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Telegraficzne wiadomości.
Tryest, d. 2. Listopada. — Parowiec przybył tu z Lewanty i przywiózł
wiadomości z Konstantynopola dn. 23. Paźdz. Gazeta tryestska donosi
według otrzymanych sprawozdań, źe bombardowanie Sewastopola od strony
morza trwało d. 17. b. m. przez 5 godzin i brało w nim udział 22 liniowych
okrętów. Ogień rozpoczął okręt »Charleparane«, który też najwięcej ucierpiał
w ciągu bombardowania i nie może być użytym. Okręt admiralski Wille de
Paris« także ucierpiał od bomby, która trzech adjutantów admirała Ilameliua
rozerwała, sam admirał został nietknięty. »Retribution« wraz z innemi okrę
tami wojennemi przybyły do naprawy do Konstantynopola. W skutek bom
bardowania od morza została zburzona jedna silna wieża w Sewastopolu.
Paryż, d. 2. Listopada. — Dzisiejszy Monitor donosi z Bukarestu d.
30. p. m.: ks. Gorczakow rozkazał w skutek poruszeń Sadyka baszy nad linią
Seretu powrócić wojsku rosyjskiemu, które nic przeszło jeszcze Dniestru, na
stanowisko nad Prutem i Dunajem. Achmet basza otrzymał rozkaz do połą
czenia się z Saydem baszą w 10,000, gdy Iskender bej ma posunąć się naprzód
w Dobruczy.
Dalej donoszą z Bukarestu pod d. 30. Paźdz., że przybył do Warny d.
26. wieczorem, parowiec angielski z pod Sewastopola i przy wiózł wiadomości
z 25. b. m. według których bombardowanie Sewastopola coraz silniej się od
bywało i że oblegający wymierzyli działa przeciw bramom miasta. Sewastopol
zapełniony poległymi i rannymi. Admirał Nachimow poległ od bomby.
Dzisiejszy Monitor donosi urzędownie, że 25 pułków liniowej piechoty
i strzelcy piesi stanowić będą lekką piechotę.
Petersburg, 2 Listopada. — Ks. Menszykow donosi pod d. 27. Paźdz.
wieczorem, że po bitwie d. 25 Paźdz. nic nie przedsięwzięto przeciw jenera
łowi Liprandemu. Ogień przeciw fortecy słabł wT d. 26. i 27. Paźdz., a Rosvanie nań ze skutkiem odpowiadali. Napaści od strony morza nie ponowiono.
Berlin, d. 4. Listopada. —Naj. Pan raczył nadać kantorowi Wcndke
w Mohrungen i nauczycielowi ewanielickiemu Hcuser w Ilerzkamp, po
wszechną oznrkę honorową.
Berlin, d. 4. Listopada. — Dzisiejszy Staatsanzeiger zamieszcza
najwyższy przywilej z d. 4. Października 1854. r. względem wypuszczenia
w obieg obligacyi szubińskiego powiatu do wysokości 71,840 tal., celem bu
dowania w tamecznym powiecie dróg żwirowych, począwszy od granicy po
wiatu mogilnickiego przez Barcin, Łabiszyn aż do granicy bydgoskiego po
wiatu pod Walownicą, ,a z Barcina ku granicy powiatu mogilnickiego ku Pa
kości; z Szubina przez Żnin aż do granicy powiatu mogilnickiego ku Gnieznu;
z Szubina przez Rynarzewo aż do granicy powiatu bydgoskiego ku Bydgo
szczy; z Szubina do Kcyni i z Szubina do Łabiszyna, którym drogom żwiro
wym nadane zostają przywileje fiskalne na mocy najwyższego rozporządzenia
z dnia 4. Października 1851., zamieszczonego także w dzisiajszym Staatsanzeigerzc.
,
Berlin, d. 3. Listopada. — Potwierdza się wiadomość o wysianiu noty
pruskiej do Petersburga z poleceniem 4 punktów zawierających gwaraneye,
i wezwaniem, aby wojska rosyjskie cofnęły się od granicy galicyjskiej. Tru
dno dotąd dociec, o ile przyszło do skutku porozumienie pomiędzy Prusami
a Austryą w skutek przyjęcia lub odrzucenia tych pruskich propozycj i. Zdaje
się jednak, że podróż pana v. d. Pfordten do Wiednia z tern zostaje w sty
czności.
. ,
. .
Wiesbaden, 1. Listopada. — r r a k 1 u r ter J o u r. donosi, ze wiado
mość rozgłoszona przez niemieckie dzienniki o zjeździe Polaków w W iesbadenie okazała się kłamstwem.
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Wiener Frcmdcn blat t donosi: o bitwie którą, stoczył jen. Lipr^iiuł
dnia 25. Października odbieramy teraz bliższe wiadomości. Jenerał Liprandi,
który dowodzi 35 szwadronami kawaleryi i 22 batalionami piechoty wiąz
z licznym parkiem artyleryi, uderzył na odrębny obóz angielski tylko dywizyą
jedną swojego korpusu. Po wzięciu 4 redut szturmem, kawalerya zdecydo
wała bitwę. Z taką siłą uderzyła kawalerya jego na angielską, ze ostatnia
utraciła 6U0 ludzi. Oprócz tego wpadło w ręce rosyjskie 11 armat angielskich.
_ _ Austryacki Soldatcnfreund opisuje wypadki pod Sewastopolem
od d. 15. Paźdz. wedle rossyjskich urzędowych sprawozdań: dnia 16. podstą
pili sprzymierzeni na pół mili od Sewastopola; pierwsza dywizya angielska za
jęła stanowisko na stoczystościazh Czerniawskiej doliny i opanowała wodociąg
opatrujący załogę scwastopolską w wodę do picia. W nocy z 16. na 1/. Kos-

sjanie uczjmili wycieczkę na stanowisko sprzymierzonych nad Czerniawa, dy
wizya angielska była przymuszoną cofnąć się do rezerw, utraciwszy 150 swoich
w poległych, rannych i wziętych do niewoli. Pierwsze bombardowanie choć
słabe rozpoczęło się dnia 16. Paźdz. i tegoż dnia ciężkie działa tureckie zde
montowały 6 armat rossyjskich w bateryi Nr. 10., które w czasie wycieczki
nocnej z dnia 16. na 17. zastąpiono innemi. Wycieczka ta atoli nieodniosła
skutku żadnego bo nazajutrz rozpoczęli sprzymierzeni bombardowanie na do
bre ze wszystkich stron. Kilka set dział biło z bateryi lądowych i okrętów
na część południową miasta, tak ze az ziemia się trzęsła. Grzmot armat do
chodził aź do Oczakowa przy ujściu Dniepru, Flota sprzymierzona zbliżyła
się w bojowym szyku do wejścia zatoki sewastopolskiej, gdzie na nią czekała
flota rossyjska w 12 linijowych okrętów i 9 parowców, wraz z bateryami
nadbrzeżnemi i warowniami, bronionemi przez 1000 armat, które nieustanny
i okropny utrzymywały ogień. Zaraz na początku bitwy uszkodzono trzy
okręty Iinijowe floty połączonej. Francuski admirał kazał więc tylko strze
lać do bateryi warowni kwarantanny, a przeciw flocie rossyjskiej z dalekiej
odległości działami 90 funtowemi, czyli innemi słowy, był przymuszony co
fnąć się z zatoki, dla ochronienia swoich okrętów. Flota rossyjska stała nieporuszona i tej okoliczności przypisać należy, że paręset utraciła ludzi z osad.
Podobną stratę ponieśli Rossyanie w obronie bateryi nadbrzeżnych. Wicead
mira! Kornilew tegoż dnia poległ na placu przed teatrem od kuli 90 funtowej,
obok niego poległo 6 pierwszych oficerów sztabowych i przeszło 500 żołniei'z>’ w kilku godzinach. Sprzymierzeni równe ponieść musieli straty, lubo
o nich medonoszą. Dnia 18. posłał książę iiienszyKow goucow uo rtfrcŁvr..,
aby reszta korpusu Dannenberga na wozach przybyła do Bakcźiseraju. Te
goż dnia otrzymali sprzymierzeni w Bałakławie posiłki w ludziach i koniach,
tudzież 1300 wołów, które kozacy zabrali wraz z 240 Francuzami je eskortującemi, a pastuchów bułgarskich wykłuli.
— Smutne szczegóły, pisze p. Lemcinne w Debatach, przesłane przez
korespondentów wschodnich co do stanu rannych i chorych, sprawiły w An
glii mocne wrażenie. Rząd angielski nowych użył sposobów, aby lepiej uorganizować służbę szpitalną , składki narodowe zewsząd zsyłać zaczęto tak, że
w przeciągu mniej jak tygodnia przeszło 200,000 fr. posłano do redakcyi tego
dziennika, który pierwszy objawił smutne położenie szpitalów angielskich
w Konstantynopolu. Królowa także wyznaczyła komisyą, w celu uorganizowania kasy patryotycznej dla wdów i sierót żołnierzy i marynarzy, którzy
obecnie w wojnie polegną I naturalnie stanęła na czele subskrypcyi. Nare
szcie trzecia składka publiczna urządzona jest od sześciu miesięcy, która się
zowie Towarzystwem centralnem pomocy dla rodzin żołnierskich, Towarzy
stwo to zebrało już przeszło 2. mil. fr.
Rząd angielski w skutek czynionych sobie zarzutów, o brak ludzi w słu
żbie lekarskiej i potrzebnych rekwizytów, ogłosił usprawiedliwienie w dzien
nikach. Czytamy w niem, że od czasu wyprawy armii wschodniej angielskiej,
wysłano do Konstantynopola przeszło 8300 fint. szarpi, a że Anglicy, jak słu
sznie uczyni! uwagę p. Lemoiue, nie mogą się powstrzymać od uwag staty
stycznych, wyrachowali też zaraz wieleby rozłożoną tą szarpią morgów zie
mi pokryć można. Wysłano także na wschód 1200 tuzinów butelek portwainu, 500 gellonów wódki, 26 centnarów herbaty, i w tej chwili jest w dro
dze mały dodatek 600 tuzinów butelek wina i 200 galionów wódki. Co do
lekarzy i chirurgów wojskawych, tylko było 276, to jest 1 na 97 ludzi, gdy
tymczasem w wojnach hiszpańskich mieli Anglicy 1 na 154, Mieli także An
glicy 21 wozów ambulansowych, z których każdy 12 chorych mógł w sobie
pomieścić. Wszakże nieprzewidziano tego co się stało. Większą część tych
pomocniczych zasobów zostawić musiano w Warnie, aby nie utrudniać ru
chów wyprawy krymskiej. Te wozy7 ambulansowe są bardzo pięknym wy
nalazkiem, ale oraz bardzo wielkiem utrudzeniem w marszach,, i dla tego stary
ks. Wellington nic pozwolił nigdy, aby użytemi były w służbie wojskowej.
W każdym razie, jawność prasy angielskiej przyczyniła się do poruszenia
czynności i udziału całej Anglii w tym kierunku. Pieniądze wpływają ze
wszech stron. Rząd angielski otworzył posłowi swemu w Konstantynopolu
kredyt nieograniczony na potrzeby rannych i chorych.
Jużeśmy wspominali raz o uwielbieniu, jakie w Anglikach wywołuje po
święcenie sióstr miłosierdzia. Czytamy znowu w jedej korcspondencyi an
gielskiej: »Widać ciągle w ulicach Pera szare siostry, za któremi żołnierze
niosą w koszach lekarstwa, a gdy przechodzą w czarnych swych sukniach
i białych kwefach na głowie, Turcy stawają z otworzonemi usty i wytrzyszczonemi oczyma, przypatrując się temu nowemu rodzajowi kobiet giaurow.
Prawdziwe to błogosławieństwo dla szpitali#. Nieporównana wyzszosc ko-
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tak wyraźnie się odbiła, że rząd anbiet w staraniach koło chory c
)ntynopola 40 kobiet do pilnowania chogielski wysyła w tej chwili do Konstancin p
rych, które wybi ał z szpita °'v ?rapa ofiar na wschodzie aniżeli bitwy. Przez
Cholera nierównie wl5ceJI. na gOjcra polu bez namiotów, bez schronie15 dni armia angielska zos braku Wody obie armie znalazły się w kraju
nia i bez ognia; a po . &
ami ; oprzeć s-1? tej pokusie nie mogły. Dzienprzepełmonyin owocu
j
m listami opisującemi wypadki juz daniki angielskiei nap>
f ciekawerai. I tak zdaje się, źe w przeciągu
wne ale z szczeg
, armie sprzymierzone zebrały tysiące karani48 godzin po u
.ch
trze|iwaniem tak, ze dzień i noc gwizdały
^wszystkich kierunkach. Anglicy ubrali namiot Raglana w ogromne
nim dy uloio-e z b™"i zodb>’tćj- Szkot^.' ='vard\c ,k
slf 0 zaszcz^:
Zh wziął iedyne działo, którego uwieść nie zdołali Rosyante. Szkoci
„oadl pierwsi do reduty, ale gwardye zapisały pterwsze kredą na armacie
nazw sko pułku. Górale stracili mało łudź, z powodu szybkości niesłychanej
z jaka poszli do szturmu, nie zatrzymując się nawet, aby raz dac ogma. Ci
zatem którzy nie padli, znaleźli się natychmiast w reducie. Karabiny zwane
Minió okropnie dawały się we znaki. Mówią, ze kule, które człowieka wskros
nrzeszyły raniły jeszcze stojących w drugim szeregu.
P
Po bitwie chowano umarłych w wielkich dołach wspólnych, Rosyan za
równo z innemi. Zostało dużo rannych rosyjskich: lord Raglan poruczył ich
lekarzowi angielskiemu, któremu dał instrukcje, aby zatknął chorągiew parlamentarską w razie gdyby nieprzyjaciel powrócił na plac boju. Lord Raglan
zebrał także głównych mieszkańców ze wsi tatarskiej będącej w tej dolinie,
wytłumaczył im, że rannych Rosyan i lekarza angielskiego zostawia pod ich
opieką. Rosyanie obiecali, że będą posłuszni lekarzowi i w razie danym obro
nić go potrafią. Wtedy obie armie w dalszy udały się pochód. Ze wschodem
słońca, pis>ze korespondent angielski, Francuzi zebrali wszystkich swoich do
boszy i wszystkie muzyki na najwyższy szczyt zdobytych wzgórzów, i wśród
bicia bębnów i odłosu trąb i muzyki przy rotowym ogniu ogłosili jakoby świa
tu zwycięztwo nad Almą. Było w tein pełno życia, przenikało to wskroś i po
rywało, a otaczająca cisza i mgła ranna przyczyniła się do wrażenia, które
opisać trudno, ale którego nic w pamięci nie zatrze.
Na najwyższym wzgórzu, na wieży telegraficznej gdzie naprzód ukazał
się sztandar trójkolorowy, Francuzi położyli prosty napis: Bitwa nad Almą
dnia 20. PFrsesmTz 1854. Chociaż Rosyanie cofali się w porządku tak, że
zabrali wszystkie działa z sobą, zostawiali jednak po drodze wielką liczbę ran
nych których armie sprzymierzone ciągle zbierały. Jako szczegół dość cie
kawy podają, że gdy przednie straże zbliżały się do wsi Kaczy wjszło 2ch
popow greckich do lorda Raglana prosząc go o protekcyą dla kościoła. Jen.
angielski dał im natychmiast straż potrzebną. Kościół był bardzo ozdobny
i bogaty: jedyny to budynek który się cały przechował. Resztę domów złupili sami Rosyanie i nie trudno też było Anglikom dokończyć dzieła, lam
po raz pierwszy Anglicy użyli przyjemności odegrania »God save the queen«
na fortepianie rosyjskim; prawda żc był to fortepian Erarda, tak jak porce
lana w tym domu była angielska. Skoro lord Raglan przybył do Bałaklawy,
ohviv>M»
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na tacy prosząc o protekcyą. Zresztą mieszkańcy gdy pierwsza trwoga mi
nęła, wrócili do miasta.
Do tych szczegółów podanych przez p. Lemoine dodajemy jeden jeszcze
o którym dowiedzieliśmy się z pewnego źródła, tyczący się medalu Matki
Boskiej który zasłonił w bitwie pod Almą jenerała Canroberta. Przy poże
gnaniu z cesarzową w Paryżu znajdował się nie tylko jenerał Canrobert ale
także jenerał Bosquet i dwóch innych. Skoro cesarzowa dała medal jenera
łowi Canrobert, posunął się jenerał Bosquet i rzeki: «Naj. Pani nie bierz mi
tego za złe, gdy jej powiem szczerze, że odznaczenie którem zaszczycasz je
nerała Canroberta wzbudza w nas prawdziwą zazdrość." — »Dałam medal, od
powiedziała na to cesarzowa jenerałowi Canrobertowi, bo wiem jaki użytek
z niego zrobi." — „Mogę zaręczyć WCMości, powiedział wtedy jenerał Bosquet, że każden z nas przyjąłby medal Matki Boskiej z tern samem religijnem
uczuciem, z jakiem go przyjął jenerał Canrobert." Cesarzowa z radością
przyjęła te wyrazy i natychmiast zadosyć uczyniła życzeniu stojących przed
nią dzielnych wojowników.
(Kor. Cz.) Z nad dolnego Dunaju, 21. Października. — Wiadomo
ści z Sewastopola nadeszłe tu przez Odessę dochodzą do dnia 21. Bombardo
wanie trwa ciągle. Skutek jego ma być dla sprzymierzonych bardzo zaspo
kajający. Ze Rosyanie odnieśli także niejakie korzyści, że wiele okrętów floty
sprzymierzonej bardzo uszkodzili, że pewną liczbę dział armii oblegającej
zdemontowali, jest rzeczą bardzo naturalną, bo w takiej walce straty muszą
być po obudwu stronach. Podług wiadomości z Warny, sprzymierzeni wy
bili z dnia 17. na 18. dwa wyłomy, a w dniu 19. miało przyjść do spotkania
się obydwóch armii, które jednak żadnego nie przyniosło skutku. Admirał
Korniłow poległ ugodzony czerepem pękniętej bomby.
Podług wiarogodnych wiadomości z Bukarestu, Muszar basza komendant
tamecznej załogi i Derwisz basza komisarz turecki w księstwach, usunięci zo
stali z posad swoich. Komisarzem tureckim został Fuad Eflendi. Dotąd ho
spodar wołoski utrzymywał zawsze własnego ajenta w Konstantynopolu,
w skutku czego ks. Stirbey zamianował takim ajentem Logoteta Aksardżi i wy
słał go do głównej kwatery tureckiej. Ministeryum tureckie atoli nie uznało
go i na tym samym statku parowym, na którym przyjechał, musial powró
cić do Warny.
Na morzu Czarnem znowu uspokoiło się nieco, i wszystkie okręty, które
dla burz w Warnic przytrzymane zostały, wypłynęły teraz z posiłkami do
Krymu.
jfiMIeslwo polskie.
Warszawa, 28. Października. — Gaz. wezerska donosi: mamy tu
teraz liczną załogę. Okręg miasta położony na zachód od cytadeli ku placowi
muranowskiemu, gdzie co piątek odbywają się targi na konie, teraz zrównany
jest z ziemią i tworzy stoczystość cytadeli, która się rozciąga aż do Potoku
i tworzy okręg widny na 6 wiorst w około. Przed cytadelą zbudowano wie
że okrągłe, przez co zamieniono cytadelę w fortecę. Podobna warownia wznosi
się na prawym brzegu Wisły, która broni mostu. — Rossyanie twierdzą upór-

czy wie, że cokolwiek piszą dyplomaci o gwarancyach, somacyach, wszystko
to jest błachciD, bo Austrya mimo swej opozycji na piśmie, nie wystąpi
zbrojno przeciw Rossyi. Powołując się zaś na wypadki w latach 1829 i 1829
twierdzą oni, że dyplomacya dobrze rozważyła już wówczas skutki poczwór
nego sprzymierza przeciw Rossyi i przeniosła wojnę nad niekorzystny pokój.
Ta myśl przeważa także w obecnej polityce gabinetu petersburgskiego i będzie
nadal dopóty utrzymywaną, dopóki Austrya i Prusy zachowają się na stano
wisku zbrojnej neutralności.

Francya,

Paryż, 31 Października.— Dzisiejszy Moni tor zamieszcza następującą
notę: ustęp w liście cesarza do marszalkowej St. Arnaud „opierając się bojaźliwym zdaniom«, uległ błędnemu tłumaczeniu. Ustęp ten, miał głównie na
celu pokazać szczególniejszą energią marszałka St. Arnaud w obec różnych
zdań, które po radach w armii francuskiej i flocie się objawiały.
— Minister wojny otrzymał sprawozdanie od tymczasowego gubernatora
Algieryi Pełissiera, o działaniach świetnych przeciw części Ouled Naiłs, która
korzystając z obecnego położenia rzeczy, zbuntowała się. Sprawozdanie to
brzmi jak następuje: wszystkie pokolenia Sahary Ouled Naiłs, które zebrał
dowódzca Laghuatu, Dubarrail, w okolicy Dielfu, aby je uchylić z pod poduszczań szeryfa Ben Abdallaha, przeniosły za pozwoleniem tego dowódzcy
swe obozy na piękne pastwiska niedaleko wsi Messad. Dubarrailnie zaniedbał
mieć je na oku i z jego rozkazu wyszedł porucznik d’Ornano, komendant po
cztu DieJfy z kilku spahami, niektórymi konnymi z Makhezen, 20 strzelcami
i 400 kawalerzystami gumu do Messady. Dnia 12. Października z rana do
wiedział się, że 2 do 300 pieszych Ouled Amlakrousa pokazało się na jego tyle
i wkrótce doszła wiadomość, żc oni zabili wachmistrza zdradliwym sposobem,
który szedł w tylnej straży ze spahami i 60 konnymi gumu. Szybko ruszył
na koniu d’Ornano na miejsce wypadku, wzmocnił straż wszystkiemi gumami
i rzucił się ze spahami, konnymi z Makhezen i strzelcami na Amlakrouasów,
k.órym ubił 15 i odparł. W walce ubito pod nim i pod porucznikiem konie
i obu ocalili dwaj spahowie, z których jeden ciężko został ranny. Amlakruasowie powtórnie napadli na straż tylną, ale ich znów odparto z ubiciem ich
20, poczem schronili się między skały, a d’Ornano utraciwszy 4 w poległych
i 9 w rannych, dalej maszerował do Messadu, gdzie rozłożył się obozem.
Dubarrail dowiedziawszy się na dniu 13. o tern co zaszło, postanowił natych
miast ścigać buntowników, zebrał kolumnę z 500 wojowników z Loghuatu
dnia 15. i połączył się z d’0rnanem a ściągnąwszy jeszcze kolumnę z Buhady,
uderzył na Amlakruasów rozstawionych pomiędzy skałami, którym ubił 80,
a nacierający zabrali im 8000 skopów i 800 wielbłądów, nieinając ani jednego
poległego, tylko kilku rannych. Pelissier sądzi, żc ta chłosta utrzyma resztę
pokoleń koczujących w posłuszeństwie i kończy swoje sprawozdanie depeszą
z Oranu dm 24. Października: jenerał Arrenc donosi według pisma otrzyma
nego z Sidi Hamza, że do Ouergli nasze gumy przybyły, a Ben Abdallah
cofnął się na wschód.
— Dziś odbyły się manewra na polu marsowem dywizyi z armii pary
skiej pod dowództwem marszałka Magnan.
— Dwunastu młodych wojskowych egipskich przysłał tu wicekról Egi
ptu, aby się wyćwiczyli w służbie strzelców winceńskich. Mają odbywać
te ćwiczenia w 2. batalionie, który stoi w Vincennes.
— Z Bajonny donoszą, że tam na dn. 19. Października nadesłano baraki
żelazne z Anglii dla czterech obozów pod Boulogne Każdy barak jest długi
na 110 stóp, 35 stóp szeroki i kosztuje 7500 fr. Dla samego obozu bulońskiego jest takich baraków 10 przeznaczonych, za które cesarz płaci z własnej
szkatuły.
— Rossyjskim jeńcom na wyspie Ais wyznaczono w skutek nowego
rozporządzenia większy żołd. Ołicerowie niższych stopni mają pobierać mie
sięcznie licząc od czasu wylądowania do Francyi 100 fr., oficerowie sztabowi
200 fr., jenerał brygady 250 fr., jenerał dywizyi 333 fr. Każda żona oficer
ska pobierać będzie 50 fr. miesięcznie. Podoficerom wyznaczono 7 centimów
dziennie, racye połowę, a ich żonom po racyi chlcba. Oficerowie niedostają
żywności. Z powodu spóźnionej pory roku, tylko 50 jeńców zatrudniają ro
botami. Oficerowie mają otrzymać pozwolenie do wybrania miasta jednego
na mieszkanie z wyjątkiem Paryża. Dwóch kapitanów pozostanie przy jeń
cach, jako tłumacze, a za to pobierać będą dziennie dodatku do żołdu 75 cent.
—• »Scamander« przybił do Marsylii i przywiózł następujące wiadomości:
dnia 19. Września część egipskiego kontyngensu wsiadła na trzy parowce,
które ją powiozły do Turcyi. Wojskiem owem egipskiem dowodzi Menekli
basza. Od dn II. Października przepłynęło 10 parowców około Malty z woj
skami francuskiemi i angielskiemi, dalej 20 brygów z kawaleryą. Na trzy
okręty linijowe składają obecnie 900,000 racyi żywności i na nich także ma
popłynąć wojsko do Krymu. — W warsztatach okrętowych pracuje tam
3000 robotników. Mnóstwo cudzoziemskich parowców najęto na służbę
armii w Krymie.
— Mnóstwo ciekawych udało się dziś na giełdę, ponieważ spodziewano się,
że tam będzie przybitą wiadomość o wzięciu Sewastopola. Cesarz miał dziś
z rana otrzymać telegrafem liczbami napisaną depeszę od jenerała Canroberta,
w której donosi, że stanowczą nadeśle wiadomość z pod Sewastopola dnia 2.
Listopada. Jeden z wyższych oficerów ofiarował 100 lujdorów na zakład, że
w przeciągu trzech dni armaty inwalidów doniosą o wzięciu Sewastopola.
Dzienniki rządowe ani wątpią o pomyślnym wypadku wyprawy. Constitutionnel mówi w tej mierze: może dni kilka będzie potrzeba zaczekać na wia
domość o wzięciu Sewastopola, ale ono jest nieuchronne. Fortecę tę mogłaby
tylko zwycięzka armia obronić, ale stanowiska sprzymierzeńców są zbyt silne
począwszy od Cherzonezu aż do Czerniawy, aby się miały obawiać korpusu
Menszykowa. Zresztą zwraca na to uwagę Consti tutio n nel, że chociaż
Sewastopol od strony lądu niema regularnych foryfikacyi, jednakowoż liczne
posiada zewnętrzne dzieła, których bronią ciężkie działa z floty rosyjskiej,
tak że na ogień armii sprzymierzonych odpowiada 1500 dział rosyjskich z Se
wastopola, co za prawdę z niczern nie da się porównać.
— W urzędowych kołach upowszechniła się dziś płonna pogłoskao wzięciu Sewastopola. Niemogłem się dowiedzieć, powiada korespondent
gazety kolońskiej, czyli rząd otrzymał rzeczywiście depeszę urzędową o wzię
ciu Sewastopola. To przecie mogę zaręczyć, że gubernator w St. Cloud za-
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lołył się o 100 lujdorów, iż Francuzi znajdują się od dnia 25. Października
o
Wiadomości handlowe.
w Sewastopolu.
Berlin, d. 3. List. — Pszenica 86—97 tal.; Zyto 63—68 tal., jęczmień
— Dyrektor muzyki Dietsch wrócił z zagranicy, dokąd go wysłał mini 46 52 tal., owies 29—33 tal,, groch 60—70 tal., olej rzepiowy 15A tal
ster Fould, aby się postarał o dobrych śpiewaków i śpiewaczki do wielkiej olćj lniany15} tal., okowita bez beczki 38—37| tal.
*
opery. Niewiadomo czy misya się jego udała.
Gdańsk, d. 2. Listopada. — Targi angielskie w upłynionyra tygodniu
Dziś wieczorem odegranym będzie najnowszy dramat Jerzego Sanda były bez ożywienia, a przy obfitych dowozach krajowych młynarze i pieka
w Gymnase Fiaminio.
rze mogąc z łatwością zaopatrzyć się, wymogli na pszenicy krajowej 3 de 4
SHalicya
szyi, na kwarterze zniżenia. Zagraniczna po dawniejszych notowaniach słaby
Lwów, 20. Paźdz. — Jeszcze słów parę o naszym zakładzie agronomi i ograniczony miała odbyt. Opinija była bez dalszego uchylenia się cen.
cznym, a w szczególności o jego funduszach. Poprzednio już pisząc o tym
W ciągu tygodnia przybyło do Londynu:
przedmiocie, wspomniałem, że kwota za pomocą dobrowolnych składek ze
Pszenicy. Jęczmienia. Owsa. Bobu i grochu. Siemie lniane i rzepak. Mąki cen.
7454.
9021.
1171.
_
1
34 125.
brana wystarczyła zaledwo na kupno Dublan, i że na urządzenie zakładu z kraju 13,291.
—
3289.
2995.
—
4852.
z zebranych w kraju składek zaledwie 700 zlr. pozostało. Jednakże urządze z zagr. 2880.
nie gospodarstwa i szkoły wymaga o wiele większej summy, niż kupno samego
Targi prowincyonalne szkockie i irlandzkie pod wrażeniem wiadomości
folwarku Na samo tylko otwarcie szkoły potrzebuje zakład około 8000 złr., londyńskich zamknęły się słabo.
a mianowicie na wystawienie budynku szkolnego i na wewnętrzne jego urzą
We Francy i żadnej nie możemy notować odmiany. Potrzeby wielkie
dzenie; na roczne zaś utrzymanie szkoły, a w szczególności na pensye i na a dostarczenia zaledwie odpowiadające żądaniu. Rząd zakazał palenia spiry
środki naukowe, potrzebuje on według przyjętego planu przeszło 5500 złr. tusu z ziarna i kartofli chcąc te produkta wyłącznie dla konsumcyi ludności za
roczoie. Tymczasem ma szkoła rolnicza dotąd jedynie po 1500 zlr. na dzie trzymać.
W Holandyi ostatnie targi i co do cen i co do ruchu upadły. Toż samo
sięć lat od rządu, a po 100 zlr. rocznic od arcyksięcia Alberta zapewnione.
Nierównie większe kwoty pochłonie gospodarstwo. Aby na odpowie o wszystkich portowych niemieckich targach rausnny powiedzieć.
U nas w miarę słabszych doniesień w Anglii ustawała chęć kupna i ceny
dniej stopie postawione być mogło, potrzebuje towarzystwo agronomiczne
według kosztorysu komitetu 12,000 zlr.; w ogóle urządzenie całego zakładu się cofały. Cale tygodniowe zniżenie możemy od 50 do 60 guld. na łaszcie
wymaga 72,000 zlr., nie licząc w to rocznego funduszu na utrzymanie szkoły notować a na słabszych gatunkach jeszcze niżej.
Szefel berliński.
potrzebnego.
Płacono za łaszt wagi holend. guld. pr. Tal. sgr. fen. Tal. sgr. fen
Na te tak rozliczne wydatki, ma komitet następujące fundusze:
3
5 —
3 17 6
1) Dar jednorazowy od rządu na pierwsze potrzeby w kwocie 3000 złr. Pszenicy ze spichrza 125—128 570—645
„
128/9—130
630-685
3
13 _
3 24 2
2) Dar Towarzystwa Kredytowego w kwocie 3000.
131/2—134
685—710
3 24
2
3 28 4
3) Sperandę indemnizacyjną z Dublan, wynoszącą około 12,000.
Żyta świeżego 118—123
365—390
2 — 10
2
5 _
4) Zapis ś. p. hr. Stanisława Borkowskiego w kwocie 4000 złr., który
Grochu
»
«
»
409
—
—■
—
2
6
8
to zapis jednakże nie na zakład lecz na stypendya dla uczniów jest
Czas mamy nadzwyczajnie piękny, nocami małe przymrozki. W ciągu
przeznaczony.
5) Zapis ś. p. Kunegundy Brześciańskiej w kwocie 1000 zlr., który po tyogodnia przebyło Toruń na 24 traftwach i 7 berlinkach. Pszenicy łasztów 12,
siemienia lnianego 11, konopi cent. 304, potażu beczek 9, belek sosnowych
dobno wkrótce ma być komitetowi wypłacony.
W ogóle gotowe i spodziewane fundusze wynoszą zaledwie 23,000 złr., 9206, sztuk dębowych 671.
Wysokość wody w Toruniu 1 stopa 4 cale.
do której summy przyczynią się zapewne jeszcze stany krajowe z dochodów
Kursa zamian. — Londyn 196}. Hamburg 44|. Amsterdam 100|.
domestykalnych. Z wdzięcznością zapisać tu należy, że rząd oprócz powyż
Makowski Kendzior
Comp.
szych 3000 na urządzenie i 1500 zlr. na szkolę, przeznaczył także po 1000
złr. rocznic przez 10 lat na stypendya dla uczniów; zaś p. Józef Nikorowicz
Sir. lolerya w ESerlinie.
ofiarował swoje kamienio-łomy w Grzybowicach na użytek zakładu.
W dalszem ciągnieniu 4 kl. 110 kr. loteryi padly 2 wygrana 5000 tal. na
Wyszczególnione pozycye funduszu zakładu agronomicznego dowodzą,
że zakład ten nie będzie należycie urządzony, jeżeli mu nie przyjdzie w pomoc nra: 84,276 i 89,550.; 2 wygrane po 2000 tal. na nra: 27,835 i 36,880.;
silne wsparcie z kraju. Jakoż obecny stan Dublan okazuje to najdowodniej. 35 wygranych po 1000 tal na nra: 434. 1650. 2221. 3858. 11,202. 11,633.
Chcąc w tym roku szkołę otworzyć, potrzeba było wprzód pomyśleć o bu 19,378. 24,444. 25,117. 25,832. 26,716. 27,365. 27,681. 28,448. 29,917.
dynku szkolnym, lecz że fundusze były za małe, nie był komitet w stanie 30,110. 30,309. 31,075. 32,327. 37,414. 38,410. 49,171. 49,213. 49,766.
wymurować szkoły i kazał ją z drzewa wybudować. Otóż brak funduszów 50,551. 51,127. 56,258. 60,844. 61,399. 64,878. 68,712. 68,890. 72,006.
paraliżuje pomyślność zakładu w samym jego poczętku. Niekorzystniej jeszcze 85,467. i 85,528.; 51 wygranych po 500 tal. na nra: 947. 1045. 3538. 4558.
wpłyną szczupłe fundusze na wybór dyrektora i nauczycieli, bo komitet nie 10,303. 10,814. 11,249. 12,260. 13,414. 14,727. 19,732. 20,108. 20,110.
będzie w stanie zapewnić im dzisiaj pensyi, ani też emerytury, i dla tych po 20,138. 20,219. 20,702. 20,879. 21,792. 22,043. 23,249. 23,413. 23,528.
wodów nie łatwo znajdzie się człowiek uczony, któryby się chciał chwycić 30,174. 31.378. 31,691. 33,126. 35,320. 35,478. 35,563. 36,158. 39 003
tak ślizkiego zawodu. W takim składzie rzeczy przyszłość zakładu spoczywa 39,508. 43,772. 43,970. 45,889. 49,061. 49,475. 49,546. 52,012. 59267*
w rękach obywateli. Wszakże dodać tu muszę, że wszelkie kwoty ofiaro 64,164. 66,242. 71,239. 71,549. 72,811. 75,794. 80,410. 80,959. 82’,887*.
wane na zakład a 25 złr. przenoszące, będą w swoim czasie zwrócone, co 83,829. i 87,638.; 57 wygranych po 200 tal. na nra: 306. 2244. 3173. 3533
4842. 5297. 6290. 8924. 8998. 11,631. 11,852. 15,431. 16,691. 16,906*
tern łatwiej nastąpić może, że dochody z gospodarstwa w Dublanach na ten
19,558. 26,023.
56,274. 26,532. 28,198. 28.736. 30,432. 30,477. 32,895
cel obrócone będą.
33,221.
36,461.
38,131.
38,977. 40,930. 41,029. 47,151. 47,656. 50,750*
Do mego sprawozdania o posiedzeniu publicznem zakładu naukowego
imienia Ossolińskich, które w numerze 238. dziennika jest umieszczone, wci 51,810. 52,302. 54,262. 54,372. 57,895. 60,491. 60,827. 61,059. 61,135.
snęła się omyłka. Zakład ten nabył archiwum familii Mniszchów, nie zaś fa 62,444. 63,071. 63,530. 66,225. 66,291. 70,567. 70,685. 73,197. 74,035
milii Mniszków, również znajdujące się w tern archiwum korespondencyc.; od 79,948. 81,078. 81,134. 81,138. 85,010. 86,453. i 89,095.
noszą się do członków rodziny Mniszchów nie zaś Mniszków.
Czas.
Przybyli do Poznania dnia 4. Listopada.

S&wajcarya*

Bern, 28. Października. — Sabaudzka gazeta donosi, że pan Plezza
z Turynu zapisał w Szwacaryi pewną liczbę sztucerów dla jakiegoś bractwa
strzeleckiego piemonckicgo. Policya szwajcarska dowiedziawszy się o tern,
uwiadomiła władze sardyńskie o fakcie, wynurzając przytem obawę, aby broni
tej nie użyło jakie tajne sprzysiężenie przeciw Austryi. Broń więc zamówio
ną zabrano w Aronie. Pan Plezza podał do ministra Dabormidy prośbę, aby
mu sztneery zamówione wydano.

Teatr miejski w Poznaniu.
W niedzielę, 5. Listopada:. BSayde< czyli
Wajemnlca • opera w 3. aktach. Muzyka
Aubera.
W wtorek, 7. Listopada: WolnySlrtelec, wielka opera. Muzyka K. M. Weber.

W księgarni J. K. ŻupańskiegO są do nabycia :
1) Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej
w Polsce 111. Tom p. Dr. Gąsiorowskiego.
2) Pan Józef Bajalski, dziedzic dóbr Osin z pizyJegłościami przez Szymona Gadtdskiego.
3) Geometrya przez G II. Niewęgłowskiego.
4) Annalcs donms Orzelsciae
5) Annałcs Stanislai Orichovii.

Aukcya wina.
W środę dnia 8. Listopada r. b. przed południem
o godzinie 10. sprzedawać będę w lokalu aukcyj
nym pod Nr. 18. Szerokiej ulicy

6WO butelek. wina czerwoneyo

BAZAR: Bojanowski z Małpina; Moszczeński z Kożuszkowa; Lubiński z Pudliszek.
HOTEL RZYMSKI BUSCHA: Knorr z Guttów; Griebcl z Napachania.
HOTEL BAWARSKI : Wierzbicki z Wawolna.
POD CZARNYM ORŁEM: Leissrer z Guttów; Kleinke z Podolina; Jockisch
HOTEL DREZDEŃSKI : Świniarski z Sarbi.
HOTEL DU NORD: Wolszyński z Pleszewa ; Witte z Krostowa; Kriger i Skala-

wski z Śremu.
POD TRZEMA LILIAMI: Jankiewicz z Próchnowa,

przez publiczną licytacyę najwięcej dającemu za
gotówkę.
Sziyschils9 Król, komissarz aukcyjny.

Aukcya koni.
W piątek dnia 10. Listopada r. b. przed połu
dniem o godzinie 10. sprzedawać będę w starym
Rynku przed wagą miejską

jako to: szafy du sukien, bielizny, książek i na
czyń kuchennych, stoły, krzesła, łóżka, stoliki do
mycia, kanapy, zwierciadła, zagary ścienne, sprzę
ty kuchenne, domowe i gospodarskie, rozmaite
utensylia malarskie, ryciny, obrazy i kilka rolosów.
JLiysehils , Król. Komisarz aukcyjny.

O. silnych koni roboczych
przez publiczną licytację najwięcej dającemu za zło
żeniem natychmiast pieniędzy.
SAyschttZ• Król. Komissarz aukcyjny.

PRZEDAŻ MUZYKALIÓW

Aukcya mebli.

aod najkorzystniejszemi warun
kami.

We czwartek dnia 9. Listopada r. b. przed połu
dniem od godziny 9. sprzedawać będę z przyczyny
przeprowadzania się przez publiczną licytacyę naj
więcej dającemu za złożeniem natychmiast pienię
dzy: w domu piwowara ESuyer pod Nr. 15.
Wronieckiej ulicy

rogmahe mahoniowe i brnoso
we meble,

not muzycznych.

ma zamiejscowych sąwarunki
szczeyolnie doyodne.

Ed. Bote i G. Bock.

(G. Bock)

Król, nadworny kupiec muzykaliów.
Poznań w Rynku Nr. 6.
Berlin ulica Jagerstrase Nr. 42,
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j ju i za granicą przez swoje doskonałe właJSydło z ziół
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(w opieczętowanych paczkach po 6 Sgr.) -

*9- DOKTORA SUIN DE BOUTEMARD
aromatyczne mydełko
(w t * ł paczkach po 12 i 6 Sgr.)

w- wm □aswjs -w
Pomada z ziół

(w opieczętowanych słojkach po 10 Sgr.)

sności ulubione Cesar. Król. Austryackie
uprzywilejowane artykuły wielostronnie
naśladowane, i z napisami i etykietami,
będąc branejednezadrugie, sprzedawane zostąją, przeto zechcą szanowni
konsumenci szczególniej dać baczność przy
l kupowaniu na ogłoszony wielokrotnie s p ol s ó b o p a k o w y w a n i a jako też na nazwi1 ska: Dr. Borchardt (Krauter-Seife), Dr.
! Sulli de Boutemard (Zahn- Pasta) i Dr.
) Hartung (Krauter- Pomadę).

w jedynym składzie n Łud. JbUB MdJFSF w Poznaniu przy ulicy N owej.

mąka przywracająca zdrowie i siły,
dla chorych wszelkiego wieka i dzieci słabych.
rn^ka przyjemna na śniadanie i wieczerza,
jest do nabycia w pudełkach blaszanych i funt, a 20 Sgr., 1 funt, a 1 Tal. 5, Sgr ,
2 funt, a 1 Tal. 27 Sgr., 5 funt, a 4 Tal. 20" Sgr. i 12 funt, a 9 Tal 15 Sgr., Ii tylko
prawdziwa, i niezliczone mnóstwo autentycznych świadectw tego doskonałego
środka ku wyleczenia może być bezpłatnie przejrzane u
Ludwiki! Jana j^ieyer, przy ulicy Nowej.

Kto czyste płótno, stołową bieliznę, ręczniki, chustki do nosa i go
tową bieliznę w najlepszym gatunku po istotnie tanich cenach dice
kupie, niech się pofatyguje do
przy ulicy Fryderykowskiej na pierwsze piętro.
Jednak tylko do czwartku dnia 9. a nie później.

Spis cen przy stałych cenach:

Je donnę des plus amples renseignemens a ceux qui
veulent encore participer a mes leęons de conversation franęaise, tousles matinsjusqu’ aneufheures.
Miihlstr. Nr. 8.
JFf. dunymann^

Karma dla świni
przez użycie dotychczas nieużywanej a świniom
bardzo skutecznej paszy, — i środek ułatwiający
ocieleniu się krów — przez użycie roślinnej
zupy, jako też do odejścia p rzy rośn i o n ego ło
żyska bez mechanicznego oderwania — udziela za
wynagrodzeniem 1 Tal. rolniczy i teczniczny kantor^przemysłowy w
GtotfOWie.

Przedaź drzewa.

W boru ®owinleeldm pod Mosiną
sprzedawane będą tanio przez leśniczego Kelm so
snowe budulcowe i suche drzewa opałowe. Tamże
są też w zapasie świeże węgle drzewne.

Przedąż mleka.
Donoszę niniejszem najuniżeniej, że od dnia dzisiajszego sprzedawać będę dobre mleko i śmietanę
od kilku Dominiów. Sprzedaż lokalu jest w skle
pie pod Nr. 20. Szewskiej ulicy.
Poznań, dnia 1. Listopada 1854.

SFw€£. WLarolina Błrummhaar,

rfOWOCE łupinowe'^
.S każdego rodzaju, w dobrych gatunkach, sT?,
kupuje i płaci najwyższe ceny

Mendel Coim,
pod Nr. 36. Fryderykowskiej ulicy.

Wszelkie gatunki peklowiny a la Hambourg i wę
dzone ozory wołowe są znów do nabycia u

Pilipa ^Weilzjum
na rogu Zamkowej ulicy pod Nr. 5.

Przedaź białej porcelany, fafansn
(Każda sztuka jest zaopatrzona stęplem czysto lniane i zawiera 50—52 Berlińskich łokci.)
1
SZłiła
odbywa się w dalszym ciągu w nader
Płótno z białej nitki, sztuka na tuzin koszul 6* Tal., lepsze gatunki 7., 7| i 8 miernych cenach
pod Nr. 90. w Rynku.
Tal. Płótno iiSilOpnei (nle do zdarcia i z doskonałego blechowania,) sztuka 8|, 9. do 12
Nalhan Phariy,
Tal. Wa trawie bielone płótno) (na ciężkie koszule i powłoki.) sztuka 9, 10, 11, 12 i 13
Tal. Płótno nicianne(bardzo trwale,) sztuka 13, 14 do 17, i kilka sztuk bardzo dobre po
Bardzo dobre Prab. serdelki,
sio
toaź do 25 Tal. Cienkie czysto-lniane nakrycie adamaszkowe sloto
drugi transport świeżego płynnego
.
r
’
.....____
:
...
_
____
Cl„:„
..
.
„k
j
k
II
'P..I
we na 6. 12, 18, 24 osób z tyluż równemi serwetami, w szczególnie pięknych deseniach 4£ 'fal.,
Astrachańskiego d^awiara,
tez same cieńciejsze i najcicńcicjsze 8 do 26 Tal. Gienka,
C’_ ”
~ “
" '
' ”
teżTame
CZyslÓ-lniana
, Stołowa
bielizna drellSZkOWa
drelisżł&owa bez szwu na 12 osób z jednym
jednym tuzinem odpowiednich serwet 5| Tul.,
świeżych Plblagskich minogóW)
cieńciejsze w Jaqoard od 6| Tal., na 6 osób od 3.} Tal. Pojedyncze Obmsy, ciężkie i mo
Błranświeki salceson,
cno tkane na 6 ilO
i 10 osób, 25 do 30 Sgr., pojedyncze serwety"itd.
serwety itd. "Piękne
Piękne CZysiO
CZyŚio -lniane
- lniane
Szwajcarski
serzPmmenthal,
ręczniki, cały tuzin 3 Tal., lepsze gatunki w drelichu i Jaguard od 3| Tal. BJienKie białe,
najprzedniejszy mm Z damajSil,
czysto-lniane chustki do nosa, rói tuzina 25, 27| Sgr., i Tal., lepsze i|, i
°
arak de B^oa i
l-»- Tal., najlepsze, mniejsze gatunki, pól tuzina 15 i 20 Sgr., bardzo cienkie. ABrąSiselsEie
nicianne chustki* bardzo cienkie z szerokiemi bordurami, pół tuzina l|, najcicńcicjsze 2|
»
arak de SBalaria
Tal. Smiane serwety stołowe i desertowe9 szare, żółte i białe w najpiękniej poleca zc względu na dobroć po nader umiarkowa
szych deseniach od l Tal. EBeseriOWe Serwety Z frędzlami) pól tuzina 25 Sgr. i inne nych cenach. Śmigiel, dnia 4. Listopada 1854
artykuły przy bardzo tanich cenach. Gotowa bielizna 1 pÓłkOSZąlEi, S^OSZUle
____________________ C. *1. mtsche.
damskie i mezkle z najcięższego płótna i bardzo dobrze szyte, pól tuzina od 5) Tal , lepsze
Westf. razowy chleb, Limb, i Szwajcar
7|, 8 i 9 Tal. BŁoSZUle wierzchnie9 jak najpiękniej i podług najmodniejszej formy zro
bione, z najlepszego holenderskiego i biclefeldzkicgo płótna, pół tuzina od 10 lal. PołkOSZWlki ski ser, nowe marony i Westf. szynkę odebrał
dla męzCzyZH) jako koszule wierzchnie robione bez i z kołnierzami, tylko z czystego płótna,
Izydor Appel obok Prusk. Banku.
po nadzwyczaj tanich cenach.
lł rzednią i najprzedniejszą herbatę
Oprócz tego polecam małą partyą Hirszbergskiego płótna Z przędzy ręcznej, coś nadzwyczaj
trwałego 1 wytwornego blechowania, które się szczególniej na koszule damskie stosuje od 9 do 11 Tal. we wszystkich gatunkach funt po I. 'Fal. 10. Sgr.
na tuzin koszul, jako też wybór najcień. BielefeldzkiegO płótna na koszule wierzchnie od 18 do 30 Tal., do 3. Tal. jako też prawdziwy rum z Jamajki, arak
tak cienkie jak batyst. Prawdziwe franCUZkie batystowe chustki (Batist Clair i Batist Linon) pół tu de Goa, arak de Batavia i hollenderski Genevre
poleca Azydor Appel, obok Prusk. Banku.
zina od 1-| Tal.

NB. Przy zakupie za więcej jak 50 Tal. daję rabat z chustek do
nosa, obrusów i stołowej bielizny.
Lokal sprzedaży: w Hotelu garn! Kaatza, na ulicy Fryderyko
wskiej na plerwszem piętrze.
JulitMS Simon

gggSp- Wśrodę d. 8. Listopada r. b.
3!Q6fezaczJ,na się w A^ibosinie pod
Pniewami

w tamecznej zarodowej owczarni przedaź tryków, odznaczających się
nabitością i cienkością wełny.

Dwa nadkompletnc trzysieczne

noże do krajania tabaki
są za mierną cenę do nabycia u

<7. E, Wlsehe w Śmigfa.

z MagdeUirga.

M. JSrojerski poleca się szanownej szla
chcie i publiczności wszelkie roboty tapicerskie
i wszelkie obstalunki, tak w domu jako na prowincyi w najumiarkowańszych cenach wypełnić.
Nowa ulica Nr. 4.
Skład obuwia zaopatrzony w buty wodne, jalowicze, stylpowe, sakowe, lakierowane, osobli
wie, w gumowo kalosze własnej fabryki,
jelonkową skórą futro waue, takowych
przyjmuję się i reperacya.
$1. BAabroWstii, ulica Wodna Nr. 2.

Kurs giełdy berlińskiej.
Sio-

Dnia 3. Listopapa 1854.

pCt.

Pożyczka rządowa dobrowolna............ 4-ł
dito
z roku 1850.............. <4
dito
z roku 1852..............
Obligi długu skarbowego.....................
34
dito preiruów handlu morskiego . . .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej .. 3ł
dito miasta Berlina............................. 44
Listy zastawne Marchii Elekt, i Nowej 3ł
dito
Prus Wschodnich . . . 34
dito
Pomorskie................... 31
dito
W. X. Poznańskiego. . 4
dito
W.X.Pozn., nówe.. 34
dito
Szląskie....................... 3|
dito
Prus Zachodnich. . . . 3ł
Bilety rentowe Poznańskie ................. 4
Łouisdory . . ........................................
Akcie kolei żelaznej Starog. Poznańsk. 3|

Na pr. kurant
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821
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