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poprzerzynane łortyfikacyami tak, ze po wzięciu zewnętrznych warowni, czeka
Telegraficzne wiadomości.
Bydgoszcz, 19. Listopada. — Między Krzyżem i Poznaniem przerwa sprzymierzonych jeszcze najzaciętsza walka wewnątrz miasta. Potrzeba będzie
na komnnikacya na kolei żelaznej w skutek zamieci śnieżnej. Pociąg i ma trzech szturmów do wzięcia całego Sewastopola. Taką zamieszcza depeszę
china rezerwowa zatarły się w śniegu pod Rokietnicą. Mnóstwo robotników wiedeńska Presśe, której podania nie zawsze zasługują na wiarę.
Książe Meuszykow przesłał do Petersburga sprawozdanie urzędowe z Se
oczyszcza kolej żelazną ze śniegu.
Bydgoszcz, 19. Listopada. — Przeprawa przez Wisłę i Nogat ograni wastopola dn, 6. Listopada. Z niego wyjmujemy następujące szczegóły: dnia
5. Listopada uczyniono z Sewastopola wycieczkę i to z bastionu pod nr. I
cza się dziś na przewożeniu osób. Nocą nie przewożą.
Kolej żelazna do Poznania dziś po południu o godzinie 5 znów wolna w 12. putków piechoty. Artyleryi tyle wzięto, ile było można przeprowadzić
trudną drogą. Dowodził wycieczką jenerał piechoty Dannenberg, dowódzca
do przejazdu.
Paryż, d. 19. Listopada. — W skutek doniesienia zamieszczonego w Mo 4. korpusu piechoty. Pierwsza napaść udała się, zabrano szańce angielskie
nitorze, że znaczne posiłki idą do Krymu, ożywiło się zaufanie na giełdzie. i zagwożdźono w nich i i armat. Przy pierwszym tym ruchu dowódzcy 10. dy wi
Trzy proc, renta podniosła się z 70 fr. 65 cent, na 70 fr. 85 cent W passage- zy i przy ataku redut i zasieków zostali ranni. Tymczasem siły francuzkie przyszły
w pomoc Anglikom. Anglicy obrócili działa swe oblężnicze na nacierających tak,
nie obiegały żadne pogłoski o Krymie.
Z Petersburga zamieszcza Kreuzzeitung z 21. Listopada, następującą że połowa artylerya rosyjska niemogła walki z niemi utrzymać. Przewaga strzel
ców nieprzyjaciela wielkie szkody poczyniła w koniach artyleryi rosyjskiej i ka’
depeszę:
Książe Menszyków donosi pod d. 12. Listopada wieczorem od dnia 8. nonierach, tudzież wielu oficerów trupem położyła. Nieroogii więc Rosyanie po
Listopada niepostąpily dalej roboty oblężnicze nieprzyjaciela Kanonada i bom kończyć redut, które zakładali podczas boju, ile że pozycya sprzymierzonych
bardowanie trwa dalej, niezrządzając wielkich szkód, które zawsze w nocy panowała nad niemi. Cofnęli się więc Rosyanie do Sewastopola przez most
bywają naprawione. Nieprzyjaciel sypie szańce na prawem skrzydle i rościąga inkerrnański i zabrali swe działa zdemontowane z pola bitwy. Wielcy książęta
Mikołaj i Michał znajdowali się w ogniu i dawali przykład krwi zimnej. Ró
je aż do Bałakławy.
Freiburg (w badeńskiem), 20. Listopada. — Nadeszło tu tymczasowe wnocześnie z wycieczką tą przedsięwzięli Rosyanie drugą wycieczkę na Fran
rozporządzenie, które ma zakończyć spór w sprawie kościelnej. Według tego cuzów. Pułk miński z lekką bateryą pod dowództwem jenerała artyleryi Tidotychczasowa adrainistracya majątku kościelnego ma pozostać niezmieniona. mofejewa wziął bateryą francuzką i zagwoździł w niej 15 armat. — Straty
Arcybiskup ma prawo mianować proboszczów. Śledztwa wytoczone przeciw Rosyan w poległych jeszcze nie wykryto, rannych było 3500 niższych stopni
duchownym mają być umorzone. Exkomunikacya przeciw członkom rady i 109 oficerów. Między ostatnimi jenerał porucznik Soimonow przeszyty kulą
poległ. Oprócz tego ranni: jenerałowie majorowie Yillebois i Ochterłone; do
kościelnej nie będzie cofniętą, a rada kościelna nie zostanie zniesioną.
wódzcy pułków, Pustowojtow, Bibikow, baron Delwig i Werewkin Szeljuta II.
Berlin, 21. Listopada. — Naj. Pan raczył nadać w. ks. heskiemu proku Kontuzionowani: szef artyleryi jenerał major Kiszyński od bomby, jenerał
ratorowi [)r. Belluc w Moguncyi i w. ks. toskańskiemu direktorowi archiwów major z świty cesarza książę Menszyków w szyję, adjutant pułkownik Albedyński i adjutant admirała księcia Menszykowa rotmistrz Greig w głowę. Pod
professorowi Bonaini we Florencyi, order orła czerwonego 3. klassy.
jenerałem Dannenbergiem ubito dwa konie, a wszyscy jego adjutanci ranni.
Berlin, 20. Listopada. — Donoszą nam z Wiednia, pisze koloriska Strata nieprzyjaciela także być musi wielka, bo ścigając jenerała Timofejewa,
gazeta, że wojna ograniczona teraz na Krym, wkrótce się rozszerzy. Omer dostał się pod kartaczowy ogień bastionu pod num. 6. — Równocześnie z- pobasza przejdzie w tych dniach z pewnością Prut i wojnę przeniesie z księstw wyższemi wycieczkami wystąpiły wojska pod dowództwem księcia Gorczanaddunajskich do Bessarabii. Niewiadomo w którem miejscu Omer basza kowa z demonstracyą przeciw Kadykioi, przez co stojące wojsko sprzymie
rzonych pod Bałaklawą było przymuszone zachować się w nieczynności.
Prut przekroczy.
Gazeta kołońska pisze: missya lorda Palmerstona do Paryża obudzą
(Z Inw. ruskiego).
nie małe wrażenie, ponieważ dotąd unikano go ze wzgłędów na Austryą.
Kłosia.
Odessa, 2. Listopada. — W chwili, gdy w obec ważnych działań wo
Z tego powodu niewidziano go nigdy przy układach politycznych w ostatnich
czasch, działał zawsze ukryty, bo wiadomą była jego nienawiść przeciw Au- jennych w Krymie znikają z oczów Europy współczesne ruchy wojsk i po
stryi. Noty dyplomatyczne wciąż wymieniają pomiędzy Berlinem a Wiedniem, tyczki nad dolnym Dunajem i na Kaukazie, gdy wiele osób od wzięcia lub
i zapewne potrwa to przez całą zimę. Noty te jeszcze nie doszły do dojrzą
obronienia Sewastopolu wojnę europejską lub pokój zawisłem być sądzi, —
łości, aby mogły być przedstawione na radzie związku niemieckiego.
zajmować was powinna dokładna wiadomość z najlepszych źródeł czerpana
o siłach rosyjskich dzisiaj w Krymie się znajdujących, o duchu i uzbrojeniu
Południowy leutr wojny.
Konstantynopol, 9. Listopada. — Parowiec »Panama« przybił tu tychże wojsk, o zdolnościach i charakterze ich wodza, i ogólne ich doniesie
dziś' z Krymu i przywozi wiadomości z tamtąd dnia 5. Listopa. W’ tym dniu nie o obecnym stanie Sewastopola. Wiadomość ta lepiej wyjaśni wam poło
o godzi nie 4. z rana uderzyło 40,000 Rossy an na Angli kó w. Walka żenie armii sprzymierzonej w Krymie, wytłumaczy trudność i powolność jej
rozpoczęła się zacięta. Reduty trzy razy były brane i tyleż działań, niż gdybym podawał wam cały odmęt krążących tu wieści i doniesień
razy odzyskiwane. Walka trwała aż do wieczora. Rossyanie o zdobytych szańcach, zburzonych warowniach, wzniesionych bateryach obutracili w poległych 6000, a w rannych 4000. Anglicy liczą 600 lężniczych w nieskończoną ilość rozmnożonych przez tysiączne poprzekręca
poległych, 1700 rannych. Francuzi w po ległych i rannych 1500. nie ich nazwisk. Doniesienia podobne czytelnikowi nieznającemn dokładnie
Trzech angielskich jenerałów poległo, a między tymi lord Cardigan (?), trzech położenia fortyfikacyi i zarysu twierdzy, nic niewyjaśniają.
było rannych, a między tymi na jenerale Brown lekarze dokonali amputacji.
W początku Września ks. Menszyków miał w Krymie pod swemi rozka
Książe Napoleon zachorował i przybył na okręcie »Panama« dziś do Konstan zami 16. i 17. dywizyę piechoty z 6 korpusu, brygadę huzarską z 6dywizyi
tynopola. Okręt »Abadid-szihad« z admirałem i 700 ludźmi osady zatonął. lekkiej jazdy, cztery pułki kozaków, nareszcie stałą załogę Sewastopola po— W Timesie czytamy sprawozdanie o wypadkach pod Sewastopolem większej części z artylerzystów i rot robotniczych złożoną, a wraz z osadami
aż do dnia 3. Listopada. Powiedziano w niem: kapitan Fellowes wysłany rozbrojonych okrętów 24,600 łudzi liczącą. Taką przynajmniej liczbę załogi
Z flagą parlamentarską, widział się w d. 28. Października z jenerałem Gorcza- Sewastopola ks. Menszyków w raporcie swoim ówczesnym podawał. Na
kowem i dowiedział się od niego, że korneci Clowes i Chadwik dostali się do stępnie w pierwszej połowie Września przybyło dwa pułki kozaków z het
niewoli i są ranni. Sir de Lacy Ewans w skutek spadnięcia z konia zachoro manem kozackim Chomutowem przewiezione na statkach przez morze Azował, choroby się mnożą i noce są bardzo zimne. Baterya francuzka z 64 ar wskie z nad Donu do Krymu. Równocześnie z gubernii cherzońskićj nadciągło
mat rozpoczęła skuteczny ogień w d. 1. Listopada. Nasz ogień i rosyjski słabe. pięć pułków dragonów (z wybornego dragońskiego korpusu,) oraz 14. dywizya
Turecki okręt o 80 armatach i fregata zatonęły podczas burzy. »Himalaya« piechoty, do korpusu 5, Ludersa należąca, na wozach z okolicy Odessy do
Krymu przewiezioną została. Liiders jednak sam z resztą korpusu stoi ciągle
tak dalece ucierpiał, że na morzu utrzymać się nie może.
Bałakła wa, d. 7. Littopada. — Przekopy trzeciej równoległej tak Fran nad dolnym Dunajem na obu brzegach tej rzeki. Te siły miał ks. Menszyków
cuzi jakoteż Anglicy ukończyli. Ostatnie skręty połączono rowem. Roboty w całym Krymie w czasie boju nad Almą. Po tej bitwie, juz w początku
szły zwolna, ponieważ zajmowano się wyszukiwaniem min założonych przez oblężenia Sewastopola przez sprzymierzonych, przeszły przez Perekop dążące
Rosyan, a to za pomocą kontrmin. Jeńcy opowiadają, że wnętrze miasta jest na odsiecz twierdzy: li dywizya piechoty pod wodzą jenerała Liprandego

(z 4 korpusu Dannenberga,) dywizja rezerwowa z ,korpusu 3, oraz brygada
ułańska rezerwowej jazdy pod wodzą jenerała Ryzow, od korpusu ir sy -<
rów w okolicy Róży na i Berdyczowa w powiecie hpowickim stojących, od
łączona. Obecnie zatem znajduje się w Krymie pięć dywizyi piechoty czyli
80,000 samej piechoty, 5 pułków dragonów, 6 pułków kozakow, brygada
huzarów, brygada ułanów, 2 dywizye artyleryi połowej pieszej i konnej, artylerzyści forteczni i osady okrętowe. W dywizyi artyleryi powinno byc
120 dział, lecz niektóre dywizye ledwo połowę tej liczby posiadają; w ża
dnej bowiem broni rosyjskiej nie ma tyle nadużyć, co w artyleryi. I tak nad
Almą mając Menszyków trzy dywizye piechoty, a przetojednę dywizyąartyleryi, zamiast 120, rozporządzał 80 działami. Jeszcze teraz dąży do Krymu
od nas przez cherzońską gubernię 9 dywizya piesza z korpusu 3. Wyżej
wspomniany korpus kirasyerów pod Berdyczowem i Rozynem stojący, a z 8
kirasyerskich złożony pułków i z 4 pułków kozaków, które kirasyerom w za
mian wziętych im ułańskich dodano, wraz z 2 dywizyą piechoty (2 korpusu)
pod wodzą jenerała von Dreschern w kijowskiej gubernii znajdującą się, sta
nowi korpus obserwacyjny. Korpus ten w razie potrzeby7 może być nad
Dniestr, nad dolny Dunaj*lub do Krymu rzucony. W innym liście napiszę
wam o rozłożeniu wojsk, które w ilości sześciu dywizyi piechoty, dwóch dy
wizyi jazdy armijskiej, i jednej dywizyi jazdy rezerwowej nad dolnym Du
najem, w Bessarabii i w gubernii Chersońskiej pod wodzą ks. Gorczakowa
zostały.
W krótkości skreślę wam usposobienie i ducha żołnierzy rosyjskich
w Krymie. Wojsko to jest znużone lecz niezdemoralizowane. Wojsko ro
syjskie, szczególniej piechota, z obojętnością zawsze idzie na śmierć, niedbając o nędzne w ciągłej niedoli pędzone życie, stoi nieporuszona wśród boju,
pokonana nie raczy fatygować się ucieczką dla ocalenia życia, lecz cofa się
zwolna. Z drugiej strony nie wierzcie co głoszą o zfanatyzowaniu wojska,
o jego zapale religijnym. Wprawdzie usiłował rząd różnemi sposobami wzbu
dzić fanatyzm tak w wojsku jak w ludzie, lecz mu się to niepowiodło. Nikt
nie prześladował ani atakował wiary prawosławnej, niewywołał przeto za
pału w jej obronie. Gdy jeszcze w Czerwcu rozbiegła się wieść, iż Anglicy
wylądowali w pobliżu Akermanu, jenerał Osten Saken komenderujący w na
szej okolicy na prawach dowódzcy oddzielnego korpusu, a przeto mający
zwierzchnictwo nietylko nad wojskiem ale nad władzami administracyjnenn
i ludnością, wydał rozkaz aby za zbliżeniem się nieprzyjaciela mieszkańcy
uwoźąc dobytek, który uprowadzić mogą, resztę palili, i zostawiając wro
gowi pustynią uchodzili w głąb kraju. Niespełniającym rozkazu zagroził surowemi karami. Lud mało ruski ani myślał o jego wykonaniu; rozkaz został
bez skutku, wprawdzie że i nieprzyjaciela nie było. Polecenie podobne może
mieć wpływ na ludność wielko rosyjską, lecz zawsze bezskutecznem będzie
względem mało ruskiego ludu. Lud ten nie lubi Rosyan, których zna tylko
w postaci uciskających go żołnierzy a nazywa Moskalami; jest hardy, kocha
jący niezależność, przywiązany do swojej chaty i własności, której nawet dzi
siaj broni z kosą lub z widłami w, ręku przeciw rabującemu kozactwu.
Lecz wróćmy do wojska. Żołnierz rosyjski będący w Krymie jest do
brze wymustrowany, dokładnie i szybko manewruje, jest wytrzymały w po
chodzie i w niedostatku, odważnie lubo bez zapału bije się na bagnety. Ale
nie umie strzelać i opatrzony jest w broń najgorszą. Z wojsk w Krymie je
dynie wyborowe pułki dragońskic i roty strzeleckie mają broń dobrą. Karab ny piechoty są w najgorszym stanie. Przed dwoma laty cesarz rozkazał
zamki skałkowe u karabinów zmienić w perkusyjne. Gdy zaczęto rachować
i likwidować przywóz tej broni do fabryk i odwóz: zmiana ta kosztowała rząd
3 miliony rubli sr., a zamki nowe tak są źle urządzone, iż spuszczone, trze
cia część nierozbija kabsli. Gdy stu żołnierzy strzela, zaledwie 70 karabinów
wypali.... Proch, armatni szczególnie, jest zły nadzwyczajnie. W procho
wńiach rządowych przez nadużycie taki nadmiar dają do niego taniego węgla,
a tak mało drogiej saletry, iż przy strzale połowa płonie, reszta niespalona
wyrzucona jest przed działo, a pocisk niedaleko pada. Do rewii przed cesa
rzem inny proch jest przeznaczony. U ułanów widziałem czasem pistolety
drewniane... Oto wielkie korzyści dla sprzymierzonych w walce na Krymie.
Teraz słowo o wodzu tego wojska. Książe Menszyków jest żołnierz od
ważny, człowiek dumny, uparty, czasem gwałtowny, przytem wesoły, do
wcipny i umiejący ująć sobie żołnierzy, a niecierpiący cudzoziemców; uczciwy
administrator, przytomny w boju oficer, lecz bez wyższych zdolności wo
jennych, mierny bardzo wódz. Jako jeszcze młody oficer odznaczył się
w 1828 r. wzięciem Anapy, okazał tam wiele zdolności wojennych; lecz pó
źniej wśród życia dworskiego, w zbytku i próżniactwie zdolności te nierozwijane i niekształcone, zmarniały. Z powodu swego wesołego charakteru i dba
łości o wojsko, lubiony jest od żołnierzy i oficerów. Nie podda on się nigdy
i bronić się będzie uporczywie. W walce z takiem wodzem i wojskiem spo
dziewać się należy* zaciętych i krwawych bojów, trudnego zdobywania każdej
piędzi ziemi siłą i umiejętnością, lecz w końcu zawsze zwycięstwa. Okazała
to bitwa nad Almą. Menszyków przegrał ją i prędko stracił silne stanowisko
przez nieumiejętność, i brak talentu wojennego. Odsunąwszy się od morza,
pozwolił jenerałowi Bosquet obejść skrzydło lewe, zajść z tyłu stanowisku
rosyjskiemu, i musiał się cofać. Zarzucają mu także dwa błędy w wilię tej
bitwy popełnione. Gdy wojska sprzymierzone w bitwie zajmowały pozycją
przed Almą, książę Menszyków rozkazał bez potrzeby dragonom szarżować
wyborną piechotę francuską niczem jeszcze niezachwianą. Cztery pułki dra
gonów, najlepsza i najlepiej uzbrojona jazda rosyjska, natarły galopem, lecz
przyjęte celnym ogniem sformowanej w czworoboki piechoty francuskiej,
zwróciły się nie dotarłszy do czworoboków. Dragoni uszykowawszy się na
tarli powtórnie, i powtórnie zwrócili się morderczym ogniem piechoty od
parci. Gdy po trzeciej szarży w nieładzie cofali się, ks. Menszyków rozgnie
wany rozkazał ich przyjąć nie kartaczami, więcej efektu niż szkody czyniącemi, lecz ogniem pełnych linii własnej piechoty, od którego padło paręset
dragonów i koni, więcej niż od strzałów francuzkich. Cesarz dowiedziawszy
się o tej nieumiejętnością i gwałtownością wodza spowodowanej porażce i zde
moralizowaniu swego ulubionego korpusu dragonów, który jenerałowie rosyjscy Beniaminem cesarskim zowią, zganił postępowanie Menszykowa i na
kazał mu korpus ten oszczędzać.
Dotychczasowe skutki oblężenia i bombardowania Sewastopola są wielkie.

Wszystkie zewnętrze szańce i reduty są częścią wzięte, częścią zburzone. Oby
dwie wielkie warownie Sewastopola, tak północna czyli Konstantyna, na pólnocnem wybrzeżu zatoki, na górze w morze wysuniętej położona, jak i wa
rownia Aleksandra na południowym wybrzeżu również nad morzem leżąca,
ucierpiały od kul i bomb floty angielsko francuzkiej, która przez cały dzień
17. Października z 1200 przeszło ciężkich dział je bombardowała. Mury
i wrały od strony morza szczególniej w aleksandryjskiej warowni, rozwalono,
lecz Rosyanie mieli czas dotąd szkody te w warowni Konstantyna ponaprawiać. Jednak i z strony rosyjskiej, z warowni nadmorskich ogień był silny
i ciągły, kierowany pod gradem SOfuntowych bomb i 36funtowych kul, przez
artylerzystów rosyjskich bez umiejętności i z dział mniej donośnych, lecz z zi
mną krwią i z obojętnością na śmierć. Od strzałów tych z warowni, floty tak
wiele ucierpiały, iż bombardowania niepowtórzyły. Zapewne dopiero w chwili
ogólnego szturmu od strony lądu, flota znów swój straszny ogień rozpocznie
dla rozdzielenia strzałów z twierdz i odwrócenia ich od szturmujących kolumn.
Dla tak ważnego celu poświęcą wówczas admirałowie parę okrętów. Bom
bardowanie 17. Październka potwierdziło tę prawdę, iż okręt, ta drewniana
ale ruchoma twierdza, silniejszą jest i straszniejszą od najmocniejszej granito
wej warowni lecz nieruchomej i zniewolonej stać ueporuszenie pod gradem
pocisków Zresztą artylerya okrętowa więcej dziś jest udoskonaloną niż artylerya wałowa. Gruzy warowni Kwarantanny są tego dowodem. Warownia
ta najwięcej ze wszystkich ucierpiała, pod krzyżowym ogniem floty z jednej,
a lądowych oblężniczych bateryi z drugiej strony. Kazamaty jej zawaliły się
pod bombami, a baterye wieńcowe zupełnie zniesiono. Czwarta warownia
Mikołajewska mało ucierpiała, a mniej jeszcze Pawłowska w głębi zatoki le
żąca. W nowem szeroko zabudowanem mieście Sewastopolu i pochyłością
gruntu od strzałów zakrytem, bomby i kule nie wielkiejeszcze poczyniły spu
stoszenia. Lecz stare miasto, dawny tatarski Sewastopol, Aktiar, na najwyźszem miejscu miasta ciasno zbudowany, zawalony jest gruzami, a w obwaro
waniach jego wielkie poczyniono szkody. Na przedipieściach wiele drewnia
nych domów zapalone od kul palnych, spłonęły. Żadna jednak z wielkich
warowni nie jest dotąd wziętą lub zupełnie zburzoną, a baterye na całym okręgu
ciągłego rauru jeszcze są czynne.
Nie warownie to jednak i fortyfikacye Sewastopole stawiają największe
trudności i przeszkody sprzymierzonym w zdobyciu tej twierdzy. Przyczyną
wolnego i mozolnego postępu oblężenia i wielkich strat sprzymierzonych, jest
silna i liczna załoga Sewastopola z jednej, a mocny nader korpus odsieczny
ks. Menszykowa na flance i tyłach armii auglofrancuzkiej z drugiej strony dzia
łający. Załoga czyni każdego dnia i nocy wycieczki. Wycieczki te często
z wielką stratą są odparte, lecz czasem zniszczą jaką bateryą oblęźniczą, a za
wsze utrudniają ich wznoszenie i posuwanie podkopów. W jednej z takich
wycieczek w nocy z 20. na 21. Października zagwoździli Rosyanie 19 dział
i moździerzy w bateryi oblężniczej francuzkiej. Gdy wieść o tym wypadku
do nas tu doszła, nakazano tu po cerkwiach nabożeństwo przy salwach dział
dziękując za odniesienie jakby wielkiego zwycięztwa. Najsilniejszą wycieczkę,
uczynili oblężeni 26. Października nazajutrz po uderzeniu Liprandego na ar mią sprzymierzoną, a która skończyła się odparciem Rosyan. Wycieczka ta
miała być równoczesną z atakiem Liprandego na tyły armii; lecz jak zwykłe
zdarza się w kombinowanych działaniach, Liprandi prędzej niż sądzono, ruch
swój wykonał i już 25. uderzył na Turków i Anglików7 pod Bałakławą. Cho
ciaż to działanie nie miało tak zgubnych skutków dla armii sprzymierzonej,
jakie mieć mogło, zawsze jednak wstrzymało postęp oblężonych, a opanowa
nie przez Rosyaro silnej pozycyi na tyłach armii sprzymierzonej, zagraża jej
podstawie operacyjnej to jest Bałakławie, rozrywa jej siły, krępuje działania,
przymusza do zwiększenia korpusu obserwacyjnego Bosgueta Bałakławę za
słaniającego. Chociaż krwawy bój z Liprandim skończył się wyparciem go
z połowy opanowanego stanowiska, to jednak 28. Października obchodziliśmy
tutaj w Odessie wielkie Rosyan zwycięztwo przy grzmocie dział i dźwięku
muzyk wojskowych. Podobne lubo mniejsze potyczki, jak 25. Października
przez Liprandego stoczona, zwodzi korpus odsieczowy ks. Menszykowa ka
żdego dnia praw7ie szczególniej z Anglikami na prawem skrzydle stojącymi.
W potyczkach tych umiejętność, wyrobienie, dobroć broni i zapał wojsk
sprzymierzonych zawsze w końcu tryumfuje nad polkami rosyjskiemi pchają
cymi się naprzód z obojętnością na śmierć, z tą bierną, ze tak powiem odwagą.
Obustronnie znaczne są straty. Sprzymierzeni albo przed szturmem twierdzy
sami rozpoczną bitwę zaczepną z korpusem Menszykowa, albo w czasie szturmu
bitwę tę przyjąć będą musieli.
Z takiego położenia i ducha obydwóch armii i stanu twierdzy, wnosić mo
żna, iż sprzymierzeni wyżsi umiejętnością, doskonałością broni, panowaniem
na morzu i zaczepnym duchem, odeprą armią ks. Menszykowa i zdobędą Se
wastopol, ale po wielkich stratach i wysileniach po długim i krwawym boju.
Lepiej dla nich, iż zawczasu poznają przeciwnika, z którym mają do czynie
nia, i do skuteczniejszych przeciwko niemu udadzą się środków.
(Czas.)
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Paryż, d. 16. Listopada. — Korespondent gazety kolońskiej donosi
z Paryża, co następuje: na radzie ministrów w przeszłą sobotę ganił minister
wojny działania oblężnicze pod Sewastopolem, cesarz mu na to odpowiedział,
że gotów mu oddać dowództwo pod Sewastopolem i wysłać na Krym. Mini
ster podobno miał się tem do tego stopnia urazić, że podał się do dymisyi,
której atoli cesarz nieprzyjął.
— Minister wojny wydał rozkaz, ażeby zakłady wszystkich korpusów
należących do armii wschodniej, trzymały w pogotowiu pewną liczbę żołnie
rzy, których przy pierwszej sposobności wyślą do Krymu.
— Przy robotach ziemnych w luwrze, odkryto kilka budowli podziem
nych, a między inneini drogę sklepioną, którą Henryk IV. kazał zbudować
i nią odwiedzał swoją kochankę Gabrielę d’Estrees mieszkającą w hotelu przy
ulicy menniczej.
— Oprócz wysłanych niedawno 50 armat, jeszcze 30 wysyłają zTułonu
na wschód. Parowiec »Emen« odbił ztamtąd d. iO. Listopada z 1000 wojska,
które przybyło z Marsylii do Tulonu. Wojsko to przeznaczono do Krymu.
Tak w Tulonie, jakoteż Marsylii poczyniono przygotowania, aby 7 i 8 dywizya mogły odejść do Krymu przed upływem Listopada. Część tych dywizyi
zabiorą okręty >Jena i Śuffren«, które powróciły ze wschodu.
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_ W trzech miejscach teraz pracują nad budowaniem pływających bateryi i kanonierskich statków, to jest w Nantes, w Hawrze i giserniach rzą
dowych w Creuzot, gdzie je budują z żelaza. Baterye te żelazne są niesły 
chanej mocy. Będą poruszane za pomocą szruby, a dym będzie wypalać jeden
aparat urządzony przy parowej machinie, tak że pływająca cytadela nie zdra
dzi się kominem wyziewającym dymy. Aby zaś tern mniej zbliżanie się ich
było postrzeżone, nadają tym nowym bateryom pływającym kolor wód mor
skich. Budowa ich jest miałka i tylko o tyle zanurzać się będą w wodzie, ile
potrzeba do uniesienia armat na nich się znajdujących. Mimo to osada bę
dzie miała swoje wygody.
— Na giełdzie upowszechniła się pogłoska, że lord Palmerston przybył
wczora do Paryża.
— Utworzył się tu komitet, aby ułatwić podróż do Rzymu osobom, które
życzą sobie tam być na uroczystości niepokalanego poczęcia. Tam i napowrót
płacić będą podróżni na i miejscu 353 franków, na drugiem 245, a na trzeciem
164 franków.
— Lord Palmerston przybył wczora wieczorem do Paryża i stanął w ho
telu Meurin. Dziś jest na obiedzie w St. Cloud. Miał z ministrem spraw
zewnętrznych długą konferencyą. Wyglądają tu z wielką ciekawością wy
padku tej misyi angielskiego ministra. Co się tyczy zasiłków, które rząd an
gielski ma wypłacić Francyi, zaręczają, że rocznie wynosić mają 50 mil. fr.,
aż do wysokości 400 milionów. 50 milionów fr. równoważy się w czasach
wojennych z 30,000 wojska. Francy a więc stawi 30,000 wojska więcej niż
Anglia.
— Pan Persiguy wyjeżdża w tych tych dniach do Turynu. Głoszą, że
jedzie w poufnej misyi.
— Listy prywatne z obozu pod Sewastopolem zawierają wiele ciekawych
szczegółów', z których niektóre są jeszcze nieznane. Jeden oficer narzeka
w liście swoim na zimno, wychwala natomiast wytrwałość i waleczność woj
ska, które znosi z wesołem poświęceniem wszelkie dolegliwości tak ciężkiej
i odległej kampani. Najbardziej dokucza Francuzom zimno zwłaszcza, że niemają drzewa. Gaje w okolicy zaledwie dostarczają drzewa na gotowanie stra
wy. Równie namioty, pod któremi obozuje wojsko, są niedos.ateczne. Mimo
to Anglicy więcej jeszcze cierpią, ponieważ swoich namiotów niezabrali z sobą,
gdy tymczasem Francuzi nauczyli się w Afryce nosić swoje namioty na
plecach.
— Ponieważ rządowi francuzkiemu niedostaje parowców do przewozu
wojska, przeto rząd angielski ofiarował wszystkie parow-ce na morzu śródziemnem i wydał w tej mierze rozkazy telegrafem, aby zawijały po wojska do por
tów francuzkich. Cztery już przybyły wczora do Tulonu z Malty, pięć in
nych co chwilę jest oczekiwanych. Do Tulonu przybyło 4000 wojska z dywizyi Dulaca. Cale dwie dywizye z zapasami i przyborami wojennemi, tu
dzież parkiem artyleryi uda się w tym jeszcze miesiącu do Krymu.
— Korespondent gazety kolońskiej donosi, że rząd francuzki przed bitwą
5. Listopada otrzymał od jen. Canroberta sprawozdanie, w którem tenże powiada,
iż Rosyanie mają zamiar uderzyć na sprzymierzorych przeciw ich prawemu skrzydłu i na tyły. Jen. Canrobert powiada wyraźnie w depeszy swej z 3. Listopada:
cala nasza uwaga zwróconą jest ku północnej stronie Bałakła wy, gdzie Rosyanie
się umacniają (widocznie na wzgórzach, które zabrali w d. 25. i 26. Paźdz.)
i zagrażają stanowisku Anglików. Tylko o 140 metrów byli Francuzi oddaleni
w swoich przekopach od fortyfikacyi rossyjskich i pod obroną nowych bateryi-, które od 1. Listopada rozpoczęły na prawem skrzydle strzelanie, zakla
dali plac bojowy, z którego w kolumnach sprawionych do szturmu mieli ru
szyć przeciw Sewastopolowi. Jenerał Canrobert oświadcza wyraźnie, że oble
gający nie mogą podejść bliżej fortyfikacyi, z powodu skalistego gruntu. Jest
to okoliczność bardzo ważna, do ocenienia przyszłych wypadków. Z resztą
zawiera sprawozdanie francuskiego jenerała ogólne, ale jednak niemniej zaj
mujące podania. Trudno ocenić siły rossyjskie, mówi Canrobert. Sprzymie
rzeni widać, nie wiedzieli, jak wiele książę Menszyków otrzymał posiłków.
Ogień z obu stron bywa utrzymywany wytrwale, po stronie sprzymierzonych
ma być górą, ale powiedziano dalej w sprawozdaniu, że Rossyanie nowe
wznoszą baterye, a nawet za murem tworzą fortyfikacye. Co się tyczy strat
poniesionych, te były po stronie sprzymierzonych mało znaczące, po stronie
Rossyan nadzwyczaj wielkie, jak powszechnie wiadomo. Zdrowie służy ar
mii francuskiej, powietrze pogodne, ale zimne. Rząd zapewne ogłosi to spra
wozdanie w Monitorze, aby uspokoić nieco publiczność, która się niewiadotnością bardzo niecierpliwi. W sprawozdaniu tern wyliczono więcej trudno
ści, na jakie natrafiono przy zdobywaniu Sewastopola, niż w dawniejszych
tegoż jenerała. W ministerstwie wojny przyjmują liczbę wojska rossyjskiego
po otrzymaniu posiłków na 90,000, wojska sprzymierzonego na 80,000.
— Kwestya względem stanowiska Austryi w obecnej wojnie do wysokiego
stopnia zajmuje tutajszy świat urzędowy. Zaręczają, że Francya i Anglia po
stawiły rządowi wiedeńskiemu stanowczą alternatiwę, albo wypowiedzenia
wojny Rosyi, albo ustąpienia natychmiast z ks. naddunajskich. (Gaz. kol.).
— W tych dniach ma być zwołane ciało prawodawcze.
— Utworzenie armii alpejskiej nie ulega teraz powątpiewania. Rdzeń tej
armii ma stanowić obóz w Sathonay.
— Skoro się wojsko dowiedziało że pułki 7 20, 21, 26, 39, 42, 46,
74 linijowe, a 5, 7 i 20 lekkie otrzymały rozkaz do udania się na wTschód,
radość niemiała końca tak między żołnierzami, jakoteż oficerami. Ściskano się
wzajem i wynurzano uczucia najżywszego uniesienia, że wolno im będzie po
dzielać niebezpieczeństwa i sławę wojaków pod Sewastopolem. Mówią, że
kiedy tak rząd postanawia, to widać, iż myśli wojnę prowadzić na największe
rozmiary.
— Zaledwie ukończono interes kolei żelaznych w Austryi, a już nowy
projekt stanął rotszyldowsko-paryzko-berliński. Idzie o to ni mniej, ni wię
cej, aby w 7. godzinach stanąć z Kolonii w Paryżu, a to przez St. Quentin
i Charleroi. Pięć mil tylko wypadłoby na wielką belgijską linię. Belgia za
tem straciłaby cały ruch berlinsko-paryzki, ale z drugiej strony korzystaćby
mogła na liczbie passażerów w innym kierunku. Wszakże założyła veto; ale
Rotszyld pomimo tego nie opuszcza swego planu. Przybycie lorda Palmerstona do Paryża, jest prawie urzędowe. Powody podróży nie są znane.
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“ Po!>,lki maj?ce być niezwłocznie wysłane
do Krymu, składać się będą z następujących batalionów: z batalionu grenadyerow gwardyi, z 34. pułku znajdującego się obecnie w Korfu, z 62 pułku
na Malcie ; 71. szkockiego lekkiego pułku z Korfu; 90. lekkiego pieszegoPpułku z Dublina; 97. pułku z Aten. Stojący w Edinburgu pułk 82 nie odejdzie
na wschód. Batalion gwardyi będzie przydany do brygady jenerała majora
Bentincka. Brygada owa składać się będzie odtąd z 4 batalionów, ale co do
liczby wojska me będzie się różniła od innych brygad pieszych. Tak drugie
bataliony pozostaną z trzech pułków pieszych gwardyi w Anglii. Owe trzy
bataliony będą uważane za zakładowe wysłanych na wojnę, z których będą
ostatnie zasilane. Z pięciu powyżej wyliczonemi pułkami*pieszemi połączy się
68. pułk lekki pieszy w Krymie, który dotąd nie był przyłączony do pewnej
dywizyi. Sześć tych batalionów utworzy 5. dywizyą wojska angielskiego,
a ponieważ 3 pułki z nich są lekkiemi, natenczas 68., 71. i 90. utworzą lekką
brygadę pieszą. Co się tyczy kawaleryi, pod tym względem różnią sie osta
tme rozporządzenia od początkowych. Zamiast wysłania wszystkich pułków
kawaleryi stojących w lriandyi, będą oddziały tych pułków, któremi można
rozrządzić, wysłane do Krymu i wcielane do tamecznych pułków, aby je pod
nieść na stopę wojenną. Z wyjątkiem królewskich dragonów gwardyi, składa
się każdy pułk angielskiej kawaleryi linijowej z 6 kompanii (troops) po 45 lu
dzi; doliczając do tego sztab i oficerów pułku, natenczas wypadnie na pułk
cały kawaleryi angielski 300 ludzi. Każdy pułk kawaleryi angielskiej w Kry
mie składać się będzie z 8 kompanii (troops) po 75 ludzi, w ogóle więc z wy
łączeniem sztabu pułku z 600 ludzi. W skutek poniesionej klęski przez an
gielską kawaleryą w Krymie, 10 pułków kawaleryi angielskiej nie liczy tam
więcej, jak 1000 ludzi. Jeżeli ostatnie rozporządzenia przyjdą do skutku,
natenczas ich siła zostanie podniesioną na 5000 ludzi, na których się złożą
pułki stojące w Anglii z łatwością. (Według Morning Chronicie wyno
szą wysłane posiłki na Krym w ogóle 10,901 ludzi.)
— Według wiaddomości, które odebrano w Londynie z Limeriku, otrzy
mały 16. pułk ułanów i 72. szkocki rozkaz, przygotowania się do marszu na
Krym. Oba pułki mają się znajdować w wybornym stanie. Parowca »Europa« spodziewano się w sobotę w porcie w Kingstown, gdzie miał zabrać
pułk 90. liczący 1000 ludzi i powieść go do Krymu VV sobotę odbił okręt
przewozowy »Blake« z wojskiem przeznaczonem częścią do Malty, częścią do
Gibraltaru z Queenstown. Onegdaj wypłynął „Hannibala o 90 armatach z 1200
żołnierzami z Plymouth na morze czarne. Statek kanonierski »Snake« uzbro
jony w dwie armaty lankastrowe (68 funtowe) pośpiesza pod Sewastopol.
Statek »Edward« wiezie zapasy żywności, »Aliport« zaś i »Kleopatra« woj
sko do Krymu. Nowy parowiec »Royal Alberta (trzypokladowy okręt o 121
armatach) ma zawieść 2000 wojska na teatr wojny. Osada jego ma się skła
dać z 1000 ludzi. Z tego wszystkiego pokazuje się, że uzbrojenia spiesznie
popierają.
— Sun pisze: aby wszystkie obawy uspokoić względem sprzętu zboża
w roku bieżącym, donosimy, iż żniwo wynosi 16,550,000 kwarterów pszenicy,
gdy tymczasem rocznie potrzebuje połączona Anglia 18 milionów kwarterów.
ten niedostatek łatwo da się pokryć. Jedynie brak zapasów starej pszenicy
utrzymuje ceny wysokie, chociaż położenie zapasów tegorocznych w poró
wnaniu do zeszłorocznych daleko jest pomyślniejsze.
— Times dowodzi, że potrzeba znaczne wysłać posiłki do Krymu.
Chodzi według niej tylko o liczbę, jeżeli się ma udać wyprawa na Krym. Nie
wątpi, że sprzymierzeni bronić się będą, choćby im tylko jedna dywizya po
została. Ale jeżeli tak dalej pójdzie, jak dotąd, natenczas w przeciągu dwóch
miesięcy ubiją sprzymierzeni 80,000 Rossyan, ale też wówczas nie będzie ża
dnego wojska angielskiego. Jeżeli policzymy dwóch Rossyan na jednego po
ległego Francuza lub Anglika, natenczas połączone wojsko na początku nad
chodzącego roku zniży się do zera i nieprzyjaciel pole otrzyma. Z tego po
wodu trzeba wysiać posiłki do Krymu.
— Na liście wymieniającej nazwiska ministrów będących na wczorajszem
posiedzeniu tajnej rady w Windsorze, niemasz umieszczonego lorda Palmerstoria. Z tego wnoszą że wyjechał db Francyi.
—- Globe pisze pod d. 14. Listopada co następuje: nie ulega żadnemu
powątpiewaniu, że tak rząd francuzki i angielski, jakoteż wojsko postanowiło
walkę toczyć całemi siłami. Jesteśmy przekonani, że wczorajsza długa narada
gabinetu niemiała innego celu, jak wynalezienie środków ku poparcin naszych
dzielnych wojaków i sprzymierzeńców.
— Nowy okręt »Pyladesa będzie spuszczony z warsztatu dnia 23. b. m.
W Liverpoolu obejrzano kilka parowców, które mają przewieść wojska do
Krymu. Sądzą, że oprócz 7001) wojska, gotowego do wsiadania na okręty,
jeszcze znaczną ilość wojska wyślą do Krymu.

Auslrget.
(Kor.Cz.). Wiedeń, d. II. Listopada. —Słów kilka, któremi Kor.
Austryacka ogłosiła wyjazd p. de Pfordten wystarczają, podług mnie, aby
przyjąć za pewne, że skutek jego tu pobytu był odpowiedni polityce i wido
kom gabinetu tutajszego. Austrya, Prusy i Niemcy staną na tych samach za
sadach co do polityki odpornej, i zasady te są już dostatecznie znanemi z de
pesz ostatnich hr. Buola do hr. Esterhazego posła w Berlinie. Polityka ta nie
będzie podług ranie ani więcej przeciwną Rosyi, ani więcej przychylną pań
stwom zachodnim jak dotąd, lecz będzie więcej niemiecką nieprzestając być
europejską. Wtedy może obie strony walczące, dowiedzą się o istotnem po
stanowieniu Austryi i Niemiec w tej całej, już tak krwawej sprawie. Są któ
rzy utrzymują, że gabinet petersburgslii, wiedział o celu podróży pana de
Pfordten, i że stosowne do otrzymanych skutków, da wkrótce oświadczenie.

Kronika miejscowa.
Poznań, 21. Listopada.
W dniu 18. b. m. odbył się tu w urzędzie
landratury wybór członka do pierwszej izby z koła dziedziców dawno osia
dłych w prowincyi i wybór ten padł na Adolfa hr. Brańskiego z Gmachowa
w powiecie szamotulskim. Podobny wybór do pierwszej izby z miasta Po
znania padł w dniu 14. b. m. na byłego majora 'freskowa, wybór zas ten od
był się na walnem posiedzeniu naszego magistratu.
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Czytamy w Gaz. Krzyżowej o wystawie tegorocznej obrazów w Ber
linie, w której znajdujemy wspomnienie o dwóch polskich malarzach o panu
Kriowskim nieznanym nam, i o bardzo znanym i cenionym panu Lesserze.
0 pierwszego obrazie: -Praczki w czasie deszczu,, korapozycyi humorysty
cznej, powiada tenże dziennik: ze figury dobrze są rysowane, lecz w takiej
karykaturze, że nieprzyjemne robią wrażenie. 0 utworach drugiego tak znowu
mówi: »O pełnych wartości szkicach p. Lessera z Słowiańskiej i 8zląskiej
przeszłości mówiliśmy dawniej, teraz powiemy o wielkim jego historycznym
obrazie danym na wystawę, którego przedmiotem jest ustęp z dawnej historyi
Szlązka: »Ml ody Bolesław III. zwysięzca na psiem polu a protoplasta książąt
szląskich, prosi swego ojca, aby mu pozwolił ciągnąć na wojnę przeciw Morawcom wt r. ł094.« — Obraz ten ma pełno figur, i dla tego nie małe trudno
ści nastręcza w sądzeniu, albowiem wiele z przedstawionych osób są history
cznemi figurami.. Mimo tego akcya jest zupełnie jasną i zrozumiale wyrze
czoną. Artysta pokazał się bardzo zręcznym kompozytorem w grupowaniu
postaci, bo chociaż czynność ogranicza się właściwie tylko na vvydaniu jednej
sytuacyi, mimo tego wewnętrzny stosunek między osobami wybitnie jest prze
prowadzony. Co się tycze kolorytu, uderza nas w gruncie kierunek bardzo
dobry, chociaż zdaje się, jakoby ton główny wpadał nieco w,czerwoność, co
wszystkiemu nadaje zbytnią miękość. — W ogóle oddać należy pochwały ar
tyście za jego dążność, szczególniej co do wyboru przedmiotu. Niema bo
wiem ani jednego między naszymi (pruskimi) malarzami, któryby z tak poety
cznej i bogatej w czyny przeszłości, jak słowiańska, szląska, wschodniopru
ska i wendejska brał motywa do swoich większych historycznych utworów,
SPRZEDAŻ KONIECZNA.
Królewski Sąd powiatowy w Rogoźnie.
Wydział I.
Folwark Hutta pusta, należący do Laury
zHeydtków zamężnej Maiło w, oszacowany na
6616 Tal. 3 Sgr. 4 Fen. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i wa
runkami w registraturze, ma być dnia 28. Marca
1855. przed południem o godzinie litej w miejscu
zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.
Wszyscy nieznajomi pretendenci realni zapozywają się niniejszem publicznie.
Rogoźno, dnia 29. Sierpnia 1854.

Walne Zebranie Towarzystwa Agronomi
cznego Sredzko - Wrzesińskiego
odbędzie się w dniu 1. Grudnia r b. o godzinie
10. przed południem w lokalu oberżysty Hull-

nera w środzie.
•SezeWO pod Borkiem

ma kilkadziesiąt
baranów i trzy stadniki na sprzedaż

D oniesienie

o sprzedaży baranów w Grambschiitz,
pod Namysłowem (Namslau).
Oznaczona tutaj sprzedaż rozpocznie się z dniem
1. Grudnia r. b.; maciorki tutajszego stada zostały
wprawdzie w ilości 100 sztuk rocznie kontraktem
za rok bieżący i przyszły sprzedane, jednakże mogą
być jeszcze 50 sztuk takich samych do chowu zda
tnych macior, jako i 100 skopów do produkcyi
wełny, odstąpione.
Nadmienić jeszcze wypada:
iż teraźniejszy posiedziciel dóbr Aniołki w Poznańskiem, Pan Packel, który ciągle tę trzodę
chodowa!, chociaż przez sprzedaż dóbr K a u 1 w i t z
z swego dawniejszego stosunku całkiem wystąpił,
takową pomimo tego teraz jeszcze jak i dawniej
utrzymuje.
Grambschiitz pod Namysłowem, dnia 12. Listo
pada 1854.
Urząd gospodarczy Hrabi Henckel von
Donnersmarck w Grambschiitz.
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Sprzedaż baranów.
Hermsdorfskie stado zarodowe wystawiło 40 baranów na sprzedaż w dniu
10. Grudnia r. b. rozpoczynającą się. Wełna jest całkiem równa, mocna i cienka, a W
stado w ogóle jest tego rodzaju, iż przy
nadzwyczajnej cienkości żadnej konkurren-’Sj
cyi pod względem ciężkości i ilości wełny Wt
obawiać się nie potrzebuje.
Hermsdorf pod Wielk. Głogowem, dnia W
15. Listopada 1854.
W
Urząd Gospodarczy.
Wj

oprócz jednego Lessera. — Zadziwiać to powinno tern mocniej, ze żadna historya nicobfituje w tak dramatyczne momenta. Wprawdzie potrzebne do
tego są przedwstępne studya, którym artyści nie lubią się poddawać. Lesser
zajmuje się oddawna poetyczną przeszłością Prus i Polski, nazbierał materyałów, które teraz się układają pod jego pędzlem w wielkie kompozycye.
Pomieniony obraz jest tego wyraźnym dowodem: innych spodziewamy się
z czasem, byle tylko pełen wartości i biegłości artysta, w dzielnych i powa
żnych dążnościach ustać niezechciał.#

Wiadomości handlowe.
Berlin, 20. Listopada. — Pszenica 85—100 tal., żyto 65—74 tal., ję
czmień 47—51 tal., owies 29—32 tal., groch 62—67 tal., olej rzepiowy 16| tał.,
olej lniany 15{ tal., okowita bez beczki 38 tal.
Szczecin, d. 20. Listopada. — Pszenica 88—92 tal., żyto 60—64 tal.,
olej rzepiowy 16 tal., okowita 9| tak

Przybyli do Poznania duia 21. Listopada.
BAZAR.: Grodzki z Obiezierza; Grabowski z Łukowa; Skarżyński z Sokolnik.
HOTEL RZYMSKI BUSCHA: Tnrno z Obiezierza
HOTEL BAWARSKI: Raczyński z Czeszewa; Łęgowski z Chociczy.
HOTEL

DREZDEŃSKI:

HOTEL DE NORD: Szmitt z Nowej wsi: Białkowski z Pierzchną.
POD WIELKIM DEBEM: Ciesielski z Pyszcza
POD ZŁOTĄ GĘSIĄ : Grudziński z Drzązgowa.

Z fabrykowanych, na wielokrotne życzenia, z naj
staranniej zebranych ingredyencyj, w for
mie wielkich pastylli

KARMELKÓW Z EXTRAKTU Z ZIÓŁ
Król. Prask. fizyka powiatowego Hra, 3&OCh
w Heiligenbeil, dostarczane zostają i w czasie
obecnej zimowej pory do składu jedynego
Dra. Kocha karmelków z ziół u
Łlldwilfil eJćlIld Alcj7ei* w Poznaniu przy
ulicy Nowej często świeże nadsyłki; każdy pojedyńczy karmelek z extraktu znajduje się w stem
plowanej brunatnej okładce, a cena zapako

wanego wielkiego oryginalne
go pudelka lira, FLocha karmelków
z eirlraklU z ziół, jest ustanowiona na 1 Tał.
w pruskiej monecie.

Fryderyk Mischke.

Dra. med. J. Samtera Instytut
leczenia chorych przez Elektryczność.
Ulica Wrocławska pod Nr. 13.
Kuracya: codzień o godz. 12—2. Przyjęcie
chorych codzień o godz. 3—4. w mojej prywatnej
stancy i ulica Wrocławska pod Nr. 34.

Trzonki elektro - galwaniczne
patentowe
już nadeszły do handlu

A, Hosego

W B a z a r z e.

Prawdziwe Wina Węgierskie.
Znaczny transport prawdziwych win Węgier
skich odebrałem, które uniżenie polecam.

J5F. ^apałowski w Szamotułach,
Niniejszem uniżenie donoszę, iż Panu Teodorowi Baarth w Poznaniu zle
ciłem agenturę gotowych i fabrykować się mających wyrobów kunsztownej kamierniej giserni mojej.
Berlin w Listopadzie
Karol Fehse.
Odwołując się do powyższego doniesienia oświadczam, iż każdego czasu znaj
dują się u mnie próby i spis cen do łaskawego przejrzenia.

Poznań W Listopadzie.

Teodor Baarth,

przy ulicy Szewskiej 20.

—■

Partya kolorowych jedwabnych materyj, celem
ich pozbycia, wyprzedaje się po następujących ce
nach:
Lustrine raye,
(} sztab po 30 Sgr., (1 sztab
Brillantine ecossais, ’t równy 2. małym łokciom).
Taffetas ąuadnlle
Taffetas glace
szu po 35 Sgr.
Gros de Naples
»
» u8 —
Gros de Paris glace » » 45 —

Antoni Schmidt 9

Handel płócien, sukna i towarów modnych.

5 Dla Panów gospodarzy wiejskich. ®

i Gyps Sperenbergski §
ft
do mierzwienia,
®

uznany za wyborną mierzwę przez wiele
towarzystw agronomicznych, poleca po ŻM
bardzo niskich cenach franco w Poznaniu
||| i innych punktach nad Wartą.
©
JEdward Fphraim9 W
na tylnem Chwaliszewie pod 114.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 20. Listopada 1854

MIÓD LITEWSKI
en gros et en detail

u

Hagera Hamburger,
Poznań, Kramarska ulica Nr. 43.

j

Sto
&

Pożyczka rządowa dobrowolna ....
dito
z roku 1850. . . .
dito
z roku 1852. . . .
dito
z roku 1853. . . .
dito
z roku 1854 . . .
Obligi długu skarbowego......................
dito premiów handlu morskiego . .
dito Marchii Elektoralnej i Nowej
dito miasta Berlina.............................
dito
dito
.............................
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..................

3ł
44
34
3|
31
34
4
3i
34
3|
4

Akcye kolei Żelazn. Starogr. Poznańsk.

3|

4|
4
4|
3‘

Na pr. kuran
papiera mi.

—
95|
951
92^
59|
821
—

—
911

gotowi
zną.

994—
—
—
—
__
_ _
—
971

95|
—
96

1004
93
__
—
—

92|

831

Stan Termometru i Barometru, ora z kierunek wiatru
w Poznaniu.
Dzień

Frawdziwy
Prześwietnej publiczności donoszę że mój handel
mięsiw i kiełbas przeniosłem z pod Nru 7. (ukośnie,
naprzeciwko) pod Nr. 26. Wodnej ulicy.

Kurnatowski z Pożarowa; Nieświastowski z Słupi; Ma-

daj z Kościana.

13. Listop
14.
15.

»

16.
17.
18.
19.

»>
«
»
»

Stan termometru |
najniższy | naj wyż. 1
- 3,0° + 1 5 “
— 3,0° + 1,0°
— 7,6° + 2,4°
- 6,09 + 1,7°
- 1,4° 4- 1,3°
2.0°
- 3,69
- 2,0° + 0,0 9

Stan
i Wiatr.
harc metru, j
2T 7, 0 " Północny
27" 6, 7"' Północny
27" 7, 5'" Zachodni
27" 7, 0"' Półn. wsck.
27" 6, 7"' Półn. wsch.
27" 6, 0'" Półn. wsch.
27" 7, 7'" Półn. wsch.

