K raków , 1 października 1913

Rok X.
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INFORMATOR
U N IW E R S A L N Y O R G A N

IN F O R M A C Y JN Y

Wychodzi w Krakowie 1, 10 i 20 każdego miesiąca.
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 z c 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. 1 2-- Rub. 6-—
M.
półrocznie „
6 -„ 3-—
„
kw artalnie „ 3 - „ 1-80
„
Numer pojedynczy 40 halerzy.

R edakcya i A dm inistracya:
:
1 2-6- —
3- —

KRAKÓW,
= u lica W i ś l n a Nr. 2 =
(róg Rynku).

CENY O GŁOSZEŃ:
I n s e ra ty od 2 kor. w yżej (zależnie od
w ielkości).
O g ło sz e n ia handlow e po 20 h alerzy za w iersz.
D ro b n e o g ło sz e n ia po 4 halerze od słowa.

Dla stałych inserentów 10% rahat.

OD ADMINISTRACYI.
Programem pisma niniejszego jest

udzielanie wszelkich informacyi
stałym Prenumeratorom bezpłatnie.
W szyscy natom iast Abonenci »lnform atora« m ogą zam aw iać służbę w szelkiej
kategoryi b ez 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.
Celem obsadzenia posad: a) sekretarza M agi
stratu, b) rachm istrza — rozpisuje niniejszem M a
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 wiekn;
b) nieposzlakowanego życia i posiadania prawa
obywatelstwa austryackiego;
c) dokładnej znajomości języków krajowych i języka
niemieckiego;
d) rachmistrz obowiązany złożyć przed objęciem
urzędu kaucyę 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.

M ianowany kandydat, w stępując do służby, w inieu
będzie złożyć pisem ną deklaracyę, iż postanow ienia etatu,
instrukcyi służbowej i statu tu em erytalnego, obowiązu
jące urzędników tutejszego M agistratu, są mu znane
i że takowym się poddaje._______________________
L. 4435

Celem obsadzenia posady konduktora dróg przy
W ydziale powiatowym w Jaśle od pierwszego listopada
rozpisuje się niniejszem konkurs.
Z posadą tą połączone są pobory: płaca 1600 kor.,
20 prc. dodatek aktywalny i 800 kor. rocznie ryczałt
na objazdy, a w miarę lat służby 5 (pięć) czteroleci
po 10 prc. ostatnio pobieranej płacy.

Posada nadaną będzie prow izorycznie na rok, poczem w razie nienagannej służby udzieloną będzie sta
bilizacya.
Podania należy przedkładać do Wydziału powia
towego w Jaśle najpóźniej do dnia 17 października b. r.
i dołączyć:
1. metrykę chrztu i urodzenia na dowód, że petent
ukończył 20, a nie przekroczył 40 roku życia,
2. poświadczenie obywatelstwa austryackiego,
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3. poświadczenie rządowego lekarza powiatowego,
poświadczające fizyczną zdolność do pełnienia służby,
4. świadectwa szkół średnich,
5. Świadectwo ukończonego kursu konduktorów przy
Wydziale krajowym.
L. Prez. 390 (6/13)
Przy sądzie powiatowym w Krośnie jest do obsa
dzenia zaraz posada stałego pomocnika kancela
ryjnego z płacą 2 kor. 50 hal. dziennie.
Ubiegający się o tę posadę winni wykazać się bie
głością w pisaniu na maszynie.
Podania wnosić należy najpóźniej do dnia 1 paź
dziernika 1913.
Kierownictwo c. k. Sądu powiatowego.
Krosno, 12 września 1913.
L. Prez. 305 (6/13)
Przy c. k. Sądzie powiatowym w Krośnie jest do
obsadzenia natychmiast posada stałego pomocnika kan
celaryjnego z płacą 2'50 kor. dziennie.
Warunkiem uzyskania posady znakomita biegłość

w pisaniu na m aszynie.

U R‘

Ein deutsches Dienstmadel, wird sofort ge
sucht. Besprechen acf Siemiradzki-gasse 29/11 zwischen 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, poszukiwany do dworu za T ar
nowem. Ugoda w Zakrzówku na Kapelance u p. Ołinera._______________________________________________
Kucharka, tudzież
Chłopak do posług, potrzebni od 1 października
do Płaszowa na dworzec kolejowy.

Kucharka starsza, poszukiwana do większego
domu na Małym Rynku od 1 października. — Miejsce
stałe._______________________________________
Kelner — umiejący piwo nabijać i gości obsłu
żyć, potrzebny do szynkowni w Trzebini. Płaca 20 kor.
i utrzymanie.

Podania należycie udokumentowane wnosić należy
do naczelnictwa sądu najdalej do dnia 10 października
b. r.
Naczelnictwo c. k. Sądu powiatowego.
Krosno, 22 września 1913.______________________

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

L. Prez. 784 (6 1/3)
Przy sądzie tutejszym jest do obsadzenia posada
stałego, względnie tym czasow ego pomocnika
kancelaryjnego od 1 października b. r.
Ubiegający się o tę posadę, winni poddać się egza
minowi po myśli § 11 rozporządzenia Ministerstwa
sprawiedliwości z 18 lipca 1897 Nr. 170 dz. p. p.
i okólnika Prezydyum c. k. sądu krajowego wyższego
w Krakowie z 23 października 1912 L. cz. Prez. 12.966/12.

Młody o sympatycznej powierzchowności służący lokaj, w wieku 17—20 lat, poszukiwany do obsługi

Udokumentowane podania należy wnosić do N aczel
nictw a tutejszego sądu.

kaucya 400 K. Mieszkanie i utrzymanie dostaną, reszta
z dochodów.

Naczelnictwo c. k. Sądu powiatowego.
Chrzanów, dnia 15 września 1913.
L. 2731
Wydział powiatowy w Zbarażu rozpisuje niniejszem
konkurs na posadę akuszerki okręgow ej z siedzibą
w Dobrowmdach.

Do okręgu należą gminy i obszary dworskie: Dobrowody, Kobyla, Berezowica Mała, Iw anczany, Kurniki,
Czumałe, Opryłowce, N etreba i Zarubince.
Roczna płaca wynosi 200 kor.
Kandydatki mają wnieść swoje podania do Wy
działu powiatowego w Zbarażu do dnia 15 paździer
nika 1913 i przedłożyć:
dyplom uzd.dn enia,
metrykę urodzenia,
świadectwo moralności i
świadectwo zdrowia.

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 maszynie. W iado
mość w A dm inistracyi Informatora.
Chłopca zamiejscowego do praktyki sklepowej,
przyjmie zaraz Teodor Cywa ul. Krowoderska 59.

Aspirant, student z YI lub Y II kl. gimnazyalnej,
znajdzie umieszczenie w aptece w Szczurowy.
ks. kanonika w Krakowie.

Inteligentna panna bufetowa, o sympatycz
nym wyglądzie, poszukiwana do restauracyi kolejowej
na prowincyi.
Pierwszorzędny hotel w Zakopanem, poszukuje m ał
żeństwo bezdzietne do obsługi hotelowej. Wymagana

Potrzebny na ordynaryę kucharz ogrodnik lab
bardzo dobra kucharka, którejby mąż zajął się
ogrodem. Bezdzietni lub z bardzo małą rodziną. Zgło
szenia F. W. Floryańska 9/II.

Kowal znający się na pędzeniu gorzelni, poszu
kiwany do dworu w Twierdzy poczta i kolej Andry
chów. — Posada do objęcia zaraz.
Pomocnika gospodarczego, kawalera, przyj
mie zaraz dwór w Zabierzowie pod Krakowem.
Zdolny kuchmistrz do Zakładu większego, po
szukiwany od 1/12. Tylko z bardzo dobremi poleceniami
i trzeźwy może reflektować.
Parobka do palenia w piecach centralnego ogrza
nia i wszelkich innych robót, poszukuje hotel w Zako
panem. Pensya 24—30 K. — Na podróż wypłaca Ad
ministracya Informatora.
Zarząd dóbr Łęki (op. Łączki a Frysztak), poszu
kuje zaraz kucharki obznajomiouej z gospodarstwem
domowem, umiejącej prać i prasować.

Służącej do w szystk iego mającej prać i pra
sować, oraz gotować, poszukuje
ul. Krupniczej 11 part

szlachecki dom przy

Pokojówki lepszej do obsługi pani, sprzątania
pokoi i prasowania, poszukuje się na wyjazd pod Dę
bicę. Ugoda we środę lub czwartek w biurze Administracyi.
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K uchciaa uzdolnionego, poszukuje dwór w Siedliszowicach.

Ein deutsches Dienstmadel, findet sofort ćie
Stelle in einem besserena Hause in Krakau.

Służącej do w szystk iego do trojga państw a
w Boleniu (za Prądnikiem ), poszukuje się natychm iast.
Ugoda w biurze.
Służącej do w szystkiego w restauracyi, po
szukuje hotel w Zakopanem. Miejsce zaraz do obję

Lokaja, z dobrą prezentacyą, poszukuje pensy
nat w Krakowie.

cia. Na podróż wypłaci Informator.

Kucharki młodej, do wdowca lekarza, tudzież
Pokojówki, wiejskiej dziewczyny, poszukuje się
zaraz na ul. Karmelicką. Ugoda przy ul. Grodakiej.

Ekonom kaw aler lub wdowiec, z dobremi świa
dectwami, poszukiwany do dworu w Szalowy p. Stróże.
N ieuwzględnione oferty pozostaną bez odpowiedzi.

Inteligentna służąca, umiejąca gotować i sprzą
tać, znajdzie umieszczenie w domu starego pana
w Krakowie. Pensya według zdolności. Ugoda w biu
rze Informatora.

Chłopaka do posług, poszukuje dom przy ul. Ba
torego. Płaca 16 K. i utrzymanie.

Służąca do w szystkiego, do trojga państwa,
przy ui. Topolowej, zaraz poszukiwana.

Londyner umiejący coś po niemiecku, potrzebny
zaraz do hotelu w Krakowie. Zgłoszenia na nl. Baszto
wej 27.

Stróż kawaler, umiejący sprzątać, poszukiwany
do adwokata w Gorlicach. Płaca *0 kor. i utrzymanie.

Służącej do w szystkiego, posznkuje zaraz dom

Kucharka w średnim wieku, potrzebna zaraz do
dwora koło Dobczyc. Ugoda w Krakowie. Płaca 30 K.

przy nl. Pawiej 4.

Służącego silnego, posznknje zaraz restauracya
na Półwsiu Zwierzynieckiem. —Płaca do 20 K. i utrzy
manie.
Służącej umiejącej gotować i szyć, potrzeba za
raz do jednej samotnej pani w Podgórzu. A dres poda
Inform ator. Posada bardzo dobra.

Kucharki do trojga państwa przy ul. Karmelic
kiej, zaraz potrzeba.
Pokojówka zgrabna, z dłuższemi świadectwami,
również tam.
Chłopak-służący w wieka 16— 18 lat, do ob
sługi ks. Prałata, zaraz potrzebny. Płaca 16 koron
i ubranie obok utrzymania.

Gospodyni- kucharka inteligentna, obeznana
z prowadzeniem gospodarstwa, poszukiwana na pleba
nię. Ma być reprezentantką domu i rozumieć się na tem.
Adres w Redakcyi.

Służąca do państwa na Stradomiu, poszuki
wana zaraz. Pensya 20—24 kor. Obeznana z kuchnią
i sprzątaniem będzie przyjęta.

Służącej do w szystk iego do dwojga państwa,

Lepszej służącej do wszystkiego, posznknje
dom w Dębnikach. Lubiąca dzieci ma pierwszeństwo.

potrzeba zaraz na nl. Morsztynowską l/II. Pensya 16 K.

Panny bufetowej do kawiarni w Krakowie, za
raz potrzeba. Tylko inteligentną lub obeznaną fachowo.

Służąca do w szystkiego, obeznana z knchnią,
poszukiwana zaraz do trojga państwa w Gorlicach. —
Płaca 20 K. miesięcznie.

Kucharka z dłuższemi świadectwami, potrzebna
do dwojga państwa w Bochni. Ugoda w Krakowie.
Lepsza pokojowa ze szyciem, władająca nie
mieckim językiem, poszukiwana do hrabskiego domu
w Krakowie. Pensya 25 kor.

piekarnia

Kucharka uzdolniona w średnim wieku, poszu
kiwana zaraz na wyjazd do kąpiel w Niemczech. Dwoje
państwa. Pensya 35 Marek i osobny pokój. Ugoda
w Krakowie.

Zdolnej kucharki ze świadectwami z arystokra
tycznych domów, poszukuje dwór w Królestwie. Pensya
18 rubli i koszta.

Kancelista, młody człowiek, władający językiem
rosyjskim i niemieckim, poszukiwany do adwokata
w Prusiech. Pensya 120 Marek.

Kucharka uczciwa, z dłuższemi świadectwami,
poszukiwana zaraz do państwa (izrael.) w Trzebini
na dworzec kolejowy. Pensya do z8 kor. miesięcznie.
Na drogę wypłaci Informator.

Kucharka dobra, poszukiwana do lepszego domu
w Szczakowy. Płaca 24 kor. Sprzątanie należy do niej.

Expedytora-inkassenta, samotnego, inteligen
tnego z językiem niemieckim, poszukuje
w Krakowie. Wymagana kaucya 500 K.

Kucharka uzdolniona, potrzebna zaraz do cukierni Michalika w nl. Floryańskiej 45.______________
Fornali na ordynaryę, poszukuje dwór w Grodkowieach.

Fornal do dworu w Kurdwanowie zaraz będzie
Przyjęty.___________________________________________

Chłopaka, w wieku 16— 18 lat, przyjmie zaraz
kawiarnia Warszawska przy nl. Sławkowskiej 14.
Służącej do w szystkiego, poszukuje dom przy
ul. Pędzichów. Musi umieć gotować. Pensya 20 kor.
Kucharki młodszej, poszukuje dom przy nl. K ru
pniczej na parterze. Miejsce bardzo dobre.
Kawiarka rutynowana natychm iast potrzebna
do hotelu w Krakowie.

Służąca (podkuchenua) wiejska dziewczyna, po
trzebna zaraz do bogatego domn w Klaśnie koło Wie
liczki.

Karbowego na ordynaryę, przyjmie dwór w Wrząsowicach koło Świątnik.

Chłopaka służącego do obslngi jednego star
szego pana, poszukuje się natychmiast. — Płaca wedle
zdolności.

Pisarz ekonom iczny w wieku 35 50 lat, z do
bremi poleceniami, potrzebny od 15 bm. do większego
majątku w Krakowie.
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Kucharka bardzo uzdolniona, władająca językiem
niemieckim, poszukiwana do jeneralskiego domu w Kra
kowie. Pensya 36 kor.

Gorzelnik, tęgi fachowiec, z małą rodziną, sznka
posady w Galicyi od zaraz. — Teodor Nierzwicki in
Jescbewo, kreis Schwetz, West-Preussen.

Elegancka pokojówka ze szyciem, umiejąca
niemiecki język, znajdzie dobre miejsce w tym samym
domu, jako panna-służąca. Do robót jest lokaj.

Egzam inow any palacz, posznknje posady. Żo
naty, lat 28, bezdzietny. Adres w Redakcyi.

Pokojów ki lepszej do szlacheckiego dworo, po
trzeba zaraz ze szyciem, naprawkami i cerowaniem.
Wiadomość w Redakcyi.

Kucharka uzdolniona do dwojga państwa i dzie
cka, większy dom koło Trzebini zaraz potrzebna. Oso
bny pokój i 36 K. pensyi miesięcznie.

Praktykant, który ma już początki będzie przy
jęty na dokończenie praktyki w handlu w Krakowie.
Kucharka z dobremi świadectwami, znajdzie po
sadę we dworze w Biskupicach kolo Wieliczki. — P en 
sya 24 K.
Służąca do w szystkiego, do dwojga państwa

M ałżeństwo bezdzietne, mąż rękodzielnik,
żona krawcowa, ludzie młodzi — poszukują posady. —
Wiadomość jak wyżej.
Stangret żonaty z jednem dzieckiem, sznka miej
sca. Adres poda Informator.
Zdolna kucharka, w wieku lat 40, szuka miej
sca. Pensya 40 kor. i wszystko. Dom szlachecki.
Gospodarz (furman i cieśla) lat 48 z pięciorgiem
dzieci z których dwoje do roboty — szuka miejsca we
dworze od Nowego Roku. — Wiadomość pod „Sądel“
w Redakcyi.
Panna służąca z krawieczyzną i szyciem białem,
w wieku lat 32, szuka posady. Chlubne referencye.

przy ul. Straszewskiego natychmiast poszukiwana. Mnsi
być dobrze obznajmiona z gotowaniem. Pensya odpowie
dnia wedle zdolności.

Stangret żonaty, lat 37, z dwojgiem dzieei, sznka
posady we dworze. — (Szott.)

Pomocnik handlow y z działu korzennego, poszu

Furman kawaler, lat 31, szuka miejsca od za
raz. — (Sowiński)

kiwany do handlu w Krakowie. W arunki na miejscu.

Parobka do mleczarni w Krakowie, zaraz po
trzeba. Największa czynność rozwożenie mleka jednym
koniem po Krakowie. Płaca" 20 K. i utrzymanie.

Młodej sprzedaw czyni w wieku 1416 lat, po
szukuje kantyna wojskowa pod Krakowem. Płaca 16-20
kor. > niemieckim językiem ma pierwszeństwo.

Praktykant handlow y z rozpoczętą praktyką,
poszukiwany do handlu wiktuałów i korzeni I. Keinera
w Półwsiu ZwierzyD. ul. Kościuszki 17.

Służącego-parobka do jednego konia, w P rą
dniku białym, zaraz potrzeba. Płaca 20 K. z utrzym a
niem.
Panienka obeznana dobrze z rachunkami, poszu
kiwana do sklepu w Krakowie. Tylko zamiejscowa może
być przyjęta.

Służąca do w szystk iego umiejąca gotować,
poszukiwana zaraz do dwojga starszych państwa w So
bolowie pod Bochnią. Dgoda w Krakowie.
Klucznicy, wiej kiej kobiety, obeznanej z gospo
darstwem, poszukuje dwór w Ryczowie.

Robotników akordow ych do pakowania na
wozów i do ziemnych robót, jakoteż wyładowywania
nawozów sztucznych, poszukuje fabryka Libana w Borkn
Fałęckim. — Zarobek dzienny 4 do 6 K.
Praktykant handlowy, starszy, inb
Młodszy pomocnik handlowy, potrzebny do
handlu p. Wolaka przy nl. Grzegórzeckiej.

Panow ie i inteligentne, panie znajdą zajęcie,
w Seminaryum muzycznem przy ul. Wiślnej 4.

Poszukują posady lub zajęcia.
Młody handlowiec z działa papierowo dewocyjnego i zabawkowego, poszukuje posady od 1 listopada.
Łaskawe zgłoszenia pod „Byt“ poste-restante Tarnów.

Praktykant biurowy, lat 28, sznka posady za
miernem wynagrodzeniem. Zgłoszenia pod S. w Re
dakcyi.
Karbowy, lat 42, żonaty z czworgiem dzieci, sznka
posady na ordynaryę. Wolny jest od 1 października.
Wiadomość pod „R“ w Administracyi pisma.
Inteligentna, bardzo zdolna gospodyni folwar
czna, w wieku 40 lat, sympatyczna i rozumna, szuka
posady w domu zamożnym, najchętniej jako samo
dzielna. Adres poda Redakcya.

Lokaj kawaler, lat 26, z dobremi świadectwami
sznka miejsca. Wiadomość z „Osieka“ w Redakcyi.
Lokaj z dorosłą córką jako pokojówką, szuka
miejsca. Przyjmie miejsce za stróża w Krakowie.
Panna iuteligentna z 5-cioletnią praktyką
kaucyą IO O O K , poszukuje posady kasyjerki
w większym katolickim handlu. Posiada egzam in
z rachunkowości państwowej. Zgłoszenia przyj
i

muje A. Jędrzejowska w Białej.

Gospodyni folw arczna lat 40, ze świadectwami
z większych dworów i prywatnych domów, poszukuje
posady. Adres w Redakcyi.
Mamka zdrowa, sympatyczna z dobrego domu,
szuka miejsca zaraz. Łask. zgłoszenia Bieżanów Nr. 260.
Panna służąca z bardzo dobrą krawieczyzną,
białem szyciem i doskonałem pakowaniem, znająca ję
zyk niemiecki, kilkuletnie chlubne świadectwo —
przyjmie posadę z dniem 15 bm. lub 1/10. Adres poda
Informator.
Inteligentna panna, z egzaminem z rachunko
wości państwowej i buchalteryi, z dwuletnią prak
tyką, poszukuje zajęcia biurowego. Zgłoszenia pod W. N.
do Administracyi Informatora.
M aszynista ślusarz, obznajomiony z oświetle
niem i instalacyą elektryczną, żonaty, lat 28, poszukuje
odpowiedniej posady. Adres w Redakcyi.
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Ekspress stróż, w sile wieku, żonaty, z 3-gietn
starszych dzieci (bardzo porządny człowiek), szuka miej
sca. — Adres poda Redakeya.
Młody człowiek, samotny, lat 29, władający pol
skim i niemieckim językiem, ze świadectwami portyera
w większej fabryce, poszukuje takiej s m e j lub innej
posady. — Adres uoda Informator. —

Gorzelnik żonaty, znający się dobrze na gospo
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
sząca na maszynach i absolwentka Akademii handlo
wej. — Wiadomość w Redakcyi.

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, ul. Ołomuniecka
1. 13 (Śiąsk).
Leśnik p raktyczny, dobry myśliwy, poszukuje
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,
poszukuje posady. Adres poda „Informator".
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
cyi „Informatora".
Kilkunastu dozorców domu różnej kategoryi
z dziećmi i bez, poszukują umieszczenia. Wiadomość
i w ybór w Administracyi.
Kierownik ceglarz rutynowany fachowiec, szu
ka jakiejkolwiek posady. Proszę łaskawie donieść pod
Z. Z. Bieżanów.

Organista, kawaler, poszukuje posady wyłącznie
przy klasztorze, może również udzielać lekcyi na forte
pianie. Wiadomość w Redakcyi.
Poszukuje posady zaraz zdolny rym arz 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.

Rządca z ukończonemi szkołami rolniczemi w k ra
ju, lat 38, z długoletnią praktyką, z jak najehlubniejszemi świadectwami, przyjmie odpowiednią posadę przy
gospodarstwie od 1/10 (na żądanie i wcześniej) na or
dynaryę lub po kawalersku. Łaskawe zgłoszenia upra
sza pod H. S. poste-restante Cło koło Krakowa.
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Dwie bardzo piękne murowane w ille sty 
lowe, z których jedna ma 13 ubikacyi (na parterze
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

Dwa domy obok siebie stojące, a to:
jeden o 3 stancyach, ogródek i stajnia za 3000
koron,

drugi o 4 stancyach, ze stodołą i aU morgowym
ogrodem za 6000 koron do sprzedania w Łagiewnikach
za Podgórzem. Bl. wiadomość: Piotr Fraś, maszynista
w Łagiewnikach 1. 48.
16
W powiecie Dąbrowskim, od miasteezka 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

Dom, obejmujący sklep wiktualny, od szeregu łat
prowadzony, z powodu stosunków rodzinnych tanio do
sprzedania. Potrzebny kapitał 4 tysiące koron. Wiado
mość w Redakcyi.
20
Realność z ogrodem owocowym i wyszynkiem
trunków 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
Dom m urowany o 5 pokojach, 2 kuchniach i 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, jarzyaowego, tudzież 11 morgów gruntu or
nego — w pobliżu dworca towarowego w Krakowie,
jest do sprzedania lub w ydzierżaw ienia. Wiadomość
26
w Redakcyi.
W Nowym Sączu, w śródmieściu, jest do
nabycia

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

plac budowlany
o 300 m° obszara.

Dla przem ysłowca interes!
Bl. wiadomość w Redakcyi.

Realności i majątki.
- 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

27

Parcela budowlana o powierzchni 23 X40 metr.
w pięknej okolicy obok rynku w Suchej jest zaraz
do nabycia pod bardzo korzystnym i warunkami
co do budowy.
Dla handlowca, lub adwokata i lekarza
bardzo korzystne kupao! W iadoność w Redakcyi.

28
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Dom parterowy z piąterkiem, wraz z wieikiemi
szopami, nadający się w zupełności na warsztat stolar
ski lub inne przedsiębiorstwo — 2 minuty od Rynku
głównego, t a i przy stacyi tramwajowej, jest do sprze
dania. — Wiadomość w Redakcyi. —
29
Parcela budowlana o powierzchni 140 sążni
(14—16 sążni frontu), jest do sprzedania przy przy
stanku tramwajowym w Półw siu Zwierzynieckim .
Bl. adres poda Administracya Informatora.
30
Dom drewniany o 2 pokojach z kuchnią i na
piąterku pokój, wraz z 3/4 morgiem gruntu jest do
sprzedania w Zakopanem. Cena 12.000 kor. Zgło
szenia w Redakcyi.
31

Korepetycye.
Celująca absolwentka gimnazyum klasycznego,
poszukuje lekcyi lub korepetycyi. Może przygotować
do m atury gim nazyalnej. Za dodatni w yn ik ręczy.
Lekcye może objąć zaraz. Zgłoszenia przyjm uje Redakcya.______________________________________
Guwerner-filozof z celującem świadectwem doj.
rzałości, szuka lekcyi na prow incyi lub zagranicą.
A dres poda „Inform ator".
N auczycielka języka francuskiego z fortepia
nem, bardzo sym patyczna panienka, poszukuje lekcyi.—
W iadomość pod A. w Redakcyi.
A bsolw ent gimnazyum, poszukuje zajęcia lub
guw ernerki, k tórą zaraz obejmie. A dres: M ateusz Kralisz, W ojsław op. Mielec.
Nauczycielka-bona do starszych dzieci, poszu
kiw ana zaraz, szczególnie do nauki języka niemieckiego.
Rodowite Niemki mają pierwszeństwo. Ugoda w K ra
kowie, przy ul. Grodzkiej.
N auczycielka gim nazyalistka, poszukiw ana
do dwóch uczni z II. i III. kl. gimnaz. na prowincyę.
G uw ernerka na cały rok.
Filozof z II roku, poszukuje lekcyi na przystęp
nych w arunkach. A dres w Redakcyi Inform atora.
M aturzystka seminaryalna, uczenica Konserw atorycm , udziela na przystępnych w arunkach, lekcyj muzyki, śpiewu solowego, konw eraacyi niem. oraz
przedmiotów szkolnych. A dres w Redakcyi.
Konkurs. Zarząd główny Tow arzystw a Szkoły lu
dowej w K rakow ie ogłosił konkurs na posadę n au czy
ciela w szkole TSL. w M orawskiej O straw ie. Kompe
tenci m ają się w ykazać przynajm niej patentem do
szkół pospolitych z prawem nauczania języka niemiec
kiego, przyczem pierw szeństwo będą mieli kandydaci
z egzaminem wydziałowym z I. grupy. Do posady tej
przyw iązane są pobory w łącznej kwocie 2200 koron
(płaca 1700 kor., dodatek na m ieszkanie 400 koron
i dodatek TSL. 100 kor.) K andydat, posiadający egza
min do szkół wydziałowych, otrzym a nadto dodatek
osobisty w kwocie 100 kor. rocznie. Należycie udoku
m entowane podania należy w nieść drogą urzędową n aj
dalej do 5 października b. r. pod adresem Zarządu
głównego TSL. (K raków , F loryańska 15), po uprzedniem bezpośredniem zawiadomieniu Zarządu głównego,
że podanie wniesione.
Bona z kursem freblowskim, znajdzie zaraz umiesz
czenie przy trojgu dzieciach. Niemka ma pierw szeństwo.
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Ogłoszenia matrymonialne.
Kawaler la t 26, posiadający m ajątek ziemski
w artości 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 2 2 “. D yskre
cya i zw rot fotografii pod słowem honoru.
Inteligentny, starszy kawaler, przem ysło
wiec, posiadający własną pracownię i sklep w mieście
powiatowem, pragnie poznać pannę lub 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 łaścicielk a dóbr, starsza pani, w wieku
około lat 60, szuka znajomości w celu matrymonialnym
ze starszym od siebie emerytem na wyższym stopniu,
któryby się zajął prowadzeniem i administracyą ma
jątku. — Adres poda Redakcya.
Kawaler lat 28, urzędnik prywatny, dobrze sy
tuowany z prawem do emerytury, pragnie poznać pannę
z dobrego domu, inteligentną, miłej powierzchowności,
łagodną w celu matrymonialnym. Posag wymagany —
lecz nie konieczny. Sprawę traktuję seryo, anonimy do
kosza. Łaskawe zgłoszenia do 20 października b. r.
z dołączeniem fotografii pod: Jerzy Jaźmiński, okazi
cielowi banknotu 20 koronowego serya 2310 Nr. 036572
poste-restante Kraków, główna poczta. Dyskrecya i na
tychmiastowy zwrot fotografii pod słowem honoru.

Mieszkania i lokale do wynajęcia.
Mieszkania kawalerskie umeblowane.
Szczepańska 5, Św. Jana 28, 26/1 3/II, Floryań
ska 45/IIL, Św. Marka 23/1, (2 pokoje), Grodzka 59/1,
Jasna 7, 6, Zielona 12, Starowiślna 14/11, Bonerowska
5, 12, Librowszczyzna 7, W iślaa 9 (3 pokoje), Smo
leńsk 19/11, 10,27,16/1, 18, 20, Wolska 38, 36/11, G arn
carska 11, 7, 3, 2, Dolne Młyny 9, Rajska 20, (2 po
koje), Karmelicka 32 34, 31/11 (2 pok.), Graniczna 2, 6
(3 pokoje), Jan a Kochanowskiego 12, 14, Grabowskiego
10, 6, Karmelicka 47, 45, Batorego 25 (6 pokoi), 20, So
bieskiego 5, Kremerowska 6, 3 (3 pokoje), Sobieskiego
19, Siemiradzkiego 15, 11, Łobzowska 31, Krowoderska
17, Długa 38, 32, 22, 11, 7.

Nieumeblowane.
Jagiellońska 11, Sławkowska 6, Floryańska 1,19/111
(2 pokoje,) Mikołajska 4, Mały Rysiek 4, Grodzka 32,
35/11 (2 pokoje), 46/11, 50/11, Św. Gertrudy 17, Jasna 8,
Dietla 91, Starowiślna 23, Wielopole 6/II, 7/II, Librow
szczyzna 4, Grabowskiego 6, 4, 3, Łobzowska 31.

1 pokój i kuchnia.
Jagiellońska 9 /II (st.), Św, Jana 28 p. Floryańska
8/1, 16/1, 16/11, 21/111, Zyblikiewicza 10, Mikołajska
4/11, Grodzka 36/11, 4 6 /Ili, Gertrudy 17/1, Dietla 91,
Zielona 25, Wielopole 13, 16, Smoleńsk 15 (st.), 17, 35, p.
W olska 28 p.. 28/111, Karmelicka 28,29,40, 52, 52 (st.),
Batorego 20, Sobieskiego 5, Siemiradzkiego 15, Krowo
derska 19, 21.

2 pokoje i kuchnia.
W iślna 4 p., 4/1, 4/III, Smoleńsk 23/111, W olska
28 p., 28/11, G arncarska 6, Dolne Młyny 5, Kochanów-
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skiego 10, Karmelicka 52, Batorego 20/1, Sobieskiego
6/1, Kremerowska 4, 6,10, 12, Asnyka 7, Dlnga 38,
18, 11, Jagiellońska 8/1, 7/II. Szewska 12/1, Sławkow
ska 6/1, Floryańska 6/II, 47/1, Bosacka 7, Strzelecka
15, Stolarska 13/1, Grodzka 32, 46/111, 50/11, 50/1, 55/1,
71/1 Gertrudy 17/11, Sebastyana 7/1, Jasna 8, Zielona
83, 25, Librowszczyzna 6 p., Bonerowska 5 p., 5/1,
5/II, 5/I1I, 9/1, 11/1, 14 p., 14/11, 14/III.

3 pokoje i kuchnia.

E"
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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.
Panienki z dobrej rodziny znajdą pomieszczenie
z całodziennem utrzymaniem. Ul. Dominikańska l/ l.

Skawińska 13/1. Bosacka 7. Mały Rynek 1. Garbar
ska 8/II. Grodzka 39 p., 39/1, 59/11, 71/1. Sebastyana
10/111. Jasna 8. W rzesińska 11 p. Zielona 11/11. Die
tla 74/11. Wielopola 13, Librowszczyzna 4. Bonerowska
5 p., 5/1, 5/11, 5/III, 4/1, 4/II Potockiego 8 p. W iślna
9. Smoleńsk 26. Garncarska 3, Krupnicza 17, Grani
czna 6. Grabowskiego 8. Batorego 4. A. Mickiewicza
47. Siemiradzkiego 9. Biskupia 3. Krowoderska 25.

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.

4 pokoje i kuchnia.

Studentów na mieszkanie przyjmie p. Artymko
w Dębnikach ul. Zagrody 212. Tania stancya stu

W olska 28, 28. Karmelicka 37. Grabowskiego l l / I ,
11/11, Batorego 26/111. Kremerowska 14, 3. Sobieskie
go 16 B. Skawińska 13/1. Grodzka 59, 71/1. Zielona
11/1, 11/11, 20, 25. Dietla 74/11. Starowiślna 23/1. Bo
nerowska 5 p., 5/1, 5/11, 5/III, 11/11.

Dwie panienki, uczęszczające do szkół, mogą
znaleźć umieszczenie z całem utrzymaniem i troskliwą
opieką. Fortepian w domu. Wiadomość: Radziwiłłowska
1- 11, I- P-_________________________________________
dencka!
Dla P. T. Akadem ików mieszkanie z całem
utrzymaniem, do wynajęcia, przy ul. Grabowskiego 3 p.

W iększe mieszkania.
Szpitalna 17/111 (7 pokoi, przedp., kuchnia). Szpital
na 17/111 (7 pokoi, przedp., kuchnia). Mały Rynek 1
(5 pokoi, przedp., kuchnia). Grodzka 71/1 (5 pokoi,
przedp., knchnia). Sebastyana 10/11 (5 pokoi, przedp.,
kuchnia). Jasna 6/1 (6 pokoi, przedp., kuchnia). Staro
wiślna 16/1 (7 pokoi, przedp., kuchnia). Starowiślna 8/1
(6 pokoi, przedp., kuchnia). Smoleńsk 18/11 (5 pokoi,
przedp., kuchnia), Wolska 28/1 (5 pokoi, przedp., ku
chnia). Garncarska 17 p, (5 pokoi, przedp., kuchnia).
Krupnicza 17 (5 pokoi, przedp., kuchnia), Karmelicka 31
(10 pokoi, przedp., kuchnia). Kochanowskiego 12 (5 po
koi, przedp., kuchnia), Karmelicka 54 (5 pokoi, przedp.,
kuchnia). Siemiradzkiego 4 /II (5 pokoi, przedp., kuchnia).
Asnyka 3 (5 pokoi, przedp., kuchnia). Asnyka 9 (5 pokoi,
przedp., kuchnia).

Stajnie.
Smoleńsk 19. G arncarska 31. Karmelicka '34. Ko
chanowskiego 10. Dietla 91.

Lokale sklepowe.
Gołębia 5. Karmelicka 30. Siemiradzkiego 15. Asnyka
7. Długa 11. Św. Anny 5. Jagiellońska 9. Szczepańska
7. Floryańska 49,44. Plac Dominikański 2, Grodzka
36. Senacka 10. Librowszczyzna 4. Tomasza 20.

Pokój umeblowany, frontowy, z wspólną ku
chnią lub bez kuchni zaraz do wynajęcia przy ul. Radziwiłłowskiej 26 I p. Wiadomość tamże.
M ieszkanie dla kaw alerów jest do wynaję
cia przy ul. św. Gertrudy 24 II. ofic. Zgłoszenia przyj
muje Franciszka Smrokowska ui. Tarłowska 3 I.
(Groble).

Licytacye.
L. cz. E. X III. 5118/12 (23)
Na wniosek Dawida Mandla młodszego i Gusty
Landau jako strony egzekwującej odbędzie się dnia
29 października 1913, o godzinie 9 przed południem,
w biurze Nr. 49 w e. k. sądzie powiatowym cywilnym
przy ulicy św. Jana licy ta cy a następujących realności:
1) realność lwh. 71 gm. R akow ice (dom mie
szkalny jednopiątrowy, murowany, ze stajnią, studnią
i szopą),
2) realności lwh. 74 gm. Rakowice (ogród mogący
być użyty jako plac budowlany).
W artość szacunkowa realności:
ad 1) 38.938 kor.,
ad 2) 11.283 kor.
Najniższa oferta:
ad 1) 19.469 kor.,
ad 2) 7.522 kor.
Poniżej najniższej oferty sprzedaż nie nastąpi.
C. k. Sąd powiatowy cyw., Oddział X III.
Kraków, dnia 21 sierpnia 1913.
Na wniosek Bernarda Josefsthala odbędzie się dn.
8 października 1913 roku o godzinie 10 przed połud
niem w biurze Nr. 50 II. p. licytacya realności lwh.
73 ks. gr. gm. kat. Kraków Ludwinów.
Realność wystawiona na Iicytacyę oszacowana jest
na 16.212 K. Najniższa oferta wynosi 8.106 K.
Poniżej najniższej oferty sprzedaż nie nastąpi.
O. k. Sąd powiatowy cywilny, Oddział XIV.
Kraków, dnia 28 czerwca 1913.

Rozmaite ogłoszenia.
Mieszkania studenckie.
Mieszkanie dla kilku akadem ików z całem
dostatniem utrzymaniem, obsługą i opałem, jest do wy
najęcia przy bezdzietnem małżeństwie. — Umiarkowana
cena. Wiadomość w Redakcyi.

Administracya dóbr Suchej i Ślemienia w majątku
JW . hr. Władysława Branickiego, ma do wydzierżawie
nia browar parowy w Suchej, wraz z całem urzą
dzeniem i zapasami. — Kompetenci zgłaszać się mogą
po informacye do pełnomocnika dóbr pod adresem: Mie
czysław Jaxa Rożen w Buszkowiczkach poczta Żarawno.
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Sklep z wewnętrznem urządzeniem, przy dobrym
trakcie, wraz z koncesyami na sprzedaż wina, dro

Z powodu choroby w ydzierżaw ię św ietnie
rentująca się restauracyę wraz z dobrze utrzy-

bną. sprzedaż tytoniu i cygar, znaczków pocz
tow ych, połączony z mieszkaniem, magazynem, pi

manem 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 k a 
tolikowi. — Wiadomość: Jakób Piotrowski w Gorlicach

wnicą — jest zaraz do wynajęcia. Wiadomość u p. Igna
cego Gorączki, inspektora policyi w Myślenicach.

Sklep w iktualny, dobrze zaprowadzony i ren
tujący się jest do sprzedania w Krakowie w miejscn,
gdzie odbiorcami są przeważnie kolejarze. Wiadomość
bliższa w Redakcyi. —

K A W IA R N IA i RESTAURACYA
z bilardem
i przyrządem m uzyeznym

Osoba inteligentna w średnim wiekn, posznknje

przy jednej z najruchliwszych ulic Krakowa, jest
do sprzedania z powodów familijnych.
Wiadomość w Redakcyi.

m ężczyzny
do wspólnego zarobku.
Przyjmie też posadę za gospodynię do jednej osoby.
Adres w Redakcy:.
Z powodu wyjazdu do sprzedania

Kupię

Handel towarów m ieszanych z w y szy n 
kiem (konsens restauracyjny), trafiką i t. p. przy

kam ienicę wartości 70—80 tysięcy kor. w obrę

ruchliwej ulicy w Krakowie. Wiadomość w Re
dakcyi.

bie Starego Krakowa. Wiadomość w Redakcyi.

Poszukuję do kupna

Restauracya i dom zajezdny

majątku w zachodniej Galicyi od 250—500 mor
gów dobrej ziemi w zdrowej okolicy z domem
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi w do
brym stanie w bliskości miasta, ewentualnie z do
godną komunikacyą stacyi kolejowej.
Pośrednictwo wykluczone. Dokładne opisy
z podaniem położenia, rozmiarów, ostatecznej ceny,
obciążenia hipotecz. i t. p., upraszam nadsyłać do
20/X do Administracyi Informatora — okazicie
lowi kwitu inseratowego Nr. 90.

wraz z koncesyami na wyszynk wódek, piwa, wina
etc. wraz z kompletnem urządzeniem (2 bi
lardy, aparat piwny etc.) jest do w yd zierża
w ienia na lat 3 i więcej pod bardzo dogodnymi
warunkami.
Wymagana kaucya 4000 K.
Bliższej wiadomości udzieli firma Józef Święch
w Myślenicach, o którą najlepiej ustnie się po
starać.
Omnibus z Podgórza 2 razy dziennie.
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Dom handlowy
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i I G N A C Y RAJ AL I SYN
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Kraków, Rynek, ró g ulicy św. Anny. Telefon 2219.
i —'

n o le c a :

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

—

—im■

nn« <

1
y

■■■■■

POŚCIEL w łasnego wyrobu.
KOŁDRY na puchu, wełnie i bawełnie.
MATERACE w łosienne i drewniakowe.
WKŁADY elastyczne wszelkich system ów.
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 wyborze!
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Zakład leczniczy Dra A. Chramca, Tatry.
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W y d a w c a i odpow iedzialny redaktor:

B a z y li M oroz.

Drukarnia A. Rippera w K ra k o w ie .

