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JEDNAKOWEJ CENIE.

— W dniu wczorajszym odbywało się w kościele

powązkowskim zwykle Nabożeńslwo Odpustowe mie-

sięczne w obec licznego zgromadzenia pobożnych,
przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu, z pro-
cessjami i kazaniami tak z rana jak i po pcłuduiu,
a ukończone zostało odśpiewaniem supplikacji i bło-

gosławieństwem ludu Najświętszym Sakramentem.

Procesja tak z rana jak i po poiudniu, tudzież ka-
zanie nieszpome odbyło się na cmsntirzu.

W kościels Czerniakowskim miało miejsce również

wczoraj uroczyste Nabożeństwo z wystawieniem Nuj-
świętszego Sakramentu, jako dalszy ciąg obchodu

pamiątki Ś go Bonifacego męczennikt, na które z po-
wodu piękne| pogody zebrało się mnóstwo poboż-
nych. W przyszłą niedzielo Nabożeństwo to nknń-
czonem zostanie.

W kościele katedralnym Ś go Jc&a, celebrował

Summę JX. Sotkiewicz, kanonik arcbikatedralny,
który następnie w godzinach po południowych od-

prawił Nieszpory. K&zauie w czasie Sammy wygło-
Łił .IX. Kucharski, wikarjusz taj te Świątyni.

W kościele Panny Marji na Nowera-Mieście Sum-

mę celebrowsł JX. Grochowalski, w czasie której
słowo Boże głosił JX. Wal.chnowski. Chór pod kie-
runkiem p. Rysłońskiego, odśpiewał mszę kompozy-
cji Ftihrera Nr 5 ia C, na OLrtorium solo sopran,
modlitwę Adama, na Baaedictus solo bariton, modli-

twę Moniuszki „O Władco świata".
— W dniu jutrzejszym w kościele S-go Franciszka

Serafickiego przy ulicy Zakroczyaiskiej przypada
ósma z kolei Nowenna do S go Antoniego Padewskie-

Pio, w csasie której odprawioną zostanie uroczysta
Wgjtywa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu,
processją i kazaniem, które wygłosi JX. Wslichno-

wski, wikarjusz kościoła Panny Marji na Nowem-
Mieście.
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Preies Sądu Okręgowego Warszawskiego.
Stosownie do rozporządzenia J W. Ministra Spra-

wiedliwości, wzywa osoby życząca sobie zostać
obrońcami przysięgłymi w okręgu sądowym warsza-

wskim, Z pozostawieniem pny S}d*ie okręgowym
warszawskim, i posiadających do tego kwalifikację
prawną, ażeby udawali się do nisgo (prezesa) osobi-
ecia lub praes pocstę, z podanizsi w tym wgględzie,
na imię JW. Ministra, niepóźniąj jak do 1 (13) czerw-

ca r. b .
—Podania takie mają pod wssystkiemi wsglę-

dtmi czynić zadość wymaganiom objętym art. 379

Najwyżej zatwierdzonej, 20 listopada 1864 r. ustawy
isstytucyj sądowych. Podania doręczane osobiście,
przyjmowano będą przez Prezesa w gmachu prze-
znaczonym dla Bądu okręgowego warszawskiego
(Miodowa 7), w dniach 21, 22 i ii maja (2, 3 i 12

czerwca), od gcdjiay 12 do 2j{iej po południu.
(D. W.)

—Q — Starozakonny Mosiek Berko wicz,hand larz wę-
drowny, zamieszkały w Piotrkowie, dnia 2 (14) wrze-

śnia r. z. wydalił się z tego miasta do okolicznych
*si w celu sprzedaży towarów.

Poaiewał na szabas, jak to każdotygodniowo zwykł
był czynić, nie powrócił do domu, przeto zaniepoko-
jona iona, zawiadomiła o tem zarząd bólniizny, pro-
sząc o współudział w poszukiwaniach nieobecnego
męża. Jednocześnie zawiadomiony sąd, celem wy-
prowadzenia śledztwa, zjechał do wsi Raciborowic,
gdzie Berkowicz po ras ostatni był widziany.

Tu z pocsątku nie odkryto żadnych śladów, dopia-
ro gdy jeden z mieszkańców przedstawił znalosioną
w polu chustkę, należącą do Berkowicza, śledztwo

przybrało inny obrót. W miejscu znalezienia chustki

spostrzeżono trawę i ziemię krwią nasiękłe, w blisko-
ści zaś dwa grube k jo krwią zeschłą zwalane, wresz-

cie ziemię świeżo poruszoną, pkąd po króikiem ko-

paniu, wydobyto ciało B-rkowicsa.

Obdukcja i sekcja wykryły sześć ran na głowie nis-

boszcyta, ssdavych nerfędiiem tęp.-m jeszcze za

życia, przytem skonstatowano zęby wybite, żebra po-
łamane i wiele innych obrtżeń, które zdaniem lekarza
śmierć spowodowały.

Pedejmnie zsbójstsa padło na Walszczyka i An-

drzeja MielCicaika, owczarza,, z których pierwszy był

w posiadaniu butów Bjrkowicza, drugi, płacąc za coś
nie znal wartości pieniędzy, któremi płacił.

Aresztowani, obąj przyznali się do winy, towary
zaś należące do Berkowica, wykryto w stodole.

Śledztwo wykryło, że Walczyk i Mielczarek znali

się dawno. Jeszcze w czasie żniw, Mielczarek poda!
myślWalizczykowi, wspólnego zabójstna Brrkowicza,
0 którym wiedziano, że ma pieniądze, —- wykonanie
misio nastąpić przy dogodnej sposobności. Mielcza-
rek dopuścił do tajemnicy Antoniego Sokołowskiego,
owcsarka.

We wrześniu postanowili zamiary swoje przypro-
wadzić do skutku i pewnego dnia czekali na polach,
priez które B. miał przechodzić, Bkoro jednak nie-

nadszedł, roieszli sig do domu, odkłsdając projekt
do dnia następnego.

Jakoż nazajutrz 4 (16) września, około siódmej go-
dziny wieczorem Mielczarek z Walszczykiem, obaj u-

zbrojeni w kija, czekali w polu; Sokołowski zaś miał

nadejść późaiaj. Tego dnia Berkowicz rzeczywiście
nndasedł, przywitał znajomego sobio Mielczarka, któ-

ry też pierwszy uderzył go kijem w głowę tak, że B,
upadł. Poczem obaj Bilnie tłukli go kijami i kopali.
Naatępnie wzięli pulares, przybyły ZDŚ Sokołowski,
tłomok z rzeczami, a po zakopaniu trupa udali się do

domu, gdiie nastąpił podział pieniędzy znalezionych
w pularesie w ilości rs, 16 i rzeczy.

Co sig tyczy innych w tej sprawie obwinionych, to

owczarek Ssydłowski i Mialczarkowa, byli pod zarzu-

tem nieprzeszkodzenia przestępstwu o którem wie-
dzieli. Mielcz&rkowa wiedziała o zmowie, — na go-
dsinę przed śmiercią B. zachodził- do niej, ale oca go
nie ostrzegła, przeciwnie, niemal skłoniła go aby sig
udał drogą, na której czekali zbrodniarze.

W trakcia prowadzenia tego śledztwa, wykryło się
drugie przestępstwo, — mianov?ieie pogwałcenia gro-
bu w skutek zabobonu.

I tak tcnżs Mielczarek, Walszcayk i owczarek S<y-
dłowski przyznali, że pewnej nocy udali się na cmen-

tarz żydowski w osadzie Będkowie, z zamiarem wy-
kopania jakiego trupa, następnia ugotowania go,
Łżsby otrzymanym stąd rosołem polewać owce, dla

dobrego ich chowu, — a jeduocseśnie celem Miel-
czarkt była chęć wykierorrania Szydłowskiego na

dobrego owczarza.

Po przybyciu na cmentarz Mielczarek i Walaiczyk
odkopad jedną mogiłę, wydobyli z ninj trupa dziecka

żydowskiego, M zabrał go w przyniesiony worek —

1 wszyscy powrócili do domu.

Nazajutrz Mielciarek wygotował z trupa tego ro-

sół i takowym pokropił owce.

Zjazd sądu na cmentarzu, oraz zeznanie s/-kolnika

przyniosły dowód, że istotnie w rzędzie mogił jedna
była porussocą i w niej ciała nieznależiono.

Prokurator królewski, uważając, ża przyzaanio ob-

winionych z innemi okolicznościami przez śLedstwu

wykrytemi, przyniosło w myśl § 370, 1, 4, O. K. P .

zupełny przeciwko nim dowód, żądał skazania: Miel-
czarka i Walszczyka, za rozmyślne zabójstwo i po-
gwałcenie grobu, — do kopalń, — pierwszego na lat

diiewistnaśiie, drugiego na szesnaście; — Sokołow-

skiego za udział w zabójstwie, Siydłowskiego za nia-

przeszkodzenie takowego, oraz sa pogwałcenie grobu,
na zamknięcie w twierdzy, — pierwszego przez lat
sześć miesięcy osiem, drugiego przez latJedenaście',
Mielczarkowę wreszcie lówtiież za nieprzeszhodzenie
zabójstwu na roboty w zakładach fabrycznych przez
latjedenaście — wszystkich znś po odcierpieniu kp.-
ry, na osiedlenie na zawsze w Syberji.

Sąd Mielczarkowi karę do lat siedemnastu obniżył,
Szydłowskiego w zarzucie nieprzoszkodzenia zabój-
stwa z § 409 O. K. P. uwolnił, za pogwałcenie zaś

grobu na zamknięcie w domu poprawy przez miesię-
cy cztery skazał, — zresztą podziel ł w zupełności
zdacie prokuratora.

— Hz. — Scena, poświęcona dramatowi i komedji,
utrzymuje się nie tjlko prze?; sztuki wielkie, pigcio
lub cztero aktowe — potrzebuje także lekkiej kawa-
lerii w swej ciągłej kampanii, potrzebuje tak zwanych
jednoaktówek. Tymczasem jednoaktówki w ogóle nia

mają szczęścia. O autorów takich jak Copee lub
Manuel bardzo trudao, a inni są tego przekonania, żq

sztuka jednoaktown, to wcale nie popis akademicki.

Dowcip, życie, ruch, błyskotliwość... alboż to nie

wystarczające przymioty dla drobnostektego ro-

dzaju?...
Prawda.. lecz operetka zabiła wodewil, francusi

nad tem płaczą, chcieliby powrócić do dawnych do-

brych tradycji, ale nie idzie im jakoś. Może natura

społeczeństwa się zmieniła. Bo ktoś dobrze powie-
dział, ża niewiadomo czy francuzi stworzyli wodewil,
czy też wodewil stworzył francuzów przedostatniej
epoki. Szło to długo ręka w rękę, potem pojawiła
cię szarża, i wodewil znikł z desek scenicznych.

Otóż pomiędsy wodewilem i szarżą, wielka zacho-
dzi różnica. Pierwszy zawize odtwarza część życia
druga błądti po manowcach karykatury i byleby sig
śmiano, dość jej. A śmiech ten osiąga się rozpaczli-
wemi wysiłkami autorów, których dowcip sig wyczer-
pał, lub go nigdy nie mieli.

Oto powód dla którego dziś wybór trudny w sze-

regach jednoaktówek, bardzo licznych wprawdzie, ale
nadto odpowiadających warunkom sztuki.

Trzeba jednak przyznać przedstawionej onegdaj na

scenie Rozmaitości komedyjco pp. Lambert-Thiboust

p. t. „Mąż pieszczony," żo jeżeli należy już do osta-

tnioj epoki upadku rodzaju wodewilowego, to zajmu-
je jednak dowcipom, ruchem, wesołością, a nie razi

bynajmniej dobrego smaku. Jest to Bobie fra3zka

sceniczna, ku uciesze publiczności a moralnej nauczce

kapryśnych mężów stworzona, której autorowie fran-

cuzcy w polskim przekładzie osiągnęli niezawodnie to

samo, co osiągnąć zamierzyli i w oryginale: wesoły
śmiech publiczności.

Mąż pieszczony, Hipolit Clapier, sprzykrzy! sobie

swoje trzymiesięczne pożycie małżeńskie, bo mu się
ono wydaje nużąco jednostajnem... Mi żonę piękną,
dobrą, kochającą... ale, niestety, cichą spokojną, nie-

zazdrosną, nie namiętną... W gorzkich rozpamięty-
waaiach kawalerskiego życia i przyjemności koleżków,
którym niewieścia kaprysy, niejednokrotnie ubarwia-

ły szarą, nić życia, Hipolit pragnie chmurki na swo-

jem niebie, wiecznie pogodnem i uśmiechniętem, i ży-
czenia swoje spisuje w sumiennie prowadzonym dzien-

niku. Diienmk ten dostaje sig do rąk jego żony; Ce-

zaryna (panna Popiel) odczytawszy pia desideria mę-
żowskie zo zgrozą, ni ztąd ni zowąd przeistacza Big
pod jego ocsyma i odgrywa komedję sentymentalizmu,
rozrzutności, zazdrości, namiętności... dręcząc go swą
przemianą w sposób, którego sens moralny taki: sza-

nuj co dobre, aby ci się w *łe nie zamieniło. I znu-

dzony Hipolit kosztuje tych wszystkich fałszywych
Błodyczy, których przed chwilą tak gorąco pragnął.
Zamiast radości ze zmiany, jaka za3zła w żonie, ogar-
nia go rozpacz... Na szczęście zmiana była doskona-
le graną komedją, a Cezaryna, po takiej nauczce, da-

nej mężowi, staje się znów tem, czem była poprze-
dnio... to jest, spokojnym, cichym, kochającym anio-
łem ...

Drobnostka ta sceniczna sama przez sig nie wywo-
łałaby może nay/et tego serdecznego śmiechu, jaki
jej towarzyszył, gdyby nie wyborna gra panny Popiel
i pana Szymanowskiego. Wypracowali oni szczegóły
tak starannie, poobmyślali efekta tak dowcipnie, że
w wiernej ich grze spoczywała nawet część tej ogólnej
ekspressji, która aż nadto korzystnie sarnę przedsta-
wiła sztukę. Panna PopieL w udanych przemianach
dowcipnej żony, przerzucała się zusposobienia w u-

sposobienie ze swobodą, która na prawdę kazała wie-

rzyć, że zmiany takie i w życiu są możliwe. P . Szy-
manowski w komizmie swoim utrzymał miarę właści-

wą, co przy przesadzonych pomysłach autorów, do-

prawdy nie było łatwem... I dobrzeby było, gdyby
ci autorowie obaczyli swą sztukę grauą tak koncer-

towo, jeżeli joj nia widzieli. Możeby to potrafiło za-

chęcić ich do pisania rzeczy obmyślanych grunto-
wniej co do prawdopodobieństwa, gdy na.. pokazy-
waniu zręcznych żartów, gry tak świetnej, istotuie
szkoda.

Wiadomości miejscowe.
W dniu wczorajszym o godzinie drugi* j po po-

łudniu miały miejsce na polach Mokotowskich wy-

śńgi oficerów brygady gwardyjskiej w Warszawie

konsystującej.



Meta Wynosiła dwie wiorsty — nagrodę stanowiły
kwoty rs. 350 i 250. Sędziami byli: Dowódzca bry-
gady, jenerał major świty Jego Cesarskiej Mości hr.

Balmen, Fligel adjutant Jego Cesarskiej Mości, do-
wódzca pułku lejbgwardji ułanów pułkownik hr.
Pritwitz i dowódzca pułku lejbgwardji huzarów

grodzieńskich ks. Sachscn-Altenburgski.
Do biegu stanęło na koniach frontowych pięćdzie-

eięciu oficerów, którzy przebywszy cztery przeszko-
dy, mianowicie: rów, zieloną barjerę, stałą barjerę
i błotko, stanęli u mety w następującym porządku:

1-szy) oficer pułku lejbgwardji huzarów grodzień-
skich Benett na koniu czystej krwi angielskiej ze sta-

da pietrowskiego w minut 2 i sekund 45.

2-gi) oficer pułku lejbgwardji ułanów imienia Jego
Cesarskiej Mości Hattfer na koniu angielskim ze sta-

da trakańskiego w min. 2 i sek. 48.

3 ci) oficer tegoż samego pułku hr. Maydel na ara-

bie księcia Sanguszki.
4-ty) oficer tegoż samego pułku Ta/ma na arabie

pochodzącym także ze stada sanguszkowskiego.
5-ty) oficer pułku lejbgwardji huzarów grodzień-

skich Kuimin na koniu angielskim zo stada trakań-

skiego i —

6-ty) oficer pułku lejbgwardji ułanów imienia Jego
Cesarskiej Mości Wicrowkin na koniu angielskim ze

stada janowskiego.
Pierwszą więc nagrodę w kwocie rs. 350 otrzy-

mał oficer Benett, drugą w kwocie rs. 250 oficer

Hastfer.
Kilkanaście koni odmówiło wzięcia przeszkód;

wskutek ślizkiego toru obalił się koń wraz z jeźdcem
Piątkowskim, oficerem pułku lejbgwardji ułanów
imienia Jego Cesarskiej Mości, jak również padł ze

złamaną nogą koń oficera artylerji Janowicsa.

Wyścigi te urządzono zostały z polecenia władzy
wyższej w celu zachęcenia oficerów do utrzymywania
takich koni frontowych, któreby nietylko miały zale-

ty tak zwanych paradierów, h>ez były zarazem koń-
mi rzeczywiście użytkowemi, zdolnemi do przebywa-
nia mimo przeszkód znacznych przestrzeni.

Dodać tu winniśmy, iż podobno we wszystkich
miastach Królestwa, w których konsystują brygady,
takowe wyścigi odbywać się mają—naznaczono bo-
wiem na każdą brygadę po dwie nagrody, równe po-
wyżej wymienionym Bumom.

= Magistrat miasta Warszawy powziął zamiar do-
konania w tym roku pomiaru okolic podmiejskich,
w promieniu jednowiorstowym od granic miasta. Ro-

boty to będą dopełnieniem pomiaru samego miasta

Warszawy, wykonanego około dziesięciu lat temu

Btarar'em byłego tutejszego Prezydenta, generała
WitkowskibSO.

=. W dniu wczorajszym o godzinie 1-ej z południa
w aktowej sali uniwersyteckiej p. Mikołaj Ley, pro
fessor chemii w Puławach bronił publicznie rozpra
wy na stopień magistra „O utlenianiu drugorzędnych
oksykwasów szeregu alfa." Z urzędu oponowali
prof. uniwersytetu: Popow i Wreden, następnie prof
Fudakowski, takie student Br. Pawłowski i Wł. Le-

pert, były asystent chemii w Króleweu. Przedmio-

tem większości rozprawy stała się część kompilacyj-
na rozprawy, p. Pawlewski stawiał dowody prze-
ciwko tezie; jakoby różnica własności optycznych
miała zależeć od budowy chemicznej ciał, p. Lopert
wreszcie stawał w obronie syntezy, jako pawwinego
środka badania budowy ciał. Dysputa ciąguęła Bię
przeszło 2 godziny. Magistrowi przyznano stopień
magistra.

=. Na odbytych w Kaliszu wyborach do władz Towai z.

Kredyt. Ziemsk. wybrani zostali: do Komitetu Towa-

rzystwa Kłobukowski Aleksander, do dyrekcji głównej
Klimaszewski Antoni, Wierzchlejski Teodozyusz — do

Dyrekcji SzczegółowejLiszczyńslń Zygmunt; Załusko -

wski Erazm Gatkiewicz Cezary na przewodniczące-
go przyszłego zebrania Murzynowski Konstanty, na

jego zastępcę Michał Kożarski.
-=s Bawi obecnie w Warszawie jeden ze znakomit-

szych uczonych świata słowiańskiego. Jest to p. Dry-
nów, Bułgar, profesor literatury słowiańskiej w Kra-
kowie. P . Drynow wyrobił sobie wysokie stanowisko
naukowe jako historyk, krytyk i archeolog, w całej
zaś słowiańszczyźnie, a głównie w Bulgarji nazwisko

jego cieszy się wielką popularnością.
= Sześcioklasowe czkoły realne w Warszawie iLo-

wic?u z początkiem roku Szkolnego 1876/77 otrzymać
mają siódmą klassę. Szkoła realna w Włocławku

pozostaje w dotychczasowym zakresie.
= Projektowana zabawa w parku Łazienkowskim,

o której przed kilku dniami pisaliśmy, prawdopodo-
bnie nie przyjdzie do skutku, co zaś do projektu lo-

terji fantowej, władza tutejsza odniosła się do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych w Petersburgu, celem wy-

jednania stosownego polecenia w drodze wyjątkowej.
W dniu 25 b. m . w Lublinie zukeńczył życie

Ludwik Zawadzki, autor znakomitej pracy p. t. „Zna-
czenie lasów wporównaniu z gospodarstwem rołńem",
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Zmarły był też gorliwym współpracownikiem kilku |
czasopism a mianowicie ,.Gazety Lubelskiej." W ży-
ciu prywatnem odznaczał się nieskazitelnym chara-

kterem, pracą i uczciwością.
= Nowe pole do pracy otwiera się dla kobiet!

Przy zamierzonej reformie aptek, mogą w tychże
znaleść zajęcie i kobiety, po ukończaniu specjalnych
kursów farmaceutycznych. Na utrzymywanie aptek
nie będą jednak mogły uzyskać pozwolenia.

= Jutro więc teatrzyki letnie rozpoczynają swój
sezon od przedstawień na cele dobroczynne. Pierw-
sze miejsce trzyma tu szpital Jana Bożego, którego
potrzeby rzeczywiście są wielkie, a fundusze ograni-
czone. Pierwszy więc z rzędu występuje p. Teksel
a wAlhambrze, który daje komedję „Małżeństwo
z Rozkazu", i śliczną nieznaną tu operetkę Dunieckie-

go „Panowie króla Henryka". (Bilety na przedsta-
wienie p. Teksla znajdują się do sprzedaży w Redak-

cji Kurjera Warszawskiego). Dalej p. Grabiński
w Alkazarze wystąpi z dwiema komedyjkami „Nie
mów hop póki nie przeskoczysz" i „Chrapanie z Roz-
kazu", oraz operetkę „Lekka Kawalerja'". P . Trapszo
w Eldorado daje„Andreę"Sardou. P .Terenkaczy któ-

ry z towarzystwem Poznańskiem zajął Tivoli przyje-
chał już również do Warszawy i wkrótce rozpocznie
swoje przedstawienia.

— W dniu dzisiejszym na scenie Teatru Rozmaito-
ści odbyła się próba czytania z komedyjki w 1-m ak-
cie tłómaczonej z francuzkiego p. n. „Burza w szklan-
ce wody." Udział w tej 6ztuce przyjmą panna Popiel,
panie Niewiarowska i Borkowska oraz pp. Tatarkie-
wicz, Damse i Schober.

Piąty zesiyt publikacjiTissota„Prusacy wNicm-
czech" wypzedł już z pod prassy.

= „Gazeta Handlowa" podała w dodatku do Nr.

116 bilans Towarzystwa ubezpieczeń „Jakor" za rok

1875, objaśniając, że bilans ten nie wykazuje bynaj
mniej rezultatów przez Petersburski „Przegląd finan-

sowy" podanych.
Towarzystwo „Jakor" nie tylko nie nadwerężyło

kapitału zakładowego rs 2,500,000 pełno zapłaco-
nych, i zapasowego r3. 36,255, ale przeciwnie z wpły-
wów w r. 1875 osiągniętych, odłożyło na zaspokoje-
nie szkód nieuregulowanych, rs. 223,268 k. 93, na

pokrycie ubezpieczeń przechodzących, na dalsze lata,
rs. 206,026 k. 14. Razem ra. 429,295 k. 7 .

Bilans ten jutro podamy.
Od dziś rozpoczętą zostanie gruntowa repera

cja bruku żelaznego na moście Aleksandryjskim, mię-
dzy szynami konnej kolei począwszy od strony Pragi.
Omnibusy konnej kolei z Warszawy na Pragę, dojeż-
dżać będą do miejsca róbót a pasażerowie mają się
przesiadać do drugiego oczekującego na nich omni
busu. Towary przewożone będą tylko w południo-
wej porze, a to dla nietamowania wykonywanych
robót.

= Dramat Fałkowskiego P. „Koniec Stuartów,
z którego codziennie odbywają się w teatrze pamię-
ciowe próby, przedstawioną będzie mniej wiecej za

dwa tygodnie.
W sprawie Osad Rolnych tuttjsze Sądy karne

otrzymać mają w krótce przedstawienie o ile by mo-
żna małoletnich skazanych odsiadujących już karę
w więzieniu, przenieść do osady w Studzieńcu. Tym
sposobem Studzieniec wkrótce juł otrzyma miesz-
kańców.

Na początek Zarząd zamierza zorganizować jedną
tylko rodzinę to jest weźmie pod swą opiekę około
15 przestępców. Dopiero w miarę nabytego doświad-

czenia, Zarząd organizować będzie następne rodziny
osadników.

= W sobotę około godziny 5 po południu tłum

ludzi, po większej części złożony ze starozakonnych,
stał przed gmachem więzienia karnego przy ulicy Dłu-

giej, oczekując na partję więźniów, których miauo
wysłać do miejsc odsiadywania kary.

Więźniów długo jakoś niewyprowadzono, tymcza-
sem tłum wzrastał coraz bardziej.

Opowiadano sobie, że pomiędzy wysyłanemi są
zbrodniarze Z pod Kałuszyna. Inni twierdzili, że to

będą zbrodniarze z pod Kielc, co niedawno wymordo-
wali rodzinę z 6 osób. Jeszcze inni dowodzili, że wy-

syłają wszystkich złodziei z całej WRarszawy.
Też i inne pogłoski zajmowały właśnie najbardziej

uwagę zgromadzonych, kiedy Zarząd więzienny uni-

kijąc zbiegowiska wysłał całą partję więźniów tylną
bramą gmachu więzienia obok straży ogniowej. Za-
nim tłum stojący na Długiej dowiedział sie o wyjściu
więźniów, orszak cały był już na ulicy Święto Jer-

skiej.
Rozpoczęła się gonitwa, aż nareszcie około Placu

Krasińskich dogoniono więźniów i tłumnie im towa-

rzyszono przez dalszą drogę.
= Ostatnia kwesta Wielko-tygodniowa przyniosła

dochodu na korzyść dziesięciu zakładów Dobroczyn-
nych rs. 2,350 kop. 30, — wyjątkowo dla 7 Instytu-
cji rs. 3,642 kop. 58a wreszcie na 6 Instytucji is.

3,092 kop. 43, razem w ogóle rs. 9,085 kop. 31
Udział Towarzystwa Dobroczynności oznaczony zo-

stał przez Radę Miejską Warszawskiej Dobroczynno-
ści Publicznrj w s:osunku wyższym od innych za-

kładów, gdyż wyniósł cyfrę okrągłą 600 rs., doda-

wszy do tego kwestę z dwóch kościołów rs. 550 kop.
16, to w r. b . z samej kwesty ta Instytucja otrzymała
rs. 1150 kop. 16.

Dobry humor jest skarbem, lecz nie w Ła'.drj
porze;

Kto chce tańczyć na łódce, ten się skąpać może.

Wczoraj około godziny llej wnocy, wracający łód-

ką z Saskiej Kępy mieli zbyt wesołego towarzysza po-
dróży. Przyjemności jakich tente używał na miłej
Kępie, tak go ożywiły, że łódka zdawała mu się być
trawnikiem po którym przy wesołej nucie skakać
można. Otóż wskutek swej ruchliwości wypadł z łód-

ki, i gdyby nie odwaga śmiałego wioślarza, który rzu-

cił się za ginącym w nurty Wisły, niewczesny tancerz

byłby tamten świat już oglądał. Tą rażą przekonał
się tylko, że kąpiele wiślane byłyby na tę porę za-

wczesne.

= Artyśei opery próbują obecnie „Niemę z Por-
tici" Aubera i „Ducha Wojewody" Grossmana.

= Dr. Józef Szewczyk przybył z Krakowa na kil-
ka dni do Warszawy.

Orkiestra damska przenosi się z Tivoli do in-

stytutu wód mineralnych w Ogrodzie Saskim, i gry-
wać tam będzie każdodziennie wieczorem od godziny
szóstej.

= Dziś o godzinie 6 tej z wieczora doroczna wizy-
ta w Ochronie przy ulicy Nowolipki.

= W dniu 5 go czerwca upływa lat pięćdziesiąt
od chwili otwarcia zakładu wód mineralnych sztucz-

nych przy ogrodzie Krasińskich, w domu Deckorta.

=3 Dziwa opowiadają o przyszłości dopiero budo -

wać się mającego domu przy rogu Bednarskiej i Kra-

kowskiego Przedmieścia. W parterze mieścić się
tam podobno.będzie restauracja, jakiej dotąd nie by-
ło w Warszawie — coś z tysiąca i jednej nocy — ca-

łe zaś pierwsze piętro już dziś ma być najęta za sumę
4,000 rs. (wcale tanio!) przez pewien tutejszy maga-
zyn fortepianów. Przy magazynie tym projektowane
jest podobno urządzenie wielkiej sali koncertowej. '

= W tych dniach opuścił prassę zeszyt I Tomu II

„Podręcznika dla sądów gminnych Królestwa Pol-

skiego," wydanie prof. Dra Miklaszewskiego. Zeszyt
następny wyjdzie w końcu maja. Skład główny Pod-

ręcznika w Księgarni ILlary Stan (Krakowskie Prted-
mieście Nr 7), nabywać jednak można we wszystkich
księgarniach krajowych.

= Publiczne losowanie listów zastawnych miasta
Lodzi serji I-ej do umorzenia odbędzie się w temże
mieście dnia 28 czerwca. Suma do umorzenia prze-
znaczona wynosi 12,300 rs.

ks „Kaliszanin" donosi, że w Kaliszu wydarzyło
się kilka wypadków karbunkułu. Środki energiczne
przeciw seerzeniu się zarazy przedsięwzięły władze
właściwe.

Dzisiejssy dalszy ciąg Kurjera Warasawskiego
zawiera artykuł WBtępny, traktujący sprawę odbioru

listów, posyłek, pieniędzy i t, p., tak na poczcie jak i

na kolejach żelaznych, na który zwracamy uwagg
czytelników.

=* (Arl' nad.) Szanowny Redaktorze! Przed

para miesiącami podobało się komuś ogłosić, że

„pracownia kobiot" w Włocławku istniejąca pod
kierunkiem pana A. Bufie, zmieniła firmę i po-
dał nazwę (fikcyjną) p. Jessej;- następnie roz-

głoszonem zostało, że pracownia zupełnie zwiniętą
została. Fałsz ten uważam sobie za obowiązek spro-
stować zapewniając, że p. Bufie bez przerwy przewo-
dniczy rzeczonemu zakładowi, z którego wychodzą
nalwżycie uzdolnione kwiaciarki, introligatorki i t. p .

Oprócz rzemiosł, p. Bufie zaprowadziła w swym za-

kładzie szkołę niediielną gdzie młode pracownice na-

być mogą znajomości języków, buhhalterji i innych
nauk wzbogających umysł i wied?ę. Słowem p. Bufld

należy się jedynie słowo uznania i wdzięczność, że

pod jej światłym kierunkiem kobiety w dziedzinie

pożytecznej pracy zapewnić aobio mogą niezależność

bytu stanowiącego ogólny dobrobyt społeczności
Nioch Bóg wspiera szlachetne cele. Z szacun. P.. . Bi. .

m= Wczoraj około godziny 10 wieczór przy uliey
Przyrynek pod Nr. 1890/1 w piętrowej oficynie zatli-
ła siQ halka przytykająca do komina. Dano znać da
oddziału 1-go na Nalewki. Przybyli stąd natychmiast
toporuicy z kominiarzami po wyrąbaniu części belki
i rozwaleniu części komina ogień ugasili.

— Wachlarz pozostawiony przez kupującą damę
w składzie materjałów piśmiennych p. W. Szuwalskiu-

go wprost kolumay Zygmunta na placu Zamkowym,
za udowodnieni i złożeniem jakiejkolwiek ofiary dla,
ubogich odebrać możaa w Redakcji Kurjera War-

szawskiego. s



— „Posaźna jedynaczka" Fredry syna, przerobio-
ną została na scenę rossyjską i graną była niedawno
w Petersburgu na ben< fis artystki Saburowej, pod
tyt. ..Zawariła kaszu — razchlebywaj" (Nawarzyłaś
piwa, to wypii). W tej przeróbce „Posażna jedyna-
czka" podzielona jest na dwa akty. Zamiast prze-
zornego ojca Szumbalińskiego, występuje tam matka

pięciu córek. W sztuce rossyjskiej dodane są śpiewki.
—- W Lityniu gub. Podolskiej sprzedano bibljoto-

kę hr. Rzewuskiego (składającą się z 5,000 tomów

kosztującą około7,000 rs.) zaledwie za 350 rs.!
— W Petersburgu zmarł w tych dniach Mikołaj

Winawer b. uczeń jednego z tutejszych gimnazjów,
kształcący się w szkole dróg i komunikacji od lat
kilku. Był on synem tutejszego obywatela Brunona

Winawera,

ODPOWIEDZI REDAKCJI.
— Panu Alfa-becie. — Artykułu o którym mowa

nie otrzymano.
— Biednej szwaczce. — Pismo pani doszło nas

onegdaj. W tym samym duchu przemawia kilkana-
ście towarzyszek zawodu pani. Głosy uwzględnimy,
za słowo uznania, dzięk serdeczny.

— Hr. W. — „Przedświt" sprzedany został za

23,000 austryjackich guldenów. _

jg Wsobotęo godzinie 8ej wieczorem, w kaściele

Panny Marji, na Nowem-Mieście, Jks. kanonik Bogdan,
pobłogosławił związek małżeński pomiędzy p. Kazi-
reem Pyrkosz a panną Emilją Zaleską, córką b. urzę-
dnika Teofila i Karoliny z Gostołowskich nieżyjących
miłżonków Zaleskich. —8962—

Targi Warszawskie.-Dnia"27 Ma.ja~l876 roku.-
Jakkolwiek pogoda nieustaliła się jeszcze w zupełności, to
jednak w początkowych dniach ubiegającego tygodnia dowo-
zy artykułów na tar^i nasze były niemałe. Wprawdzie
święto czwartkowe było linij^, która oddzielała dwie połowy
różniące sie pod względem ilości dowozów targowych, to
przecież tyaneń ubiegający był szczęśliwszy od zeszłego.

Wiadomości o urodzajach wciąż brzmią niepomyślnie.
W wielu miejscowościach musiano powtórzyć siejbę, a w wie-
lu zwilgotniała rola wydaje sama plewy. W okolicach No-
we Mińska pola pokryły Bię białym całunem śniegu, w oko-
licach Warszawy wilgoi również bardzo wiele złego naro-

biła. Urodzaj, przecięciowo rzecz biorąc, zapowiada się nie-
szczególnie, chjiba, że piękna pogjaa, niezmieniaiąc się,
naprawi w części złe, które ciągłe deszcze zrządziły; przy
tem jednak nawet obawiają się susiy, która w kierunku
przeciwnym, a niemniej szkodliwya, wpły swój na urodzaje
wywrzeć może.

Jak już powiedzieliśmy, tydzień ubiegający pod względem
licsby dowozów, podzielić można na dwie części, odgraniczo-
ne świętem czwartkowem. W pierwszych dniach dowóz za-

równo osią, jak i koleją, a nawet po części i Wisłą b;ł do-
syć znaczny,—z prodnktów zbożowych, owies szczególniej tem
się odznaczał. Wczoraj ilości dowiezione doszły do mini-
mum,

Ceny płacono jak następuje. Ptieniea pstra i dobra 8.75
kors*c. wyborowa rs. 9; Żyto rs. 5.75; J(c:mień dwu i czte-

rorzędowy (wagi 202 f. polskie) 4 50—5; Owiet 3.9#—4;
Gryka 3 90-4 .20.

Za Groch polny płacono od 7 rs. do 7.50; za Fasolt od
#.80—6.90.

Gatinki kaszy utrzymały następujące mniej więcej ceny:
jaglana 6.60—G.75; jęczmienna 6.10— 0.35; gryczasna śruba
6.50—7.10. Olej rzepakowy pud 5 rs. 40; lniany 4 40.

Za pud Siana płacoao kop. 45—50; za pud zaś Słomy
ed 40-45.

Na targi dowozy średnie, w zakresie handti detalicznego
aa wyborze nie zbywa. Pora letnia obniża cenę nabiału.
'Za kopę jaj żądano 75 kop., za masło od kop. 25 do 36 kop.;
za solone od 24 do 27. Cena śmietany niezmieniona, za

kwartę płacono kop. 30. Sery utrzymały cenę zesiłotygo-
dniową.

Ziemniaki w handlu hurtowym, sprzedawane np. aa po-
trzeby gorzelni, na cele fabryczne i rolnicze, płacono po rs.

I kop. 20—1.35 za korzec. Sprzedaż tak zwana garncowa
podnosi nataralnie tę cenę, za garniec płacono około kop.
|7i/a, tak, że korzec wypada rs. 1 kop. 50.

Z drobiu na targach ukazały się już młode gąski. Cena ich
jest różną, bo ściśle zależy od wlelkeśei 1 tłustości. Za kur-
częta płacono od kop. 20 do 30; za indyki od rs. 3 do 5.
W ogóle drobiu na targu wybór dostateczny, w ostatnich
dniach dowieziono bardzo wiele kurcząt i indyków.

Ryby wzrastają w eeaie. za fant szczupaka płacono kop.
501 za leszcza kop. 35, karpia kop. 35, jesiotra kop. 18; wę
gorza k. 25.

Mięso zadnia kop. 11, przednie kop. 10, za piękny schab

płacono kop. 14.Ceny a.^ki nie uległy żainei zmianie.

"f Jutro, w rocznicę imienin é. p. Feliksa Smoleń-

skiego odbędzie się Nabożeństwo w kiécielw Śtej
Anny 'o godnie lOej; na które to ciotka zaprasza
Rodzinę i Przyjaciół zmarłego. —8909—

f Za spokój dmzy é.p. Feliksa Rosińskiego, Rzeczy-
wistego Radcy Stanu, b. Naczelnego Prokuratora Xgo
Departamentu Rządzącego Senatu, jutro jako w dzień

imienin, w kościele Śgo Karola Boromeusza, przy u-

licy Chłodnej, o godzinie lOtej z rana, odbędzie się
Nabożeństwo; na które niepocieszona żona z córką,
w nieobecności innych dzieci, Krewnych, Przyjaciół i

Znajomych uprzejmie zaprasza. —8931—
f W dniu 30 b. m., jako w diień imienin ś. p. Fe-

liksa Ostaszewskiego, b. kapitana b. wojsk polskich,
następnie byłego Inspektora miar i wag, o godzinie
II z rana, w kościele Przemienienia Pańskiego, odbę-
dzie się żałobne Nabożeństwo; na które pogrążona

w nieutulonym żalu siostra wrsz z ftimilją, Kolegów,
Przyjaciół i Znajomych zaprasza. — 8965—

f W dniu jutrzejszym, t. j . we wtorek, jako w wi-

gilję imienin ś.p . Petronelli zGrudzińskich imo voto

Szlązklewicz 2do voto Laskowskiej, odbędzie się o go-
dzinie lOej z rana, Nabożeństwo żałobne w kościele

Śgo Józefa Oblubieńca N. M. P ., na Krakowskiem-

Przcdinieścio, obok skweru; na któro pozostałe dzio-
ci z rodziną, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, u-

przejmie zapraszają. —8974—
f We wtorek, 30 maja r. b. w dzień imienin ś. p .

Feliksa Soszyńskiego,odbędzie się żałobne Nabożeństwo
w kościele Śgo Krzyża o godzinie 9tej z rana, na

które strapieni rodzice i siostry, sapraszają Kre-

wnych, Przyjaciół i Znajomych. —8,956—
|Na żałobne Nabożeństwo mające się odbyć w dniu

31 maja, t. j. we środę, o godz: 1 ltej z rana, w ko-
ściele Śgo Józefa Oblubieńca na Krakowskiom Przed-

mieściu, obok skweru, za spokój dusz: ś. p. Michała

Kwiatkowskiego, Radcy Tajnego, b. Członka Warszew-
skich Departamentów Rządzącego Senatu i małżonki

jego Marji z Karłubowskich Kwiatkowskiej, oraz Ich

synowej Emilji z Nidergalów Kwiatkowskiej, żony
Urzędnika Banku, pozostała rodzina i mąż, uprzej-
mie zaprasza Przyjaciół i Życzliwych. —8,809—

f W dniu 31 b. m., t. j. we środę, o godzinie 9ej
z rana, odbędzie aię w kościele Powązkowskim, Na-
bożeństwo żałobne oraz poświęcenie pomnika, za du-

szę ś. p . Amelji i Kaczorowskich Rakocy, zmarłej
w dniu 24 kwietnia r.b. Na Nabożeństwo to w smutku

pozostały mąż, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych za-

prasza. 8963—
f Ś. p. Ania z Kalinowskich Pawlik, wdowa po

kupcu i obywatelu, po długiej i ciężkiej chorobie, prze-
żywszy lat 59, wczoraj zasnęła w Bogu, Pozostali
w nieutulonym smutku: synowie, córki, zięciowie i

wnuki, wraz z siostrą zmarłej, zapraszają Krewnych,
Przyjaciół i Znajomych, na Nabożeństwo żałobne ju-
tro o godzinie llej z rana, w kościele Śtej Anny, oras

na wyprowadzenie zwłok w tymże dniu o godzinie 5ej
po południu, z domu własnego przy ulicy Krakowskio-
Przedmieście Nr 441 (67) na cmentarz Powązkowski
odbyć się mające. —89 0—

-j- Ś . p . Józef Falkowski, b. inżynier Zarządu Komu-

nikakacji, emeryt, w 57 roku życia, po długiej słabo-

ści, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł. Pozostali
w Btrapieniu: siostra z braćmi i rodziną, zapraszają
Krewnych, Przyjaciół i Znajomych, na żałobne Nabo-

żeństwo pojutrze, t. j. we środę, o godzinie llej z ra-

na, w kościele Śgo Antoniogo, przy ulicy Senator-

skiej, a następnie na wyprowadzenie zwłok w tymże
dniu i z tegoż kościoła, o godzinie 6ej po południu,
na cmentarz Powązkowski odbjć się mające. — 89 97—

f Ś. p. Stanisław Szancer, po długiej i ciężkiej
chorobie, w wieku lat 59, przeniósł się do wieczności
dnia 28 maja r. b, w Piotrkowie. Stroskana rodzina,
zaprasza Kolegów i Znajomych, na wyprowadzenie
zwłok w dniu 30 b m., o godzinie 3ciej po połu-
dniu na miejsce wiecznego spoczynku. —8,959—

f W dniu dzisiejszym na cmentarzu Ewangelicko-
Augsburgskim pochowane zostały zwłoki ś. p. Teo-
dora Ressla, artysty-muzyka, zmarłego w dniu 27ym
b. m, w 84 roku życia. -8 981—

Wiadomości Polityczne.
Kończymy sprawozdanie z głoBu jaki zebrał An-

drassy w dniach 20 i 23 b. m. w delegacjach przed-
stawicielstwa obu połów monarchji habsburskiej. Po-

wiedziawszy, że państwo, któro żyje w zgodzie ze

wszystkiemi, które ma waleczną armię i 36 miljonów
mieszkańców, może z otuchą wyczekiwać wyników
swoich usiłowań w sprawie pokoju. Kanclerz austro-

węgierski złożył następujące wyznanie:
Gdyby nie jednomyślne wystąpienie mocarstw zwią-

zanych ze sobą (verbiindet nie może tu mieć znaczę
nia: sprzymierzony) cały półwysep Bałkański, dziś

stałby już w płomieniach. Nie jednej rzeczy już do-
konano dla uspokojenia i nawet raja wyszła z kraju,
dawnoby już doń powróciła, gdyby się nie obawiała

odpowiedzialności za występki popełnione na begach
i ich rodzinach.

W ostatnich czasach szło głównie o wynalezienie
rękojmi dla środków uspakajających. Andrassy był
przeciwny zajęciu zbrojnemu prowincji (okupacji) al-
bowiem dążeniem jest utrzymanie status quo (pano-
wania Turcji? (P. Red) Zaprowadzenie ulepszeń i za-

bezpieczenie kraju sąsiadujących z prowincjami po-
wstałem!,
_ Przedsięwziąwszy okupację mocarstwa znalazłaby

się co do joty w takiem samem położeniu, w jakiem
znajdują się dzisiaj. Okupacja według myśli Andras-
Bego, niczego by nie ułatwiła i nie rozwiązała.

„O kongresie europejskim nie można było myśleć,
a to z tego powodu, że gdyby się lekarze raz tylko
ze sobą zeszli, łatwo wytworzyćby się mogło, żeby
się zaraz zgłaszać zaczęli do nich rozmaici chorzy
inni (oprócz będących dziś na porządku dziennym),

a nadto na kongresie, mogłyby z przyczyn całkiem

drugorzędnych łatwo powytwarzać się ustosunkowa-
nia (GrUppiriiagcn), któreby tylko doprowadzić mu-

siały do nieporozumień — bahl może nawet do
starć.

Ro3sja pierwsza rzuciła myśl odbycia kenferencyj
w Berlinie. Na konferencjach tych w obec istnieją-
cego dziś stanu rzeczy osiągnięto zupełne zjednocze-
nie poglądów i można mieć nadzieję, że w skutek te-

go, pokój według obliczeń ludzkich w trwały sposób
Europie zapewniony został."

Jeżeli powyższe słowa Andrassego fzestawiemy
z orzeczeniem cesarza Franciszka na przyjęcie dele-

gacyj sujmów przedlitawskiego i węgierskiego, to

dostrzeżemy pomiędzy nimi jednozgoduość nastroju-,
i Andrassy i cesarz Franciszek wierząc w pokój, nie

wierzą jednak bezwzględnie w jego trwałość — czy-
li dopuszczają do umysłów swoich wątpliwości, ażali

pokój dzisiejszy długo tak potrwa jak jest.
Oba te objawy ze efertak wysokich wyszło wspie-

rają niepokój z jakim opinja patrzy na wypadki-ani
jeden ani drugi jednak nia pozwala jeszcze uwa-

żać wojny za nieuchronną.
Ost. Wiad.—Zajmujący telegram z Paryża umieści-

ła onegdajsza „G. Kolońska." Podaje on doniesienie

paryzluego dziennika „Bien publie" z Konstantyno-
pola, w tej treści: Porta odrzucając propozycje wy-
puszczone w programacie trzech kanclerzy (świeży
programat berliński) uprasza mocarstwa, aby trzy-
mały się ściśle traktatu paryzkiego nie tamowały [sa-
modzielności Turcji w sprawach wewnętrznych.
P. Red). Porta zwoła wszystkie rezerwy, aby wszyst-
kiemi siłami zmódz powstanie. Sułtan da pieniędzy.

Nowych wydarzeń bojowych nie było ani w Bul-

garji cni w Hercegowinie. Z Bośnii zato powstińcy
donoszą, że jakiś wojewoda pobił na głowę jakiegoś
Alego. Zobaczymy co to za pobicie.

Rząd turecki odmawia rzeczywistości faktom poda-
nym przez działanie polityczne południowo słowiań-
skie o zniewagaah wyrządzonych w Mostarzo konsu-
lowi niemieckiemu.

Eskarda angielska z pod Smurny odpłynęła do

Besikabai (na wyspie Tcnedos).
Do Bułgarów ma sułtan wydać odezwę, aby się

ukorzyli.
Podkomitet budżetowy węgierski odrzucił propozy-

cję wykreślenia 2 mil. guld, in ordinario, przeciwnie
wprowadził 1,743,925 fl. oszczędności do budżetu

nadzwyczajnego.
Komitet budżetowy delegacji austryjackiej posta-

nowił wj kreślić z budżetu wojskowego 2,262,000 guld.
a dodać do tegoż budżetu 1,075,000 guld. na lepszo
żywienie wojska.

Podsekretarz stanu w ministerium spraw zagrani-
cznych w Anglii oświadczył, że rząd niema zamiaru

pzzyłączyć Milakki do posiadłości angielskich.
Telegram s Zary w Dalmacji d. 27 b. m. Biszy-

busuki zrabowali na terrytorium austryjackiem trzo-

dy glawnikanów. Przednie straże tureckie starły się
z Czarncgórcami na granicy około Podgorycy.

Quesada ogłosił w prowincjach Baskijskich i Na-
warze—stan oblężenia.

Depeszo telegraficzne.
Warszawa, dnia 28-go Maja.

Berlin 27-go. — Poseł rossyjski hr. Oubril powró-
cił tu wczoraj z Em3.

Plymouth 27-go. — Dziś rano wpłynęła do zatoki

Plymouth niemiecka eskadra środziemno-morska.

Rzym 27 go. — Odpowiadając na interpelacją, mi-

nister spraw zagranicznych oświadcza, że odmowa

Anglji nie wstrzyma akcji pozostałych mocarstw,
i że prawdopodobnie Anglja będzie zalecała Porcie

przyjęcie projektów berlińskich.

Paryż 27-go. — We wtorek spodziewają się tu

przybycia Jego Cesarskiej Wysokości Wielkiego Księ-
cia Konstantego Mikołajewicza. Dziennik ,,Estaflet-
te" powtarza wieść, że w Tolozie w Hiszpanii wybu-
chło powstanie przy okrzykach: „Niech żyje rzecz-

pospolita! Niech żyją fuerosl"
San Sebastian 26 go. — Jene-nł Quesada wydał

rozporządzenie, iż w prowincjach biskajskich i w Na-
warze zaprowadza Bię stan oblężenia i prawo wo-

jenne.
Warszawa, dnia 29 go maja.

Konstantynopol 28 go. - Generalisimus w telegra-
mie z dnia 25 maja donosi, że powstańcy bułgarscy
zostali zupełnie pokonani, operacje militarne uważać
można za skończone, wioski które pozostały, poddają
się teraz.

Dubrownik (Ragusa) 28 go.—Muchtar-pasza, na

czele wszystkich swoich wojsk postępuje ku wąwo-
zom Duga, Walna bitwa jest nieuniknioną. Do Mo-
staru przywieziono znaczne zapasy broni i pieniędzy.
Przypuszczają, Se te wiadomości pochodzą ze źródła

angielskiego.



— W obcc fl! dchodaącfj gor^t ze] poi'y roku a za-

tem i zwięlrsrająioj sig potrzeby kąpieli, na szczegól-
ną wzmiankę zasługuje dopiero co ukońcżone d v

gsnckie i grunt wue odnowienie Lp.ziecek zwanych
Kur/za, tray-klassowych, a zatem Ok wszystkich do-

stępnych, z dv,oara wchodami od ulicy Marjeusztadt
i od Nowego ZV.zdu.

Tamże są obaierne pcj.-.djn-ite nu mera prysznica,
oraz na każdo zamówienie w Zakładzie dostarczoną
zostacie kępki domowa na miejsce wskazane, wraz

zw?nną. —8859 —

.tg
— Skład Piwa Drozdowskiego rau zaszczyt donieść

Osobom które poczyniły zamówienia na Piwo Sirnp!ex,
transport takowego nadszedł w dniu dzisiejszym.

KANTOR WEKSLU

Kiodov/a Nr 497 (2), Pałaj Byzmańskłch
Nowy Świat, Nr 12-55 (67), dom Karz^du Wojea&ego.

Zawiadamia, iż lcsowa&io

Hossyjskiej 5 proc. Pożyczki Premiowej,
odbędzie sią dnia 1 (13) Lipca r. b,

W tymże kantwza 5*'0 Pożyczki Premiowe assokurują s!e od amortyzacji po kip 53 od sztuki, oraz sprze-
dają się po kursie dziennym.

żądanie nabyć -aożna d.> cięiciową sjlatę t.j. płacąc miesięcznie lub kwartalnie stosownie do i mowy i
zy czetna kupującego, po wniesieniu zaś pierwszej zaliczki, wsztlka wygrana przypaść mogąca należy do nabywcy.

1—0 " OOQ|1__

— W przeciągu 13 lekcji zmieniam wszelki cha-

rakter pisania na piękny i czytelny, — R. Krtjewski,
Wyższy Nauczyciel Kaligt f f;i.—Ulica Pr.' .ejazd Nr. 5 .

— Dr Daniel Lsr.dau, po zwiedzeniu pierwszorzę-
dnych klinik Wiedaia i Paryża, leczy specjalnie
choroby skórne, weneryczne i uszne.

Przyjmuje od Igo czerwca przy t;liey Senatorskiej
Nr 18 (co*y),/raao do litej, i od 4tej do Otej po po-
łudniu. 3

(1-6) -8 640

— Cnaroby sek^siria u mężczyzn i kobiot len zy le-

karz od3Óstu przeszło lat praktykujący: Ulica Chmiel
na Nr 18. — J. Bagieński.

' 8054-2-3

7\

Daleantk Warszawski w Nne 98 r. l>.
ogłasca, że w daiu 19 (31) Maja r. b, o go-
dzinie 10 sj rano, w Trybunale Cywilnym

'Wjiitizawie, odbędzie się licytacja ńa sprzedaż Dóbr
Ełuczkl. położonych, o 3 uile od Warszawy, przy pl.nc a

drogi ż*la<;naj Warsiawsko Petersburskiej.—Rozległości dz.
S30 (włók 22) -Licytacja od r3. 14,591 kno. 50. -Vad urn

ra. 1,6 00.
______

—8972—1—1

Ojt.rifga się niniejszem, ałeby nikt nie na -

bywał loła weksli pedp^ami A. Flash i K.
Flach opatrzonych, in blanco bez wypełnienia

sutnmy i bezgwskassr.ia osoby mającej zlecenie wystawie-
ny.li & do zachowania Edwardowi LBiamburgowi i Anto-
niemu Stępkowskiemu powierzonych,-weksle te bowiem ja-
ko kaucyjne, a przytem nio należne przedmiotom obiegu być
*ie mogą.

Warsrawa, daia 15 (S7) Maja 1876 r.

GV

dotycząoych

Siedaidw Pokoju Warszawskiego Okręgu Są-
dowego, jpodłuk Ustaw 20 Listopada 1366 r.

z decyzjami tëassaoyjnych BoparSameatów
Senatu

ułożony przez
r

SHfEP!owieczyna
Część I sza (16 arkuszy druku) zawierająca

w sobie:

a) Instytucje Sądów Pokoju;
b) Procedurę Kryminalną.

wyszła z pod prassy i rozdawaną jest
prenumeratorom

Część Sl-^a (do 20 arkuszy druku) mieści w sobie:

a) UJstawę m liasmels^
b) Karocedsarę Cywllsią.

Ctena w Warszawie ra. 2, z przesyłką rś. 2 ksp.
50. Po wyweiu ea-łego dzieła ra. 2 kep 50, z prze-
sylki^ rs. 3 . Na diugij część wyiajo się bilet.

Otrzymywać można u wydawcy; przy Placu Ś go
Aleksandra w domu Fuchsa, mieszkania Nr 9, oraz

w księgarniach: Oi-btthnera i Wolffa, Orgolbranda,
Czcrkasowa, lótomlna i innych,

2 -10 — 8777 -

CIEOHOCINH
Od dnia 3 (15) Maja r. b . otwartą została Apteka, zaopa- ]

trzona we wszelkie środki lekarskie ispecjalja, w której tak- !
że wyrabianym bęiiie Kusays na sposób' tatarski i wyciąg i
z igliwia sosnowego na kąpiele. Również przy Aptece mojej
utrzymywane bodą wszystkie wody mkarślBS natural j
na wprost ze źródeł sprowadsane, które sprzedawane będą
podług cenników Warszawskich. - i

Zarząd misjscowy na mocy zawartej zc mną umowy, nie ,

przyjmuje żadnych obstalunków na produkta lecinicze, albo- j
wiem mnie całkowitą ekspedycją tychże produktów powie- j
rzył, i takową prowfidzę ua sposób zagraniczny, a miano- !
wicie:

Wody mineralne Ciechocińskie i Leg jodo-broiaowy wysy- :

łać bęrfę w butelkach z kapslami i etykietami, korki zaś o- |
patrzono będą wpalonym napisem „SSaktad zdrojowy v/Cis- j
cbocinku * Zwracam przeto uwiig-ę WW . PP . Doktórów, i

Aptekarzy i Szanownej Publiczności, że tenże ług i w*dy {
Ciechocińskie tylko w tłkiej forraie ekepedjosrane oryginalne- ,

mi są istotnie. Interesanci raczą więc zamawiać wszelkie ob- '

stalunki, wprost pod moim adresem. |
St. ćisbczyński, w Ciechocinku.

4-6 - 8107-

(oo zniżonych cenach i pod umiejętuom kierownictwem)
XVI Podróż do Amoiyki. Unia 15 L'pca odtjazie

z Wiednia towarzyski pociąg da Paryża i do Filadelfio Ce-
na jazdy z Wiednia do Paryża i na powrót, ll-gą klassą
75 rs. li Wiednia do Filadelfji i napowrót, wraz z T/ykwin -

tnym wiktem, winami, łóżkiem i peécielą, na francazkieh pa-
rowcaob: I-szą klvsa 3Sa rs —li gą klassą 290 rs.

XVII. Podróż do Włoch. Dnia 14 Września z Wie-
dnia na Triest, Weneijn, B.lonją, Floreneją. Rzym, Neapol
do P.iinpei, a r. powrłtem ra Pisę Genuo, Turyn, Medioian
do Wiednia.- Cena te) podróży wraz z pomieszkaniem, wik-
tem, winem, usługą i światłem (włącznie z Neapslem) I-s<ą
klassą 290 rs.—ll-gą.klsssą 20o rs. (Bilet s Warszawy da
Wiednia 1 na pow!Óf2f> rs )

Programy łtespiatnis wydają w Warszawie Kantory
Bankisrekio 65. Noamark: przy illiły Miodowej Nr 2 i No -

wy Świat Nr 67. —89105—1—6

na Mrisfs&wśitrtem-
w JtaksyKlljasa Fajasfii, ped 19BXi<rejł &S,

wr.rMt Poerty,
STWiLaTS COBSZERIISE sd j,xdiU<? 5~Rej

t imj éo gedsiay 10-Ud wieescrea. w łwlets. tylks
wa&my i frreisJf ś. gsiiloy 1-pa^j pe peJadslis.

0.óVts działy itNot rą sMt-ęptj^e:
V SSąsjłels wfsoloEss, <?asi< SO

S" ^aiffi jsryssisiccwffl. te|ł. SO .

AbeaaineBt: Wasia kop. 40. L^nle kej:
41—50 — 961 —

bC3SK5NoHNoBBHGMHe

Je(t do sprzedaaia

z fibryki rlartnack & Prażmowski w Faryżu, Statywa cen-

tro w*,na. Systemy: 4-ty i 7-mv. OkuUry: 2-gl, 3-ci i 4-ty,
okular 2 gl z Mikrometrem. Wiadomość w Uniwersyt'.cie
w Liborat'.rjum llislologiczaem, u Karola. —8934—1—1

LYa et
datvc4 aEes ileurs ,

TALIZMAN PIĘKNOŚCI
Jest fo krem świeży i wonny, ani różowy, ani biały ale

tego niedającego się nazwać odcienia, będącego wyłącznym
przywilejem pierwszej młodości, za jego użyciem znikają
zmarszczki i cera nabiera białość perłową, prawie przezro-
czystą.

w Głównym
PERFUMERJI ZAGRANICZNE 1

ALEKSANDRA LIPIISI" K,

Nowy-Świat Nr 41.

DOM wprost Skweru g
i Ogrodu Krasińskie!}, 5

przy uliey Nalewki pod Nrem 2239, wraE z o gro S
dom, mająsyai ro"zległt.ści 6.500 łokci kwadr, a wy- ii

chcdzącyiii na ulicę Dzik.), jest do sprzednaia. Może V
też być sprzedany sim PLAC ogrodowy. Wiadomość M

^
u Właśoiciela codziennie, począwszy od 6 tej z południa. Jg.

S —8616—2—3 X

Z powodu wyjazdu, priy ulicy SBraterskiej Nr 22,
WVPRZEDAZ:

16 1645

Bronzów, Obrazów, Szty-
chów i innych przedmiotów,

t:i\ do gospodarstwjł, jakoteż do ozdoby stołów i salonów
służących, a to począwsiy cd Wtcrku 30 Maja do Sobcty
3 Czerwca włącznie, oi godziny 12 do 5 z południa,-stróż
wskaie. ' -8989-1-3

8890-

GRONO
wy Koko uzdolniony, pass? kuje tu w kraju lub w Cesarstwie
płsady, do zarządu większym majątkiem. Bliższe szczegó-
ły uizieli i dowody przedstawi Biuro Posłańców, Tfomackie
Hr 9. -88 31-2 -3

Do wynajęeia od 15 Czerwca do 15 Sierpnia

* ume

piękny i obszerny, od frontu na I m pięirze z balkonem. F .óg
Marszałkowskiej i Zielonego Placu Nr l'J. Wiadomość u za-

rzi|dzająeego d?mem. —8895—1—3

'. NAGRODY RUBLA.
Wczoraj w południe idąc ulicą lir. Berga, ogrodem Saskim
i Rymarską na Leins, zgubiono książkę „Satolickia tla-
bożedstwo," czarno oprawną Uprasza eię o oddanie do
Redakcji Kurjera. —8^61—1—1

Dyrek^ira orkiestry „'tg eScIisliafleja
44

% BERLINA.
Orkiestra złożona z SO Caloakéw.

Program Koncertu
' CZĘŚĆ S-s^a:

1. Uwertura s op. , Flet czjirodziejeki,' Mozarta.
2. Modlitwa Kii-kena.
3. Ulctue pisma, wale Fliegogo.
4. Reiter marsz, Fr Sckuberta.

CS^ŚĆ ia-ga:
5. Uwertura węgierska z op. „Haniady Laszko," Erkla.
6. Air ua |tronie Oł, Jana Seb. Bacha, (obrobił Wilhelaiy).
7. Introdukeja i eiiór narzeczonych z op. „Lchengria," B.

Wagnera.
8 Fantazja z op. „Preciosa, C. M. Webera.

CZĘśé m-cia:

9. Uwertura z op. „Triołche i Cacolet,' Suppego.
10. Myśliwski odgłos Diany, na eornst a piston, Arndta,

(wykona p. Meyer).
11. Ty i ty, walo Jana Straussa.
12. Orassitioken polka (na dwa p/CKdo-fletj), Rosąueta.

Wejścia kopiejek 25.
Początek o godzinie 7-mej po południu.
"wrDT nnnzffi

TI7OLL

Dsiś i codziannia

m

KONGER
w elegancko urządzonym Ogrodzie

EU|ROPEJSKIEJ

Amanna Weinlich,
składającej się z 39 caionków-26 dam, 12 panów,

oraz

Dyrygenta Karola Ambroży.
Codzisnnle inny program.

Początek o godz. 7'/s-—Wejście kop. 20.
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IHWiaHiflSK

— a — W stosunkach codziennych niezmiernie

ważną rolę odgrywają formalności, których dopeł-
niać należy przy ekspedjowaniu listów na poczcie,
odbieraniu posyłek, pieniędzy i t. p. Ponieważ za

człowitka przeciętnego w każdem większem mieście

przyjąć należy człowieka pracy obowiązkowej ści-

słym określonej terminem, przeto zbyt zawiłe lub za-

nadto uciążliwe formalności przy tego rodzaju czyn-
nościach codziennych, są trudnym do przegryzienia
orzechem, z którego korzysta się dzięki tylko wiel-
kim i nienaturalnym wysiłkom.

Z tego powodu pracowano powszechnie nad mo-

żliwem uproszczeniem formalności pocztowych, — ze

wszystkich bowiem instytucji, poczta w najczęstszem
z publicznością pozostaje zetknięciu. U nas na tem

polu zrobiono niewiele, a jakkolwiek sama kwestja
pocztowa posunęła się bardzo daleko, to przecież
zastosowaliśmy u siebie ostateczne tylko tego wyniki
bez stosowania oddzielnych szczegółów, mających
właśnie z pawodu swej drobiazgowości wielką dla

publiczności doniosłość.

Kongres międzynarodowy w Bernie w roku 1874,
pomiędzy państwami zawarty, uprościł stosunki mię-
dzynarodowe pomiędry oddzielnemi krajami i obni-

żając cenę za łut korespondencji listowej do kop. 8,
opłatę tę zredukował dla wszystkich zarówno, najod-
daleńszych chociażby zakątków oba półkuli.

Na punkcie więc opłaty przewozowej zrobiliśmy
wielki postęp, z którego rzeczywiście cieszyć nam się
wypada. Lecz pod względem dogodności publicznej,
pod względem tych ułatwień, których wymaga szybki
bieg życia codziennego, aż do tej chwili nieuczyniono
u nas nic, coby sprawę o krok jedea choćby posunąć
mogło. — Znane są wszystkim trudności przy odbie-
raniu pieniędzy z poczty: odbieranie awizacji, legali-
zowanie tożsamości csoby u właściciela lub rządcy
domu, poświadczenie podpisu w urzędzie cyrkuło-
wym — oto cały szereg czynności, które przejść na-

leży, aby dostać się do kratki biura pocztowego i tam

kilka godzin czekać na swą kolej.

Gorzej jeszcze rzeczy się mf ją z odbiorem pienię-
dzy nadsyłanych z zagranicy. Tu po otrzymaniu
zawiadomienia z poczty, należy legalizację swej oso-

by i podpisu przeprowadzić w dwu pomienionych po-

wyżej miejscach, a następnie udać się na komorę
celną (w końcu miasta, przy ulicy Chmielnej położo
ną), i tam po wyczekiwania swej kolejki, odebrać
kilka mareS lub guldenów nadesłanych z graniczne-
go być może po wiatu księztwa Poznańskiego lub nad-

granicznej okolicy Galicji.
W całym szeregu fjrmalności pocztowych, naj-

trudniejsze są właśnie tyczące się odbioru i ekspedy-
cji pieoigdzy. Posiadanie laku i pieczątki przy wy-
prawianiu listu z pieniędzmi jest również bardzo

uciążliwe dla każdego, — a wypełnienie formalności

przyłożenia czterech pieczęci lakowych w obecności

urzędnika jest warunkiem sine qua non.

W obec tsgo rodzaju stosunków, z radością przy-

jęliśmy wiadomość o projekcie w wyższych sferach

rządowych powstałym, a dotyczącym rozsyłania nie-
wielkich kwot pieniężnych oraz posyłek wartościo-

wych do domów interesantów, jak to ma obecnie

miejsce z doręczaniem listów rekomendowanych. Jak-
kolwiek ułatwi to w wysokim stopniu klasie nieza-

możnej zwłaszcza korzyści z instytucji poczt odnoszo-

ne, to jednakże nie załatwi samej kwestji, bo summy
znaczniejsze i nadal pozostaną owym trudnym do osią-
gnięcia skarbem, o który tak ciężko dobijać się
należy.

Z tego powodu byłoby pożądanym wprowadzanie
porządira praktykującego się w biurach pocztowych
zagranicą. Mówimy tu o tak zwanych przekazach
pocztowych, a polegająch na tem, że dana stacja
przyjmuje pewną sumę pieniędzy w gotowizaie i wy-
daje kwit z odbioru w dwóch egzemplarzach. Jeden

z egzemplarzy posyła s
r

g do osoby, która na innej
stacji pieniądze ma odebrać, a drugi jako duplikat
służy za dowód, że pieniądze w rzeczy samej złożone

zostały.
Za skromną prowizją na ciejscu przeznaczenia ad-

resant odbiera nadesłane mu pieniądze równie w go-
tówce tylko ta okazaniem posiadanego kwitu. Prze-

syłki takie powszechnie w Niemczech „Anweisung"
nazywane, praktykują się bardzo często z powodu
wielkiej swej i w wysokim stopniu uproszczonej
praktyezności.

Również byłoby do życzenia, aby instytucje pocz-
towe zastosowały u siebie zwyczaj przyjęty na kole-

jach żelaznych, a dotyczący przesyłki towarów, nie

zapłaconych przez adresanta a wyprawianych przez
wysyłającego z celem odebrania pieniędzy natych-
miast po nadejściu towaru według adresu. Czynność
ta znaną jest powszechnie pod obcą nazwą „Nach-
nahme," a wprowadzona na kolejach naszych wiel-
kiem cieszy się powodzeniem jako znaczne udogo-
dnienie dla wysyłającego. Polega ona na tem mia-

nowicie, że ostatnia stacja pocztowa do której dany
towar z podobmm zastrzeżeniem nadchodzi, przed
wydaniem go interesantowi,ściąga od niego należność
w fakturze wykazaną, którą to należność przekazuje
na miejsce zką,d towar został wyprawionym. Tym
sposobem poczta załatwiałaby czynności kantoru ko-

missowego, mogąc ucsynić z tego poważną rubrykę
swych dochodów; za ściąganie bowiem takiej należno-

ści i wypłacanie jej wyprawiającemu towar, płaci się
zazwyczaj od Va do l 0

/0 od wartości towaru.

Miejmy nadzieję, że z czasem i ta udogodnienia
istnieć będą na naszych iastytucjach pocztowych, bo

jiźeli w Anglji biura pocztowe są zarazem kassami

oszczędności, we Francji pośredniczą w zawieraniu

ubezpieczeń na życie, a w Austrji i Niemczech zała-

twiają interesa komissowo-ekspedycyjne, to dlacze-

góżby nasze poczty nie miały przyswoić najprost-
szych i najkonieczniejszych udogodnień?,

— Kollegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Aug.ibtirg-
skiej Harstawskiej.—Stosownie do przepisów o zarządzie
spraw Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w Królestwie
Polskiem, zaprasza Szanownych Członków Gminy Ewange-
licko Augsburgskiej Warszawskiej na roczne ogólne zebra-
nie zwyczajne, odbyć sie mające w kościele dnia 19 (31) Ma-

ja r. b., we środę o godzinie 3 po południu, na którem Kol-
legjum kościelne przedstawi Ogólnemu Zebraniu Gminy do
rozpoznauia rachunek ogólny przychodów i rozchodów Parafii
za rok 1875. Sprawozdanie dotyczące zarządu parafii za rok
ubiegły, i niektóre wnioski do uchwały, dotyczące rozpozna-
nia Etatu parafii na lat trzy następnych zaprojektowanego,
i interesów parafialnych, oprócz tego odbędą się wybory
nowych Członków do kollegium Kościelnego dla sprawowania
obowiązków przez lat trzy.

Nadmienia zarazem, że prawo obecności i głosu na Ogól-
nem Zebrania Gniny w myśl przepisów Ordynacji Kościelnej
mają wszyscy mężczyziti pełnoletni, stale w Parafii zamiesz-
kali i od nikogo niezawiśli, którzy przyczyniają się składka-
mi dobrowolnemi do utrzymania kościoła i Zakładów Gminy
a tem samem do księgi Gmin no- Kościelnej są zapisani.

Kollegium Kościelne uprasza Szanownych Członków Gmi-
ny, aby w terminie i godzinie oznaczonej punktualnie do
Kościoła przybyć raczyli. 3—3

— Pani Seweryna z Godebskich Chwalibogowa ma

zaszczyt uwiadomić Szanowne Panie Warszawskie, iż

podejmuje się wszelkich zakupów tak bielizny, kostju-
mów gotowych, materji w sztukach, kapeluszy i kwia-

tów, jak i przedmiotów galanteryjnych i brylantów,
a to po cenach fabrycznych. Zamówienia przyjmuje
listownie, a na żądanie próbki, fasony lab żurnale

przesyłane być mogą. Paniom bawiącym w prze-

jeździe i na krótko w Paryżu podejmuje się towarzy-
szyć i wszelki?- najdokładniejsze wskazówki udzielać.

Adres: 10 bis Rue de Chataeudun. 3-6 -8537—

— Dr. W ładysław - Walenty Nowakowski, za-

mieszkał w Warszawie przy ulicy Żabiej Nr 5 nowy,,
w domu Wgo Jana Bersohna; specjalnie leczy choro-

by dróg oddechowych. Chorych przyjmuje w swo-

jem mieszkaniu od godziny 4tej do 6tej po południu.
Biednych bezpłatnie. (4-9) —8,059 —

— Gabinet konsultacyjny Doktora J. Piotrowskie

go dla chorób: dziąseł, zębów, jakoteż wprawiania
sztucznych, otwarty od 10 —4; ulica Hr. Berga Nr

3 na parterze. 11—20 4465—

Przyrządy gimnastyczne do sprze-
dania u Gimnasty Wyrzykowskiego. Krochmalna,
Nr 32. 4 6 -8032—

99.999 FOTOGRAFJI
i innych przedmiotów, trwać będzie tylko do dnia 22 Maja
(3 Czerwca) r. b . oo cenach niżej koszta, z odstąpieniem 20%
licząc od rubla. Przytem nadmienia się, iż towary już wy-
przedane, a zamówione nadeszły. Hotel Litewski Ńowo-Se-
natorska ulica. S. OKUCIAN.

-8430—6 -6

FOTEL
zupełnie odnowiony, wysłany końskiem włósiem, kryty ame-

rykańską skórą, bardzo wygo lny dla osoby w podeszłym
wieku, jest do sprzedania za przystępną cenę. Wiadomość
w składzie herbaty J. Kaczkowskieg >, Krakowskie Przed-
mieście Ńr63 wprost Resursy Obywatelskiej. —8612—3—3

Drukarnia C. Przybylskiego, ma

honor powiadomić Sz. Publiczność,
iź j.OSSA" Noworocznik Humo-

rysty czno-Satyryczny na r. 1877,
już jest w druku i ukaże się w handlu księgarskim w po-
czątkach m. Października r. b. Prócz części humorystycznej,
do opracowania której zaproszeni zostali znani Warszawscy
Humoryści, Noworocznik ozdobiony będzie drzeworytami,
wykonanemi przsz najlepszych naszych artystów, Kalenda-

rzem, Planem m Warszawy, Msppą kolei żel. Król.
Polskiego i t. p . Dział informacyjny opraccwany zostania
o ile możności najstaranniej.

Pomimo tak kosztownego nakładu, cena Noworoeznika,
obejmującego około 40- tu arkuszy druku w 8 ce, wynosić;
będzie kop. 45 .

Uprasza się przeto Panów Przemysłowców. Kupców, Fa-
brykantów. Rękodzielników, w ogóle tych, którym na rozpo-
wszechnieniu firmy ich i rozgłosie zależy, ażeby z inserata-
ini swojemi zgłasza-ć się raczyli jak najprędzej do Kantora
Drukarni C. Przybylskiego, uiica Długa, Nr 21, gdzie Eldo-
rado (od S-go Jana ulica Bednarska Nr 2841, dom W-go
Borzęckiego).
py Ageuci do zbierania anonsó w ze stosiwnemi książka-
mi kwitarjuszowemi, zostali już wysłani. —8025—2—3

Lecznica Frywatna
Nowy-Świat. Nr 57 (wprost Ordynackiego)

Przyjmują w niej Dr V. Hering, z chorobami wewnętrjneini,
specjalnie płuc i krtani codziennie, Odro—11.—DrJ. Diehl,
z chorobami weneryczne tul i skórnemi, codziennie, od 11—
12. We Wtorki i Soboty od 12 1 wyłączaie dla kobiet.
Dr B Taczanowski z che robami uszów, * w Poniedziałki i

Piątki od 12— 1.—Dr A. Baoerertz, leczenie elektryczno-
ścią w Poniedziałki, Środy i Piątki od 12— 1.—Dr J.Sacay-

Eielskl, z chorobami kobiecemi, codziennie, od 1—i Dr W.
ewandowskl, z chorobami wwnętrznemi (specjalnie orga-

nów piersiowych), codziennie, od ?—3.—Dr Z. Kramsztyk,
x ohorob*. mi oezów, we Wtorki i Soboty od 2—3.—Dr Br.

Chrostowskt. z chorobami w* wnętrznemi, codziennie, od
3—4.

— Dr W. Kosmowski, s chorobami wewnętrznemi
specjalnie wieku dziecięcego, codziennie, od 4—5.

— Dr ML

atrasburgier, z chorobami chirurgicznemi i zębów, co -

dziennie, od 6—7.—Dr A. Kurcyusz z chorobami wewuę-
trznemi specjalnie żołądka, w Poniedziałki, Środy i Piąt-
ki, od 6—7.

—Szczepienie ospy ochronnej od 4 do 5. — Bilet
wejścia kop. 25 . 3—30 — 8511 —

<< St. Petersburska

FABRYKA TABACZNA t
pod firmą:

i jp roo-k^is t
a Nadesłała znaczny transport papierosów i tytuniów

tureckich do Składu Cygar Ilawańskich pod firmą W*
^t M. Ki Ozorowskiego, przy ulicy Wierzbowej Nr 3

J nowy, wprost filarów TeaJtraluych i takowe poleca ^

iak-< jedna z najlepszych. 2—6 — 8735 — W*
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WĘGIEL KAMIENNY

FLORA,
many ze swej dobroci jako jeden z nijlepBzych gatunków
w handlu tutejszym praktykowanych.—Doskonałym okazał
się w użyciu do pieców, kuchen i salonowych kominków.
Dla Restauracyj, Cukierni i Kawiarń, jest bardzo pożądany,
bo daje płomień prędki i silny—pali się ostro, mało zostar-
wia popiołu, a żadnych kamieni i niedopałków.

Główny Skład przy ulicy Grzybowskiej Nr 38. Cena z od-

stawą za korzec grubego kop. 95, kostkowego kop. 90, na

wagony po kop. 75.—Posłańców przynoszących obstalunki,.
' ' Kantor Składu. W. ZAWADZKI.płaci Kantor Składu.

-8382-5—35

^AAAAAAAAAAAAAAAAtt
<
< SMii Węgli fcamieftayeh

i Brzan epałowega

Andrzeja Goldmann,
i przy]

gielHi.
Nr 29.

zamówienia na CEGŁĘ z własnej OB-
ór Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej

-7567—7-13

>>

t
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Przyjęty 1 uijwaay w szpitalach wojskowych dl* armii francuzklëj.
Sposób ałycli Wlzykstoryl Albespeyra ten sam co synapiimów, działanie po szeidu łab |

etahi godzinach. — PAPIER ALBESI ETRA otrzymuje ropienie regularne 1 obfite.
Br ualkn|ć fałszowania, zwracać należy uwagę aby nazwisko ALBESPETRA znajdowałorit>

każdej wizyt* toryi i Ba kałtbrm arkuszu papieru. PARTŹ, (wbnrt MM-bsbh 78 1 10.
Noady wi wszystkich aptehch Rossyl; tamże dostać noża* PIGUŁKI RADLINA, pnyjft* |

[ Akademię medyczn; w Paryża.

^ EKSTRAKT ORZECHOWY!
Najlepszy i najpraktyczniejszy środek do larbowania siwych włcsów, wynalazku A

Maezuskiego w Wiedniu, do nabycia w Warszawie w Perfumerji Aleksandra Ko-
cha. Ekstraktem tym, który wyrabiany jest z zielonych łupią orzecha włoskiego, najłatwiej
i najpewniej farbować można siwe włosy na kolory: blond, szatyn, brunatny i czarny; nada-
jąc włosom kolor właściwy, najdalej po 3 krotn.m użyciu, bez brodzenia skóry na głowie.
Ze wszystkich farb do włosów, Ekstrakt Orzechowy, jako czysto-roélinny, ani zdrowiu, ani
włość iii nieszkodliwy, bez porówi ania lepszy jeet od wszelkich innych farb, części metalicz-
ne zawieraiącyeh. Oprócz ekstrakta jest także do nabycia Pomada i Olejek orzechowy
po cenach: za 1 flakon Ekstraktu rs. 2 kop. 50; za 1 słoik Pomady rs. 1 kop. 80, za 1 fls-
kon Olejku rs. 1 kop. 20.

Główny Skład na Warszawę w Perfumerii Aleksandrja Kocha, Nwo Senatorska
Nr oraz jest do nabycia u p. K. Pohoreckiego, Aleksandra Liplnka i u pana H,
Frick w Radoniu, po tych eanych cenach. 4—6 — 8402 —

NAJTAŃSZE RflW
x własnej Fabryki Skór egzystującej od lat 25, w nowo otworzonych akładacb:

Przy uliey Krakowskie-Przedmieście, Nr 433, n.iędzy Pocztamt<-m a Hotelem Saskim, trzeci
sklep od rogu, vis a vis Skweru i przy ulicy Żabiej Nr 956c, trzeci sklep od targu za Żela-

zną bramą, vis a vis Ogrodu Saskiego.
Składy t.e zaopatrzyłem w wielki wybór rękawiczek różnych gatunków, a jako wyrób

-własny, produkowany w znaeznych ilościach, daje najlepszą rękojmię o lizkości Cen, gdyż
poooąwsey:

Za jedną parę rękawiczek glatsowanych damskich kop. 50.
Z* jedną parę rękawiczek glansosanych męskich kop. 55 .

Rękawiczki do prania czyli (Zamszowe) od kop. 75 za parę.
Knpującjm na tuziny, odstępuje i0% rabatu, o czein Szanowna Publiczność przeko-

aać się raczy.- Apolinary Kowalski. 2—6 — 8756 —

Jest do sprzadania

lll
pomiędzy Tcrczynem a Grójcem, 5 mil od Warsza wy, a 2 wiorsty od szossy położona, ma-

jąca okcilo dzioiatyn 105 itrlók 7) dobrej ziemi, w tem łąk przeszło 15 dzies
-

(1 włóka,
z ładnym pałacykiem murowanym o jedenasta pokojach, oranżerją, oficyną, kuchnią, budyn-
iami gospodarskimi mnrowanemi w pięknem położeniu, z ogrodem spacerowym i owoco-

wym nad rzeką pełożonjm, w którym oprócz dizew owocowych są brzoskwinie, morele, wi-
nogrona., szparagi i t. p., dwa kanały zarybione. Z propinacji czystego dochodu rs. 200. —

N&dt są do epizedania d*a przyległe Młyny, nad ią rzęsą na doniosłej wodzie przy o-

grodzie położone, z których jeden Ameiykateki. przynoszące dochodu rs. 1509, oraz przy
młynach stawna rzece zarybiony. -Realności te mogą byc sprzedane, razem lub pojedyńezo.
Wiadomcść u właściciela dóbr Sadków Szlaokecki przfz Grójec, lub leż w Warszawie u

włakuieJa domu przy ulicy Freta Nr 335, nowy 41. 3-3 — 8671 —

*
H—MMISI—HIS i U.MHHnrmiinmiowujwsmimwiiiii IIWHinn —nsssani I H mnmnroira'>

tëll&d laterjslów Aptecznych i Farb Malarskich

HENRYKA FRICK,
w Eadomiu w Rynku

Poleca Farby olejne i suche, Pokosty i Lakiery, tak krajowe jak zagraniczne angiel-
skie, przygotowuje farby olejne domalowania dachów, massę płynną woskową do zaprawy
podłogi. Utrzymuje stale na składzie Cement Portlandzki, Gips palony i Cegłę ogniotrwałą
z polewą do tafli.

Biorącym w znaczniejszych partjach. odstępuje stosowny rabat. Pośredniczy w dosta-
wie i zakupie nawozów sztucznych, niezbędnych w postępowem gospodarstwie, rozdzielając
wypłatę na raty. utrzymuje niektóre narzędzia fizyczne i chirurgiczne jak Aneroidy, Baro-

metry, Termometry. Troakary, Pessarja, Lupy, Okulary, Apparata do inhalacji eto
2—20 — 8714—

Do sprzedania

LAS
tóes. 75 (włók 5), przeważnie budulcowy,
w eięéci sosno* y, w częśei brzozowy, v gu-
berni i Siedleckiej powiecie Konstantynowskim,
3 wiorsty ol rzeki spławnej Buga. Wiado-
mość bliżsra ulica Królewska Nr 9, strói
wskaże. —8 893—1—3

Piękny Obraz OlejRf,
szkoły włoskiej, oryginał, Sasso Ferrate, iest
do obejrzenia, i sprzedania za cenę uiriar-
kowsną w Biurze Tosłsńców, Tłoaackie Nr 9.

) -8887—1-3

Pralnia i. Piotrowskiej
przyjmuje:

Friwolity, Koronki, Firanki, Suknie lekkie t&r-
lataaowe ptifeniowe i t. p., Matcrje czarne 1
kolorowe, wołniane wyrotiy w różnych kolo-
rach atłas czarny, najbardziej zniszczony, po
sprania odpowiada nowemu, atłas kolorovy,
atłas biały, szale Jureckie, francuskie, szale
kaszmirowe ezarne. kaszmiry i alpagi białe,
jak też matcrje białe, nie ulegają z żółknienia.
Wywabia plamy z ubiorów czarnych i eie-
jnno-kolorowyck. Pralnia ta egzystując przez
lat 6 na Kanonii, przeniesionj została na

aJioę Królewską Nr 13, obok kościoła Ewan-
gelickiego. —8937—1—1

Ktoby miał do sprzedania

OM
w Warszawie, murowany z ogródkiem, w o-

kolicach placu teatralnego lub Nowego-Świa-
tu w wartości cd 50 do 70 tysięcy rubli,
a wymaganej zarazem gotówki około trzy-
dziestu kilku tjsięoy rubli, raezy nadesłać
swój adres na ulioę Senatorską Nr 15, drogie
piętro, mieszkania Nr 7. Ustne porozuwieaie
może mieć miejsce od 7 wieczorem.

— 8383—1—3

Do sprzedania:
Suknia grenidinowa koloru szomna wcale

nieużywana. Suknia aułtanowa niebieska uży-
wana, Suknia wełniana biała z czarnem

w pa<ki, ubierata czarnem aksamitem, Kaf-
tanik ryp;owy biały etarnen aksamitem i
koronką ubierany, Szarfa jedwabna koloru
curie", Kapelusz słomkowy biały, ubieraiy
niebieskie u. Widzi można codziennie od 4
do 6 po południu. Niwy Świat Nr 4, miesz-
kania 5. —8943-1—3
- - .MIII MSB—mriwmmniimIIIWWIIH IWI .mniwwwo uvWMNoai>'.; tM*> -

Do sprzedania
as OKS EN

nowyeh dwuskrzydłych, tyleż dubeltowych i
tyleż okiennic, wysokich po łok. 2 o. 18,
6zerok. łok. 1 o. 20, zagruntowanych jeż far-
bą olejną. Wiadomość u Właścicielki domu
pod Nr 12 cli ca Wolyńska^rzj Dzikiej.

ZARZĄD
WÓD MINERALNYCH

W SOLCU.
Zawiadamia Szanowną Publiczność, że sezon kuracyjny w roku bieżącym rozpoczął

Się wcześniej jak zazwyczaj gdyż w dniu li Maja. Przyśpieszenie t. w rokVbieżącym be2

wzfflędu nazimna niekiedy w tym czasie jeszcze się przytrafiające, jest możliwem. . powodu po
budowania murowanego hotelu, doskonale zabejpieczającegi od imian powietrza. 0Qnp0

Zarząd wnikając w potrzeby przybywających chorych na kurację, oprócz znaczHeiro
powiększenia mieszkań prjez pobudowanie hotelu, istniej,ce dotąd odnowił i zabezpieczyłod
zimna przez gruntowne ich wyrestaurowanie i < tynkowanie. y ' 0

Ogród spacerowy został znacznie powiększonym i upiększonym. Przechadzki dla cho-
rych zostały udogodnione 1 zaopatrzone w dośtateozną liczbę ławek

Nad restauracją i piekarnią zostanie rozciągnięty troskliwy nadzór, by jedzenie i pie-
czywo było dobrem taueui i odpowiadała wszelkim warunkom zasad hyg eny

Muzyka uprzyjemniać b^zie pobyt chorym, gra ąe jak dotąd 2 razy dziennie, z rana

przy zdroju i po południu w ogrodzie. Spodziewaua trupa dramatyczna pod dyrekcja Pana
Modzelewskiego również dostarczy miłej i nie drogiej rozrywki. W czasie niepog, dy kurso
waó będiie omnibus od mieszkań do okładu kąnielo^ego, a dla chorych nie mo^ych
chodzić, przy gotów aae zostały wizki fotelowe, wyściełane, wynajmujące się na godziny z ob-
sługą.

Koszta pobytu dadzą się regulować p-dług cen niżej wymienionych
Mieszkance tamilijne złożone od 2 do 5 pokoi z ku-hnią, odp< wiednió um.blowane ko-

sztuje od kop. 75 do rs. 2 kop. 70 dziennie, Mieszkanie pojedyńcte od kop 3(j do 52'/
Pokój w hotelu z kompletną pościelą i usługą kop. 90 .

Kąpiel mineralna kop. 35, takaż dziecinna kop. W,
Kąpiel borowinowa lub szlamowa rs, 1.
Kąpiel parowa kop. 60 .

Kąpiel nasiadowa kop. 20.

_

Cena obiadu w restauracji, pod kontrolą zarządu zostającej, złożonego z 4 potraw kop.
45 i w stosunku do tdj ceny regulują się ceny pojedynczjch porcji. Nabiału, drobiu i jarzyn
po cenach mzkica dostarczają okoliczne dwory i miejscowi włościanie.

Wpisowe wynosi rs. 3, zaś na muzykę rs. 1 .

Komunikacje: z Warszawy i innych punktów nad koleją ż lamą położonych przez
Piotrków, każdodzieunie wychodzą karetki do Kielc, z Kielu zaś przez Chmielnik. Stopaieo
do Solca droga wynosi mil 8; lub też jechać można tolejł do staoji Zawiercia, zkąd do Sol-
ca przez Wsdzisław, Pińczów droga wynosi mil 13- Najwygodniejszą wszelako drugą jest po-
drói koleją przez Kraków do Tarnowa gdzie o każdym czasie dost&ć możaa wygodnych po-
wozow i bryczek bądż na samo miejsc*, bądź do;koaiory Opatiwijc. Odległość od Taraowa do
komory wynosi mil 4, od Iromory zaś do Solca mil 2.

Dla osób przybywająeych z gubernji LubeUkiej prowadzą dwia drogi, jedna na Pula-
wy, Radom i Kielce, druga krótsza na Bachów, Opatów i St*6JÓw. 1—3 — 8916 —

Fabryka Roberta 8éte,
Warszawa Nowy-Świat Nr 38.

Sikawki Pożarne
i Ogrodowe,

nsj'nowsz) ch systemów, od najmniejszych do
największych, na wozach i przenośne, na ła-
panie Fotogramy. —8849—2 —30

eT^NoNcSSr^s.

CHEM K-ORISA ^

plusisufS JfJ

C-a bielenia 1
miękczania skóry.

H^Ś' dl'dodania jej przezroczystości,
fefejj peinej świeżoici do najpóźniej-
WM wych Ist.
W, 'i| Sprzedaje aię we wszystkich

składach perfum i u fryzyerów.
-

SEE.
G^I^BRIISrO,

od dnia 1 Maja sprzedaje się po
cenie zniżonej

w Handlu Braci Wróbel,
obok Kościoła Ś-go Krzyża.

—7459- e-o

Żądanym jest

fcpiisł ekeło 10,000 rs.
na 1 Nr hypoteki, bez Tow. Krd. domu mu-

rowanego w Warszawie. Do sprzedanie DOMt
aa80

,'o czystego, w środku miasta, murowa-

ny, z placem do budowy, oraz Majątek
Ziemski, w bliskości Warszawy, zupełnie
zagospodarowany, bez służebności, może
być zamieniony na 9om. Wiadomość: Kra-
kowskie-Przedmieście Nr 67 nowy, 2 piętro od
frontu, ze schodów na lewo, od 4—6 po połu-
dniu, w niedziele i święta do 12 rano.

3-G-8G01—

i PapierowycłT g
SC pod firmą

& W, MU SZEWSKI g
tt dawniej Jg

i J. Eoźański, g
SC Przeniesiony został na ulicę Jt
SC Wługą Nr 30, wprost Hotelu K
K Polskiego. 4-12-8466— |g

Dawao oczekiwany

śmietankowy Owczy,
jakoteż PORTER angielski oryginalny te-

goroczny świeży
PIWO ANGIELSKIE sHodkie i gorzkie,

otr?.ymał i poleca
Haadel Win i Belikatasów

Alberta Glaeser.
Dłiga Nr 17. — 851:0—3—3

S powodi zniany interesu, iest do sprzedania '

Magazyn Obuwia i
|damskiego,

przy ulicy Miodowej poi Nrem 1, w domu
<ł?-go Piotrowskiego, wraz z urządzeniem i

towarem, ogólnie lub częśeiowo. lntormacj* ]
udzielane będą w samym ie magazynie. Je- j
dnoczeérie urządzoną zostaje :

zupełna wyprzedaż obawia,
po cenach zniżonych, która trwać bęizie do '<

20 Czerw ca r. b. —8076—6—6

Dn!a25b.m.zdvmupod Srem6, u":ica
Przechodnia, skradzioae zostały z mieszkania

Para Liétarzjkof !
srebrnych, miłych, roboty Malcza, 12 próby,

1

wyobrażąee fi?arę pół konia i pół ryby, do
40 łutów ważące. Uprasza aię w razie do- ,

strześenia takowych dać znać pod powyższy
numer do St. Laade, za nagroda. t

—8 8 91-1 -3

iHp|
ItfiSl-M

|Bf

FASfim*

Kass żelaznych

Kowy Swiał Kr S3.
Wielki wybór, CeanU ffle -

aurewARG s rozmiaraaai i w*gą.
„6617—69-0

W odległości 14 wiorst ri stacji Lików,,
jest do spiredania
JPCS>JE< IWA JKB- mSL

mający ziemi ornej dz. 135 (włók 7), łąk dz,
23 (wiik 1 i/i), lasu dz. 22 (włók l'/i), nowo

erygowany, z budynkami, inwentarzem, ob-
siewami, bez służebności, długów i bez To-
wanyatwa Kredytowego. Wiadomośé Nowo-

lipie Sr 16. mWztania 11, rano do 9, popo-
łudniu od 2 do 3. —893C—1-3



DODATEKdoKMlR&lAt^AWSKMDNo 117.
Dnia 29 Maja 1876 roku. Poniedziałek. Dnia 17 (29) Maja 1876 roku.

......i-nw -SiStS

Wkrótce opuści prassę dzieło podtytułem

KATEDRA. PŁOCSA
I JEJ BISKUPI,

przez ks. W . Krzyżanowskiego. Skład
Główny w księgarni Izydora Wasser
mana w Płocku.—Cena egzemplarza rs. 1.
Można prenumerować we wszystkich księgar-
niach w kraju i zagranicą. 2—3—8440—

Wyszła świeżo z druku broszura

JANA JELEŃSKIEGO
pod tytułem

W kwestji połączenia kass
emerytalnych przy dro-

gach żelaznych.
Nabywać można w Czytelni tegoż autora

Nowy-Świat Nr 4—Cena kop. 15 .—

Księgarzom odstępuje się rabat.
3—6 — 8427—

Opuś:ił prassę zeszyt 14 ty dzieła p. t.

1'IMOWNIk (ULEM,
Romans kryminalny F. du Boisgobey, stano-

wiący zarazem konie? drugiego i ostatnie-
go tomu. Cena za dwa tomy z przesyłką
rs. 1 kop. 80 .—Poleca się również jako

świeże i zajmujące romanse:

Przepadł bez wieści

Rada Miejska Warszaw-
ska Dobroczynności Pu-

blicznej,
podaje do powszee)nej wiadomości, iż z po-
wodu przypadających w dniu 17 (29) Maja
r. b., świąt wyznania mojżeszowego, nazna-

czona na tenże dzień publiczna in plus licy-
tacja na sprzedaż nieruchomości przy ulicy
Piwnej w Warszawie, pod Nrem 112, do tu-

tejszego Szpitala Ś g> Ducha należącej, od-
będzie się przed tąż Radą Miejską w dniu 20
Maja (1 Czerwca) r. b. to jest we Czwartek,
o godzinie 1 z południa, z zachowaniem for-
malności ogłoszonych przez Radę Miejską
wdniu3(15)Majar.b. —8464—3—3

W dniu 26 Maja (7 Czerwca) r. b. o go-
dzinie 2 z południa, w Wydziale IITrybuna-
łi Cywilnego w Warszawie, sprzedaną będzie
w drodze działów przez publiczną licytację

NIERUCHOMOŚĆ
Nr 2500A, przy ulicy Wolność w War-
szawie położona, rozległości przeszło 10,000
łok. kw. mająca. Licytacja rozpłcznie się od

summy rs. 2,710 kop. 25, jako szacunku taksą
biegłych wykrytego. Vadium rs. 750. Warun-
ki nabycia dogodne. Bliższe szczegóły powziąść
można w kancelarji Pisarza Trybunału Wy-
działu II, jak również w kancelarji podpisa-
nego Obrońcy, przy ulicy Miodowej ped Nr 9

nowym zamieszkałego, który sprzedaż popiera.
Adolf Suligowski Patron.

Romans kryminahy F. du Boisgobey
z przesyłką rs. 1 kop. 25 .

-Cena

1-2-8954-

Niżej podpisana mam zaszczyt zawiadomić
Szanowne Panie, iż przybyłam w celu udzie-

lania nauki

Romans Emila Gaboriau dwa tony.- Cena z .

przesyłką rs. 1 kep 80. —J A N BRES \
LAUER, ulica Miodowa ir 489d.

3-3 —8532—

przez Artoniego Barcińskiego zbliża się
ku końcowi, powołując się więc na poprzednie
ogłoszenia, podaje się do wiadomości, że ce-

na dzieła tego po wyjścia wynosić będzie rs. |
4. Dia ułatwienia więc korzystania z eeny
prenumeraeyinej (rs. 3) powierzoneia zostało
zbieranie prenuaeiaty ustępującym księgar- ,

niom w Warszawie: Gebethnera i Wolffa, '

Sennewalda, Orgelbranda, Bilarego Stan,
Adolfa Kowalskiego, J. Okońskiego.

3—3—

i innych fasonów w 8 lekcjach.
Podejmuję się zupełnie wyuczyć osoby nie
znające żadnyeh zasad kroju. Wyrachowa-
nie to techniczne za pomocą centyme-
trów i rydelka Uczennica po 4 lekc ach
kroić może dokładnie. Osoby chcące, ko-
rzystać z nauki szycia, miesięcznego, każdej
wolno uszjć swoją suknię, z dodatkiem rs. 3 .

Cena za 8 lekcji rs. 8. Krakowskie-
Przedmieście Nr 53. ZALESKA-

-6568-1 -6

Potrzebną jest zaraz

PANNA
zdatna do bielizny szyjąea na m&szynie, ulica
Ś-to Krzyzka Nr 3, mieszkania Nr 6.

1-2- 8945—

BHIBaBaitaEłHHBBEnEnEilEnEHg

juffi mm
g: ULICA SENATORSKA Numer 4, g
P otrzymał drugi transport i sprzedaje:

|| Szlafroczki gotowa perkalowe
|g| pora2kop.40.
ra Kreteny i Perkate fmmmk ed kep. 25.
|fcj 1-0 — 8856 —

nngnsiiMinimra
Gospodarz
rządzał samodzielnie dużemi majątkami, na co

ma cllubne świadectwa z jednego majątku
t& lat 15, a z dwóch po lat 3, poszukuje obo
wiązku pa pensją lub tentieme (mówi i pisze
po polsku, rossyjsku i niemiecku), adresa u-

prasza pozestawiać w redakcji pod lit. H. L.
1—6—8841—

RS. 15,000, "

od 1 Lipca r. b. będzie do wypożyczenia na

Doir znacznej wartości, na pierwszy numer

po Towarzystwie, bez pośrednictwa osób trze-
cich. Wiadomość przy uliey Nowy-Świat Nr
41, mieszkania 14. 1-3 -6948—

DOM
Bez pofcreiaictwa osób trzeeieh, poszukiwany
jest dom mtrowany, w dobrym staaie będą-
cy, niedaleko od środka miasta położony,
przynoszący 8"/, netto dochodu, w wartości
od 30 do 40,000 re wraz e Towarzystwem.
Szacunek cały wypłaconym być możi

Offerty opieczętowane przyjmowane będą
przy ulicy Nowy-Świat Nr 38, w składzie
wódek W-go Schaajder. -8932—1—3

młoda, zdrowa, ze świeżym pokarmem, u Aku-
sserki Łukowskiej, Nowogrodzka Nr domu 15.

-6941-1-1

Magistrat miasta Warszawy
Dnia 2 (14) Czerwca r. b . o g. 12 w połud. odbędzie się w sali licytacyjnej Magistratu

miasta Warszawy, licytacja in minus przez opieczętowane deklaracje, na dostawę w roku
1877, dla Warszawskiej Straży Ogniowej:

1) Chomont do pociągu, narzędzi ogniowych z całym przyborem sztuk 6, oi 30 rubli
za sztukę.

2) Chomont do zaprzęgu kar, również z całym przyborem sztuk 25, od rubli 40 za

sztukę.
3) Zgrzebeł do czyszczenia koni sztuk 100, odkop. 75 za sttukę.
4) Szczotek do czyszczenia koni sztuk 100, od kop. 90 za sztukę.
5) Der z popręgami do nakrycia koni sztuk 18 od rs. 6 za sztukę.
Warunki licytacyjne oraz wzory, mogą być przejrzane w Wydziale Administracyjnym

Magistratu, w g.idzinash biurowyeh, szczegółowe zaś ogłoszenie o licytacji, jako też wzór
do deklaracji, wydrukowane zosta|ły w Dzienniku Warszawskim i w Gazecie Policyjnej.

2-3 — 8508—

Wójt Gminy Czyste,
podaje do wiadomości, że w dniu 14 (26) czerwca r. b. poczynając od godziny 11 z rana

w Urzędzie Wójta Gminy, w obecności nadetatowego urzędnika Chmielewskiego, delego-
wanego reskryptem W-go Naczelnika Powiatu z dnia 12 Lutego r. b. Nr 2135 odbywać
się będzie głośna in plus licytacja na wydzierżawienie od 1 Lipca r. b. n. s. 10-ciu wia-
traków położonych i oznaczonych NN-rami we wsi Wola 4, 58, 272a i 273, we wsi Koło.
28, 79, 87, 91, 96 i l<-5. zajętjch w drodze 6ekwestracji na satysfakcją zaległej składki o-

gniowej, wynoszącej łącznie z karami rs. 1594 kop. 56.

Przystępujący do licytacji winien złożyć tytułem wadjum gotówką rs. 12, summę wy-
równywająeą '/io część rocznej dzierżawy ustanowionej z jednego wiatraka.

O czasie trwać mającej dzierżawy, i o warunkach można się poinformować w Urzę-
dzie Wójta Gminy w godzinach biurowyeh. 3—3—7rf66—

Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie.
Zawiadamia, iż na mocy uchwały Rady Familijnej' w interesie nieletniego Władysła-

wa Karola dwóch imion Biehler w dniu 19 Kwietnia (1 Maja) 1876 pod powagą Sądu Po-
koju Wydziału III go w Warszawie zapadłej, oraz upoważnienia JW-go Prezesa'Trybuna-
łu Cywilnego w Warszawie z dnia 27 Kwietnia (9 Maja) 1876 r. w Kanceilarji mojej wgma-
chu Rządowym przy ulicy Miodowej pod Nr 487, istniejęsej, sprzedaną zostanie przez pu-
bliczną licytacjo w dniu 9 (21) Czerwca r. b., o godzinie 10 z' rana Apteka po Henryku
Biehler pozostała, znajdująca się w Warszawie przy ulicy Nowy-Świat pod Nr 1289, wraz

z wszelkiemi materjałami, preperatami, zapasami i biblioteką apteczną Do licytacji przypu-
szczone będą tylko osoby zaopatrzone w świadectwa Urzędu Lekarskiego dowodzą|ce, że im
wolno Apteki nabywać. Licytacja zacznie się od summy rs. 15,000. Wadium wynosi rs. 2 .500.
Cały szacunek ma być w ciągu dti 20 po licytacji zapłacony. Bliższe warunki w Kancelarji
podpisanego Rejenta przejrzane być moa-ą .—Aleksander Preiss. 2—3 —8205—

Sędzia Kommłssarz Massy Upadłości

Karola Schram,
wzywa niniejszem wierzycieli Massy uoadło-
ści Karola Śchram, aby w dniu 19 (31) Maja
1876 r.j o godzinie 5 po południu, stawili się
w miejscu zwykłyeh posiedzeń Trybunału
Handlowego w Warsaawie, celem przedsta
wienia potrójnej listy kandydatów na Syndy-
ków tymczasowych massy i powzięcia odpo-
wiednich postanowień co do dalssego prowa-
dzenia massy.

Warszawa dnia 12 (24) Maja 1876 r.

—8912—1—1 Michał Landa.

EiaiM
z obfitym pokarmem, są a Akuszerki, ulica
Mokotowska Nr nowy 23. -8807—2-3

3 Oleandry, 1 Mirtą
duże, do sprzedania na Nowym-Świeeie pod
Nrem 39, u Ogrodnika. —8924—1—3

Do Rodziców
i Opiekunów

Od Ś-go Jana r. b . przyjmować będę uczniów
na stancję, tak tych, którzy uczęszczają do
szkół, jako też i tych co do takowych przy-
gotować się pragną. Oprócz troskliwej opie-
ki znajdą korzyść w ciągłem ćwiczeniu się
w języku niemieckim. Przy mieszkaniu, któ-
re zajmować będę od Ś-go Jana r. b. przy
ulicy Nowy-Świat Nr 12, znajduje się ogród,
w którym uczniowie w wolnych od nauki
chwilach, świeżego powietrza używać będą
mogli. Mieszkam obecnie przy ulicy Nowy-
Swiat Nr 64, 2 piętro, wchód od Ordynackiej.

-8753-2-3 w, Baldow.

posiadająca około 3,000 rs. kapitału, maże
nabyć interes, na wyjątkowo korzystnych
warunkach. Bliższa wiadomośé w Redakcji
Kurjera Warszawskiego —8927—1—3

M

dla

SZANOWNEJ PUBLICZNOŚCI,
Otrzymaliśmy

WjrlBói?

fi 'M3m jfa&aera ani -w.<bJ <m mmmm |
U. .., 5.*? fi wż IzJta^la. ma<

ANT:PREIS SUR
Gaiiiter, żakietowa sd rs. 17—25; Garnitury a*ry*arkowe s kortów Anpielskfeb i
Francuzkich od re, 14—32 Garnitury czarne Żakietowe od rs. 22 —25: 'łaraitury
Tużurkowe od rs. 24 —30; Garnitury Piskowa ed Stft-33: Palta Angielskie z pasa-
mi od m. 18—-22; Palta Angielskie do Stanu od rs. 14—24; Sak Palta od 12—221;
Palłft z Aipagi ed rs. 7—10; Maiynarki alpagowe i tamlotowo od rs. 3.50—B.BQ:
Bluzy do konnej jazdy od rs. 5.50—8.50. Kurtki du polowania od rs. 8 -12; Burki
z nieprzemakalnego sukna od rs. 17—20; Szlafroki Inbel od ra. 11—18; Szlafroki
dziecinne od rs. 8; Dziecinne garnitury od 8 lat do li, od rs. 9—12; Dziecinne garni-
tury od lat 2 do 8, od rs. 4 50—7; Paletka dziecino, od iat 4 do 12, od rs. 8—10; Spo-
dnie różne od ra. 4.50—7.50; Kamizelki aksamit** ><w 6.SO; Kamizelki BztuosŁf-
we od rs. 4 —4.50.

No* mJmjMLmrm9 Krawiec sWiedala,

obecnie ulica Senatorska Hr 22.

vl3-a-vis Kościoła S-go Ai .niego. 21—0 —6887-

SSS&BBSbmbs?



w dniu 19 (31) Ma;'a 1876 r., o godzinie 10
B rana w Wydziale I Trybunału Cywilnego
w Warszawie, sprzedaną zostanie w drodze
eubhastacji przez publiczną licytację

NIERUCHOMOŚĆ
Nr 291C, D, w Pradze pod Warszawą przy
ulicach Brzeskiej i Przedokopowej obok kolei

Terespolskiej położona, składająca się .z ka-
mienicy 2 piętrowej, oficyny 3 piętrowej i li-

cznych zabudowań dzierżawionych łącznie
przez Magistrat M. Warszawy za rs. 4,500
rocznie. Obok tego do tej nieruchomości nale-
żą grunta rozległości około mórg 15 (dz. 7*/s)
maiące, na których znajdują się Dwiei Ko-

loinje z domami mieszkalnemi i zabudowa-
niami gospodarskiemi, tudzież oddzielnie 5
morgów (dz. 2 1

/,) gruntu bez zabudowań. Li-

cytacja rozpocznie się od summy rs. 28 501
kop. 86j/3 jako cięści szacunku taksą bie-
głych wykrytego. Vadiuin potrzebne rs 3,500.
Obszerniejsze objaśnienia i zbiór warunków
przejrzeć można w kancelarji Pisarza Trybu-
nału Cywilnego Wydziału I, oraz u podpisa-
nego sprzedażą kierującego Obrońcy w War-
scawie przy ulicy Długiej Nr 30 nowy, za-

mieszkałego. -Jan Skurzyński Patron.
3—3—8305 —

Potrzebny jest

WSPÓLNIE,
z kapitałem 3,000 do 4,000 rs w celu roz-

szerzenia handlu od dwóch lat egzystującego,
w jednem z nadwołżskich nader handlowych
miast. Wiadomość w Hotelu Saskim Sr 66,
do 11 godziny z rana —8913—1—2

Miody Człowiek,
który ukończył gimnazjum klasyczne, a obe-

j cnie znajduje się na I-m specjalnym kursie
! szkoły handlowej prywatnej, posiadający
I gruntownie języki: polski, ruski, niemiecki i
! francuzki, poszukuje korrepetyoji albo przy-

gotowania do niżsiych klass gimnazjum lub
, do Szkoły Handlowej podczas wakacji na

j wsi. (Jprassa się oferty składać do Redakcji
Kurjera Warszawskiego pod lit. J. O.

-8 935—1 -2

Osoba młoda,
z krojem sukien i
miejsce

SKLEPOWEJ
1ub

dokładnie oznajmiona
szyciem, życzy przyjąć

Starszej Panny,
w jednym z pierwszorzędnych Magazynów1
Strojów i Sukien damskich, w razie żądania

| złoży kaucją. Adressa prosi się nadesłać na

J ulicę S-to Jaiiska Nr donu 17. mieszkania 1,
ipodlit.M.K. - 8797—2 -6

W dniu 30 Maja (11 Czerwca) r. b. z po-
wodu zwinięcia gospodarstwa w pięciu fol-
warkach odbywać się zacznie w dobrach

ŁĘCZNO
| położonych o mil dwie od miasta gubernial-

nego Piotrków, a pół mili od Btaeji poczto-
wej Sulejów, lioytacja na inwentarze żywe
jako to: owce wysoko poprawne, konie, źre-
baki, krowy, tudzież na inwentarze martwe:

, -j-^f|Tł * t T5- młockarnie, sieczkarnie, młynki, wozy na

fe AP| f\ f i J^ * osiach żelaznych i drewnianych, siewniki, ry-
nywalce, brony, drapacze, pilniki, obsypniki,
wagi różne i bardzo wiele innych przedmio-
tów gospodarczych. —8751—2—3

10,000, 15,CC0 i inne, są ziraz
do wypożyczenia aa hypoteki
demów murowanych, na procent
umiarkowany. Wiadomość pod

Nrem 21, ulica Leszno, na 2-m piętrze od
frontu, Nr 4 lokalu, od 1 do 4 godziny z po -

łudnia. —8925—1— 3

Biurowego zajęcia
poszakuje b. urzędnik Izby Skarbowej. Mo-
że przyjąć wszelką pracę wchodzącą, w za-

kres biurowości. Ma dzień cały do dyspo-
zycji a ponieważ jest potrzebny przeto prosi
usilnie o jakąkolwiek pracę, któraby mu za-

pewniła utrzymanie. Adres: Ulica Mylna Nr
5 nowy. mieszkania 4, drugie pi^tre, u Wy-
chowskiego. —8709 —1—2

Potrzebni są od Ś-go Jana na Wieś

Ekonom, Leśniczy
i Pisarz,

wszysjy z debremi świadectwami. Wiado-
mość ulica Wielka Nr 13 nowy, u Rządcy
domu -8914—1-3

Potrzebne są

PANNY
kompletnie uzdatnione do krawiecczyzny dam-
skiej. Ulica Solna Nr 4 nowy, mieszkania 13.

J 1—3—8957—

Oficjalista
Polak w średnim wieku, praktycznie uzdol-
niony w gospodarstwach postępowych, mają-
:v renomujące świadectwa, pragnie przyjąć

obowiązek ekonomiczny od S-go Jana r. b.
Wiadomość u Szwajcara w Hotelu Saskim
obok Poczty. —8541—4—5

OS OBY
umiejące szydełkową robotę, mcgą się zgło-
sić dł fabryki wyrobów włóczkowych E. Gei-

' sler. Róg Przejazd i Mylnej Nr 2476/7 (13)
na 1 piętrze. 1—3—8946—

Potrzebny jest

Uczeń do Cukierni,
przy ulicy Le3zno Nr 28, w wieku lat 13 do
14, dobrej konduity. z prowincji, umiejący
dobrze czytać, pisać i rachować.

-889 9-1 -2

MĘŻCZYZNA
znający buchbalterję, zajęcie techniczne i biu-
rowość w języku ruskim, poszukuje zajęcia
u PP. Inżenierów, Adwoka'ów lub w Kanto-
rach Fabryk. Wiadomość w składzie mate-
riałów piśmiennych, ulica Królewska Nr 23.

-
89

*
1

-
1
--

2

Potrzebna jest

BONA POLKA,
przychodnia, na godtiny spacerowe. Zgłosić
się można pod Nr 9 domu i mieszkania, przy
ulicy Żórawiej. Wymaga się> odpowiednie
świadectwa. —8932—1—1

"O ~"F"0BA
z dobrej familji, posiadająca język francuzki
i niemiecki, poszukuje miejsca na prowincją
do familji polskiej lub ruskiej, jako osoba do
towarzystwa i wyręczęaia pani damu, albo
do początkująsh dzitci. Śliska Nr 4. miesz-
kała6.ZW. —8912—1—3

Potrzebne są zaraz

sTk \Yj)
;,2\HHa tw
MMS

l
ssH

z
J
- tne do Pracowni Sukbn Damskich, uliea

Rymarska Nr 16.—M Ciszewska.
-88 92-1 —?

I Guwerner Polak
1

posiadający oprócz przedmiotów klassycznych,
język russki i francuzki lub niemiecki z kon-

i wereacją otrzyma korzystną posadę za

pośrednictwem Kamilli Mlerkowsktej, uli-
'

ca Długa Nr 21 pierwsze piętro od Irontu.
Tamże zawsze wakują posady dla Nauczy-
cielek i Nauczycieli różnego stopnia wykształ-
cenia, oraz dla Bon cudzoziemek.

-8878-2-2

"DLA STOLARZY
Deski Topolowe

;
w priystępnej cenie, we wsi Olsza, pod st.

; dr. ż*J. Rogów. —8929 -1-1

, Do sprzedania

Okrycie damskie letnie,
kaszmirowe, na jedwabnej podszewce, najno-
wszego fasonu, zupełnie nieużywane, za ce-

nę rs. 19 (kosztowało rs. 25). Ulica Mosto-
wa Ńr 3 nowy, stróż wskaże. —8594—3—3

Jest do odstąpienia

Czwarta część Losu
do 5 klassy 126 Loterji Klasycznej, oraz są
do sprzedania za nader n

!
zką eenę Palto sy-

| beryaowe damskie, Kołdra szydełkowa, Że-
lazo do prasowania, Talerze płytkie, Oku-
lary konserwy i również konserwy do użycia
po mieście, widzieć można ,od gidziny 11

i z rana do 6 wieczór. Ulica S to JańBka Nr
23/24 nowy 5, na 2 piętrze, lokalu Nr 3.

' * |28949
' &OG0QO9QGQGQfX

STARE BR

Gry^UJ

S mianowicie: Zegary, Lampy, Kandela-
bry, Świeczniki, Wazony, są do sprze

w dania. Widzieć ich można codziennie od
Q godziny 10 z rana do 6 wieczór, ulica
S Senatorska Nr 2. —Stróż Wojciech
^ wskaże. 3—3—8550—

Jest do sprzedania

Lando,

Chłodnik i Lody
prryrządzone według najświeższych wskazó-
wek sztuki, Ciasta w najrozmaitszych (ra-
tunkach i smaku. Cukry' deserowe funt
kop. 60 . Karmelki funt kop. 40 45 —

Oraz zapasy bombonierek. Poleca nowo otwo-
rzona Cukiernia, Fabryka, Lodów i Cukrów
deserowych

J. Borowskiego,
Róg Krakowskiego-Przedmieściu i Placu Zam-
kowego,—Tamże przyjmuje się obstalunki na

Torty, Cukry, Lody i Ciasta. 3—3—8661—

Torby Ręczne
do podróży po rs l —-Papier listowy z cyfrą
i monogramami; Bilety wizytowe druko-
wane i iitografowane poleca Skład Papieru
i Litografja L. Szyllera, Sowy Świat Nr23.

—8921—1—3

PLACE
do sprzedania przy ulicy Twardej, Siennej,
Miedzianej, Przyokopowej, Wroniej i przy
Placu Witkowskiego. Wiadomość u J. Szuch,
Daniłowieżo wska Nr 5. —8923—1—6

Przy zakładzie wód mineralnych w Dru-
skienikaah nowozałożona

CUKIERNIA
Bolesława Bychowskiego
poleca się doborem ciast różnych gatunków,
cukrów deserowych, lodów i t. p. rzeczy co-

dzień świeżjoh, eraz prtyjmuje wszelkie ob-
stalunki po cenach umiarkowanych. To
wszystko w moim zakładzie wykończone bę-
dzie z największym dozorem i tkuratnością,
abym tym sposobem mógł zasłużyć na wzglę-
dy Publiczaości. Obok Cukierni dla leczą-
cych się są różne

Letnie Mieszkania
umeblowane, z ogrodami za cenę bardzo przy-
stępną, megą być z obsługą, obiadami i t. d.
Szczegółową wiadomość co de mieszkań le
tnich można powziąć listownie. Adres B. B.
cukiernik w Druskienikach Grodzieńskiej gu-
bernji. —89C6—1—3

Trzy wiorsty od rogatek Mo-

mrni|H| kotewskich lub Belweierskich,
JitiHJ pomiędzy Królikarnią a Służewem

w tak zwanych polskich Szopach,
pobudowano

DWA DOMKI
w stylu szwajcarskim, w których urządzone
s% pokoiki pojedyńcze lub podwójne z oso-

bnemi wejściami, na Letnie mieszkania.
Ogród fruktewy, około którego przepływają
źródła zdrojowe z gór, napełniają okolicę na-

der éwieżem powietrzem, o czem przekonać
Bię można na miejscu. Bliższą wiadomość
udzieli właściciel Restauracji przy rogu ulic
Dzielnej i Smoczej. 2-3—8(19—

bsirdzo mało używane przy ulicy Ogrodowej
ró? Białej Nr 11 nowy. -8559—3-3

Parasolki wełniane
z podszewką, na 80 kop.,

których z powodu wielkiego rozkupu chwilo-
wo zabrakło, nadeszły znów w znacznej ilo-
ści do magazynu

W. Dziechcińskiego
ulica Miodowa Nr 486a.

-8763-2 —5

Jest do sprzedania

Owi Garnitury Mebli
nowych, orzechowy i mahoniowy rypsem kry-
te, sofka nowa, poduszki safianowe, stół
i sofka używane, cena przystępna. Ulica
Leszne Nr 10 u Tapicera. 1—1 -8952-

Jest do sprzedania za nizką cenę

Garnitur Hebli,
używany, oraz Sofa i Fotel skórr, pokryte.
Ulica Krucza Nr 8, u właściciela

-893 6-1 -6

Z powodu braku miejsca jest
de sprzedania

FORTEPIAN
o 6'/a oktawy przeszło, mocno zbudowany,
fabryki Denhord et comp. Grunar, Płaszczyk
z atłasu Lyońskiego na wacie z pelerynką,
Kufer podróżny skórą obity z tłomokiesn na

wierzchu. Wiadomość na Pradze przy ulicy
Targowej u właściciela domu pod Ńr 175.

-8 88 9-1-3

<Ł,*

Jest do sprzedania

ëgar ścienny,
(regulator), ostatni zabytek wdowy, z czwor-

giem dzieci, przy ulicy Stare Miasto Nr łS9.
nowy 2. mieszkania 8. na dole. - 8919—1 -3

Jest do sprzedania za bardzo przystępną cenę

GarniturMebli
mahoniowych, używanych. Twarda Nr 5,
mieszkania 24. —4915—1—3

ToW
umeblowany, z osobnem wejściem, do wyna-
jęcia miesięcznie. Ulica Warecka ł?r 5 wia-
domość u stróża domu. —8 881—1—2uarnutu u eiroza aomu. —8ool—l—Z

Do wynajęcia od 1 Lipea r. b. przy ulicy
Ogrodowej Nr 22

ŁOKA.L
z dwoma balkonami, jeden od ulicy, drugi od
podwórza, złożony z przedpokoju, 4 pokoi,
kuchni z odpowiedniemi dog idaośeiami. Wia-
domość na miejscu. —8928—1—3

Przy ulicy Przejazd
Nr 649 nowy 9. Do wynajęcia odlLipaa

1876 r.

Apartament
siedm lub ośm pokei, pasaż, kuchnia, n* 2

piętrze od frontu (lokal ten może być oddany
prawie od 15 lub 18 Czerwca r. b .)

Trzy Pokoje l^Ż na 3p'*tr!e

Dwa lub trzy
2-iem piętrze.

Jeden pakoj kawalerski
duży, na 3-em piętrze. Lokale te są świeżo
tapetowane. Wiadomość u Administratora.
Strój wskaże. 1—3—8955—

POKÓJ
duży, csobny, na 2-m piętrze, z powodu wy-

jazdu do najęcia w każdej chwili z umeblo-
waniem lub bez, w dużym dziedzińcu —Tam-
że 2 pokoje z kuchnią, Nr 9, ulica Zakro-
czymska —8910—1—1

Do najęcia od 1-go Lipca r. b. przy ulicy
Krakowskie-Przedmieściu Nr 14, wprost Ś-go
Krzyża

Pięć Pokoi,
z kuchnią, na 2-m piętrze, przytem drwalnia,
piwnica i góra. Wiadomość u Właściciela
domu. —8926—1 -3

POKOIK
lub Pokój większy, jest do wynajęcia zaraz

dla osoby płci żeńskiej z usługą. Przejazd Nr
11, w oficynie po prawej stronie na 1 piętrze.

__

1—2 - 8947—

Mieszkanie
parterowe, w blizkości Saskiego ogrodu po-
łożone, porządnie umeblowane, składające się
z 3 pokoi, alkowy, przedpokoju i kuchni, do
wynajęcia od 5 Czerwca do 5 Września.
Ulica Włodzimierska Nr 11, mieszkania Nr 7,
obejrzeć można od 4 do 6 po południu/

-8270 -4—5

SKLEP
na Nowym Świecie,

po prawej stronie idąc od Wareckiej, do wy-
najęcia na lat kilki od 1-go Lipca r. b.

Wiadomość w składzie papieru i cygar, róg
Nowegł-Światu i Wareekiei Nr domu 49.

-8933-1-3

Od Ś-go Jana r. b . przy ulicy Nowy-Świat
Nr 25, jest do wynajęcia

SILEP
duży, elegancko urządzony, z oświetleniem
gazowem, oraz pokój od podwórza, passaż
i piwnica. Wiadomość na miejseu. Stróż
wskaże. —8:88—1—5

""W^^JŁłsoJL
na rs 300 w ratach przez Francols Ada-nąue
et Comp. na rzecz M. Mentlik wystawiony
nikomu nieindossowany, w trakcie processu
zagabie^ny został, uprasza si^ zatem zialazeę
o zwrot takowego M. Mentlik przy ulicy
Dzielnej Nr 4, za wynagrodzeniem, gdyż nikt
żadnej z takowego korzyści odnieść nie może,
stosowne bowiem ostrzeżenie o tem gizie na-

i leży uczynione zostało. - M Mentlik.
I -8 940-1 -1

VV Drukarni „Kurjera Warszawskiego Plac Teatralny Nr 473c (5 nowy) Ao3i50.reHQ ll,en3ypoi).


