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Telegraficzne wiadomości.
Paryż, 3. Czerwca. — Dzisiejszy Monitor donosi, że oddział połą
czonej floty zajął Redut Kale i Poti, tudzież broń i amunicyą doręczył Czerkiesom. Siły Czerkiesów zgromadzają się na wszystkich miejscach.
Paryż, 4. Czerwca. — Dzisiajszy Monitor donosi, że w dniu 25.
Maja z Pera wysłano rozkaz do władz albańskich, aby się przysposobiły na
przyjęcie wojska austryackiego. Dalej donosi Monitor, że Turcy odparli
szturm przypuszczony przez Rosyan do Silistryi w dniu 29. Maja.
Renta 3 procentowa 74 fr. 15 cent.
Bukarest, 31. Maja. — Turcy stoczyli bitwę pod Brankowani. Ro
sy an poległych i rannych 500. Rosyanie cofnęli się od Silistryi po za linią
strzałów. Silistria przynajmniej dni LI może się trzymać. Podobnie donosi
Presse: Rosyanie z wielką stratą cofnęli się po za obręb strzałów armatnich.
Zaniechano tymczasowo wzięcie Silistryi szturmem. Jenerał Schilder kieruje
robotami oblężniczemi systematycznie.
Orsowa, 2. Czerwca. — Skenderbeg (hr. lliński) na czele 3000 baszi
bozukow napadł na Rosyan niespodzianie pod Karakalem zostawiwszy poza
sobą działa i treny. Stratę Rosyan podają na 400 poległych i 18 rannych.
W sprawozdaniu niepodano straty tureckiej.
Berlin, 4. Czerwca. — Naj. Pan raczył potwierdzić wybór poiucznika
landwery Hirsekoma tytularnego kainlarza, na radzcę miejskiego w Staro-

Berlin, d. 4. Czerwca. — Kreuzzeitung niemoże się nadziwić lor
dowi Russlowi, jak mógł na interpellacyą Blacketa w izbie niższej odpowie
dzieć, że protokułem ostatnim konferencyi wiedeńskiej nie potwierdziła ni
Anglia ni Francya gwarancyi teritorium obu państw wyrzeczonej w konwencyi
prusko-austryackiej. Kreuzzeitung zapytuje, czy potrzeba jakiego po
twierdzenia gwarancyi teritorium, wyrzeczonej już traktatem wiedeńskim.
Takie interpellacye według niej są niezgrabne i trącą wielką nies'wiadomością
rzeczy.

Suweeaa,

Sztok o Im, d. 24. Maja. — Jak iskra elektryczna upowszechniła się
w mieście naszem wiadomość, że przybył kuryer do Danii z wezwaniem ta
mecznego rządu, aby podobnie jak Szwecya i Norwegia połączyła się z mo
carstwami zachodniemi przeciw Rosyi. Mogę zapewnie, że wczora wieczorem
odbyło się tajne posiedzenie rady stanu, na którem było wielu najznakomi
tszych członków sejmu. Na tern posiedzeniu rozbierano kwestyą wojny.
W skutek tego tworzą się juź towarzystwa, aby rządowi przesiać adressa
zaufania, gdyby się miała potwierdzić wiadomość o wypowiedzeniu przezeń
wojny Rosyi. Cały kraj zgadza się na to, bo u nas, szczęśliwem zdarzeniem
i na pomyślność Szwecyi i Norwegii, niemasz tak zwanego małego ale potę
żnego stronnictwa, któreby woli ludu sprzeciwiało się. Zdaje się, że znów
krew zawrzala w żyłach bochatyrskiego niegdyś ludu szwedzkiego.
Sztok o lm, d. 25. Maja. — Wszystko u nas przybiera znamiona wojny!
Czemu się tu tak silnie zbroimy, jeżeli mamy pozostać neutralnymi? Czemu
massy armii tak spieszno posuwają się ku Finlandyi, pocóż spieszą najcięższe
parki na granicę rosyjską? Nie wywiedziemy was w pole, twierdząc, że
uzbrojenia te są przeznaczone przeciw Rosyi i że tylko czychają na chwilę
dogodną, aby w Rosyi zagony rospuścić. Król przyjął Napiera nietylko po
przyjacielsku, ale nawet serdecznie! Czas wprawdzie nie nadszedł do wystą
pienia jawnego, bo Dania jeszcze się ociąga, a trzeba, aby się oświadczyła
także przeciw Rosyi. — Flota angielska buja po nad brzegami finskiemi i cza
sem zajrzy do niektórego portu rosyjskiego i pobombarduje na próbę, biota
tylko czycha. Sam Napier stoi z większą częścią floty swojej pod Gustavsvarn
i ustawił flotę we wschody ku fińskiej zatoce. Z niecierpliwością oczekuje
przybycia floty francuzkiej.

Królestwo polskie.

Od granic rossyjskich, 21. Maja. — Dla wyjaśnienia czytelnikom
nieznającym urządzeń rossyjskich, znaczenia nowego manifestu nakazującego
pobór rekruta, donoszę wam, że państwo rossyjskie podzielonem jest pod
względem poboru wojskowego na trzy części: 1 królestwo polskie, 2 zacho
dnia strefa cesarstwa, 3 wschodnia strefa cesarstwa. W królestwie polskiem
pobór odbywa się według innych zupełnie-ustaw jak w obydwóch strefach
cesarstwa. Biorą do wojska wszystkich zdatnych od 20 do 30 roku życia,
a nie mających obrony i wyłączeń od służby wojskowej, aż dopóki nic we
zmą pewnej liczby rekrutów naznaczonej ogółowo na gubernię np. 2000.
Słaba budowa ciała, mały wzrost, jedynactwo, wybór uczyniony przez ro

dziców jednego syna z kilku — oto główniejsze wyłączenia od poboru. Komissya wojskowa poborowa wybiera rekrutów, wójt gminy będący zazwyczaj
właścicielem ziemskim przedstawia wyłączenia i stara się bronie mieszkańców
gminy od poboru. Przeciwnie w obu strefach cesarstwa, właściciel ziemski
sam musi wybierać i oddawać rekrutów według ilości dusz w dobrach jego
np. jeśli we wsi jego 500 dusz się znajduje, a wyznaczono dać
12 z tysiąca, wówczas wybiera własnowolnie z pomiędzy włościan swoich
ociu zazwyczaj źle się prowadzących lub nieprzychylnych sobie i oddajc do
wojska. Rekrutów tych własnym kosztem do punktu zbornego odstawić,
i od każdego 10 rs. na umundurowanie złożyć jest obowiązany. Prócz tego
ponosi nieraz jeszcze inne koszta uboczne, aby zbyt nie przebierano w odsta
wionych rekrutach i uznano ich za zdatnych.
. W królestwie zaś polskiem osobne są nałożone podatki na umundurowa
nie i odstawę rekrutów. Nadto w królestwie polskiem szlachta nie jest wy
łączoną od poboru. Przeciwnie szlachta cesarstwa uwolnioną jest od przy
musowej służby wojskowej, ale rodzina która przez trzy pokolenia nie służy
cesarzowi w wojsku, w administracyi lub sądownictwie, utrącą szlachectwo.
(Niedawno wydanein w Rosyi prawem, każdy szlachcic posiadający więcćj
jak 100 dymów, a który w 22 roku życia nie wszedł dobrowolnie do jakiej
kolwiek służby rządowej, wzięty będzie do wojska. Zresztą w Rosyi, kto
niema czynu, niema znaczenia, co stanowi niejako moralny’przymus do wejścia
•>’ służbę). Strefę zachodnią cesarstwa składają dawne kraje zabrane, tojest:
Litwa, WołyiT, rodole, Ukraina, cała tak zwana mała Rosya, nadto Inflanty’,
Kurlandya, gubernia petersburgska i t. d słowem rozciąga się ta strefa mniej
więcej po linię Wołgi. Strefa wschodnia zaczyna się od gubernii moskiewskiej
włącznie, a ciągnie az do Kamczatki. Otóż w strzefie zachodniej pobór woj
skowy lity ukończony został w Kwietniu r. b.; obecnym manifestem naka
zany jest 11 pobor w strefie wschodniej, która’ oprócz licznie zasiedlonej do
liny Wołgi, mało jest ludna, i zwykle przy poborach wojskowych oszczę
dzaną bywała. W osadach wojskowych, również jak z hord tatarskich,
kirgiskich i kałmuckich, pobór wojskowy odbywa się według innych zupełnie
ustaw.
W królestwie polskiem, chociaż w Grudniu odbył się podwójny pobór,
w Lipcu nowy ukończony zostanie, gdyż już właśnie drugą czynność kon
skrypcyjną, tak zwaną superrewizyą, rozpoczęto.
’ (Czas).

Rossyo.

Petersburg, 27. Maja. — Wielka księżna cesarzewiczowa, małżonka
następcy tronu, tudzież wielka księżna Aleksandra Józefówna, małżonka wiel
kiego księcia Konstantego i wielka księżna Marya Mikołajewna przedsiębiorą
pielgrzymkę do sławnego klasztoru troickiego pod Moskwą* Troicki klasztor
św. Sergiusza został wystawiony przez św. Sergiusza w 14. wieku. Piotr
w. do niego się schronił podczas buntu streliców. Największy ten klasztor
w Rossyi zawiera w murach swoich 9 kościołów, pałac cesarski, seminarium,
mieszkania dla zakonników i pielgrzymów. Za czasów Katarzyny miał ten
klasztor przeszło 1(10,000 poddanych płci męskiej. Mury około tego klasztoru
ciągną się na 4000 stóp, 25 -4Ó stóp są wysokie a na 20 grube. Ośm wy
sokich baszt osłania mury. Cały dach głównego kościoła, w którym znaj
duje się grób św. Sergiusza, jest wyzłocony i zawiera skarbiec tego kościoła
w naczyniach wartość 600 milionów rubli srebrem. (Oglądaliśmy ten skar
biec, a wartość jego zbyt nam się wydaje przesadzoną.) Kościół wniebowstą
pienia sławnym jest z ogromu dzwonów, z których największe ważą 140,000,
64,000 i 54,000 funtów. W seminaryum jest 300 kleryków, w klasztorze
1100 zakonników. Massy pielgrzymów odwiedzają ten klasztor.
— Journal de St. Peteysburg donosi, że Anglicy zabrali kilka sta
tków handlowych rossyjskich, na których znajdujące się obrazy świętych
rossyjskich podarli, połamali i w morze wrzucili. Dziennik ten utrzymuje,
że szczątki tych obrazów wyrzuciło morze na brzegi. Journal de St. Pe
ter sb o urg kończy sprawozdanie o tern, temi słowy: czyn taki godnym jest
sprzymierzeńców półksiężyca.
— W liście umieszczonym w Pressie z Petersburga 15. Maja, czytamy
między innemi: Lody na Newie puściły bardzo wcześnie tego roku, bo już
od 2go b. m. zupełnie Newa z nich oswobodzona, czego od 50 lat niepamiętano. Obawiają się przeto takiego wylewu jak w r. 1824. (w 13 dni po zupełnem odejściu Jodów?), gdyż woda na rzece bardzo wysoko stoi. Środki
obrony przez rząd zarządzone nie dozwalają wątpić, iż, przy tak wysokim
stanie wody, flota nieprzyjacielska byłaby zdolną po zmożeniu Kronstadtu tuż
pod miasto podpłynąć. (Zanim Kronstadt będzie zdobyty, to może już woda
na Newie opadnie). Z 70 kamiennych mostów na Newie, 15 większych zbu
rzono, bo w razie potrzeby nie byłoby na to czasu. Ciężkie głazy granitowe
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Kronslot, familia cesarska jest w Peterhofie. Cesarz
'obaj wzmiankowani wielcy książęta mieszkają w palarń marmurowym Zna
czenie hr Nesselrodego, który oibpoczątku sporu wschodniego odradzał kroki
ostateczne, niezmiernie w tych czasach wzrosło.
Wiadomości z Morza Bałtyckiego.
St. Petersburg, 24 Maja.
Otrzymano w tej ch wilii (o godz. 11 wieczorem) dwa raporty dowódzcy
wojsk w Finlandyi, z daty 8 i 9 (20 i 21) Maja, względem rozpoczęcia nie
przyjacielskich kroków w zatoce Finlandyi, które dzięki Panu Bogu i nieustraszoności naszych wojsk, odznaczonem zostało nowem powodzeniem broni
rosyjskiej.
....
.
. J
W pierwszym swoim rciporcie jenerał lejtuant Rokossowski donosi, ze
w dniu 8 Maja dwadzieścia siedm okrętów szrubowych dwu-pomostowych
angielskich zbliżyło się do Hangóudd i zarzuciło kotwicę. Poprzedniego dn„
7, dwie fregaty szrubowe i jeden paropływ także angielski, zbliżyły się do
cieśniny Witsand, między wyspą Hull-ae a brzegiem półwyspu Hangóudd
w bliskości kanału wiodącego do miasta Eckenass i zaczęły strzelać do bateryi
wzniesionej przy zamkniętej cieśninie Witsand.
W raporcie dnia 9, jenerał łejtnant Rokassowski podaje do wiadomości
JCMości, że eskadra nieprzyjacielska stojąca na kotwicy pod Hangóudd, je
szcze nic nie przedsięwzięła; co do floty lii, która pokazała się pod Eckeniiss,
nieustraszenie przyjęta przez nasze wojsko pod dowództwem jenerał-lejtnańta
Ramzai, któremu oddane zostało dowództwo oddziału w Abo i Poju, została
ona odpartą ze stratą i nie śmiała atakować Eckenass.
Oto szczegóły tej sprawy:
Jenerał-łejtnant Ramzai otrzymawszy w dn. 6 Maja wieczorem przez te
legraf i sterników wiadomość, że 3 okręty nieprzyjacielskie płyną w górę za
toki Pojo, przedsięwziął zaraz stosowne środki, aby czuwać nad ich porusze
niami. W tym celu między innemi postawiono pół plutonu tyralierów z ba
talionu grenadyerów Łyraljerów, naprzeciw punktu gdzie ta zatoka najbardziej
się zwęza, na wysokości Lapwick. W d. 7 między godz. 3 i 4 po południu,
dwa paropływy nieprzyjacielskie, z których jeden zbudowany w formie szoonera, a drugi fregata szrubowa, zbliżyły się zupełnie na oślep do tego punktu,
mając przed sobą szalupę o 16 wiosłach, która co chwiię gruntowała głębo
kość kanału. Młody oficer batalionu tyralierów, podporucznik Giilling, któ
remu powierzono to stanowisko obserwacyjne, korzystając zręcznie z lesistej
natury brzegu ukrył, w taki sposób w zasadzkach tyralierów, że na odległość
ledwie 300 kroków przyjęli szalupę ogniem tak dobrze kierowanym, że naj
wyraźniej widziano ją zwracającą się, kierowaną przez 2ch tylko wioślarzy.
Zachęceni tern pierwszem powodzeniem, nasi tyralierowie, nie przestali
w odległości przynajmniej 700 kroków, strzelać do okrętów nieprzyjacielskich,
na każdym z nich przynajmniej dziesięciu ludzi, z tych którzy stali na drabi
nach i rejach zostali dosięgnietemi przez nasże kule. Nieprzyjaciel odpowia
dając na ich strzały kulami ogromnego kalibru, granatami i kartaczami, od
bywał dalej zwolna swoje poruszenie, aż do bateryi nadbrzeżnej wzniesionej
w części najwięcej ciasnej Witsand przy Hull-ae, gdzie zatrzymał się nad wie
czorem, na odległość dalekiego strzału armatniego. Przez ten czas jenerałlejtnant Ramzai, skoncentrował 1 batalion pułku grenadyerów ks. Fryderyka
Niderlandzkiego, przy Lapwick i wzmocnił nadbrzeżną bateryę cieśniny Wit
sand czterema działami bateryi pozycyjnej nr. 1 pierwszej brygady artyleryi
grenadyerów, która dopiero przed kilku godzinami przybyła z Abo; 4 kom
pania 2 batalionu tegoż pułku, otrzymała polecenie popierania tej bateryi, a 2
kompania grenadyerów, tudzież kompania batalionu grenadyerów tyralierów
rozsypały się po obu stronach bateryi; dwie ostatnie kompanie 2 bat. tegoż
pułku pozostały z jego dowódzcą dla bronienia Eckeniiss.
W dniu ósmym między godz. 4 i 5 z rana, nieprzyjaciel ponowił swoje
poruszenia naprzód, ale został zatrzymany blizko przez godzinę, przez do
brze kierowany ogień bateryi nadbrzeżnej, która zrządziła ciężkie szkody tym
statkom, poczem dwa z nich, rozpoczynające ogień morderczy i niezmiernie
czynny z całej linii lewego boku dosłownie pokryły brzeg kartaczami. Na-/a
baterya przeniosła się wtedy w miejsce niezmiernie dla niej korzystne, przr
wiosce Lexwalł, i rozpoczęła na nowo kanonadę między godz. I i 2. Okryta
nieprzyjacielskie, posunąwszy, się naprzód, na kilkaset kroków zatrzymały
się, i chociaż już tylko były na półtorej wiorsty od Eckenass, otrzymawszy
znaczne uszkodzenia, nie śmiały uderzać na miasto i cofnęły się w kierunku
wejścia zatoki Pojo.
Według świadectwa jenerał-lejtnanta Ramzai, tyralierowie artyleryi od
znaczyli się szczególnie w tej sprawie przez trafność strzałów, a dowódzcy
wybierając korzystne pozycye, potężnie przyłożyli się do tego powodzenia;
nakoniec kozacy, przydzieleni do tego oddziału, przynosili rozkazy i wiadomo
ści z zręcznością i szybkością nadzwyczajną.
Niepodobna oznaczać dokładnie stratę nieprzyjaciela, ale ponieważ był
on wystawiony na skoncentrowany i dobrze krzyżowany7 ogień naszych, straty
te muszą być dotkliwe.
Dzięki mądrym rozporządzeniom dowódzców i zręczności z jaką umieli
korzystać, należycie z miejscowości, strata z naszej strony była bardzo szczu
pła, między oficerami opłakujemy na nieszczęście majora Dergaczew, dowódzcę drugiego batalionu pułku grenadyerów ks Fryderyka Niderlandzkiego,
który został zabity; pułk ten prócz tego miał jednego człowieka zabitego,
i jednego ranionego. W artyleryi 2 ludzi poległo, w batalionie tyralierów
jeden człowiek został ciężko raniony, a trzej otrzymali kontuzye, trzy konie
artyleryi padły.
Odparłszy nieprzyjaciela od Eckenass, w dn. 8 Maja, jenerał-łejtnant
Ramzai skierował tegoż dnia części swego oddziału od Hangiiudd.
(Dodatek do Inwalida Ruskiego.)
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Francya,

1 a ryz, 31. Maja. — Według Monitora udał się do St. Cloud jenerał

Baraguay d’Hilliers zaraz za swem przybyciem do Paryża i miał posłuchanie
u cesarza.
W części nieurzędowej donosi Monitor: w skutek rozmowy między
francuskim ministrem spraw zagranicznych i hr. Raffo, posłem beja tunetańskiego, postanowił rząd tunctański posłać-do Konstantynopola armią posiłkową,
złożoną z 4 pułków piechoty i 2 bateryi artyleryi. Pułk każdy piechoty skła
dać się będzie z 3 batalionów, batalion po 8(M) ludzi. Siła korpusu tego ma
wynosić 10,001) ludzi i 400 koni z 12 armatami. Bej tunetański uwiadomił
konsulów francuskiego i angielskiego o tern w nocie następującej: uważamy
za rzecz konieczną wziąść udział w miarę sił naszych w wielkiej kwestyi,
która narody na wschodzie zajmuje i która cały świat interesuje. Ku temu ce
lowi zamierzamy nasze okręty wysłać z dywizyą wojsk naszych. Piszemy
o tern dla waszej wiadomości i t, d. Dowództwo nad tym oddziałem obejmuje
jenerał Reszyd, który był w roku zeszłym wysłany w missyi do Paryża.
— Cesarz z cesarzową byli na przedstawieniu »Fcdry« w teatrze fran
cuskim. Rachel po nieobecności jednorocznej poraź pierwszy wystąpiła w tej
sztuce.
— Pan Belin, tymczasowy tłumacz przy poselstwie w Konstantynopolu,
został mianowany naczelnym tłumaczem przy armii francuskiej wschodniej
i jako taki przydany marszałkowi St. Arnaud.
— Jenerał Mayran, dowódzcą poddywizyi Maas, otrzymał rozkaz do
udania się do Marsylii, zkąd odpłynie do Grecy i.
— Pan Róthschild, który w tym roku już raz przesłał zasiłek pieniężny
żydom w Jerozolimie, znów przeznaczył dla nich 150,000 fr. Żydzi w Pa
lestynie cierpią teraz wielki niedostatek.
— Wojska już ruszają do obozu założonego między Montrcuil, Boulogne
i St. Omer. Dowódzcą w Boulogne otrzymał rozkaz do wybudowania bara
ków z gliny i słomy pod Wimereux, na 12,000 głów. Roboty te mają być
ukończone w przeciągu 6’ tygodni.
— Dziś upowszechniła się wiadomość, że Szwecya oświadczyła, że łączy
się z mocarstwami zachodniemi i gotową jest wystąpić przeciw Rossyi. Utrzy
mują, że w tych dniach Szwecya podpisze sprzymierzę zaczepne i odporne
z mocarstwami zachodniemi.
W tajnym artykule przyrzeczono Szwecyi
zwrot pewnych prowincyi, które do niej dawniej należały.
— Z Algieryi donoszą, że Kabylowie na południu powstali w tej kolo
nii i pobili Francuzów, którzy utracili dwa bataliony z kilku armatami. Wia
domość ta upowszechniła tu smutek.
— WTulonie zajmują się przesianiem nowej dy wizy i na wschód. W Kon
stantynopolu podobno bardzo są zagniewani, że dotąd armia posiłkowa nic
nie przedsięwzięła.
— Według wiadomości w Monitorze, Turcy odparli wszystkie szturmy *
Rossyan przypuszczane, do Silistryi. Listy z Szuinli opiewają, że postano
wiono tam bronić wszelkiemi siłami tej fortecy.
Paryż, dn. I. Czerwca. — Zaręczają, że 2. pułk legii cudzoziemskiej,
stojący w Afryce, dostał rozkaz wyruszenia Turcyi Z tego powodu
nie wierzą, aby Kabylowie mieli powstać i zadać klęskę Francuzom. Z Valenciennes pfszą pod d. 29., że nie masz dnia, w którymby francuzkic rodziny
nie wracały z Rosy i przez Kolonią doFrancyi. Są to powiększej części aktorzy,
malarze, modyści i t. p., którzy nad brzegami Newy zarabiali. W ogóle miało
być 5000 Francuzów w Rosyi, z których 3000 zażądało paszportów. Resztę
postawiono pod ścisłą kontrolę i nie wolno im korespondować z zagranicą.
— W naszej mennicy wybito medal na pamiątkę sprzymierza między An
glią, Francyą i Turcyą. Na przodzie Ludwik Napoleon, podaje królowej
Wiktoryi i sułtanowi rękę. Nad cesarzem znajduje się wyraz: katolicyzm,
nad królową Wiktoryą: protestantyzm, a nad Abdulem Medszydem: Islam.
Pod temi wyrazami stoi napisane: Boże dopomagaj im, a pod stopami tych
figur, cywilizacya. Na stronie odwrotnej stoi: za panowania Napoleona III.
i królowej Wiktoryi połączyły się Francya i Anglia, celem zabezpieczenia po
koju świata.
— Dziennik urzędowy zamieszcza dziś wiadomości z Grecyi, Wiednia
i z nad Dunaju. Z Wiednia wysłano austryackiego kuryera do Petersburga,
celem wezwania cesarza Mikołaja do ustąpienia z księstw ńaddunajskich. Cie
kawi jesteśmy wypadku tej misy i. Mówią, że Austitya dowiedziawszy się
od cesarza Mikołaja, że ma się stać zadosyć temu żądaniu, uspokoi się i żą
dać więcej nie będzie, jak się to pokazuje z rzuconej myśli w konwencyi,
natomiast mocarstwa zachodnie na tern nie przestaną. Jeżeli prawdą jest, że
gabinet, rosyjski ofiarował się tak w Berlinie, jako też w Wiedniu przywrócić
status quo antę bellum, czyli innemi słowy opuścić prowineye tureckie, na
tenczas wezwanie austryackie byłoby tylko odegraną farsą naprzód umówioną.
Mówią nawet, że cały ten plan tak ułożono, aby zachód wodzić za nos. Tym
czasem inni mówią, że zachód wie o tern, ale udaje, że nie wie.
— Wiadomości ze Szwecyi brzmią nader pomyślnie dla mocarstw zacho
dnich. Biorą tu za rzecz pewną, iż traktat wkrótce podpisany zostanie, mocą
którego rząd szwedzki zobowiąźe się 60,000 wojska dostarczyć przeciw Rosyi.
Jprocentowa renta stanęła dziś na 72 fr. 40 cent. Dnia 1. Maja stała 63,
80, w przeciągu więc miesiąca podniosła się o blisko 9 proc. Silne to podno
szenie się pociągnęło za sobą wielkie straty.
(Kor. Cz.) Paryż, 24. Maja. — Dzisiajszy Monitor ogłasza traktat
zaczepnoodporny zawarty między Francyą, Anglią i Turcyą przeciw Rosyi.
Dzisiajsze Debaty ogłaszają także traktat zawarty z tej samej przyczyny mię
dzy Austryą a Prusami. Osnowa tych dwóch traktatów była już dawno zna
joma. Francya i Anglia nie ustają w pracy nad utworzeniem ogromnej koalicyi przeciw Rosyi, która przypomina czasy księcia Oranii i Ludwika XIV.
Jenerał Pierce zapewnił mocarstwa zachodnie, że Stany zjednoczonenieścierpią, aby chciwi prywatni pomagali Rosyi drogą korsarstwa. Dzisiajszy Constitutionnel zapewnia, że Rosya nic nie wskóra w Portugalii Hiszpania
obiecała dać dla dobra wspólnej sprawy korpus, który ma zająć Rzym czy
Grecyą. Piemont zrobił podobnąż obietnicę, z tym jednak warunkiem, że
czekać będzie, dopóki polityka Austryi się nie wyjaśni. Zapewniają, żeAustrya już swą politykę objawia, że przesłała do swych ajentów dyplomaty
cznych okólnik, tłumaczący list pisany przez JCiMość do ministra Bacha, że
baron Hubner, składając w ręce Napoleon 111. list zawiadamiający go o mał
żeństwie JCMości, dał kategoryczne, chociaż jeszcze zawisłe od czasu zape
wnienia. Potwierdza się, ze Rosya widząc się wystawioną na groźną koali-
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Cyą, dała do zrozumienia, że przystałaby na status quu antę helium; że mo
carstwa niemieckie zapytały się, czy zachód przystanie na taką ofiarę i że
odebrały odpowiedź odmowną. Kluby paryzkie zachodzą w głowę, aby od
gadnąć, czego zachód domaga się teraz, od Rosyi, a raczej jaką rękojmię stara
się otrzymać dła zapewnienia na przyszłość pokoju. Każdy pojmuje, że roz
ciągłość rękojmi załeży od ścisłości aliansu zachodu, od jego energii wojennej
i od charakteru, jaką taż energia przybierze. Jedni ograniczają rękojmię na
ustąpieniu Rosji z Mołdo-Wołoszczyzny, na odebraniu Krymu i wyspy Aland.
a nareszczcie na wyswobodzeniu Czerkasy:; a drudzy na wróceniu Rosyi do
granic jakie miała przed r. 1772. Na pierwszy rodzaj rękojmi mają się zga
dzać całe Niemcy, ale drugiemu Prusy mają być najmocniej przeciwne. Ko
respondent paryzki Kreuzzeitung znoszący się codziennie z ambasadą pruską,
zapewnia, że od drugiego rodzaju rękojmi zależeć będzie przyszłość wojny
i współudział, jaki wziąźć w niej mogą jeżeli nie całe Niemcy, to Prusy. Mo
carstwa zachodnie mają się także różnić co do drugiego rodzaju rękojmi. An
glia, jako państwo morskie, ograniczyłaby się chętnie na oddaleniu Rosyi od
morza Bałtyckiego i Czarnego; a Francy a, jako państwo kontynentalne, radaby oddalić Rosyą od środka Europy. Różnica polityki Anglii z Francyą
nie jest dotąd sformułowaną, ale się już przeczuwa, bo jest naturalną.
Korespondencie stambulskie zarzucają Paryż listami donoszącemi to o rvwalizacyi polityki angielskiej z Francuzką w lurcyi, to o postępowaniu ks.
Napoleona, które ma niepokoić Austryą. Zdaje się, że w tern wszystskiem
małą rolę gra polityka lecz osobistość ludzi. Lord Kedclilfe to wcale nieprzychodzi, to przychodzi późno na obiady jen. Baraguay d’Hiliers; ks. Napoleon
każę lordowi Redcliffe zapraszać do siebie jenerałów nienależących do armii
czynnych, a potem mimo oporu Reszyda baszy, przedstawia ich sułtanowi.
P. Bruck tern się obraża: nie przychodzi na obiady, albo od sułtana tłumaczeń
sic domaga. Zapewne temu wszystkiemu położy koniec marszałek St Arnaud,
a w ostatnim razie sam Napoleon 111. Polityka francuska nie może być inną
w Paryżu i Stambule. Korespondenci paryscy donoszą do dzienników nie
mieckich, iż ks. Napoleon żywi wcale inną politykę co się tycy Austryi niż
Napoleon UL, ale jeżeli tak jest istotnie, czemu trudno uwierzyć, polityka Na
poleona 111. musi wziąźć górę nad polityką ks. Napoleona. Goduera jest uwagi,
że kiedy ks. Napoleon przybył do Stambułu jako członek familii cesarskiej,
ks. Cambridge przybył do niego incognito, jako prosty jenerał. Ro-jaliści i re wolucyoniści pokładają nadzieję niepowodzeń na trudności jedności komendy
w tak liczncm gronie dyplomatów i dowódzców, ale temu obmyśli zapewne
Napoleon UL. P. Bourrće nie zastąpi jen. Baraguay d’Hilliers i ograniczy
swą misyę do Grecyi. Napoleon III. miał zamiar zastąpić jen. Baraguay d’Hilliers to przez jen. Daumos i de Larac, to przez p. Touvenel, dawnego rezy
denta w Atenach. Zdaje się, że ostatni przemoże, jako zdolny dyplomata.
To czegom się spodziewał, ziściło się. Wojsko francuzkie, sympatyczne,
wesołe, czynne, przemyślne, wywiera ogromny wpływ na Grekach i Tur
kach jeszcze większy wywrze na Bułgarach, Serbach i Rumanach, zbliżają
cych’się w charakterze do Francuzów. Wojsko angielskie przeciwnie, na
wpół cywilne, mniej liczne i mniej sympatyczne, nie wywiera żadnego uroku
na Indnościach nerwowych i oryentalnych. Anglicy troszczą się już o kwestyą
wpływu na wschodzie. Może ta to przyczyna zmusza lorda Redcliffe do ro
bienia etykietalnej ópozycyi i starania się o owładnienie Reszyda baszy, za po
mocą gróźb, że polityka Francyi może przyjąć tor mało dyplomatyczny, który
w razie danym wystawi Turcją na sztych tak Rosyi jak Austryi.
Co do ‘działań wojennych, te jeszcze są na wstępie, ale ogrom koalicji
pokazuje, że się nie mogą obrócić tylko na korzyść zachodu. Mowa powie
dziana w parlamencie przez p. Gladstone, była źle wytłumaczona przez ajencvą Havas, zdaje się w celu giełdowym. P. Gladstone mówił o blokadzie a nie
o bombardowaniu Sewastopolu, ale bombardowanie jest nieuchronnem.
Rząd francuzki wysyła do Heraklii, p. Gerelia, inżyniera dróg i mostów,
dla eksploatowania kopalni węgla. Czyn ten pokazuje, że Francya nie myśli
oddać morza Czarnego pod wyłączne panowanie Rosyi.
....
_ Wnetrze Francyi jest ciche i z postępem lata zaczyna byc głuchem.
Cesarstwo wyjechali na letnie mieszkanie do St. Cloud. Jenerał St. Jean d’AnSely zajmuje się z pospiechem w Wersalu organizacyą gwardyi, która d. 15.
Sierpnia ma poraź pierwszy wystąpić. Izba zakończy swe czynności dn. 1.
Czerwca Mimo krótkości czasu, uchwali ona nie tylko budżet, lecz i prawo
o instrukcyi publicznej. Według raportu barona Richemond, przewyżka bud
żetu wynosi blisko 4 mil. fr. O pożyczce nic jeszcze autentycznego. W braku
nowości, Paryż bawi się mową p. Dupin, powiedzianą na zgromadzeniu rólniczem w Neves, w której znajduje się pointę przeciw królowi greckiemu i po
lemika Ludwika Teullot o średniowiecznym droit de seigneur, które p. Dupin
zwala'na średniowieczne duchowieństwo. Ludwik Veuillot gnębi zwycięzko
p. Dupin i pokazuje ogromną erudycją, erudycyę rozumie się nie swoją,
dostarczoną mu przez osobę czczoną, katolicką a cichą.
W Londynie panuje ciągle wytężenie umysłów na widok wojny kolosów,
tak Anglicy toczącą się wojnę nazywają. Na kilku miejscach miasta utwo
rzone zostały biura nowin, „News Rooms«, w których czytują się ostatnie
nowiny wojenne. Po ogrodach i parkach wojsko się musztruje.. Książe Albert
daje wojsku w miejsce dawnych furażerek, czapki nowego rodzaju, z których
sie Punch wyśmiewa. Zdarzył się nowy wypadek, który świadczy o nie
chęci Indu londyńskiego do ks. Alberta. W dzień imienin królowej, krawiec
Nicoll na Regent street kazał zrobić napis z gazu: »God save the Queen and
Opince*
Kiedy zapalono litery gazowe, lud wołał: „no Prince*! i nie po
zwolił aby zapalono wyrazy: »and Prince*.

łożeniach, na które mogą być zastosowane, zawierają zobowiązanie, wzglę
dem utrzymania zasad rzuconych w całym szeregu protokułów wiedeńskiej
konłerencyi.
2) Ze całość państwa ottomańskiego i opuszczenie owej części jego terytory urn, którą rossyjska armia zajmuje, stanowi i stanowić będzie stały i nie
zmienny ceł jedności czterech mocarstw.
3) Że więc udzielone i dołączone do obecnego protokołu akta zgadzają
się z. obowiązaniami, które spisali pełnomocnicy w dniu 9. Kwietnia, aby
środki były wzięte na uwagę i umówione, które najwięcej mogą przyłożyć
się do osiągnięcia tej jedności i do niezachwianego postanowienia czterech na
wiedeńskiej konferencyi reprezentowanych mocarstw’., aby wspólnie były do
łożone siły i wola, dla osiągnięcia celu będącego podstawą ich jedności i na
dania mu sankcyi.
Buol Schauenstein. Bourgueney. W estmorełand. Arnim.
— Piękny okręt liniowy o 121 armatach „Royal Albert* zbroją teraz.
Równie zbroją okręt liniowy „Ganges* o 84 armatach
„Himalaya* popły
nął do Konstantynopola z 459 lutfzmi i 316 końmi. Równie oddział 4. pułku
gwardyi dragonów popłynął z Quenstown do Turcyi.
— Times zamieszcza tłumaczenie pamiętnika zbiorowego przesłanego
przez Prussy i Austryą do swych posłów przy bundestagu i oświadcza, że
protokuł nie oddaje ściśle i trafnie celu konwencyi francusko angielskiej i pru
sko austryackiej. Różnica pomiędzy temi konweneyami dopiero się wykryje
po ustąpieniu Rossyan z księstw naddunajskich, ponieważ cztery mocarstwa
porówno są obowiązane dążyć do założonego celu. Jeżli Prussy spodziewają
się, że ustąpienie z księstw naddunajskich wystarczy do przywrócenia zwią
zku rossyjsko niemieckiego, natenczas grubo się mylą. Jak przewidzieć mo
żna, rossyjskie wojska ustąpią z Multan i Wołoszczyzny dopiero wtenczas
gdy je wyprą przeważne siły wojskowe, a jeżeli która część Niemiec weźmie
udział w tern wojennćm przedsięwzięciu, do czego konsekwentnie państwa
niemieckie są obowiązane, natenczas wojna przybierze inną postać, a prze
widziane punkta w protokule niewystarczą. Wtenczas powinny być spisane
inne punkta ważniejsze i bardziej stanowcze.
— Times śmieje się z sprzymierza między Rossyą, Clnwą, Bokarą
i Dostem Mahomedem i twierdzi, żc podobne sprzymierzę żadnem niezagraża
niebezpieczeństwem Indy om wschodnim.
— W zielone świątki odbędzie się wielki meeting w Sheffield, na któ
rym główną osobą będzie Koszut. Zaproszono nań także Mazziniego, ale go
niemasz w Anglii.
— Ponieważ admirałowie llaiuelin i Dundas oświadczyli jednozgodnie,
że bombardowanie Sewastopola na nic się nie przyda, jeżeli równocześnie ich
nie poprze armia lądowa, przeto wzięto na uwagę plan, według którego mają
być wojska posłane do Krymu i Kaukazu. Zajmującem jest w tej mierze pi
smo, które autor miał napisać pod natchnieniem lorda Palmerstona, a nosi
tytuł Rusią and En^land. Autor powiada, że posiadanie Kaukazu i Czarnego
morza, włącznie z Krymem stanowi siłę Rosyi na południu. Krym od Kau
kazu rozdzielony jest cieśniną cymeryjską Bosforu. Na tej cieśninie można
w przeciągu dwóch godzin przewieźć 50,000 czerkieskiej kawaleryi do Krymu,
gdyby tę kawaleryą poparła stosowna siła angielskiej i francuzkiej piechoty
i artyleryi, wówczas wziętoby Rosyan w skrzydło i z tyłu, zabranoby wszy
stkie załogi na półwyspie, Sewastopolby zamknięto i zbombardowanoby mia
sto i flotę, gdy tymczasem flota niszczyłaby od strony morza warownie. Poślijcie więc mówi dalej autor piechotę i artyleryą do Kaukazu, a zwycięztwo
odniesiecie. Nie masz potągi na świecie, któraby się mogła oprzeć tak popar
tej i zorganizowanej kawaleryi czerkieskiej. Ogłaszamy to na dowód zdrady
stanu, którego się gabinet nasz dopuszcza, jeżeli nie wyśle wojska angielskiego
zfrancuzkiem w sile 40 — 50,000 na Kaukaz. Rząd francuzki gotów jest na
taką wyprawę, a jeżeli lord Aberdeen zwłaczać będzie, natenczas powinien
być stawiony przed sąd do odpowiedzialności.
— W gabinecie angielskim zachodzą wielkie intrygi względem obsadze
nia ministerstwa wojennego. Już nie myślą u dworu, o zamianowaniu lorda
Palmerstona ministrem wojny, co więcej, chcą mu odebrać administracyą
w wydziale miiicyi, którą prowadzi! jako sekretarz spraw wewnętrznych.
Peelici obawiają się, aby Napoleon 111. z Palmerstonem rzeczy umówionych
nie doprowadzili do skutku i chcą wzmocnić swoje stanowiska, aby temu zapobiedz i dla tego popierają Sidneja Herberta na ministra wojny. Sidney
Herbert jest szwagrem Woroncowa — byłaby to ładna komedya, gdzie dwaj
szwagrowie kierowaliby ruchami wojsk nieprzyjacielskich.
Londyn, d. 1. Czerwca. — Times poświęca kilka artykułów wielkiej
naradzie wojennej w Warnie. Jak się zdaje, postanowiono armii tureckiej
nie wystawiać na niebezpieczeństwo przegranej w walnej bitwie i ograniczyć
walkę na fortece naddunajskie tureckie. Równie dowódzcy wojsk zachodnich
nie mają zamiaru rzucić swojej armii nad brzegi, przezcoby wystawioną zo
stała na bezpośrednie starcie się z armią rosyjską. Mówią więc, że ruchy in
nego rodzaju się odbędą. Publiczność niecierpliwa będzie tem niezadowolona,
spodziewamy się atoli, że pomyślność oręża pokaże, że plan nowy ułożony
miał także swoje powody.
— Za rzecz pewną tu poczytują, że w przeciągu dni ośmiu będzie utwo
rzone nowe ministerstwo wojny. Według Timesa, ma być książę Newca
stle przeznaczony na to ministerstwo O lordzie Palmerstonie w ostatnich
dwóch dniach nie było mowy. Zdaje się, jakoby się go obawiano. Pogłoska niesie,
że królowa zaprosiła cesarza i cesarzową na wyścigi konne w Ascot, które
się odbędą pomiędzy 8. a 14. Czerwca.

Londyn, 31- Maja. — Pod napisem: nowy traktat poczwórnego sprzy
mierza, pisze Times co następuje: tłumaczenie protokołu (nr. 6.) konferencyi która się odbyła w ministerstwie spraw zagranicznych w Wiedniu dnia
23 Maja 1854. r. pomiędzy reprezentantami Austryi, Francyi, Anglii i Pruss:
Podpisani pełnomocnicy zgromadzili się w skutku umowy zamieszczonej
w protokule z dnia 9. Kwietnia i we wspólnym akcie przedłożyli i spisali konweneye między Francyą i Anglią z jednej a między Austryą i Prussami z druMej strony dnia 10. i 20. K wietnia r. b. zawarte. Po ścislem zbadaniu rze
czonych układów zgodzili się podpisani jednogłośnie w tej mierze:
1) Że tak między Francyą i Anglią na d. JO. Kwietnia, jakoteż między
Austryą i Prussami na dniu 20. Kwietnia zawarte ugody w dotyczących po

Wiedeń, I. Czerwca. — Według rozkazu cesarskiego ma armia austryacka ustawiona nad granicą serbską ruszyć do Siedmiogrodu; tylko dywizya jenerała Coronini tam pozostanie (w ogóle 15,000). Dziewiąty korpus
pod wodzą Schaafgotscha maszeruje tamże i ma przybyć aż do dnia 20. Czer
wca do Hermanstadu (30,000). Równocześnie 11. korpus arcyksięcia Karola
Ferdynanda tamże maszeruje i w części wkroczył do Siedmiogrodu (30,000).
12. korpus rozstawiony jest nad multańską granicą między Bystrzycą i Kronstadem (40,000). W Ciernowcach na Bukowinie stoi 10. korpus (30,000);
w Lwowie 4. korpus (36,000); w Krakowie 2. korpus (40,000). Pierwszy
i trzeci korpus w Czechach, Austryi, Styryi jeszcze nie jest postawiony na
stopie wojennej. Do 5., 6., 7. i 8. korpusu we Włoszech zwołano wszystkich
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Austryą.
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urlopników. Ar,ni\u4o*kkasi^
dmiogrodzką dowodzi arcy ą pułków kawaleryi pod dowództwem księcia
grzech, złożona z
9 Armią w Galicyi dowodzi jenerał Schlick, a druBranciszka Lichtens;
• kawaleryi złożonym z 16 lekkich pułków dowodzi
gim oddzielnym
pułków piechoty będzie 60 batalionów grenadyerów
jenerał Klamro. -||iacł1 ; inaj» służyć za rezerwę. Arcyksięciu Albrech-

w grób złożono — i koniec. Któż był ten człowiek dla któreeo tvle ’ h'
zachodów, dla którego sztuka ziemska z wylaniem wystąpiła? Przefi *°n°
stkiem musiał to być człowiek zacny a zapewne i zasłużony Bvt eaenszT*
muzykiem. Ale nie w każdym tysiącu, nie w każdym dziesiątku n pr°LStU
żdyra nawet setku tysięcy osób, którym, śmierć otwiera wieczność? " t
znajduje się człowiek tyle po sobie pamiątek na ziemi zostawiający tak
szacunek, taki przykład publicznego i użytecznego a jednak cicho SDed™ 7
żywota, taki podniosły hymn zasług przeszło półwiecznych, jak to wszwnf°
Elsner po sobie zostawił. To zdawałoby się, że nic łatwiejszego jak ro
wiadać o jego życiu rzeczy piękne, któremi napełnione było, nasvDać £
i faktów nawymieniać. W istocie wątku me prędkoby zabrakło ale b o
roztoczyć poważnie, świetnie i ażytecznie trzebaby wprzód zabrnąć w oteł
nie sztuki, w matnie życia ziemskiego; a to rzecz nie łatwa. Przywykł'- 3"
o świecidełkach jak o gwiazdach rozprawiać; gdy przyjdzie o gwieździe^Y
mówić to i słów braknie i oczy patrzeć na nią nie umieją. Oto dla czego °d
lat trzydziestu pisząc tyle razy o Elsnerze ci i owi nic nowego o nim pow'°
dzieć nie umieli, nic coby go pokazało jakim był istotnie. To co o nim wkóćko
rozpowiadano i dawniej i teraz świeżo i podobno jeszcze rozpowiadać beda
znajduje się w siódmym tomie dzieł dramatycznych Bogusławskiego, gdzie
nie najpierwej, ale najobszerniej i najzdrowiej o doczesnych zasługach Elsnera
powiedziano. Powtarzając to mniej więcej, miano sobie za obowiązek kilka
razy do roku porzucić szczyptę zużytych frazesów, jako dowód miłości dla
człowieka i wdzięczności, której się nie czuło, uwielbienia którego powodów
istotnych się nie pojmowało, uznania zasług, których ni rozległości ni szcze
gółów się nie rozumiało. Miłość, wdzięczność, uwielbienie, uznanie zasług
do potęgi narodowych uczuć i pojęć podniesione być powinny dla takich ludzi
jak Elsner, jak wszyscy, którzy godnie publiczny żywot wiedli; na to trzeba
ram szerszych niż je nietylko krótki wykrzyknik ale i rozleglejszy nawet ar
tykuł dać może. Bogdzież się tam zmieści ośradziesiąt przeszło lat życia, któ
rego połowa w całem tego wyrazu znaczenia w publicznej ubiegła posłudze,
w uprawianiu sztuki do tysiąców naraz przemawiającej? Pół wieku działania,
musi w sobie obejmować historyę dwóch przynajmniej pokoleń, a tu każde
pokolenie kilka razy zrzuca z siebie skórę opinii i pojęć; więc bez rozpatrze
nia się w nich szczegółowego, nie można pojąć gdzie się zaczął taki człowiek
jak Elsner, gdzie się skończył. W opowiadaniu żywota takiego człowieka
daty i fakta są tylko niejako rękojmią za pomocą której łatwiej ująć przypa
dłości historyczne; ich duch jest wszystkiem. By go zbadać trzeba się oglądać
na okoliczności coraz inne, wstrząsać coraz innymi ludźmi zmarłymi i żywymi
jeszcze, i to co znakomitszymi, bo oni sprowadzili okoliczności lub niemi nad
poziom ogółu wyrzuceni zostali dla działania; trzeba nadto rozgrzebać dzie
dzinę sztuki i nauki. Zrobiwszy to wszystko i więcej jeszcze, zbierze się
dopiero światło, materyał na ramy, w których ma stanąć człowiek ze swojem
działaniem. Materyał do obrazu samego człowieka powstanie z obejrzenia
jego prac i czynów osobistych, ze wspomnień i wrażeń tych, którzy na czyny
patrzyli. A każdy rys położony, należy oblać światłem poprzednio zyskanem
i przymierzać do nowo przybywających rysów. Nie kusem więc wspomnie
niem ale biografią na Elsnera patrzeć należy, historyą kilkudziesięciu lat sztuki
i narodu.
(Dok. nast.)

Konstantynopol, d 22. Maja. — Z czarnego morza donoszą, że
wszystkie fortece rosyjskie nad brzegami Abazyi i Czerkiesyi, zostały przez
oddział floty pod admirałem Lyonsem zburzone. Teraz zajęli je Czerkiesi
i Abazyjczykowie. Flota przed Sewastopolem ostrzeluje ten port silnie ufor
tyfikowany i niektóre już warownie zewnętrzne nadwerężyła. Do ataku głó
wnego nieprzyjdzie dopóty, dopóki od strony lądu równocześnie wojska lą
dowe nieuderzą na tę silną fortecę morską.
.
Stara Orsowa, 29 Maja. — Wcifz się utrzymuje pogłoska, ze Ro
syanie odstąpią od oblężenia Silistryi i cofną się z wielkiej W oloszczyzny.
Z Krafowy donoszą pod dniem 26 Maja: Rosyanie czynią przygoto
wania do cofnięcia się z nad Aluty, szańce usypane na drodze od Turnula do
Giurgewa rozrzucają. Z tego wyprowadzają prosty wniosek, ze wojska ro
syjskie wkrótce opuszczą zachodnią część Wołoszczyzny i całe siły gromadzą
w zachodniej Wołoszczyznie.
.
Kronstadzki Satellit donosi: Ks. Paszkiewicz przekonał się, ze Siiistryi szturmem niezdobędzie i tylko minami może wziąść tę fortecę. Napróżno więc proch wystrzelali Rosyanie pod Silistryą, która ieży na wzgórzu
i niema przedmieść. Około murów tej fortecy płynie Dunaj, łster płynie na
200—300 kroków od Silistryi i jest bardzo głęboki, chociaż nie szeroki. Z po
wodu położenia Silistryi tylko ukośnie ostrzeliwali ją Rosyanie ze swoich bateryi. Kule więc przelatywały wielką przestrzeń i wielkich szkód nie uczyniły.
Citadela Silistryi ma wyborne położenie, z niej na wszystkie strony z równą
można strzelać korzyścią. Kule z tej cytadeli tak dalece szkodziły Rosyanom, że
niemogli się ani do miasta ani do cytadeli zbliżyć. Ks. Paszkiewicz przekonał
się, że jej zmusić niemoże do kapitulacji, bez poświęcenia 20—30,000 wojska.
Dla tego minerowie pracują dzień i noc na'd zakładaniem min, aby za pomocą
ich drogę wojsku utorować. Jenerała Liidersa z Dobruczy do Kalaraszu przy
wieziono, gdzie choruje. Ks. Gorczakow przeniósł się na prawy brzeg do
obozu rosyjskiego. W dzień jest przy robotach minerów, a na noc udaje się
do Kalaraszu W obozie niemasz tej ochoty, co w r. 1853. Rosyjscy oficero
wie przyznają, że ciężka ich praca czeka. (Silistryą niema wysokich murów,
ale otaczający ją mur jest wypełniony szeroko ziemią, na wzór wiedeńskich
bastionów i posiada głębokie fosy7. Siła wojska rosyjskiego między Kalaraszem i Oltenicą wynosi 100,90(1.)
Szumią, 24. Maja. — Omer basza, marszałek St. Arnaud i lord Raglan
odbyli przegląd wojska tureckiego. St. Arnaud przemówił do wojska turec
kiego, i oświadczył, że się za szczęśliwego poczytuje, iż z tak walecznem
wojskiem przeciw Rosyanom walczyć będzie. Dwa pułki jazdy czerkiesów
mają być przewiezione do Szumli.
— Wanderer pisze: Odbieramy z nad granicy tureckiej wiadomość
z d. 22. b. m , iż członkowie konsulatów angielskich i francuzkich w księstwach
Wiadomości handlowe.
naddunajskich, którzy od miesiąca przebywali w Siedmiogrodzie, szczególnie
Berlin,
dnia
3.
Czerwca. — Pszenica 90— 100 tal., żyto 69| tal., ję
zaś w Kronstadzie, jako to: trzech wicekonsulów i dwóch sekretarzy, otrzy
mali od właściwych poselstw swoich naglące rozkazy7, aby jak najspieszniej czmień 51—55 tal., owies 35—41 tal., groch 64—70 tal., olej rzepiowy
przez Hermanstadt i Starą Orsowę udali się do Widdynia, dla przyjęcia przy 1I| tal., olej lniany 13 tal. okowita bez beczki 33 tal.
Szczecin, d. 3. Czerwca — Zyto 71 tal,, olej rzepiowy 11| tal., oko
być tam mających z Sofii wojsk posiłkowych angielsko francuzkich.
— Jeden z dzienników nadrcńskich pisze o wyprawie floty ku brzegom wita 11 tal. z beczką.
czerkieskim: Wysłanie wojsk lądowych do Abazyi, które w tych dniach
%'ary na wełnę.
wykonanem było na statkach tureckich, przygotowywane było w wielkiej
Wrocław, d. 3. Czerwca. — Targ nasz bardzo ożywiony, kupcy chętnie
skrytości, i niemożna się było niczego dowiedzieć o rzeczywistej liczbie woj
ska, która zapewne ledwie kilka tysięcy wynosić mogła. Mówiono, że siły te kupują, tak że teraz po południu o godzinie 4 przeszło połowę wełny wysta
użytemi być mają do napadu na Anapę że strony lądu. Gdyby się. państwom wionej, a dowiezionej { sprzedano. Przypisują ten pospiech w sprzedaży,
zachodnim powiodło opanować ten punkt nadmorski, przecinający drogę lą że wielu z sprzedających nie chce pozostać przez święta w naszem mieście
dową ponad morzem biegnącą, wtedy czerkieskie ziemie byłyby zasłonięte i że ceny się ustaliły. W porównaniu do cen zeszłorocznych płacą od 10 do
i od tej strony przed najściem Rosyan. Wojsko to ma również działać prze 15 tal. niżej za centnar. W ogóle mówią, że kupujący znaczny zysk odniosą,
ciw Poti na wybizezu Guiyi., Między oficerami, którzy tam popłynęli w celu ponieważ w ciągu roku z pewnością ceny wełny się podniosą. A nawet mówią,
podniecania powstań ludów górskich, było wielu sardyńskich, którzy bez zna że po świętach ci, co się ociągali ze sprzedażą, lepiej vvyjdą. Gdyby
jomości języka nie będą się mogli z mieszkańcami porozumieć. Plan ten ude nie sprawy polityczne, targ tegoroczny, byłby jednym z najświetniejszych
rzenia na Rosyę z tej strony podoba się wojskowym, ale armia turecka w oko Według dziennika handlowego wrocławskiego, sprzedano dziś na targu
licy Kars stojąca, w najsmutniejszym znajdować się ma stanie, i użalają się, 16—18,00(1 centnarów wełny za niższą cenę 15 tal. na centnarze w porówna
że Riza basza, będąc ministrem wojny, nic nie zrobił w ciągu zimy, by za niu do cen zeszłorocznych. Szczególniej ta redukeya nastąpiła na wełnie,
prowadzić jakąś organizacyę w tej armii.
którą w roku zeszłym płacono po 80 i 90 tal. Zniżenie to cen było jeszcze
większe na wełnie płaconej w roku zeszłym nad 100 tal. Uważano przytem
na gorsze lub lepsze wypranie.
(Gazeta Codzienna.)

Życie jest śmiercią, śmierć zmartwychwstaniem, początkiem życia wie
cznego. Dla czegoz więc smutek obsiada serce pozostałych? Czy przez zazdrość,
że to nie na nich jeszcze kolej przyszła? cierpliwości! może nie długo im także
pozostali zazdrościć będą; a tymczasem starać się należy tak żyć tu na ziemi
by się nigdy dla niej nie przepadło. Nie dla tego by owa sława, która zo
stanie po człowieku coś warta była, ale dla tego, że gdy kto zrobił sobie
wzięte imię, zył widać godnie, jak człowiekowi żyć przystoi, dobrze używał
zdolności jakicmi go Stwórca obdarzył; to może mu łatwiej słabości prze
baczy.
.
Trzeciego dnia po wielkiej rocznicy zmartwychwstania Pańskiego i Józef
Elsner zmartwychwstał dla lepszego życia. Więc go w tryumfie ostatnim na
ziemi przewieziono z kolonii za Pragą do Warszawy, pieniem duchownem
otoczono, opowiedziano przyjaciełskicmi usty jego zasługę, modlono się za
jego duszę na nutę Requiem Mozarta, odprowadzono tłumnie na Powązki
przy marszu Dobrzyńskiego, przy Salvc Regina ś. p. Tomasza Nideckiego*)

T °TVZ

a . ? j
N*de,cki był dyrektorem opery polskiej po Karolu Kurpińskim (żyjącym
dotąd z daleka od świata) i przed dzisiejszym dyrektorem Dobrzyńskim. Ale nie on
był zięciem Llsnera lecz brat jego młodszy Ludwik, także muzyk “i przez lat parę na
uczyciel mzszej kl. fortepianu w b. konśerwatoryum warszawskiem. 1 Zmarł bedzie 10

Przybyli do Poznania dnia 5. Czerwca.
HOTEL llDEZDENSKI: lir. Wołowicz z Warszawy; Waligórski z Bydgoszczy.
HOTEL DU NOUD: Hr. Mielżyński z Chobienic; Bąkowski z Ottorowa,

HOTEL PARYSKI: Bieńkowski z Wydzierzewic; Seredyński z Chociszcwa.
HOTEL BERLIŃSKI : Siekierski z Niemczyna.
POD BIAŁYM ORŁEM: Urzędnik z ministerstwa wojny Kantelberg z Berlina;

Kantelberg z Trzemeszna.
POD KORONĄ: Wreszyński z Trzemeszna; Gerbardt z Leszna; HozakowskizZem-

bowa.
W mieszkaniu prywatnem: Rowiński z Swiniar, ul. Garbary nr. 49.

Dnia 6. Czerwca.
BAZAR: Potworowski z Karmina; Szwantowski z Skąpego.
HOTEL BAWARSKI: Grave z Borku.
HOTEL PARYZKI: Moszczeński z Wydzierzewic; Wilkoński z Chwalibogowa.
HOTEL BERLIŃSKI: Breza z Winiar.

HOTEL EICIIBORNA: Libas z Trzemeszna.

lat temu z górą i pochowany na cmentarzu pragskim. Może Kury er zechce spro
stować według tego pomyłkę swoją co do Nideckiego w nr. 106 r. b. popełnioną.

(Dodatek.)

Dodatek do Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego,

130.

WYPOWIEDZENIE

Nr. iist.zast.

3|-procentowych listów zastawnych.

Z odwołaniem się na Najwyższy rozkaz gabine
towy z dnia 15. Kwietnia 1842. (Zbiór praw Nr. 14.
za rok 1842.) zawiadomiamy posiedzicieli 3|-pro
centowych listów zastawnych, iż przy odbytem dziś
według przepisów losowaniu 3|-procentowych li
stów zastawnych w terminie Bożego narodzenia
1854. do funduszu umorzenia potrzebnych, nastę
pujące numera wyciągnięte zostały.
Nr.Jist. zast-l
bież. I amort. |

Dobra.

Powiat.

A. na 1000 Tal.
41 572 Bzowo
Czarnków
25 54991 Baranowo A. i B.
Ostrzeszów
Pleszew*
10 4234 bieganin
dito
9 3172 Chocicza
dito
15 3178 (lito
Krobia
40 6122 Chocieszewice
dito
9 1623I Chwałkowo
Września
28 765 Chrzan
dito
34 771
<<i I dito ' ,
(
(Gniezno
20 4965 'Czerniejewo
27 4972 dito
34 4979 dito
41 4986 dito
Kościan
3 3300<Chorynia
Środa
W 5465 Drzązgowo
Babunost
3 160 Dąbrowa
Gniezno
10 4487fjDziadkowo
\W ągrowiec
1 1126 Dzwonowo
dito
17 Dąbrowa
.
1
'Buk
9 3914 Dakowy mokre
dito
~ **
14 1376i Grąblewo
W rześnia
918i Gutowy wielkie
11
Gniezno
8 2012! Gulczewo
Oborniki
5 5714[ Gorzewo
Wschowa
1 1441 Gołanice
Kościan
2 .4749I Gronówko
dito
7 4794l Gryżyna
dito
7 5283! Jasienie
dito
13 5289 dito
Poznań
7 218 Jankowice
Kościan
11 4047 Kokorzyn
Szamotuły
14 51361Kaźmierz
Pleszew
4 5121Kuchary
dito
Kotlin
3789
7
dito
9 4691 Krzywosądowo
Krobia
378> Łęka wielka
1
Czarnków
18 633i Lubasz
Buk
982! Lwówek
1
Wschowa
1 1771 Leszno
dito
dito
31 1801
dito
dito
47 1817
dito
66 1836 dito
Szrem
Mchy
22 6425
Mogilno
1
4 591Myślątkowo
Gniezno
Mielżyn
2877
J
4
13 2886 dito
9 4522 Myszki
1 608 Odrowąż
Poznań
13 5424 Owinska
W schowa
Oporowo
13 5276
dito
35 1695 Rydzyna
dito
;
dito
76 1736
Wągrowiec
5 1973; Rybowo
dito
Stołężyn
23
1
Oborniki
8 316 Szymankowo
Krotoszyn
3 4701 Sośnica
Września
9 2921 Smiełowo
dito
6 4437 Słomczyce
Pleszew
19 6221 Siedlemin
dito
11 6008i Tursko
Pleszew
2 893 Taczano wTo
Kościan
5 1913 Turew
Krotoszyn
Wrotko
wo
2 274
dito
8 280 dito
Szamotuły
Wróblewo
12 1584
Szrem
5 5699 Włościejewki
dito
Wojciechowo
i
Łowen5 3074
cice
Wschowa
15 255 Wilkowo niemieckie
Wągrowiec
Wapno
3508
5
Poznań
33 5558 Wierzonka

B. na 500 Tal.
11!
41
26'
10
66
4

5045iBelencin
450!Bednary
4399Brudzewo
1141 Chrustowo
627 Chrzan
2694 Czeluścin

(Wschowa
(Środa
Września
dito
dito
Gniezno

bież. | amort.

Dobra.

Powiat.

102 49271Czerniej ew’O
Gniezno
109 49341 dito
dito
5 3156' Chłądow’o
dito
80 6001 Chocieszewńce
Krobia
100 6021 dito
dito
14 1441 Chwałkowo
dito
Poznań
13 5169 Chludowo
Ostrzeszów
11 2165 Doruchowo
14 5630 Grąbkowo
Krobia
Pleszew
14 5207 Golenia v. Golina
Oborniki
11 4049 Gołaszyn
dito
17 4362 Górka
Wągrowiec
13 990 Gacz
Babimost
12 4616 Gościeszyn
Kościan
13 2989 Górka duchowna
dito
20 5200 Jasienie •
dito
10 131 Kobylniki
Pleszew
29 3701 Kotlin
Szamotuły
4 5061 Komorowo
dito
20 5789 Kiączyn
Buk
10 1136 Konino
Środa
9 4371 Klony
W rześnia
14 294 Kębłowo
Szrem
8 6199 Konarskie
Krotoszyn
25 3207 Kuklinowo
Krobia
13 2646 Krajewice
20 2155 iiekrz
Poznali
dito
10 45831Cruszewnia
dito
13 25011 jUSSOWO
Międzychód
13 4031 ^ubosz
W schowa
85 1574 ueszno
i dito
90 1579 dito
Oborniki
19 266 Łukowo
Gniezno
10 4483 Łubowice wielkie
Wągrowiec
7 3405 Łukowo
Środa
Latalice
4161
7
Odolanów
10 1630 Młynów
Szrem
18 1819 Małachowo
Środa
17 5119 Nekla
Wschowa
20 200 Nowe ogrody
Szamotuły
14 1187 Oporowo
Kościan
6 1646 Oborzysko
Mogilno
14 4023 Ossowiec
Międzychód
17 427 Prusira
Oborniki
10 2830 Popówko
Wschowa
53 4185 Pawłowice
dito
124 1502 Rydzyna
dito
160 1538 dito
Ostrzeszów
20 6100 Rogaszyce
Kościan
5 5165 Sepienko 1.
Września
7 5851 Skąpe
Pleszew
33 6116 Siedlemin
Krobia
31 3542 Śląskowo
Odolanów
5 1307 Słaborowice
Środa
6 6226 Sulencin t
Pleszewr
53 5928 Tursko
dito
4 5107 Wola xiążęca
Wschowa
22 4985 Wijewo
dito
35 209 Wilkowo niemieckie
8 1221 Wola czewujewskal.iłl. Mogilno
c 1872 Winnagóra
Środa
2 502c i Wysoczka
Buk
Poznań
4( 542f Wierzonka
dito
li 5767 Zydowo
Kościan
24 1 109 jZiemnice

C. na 200 Tal.
23
14
21
18
73
12
15
16
151
24
23
43
50
34
27
32
16
13
17
42
22
23
18

3482lBogwidze i Kotarby
3286 Busze wo
3128|Babin
184 Brzostownia
5221 Baranowo A. i B.
3015 Chlewo
4624 Chyby
936 Ceradz nowy
5744 Chocieszewice
3456 Czeluścin
737,Chełkowo i Karmin
5010:Czacz
3157 (Chorynia
875(Drzęczkowro
1527Drobnin
1445 Drzewce i Czarkow<o
648Fabjanowo
4568 Gembice
4572 dito
1624 Gulczewo
5112 Gorazdowo
4931 Gądki
4649 Kanino

Pleszew
Szamotuły
Środa
Szreni
Ostrzeszów
dito
Poznań
Szamotuły
Krobia
dito
Kościan
dito
dito
Wschowa
dito
Krobia
Pleszew
Krobia
dito
Gniezno
Września
Szreni
dito

dnia 7. Czerwca 18Ó4.

Nr. list. zasŁ
bież,

amort.

Dobra.

15 3239 Krześ lice
Kowalskie
15 38031 _____
— v. Kowalska
wieś
38 4659i Kobylepole
20 4535i Kruszewnia
18 4448.i Kowalewo
35 2814 Kotowo
31 3283:Kociszewo
22 171]Kobylniki
27 5690JKurcewo
20 4061Kuchary
13 1163 JKuczkowo i Chrzanowo
14 8021Łopienno
24 24041Lussowo
63 37331Łaszczyn
36 18171Lubczyna
132 13941Leszno
8 1766 Lubonia
21 1051 Morkowo
22 2088 Mszyczyn
27 4423 Myszki
33 1598 Mikołaj ewicc
14 3324 Marcinkowo górne
40 5167 Marszewo
32 5613; Młodziej ewicc
31 3646 Mysz k owo
42 4725 Nieczajna
98 4475 Osiek
23 4000 Ossowiec
27 4219'Ostrobudki
26 3465'Obra
20 2764 Popówko
11 2723 Przystanki
59 846 Pogrzybowo
15 2359I Piotrkowice
21 5914 Przysieka niemiecka
~
’
14 597 Posadowo
16 5853 Piątkowo czarne
25 2141 Rusiborz
210 1296 Rydzyna
232 1318 dito
239 1325 dito
15 3117 Ruchocino
15 3390 Sokolniki
34 4063 Siekowo
17 821 Sarbinowo
51 4868 Stawiany
C.......... wielkie
15 2276 Sokolniki
Usarzewo
4512
33
91 2802 Ujazd i Łęka mała
29 2911 Wysocko wielkie
28 3550 Wydzierzewice
120 3887 Wojno wice
60 2470 Wy siny
6 5414 Weszkowo
25 1224. Wargowo
35 562! Źrenica
40 567 dito

Powiat.

Środa
dito

Poznań
dito
Chodzież
Buk
Międzyrzecz
Kościan
Pleszew
dito
dito
Wągrowiec
Pozuań
Krobia
Ostrzeszów
Wschowa
dito
dito
Szrem
Gniezno
dito
Mogilno
Pleszew
Września
Szamotuły
Oborniki
Kościan
Mogilno
Krobia
Krotoszyn
Oborniki
Szamotuły
Odolanów
Wągrowiec
Kościan
Buk
Środa
dito
W schowa
dito
dito
Gniezno
dito
Kościan
Wągrowiec
dito
Szamotuły
Środa
Kościan
Odolanów
Środa
Buk
Chodzież
Krobia
Oborniki
Środa
dito

D. na 100 Tal.
4027 Bendlewo
1141 Czermino
3390 Chocicza
618 Chrzan
1810Chlebowo
4799 Czekanów
1603 Dalabuszki
5099 Grembanin
4526 Grabonóg
2803 Gowarzewo
4908 Gry żyna
3270 Jarognie wice
4834 Krzesiny
5874Kleparz 1.
5125 Kaźmierz
671 Kowalewo
4639 Korzkwy
4870'Kąkolewo
1538 Leszno
1550 dito
777 Lubinia wielka
4160 Łaszczyn
5065 Mielno
3070 Mnichy
5269 Niegolewo
90,70 Otusz
3979
5294 Owinska
1999 Piotrowo
1267 Popowo Ignacewo
874 Ruszkow

Poznań
Pleszew
dito
Września
Gniezno
Odolanów
Kościan
Ostrzeszów
Krobia
Środa
Kościan
dito
Poznań
Gniezno
Szamotuły
Pleszew
dito
Wschowa
dito
dito
Pleszew
Krobia
Gniezno

Poznań
dito
Gniezno
Wągrowiec

6
Ńr. list.zast.

Nr. list.zast.

Dobra.

bież.

amort.

20
8
282
300
303
330
335
340
363
17
19
55
27
12
27
20
76
22
10
89
6|

1734 Rumiejki ślacheckie
2346 Rakowka
1429 Rydzyna
1447 dito
1450 dito
1477 dito
1482 dito
1487 dito
1510 dito
29 Słowikowo i Gałczy
31 dito
5966Szlachcin
5828 Sarbia
4744 Szkudła
5535 Srebrnegórki
5759 Sworowo
1671 Turew v. Turwia
4968 Tworzymierki
3382 Wysoka
5370 Wierzonka
5403 Zydowo

Powiat.
Środa
Szrem
Wschowa
dito
dito
dito
dito
dito
dito
Mogilno
dito
Środa
Szamotuły
Pleszew
Wągrowiec
Krobia
Kościan
Szrem
Wągrowiec
Poznań
Września

E. na 40 Tal.
4i
L1
111)
2<
37
47
45
34
40
29
40
19
14
71
100
23
69
19
45
33
23
72
33
22

3850Bogwidze i Kotarby
5247 Boguszyn
4939 'Baranowo A. i B.
3692 Buszewo
3554 Babin
2765 Bielewo
972 Cykowo
2231 Chojno I.
4250 Chwalibogowo
3621 Chartowo
5208 Chudzice
727 Dębicz
2157 Dębowałęka 11.
3832 Dłoń v. Dłonie
5436 Dąbrówka
4516 Gembice
2789 Górka kociałkowa
5383 Grudzielec
3914 Grodzisko
4413 Głinno
728 Graboszewo kościelne
2995 Jaworowo
2198 Jarosławiec.
4072 Kowalskie v. Kowalska
wieś
51 5163 Kiączyn
22 3237 Kunowo
7 3224 Koninkci'
39 3701 Kosieczyrm
8 1146 Kokoszki
22 5377 Kaczko* ,vo małe
16 3432 Karsevvn II.
8 5901 Ciesz- czewo
250 1895 JLesz,no
265 1910 d .ito
43 9331 U’ ibosz
12 2126 L .echlin
29 801K mikowo
41 380< Łubowo
50 471,8 Mielno
55 47' 23 dito
24 2' 560 Miaskowo
35 *3894 Niepruszewo
61 4799 Nekla
37; 4174 Ossowiec
’%0 4305 Ostrobudki
21 2656 Orpiszewek
20 3628 Ostro wieczno
29 5487 Psarskie
24 2288 Piotrowo
57 4166 Padniewo
35 3251 Popówko
32 1266 Przybysławice
28 5501 Pakosław
411 1828 Rydzyna
424 1841 dito
427 1844 dito
432 1849 dito
25 3313 Rudniczysko A. i B.
24 4175 Rzegnowo
27 3549 Ruchocino
37 4978 Skiereszewo
38 4979 dito
33 2440 Sławno
76 591 Siemianice
80 595 , dito
22 4138 Smiełowo

i Pleszew
; dito
Ostrzeszów
Szamotuły
Środa
Kościan
dito
Krobia
Września
Poznań
Środa
dito
Wschowa
Krobia
Oborniki
Krobia
Środa
Pleszew
dito
Wągrowiec
Września
Gniezno
Środa
dito
Szamotuły
(lito
dito
Międzyrzecz
Krobia
Wągrowiec
Gniezno
Wschowa
dito
dito
Międzychód
Wągrowiec
Oborniki
Gniezno
dito
dito
Kościan
Buk
Środa .
Mogilno
Krobia
Pleszew
Szrem
dito
Poznań
Mogilno
Oborniki
Odolanów
Buk
Wschowa
dito
dito
dito
Ostrzeszów
Gniezno
ditodito
dito
dito
Ostrzeszów
dito
Szamotuły

Dobra.

bież.

amort.

25
31
33
40
39
134
90
5
60
37
55
66
46
8

4141 Smiełowo
5324 Sarbia
2755 Swiączyn
894 S tryków o
816 Szymankowo
765 Wilkowo niemieckie
2957 Wysiny
956 Węgry 11.
5050 Włościejewki
4746 Zerniki
656 Ziemnice
1436 Zakrzewo
5152 Zalesie małe
4984 Zydowo

Powiat.

Szamotuły
dito
Szrem
Poznań
Oborniki
W schowa
Chodzież
Odolanów
Szrem
dito
Kościan
Pleszew"
Krotoszyn
Września

F. na 20 Tal.
74 1091 Chwałkowo
Krobia
Krotoszyn
38 877 Czarnysad
Kościan
48 406 Cykowo
dito
90 3992 Czacz
Ostrzeszów"
24 2712 Chlewo
Pleszew
31 797 Ciechel
Szamotały
86 964 Dobrojewo
Babimost
36 3739 Gościeszyn
Środa
22 1645 Gołuń
Krobia
44 4239 Grąbkowo
Krotoszyn
70 4299 Górka
Oborniki
48 3583 Górka
Chodzież
31 3664 Kpwalewd
Szrem
24 3786 Kanino
25 3283 Kowalskie v. Kowralska Środa
wieś
Gniezno
2959 Kamieniec
Szamotuły
3951 Kaźmierz
Wschowa
132 Kleszczewo
dito
1206 Leszno
Wągrowiec
1429 Łosiniec
Szrem
2145 łapówka
Buk
594 Lwówek
Szamotały
3527 Lipnica
Szrem
3467 Lubiatówko
dito
4506 Morka
dito
3222 Międzychód
Mogilno
449 Myślątkowo
Pleszew"
4591 Magnuszewice
dito
4082 Marszewn
Odolanów"
2330 Mączniki i Podkoce
dito
514 Ociąź L i II.
Krotoszyn
3067 Obra
Pleszew"
1633 0 rdz ino
Wschowa
4019 Oporowo
Międzychód
400 Prusim
Września
3800 Przybysławr
Kościan
4554 Przysieka niemiecka
Buk
540 Posadowo
Wschowa
1120 Rydzyna
dito
1141 dito
dito
1154 dito
Babimost
4188 Rakoniewice
Września
3594 Słomczyce
Krotoszyn
873 Starogród
Kościan
325 Spławie
3444 [Skrzypno 1. i II. i Wola Pleszew'
duchowna
3915lStawiany
Wągrowiec
1 dito
459 Ustaszewo
Pleszew
1914 Wszołów
I dito
J84 Zakrzew’o

Wypowiadając zwyż Wyrażone listy zastawne
ninipjszem, wzywramy posiedzicieli tychże, aby ta
kowe w stanic do kursu usposobionym z naleźącemi
do nich kuponami od Bożego narodzenia r. b. pod
uniknieniem wydać się mającego na ich koszt wy
wołania publicznego, już,w nadchodzącym termi
nie wypłaty prowizyi za Sty Jan 1854. mianowicie
w czasie od 21. Lipca do 4. Sierpnia r. b. z rana od
9. do 12. godziny do kassy naszej za odebraniem
udzielić się mającej na to rekognicyi, złożyli i na
stępnie imienną wartość złożonych listów^ zasta
wnych w gotowiźnie od dnia 2. do 16. Stycznia
1855. od godziny 9. do 12. z rana odebrali.
Kto rekognicye lub gotowiznę za nię pocztą na
desłane mieć sobie życzy, prędzej takowe odebrać
niemoże jak 8 dni po upływie ustanowionych po
wyżej terminów, skoro o to 14 dni pierwej uczyni
na piśmie wniosek i załączy rekognicyę lub też list
zastawmy. Przytem zwracamy uwagę na to, że li
sty zastawne do kursu nie usposobione, zamiejsco
wym interesentom na ich koszt zwrócone zostaną,
celem usposobienia ich do obiegu publicznego: tu

dzież na to, źe kassa nasza nie zajmuje się wymia
ną talonów na nowe arkusze kuponowe i źe zatem
interesenci nie powinni nadsyłać z listami zastawnemi
i rekognicyami talonów, ale raczej mają się z nie
mi w celu odebrania nowych kuponów zgłaszać
bezpośrednio do kassy Prowuncyalnej Ziemśtwa
w miej s en.
W końcu przypomina się posiadaczom wyloso
wanych w terminach dawniejszych, a dotąd niezłozonych 3|-proc. listów zastawnych, a mianowicie:
Nr. list.zast.

bież. | amort.

r

Dobra.

Powiat.

1 wylosowa
nia.

A. na 1000 Tal.

5481 Baranowre A. i B. Ostrzesów"
t
76 Czerwona wieś
Kościan
£ 1270 Cłiwalibogow"o
Września
2 1935 Drobnin
WschowTa
15 6356 Dąbrówka
Oborniki
Szrem
2 5107 Gądki
ó 2470 Konino
Szamotuły
1 1089 Mierzewo
Gniezno
ISzrem
2 2043 Małachowo
Odolanów
1 686 Ociąź I. i II.
3262 Popowo polskie
Wągrowiec
< Ostrzeszów
4 6195 Rogaszyce
71 1731'Rydzyna
A’schowra
1 Jleszew
2 2398 T wardowro
(Krotoszyn
1 991 Wolenice
W schowa
6 5058 Wij ew-o
Pleszew
55 4119 Żegocin
dito
1314|Zakrzewo

3

i BN. 50
1 BN. 52
BN. 53
dito
1 dito
dito
BN. 52
BN. 53
1 dito
SJ. 45
SJ. 53
BN. 49
BN. 53
SJ. 51
BN. 53
dito
| SJ. 53
|BN. 53

B. na 500 Tal.
11 2692 Biegunowo i Bor Września
kowo
2062 Białcz i Skoraczewo Kościan
2219 Bąblin
Oborniki
657 Chrzan
Września
1894 Chojno 11.
Krobia
3866 Dakowy mokre
Buk
1609 Dalabuszki
Kos'cian
1797Dębow
“ ’ rałęka II.
Wschowa
I! Szrem
4678.Dusina
Kościan
3814'Góra sto w'o
Wschowa
1264 Gołanice
<
Buk
1218'Grąblewro
Września
773 Gutowy wielkie
Środa
1833i Jarosławiec
Kościan
3176i Jurkowo
4320 Krzyżanki
Krobia
740lKromolice
Krotoszyn
Wągrowiec
3409I Łukow’0
Wschowa
1590i Leszno
Kościan
4754 Lipno
Wągrowiec
1770 Łosiniec
dito
2307'Międzylisie
Mogilno
4024'Ossowiec
Buk
3564'Otusz
Szamotuły
1188 Oporowo
Krobia
114 Pijanowice
Buk
664 PosadowTo
Września
3547 Radiowo
dito
5853 Skąpe
Krobia
1910 Stwolno
dito
5993 Sworowo
Czarnków
3018 Sławno
Pleszew
5944Tursko
(Września
2675Węgierki
(Środa
1874Winnagóra
Oborniki
15 1440 Wargowo
67 241 Wilkowo niem.
I Wschowa
,Września
93 20401Ż erko wo

0. na 200 Tal.
34l
12
56
13
57
18
31
45
9
35
15
70
34
18
12
6
43

|Buk
643 Brody
Krotoszyn
2227 Bruczków
123 Czerwona wieś
Kościan
3122 Chładowo
Gniezno
124~
Kościan
Czerwona wieś
732 Chełkowo i Karmin dito
Odolanów
4211 Chotowo
Pleszew
2974 Chocicza
Środa
206 Dębicz
Krobia
3445 Dłoń v. Dłonie
Września
79 Grzymysławice
Kościan
3759 Gorastowo
dito
4685 Gryżyna
dito
3133 Jurkowo
Środa
2925 Koszuty
Szrem
1763Kanim<
Krobia
5481|Kawcze

SJ.53
BN. 52
BN. 53
dito
dito
SJ. 53
, dito
BN. 53
/ dito
SJ. 53
W. 50
BN. 53
i dito
SJ.51
BN. 53
dito
dito
SJ. 53
SJ. 51
BN. 53
dito
dito
BN. 52
BN. 53
dito
dito
dito
SJ.53
BN. 51
BN. 53
dito
dito
SJ. 53
BN. 52
dito
SJ. 53
BN. 53
dito

1
Nr. list, zast?
bież. | aifaort.

Powiat.

Dobra.

TT "W Łopienno

11 Modli szewko
26
46 5173 Marszewo
56 4739 Nieczajna
40 5003 Nekla
61 Owieczki
11
z?nn uOstrowite
4 41600
7 5873 Oporzyn
22 5915 Przysieka niem.
1941 1280 Rydzyna
13 2072 Rokitnica
222 1308• Rydzyna
225 1311
dito
265 1351\ dito
13| 20331 Staw
51 342 Strykowo
13 5918 Sulenciu
19 3349I Skórki 1. i II.
38 2052J Twardowo
23 4387' Tunowo
44 4884 Wij
38 1179,I Wróble wo
39 1180 dito
13 5429/Wierzyce
22| 337Ó|Żydowo

Termin
wylosowa
nią.

|Wągrowiec ('
iGniezno
(Pleszew
Oborniki
(Środa
IGniezno
(Mogilno
Wągrowiec
I Kościan
W schowa
Poznań
W schowa
dito
dito
Września
Poznań
Środa
Wągrowiec
Pleszew
Wągrowiec
Wschowa
Szamotuły
/ dito
Gniezno
I dito
j

D. na 100 Tal.
371
461
27
25
33
17
70
31
17
16
15
29
17
18
29
9
40
27
83
25
43
91
39
26
16
41
9
22
371
373
374
370
42
52
26
22

9
11
9
85
73
12
29
41
55
88
153
361
19
48

2364lBąblui
684(Brody
75'Bojanice
75'Boiani
1426 Budziejewo
2692 Czerlin
3545 Chłądowo
1220 Dobrojewo
1838i Dębowałęka I.
1601 Dalabuszki
130i Długie
2060i Gołuń
2344 Goniczki
3274' Jarogniewice
3275 dito
1893 Jarosławiec
1337.Jankowo
3568 Jurkowo
3796 Jaroszewo
4157 Karsy
4474 Lubiatówko
59801 Magnuszewice
5996 Mchy
2375 Mszyczyn
1632 Młynów
1652 Oborzyska
4360 Padniewo
2347 Rakówka
2354.Rokitnica
1518 Rydzyna
J
1520 dito
dito
1521
1517 dito
2639I Runowo
5438 Rusocin
2014 Sławoszewo
2838 Strzyżewko sniykowe
Słaborowice
dito
1895lStrzeszki
4069 Smogorzewo
3376 Sławno
5405 Szypłowo
3234Tuczemp
2318lTwardowo
828 Wiśniewo
5369 Wierzonka
4283 Wojnowice
1373 W argowo
3084 Wilkonice
615 Źrenica

.Oborniki
i SJ.53
dito
iBuk
IW schowa 1 BN. 53
(Wągrowiec ' dito
1 dito
BN. 51
SJ.52
IGniezno
SJ. 53
Szamotuły
BN. 52
Wschowa
BN. 53
Kościan
dito
Wschowa
Środa
SJ.50
BN. 53
Września
SJ. 53
Kościan
dito
,dito
dito
Środa
dito
Pleszew
dito
Kościan
dito
W ągrowiec
BN. 53
Pleszew
BN. 52
Szreni
SJ.53
Pleszew
BN. 52
Szreni
’ dito
dito
SJ. 52
Odolanów
dito
Kościan
BN. 53
Mogilno
SJ. 53
Szrem
dito
Poznań
dito
Wschowa
dito
dito
SJ.52
dito
BN. 53
dito
W ągrowiec BN. 51
BN. 53
Szrem
Pleszew
SJ.53
Gniezno
SJ. 52

Nr. list, last.
bież. ( amort.

511
61
156
60
29
19
65
61
62
24
26
19
34
26
52
24
25
51
238
19
49
35
31
54
34
18
20
80
20
22
19
25
25
67
401
385
395
434
63
24
34
79
67
39
26
22
27
22
88
74
75
49
71
184
71
15
191
38

Dobra.

1408 Gutowy
1213 jutowy wielkie
4066 Gorastowo
5349 Gorzyczki
3755 Jaroszewo
4182 Jankowo
2637 Konino
3058 Krajewice
3059 dito
5402 Konarskie
4932 Kamieniec
1416 Konino
2652 Lubonia
1294 Łopienno
2911 Lussowo
4870 Lutynia
4871 dito
2910 Lussowo
1883 Leszno
1313 Mieleszyn
3971 Myszkowo
3461 Małpino
2945 Ninino
316 Owieczki
2817 Obora
2265, Olbrachciee
2267 dito
342 Jwieczki
162513ołażejewo
1662 Jopowo Iguacewo
1625 ?ołażejewo
1166 Posadowo
3211 Przystanki
1990 Rąbin
1818 Rydzyna
1802 dito
1812 dito
1851 dito
2662 Rusiborz
878 Strykowo
58 Stołężyn
103 dito
5451 Szlachcin
63 Stołężyn
880 Strykowo
1538 Starogród
881 Strykowo
5426 Strzydzewo
112 Stołężyn
3403 Sławno
3404 dito
4210 Siekowo
2884 Tarnowo
4109 Wojnowice
1698 Wróblewo
1512 Wiewiorczyn
2362 Zerkowo
1489 Żegocin

Powiat.

Pleszew
Września
Kościan
dito
Wągrowiec
Gniezno
Szamotuły
Krobia
dito
Szrem
Kościan
Buk
Wschowa
Wągrowiec
Poznań
Krotoszyn
dito
Poznań
W schowa
Gniezno
Szamotuły
Szrem
Oborniki
Gniezno
dito
Wschowa
dito
Gniezno
Środa
Gniezno
Środa
Buk
Szamotuły
Kościan
Wschowa
dito
dito
,dito
Środa
Poznań
Wągrowiec
,dito
Środa
Wągrowiec
Poznań
Krotoszyn
Poznań
Pleszew
W ągrowiec
Czarnków
dito
Kościan
Środa
Buk
Szamotuły
Mogilno
W rześnia
Pleszew

Termin
wylosowa
’ nia.

Nr. list, zast.j

ŚN.5^
BN. 53
dito
dito
dito
dito
SJ. 53
dito
SJ. 52
BN. 53
dito
dito
SJ. 53
dito
SJ. 52
dito
dito
BN. 51
BN. 53
dito
dito
dito
SJ. 53
dito
SJ.51
SJ. 52
BN. 53
dito
BN. 52
dito
SJ. 51
BN. 53
dito
BN. 50
SJ.51
BN. 53
dito
dito
dito
SJ. 53
dito
dito
BN. 52
dito
dito
SJ. 50
BN. 53
dito
BN. 53
dito
dito
dito
dito
SJ.53
BN. 53
dito
SJ. 51
I BN. 53

54
74
27
26
146
27
31
72
69
474
519
42
36
28
32
19
14
93
175
57
79
111
56
15

F. na 20 Tal.

44i 986 Arcugowo
16 417 Bożej ewnee
60 4337<Budziszewo
1 Odolanów
BN. 50 117 2827! Chorynia
239 3903 Czerniejewo
( ,dito
dito
17 1742 Czechy
Środa
SJ.51
45 995 Domasław mały
Krobia
/ BN. 52
42 2488 Drzewce i CzarCzarnków*
dito
kowo
Pleszew
BN. 53
Dalabuszki
1258
30
Międzychód BN. 52
50 1788 Domasław wielki
Pleszew
SJ.53
51 Dąbrowa
56
W ągrowiec
dito
Góra
2028
49
Poznań
SJ. 51
54 919 Gołanice
Buk
dito
Grzybowo ChrzaOborniki
BN. 53 103 2393
nowice
Krobia
dito
62 3806 Gryżyna
Środa
dito
29 3936 Grembanin
E. na 4(1 Tal.
27 2828 Gwiazdowo
78 2871 Gołuchowo
SJ. 53
Poznań
Bendlewo
51 2798 Jurkowo
dito
Kościan
Białcz i Skora39 1496 Jarosławiec
czewo
dito
60 4030 Jasienic
Bieganowo i Bor Września
• 44 4417 Kurcewo
kowo
SJ. 52
79 1630 Krosna
Środa
1722 Brodowo
BN.
53
37
1933 Lubonia
Poznań
Bendlewo
3941
SJ.53 116 3305 Ludomy
dito
4551 Chyby
64 3813 Lipno
BN. 53
Gniezno
2449 Czechy
SJ. 53 141 2736 Murzynowo ko
W schowa
2153 Dębowałeka I.
ścielne
dito
Poznań
2739 Góra

Gniezno
Szubin
Oborniki
Kościan
Gniezno
dito
Wągrowiec |
Krobia
i
1
Kościan
W ągrowiec
dito
Poznań
Wschowa
Gniezno
Kościan
Ostrzeszów
Środa
Pleszew
Kościan
Środa
Kościan
Pleszew
Szrem
Wschowa
Oborniki
Kościan
Środa

biei.

57
118

amort.

Dobra.

Powiat.

Szrem
1899lMszyczyn
Środa
3990Nekla
jniezno
452‘; Odrowąż
Wschowa
157OOlbrachcice
Odolanów
689 Pogrzybowo
Środa
970 Połażejewo
Poznań
1590 Piotrowo
Międzychód
403 Prusim
Wągrowiec
2772 Popowo polskie
1136 Rydzyna
W schowa
dito
1181
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328 Spławie
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dito
1564 Stwolno
Września
2438 Śmiełowo
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232 Sokolniki małe
Środa
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dito
1093 Targowa górka
dito
3706 Usarzewo
Kościan
461Ó Wieszkowo veł
Wielko wo
Gniezno
504 Węgorzewo
2605 Wojciechowo iŁo- Szrem
, wencice
Gniezno
2988 Źydowo
Września
1700 Zerkowo
dito
1701 dito
dito
1702 dito
dito
1703 dito

Termin
wylosowa
nis.

dito
dito
dito
SJ. 53
BN. 52
dito
BN. 53
dito
dito
dito
SJ. 53
dito
BN. 52
BN. 53
dito
dito
dito
dito
dito
dito
BN. 50
SJ. 53
BN. 53
dito
dito

SJ. 49
46
SJ. 53
277
BN. 51
278
dito
279
BN. 53
280
ich złożenie do kassy naszej i odebranie za takowe
przypadającego kapitału, z tern nadmienieniem, że
według wspomnionego rozkazu gabinetowego prekluzya z prawem realnem do wyrażonej w niezłożonych listach zastawnych hypoteki szczególnej wy
rzeczoną i waluta do naszego depozytu wziętą zo
stała.
Poznań, dnia 24. Maja 1854.
Dyrekcya Jenerałna Ziemstwa.

Teatr miejski w Poznaniu.
W środę dnia 7. Czerwca rozpoczną się przed
stawienia towarzystwa dramatycznego pol
skiego zKrakowa pod dyrekcyą pana Juliusza
Pfeiffer. Śluby panieńskie czyli Maynetyzni serca 9 komedya w 5 aktach ory
ginalnie przez Alex. hr. Fredrą, wierszem napisana.
W czwartek dnia 8. Czerwca: BiilWU pO(H
Wimpfen czyli Kona żołnierza*
dramat w 5 oddziałach z prologiem z francuskiego
przełożony.
Biletów dostać można zawsze w dzień przedsta
wienia od 9. do 1 rano, od 3. do 5. godziny z po
łudnia, jako też później przy kasie w gmachu tea
tralnym.
jf. Wallner.

W

piątek dnia 9. Czerwca 1854.

w wielkiej sali Bazarowej danym będzie

KONCERT

dito
SJ.50
BN. 53
BN. 52
BN. 51
SJ. 52

Biletów po inym Talarze dostać można w księ
garni PP. Kamieńskiego, Mittlera, Źupańskiego i w cukierni Prevostego do godziny 5tćj
po południu.
W piątek o godzinie 5tej kassa będzie otwartą
w sali Bazarowej, cena zaś biletu przy kassie po 8
Złtpolskich.
Koncert rozpocznie się o godzinie 8ej wieczorem.

Salon d’Art
w urządzonym na ten cel budynku przy Sapieżyńskiem otworzony codziennie od godziny 8. do 10.
wieczorem, od 7. przy rzęsistem oświetleniu. Cena
wnijścia 2| Sgr. Dzieci płacą jak dorosłe osoby.

Henryk Dessorl,
Anna z Swinarskich Sieroszewska
umarła dnia 6. Czerwca w Poznaniu na ul.
Królewskiej, zkąd się w Czwartek dnia 8. im
b. rano o godzinie 8mej eksportacya odbędzie.
Pogrzeb w Ostrorogu w Piątek

8
Dnia 31. Maja r. b. umarł w mieście rodzinnem
Wrocławiu Król, professor, naucz, wyższy gimn.
Trzemeszeńskiego Dr. Fryderyk Schnei
der. Urodzony r. 1808, uezęszczaldo gimnazyum
i uniwersytetu Wrocławskiego i poświęciwszy
pierwsze lata w zawodzie swoim obowiązkom nau
czycielskim w mieście ojczystem, w r. 1836. do
gimnazyum tutajszego powołany, aż do zbyt wcześnej śmierci urząd nauczyciela języków staroży
tnych bez przerwy chlubnie sprawował. Wierny
powołaniu i niezmordowanie czynny w wypełnianiu
wszelkich obowiązków, głęboką odznaczający się
nauką, przystępny i życzliwy każdemu, od licznych
i wdzięcznych uczni, od kochających go współpra
cowników, od wszystkich, którzy w bliższych z nim
żyli stosunkach, ze czcią zawsze wspomniany był
i kochany. Wielką i boleśną stratę, którą zakład
nasz poniósł, rzewnie opłakujemy!
Trzemeszno, dnia 4. Czerwca 1854.
Kollegium nauczycieli Król. Katolickiego
G imnazyum.

W księgarni E. S. Mittlera w Poznaniu są znów
do nabycia:

jflazurka par Th. Bądarzewska.
Cena 15 Sgr.

la priere tl'nne lierffe
par. Th. Bądarzewska. Cena 15 Sgr.

OBWIESZCZENIE.
Opłata serwisu za wojsko, które w miesiącu Maju
r. b. w mieście tutejszem na kwaterach pomieszczo
ne było, nastąpi dnia 7., 8. i 9. t. m.
Poznań, dnia 6. Czerwca 1854.
Magistrat.

Września 1854. przed południem o godzinie
lOtej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedane.
Niewiadomy z pobytu wierzyciel dzierżawca
dóbr Maciej Lembinski zapozywa się niniej
szem publicznie.
Wągrowiec, dnia 2. Lutego 1854.
OBWIESZCZENIE.
Od Śgo Jana r. b. do tegoż w roku 1857. będą
w domu Ziemstwa przez publiczną licytacyą najwię
cej dającemu wydzierżawione
1) dobra Zembowo w powiecie Bukowskim
położone, w terminie dnia 20. Czerwca r. b.
o godzinie 4. z południa.
2) Przystanki w powiecie Szamotulskim
w terminie dnia 20. Czerwca r. b. o godzinie
4. z południa.
Przystępujący do licytacyi winien złożyć 500
Tal. kaucyi na zabezpieczenie licytum swego i w ra
zie potrzeby udowodnić, iż warunkom dzierża
wnym zadosyć uczynić może.
Warunki dzierżawne mogą być przejrzane w re
gistraturze naszej.,
Poznań, dnia 26. Maja 1854.
Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.
OBWIESZCZENIE.
Urząd dozorczyni przy Instytucie poprawywKościanie za wakował. Osoby zdatne i silnego wieku
posiadające oba języki mogą się zgłosić do 1. Lipca
t. r. Pensya wynosi rocznie 100 Talarów prócz
wolnego pomieszkania, światła i opału.

BU BANK

Do sprzedania lub wydzierżawienia
folwark około 340 morgów mający, w wsi Damieńcu pod Kłeckiem powiatu Gnieźnińskiego. Bliższe wiadomości udzielą obrońca pra
wa Kellermann w Gnieźnie i tajny radzca
sprawiedliwości Ryli w Poznaniu na frankowa
ne listy.
Szanownej podróżującej publiczności mam za
szczyt uprzejmie polecić moją całkiem nowo urzą
dzoną oberżę

Hotel du Nord,

obejmującą dotychczas 25 bardzo pięknie tapeto
wanych pokoi, położoną w najpiękniejszej części
miasta przy placu Wilhelmowskim Nr. 3.
Poznań w Maju 1854.

•J. JE.

Pielrowski.

Tamże znajduje się także pomieszczenie na prze
szło 1000 cetnarów wełny

IR
Nowe arkusze kuponowe do listów zasta- O
wnych polskich dostarcza jak najtaniej
g Handel wexlowy D. Neetjull.
gg
g)
przy Szerokiej ulicy Nr. 1.

Nową nadselkę

ANGIEE.

PORTL. - CEMENT

otrzymali
SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Królewski Sąd powiatowy w Poznaniu.
dla chorych wszelkiego wieku i dzieci słabych.
Wydziału I. dla spraw cywilnych.
Kantor przy Garbarskiej ulicy 17.
Poznań, dnia 11. Marca 1854.
Grunt wodnomłyński do, Jan a W eh r tu w Po
mąka przyjemna na śnia
znaniu na przedmieściu S. Wojciecha pod Nr. 4.
Niżej podpisany ma zaszczyt niniejszem
danie i leiecserafy
(przy placu Sapieżyńskim Nr. 9.) położony, osza
donieść, iź dom handlowy C. IfHiller
cowany na 30,515 Tal. 15 Sgr. wedle taxy, mo
odkryta, wyłącznie chodowana i wprowadzona
& <$• Comp. w Poznaniu do ure- w
gącej być przejrzanej wraz z wykazem hypoteprzez
£0 gulowania przez Pana jf. Bauer na Ł
cznyin wRegistraturze. ma być dnia5. Paździer
rachunek domu JEugeniUS CUnika 1854. przed południem o godzinie I I tej w miej
W quol W Stheimś rozpoczętych stoscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.
77. Regent street, London,
sunków handlowych upoważnionym został,
Niewiadomi z pobytu ich wierzyciele, a miano właściciela państw Revalenta, i machiny paten
W gdyż choroba niedozwala P.
ttauer
wicie:
towanej , która jedynie Revalentę, jaką jest i jaką
takowe nadal uskuteczniać.
1) Dor ota Boelter z domu Liidke oraz i jej być powinna, dokładnie wyrabia i siłę jej uzdra
Poznań, 1. Czerwca 1854.
małżonek,
wiającą rozwija.
S
JEluyenius Nalgele^
2) EwaRozynaLiidke, tudzież jej mąż FryJeneralny Agent i Pełnomocnik domu EuRewalenta arabica sprzedaje się u mnie
derykLiidke,
i u Panów Pod agentów po następujących stałych
gcnius Cliguot w Rheims.
3) LudwikaBartschzWehrów, tudzież jej cenach:
mąż Bogumił Bartsch,
pudełko zawierające 1 U. ITal. 5Sgr. |z przepisem
4) Wdowa Rozyna Wehr z Aporysów,
27 « dow używania
dito
języku
polskim i
5) Fryderyk Wilhelm Wehr,
20 « , niemieckim.
dito
6) Augustyn Ferdynand Wehr,
15i! «
dito
lMłt
7) Szkuciarz Józef Fryderyk Wehr,
Ażeby zaś każdy używanie tejże Revalenta
Od wtorku dnia G. Czerwca r.
8) A ugusty na D aliigge,
Arabica na sobie doświadczyć mógł, sprowadzi b. znajduje się mój handel mię
9) Michał Pufahl,
łem także pudełka mieszczące w sobie po
które siw wpodle w domu Obrębowi10) Rozy na Mehling z Pufahló w,
po 20 Sgr. sprzedaję.
cza pod Nr. •*.
11) Jan Konrad,
12) Anna Kietzmann z Konrad ó w,
Filip Weitzjun.
■r■
13) Fryderyk Schulz,
14) Fryderyk Pufahl, a teraz jego spadko
Ulubione Klahma Dra. Hrdfego
biercy,
Ludwik Jan Meyer, Nowa ulica.
karmelki piersiowe na kaszel i chrypkę, funt po
15) Jakób Welin i tz, a teraz spadkobiercy jego,
Podagentury Pana Łud. J. Meyer 10 Sgr., ma ciągle w zapasie
16) Jan Liidke, a teraz jego spadkobiercy,
Izydor kiisch,
17) Marya z Ludków, dawniej owdowiała
w prowincyi Poznańskiej.
Wilhelmowska
ulica Nr. 8. pod Złotą kotwicą.
Schulz, później zamężna MarcinowiSieg, u których REVALENTA ARAB1KA prawdziwa po ce
a teraz jej sukcessorowie,
nach wyżej podanych jest do nabycia;
18) Wilhelmina z Daliiggów Lamprechw Kościanie, Pan E. Laskie w icz sen.,
Kurs giełdy berlińskiej.
w Miłosławiu, Pan Brzyzowski,
towa, a teraz jej spadkobiercy,
w
Ostrowie,
Pauowie
Cohn
ct
Comp.,
19) Sukcessorowie po Ludwiku Fandrey,
Na pr. kurant
w Strzałkowie, Pan Levy Grunberg,
20) DanielBogumiłRahr resp. tegoż opiekun,
w Wągrowcu, Pan R. Gozimirski.
Dnia 3. Czerwca 1854.
papie goto.
21) Dorota z Wehrów Liidkowa,
rami. Wizna,
Dla
prowincyi
Poznańskiej
poleciliśmy
22) Michał Liidk e,
Pożyczka rządowa dobrowolna...........
pod dniem dzisiajszym główną Agenturę
23) Daniel Diekmann,
dito
z roku 1850...........
dito
z roku 1852...........
24) Sukcessorowie po zmarłym komissarzu aukcyo- Panu Ludwikowi Janowi Meyer przy ulicy
długu skarbowego...............
nalnym Janie Ludwiku Kastner,
Nowej, który także i na prowincyi usta Obligi
dito premiów handlu morskiego . .
25) Karol Fryderyk Wehr,
dito Marchii Elektoralnej i Nowej .
nowi chętnie podagentów, skoro się tako
zapozywają się niniejszem publicznie.
dito miasta Berlina............................

mąka przywracająca zdrowie i sity,

Bracia Baumert,

REVALENTA ARAB1CA

SAiwaa saw a

Zmiana lokalu.

Główna Agentura w prowincyi
Poznańskiej:

SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Sąd powiatowy w Wągrowcu.
Dobra szlacheckie Obiecano w o w tutajszym
powiecie położone i z 2141!morg41 prętów kwadr,
składające się, przez Landszaftę oszacowane na
46,652 Tal. 27 Sgr. 4 Fen. wedle taxy, mogącej
być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym
i warunkami w Registraturze, mają być dnia 18.

wi do niego o zasiągnienie bliższych wa
runków franco zgłoszą.
Londyn, dnia 11. Lutego 1853.

Dominium CMądowO PO<1 Witkowem
powiatu Gnieźnieńskiego ma 100 tucznych, strzy
żonych skopów na przedaż.

Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
Prus Wschodnich .. .
dito
Pomorskie.....................
dito
dito
W.X. Poznańskiego..
dito
W.X.Pozn., nowe..
Szląskie . .......................
dito
dito
____ ._. . .
Prus Zachodnich
Bilety rentowe Poznańskie.................
Louisdory................................................
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk
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