc mógłby ponies'ć Prusom na przypadek sprzymie
rza. Gabinet angielski uznał słuszność uwag, Bunsena i uwiadomił o tern
jeszcze tego samego dnia lord Clarendon posła pruskiego: rosyjski zaś ce
sarz oświadczył, że w przypadku sprzymierza z nim zawartego, Prusy7 po
winny bronić własnemi siłami reńskiej prowincyi, a zanim teatr wojny7 prze
niesie się nad Elbę, bodaj będzie w możności przyniesienia pomocy. Poseł
pruski w Londynie dążył do polepszenia granicy wschodniej pruskiej, a po
seł pruski w Petersburgu rozbierał kwestyąw jaki sposób najmniej stracić mo
gą Prussy.
(Kor. Cz.) — Cała prawie prasa europejska mówi z taką pewnością
o zbliżeniu się a raczej o przystąpieniu Austryi do przymierza z państwami
zachodniemi, że powątpiewanie o tern albo utrzymywanie przeciwne możuaby
uważać za upór. Wszakże przy tym uporze muszę obstawać tak długo, do
póki połączenie się Austryi z zachodem nie będzie potwierdzone mocniejszemi
dowodami, aniżeli nim jest zamiar wyciągnienia obserwacyjnego korpusu po
nad granicami rosyjskiemi. Samo istnienie osobnego przymierza pomiędzy
Austryą i Prusami upoważnia do wniosku, że dotąd zewnątrz tego przymie
rza, nie mogło być zawarte inne ściślejsze pomiędzy Austryą i państwami za
chodniemi. Osnowa przymierza pruskoaustryackiego, podana przez Independance, nie jest oczywiście zupełną, jest to zaledwie szkilet rzeczywistej
osnowy, o szczegółach osobnej militarnej konwencyi nie ma tam żadnej wzmianki,
a właśnie konwencja ta jest najważniejszą, bo ona stanowić ma o przypadkach
czynnego państw niemieckich do sprawy -wschodniej wmieszania się. Lecz
w osnowie przywiedzionej przez dziennik belgijski ważne są dla obecnej chwili

dwa inne punkta. W artykule 4tym obowiązują się oba kontraktujące mo
carstwa, komunikować akt przymierza wszystkim niemieckim rządom i we
zwać je do przystąpienia do niego. W artykule 5tym przyrzekają oba mo
carstwa, że niezawiśle od ogólnych zasad tego traktatu w żaden osobny zwią
zek z innem państwem nie wejdą. Pierwszemu artykułowi stało się za dość:
Austryą i Prusy komunikowały nie tylko już rządom niemieckim akt zawar
tego pomiędzy sobą przymierza i wezwały je do przystąpienia do niego, lecz
objaśniły także osobną deklaracyą wystosowaną do bundestagu swoje, rze
czonym traktatem określone ewentualne w sprawie wschodniej stanowisko.
W bundestagu mają być pojutrze obrady nad tą deklaracyą; państwa niemieckie-nadto wysłać mają 25. b. m. pełnomocników na zjazd do Bamberga, aby
się względem przystąpienia do traktatu pruskoaustryackiego bliżej pomiędzy
sobą porozumieć. Jeżeli się juz ztąd okazuje, że przed uchwałą bundestagu
i przed decyzyą zjazdu bambergskiego, Austryą w bliższe stosunki z zacho
dem nie wejdzie i wejść nie może, boby7 to było wy bieżeniem za granice okre
ślone traktatem podanym pod obrady Związku niemieckiego; to wzmianko
wany7 wyżej artykuł 5ty tego traktatu prawnie nie pozwala Austryi wchodzić
w ocobńy związek z innemi państwami. Oto przyczyny7, dla których, nrews|> minając o innych, upieram się przy potwierdzeniu przeciwko całej prasi zaclu Iniej a w większej części i niemieckiej, że Austryą nie weszła dotąd
w żadne bliższe porozumienie się co do wspólnego z nim działania
przeciwko Rosyi. Czy Austryą nieuczyni tego później, to rzecz inna. Być
może źe się to stanie, ale wtenczas jeszcze współdziałanie Austryi będzie,
zdaniem mojem, tylko krokiem pośredniczącym pokój, a nie otwartą wojną
przeciwko Rosyi. Utrzymywania dzienników zachodnich i niemieckich, że
Austryą najdalej w dwóch tygodniach Rosyi wojnę wypowie, okaże się twier
dzeniem równie fałszywem, jak niera było dotąd dziesięć innych. Dzienniki
pomniejszych państw7 związku niemieckiego zapełnione są w7 tej chwili szczegółowemi politycznemi rozumowaniami odnoszącemi się do kwestyi przystą
pienia do traktatu prusko-austryackiego. Rozumowania te w7skazują na ró
żnicę, która istnieje pomiędzy7 udzielnością polityczną państw związkowych
a udzielnością państw europejskich pierwszego rzędu, Prus i Austryi, które
i po za związkiem mogą wchodzić w7 różne z zagranicą stosunki i związki,
które państwom związkowym są właściwie obce. Skoro jednak Austryą
i Prusy traktat swój poddają pod rozwagę związku, wzywając go do przy
stąpienia do niego, traktują temsainem związek jako trzecią potęgę, która ma
prawo czynić z swej strony zastrzeżenia, a mianowicie pytać się, o ile za
bezpieczone powyższym traktatem interesa obu państw pierwszego rzędu od
powiadają interesom państw związkowych? Otóż rozumowania te w dalszem
następstwie przychodzą do wniosku, że cele wojny7 zachodu z Rosyą nieod
powiadają interesom państw związkowych, że czynne współdziałanie z zacho
dem nieubezpiecza leCz na szwank wystawia też interesa, że zatem polityka
tylko ściśle neutralna może być zadaniem związku. Wreszcie, jeżeli mimo
tych względów związek w razie danym wystąpić ma czynnie, to w przy
szłych układach pokoju powinien mieć udział jako osobna niezawisła potęga,
powinien być udzielnie, nie przez Austryą ani Prusy, lecz przez własnego peł
nomocnika "reprezentowanym, ażeby w interesach swoich nie poniósł uszczerb
ku. Rozumowanie te jak widzicie, nie są błahe. Możecie sobie także wy
stawić, jak o nich mówią Turkom przyjazne dzienniki. Dość nadmienić, że
je nazywają rosyjską intrygą. Bądź jak bądź, stanowisko państw niemieckich
pierwszego rzędu nie jest tak swobodnem, aby od reszty Niemiec było niezależnem. Jeżeli opinia publiczna w Niemczech, jak Gazeta Kolońska
mniema, poklaskby dała Austryi, gdyby taż Rosyi wojnę wypowiedziała, to
wielka część rządów niemieckich widziałaby się do żywego postanowieniem
tern dotkniętą. Prusy utrzymujące się na stanowisku" neutralnem, mogłyby
łatwo widzieć sprzymierzeńcami w Niemczech tych, którzy w koalicyi darmstadtskićj najwięcej przeciw nim intrygowały. Poczekajmy, co nam zjazd
bamberśki objawi.
Przyczyną odwołania p. Bunsena, posła pruskiego w Londynie, miała
być następująca okoliczność. P. Bunsen w poufnej depeszy do dworu swego
objawił myśl swoją co do możebności zmian terytoryalnych w dzisiejszym
składzie państw europejskich, i napomknął w szczególności, że zajęcie przez
Prusy Inflant i Kurlandyi przyczyniłoby się bardzo do utrwalenia pokoju eu
ropejskiego. Rząd pruski, zdziwiony mocno takowym projektem, zapytał
w Londynie, czy rządowi angielskiemu projekt ten jest wiadomy. Lord Aberdeen odpowiedział , że integralność państwa rosyjskiego w obecny7ch granicach
uważa za niezbędny warunek równowagi europejskiej, o której utrzymanie
głównie mu chodzi. Rząd pruski oświadczył, że zupełnie się z tern zgadza,
i posła swego odwołał. Tak pisze dziennik angielski Press. Za prawdzi-
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wość nie ręczę; ale to prawdą. żę.w Niemczech istnieje dotąd bardzo wielu
rozbitków gotajskich i epigonów frankfurtskiego parlamentu, którzy na nowo
a la Arndt zaczynają pytać się,, gdzie są granice ojczyzny niemieckiej, i szcze
gólniejszy pęd mają ku wschodowi.. Jeden z takich epigonów rozpisał się
świeżo podobnie, datując z Konstantynopola, w dzienniku Grenzbothen, gdzie Rosyi granice oznaczył na pińskich błotach, a Polskę wcielił
do Niemiec.
,
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Północny iealf imjny.

Monitor ogłasza depeszę posła francuskiego przy dworze duńskim do
ministra spraw zagranicznych:
Kopenhaga, 28. Maja.
Trzy fregaty parowe zburzyły szańce wewnętrzne w Hango. Anglicy
mieli trzech poległych i kilku rannych. Strata Rosyan była dość znaczna.
Magicienne, który przywiózł tę wiadomość, opuścił admirała Napiera w d
23. przed Hango, gdy się sposobił, jak powiadano, do uderzenia na główna
warownią.
Kopenhaga, 29 Maja. — Trzy okręty angielskie ostrzeliwały baterye
Gustawsvórn w d. 22. Maja. Parowce mało ucierpiały, ale baterie wiele. Głó
wny atak miał nastąpić w d. 23. Maja.
Kieł, 29. Maja. — Francuska flota dziś przystań naszą opuszcza i dla
tego nie przyjmuje odwiedzin.
Daily News donosi z Paryża pod d. 28. Maja: dziś dowiaduję się z wiarogodnego źródła, że 12,000 Francuzów i 5000 Anglików przeznaczono do
Szwecyi, aby poprzeć oczekiwane wypowiedzenie wojny Szwecyi przeciw
Rosyi.
Pan Leouzon-Leduc opisuje w La Presse Kronsztadt jak następuje:
Kronsztadt pisze p. Leouzon-Leduc pofinlandzku Retusaari (wyspa pcheł)
leży w zatoce finlandzkiej w odległości 27 kilometrów od Petersburga. Po
wierzchnia jego długą jest blisko 9 mil z których 7 przynajmniej przeciąga się
w kształcie języka na zachód, reszta zaś to jest część główna wyspy tworzy
kwadrat prawie doskonały.' Grunt Kronsztadtu najeżony jest skałami i zło
żony z granitu tak jak powiększej części wszystkie brzegi północne Bałtyku.
Lato w Kronsztadzie jest mniej gorące niż w Petersburgu, zima twardsza.
Termometr spada częstokroć na 30, 35 a nawet 40 stopni niżej 0.
Od miesiąca Grudn. aż do końca Marca otaczają go lody i rozciągają się
w około na kilka mil. Lód jest tak mocny że utrzymać może i ludzi i konie.
Stawiają wtedy na zatoce na półdrogi od Petersburga rodzaj oberży, gdzie
podróżny znajduje herbatę, wódkę i inne likwory służące do rozgrzania się.
Może z jakie dwadzieścia razy sami odbyliśmy tę ciekawą przeprawę. Jedna
kowoż czasem trzeba powiedzieć okropna powstaje burza i psuje tę lodowatą
drogę otwierając głębokie i szerokie w niej przerwy. Lecz nieprzestrasza to
nikogo. Stojące warty od czasu do czasu, przybiegają za danym znakiem
z deskami i balami, przepaść w mgnieniu oka jest pokrytą, i pędzi się da4
lej cwałem.
Kronsztadt założony został przez Piotra wielkiego. Geniusz ten zrozumiał
zobaczymy zaraz dla czego, jak wielkiej wagi może być forteca dla miasta,
które budował na brzegach Newy. Zaraz z początkiem r. 1703 przywołani
tam byli robotnicy i pracowali według jego planów’. Jednakowoż Piotr w\
nie starał się naprzód o ufortyfikowanie Kronsztadtu. Zaczął od małej wy
sepki będącej na samym cyplu wielkiej wyspy. Kazał tam wznieść cytadeilę
i nazwał ją Kronslott (zamek korony.)
Cytadeilę tę uzbroił car we wszystkie działa jakiemi tylko mógł wtedy
rozporządzać, i na pamiątkę tego rezultatu kazał wybić medal do którego sam
dał rysunek. Z jednej strony była cytadela Kronslott z napisem: Pallas quam
condidit arcem ipsa colit, a później Cronslott media hiemc, Russ. iraperat.
constructa MDCCIII. Na drugiej stronie medalu było morze z wschodem słońca,
a na brzegu Pallas otoczona narzędziami matematycznemi; dalej na wodzie
ptak w gnieździe i okręt płynący z rozpuszczonemi żaglami, z tym podwój
nym napisem: Hiberno tempore nidis ineubant halciones, tum viatutamaris —
maris finnici securitas.
Skoro Kronslott był już w stanie obronnym, Piotr w. zwrócił swe stara
nia do Kronsztadtu. W krótkim bardzo czasie przerobił go na port obszerny
i bezpieczny, który z jednej strony przedstawiał schronienie i miejsce do wy
lądowania gotowe dla okrętów’ cudzoziemskich, z drugiej strony zasłaniał ód
napadów szwedzkich na wznoszącą się czynnie budowę Petersburga.
Od Piotra w. az do cesarza Mikołaja, panujący w Rosyi nie zwracali na
niego uwagi. Celem ich nie była marynarka narodowa, a zatem i miejsee
którego cała ważność była w położeniu morskiem, nie stawało się przedmio
tem ich pieczy. Szczególnie też cesarz Aleksander zostawił Kronsztadt
w wielkim opuszczeniu.
Cesarz Mikołaj wstąpił na tron wT innych zupełnie zamiarach i natych
miast wziął się do dzieła. Zatrzymał silną dłonią nadużycia jakie się działy
w arsenałach i powiedzieć można śmiało, że Kronsztadt stan w jakim się dzi
siaj znajduje, jemu zawdzięcza. Wszystko tam jest nowem, zaledwie ślady
tylko przeszłości zostały, wszystko nos i na sobie cechę tej olbrzymiej
wielkości jako też i tej samowładnej jednostajności, która charakteryzuje
wszystkie budowy cesarza Mikołaja. Kronsztadt liczy 8000 mieszkańców
i 20,000 garnizouu. Na dziewięćset domów, które składają jego ulicę, sto
tylko kamienic jest z kamienia., Ale arsenały, doki, szpital marynarki w któ
rym jest 3000 łóżek> fabryki żelaza, koszary, porty, wszystkiej budynki rzą
dowe jednem słowem, odznaczają się mocną, trwałą i imponującą powierzcho
wnością. Aby sobie wystawić Kronsztadt jako miasto, trzeba "dodać jeszcze
tysiące okrętow, które u stóp tych budynków znoszą produkta ze wszystkich
części świata, a to wszystko w drgającej atmosferze letnich upałów. Za
prawdę Rosya od strony Europy świetniej przedstawić się nie mogła.
Przed kilką laty cesarz Mikołaj oprowadzał sam admirała angielski
który sobie był życzył zwiedzić Kronsztadt i rzekł do niego:
— Przyznaj admirale, ze to prześliczna forteca, forteca niezdobyta ak
Gibraltar.
— O Naj. Panie, tylko jeden Gibraltar jest niezdobyty.
—• A jakież jest twoje zdanie o Kronsztadzie?
— Dobra forteca, trudna do wzięcia.
— Zapewne że trudna.
~r~ Piętnaście okrętów nieby jej nie zrobiło.

. c—. A dwadzieścia?
— Twardaby była sprawa,
— A dwadzieścia pięć?
— Potrzebowałyby przynajmniej 15 dni,
—- A trzydzieści pięć?
—- 0 Wasza Ces. lYlosc ini wybaczy ale w 15 godzin,..,.
Przytaczamy tę ekscentryczność zwykłą synom Albionu na dowód, że
pomimo całej siły jaka w uzbrojeniu Kronsztadtu bezsprzecznie istnieje, nie
była nigdy jednakowoż uważaną przez Anglików za fortecę niezdobyta. Za
sługuje ona na uwagę pod względem własnej ważności jako fortecy i pod
względem jej stanowiska co do Petersburga.
Z tego ostatniego uważana punktu, wartość jej jest przywilejem poło
żenia, Kronsztadt panuje nad przystanią, którą tworzą wody Newy połą
czone z wodami zatoki Finlandzkiej ale w ten sposób, źe wody Newy górują.
Przystań ta z Petersbuiga przedłuża się aż do zatoki Finlandzkiej rozszerzając
się w trójkąt. Zamyka ją na zachód Oranienbaura (w Ingryi) na północ Systerbak (w Fmlandyi.) Z Oranienbaum do Systerbak przestrzeń blisko óśmiu
mil, zajmuje w większej części Kronsztadt. Mielizny i skały są tak gęste na
tej przestrzeni, że aby się dostać do przystani dwa są tylko przejścia: jeden
na północ, drugi na południe wyspy. Przejście północne ma tylko dwa są
żnie (brasses) głębokości, jest bardzo niebezpieczne bo ma pełno skał pod
wodą, — południowe jest nieco głębsze na cztery lub pięć sążni ale nadzwy
czaj ważkie i podchodzące pod same baterye Kronsztadu. W pewnej .odle
głości od Kronsztadu jest mielizna mająca zaledwie 7 lub 8 stóp wody. Ztąd
też okręty z mocną ładugą, które przybywają do Kronsztadu, zarzucają tam
kotwicę a podróżni i towary, które przywiozły z zachodu, przewożone są do
stolicy na małych statkach parowych lub na galarach. Z tegoż powodu okręty liniowe wybudowane w arsenałach petersburgskich nie wychodzą z nich
aby się dostać do Kronsztadu tylko za pomocą umyślnie do tego sporządzo
nych statków wielbłądami zwanych.
Wiemy już, że wyspa na której leży Kronsztad, przecina linię wycią
gniętą od brzegów Ingrii do brzegów zatoki Finlandzkiej, i że dwa tylko są
przejścia aby się dostać do Petersburga, jeden na północ drugi na południe.
Przejście północne nie jest dostępne dla okrętów liniowych wyższego rzędu,
flota zatem, któraby chciała uderzyć na Kronsztadt, musialaby się posunąć
południowem przejściem. Miałaby do walczenia z następującemi przeszko
dami: Najprzód na półtorej mili od środka wyspy warownia Konstantego
uzbrojona w 50 dział we dwa rzędy ustawionych, dalej nieco warownia Ale
ksandra z 72 działami w trzy rzędy, dalej warownia Piotra I. z 24 działami.
Tutaj przejście ścieśnia się coraz więcej i prowadzi wprost naprzeciw’stra
sznej bateryi broniącej główną część wyspy, złożonej z 70 dział i 12 moździe
rzy, a popartej od lewego bateryą z 50 dział ustawionych na osobnej całkiem
wysepce. Nakoniec kończy się przejście pod ogniem krzyżowym z 36 dział
Kronslotu i 44 dział w cztery rzędy ustawionych z warowni Menszykowa.
W ogóle ośm warowni lub bateryi i 400 dział.
Rozmaite owe fortyfikaeye są zwyczajną i stałą obroną Kronsztadu.
Krytyka niema tu nic do czynienia. Nic dodać niepodobna, aby je mocniejszerai uczynić. Byliśmy sami świadkami jak niektóre budowano, jak restau
rowano inne. Przypatrywaliśmy się z wielkiem zajęciem w r. 1846 wykona
nym pracom w warowni Menszykowa, którymi kierował w ówczas półkownik
Segerski fezy nie Siekierski) inżynier Polak pełen zdolności i talentu. Przeszło
półtora tysiąca robotników pracowało tam ciągle. Matcryały do budowy były
wspaniałe; były to ogromne ciosy a raczej całe skały granitu, które spajano
jedne z drugiemu w taki sposób, iż się całkiem nieobawuamy żeby mogły być
wstrząśnionemi. Całe fortyfikaeye Kronsztadu są zbudowane w tym systemacie. Jcstto pomnik prawdziwie godny dzieł Cyklopów i łatwo pojąć jak
wielkie musi być zaufanie tych, którzy sobie takie schronienie wystawili.

Południowy teatr wojny.
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Z Widdynia 28. Maja wieczorem donoszą na drodze telegraficznej, ze
z małej Wołoszczyzny znaczne siły wojska tureckiego, a między temi liczna
kawalerya i artylerya, przybyły z Kalafatu do Widdynia. Kuryery za kuryerami przybywają z Szumli do Widynia. Publiczność nie wie co się święci.
Silistria trzyma się dzielnie.
t .
Z tej wiadomości domyślamy się, ze Omer basza ściąga do siebie znaczne
siły z małej Wołoszczyzny, czyli z swego lewego skrzydła.
Z Kalafatu ruszyło za Rosyanami 30,000 przeszło wojska tureckiego
w dwóch kierunkach za Szyi. Siły te stałyby przez długi czas nieczynne,
ponieważ Rosyanie zupełnie za Alutę się cofnęli i ograniczyli się na pozosta
wieniu silnej straży tylnej w Slatynie. Omer basza widząc, ze Rosyanie nie
napierają na Kalafat, a co większa, opuszczają zupełnie małą Wołoszczyznę
postanowił na obserwacyą pozostawić tam 15 do 18,000 wojska, resztę zaś
ściąga przez Widyń do Szumli. Niemasz najmniejszego widoku, aby Rosya
nie powrócili do małej Wołoszczyzny, ponieważ większa część korpusu Liprandego znajduje się w pochodzie do Oltenicy i Kalaraszu i tylko jeszcze je
nerał Baumgarten prawem skrzydłem utrzymuje długą linią nad Alutą od Slatyhy do Turnu. Korpus pod jego dowództwem bodaj liczy 15,000.
Sątellit donosi z nad niższego Dunaju różne szczegóły, które z pewnem
.niedowierzaniem przyjmujemy i tak pisze: dnia iGgo Maja przyszło
o trzy godziny od Silistryi do krwawej rozprawy między korpusem Liidersa
a 18,00,000 wojska tureckiego i 4500 Francuzami, w skutek której uwolnioną
została Silistria (?). Był to dzień bardzo krwawy. Walka trwała aż do wie
czora, i obie strony poniosły wielkie straty. Wielka była liczba żołnierzy ro
syjskich, których odwieziono rannych do Braiły i Gałaczu. Między rannymi
znajdowało się 38 oficerów wyższego stopnia, 7 kapitanów i 4 majorów.
— W Wołoszczyźnie znienawidzono sobie Rosyan, a lud ogląda się na
sposoby, jąkiemiby mógł się najwcześniej uwolnić od tych gości. Z Krajowy
sprowadzono 7 mieszkańców do Bukarestu i stawiono przed sąd wojenny.
Zanim jenerał Liprandi opuścił Krajowę, wydał odezwę do ludu, aby się za
chował spokojnie i niedopomagał Turkom, ponieważ wkrótce wróci i t. d.
Gdy Rosyanie po raz pierwszy z Krajowy wyszli, zgromadziło się 7 mie
szkańców celem naradzenia się względem zawiązania się w rząd tymczasowy,
Rosyanie. wrócili po upływie kilku dni do Krajowy, aresztowali owych 7 i za
brali z sobą do Bukarestu.

— Omer basza wysłał rozkaz do Widdynia, aby obsadzono dobrze woj-

skiem'linią operacyjną prowadzącą do Zofii, ponieważ poczytywano w głó
wnej kwaterze tureckiej przypadek ów za prawdopodobny, że Rosyanie po
zdobyciu Sylistryi ruszą ku Zofii, aby się zbliżyć ku Grecyi i podeprzeć tam
upadające powstanie, dywersyą wojenną.
— Z Warny donoszą, że w Szuiiili zorganizowano radę wojnną, zło
żoną z angielskich, francuzkich i tureckich oficerów, która kieruje ruchami.
Drogę "wyporządzono przez Henms pod Kazanlikiem, celem ułatwienia pocho
du wojskom posiłkowym. Tylko 3 godzin drogi potrzeba do przebycia Hemusu i 3 godziny, na przybycie do Szumli. Jeżeli książę Paskiewcz zechce
uderzyć na Szumię, juz tam zastanie wojska posiłkowe.
— Rosyanie roznieśli wiadomość w Bukarescie o zwycięztwie odniesionem przez siebie pod Sylistryą, która zapewne równie się nie potwierdzi,
jak rozniesiona przez nich wiadomość o wzięciu Szumli, o schwytaniu 6 ba
szów do niewoli, które od samego pocżątku poczytały dzienniki za bajki. Dziś
przecie jeszcze krążą podobne wersye po dziennikach, chociaż im nie wierzą.
Z Belgradu donoszą, że Sylistryą się dobrze trzyma i że o nią tak wiel
kiego jeszcze nie masz kłopotu. Według wszystkich listów, które odbieramy,
wojska posiłkowe wprzyspieszonych pochodach ruszają do Szumli. Jeżeli
Rosyanie nie dokażą w przeciągu dni 10 do 12 niczego przed Sylistryą, na
tenczas posiłki zdążą na odsiecz tej fortecy.
— Równocześnie piszą z Warny, że na morzu czynią przygotowania,
celem przewiezienia wojska posiłkowego do Krymu. Jeżeli przyjdzie do tego,
a posiłki w czas staną pod Sylistryą, wówczas będzie bardzo prawdopodobną
rzeczą, że Rosyanie z powodów strategicznych opuszczą wielką
Woloszczynę aż do Seretu. Z Orsowy dalej piszą, że dawniejsza za
łoga kalafacka, w połowie ruszyła ku Alucie, a połowa ku Zofii.
Belgrad, 24. Maja. ~ Według odebranej depeszy z Sylistryi z dnia
21. Maja, Dunaj nadzwyczaj wezbrał ostatniemi dniami i zalał mniej więcej
baterye rossyjskie po wyspach i rozerwał most pod Kalaraszem. Komunikacya została przerwana pomiędzy obu brzegami, strzelanie ustało, a Rossyanie
na prawym brzegu pozostali (18,000) znajdowali się przez pewien czas w wielkiem niebezpieczeństwie. Załoga Silistryi uważała się przecie za słabą, aby
uderzyć na Rossyan, a posiłki żadne dotąd nienadeszły, chociaż po nie wy
słano kuryerów.
— Według wiadomości z Konstantynopola z dnia 20. Maja, angielski
szrubowiec »Agamemnon«, francuski szrubowiec »Charlemagne« i kilka an
gielskich i francuskich fregat w dniu 10. przybyło do portu Kaffy w Krymie
i zażądały wydania wszystkich rossyjskich okrętów, a między temi dwóch fre
gat. Gdy Rossyanie ich wydać nie chcieli, zbombardowano port i miasto Kallę.
Pruska korrespondeucya donosi z Jass, że od 15. Maja przywie
ziono do tego miasta mnóstwo rannych żołnierzy rossyjskich, co nadzwyczaj
zadziwiło wszystkich, bo dotąd przez cały ciąg wojny żadnego tu nieprzywieziono rannego. Spodziewają się tu większych transportów z rannymi, bo
władze miejskie otrzymały rozkaz do najęcia domów na lazarety i dostarczenia
w przeciągu dni dziesięciu 2500 łóżek z pościelami. Inżynierowie rossyjscy
przepatrują okolice i zdejmują plany, jakby zamierzali tu zakładać forty fikacye. Pod małera miasteczkiem Tyrgofromos, o dwie pocztowe stacye od Jass
i Berłatu, na prawym brzegu Berlatu, rzeczki wpływającej do Seretu, nad
głównemi drogami do Fokszan i Galaczu, zaczęli Rossyanie sypać szańce.
Wielkie zapasy prochu przechowywane wFokszanach, przewieziono do Słobostie, wsi należącej do multańskiego bojara Rasdowana, o milę odległej od
Berlatu, gdzie się znajduje zamek z wielkiemi sklepami. Rossyanie jak się
zdaje, mają zamiar opuścić całkiem Fokszany, przeznaczone dawniej na wiel
kie centralne stanowisko wojskowe, na drodze z Jass do Bukarestu. Już da
wniej uważano, że na paruset wozach przewożono ztamtąd rynsztunek wo
jenny przez Jassy i Skuleny poza Prut. Podobne transporta szły na Leowę
poniżej Jass przez Prut do Rossyi. Natomiast głoszą, że po wsiach i miaste
czkach nad Seretem, między Batuszanami i Bakanem, a więc prawie na całej
linii tej rzeki od Bukowiny aż do ujścia do rzeki Bystrzycy stali Rossyanie
garnizonami po 200 do 1000 ludzi. Obecna sile Rossyan nad Seretem podają
na 18,000.

Fraiici/a.

Paryż, d. 28. Maja. — Wiceadmirał Baudin mianowany admirałem.
— Monitor zamieszcza długie sprawozdanie ministra skarbu do cesarza,
względem wypadku pożyczki 250 mdionów fr., na którą rospisana została
subskrypcya. Podpisało się na tę pożyczkę 99,224 osób, z nich 60,142 niepisało się wyżej nad 50 fr. renty, a 6475 podpisało się tylko na 10 fr. renty.
W okrągłej sumie wynoszą podpisy 468 milionów fr., z tych przypada 226
na departament Sekwany, 242 na resztę departamentów i Algierią; 160 mil.
na 4 J proc, a 308 mil. na 3-procentową rentę podpisano. Przy zapisach skła
dali subskrybenci 10 procent podpisanej sumy, coby wyniosło 47 milionów,
a tymczasem wpłynęło blisko 115 milionów gotowizną. Ponieważ podpisano
się na 468 mil. fr. przeto musiała nastąpić redukcya. podpisów do 50 fr. renty
nie zmieniono, resztę zredukowano o 52| proc., to jest na 47|. W skutek
tego rozporządzenia wynosi pożyczka 249,226,100 franków, z których
94 mil. na 4’2 a reszta na 3 procent przypada. Liczbę więc rentową zapisano
we wielkiej księdze długu publicznego 11,710,440 fr. Subskrybenci na 1000
fr. r. i niżej mieli wyłączne prawo, zapłacić całą zapisaną sumę, po odciągnię
ciu 4 procent. Większa część korzystała z tego przepisu, a gotowizna skarbu
wynosi w obecnej chwili 102 miliony fr. Do dnia 20. Maja wynosiły złożone
subskrypcye w departamentach 120 mil. to jest trzy razy tyle, ile miańo rze
czywiście złożyć tak, że po upływie dwóch miesięcy po rozpoczętej subskrypcyi prawie połowę złożono. Te wypadki, powiada minister dalej w swojem
sprawozdaniu, dowodzą korzyści zawierania nowym sposobem pożyczek, do
ezego otrzymałem od waszej cesarskiej Mci upoważnienie. Pomyślność tego
szczęśliwego obrotu zupełnie się wykazała, bez trudności, bez kłopotu, za
prowadzono rodzaj pożyczki, która dla publicznego kredytu francuzkiego tyle
ma wartości.
— Ciało prawodawcze uchwaliło wczoraj po dwudniowych rozprawach
prawo naukowe głosami 200 przeciw 39. Mówią, że budżet na rok 1855
przyjmie ciało prawodawcze bez rozpraw i że posiedzenia zakończą się w d.
1. Czerwca.
■
— Nie uszło uwagi publicznej, że Monitor dzisiaj w dwóch po sobie
następujących artykułach obliczył siły morskie Austryi i siłę lądową Sardynii.

Z tego obliczenia wypada, że Austrya posiada 6 fregat (z których jedna jest
o 60 armatach) 5 korwet, 7 brygów itd. w ogóle 93 wojennych statków z 741
armatami, a Sardynia według budżetu bieżącego roku wojska lądowego z żandarmeryą 2587 oficerów, 42,849 żołnierzy i 5984 koni.
— Pays cieszy* się z obsadzenia Grecyi wojskiem francuzkiem, bo obe
cność żołnierzy francuzkich powstanie stłumi przy samem końcu. Grecya,
hnówi Pays, potrzebuje opieki, my ją dajemy. Nie jest to wypowiedzenie
wojny z naszej strony, ale środek utrzymania, z którego Grecya cieszyc się
się powinna. Jej finanse trwoniono, jej interesa źle administrowano, jej we
wnętrzna organizacj a była błędna. Korsarstwo zakradało się na jej morza,
moralność upadła w jej administracyi. Angielsko francuzka interwencja spro
wadzi Grecyąi mężów jej stanu do prawdziwych warunków jej wielkości i po
kojowej czynności w7 handlu i rolnictwie, które są prawdziwemi jej boga
ctwami. Może przez ten wpływ naszej cywilizacyi potrafi obudzić był swój
osłabiony i uskarbić opiekę Europy7.
Kreuzzeitung pisze o wyprawie francuzkiej do Grecyi co następuje:
obsadzenie ateńskiego Pireu przez jenerała Foreya i dywizyą francuzką jest
niesłychanym gwałtem; jest przytem satyrą, skoro sobie przypomnimy, ze
ten został spełniony przez mocarstwa, które oburzyły się na obsadzenie księstw
naddunajskich przez Rosyan i wypowiedziały7 wojnę za pogwałcone prawo
narodów. Króla Grecyi Ottona, księcia chrześciańskiego z królewskiego domu
bawarskiego, monarchę uznanego przez wszzystkie mocarstwa, może lurek
bezkarnie uciskać, gdy tymczasem za tureckim padyszachem i muzułmanami
cała czereda obłudnych bohaterów zakrzyknęła: haź go ha! na Rosyą. Ce
sarz Francuzów dał swemu jenerałowi Forey pełnomocnictwo do zawieszenia
króla Grecyi, skoro to uważać będzie za rzecz potrzebną. Uznany więc mo
narcha w Europie zawisł teraz od widzimi się obcego jenerała. Za prawdę,
o tern się ani śniło rewolucji, że po drugim Grudniu królewska godność bę
dzie tak poniżoną. W kryjówkach spiskowych rozległa się zapewne radość
z tego czynu.
(Kor. Cz.) Artykuł gazety rządowej wiedeńskiej, wypuszczający po
wody powołania 95,000 rekrutów, uzyskał w Paryżu i we wszystkich fran
cuskich dziennikach zasłużone przyjęcie. W czorajszy Assemblee nationale wzbudził także uwagę. Dziennik ten tak charakteryzuje ugodę prusko
austryacką? Prussy i Austrya ganią najście Turcyi i domagają się opuszczenia
jej przez Rossy ą, ale Prussy nie rzucą się do wojny, chyba wtedy, kiedy by7
Rossy a przeszła Bałkan, wcieliła do swego państwa Mołdo Wołoszczyznę,
lub wkroczyła w granice Austryi. Według Assemblee Nationale, Prussy
nic wiążą się z Austryą w razie ataku na Rossyę, ale obowięzują się pomagać
Austryi, w razie gdyby była zagrożoną w’ swych granicach. W Paryżu, rojaliści i rewolucjoniści nie mogą dotąd przypuścić, aby Austrya przeważyła
się na stronę zachodu; rozsiewają oni plotki różnego rodzaju, aby ją z Fran 
cją poróżnić, ale czyny są widoczne. Times twierdzi, że za dni piętnaście
Austrya zrobi krok stanowczy. Anglia stara się wszelkiemi sposobami odzy
skać ąlians Austryi, dziś, dla wojny’ z Rossyą, a później może dla wojny
Z Erancyą, wzmagającą się groźnie tak na lądzie jak na morzu. Baron Hub
ner wrócił do zdrowia. Kancelarya austryacka jest zbyt dyskretna, aby mo
żna się coś stanowczego o dzisiejszych stosunkach między Francyą a Austryą
dowiedzieć. Wszyscy powiadają, że stosunki te są dobre. Korrespondenci
rojalistowscy i rewolucyjni piszą do dzienników niemieckich, że debarkacya
rewolucjonistów włoskich na brzegi Toskanii odbyła się z wiedzą Mazziniego
i żc książę Napoleon znosił się jawnie z Mazzinim w Marsylii Jest to kłam
stwo umyślne, zrobione dla niepokojenia Austryi. Monitor lepiej wyjaśnił
ową debarkacyę, kiedy oznajmił, że była zrobiona z pobudek polityki pań
stwa północnego. Wyczytacie zapewnie w tych dniach wiadomość w dzien
nikach niemieckich, że Francya chce osadzić na tronie greckim księcia Murata,
i że w tym celu przez p. Bourrće i jenerała Baraguay d’Hilliers, ma zamiar
domagać się wypłacenia długu. Jest to plotka, której koniec jest w poczęciu.
Jeden dziennik portugalski wywiesił wyraźnie chorągiew rossyjską, z pobu
dki Don miguelistowskiej. Jak widzicie, rewolucyoniści i rojaliści trzymają
w parze i przekładają Rossyę nad cesarstwo. Wiadomość podana dziś przez
Constitutionnela, że Rossya pobudza unitów w wschodnich prowincyach
Austryi, dała powód do pogłosek o pomocy jaką Francya, w razie danym
może dać Austryi. Miejmy nadzieję, że unici pokażą się lepszymi patryotami,
niż rewolucyoniści i rojaliści zachodni.
Prywatne depesze lelegraficzne, przynoszące wiadomości ze wschodu
które dotąd były noszone do ministerstwa spraw zagranicznych, są teraz no
szone do Tuillerów. Dozór nad depeszami telegraficznemi jest w tych czasach
niezbędnym. Korrespondenci paryscy złorzeczą depeszom telegraficznym jako
odbierającym im chleb. Ich złorzeczenia przyrównaćby można do nienawiści
jaką żywili zrazu furmani i majtkowie do dróg żelaznych i statków parowych.
Jednakże wszyscy żyć mogą przy parze i telegrafie, tylko tryb życia zmienić
należy. Ostatnie depesze telegraficzne donoszą nam o bombardowaniu Abo,
Sebastopolu i straceniu parowca »Tiger« w okolicach Odessy. Co w tern jest
prawdziwego? wiecie lepiej niż my. Zbrojenie się Francyi i Anglii jest ogro
mne. Anglicy mają już 29,000 wojska w Turcyi lub w drodze. W Paryżu
rekruci przeciągają ulice wyśpiewując piosnki wojenne. Widziałem dziś rano
parę takich rekrutów śpiewających przechodząc przed Tuilerami. Policya
już więc manifestacyi zrobić nie wzbrania
W ministeryuin wojny panuje
przekonanie, że mimo przeszkód, armia ekspedycyjna stanie wkrótce pod
Szumią. Napoleon III. zna zbyt dobrze niecierpliwość ateńską Francuzów
aby nie naśladował polityki Napoleona I. i nie prowadził wojny z całą możebną szybkością. Onegdajszy Times wierzy, że cesarz Mikołaj chwyci sie
ostatnich środków obrony.
*
Listy ze Stambułu donoszą o nieporozumieniach lorda Redcliffe z jenera
ła Baraguay dTiiiliers i następstwach tych nieporozumień. Reszyd basza
zbyt podległy lordowi Redcliffe, oddalał od władzy Turków mających zna ’
czeme i osadzał urzęda kreaturami bankierów Aleona i Balfazzi. Tym snoso
bem gotował drogę do przeobrażenia Turcyi, ale idąc ta drogą oddalał od
władzy stronników firancyi, mianowicie Veli baszę. Książe Napoleon ooarł
się temu i otrzymał, ze Veli basza nie został odwołany.
P
P
W tych dniach, dziennik radykalny angielski Morning AdvertiSPr
oglosd wiadomość, jakoby Napoleon 111. chciał się rozwieść i przywrócić ro,
wody , jakoby Liicyan Bonaparte, bawimy w Rzymie, negocyowal tę rz«i

z stolicą apostolska. Globe i Morning Post, organa francuskie, zaprzeczyły natychmiast tej wiadomości. Jeden z dzienników donoszącym projekcie
rozwodu lubo projekt zbijał, nie został wpuszczony do Brancyi.
Mówią, ze rząd tuleryisk* zażądał od Belgu wydalenia emigrantów.francuskich, z przyczyny, że utrzymują intrygt z departamentami północnemi. Jest
to wiadomość ba/dzo wątpliwa. W tych dniach wyszło z Belle Isle kilkunastu
więźniów politycznych, czy to przez łaskę, czy przez wysiedzenia kary,
miedzy nimi p 'Flatau. Blampji ma być chorym w Belle Isle.
* •
_ Pomiędzy stałemi wiadomościami w naszych dziennikach od wojska
i floty znajdujemy dziś spis nowych pryz rossyjskich, które zabrano na mo
rzu baltyckiem. W ostatnim tygodniu odeszło z Liverpoohi mnóstwo okrę
tów przewozowych na wschód. Wczora popłynęła barka »Palmyra« mająca
800 beczek obieinu do Dublina z Mersey po oddział kawaleryi, który do Turcyi ma być przewieziony. Pięć statków przewozowych, które mają powieść
4. pułk gwardyi dragonów na wschód, równie przybiły do Kingstowu (portu
dublińskiego).
— Admiralicya otrzymała wczora wiadomość o śmierci admirała Hyde
Parkera. Karyerę* swoją marynarską rozpoczął w roku 1796. W roku 1801.
odznaczył się jako porucznik okrętowy w bitwie przy wyspach hieryjskich,
w której Anglicy zabrali i zburzyli 12 francuskich okrętów. W następnym
roku także był używanym do czynnej służby na przylądku dobrej nadziei
i pod Kopenhagą. W roku 1813. blokował port Boston i brał udział w woj
nie amerykańskiej aż do jej ukończenia. W roku 1831. został adjutantem ma
rynarskim króla Wiliama IV.: od Sierpnia 1842. r. do końca roku 1847. był
admirałem inspektorem w Portsmouthi 1815. dowodził eskadrą eksperymentalną.
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w Pera, z Ml działami, 4 szwadrony kawaleryi (2 ułanów’ i 2 dratonów,
■ 2 pułk, piechoty z garnizonu, które na europejskim brzegu w Pera i Sta.,,
bule Stoj4 i po większej części s, utworzone z rediKw, którzy odznaczajcie
w robieniu bronuj i szybkoseiij strzelania. Między rysunkami uczniów znaj,
dowal Się jeden obrazek, na ktoi-ym znajdowała się grupa z obrazu Verneta,
wyobrażająca Rossyaniua który zabya Francuza. Gdy marszałek St. Arnaud
temu rysunkowi się przypatrywał, rzeki do sułtana: tym razem my im wet
za wet oddamy 1 Egzamcu len odbył się w przeszły wtorek, a sułtan jadać na
koniu po przed szeregami wojska, trzymał się nieco pochyło. Wczora był
sułtan na egzaminie w szkole lekarskiej i szkole inżynierskiej. Dziś będzie
przy spuszczaniu fregaty parowej na morze. Niedawno temu zamianował
sułtan byłego pułkownika Kurczkowskiego baszą, a teraz wyniósł na tę <r0.
dność tyle razy wzmiankowanego pułkownika francuskiego Magenę. Pułko
wnik Kurczkowski niebyl pierwszym z chrześcijan, któremu sułtan ten zaszczyt
wyświadczył, było ich przed nirn czterech, a teraz będzie tych przypadków
więcej. Napoleon czeka tu na przybycie 15,000 Francuzów z Gallipoli, z któ
rymi i z równym korpusem angielskim w tych dniach wyruszy.

Tnrcya,

— Donieśliśmy już dawniej, iż synowiec księcia Aleksandra serbskiego,
służący w gwardyi rosyjskiej, spodziewany jest w Belgradzie, a teraz piszą
już o jego tam przybyciu, »celem służenia ojczyźnie w trudnych czasach obe
cnych". 0 protestacyi baszy belgradzkiego z powodu pobytu młodegoKaradżjordżewieża, której na pewne wyglądano, nie.dotąd nie słychać, ale ba
sza wzmacnia fortyfikacye cytadclli. Kraj cały podzielony został pod wzglę
dem wojskowym na pięć okręgów, każdy pod wodzą osobnego naczelnika wo
jennego i osobnego komendanta artyleryi. Naczelnikami wojennemi, są sena
torowie, którzy służyli w wojsku w czasie wojny o niepodległość. Ćwiczenia
wojska w całym kraju odbywają się gorliwie, ks. Aleksander i jen. Kniczanin
niezmiernie czynni przebywają w Kragujewacz, gdzie zdała od oka baszy urzą
dzają armię na stopę wojenną tak, iż Serbia liczy obecnie 48,000regularnej
piechoty, 0000 jazdy i 8000 artyleryi ze 150 działami.
Gaz. augsb. pisze, że pospolite ruszenie w Serbii zupełnie uorganizowane, jak niemniej korpus z 6000 Czarnogórców złożony stoi w pogotowiu.
Gdyby nie nadzór rządu austryackiego, byłoby już niezawodnie przyszło
w tych krajach do zbrojnego wystąpienia Słowian na korzyść Rosyi, ale obaj
panujący w tych krajach otrzymali od rządu austryackiego ostrzeżenie, aby
nie dopuszczali agitacyi stronnictwa Obrenowiczów.

Konstantynopol, 18. Maja. — Dziś odjeżdżają wodzowie do Warny.
Z jenerałami St. Arnaud, lordem Raglan i seraskierein Riza baszą jedzie kapudan basza. Wojsko angielskie miało w zeszły wtorek puścić się na miej
sce przeznaczenia, ale zostało zatrzymane, bo lord Raglan oświadczył, że
o kilka dni niechodzi i daleko lepiej będzie, iż obejrzy sam Warnę, bo tym
sposobem wie, dokąd wyśle wojsko.
— Jenerał Baraguay dTIilliers pożegnał się z sułtanem, dygnitarzami
i innemi znakomitemi osobami w stolicy i opuszcza nas dnia 20. Maja. Nieje
den żałuje, że odjazd swój tak przyśpiesza, ale są także, którym się niepodobała jego zbyteczna otwartość żołnierska. W Pera i Stambule uważano
go za rara avis w zakresie dyplomatycznym, mimo to przyzwyczajono się do
niego i był lubiony z prostoty swoich obyczajów. Z nim opuszcza Konstanty
nopol jego adjutant pułkownik Dieu, który dotąd bawił w obozie nad Duna
jem, gdzie miał sławę walecznego i zdatnego oficera. Interesa poselskie od
rabiać tu będzie pan Bencdetti. Marszalek St. Arnaud życzy sobie, ażeby to
interim jak najdłużej potrwało, a życzenie to łatwo wytłumaczyć dawną nieprzyjaźnią między piórem a pałaszem. Dotąd nieodpowiedzialny minister, mar
szałek St. Arnaud cbciałby być nieodpowiedzialnym wodzem. Człowjek jest
zwierzem nałogowem.
— Z Battum w Azyi donoszą, że tam wszystko jak najlepiej zorganizo
wano, że przywrócono w wojsku karność i że jedyną drogę, która stała otwo
rem dla Rossyan, 24 bateryami obsadzono. W Karsatoli panuje stary niepo
rządek i stara nędza. Jenerał Guyon zapewnie się cofnie. Sądzą, że jenerał
Stein będzie szczęśliwszym niż Guyon, który jest walecznym żołnierzem, ale
średnim tylko organizatorem.
— Aż do 20 Maja niespodziewamy się nic ważnego na morzu czarnem,
bo w tym dniu dopiero floty połączone mają się zebrać w zatoce Kawarna.
— »Fourious« zabrał w tych dniach okręt przy ujściu Dunaju z pro-

Bracia Wieniawscy
dadzą

w jpostiatiiu

Cgerwea r, b.

Na eksportacyą zwłok śp. Nikodema Pajewskiego zapraszają podpisani na dzień 2.
Czerwca r. b. o godzinie 6| po południu
stary ojciec,
pozostała wdowa z czworgiem dzieci
Strzelecka ulica Nr. 4.

Księgarnia N. Kamieńskiego i Spółki w Pozna
niu (w Bazarze) otrzymała następujące nowości
polskie: Zagon rodzinny. Zbiór obrazków, ga
węd i fraszek przez Adama Pługa. 3 tomy. Cena
3| Tal. Dwie koronacye Sasów Augusta II. i Au
gusta III. królów polskich przez Wł. Syrokomlę.
Cena 15 Sgr. Sen wieszcza,fopera w trzech aktach.
Cena 20 Sgr. Bajarz polski. Zbiór baśni, powie
ści i gawęd ludowych. 4 tomy. Cena 3| Tal. Obraz
dworów Europejskich na początku XVII. wieku
przedstawiony w Dzienniku podróży królewicza
Władysława syna Zygmunta III. Skreślony przez
Stefana Paca, z rękopisu wydał J. K. Plebański.
Cena 1| Tal. Pieśni gminne i przysłowia ludu pol
skiego w Prusach zachodnich, zebrane przez £yskowskiego. Cena 7 Sgr. Gospodarz. Drugie po
prawne wydanie przez J. Łyskowskiego. Cena 15
Sgr. Poradnik weterynąryi gospodarczej przez J.
II. Lewandowskiago. Cena 2| Tal. Dokładny pra
ktyczny ogrodnik w miesięcznych zatrudnieniach
przedstawiony przez J. F. Biernackiego. Cena 21
Talara.
Nowości francuskie: Racine et Shakespeare
— etudes sur le romantisme par Stendhal. Cena 1-Ł

JŁsięslwa naddunajnliie.

Przybyli do Poznania dnia 1. Czerwca,

z Chobienic; Ostrowski
z Gułtów; Wybicki z Bydgoszczy; Wybieki z Niewicrza.
POD CZARNYM ORŁEM: Zatorska z Chytrowa.
HOTEL DREZDEŃSKI: Rodoński z Rudnicza; Sadowski z Mikulic; Stablewsli
z Zalesia; Sczaniecki z Bród; Tempelhoff z Dombrówki.
HOTEL DIT NORDs Kurowski z Kamieńca.
HOTEL PARYSKI: Piątkowski z Winnej góry; Kukliński z Buku.
HOTEL BERLIŃSKI: Libiszowska z Opatówka; Brzeziński z Łęgu.
W mieszkaniu prywatnem: Korytowska z Babina, Garbarska ul.' nr. 55.
BAZAR: Wieniawska i Wieniawscy z Lublina-, Mielżyński

Memoires d’un touriste 2 kol. Cena 2| Tal. lli- storzy Jeneralnych Arcybiskupich w Poznaniu
stoire de la Republique d’Angletterre et de Crom i Gnieźnie, jako i też i we dworze w Braci
well (1649—1658) par M. Guizot. 2 vol, 2 Tal. sze wie być przejrzane.
Gniezno, dnia 9. Maja 1854.
Nouveaux portraits litteraires par G. Planche. 2 vol.
3 Tal. La jeunesse de Louis XIV. comedie par Al.
Konsystorz Jeneralny Arcybiskupi.
Dumas. Cena 20 Sgr. La femme chretienne par
Fr. E. Chassay. Cena 1£ Tal.
Lekarz praktykujący, akuszer i chirurg Dr.
Nowości niemiekie: Christkatholische Kateosiadł w Ostrowie.
chesen fiir die esten Schuljahre von J. A. Fritz 2
Bde. 1| Tal. Aesthetik der christlichen bildenden
Kunst des Mittelalters rerfast von Dr. G. M. Darsch.
2 Tal. Grammatik des Styls oder der Rede. Fiir die
Hand der Schiiler vom Professor Dr. Braubach 10
Sgr. Muster-Zeichnuogen zu Blumengarten und ulica WilhelmowskaNr. 21. w Hotelu Drezdeński
Blumenplatzen in 44 Zeichnungen auł' 30 Tafeln poleca skład swój wszelkiego gatunku obuwia
von R. E. Clemen 22^ Sgr. Praktische Anleitung najlepszego materyału i gustownej, trwałej roboty
zum Betriebe der Schweinezucht von G. H. Burger Zarazem polecam boty dla dzieci.
7| Sgr. Die Heerdenkrankheiten der Schaafe dereń
Erkennung, Vorbeugung und Heilung von H. Seer,
Kurs giełdy berlińskiej.
Thierarzt. 10 Sgr.
Taż księgarnia sprzedaje po cenie zniżonej: P r o St«- Na |>r. kurant
cessio in Solemnitate Corporis Christi,
P“
Dnia 31. Maja 1854.
papie 1
pCt. rami. ) wiraj’'
zwykłe wydanie 1 Tal. ozdobne 2 Tal.
Nabożeństwo na czas procesyi Bożego Pożyczka rządowa dobrowoln-a.............. 4]
— | «
Ciała zawierające cztery pieśni, cztery ewangelie
—
dito
z roku 1850............. 4|
961
__
dito
z roku 1852..............
i cztery modlitwy. Cena 1 Sgr.

Skład ogólny obuwia męzkiego
F. CALDAROLI

OBWIESZCZENIE.r
Do publicznego wydzierżawienia dóbr Braciszewo w Gnieźnieńskim powiecie położonych,
do tutejszego Scininaryum należących, a z 1032
mórg 79 □ prętów składających się, na 18 lat,
od Sgo Jana .1854. aż do tego czasu 1872. został
termin na dzień 12. Cterwca r. b. o godzinie lOtej
przed południem w K<|nsystorzu Jeneralnym Arcy
biskupim w Poznaniju wyznaczony.
Kaucya dzierżawna wynosi 2000 Tal. a inne wa
runki dzierżawne mogą w Registraturz^e Konsy-

Oldigi długu skarbowego........................
dito preiniów 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.
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