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Paryż, we wtorek dnia 4. Lipca. — Dzisiejszy Monitor zamieszcza
następujące wiadomości:
1) Flota połączona mocarstw zachodnich zarzuciła w dn. 24. Czerwca
kotwice pod wyspą Seskar, przedsiębiorąc rekonesans przeciw Kron
sztadowi.
2) Z Madrytu, 2. Lipca. — Wojsko królewskie górą. Część po
wstańców chce się poddać. Madryt spokojny.
Telegraficzne wiadomości.
W idy ń, 29. Czerwca. — Omer basza przenosi główną kwaterę z Szumli
nad Dunaj. W Ruszszuku czynią przygotowania na jego przyjęcie. Turecka
flotylla na Dunaju opuściła port przy ujściu Łomu i utrzymuje komunikacyą
pod Sistowem.
Rzym, 25. Czerwca. — Na wczorajszym tajnym konsystorzu zapropo
nowano nominacye dwóch arcybiskupów i 16 biskupów.
Ch rys ty a ni a, 27. Czerwca. — Trzy angielskie okręty przeznaczone
na białe morze, przybyły do Hammerfest dnia 8. b. m dwa francuskie były
tam spodziewane.
_______________
Berlin, dn. 4. Lipca. — Naj. Pan raczył nadać radzcy przy sądzie po
wiatowym w Nauen Mej ero w i order orła czerwonego 3 klasy na pętlicy,
nauczycielowi przy szkole realnej w Barmen Ewichowi, kontrolerowi głów,
poborów Bastraanowi w Erfurcie i chirurgowi powiatowemu Kraus w Valledar, order orła czerwonego 4. kl.
Berlin, 3 Lipca. — Onegdaj przedpołudniem przybył tu kuryer wy
słany przez podpułkownika Manteuffla z Petersburga z depeszami i przywiózł
pismo nadzwyczajnego pełnomocnika do prezesa ministerstwa i sprawozdanie
dla samego króla Jmci. Ostatnie wysłano wprost do Sanssouci, dokąd także
pojechał prezes ministerstwa p. Manteuffel. Co te pisma zawierają, nikt nie
wie, przynajmniej tyle się domyślają, źe jest w nich mowa o wypadku missyi
pana podpułkownika Manteuffla. Odpowiedzi rosyjskiej nie masz. Mówią, źe
ów dyplomata miał oświadczyć, iź jego misya zapewne zaspokoi. Czyli cesarz
da odpowiedź pomyślną, trudno z tego orzeczenia wyprowadzić wniosek, bo
podpułkownik p. Manteuffel jest zwolennikiem zasad dziennika Kreuzzeitung.
W innych kołach sądzą, źe odpowiedź z Petersburga niezadowoli mocarstw
zachodnich i nie ułatwi pruskiego pośrednictwa. O mobilizacyi armii pruskiej
nie tak rychło pomyślą, chociaż nabywają konie dla kawaleryi i przysposa
biają zapasy dla artyleryi. Stronnictwo przychylne Rosyi stara się przyspie
szyć mobilizacyą armii. Ono teź agituje przeciw Austryi, której wyrzuca na
wet niewzględność,kiedy nawet nie uwiadomiła Prus o zawartej przez nią konwencyi z Portą. Nam się zdaje, źe korespondent berliński Gaz. wrocławs
kiej, który to jpisze, w niektórych? punktach się myli, w niektórych zaś
zbliża się do prawdy.

Północny teatr wojny.

Sztokolm, d. 26. Czerwca. — 0 bombardowaniu Bomarsundu dowia
dujemy się co następuje: d. 21. posunęły się »Hekla« pod dowództwem kapit.
Halla, Valorous (kap. Buckie) i Odin (kap. Scott) do Bomarsundu. Około
god. 5 po południu ujrzano zbliżając się do wyspy Aland wielką okrągłą wieżę,
położoną na wzgórzu, mającą baterye kryte; w kilka minut później pokazała
się druga wieża jeszcze na wyźszem wzgórzu; głębiej nad tyra brzegiem uj
rzano warownią w półkole zbudowaną o 80 armatach, w | krytych. Z boku
stała trzecia wieża, podobna do poprzedzających. »Hekla« rozpoczęła strze
lanie do warowni, z której odpowiedziano dopiero w ćwierć godziny^ poczem
jowszechna walka się rozpoczęła. Okręty angielskie żeglowały w koło i strzeały bardzo celnie. 0 godzinkę dała ognia baterya z 6 armat, położona nad
>rzegiem boru, na lewo od fortecy założona, popierana przez konną artyleryą
i strzelców. Wiele bomb uderzyło w szańce, które podwakroć artylerzyści
rosyjscy opuścili, ale znów walecznie świeże wojsko wracało do opuszczonych
armat/a strzelcy utrzymywali nieustanny ogień. Bomba jedna paląca się
wpadła na »Heklę«, ale ją wrzucił w morze młody Matę Lucas, tak źe niepękla. O godzinie 7 przywiedziono krytą bateryę do milczenia, a załoga ją
opuściła. Następnie okręty angielskie zarzuciły kotwice na przystani przed

fortecą i strzelały do niej i do wieży naprzeciw położonej. Rosyanie odpowiawiadali strzelaniem, ale kule niedosięgaly okręgów. O godzinie 10 wieczo
rem wewnątrz fortecy zapaliły się magazyny i inne budowle, osady angielskie
z okrętów powitały ten ogień trzykrotnem hurra! Wpół godziny później ogień
rozszerzył się w prawo. Równocześnie spadła bomba z Valorousa puszczona
na dach warowni i pękła, poczem zatknął kapitan Hall znak »Bravely done,
Valorous«, — który znów powitano okrzykiem hurra! Dnia b. m. 22 minuty
przed ł z rana zaprzestali Anglicy walki, podnieśli kotwice i wrócili przesmy
kiem, którym przypłynęli. Na »Hekli« był jeden ranny, na »Odyoie« dwóch,
ale żaden niepolegl. »Hekla« podobno siedm razy była trafioną kulami nieprzyjacieiskiemi. kapitan Hall odznaczył się odwagą i zimną krwią, jak pod
Eckenes i odphraął do kontradmirała Pluraridge z rozkazem, aby się połączył
z admirałem Ńapierem. Nad blokadą fińskich portów otrzymał dowództwo
kapitan Hall.
Gdańsk, d. 30 Czerwca. —Basilisk przybył tu i potwierdza wiadomość,
źe Napier dn. 2!. b. m. z 52 okrętami linijowemi parowemi i 9 fregatami pa
ro wemi, tudzież z 5 francuzkiemi źaglowemi okrętami linijowemi i mnóstwem
parowych statków popłynął do Kronstadu. Waźuych wiadomości co chwilę
się spodziewają.
Szczecin, d. 1. Lipca. — Z Rygi wysłali właściciele 14 okrętów han
dlowych neutralnych deputacyą do admirała Napiera, aby im było wolno opu
ścić port rygski. Deputacya ta znajduje się w Gdańsku i czeka na odpowiedź.

Południowy teatr wojny.
Według najnowszych wiadomości z Bukarestu z d. 28. Czerwca, do dnia
4. Lipca Rosyanie mają ustąpić aź na linią Fokszan. Jenerał Liprandi stanie
główną kwaterą w Fokszanach. Korpus Liiders ma obsadzić Galacz, Reni,
łzakczę, Tulczę, gdy ztamtąd wyruszyło wojsko jenerała Uszakowa do ujścia
dunajowego św. Jerzego. Rassowa wolna, nieregularne wojska tureckie do
cierają do Czernawody.
w
— Z Galacza donoszą pod dn. 22. Czerwca, że wkrótce wkroczą Turcy
do Dobruczy. Przysposobienia rosyjskie dowodzą, dokąd Turcy zmierzają.
Mówią, źe chcą znieść flotykę rosyjską na Dunaju i obsadzić całą Dobruczę.
— Z Jass donoszą telegrafem: według listów z Petersburga odebranych
w Jassach, cesarz ma zamiar w podróży swej do Kijowa odwiedzić księcia
Paskiewicza w Jassach.
(Presse.)
Z nad Dunaju, 26. Czerwca. — Rossyanie cofają się do Multan we
dług przepisów sztuki wojennej, nie bardzo się śpieszą z pochodami, lubo
gorliwie starają się o wywiezienie niezmiernych materyałów wojennych, które
do księstw przez cały rok zwożono. Na północy Plojeszti, a na południu
Budesti tak długo będą obsadzone, aź odwrót za Seret zupełnie nastąpi. Od
wrót ten najmniej dni 14 potrwa. Jak z pod Silistryi, tak i z Giurgewa
i okolicy dywizya Soimanowa się cofa. 18 dział pozycyjnych i 24 polowych
odeszło do Bukarestu, gdzie staną 24. b. m. Jenerał Liprandi z swoją dywizyą, złożoną z dwóch pułków piechoty i pułku kawaleryi przybył do Plo
jeszti. Główna jego kwatera znajduje się teraz w Banesty, niedaleko Kimpina.
Ku granicy siedmiogrodzkiej rozłożyły się czaty. — Główne siły Liidersa po
zburzeniu szańca przedmostowego poniżej Silistryi cofają się drogą ku Czernawodzie, dywizya Grotenhielma przez Berchetkoj ku Karassu na ziemi buł
garskiej.
— Korrespondent lekarskiego tygodnika wiedeńskiego powiada, źe Ros
syanie stracili w Dobruczy 21,000 a pod Silistryą 13,000. Liczba rannych
i poległych jenerałów stosunkowo daleko jest większa, bo nie same kule ture
ckie ich raniły.
Wanderer zamieszcza telegraficzną depeszę z Hermanstadu dnia 30.
Czerwca, że ostatnia bitwa pod Silistryą była bardzo krwawa i w niej pole
gło 2500 Rossyan. Deblokada Silistryi nastąpiła w dniu 25. Czerwca, Do- •
brucza wolna, Rossyanie przęśli Dunaj bez trudności i, założyli obóz pod
Kimpiną.
•

KLrólpstwopolskie^
W Kijowie umarł hrabia Henryk Tyszkiewicz, b. oficer wojsk polskich,
radzca tajny, marszałek szlachty gub. Kijowskiej, szambelan dworu rosyj
skiego, kawaler orderów orła białego 1 klasy, św, Anny 16 kl. z koroną, św.
Stanisława 16 kl., krzyża wojskowego polskiego Yirtuti militari, świę
tego Jana Jerozolimskiego, duńskiego Dannebroga i wielkiego krzyża orderu
bawarskiego św. Huberta.
(K.W.)
Pruska koresp. donosi, źe nad naprowadzeniem telegrafu między War
szawą a Petersburgiem wciąż pracują z wielkiem wysileniem. Telagraf ten

2
ukończono z Warśżawy przćz Niemen pod Kownem do Dunaburga. Pod Su
wałkami miano go w ostatnich dniach zerwać.

Rossya.

Czytamy w Lloydzie list z Petersburga pod datą 15Czerwca: "Wczo
raj o 2| godz. po północy odeszły stąd ważne depesze do Niemiec. Domy
ślają się, że tym samym kuryerem (wyższy urzędnik ministerstwa spr. zagr.)
odeszła odpowiedź cesarza na przybyłą tu 10 notę austryacką. Odpowiedź
ta mało komu znana. W Rosyi umieją zawsze chować tajemnicę, a tern bar
dziej teraz, gdzie rzeczy groźną przybrały postać. Sam nawet cesarz, który
dawniej w stosunkach towarzyskich szczególnie lubił zachowywać pewne
laissez-aller, od chwili »niewyżałowanych« wyjaśnień, w najpoufalszem na
wet kole jest milczącym. Szczególnie zanjechał swoich wylań się przed po
słami zagranicznymi, a w stosunkach z nimi objawia się pewna sztywność,
która od niejakiego czasu sta/a się modą we wszystkich towarzystwach petersburgskich, w zwykłem nawet życiu. W najweselszych salonach panuje
dziś zimno kostnicy. Kozmowa o polityce lub wojnie z cicha tylko się toczy.
Cesarz nie znosi, żeby się tein zajmowano. Kto nie ma usposobienia aby ba
wić szumnemi frazesami, albo podziwiać śliczne branzolety pani Bibikowej,
Soltvkowej, Czerniszewowej, Elżbiety Benkendorff i hr. Kleopatry Kleiniuichel, z armat tureckich zrobione, albo kto nie chce na angielskim wybrzeżu
u pani bar. Karoliny Stieglitz deklamować najzjadliwsze wiersze francuzkie
przeciwko zachodowi i państwom niemieckim, albo kto wreszcie nie słucha
biuletynów bitew umyślnym kuryerem sprowadzanych z Bukarestu prez ks.
Tatjantię Potjemkin, na nadzwyczajnych jej wieczorach lub rannych zebra
niach, ten rusza ramionami, milczy, a najwięcej, że się uśmiecha, czytając
w niezamazanych czernidłem dziennikach, że stronnictwo niemieckie jest za
pokojem, lecz przez rosyjskie zostało pokonanem, tak nie jest. Stronnictwo
niemieckie w Rosyi jest wszechmocne, kraj wprawdzie jest mu rzeczą oboję
tną, ale cesarz wie, że się na nie zupełnie spuścić może i nawet bezpieczniej
jak na Rosyan. Je ne sers parła Russie, — powiedział pewnego razu hrabia
Nesselrode —je sers mon maitre Nicolas Pavlovitch (ja nie służę Rosyi, lecz
mojemu panu Mikołajowi Pawłowiczowi.) Niemcy obowiązki swoje wypeł
niają sumiennie. Wpływ ich w ostatnich dziejach Rosyi w granit się zamie
nił. Któż nie zna w Rosyi tych słów, które Jermołów powiedział do cesarza
Aleksandra, kiedy mu ten dał do wyboru łaskę jaką: Zrób mię W. C. Mość
swoim Niemcem.
Hr. Nesselrode jest głową stronnictwa niemieckiego. Tak jak 7 miast
greckich toczyło spór o Homera, tak również cztery państwa poczytują sobie
za zasługę liczyć hrabiego między poddanych swoich. Familia jego pochodzi
z Westfalii, a ponieważ ma tytuł hrabiego św. państwa rzymskiego, przeto
kanclerz kilka razy odmówił przyjęcia tytułu hrabiego rosyjskiego. Wszelako
z największem zaparciem się samego siebie przyjąłby tytuł książęcy, gdyby
mu go ofiarowano. Tymczasem poprzestaje na ogromnych dobrach, które
posiada w południowych i zachodnich stronach cesarstwa, w darze od cesa
rza, i taką ma namiętność dla wzorowych swoich owczarń, iż powiadają, że
w roztargnieniu przedłożył raz cesarzowi do podpisu, zamiast ukazu, cennik
wełny na targu. Hr. Nesselrode rozpoczął dyplomatyczny swój zawód za ce
sarza Pawła. Doszedł on tak jak wielu innych za pomocą płci pięknej, lubo
osoba, do której się był zwrócił, a raczej która się do niego zwróciła, nie
świetniała nigdy urodą. Hr. Nesselrode jest mały i ruchliwy. Dyplomaty
czny talent jego i jego przebiegłość są znane całemu światu; nikt niezna cesa
rza lepiej nad niego, a ponieważ wypróbował on tę skałę, przeto wystrzega
się, żeby się o nią nie rozbił. Hr. Nesselrode jest wszechmocny, ale kiedy
usłyszy wyraz je persiste, wtedy rozwija taką giętkość, iż do najdziwniej
szych doprowadzić umie przeciwieństw. Karty są drugą jego namiętnością.
Oprócz pieniężnych ofiar demonstracyjnych, które Demidow tak obficie
poniósł w takim ogromie na tę wojnę (arystokracya petersburgska zwie Demidowa le debonapartise), wpływają jeszcze dość często znaczne dary pieniężne,
które obowiązkowy patryotyzm wnosi do mocno podebranego skarbu. I familia
cesarska dużo wniosła do budynku na bolszoj storonie. (Cesarzowa oprócz
kosztów utrzymania dworu swego pobiera rocznie 600,000 rs.; w. ks. nastę
pca 300,000, żona jego 150,000, dzieci ich aż do pełnoletności lub wyjścia za
mąż 50,000; reszta dzieci cesarza pobiera po 100,000 rs. aż do pełnoletności
a później 150,000. Córki i wnuczki po milionie posagu).
Z ministeryum wojny wysłano dzisiaj przynajmniej 8 gońców. Żołnie
rze przybywają i wychodzą massami. Przeglądy wojsk odbywają się codzien
nie. Na Newie roDią przygotowania zastraszające cichych mieszczan petersburgskich, a które więcej każą się obawiać, aniżeli się zdarzyć może. Fortyfikacye stawiane przy ujściach, lubo je cesarz uznał wybornemi, nie odpo
wiadają zupełnie celowi swemu. Niedawno puszczono w obieg za 6 milionów
rs. nowych biletów skarbowych. Cholera wzmaga się.
/
__

francya,
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Paryż, d. 29. Czerwca. — Monitor ogłasza dziś blokadę portów na
morzu białem temi słowy: dowódzcom małych eskadr na morzu białem prze
słano rozkazy, aby od 1. Sierpnia zaprowadzili rzeczywistą blokadę portów
rosyjskich pod temi szerokościami. Blokadę tę odroczono, aby pozostawić
handlowi czas do uskutecznienia przedsięwzięć, które w dobrej wierze przed
rospoczęciem wojny podjął.
•
— W kołach posiadających pewne wiadomości zaręczają, że Persigny
złożył urzędowanie li tylko z powodu nadwerężonego zdrowia, a nie w sku
tek poróżnienia się z cesarzem i kolegami.
— Na giełdę niewywarła złego skutku panująca niepogoda, ponieważ
z wszystkich stron nadchodzą pomyślne wiadomości o stanie plonów w polach,
tak że nawet spadla cena mąki na wczorajszym targu.
— Wiceadmirał Parseval Deschenes donosi z*
Barosundu pod dniem 19.
Czerwca o uroczystości odbytej na okręcie admiralskim poświęcenia obrazu
Matki boskiej, nadesłanego przez cesarza flocie morza bałtyckiego. Podobny
obraz otrzymała
dawniej
na morzudnionej,
czarnem.że w departamencie
------------- j flota francuzka -----------_— r
• • • rr>
• przesyłanie
• • wojska na wschód
Sentinelle
Toulonnaise donosi,- że
za
na chwilę ustało. Teraz znajduje się 5 dywizyi francuzkich ze znacznemi zapasami wojenneroi
wojennemi na wschodzie, które, wraz z wojskiem angielskiem wynosi
81,000, nie licząc w to brygady pozostawionej w Grecyi, którą wkrótce także

będzie można rozrządzić. Mimo to wciąż trwają uzbrajania. Nad utworze
niem 4 czyli rezerwowej eskadry wciąż pracują po wszystkich portach.
— Dziś upowszechniła się wiadomość w Paryżu o poniesionej klęsce
przez Napiera pod Kronstadem, na który miał napaść. Wiadomości tej nikt
wiary niedaje.
— Koszut był w tych dniach w Paryżu i odwiedził swoich synów, któ
rych ma w jednem z tutajszych giranaziów. Policya pozwoliła mu spokojnie
odbyć tę podróż.
— Niepogody wciąż nas tu trapią. Dziś znów cały dzień deszcz padał.
Obawiają się, aby zboże nie pokładło się i nie pogniło. W niektórych de
partamentach plony już ucierpiały. Na południu mniej pada, dla tego też do
bre są urodzaje.

Paryż, d. 30. Czerwca. —- Monitor zwraca dziś w feletonie uwagę na
posiadłości Rosyan w Ameryce i stara się wzniecić obawę i z tej tej strony
rozszerzającej się potęgi rosyjskiej.
— Arcybiskup paryzki porozumiewa się z władzą administracyjną mia
sta, względem zaprowadzenia 6 nowych parafii w Paryżu.
— Minister rolnictwa przeznaczył dla towarzystwa aklimatyzującego
zwierzęta 1500 fr., aby uczyniło doświadczenie z przyswojeniem kilku nowych
gatunków zwierząt zagranicznych a pożytecznych w gospodarstwie wiejskiem.
— Według wiadomości z południowej Francyi, z Algieryi, Hiszpanii,
Lewanty jednem słowem z całego nadbrzeża morza śródziemnego, stan zboża
jest wyborny. W Hiszpanii spadają ceny chleba, w departamencie Wyższej
Garonny rozpoczęły się żniwa przy pięknej pogodzie.
,— W Rochefort rozpoczęto budowę szrubowca o 100 armatach. Spód
już w większej części jest skończony.
— Constitutionnel zamieścił dziś bardzo długi artykuł Lagueronniera,
w którym dowodzi, że cesarz Mikołaj niemoże inaczej ujść upokorzenia, jak
abdykacyą. Autor tego artykułu powiada, że tę myśl nie on, ale najznako
mitsi mężowie stanu w Niemczech powzięli, aby ukończyć wojnę i dać Euro
pie zadość uczynienie, bez upokorzenia Rosyi w swoim panującym. Sądzi,
że ten środek powinien sam cesarz wybrać, na dowód swojego poświęcenia
się dla ludu swojego. Bądź atoli jak chcesz, czyli cesarz Mikołaj podziękuje
lub niepodziękuje za tron, błąd jego poprowadzi do wyswobodzenia Europy
z pod wpływu rosyjskiego i do przeniesienia punktu ciężkości w polityce z Pe
tersburga do Londynu i Paryża.
— Zaufanie publiczne wraca. Kursa na giełdzie się ustaliły na 72 fr.
Najwyższy kurs 3-procentowej renty podniósł się na 74 fr. 95 cent, w dniu
5. Czerwca. Na drugi dzień odcięto półroczny kupon, jako w dniu zawitym,
przez co prawdziwa wartość stanęła 73 fr. 45 cent. Kurs d. 15. b. m. stał na
70 fr. 60 cent., a więc najniższy, przecięciowy więc wynosi 72 fr.
(Kor. Cz.) Paryż, d. 21. Czerwca. — Przejście Austryi w drugi okres
daje teraz powód do zapytania: jak daleko pójdzie to mocarstwo i czy wytrwa
we wspólności celów z Francyą i Anglią. Podział opinii w tym względzie jest
równie wielki jak dawniej Paryż jest z natury swej skeptyczny i trzeba mu
czasu i dowodów, aby w rzecz jaką wierzył. Austrya miała zawsze przeciw
sobie rewolucyonistów, a dziś ma nawet i legitymistów. Szczęściem, świat
urzędowy paryzki ciągle najmocniej przekonany o wierności polityki wiedeń
skiej i dobroczynności skutków jaką taż polityka przynieść musi dla Europy
wschodniopółnocnej. Wczoraj jeszcze widziałem znakomitą osobę rządową,
która mnie o dobrem usposobieniu Austryi zapewniła i która nadto przyto
czyła mi własne wyrazy ministra hr. Buol, wyrazy bardzo kategoryczne i za
spakajające. >»Interesa Austryi są tak jasne, że narody interesowane najwięna niej pokładają nadziei i najwięcej radeby mieć dla niej wdzięczności. Dyplomacya rosyjska użyje zapewnie wszystkich kruczków, aby od Rosyi nie
bezpieczeństwo oddalić; Times słusznie powiedział, że nie oręż rosyjski jest
niebezpiecznym, lecz jej dyplomacya, ale doświadczenie i czujność Europy
i to niebezpieczeństwo zapewne oddali.
Francya wysyła ciągle wojska z Tulonu. Marszałek St. Arnaud i lord
Raglan użyją tylko części wojska ekspedycyjnego dla wzmocnienia Omera ba
szy; resztę mają użyć gdzieindziej. Obydwaj pokazują wielką czynność i chęć
nie tracenia czasu. Admirał Napier niemógł nic ważnego przedsięwziąźć bez
połączenia floty francuzkiej. Alians wymaga, aby obydwa narody jednakową
ilość okrętów traciły. Dziś, kiedy połączenie flot nastąpiło i kiedy szalupy
kanonierskic z Anglii nadchodzą, weźmie się zapewne do dzieła. Obóz po
łudniowy zapewne się nie sformuje dla tego, że pułki doń przeznaczone są po
syłane na wschód. Obóz północny ma być zebrany i inaugurowany przez ce
sarza d. 15. Lipca. Wojna się zaledwie zaczęła a już personale sztabu zostało
wyczerpane. Rząd musiał postanowić, że uczniowie sztabowi nie po dwu la
tach, lecz po roku służby w piechocie i jeździe mają w kadry sztabowe prze
chodzić.
Konsul rosyjski opuścił Paryż. Pozostał w nim tylko p. Iwanow wicekonsul, ale bez atrybucyi, albowiem rezydent saski został protektorem podró
żnych Rosyan. Liczba tych podróżnych jest jeszcze znaczna. Mieliśmy znowu
deszcz, który trwał 36 godzin. Powalając zboże, miał on wiele szkody w polu
uczynić. Dziś mamy dzień słoneczny. Duchowieństwo zanosi w całej Fran
cyi modły do Boga o pogodę i urodzaj.
— Wczorajszy Monitor ogłosił deki et mianujący sześciu nowych sena
torów. Dzisiejszy ogłasza raport p. Persigny o administrayi wewnętrznej.
Raport ten jest ciekawy. Mówią, że p. Persigny ma wziąźć urlop i do wód
pojechać. Mówią znowu o zastąpieniu p. Persigny czy przez p. Baroche czy
przez p. Pietri. P. Persigny poróżnił się z pp. Maupas, Fremy itd. Cesarz
widzi, że się z nikim zgodzić nie może, ale chce wstrzymać jeszcze jego za
stąpienie i spróbować czy zostawiony sobie samemu, obowiązkom swym bę
dzie mógł podołać. Prefekt departamentu Tarn et Garonne został zrzucony
z urzędu i zastąpiony przez p. Levasseur. Przyczyna tej przemiany, według
zdania malkontentów, miała pochodzić z okoliczności dotąd wcale nieudowoTarn et Garonne miało się pokazać sprzysiężenie,
liczące 150 osób. Malkontenci twierdzą, że cesarz miał z tego powodu powiedzieć o mieszkańcach południowej Francyi: ce seront toujours des Albigeois
geois ou
ou des
des Verdets.
Verdets. Cała
Cała ta
ta wiadomość
wiadomość musiała
musiała być
być zmyśloną
zmyśloną piprzez rewogloszą także,
lucyonistów łudzących się próżną nadzieją. Rewolucyoniści głc
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ie w Madrycie zrobiono liczne aresztowania i źe Hiszpania bliską jest rewolucyi, do której ma podżegać p. Sonie, ambasador amerykański.
Cesarz postanowił, źe nadal wyścigi konne nie mają się odbywać na polu
marsowem lecz w parku bulońskim, w miejscu zwanem Plaine de Longchamp.
Cesarz zajmuje się wiele ozdobą parku bulońskiego i często jeździ do niego.
Sadzawki tego parku są bliskie ukończenia. Co do reorganizacyi administracyi opery, ta jeszcze nie została urzędownie ogłoszoną, ale juz została zde
cydowaną pod wpływem cesarzowej, która proteguje p. Roqueplan. P. Roqueplan zostaje dyrektorem opery. Ministeryum Foulda chciało rzecz obrucić inaczej. Z tego powodu żartownisie roznoszą po Paryżu następującą po
wiastkę: Fould wracając z St. Cloud, oświadczył jednemu ze swych szefów
dywizyi, że Roqueplan pozostaje dyrektorem opery. Kiedy szeł ten odrzekł
na to: mais c’est un soufflet pour vous, rozgniewany Fould miał zawołać:
Je le sais bien et il etait inutile de me le faire remarquer
.)
*
Odebrane w tej chwili dzienniki angielskie podają obrady parlamentu
w materyi status quo antę bellum, którego jak to już zawiadomiły Debaty,
ma sobie życzyć Austrya. Mowy powiedziane z tego powodu przez lorda
Clarendon i lorda Aberdeen są tak sprzeczne a tak ważne, że do nich was
odsyłam.
_______________________

Kronika miejscowa.
Kobylin, d. I Lipca. — Miasto nasze otoczył ze wszystkich stron nie
przyjaciel srogi. Niepogoda, jaka przez Czerwiec panowała, dala się nam
już niepospolicie w znaki. Dotąd nie można było dla niej ani koniczyn sprzą
tać, ani siana posieczonego zwieść. Ziemniaki po nizinach już wygoiły.
W Benicach musiało dominium swoją koniczynę — około 50 wozów w gnój
wrzucić. Od nowiu miało być lepiej, a tu się jeszcze gorzej stało, bo deszcz,
który wczoraj z południa zaczął lać, dziś jeszcze nie ustał. W skutek tego
tak woda wezbrała, że wszystkie ogrody nasze miasto otaczające zalała. Je
żeli wychylisz się z okna, jedno tylko jezioro zobaczysz. Pisząc to, dowia
duję się, że fornal jeden, wracając z Rembiechowa do Kobylina zwyczajną
drogą, porwany prądem wody, przez którą przejechać rnusiał, zatopił 4ry
konie z wozem, sam ledwie życie uratowawszy. Woda ciągle przybywa,
bo deszcz nieustannie pada
______

Wiadomości literackie.
(Nodesłano.)

Odparcie napaści
(Dalszy ciąg.)

Wielu już pisarzy różne nowości do pisowni polskiej wprowadzali, a ża
dnemu dotąd krytykowi nie przyszedł do głowy ten naiwny zarzut, że z niewiadomości prawideł gramatycznych piszą inaczej, jak inni. Pierwszy uczony
krytyk ignorant czy też obłudnik, jakiego dotąd nie było; dla lepszego otu
manienia czytelników, całe swe potępienie, na tej już nie nowej, ale starej
pisowni zasadził. Woła więc głosem gramatycznego Mentora: »piszesz Atheny
i t. d. przez h, a przecież h w polsk. języku jako niepotrzebne opuszcza się.«
Cóż tu powiedzieć na taką dobroduszną, czy też złośliwą erudycyą?
Zżyma się dalej, że piszę z niemiecka, z francuzka, a nawet z turecka i arab
ska, w czem mi mimo chęci znajomością wschodnich języków pochlebił, gdy
ja po prostu zatrzymuję tylko obce nazwy, jak stoją na karcie, lub też w le
pszych obcych, a nawet i w niektórych polskich dziełach: piszę: Rugen,
Berberya, Madeira, Judeja, Gujnea, Cuba, Cyprus, Rosette, Damiette itd.
Dorozumie się łatwo każdy, że z tej samej przyczyny, nie zmieniałem umy
ślnie obcych nazwisk jeograficznych na przymiotniki i wstrzymałem się od za
kończeń zacierających pierwiastek nazwy. Pisałem więc: księstwo Nassau,
nie Nassowskie, Prowincya Entre Minho e Duero, Tras os Montes, Abruzzo,
nie jak chce krytyk: Entrowsko-Minhowsko-Duerowska, Trasowsko-Montowska, Abruzowska, księstwo Hildburghauzenowskie.
Przytoczony przez recenzenta przykład, że się nie mówi W. X. Poznań,
Litwa, lecz Poznańskie i Litewskie, jest dziecinny, gdyż nazwy te są polskie,
a tu o obcych jest mowa. A nawet w swojskich dla uniknienia dwuznaczno
ści wypada pisać, jak ja piszę np. nie w dobrach grabowskich, lecz w do
brach Grabów, albo w dobrach Grabowo, gdyż to są dwie różne nazwy. Da
lej twierdzi krytyk, że ja jako tłomacz z niemieckiego piszę z niemiecka przy
miotnik przed rzeczownikiem, nie wiedząc o tern, co każdy najprostszy chło
pek w Polsce czuje, źe przymiotnik po rzeczowniku stać winien. I w tein
twierdzeniu więcej jest złości, jak prawdy. Wszędzie bowiem, gdzie jest
mowa o królestwach i krajach z osobna, położyłem tak, jak tego duch języka
wymaga zob. od strony 60. Półwysep Apeniński, królestwo Sardyńskie,
Lombardzko-Weneckie, księstwo Toskańskie itd. W miejscu tylko str. 22.
przez recenzenta podchwyconem, dla tabelarycznego wysłowienia nazwisk,
aby lepiej w oczy wpadły, położyłem: Skandynawski Półwysep itd. Zarzu
cona mi zaś podstępnie: "Europejska Turcya«, u mnie stoi wyraźnie Półwy
sep Turecki. Prócz tego w ogóle mówiąc przymiotnik w poi. języku może
stać podług potrzeby przed i po rzeczowniku; nie jest naśladowaniem niem
czyzny: Zielone Świątki, Boże narodzenie, piękna pogoda, francuzkie to
wary, szampańskie wino, czeskie szkło, saskie i hanowerskie królestwo jest
częścią Niemiec.
\V zdaniu: »Zgodę zakończeń przypadków względnych autor
(już przez grzeczność nie tłomacz) tak pojmuje,»« wyrzekł uczony krytyk
gramatyczne bluźnierstwo, przez co pokazał, że równym jest w gramatyce
jak i Jeografi ignorantem. Przypadki bowiem względne (casus obliqui) nie
zgadzają się z sobą, lecz są zawsze rządzone. Tylko o przypadkach bez
względnych powiedzieć można, że się z sobą zgadzają. Zęby mnie grama
tyki nauczyć, zdobył się uczony krytyk na głębokie postrzeżenie że rzeczo
wniki na o są rodzaju niejakiego i na seryo mnie tą regułą częstuje. To samo
niepojęte ograniczenie okazuje żądając, żeby wszystkie jeograficzne nazwy
koniecznie deklinować. Mniemany błąd przez krytyka wytknięty: Karpaty
ze szczytami Krywań itd., zamiast Krywaniem, jak krytyk poprawia, jest
tego samego kalibru, co dawniejsze. Wstrzymałem się umyślnie od tej po
prawki Krywaniem, aby nieświadomy pierwszego przypadku uczeń, nie na*) — Ależ to policzek dla WPana! — Wiem o tern dobrze i zbyteczną było rze
czą zwracać na to moją uwagę.

tego szczytu Krywanie zamiast Krywań! Tenże sam wzgląd powodował
mnie do położenia pierwszego przypadku przy słowie: nazywać się np. »gdy
się woda kręci naokół nad jaką na dnie morskiem ukrytą przepaścią, to na
zywa się odmęt lub wir. Krytyk żąda koniecznie: odmętem lub wirem,
choć ja na poparcie tej składni przyłączyć mogę powagę Naruszewicza w podobnem połączeniu: Starożytni Polacy nazywali się najprzód od herbów:
Ciołek Jastrzębiec (nic Ciołkiem, Jastrzębcem). Jakoż gdy kogo zapy
tasz jak się zowie, nie odpowiada zowie się Chlebowskim, ale Chlebowski itd.
Recenzent kończy tę gramatyczną chryję zbyt grubą przesadnią, że mi
się rzadko kiedy uda i to przypadkiem tylko zgodzić przymiotnik z rzeczo
wnikiem, na co trudna odpowiedź, bo to jest tak dziecinny zarzut, jak
gdybym ja krytykowi powiedział: jeżeli chcesz krytykować, naucz się naj
przód a b c.
(Dokończenie nastąpi.)

Wystawa zwierząt
dnia 28. Czerwca, początek o godz. 11. przed południem.
Na tegoroczną wystawę zwierząt przyprowadzono w porównaniu do
przeszłych lat o wiele większą ilość zwierząt, częścią najpiękniejszej rasy,
i następujące nagrody zostały przez sąd, składający się z panów: bar. Winterfelda z Mur. Gośliny, prof. Max Braun, hr. Alfonsa Taczanowskiego i Jó
zefa Obiezierskiego przyznane:
1) za dostawione najlepsze stadniki, panom: hr. Miączyńskiemu z Pa
włowa, pow. wągrowieckiego i dyrektorowi ekonomicznemu Lehmann z Nielążkowa, pow. kościańskiego, po 10 talarów. Pan Lehmann przeznaczył tę
nagrodę pieniężną na korzyść tutejszych nbugich, poczem dyrekeya wręczyła
mu srebrny medal jako nagrodę honorową. Dyrekeya przyjęła na się, aby
ofiarowane pieniądze pana Lehmanna stosownie do jego życzenia przez pod
skarbiego, profesora Brauna, pomiędzy ubogich prawdziwie potrzebujących
były podzielone.
2) Za najlepsze dójki p. dyr. ekonom. Lehmann i rolnikowi p. Schmidt
z Jasina, pow. poznańskiego po 10 tal. a p. hr. Miączyńskiemu i hr Janowi
Mielżyńskiemu z Chobienic. każdemu srebrny medal. Pan Lehmann zrzekł
się również przyznanej mu nagrody pieniężnej na korzyść ubogich miasta Ko
ściana, dla czego też takowa landratowi Madai, pow. kościańskiego, do dal
szego podziału przesłaną została. Oprócz tego udzielono p. Lehmann srebrny
medal jako nagrodę honorową. W dniu wystawy zwierząt z rana dała krowa
p. Lehmanna 7| kwarty mleka, rolnika Schmidt 6| kwarty mleka, hr. Miączyńskiego 6 kwarf a hr. Jana Mielźyńskiego 7 kwart mleka. Krowy wyborne
hr Mielźyńskiego stanęły dopiero rano w miejscu, dla czego też wedle statu
tów nie mogły konkurować, a medal srebrny udzielono tylko ze względu na
doskonałość dostawionych czterech krów.
3) Za najpiękniejsze i najobfitsze w wełnę barany: p. Lipskiemu z Lu
dom i p.Lehmanowi zNielążkowa po srebrnym medalu jako nagrodę honorową.
4) Za dwa najcięższe woły tuczne, z których jeden 16 centnarów 40 ft.
a drugi 16 centnarów 10 funt, ważył, p. Filipowi Weitz młodszemu jako też
p. naddzierzawcy Hiidebrand z Daków po srebrnym medalu jako nagrodę
honorową.
5) Za najcięższą świnię tuczną ważącą 5 centnarów 107 funt, młynarce
pani Gottwaid z Mechowa, pow. poznańskiego, 5 tal. i medal.
6) Za dwa najcięższe cielęta przyznał sąd, iż nagroda 10 tal. wynosząca
pomiędzy rolników Chrystyana Liedke z olędrów krosnowskich i Daniela
Reisch z Borku podzieloną być ma. Liedke odebrał swoje 5 talarów, wiek
zaś cielęcia Reischa był wątpliwym, dla czego więc, aby nie przekroczyć
statutów, Reischowi pozostawiono dostawienie dowodu, iż cielę niema więcej
jak ośm tygodni.
7) Skop tuczny rolnika Gustawa Schmidt uznanym został za doskonały
i do wylosowania zakupionym, lecz tenże jednak odstąpił sprzedawszy skopu
gdzie indziej, domagając się wyznaczonej nagrody 10 talarów, czego mu nie
odmówiono.
8) Z nagrody wyznaczonej za najlepsze źrebaki a wynoszącej 20 talarów
przyznano:
a. 5 tal. rolnikowi Wal. Kołeczka z Puszczykowa, pow. kościańskiego;
b. 5 tal. rolnikowi Leitgeber z Wildy;
c. 10 tal. oraz bronzowy medal rolnikowi Hammerling zNeu-Zattum, pow.
międzychodzkiego; a oprócz tego za źrebce
d. pana Przyłuskiego z Starkowca;
e. pana barona Winterfełda;
f. pana naddzierzawcy Burghardt z Węglewa;
g. pani Emilii Chłapowskiej z Bonikowa, pow. kościańskiego;
udzielono śrebrne medale.
9) Za najlepsze klacze do chowu przyznał sąd składający się z panów:
Bronisława Dąbrowskiego, hr. Wład. Łąckiego, Ludwika Tresko w z Wierzonki, z przybraniem wyznaczonej nagrody rządowej 50 talarów:
a. 25 tal. oraz karteczkę na dopuszczanie bezpłatne rolnikowi Steinborn
z Koślina, pow. bukowskiego, za jego klacz siwą, 4 1. mającą;
b. 20 tal. rolnikowi Christ. Kohlwald z Borku, pow. szremskiego, za klacz
kasztanowatą, 4 1. mającą;
c. 15 tal. i karteczkę na dopuszczanie bezpłatne rolnikowi Franciszkowi
Palacz z Gurczyna, pow. poznańskiego, za klacz karą, 7 1. mającą;
d. 2| tal. gospodarzowi Bogumiłowi Neuman z Żabna (olędrów), powiatu
szremskiego, za brudno kasztanowatą klacz, 5 1. mającą;
e. 2- tal. rolnikowi Heske z Brudzewka, pow. gnieźnieńskiego, za klacz
bułaną, 6 1. mającą;
/! 2| tal. rolnikowi Augustowi Busse z Strożewskich olędrów, pow. chodzieskiego. za klacz gniadą, 6 1. mającą;
g. 2^ tal. rolnikowi Wal. Kołeczka z Puszczykowa, pow. kościańskiego, za
gniadą klacz; a oprócz tego
A. p. dyr. ekon. Lehmann zNielążkowa;
i. p. Przyłuskiemu z Starkowca;
za dostawione najlepsze klacze do chowu, każdemu medal srebrny jako na
grodę honorową.
Oprócz tego dostawił p. Michał Kantorowicz z Poznania niektóre egzem-
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płarze brabanckich kur, za które otrzymał medal bronzowy jako nagrodę
honorową.
.
.
.
Na wystawę narzędzi góspodarczyćh przysłali panowie: Dr. Cegielski
i Ephraim, jako też pan maszyńista Meissner wielki wybór najdoskonalszych
narzędzi gospodarczych, które nie tylko wzbudzały interes publiczności ale
nadto odpowiadały wszelkim wymaganiom do tego wyznaczonej komissyi
faćhowćj. PoWyż Wymienieni panowie zasługują tern bardziej na ogólną po
chwałę, albówiem towarzystwo w tym roku me wyznaczyło ani pieniędzy ani
nagród honorowych na narzędzia rolnicze; przeto starania panów ekspektahtów połączone z niemałemi wydatkami pieniężnemi bez najmniejszej korzy
ści materyalnej podjęte zostały.
Nazwisko pana rzeźnika Weitza młodszego zasługuje na powtórzenie,
gdyż nie szczędził ani kosztów ani trudów, aby wystawę najdzielniejsżemi

dedie
a Madame la Comtesse

nee Comtesse Czapska.
Cena 2 Złp.
Przez pożar w dniu 28. z. ni. na przedmieściu
Środka wybuchły, utraciło kilka ubogich familii
swoje majątki i zostały w największą niedolę
wrzucone.
Spieszna pomoc jest bardzo potrzebna, upra
sza się więc wszystkich przyjaciół ludzkości, aby
pogorzelcom tym w7 pomoc przyjść zechcieli.
Nadesłane składki ofiaruje się podpisany odbie
rać i po poprzednićm wymienieniu publicznem na
zwisk dawców, sumiennie podzielić.
Pozhań, dnia 3. Lipca 1854.
W zast. Król. Dyrektoryum Policy i
Radzca Ziemiański v. Hindenburg.
SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Król. Sąd powiatowy w Poznaniu.
Wydział I. dla spraw cywilnych.
Poznań, dnia 25. Lutego 1854.
Nieruchomość w Poznaniu pod Nrem 10. na
przedmieściu Chwaliszewie położona, do fabrykanta
instrumentów Ignacego Eibich i żony jego Maryanny z Jelińskich należąca, oszacowana na
8398 Tal. 27 Sgr. 10 Fen. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 12. Października 1854.
przed południem o godzinie litej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.
Niewi;iadomy z pobytu wierzyciel Jakób Leonhard albo
lbo jego spadkobiercy zapozywają się
sie niniejszem publicznie.
Szanownej Publiczności mam honor donieść, iz
uzyskawszy konsens rządowy, Szkołę i Pensy onat dla panien w mieście tutejszem założyłam. Długoletniem nauczaniem i wychowywaniem panien
w rządowych i prywatnych zakładach przygotowa
na, spodziewam się, źe sumiennością i troskliwo
ścią wkrótce pozyskam zaufanie wszystkich tych
Rodziców, którzy mi swoje córki powierzyć raczą.
Drukowany prospekt zakładu mego na żądanie prze
słać mogę. Kurs nowy z dniem 1. Września się
rozpoczyna.
Chełmno, dnia 15. Czerwca 1854.

________ Pióra Synoradzka.

Pizedaź dóbr.

o
Dobra Żurawia w powiecie Szubińskim
położone, mające areału dominialnego 3795 m.,
oddalone od Nakla i kolei żelaznej 2 mile, przez
dobra przechodzi żwirówka z Poznania do Bydgo
szczy. Budynki są murowane i wszystkie w jak
najlepszym stanie. Ziemia w j częściach I. i II.
kiassy. reszta III. klasy, będą sprzedane w dniu 19.
Lipca r. b. w drodze publicznej licytacyi w Szu
binie w Sądzie powiatowym.
Członkowie familii

SŁalkstein. Malczewski.

AUKCYA.
>F W7toreb 9 dnia Si. b. m. sprze
dawać będę od godziny 9tej zrana począwszy w
S^dZlUKCłl pod tłukiem przez Pana Lipschitz, Królewskiego A u kcyonaryusza z
Poznania, koni krwi csystój angielskiĆJ pięć9 pomiędzy temi

Ogiera z Jenny po Bigocie,
Źrebaków różnego wieku pię
tnaście . rozmaite meble, fortepian^
pościel, sprzęty

gospodarskie i narzę-

Wiadomości handlowe
*
Berlin, dnia 3. Lipca. — Pszenica 90—102 tal., żyto 75 tal, jęcz
mień 53—58 tal., owies 37—42 tał., groch 68—75 tal., olej rzepiowy 13}
tal., olej lniany 13} tal., okowita bez beczki 34} tal.
Szczecin, d. 3. Lipca. — Pszenica 93 tal., Zyto 69—79 tal., olej rze
piowy 13 tał., okowita 10} tal.

Tylko jeszcze trasy dni » nie dłużej

W księgarni ZupańskiegO jest do nabycia

KUJAWIAK

wołami tucznemi zapełnić. Ponieważ p. Weitz, jako procederujący nie może
mieć pretensyi do nagród pieniężnych, przeto tylko interes ogólny powodo
wał go do podjęcia zabiegów.
Dyrekcya towarzystwa ku ulepszeniu chowu koni, bydła
i owiec w w. księstwie poznańskiem.

trwa sprzedaż płótna w duma Edwarda Kaatz (Fryderykowska ulica
Nr. 14.) obok poczty
i sprzedawane być mają ze stratą

więcej jak

procentu

od zwykłych cen, więc nad

zwyczaj tanio.

^a jeszcze do nabycia:
200 sztuk najcięższego trwałego płótna (każda

sztuka na 12 koszul wystar
czająca) od 6 Tal., 7 Tal., 7 Tal. 15 Sgr., 8 Tal., 8 Tal. 15 Sgr.. 8 Tal 22} Sgr. i 9 Tal.
30 sztuk najprzedniejszego płótna ua koszule wierzchne (brabanckiego nicianego płótna) bardzo równa tkanina, jak rzadko kupić będzie można,’ od ltl Tal. do III Tal.
25 Sgr., 11 Tal. i 12 Tal., znacznie przedniejszego i najprzedniejszego od 15 Tal. do 25 lal.
1O szlak ordynaryjnego płótna konopnego^ szorstkiego i mocnego, po 3} Tal.
i 4 l al.
l&O tuzinów cienkich lnianych chustek kieszonkowych, } tuzina 25
Sgr , cieńszych i nader cienkich 1 Tal., i Tal. 5 Sgr., 1 Tal. HI Sgr., 1 lal. 15 Sgr., 2 rai.
i 2 Tal. 15 Sgr.
2& tuzinów nicianych chustek batystowych, dawniejsza cena tuzina 5 Tał.,
6 Tal., 8 Tal. i 10 Tal., teraz pół tuzina 1 Tal. 15 Sgr., I Tal. 20. i 2 Tal. do 3 Tal. 15 Sgr.,

prócz tego partya ręczników, obrusów, pokryć stołowych i pokrycia stołowe na 6.,
12 i lb osób, dreliszkowych i adamaszkowych po równie miernych cenach
Zwracam szczczególnie uwagę na tę przedaż, gdyż nigdy się sposobność niezdarzy, tak dobry,
ciężki i lniany towar po tak nadzwyczaj niskich cenach9 przy zaręczeniu czystego
płótna, nabyć.

Mapującym znaczną ilość daję stosowny rabat.

H. Cohn.

Eokal sprzedaży pod Nr. 14. Fryderykowskiej ulicy obok poczty,
w domu Edwarda Kaatz na pierwszem piętrze.

Tylko jeszcze trzy dni a nie dłużej.
rzemieślnicze, Koprowe
wozy, szory, półszorki, siodła i t. d. za gotową zaraz zapłatę.
Sędziny, d. 2. Lipca 1854.
lOrwęski.
dzia różne

garnce parowe^

Przeciw piegom,
plamom, nieczystej żółtego koloru skórze, siności
na nosie, pozostałym plamom po piegach, pole
camy jako najpewniejszy środek, naszą od wielu
lat doświadczoną wielokrotnie wodę Lilionezę,
której w 14 dni doznaje się skutku, w razie prze
ciwnym pieniądze zwrócą się.
Flaszeczka kosztuje 1 Tal,, (za pół flaszeczki po
20 Sgr., ponieważ nie są zwykle wystarczające,
nie zaręcza się.)
Znajduje się w zapasie w Poznaniu w han
dlu żelaza
J. Auerbacha.
*

Rothe & Comp, w Kolonii i Berlinie.
Magazyn mebli Mejera ManlorowiCza w rynku Nr. 52 poleca Szanownej Publi
czności swój wielki zapas mebli z wszelkiego drze
wa, zwierciadła w złoconych ramach, stoły mar
murowe i roboty tapiserskie w najnowszym guście,
wszystko po najtańszych cenach.

M

^rzy Saskiej ulicy Nr. 7.

®

sprzedają się sosnowe i dębowe deski i blochy, tudzież brzozowe
drągi po miernych cenach.

Oberża pod 9.Złol(f Sarna? w Poznaniu
na Chwaliszewie, dobrze urządzona1, jest od Świę
tego Michała do wynajęcia. Bliższa wiadomość
u właściciela tamże.

Sklep mleka
otworzyłem od 1. Lipca r. b. w domu Pana Seidemanna w Starym Rynku i sprzedawać tu będę
świeże ranne bardzo zyzne mleko codzień już od
godziny 6tej zrana.

Ignacy Hapałczyński.

W nowo urządzonym sklepie na mleko Dominii
(W domu Weichera w starym
rynku) dostać można codziennie świeżego mleka,
śmietany i masła. Tamże przyjmują się też zlece
nia na wszelkie gatunki jarzyny i drobiazgu, które
jak najpunktualniej wykonane będą.

lamOWO

Przy ulicy Wodnej Ar. 2. są dwa
małe pomieszkania familijne do wynajęcia; dowie
dzieć się można w handlu na pierwszem piętrze.
Dnia 5. Lipca koncert u Freundta.

Kurs giełdy berlińskiej
Stopa
pCt.

Dnia 2. Lipca 1854.
Pożyczka rządowa dobrowoln-a. .. .
dito
z roku 1850... .
dito
z roku 1852.. . .
Obligi długu skarbowego................
dito premiów handlu morskiego .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej
dito miasta Berlina......................
Listy zastawne Marchii Elekt, i Ńowr«j
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.
A.

CENY TARGOWE
W mieście Poznaniu.

Na pr. kurant

papie
rami.
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Dnia 3. Lipca
1854 r.

I

od
Jo
ta). |sirr. | fn.| tal.|s'gr|fn

Pszenicy, . ........................................ 3 16 3 3
2
Zyta, szefel . ................................ 2 20
Jęczmienia , szefel.......................... 1 27 9 2
Owsa, szefel................................... 1 19 3 1
Tatarki, szefel . . ......................
1 23 6 1
Grochu, szefel................................ 2 15 6 2
Ziemniaków, szefel...................... — 26 8 1
Siana, centnar ............................... — 22 6 —
Słomy, kopa................................... 5 15 — 7
Masła, garniec................................ 1 20 — 1
Spiritusu (beczka 120 kw.)80 £Tral. 28 15 __ 29

25
28
2
23
27
24
1
25
15
22
20

6
10
3
6
6
6
1
—
—
6
—*

