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rozkaz: *Córki jenerałów i oficerów, poległych na polu bitwy podczas wojny
Telegraficzne wiadomości.
Wiedeń, 18. Grudnia. — Cesarz Napoleon otrzymał od naszego cesa taraźniejszej, pomieszczać w zakładach naukowych tak po stolicach, jak w gu
berniach, na rachunek ogólnych summ dochodowych domów wychowania
rza wielki krzyż św. Szczepana.
Kopenhaga, 18. Grudnia. — Dziś został zagajony na mocy kr. reskry sierot, w skutku szczegółowego o każdej z tych panien najwyższego rozkazu.«
ptu volksthing przez prezesa ministerstwa. Po mowie jego wykrzyknięto po Na zasadzie tej woli monarszej, osierociałe córki oficerów morskich, poległych
dziewięć kroć: vivat króli Prezesem volksthingu został wybrany adwokat lub ranionych w teraźniejszej wnjnie, mogą wstępować do rozmaitych zakła
Rotwitt. Jutro będą udzielone propozycye ze strony rządu obu thingom (sej dów naukowych, jako pensyonarki domów wychowania sierot. (Inw. Ruski).
Independance Belge zamieszcza komunikowany sobie przez kore
mującym izbom.)
______________
spondenta z Frankfurtu tekst depeszy następującej do barona Budberga, posła
Petersburg, 25. Paźdz. (6. Listop.) 1854.
Berlin, d. 19. Grudnia. — J. kr. Mość książę Karol pruski, jako mistrz rossyjskiego w Berlinie.
Panie baronie! Zawiadomienia jakie z różnych stron odbieramy, dowodzą,
orderu św. Jana jerozolimskiego raczył zamianować J. kr. Mć księcia Fryderyka
Karola pruskiego honorowym komendatorcm, a tajn. ministra stanu i skarbu że w obecnej chwili rządy niemieckie jedyną i tąż samą przejęte są obawą,
bar. Bodelschwinga kierującym komendatorem orderu św. Jana jerozolimskiego aby z powodu sprawy wschodniej, niewybuchło nieporozumienie pomiędzy
dwoma wielkiemi mocarstwami niemieckiemi, mogące narazić spokojność
w prowincyi westfalskiej.
wspólnej ojczyzny, i samo nawet istnienie związku niemieckiego. Wierny
Berlin, d. 18. Grudnia. — Naj. Pan rozkazał na uczczenie imienin Naj. polityce przyjętej od początku nieszczęsnego tego zawikłania i pragnąc zło
cesarza wszech Rosyi wyprawić wielki obiad galowy.
wróżbne skutki jego w jak najciaśniejsze ująć granice, eesarz, pan nasz do
stojny, chiał w teraźniejszych okolicznościach i o ile to od niego zależeć może,
Południowy teatr wojny,
Konstantynopol, d. 7. Grudnia.—Z Bukarestu i Warny piszą. iź uchronić Niemcy od klęski, jakieby im w podobnej ewentualności groziły.
Upoważniony zatem jesteś panie bar. oświadczyć gabinetowi pruskiemu,
zaniechano dywersyi przeciw Bessarabii. Większa część armii dawniejszej
że
cesarz
gotów jest wziąść udział w układach, których celem byłoby przy
armii bałkańskiej odejdzie pod dowództwem Omera baszy do Krymu, aby ra
wrócenie pokoju, a punktem wyjścia cztery propozycye poniżej przyto
zem ze sprzymierzonemi wojskami rozpocząć tam kroki zaczepne.
Z Krymu nadeszły tu pomyślniejsze wiadomości. Powietrze poprawiło czone jako to:
1. Wspólne zaręczenie przez pięć mocarstw, praw religijnych i cywiisię, dowozy żywności i posiłków nadchodziły nieprzerwanie do obozu sprzy
nych
ludności chrześciańskiej w cesarstwie otomańskiem, bez różnicy
mierzonych. Do Konstantynopola przybiło d. 3. Grud. 6 szrubowców z po
obrządku.
siłkami i niebawbm odeszły do Krymu. Położenie zaś Rosyan w Perekopie
2. Protektorat nad księstwami, wykonywany wspólnie przez pięć mo
opisują jako bardzo narażone na przykrości, a to z powodu panujących desz-r
czów, które bezdennemi uczyniły drogi i przerwały komunikacye z wnętrzem carstw pod temi samemi warunkami, jakie traktaty nasze z portą na ich ko
rzyść zastrzegły.
Rosyi.
3. Rewizya traktatu z 1811 roku. Rosya nie sprzeciwi się jego umorze
— Soldaten-freund donosi pod dn. 15. Grud., co następuje: sprzy
niu,
jeżeli sułtan jako głównie w tem interesowana strona na to zezwoli.
mierzeni wzmagają swoje siły w Krymie codziennie. Korespondentom dzien
4. Wolność żeglugi na Dunaju, która istnieje z prawa, i której Rosya
ników zakazano donosić o zmianach stanowisk na liniach oblęzniczych i o ru
chach po innych miejscach. Któryby inaczej sobie postępował, będzie wygnany niemiała nigdy zamiaru tamować.
Postanowienie to oparte jest, rozumie się, na przypuszczeniu, że mo
z obozu. Co więc teraz odbieramy z wiadomości, to jest tylko opisem urzę
carstwa zachodnie wiernie dopełnią zobowiązań przyjętych w obec Europy,
dowych sprawozdań, a te nic nowego nie podają. Wojska stojące naprzeciw zabezpieczenia przyszłości chrześciańskiej ludności w cesarstwie otomańskiem,
siebie z obu brzegów Czerniawy tak się oszańcowały, że sprzymierzeni opie
rają się o Bałakławę, Rossyanie zaś piwoiują na Bakcziseraju. Zatoka Ka- której prawa oddane być mają nadał pod gwarancyą wszystkich mocarstw,
co główny cel jaki Rosya w obecnej wojnie głównie ma na oku zosta
miesz ma zakrywać odwrot sprzymierzonych lub też popierać ich kroki za przez
nie osiągnięty.
czepne. W drugiej równoległej ustawiono w dwóch wielkich bateryach 130
Jeżeli uczucia, które natchnęły N. cesarza obecnem postanowieniem, oce
dział pozycyjnych zakrytych.
— Według listów z Odesy postanowili Rosyanie trzymać się ścisłego nione zostaną w Niemczech, jak się tego winniśmy spodziewać, możemy się
systematu obronnego pod Sewastopolem i w Sewastopolu, tudzież mieć na według zdania naszego oddawać nadziei, że związek złączony na tym samym
oku działania mogące wyjść z Eupatoryi. Książe Menszyków miał donieść gruncie, i całkiem zapewniony względem interesów niemieckich skorzysta ze
do Petersburga, że fortecy i jego armii zagraża stanowisko sprzymierzonych swojej jednomyślności w celu zrównoważenia szali europejskiej teraźniejszo
w Eupatoryi, że nie może zaczepki na większe rozmiary przedsięwziętej ści na rzecz pokoju, które Austrya i Prusy zaproponowały nam na podstawie
od Eupatoryi przeciw Simferopolowi silnie odeprzeć. Z tego powodu wy 4 punktów, mogących je zadowolić.
Jeżeli przeciwnie chcianoby użyć tego połączenia, doprowadzonego raz
słano z Petersburga rozkaz dojeń. Osten Sacken, aby stanął główną kwaterą
jeszcze
staraniem Rosyi, do przedstawienia nowych warunków niezgodnych
w Perekopie, aby bronił tego międzymorza i utrzymymywał w szachu sprzy
mierzonych w Eupatoryi. Sprzymierzeni sposobią nową wyprawę na inny w treści i formie z jej godnością, cesarz niewątpi, że państwa związkowe
punkt Krymu tak w Balakławie, jako też w portach bułgarskich. Cel wyprawy odepchną podobne żądania, zkądkolwiekby one pochodziły jako spreczne oży
niewiadomy. Jedni mówią, że wyprawę wyślą przeciw Odessie, drudzy że wiającym je uczuciom prawości, równie jak rzetelnym interesom Niemiec.
W takim razie sądzi cesarz, że słusznie żądać może od nich neutralności, sta
do Eupatoryi.
Bukarest, 6. Frudnia. — Książęta Ghika i Stirbey postanowili wysta łej i niezmiennej, jaka zapowiedzianą była od początku walki, w zamian
uwzględnienia życzeń objawionych mu w ich imieniu.
wić kontyngens 20,000 z księstw naddunajskich i oddać go na usługi porty.
Przyjm pan i t. d.
Nesselrode.

Rossya.

Z Petersburga, d. 24. Listopa (6. Grudnia). — Dwudziestu siedmiu
ludzi niższych stopni 38go ekwipażu floty, będąc wysłani z Sewastopola,
w nocy z 8. na 9. Października r. b., w oddziale ochotników na baterye nie
przyjacielskie, rzucili się na przykopy francuzkie, zagwoździli ośm moździe
rzy i jedenaście dział, i pozbawili tym sposobem bateryę możności działania
dnia następnego.
Najjaśniejszy Pan, w skutku najpoddanniejszego doniesienia o tern jeneraładjutanta księcia Menszykowa, najmiłościwiej rozkazał udzielić wspomnionym
niższym stopniom jednorazowie po 50 rubli srebrem na każdego, w nagrodę
za odznaczające się męztwo, okazane przez nich przy wykonaniu wspomnionego czynu.
W miesiącu Styczniu 1854. r. wydany został najwyżsy Jego ces. Mości

Francya.

Paryż, 14. Grudnia. — Monitor donosi o oddaleniu z urzędowania
podprefekta w’ Dreux, w skutek postępowania jego podczas ostatnich rozru
chów Tamże.
— Na spacerze onegdajszym, który ceserz odbył w pojeździe, towarzy
szyła mu konno gwardya stu. Wczora wieczorem był cesarz z cesarzową
poraź pierwszy od dawnego czasu w teatrze, gdzie przedstawiano Niemę
z Portici. Witano ich przy przybyciu i odejściu wiwatami. W drugim akcie
publiczność dawała wielkie oklaski duetowi: Amour sacre de la patrie i kazała
go powtórzyć.
— Dwie damy rossyjskie, które trudniły się polityką a teraz się nudzą
w Brukseli, księżna Liewen i pani Kalergi zapytały, czy im wolno będzie ba
wić przez zimę w Paryżu, odpowiedziano że wolno, z tą jednak różnicą, że
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księżnie Liewen przepisano warunki, a pani Kalergi utrzymującej, że polityką i zostać uwolnioną od obowiązków sprzymierza. Sądzi przecie, że Austryą
wcale się trudnić nie będzie, pozwolono wrócić bez warunku.
zgadza się z owemi zasadami, które są niezbędne do utrzymania Tuicyi i je
— Aż do wczorajszęgo wieczora jeszcze nie wiedziano tu, czyli układ żeli Rossyą nie zezwoli na podobny pokój, natenczas w przyszłej kampanii
zawartym został między domami Andre i Pereirą tudzież Sina i Eskeles z je walczyć będą wojska austryackie obok angielskich i francuskich. Można uczy
dnej, a Austryą z drugiej strony, o nabycie kolei żelaznych austryackich. nić uwagę, że należało wezwać Austryą, aby niezwłocznie się powiązała
Sądzą, że domy te czekają, aż coś pewnego stanie między Austryą i zacho z mocarstwami zachodniemi, można powiedzieć, źe warunki umówione niedem i otrzymają pozwolenie notowania nowej pożyczki na giełdzie.
powinny były być przyjęte, ale tu zachodzi pytanie, czyli nie lepiej jest
— Nie pomału zdziwiono się w Paryżu, gdy odebrano mowę lorda Johna mieć taki układ z Austryą, aniżeli nie miećjej wcale związanej
Russla, którą miał w izbie niższej, podczas rozpraw o adres. Mowa ta spo żadnemi węzłami po swojej stronie Tak rząd angielski jikoteż fran
wodowała spadanie kursów na dzisiajszej giełdzie. Ustęp z jego mowy o trak cuski poczytał takie postąpienie za rozumniejsze, sądząc, że szczęśliwiej mo
tacie z Austryą jest w rzeczy samej godnym uwagi, bo o nim inaczej się wy żna prowadzić wojnę tym sposobem. Jeżeli inne mocarstwa przyjmie się do
nurzył, jak dzienniki gwarliwe. Z niej pokazuje się, że postępowanie przy wspólnej gwarancyi księstw naddunajskich i odbierze od sułtana oświadczenie
szłe Austryi poczytanem jest za akt zaufania i że cesarz Francuzów okazuje na rzecz chrześcijan, natenczas wpływ naturalny Rossyi o wiele się zmniejszy
większe zaufanie, aniżeli rząd angielski. Pokaże się niezadługo, kto się nie a bez tego warunku ani myśleć można o korzystnym pokoju. Adres potem
myli. Przyznać atoli potrzeba, że Francya swojem postępowaniem doprowa
przyjęto.
dziła Austryą na to stanowisko, na jakiem się teraz znajduje,
Mowa lorda J Russla niepomyślny wywarła skutek na giełdę, która ro
— Cesarz napisał do matki zmarłego prezesa zgromadzenia konstytucyj zumiała, że traktat z Austryą daje pewne rękojmie bliższego pokoju
nego Marrasta, i wynurzył jej uznanie zasług jej syna, z przeznaczeniem jej
Po siedzenie parlamentu dnia 13. Grudnia. Izba niższa. — Mnóstwo prze
6000 franków pensyi.
słano izbie petycyi, ażeby wojnę prowadzono wszelkiemi środkami. Po zło
— Korespondent Gaz. kolońskiej donosi, że zimna i ironiczna mowa żeniu sprawozdania adresowego wynurzył nadzieję admirał Walcott, że rząd
lorda J. Russla o układzie grudniowym, wcale się nie podobała na dworze prowadzić będzie silnie wojnę. Sądzi, że jeżeli kraj mieć będzie zau
cesarza, bo tu okrzyczano traktat ten za zbawienie świata.
fanie do rządu, natenczas honor tak wojska lądowego, jakoteż floty wyj
Anylia.
dzie z walki zaszczytnie. Sir H. Willoughby życzy sobie bliższego obja
Londyn, d. 14. Grudnia.— Mnóstwo złożono w parlamencie petycyi, śnienia względem układu z Austryą. Spodziewa się, że traktat ten będzie
o prowadzenie silne wojny. Lord Palmerston złożył bil o użycie milicji za przedłożony izbie i nie będzie dozwolonem, aby Anglia i Francya swoje skar
jej przychyleniem się i po za granicami Anglii. Książe Newcastle prosi o po by na wyłączną korzyść państw niemieckich rozrzucały. Alcock życzy sobie
zwolenie wniesienia bilu względem utworzenia legii cudzoziemskiej wynoszącej poznać dalsze plany rządu. Kanclerz skarbu jest zdania, źe niemożna żądać od
15,000 głów i przypomina legią niemiecką, która Anglii tyle przysług oddała ministrów, aby dawali odpowiedzi względem planów wojskowych. Minister
w ostatniej wojnie.
stwo niemoże powiedzieć, jaki ma plan pod względem Sewastopola. Co się
— Times pisze o pierwszem posiedzeniu parlamentu co następuje: roz
tyczy dotychczasowych czynności rządu, to już minister wojny dostatecznie
prawy właściwe były niewinne. Krytyki szanownych członków były surowe, go usprawiedliwił. Żałuje, iż niemoże być traktat grudniowy złożony w izbie
ale ograniczały się do tego co przeszło i nie rozciągały się do rad i planów przed ratyfikacyą. Jeżeli) później nie będzie się podobał szanownemu człon
przyszłych. Nie wątpiliśmy też ani na chwilę o gorliwości naszych ministrów, kowi izby, natenczas ma prawo czynić wyrzuty rządowi z tego powodu.
gdy postanowili wojnę prowadzić. Użalaliśmy się z naszej strony tylko na Adres następnie przyjęto i wybrano deputacyą, która ma adres ten doręczyć
to, że skoro postanowiono oblegać Sewastopol, nie dosyć szybko wysyłano Naj. Pani. Potem wstaje lord Palmerston i żąda pozwolenia względem wnie
tam posiłki. Nasz żal był uzasadniony, ponieważ w dniu 29. Czerwca posta sienia bilu, który ma upoważnić królową do przyjęcia ofiary pułków milicyi
nowiono obledz Sewastopol i wysłano w tej mierze rozkazy, a posiłki na ten służenia poza granicami królestwa. Bilowi temu służyć ma dawniejszy bil,
cel były bardzo umiarkowane, bo tylko wynosiły 7000 głów. Już w poło który w ostatniej wojnie nadał upoważnienie milicy i na służbę po zagranicznych
wie Czerwca postanowiono wojnę przenieść na Krym, skoro Rossyan odeprą garnizonach. W końcu ostatniej wojny upoważniono jeszcze rząd do połącze
Turcy od Silistryi, a mimo to wysłane posiłki w Czerwcu wynosiły tylko nia milicyi z wojskiem księcia Wellingtona. Jakoż trzy bataliony sformowano,
941 ludzi, w Lipcu 4588, w Sierpniu 2032, we Wrześniu 1284, w Paździer z których pierwszym dowodził książę Buckingham, drugim Sir Watkins Wynn
niku 2855 i nakoniec w Listopadzie 7037. Z tych liczb pokazuje się, że w dniu i trzecim pułkownik Gray. Obecnie żąda tylko rząd upoważnienia, do wy
bitwy nad Almą, gdzie cała siła turecka, angielska i francuska zniżyła się na słania milicyi na służbę garnizonową na morzu śródziemnem, aby ztamtąd
40,000 ludzi, nasz minister sądził, że całe nasze siły wyczerpał. Poczynił wysłać na wschód wojsko stojące. Gibraltar, Malta i jońskie wyspy,
w końcu Czerwca swoje przygotowania na wojnę i tak też pozostało, gdy tym a może nawet kolonie pólnocno-amerykańskie są owemi miejscami, gdzie mają
czasem rozmiary wojny niezmiernie wzrosły. Wciąż żaliliśmy się na księcia zamiar milieye posłać na załogi. Z radością może wynurzyć wedle sprawo
Newcastle w przeciągu Sierpnia i, Września, że głuchym był na przedstawie zdań oficerów, że milieye tak dalece postąpiły w mustrze, iż mogą na równi
nia lordów Hardinga i Seatona. Zeć te skargi były uzasadnione, pokazuje się być postawione z linijowemi pułkami. Uwagi swoje na to tylko może ograni
z podanych powyżej liczb.
czyć i wynurzyć zanfanie, że oficerowie milicyi dołożą wszelkiego starania,
Głobe donosi: rząd austryacki przesłał w dn. 9. Grudnia instrukcye aby swoich żołnierzy nakłaniali do wstępowania do szeregów armii linijowęj.
swojemu posłowi w Berlinie hr. Esterhazemu, aby wezwał rząd pruski do Newdegate zapytuje, czyli bil lorda Raglana podaje środki, do uzupełnienia
sprzymierza grudniowego.
jego pułków kompaniami rezerwowemi. Herbert oppowiada, że rząd uznaje
Izba niższa. Pos. 12. Grud. Hajter oświadcza w imieniu ministra spraw stósowność takich kompanii i ma zamiar cztery z nich dla każdego pułku
wewn.że rząd ma zamiar wnieść bil, o upoważnienierządu angielskiego do przyj w Malcie utrzymywać. Pułkownik Sibthorp pochwala to rosporządzenie. Sir
mowania ofert milicyi angielskiej na służbę wojenną. Lord J. Russel donosi, że J. Walsh spodziewa się, że rząd w tej mierze nie dozna znikąd przeszkody.
w piątek zaproponuje, aby parlament uchwalił podziękowanie obu armiom Według jego zdania należałoby całą milicyą wcielić do linii. Na interpellacyą
i obu flotom francuskiej i angielskiej w Krymie i na morzu czarnera wojnę odpowiada lflfd Palmerston, źe podczas rozbicia się okrętu »Prince« zatonęło
prowadzącym. Mówca odczytał potem mowę od tronu i Herbert wniósł o adres 60 do
beczek mundurów ciepłych wartości 25 do 30,000 funtów szterlingów.
do królowej. Layard oświadcza, że siły sprzymierzone nie są dostateczne Na inne zapytanie odpowiedział tenże, że nowy bil milicyi nie pozwala zmu
przeciw Rossyanom, którzy wkrótce mieć będą w Krymie 200,000 wojska. szać milicyi do służenia za granicą. Każdy milieyant mieć będzie wolną wolę,
Rząd przeto starać się powinien o wystawienie przeciw nim podobnych sih jak teraz. Przeszłemu gabinetowi należy się wdzięczność za przywrócenie mi
Disraeli także bije przeciw ministerstwu i podejrzywa traktat zawarty z Au licji i z tego powodu spodziewać się należy, że członkowie byłego gabinetu
stryą. Jakiejźe pomocy spodziewają się od takiego sprzymierza? Anglia po popierać będą plan rządu, który jest dalszym rozwojem ich własnego dzieła.
winna wiedzieć, czyli Austryą rzeczywiście pocznie działać, czyli też będzie Sir J. Pakington zapytuje, czyli wysłane odzienia dla armii krymskiej były
cbciala odgrywać rolę przypatrującego się wojnie widza, aby w końcu odnieść odpowiednie tamecznemu klimatowi, czyli też zwyczajną odzieżą zimową an
tylko korzyści. Nie chce nawet słuchać o austryackiej pomocy, o czterech gielskich żołnierzy. Lord Palmerston odpowiedział, źe rząd odpowie przed
punktach gwarancyi, o tajnym artykule, skoro Austryą nie zechce krwią łożoną statystyką w tej mierze. Lord Naas zapytuje, czyli bil o milicyi ściąga
swoich żołnierzy przypieczętować sprzymierza. Anglia i Francya powinny się do Irlandyi. Lord Palmerston potwierdza. Następnie izba przyzwala na
same rozwiązać tę wielką kwestyą i utrzymąć cywilizacyą Europy. Lord John wniesienie bilu i drugie odczytanie jego naznacza na dzień następny. Izba od
Russel odpowiedział, że nigdy nie miał przekonania, że Austryą trzyma się racza posiedzenia o godz. 3 po południu.
polityki nakazanej jej przez obowiązki względem Europy. Niemożna było
Londyn, 15. Grudnia. —■ Na posiedzeniu wczorajszem izby wyższej,
przecie przypuszczać, żeby Austryą tak ostrożna nie miała mieć na uwadze, wniósł książę Richmond petycyą z Wakefield, w której proszę rządu, aby
źe jej większe, zagraża niebezpieczeństwo na przypadek wojny, niż Anglii . wszelkiemi środkami popierał wojnę i szybko ją zakończył. Książe Newcastle
i Francji, które nie potrzebują się obawiać jej napaści na ich ziemie. Cesarz uprasza o pozwolenie wniesienia bilu, który zapewne nieznajdzie żadnej oporossyjski trzyma ogromne wojsko, a po jednem lub’dwóch zwycięstwach sta zycyi, bo rzeczą jest dowiedzioną, że ani w Krymie nie są dostateczne siły,
łaby mu droga otwarta do Wiednia. Dopiero gdy Austryą swoje wojenne ani w Auglii wystarczające rezerwy. W każdym czasie uważano za rzecz
siły wzmogła, uczyniła pierwszy krok z sprzymierzonymi. Austryą postą stosowną, na początku wojny werbować cudzoziemskie wojska, ponieważ lud
piła krok jeden naprzód; ale dotąd jeszcze tak daleko niedoszła, aby miała angielski nie jest wyćwiczony w robieniu bronią, jak pruska landwera lub po
oświadczyć, iż jeżeli aż do końca roku nie stanie pokój z Rossyą, sama wojnę dobne milieye innych krajów. Dotąd rząd angielski nieuczynił żadnemu ze
wypowie. Tylko na ten przypadek ma stanąć sprzymierzę zaczepne i odpor wnętrznemu rządowi podobnycn propozycyi i nieuczyni jej przed uchwałą
ne z Anglią i Francyą, jeżeli wojnę prowadzić będzie z Rossyą. Oprócz tego bilu. Liczy atoli na jego przyjęcie, Izba sobie przypomni dzielność w ostatniej
postanowiła wziąść na uwagę w końcu roku, jakich chwycić się ma kroków wojnie legionu niemieckiego i może liczyć na waleczność nowego wojska, które
pod względem pokoju zawrzeć się mającego z Rossyą: Rozumie znaczenie rząd ma na myśli nająć i doprowadzić go do liczby 15,000. Hr. Ellenbourgh
owego artykułu niejasnego (śmiech) w ten sposób, że jeżeli Anglia i Francya uważa za rzecz sprzeciwiającą się konstytucyi, aby 15,000 milicyi zastąpiło
zaproponują warunki pokoju zostające w zgodzie z czterema gwarancyami, 15,000 Szwajcarów lub Niemców. Lud angielski okazał, że posiada odwagę
a Rossyą nie zechce ich przyjąć, natenczas Austryą nie będzie zwłaczała za do obrony honoru narodowego. Z tego powodu opiera się najęciu obcego
warcia sprzymierza zaczepnego i odpornego. Nie chce układowi temu przy wojska. Sir Robert Peel nic byłby nigdy pozwolił na podobny bil, dziwi go
pisywać zbyt wielkiej ważności i sądzi, że w ostatniej chwili jeszcze będzie więc, źe książę wnosi ten bil, chociaż się liczy do jego uczniów i przyjaciół.
mogła Austryą powiedzieć: »cztery te nowe warunki pokoju, cztery Lubo szwajcarskie lub niemieckie wojsko może być bardzo dobre, ale nie tyle
te punkta, wyłożone przez was w taki sposób, w jaki ja ich nie warte, co francuzkie i augielskie. Pułk szwajcarski lub niemiecki niebyłby się
rozumiem, mogłyby Rossyą zbyt osłabić i powagę jej w Europie bił pod Bałakławą tak. jak angielski lub francuzki, a klęska,jednego z tych
zbyt uszczuplić i dla tego nie przypuszczamy, aby mogła na nie pułków, mogła narazić na niebezpieczeństwo całą kampanią. Żałuje źe przed
przy stać.« Tak może mówić Austryą, niedopuściwszy się wiarołomstwa 9 miesiącami nie poszedł rząd za jego radą i nieodwołał się do całej milicyi,
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dziś nie byłby potrzebował kraj odwoływać się do konskrypcyi lub najęcia
obcego wojska. Książe Richmond spodziewa się, że rząd ani jeńców ani de
zerterów nie będzie werbował. Pochwala propozycyą i przypomina lordowi
Ellenborough, że legie cudzoziemskie w armii angielskiej najświetniejszą wa
leczność okazywały. Lord Derby uważa bił wniesiony za niebezpieczny już
ze względu na konstytucyą i na stan obecny, który się nieda porównać z da
wniejszym, kiedy Anglia i Hanower zostawały pod jednem berłem, a wówczas
Hanowerczykowie nfebyli cudzoziemcami. Izba życzy sobie dowiedzieć się,
zkąd rząd zamierza brać żołnierzy cudzoziemskich. Zawerbowanie Polaków
byłoby pożyteczne, bo mieliby wspólny interes z Anglią w tej wojnie. Zresztą
uważa bil ten za upokarzający Anglią i dający otuchę carowi. Jeżeli legia ma
być użytą wjkraju, wnosi o odrzucenie bilu. Lord Aberdeen zaprzecza, aby
obce wojsko miało zastąpić milicyą w kraju, ma ono być sprowadzone tylko
na czas krótki, aby je wyćwiczyć w Anglii i wysłać na wojnę. W końcu po
siedzenia odczytano bil po raz wtóry i naznaczano posiedzenie komisyi na dzień
następny.
— Na posiedzeniu izby niższej wniósł lord J. Russel dwa bile, bil milicyi
i bil werbowania legii cudzoziemskiej. Sesya ograniczy się na rozbiór obu
bilów i zapewne od dziś za 8 dni odroczy się (a więc dnia 21. Grudnia). Na
zapytanie pułkownika Sibthorpa, kiedy bil milicyi będzie zaprowadzony, do
kąd będzie milicya wyprowadzona i na jaki czas, odpowiada lord Palmerston,
że skoro czas służby upłynie milicyi, taż powróci do hrabstw napowrot, rząd
dalej nie poczyta oficerom za brak patryotyzmu, jeżeli nie zechcą służyć za
granicą, ponieważ wie, że wielu z nich daleko jest potrzebniejszych w kraju
niż za granicą, a to z powodu ich stanowiska w zawodzie przemysłu i jako
naczelników rodzin, których niepodobna im opuścić Każdy więc z railicyantów może dobrowolnie podejmować służbę, a nikogo do niej za granicą nie
będzie rząd zmuszał, będzie to z ich strony dobrowolna ofiara. Bil po tern
oświadczeniu powtórnie odczytano, a na poniedziałek naznaczono obrady nad
nim w komisyi.

do nich. Kapitan któryby się ratował przed podróżnymi, poszedłby w An
glii na szubienicę, w Ameryce wszystko to uchodzi.
---------------------------- .
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Rozmyślania polityczno literackie.
(Obrazek z czasów wielkości naszej.)

Gdyby kto mógł śpiewać strazburgskie pasztety,
Albo z tłustych kiełbas rymować sonety,
Zamiast myśli w księgi, wino lać w butelki;
Oj taki, oj taki — miałby pokup wielki.

I

Sześć złotych za książkę! Lepiej Iść do Kaca,
Co tam czytać księgi — to daremna praca.
Kto -doctus ex libro, stultus ex capite!«
To mi to, to mi to dyktum wyśmienite.
A co? .trzepią Moskwę.- Taka wojny szansa,
Gdy zapał wojenny, chodźmy w preferansa.
Wiwat konstytucya!... królów biją asy,
Pal djabli! pal djabli! niespokojne czasy.

\

Po czemu pszenica?... »Rznie w górę sąsiedzie!•
Będziemy spijali winko przy obiedzie.
Niech marzą poeci, — niech piszą uczeni,
To z biedy, to z biedy, bo pustki w kieszeni.
Sjdalw Chochlik.
---------- ' ........ ‘-J-----------

"-------------- ■

.11

■■■..,------------------- ll ll..

...............

Wiadomości handlowe.
Berlin, 18. Grudnia. — Pszenica83—94 tal., żyt o 62*—62| tal., jęczmień
44—48 tal., owies 29—32 tal., groch 61—66 tal., olej rzepiowy 16| tal., olej
lniany 15| tal., okowita bez beczki 34| tal.
Szczecin, d. 18. Grudnia. — Pszenica 90—92 tal., żyto 58—60 tal.,
olej rzepiowy 15| tal., okowita 10|f—11£.

Rotmaile wiadomości.
— Okręt »Yankee Blade* rozbił się w drodze między San Francisco
i Panamą; miał on na pokładzie około tysiąca podróżnych. Z tych parę set
Zginęło. Pozostali oskarżali kapitana Raudali o umyślne rozbicie okrętu wy
soko assekurowanego, a to na zasadzie, iż trzymał się brzegów uważanych
od marynarzy za najniebezpieczniejsze. Kapitan i osada okrętowa naprzód
się ratowali na lodzi, a okręt i podróżnych zostawili własnemu losowi i nie
było nikomu pilnować porządku i ratunkiem kierować. Łotry ze Sao Fran
cisco, którzy byli na pokładzie rabowali tłomaki podróżnych i nawet strzelali

■

Przybyli do Poznania dnia 19. Grudnia.
BAZAR.: Baranowska z Marszewa.
HOTEL RZYMSKI BUSCHA: hr. Radolinski z Jarocina; bar. Knorr z Gutów.
HOTEL BAWARSKI: Kowalski z Orłowa.
POD CZARNYM ORŁEM: Stephan z‘Radolinka; Walz z Buszewa.
HOTEL DREZDEŃSKI: Molinek z Rydzyny.
HOTEL DU NORD: prób. Apolinarski z Modrzą; Karczewski z Wyszakowa; Ra

czyński z Smolar.
HOTEL PARYSKI: Derpa z Rogoźna; Bronikowski z Karsewa.
HOTEL BERLIŃSKI: Szukalski z Dobrzycy; Kuczborski z Bojanowa.

W dniu 18. no. b rozstał się z tym światem nasz
ukochany brat, Julian Simon, fabrykant machin.
Oczem zawiadomią krewnych, przyjaciół i znajo
mych, w żalu pogrążone Rodzeństwo. Pogrzeb
nastąpi dnia 20. t. m. o godzinie 3. po południu.
Poznań, dnia 18. Grudnia 1854. Butelska ulica

Z tej przyczyny interesujących się literaturą oj
Miejski zakład sierot chłopców.
czystą zapraszam do prenumeraty na to pismo na
Obdarzenie sierot chłopców w wigilią Bożego
rok 1855. temci więcej, że i inne potrzeby życia,
mody, rolnictwo i handel w osobnych rubrykach narodzenia nastąpi w niedzielę dnia 24. m. b. po
tego pisma są traktowane.
południu o godzinie 4. w zakładzie przy nowej ulicy
•Nowiny « kosztują rocznie na wszystkich pocztach
Wielkiego Xięstwa Poznańskiego z przesełką po w budynku klasztoru go franciszkańskim, na który
Nr. 15.______________________________________
cztową
6 Zlr. 44 kr. czyli 4 Tal. 15 Sgr. to dzień zapraszamy przyjaciół sierot.
W księgarni ŻupańskiegO jest do nabycia:
półrocznie ..3 — 22 — » 2 — 8 —
Poznań, dnia 19. Grudnia 1854.
Kazanie o siedmiu boleściach matki najświęt - Ryciny mód, kolorowane duże desenie do ro
szej przez X. Hieronima Itajsiewicza bót kanwowych, kolorowane wzory czepków, ka Przełożeństwo zakładu sierot chłopców
(na dochód domu miłosierdzia w Gostyniu.)
peluszy, pólkoszulków, arkusze wzorów haftów
i robót szydełkowych, arkusze krojów sukien, pła
W składzie książek antykwarskich i sztuk Em.
szczyków itp. z dzienników francuzkich „Le MoniTlaj, w Poznaniu, pod Nr. 4. placu teur de la mode“ i „Le Moniteur des DesmoiselWilhelmowskiego, i w Berlinie pod Lipami Nr.
les“ a dodawane do »Nowin«, kosztują rocznie Złr.
58., znajdują się do sprzedania Album W a>
cztery czyli 2 Tal. 20 Groszy.
>
kwarellack (rysunki pierwotne) lub lilo>
II
IF.
Italie
nb
ach,
wydawca.
Było zawsze moją powinnością
>
grafowane , juko też najnowsze
> przypominać miłosierdziu przy ka
lAlografie, w kolorach i czarno.
Aukcya wina Węgierskiego.
>
We Lwowie wychodzą od I. Stycznia 1855. roku

dziennik poświęcony literaturze beletrystycznej, za
wierający powieści najznakomitszych powieściopisarzów, jak: Kaczkowski, Kraszewski, Korzenio
wski, Leszek Borkowski, Dzierzkowski i t. d. poezye rozmaitych piszących dzisiaj poetów, przeglądy
dzieł beletrystycznych, rozprawy, obrazki history
czne. Przytem umieszczane są w tym dzienniku
wiadomości o wszystkich nowszych zjawiskach z dzie
dziny literatury, sztuki, przemysłu, wynalazków
i życia potocznego, kronika Lwowska, Krakowska.
W końcu spis osób przybywających i odjeżdżają
cych ze Lwowa, kursa telegrafowane z Wiednia
i kursa lwowskie, ceny zboża, wódki itp.
•Nowiny# wychodzątrzy razy w tygodniu w Wto
rek, w Czwartek i Sobotę po’arkuszu ścisłego pi
sma. Z wszystkich dotychczas wychodzących dzien
ników polskich kosztują stosunkowo najmniej, a osobne w tomy odbite same powieści i poezye za
warte w r. 1854. w tera piśmie, kosztują w handlu
księgarskim przeszło trzy razy tyle, co »Nowiny«
na rok cały zaprenumerowane. Odbitki z »Nowin«
z roku 1854. wynoszą 14. tomów.
Małym więc kosztem może obznajomić się z najnowszemi płodami znakomitszych pisarzów. Usunąć
starałem się powód do narzekania powszechnego, iż
powieści polskich nowszych czytać nie można dla
zbyt drogich cen księgarskich.

ł
<
<
>
>
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>
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We środę d. 20. Grudnia r. b. przed południem
od godziny 9. sprzedawać będę

SÓD butelek wytrawnego i ła
godnego wina Węgierskiego
w par ty ach po 10 butelek
przez publiczną licytacyą najwięcej dającemu za
gotówkę.
lApsChilZ 9 Król. Komisarz aukcyjny.

X. Prusinowski.

Doniesienie,
Gdy z wielu stron zwrócono na
to uwagę podpisanej Dyrekcyi, źe
termin Walnego Zebrania wyzna
czony na dzień 22gi t. m. nadto
jest bliskim Wigilii, i źe z tego
powodu Członkowie odlegli nie
byliby może w stanie powrócić do
domów dość wcześnie; przeto ter
min powyższy Walnego Zebrania
znosi się ninie jszem, a no wy w swo
im czasie do wiadomości Człon
ków i Komitetów podany będzie.
Poznań, d. 16. Grudnia 1854.
Dyrekcya Towarzystwa
Pomocy Naukowej.

żdorazowej gwiazdce Sieroty nasze
naSródce. Tern więcej z daleka pro
szę dla nich o strócelek wszystkie
miłosierne matki. — Odbiera, dary
przełożona Domu sierót na Sródce
i moja matka w kollegium jezuicnad zakrystyą.

| w- Proszę o uwzględnienie! -w |
g
Zwracam uwagę tutajszej i |
| zamiejscowej szanownej publi- g
g czności, iż berliński handel u- g
g biorów męskich jedynie tylko g
I w Poznaniu znajduje się, i pro- g
§ szę o dokładną uwagę na moją firmę:

g
g
g
g
g

Narożnik ulicy Zamkowej
w
domu Pana Nadburmislrza
Naumann naprzeciw nowyck cklebowyck budek.

t Fryderykowskiej Nr.

g
g
|

g
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Odwołując się do zaszczytnego o mnie zdania
Wielmożnego Professora M ax Brauna; donoszę
Prześwietnej Publiczności jak najuniżeniej, że i obe
cnie zaopatrzyłem się na nadchodzącą gwiazdkę we
wielki dobór narzędzi optycznych, między któremi
polecam podwójne achromatyczne perspektywki po
jednym lojdorze, stereoskopy, barometry nowych
wynalazków, i t. d. Oznajmiam zarazem że ofia
ruję 6 par okular, które, za okazaniem świadectwa
niemożności, przez potrzebujących takowych bez
płatnie otrzymane być mogą.
Wilhelmtternhardl, optyk,
przy placu Wilhelmowskim Nr. 4.
Srótowniki małe z żelaznemi walcami.
»
duże z kamieniami.
Młockarnie systemu P. Meissnera i Gdańskie.
Sieczkarnie konne i ręczne w różnych gatunkach.
Sieczkarnia używana w dobrym stanie za Tal. 34.
Pondy zastępujące Trokary, dla bydła i owiec.
Wagi dziesiętne podług nowego systemn Prof. Szo, nemana.
Wozy na żelaznych osiach i
Smarowidło do wozów
poleca Handel Żelaza i Maszyn rolniczych
JF. Oberfella i Spółki w Poznaniu
przy starym Rynku Nr. 85.
W

Dla Panów gospodarzy wiejskich. @
i

Gyps Sperenbergski
do mierzwienia,

®

uznany za wyborną mierzwę przez wiele
towarzystw agronomicznych, poleca po
bardzo niskich cenach franco w Poznaniu
i innych punktach nad Wartą.

ęf.

Edward Epkraim,

Polecające przypomnienie.
Dra. Borchardta aromatyczno-medyczne mydło z ziół ? w opieczętowanych
paczkach oryginalnych po 6 Sgr.

Dra. Suin de Boutemard, aromatyczne mydełko na zęby,
paczkach, po 6 i 12 Sgr.

Rękawicznik przy ulicy Nowej Nr. 4.

MUSEE DE MODES

w opieczętowanych i w szkle

pieczęcią oznaczonych flaszeczkach, po 10 Sgr.

Dra. Hartunga pomada z ziół,

w opieczętowanych i w szkle pieczęcią oznaczo
nych słojkach, po 10 Sgr.
Aptekarza Alit. Sperati Włoskie miodowe mydło, W oryginalnych kawał
kach po 2| i 5 Sgr.
Prawdziwa dobroć i doświadczona skuteczność powyżej wyszczególnionych uprzywilejowanych
artykułów są dostatecznemi w miejsce pełnych pochwał: Z= mała tylko próba wystarcza, abyprzekonać się o skuteczności i doskonałości onychże, a z pewnością ci, którzy ich tylko raz doświadczyli i nadal
zawsze bardzo chętnie potrzebować będą. = Prospekty i przepisy do używania udzielone będą bezpła
tnie, jakoi same środki wyżej wyszczególnione, w dobroci znanej zz: przy zaręczeniu za prawdziwość~
w Poznaniu, które jedynie tylko sprzedaje Ludwik Jan Meyer przy ulicy Nowej
jako też w Rydgoszczy : C. F. Beleites; w Chodzieżą: Kassyer miejski Breite;
w Czarnkowie: E. Wolff; w Gnieźnie: J. B.Lange; w Grodzisku: Rudolf
Miitzel; w Kempnie: Gottsch. Frankel; w KoŚcianie: B. Landsberg; wKro
toszynie: E. A. Stock; w Tesznie: J- L. Hausen;w Międzychodzie: J- MStrich; w Międzyrzeczu: A. F. Gross SC Comp.; w Makie: L. A. Kailmann;
W Ostrowie: Cohn SC Comp.; w Pile: J.Eichstaedt; w PleSZewie: Jan Nebeski;
w Pniewach: Abr. Lewjn; w Rawiczu: J. P. Ollendorf; w Skwierzynie
n./W.: Maur. Muller; w Śmiglu: Wolf Cohn; w Szamotułach: W. Kruger;
w Szubinie : C. L. AI b r e c h t; w Trzemesznie: Wolff Łachmanu; w Trzciance:
Ć. Leffmann; w Wschowie: C. W. Wernera następcy; w Wolsztynie: U. Friedlacnder; w Wieluniu: Henr. Brodę; w WągrÓWCU: J. E. Ziem er.
__________

Pierwszy
kram od
narożnika
ulicy Nowej.

na tylnem Chwaliszewie pod 114.

poleca szanownej szlachcie i publiczności rękawi
czki prawdziwe paryskie i wiedeńskie glancowane
jako też inne gatunki zimowe jedwabne, pluszowe,
kortowe, także mocne kolorowe skórzane spodnie
i rękawiczki w wszelkich kolorach, kaftaniki i gatki
oraz szelki własnej fabryki. Wyrabiają się także
u mnie hafty delikatnie i pięknie, które do mego
handlu należą, i zaręczam rzetelną usługę.

wi, ±

f

Dra. Hartunga olejek z kory chińskiej

w

C. BARDFELD,

r

*

Jakóba Kantorowieża
Handel ubiorów męskich

Pierwszy
kram od
narożnika

0^n“wV||

przy ulicy Wilhęlmowskiej Nr. 10. na parterze.
..
..
I w nowym rozprzestrzenionym lokalu będzie staraniem handlu uskarbiac sobie względy
vykwintność
u coraz więcej kupujących osób, biorąc za zasadę taniość i wy
lr*”:rił"A,?" towarów. Sprowadziwszy subjekta, który się wyłącznie przykrawaniem trudni,, jesteśmy w możności dostarczania
do nowego lokalu eleganckich ubiorów podług najnowszej ni o dy w licznym doborze.
Na szczególniejszą wzmiankę zasługują bardzo piękne
angielskie dubeltowe paletoty w najlepszym gatunku II, 12 do 18 Tal.,
paletoty z pięknego dyfflu 6 do 14 Tal.,
,
surduty z francuskich i niderlandskich materyj, watowane jedwabiem podbite 18 do 30 Tal.,
spodnie (najmodniejsze) z ciężkiego bukskinu 3) do 6 Tal.,
spodnie z sławnych fakryk z Sedan w Francyi 5 do 10 Tal.,
fraki podług najnowszego kroju z niderlandskich sukien 8 do 18 Tal.,
*
Westki aksamitne Liońskie 4 do 12 Tal.,
*
okrycia zwane Talma i Almaviva 7 do 18 Tal.,
surduty ranne i po domu, wełniane i jedwabne chustki na szyje, shlipsy i bindy,
prawdziwe amerykańskie kalosze gummowe.
Zamiejscowe zamówienia wykonane będą najdokładniej.
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pour Jflessieurs

de M. GRAUPE, Marchand Tailleur
w Rynku Nr. 79.
poleca przedmioty stosowne

na podarki

gwiazdkowe

1) szlafroki we wszelkich gatunkach od 6 do 50
Tal.,
2) kamizelki kazimierkowe, jedwabne, pikowe,
aksamitne i pilśniowe od 2 do 12 Tal.,
3) tużurki sztepowane z atłasu i pilśni,
4) węgierskie spodnie negliżowe dito dito.

Mam zaszczyt uwiadomić niniejszem szanowną
publiczność, iż obok mojej od dawnych lat istnie
jącej Włestylacyi W miejscu założyłem także

Handel korzeni, wina i delikatessów,
i prowadzenie tegoż memu synowi powierzyłem.
Polecając to nowe przedsięwzięcie łaskawym
względom szanownej publiczności, upraszam jak
najuprzejmniej, aby mnie swem zaufaniem zaszczy
cać raczyła, zapewniając, iż wszelkiego dołożę sta
rania, aby na takowe przez rzetelność, skorą usługę
i umiarkowane ceny zasłużyć.
Poznań, dnia 12. Grudnia 1854.

Jł. Runkel.
Skład mój jest narożnik przy ulicy Wodnej i Je
zuickiej.
Niniejszem zawiadamiam Szanownych
Obywateli, iż tSandel mój Korzenny
od dziewięciu lat juz istniejący, dobrze zaopatrzony
na nadchodzące święta polecam,
i o dalsze łaskawe względy upraszam.
Iz. Szymański. w Kempnie,
przy ulicy Wrocławskiej.

Dwóch pokoi, parterre, albo na 1. lub 2. piętrze,
z meblami lub bez, od 1. Stycznia 1855. r. szuka
się. Chęć mający wypuszczenia zechcą się do
K. Brodowskiej pod Nr. 21. ulicy Fryderykowskiej
na tyle zgłosić.

Zabawki porcelanowe dla dzie
ci odebrał
F. Adolfa Szumanna Skład
w Poznaniu, Plac Wilhelmowski
Nr. 3.
Wina czerwone i białe odebrał w komisie i przedaje f butelkę od 7| Sgr. fzytlor SlUSfłl*
Sprostowanie omyłek drukarskich
wRozprawie wNrze wczorajszym: Zamiast 500,000
czytaj 50,000, zamiast Dollarda czytaj Dollonda,
zamiast w rzeczywistości, o rzeczy w., zamiast
Montulces Montuclas.

Kurs giełdy berlińskiej.
Dnia 18. Grudnia 1854.
Pożyczka rządowa dobrowolna ....
dito
z roku 1850. . . .
dito
z roku 1852. « • o
dito
z r°ka 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...............
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