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Rok VI.

Kraków, 1 listopada 1909.
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INFO RMATOR
UNIW ERSALNY ORGAN INFORMACYJNY
PISMO PO ŚW IĘCO N E W YŁĄCZNIE NA USŁUGI SPOŁECZEŃSTW A.

Wychodzi w Krakowie 1, 10 i 20 każdego miesiąca.
PRZEDPŁATA:
w Austryi — Rosyi — Niemczech
rocznie
. K. 12-- Rub. 6-—
M.
półrocznie
„ 6 -„ 3-„
kwartalnie „ 3-„ 1-80
„
Numer pojedynczy 40 halerzy.

Redakcya i A dm inistracya:
:
12-6—

3--

CENY OGŁOSZEŃ:
Ogłoszenia (inseraty), za wiersz petitowy

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

lub jego miejsce 15 halerzy.
O głoszeniahandlow epo 20halerzy za wiersz.
D ro bn e ogłoszenia po 4 halerze od słowa.

Dla stałych insercnttiw 10% rabat.

Od Administracyi.
Programem pisma niniejszego jest:

u d zielan ie w szelkich in fo rm a c y i stałym
P ren u m erato ro m pism a bezpłatnie,
mianowicie: kwartalnym w kierunku wolnych posad i najróżnorodniejszych zająć, p ó ł
rocznym w sprawie kupna, sprzedaży i dzierżawy realności, interesów handlowych i prze
mysłowych, zaś rocznym w sprawach kupna, sprzedaży i dzierżawy majątków ziemskich,
w sprawach matrymonialnych i w każdym kierunku.
Służbę wszelkiej kategoryi, Oficyalistów i Urzędników prywatnych etc. poleca się zupełnie
bezinteresownie li tylko Prenum eratorom „Informatora“.
________________________________________________________________________________________________________ r
—
1

Ogłoszenia i anonsy

Uprasza się Szanownych Czytel
ników, aby korzystając z ogłoszeń,
raczyli p o w o ła ć się na „Infor
matora" jako źródło, skąd infor-

wszelkiego rodzaju przyjmuje A d
ministracya „Informatora" po zn i

żon ych cenach i tak: Prenum e

macye zaczerpnęli. Takie pow oły
wanie się wpływa na rozszerzenie
ogłoszeń „Informatora", oraz na

ratorzy płacą w prost tylko koszta
druku, gdyż od ceny zwykłej mają

korzyści powołującego się.

* 15 prc. rabatu.

3.

z _________________________

W olne posady rządowe.
Rada nadzorcza Towarzystwa zaliczkowego z ogra
niczoną poręką w Jarosławiu rozpisuje kunkurs na po
sadę likw idatora z płacą roczną 2.400 kor., z term i
nem wnoszenia podań do 9 listopada 1909.
Ubiegający się o tę posadę mają dołączyć do po
dania świadectwa wiedzy fachowej i świadectwo zdrowia.
L. XIV. 1387/2
Celem nadania posady stałego sługi przy c. k.
Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ogłasza c. k. Namiestnictwo niniejszem konkurs z ter
minem do wnoszenia podań do dnia 15 listopada 1909.
Do posady tej przywiązane są pobory unormowane
ustawą z 25 września 1908, Dz. u. p. Nr. 204.
Do obowiązków sługi należeć będzie:
1. obsługa kotłów parowych, kaloryferów, t. j. pa
lenie, czyszczenie kotłów, naprawa drobnych uszkodzeń.
2. czyszczenie lamp łukowych, zakładanie węgli
i stopek, wykonywanie drobnych naprawek w przewo
dach oświetlenia elektrycznego i dzwonków elektrycz
nych, zakładanie dzwonków elektrycznych,
3. w zakresie urządzeń wodociągowych i klozetów:
wymiana zużytych części i czyszczenie rur,
4. naprawianie drobniejszych uszkodzeń szaf i półek,
5. zszywanie, sklejanie i przecinanie broszur,
6. utrzymywanie porządku i czystości w podwórzu
i krużgankach starego gmachu Biblioteki, oraz na przy
ległych chodnikach ulicznych, sprzątanie w biurach, no
szenie książek i posyłek urzędowych i wogóle załatwia
nie ręcznych robót w służbie bibliotecznej.
Ubiegający się o te posady ma wykazać:
a) znajomość języków krajowych w słowie i piśmie
świadectwami szkolnemi i własnoręcznemi próbami pisma,
b) uzdolnienie fizyczne do pełnienia wyżej wymienio
nych obowiązków sługi świadectwem c. k. lekarza rzą
dowego,
c) nie przekroczony wiek lat 40 (metryką urodze
nia), względnie dla kompetentów z kategoryi uprawnio
nych c. i k. względnie c. k. podoficerów lat 45 (metryką
urodzenia),
d) nienaganne zachowanie się pod względem mo
ralnym i politycznym, świadectwem moralności, wystawionem przez właściwą władzę, jeżeli petent nie pozo
staje w służbie publicznej,
e) dotychczasowe zatrudnienie świadectwami,
f) znajomość rzemiosła stolarskiego lub introliga
torskiego świadectwami.
Podania zaopatrzone w powyższe dokumenty należy
wnosić w oznaczonym wyżej terminie do c. k. Namie
stnictwa we Lwowie na ręce dyrekcyi c. k. Biblioteki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a jeżeli ubie
gający się pozostaje w służbie publicznej, za pośred
nictwem swej przełożonej władzy.
L. 14.341
Przy sądzie krajowym w Krakowie jest do obsa
dzenia posada kancelisty.
Podania o powyższą lub przy innych sądach opróż
nić się mogącą, dla wysłużonych podoficerów zastrzeżoną
posadę kancelisty wnosić należy do 15 listopada 1909
do Prezydyum sądu krajowego w Krakowie.
Celem obsadzenia posad 1. fachowego i praktycznego

kierownika technicznego z praktyką zawodową ponad
3 lata przy tutejszej miejskiej fabryce cegieł, dachówek
i drenów, 2. egzaminowanego m aszynisty do wszyst
kich maszyn parowych z obowiązkiem prowadzenia ślusarni, 3. palacza do pieca kręgowego przy wypalaniu
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dachówek, cegieł i drenów, 4. pomocnika palacza,
5. pisarza i m agazyniera, oraz 6. palacza egza
minowanego do kotła parowego, rozpisuje się niniejszem
konkurs z terminem wnoszenia podań do 15 listopada
1909 r.
Do posady
1. kierownika przywiązaną jest płaca 2.400 kor.
rocznie, ewentualnie i mieszkanie z opałem,
2. maszynisty 1.440 kor. rocznie, mieszkanie i opał
a względnie warunki co do wynagrodzenia dla kierow
nika i maszynisty mogą być obopólnie omówione,
3. dla palacza przy piecu kręgowym 1.200 kor.
rocznie, mieszkanie i opał,
4. dla pomocnika palacza 800 kor. rocznie, miesz
kanie i opał.
5. dla pisarza i magazyniera 1.200 kor. rocznie,
wreszcie
6. dla palacza przy kotle 80 kor. miesięcznie, mie
szkanie i opał.
Należycie udokumentowane podania wnosić należy
do magistratu w Myślenicach.
L. 1769
Niniejszem rozpisuje się konkurs na posadę kan
celisty przy urzędzie gminnym Kamionka str., z płacą
roczną 1.000 kor.
Do podań własnoręcznie napisanych, które najdalej
do 20 listopada b. r. tutaj wniesione być mają, należy
dołączyć:
1. metrykę urodzenia na dowód, że kandydat nie
przekroczył 40 roku życia,
2. świadectwa szkolne,
3. opis życia.
Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, posiadający
egzamin kwalifikacyjny na sekretarza dla gmin objętych
ustawą gminną z r. 1896 lub posiadający dłuższą prak
tykę przy urzędach miejskich.
Posada obsadzona zostanie od 1 stycznia 1910.

Konkurs na posadę konduktora drogowego
przy Radzie powiatowej w Brzeżanach, z płacą roczną
120Ó kor. i ryczałtem na objazdy 800 kor.
Podania opatrzone w dokumenty udowadniające:
1. Nieprzekroczenie 40 roku życia.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Ukończenie krajowej szkoły konduktorów.
4. Znajomość języków krajowych.
5. Przynajmniej jednoroczną praktykę przy budo
wie i konserwacyi dróg.
przyjmuje Wydział powiatowy w Brzeżanach po
dzień 30 listopada 1909 r.
Posada nadaną będzie prowizorycznie — po roku
zadowalniającej służby może nastąpić stabilizacya.

M agistrat miasta Złoczowa rozpisuje niniejszem
konkurs na posadę sierżanta policyi I. kl. z term i
nem wnoszenia podań do końca listopada 1909.
Posada ta nadaną będzie prowizorycznie, poczem
stabilizacya nastąpić może.
Do posady tej przywiązaną jest płaca 1100 koron,
10 prc. dodatek czynnej służby, i umundurowanie z pra
wem do podwyższenia swej rocznej systemizowanej
płacy co 4 lata w pierwszych 12 latach służby po
100 koron.
Uzyskane czterolecie stanowi część składową sta
łej płacy i wliczone będzie do emerytury.
Od kandydatów wymaga się:
1.
Nieprzekroczonego wieku lat 40 i poddaństw
austryaekiego,
3. świadectwo zdrowia,

.1 N F O R

M A T O

R “_________

•

_b

D wie dziew częta w wieku 15 —18 lat, z płacą
2.
dokładnej znajomości w mowie i piśmie języków
po 1 K 60 h. dziennie poszukuje fabryka zapałek w Si
krajowych i języka niemieckiego,
dzinie koło Skawiny.
4. poświadczeń dotychczasowego zajęcia,
5. świadectwa ze złożonego egzaminu na inspektora
Tamże potrzebna również starsza kobieta do
policyi, gdyż sierżant policyi I. kl. będzie zarazem za
gotowania tym dziewczętom.
stępcą inspektora policyi.
Pokojowej do dwojga państwa na wyjazd do
Dębicy zaraz potrzeba. Zgłoszenia pod adresem: Blahout
w Dębicy.

Wolne posady

publiczne i prywatne.
Czeladnika kow alskiego kawalera lub wdowca
pizyjmie zaraz Zarząd dóbr w Sance op. Krzeszowice.
Kucharza w średnim wieku z dobremi świade
ctwami poszukuje restauracya
80 K miesięcznie.

w Zakopanem. Pensya

Służącej do w szystkiego umiejącej dobrze go
tować poszukuje się do dwojga państwa (bezdzietnych)
na Śląsk austr. koło Cieszyna. Pensya od 20 K mies.,
osobny pokój i całe utrzymanie.
M aszynista obznajomiony ze wszelkiemi syste
mami maszyn i narzędzi rolniczych poszukiwany do
biura technicznego w Krakowie.

sklepu Wołkowskiego w Krakowie (linia A-B). W arunki
po 14 dniowej próbie.

D yetaryusza z wyrobionem pismem, obeznanego
dokładnie z prowadzeniem ksiąg gruntowych i pertraktacyami sądowemi, poszukuje notaryusz na prowincyi.
Wiadomość w Redakcyi.

Praktykanta do sklepu towarów kolonialnych
i win w Krakowie, od 15 bm. poszukuje pierwszorzę
dna firma.

Służącej pojedyńczej do dwojga państwa na wy
jazd do Rabki zaraz potrzeba. Zgłosić się do 2 listo
pada w Redakcyi.

Chłopiec w wieku lat 14 jako praktykant do
handlu galanteryjnego E. Śmidowicza w Krakowie za
raz potrzebny.

Praktykanta do sklepu korzennego z ukończoną
I kl. gimn. lub realną, poszukuje firma w Podgórzu.
W arunki umowy po 14 dniach próby.

Służącego biurowego, umiejącego dobrze pisać
i czytać, z pewną kaucyą poszukuje się na prowincyę
od 15 b. m. Zgłaszać się w Redakcyi.

K ancelisty rutynowanego poszukuje notaryat
w pobliżu Krakowa. Pensya wedle zdolności i umowy.

Praktykant w wieku 14— 15 lat potrzebny do

Stałego sługi do Biblioteki Uniwersytetu J a 
giellońskiego w Krakowie od 15 b. m. poszukuje się.
(Patrz konkurs).

Chłopaka w wieku 16 — 18 (wiejskiego) przyjmie
zaraz restauracya w Suchej. Robota około porządków
w restauracyi, czyszczenie nożów i widelców, szklanek
etc. Płaca 10 K miesięcznie i całe utrzymanie.

Czeladnika stolarskiego do robót meblowych;
oraz

Ucznia do praktyki — poszukuje pracownia artystyczno-stolarska w Cieszynie (Śląsk austr.). Oferty
adresować Edward Knirling, Teschen, Honegergasse 15.

D yetaryusz znający się na hipotece i księgach
gruntowych z wyraźnem pismem poszukiwany do kancelaryi notaryalnej koło Krakowa.
Inkassenta oraz agenta z kaucyą 200 K lub po
ręczeniem na tę kwotę przyjmie firma Singer Co. w K ra
kowie, ul. Wolnica 11. Pensya stała i prowizyą.
D ziew ka (nawet z dziećmi) do dworu na ordy
naryę lub na wikt poszukiwana. Płaca 32 K miesię
cznie i litr mleka dziennie, lub ordynarya odpowiednia.
Praca lekka, bo obsługa bydła i trzody.
Dwóch fornali na ordynaryę: 10 korcy zboża,
100 K pensyi, pole pod ziemiaki i kapustę, tudzież litr
do dwóch mleka, mieszkanie i opał, poszukuje od No
wego Roku dwór koło Wieliczki.

Kucharki na wyjazd do Berlina do dwojga mło
dych państwa, gdzie się gotuje i ogrzewa gazem, po
szukuje się zaraz. Płaca 25— 30 marek (27—32 K).
W arunek: znajomość języka niemieckiego i dobre świa
dectwa.

Bufetowej fachowej, o sympatycznym wyglądzie,
poszukuje restauracya hotelowa w Zakopanem. Płaca 20
kor. miesięcznie.

Pokojowej sympatycznej dziewczyny bez frotero

Pokojowa rutynowana z kaucyą 100— 200 K po
szukiwana do hotelu. Pensyi żadnej prócz całkowitego
utrzymania, dochody znaczne.

wania do dwojga państwa poszukuje lepszy dom od 2
bm. Płaca 16 K miesięcznie.

L okajczyka z dobremi świadectwami w wieku
lat 20, potrzeba do obsługi jednej pani na prowincyi.
Płaca 20 K, liberya i utrzymanie.

P łatniczy z kaucyą poszukiwany do restauracyi
na prowincyi. W arunki wedle umowy.
Fanny bufetowej uzdolnionej poszukuje
wiarnia Swałtka w Bochni. Płaca wedie umowy.

ka

Ogrodnik kawaler, znający dobrze swój zawód,
znajdzie umieszczenie natychmiast we dworze pod K ra
kowem. Oferty pisemne wraz z odpisami świadectw
przyjmuje Zarząd Dóbr w Pleszowie.

-.-Małżeństwo bezdzietne, mąż za dozorcę do willi
i sprzątania w pokojach, żona zaś jako samodzielna ku
charka — poszukiwane. Płaca 60 K i utrzymanie całe
dla obojga. Zgłaszać się w Redakcji.
Starszy inżynier cyw iln y (emeryt) lub
Emeryt, urzędnik sądowy, znający się na
hipotece i pomiarach, znajdzie korzystne zajęcie w biu
rze geometry autor, na prowincyi. Zgłoszenia przyjmuje
Administracya pisma.

Kucharki do dwóch panów na posterunek c. k.
żandarmeryi poszukuje się zaraz. Peuya 16 K miesię
cznie z praniem.
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Służącej pojedynczej w średnim wieku poszukuje
mieszczański dom w Niepołomicach. W arunki korzystne.
Niańki do trojga dzieci z pensyą 14 K mies. po
szukuje lepszy dom przy ul. Podwale.

Parobka do restauracyi w Krakowie zaraz po
trzeba. Płaca 14—16 K mies. i całe utrzymanie.
Służącej do dwojga państwa na Prądnik czer
wony potrzeba zaraz. Pensya wedle zdolności.
Służącej rozumiejącej coś po niemiecku potrzeba
do dwojga niemieckich państwa (kapitana) w Krako
wie Płaca 16 K mies.
Kucharki do izraelickiego domu przy ul. Ogro
dowej 8 w Krakowie zaraz potrzeba.

Dozorcy do bydła we dworze poszukuje sią na
tychmiast. Wiek 45 —55 lat. Płaca 16—20 K miesię
cznie i całe utrzymanie.

Stróża-portyera żonatego, bezdzietnego, w śre
dnim wieku (nie starego), którego żona ma sią zająć
praniem u chlebodawcy, poszukuje fabryka w Podgórzu.
Płaca 60 K mies., pomieszkanie, opał i światło.
Osoby do prowadzenia sklepu samodzielnie
poszukuje sią zaraz. Wymagana kaucya w wysokości
400 K.

Poszukują posady lub zajęcia.
Kelner żonaty, bezdzietny, młody, którego żona
ładnie pierze, szuka posady. Może złożyć małą kaucyę.
Wiadomość pod „P“ w Redakcyi.
Akadem ik handlowy-prawnik, ukończywszy
Akademię w Wiedniu, w wieku lat 25, szuka posady
w handlu lub przemyśle. Łask. zgł. w Redakcyi.
Gospodyni w średnim wieku, inteligentna, zna
jąca się na kuchni i gospodarstwie wiejskiera i domo
wem tudzież na szyciu poszukuje posady najchętniej na
wieś. Lubiąc dzieci, zaopiekować się może niemi i za
stąpić im matkę. Łask. zgłoszenia do Redakcyi.
Pomocnik handlowy z działu bławatnego po
szukuje posady. Wiadomość w Redakcyi.
Aptekarz starszy człowiek, dotknięty klęską pożatu, poszukuje posady na prowincyi lub w Krakowie.
Zgłoszenia przyjmuje Antoni Brzęś w Bochni ul. Bracka.
Pom ocnik ogrodniczy w wieku lat 20, szuka
posady od Nowego Koku.

W dowa w wieku lat 32, bardzo inteligentna,
z francuskim i niemieckim językiem, (w gorseciarstwie
zawodowa), szuka jakiejkolwiek posady.
Buchalterka lat 20, pisząca na maszynie, sym
patyczna panienka szuka zajęcia zaraz.

Służąca, młoda i sympatyczna, umiejąca dobrze
gotować, potrzebna do dwojga państwa w Dębnikach.
Płaca 18—20 K mies.

K ilka panienek w wieku 16—18 lat poszukują
posady w handlu, lub w przemyśle. Wybrać można we
dle kwalifikacyi i zdolności — w Administracyi pisma.

Kucharki do restauracyi w Płaszowie poszukuje
sią zaraz. Płaca 20 K miesięcznie.
Parobka do tejże restauracyi również potrzeba.

Osoba energiczna, znająca się znakomicie na go
spodarstwie, kuchni, krawiecczyźnie i szyciu poszukuje
zaraz odpowiedniej posady. Wiadomość: p. Habura,
Podzamcze 26, II piętro.

Likwidatora, względnie rachmistrza, poszu
kuje powiatowa Kasa dla chorych w Bochni,— Termin
wnoszenia podań do 30 b. m.
Dyrektora kierującego, poszukuje Rada nadzorcza
Towarzystwa zaliczkowego w Jarosławiu. Płaca roczna
3.400 kor. i odpowiednia renumeracya. Termin do wno
szenia podań do dnia 25 b. m.
Subjekta fryzyerskiego, poszukuje się zaraz.
Zgłoszenia przyjmie Hałatek, jasło, Hotel Krakowski.
Praktykanta, do handlu korzennego, w wieku
lat 14, zamiejscowego, przyjmie firma Czarnska, w K ra
kowie, ul. Długa 1. 4.
Praktykant biurowy, zaraz potrzebny. Zgło
szenia z podaniem warunków, pod „Praktykant11, poste
restante Podgórze.
Chłopców, do roznoszenia gazet, poszukuje biuro
dzienników M. Hupczyca w Krakowie, ul. Wiślna 1. 2.
Uczeń z II kl. szkoły średniej, zamiejscowy, znaj
dzie umieszczenie w handlu drobiazgowo-ząbawkowym,
pod firmą Stefan Porębski, w Krakowie, Rynek Główny,
1. 32.

Mamka, do niemowlęcia w lepszym katolickim
domu w Krakowie, tudzież
Kucharka, znająca się dobrze na kuchni, z do
bremi świadectwami, potrzebne od 1 b. m. Płaca wedle
umowy.

Dwie przystojne panny z krawieczyzną w wieku
18 i 22 lat (siostry) poszukują zajęcia w handlu, lub
w prywatnym domu jako lepsze pokojowe etc. Wiado
mość w Redakcyi.
Panna z V klasą wydziałową w wieku lat 22,
znająca dobrze krawiecczyznę poszukuje miejsca za bonę
lub do sklepu. Wiadomość jak wyżej.
Buchalter z praktyką bankową (z Królestwa Pol.)
poszukuje posady odpowiedniej w miejscu lub na pro
wincyi z płacą 150 K. mies. Zgłoszenia w Administracyi.
Zdolna kraw czyni poleca się na usługi WW.
Pań. Wiadomość u Sióstr Felicyanek (Matka Teresa)
na ul. Smoleńsk.
Subjekt zegarm istrzowski w wieku lat 18
poszukuje posady. Wiadom. Franciszek Zachara w Porembie Wielkiej op. Niedźwiedź.
M aszynista egzaminowany, obeznany z maszynami
i kotłami parowymi, tudzież ze światłem elektrycznem,
posiadający kurs maszynistów z 21/2 letnią praktyką,
zawodowy ślusarz maszynowy, liczący 21 lat wieku, po
szukuje posady. Adres poda „Informator11.
Leśnik z kilkuletnią praktyką w większym skar
bie wzorowo urządzonym, gdzie prowadzi zarząd rewiru,
zaw ołany m yśliw y, pasiecznik i rybak rozu
miejący się doskonale na budownictwie wiejskiem, mo
gący przytem objąć zarząd folwarku, poszukuje posady
w kraju lub zagranicą. Wiadomość w Redakcyi.

„I N F O B M A T O R “

Pomocnik handlowy w wieku lat 26, rzetelny
i sympatyczny fachowiec z działu korzennego, farbo
wego i wódek, szuka posady. Zgłoszenia przyjmuje Re
dakcya.
Rutynowana

pokojowa

hotelowa, przy

B y ły w oźny sądow y prowizoryczny żonaty,
bezdzietny, zawodowy masażysta, w wieku lat 30, szuka
odpowiedniego zajęcia.
Chłopak lat 18 z Wieliczki, szuka posady do
kuchni, mając chęć zostać kiedyś kucharzem.

stojna w wieku około lat 40, władająca językiem nie
mieckim poszukuje miejsca. Wiadomość pod „Jasło“
w Redakcyi.

Ogrodnik obecnie na posadzie, zmieni takową od
Nowego Roku. Bl. wiad. W Redakcyi.

Leśniczy z egzaminem, kawaler, lat 29, z dob
remi świadectwami, specyalista w kulturach, niemniej
z wszelkiemi innemi czynnościami lasowemi dobrze obznajomiony — poszukuje posady w kraju lub za granicą,
Łask. zgł. do redakcyi „Informator11 w Krakowie.

szuka posady.

Rządca ekonom iczny w sile wieku, wszech
stronnie wykształcony z długoletnią praktyką w więk
szych majątkach w G-alicyi, poszukuje zaraz odpowied
niej posady. Łaskawe zgłoszenia w Redakcyi.
Starszy pisarz gospodarczy ze szkołą rolni
czą, kilkuletnią praktyką w większych dobrach, poszu
kuje posady ekonoma kawalera. Łask. zgł. A. P. poste
restante Radziechów.

Panna sklepow a obeznana z ekspedycyą w han
dlu galanteryjnym bławatnym, poszukuje posady. Zgło
szenia pod „Iwonicz11 do Redakcyi.

K asyerka bardzo sympatyczna panna, w wieku
lat 18, szuka posady, na żądanie złoży poważną kaucyę.
Zarządca hotelu z chlubnemi świadectwami
z językiem niemieckim, francuskim, nieco rosyjskim po
szukuje miejsca zaufania jako administrator domu, in
kasent, magazynier, nadzorca etc.
Oferty ul. Felicyanek 25, I piętro, p. Masłowski.
Pomocnik handlowy, lat 18, bufetowiec, szuka
posady zaraz. Łask. zgł. pod „B" do Redakcyi.
Akadem ik z ukończoną szkołą handlową za gra
nicą, korespondent polsko-niemiecki, z roczną praktyką
w administracyi fabryki, poszukuje odpowiedniej posady.
Wymagania skromne. Adres pod „ F “ poda Redakcya.
Jakiegokolw iek zajęcia w godzinach wieczor
nych (po 6 tej) poszukuje sta ły urzędnik rachun
k ow y znający język niemiecki. Wiad. w Redakcyi.
Majster strycharski do cegielni lub do pod
bierania stawów, poszukuje posady. Świadectwa chlubne.
Wiek 22 lat. Wynagrodzenie wedle umowy. Wiadomość:
Zwierzyniec, cegielnia 103/110.
Blacharz zawodowy, zdolny rękodzielnik Z W ar
szawy, szuka roboty lub jakiegokolwiek innego zajęcia.
Wiek 23 lat, silny i zdrów. Wiad. w Administracyi.

Panienka w wieku lat 17, pisząca na maszynie,
poszukuje miejsca do biura lub do uczenia dzieci. Wiad.
pod „Z“ w Redakcyi.
Chłopak 17-letni, kelnerczyk z zawodu, szuka
zajęcia natychmiast. Wiadomość jak wyżej.

Karbowy żonaty, z czworgiem dzieci, lat 43,
obecnie jeszcze do Nowego Roku w obowiązku, szuka
posady.
Gospodyni i zarządczymi domu w wiekn
lat 36, szuka zajęcia w domu lub do towarzystwa pa
nienek, lektury etc. Wiadomość pod „T“ w Redakcyi.

Palacz egzaminowany, w wieku lat 26, kawaler,
M aszynista rutynowany w wieku lat 52 do wszel
kich maszyn parowych szuka posady.
W ychow aw czyni dzieci rutynowana, zdobremi
świadectwami, w wieku lat 29, szuka miejsca. Wiado
mość jak wyżej.
Pomocnik-korzennik, bufetowiec i farbow iec poszukuje posady. Łask. zgłoszenia B. 90 posterestante Złoczów.___________________________________
M aszynista, kawaler, znający się na systemach
wszelkich konstrukcyi maszyn, oraz elektryce, szuka po
sady. Zgłoszenia jak wyżej.

Nadleśniczy (Akademik) rezerwowy oficer, ze znakomitemi świadect wami zawodowemi i dyplomami, w śred
nim wieku, sympatycznej powierzchowności, żonaty,
obecnie na posadzie w wielkich dobrach w Rosyi, chce
zmienić posadę. Łask. zgł. w Redakcyi.

B liższych informaoyj udziela
się tylko Prenumeratorom.

Ko repety cye.
B yła nauczycielka ludowa poszukuje lekcyi
prywatnej. Wiadomość: Zwierzyniecka 9, II p. oficyny.
Filozof (Polonista i filolog), poszukuje lekcyi lnb
zajęcia biurowego. Wiadomość w Redakcyi pod. „Pę
dzichów “.
Nauczycielki, z wyższem wykształceniem ogólnem, poszukuje się do domu obywatelskiego na wieś,
celem przygotowania jednej uczenicy do IV kl. licealnej.
Ofertę przesłać należy do administracyi „Wieku No
wego", pod liczbą W. T.
Filozof z IY roku, specyalista w językach (filolog)
żonaty, przyjmie lekcyę lub nawet guwernerkę na wsi
za miernem wynagrodzeniem. Zgłoszenia w Redakcyi.
Uczenica z w yższego gim nazyum z do
brego domu, pobożna, bardzo zdolna, poszukuje miejsca
lektorki lub do tow arzystw a starszej pani religijnej
i dobrej. Wiadomość w Redakcyi.
Uczeń z ukończoną szkołą wydziałową i I pół
roczem IV klasy gimnazyalnej, poszukuje posady jako
rysow nik w biurze architekty, geometry lub budow
niczego. Wiadomość: Ignacy Knapczyk, Mszana dolna.
Zdolny i sumienny instruktor (polonista filolog),
poszukuje lekcyi z gimnazyum lub realnych. Zgłoszenia
pod I. L. 7.314 poste restante za okazaniem kwitu inseratowego.

„1 N F O R M A T O E “
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Guwerner starszy, rutynowauy, do uczniów gi
mnazjalnych, specyalista w języku niemieckim, matema
tyce. Adres w Redakcyi.

Elewator na słomę — zupełnie nieużywany do
sprzedania. Wiadomość: Zarząd dóbr Sanka op. Krze
szowice.

Filolog obejmie lekcyę w miejscu lub na wsi.
Udziela też nauki języka angielskiego. Adres w Re
dakcyi.

do sprzedania tuż przy Rynku głównym. Cena 1400 K.
Wiadomość w Redakcyi.

Absolwent szk oły realnej poszukuje zajęcia
biurowego. Wiad. w Redakcyi.

Słuchacz filozofii (zdolny matematyk), poszukuje
korepet.ycyi. Wiad. w Redakcyi.

'§0 $ ^ iłliższycŁ informacyj udziela
eię tylk o Prenumeratorom.

Rozmaite ogłoszenia.
W spólnika do interesu z obuwiem (dwa sklepy)
poszukuje solidna firma w śródmieściu Krakowa. Pożą
dany kapitał 10.000 K, który pod wszelką gwarancyą
ulokowany zostanie. Wiadomość w Redakcyi.
Bilard w dobrym stanie do sprzedania. Wiadomość
Hotel narodowy, ul. Poselska 21. Kraków.
Kupię 12 krów dobrych, mlecznych, nie starych.
Oferty z podaniem ceny nadsyłać: Maciej Maćkowiak
Wiszkowiee op. Szlatten (Śląsk).

Interes bardzo dobrze prosperujący wraz z tra
fiką, w centrum Krakowa, jest do sprzedania. Obrót
roczny 70.000 K. Wiadomość w Redakcyi.
Handel towarów kolonialnych oraz pokoje do
śniadań, w miejscu kąpielowem z powodu stosunków
familijnych, jest zaraz do sprzedania. Zgłoszenia proszę
nadsyłać do administracyi pod „Handel 536“.
Sklep w iktuałów wraz z całem urządzeniem
przy ulicy św. Ja n a w Krakowie jest do sprzedania.
Targ dzienny 40— 50 K. Czynsz z lokalu 70 K miesię
cznie. Cena 900 K. Wiadomość w Redakcyi.
Pensyonat w Krakowie obejmujący 18 pokoi go
ścinnych, z komfortem umeblowanych, wraz z konsensem hotelowo restauracyjnym jest do sprzedania. (Świe
tn y interes!) Wiad. w Redakcyi.
Poszukuję wspólnika do interesu budowlanego
i parcelacyjnego. Bl. wiadomość w Administracyi pisma.

Sto kóp kapusty do kiszenia zaraz sprzeda
Z arząd dóbr G rodkow ice op. B rzezie, stacy a K łaj.
Sklep korzenny z m agią, oraz składem w ę
g la do sp rzedania za przystępnę cenę. W iadom ość przy
ul. Retoryka 13.
Sklep w iktualny dobrze zaprow adzony w n a j
lepszym i najruchliw szym punkcie m iasta, z powodu
w yjazdu zaraz do sprzedania. W iadom ość w R edakcyi
pism a.
Pracow nia stolarska nowo urządzona ze wszystkiem i przynależnościam i, n a w iększą skalę zaprow a
dzona z powodu w yjazdu do sprzedania. — W iadom ość
w R edakcyi.

Sklep towarów korzennych i m ieszanych

Dubeltówka piękna jest do sprzedania u krawca
Szalonka w Krakowie ul. Krupnicza 3 part.
Fortepian w dobrym stanie jest do sprzedania
tanio. Wiadomość: Józef Stopka, Kraków, Długa 7,
I II piętro.
W Zatorze jest zaraz do wynajęcia:

Sklep dla wyrobu wędlin, sprzedaży mięsa
i garkuchnia wraz z mieszkaniem. Interes taki w Za
torze ma wszelkie warunki powodzenia, odbywają się
tam bowiem w każdy poniedziałek jarmarki, a lokal
wspomniany położony jest przy gościńcu w nader ruchliwem miejscu. Interes może objąć tylko człowiek fa
chowy, żonaty. Gotówka potrzebna 2.000 kor. Bl. wia
domości udziela J. Rieger w Zatorze.

Okazyjnie tanio do sprzedania:
Fabryka wyrobów betonowych (jak
posadzki kolorowe, dachówki, kręgi studzienne,
żłoby, płyty chodnikowe, kompletnie urządzona
w ruchliwem miejscu. Zbyt zapewniony. Wiado
mość u Marcina Bebaka w Płazie op. Chrzanów.
Poszukuje się wspólnika czynnego do interesu bar
dzo zyskownego (restauracya) z kapitałem najmniej
5.000 K, który będzie zagwarantowany na towarach.
Interes wyrobiony, bez ryzyka. Bl. wiad. w Redakcyi.

Ogłoszenie.
Dnia 11 listopada 1909 r. o godz. 4 po południu
odbędzie się w biurze Wydziału powiatowego w Żywcu
licy ta cy a na w ydzierżaw ienie na lat 3, począw
szy od roku 1910, 3 stacyi m ytniczych na drogach
powiatowych tj. na stacyi w Sporyszu, Korbielewie
i Zadzielu.
Cena wywołania w Sporyszu rocznie 7.200 kor.,
w Korbielowie 3.900 kor., w Zadzielu 1.617 kor.
W arunki licytacyjne przeglądnąć można w biurze
Wydziału powiatowego w Żywcu w godzinach urzę
dowych.

Repertoar teatru m iejskiego w e Lwowie.
W niedzielę, o godz. 12 w południe, ku uczczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, „Po
ranek uroczysty41 staraniem komitetu.
W niedzielę, o godz. pół do 4 po południu, „Ma
zepa44, tragedya w 5 aktach Juliusza Słowackiego.
W niedzielę, o godz. 7 wieczorem „Złota czaszka44,
J. Słowackiego. Nastąpi „Halka", opera w 4 aktach
Stanisława Moniuszki.
W poniedziałek, o godz. pół do 4 po poł. „Lilia
W eneda44, tragedya w 5 aktach J. Słowackiego.
W poniedziałek, o godz. pół do 8 wieczorem po
raz 26 „Manewry jesienne44, operetka w 3 aktach J.
Kalmana.
We wtorek, z powodu dnia Zadusznego początek
o godz. 8 wieczorem, „Dziady44, Adama Mickiewicza,
sceny dramatyczne, według układu scenicznego Stani
sława Wyspiańskiego.

,.T N F O R M A T O R “
We środę, po raz 2-gi „Sen srebrny Salomei1', dra
mat w 5 aktach Słowackiego.
We czwartek, „Rigoletto", opera w 3 aktach z pro
logiem Józefa Yerdi’ego, gościnny występ Henryka Drze
wieckiego, artysty opery warszawskiej i występ Józefa
Szymańskiego.
W piątek, po raz 1-szy, „Samotni", dramt w 5 ak
tach Gerharda Huptmanna.

Repertoar teatru m iejskiego w Krakowie.
Piątek, „Kordyan", poemat dramatyczny J. Sło
wackiego. Występ M. Tarasiewicza.
Sobota, „Romeo i Julia", tragedya w 5 aktach
Szekspira.
Niedziela po południu, „Wielkie Bractwo", komedya
w 3 aktach A. hr. Fredry.
Niedziela wieczorem „Judyta", tragedya w 5 aktach
F. Hebla.
Poniedziałek po południu, „Młynarz i jego córka",
dramat w 5 aktach E. Raupacha.
Poniedziałek wieczorem, „Noc listopadowa", dzie
sięć scen dram., nap. S. Wyspiański, ilustracya muzyczna
Raczyńskiego.
W torek po południu, „Doktor z musu", komedya
w 3 aktach Moliera; zakończy: „Posażna jedynaczka",
komedya w 1 akcie A. hr. Fredry.
Wtorek, „Dziady", scena dramatyczna w 7 obrazach
A Mickiewicza.
Środa, „Romeo i Julia", tragedya w 5 aktach
Szekspira.
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nicy wartości 50.000 kor., oraz sklepu, z zawodu kupiec
i masarz, poszukuje towarzyszki życia. Bl. wiadomość
w Redakcyi.

W dowiec bezdzietny, starszy, na stanowisku, ożeni
się z wdową lub panną w średnim wieku, przyjemnej
powierzchowności. Mały posag wymagany. Fotografia
pożądana. Zgłoszenia „Zarządca lasów" Potutory, rest.

HPfP* B liższych informacyj udziela
się tylko Prenumeratorom.

Wykaz mieszkań i lokali.
M ieszkania k a w a lersk ie (u m eb low ane).
Szewska 20, II piętro. Szczepańska 3, III piętro.
Sławkowska 6, II piętro. Plac Maryacki 7. Św. Filipa 22.
Ogrodowa 6 (2 pok.). Radziwiłłowska 27. Zyblikiewicza
13 (2 pok.). Pawia 20. Wielopole 14, 8 (z utrzymaniem).
Zielona 4. Jasna 10. Św. Gertrudy 29. Podzamcze 21
(2 pok.). Garbarska 7. Tarłowska 11. Zwierzyniecka 8,
25, 10, 23, 34. Teńczyńska 4. Plac Kossaka 8. Reto
ryka 10. Smoleńsk 27. Wolska 28. Garncarska 5. G ar
barska 12. Krupnicza 28. Dolne Młyny 3. Karmelicka 22
(2 pok.). Łobzowska 25, III piętro (dla Studentów).
Podzamcze 3, part. Helclów 21 (z Ogrodem).
n ieu m eb lo w a n e.

M ałżeństw a.
Kawaler przystojny, blondyn, Polak, doskonały
fotograf zawodowy zamierza założyć artyst. fotograficzny
Zakład w Katowicach (Górny Śląsk).
Która z pań zechciałaby ofiarować swe
serce i potrzebny kapitalik, raczy się zgłosić pod „Gór
noślązak" do Redakcyi „Informatora" w Krakowie,
Wiślna 2.

Teńczyńska 4. Karmelicka 22 (2 pok.). Św. Ger
trudy 29. Szewska 19. Św. Jana 13, II piętro, 2, II pię
tro (3 pok.). Floryańska 28, II piętro (5 pok.), 39, II
piętro, 32, 47, I piętro. Plac Dominikański 3, III pię
tro. Grodzka 25, II piętro, 44, II piętro, 4. Podzamcze
3 part. Rynek 17, III piętro.

1 p ok ój i kuchnia.
Sławkowska 21, I piętro. Floryańska 16, I piętro,
21, I piętro. Szpitalna 5, Grodzka 39, I piętro, 21. R a
dziwiłłowska 19 (2 izby w suter.). Jasna 6 (z nyżą).
Groble 7 (stancya). Tarłowska 4. Garncarska 5 (stancya).
Zwierzyniec 88 (dla bezdzietnych).

Młodzieniec lat 30, przystojny, zdrów i na sta 
nowisku, urzędnik i przemysłowiec dobrze sytuowany,
łagodnego usposobienia, inteligentny, z braku znajowości pragnie tą drogą nawiązać znajomość z panienką
młodą najwyżej lat 24 - 26, przystojną, inteligentną, ła
godnego usposobienia, (najchętniej) muzykalną ze śred
nim posagiem w celu matrymonialnym. Rzecz traktuje
się bardzo poważnie i ręczy za dyskrecyę słowem uczci
wego człowieka. Wiadomość w Redakcyi.

Tarłowska 12. Zwierzyniecka 18. Wygoda 3, I pię
tro. Floryańska 32, II piętro, Mały Rynek 1, 6 .1 piętro.
Zyblikiewicza 10. Zwierzyniec 88 (dla bezdzietnych).

W dowiec bezdzietny, 53 lat, ożeni się z wdową,
któraby rozumiała fach korzenny lub jakikolwiek inny
interes handlowy. Mały posag wymagany. Anonimy do
kosza. Zgł. pod literami „C. D. 63", poste restante
Lwów.

3 p o k o je i kuchnia.
Grodzka 38, II piętro, 44, II piętro. Kanonicza
16 p. Św. Gertrudy 29, Wygoda 3. Smoleńska 26. Wol
ska 28.

Bardzo przystojna sta rsz a panna, w w ieku
la t 38, b ru n etk a, w tuszy, znająca się doskonale na
każdej gałęzi gospodarstw a w iejskiego i domowego,
w ład ająca znakom icie i popraw nie językiem niem ieckim ,
z n ająca szycie etc. — niestety bez m ajątku i li tylko
z w ypraw ą w yszłaby zam ąż za starszego wdowca lub
k aw alera. Bl. wiadom ość w R edakcyi.

4 p o k o je i kuchnia.

W dowiec w wieku lat 45 z czworgiem dziećmi,
z których najstarszy syn liczy lat 19, właściciel kamie

2 p o k o je i kuchnia.

Sm oleńsk 25. F lo ry a ń sk a 14, II piętro, 28 III pię
tro. G rodzka 44, II piętro. K anonicza 16, II piętro.
W ięk sze m ieszk an ia.
Pańska 9 ,1 piętro, 9 pok., przedp., kuch., łaz., oświe
tlenie gaz. Floryańska 14, II piętro, 5 pok., przedp.,
kuch. Floryańska 28, I piętro 6 pok., przedp., kuch.
Floryańska 28, III piętro, 7 pok., przedp., kuch. Kano-
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nicza 16 part., 5 pok., przedp., kuch. Kanonicza 16, II
piętro, 7 pok., przedp., kuch. Św. Gertrudy 1, 5 pok.,
przedp., pok., łaz., gaz.

S k lep y.
Zwierzyniecka 21, 32. Smoleńsk 26, 20. Wolska 38.
Karmelicka 17. Floryańska 16, 28. Grodzka 38, 43.
Plac Matejki 1. Starowiślna 16. W iślna 8 (z magazynem).
Składy.
Szewska 6. Sławkowska 4. Floryańska 39. Zwie
rzyniecka 25 (piwnica).

Stajnia i w o z o w n ia .
Pańska 1 (na 3 konie).

Cztery stajnie, cztery stancyę i cztery
szopy do wynajęcia na składy lub dla fiakrów. Wia
domość ul. Długa 78 II piętro.

Sklep z przedpokojem, kuchnią i odpowiedniem
mieszkaniem do wynajęcia przy ul. Sławkowskiej 30.
Panie uczęszczające na U niw ersytet mogą
dostać umieszczenie tj. pokój umeblowany, wikt hygieniczny i obsługę, pod przystępnymi warunkami. Oglądać
i porozumiewać się można wedle adresu i czasu jaki
poda „Informator".

Realności i majątki.
Dom murowany, parterowy o 9 ubikacyach przy
noszący rocznego dochodu 1452 K netto jest do sprze
dania przy jednej z zacisznych ulic Krakowa. Cena
28.000 K. Dług kasowy 7000 K. na 472% i prywatny
4000 K. na 7°/0 Wiadomość w Redakcyi.
288
Kamienica piętrowa o czterech mieszkaniach
po 3 pokoje z kuchnią i przynależn., przynosząca czyn
szu 3.300 K rocznie jest do sprzedania w Tarnowie.
Długość muru 26 m. zaś szerokość 13-50 m. wolna od
podatku lat siedm. Cena 50.000 K, dług 20.000 K. BI.
obj. udzieli „Informator".
204
W illa murowana, dachówką kryta, o 5 poko
jach, 2 kuchnie, spiżarka, weranda oszklona, z wodo
ciągami, wraz parkiem prześlicznym, ogrodzonym żywo
płotem, wraz z ogrodem owocowym i jarzynowym,
dwoma stawami, i zabudowaniami gospodarczemi, jak
stajnią, stodołą, mieszkaniem dla służby, chlewami etc.
jest do sprzedania wraz z inwentarzem żywym i m ar
twym (meblami). Odległość od stacyi kolejowej 15 mi
nut, a od miasta najbliższego godzinę drogi. Cena
40.000 K (bez długu). Zamiana na kamienicę bez do
płaty dopuszczalna. Bliższe wiad. w Redakcyi.
Kupię dom murowany blisko tramwaju
możliwie z ogrodem w Krakowie lub najbliższej okolicy,
gotówką około 30.000 K. Zgłoszenia w redakcyi „In
formatora".
352

Realność składająca się z domku, stajni, szopy
i około 12 morgów najlepszej ziemi, z których 4 morgi
opasane parkanem z desek, wraz z całym inwentarzem
ogrodowym do sprzedania w Czyżynach pod Krakowem.
Wiadomość w Redakcyi. Może być zamiana na realność
w mieście lub na przedmieściu.
354

Folw ark mały, w obszarze 50 mórg, wraz z par
kiem, pałac o 14 pokojach, budynki gospodarcze w naj
lepszym porządku, również stawy, ogrody etc. —w odle
głości sześć kilom etrów od Krakowa, do sprze
dania. — Wiadomość w Redakcyi.
356
Do sprzedania lub w ydzierżaw ienia
w Bochni:
Dom nowy, murowany, suchy, o 3 pokojach, ku
chni, dwie piwnice, komórki, studnia oraz 500°O ogrodu
warzywnego, nadającego się pod budowę, położonego
przy gościńcu rządowym, blizko kolei, na świeżem po
wietrzu. Cena kupna 14.000 K. Dług 10.000 K. Go
tów ki trzeba li tylko 4 .0 0 0 K. — Wiadomość
w Redakcyi.
357

Dom murowany o sześciu ubikacyach (dwa miesz
kania) papą kryty z 1/i morgowym ogrodem owocowym
i jarzynowym oraz stajenką i komórkami, do słońca,
położony, blisko kolei w Chrzanowie, do sprzedania
Cena 13.000 K, dług 4.600 K. Wiadomość pod adresem:
Henryk Brochocki w Chrzanowie.
361
F olw ark blizko Krakowa i stacyi kolejo
wej obejmujący 67 mórg, wraz z budynkami i inwen
tarzem żywym i martwym oraz ze zbiorami za cenę
90.000 K do sprzedania. Potrzeba gotów ki 3 0 .0 0 0 K.
Wiadomość w Redakcyi.
362

W illa murowana na wsi, blisko Krakowa i stacyi
kolejowej, składająca się z 6 pokoi i kuchni, ume
blowana, połączona telefonicznie z Krakowem zaraz
do w ynajęcia. Do willi należy ogród. Ewentualnie
może być wraz z willą folwark mały do sprzedania
lub wydzierżawienia. Wiadomość jak wyżej.
363
Realność w Bochni, w śródmieściu, domek w do
brym stanie, z czterema obszernemi ubikacyami, ogródek,
korzystnie do sprzedania. Zgłoszenie poste restante
„Interes 8.000“ Kraków.
366
Folw ark składający się z 500 mórg obszaru uro
dzajnej ziemi, z czego około 280 mórg stawów wraz
z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, w odle
głości 7 kim. od stacyi kolejowej Oświęcim, z dniem
1 marca 1910 do w ydzierżaw ienia w dobrach Gró
jec. BI. obj. udzieli adwokat Dr. Gąsiorowski w Oświę
cimiu.
338
W Kossowie (za Kołomyją) miejscowości klima
tycznej jest do nabycia z wolnej ręki pod bardzo ko
rzystnymi warunkami, nowowybudowana, stylowa w illa
o 8 pokojach, kuchni, suterynach i piwnicach wraz
z budynkami gospodarskimi i osobnem mieszkaniem dla
służby, tudzież sad i ogród warzywny w obszarze
morga. BI. obj. udzieli A.ntoni Lewandowski
w Kossowie.
339

872

Ktoby poszukiwał małego, luksusowego
urządzonego m ajątku blisko Krakowa z la
sem i zarybionymi stawami, znajdzie takowy. Bliż
sze szczegóły w Redakcyi.
340

D o m p a r t e r o w y w połowie murowany, w poło
wie drewniany z suterenami murowanymi o 4 ubika
cyach na parterze i 2 na górze z przyległą oficyną
o 1 ubikacyi, w przeszłym roku świeżo gontami pokryty,
z ogródkiem kwiatowym przed domem, z ogródkiem owo
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,1 N F O B M A T U R “
cowym za domem, z przyległym obsianym i obsadzonym
gruntem rozległości 3/4 morgi, odpowiedni na restauracye, handel towarów mieszanych itp. (oraz wikliny
kilkadziesiąt sążni kwadratowych) oddalony 15 minut od
stacyi kolei a 20 minut od miasteczka jest każdego
czasu do sprzedania. Bliższa wiadomość: Jan Mittelstaedt,
ul. Retoryka L. 10, II piętro, od 3—4 po południu.

Dom dwupiętrowy o 5 oknach frontu z balko
nem, bardzo blisko plant, ulicy Sławkowskiej i stacyi
tramwajowej w dzielnicy V., zaraz do sprzedania. Po
trzebna gotówka około 24.000 kor. BI. wiadomość w re 
dakcyi „Informatora*1.
345
Realność obejmująca dom z ogrodem owocowym
w obszarze
kowie jest
Ze względu
ność ta na
Wiadomość

550° □ , w pobliżu parku Jordana w K ra
do sprzedania lub wydzierżaw ienia.
na .bliskość parku i błonia, nadaje sie real
przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe.
w Redakcyi.
347

Parcela budowlana w obszarze 3/ 4 morga (front
30 metrów) przy gościńcu w Rakowicach (3 kim. od
Krakowa) do sprzedania. Cena 7000 K. Wiadomość: Jakób Biernacik, Rakowice Nr. 26.
348
Kamienica trzypiętrow a z dwoma sklepami
na dole, starożytna budowla, z portalem, przynosząca do
chodu 4.500 K rocznie, obdłużona na sume 29.000 K
jest do sprzedania w śródmieściu. Cena kupna 50.000 K.
BI. wiadomość w Redakcyi.
349
Realność w Krowodrzy murowanej, składająca
sie z dwóch kamienic, mianowicie jednej piętrowej,
a drugiej dwupiętrowej — jest, bardzo korzystnie do
sprzedania. Cena kupna 70.000 K. Dług około 29.000 K.
Dochód roczny 5.500 K brutto. Wiadomość w Re
dakcyi.
350
W illa II-piętrowa w bardzo ładnem położeniu,
z oficyną, budynkami gospodarczemi, sadem i ogrodem
4J/2 morgowym, nadającym sie do parcelacyi, nie grani
cząca z innem gospodarstwem, bo wokoło gościniec, jest
zaraz do sprzedania na b. korzystnych warunkach. W ia
domość: Wincenty Sobol w Wi liczce.
342
Realność obejmująca dom mieszkalny, stodółkę,
stajnie, oraz 3/4 morga pola do sprzedania w Limanowy. BI. szczegółów zasięgnąć można w Administracyi
pisma.
353
Kupię kamienicę w cenie od 60.000—70.000 K.
w Krakowie albo w Podgórzu. Wiadomość: „Zgoda**
posterestante, Kraków.

354

Poszukuje sie dzierżaw y w obszarze 200— 300
mórg w zachodniej Galicyi. Wiadomość: w Redakcyi.
355

Ośmnaście morgów pola, dwa ogrody i młyn
oraz zabudowania gospodarcze do w ydzierżaw ienia
od 1 stycznia 1910 w pobliżu Krakowa'. Wiadomość:
Kraków, ul. Dominikańska 3, I jpietro, — drzwi około
schodów na II piętro, od godz 1 —2 popoł. .
356
M ajątek ziem ski w obszarze 300 morgów naj
lepszej gleby w zachód. Galicyi tuż przy stacyi kole
jowej jest pod korzystnymi warunkami do w yd zier
żawienia. Zgłoszenia pod „Dzierżawa** Jasło posterestante.
357

Realność w Nowej wsi narodowej, 900*0 ogrodu
wraz domem mieszkalnym i budynkami do sprzedania.
Dochód brutto 1.460 K. Cena 24.000 K. Wiadomość
w Administracyi pisma.
359
Dom drewniany wraz 4 7 4 morgami dobrego
gruntu blisko Krakowa (mila drogi) z powodu grożącej
licytacyi do sprzedania lub na kilka lat do wydzierża
wienia. Cena kupna 7.000 K, dzierżawa roczna 360 K.
BI. informacyi udzieli Redakcya.
360
Z powodu sprzedaży majątku, kupię niewielki
majątek z lasem i przyzwoitym dworem. Zgłoszenia
do Administracyi pisma.
361

W illa murowana wygodnie urządzona (4 pokoje,
przedpokój, kuchnia, weranda i ogródek z frontu) od
dalona 30 minut pieszej drogi od rynku krakowskiego
jest do sprzedania. Cena 17.000 K. Dług 5.000 K. W ia
domość w Redakcyi.
362
Dom parterowy z ogródkiem składający sie z 12
ubikacyi w Podgórzu (za kościołem XX. Redemptory
stów), niedaleko Zakładu kąpielowego — do sprzedania.
BI. wiadomość: Podgórze, ul. Podskale 2.
363
M ajątek ziemski, koło Wieliczki, w obszarze
200 mórg, a mianowicie 120 mórg roli, 30 mórg łąk,
4 mórg stawów, a 10 mórg sadu, 31 mórg lasu (40letniego) i 5 mórg parku. Pałac piękny, dachówką
kryty, o 20 ubikacyach, budynki gospodarcze w bardzo
dobrym stanie. Cena z inwentarzem 210.000 kor. Dług
73.000 kor. BI. obj. udzieli Redakcya.
364
Majątek, w obszarze 100 mórg z pięknym do
mem mieszkalnym, oficynami, zabudowaniami gospodarskiemi w dobrym stanie, z dużym ogrodem owocowym,
parkiem, młynem i tartakiem wodnym, w okolicy Prze
myśla, 5 kim. od stacyi kolejowej, do sprzedania lub
zamiany za dom w Krakowie. Wiadomość w Krakowie,
ul. Studencka 7, II. p.
365

gpiT* Bliższyoh Łnformaoyj udziela
się tylk o Prenumeratorom.

Licytacyę.
L. cz. E. 549/4
Na żądanie Curtki Facher w (- rybowie odbędzie
sie duia 19 listopada 1.909 o godzinie 9 przed połu
dniem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 4
w Grybowie licy ta cy a połowy realności lwh. 446
ks. gr. gm. Grybów wraz z przynależnościami, składającemi sie z 7 okien wewnętrznych oszklonych, 14 klu
czy, 39 drzew owocowych, 2 grabów młodych.
Nieruchomość powyższa wystawiona na licytacyę,
jest ocenioną na 6460 kor. 40 hal, przynależności zaś
na 101 kor. 40 hal.
Najniższa cena wynosi 3280 kor. 07 hal., poniżej
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie skutku.
W arunki licytacyjne i odnoszące sie do tej nieru
chomości dokumenta, (wyciąg tabularny, wyciąg kata
stralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający
cheć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 4.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Grybów.

„T N F O E I
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L. cz. E. 1118/9
Na żądanie Józefa Laubera, kupca w Jaworznie
odbędzie się dnia 22 listopada 1909 o godzinie 11 przed
południem w sądzie niżej wymienionym, biurze Nr. 5
w Jaworznie lic y ta c y a realności lwh. 1547 ks. gr.
gminy Jaworzno wraz z przynależnościami.

N ieruchom ość w ystaw iona na licytacyę, je s t ocenio
n a n a 1300 kor.
N ajn iższa cena w ynosi 800 kor., poniżej tej ceny
sprzedaż nie przyjdzie dó skutku.
W arunki licytacyjne, które równocześnie się za
twierdza i odnoszące się do tej nieruchomości doku
menta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły
ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia,
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wy
mienionym, w biurze Nr. 5.

C. k. Sąd pow iatow y, O ddział III. Jaw orzno.
L. cz. E . 88/8
Na żądanie Fischla Greifa, względnie jego prawonabywcy Włodzimierza Kodrębskiego zastąpionego przez
dr. Flisa, adw. w Nowym Sączu, odbędzie się dnia 15
grudnia 1909 o godzinie 10 przed południem w sądzie
niżej wymienionym, w biurze Nr. 105 II. piętro, lic y 
tacya 1/3 części dóbr tabularnych Las Jastrzę
bski lwh. 326 objętych.

W ym ieniona część nieruchom ości w ystaw iona n a
licy tacy ę je s t oceniona na 27.190 koron.
N ajniższa cena wynosi 18.126 kor. 68 hal., poniżej
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
W arunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieru
chomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg kata
stralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający
chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze No. 57.
C. k. Sąd obwodowy, O ddział IV. Nowy Sącz.
L. cz. E. 89/8
Na żądanie Towarzystwa kredytowego ziemskiego
we Lwowie, zastąpionego przez dr. Stuhra, adw. w No
wym Sączu odbędzie się doia 15 grudnia 1909 o godz.
10 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biu
rze Nr. 105II. piętro, licy ta cy a dóbr tabularnych
Folwark Stanisławów czyli Budzyń lwh. 577 obj., wraz
z przynależnościami, składającemi się z inwentarza ży
wego.

N ieruchom ość wyżej w ym ieniona w ystaw iona n a
licytacyę je st oceniona na 65.307 kor., przynależności
zaś na 130 kor.
N ajniższa cena wynosi 43.625 koron, poniżej tej
ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
W arunki licytacyjne, i odnoszące się do tej nieru
chomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg kata
stralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający
chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych
w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 57.

C. k. Sąd obwodowy, O ddział IV . Nowy Sącz.
L . cz. E. 2746/9
W tutejszym sądzie odbędzie się dnia 31 grudnia
1909 licy ta c y a realności lwh. 362 i 358 ks. gr. gm.
kat. Nowy Sącz objętych.
Cena szacunkowa lwh. 362, 2365 kor.
Najniższa cena wynosi 1576 kor. 66 halerzy.
Cena szacunkowa lwh. 358, 15.790 kor.
Najniższa cena wynosi 7895 kor.

W aru n k i licytacyjne i dokum enta m ożna przejrzeć
w tutejszym sądzie.
C. k. Sąd pow iatow y, O ddział IV . Nowy Sącz.

A T O R“
L. 12.736/9

Celem zabezpieczenia dostaw y m iewa i kasz tu 
dzież fasoli i grochu dla domów w ięziennych
w Krakowie, Ja śle, Nowym Sączu, Rzeszowie, T a r
now ie i W adow icach oraz dla Z akładu karn eg o w W i
śniczu n a ro k 1910 rozpisuje się licytacyę w drodze
o fert pisem nych n a następ u jące p rodukta spożyw cze:
665 kg
mąka pszenna Nr. 3.
około
Nr. 4.
3.400 kg
Nr. 5.
3.500 kg
Nr. 6.
>5 32.500 kg
4.800 kg
Nr. 7.
Nr. 8.
>? 15.150 kg
48.700 kg
„
Żytna razowa
32.500 kg
Nr. 1.
n
50.000 kg
Nr. 3.
12.350 kg
pęcak
950 kg
otręby żytne
))
4,750 kg
grysik pszenny
n
10.775 kg
kasza jęczmienna (siekanka) „
1.200 kg
kasza tatarczana
V
5 925 kg
kasza jaglana
.n
2.730 kg
ryż cały albo łamany
>?
25.400 kg
fasola
21.300 kg
groch
900 kg
bób jadalny
1.800 kg
kukurudza mielona
Produkty powyższe mają być dostarczone do stacyj
kolejowych w Krakowie, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszo
wie, Tarnowie, Wadowicach i Bochni.
Oferty na wszystkie lub posz -zególne Zakłady wię
zienne, na wszystkie lub pewne gatunki artykułów spo
żywczych marką stemplową na 1 kor. zaopatrzone na
desłać należy najpóźniej do 5 listopada 1909 do godzi
ny 12 w południe do Prezydyum sądu krajowego wyż
szego w Krakowie.

B liższe w aru n k i dostaw y m ogą być udzielone na
żądanie lub też p rzejrzane w D yrekcyi kan celary i Są
du krajow ego wyższego w K rakow ie, w P rezydyach S ą
dów obwodowych w Ja śle, Nowym Sączu, Rzeszow ie,
T arn o w ie i W adow icach oraz w D yrekcyi Z akładu k a r
nego w W iśniczu, w reszcie w Izbie handlow ej, w H ali
zbożowej w K rakow ie i cen traln y m Z w iązku g alicy j
skiego przem ysłu fabrycznego we Lw ow ie.
L. 26.233/09
C. k. D yrekeya okręgu skarbow ego w K rakow ie
podaje niniejszem do pow szechnej w iadom ości, że drogą
publicznej licytacyi zostanie w ydzierżaw iony pobór po
datku konsum cyjnego od wina w okręgu dzier
żaw nym „S k aw in a11 n a przeciąg czasu jednego roku t. j.
od d n ia 1 sty czn ia 1910 do końca g ru d n ia 1910 bez
w arunkow o z m ilczącem przedłużeniem n a la ta 1910
i 1912.
L ic y ta cy a zostanie przedsięw ziętą dnia 16 listopada
1909 o godzinie 9 z ran a w c. k. D yrekcyi okręgu
skarbow ego w K rakow ie, a gdyby się sp raw a w tym
dniu nie skończyła odbędzie się d ru g a licytacya w dniu
23 listopada 1909 rów nież w budynku c. k. D yrekcyi
okręgu skarbow ego w K rakow ie o godz. 9 zrana.
Cenę w yw ołania stanow i roczna kw ota 1125 Kor.
Kto chce b rać udział w licytacyi m a złożyć jako wadyum kw otę rów nającą się dziesiątej części ceny wy
w ołania w gotówce.
Pisemne oferty należy wnosić opieczętowane przed
każdą licytacyę do naczelnika c. k. Dyrekcyi okręgu
skarbowego w Krakowie do godziny 12 w południe,
dnia poprzedzającego licytacyę, a skoro ustna licytacya
się ukończy zostaną oferty te otwarte i ogłoszone.
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„ I N F O R M A T O R“
W arunki licytacyjne można przeglądnąć w c. k.
Dyrekcyi okręgu skarbowego w Krakowie.
Kwity depozytowe na złożone kaucye i książki
wkładkowe kas oszczędności nie będą jako wadya przyj
mowane.
Oferty dodatkowe nie wniesione do licytacyi nie
będą uwzględniane.
Na kopertach ofert pisemnych podawać należy
przedmiot, którego oferta dotyczy, jak również dzień
odbyć się mającej licytacyi.
L. cz. E. 628/9.
Na żądanie Ludwika Hupfelda w Wiedniu, zastą
pionego pszez adw. dr. Herschthala w Brzesku, odbę
dzie się dnia 29 listopada 1909 o godzinie 9 przed
południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr.
16 w Brzesku, licy ta c y a połow y realności lwh.
80 gminy Brzesko, składającej się z prc. bud. i domu
piętrowego dłużnika Floryana Kuhnerta własnej.
Połowa nieruchomości tej wystawiona na licytacyę
jest oceniona na na 15.075 kor., wadyum 150 K 50 h.
Najniższa cena wynosi 7537 K 40 h., poniżej tej
ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
W arunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieru
chomości dokumenta, może każdy mający chęć kupienia
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. 16.
0. k. Sąd powiatowy, Oddział III. Brzesko.
L. cz. E. 343/9.
Na żądanie Idy Loffelholzowej zastąpionej przez
adw. dr. Herschthala w Brzesku, odbędzie się dnia 23
listopada 1909 o godz. 9 przed południem w sądzie ni
żej wymienionym, w biurze Nr. 16 w Brzesku, lic y 
tacya połow y realności lwh. 544 gm. Brzesko Jana
Żeglickiego własnej, składającej się z parceli budowla
nej, domu drewnianego i komórek, wraz z przynależno
ściami, składającemi się z komórek i wychodka.
Połowa nieruchomości tej wystawionej na licyta
cyę jest oceniona na 2510 K, 1/2 przynależności zaś
składającej się z komórek i wychodka na 50 K.
Najniższa cena wynosi 1280 K, poniżej tej ceny
sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
Wadyum wynosi 256 K.
W arunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieru
chomości dokumenta, może każdy mający chęć kupienia
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej
wymienionym, w biurze Nr. 16.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział VII. Brzesko.
L. cz. E. 536/9 (4)
Dnia 20 grudnia 1909 o godzinie 9 rano w sądzie,
niżej wymienionym w biurze Nr. I. odbędzie się lic y 
tacya realności lwh. 59 gm. Bielcza wynoszącej
obszar 9 morgów 192 s .2 bez budynków.
Wartość szacunkowa — po potrąceniu dożywo
cia - 7327 K.
Najniższa oferta wynosi 5326 K.
W arunki licytacyjne i inne dokumenta przejrzeć
można w sądzie tutejszym w biurze Nr. I.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział I. Wojnicz.
L. cz. E. 17/9 (8).
Dnia 1 grudnia 1909 o godzinie 9'30 rano odbę
dzie się licy ta cy a w sądzie tutejszym połowy real
ności lwh. 433 ks. gr. gm. kat. Niepłomice obj. wraz
z przynależnościami.
Nieruchomość ta jest oceniona na 1252 K 30 hal.

Najniższa cena, poniżej której sprzedaż nie przyj
dzie do skutku, wynosi 835 K.
W arunki licytacyjne przeglądnąć można w tutej
szym sądzie.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II. Niepołomice.
L. cz. E. 1621/9 (5)
Dnia 11 listopada 1909 o godzinie 9 przed połu
dniem odbędzie się w sądzie tutejszym, w biurze Nr.
68 licytacya realn ości : a) lwh. 225 i b) lwh.
179 gm. Kurdwanów.
Nieruchomości powyższe ocenione są: a) na 5870 K
i b) na 700 K, bez przynależności.
Najniższa oferta wynosi kwotę: ad a) 3913 koron
32 h., ad b) 476 K 66 hal.
W arunki licytacyjne i inne dokumenta przejrzeć
można w kancelaryi sądowej.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział V. Podgórze.
L. cz. E. 78/9.
Edykt licytacyjny.
Na żądanie pow. Kasy oszczędn. w Wieliczce, za
stąpionej przez adw. dr. Gwidona Friedberga w Wie
liczce odbędzie się dnia 10 listopada 1909 o godzinie
10 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biu
rze Nr 28 licy ta cy a majętności Janow ice lwh.
610 tut. ks. tab. obj w gminie kat. Janowice w okręgu
c. k. Sądu powiatowego w Wieliczce położonej, wraz
z przynależnościami, składającemi się z inwentarza ży
wego i martwego, mianowicie: 14 krów, 2 jałówek, 2 cie
ląt, 3 klaczy, 4 wozów kompletnych, 3 pługów, 3 płużków, 2 wózków, 1 powozu, 1 sani wyjazdowych, 1 rałocarni ręcznej, 1 siewnika i innych drobniejszych sprzę
tów gospodarczych.
Nieruchomość powyższa wystawiona na licytacyę
jest oceniona na 72.738 K 88 h, przynależności zaś na
4293 K.
Najniższa cena wynosi 51.287 K 92 h, poniżej
tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
• W arunki licytacyjne, które się niniejszem zatwier
dza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta,
(wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły oce
nienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przej
rzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymie
nionym, w biurze Nr. 28.
C. k. Sąd krajowy, Oddz. VIII, Kraków.
Na żądanie Mojżesza Goldflussa, zastąpionego przez
adwokata dra Michała Łuszczkiewicza w Wieliczce od
będzie się dnia drugiego listopada 1909 o godzinie 10
przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze
Nr. 15 licytaoya połowy realności lwh. 194 ks.
gr. gm. kat. Bierzanów, stanowiącej gospodarstwo wiej
skie wraz z budynkami i przynależnościami, składają
cemi się z 2 klaczy, 1 wozu gospodarczego, jednego
pługu żelaznego z kolcami, trzech bron i jednej siecz
karni z kołem.
Połowa tej nieruchomości wystawionej na licytacyę,
jest oceniona na 3000 K 50 h., przynależności zaś na
326 K.
Najniższa cena wynosi zatem 2217 K 65 h, poni
żej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.
W arunki licytacyjne i odnoszące się do tej nieru
chomości dokumenta może każdy, mający chęć kupienia,
przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej
wymienionym w biurze Nr. 14.
C. k. Sąd powiatowy, Oddział II, Wieliczka.
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do 00'00. Siemię lniane gal. 00 00—00 00; rosyjs. 00 00
do 00 00; konopne 0'00 —00'00. Lnica 00 00—00'00. Mak
niebieski 27'00—29'00; szary 00'00—00 00. Kminek kraj.
00 00—00-00; holenderski 41'00—43'00. Esparsetta tr.
00'00—00'00. Tymotka 0 0 0 0 —0000. Kartofle stołewe
2 20—270; gorzelniane 0000; pastewne 00'00 — 00 00;
Grysik gruby 22'00—22 50; cienki 21'60— 22*50; Mąka
pszenna Nr. 0 2 2 0 0 —22'50; Nr. 1 21'60—22 15; Nr. 2
21 20 —21-75; Nr. 3 2 0 '5 0 -2 1 '4 0 ; Nr. 4 19'75— 2070;
Nr. 5 1 8 7 5 - 1 9 7 0 ; Nr. 6 1 5 7 5 - 1 7 5 5 ; Nr. 6l/» 14'75
do 1575; Nr. 7L/a 1375— 1475; Nr. 8 na paszę 975
do 10 75. Grysik gruby 22 50—23'00; cienki 2210
do 22 50. Mąka pszenna Nr. 0 22'50—23'00; Nr. 1 21'00
do 22'50; Nr. 2 2P 60—2210; Nr. 3 20'90—2140;
Nr. 4 20-10-20-60; Nr. 5 1 9 4 0 - 1 9 90; tfr. 6 17’50
do 17-70; Nr. 7 15‘uO— 15 50; Nr. 8 12 50 — 13 20; na
paszę0 00—00'00. M ąkażytnia Nr. 00 0 —0 00; Nr. 1 i3"50
do 1600 Nr. 2 00'00—00 00; do pieczenia Nr. 3 10’00
do 10 50; na paszę Nr. 3 8"50— 10 00. Razówka z żyta
węg.00‘00—00 00; z kraj. 12’10—12 55. Otręby pszen. 05'90
do 6 00. Łuski pszenne 5'50—6’00. Otręby pszenne
na eksport 0 0 0 0 —00-00; żytnie 6 1 0 —6-20; ros. 00'00
do 00 00. Ofagi 5"30— 5 60. Mąka czerwona 7’0 0 —7"30
Pęcak długi 1P 25—1175; okrągły 0 0 0 0 —00 00. Pobielanka płaska 12'25— 12’50; okrągła 12'50—1300. Sie
kanka jęczm. 1T50— 1200. Kasza jagi. 1.3 00—13'25;
tatąrczana 17'50-18"00; częstochowska 23"50 —24'00.
Ryż cały 14’25 -1 5 00; łamany 13'25 —13"75.

Cennik ziem iopłodów w Krakowie.
Tendencya spokojna, zaofiarowanie obfite, chęć
kupna ograniczona, obroty mierne.
Pszenica biała 00 00—00'00; tranzyto 00'00—00’00;
czerw, i żółta 1365 —14.15; czerwone i żółte tranzyto
0'00 — 00'00; węgierska 00'00 — 0000. Żyto dworskie
10'40— 10\50; targowe 9 7 0 —10 00; węg. 00’00—00 00;
peszt. 00'00 —00’00. Jęczmień 8'00 —8'25; węgierski
00'00—-0000; tranzyto 0 0 0 0 —00’00; na krupy stary
7'25 —7'50; nowy 0 0 0 —000; na paszę 00'00—00"00;
Owies stary 0 '0 0 -0 '0 9 ; do siewu 00 0 0 -0 0 '0 0 ; na paszę
dworski 08 20—08'40; targowy 07-80 —08 10 Proso zwykłe
0'00—0'00, Kukurudza nowa 00'00—00‘00; stara 00"00
do 00'00; węgierska 7'75 —7*80; stara węgierska 09'25
do 09'55; nowa ros. 0‘00—000; stara ros. 0'00—0'00;
Cinąuantin węgierska 09’25—0 9 7 5 ; stara 09'60— 11'00.
nowa ros. 0 00—00‘00. Tatarkasurow a08'75—09 00. Groch
Victoria 13'00—15‘00; zwykły 12'00—13"00; pastewny
00'00—00 00 Fasola tur. 00'00 do 00"00; cukrowa 18'00
18 50; okrągła 00’00—00’00; długa 13'75 —14 75 ; krótka
0'00—00'00; krasa długa 00’00—0000; krótka 00'00
do 00'00: perłowa 00'00 — 00"00; Bobik 00’00 —00'00;
Soczewica średnia H '0 0 —12'50; wyborowa 12'00 —14' 0.
Wyka 00 00—00'00. Łubin żółty 00'00—00'00; nieb. 0'00
do 00'00. Siano zwyczajne z opłatą spożywczą 4'40—5'00.
Koniczyna past. z opłatą spoż. 5'50—5'80. Słoma
żytnia długa z opłatą spoż. 3'30 — 3 '8 0 ; pszenna
00'00—00'00. Mierzwa żyt. 00'00 do 00'00, Rzepak zi
mowy 14'25—14'75; tranzyto 00'00—00'00. Rzepik 00 00

Ceny za 50 kg, bez opłaty spożywczej (akcyzy).
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2

i

Kraków, Szpitalna 34 (naprzeciw Teatru m iejsk.)
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posiada na sk ład zie m eble od najskrom niejszych
do najw ykwintniejszych a m ianowicie: kompletne
urządzenia pokoi sypialnych, jadalnych, sn!o=
nów i t. p. oraz dywany, chodniki, portyery,
firanki, kapy na łóżka, serwety na stoły, koł=
dry, koce, pledy, poduszki, pokrycia meblowe.

największy skład łóżek żelaznych i mebli giętych
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Z ało żo ny w roku 1872.

Zakład zegarmistrzowski oraz shład wyrobów ze złota i srebra

Zakład artystyczno-kam ieniarski

istniejący od roku 1883 pod firmą:

B R AC I T R E M B E C K I C H

A. H O L IK

w Krakowie, Rakowicka L. 7. (dom własny).
Telefon 462.

Podejmuje się wykonywania wszelkich robót
w zakres ten wchodzących a w szczególności

gro b o w ców i pom ników tak w miejscu,
— ^ jak na prow incyi. Poleca wielki wybór gotowych pomników z piaskowca marmuru i granitu.

Wydawca i odpowiedzialny redaktor: Bazyli Moroz.

w K rakow ie, ul. Sławkowska L. 1

poleca obfity magazyn prawdziwych zegarków genewskich, ze
garów wahadłowych, budzików grających polskie melodye oraz
kolekcyę zegarów staroświeckich. Towar z pierwszorzędnych
fabryk zagranicznych. Poręczenie 3-letnie! Zakupuje zegary
staroświeckie i przyjmuje takowe do gruntownej napraw y.Zakład podejmuje się nakręcania i konserwacyi zegarów ko
rytarzowych i wieżowych w publiczn. instytucyach z gwaran
cyą, za skromnem wynagrodzeniem. Usługa szybka i rzetelna,
ścisłe dotrzymanie terminu przy powierzeniu robót.

Drukarnia A. Rippera w Krakowie

