domu koburgskiego. Wybranym jest ks. Don Ludwik Filip Maria Fernando
Telegraficzn e wiadomości.
Drezno, dn. 16. Czerwca. — Dresdner Journal donosi: książę Pedro d’Alkantara Antonio Miguel Rafael Gabryel Gonzaga Ksawer Francisko
Paszkiewicz został rannym w d. 10. b. m. pod Syliśtryą.
_ _ -Ustą- d’Assisi Jan August Juliusz de Bragansa Bourbon sasko-koburgski, ur. 31 Pa'
pił dowództwa ks. Gorczakowowi i: ......
.'---k-i j
t_._ — Książe
ździernika 1838 r. młodszy brat młodzieńczego króla portugalskiego, z któ
wyjechał
do.. Jass.
rym teraz przybył do Londynu. Angielski rząd mniema, źe król Otto dobro
Woroncow przybył do Drezna.
Tryest, dn. 13. Czerwca.
listów z Prewezy z dn. 29 b. m. wolnie z tronu ustąpi; naród grecki poprosi Anglii o nowego monarchę,
Czerwca.^— Według
w
korpus turecki pod Achmetem baszą starł się z 2000 powstańców, któremi a nowa dynastya panująca we Francyi nie będzie miała nic przeciw Koburdowodzili Zerwa,
Zerw«, Strato, Skalcojanni i Karaiskaki, pod wsią Skuliczari gowi. Times przygotowuje już opinią do tej myśli. Bawarya. stojąca na
ni. Grecy z pola bitwy ustąpili i cofnęli się czele koalicyi darmstadtskićj będzie za to bardzo dobrze usposobioną dla po
w okręgu Radowici na dniu 22. p. m.
częścią ku granicy greckiej, częścią rozpierzchli się po górach. Uważają tę lityki angielskiej. Ciekawe są zresztą poświąteczne numera dzienników an
bitwę
w Epirze. Fuad efendi stoi w Peta z batalionami wojska li gielskich. Times prawi o rosyjskiej propagandzie w Węgrzech, inne o mebitwę za
za ostatnią
<
niowego, 4 armatami i 1000 wojska nieregularnego. Komitet greckiej hetery i, tingu w Scheffield, inne zawierają krytyki mów na nim mianych.
Północny teatr wojny,
składający się z Mauromatego, Spira Milio, Rosettego i wielu innych ma za
Z Wisby donoszą pod dniem 11. b. m., że w dniu 9. widziano z Ostermiar opuścić Karowassari.
K
garn na wschodnim brzegu Gothlandu flotę na morzu, złożoną z 15 okrętów
Berlin, dn. 17. Czerwca. — Naj. Pan raczył nadać szambelanowi i na wojennych, która płynęła na wschód północ. Domyślano się, że to była
dwornemu marszałkowi J. k. w. księcia pruskiego, podpułkownikowi hrabiemu flota francuska.
Szczecin, 15. Czerwca. — Król szwedzki odwiedził w przeszłą sobotę
Piickler, gwiazdę do ordertj czerwonego orła 2. klasy z mieczami, tudzież
szambelanowi hr. Boos Waldeck, order orła czerwonego 3. kl. na pętlicy. flotę szwedzką pod Elfsnabben, złożoną z 13 okrętów.
_ W7 Staats.anzeigerze nr. 440 umieszczone jest najwyższe rozpo
Południowy teatr wojny.
Belgrad, Ił. Czerwca. — Omer basza ściąga do siebie wszystkie woj
rządzenie z d. 9. Maja 1854 r., dotyczące nadania praw fiskalnych drodze żwi
rowe] z Gostynia do Borku w powiecie krobskim, obwodzie rejencyi po ska regularne z miast obwarowanych i otwartych Bulgaryi, a baszi bozukami
zastępują teraz tam nizamów. Tak załogi w Trawniku, Zworniku, Bania
znańskiej.
luce, Nissy i t. d. znajdują się w marszu. — Według wiadomości tu otrzy
Berlin, 16. Czerwca. — Były jenerał piechoty Scharnhorst umarł dnia manych z Wiednia, Rossyanie opuszczają Wołoszczyznę i przenoszą główną
kwaterę do Jass. Byłoby to dowodem, że mają zamiar zaniechać oblężenia
13. b. m. w Ems, rażony paraliżem.
Naczelnicy domu Rothschild opuścili dziś Berlin. Na giełdzie głoszono, Silistryi i całego prawego brzegu Dunaju. Dotąd Wołosi sądzili, że niemasz
że pożyczka pruska nie będzie zawartą z domem Rothschildów.
potęgi, któraby mogła Rossyan wyrugować z ich kraju. Dziś są rozczarowani.
— Według Bremer Zeitung książę pruski przemówił do deputacyi
— Książe nasz bawi w naszem mieście. Wczora ogłoszono tu przy od
korpusu oficerów w Poczdamie w dniu (11. b. m.) uroczystego obchodu śre- głosie bębnów rozporządzenie władzy policyjnej, aby każdy miał dwie pary
brnego swego wesela, w następujący sposób: miałem zamiar początkowo od opanków (trzewików narodowych), broń palną, pistolety, proch i kule w po
być tę uroczystość w kole familijnem, ale i w tem kole czuję się jak śród wła gotowiu i stanął za danym znakiem na miejscu przeznaczenia. Nie wiadomo,
snej rodziny. Bliskim może jest czas, gdzie ważne wypadki, węzły te jeszcze co było powodem do tego rozkazu.
(Presse.)
ściślej połączą, przez chrzest wspólnych cierpień; mam przekonanie, że te
Soldatenfreund donosi: od dnia 2. Czerwca uwijają się kurierowie
węzły będą trwale i wiernie dochowane, w jakąkolwiek stronę pośle nas kró pomiędzy Petersburgiem, Warszawą i Odessą a główną kwaterą rossyjską
lewski przywódzca wojny. Co do mnie, wytrwam na waszem czele, wierny w Kalaraszu. Chodzi zapewne o odmianę frontu wojennego i ograniczenie
rozkazowi króla, jako też obowiązkom ku ojczyźnie.
się na systemacie odpornym armii rossyjskiej. Prut stanowić będzie linią ope
(Z X’or. Cz.) — Prosimy Monitora o nowe dowody egzystencyi po racyjną ze swemi szańcami, włącznie z miejscami oszańcowanemi nad niższym
czwórnego przymierza. Przygotowania wojenne, które Austrya w tej chwili Dunajem. Środkiem tej linii są Jassy, z skrzydłami wzdłuż Bukowiny i Ga
czyni, mogą łatwo posłużyć za takowy dowód, bo nie trudno przecież od licy i, tudzież klinami wysuniętemi ku Silistryi i Dobruczy i nakoniec z roz
kryć jaki taki związek pomiędzy niemi a notą świeżo wysłaną do Petersburga. kładem armii Osten Sackena z wszystkicmi rezerwami. Na środkowych za
Rzeczy doszły już tak daleko, że rozumowane kombinacye na nic się nieprzy- wiasach więc około Jass trzy armie odrębne działające w Polsce, Bulgaryi
dadzą; jeden stanowczy czyn odrazu wszystko daleko lepiej rozjaśni. Kolej i południowej Bessarabii (Warszawa, Silistrya, Odessa) będą się obracać.
do zrobienia go przyszła na Austryą. Prusy, związane przymierzem, mogą
Wszystkie rezerwy zgromadzą się nad Prutem, ile możności w Multanach;
go jeszcze czas niejaki wstrzymać, ale nie mogą mit przeszkodzić. Toż samo front przeciw zachodowi i północnym brzegom morza czarnego. Wylądowa
rozumieć i o reszcie Niemiec, sfinalizowanych częściowo w Bambergu. Z nie- nie wojsk posiłkowych na zachód od Odessy jest bardzo podebnem do pra
spokojnością wielką wyglądają i tutaj odpowiedzi na ostatnią notę austryacką wdy. Ponieważ wódz rossyjski książę Paszkiewicz dobrze wie, że wojska
z Petersburga. Zjazd monarchów austryackiego i pruskiego w Dieczynie mocarstw zachodnich w znacznej sile znajdują się na okrętach w portach
uważany jest naturalnie za będący w związku z powyższą notą, tem więcej, Warny i Balczyku, przeto łatwo mu przypuścić, że wodzowie nieprzyjaciel
że ministrowie spraw zagranicznych obu państw monarchą swoim towarzyszą. scy mogliby na jakimkolwiek miejscu rozwinąć swoje siły i sparaliżować dzia
Tajemnice stanu zamykają się, w miarę zbliżania chwili ostatecznego zdecy łania armii rossyjskiej na klinie wysuniętym ku Silistryi. Polityka z strategią
dowania się, w coraz mniejszem gronie osób. Powiedziano słusznie, że trak w ścisłych zostaje stosunkach. Z tego powodu przypuszczamy, że wódz ros
tat prusko-austryacki jest bronią obosieczną; może teraz chodzi o ostatnią syjski mając to wszystko na uwadze, rozpołoży swe wojska, jakeśmy po
próbę ostrza ku jednej i drugiej stronie. Tu panuje mniemanie, że gabinet
wyżej to przypuścili. Książe Gorczakow pozostałby z armią swoją na ziemi
pruski wytęża wszystkie siły, aby pomiędzy państwami północnemi, miano bułgarskiej i utrzymywać musi komunikacyą z korpusem Uszakowa w Dobru
wicie pomiędzy Austryą a Rosyą utrzymać najlepsze porozumienie, i to także czy. Korpus Liprandego stoi według ostatnich wiadomości z 8 Czerwca na
ma być celem widzenia się tutejszego króla z cesarzem austryackim. Naj. Pan
drodze ku wąwozowi Tómósz, prowadzącym z Wołoszczyzny ku Siedmio
udaje się 12 b. m. w podróż do Prus, 15 ma być w Królewcu, 16 w Gum- grodowi. Inna wiadomość, o poruszeniu się wojska rossyjskiego ku wąwo
binnen, 17 w Trakehnen. Jest to miejsce cad samą granicą kr. Polskiego na
zowi czerwonej wieży,-potrzebuje jeszcze potwierdzenia. Książe Paszkiewicz
drodze ku Mariampolowi. Uważają tu za rzecz prawdopodobną, że NPan
nie mógł dłużej pozostać między bagnami pod Kalaraszem z główną kwaterą
będzie się widział na granicy z cesarzem wszech Rosyi. Nastąpiłoby to wcze swoją, ponieważ bardzo niezdrową jest owa okolica. Oficerowie pracują te
śniej, nimby odpowiedź daną była na notę austryacką. Do tej przynajmniej raz dzień i noc nad nowem rozpołożeniem armii.
chwili niemożna spodziewać się żadnego stanowczego wystąpienia państw nie
— Roboty pod Silistrią prowadzone są teraz systematycznie. Przekopy
mieckich. Z 'Trakehnen i Gumbinnen król ma zwrócić podróż ku południowej zakrywają zupełnie łudzi przy nich pracujących. U końca każdego przekopu
granicy Prus w kraj Mazurów, mianowicie do Johannisburga, skąd się uda do wystawiają Rosyanie reduty, niezawsze im się przecie udaje opatrzyć je
Kwidzyna. Podróż cała ma się odbyć oficjalnie, ale bez uroczystości. W Na w działa. Już trzy razy, w dniach 5., 6. i 8. Czerwca owe roboty zostały
kle ma się NPan parę godzin zatrzymać.
zniszczone przez działa tureckie. Turcy częste czynią wycieczki i psują roz
Tutejszej Nationalzeitung donoszą z Londynu, że rząd angielski na poczęte roboty i wstrzymują zbliżanie się Rosyan pod fortece. Za kilka dni
seryo się zajmuje myślą posadzenia na tronie greckim jednego z potomków dopiero będzie ukończona wielka mina pod warownią Metszidia. Skoro ta
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wysadzoną będzie w powietrze, wojsko pójdzie do szturmu na warownię Metszidia. Załoga w Silistryi cierpi z powodu niedostatku żywności.
— Według telegraficznej wiadomości, śmierć komendanta Silistryi
Mussy baszy niepotwierdziła się, źyje owszem i dzielny sta

wi a o p ó r.
,
_ 2 Kalaraszu donoszą pod d. 10 Czerwca, ze od 5 Czerwca, a więc
w dniach 6 7, 8 i 9 b. m. wciąż staczano bitwy pod warowniami AbdułMedszid i Arab Tebin. Minowanie odbywa się pod obu warowniami sy
stematycznie.
Z Bessarabii przybyli do Jass jenerałowie Szerbeczów i Grund. Wszy
stkie wojska, które od 15 Maja do Multan wkroczyły, są w marszu od iO
miesięcy zgłębi Rosyi, dla tego wiele ucierpiały. Uralscy kozacy wkroczą
za kilka dni do Jass.
Wojska rossyjskie w Bulgaryi wynoszą 100,000. Pod Kalaraszem prze
szło Dunaj około 75,000, armia Łiidersa wynosi 20,000, z tych dwizyą zo
stawił Liiders w Dobruczy pod Uszakowem. Dywizye rezerwy, które w d.
f 4. Czerwca przeszły Prut przechodzą przyśpieszonym marszem Seret i zatrzy
mają się z tamtej strony Bystrzycy. W ogóle 30,000 rezerwy dostało rozkaz
przejścia Prutu, w celu wzmocnienia armii w Multanach.
Rosyanie ściągają siły swoje z Rassowy, Kusgunu, Oltenicy i Braiły
i mają zamiar oczekiwać Omera baszy pod Tiukos między Kusgunem i Kuczuk
Kajnardzi. Na przypadek cofania się. wystawili Rosyanie 4 mosty, dwa pon
tonowe i dwa na kozłach wraz z 6 ruchomemi mostami. Izmael basza, który
dowodzi przednią strażą Omera baszy, ma być tylko o trzy marsze od Silistryi
oddalonym. 10,000 Anglików rusza od Warny do Szumli. Podobna siła
Francuzów stanęła pod Bazarczykiem. Listy otrzymane w Wiedniu przez
Pressę, nie wspominają wcale o śmierci Mussy baszy.

JRossya,

Wiadomości z skał Alandzkich.
Dnia 26. Kwietnia (8 Maja) dwa parostatki śrubowe Angielskie zbliżyły
się, mierząc głębokość za pośrednictwem ołowianki, do stacyi Sagg-e (na
północnej części Alandu) i tam stanęły na kotwicy. Na drugi dzień, to jest
27 Kwietnia (9 Maja) o godzinie 2 rano, 12 statków Angielskich stanęło na
kotwicy u stacyi Don-e; przyczem uzbrojone szalupy, wysłane z okrętów
nieprzyjacielskich, schwytały jeden statek włościański, z znajdującymi się
na nim włościaninem i jego żoną, oraz jednę łódkę.
Wiadomości z Sweaborga.
Dnia 10 Maja oddział składający się z parostatków: »Lwica« »Hrabia
Wronczenko,® «Jastrząb« i «Letuczyj« oraz statek transportowy »Wołga®
przybyły do przystani Sweaborgskiej z Roczensalm.
Wiadomości z Sewastopola.
Jenerał-adjutant ks. Menszykow donosi, pod dniem 6 Maja r, b., co na
stępuje: «Dnia wczorajszego dwa parostatki nieprzyjacielskie podchodziły do
Sewastopola, lecz wnet zawróciły się i skryły się w mgle. Poprzednio sły
chać było działowe sygnały flot sprzymierzonych, ale z powodu zaciemnio
nego horyzontu, niemożna było dojrzeć statków. Dziś rano przybył z Mikołajewa parostatek »Elborus« pod dowództwem kapitana lejtnanta Popowa.
Jemu specyalnie poruczone było przyprowadzenie tego statku, a dla wypeł
nienia tego, zręcznie korzystał on z pogody mglistej.
(Gaz. Rząd.)
— Monitor francuzki poświęca obszerny artykuł wykazaniu stanu fi
nansowego Rosyi. Wyjmujemy z niego następujące cyfry: Według urzę
dowych wykazów, dług krajowy i zagraniczny tego państwa wynosił w dniu
1 Stycznia 1853 r. 401| milionów rubli srebrem, a mianowicie: Resztująca
należytość od dawnej pożyczki holenderskiej 33,100,000; druga pożyczka ho
lenderska 24,049,0000: dług wewnętrzny terminowy 110,867,055; renty bie
żące krajowe i zagraniczne 223,861,476; inne rozmaite długi 5,280,000 rubli,
oprócz tego skarb rosyjski obciążony jest innerni jeszcze ciężarami, do których
policzyć należy: Tak zwane bdety kredytowe wypłacalne za okazaniem bez
procentu, gwarantowane na sztabach złożonych w Petersburgu i stanowiące
rodzaj monety papierowej.
Bilety seryowe wydawane w czasie potrzeby
oprocentowane po 4| £, spłacane w 8 lat po ich puszczeniu w obieg. Zarę
czenie ze strony państwa różnych zakładów kredytowych, jako to: domy za
stawu w Petersburgu, banki pożyczkowe i handlowe w Petersburgu, Mo
skwie, Rydze, Odessie, Charkowie i innych miastach. Ilość biletów kredy
towych w obiegu w początku r. 1853 wynosiła 311 mil. r. sr., pokrywały ją
depozyta w srebrze i zlocie na 146 mil. r. sr., ale w Alarcu 1854 roku takowe
zmniejszyły się do 116 mil. i zapewne więcej jeszcze teraz
Bilety seryowe
pewien rodzaj bonów skarbowych, każda po 3 mil. r. sr. W Styczniu 1853
było ich w obiegu 19, a później wydano 8, to jest, razem 27 czyli razem za
81 mil. r rs. Pożyczki zakładów asekurowanych przez państwo wydały były
w Styczniu 1853 r. 806 mil. r. sr. Na cyfrach tych opiera Monitor swoje
dowodzenie, iż finanse Rosyi przed rozpoczęciem jeszcze wojny niebyły w sta
nie kwitnącym, obecnie zaś wydatki niezmiernie się pomnożyły, rolnictwo,
handel i przemysł cierpią z powodu niemożności żeglugi, wojny domowej
w Chinach, trudności kredytu za granicą itp., a żądania o pożyczki w bankach
podwoiły się. Monitor przewiduje, iż wkrótce kasy przestaną wymieniać
bilety za monetą kruszcową.

Francya.

Paryż, 13. Czerwca. — Minister spraw wewnętrzych bierze urlop na
dwa miesiące, zastępować go będzie albo Fould, albo Baroche. Ostatni ma
stopień ministeryalny i głos na radzie ministrów.
Na giełdzie panuje zupełny pokój, spekulantom odechcialo się zawierać
układy i zakłady, ponieważ bardzo wiele potracili, gdy szły kursa w górę.
Teraz przez utrzymanie się ich na równi, niemniej znaczne ponieśli straty.
— Constitutionnel dowodzi z względów jeograficznych i strategi
cznych , że przeniesienie głównej kwatery rossyjskiej do Jass nie znaczy opu
szczenia księstw naddunajskich, tylko zmianę frontu przeciw Austryi.
— Wczoraj spuszczono z warsztatu w Lorient okręt szrubowy »Wagram« o 100 armatach i sile 650 koni, śród okrzyków: niech żyje cesarz!
— Wedle telegraficznej depeszy z Marsylii, siadł tam na okręt jenerał
Forey i odpłynął do Gallipolis.
— Monitor zamieścił dziś sprawozdanie Hamelina i dowódzcy okrętu
»Charlemagne« o wyprawie eskadry Lyonsa nad brzegi azyatyckie. Wyprawa
ta wywrze wielki wpływ na przyszłość, ponieważ floty połączone otworzyły

sobie komunikacyą z Czerkiesami i przymusiły Rossyan do opuszczenia wszy
stkich warowni nad brzegami morza czarnego, które od pół wieku wystawili.
Według późniejszych depesz, Selim basza ruszył w pochód, aby Rossyan
zmusić do opuszczenia innych warowni wewnątrz kraju Czerkiesów, a miano
wicie Kutaisu.
— Co się tyczy teatru wojny nad Dunajem, nasza armia stanie około
4. Czerwca w Warnie. Obóz dla niej założono poza miastem. Batalion strzel
ców winceńskich i dwa bataliony żuawów zostały w przedniej straży wysłane
do W arny. Przed nadejściem drogą lądową trzeciej dywizyi z kawaleryą,
nic ważnego nie przedsięweźinie armia francuska.
— Rossyanie pozostali w Paryżu, obchodzili wczora zielone świątki,
jak najuroczyściej. 80 do 90 Rossyan zgromadziło się w nowo zbudowanej
kaplicy rossyjskiej. Dwie trzecie Rossyan we Francyi pozostało wbrew da
nemu rozkazowi posła swego i dziś są tu uważani za kontrabendę polityczną.
Niektórzy z nich użyli wszystkich wybiegów, aby swe kapitały ubezpieczyć
w Rossyi albo z niej w czas uprowadzić.
— Wszyscy prefekci wezwani zostali okólnikiem ministeryalnym, aby
każdego tygodnia odbierali od merów szczegółowe sprawozdania o stanie uro
dzajów w polach.
— Monitor ogłasza następujący raport dowodzącego flotą francuzką
na morzu Czarnem wiceadmirała Hamelin:
Na pokładzie okrętu » Filie de Paris«
Balczyk 21. Maja 1854.
«Wypłynąwszy dn. 17. Kwietnia z zatoki kawarneńskiej, w celu rozpo
częcia kroków nieprzyjacielskich, połączone floty stanęły 20. Maja na ko
twicy pod Balaczykiem, gdzie zajmą się bezzwłocznie zaopatrzeniem się
w wodę i inne potrzebne zapasy.
„Nie od nas zależało, aby czyny wojenne w ciągu tej przeszło jednomie
sięcznej wyprawy zaszłe, liczniejszemi były i ważniejszemi; siły morskie ro
syjskie tak się zamknęły w Sewastopolu pod zasłoną tysiąca dział tamtejszej
twierdzy, iż przez 20 dni, które spędziliśmy na krzyżowaniu w małej od portu
tego odległości nie zdołaliśmy ani jednego nieprzyjacielskiego okrętu skłonić do
walki, choćby tylko z wysłanemi na zwiady statkami.
„Z drugiej strony parowce nasze krzyżując po calem morzu Czarnem,
chwytały wszystkie statki pod pawilonem rosyjskim i schwytały ich znaczną
liczbę od rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich; wreszcie dywizya okrętów
i fregat parowych wysłana dla rozpoznania brzegów Czerkasyi, sprawdziła,
że Rosyanie sami opuścili 16 twierdz, wzniesionych jedna po drugiej w ciągu
pół wieku, po tylu walkach i z taką pracą, na przestrzeni 200 mil oddziela
jących Anapę nad morzarn Azowskiera, od Batum pogranicznego portu ture
ckiego; nowa to klęska, jak mi się zdaje, potędze rosyjskiej zadana.
»W ogóle, panie ministrze, jeźli W. eksc. zechce rozważyć, że port ce
sarski w Odessie zupełnie został zniszczonym przez nasze parostatki; że flota
rosyjska wyzywana w swoich portach nie śmiała wyjść z nich dla pomszcze
nia tej klęski; że nie wolno jest pawilonowi rosyjskiemu, pod karą zaboru,
ukazywać się na wodach morza Czarnego, które car zamienić cbciał w rosyj
skie jezioro; jeźli wreszcie weźmie się na uwagę, że wszystkie posiadłości
rosyjskie na wybrzeżu Czerkasyi zniszczone zostały lub opuszczone, a tem
tein samem armia rosyjska w Azyi odkrytą jest od flanki; nie pozostanie jak
przyznać, że już ta pierwsza faza działań eskadry znakomite przyniosła rezul
taty, wyłącznie na korzyść mocarstw zachodnich, a na szkodę rosyjskiego
wpływu na morzu Czarnem.
„Zoslaję z uszanowaniem, panie ministrze, Waszej ekscellencyi posłu
sznym sługą,
Wiceadmirał Hamelin.«

Anglia.

Londyn, d. 13. Czerwca. — Urquhart przemówił wczora do wyborców
cityi, którym został przedstawiony przez aldermana Bennoch w dworcu
Guildhall i wykładał obszernie cel kandydatury swojej. Sądząc po liczbie
mówców, którzy za Urąuhartem przemawiali, możemy się spodziewać, że
dzień jutrzejszy będzie dla lorda J. Russla dniem gorącej walki. Będzie zmu
szony bronić rządu, przeciw zarzutom torysów i oświadczyć najuroczy
ściej, że celem wojny obecnej niebędzie przywrócenie status quo antę bellum.
Urquharta wystąpienie nie jest tak błachem, jak się wielu wydaje. Jeden
dziennik rządowy zwraca dziś całą uwagę na te zabiegi Urquharta i niejako
wstawia się za rządem u niego, mówiąc, że położenie sprawy wschodniej
poprawiło się. Tym dziennikiem jest Chronicie, który dalej tak mówi:
żałować przychodzi, że taki niezmordowany entuzjasta, jakim jest Urquhart
swego talentu znakomitego i swej znajomości wschodu na co lepszego nieuiywa, jak na dowiedzenie Anglikom, że są albo głupcami albo zdrajcami.
Nietylko obecne ministerstwo, ale mężowie stanu wszystkich stronnictw
i wszystkich krajów, źle oceniali dawniej politykę łlosyi, o tem dziś mówić
niemożna. Urquhart powinien przyznać, że większość narodu angielskiego
przyszła nareszcie do pojęcia swojego obowiązku. Otworzyły się jej oczy
podobnie jak Urquhartowi, a dziś wszyscy śmiało postanowili wystąpić na
przeciw panowaniu rosyjskiemu. Uwagi te czytamy w dzisiajszym artykule
wstępnym dziennika Chronicie, który zwykł był Urquharta szaleńcem
nazywać.
— Manifest bambergski nazywa Chronicie impertinent dokument
Dziwna rzecz z jaką nienawiścią prawią państwa pomniejsze niemieckie o spra
wie świata, której rozwiązać niesą wstanie. Nassau niemoże się poczytywać
za| Austryą i Prusy i dwudziestu jego Lobensteinów nie stawi mocarstwom
zachodnim zapory. Temi słowy niechce Chronicie obrazić ani saskiego ani
szwabskiego ludu, który równie jest oświecony jak lud w zachodnich krajach.
Europy i w Ameryce.
— Uroczystość połączenia się Francyi z Anglią odbędzie się w przyszłym
tygodniu. Mężowie znaczenia zajmują się tą sprawą i wczora była deputacya #
jedna z lordem majorem na czele u lorda Palmerstona, celem zapytania się
jego, czyli rząd przyłowy się z swej strony do tej uroczystości braterskiej,
czyli każę otworzyć wszystkie gmachy publiczne gościom, którzy mają przy
być z Francyi na tę uroczystość i ułatwić na celnych urzędach przejrzenie ich
rzeczy. Lord Palmerston przyjął deputacyą jak najuprzejmiej i przyrzekł
o tem pomówić z kolegami swymi.
— W Nottinghan odbył się wczora popołudniu meeting, aby dać sposo
bność Koszutowi do wywiętrznienia się, co myśli o wojnie z Rosyą, i do
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rozwinięcia swej mowy mianej w Sheffield. Międy obecnymi było wielu Po
laków, Węgrów i innych cudzoziemców, tudziez mnóstwo robotników an
gielskich, natomiast mało było na tym meetingu znakomitszych obywateli mia
sta. Do Glasgowa zaproszono także Koszuta, aby przyjął przewodnictwo
na tamecznym meetingu. — Wczora rozniosła się tu pogłoska, że Gbrgey
uciekł z Klagenfurtu i ofiarował usługi swoje cesarzowi rosyjskiemu.
— Królowa udzieliła wczora po południu w Buckingham pałacu uroczy
stą inwestiturę lordowi adrairalicyi Sir J. Graham krzyża wielkiego orderu
Bath, a tenże order kontura panom James Cosmo Melvilowi, tudzież kontr
admirałowi Lambertowi. Następnie była królowa na posiedzeniu tajnej rady,
podczas której lord J. Russel zamianowanym został prezesem tajnej rady,
a obaj nowi sekretarze stanu kolonii i wojny, Sir G. Grey i książę Newcastle,
otrzymali swoje pieczęcie urzędowe i złożyli przysięgę.
— Wczoraj odwiedziło pałac kryształowy w Sydenham 4800 osób, a mię
dzy temi znajdowało się 2690, które mają bilety na cały saison. Zwiedzający
jednorazowie wystawę płacą za bilet 5. szylingów. W ciągu tego tygodnia
cena biletu ta sama utrzymaną będzie, aby zbyt przesadzona liczba odwiedza
jących nieprzeszkadzała robotom na dokończeniu będącym i wyprzątnieniu
przedmiotów wniesionych do pałacu z powodu wczorajszej uroczystości otwar
cia wystawy. W pierwszych dwóch godzinach po otworzeniu wystawy sprze
dał wczora znany gospodarz wiejski i nożownik Mechi, który ma dwie budy
w pałacu kryształowym tyle towarów, że pieniędzmi za nie wziętcmi można
opędzić koszta całego tygodnia. Chociaż towarzystwo pałacu kryształowego
zebrało rentę 25 do 30,000 funtów szterlingów za wydzierżawienie placów
w tym gmachu, przecie wiele jeszcze miejsca pozostało do wydzierżawienia.
Potrzeba tylko rzucić okiem na to, co wystawiono, a przekonamy się, że
wystawa płodów rękodzielniczych tylko próbki przedstawia i zapewne będzie
godnie w swoim czasie reprezentowana. Dziwić się nienależy, źe tak niedo
statecznie jest reprezentowany przemysł angielski. Świat handlowy jeszcze
niemiał sposobności przekonać się, co to właściwie znaczy ów pałac kryszta
łowy i jaką ma wartość ów przywilej, wystawiania towarów w takim centralnem miejscu.
— Według listów z Petersburga otrzymanych, zamierza rząd rossyjski
zaciągnąć pożyczkę w Holandyi.
— Z portu londyńskiego odeszło w przeszłym tygodniu w ogóle 9 okrę
tów, z 5068 beczkami towarów do Australii.
— Admiralicya otrzymała wiadomość, że admirał sir Charles Napier dn.
4. Czerwca z 9 szrubowemi okrętami linijowemi znajdował się na rekonesansie
na wysokości llelsingforsu. Anglicy narachowali 10 okrętów linijowych rossyjskich, stojących pod zasłoną bateryi w porcie tej fortecy.
— Z warsztatu w Millwall spuszczono wczora statek szrubowy wojenny
długości 192 stóp, 36 stóp szeroki, z machiną o sile 250 koni.
Izba wyższa. Posiedzenie dnia 12. Czerwca. Na zapytanie lorda
Derby odpowiedział lord kanclerz, że rząd ma zamiar projekt do prawa wzglę
dem testamentowych rozporządzeń, jako też względem rozwodów przypro
wadzić do skutku podczas obecnych posiedzeń parlamentu. Odczytano po
wtórnie bil Exchequer Bonds.
Izba niższa. Posiedzenie dnia 12. Czerwca. Rozpisano nowy wybór
w Morpeth, ponieważ miejsce to zostało opróżnione wskutek przyjęcia przez
Greya posady sekretarza stanu kolonii. Izba zamieni się w komissyą i radzi
o budżecie służby cywilnej, a uchwała względem więzień pociąga za sobą
klęskę rządu. Lord Palmerston wniósł o kredyt 550 ft. szt. dla kapelanów
rzymsko katolickich po więzieniach, a zarazem doniósł, że więzienie przygo
towawcze skazanych zbrodniarzy na deportacyą, ma być zniżone z 18 mie
sięcy na 9 miesięcy. Spooner powstaje na ten urząd papieski i wnosi o od
rzucenie tego artykułu. Lord Palmerston zaręcza, że równie jest dobrym
protestantem, jak inni, ale podziela przekonanie, że potrzeba środków do po
prawy, kto chce samą poprawę, skoro uznano że pociecha i nauka religii naj
lepiej poprawia ludzi, przeto katolickich zbrodniarzy tylko przez katolickich
duchownych najlepiej poprawić i zamienić w dobrych chrześcijan. Za popra
wką przemawiają nietylko Anglikanie jak torys sir J. Packington, ale jeszcze
dyssenterowie wszelkich odcieni, jak Fox, Horsfall, Miles, Hadfield, unitaryści, nonkomformiści, presbyteryanie i t. d. Za poprawką głosów 158,
przeciw 136. Większość przeto 22 głosów przeciw rządowi. Posiedzenie
odroczono.

Włochy,

Paryż, 13- Czerwca. — Król neapolitański zakazał wywozu siarki z Sy
cylii do portów narodów prowadzących wojnę.

Turcya,
— Francuskie dzienniki donoszą, że Reszyd basza naradzał się kilka razy
z patryarchą carogrodzkim Antimos nad listem pasterskim, którego wydania
teraz żądał minister od patryarchy. W liście tym miało być oznajmionem,
że religia grecko chrześciańska wyznawana przez większą część chrześcian na
wschodzie, różni się wielce od tak nazwanej »prawosławnej« wyznawanej
przez kościół rosyjski. Czyli do tego przyjdzie nie wiadomo jeszcze, to wszak
że pewna, że światlejsi chrześcianie kościoła wschodniego radziby zbliżyć się
do Rzymu, bo w tym jedynie upatrują sposobność usunięcia się od wpływu
z Petersburga. W takim też celu udał się w tych czasach do Rzymu Lew
książę Armeński wnuk ostatniego z udzielnych książąt tego kraju Lwa VI.,
a który opuścił Rosyę w r. 1847 i więcej tam nie powrócił.

Japonia,
Roku 1851. dn. 10. Maja prezydent Stanów Zjednoczonych Fillmore na
pisał list do cesarza Japonii, w którym mu proponował ugodę, mającą na
celu, aby kilku portów japońskich otworzonych być mogło dla okrętów ame
rykańskich, znajdujących się w niebezpieczeństwie, i stawiał handel wspólny
jako jedyny cel traktatu, wystawiając, że dla obu państw wielkie stąd wy
płynąć mogą korzyści. Instrukcye, które 10. Czerwca tegoż roku odebrał ko
modor Aulik, przeznaczony do tej wyprawy od sekretarza gabinetu Waszyng
tonu Webstera, zalecały jak największą ostrożność i względy dla Japończy
ków ; dawały komodorowi pełnomocnictwo do zawarcia przyjacielskiej i han
dlowej ugody, w której główny nacisk kładziono na to, aby wolno było stat
kom amerykańskim zawijać do kilku portów japońskich, sprzedawać lub za
mieniać tamże ładugę, a głównie zaopatrywać się w węgieł. Przytem zape
wnić miał komodor jak najmocniej rząd japoński, że w całem postępowaniu

Stanów Zjednoczonych, nie ma żadnych ukrytych religijnej propagandy wido
ków. Jak wiadomo administracyą whigowską w Ameryce zmieniły wybory
później na czysto demokratyczną. Pan Pierce został prezydentem, a komo
dor Perry odebrał dowództwo eskadry, mającej popłynąć do Japonii. Zmiana
osób nie sprowadziła zmiany w widokach Stanów Zjednoczonych co do Ja
ponii. Komodorowi Perry zalecono jeszcze większą roztropność i oględność.
Udał się więc na wyprawę, w małem miasteczku Gorihama niedaleko łJragas;
dnia 12. Lipca 1853. oddał komodor Perry pełnomocnikowi dworu japoń
skiego pismo prezydenta, i opuścił w kilka dni później bo 17. Lipca przystań
Jedo i wody japońskie, aby nawet cień wszelkiej natarczywości lub przy
musu oddalić. Komodor Perry pokazał groźną potęgę, jaką miał z sobą,
okręty, działa i wojsko, i na nie wskazał. Nie postawił żadnego ultimatum.
Japonia nie mogła się skarżyć ani na niespodziankę, ani na przymus. Została
jak każde inne państwo panią swej decyzyi, w propozycyach amerykańskich
miała czas dokładnie się rozpatrzyć i takowe rozważyć, albowiem komraodor
Perry oświadczył, źe w kilka dopiero miesięcy powróci po takową odpowiedź
cesarza.
Jakoż stosownie do tego komodor opuścił po raz drugi przystań HongKong na dniu 14. Stycznia 1854. r. i udał się na parowcu »Susquebanna«
i w towarzystwie dwóch innych fregat parowych »Powhatan« i »Missisipi« do
przystani Jedo, a 21. w doskonałym porcie Napakiang połączył się z fregatą
»Macedoniam» z korwetami »Wendelia«, »8aratoga«, «Southampton« i dwoma okrętami ładownemi »Supply i Lexington«. Eskadra jak widać była imponu
jąca. 12. Lutego wpłynęła do przystani Jedo, a wiadomości, które przywio
zła »Susquehanna« do Llong-Kong, sięgają 24. Marca. Są one napełnione
szczegółami bardzo ciekawemi o ceremoniach i ucztach, które towarzyszyły
negocyacyom. Pierwsze spotkanie się komodora z wysłanymi czterema pełnomocnikemi miało miejsce 7. Marca. W chwili, w której opuszczał przystań
Jedo parowiec »Susquehanna«, żadnej już nie było wątpliwości, źe ugoda bę
dzie podpisaną, a w niej otworzone zostaną za rok kilka portów amerykań
skiemu handlowi, gdzie będą mogły parowce zaopatrywać się w węgle japoń
skie. Komodor Perry upierał się, aby korzyści z tego traktatu wspólne były
wszystkim obcym okrętom. Ale zdaje się, że Japończycy przystać na to nie
chcieli, a ugoda stanie wyłącznie między Japonią a Stanami Zjednoczonemi.
Państwa europejskie jeżeli będą sobie chciały otworzyć Japonią, same o to
będą się musiały starać.
Żałujemy, że napływ wiadomości wschodnich nie pozwala nam powtó
rzyć zajmujących bardzo szczegółów o mieście Jedo, obyczajach, ceremoniach
i charakterze Japończyków, które przywiózł rzeczony parowiec. Pomimo
wszelkich przyrzeczeń prezydenta Stanów Zjednoczonych i zastrzeżeń, jakie
traktat bez wątpienia mieścić w sobie będzie, wypadek ten nie może być dla
chrystyanizmu obojętnym. Komodor Perry przywiózł Japończykom europej
ską cywilizacyą. W podarunkach ofiarował im mały telegraf elektryczny na
5 mil odległości, małą kolej żelazną z maszyną parową i wagonami na pół
blisko mili długości. Wszystko to niesłychanie uderzyło Japończyków. Spu
szczać z uwagi nie można, że cywilizacyą europejska jest cywilizacyą chrze
ścijańską, że pod jakąkolwiek formą i firmą wyzuć się całkiem z tej cechy nie
może, i w końcu odniesie zwycięstwo nad japońską nietolerancyą, a raczej
okrucieństwem. Propaganda chrystyanizmu me jest tylko w missyonarzach,
ale w każdem zetknięciu się z ludźmi stojącymi pod godłem krzyża. Jakoż
przy samych konferencjach z komodorem dotykalny był tego dowód. Jeden
z majtków fregaty »Macedonian« umarł, a Japończykowie pozwolili, aby go
pochować na ziemi japońskiej z należytym obrządkiem religijnym i przypatry
wali się z przyzwoitem uszanowaniem. Otóż pierwszy krok; za nim pójaą
inne. Wkrótce pozwolą żywym, co dzisiaj pozwolili umarłym. Przy tej
okoliczności odmalował się rys charakteru mieszkańców z innej jeszcze strony.
Pogrzebany majtek był rodem z Irlandyi. Świadczył o tern napis na kamie
niu, który mu położono za grobowiec. Przeczytał ten napis jeden Japończyk,
zaraz zaniósł protestacyą przed komodora, źe traktat ten służy wyłącznie
Amerykanom, a Irlandya należy do Anglii. Przytem wyrażono obawę, aby
W. Brytania nie chciała z tego powodu rościć sobie do Japonii jakowe pretensye. Wytłumaczono, że majtek lubo rodem Irlandczyk, był obywatelem
Stanów Zjednoczonych. Przystali na to Japończykowie, ale żądali, aby to
było wyrażone na kamieniu. Kogoż nie uderzy przezorność zresztą znana
Japończyków, ich znajomość jeografii, a przedewszystkiem znajomość dosko
nała charakteru, a nawet polityki angielskiej?
(Czas.)

Wiadomości liandiowe.
Berlin, 16. Czerwca. — Pszenica 95— 105 tal., żyto 79|—81 tal., ję
czmień 53—57 tal., owies 36—41 tal., groch 68—75 tal., olej rzepiowy
12| tal., olej lniany 13 tal. okowita bez beczki 34.' a | tal.
Gdańsk, d. 15. Czerwca. — W pozycyi targów angielskich materyalnej
nie widzimy zmiany. W szakźe po najwyższych ostatnich cenach było więcej
ochoty do kupna i opinia powszechna blizkie przepowiadała ożywienie,
opierając się na szczupłości zasobów spichrzowych i koniecznem opóźnieniu
zbiorów, z powodu nader zimnej i dla wegetacyi nieprzyjaznej temperatury.
W niektórych prowincyach łąki tak są cofnięte, ze zbiór siana jednorazowie
ze zbiorem pszenicy zapewne wypadnie.
W ciągu tygodnia przybyło do Londynu:
Pszenicy. Jęczmienia. Owsa. Bobu i grochu. Siemie lniane i rzepak. Mąki cen.

z kraju 2733.
591.
1318.
322.
—
3497.
z zagr. 27,813.
6044. 38,045.
221.
2993.
22,362.
largi prowincyonalne tudzież szkockie i irlandzkie prawie bez wyjątku
albo się podniosły, albo z dążnością ku podwyższeniu zamknęły się.
We Francy i z każdym dniem ceny przybierają, a rezerwa mąki w Pa
ryżu od dwóch tygodni o połowę się zmniejszyła.
Targi belgijskie i holenderskie były ożywione pod wpływem tranzakcyi
na potrzeby Francyi tudzież wyższego Renu.
Na naszej giełdzie niemiełiśmy ruchu, bo rozkazy z Anglii nieprzycho
dzą , a spekulanci niemają odwagi wchodzić w interessa na własny rachunek.
Cały obrot w ciągu tygodnia wynosił pszenicy z wody łaszt 392, ze spichrza*
60|, żyta łasztów 105.
r
Płacono za wenspel wagi beri. Tal. sgr. fen.
Tal ser
pszenicy z wody 86/7-89/90
82 29 7
93’
1 g

4
97
6
92 10 10
8
pszenicy z wody
89—91
93
1
21
84
8
8
ze spichrza
88—90
66 20 —.
58 10 —
żyta
78—86
Czas się ocieplił, ale stałej pogody niemamy jeszeze.
W ciaeu tygodnia
gabarach, 10 „
galarach i !09
___ _nar 15 berlinkach, 2 w
traftach przebyło ^foruń pszenicy łaszt 272, rzepaku 17, belek sosnowych
54,308, bali dębowych 568, klepek łasztów 197.
Wysokość wody w Toruniu stóp 4 cali 10.
Kursa zamian.— Londyn 193|. Amsterdam 101. Hamburg 44’.
Makowski Kendzior ty Comp.

Teatr Polski z Krakowa w Poznaniu.
W niedzielę dnia 18. Czerwca: ^ebraczka9
dramat w 5. odsłonach z francuskiego, tłómaczenie
Jana N. Karainskiego.
We wtorek dnia 20. Czerwca: HrakoWittki i Górale 9 opera narodowa z tańca
mi, oryginalnie napisana przez Jana N. Karainskie
go; muzyka Karola Kurpińskiego.

W Litografii M. Jaroczyńskiego
Wilhelmowska ulica Nr. 2.
wyszły odciski dwóch piat:
1) Władysław IV. pod Smoleńskiem 1634 r.
2) Sztab główny Jenerała Skrzyneckiego z roku
1831. z figurami portretowemi — są doy naby
cia w litografii lub w księgarni J. K. Zupańskiego. Oraz polecają się uniżenie Szemata
gospodarcze.

Przybyli do Poznania dnia 17. Czerwca.
BAZAR: Radoński z Kociałkowej górki; Dąbrowski z Winnej góry
HOTEL RZYMSKI BUCHSA; Radolinski z Jarocina.
HOTEL BAWARSKI: Bojanowski z Karsewa; Chłapowski z Czerwoneiwsi • Ka

miński z Pławnik; Mierosławski z Skąpych.
cka z Chwałkowa; Palkowska z Pacholewa.

HOTEL DREZDEŃSKI: Biiller z Koninka.
HOTEL PARYSKI: Kierski z Małachowa ; Kierski z Chrzypska; Bogucki z Mu-

rzynowa kościelnego; Rogaliński z Cerekwicy; Rudnicki z Wziąchowa.
POD ZŁOTĄ GĘSIĄ: Kwilecki z Wróblewa.

Młodzieniec uczciwych rodziców w polskim i nie
mieckim języku tak w pisaniu jako i „czytaniu bie
głym, znajdzie natychmiast lub od Sw. Jana pod
nader łagodnemi warunkami pomieszczenie u ku
charza i restauratora tylni, Hoffmanna
w Poznaniu na Jezuickiej ulicy pod Nr. II.

Nowo urządzoną pracownią moją

Fotografii
polecam niniejszem szanownej publiczności. Beznaganne tylko obrazy, tak czarne jak kolorowe,
wydawane będą. Siedzenia trwają codziennie od
godziny lOtej zrana do 5tej wieczorem.
Ulica Sto Marcinska Nr. 25/26.

Jd, Jungmann,

na wszelkie choroby piersiowe.

u|eczenje cał|Łowite
JblW chorob piersiowych, ja- »b
1848 <
są znów do nabycia u
W. Deckera & Comp.
kiemi są: katar, kaszel,
dychawiczność, ściśnienie piersi, chrypka, niema
OBWIESZCZENIE.
nic skuteczniejszego i lepszego, jak Pate pectorale
Termin do sprzedaży wsi
przez George, aptekarza w Epinal (Vogesen).
Włoszanowo
To lekarstwo sprzedaje się w pudełeczkach po ca
na dzień 26. Czerwca 1854. r. wyznaczony, znie łych Niemczech, a w Poznaniu w cukierni i fabry
sionym został.
ce czekolady A. Szpingiera naprzeciw ze
Wągrowiec, dnia 12. Czerwca 1854.
gara pocztowego.
Królewski Sąd powiatowy. Wydział I.

Aukcya mebli.
W środę dnia 21. Czerwca r. b. przed południem
od godziny 9. sprzedawać będę w domu JFech-

nera przy ulicy lllyńsliićj Mr,
20, na pierwszem piętrze przez publiczną licytacyę najwyżej podającemu za gotówkę a to z przy
czyny zmiany miejsca

rozmaite dobrze zachowane
meble mahoniowe^
jako to: stoły, krzesła, zwierściadła, kanapy, fo
tele, szafy, szyfoniery itd.

mahoniowe skrzydło

i różne sprzęty domowe, kuchenne i gospodarskie.
Ijipschilz9 Król. Komissarz aukcyjny.

Nauczycielka Polka szuka umieszczenia. Bliższą
wiadomość udzieli księgarnia N. Kamieńskie
go i Spółki w Poznaniu (w Bazarze).
Une damę de bonne familie du grand duche de
Posen, parlant parfaitement le francais et le polonais, offre ses chambres elegamment meublees, aussi
aux personnes malades, qui viennent a Berlin
pour consulter les medecins. La maison pres des
tilleuls est situe dans un jardin. Un bon restaurant
s’y trouve et des bains. S’adresser par lettres affranchies & Madame de Pinto a Berlin, Louisen
Str. 22. au premier a gauche.

Młodzieniec uczciwych rodziców, chcący się po
święcić rytownictwu a mający do tego zawodu
stosowne wykształcenie szczególniej w rysunkach,
znajdzie natychmiast umieszczenie u Rytownika JP.
HmóchoWskieyo w Poznaniu (w Ba
zarze.)

Nowy Magazyn mebli (Mobel-Halle)
połączonych w towarzystwo
stolarzy majstrów

przy ulicy Fryderykowskiej Nr. 31. naprzeciw Landszafty, polecają Szanownemu Obywatelstwu i Prze
świetnej publiczności nowy dobór modnych mebli
zwierciadeł, wyściełanych towarów i materacy na
sprężynach wszelkiego gatunku, po nader miernych
cenach.
Linnemann. Hoehne. Cholewiński.
Krause. Hoeven.

Skład swój wyrobów miedzianych i mosiężnych
różnego gatunku, niemniej i wielką sikawkę ognio
wą, w cenach jak najniższych poleca

J, Krysiewicz 9
Wielkie Garbary Nr. 41. w Hotelu Hamburskira.

Normalne statuta cechowe

OBWIESZCZENIE.
Zawiadomiają się niniejszem posiadacze listów
zastawnych W. X. Poznańskiego, iż losowanie
40 fistów zastawnych za termin Bożego Narodzenia
1854. do funduszu umorzenia potrzebnych, odbę
dzie się w dniu 30. m. b. o godzinie 9ej zrana w
izbie posiedzeń naszych. Wykaz wylosowanych li
stów zastawnych wywieszonym będzie w tymże
dniu w lokalu naszym urzędowym, 3go zaś dnia
po losowaniu w giełdzie berlińskiej i wrocła
wskiej.
Poznań, dnia 14. Czerwca 1854.
Dyrekcya Jeneralna Ziemstwa.

’

POD CZARNYM ORŁEM: Kierski z Gąsawy; Święcicka z Sczepankowa- Choda-

Przeciw zastarzałym kaszlom
udziela się przez podpisanego za nadesłaniem franco
Talara jednego sposób domowy leczenia, który uży
ty świeżo sporządzony, nigdy jeszcze nietylko nie
zawiódł, lecz nawet w najuporczywszym razie
szybko i gruntownie wyleczył.
JL. A. Mayer W Wrocławiu,
Ritterplatz Nr. 9.

Jakowe arkusze kuponowe do
polskich listów zastawnych do
starcza za mierną prowizyę

Benoni Kaskel,
Handel weacIowy Szeroka ulica
Xr, 22,

Gospodarstwo włościańskie w JRobakOWic
pod Kurnikiem, 2 mile od Poznania nad szosą
położone, składające się z 237 mórg i 34 prętów[J
ornej roli, z ogrodami i łąkami bardzo zyznemi, z za
siewem oziminnym i jarzynnym, jest od Śt. Jana
r. b. z wolnej ręki do sprzedania. Chęć kupno ma
jący zechcą się zgłosić do podpisanego.
Chwałkowo pod Xiążem 1854.
_________Sobalski9 Pleban.

Sprzedaż domu.
W mieście Rnin9 odległem 2’ m. od Pozna
nia, jest do sprzedania dom murowany, wygodnie
urządzony, zawierający 8 pokoi, obok którego znaj
duje się stajnia i wielki ogród. Cena kupna wynosi
1500 Tał. — Dom ten byłby bardzo przydatny na
mieszkanie dla familii z wyższego towarzystwa,
która lubi żyć w oddalenia od zgiełku wielkiego
miasta. Bliższej wiadomości udzieli Doktor medy
cyny tamże zamieszkały.
W moim nowo założonym Handlu dostać można
każdego czasu gotowych ubiorów dla dzieci i bia
łych haftów po cenach naj u miarko wańszych. Za
mówienia będą także jak najpunktualniej uskute
cznione.
A. Heuss,
przy Sapieżyńskiem w Hotelu de Tyrol pod Nr. 14.

Dom. HozejewiczkipwJ Żninem ma
150 sztuk skopów chownych do sprzedania.

|||

Nowe arkusze kuponowe do listów zastaH wnych polskich dostarcza jak najtaniej
| Handel wexlowy jR. Seeyali9
|
przy Szerokiej ulicy Nr. I.

Doniesienie dla gospodarzy.
Mój skład komisyjny
prawdziwi w ego peruańskiego guano
i prawdziwej saletry z Chili
znajduje się tylko w Poznaniu u
Spedytora Pana Mori t z S. A u erb ach.
C. Geyer, Radzca ekonomiczny w Dreźnie.
Odwołując się na powyższe doniesienie upraszam
uprzejmie, aby omyłkom zapobiedz, o zwrócenie
uwagi na moją firmę i lokal.
Moritz S. Auerbach, spedytor.
Kantor: przy Dominikańskiej ulicy.

Ogród różany sukcessorów po ś. p. Hajerze
na Rybakach Nr. 8 l,/I6. przepyszny nateraz spra
wia widok. Ponieważ już na dniu 4. Września r.
b. ma być sprzedanym, nie od rzeczy byłoby dla,
chęć kupna mających, obejrzeć go sobie teraz, lub
w następnych dniach czternastu.
Drugą nadsyłkę mineralnych wód
j. t. Wildunger, Eger Franzens, Eger Salzquelle,
Kissinger Rakoczy, Maria Kreuz, Ober-Salzbrunn,
Selterską etc. etc. odebrał i poleca

A. Remus,

Pod Nr. 8. Wilhelmowskiej ulicy jest

do wynajęcia od 1. Lipca r. b. lub natych
miast mieszkanie z 2 pokoi na pierwszem
piętrze z meblami lub bez, wraz z stajnią.

«»»»»!

Przy placu Wilhelmowskim Nr. 16. jest do wy
najęcia izba od I. Lipca.
J. JPreundt,

Prawdziwe angielskie patentowe JKnptSZOny9 jak tćź angielskie Rrzelwy i Scy
zoryki poleca
J, Morgenstern 1 Londynu,

Wodna ulica Nr. 8.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 16. Czerwca 1854.
Pożyczka rządowa dobrowolna. . . . . ,
dito
z roku 1850.............
dito
z roku 185Z...........
Obligi długu skarbowego.....................
dito premiów handlu morskiego
dito Marchii Elektoralnej 1 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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