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Telegraficzne wiadomości.
Konstantynopol, 7. Września. — Burze panujące w ostatnich dniach
na Bosforze i Czarnem morzu uspokoiły się. Z Balczyku i Warny donoszą,
że w d. 4. I). na. ostatnie wojska na wyprawę przeznaczone siadły na okręty.
Cała flota płynąca ku brzegom rosyjskim liczy 6110 okrętów i wyznaczono
dzień 8. Września na wylądowanie Że na walkę wielką się zanosi, pokazuje
się z tej okoliczności, iż tu założono lazarety na 15,000 rannych.
Z Azyi nadeszła tu wiadomość o wielkiem zwycięstwie, które odniósł
Szamil pod Tiflsem nad Rosyanami, którzy wielką stratę ponieśli w ludziach;
7 armat, 3000 namiotów, całe bagaże, wiele koni, wozów, zapasów amunicyi i prowiantu dostało się w ręce Czerkiesów. Rosyanie w skutek tej klęski
poniesionej ściągają całe swe siły przyspieszonemi marszami z Kutaisu i Karsu
przez Guinri do Tyflisu. Natomiast 300 kozaków zabrało w d. 27. Sierpnia
wielką karawanę pod Bajazidem.
O. 25. Sierpnia przybył do Erzerum poseł turecki z Teheranu. Persya
zrywa z Portą stanowczo stosunki.
Powstanie Zejbeków w Karyi wzmaga się i rozszerza się dalej po malej
Azyi. Prowincya Lycia także powstała.
Jassy, 8. Września. — Główna kwatera księcia Gorczakowa znajduje
się od 5. b. m. w naszem mieście
Książe mieszka w pałacu ministra Koslaki
Sturdzy.
Po przybyciu przeglądał swoje wojsko, przeciągające przez
Jassy. Rossyanie wychodzą w przyśpieszonych marszach drogami z Jass do
Skuleny, a z Berladu do Leowy. Okręg galacki całkiem jest wolny od woj
ska Liidersa, równie jak i okręg Bakan.
Hetman Maurokordato został przez barona Budberga oddalony ze swej
godności, z powodu niezdatności, jak powiedziano w reskrypcie, a minister
finansów Balsch zamianowany tymczasowym hetmanem.
W tej chwili dowiaduję się, źe Turcy wkroczyli do Fokszan.
Paryż, 15. Września.— Dzisiejszy Monitor zamieszcza dekret powo
łujący 60,000 ludzi z rezerwy za rok 1853, aby pokryć ubytek dymisyonowanych z klasy poborowej roku 1847.
Renta 3 proc, na giełdzie wczorajszej wieczornej 74 fr. 10 cent.
Gdańsk, 15 Września. — Parowiec »Vultur« przybył tu i przywiózł
wiadomości od floty z do. 13 b. m. w którym dniu pozostawił ją w Ledsundzie. Na flocie stan zdrowia zupełnie zadowolający. 1 nowe fortyfikacye
w Bomarsundzie zburzyli Anglicy. -Wulkan odszedł do Anglii.

Berlin, 16. Września. — Naj. Pan raczył nadać biskupowi i jeneralnemu
superintendentowi prowincyi pomorskiej Dr. Ritschl, order orła czerwonego
1. klassy z dębowem liściem.
Królowa JMść powróciła z Pillnitz na zamek w Sanssouci.
Berlin, 15. Września. — Na rzecz mieszkańców Szląska dotkniętych
powodzią wyprawił komitet w tej mierze utworzony wielki koncert, z reprezentacyami u Krolla i po całym Thiergartenie. Przeszło 80,000 mieszkańców
krążyło po Thiergartenie, a po drogach tamecznych 4000 pojazdów, które jedne
za drugiemi zwolna się poruszała. Bilety wszystkie na miejsca krzesłowe i w
gmachu Krolla sprzedano, za niektóre płacono po 100 tal. O godz. 3. rozpoczął
się koncert marszem wejścia do Paryża, a skończył się około godz. 7. Jaki na
tłok być musiał w Thiergartenie, pokazuje się ztąd, że późno w noc jeszcze
się grube unosiły obłoki kuizu nad całą dzielnicą miasta frederykowską.

Połiulniowij teatr u'ojny.
Omer basza odbył wielką radę wojenną w Bukareście d. 7. b. m., na któ
rej ułożono plan do wyprawy na Bessarabią. Po tej naradzie wysłano kuryerów na wszystkie strony, widać, że działania natychmiast się rospoczną.
Wszystkie wojska stojące pomiędzy Kalaraszem i Ibrailowem przechodzą
Dunaj. Że Omer basza przeniesie główną kwaterę do Ibraiłowa, nie ulega
żadnemu powątpiewaniu. Omer basza wydal rozkaz pod d. 29. Sierpnia aby
wszyscy wychodźcy polscy, węgierscy, austryaccy i włoscy, którzy służyli
w armii tureckiej nad Dunajem, udali się do armii w Anatolii
Odeszli też
wszyscy d. 3. Września z Bukaresu przez Silistryą do Balczyku, aby ztamtąd puścić się morzem do Azyi. Turecki komendant miasta Bukarestu, Said
basza (Czajkowski), dowódzca tureckich kozaków, składa swoją posadę i za
pewne uda się do Azyi z lsmaelem baszą, bohaterem z pod Kalafatu.
Z nad Argisu, 5. Września. — Co raz jaśniej widzimy, źe wyprawa
z Warny tylko stanowi część jednę, lubo najważniejszą kampanii rospoczynającej się teraz przeciw Rosyi. Dowiadujemy się teraz, że wszystkie wojska
tureckie ruszają ku ujściom Prutu i źe Braiłę zajmą wojska tureckie, podobnie

jak Galacz i południowe cale Multany, aby zasłaniać armią turecko-francuzką,
która z Dobruczy ruszy ku Bessarabii. Od Warny do Babadagti stoją Fran
cuzi, odpowiednio do wojsk tureckich od Szumli do Silistryi w rezerwie usta
wionych. Ze w końcu tego miesiąca stanie armia turecka na ziemi bessarab>kiej,
to nieulega żadnemu powątpiewaniu. Obliczają armią turecką pod dowództwem
Omera baszy na 120,000 z 200 armatami. Są to same wojska regularne,
z wyjątkiem baszibozuków, których ma pod sobą Lkender bej 10,000. Za
wstawieniem się jego, nie rozwiązano tego korpusu baszibozuków i dla tego
idą z nim z fanatycznem przywiązaniem. Jenerał Jussuf pomylił się, chcąc
swoich baszibozuków przywieśdż do karności woj>k regularnych.
— Mówią, że francuski jenerał dywizyi Letang przybywszy z Wiednia
do Bukarestu, uda się niebawem naprzód do głównej kwatery tureckiej, a po»
tern do głównej kwatery wojsk sprzymierzonych. V\ Wiedniu miał ten jene
rał przedłożyć podobno plan działań wojennych mający na celu wyprawę na
Rossyan do Bessarabii. Przez zajęcie częściowe tego kraju zamierzono odciąć
zupełnie Rossyan od księstw naddunajskich. Austrya wzięłaby wtedy tylko
czynny udział w tej wojnie, gdyby Rossyanie starali się wedrzeć do księstw,
i wtedy działałaby tylko odpornie, aby takowemu wtargnięciu zapobiedz.
Tak pisze Cop.Zig. Cor., czemu wszakże trudno dać wiarę już dla tego sa
mego, źe plany wojenne nie łatwo dochodzą do wiadomości wszystkich; wsze
lako ruchy wojsk tureckich w Dobruczy i Wołoszczyznie domyślać się każą
czegoś podobnego.
—■ Z Galaczu donoszą 29. Sierpnia, iż Rossyanie zabrali wszystkie pry
watne statki przewozowe na Dunaju w miejscach przez nich zajmowanych
i takowe wprowadzili do Izmaiłowa, gdzie przewożą na nich wojsko do Kilii.
W Kilii dzień i noc sypią szańce; pod Hadżi Abrahimem w bliskości Kilii
wystawiono trzy nowe wieże obronne, ośm wysp ujścia Kilii obsadzone są
cięźkiemi działami. Książe Gorczakow spodziewany temi dniami w Galaczu
i Reni. W łbraile ciężko grasuje cholera. Obawiają się w Galaczu spalenia
miasta w razie gdyby Rossyanie ustępować ztaintąd mieli., bo z rozkazu jene
rała Osten Sackena zabrano i zatopiono w Dunaju wszystkie narzędzia służące
do gaszenia pożaru. Ostatnia ta wiadomość trudna do uwierzenia.
— Komisarz turecki w Wołoszczyznie wydał następującą odezwę: »Romani! J. C. M. sułtan, najłaskawszy nasz monarcha, w wysokiej swojej i oj
cowskiej troskliwości o dobro wszystkich swoich bez wyjątku poddanych, ra
czył dać nowy dowód swojej dobroci, zamianowawszy mnie swoim komisa
rzem cesarskim w księstwie wołoskiem, abym czuwał nad waszem dobrem
i przywrócił porządek, który niestety niesprawiedliwem i samowolnem postę
powaniem rządu rossyjskiego zniszczony został. Pospieszając donieść wam
o tern łaskawem postanowieniu J. C. Mości, obwieszczam co następuje: Gdy
w. porta zawarła konwencyą z rządem J. C. K. apost. Mości, tak jak dawniej
z rządzmi francuskim i angielskim, przeto czynimy wam wiadomo, źe na mocy
tej umowy, wojska c. k. austryackie obsadzą tymczasem oba księstwa. Obec
ność tych wojsk w Wołoszczyznie niepowinna bynajmniej was niepokoić, al
bowiem wchodzą one do kraju, jako zaprzyjaźnione i sprzymierzone z w portą.
Wojska te bynajmniej nie staną się wam ciężarem, albowiem wszystkie swoje
potrzeby i zakupna, płacić będą gotowemi pieniędzmi. Gdy Rossyanie sta
nowczo ziemię księstw opuszczają, przeto dawniejszy stan rządu winien być
przywrócony. Dawne wasze przywileje pozostają teraz i nadal utrzymane,
a przez to uznacie ojcowską i przychylną troskliwość waszego władzcy, tem
bardziej, iż wszystkie dawniejsze traktaty są zniesione. Niechaj Bóg użyczy
szczęścia i pomyślności naszemu sułtanowi! Romani! kraj wasz dużo ucierpiał
ale pod świetnem panowaniem naszego monarchy, wszystko obrócić się po
winno na dobre. (Tu następuje przypomnienie i przestroga do mieszkańców,
aby istniejącym prawom posłuszni byli i t. d.) Podpisano: Komisarz ces. tu
recki i jenerał dywizyi
Derwisz basza w. r.«

Sztokolm, d. 8. Września. — Rząd nasz w skrytosci się zbroi całemi
siłami, aby godnie wystąpić, gdy godzina wybije najważniejsza dla Szwecyi.
Powołano rezerwy i rekrutów do uzupełnienia batalionów i cała armia ma w d.
15. Września stanąć gotową do boju. Flotylla z kanonierskich statków także
się zebrała. Jej ważność na wodach fińskich i botnickich uznaną jest przez wszy
stkich. Dla braku jej nie mogli Anglicy i Francuzi tak działać, jak należało.
Przyłączenie się Szwecyi do mocarstw zachodnich jest bardzo ważne tak pod
względem wojskowym jako też politycznym. Ofiarowano jej, jak wiadomo
wyspy alandskie, Finlandyą, ale to wszystko za mało dla zimnej Szwecyi,
która twierdzi, źe potrzeba większego poniżenia i osłabienia Rosyi, aby mo
gła dary takie uciążliwe przyjmować, woli więc zaczekać i obaczyć, co też
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ostatecznie mocarstwa zachodnie postanowią pod względem politycznym i ja
kie siły lądowe w przyszłej kampanii na północy rozwiną.
Warszawa, dDifl3
gubernialny Warszawski. W mys'I art. 1 najwyższego ukazu, o zbiegłych,, z, nia 3 vyle • ( 1 J )
1840 r., rząd gubernialny wzywa wymienione niżej osoby, które albo opu
ściwszy potajemnie miejsce zamieszkania, me są z po y u wia orne, a o wy
jechawszy za granice za paszportami, pomimo ich esp.racyi me wracają, aby
w przeciągu 6 tygodni licząc od daty mniejszego wezwania zgłosiły się do
najbliższego urzędu policyjnego i tam bytność swoją zameldowały; w prze
ciwnym bowiem razie, uważane będą za nieobecne w królestwie i postąpi się
z niemi jako samowładnie kraj opuszczającemu Usta imienna zbiegłych z kra
ju których fundusze z akt pod dozorem pisarzy i rejentów kancelaryi zie
miańskiej gub. Warszawskiej, oraz rejentów okręgowych zostających, po
szukiwane być mają: staroz Jankiel Zylberberg, lat 4.9, tokarz w Grójcu ptu
Warszawskiego, zbiegł 1846 r.; Jan Gagajewski, lat 29, włościanin, z Młodojewa ptu Konińskiego, zbiegł 1848 r.; Jocef Melcer, lat 23, włościanin
z Wierzbinek ptu Włocławskiego, zbiegł 1851 r.; Wawrzyniec Kowalski,
lat 22, włościanin, z Wierzbinek ptu Włocławskiego, zbiegł 1851 r.j staroz.
Jakób Jelenkiewicz, lat 30, krawiec, z Ślesina ptu Konińskiego, zbiegł roku
1853; staroz. Bajla Jelenkiewicz, lat 33, żona powyższego, z Ślesina ptu
Konińskiego, zbiegła 1853 r.; staroz. Haja Bosak, lat 23, wyrobnica, z Śle
sina ptu Konińskiego, zbiegła 1853 r.; Michał Brzeziński, lat 40, wyrobnik,
z Wysokiego ptu Konińskiego, zbiegł 1853 r.; staroz Bojna Golinska, lat
45, wyrobnica, z Ślesina ptu Konińskiego, zbiegła 1853 r.; staroz. Jóra Go
lińska, lat 23, wyrobnica, z Ślesina ptu Konińskiego, zbiegła 1853 r.; staroz.
fijzyk Weis, lat 24, urlopowany, z Kalisza, zbiegł 185 4 r.; staroz. Markuz
Faust, lat 21, uczeń szkoły rabinów, z Kalisza, zbiegł 1850 r.; staroz. Jude
Krzepicki, lat 21, czapnik, z Kalisza, zbiegł 1953 r.; staroz. Izaak Warteii,
lat 21, czeladnik płócienniczy, z Kalisza, zbiegi 1852 r.; staroz. Ylejer Presajezer, lat 21, czapnik, z Kalisza, zbiegł 1852 r.; staroz. Pejsach Krygier,
lat 31, tkacz, z Kazimierza ptu Konińskiego, zbiegł 1853 r.; staroz. Sura
Krygier, lat 32, żona powyższego, z Kazimierza ptu Konińskiego, zbiegła
1853 r.; Łucya Szymańska, lat 21, żona służącego, z Gwartowa ptu Koniń
skiego, zbiegła 1849 r.; Jakób Mierkiewicz, lat 21, wyrobnik, z Dzierzążny
ptu Konińskiego, zbiegł 1849 r.; Michał Butkowski, lat 26, służący, z Młodojewa ptu Konińskiego, zbiegł 1819 r.; Józef Milkowski, lat 59, z. m. Ka
lisza, zbiegł 1848 r.; Paweł Remblewski, lat 22, pasterz, z Grodzic ptu Ko
nińskiego, zbiegł 1848 r.; staroz. Mendel Zeliga, lat 22, krawiec, z Koła
ptu Konińskiego, zbiegł 1849 r.; staroz. Hersz Szwartzman, lat 22, blacharz
z Koła ptu Konińskiego, zbiegł 1849 r.; Marcin Dąbrowski, lat 22, wyro
bnik z Lubstówka ptu Konińskiego, zbiegł 1840 r.; Samuel Krygier, lat 22,
gospodarz, z Holendrów ptu Konińskiego, zbiegł 1849 r.,- Marcin Sniegocki,
łat 22, z Lubstowa ptu Konińskiego, zbiegł 1849 roku.
(K. W.)

trancua.

melin i książę Cambridge zaprotestowali wyraźnie przeciw tej wyprawie,
oświadczając, że przygotowania na nią nie są wystarczające. Przegłosowali
ich atoli inni dowódzcy, którzy pałają żądzą zmierzenia się z Rossyanami,
i uchwalono wyprawę.
— Legitymiści i fuzyoniści znów są w ruchu. Wielu znakomitych człon
ków tych stronnictw odwiedziło hr. Chamborda, a za powrotem starali się
udzielić tego samego uniesienia dla Henryka V. Po wsiach szerzono propa
gandę w czasie obecnego lata na rzecz legitymistycznego króla. Znaczna część
mieszkańców z przedmieścia St. Germain przepędziła porę letnią według danej
instrukcyi z Frohsdorfu na wsiach, wyzyskując drożyznę, cholerę i wojnę na
rzecz swojego stronnictwa. Cesarski rząd chętnieby widział jakowe wybryki,
któreby mu mogły otworzyć pole do wytoczenia sprawy o te zabiegi przed
sądy. Ale legitymiści zbyt są szczuwani, aby się dali ułowić w zastawione
na nich sieci.
— Powszechnie spodziewano się dzisiaj depeszy o wyjeździe wyprawy
do Sewastopola. Depesze z Warny z 2. Września powinny były już nadejść
do Paryża. Giełda z tego powodu była nieco niespokojna dzisiaj. Rozma
wiano wiele o radzie wojennej w Warnie, odbytej przed wyprawą. Admirał
Hamelin nietylko zaprotestował przeciw tej wyprawie, ale nawet kazał ją za
pisać do protokułu. Lord Raglan natomiast zgadzał się z St. Arnaudem i obu
głosy odniosły zwycięstwo. Do obu naczelnych dowódzców odeszły przeto
nowe instrukeye, o których osnowie nikt tu nie wie.
— Tenże Monitor podaje, że ambarkada wojska na wyprawę przezna
czonego do Krymu tylko (i dni zajmie. Podaje liczbę wojska na wyprawę
przeznaczonego na 60,000 głów, 120 armat z zaprzęgiem i 1500 kawaleryi.
— Rząd zezwolił na dimissyą pana de Lagueronniera z głównego redaktorstwa Journalu de 1’Empire. Pan Mires niewymownie się ucieszył tej
dymissyi bo de Lagueronniere zbyt wiele go kosztował a w redakcyi mało
pracował. Sądzą, że pan de Lagueronniere zostanie zamianowany prezesem,
ciała prawodawczego, senatorem lub przynajmniej razdzcą stanu.

Anylia,
Londyn, d. 12. Września. — Rosyanom wziętym w Bomarsundzie,
a teraz tu przywiezionym, bardzo się podoba w* Anglii, żaden niemyśli o po
wrocie, oficerowie dostają dostateczny żołd i żyć sobie mogą chojnie, żołnie
rze zaś i podoficerowie dostają taką strawę, jakiej w życiu nie mieli i tak na
śniadanie dostają herbaty z cukiem lub czekolady z chlebem lub sucharami,
świeże mięso lub jarzyny, wieprzowinę lub wołowinę peklowaną, groch, mąkę,
słoninę, do przypraw rodzenki, mąkę owsianą, musztardę, pieprz, ocet.
Oprócz tego przeznaczono dla nich wanny do kąpieli, mydło, ręczniki i t. d.
— Jaki wpływ wywiera wojna na handel i komunikacje z Bałtykiem, to
pokazuje się z opowiadania jednego podróżnego, który odbywał .w tyra roku
podróż do Anglii z Hamburga. Gdyś/ny wjechali na morze, mówi ów po
dróżny, nic nie ujrzeliśmy, oprócz wody i nieba, morze było spokojne tak,
że nawet nieczułiśmy kołysania okrętu, tymczasem ani jednego okrętu na mo
rzu, wszystko jakby wymiótł, dawniej przed kilku laty, gdy tę podróż od
bywałem, spotykaliśmy co kilka minut okręt, jak na jakiej ulicy często uczę
szczanej, mijające się pojazdy, dziś możnaby utonąć na morzu i nikłby tego
niewiedział. Widać jak handel ożywiała komunikacya z Rosyą,

Paryż, 12. Września. — Po sprawozdaniu ministra marynarki zamie
szcza Monitor dekret cesarski, który rozporządza reorganizacyą piechoty
marynarskiej, składającej się z korpusu 15,000, rozdzielonego na 3 pułki czyli
120 czynnych i 3 rezerwowych kompanii, które są przeznaczone na obronę
Brncjiania,
kolonii, portów marynarskich, tudzież na wzmocnienie sil morskich. Korpus
Według depeszy prywatnej madryckiej z dnia 10. Września, madrycka
ten pozostanie, jak dotąd co do liczby, ale będzie tworzył 4 pułki, z których
pierwszy znajdować się będzie w Cherbourgu i Martynice, drugi w Brcście, gazeta zamieściła rozkaz do gubernatorów prowincyalnych, aby zastósowywali prawo z roku 1837 względem prasy dla uniknienia jej nadużyć. Cholera
Guadeloupie i Oceanii, trzeci w Rochefort i Kajennie, 4 w Talonie, Reunion
i Senegalu. Przydanym będzie oprócz tego jenerałowi dywizyi, jenerał bry
ustępuje po prowincyach.
Paryska Presse zaręcza, że odjazd królowej Krystyny nastąpił pokrygady, tak że i owa broń będzie miała lepsze widoki w awansie. Korpus ten
będzie opatrzony w sztucery, a nawet korpus muzyki otrzyma tę broń, a za jomu i przez tylną furtkę pałacową. Gwardia narodowa stojąca na straży
miast tamborów będą zaprowadzeni w tym korpusie treinbacze.
w pałacu nic nie wiedziała ojej wyjeździe, nawet jenerał Garrigo dowiedział
— Cesarskim dekretem został zamianowany członkiem komissyi zajmują
się dopiero zrana, że królowę Krystynę ma odprowadzić. Eskorta dopiero
cej się wydaniem dzieł Napoleona 1. znany dziennikarz Cucheval Clarigny.
o sześć mil od Madrytu dowiedziała się, że pod jej zasłoną jedzie królowa
— Minister wojny i minister spraw zagranicznych przybyli tu dnia 9.,
matka, poczem kawalerzyści z Tarnese okazywali pewne niezadowolenie, które
a minister marynarki dnia 10.
Garrigo starał się ułagodzić. Dowódzców gwardyi narodowej uwiadomiono
— Cesarz wyjedzie ztąd do Biaritzu w dniu 18. b. m. i wróci ztamtąd
dopiero w dwie godziny po wyjeździe, że królowa matka stolicę opuściła.
z cesarzową do Paryża.
Według tejże korespondencyi, Madryt nie bardzo się zajmuje wyborami.
— Debaty zamieszczają długi artykuł wstępny o wypadkach hiszpań
Wybór komisarzy okręgowych padł na umiarkowanych liberalistów, którzy
skich. Wydaje się im, że przesilenie rewolucyjne ustaje i pojęcia porządku
także na wyborach odniosą zwycięstwo. Mówią o kandydaturach Dulcego
wracają. Główny zwrot widzą w odjeździe królowej Krystyny, przyczem
i Manuela Conchy w Madrycie, które potwierdziły różne odcienia liberalistów.
Espartero pokazał, że nie pozwoli na wszystkie urojenia rewolucyjne i że na
Demokratyczna Europa i Mi lici ano znów zaczną wychodzić, bo oba dzien
wet gotów stoczyć bitwę na ulicach Madrytu w celu ustalenia porządku i pra
niki złożyły kaucyą prawem przepisaną.
wdziwej wolności. Tym bardziej ganią Debaty formę, pod którą nastąpił
— Według Di ario Espanol rząd otrzymał doniesienie, że królowa
wyjazd królowej Krystyny, bo proklamacya w tej mierze wydana stara się
Krystyna wsiądzie na okręt w Oporto i popłynie do Francyi, zkąd zamierza
pokryć płaszczykiem rewolucyjnym prawdziwe znaczenie tego rozporządzenia,
wyjechać do Włoch lub Szwajcaryi.
a najbardziej nastają na konfiskacye dochodów i majątku królowej Krystyny,
— Junta sewilska przed swem rozwiązaniem ogłosiła proklaniacyą , w któjako nadwerężające wszelkie zasady monarchiczne. Wynurzają przecie na
protestuje przeciw reakcyjnemu postępowaniu rządu.
dzieję, ze postępowanie madryckiego gabinetu od tego czasu, jakie pokazał
— Francuski poseł markiz Turgot, chociaż na krokwiach, udał się d. 7.
w rozbrajaniu, w zarzucaniu wędzideł na prassę rewolucyjną, rozwiązaniu
b. m. do ministerstwa spraw zagranicznych, gdzie miał długą konferencyą
junt i t. d., przywróci krajowi zaufanie i spokojność.
z panem Pacheco. Espartero długo rozmawiał z markizem de Duero wzglę
Pays rozprawia temi słowy o wyprawie do Bessarabii aby odebrać
dem polityki, jakiejby się teraz trzymać należało. Podobno na jedno obaj się
Rossyanom ujścia Dunaju: jest to powszechnie uznaną zasadą, że osłabienie
zgodzili.
Kossyi jako mocarstwa morskiego, może jedynie zabezpieczyć spokojność Eu
— Jenerał Prim jest spodziewany w Madrycie.
ropy. W Sewastopolu zburzymy ogromny arsenał, który przeminił morze
— Nietylko w prowincyi Maladze, ale i w prowincyi Caceres a miano
czarne w morze rossyjskie. Jest to logiką z tego wypadającą, iż Rossyi nawicie w Cielarin odbyły się działy komunistyczne gruntów, z tego powodu
ezy o ebraćjak najwięcej brzegów, aby była ograniczoną na swoje naturalne
żąda Diaro Espanol, aby się chwycono energicznych środków przeciw te
tpinnCC FZ* st?pów- Z tego też wnosi ów dzienuik, że przedsięwzięciu
mu stanowi rzeczy. Epoka twierdzi, że w baskijskich prowincyach Nawa
dn
n*emieckie mocarstwa jak najbardziej sprzyjać i przyłożyć się
rze i Katalonii czynią zabiegi stronnicy hrabiego Monteinolina, Espana zas
do tego dzieła swojemi siłami.
J 1
1 J
J
V
zbija te podania, lubo przyznaje, że gdyby dalej trwać miała anarchia, moKrvm J jer"sze . nniesienie, jakie powstało na wiadomość o wyprawie na
głąby nadać otuchę nieprzyjaciołom obecnej dynastyi.
— W Madrycie upowszechniła się pogłoska w d. 7., że gwardya narodo
i
’ Pozosta^a reflexya, że wyprawa ma swoje trudności
za sie £ S
‘ .N^et r2*d’ który udzielać powinien otuchy, niepokawa w Aranjuez uderzyła na oddział karlistów i całkiem go zniosła.
wynadki cwnia3?^1”’ JUZ )vczora starał się publiczność przygotować narożne
— Junta madrycka stanu kupieckiego ogłosiła swój program, który na
kowan
z K«^'a"V»opola, któr/S ParJŹU sfabrytak konserwatywne ciało dosyć radykalnie brzmi: bezpłatne udzielanie nauk,
wv7raXv ’
• ’
wydarzenia, od których zawisł los
nietykalność osób i pomieszkali i t. d.
dnieh nie wszyscy ^a^siezdlie™'’'' Jenep^wie ' admira,»w'<> wojsk wscho— Podobno komisya śledząca koncesye udzielane na budowanie kolei że
J y, jak się zdaje, przyzwolili na tę wyprawę. Admirał Ha
laznych odkryła mnóstwo nadużyć, które nawet zdają się tyć przesadzone
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Fakta przecie są daleko wymowniejsze, niż niedowierzanie.

Fakta te poparte
dowodami będą przedłożone zapewne kortezoin.
— Salamanka bawi jeszcze w ilranjuez i ma zamiar wrócić do Madrytu,
gdzie chce się oczyścić z zarzutów jemu czynionych.
— Junta w Sewilli dobrowolnie się rozwiązała.

Austrya.

(Kor. C%.) Wiedeń, 6. Września. — Odpowiedź gabinetu petersburg
skiego trzyma ciągle umysły w natężeniu. Każdy pyta, co nastąpi dalej. Po
wystąpieniu Austryi i Prus za propozycyami anglofrancuzkiemi, odpowiedź
rosyjska jest zarówno odmowna dla wszystkich czterech państw. Obchodzi
może nawet bliżej Austryą i Prusy, gdyż jest do tych dwóch gabinetów wy
stosowaną. Nie znam redakcyi odpowiedzi przesłanej do Berlina, lecz w tu
tejszej hr. Nesselrode zdawał się nawet unikać dyskusyi z Anglią i Francyą,
przemawiając wyłącznie do tutejszego gabinetu. Przepomniałein wam powie
dzieć w ostatnim liście, że w ciągu depeszy, jest napomknienie, iż kwestya
obecna, jeźii będzie tak uważaną przez Europę jak dotąd, wtedy wojna ob
szerne przybierze na siebie rozmiary, tak co do czasu, jak i przestrzeni. Zdaje
się, że gabinet petęrsburgski przypuszcza już możność wdania się w tę wojnę
Austryi i Prus. Że tu opinia publiczna jest oddawna za wojną, to pewna;
i o tein w Petersburgu wiedzieć muszą. Co rząd przedsięweźmie, niewiadomo.
W kolach rosyjskich mówią ciągle, że Austrya Rosyi wojny nie wypowie,
tak, jak w tutejszych sferach rządowych mniemano aż do ostatniej depeszy,
źe Rosya poczyni koncesye. Dziś jedni powiadają, że Austrya musi iść na
przód, drudzy, że musi się cofnąć. Mnie się zdaje, że się zatrzyma na zajętem stanowisku, które naturalnie jest na teraz więcej strategieznem niż dypłomatycznem. Po zajęciu księstw naddunajskich, Austrya zajmie się ich urzą
dzeniem, zawrze traktat handlowy z Portą, rozciągnie swój wpływ nad Dujem, jednem słowem weźmie les clefs de position. Słyszałem wczoraj, że
Anglia i Francya przystają na tę politykę, z pewnemi zastrzeżeniami na przy
szłość. W Petersburgu wszystko wróciło do punktu, z którego wyszedł ks.
Menżykow. Jeden z wysokich urzędników dal się tu słyszeć w tych słowach:
» ni e ch Europa pamięta, że w r. 1812 cesarz Aleksander odrzucił propozycye
pokoju podane przez Napoleona z Moskwy." Prawda, lecz wtedy Anglia
była z Kosyą i Austrya występowała w cudzym interesie. Powiadają, że ga
binet tutejszy odpowie na depeszę hr. Nesselrode, i że.skreśli w tej odpowie
dzi cąly obraz swego postępowania.
(Kor. Cz.) Wiedeń, 7. Września. — Pytałem w ostatnim liście, co
gabinet tutejszy zrobi dalej. Pospieszam z wiarogodną odpowiedzią. Gabinet
wysłał przed dwoma dniami depesze do Paryża i Londynu, w których oświad
cza, że żałuje, iż gabinet petersburgski propozycye odrzucił; ponawia swe
przyrzeczenia, że układy na podstawie tylko tych propozycyi przyjmie;
uważa wejście wojsk cesarskich do księstw naddunajskich za materyalną ku
temu celowi gwarancyę,/ i wynurza nadzieję, że jeźii Anglia i Francya podo
bne gwarancye otrzymają; pokój stały i silny będzie mógł być zawartym,
Austrya mądrze i szczerze zatrzymuje się na teraz jakem powiedział w zdo
bytej pozycyi. Państwa zachodnie zrozumieją i zgodzą się z tą polityką. Ta
kie jest tu przekonanie.
Hrabia Torre d’Aylon poseł hiszpański, nieprzyjął nominacyi na posła
do Rzymu, i zażądał pozostania w Wiedniu lub zupełnego odwołania.
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Kronika miejscowa.

Poznań, d. 15. Września. — Na ławie zaskarżonych zasiadła wczora
niezamężna Jiittel Nadel z Swarzędza, 22 lat licząca, mojżeszowego wyzna
nia, oskarżona o dzieciobójstwo. W Kwietniu r. b. zajmowała się na po
dwórzu krawca Hirscha Juttnera w Swarzędzu wyrobnica Turczyńska pod
rzucaniem ziemi na gnój,- gdy nagle podjęła widłami dziecię nieżywe, które
w ziemi miałko było zagrzebane. Z sekcyi pokazało się, że dziecię owo przy
szło żywo na świat i tylko zostało uduszone, bo znaleziono w gardle aż do
płuc ziemię. Odkryto nareszcie matkę tego dziecięcia w Juttel Nadel, która
się przez kilka tygodni bawiła u siostry swej zamężnej Hirsch Jiittner, a po
tem Swarzędz opuściła. Oskarżona przyznaje że w dniu 9. Kwietnia czując
chwilę zbliżającą się rozwiązania, wyszła na podwórze, porodziła dziecię,
które przyszło na świat nieżywe. Zagrzebała je przeto w ziemi, niepowiedziawszy nic siostrze, aby ją nieprzestraszyć, ponieważ ona dniem wprzód
także zległa. Z sekcyi i opinii lekarzy pokazuje się, że dziecię żywo na świat
przyszło i dopiero udusiło się w skutek nasypania mu ziemi w usta. Lubo
obrońca starał się dowieść, że dziecię mogło być za nieżywe poczytane i do
piero w ziemi nabrać piasku w usta jednakowoż sąd przysięgłych wyrzekł:
winna dzieciobójstwa, a deputacya sądowa skazała ją na najniższą karę na
dzieciobójstwo wyznaczoną, to jest na pięć lat więzienia w domu karnym.
— Ponieważ landrat powiatu poznańskiego pan Hindenburg wyjechał na
6 tygodni za urlopem, przeto go zastępować będzie pierwszy deputowany
powiatowy w czasie jego nieobecności pan Tresko w z O wińsk. Wybór na
pierwszego deputowanego powiatowego p.Treskowa, tudzież na drugiegodeputowanego powiatowego p. hr. Mycielskiego z Kobylopola potwierdzonym
został przez rząd królewski.
— Na posiedzeniu środowem reprezentantów miano rozwiązać ważnych
kilka kwestyi względem wyboru z miasta dwóch deputowanych na sejm pro
wincyalny i czterech ich zastępców. Naprzód czyli reprezentanci mają prawo
wybierać owych deputowanych, a po wtóre, czyli mogą, mając prawo wy
bierania wyłączać reprezentantów mojżeszowego wyznania od wyborów. No
wszych na to przepisów nie masz, odniesiono się więc do dawniejszych a mia
nowicie do prawa z 27. Marca 1824 i z 15. Grudnia 1830, według których
potrzeba, aby mieć prawo wyboru: 1) posiadać własność w mieście przynaj
mniej 4000 tal. wartującą przez lat dziesięć bez przerwy, w którym przypadku
spadek w prostej linii w górę lub na dół uważa się za dalsze dzierżenie posia
dłości; 2) należeć do kościoła chrześciańskiego; 3) mieć 30 lat skończonych
życia;1 4) być nieposzlakowanym; — 5) prowadzić proceder lub dzierżyć jaką
posadę w magistracie. Pan naczelny prezes w reskrypcie swym do magistratu
powiedział, ze należy na 6 lat t. j. od 1854 do 1860 wybrać deputowanych
na sejm prowincyalny z miasta, ponieważ mandaty przeszłych deputowanych
ustały, że należy wyłączyć od czynności wyborczej reprezentantów miejskich

mojżeszowego wyznania, że nieobecność części reprezentantów podczas wy
boru deputowanych na sejm prowincyalny nieupowaźnia zgromadzenia repre
zentantów do odroczenia wyboru. Co się tyczy kwestyi, czyli do wyborów
mają być powołani obywatele posiadający grunta w mieście lub tylko repre
zentanci, zgromadzenie oświadczyło się za sobą czyli że zgromadzenie ma
tylko samo wybierać, co się zaś tyczy wyłączenia żydowskich reprezentantów
według reskryptu pana naczelnego prezesa, uchwaliło zgromadzenie repre
zentantów, że jako ciało zgromadzenie jest niepodzielne i nie może się zawią
zać w grono uchwalające prawnie, skoroby przy czynnościach swych wyłą
czało reprezentantów z powodu wyznania religijnego.
— W dniu 11. b. m. odbył się wybór deputowanego na sejm prowin
cyalny pod przewodnictwem pana landrata Reichmieistra z koła rycerskiego,
z powiatów bukowskiego i obornickiego i wybrano dotychczasowego deputo
wanego pułkownika Niegolewskiego glosami 10 przeciw 9 rzeczonym depu
towanym, a zastępcami jego pp. Żółtowskiego z Urbanowa i Radońskiego
z Niuina. Co do innych wyborów, doszło do naszej wiadomości, że z powiatu
kościańskiego wybranym został radzca sądu ziemskiego Boy, z pow. krobskiego p. Gustaw Potworowski, z pow. pleszewskiego p. Murawski, z pow.
średzkiego p. Ignacy Skórzewski, z pow. odolanowskiego p. Tschirner, z pow.
wągrowieckiego p. Ulatowski, z pow. międzyrzeckiego bar. Hiller.
— fajny radzca A.ilicke, z ministerstwa spraw duchownych, który spra
wy dotyczące kościoła katolickiego obrabia, przybył tu z Berlina i odbył kilka
konferencyi z nąjprzew. arcypasterzem w rzeczach dotyczących kościo a kato
lickiego w tutejszej prowincji. — Zanosi się tu w Poznaniu na przywrócenie
reformatów u Bożego ciała Przełożony z Westfalii przybył tu i odbył z wła
dzą duchowną konferencyą względem założenia nowicyatu przy kościele Bożego
ciała. Ponieważ klasztor reformacki jest ubogi, przeto utrzymywać się tylko
będzie z kwesty.
W rześnia, 12. Września — Dnia 7. poszedł szewc Kalkowski z Wę
gierek z kucharzem z Otoczna na polowanie. Gdy pierwszy nabijał wy?trzeloną flintę, drugi siadł na ziemię i odpoczywał. Gdy Kalkoski nabił i Uszedł
5 kroków, upadl ugodzony strzałem w sam brzuch i umarł w kilka dni śród
najokropniejszych boleści. Zdaje się, że kucharz zapewne wstawał za nim
i flinta nieostrożnie trzymana, puściła.

Hozmaile wiatlmnoici,
Pewnego dnia świątecznego, wszedł do kościoła w Grodzisku miody chłopczy na Grzegorz, a ujrzawszy śliczną jak anioł dziewicę, córkę podkomorzego
Kryskiego, dziedzica Grodzicka i okolicznych włości; już każdej odtąd nie
dzieli przeciskał się zawsze ku ławce kollator>kiej, aby się jej z bliska przypa
trzyć. Nadeszło lato, a mała chłopczyna pod oknami dworu codziennie za
częła na multauce przegrywać. Czasem rozwarło się okienko i panienka wyj
rzała, i to starczyło Grzesiowi za wszystko. Muzyka ta jednak zwróciła
uwagę; zawołano chłopczyoę, zadano kilka pytań, na które Grzesio nader
odpowiedział roztropnie, i wzięto Grzesia do dworu, a następnie zawezwa
wszy ojca jego i miejscowego proboszcza, naradzono się z niemi wspólnie,
i kosztem pana podkomorzego wysłano go do szkoły XX. Jezuitów w Puł
tusku. Miody Grzegorz całym sercem wziął się do pracy, a gdy po trzech
latach ojciec przybył do syna, nie mógł się nacieszyć sędziwy rolnik, widząc
taką z niego pociechę. „Cóż u was słychać mój dobry ojcze?« zapytał mło
dzian, „wszak to już trzy lata upływa, jak opuściłem i dwór i własną zagro
dę." „Nic nowego,« odparł starzec, „tylko we dworze się odmieniło, bo podkomorzanka poszła za mąż.« Grzegorz pobladł i chwycił się ławy, nie dał
jednak poznać wzruszenia, a na drugi dzień po wyjeździe ojca, stanął przed
przełożonym klasztoru, z zamiarem wstąpienia do zakonu. Jak zamierzył,
tak się stało, a w księgach klasztoru zapisane zostało, że dnia 12. Marca 1680
roku, Grzegorz Knapski, oblókł sukienkę zakonną
Tam to ułożył on pier
wszą z licznych prac jego w piśmienniczym zawodzie, a którą jest dotąd znany
"Słownik polsko-łaciński."
— Obecnie toczy się w Irlandyi proces spadkowy, który na szczególnem
opiera się wydarzeniu. Henry Butler syn hrabiego Kilkenny był Don Juanem.
Uwiódłszy on kilka kobiet, dal się pochwycić w więzy pięknej wdowy Miss
Colebrook, którą poznał w Brighton w r. 1809. Pani ta była zdaje się pię
kną, iż nieboszczyk mąż jej był o nią zazdrosny nawet za grobem, gdyż za
pisał jej 1500 funt. szt. rocznej renty pod warunkiem, aby nie szła drugi raz*
za mąż. Jeżeliby warunek ten złamała, majątek przeszedłby na krewnych,
którzy oczywiście strzegli wdowy, lecz jej podsuwali sidła do złamania wa
runku. W rok potem sir Butler i Miss Colebrook przybyli do Edynburga,
aby się tam pokryjomo zaślubić pod opieką prawa szkockiego, które tylko dwóch
świadków wymaga dla uznania małżeństwa, a była tego potrzeba, aby nowo
urodzonemu dziecku dać imię, a nie stracić renty wdowiej. W czasie przy
gotowań do ślubu, pojawia się urodziwy Irlandczyk Mr. Taaffee, który za
biera znajomość z wdową. Butler mając go w podejrzeniu udaje podróż
i wraca niebawem. Służący nie chce go wpuścić do domu, gdyż pani, która
najęła mieszkanie, nikogo wpuszczać nie kazała. Butler wybija drzwi i zastaje przeciwnika w mieszkaniu. Zamiast pojedynku, Taaffee umyka cicha
czem, a Butler zmusza wdowę, aby mu w obecności dwóch świadków ślubo
wała, co dostatecznem jest wedle prawa szkockiego. Po szczęśliwem pożyciu
małżeńskiem przez parę miesięcy, Butler na prawdę wyjeżdża, a zona jego
wyszukuje p. Taaffee, jedzie z nim do Anglii, bierze ślub po angielsku i zyje
w tern nowem małżeństwie dopóty, dopóki nowy jej mąż nie dowiedział się
o tem, że żona jego już prawem szkockiem innemu zaślubiona, a lękając się
z tego powodu kłopotów, wynosi się z kraju i po wieloletnich poszukiwaniach,
ledwie go później wyszukano, kiedy go potrzeba było wezwać na świadka.
Tymczasem Butler opuścił był żonę swoją dla tego, aby się w Harrowgate
ożenić w domu zajezdnym z bogatą Miss Harrisom Jest to prawdziwa hLtorya
małżeństw mięszanych, które znajdują wielką łatwość z powodu obowiązują-,
cego jeszcze szkockiego prawa cywilnego. Teraz dopiero cała ta sprawa wy
szła na jaw, kiedy szło o sprawdzenie tożsamości młodego oficera angielskiego
Butlera, owego uprawnionego szkockiem małżeństwem dziecka, na którego
spadł ogromny majątek. Ze wszystkich osób w tym dramacie działających,
znaleziono jeszcze przy życiu starą służącą, która była obecną deklaracyi ślu
bnej Butlera i pani Colebrook, a której zeznania sąd przyjął za dostateczne.
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Wiadomości handlowe.
Berlin, dn. 15. Września. — Pszenica 78—91 tal, żyto 61^—62 tal.,
jęczmień 42-47 tal., owies 24-29 tal groch 56
66 tal., olej rzepiowy
15 tal., olej lniany 14| tal., okowita bez beczki 33 4 ta .
,
Szczecin, d. 15 Września. — Pszenica 80—83 tal., żyto 58—60 tab
olej rzepiowy I2| tal., okowita ll tal.
Gdańsk d? 14. Września. — Po ostatnim gwałtownym upadku targów
ceny zbożowe’w Anglii nic się niewzmocnily a dla małych dowozow świeżego
ziarna od 2 do 3 szyling, na kwarterze się podniosły. Żniwa przy najpiękniej
szej pogodzie są na ukończeniu i o pomyślnym wypadku tak pod względem
obfitości jak i gatunku wątpić już dziś niemożna. Czyli wszakze opinia o nad
zwyczajnej obfitości nie jest przesadzoną, lub czyli ceny stosunkowo do po
trzeb konsumcyi nie zostały zanadto przyciśnione, to czas późniejszy może
bliski, pokaźe.
)
W ciągu tygodnia dostawiono do Londynu:
Pszenicy Jęczmienia Owsa. Bobu i grochu. Siemie lniane i rzepak. Mąki cen.
z kraju 6087.
1062.
1417.
278.
—
19,832.
z zagr.
1370.
1500. 14,915.
174.
—
829.
W Szwecyi zbiory po większej części są już pod dachem i w najlepszej
kondycyi.
W Irlandyi choroba kartofli ciągle wywołuje zażalenia. Ceny jednak
pszenicy ciągle się uchylają.
We we Francyi dla braku wody młyny nie mogą wystarczyć na zaspo
kojenie potrzeb, z tego powodu mąka podniosła się w wartości, a że rolnicy

Od drugiego półrocza r. b. począwszy będzie dla
dogodności duchownych Kronika religijna Prze
glądu Poznańskiego odbijana osobno.

Kronika Religijna Przeglądu Poznańskiego
wychodzić ma tak jak i Przegląd co sześć tygodni
w poszytach najmniej półtora arkusza druku. Pre
nuraerata wynosi rocznie 1 Tal. 15 Sgr., półro
cznie 22 Sgr. 6 Fen.
Prenumerować można na wszystkich Królewskich
urzędach pocztowych, w księgarniach i w drukarni
Pawickiego
Gube w Poznaniu.
Półrocze bieżące liczy się od I. Lipca do osta
tniego Grudnia r. b., a zapisy przyjmują się od
dnia dzisiejszego.
OBWIESZCZENIE. ,
Zadzierzawione przez Jmci Pana Świtalskie
go miejsce wraz z budą z lewej strony wchodu do
ratusza, będzie publicznie wydzierżawione na trzy
lata od I. Stycznia r. 1855 aż do ostatniego dnia
Grudnia r. 1857.
Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny
na dzień 23. Września r. b. przed południem
o godzinie litej przed Panem P lich tą, Sekreta
rzem miasta, na ratuszu, na który chęć dzierża
wienia mających z tern nadmienieniem wzywamy,
iż warunki są do przejrzenia w naszej registraturze.
Poznań, dnia 3. Września 1854.
Magistrat.

ZAPOZEW EDYKTALNY.
1) Sylwester Radzi ej e w sk i syn na dniu
3. Lipca 1852. wSIachcinie powiatu Średzkiego zmarłego młynarza Michała Radzi ejewskiego z tegoż pierwszego małżeństwa i jeszcze
przed tymże zmarłą Maryanną z Pieprz ów,
który przed około 35 do 40 lat dom swego zwa
nego ojca opuścił, i jako młynarczyk na wendrówkę się miał udać, od tego czasu o swem życiu
i pobycie żadnej wiadomości niedał, i
2) Mikołaj Chi ud z i ń s k i w J a s z k o w i e
powiecie Sr ed z kim dnia 24. Grudnia 1813 roku
urodzony7 i syn zmarłego ekonoma Stanisława
i Justyny z Dydyńskich Chludzińskich
małżonków, który w roku 1830 swoje natenczas
zamieszkanie w Jeziorach pod Zaniemyślem po
wiecie Sredzkim opuścił, i się do królestwa pol
skiego udał, tamże do armii powstańców wstąpił,
przy zabraniu W arsza wy, ale przez wojsko rossyjskie od kuli armatnej zabitym być miał, od owe
go czasu, o swem życiu i pobycie, także żadnej
wiadomości niedał,
na wniosek ich najbliższych domniemanych sukcessorów resp. kuratora nieprzytomnych, niniej
szym publicznie wzywają się aby się do ich bliższe
go wysłuchania na
dzień 29. Grudnia r. b. zrana o godzinie II.
przed deputowanym Sędzią powiatowym Ur. Gromadzińskim tu w wyznaczonym terminie albo
osobiście stawili, lub o teraźniejszym ich pobycie
wiarygodnie i na piśmie donieśli, w przeciwnym
bowiem razie za zmarłych uważani i ich majątek
teraźniejszy i przyszły sukcessorom zgłaszającym
się i wylegitymowanym lub też Fiskusowi jako bonum racam przysądzonera i wydanem zostanie.
, Niewiadomi sukcessorowie lub spadkobiercy wy
żej wzmiankowanych osób, także publicznie zapozywają się, aby się w terminie tym z wnioskami
swemi celem prowadzenia legitymacyi zgłosili,

zajęci w polu nie zaopatrują targów przeto w większych konsumcyjnych mia
stach i pszenicę -płacono cokolwiek drożej.
To małe w targach zbożowych ożywienie o tyle przynajmniej na naszą
giełdę wpłynęło, że acz po zniżonych bardzo cenach można było na małe
partye zdecydować kupca. Główną część podlejszej zakupionej pszenicy obró
cono ku Berlinowi na potrzeby powodziami zniszczonego Szląska. Podwyż
szenia żadnego nie notujemy i owszem trzeba było się poddać zniżeniu, ale
przynajmniej tranzakcye były mozolne.
Na żyto
dość było
żądania
i cen
r —J,
„
.
5 sgr. do 6 sgr. 4 fen. na szeflu
podskoczyły. Sprzedano pszenicy szefli 15,780, żyta szefli 240.
Płacono za szefeł beri, wagi beri, Tal. sgr. fen.
Tal. sgr. fen.
2 15
86-88
pszenicy
2
21
8
2 20 10
88—89
3
4
3
3
4
D
3
91—92
3
5 10
Toruń przebyło tratew 36, belek sosnowych 14,974, dębów ych 2092,
bali.................
łasztów 125,
wody 3 stopy U cali. Z wy1
7',. klepek 31. — •Wysokość
”
jątkiem 3 dni czas mieliśmy najpiękniejszy.
Kursa zamian. — Londyn
I «ndvn 197|.
1071
Amsterdam 101. Hamburg 45.
Makowski Kendzior cf- Comp.
Warszawa 92.

Przybyli do Poznania dnia 16. Września.
BAZAR: Wilczyński z Krzyżanowa.
HOTEL RZYMSKI BOSCHA: Kamiński z Przystanek.
HOTEL BAWARSKI: Korytowski z Rogowa.
HOTEL DREZDEŃSKI: Taczanowski z Choryni.

w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami swe
mi co do sukcesyi wykluczeni zostaną.
Środa, dnia ID. Lutego 1854.
Królewski Sąd powiatowy. Wydział I.

Aukcya mebli i towarów.

Z dnia 9. na 10. Września w nocy uciekła z za
grodzenia w JRąbiniu źrebica trzyletnia gniada, cienka i rosła, mająca prawą nogę tylną białą.
wyżej kopyta, a u lewej przy kopycie i pętlinie białą.
Ktoby ją odszukał i dał znać do dominium
bill pod Kościanem, otrzyma przyzwoitą na
grodę.

Z polecenia tutejszego Król. Sądu powiatowego
sprzedawać będę przez publiczną licytacyę najwię
cej dającemu za gotówkę w poniedziałek i wto
rek dnia 18. i 19. Września r. b. przed połu
dniem od 9. i po południu od | do 3. godziny w lo
kalu aukcyjnym przy ulicy Magazynowej
Nr. 1.

w najnowszych wzorach po nadzwyczaj umiarko
wanych cenach są do nabycia w moim Handlu to
warów galanteryjnych, porcelany, fajansu i szkła.

rozmaiteniebie, towary i matęryaly piśmienne,

Cebule hyacentowe « inne nadeszły
do mnie w nader pięknym gatunku i sprzedaję ta
kowe po Berlińskich cenach cząstkowych.

jako to: stół kramny z szufladami, 2 stoły kramne
z repozytoryami, drzwiami i oknami, repozytorya
do książek, szafę do sukien, komodę, lustro, stoły,
krzesła, materyały piśmienne w wszelkich gatun
kach, oprawne księgi kontowe, tektury, parfumerye i mydełka rozmaite, itd. itd. i 2HG ptt~

csek tnbnki do zażywaniu.
tjobel^ sądowy aukcyonator.

MJHCTA.

fFe 'illoreli dn. 19. Września
r. b. przed południem od godziny 9| sprzedawać
będę drogą publicznej lięytacyi najwięcej dającemu
za gotówkę w lokalu aukcyjnym pod Nr. 18 Sze
rokiej ulicy

rozmaite mahoniowe meble
i inne,
jako to: kanapę, szafę do sukien, krzesła, komodę,
stolik z miednicą, zwierściadlo itd.;
dalej: książki rozmaitej mianowicie prawniczej tre
ści, repozytorium do książek, mahoniowe biórko,
obrazy, sprzęty domowe i kuchenne i dobry sztucer z przyborem; jako też Z pozostałości*
jedwabne i wełniane suknie i płaszczyki, bieliznę,
złote i srebrne przedmioty, jako to: lichtarze, łyżki,
cukierniczkę i t. d., złote pierścionki i naszyjniki.

liipschitz 9

Król, komissarz aukcyjny.

Mój Skład Sukna i Kortów
przeniosłem do lokalu, gdzie dawniej księgarnia p.
Stefańskiego była. Zawiadamiając o tern sza
nowną publiczność, polecam się i nadal jej łaska
wym względom.
JR Sobecki w Bazarze.

Sprzedaż.
Dnia 28. Września r. b. nastąpi sprzedaż kilku
wozów pocztowych, powozów, bryczek, koni
i ubiorów na takowe, a to za gotową zapłatą.
Gaj Wielki pod By ty ni em, dnia 15.
Września 1854.
Dominium.

Przyjąć jeszcze można kilku gimnazyastów lub
uczni z szkoły realnej od Św. iMichała na stancyę.
Bliższej wiadomości dowiedzieć się można na Je
zuickiej ulicy pod Nr. 4. obok Gimnazyum na par
terze.
'

Pokój z meblami lub bez, jest do wynajęcia przy
rogu Rynku i ulicy Wodnej Nr. 53. na 1. piętrze.

Obicia (tapety)
Nalhan Charty.

Rynek 90.

11. Rarlkoldy
przy Królewskiej ulicy Nr. 6./7.

Beciki od okowity
w najlepszym stanie tanio nabyć można pod Nr. 28,
Garbarskiej ulicy na dole.

Biały olejek smolny
w najlepszym gatunku ofiaruje tanio

Skład gazu i rafinerya oleju
Adolfa Asch.
Kaszę z prawdziwej Amerykańskiej kukurydzy,
kaszę z manny i Wiedeńską pszenną kaszę poleca
handel legumin Maurycego Akriske9
na rogu Wronieckiej i Kramarskiej ulicy Nr. 1.

Naszą jak najlepiej urządzoną winiarnię
otwieramy w dniu dzisiajszyra i polecamy
łaskawej Publiczności wina we wszelkich
gatunkach po cenach umiarkowanych.
W
Poznań, doia 14. Września 1854.

Pierwszą nadselkę świeżych lllbląg^
skich minogów cotylko otrzymał
Gustaw Stielefeld. Rynek Nr. 87.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 15. Września 1854.
Pożyczka rządowa dobrowolna...........
dito
z roku 1850...........
dito
i roku 1852............
Obligi długu skarbowego..................
dito premiów handlu morskiego .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej ..
dito miasta Berlina..................
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej
dito
Prus Wschodnich . .
dito
Pomorskie..................
dito
W.X. Poznańskiego..
dito
W.X.Pozn., nowe..
dito
Szląskie..
........
dito
Prus Zachodnich.. ■ •
Bilety rentowe Poznańskie ...........
Louisdory ................... ..
........
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk.

j
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