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W ychodzi w Krakowie 1, 10 i 20 każdego m iesiąca.
Do n a b y c ia w A gencyi H o p c a sa i S a lo m o n o w e j, ul. S zc z e p a ń sk a 9 i w tra fic e w S u k ie n n ic a c h .

PRZEDPŁATA:
w A ustryi — Rosyi — Niemczech
rocznie
. K. 12-— Rub. 6-—
M.
DÓłrocznie
„ 6- „ 3- „
kw artalnie
„3- „ Ł80
„
Numer pojedynczy 40 halerzy.

Redakcya i A dm inistracya:
:
12- —
6- —
3 --

KRAKÓW,
: ulica W i ś l n a Nr. 2 :
(róg Rynku).

CENY OGŁOSZEŃ:
In se ra ty od 2 kor. w yżej (zależnie od
wielkości).
O g ło sz en ia h an d lo w e p o 20halerzy za w iersz.
D ro b n e o g ło sz e n ia po 4 halerze od słowa.

Dla stałych in s e r tó w 10% rabat.

OD ADMINISTRACYI.
Programem pisma niniejszego jest

udzielanie wszelkich informacyi
stałym Prenumeratorom bezpłatnie.
W szyscy natom iast Abonenci »Inform atora« m ogą zam aw iać służbę w szelkiej
kategoryi bez żadnego w ynagrodzenia.
Na w sze lk ie zapytan ia z p r o w in c y i n a le ży d o łą c zy ć m arkę 10 hal.

Konkursa.
Wolne posady rządowe.
Na posadę funkcyonaryusza Prokuratoryi
Państw a przy Sądzie powiatowym w Nowym Targu
rozpisuje się konkurs.
Podania zaopatrzone świadectwami, wnosić należy
do Prokuratoryi Państwa w Nowym Sączu do 30 wrze
śnia b. r.
Remuneracya roczna wynosi 420 kor., ewentualnie
może być podwyższoną.
Celem obsadzenia posad: a) sekretarza M agi
stratu, b) rachmistrza — rozpisuje niniejszem Ma
gistrat miasta Złoczowa konkurs z terminem wnosze
nia podań włącznie do dnia 15 października 1913.
Od kandydatów wymaga się, oprócz kwalifikacyi,
ustanowionych rozporządzeniem Wydziału krajowego
z dnia 29 maja 1891 dz. u. kr. nr. 67, nadto:
a) nieprzekroczonych lat 40 wieku;
b) nieposzlakowanego życia i posiadania prawa
obywatelstwa austryackiego;
c) dokładnej znajomości języków krajowych i języka
niemieckiego;

d)
rachmistrz obowiązany złożyć przed objęcie
urzędu kancyę w wysokości rocznej płacy.
Do posad tych, które na razie prowizorycznie na
dane będą, przywiązane są płace:
dla sekretarza rocznie 2800 kor.;
dla rachmistrza rocznie 2000 kor.
i 25 proc. dodatek aktywalny (dla każdej z tych posad).
Nadto po stabilizacyi przysługuje prawo do otrzy
mania pięciu czteroleci po 200 kor., wliczalnych do
emerytury.
Mianowany kandydat, wstępując do służby, winien
będzie złożyć pisemną deklaracyę, iż postanowienia etatu,
instrukcji służbowej i statutu emerytalnego, obowiązu
jące urzędników tutejszego M agistratu, są mn znane
i że takowym się poddaje.
L. 2281/V. Niniejszem ogłasza się konkurs na po
sadę werkm istrza dla działów mechaniczno - techni
cznych w c. k. państwowej Szkole przemysłowej w K ra
kowie z remnneracyą do 2400 koron rocznie.
Posada będzie nadana kontraktowo z trzymiesięcznem wypowiedzeniem.
Podania wystosowane do c. k. Rady szkolnej
krajowej, a zaopatrzone w krótki opis życia i stndyów
zawodowych, metrykę chrztu (urodzenia), następnie
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w świadectwo przynależności, świadectwo zdrowia, świa
dectwo ukończonej szkoły zawodowej, przemysłowej lub
innego zakładu dla ślusarstwa maszynowego, świade
ctwo z odbytej pięcioletniej praktyki jako werkmistrz
fabryczny (warsztatowy) i w świadectwo moralności
potwierdzone przez powiatową władzę polityczną i okre
ślające cel dla którego je wydano, wreszcie w dowód,
iż kandydat posiada dokładną znajomość motorów i
maszyn dla obrabiania metali, należy wnosić na ręce
Dyrekcyi wymienionej na wstępie szkoły, najpóźniej
do końca września b. r.
Pożądane jest osobiste przedstawienie się kandy
data Dyrekcyi zakładu.

Fornal na ordynaryę, poszukiwany do Sierakowa
koło Dobczyc.

Przy sądzie w Delatynie są wolne dwie stałe po
sady pomocników kancelaryjnych.
Wymagana jest rntyna w sprawach procesowych
i egzekucyjnych.
Podania wnosić należy bezzwłocznie do Naczelnika
sądu.

Gospodyni wiejskiej do samodzielnego zarządu
folwarkiem, poszukuje się od 1 października. W arunki
bardzo dobre.

Wolne posady
publiczne i prywatne.
Potrzebna od 1/10 do W arszaw y samo
dzielna korespondentka w polskim, niem iec
kim. francuskim, branża techniczna, stenogra
fująca i pisząca biegle na m aszynie. W iado
mość w Adm inistracyi Informatora.

Chłopca zamiejscowego do praktyki sklepowej,
przyjmie zaraz Teodor Cywa ul. Krowoderska 59.
Ein deutsches Dienstmadel, wird sofort gesucht. Besprechen anf Siemiradzki-gasse 29/11 zwiscbea 9 —11 u. 2 - 4 .
Zdolna kucharka rozumiejąca niemiecki język,
poszukiwana od 1 października b. r. do pensyonatu
w Meranie. Pensya 50—60 koron miesięcznie. Ugoda
w Krakowie.

Fornal kawaler, posznkiwany do dworu za T a r
nowem. Ugoda w Zakrzówku na Kapelance n p. Oli
nera.
Lokaja, do obsługi studentów w klasztorze za
raz potrzeba. Pensya 30 koron i całe utrzymanie.
Kucharka, tudzież
Chłopak do posług, potrzebni od 1 października
do Płaszowa na dworzec kolejowy.

Służącej do w szystkiego, umiejącej gotować,
poszukuje się na wyjazd do Prus. Wymagana znajomość
języka niemieckiego. — Ugoda w Krakowie.
Służącej do w szystkiego, poszukuje dom przy
ulicy Karmelickiej od 1 października. — Płaca 20 kor.

Dwór w Bolęcinie op. Trzebinia, poszukuje na or
dynaryę starszego leśniczego znającego się dobrze
na kulturach i
Stangreta (najchętniej wysłużonego ułana). Wa
runki na miejscu.

Stróż-lokaj, człowiek uczciwy i trzeźwy, poszu
kiwany do kamienicy. Płaca 60 kor., mieszkanie i ob
sługa.

Posługaczki na cały dzień, poszukuje dom przy
ul. Krowoderskiej 45/11 zaraz. W arunki wedle ugody.

Młodej kucharki — bez pretensyi, z dluższemi
świadectwami, posznknje dom zacny, przy ul. Szewskiej.

Panny uzdolnionej do sklepu galanteryjnego, obeznanej z ekspedycyą zaraz potrzeba. Płaca dobra,
bez wiktu.

Kucharka z dobremi i dluższemi świadectwami,
znajdzie spokojne miejsce w bardzo dobrym domu
w Podgórzu ul. 3-go Maja 8/1. Płaca 24 K. — Dwoje
państwa i dwoje dzieci.
Kucharz samotny, uzdolniony, z dobremi świade
ctwami, poszukiwany do klasztoru pod Limanową. Płaca
50 —60 kor. miesięcznie. Posada stała.
Dwór kawalerski, poszukuje zaraz: Ekonoma ka
walera, o skromnych wymaganiach, Karbowego ze
świadectwami dłuższemi, Stróża nocnego, wiejskiego
człowieka obeznanego z robotami polnemi,' tudzież
dwóch fornali na ordynaryę.

(Miejsce bardzo dobre!)
Kucharka starsza, poszukiwana do większego
domu na Małym Rynku od 1 października. — Miejsce
stałe.
Stróża bezdzietnego, łub z jednern dzieckiem,
poszukuje doui przy ulicy Radziwiłłowskiej. Dopłaty
niema.
Stróż, mogący być wolny do roboty, znajdzie
umieszczenia w kamienicy, przy nl. Karmelickiej.
Kelner — umiejący piwo nabijać i gości obsłu
żyć, potrzebny do szynkowni w Trzebini. Płaca 20 kor.
i utrzymanie.
Służąca, umiejąca gotować, inteligentna dziew
czyna, potrzebna od 10 października do dwóch pań.
Płaca 20 kor. i osobao za pranie.

Buchalter bilansista, wszechstronnie uzdolniony,
znajdzie stałą posadę w pralni chem, w Krakowie.
Wynagrodzenie odpowiednie.

Zdolnej kucharki, z dłuższemi świadectwami,
poszukuje willa w Dębnikach. Pensya 26 koron. Umo
wa w Krakowie,

Gospodarz-ekonom na mały folwark pod W ie
liczką do samodzielnego prowadzenia takowego, poszu
kiwany. Obszar 100 morgowy. Ugoda u właściciela
w Bochni.

Kelnerka, władająca językiem niemieckim, poszu
kiwana do restauracyi, przy ulicy A. Potockiego.

Bony freblanki na wyjazd do Tarnowa,'potrzeba
od 15 bm. Dwoje dzieci, któremi się ma zupełnie za 
jąć i umieć je zabawić. Odpisy świadectw konieczne.
Niemka ma pierwszeństwo.

Służącej do w szystkiego, wiejskiej dziewczyny,
poszukuje arystokratyczny dom przy ul. Krupniczej 11,
Posada do objęcia d z iś .
Obsługaczka młoda, potrzebna zaraz do domn
przy ul. Krowoderskiej 45 II p.
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Służąca-podkuchenna, potrzebna zaraz do pry
watnego domu Perlbergera w Klaśnie, obok Wieliczki.
Pensya dobra. Miejsce bardzo dobre.
Lokaj żonaty, na ordynaryę, poszukiwany do
dworu w Janowicach kolo Zakliczyna. Pensya 200 - 240
koron rocznie i 12 korcy zboża, 2 litry mleka zimą,
a 3 litry latem, ogród, mieszkanie i opał, tndzież dwie
liberye.
______________________________
Ein deutsches Dienstmadel, fur alles wird vom
1. Oktober in ein Offiziershaus gesucht. Lohn nach
der Besprechung.
Kucharz ze świadectwami z większych domów
wiejskich, potrzebny do hrabstwa pod Tarnów. — Pen
sya 300 kor. i ordyaarya.
Lokaj, również tam poszukiwany. Wymagane
bezwarunkowo świadectwa z większych dworów.
Kucharka, uczciwa i zdolna, do dwóch osób,
w Nowej wsi, za Parkiem Krakowskim od 1 paździer
nika poszukiwana. „Idealne m ie jsce !“

Służąca do w szystkiego, potrzebna zaraz
na Stradom 17 I p. Pensya dobra.

Parobek-fornal, samotny, zaraz potrzebny do
dwora w Mogilanach. Pensya dobra i utrzymanie.
Młody kucharz,

choćby jeszcze zupełnie nie
udoskonalony w swoim fachu, poszukiwany do dworu
pod Tarnowem. —
Do fabryki (cementowni) ,w Król. Pol. w pobliżu
Szczakowy, potrzeba zaraz.
Elektromontera uzdolnionego.
Trzech ślusarzy maszynowych, kawalerów.
Werkmistrza, (majstra ślusarskiego), mogącego
kierować warsztatem ślusarskim i kowalskim, oraz
Ślusarza zdolnego, żonatego, umiejącego praco
wać przy maszynach i przyrządach, znającego się na
montowania takowych. —

Gospodyni do kuchni kawalerskiej, w tejżesamej
fabryce, w wiekn
25—35 lat, uzdolnionej w gotowaniu.
Pensya 25 K. do pomccy ma dwie służące. —Adres
w Redakcyi. —____________________________________
Kucharka z dobremi świadectwami, poszukiwana
do adwokata w Niepołomicach.
Panna służąca, ze szyciem, poszukiwana do ma
gnackiego domu
s z e ń s tw o -

w Król. Pol. - Niemki mają_pierw

Rządca ekonomiczny, poszukiwany do dworu
w Kroi. Pol. — Adres: Rokitno p. Łazy, Zawiercie,
Król. Pol.__________________________________________
Parobek do wszelkich robót, oraz
Dwie służące do wszystkiego są natychm iast
potrzebne, do restauracyi w Zakopanem. Płaca 16—20
kor. — Koszta podróży wvpłaci „Informator".

Kawiarka, uzdolniona, poszukiwana do restaura
cyi kolejowej nu prowincyi. —
Kucharki

na wyjazd, do Trzebini, zaraz po
trzeba. Pensya 24 K, na drogę daje Administracya. —

Piekarz żonaty, mający się zaiąć kierownictwem
piekarni wiejskiej w Łoniowy (pod Bochnią), zaraz po
s z u k iw a n y —______________________________________

Ekonom kawaler, lub Pomocnik gospodarczy,
poszukiwany do dworu w Wadowie op. Pleszów. —
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Zdolna kucharka starsza, z dobremi świadect
wami ze znanych wyższych domów, poszukiwana zaraz
do 3 ga osób w domu arystokratycznym przy il. Wol
skiej. Pensya od 24 K wyżej.
Aspirant, student z VI lub W1I kl. gimoazyalnej,
znajdzie umieszczenie w aptece w Szcznrowy.
Młody o sympatycznej powierzchowności służący lokaj), w wieku 17—20 lat, poszukiwany do cbsłagi
ks. kanonika w Krakowie.

Służąca do w szystkiego, znająca się dobrze
na kuchni, poszukiwana na wyjazd do Suchy. Płaca
24 K. Pieniądze na drogę odebrać można w Admini
stracyi Informatora.
Bona Niemka, poszukiwana do domu przy ul.
Krupniczej.

Kantorzysta-stenograf polsko-niemiecki, potrze
bny do Elektrowni okręgowej na prowincyi. Pensya
początkowo 120 K miesięcznie, pomieszkanie, światło
i opał.
Rządca gospodarczy, samotny z dobremi po
leceniami, znajdzie korzystną posadę we dworze pod
Krakowem.
Lokaj żonaty, możliwie bezdzietny, poszukiwany
do dworu w Królestwie Po), (w pobliżu Krakowa).
Ugoda w Krakowie
Służąca-kucharka do dwóch panów w Dobczy-.
cach, poszukiwana od 1/10. Ugoda w Krakowie.
Kucharka w wieku najwyżej 45 lat, potrzebna
od 1/10 do trzech panów. (Posterunek c. k. Żandarmeryi) Płaca 20 K.
Fanny-służącej z krawieczyzną, poszukuje sa
motna osoba w Krakowie. Pensya dobra.
Inteligentna panna bufetowa, o sympatycz
nym wyglądzie, posznkiwana do restauracyi kolejowej
na prowincyi.
Służący żonaty, poszukiwany do biura w Krako
wie. Pens i a 16 K tygodniowo.
Kucharka klucznica, poszukiwana do dworu
pod Rzeszów. Ugoda w Krakowie.
Panienka zamiejscowa, poszukiwana do sklepu
korzennego w Krakowie.
Służąca do w szystkiego, znająca się choć tro 
chę na kuchni, potrzebna do dwojga państwa w Skawi
nie. Do pomocy jest pokojówka.
Starsza niańka do dwojga dzieci (rok i 3 lata),
znajdzie nmieszcz me w domu przy ul. Krowoderskiej.
Zdolna kucharka do dwojga państwa i dwoje
dzieci do których jest bona, poszukiwana w bogatym
domu w Podgórza. Pani domu Niemka. Peusya 24—30
koron._____________________________________________
Służąca Niemka lnb Śiązaczka do obsługi jednej
młodej pam, zaraz posznkiwana
Kucharka uzdolniona mogąca się zająć dziecinnem praniem, znajdzie dobre miejsce w domu Barona
przy nl. Smoleńskiej w Krakowie. Pensya od 24 K
wyżej._____________________________________________
Służąca znająca się na kuchni, poszukiwana do
inżyniera przy nl. Diatlowskiej (wchód od Wielopola).
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Pokojówka do obsługi dwojga starszych pań
stwa, natychm iast potrzebna do domu przy ul. Sie
miradzkiego. Do froterowania jest ręczna szczotka.
Pensya 20 K.
Reprezentanta firmy, młodego, inteligentnego
chłopaka, w wieku od lat 18, przyjmie zaraz pierwszo
rzędna pralnia chemiczna w Krakowie.
Kucharka młoda, uczciwa dziewczyna, umiejąca
dobrze szyć, poszukiwana do jednej osoby w Podgórzu
jako opiekunka i towarzyszka tejże. Płaca wedle
ngońy-_____________________________________________
Rafinerya nafty Pierwszej Galicyjskiej Spóiki akcyj
nej dla przemysłu naftowego, dawniej S. Szczepanowski
i Spółka w Peczeniżynie — poszukuje dla swego biura
fabrycznego młodego, zdolnego urzędnika, biegłego
w stenografii niemieckiej i pisaniu na maszynie, oraz
władającego dokładnie językiem polskim i niemieckim
w słowie i piśmie. Refłektanci, którzy się wykazać mogą
kilkuletnią praktyką w większych przedsiębiorstwach
przemysłowych zechcą nadsyłać szczegółowe oferty z po
daniem swego „curricnlnm vitae“ oraz warunków —
wprost do Zarządu fabrycznego Rafineryi w Peczeniżynie.

Mundanta rutynowanego, piszącego na maszynie,
przyjmie zaraz kaucelarya adw. dra Schorra, Lwów,
ulica Jagiellońska 8.
Poszukuję zdolnego kierownika do mego interesu,
obytego w handlu, z kilkuletnią praktyką. W ynagro
dzenie stosownie do pracy. — Kaucya wymagana. Oferty
pisemne należy nadesłać do końca września do firmy:
Józef Iwanicki, Lwów, Hotel Zorza.

Panny o skromnych wymaganiach, poszukuje Han
del korzenny i herbat W. Adamowicza, Brody.

Uzdolnionych panien do ekspedycji sklepowej,
poszukuje fabryka wędlin Józefa Bialika, Kraków, F lo
ryańska 51.

Dobry stenograf, piszący biegle na maszynie,
władający doskonale w słowie i piśmie językiem polskim
i niemieckim, znajdzie posadę przy wielkiej firmie.
Chrześcijanin ma pierwszeństwo. Zgłoszenia: „Korespon
dent 333“, poste-restante Kraków.
Potrzebny pomocnik bufetowiec z rutyną. Zgło
szenia: Szafrański, Tarnów.

Palacza wytrawnego do pieca kręgowego, przyj
mie cegielnia miejska w Wieliczce. Zgłoszenia na miejscu.
Kowal, poszukuje chłopca do praktyki. Zgłoszenia:
Ludwik Fąfrowicz w Kowańcu, poczta Nowy Targ.
Z powodu rozpoczęcia budowy wałów nad Wisłą,
przyjmuje się do robót ziemnych, akordowych zdolnych
robotników, dzienny zarobek może wynosić od 3 do
5 kor. — Zgłoszeuia przyjmuje się w biurze c. k. Kie
rownictwa obwałowania Wisły w Oświęcimiu, dom na
wprost dworca kolejowego.
Posadę manipulanta na prowincyi z płacą roczną
1200 K otrzyma, ktoby mógł włożyć do interesu 2000
koron. Oferty pod „Sz. w H.“ poste-restante Lwów.

Pisarza ekonomicznego kawalera, z praktyką
w większem gospodarstwie, poszukuje od 1 października
zarząd dóbr Medyka koło Przemyśla. Nieuwzględnione
pozostaną bez odpowiedzi. Odpisów świadectw nie
zwraca się.

Ucznia do handlu z dobrego domu, poszukuje
Seyfarth & Dydyński we Lwowie, hotel Zorza.
'
Potrzeba na wieś uczciwej, cichej, starszej osoby,
która zajęłaby się kuchnią i wiejskiem gospodarstwem.
Może być także kucharz starszy bez rodziny. Zgł.:
„Dwór“ post-rest. Nieźwóska.

Podleśniczy, poszukiwany do nadzoru mniejszego
rewiru, bezwaruuKowo trzeźwy i uczciwy, inteligentny.
Płaca 600 koron, 14 q ordynaryi, pasza 2 krów, 1 morg
ogrodu, opał, mieszkanie. Nieuwzględnione zgłoszenia
zostaną bez odpowiedzi. Kopii świadectw się nie zwraca.
Zarząd dóbr Balice p. Medyka.
Uczeń do handlu korzennego i delikatesów, po
trzebny zaraz. W, Szlagor, Sambor.
Poszukiwany zaraz zdolny handlowiec kore
spondent polsko-niemiecki, wyznania rzym sko-katolic
kiego, z działu kolonialnego. Podania z odpisami świa
dectw i przebiegiem dotychczasowego zajęcia nadsyłać:
Lwów, Skrytka pocztowa 22.
Pracownia ślusarsko-mechaniczna Gustawa Rozłysłowskiego w Dębicy, przyjmie ślusarzy budowla
nych, podacie łonu żądam. — Zarówno przyjmę dwóch
chłopców do praktyki.

Parobka (na stałe), poszukuje pracownia kotlarska,
Długa 5._________________________ __________________
Towarzystwo handlowo-przemysłowe w Tarnobrzegu,
poszukuje praktykanta do sprzedaży towarów mie
szanych w wieku 15 lat, z ukończoną 2 klasą szkół
średnich lub wydziałowych.
Zdolniejszy, starszy subjekt, znajdzie umieszczenie
w cukierni Z. Majewskiego, Kraków, Karmelicka 13.
Pierwszorzędny hotel w Zakopanem, poszukuje m ał
żeństwo bezdzietne do obsługi hotelowej. Wymagana
kaucya 400 K. Mieszkanie i utrzymanie dostaną, reszta
z dochodów.

Kucharki do pensyonatu małego w Krakowie,
również

Pokojówki, poszukuje się od 1/X.
Parobka do restauracyi w Dębnikach, potrzeba
od 1/X, Płaca 16—20 K i utrzymanie.
Służącej do wysokiego domn na Prądnik (za
W arszawską rogatką) zaraz potrzeba. — Płaca 20 K.

Poszukują posady Sub zajęcia.
Panna inteligentna z 5 cioletnią praktyką
i kaucyą 1 0 0 0 K., poszukuje posady kasyjerki
w większym katolickim handlu. Posiada egzam in
z rachunkowości państwowej. Zgłoszenia przyj
muje A. Jędrzejowska w Białej.

Gospodyni folw arczna lat 40, ze świadectwami
z większych dworów i prywatnych domów, poszukuje
posady. Adres w Redakcyi.
S a m k a zdrowa, sympatyczna z dobrego domu,
szaka miejsca zaraz. Łask. zgłoszenia Bieżanów Nr. 260.
Panna służąca z bardzo dobrą krawieczyzną,
białem szyciem i doskonaleni pakowaniem, znająca ję
zyk niemiecki, kilkuletnie chlubne świadectwo —
przyjmie posadę z dniem 15 bm. lub 1/10. Adres poda
Informator.

„1 N Jf O R M A T O B “
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Inteligentna panna, z egzamj nem z rachunko
wości państwowej i buchalteryi, z dwuletnią prak
tyką, poszukuje zajęcia biurowego. Zgłoszenia pod W. N.
do Administracyi Informatora.

Zdolny rysownik-kopista instalacyjny i bu
dowlany, przyjm ie posadę zaraz pod przystępnym i w a
runkam i. Przyjm uje również przerysow yw anie do
domn. Adres: W acław Dudoń, Siersza wodna, Galicya.

M aszynista ślusarz, obznajomiony z oświetle
niem i instalacyą elektryczną, żonaty, lat 28, poszukuje
odpowiedniej posady. Adres w Redakcyi.

Rządca z nkończonemi szkołami rolniczemi w k ra 
ju, la t 38, z długoletnią praktyką, z jak najchlubnie.iszemi świadectw mi, przyjmie odpowiednią posadę przy
gospodarstw ie od 1/10 (na żądanie i wcześniej) na or
dynaryę lub po kaw alerska. Łaskaw e zgłoszenia u p ra
sza pod H. S. poste-restante Cło koło K rakow a.

Ekspress stróż, w sile wieku, żonaty, z 3-giem
starszych dzieci (bardzo porządny człowiek), sznka miej
sca. — Adres poda Redakcya.
Młody człowiek, samotny, lat 29, władający pol
skim i niemieckim językiem, ze świadectwami poi’tyera
w większej fabryce, poszukuje takiej samej lub innej
posady. — Adres poda Informator. —

Gorzelnik żonaty, znający się dobrze na gospo

Realności i majątki.
Dwie bardzo piękne murowane w ille sty 
lowe, z których jedaa ma 13 ubikacyi (na parterze

sząca na maszynach i absolwentka Akademii handlo
wej. — Wiadomość w Redakcyi.

i półpiętrze) balkon, 3 strychy, piwnice i dwa ogrody,
a druga 15 ubikacyi t. j. w suterenach, na parterze
i na piętrze i również dwa ogrody, owocowy i kwia
towy, przytem inne pomniejsze zabudowania gospodar
skie — do sprzedania zaraz w Bochni. W obu willach
parkiety i nowoczesne wygody i urządzenie. Cena za
obie 80.000 K. Umowa w Krakowie.
11

Leśniczy, lat przeszło 30, władający językiem
polskim, ruskim i niemieckim, zdolny rachmistrz, ener
giczny myśliwy, z bardzo dobremi świadectwami, z egza
minem szkoły lasowej, poszukuje zaraz posady. — Ł a
skawe zgłoszenia pod: K. S. Opawa, nl. Ołomuniecka
I. 13 (Śląsk).

W illa z 10 ubikacyami z morgowym ogrodem
owocowym i kawałkiem młodego laskn, nad wzgórzu
pod lasem, 10 minut od rynku w Kalwaryi do sprze
dania. Wiadomość na miejscu w Kalwaryi Zebrzydo
wskiej w willi „W iktorya" pod lasem.
12

darstwie rolnem, poszukuje posady we wschód. Galicyi.
Wiadomość w Redakcyi.

Biurowej posady w Krakowie, poszukuje pa
nienka, lat 20, z 4 miesięczną praktyką biurową, pi

Leśnik p raktyczny, dobry myśliwy, poszuknje
posady od 17 października b. r. L a t 41, żonaty, obzna
jomiony z manipulacyą leśną i tartakiem, z dobremi
świadectwami. Adres poda Informator.

Gorzelnik z 11-letnią praktyką i egzaminem ko
tłowym, znający się doskonale na montowaniu gorzelni,
p szuknje posady. Adres poda „Inform ator1*.
Buchalterka zdolna, nieposzlakowana siła, z celującemi świadectwami, z dłuższą praktyką, obejmie po
sadę w kantorze, w Towarzystwie Kredytowem, biurze
prywatnem itd. Zgłoszenia pod M. S. D. w administra
c ji „Informatora".__________________________________
Kilkunastu dozorców domu różnej kategoryi
z dziećmi i bez, poszukają umieszczenia. W iadomość
i w ybór w Administracyi.

Kierownik ceglarz rutynowany fachowiec, szu
ka jakiejkolwiek posady. Prószę łaskawie donieść pod
Z. Z. Bieżanów._____________________________________
Organista, kawaler, poszuknje posady wyłącznie
przy klasztorze, może również udzielać lekcyi na forte
pianie. Wiadomość w Redakcyi.
Poszukuje posady zaraz zdolny rymarz do robót
uprzęży fornalskich i szorowycb, biegły wybijacz powo
zów i tapicer. Żonaty, lat 39, katolik, reflektuje na ob
jęcie posady w większym dworze lub fabryce. Adres
poda Informator.

Leśniczy, kawaler lat 30, akademicznie wykształ
cony z kilkuletnią praktyką w Król. Pol. i w Galicyi,
obecnie na stanowisku, pragnie zmienić posadę od 1/10
lub później. Zgłoszenia do Administracyi Informatora
pod Nr. 150.
Panienka z egzaminem z rachunkowości państw o
wej i pismem na maszynie, poszuknje odpowiedniej po
sady. W iadomość w Redakcyi.

Realność w Krzeszowicach tnż obok parkn hr.
Potockich składająca się z domu parterowego murowa
nego o 6 ciu ubikacyach, stajni, szopy i stodoły muro
wanej, ogród owocowy z młodym szczepem, (400 sążni
kwadr, gruntu) i 11 morgów z łąkami do sprzedania
za 38.000 K. Gotówki potrzeba 18 tysięcy koron. W ia
domość w Redakcyi.
13
Dom murowany, nowy (2 lata zamieszkały)
dwupiętrowy o 19-tu ubikacyach z ogrodem dwumorgowym, stajnią i przynależnościami jest do sprze
dania tuż obok Podgórza za cenę 42 000 K. Gotówki
potrzeba 22.000 K. Wiadomość w Redakcyi.
14

Poszukuję celem kupna kam ienicy o wol
nych latach w śródmieściu K rakow a w cenie
100 — 150.000 K. Wiadomość w Redakcyi.
15
Dwa domy obok siebie stojące, a to:
jeden o 3 stancyach, ogródek i stajnia za 3000
koron,

drugi o 4 stancyacb, ze stodołą i 8A morgowym
ogrodem za 8000 koron do sprzedania w Łagiewnikach
za Podgórzem. Bl. wiadomość: Piotr Fraś, maszynista
w Łagiewnikach 1. 48.
16
Małej posiadłości ziem skiej w obszarze 30
do 40 morgów z odpowiedniemi zabudowaniami
poszukuje się
17
do kupna. Pośrednictwo wykluczone. Oferty pod adre
sem: Dr. Dundaczek. Zwierzyniec L. 29, dla K. S.
W powiecie Dąbrowskim, od miasteczka 3 kim. —
jest do sprzedania las szpilkow y i liściasty w ob
szarze około 12 morgów od 5— 10 lat, w którym są za
jące, bażanty, rogacze etc. Las można osiatkować. Na
daje się również na pszczelnictwo, gdyż drzewa kwitną
od wiosny do zimy. Cena za mórg 850 K. Wiadomość
poste-restante Szczucin A. D.
18
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Dom parterow y z ogródkiem jest do sprze
dania w Dębnikach. Urządzenie domn nowoczesne. Go
tówki potrzeba około 15.000 K. Bl. wiadomość w Re
dakcyi.
19

Filozof z II. roku (matematyka, fizyka i historya
specyalność) syn bardzo pobożnych i moralnych ro
dziców — sznka zajęcia lub guwernerki. Adres poda
Administracya.

Dom, obejmujący sklep wiktualny, od szeregu lat
prowadzony, z powodu stosunków rodzinnych tanio do
sprzedania. Potrzebny kapitał 4 tysiące koron. Wiado
mość w Redakcyi.
20

N auczyciel dla ucznia z V realnej, potrzebny
na wieś. Wiadomość: Batorego 1, I piętro, drzwi 4.

Realność z ogrodem owocowym i wyszynkiem
trnnków oraz kręgieln ą - do sprzedania zaraz za
bardzo przystępną cenę, niedaleko Krakowa. Do kupna
potrzeba 20.000 kor. Sam interes niesie 8000 kor. czy
stego dochodu. — Wiadomość w Redakcyi.
21
Bardzo ładny m ajątek tuż pod Krakowem,
w obszarze około 70 morgów, wraz z budynkami mie
szkalnymi . i gospodarczymi do sprzedania. Potrzebna
gotówka 30.000 K. — Wiadomość w Redakcyi.
22
M ajątek ziem ski w obszarze około 360 mórg
pszenicznej gleby w powiecie grybowskim jest zaraz do
sprzedania. Zgłoszenia w Redakcyi.
23

Dom murowany o 5 pokojach, 2 kuchniach j we
randy z półmorgowym ogrodem jest do sprzedania w My
ślenicach. Cena 26.000 K. Dług hipoteczny 10 tysięcy.
Bl. wiadomość w Redakcyi.
24
Dom murowany o 3 pokojach z kuchnią, piwnicą
i małym ogródkiem, jest do sprzedania w Myślenicach.
Cena 16.000 K. Wiadomość jak wyżej.
25
Realność, składająca się z domu mieszkalnego
o 10-ciu ubikacyach, budynków gospodarczych, z ogrodu
owocowego, jarzynowego, tudzież 11 morgów gruntu or
nego — w pobliżu dworca towarowego w Krakowie,
jest do sprzedania lub w ydzierżaw ienia. Wiadomość
w Redakcyi.
26
W Nowym Sączu, w śródmieściu, jest do
nabycia

kam ienica piętrowa
o dwóch frontach; na parterze 5 sklepów i 7 po
koi z kuchnią, na piętrze zaś 13 pokoi, 3 kuchnie,
2 łazienki, a prócz tego stajnia etc. oraz

plac budowlany

Nauczycielka-bona do starszych dzieci, poszu
kiwana zaraz, szczególnie do nauki języka niemieckiego.
Rodowite Niemki mają pierwszeństwo. Ugoda w Kra
kowie, przy nl. Grodzkiej.
Eine deutsebe Erzieherin mit Gartenschule
za drei alteren Kindern nach Tarnów wird gleich gesucht. Gehalt 30 K. und alles.
Bona z kursem freblowskim, znajdzie zaraz umiesz
czenie przy trojgu dzieciach. Niemka ma pierwszeństwo.
N auczycielka gim nazyalistka, poszukiwana
do dwóch uczni z II. i III. kl. gimnaz. na prowincyę.
Gnwernerka na cały rok.

Ogłoszenia matrymonialne.
Kawaler lat 26, posiadający majątek ziemski
wartości 50,000 kor. z braku znajomości, poszukuje
panny w celu matrymonialnym, przystojnej, uczciwej,
z odpowiednim posagiem. Zgłoszenia z fotografią adre
sować do Redakcyi pisma pod „Agronom 22“. Dyskre
cya i zwrot fotografii pod słowem honoru.
Inteligentny, starszy kawaler, przem ysło
wiec, posiadający własną pracownię i sklep w mieście
powiatowem, pragnie poznać pannę łub młodą wdówkę
miłej powierzchowności, łagodnego charakteru w celu
matrymonialnym. Rzecz traktowana na seryo. Dy
skrecya najściślejsza. Łask. zgłoszenia z dołączeniem
fotografii uprasza się nadsyłać do Redakcyi Informa
tora pod L. W. 43. — Reszta listownie.

W łaścicielka dóbr, starsza pani, w wieku
około lat 6.0, szuka znajomości w celu matrymonialnym
ze starszym od siebie emerytem na wyższym stopniu,
któryby się zajął prowadzeniem i administracyą ma
jątku. — Adres poda Redakeya.

o 300 m° obszaru.

Dla przem ysłowca interes!
Bi. wiadomość w Redakcyi.
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Mieszkania i lokale do wynajęcia.
Mieszkania kawalerskie umeblowane.

Ko repety cye.
Celująca absolwentka gimnazyum klasycznego,
posznkuje lekcyi lub korepefycyi. Może przygotować
do matury giumazyalnej. Za dodatni w ynik ręczy,
Lekcye może objąć zaraz. Zgłoszenia przyjmuje Re
dakeya.
Guwerner-filozof z celującem świadectwem doj.
rzałości, sznka lekcyi na prowincyi lub zagranicą.
Adres poda „Informator11.
N auczycielka języka francuskiego z fortepia
nem, bardzo sympatyczna panienka, poszukuje lekcyi.—
Wiadomość pod A. w Redakcyi.

Absolw ent gimnazyum, posznknje zajęcia lnb
guwernerki, którą zaraz obejmie. Adres: Mateusz Kralisz, Wojsław op. Mielec.

Szczepańska 3/III. Św. Jana 30, 28, Rynek 44/01.
Floryańska 19/IIL, 26,45, Św. Marka 23/1, Jasna 6/1,
Zielona 14, Starowiślna 23, 14, 12, Wielopole J, 7, Bone
rowska 11, 10, Kolejowa 2/II, Rynek 26/1, Wiślna 9
(3 pokoje), Smoleńsk 19 (2 pokoje), 19/11, 2 i (2 po
koje,) 27, 16/ , 18/1, 24/1, 26, Wolska 36„38, G arncar
ska 11, 16 5,(2 pokoje), Dolne Młyny 6, Rajska 20, 6,
Karmelicka 28, 29, 31/1 (2 pok.),33, Graniczna 2, 6,14,11.
Jana Kochanowskiego 12, 14 (2 pokoje), Grabowskiego
10, 4, Batorego 25 (5 pokoi), 20, Kremerowska 6, Sobie
skiego 19, Siemiradzkiego 11, Krowoderska 17, 26, 32.

Nieumebiowanę.
Graniczna 6 (3 pokoje), Batorego 28 (5 pokoi)r
Św. Anny 5/1, Floryańska 19, Mikołajska 4 p. 4/11,
Mały Rynek 6/1 (2 pokoje), PI. Dominikański 1 /III,
Grodzka 26/111, 35/11 (2 pokoje), 59. Zielona 16, Sta
rowiślna 23, 21 (2 pokoje), Wielopole 10/111, Librow
szczyzna 4/IIL Bonerowska 5, Sw. Tomasza 20.

„ I N F O R M A T O R "

1 pokój i kuchnia.
Jagiellońska 9 (st.), Szewska 12 (st.), Sławkowska
28, 30/1 (st.), Floryańska 8/1, 16/1, 16/11, 16 p. (st.),
21/111, 28/1Y, 36/li (st), 44/1 (st.), Zyblikiewicza 12,
Mikołajska 4, Mały Rynek l/II, Grodzka 36/11, 46/1,
50/1, Gertrudy 17, Sebastyana 5, Zielona 23. 25, Starow ślna 27, Wielopole 13, 16, Smoleńsk 15 (st.), 17, 35,
Z. Krasińskiego 21, Wolska 38, 28/11, 28/111, Karme
licka 34/111, 29,40, Kochanowskiego 10, Batorego 20 (st.),
20, Kremerowska 4 (st.), Sobieskiego 10 ( s t ), Siemira
dzkiego 7, Krowoderska 19, 29, Dłnga 36.

2 pokoje ikuchnia.
Wiślna 4 p., 4/1, 4/fII, Smoleńsk 23, 35. Wolska
28, Garncarska 6, Dolne Młyny 5, Graniczna 11, J. Ko
chanowskiego 10, Batorego 20, Sobieskiego 6, Kreme
rowska 4, 10, 12, Siemiradzkiego 2, Biskupia 2,
Asnyka 7, Krowoderska 17, Długa 11, Jagiellońska 8,
5, 7/II, Szewska 12/1, Pijarska 9/II, Św.
Jana 14//II,
Floryańska
6/II, Bosacka 7, Floryańska 27/11, 28/IY,
Stolarska 13/1, Grodzka 32/11, 32/J, 46/111, 55/1. 55/11,
50/11, 71/1. Gertrudy 17, Sebastyana 7, 16, Jasna 10/11,
8/1, 5, 3, Zielona 23, 25/11, Starowiślna 12/11, Libro
wszczyzna 6 p., Bonerowska 5 p., 5/1, 5/II, 5/IiI, 9,
11, 14 p., 14/1, 14/11, Floryańska 5, Wiślna 3/1,

3 pokoje i kuchnia.
Długa 52/1, Bosacka 7, Mały Rynek l/II, G arbar
ska 6/1, Grodzka 39 p., 39, 59/1, 71/11, Sebastyana 10/11,
Jasna 8, W rzesińska 11 p., Zielona 11/11, 25, Dietla
74/1, Wielopole 13, Librowszczyzna 4/II, Bonerowska
5 p., 5/1, 5/1 i, 5/III, 9. 11, W iślna 9, Smoleńsk 26/11,
27/11, Garncarska 5, Krupnicza 17, Graniczna 6, 13/1,
13/11, Kochanowskiego 10, Grabowskiego 8, Kremero
wska 10, Siemiradzkiego 9, Garbarska 4/1, 4 /II Bisku
pia 3.

4 pokoje i kuchnia.
Smoleńsk 22, Wolska 32, 28 p., Graniczna 16,
Karmelicka 37, Grabowskiego l i / I , 11/11, Batorego 26,
Kremerowska 10, 24, 3, Sobieskiego 16, Grodzka 59/1,
Jasna 8/III, Zielona 11/1. 11/11, 20, 25, Dietla 74/11,
Bonerowska 5 p., 5/1, 5/II, 5/III, 9, 11, 10, 8, Zyblikie
wicza 8 p., Św. Tomasza 20/11.

W iększe mieszkania.
Szpitalna 17 (5 pokoi, przedp., kuchnia). Szpital
na 17/III (7 pokoi, przedp., kuchnia). Mały Rynek l/I.
(5 pokoi, przedp., kuchnia). Grodzka 71/1 (5 pokoi,
przedp,, kuchnia), Sebastyana 10 p, (5 pokoi, przedp.,
kuchnia), Jasna 6 (6 pokoi, przedp., kuchnia), Staro
wiślna 16/1 (7 pokoi, przedp., kuchnia), Starowiślna 8/II
(6 pokoi, przedp., kuchnia), Wolska 28/1 (5 pokoi,
przedp., kuchnia), Wolska 28/11 (5 pokoi, przedp.,
kuchnia), Garncarska 7 (5 pokoi, przedp., kuchnia),
Krupnicza 17 (5 pokoi, przedp., kuchnia), Karmelicka 31
(10 pokoi, przedp., kuchnia), Kochanowskiego 12 (5 po
koi, przedp., kuchnia), Siemiradzkiego 4(5 pokoi, przedp.,
kuchnia), Asnyka 3 (5 pokoi, przedp., kuchnia), Asnyka 9/1
(5 pokoi, przedp., kuchnia).

Lokale sklepowe.
Asnyka 7, Długa 11, Św. Anny 5, Jagiellońska 9,
Szczepańska 7, Floryańska 49,44, 44, Pijarska 21. Plac
Dominikański 2, Grodzka 36, 43, Senacka 10,W iślna 3.

Stajnie.
Dietla 91, Garncarska 5, Karmelicka 34., J. Ko
chanowskiego 10.

Pokój z kuchnią zaraz do wynajęcia w suchych
suterenach przy ul. Bernardyńskiej 10.
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Sklep obszerny (na żądanie wraz z mieszka
niem o 3 pok. przedp. i kuchni) jest do wynajęcia od
1/10 przy ul. Lubicz 26.
Pokój umeblowany, frontowy, z wspólną ku
chnią lub bez kuchni zaraz do wynajęcia przy ul. Radziwiłiowskiej 26 I p. Wiadomość tamże.

Mieszkania studenckie.
Akademik, znajdzie zaraz wygodne mieszkanie
wraz z utrzymaniem lub bez, w domu przy ul. Felicya
nek 5. parter.
Panienki uczęszczające do szkół, przyjmie na
stancyę z całem utrzymaniem p. Zapałowa przy ul.
Zwierzynieckiej 23/11. Korepetycye i fortepian w domu.
Mieszkanie dla kilku akadem ików z całem
dostatniem utrzymaniem, obsługą i opałem, jest do wy
najęcia przy bezdzietnem małżeństwie. — Umiarkowana
cena. Wiadomość w Redakcyi.

Panienki z dobrej rodziny znajdą pomieszczenie
z całodziennem utrzymaniem. Ui. Dominikańska l/I ,
Dwóch uczniów lub dwie uczennice, przyj
mie na mieszkanie z utrzymaniem rodzina izrael. Pokój
z przedpokojem i osobnem wejściem oraz światło elek
tryczne. Wiadomość: Wielopole 12, p. Nadel.
Dwie panienki, uczęszczające do szkół, mogą
znaleźć umieszczenie z całem utrzymaniem i troskliwą
opieką. Fortepian w domu, Wiadomość: Radziwiłłowska
1- 11, I . P.

_______________________________________________

Studentów na mieszkanie przyjmie p. Artymko
w Dębnikach ul. Zagrody 212. Tania stancya stu
dencka!
Dla P. T. Akadem ików mieszkanie z całem
utrzymaniem, do wynajęcia, przy ul. Grabowskiego 3 p.

Licytacyę.
Na wniosek Zwettli Glasscheib odbędzie się dnia
13 października 1913, o godzinie 10 przed południem,
w binrze Nr. 15, na zasadzie zatwierdzonych warunków,
licy ta cy a realności, ks. gr. Krzyszkowiee lwh. 22,
gospodarstwo wiejskie z budynkami.
W artość szacunkowa wynosi 1937 kor. 50 hal.
Najniższa oferta wynosi: 1291 kor. 67 hal.
Poniżej najniższej oferty sprzedaż nie nastąpi.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. Wieliczka.

Rozmaite ogłoszenia.
Z powodu choroby w ydzierżaw ię świetnie
rentującą się restauracyę wraz z dobrze utrzymanem urządzeniem w Gorlicach) — Lokal, w centrum
miasta, składa się ze sklepu, czterech dużych, jasnych
pokoi i kuchni. Prócz tego sutereny na składy i ob
szerne suche piwnice. Najchętniej wydzierżawiłbym ka
tolikowi. — Wiadomość: Jakób Piotrowski w Gorlicach.

Kupię lekki powozik (używany) na parę koni.
Wiadomość w Administracyi dóbr ks. Radziwiłła w B a
licach pod Krakowem.
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„ I N F O R M A T O R ”

Spólnika lab spólniczki da interesa gospodarczo-przemysłowego z kapitałem 2—4000 K., poszukuje
sią zaraz. Bliższe szczegóły w Redakcyi.
Sklep wiktualny, dobrze zaprowadzony i ren
tujący sią jest do sprzedania w Krakowie w miejscu,
gdzie odbiorcami są przeważnie kolejarze. Wiadomość
bliższa w Redakcyi. — ____________________________

Sklep z wewnątrznem urządzeniem, przy dobrym
trakcie, wraz z koncesyamr na sprzedaż wina, dro
bną sprzedaż tytoniu i cygar, znaczków pocz
towych, połączony z mieszkaniem, magazynem, pi
wnicą — jest zaraz do wynającia. Wiadomość u p. Igna
cego Gorączki, inspektora policyi w Myślenicach.
Z powodu wyjazdu do sprzedania

Handel towarów m ieszanych z w y szy n 
kiem (konsens restauracyjny), trafiką i t. p. przy
ruchliwej ulicy w Krakowie. Wiadomość w Re
dakcyi.
W wielkim hotelu w Zakopanem jest do oddania
na rachunek

BUFET
w którym jest jeden pokój z bilardem. Stolików około
30. Mieszkanie jest przytem. Urządzenie i inwentarz
cały za które wymaga sią 2500 K kaucyi - oddanem
bądzie do użytku. Tylko fachow iec pożądany.
Administracya dóbr Suchej i Ślemienia w majątku
JW . hr. Władysława Branickiego, ma do wydzierżawie
nia browar parow y w Suchej, wraz z całem urzą
dzeniem i zapasami. — Kompetenci zgłaszać sią mogą
po informacye do pełnomocnika dóbr pod adresem: Mie
czysław Jaxa Rożen w Buszkowiczkach poczta Żarawno.
Dnia 7 października b. r. od godziny 9 rano do
12 w południe odbądzie sią w ratuszu miasta Tarnowa
■ublicźny przetarg celem w ydzierżaw ienia na

przeciąg 4 lat prawa poboru opłat gm innych
spożyw czych od napojów spirytusow ych, sło
dzonych spirytusowych, piwa i miodu, prze
znaczonych do spożycia w mieście Tarnowie z przed
mieściami, a mianowicie:
1. od jednego hektolitra piwa w kwocie
K. 5'50
2. od jednego hektolitra spirytusu 100 stopnio
wego w kwocie
40 —
3. od jednego hektolitra słodzonych napojów
spirytusowych w kwocie
19 —
4. od jednego hektolitra miodu w kwocie
20
Ceną wywołania, jako roczny czynsz za powyższe
prawo poboru opłat ustanawia sią następującą:
1. za prawo poboru opłat od piwa w kwocie K. 68'100
2. za prawo poboru opłat od 100 stopnio
wego spirytusu w kwocie
„ 22700
3. za prawo poboru opłat od wszelkich in
nych napojów spirytusowych w kwocie „ 40'860
4. za prawo poboru opłat od miodu w kwocie „ 4’540
Razem w kwocie K. 136 200
Wszystkie powyższe prawa bądą wydzierżawione
jednemu i temu samemu dzierżawcy za czynszem, pła
conym w miesięcznych równych ratach z góry.
Wadjum przetargowe należy złożyć w Kasie mia
sta Tarnowa o kwocie 13620 koron, a kwit kasowy
okazać komisyi przetargowej przy wręczania jej oferty
pisanej, w znaczek stemplowy za 1 K. zaopatrzonej
i opieczętowanej.
W ofertach czynsz, ofiarowany za każde prawo,
ma być wypisany liczbami, następnie dodany, a snma
czynszów liczbami i słowami wypisaną. Zarazem ma
być w ofercie zamieszczone oświadczenie, iż oferent
zna warunki przetargowe i instrukcyę i że sią tym wa
runkom poddaje.
W arunki te i instrnkcyą można przeglądać w ra
tuszu codziennie (wyjąwszy niedziele i święta) od go
dżiny 9 rano do 12 w południe i od 3 do 5 popołu
dniu.
'—

Dom handlowy

I G N A C Y RAJ AL I SYN
Kraków, Rynek, róg ulicy św. Anny. Telefon 2219.
■

p o le c a :

MEBLE STYLOWE: kompletne sypialnie, ja
dalnie, salony.
MEBLE PATENTOWANE, rozkładające się
z łatwością.
MEBLE HYGIENICZNE metalowe i m osiężne.
MEBLE DLA DZIECI.

'■■■

■ii. .................... ..............

I

J

POŚCIEL w łasnego wyrobu.
KOŁDRY na puchu, wełnie i bawełnie.
MATERACE w łosienne i drewniakowe.
WKŁADY elastyczne wszelkich systemów.
Dywany, chodniki, portyery i firanki.
Materye m eblowe,kapy,serwety, koce i derki.

Ceny niskie fabryczne. — Przy większych zakupnach wszelkie ułatw ienia w spłatach

— Wszystko w największym w yborze!
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Zakład leczniczy Dra A. Chramca, Tatry.
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