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Minister-demokrata. 
Na fuarginesie inspekcji p. Ministra S. W. dr Sławoj-Składkowskiego. 

W dniu 21 bm. zajechało pod 
wieczór przed rest. p. Oleksego auto, 
z którego wysiadł generał: lat śre
dnich wraz z jednym jedynym to
warzyszem, najnaturalniej w świe
cie wszedł do lokalu, pozdrowił 
obecnych i prosząc o kolację usiadł 
some skromnie w separatce ! Do
piero nadbieala policja wskazała 
mi to, iż to nie zwyczej,,.y generał, 
aL, sa'!l. p. Minister S. '.N. Dr S!a
woj-Sl�ladkowski ! Nie koniec na 
tern, bo jedzący na sali kierowca 
auta oświadczył naszemu reprezen
tantowi, iż p. Min. - aczkolwiek 
w przejeździe będący oświadczył, 
iż gdyby kto z ludności miał doń 
bezpośredni interes chętnie go przyj
mie ! Pomyśleć tylko, sam p. Mini
ster S. W. 30-miljonowego mocar
stwa - a więc jeden z pierwszych 
obywateli-dygnitarzy państwa nie 
,., aha się ni chwili, ba nawet pa
mięta o tern, że przecież może się 
znaleść htoś w obcem mieście, kto 
chciałby z Nim mówić i oświadcza 
gotowość przyjęcia go w czasie 
kolacji, którą dorywczo spożywa ! 

Jest to rys charakteru, mało zna
ny u nas dotąd, rys charakteru, 
który musi wywołać w obywate
lach poczucie prawdziwego - po
ważania i uznania ! Obcem p. Mini
strowi owe sztuczne odgrodzenie 
od ludności, obcą łatwo zrozumiała 
duma - a dążeniem zbliżenie się 
do tych właśnie obywateli, dla któ
rych ofiarowuje swoją niepoślednią 
pracę ! Nie jest pan Minister z rzę-

du tych, którzy opracowują swoje 
rozporządzenia przy zielonym sto
liku teoretycznie jedynie, bez bra
nia pod uwagę sytuacji wytworzo
nych życiem, ale chce p. Min. do
glądnąć i stwierdzić osobiście, c1.y 

rozporządzenia te są wykonywaue 
i czy są korzystne dla h:dności ! 
Jedzi.e zatem p. Minister bez zapo
wie,.1zcnia, kontroluje i bada, nle 
waha si.� s2m osob's..:i..:: udać aż 
nad granicę i tam rozm::iwiać z ga
zdą-góralem: jak - co - czyście 
zadowoleni, czego wam brak -
coby wam potrzeb:i. ! ? A ludzie pa
trzą, dziwują się, roztwierają z ufno
ścią usta i dziwują się, iż wreszcie 
znalazł się i to ktoś tak wysoko 
stojący, co myśli o ich biedzie i po
trzebach! 

Aby zaś i w podwładnych sobie 
kierownikach administracyjnych wy
wołać tak bardzo potrzebne zbli
żenie się do ludności wydaje p. 
Min. znane rozporządzenie do sta
rostów, które nie wiedzieć dla cze
go pewne odłamy prasy tak ostro 
skrytykowały! Nie są już więcej 
p. starostowie nieosięgalną dla zwy
czajaego śmiertelnika instancją, ale 
każdy - obywatel ma prawo żą
dać od tych reprezeatantów, by mu 
poświęcili chwilę rozmowy! Czyż 
nie 'raduje się serce, gdy flaga 
państwowa łopoce na starostwie, 
a obywate1 każdy ma to przeświad
czenie, iż p. starosta z rozporzą
dzenia tego właśnie ministra-demo
kraty rozmawia z obywatelami o 

Towarzystwo Dramatyczne w N. Sączu 

- przyjmuje -

codziennie w swym lokalu [Sokół -
parter - garderoba Tow.) zgłoszenia na 
członków a to w dnie powszechne od 
godz. 7·30 - 8 wieczorem - w niedziele 
zaś i święta od godz. 9 - 10 rano. 

Dyrel.tor Tow. Dramatycznego 
EDWARD FYDA. 

ici1 lro3lrach, kłopotach, jak ojciec 
z dziećmi? 

Czyż nie budzi najwyźszej ufno
ści dalsze rozporządzenie, że w 
\1·5 paJkacL ,i'eprzyj".::ia można si� 
us�. ,rżyć wpn,.;t bez,,ośredni; 
panu fl'linistrowi ? 

Wyctnvaioby się może, 1z go
dność oficera-generała i Min. Sp. 
Wewn., nie idą w parze ! A je
dnak - przy ogromnym zasobie 
wiedzy admin;stracyjnej jest wła
śnie ta stanowczość i punktualność 
ministra-generała podstawą sprawie
dliwości i tych wymagań, jakie p. 
Min. żąda od innych w myśl haseł 
sanacji, jakie jednak w równej mie
rze dla siebie sameJo stosuje ! 

Ifrótki tyllw czas i to przygo
dt1ie mieliśmy prz.yjemność gościć 
p. mhislra w r,aszyc!i murach, te 
kilka jednak chwil - trzeba przy
znać szczerze - pozostawiły u nas 
serdeczne i pełne uznania wraże
nia. Daj Boże, aby ster spraw we
wnętrznych, spraw dla konsolidacji 
Państwa najważniejszych, pozosta
wał jak najdłużej w tych stano
wczych a przytem szczerze demo
kratycznych rękach. 

--O·•-
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Zdobądźmy się na czyn. 

Pod takim nagłówkiem wylewa żale 
.. Obserwator" w Nr. 3. Kurjera, że nie
powołani ludzie siedzą na czele ró
żnych Stowarzyszeń i instytucyj, że 
rządzą gminą j'ó!ko członkowie Rarly 
przybocznej, nakładają wielkie ciębry 
w formie t;odatków na obywatelstwo, 
bo sami tych pod.:t!tów nie r lac4, że 
z miastem nb mają nic wspólnego, 
że działają iJTO suo bono. .. i dużo, 
dużo jeszcze złego robią. Nawołuje „Ob
serwator" obywateli, by zdobyli się na 
czyn i usunęli różnych profesorów i 
innych niepowołanych z zajmowanych 
stanowisk. Miastem mają rządzić oby
watele, którzy mają doi t�go odpowie
dnie legitymacje. Winni być odpowiedni 
ludzie na odpowie:inich stanowiskach. 

Zostawmy na boku placówki lmltural
ne o które się Obserwatorowi rozchodzi 
tj. Kasyno - czy Sokół. czy czytelnie. 
Do krytyki w tych stowarzyszeniach 
powołani są członkowie na Walnvch 
zgromadzeniach. 

Zastanówmy się jednak uad żalami 
„ Obserwatora" odnośnie do zarządu 
!fRl.iny. Rozważmy, czy „ Obserwato,· "  
i za  nim stojąca grupa obywateli, miał 
uzasadnioną podstawę do żalów. 

Kto płaci podatki gminne ? 
Budżet  gminny za r,,k 1926. a więc 

cyfry, które są najlepszym argumer:.terc., 
wykazuje w p!"zycha-:lach : 

Majątek ruchomy, prJ-cer.ty od lo-
kacyj 5006 zł 

Opiaty i dopłaty 1 92(9 „ 

Prof. Juljusz Jakubiczka. 

Co to jest "Nlaściwie 

radjo ? 
[Kilka słów o radjotelefonji]. 

Niedawno temu zamknięto w N. Są
czu drugą z rzędu w Polsce wystawę 
ra<ljową. Silna frekwencja świadczyła. 
że i u nas wzbudził ten wynalazek za
interesowanie, choć ilość radjoamato
rów, posiadających własne stacje  odbior
cze w stosunku do Zachodu jest zni
koma. 

Radjo ! Jeden z najcudowniejszych 
wynalazków XX. stulecia ! Świat baśni 
i czarów ! Siedząc wygodnie w domu, 
jadąc pociągiem, samochodem, podró
żując wreszcie okrętem, czy aero;ibnem 
może radjoamator usłyszeć prze,,o wie
dnie pogody, najświeżdze wiadomości 
polityczne i giełdowe, odczyty, koncer
ty, bajki dla dzieci a nawet kazania, 
wygłaszane w rozmaitych miastach Eu
ropy, czy też innej części świata. Nie 
potrzebne mu paszporty, nie istnieją 

Patenty od trunków 50)0 
Podatek obrotowy 54350 " 

od patentów 27400 „ 
gruntowy 4000 „ 
od przeniesienia 8500 

.. od spożycia iJwns.J 85000 :: 
30% pod. dochodowy 89100 „ 
Od ładunków kolejowych 44340 „ 
Od lokali 54769 
Hotelowy 2500 
Kina, teatry 12000 • 
Szyldy, ogłoszenia 6000 " 
Spadki 1000 " 
Psy 2000 

„ 

Targowe 40000 • 
Oględziny bydła 4000 
Od światła elektr. 12000 
Oplata za rzeźnię 70000 
Kopytkowe 25000 
Kanałowe 14000 
Wodociągowe 1 14000 " 
?l_lrągło biorąc wpływa do Ifasy miej-

sk1eJ 600000 złotych rocznie. 
Z czyichże to kieszeni wpływają te 

podatki ? 
Puza przychodem od majątku rncho

mego, poza podatkiem gruntowym i od 
przeniesień, poza podatkiem spadkowym 
i podatkami luksusowemi, tj. od powo
zów, aut  i broni, które obciążają tylko 
pewne sfery obywat�)stwa, a które sta
nowią stosunl;owo drobną kwotę około 
30000 z'.olycr• , res2t� tj . olbrzymią su
mę ponad p61 miljona złotych opłacają 
wszyscy ! 

Płaci i adwo!:at i profesor, płaci ku-

dlań granice mi�dzypaństwowe, olbrzy
mie lądu przestrzeni0 ni groźnych mór7 
bezmiary ! Nie, radjoamator bowiem od
bywa w tym celu podróże, zwykłym 
niedostępne śmiertelnikom. To - w ota
czajacej nas przestrzeni płyną fale elek
tromagnetyczne, wysyłane na wszystkie 
strony ze stacyj ,  należących do t. zw. 
broadcastingu, a więc ze stacyj. które 
organizują odczyty, koncerty itd., prze
znaczone specjalnie ku pożytkowi i 
przyjemności ich abonentów. Te fale 
pędzą z ogromną szybkością 300.000 
km. na sek. nie znając przeszkód, nie 
dbając o odległość ! 

Schwytajmy teraz te fale i przemień
my je w naszym aparacie odbiorczym 
na dźwięki. Dokonamy tego radjotele
fonem czyli urządzeniem do przenosze
nia dźwięków ; mowy ludzkiej, śpiewu, 
muzyki, za,Jomocą fal elektromagnety
cznych bez żadnych widocznych prze
wodnikó .v, Czyż to możliwe ? - pomy
śli niejeden z niedowierzaniem? Tak, 
nawet powietrze nie jest zbytecznem. 
Jedynym łącznikiem pomiędzy stacją 
wysyłającą fale, czyli tzw. stacją nada
wczą a stacją odbiorczą jest niewy-
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piec i przemysłowiec, płaci urzędnik 
zarówno wysoki. jak i ten drobny, pła
ci robotnik. bezrobotny, wdowa i eme
ryt. Prawda, że podatek obrotowy płaci 
kupiec, prawda, że i podatek od ładun
ków kolejowych i od spożycia płaci 
kupiec ; prawda, że podatek od .rzeźni, 
czy opiaty targowe za oględziny by-. 
dla, obciążają pozornie masarz y czy 
rzeźników, ale przecież kupiec i rzeźnik 
czy przemysłowiec nie wyciąga pienię
dzy ze swoich oszczęd'lości, czy ma
jątku prywatne,10, ale wszystkie te po
datki kalkulu,ie w t:>warze, czy w ro
bociźnie i przerzuca j�  na konsumen
tów. Czyli : te pól mi!jona złotych wpła
ca ten, który je chl�b czy mięso, pije 
wódkę czy piwo, pali w piecu, oświetla 
mieszkanie, soli ziemniaki, pali pa;:;iP
rosa, nosi koszulę, chodzi w bubc.1 i 
ubraniu ! · Jedynie urzP,dnik, któremu 
ściąga się z pob:iró·,v służbowych po
datek dochodowy, niema na kogJ prze
rzucić tego pndatku. Zarzut więc, że 
pewne sfery obywatelstwa, pedatków 
gminnych nie płacą, jest bezpodstawny 
i wynika tylko z niezrozumienia gospo
darki gminnej. Na tej też zasadzie uzna
je się starą ordynację wyborczą do 
gmin za krzy wdzącą ludność miast. 

Na tej zasadzie dąży się do z:niany 
ordynacji wyborczej do ciał samorząrlo
wych. 

Niema takich, ktćrzy pod:i tków nie 
płacą. 

Płacą je wszyscy - wszyscy te± 
mają prawo równe de rz:;idów w gmi
nie. 

Ciąg dalszy nastąpi. 

cz:nval ia nasz 1rni zmysla:ni, taje mnicz i 
substancja, wypełniająca cały wszech
świat. To jest eter kosmiczny czyli 
powszechny. 

Weźmy pod uwagę znany przykład. 
Rzuciwszy kamień na powierzchnię sta
wu wywołamy przez to zaburzenie ró
wnowagi spokojnej wody. r,nszerzające 
się coraz dalej na w,:;�ystkie strony 
pod postacią fal. Te fale są utworzone 
z następujących naprzemian grzbietów 
i dolin. Odległość między sąsiednimi 
grzbietami lub naj Jliż,zemi dolinami 
nazywamy dłu,iością fali. Ta fala roz
chodzi się we wodzie ; ośrodkiem prze
wodzącym jest woda. 

Szarpnijmy teraz napiętą strunę. Obe
cnie drgająca struna staje się źródłem 
pewnego zaburzenia równowagi w po
wietrzu i tworzy w niem fale głosowe. 
Rozchodzą się one w innym ośrodku 
w powietrzu. Podobnie możemy wywo: 
lać i w eterze pewne zaburzenia, które 
rozchodzą się w nim również na wszy
stkie strony, jako fale elektromagne
tyczne. 

Ciąg dalszy nastąpi. 
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Towarzystwo 

do miejscowego 
O d  dziewięciu lat pracuje n a  tutej

szym gruncie Towarzystwo Dramaty
czne. Jak rok długi odbywają się co
dziennie próby w garderobie teatralnej 
do godziny 10  lub nawet 1 1  w nocy ! 

Co miesiąc wystawia się na scenie 
Sokola nową sztukę, a szereg prac po
mocniczych absorbuje resztę czasu wol
nego od zajęć zawodowych. Trzeba na 
to dużego zaparcia się siebie, dużej 
energji i prawdz1·Nego umiłowania Sztu
ki  teatralnej ! Rezultat pracy dziewięcio
letniej wielki : 292 pr::edstawień miej
sc�nvych, a w tern 1 1 2 premier ! !  Pod 
względem artystycznym - śmiemy so
bie pocalebić - należymy do najlep
szych zes;,olów amator3';.ich w Mało
polsce, a kto wie,  czy nie w Polsce 
wocóle Porów:iywan•J nasz teatr z te
atrami miast stołecznych, nie szczędzo
no komplementóv. ,  za które byliśmy 
wdzięczni - były briwiem świadectwem , 
jak społeczeństwo oceniało długoletnią 
i sumienną pracą Towar;:y:;twa. Nie
wątpliwie by!y momenty zachwiania się. 
chwilowego wyczerp ania, niejednokro
tnych niedociągnięć w grze lub w wy
stawie sztuki - al') są to objawy wła
ści we naturze ludzkiej. Ifażdy przecież 
przeżywa chwile zw::itp:enia i słabości, 
zan·m powrotn:1 fala ener,ji pchnie go 
znowu do nowych wysiłków ducha i 
umysłu. Tak samo, a nawet tern!iardziej 
Towarzy!;(wa jako ;o;rzeszenia ludzki �. 
przeży�·ziją ce.wile wyc::'-!rpania i na
pływów encrgji ; niema takiej crgani
zacji, któraby przez szereg lat szla je
dnostajną drogą swego rozwoju, zwła
szcza gdy jej członkowie pracują nie ' 
za pieniądze, ale ideowo... . ludzką rze
czą jest błądzić - natombst rzeczą 
społeczeństwa jest znaleść wyrozumie
nie dla takich błędów i wspierać wy
siłki swoich organizacyi na tyle, aby 
błędy powtarzały się możliwie rzadko. 

Towarzystwo Dramatyczne było za
wsze pupilem miejscowego społeczeń
stwa, cieszyło się stalą jego sympatją. 

Wskazywano na Towarzystwo, jako 
rra jedynie czynną narodowo-kulturalną 
placówkę w Sączu - placówkę, która 
potrafiła skupić w swojem gronie ludzi 
o rozmaitych p!·zekonaniach politycznych 
pochodzących ze wszystkich zawodów 
i stanów ::;połecznych, a związanych ze 
sobą szczerem i prawdziwem umiłowa
niem Sztuki teatralnej. Dlatego też, do
cenhjąc ważność swych zadań i obo
wiązków, w imię tej sympatji, jaka łą
czyła scenę z widownią, zwracamy si ę 
dziś z ape!e:n do społeczeństwa, aby 
ono w;;ps·l J nasze wysiłki i nadv,ątlo
nym szeregom dostarczyło nowych sil 
aktorskich. Brak nam nowych czl.:m
ków ! Niewątpliwie, że rdzeń Towarzy
stwa, owa garść ludzi, która przed laty 

Dramatyczne 

Społeczeństwa. 
rozpoczęła pracę teatralną w Sączu, 
prawie nienaruszona tkwi na posterun
ku - ale rok rocznie ubywają jedno
stki czy to skutkiem zgonu, czy prze
niesieni,, ,  czy wreszcie skutkiem naj
więL,sze,j naszej warL::ści a zarazem 
choro!Jy tj. ,. ;;imatorstw;::" ,  Bo i ama
torctwo obok .. . .  ybitnych zalet ma swo
ją wie fa ą wadę, a mianowicie : wyczer
panie. Aktor-amator gra tylko tak długo, 
jak dlu30 w grze znajduje przyjemność; 
Z'l.Ś ;;ra i:nrawia mu przyjemność tak 
długo. jak długo potrafi wygrzebywać 
w sobie coraz to nowe elementy twór
czości - jak długo stwarza coraz to 
no ·:e !ypy, pogłębia svioją technikę 
SC<:!'1iczną itd. Im duszz: bogatsza i ta
lent większ:•, t�m zapas energji starczy 
na dłużej .  Ale gdy aktor-amator zacznie 
s;ę w swoich kreacjach powtarzać -
nuży rubliczność . .,marny go dość" -
.. zawsze ten sam" - a co gorzej : nu
ży same:-Jn sie�ie i wtedy niema takiej 
sil; na świecie, któraby g <J  popchnęła 
do dalszej gry na scenie. Powtarzanie 
tego samego typu, na tym samym ć to
pniu doskonałości, obrzydz.:i �u nie
świadomie pracę, a ponieważ gaży nie 
bierze, wobec tego pcd lada pozorem 
wycduje się z Towarzystwa, czasem 
więcej zręcznie, czasem mniej.. . .  Oto 
są gló ,vne pr:r.yczyny stałego kruszenia 
się „starych" sil, podczas gdy nowego 
ich na;Jlywu r:: e było. 

Tow.:ir.:_v:;two Dramatyczne żywi na
dz ej ę,  że a;:,el jego do społeczeństwa 
odniesie pożądany skutek. Wszak tru
dno przypuszczać, aby wszystkie siły 
zcl.olne cło pracy scenicznej były ju:i: 
przez nas zużyte .  

Zwracamy się tedy do tych wszy
stkich : 

1 ]  którzy pracowali na polu tea lral
nem w naszem lub innem mieście: 
do tych : 

2] którzy nie występowali jeszcze na 
scenie,  a le czują w sobie możność 
i chęć efo pracy scenicznej ; 
do tych : 

3) którzy mają ochotę i chęć po te
mu, aby dopomóc w czynnościach 
technicznych i administracyjnych 
[zmiana i budowa dekoracji, rekwi
zytornia, kostjnmerja, zajęcia gospo
darskie itd.] - aby ci wszyscy 
w jak najkrótszym czasie zgłosili 
się na członków Towarzystwa. 

Zgłoszenia przyjmować się będzie 
codziennie przez cały miesiąc luty w 
lokalu Towarzystwa {Tow. f; imn. So
kół - r;arter - gar.:!eroba Tow. Dra
matycznego] w dnie powszednie od 
godz. 7·30 - 8 wieczorem, w niedzie
le i święt a od godz. 9 - 10 rano. 

Z dniem 15 lutego zostanie otwarty 
dla członkó w  nowo-przyjętych kurs dra-

matyczny pod kierownictwem pp. prof. 
Barbackiego Bolesława i Komara Sta
nisiawa, który trwać będzie do końca 
bieżącego sezonu. 

Za Dyrekcję Tow. Dramatycznego ; 
Migacz Józef Fyda Edward 

sekretarz. dyrektor. 

Po l n a  d roga i „ R iv ie ra" 

w ś ród m i eśc i u .  

O d  jednego z naszych czytelników 
otrzymujemy następującej treści artykuł : 

Kto chce zobaczyś, ja:, wygląda troska 
Magis +ratu o śród:nieście, niech zada 
sobie trudu {zapisane mu to będzie w 
niebie !] i przewędruje ulicę Malejki. 
Niech ::ię jednak z góry przygotuje  na 
to, iż rozbije nos lub ziarnie jedną z 
kończyn, zostawi buty w biocie, a w 
najlepszym rnzie zatraci zmysł powo
nienia na iJewien czas, zaś oczu nigdy 
już potem nie zechce skierować w ir.a
tejkowską [sic !] stronę. Jeśliby i tego 
mu ąylo mało, niech zejdLie nieco ku 
szpitalowi powszecinemu i zobaczy 
osobliwą Rivierę podmiejską, która 
roztacza się na całej prze5trzeni �ą
cznilm. Pozna tam cuda higjeny śmie
tnisk, odpływów miejskich i szpitalnych 
{brak kanałów) wyrwy krenowe  i szcząt
ki płotów,  napotka indywidua z pod 
ciemnej gwiazdy ! 

A trzeba wiedzieć, że ulicą MateJki 
w9drują mnogie rze3ze młocizi-ży :;zkoi
nej ,  odwiedzajicy chorycil i cmentarz 
tą wyboistą uiicą wożą chorych {!] a 
nad Rivierą !4cznikową odpoczywają 
w oi:,ro ::!.,:ie szpitalnym cnorzy, wdecha
jąc soc::yste powietrze dla - zdrowia ! 

Mieszkańcy tej ulicy !iiikakrotnie 
zbiorowo i pojedynczo, ustnie [delega 
cje] - pisemnie, sarni i łącznie z zarzą
dem szpitala zwracali się do Magistra
tu z grośbą o regulację tej ulicy i Łą
cznika. Słyszeli oni już dużo słodkich 
obietnic i uroczystych zapewnień o 
.. wstawianiu• do budżetu, robieniu pla
nów pomiarów itp., co jak się okazuje 
zakrawa na kpiny. Robi się inwestycje 
dla głośno krzyczący<'h i wpływowych, 
robi na ogół bez planu i systematy
czności. Biuro techniczne od lat płynnie 
deklamuje na temat ulicy Matejki zapo
minając, że .gadana" inżynierja nie 
zmieni stanu rzeczy. 

Zniecierpliwieni · i oburzeni mieszkań
cy tej ulicy wołają ponownie tą drogą 
publicznie o zajęcie się nią. Może tym 
razem poruszy się sumienie Ojców 
miasta ! 

K u r s a  s z o f e r s k i e  
zawodowe i amatorskie 

i nż. St. Dziewo lsk iego 
Nowy Sącz. u l .  Kunegu ndy 14. 

Wpisy na kurs wiosenny. 
Egzamin na miejscu. 
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Dziwne odznaczen i e ! 

Tygodnik „Lud katolicki" w Nr, 3. 
z 16 bm. pisze pod powyższym tytułem: 

W dniu 1 9  grudnia, w niedzielę od
był się w N. Sączu w sali ratusza z 
okazji okręgowego Zjazdu nauczyciel
stwa sejmik oświatowy. Na zakończenie 
tegoż sejmiku o :lznaczono kilka osób 
pamiątkowym orderem 3-go Maja, na
danym przez ministerstwo spraw we
wnętrznych, za pracę społeczną i oświa
tową. Byłoby wszystko w największym 
porządku, gdyby między innemi nie 
został odznaczony p. Błażej Potoczek, 
prezes pow. kół młodzieży z Rdzio
stowa Jest to bowiem jeszcze tajem
nicą p. Błażeja za co otrzymał ten 
order, gdyż społeczeństwo nie widzi u 
niego żadnych zasług społecznych ani 
oświatowych. Zrozumiały zapewne to 
władze i na sejmik wcale nie przybyły, 
ani nie były obecne przy wręczaniu 
orderów. I słusznie. Bo i za cóż pupi
lek posła Narcyza Potoczka otrzyma! 
ten order ? Chyba tylko dlatego, że 
jest krewnym p. posła, dynastycznego 
rzą:lcy w powiecie ? Gdzież jego zasłu
gi. za które order otrzymał ? Czy 
można do zasług społecznych :.aliczyć, 
że jako prezes pow. kół m!odz., przy 
M. T. R. ws!awil się jako rozbijacz 
rzeteL,ej pracy Stow. Młodzieży Pol
skiej w ziemi sandeckiej, że miast pro
pagowania zdrowej oświaty i wycho
wa:1ia obywatelskiego w duchu reli
gijno-narodowym, przez „Kola młodzie
ży" ,  które urządza1y i urządzają przed
stawienia nocne, z zaba,.vami i pijaty
kami nocnemi, wprow.1dzil zgniliznę 
moralną i duchową, wszczepia! niena
wiść do katolickich organizacj i  i ducho
wieństwa ? Przez partyjne po!ityltier
stwo sial niezgodę wśród młodzieży 
ziemi sandeckiej, pozbawiając ją zdro
wego krytycyzmu, wychowując ją na 
piastowych janczarów. T. S. L. chyba 
za to zawiesiła order na jego piersi, 
że ją wprowadził w błąd przy zeszło
rocznym obchodzie 3. Maja, kompromi-· 
!ując komitet i uniemożliwiając innej 
organizacji młodzieży uroczyste wystą
pienie w narodowem święcie. Dziwnem 
jest, że T. S. L. w N. Sączu, nie wi
działo innego kandydata do odznacze
nia, gdy już chciało koniecznie młodego 
człowieka udekorować orderem. 

Doprawdy, dziwne rzeczy się dzieją. 
Odznacza się krzykaczy, partyjników, 
a pomija ludzi uczciwych, naprawdę 
godnych odznaczenia. 

Dla uspokojenia wzburzonej opmJt 
publicznej byłoby wskazanem, aby pan 
mini3ter spraw wewnętrznych S!awoj
Skladkowski wglądną! w tę sprawę i 
wyświetlił, za co pan Potoczek otrzy
mał order 3. Maja. Bybby też wska
zanem, aby w przyszłości nasze wła
dze więcej zwracały uwagę na tego 
rodzaju odznaczenia. 

KRONIKA. 
Kino „Sokół" dnia 28, 29 i 30 stycznia 

• O czem się nie myśli". - Dramat oby• 
czajowy w 1 0-ciu aktach. 

Kino „Wiedz:a" dnia 28, 29 i 30 sty
cznia „Najukochańsza żona Maharadży" 
Potężny dra.mat w 10-ciu aktach. 

Bibljoteki : im. Szujskiego, otwarta co
dziennie od godz. 3·30 popoi. 

Kasynowa : w poniedziałki od 7 - 8 
wieczorem. 

Cz:ytelni Kobiet. wtorki i piątki od 
5 - 6 wieczorem. 

T. S. L. : wtorki i piątki od S-30-6'30 
wieczorem. 

„Nowości" [gimnazjum II.] wtorki od 
6 - 7 wiecz. 

.,Sokół" w poniedziałki od 5 - 6 w. 

Osob iste. 

Dr Kazimierz Duch starosta nowosa11-
decki wyjechał do Warszawy na 1 0-dniowy 
kurs dla starostów przy M. S. Wewn. Kie
rownictwo Staro�! wa w czasie nieobecności 
dra Ducha sprawuje zastępczo referendarz 
p. Stanisław Wygrzywalski. 

Dr Fra nciszek Pary !ewicz dotychcza
sowy naczelnik sądu powiatowego w �iuszy
nie mianowany wict>preze�em sądu okrc;gowe
go w N. Sączu objął jui swe urzędowanie. 

SprawUJąC swó.i urząd w Muszynie zdoła! 
souie zaskarbić uznanie całego tarute,iszego 
obywatelstwa czego dowodem ,iest nadanie 
mu  obywatelst><a honorowego miasla �f uszy
ny . Uroczyste wręczenie dyplomu pędtla dyr. 
ilro8,,kiewicza nastąpiło oneę;daj . 

W odpowiedz i  prl.lf. Lam borow i .  
Prof. Llłml,orowi pospieszam zaznaczyć, że 

w za ko1iczeniu mojego artykułu nie hylo ani 
wyzwania do polemiki ani zaproszenia do dy
skusji, lecz zwykła ,apowiedż konlynu, ,wania 
uwaę: już wy !,1czuie na temat dramatu, mtza
leinie od tego, czy prof. Larubor w dalszy m 
ciągu swa.ie zdanie w tej kwestji wypo wie, 
czy ni�. Jeśl im wspomniał o dysku�j , ,  mia
łem oa myśli podjęcie tych poglądów prof. 
L, mb ,m oa draroat, które wyraził w µoprze
<loiru arlykule. Opinia prof L·1mhora, iż Tow. 
Dramat. w N. Sączu nie powinno było wy
stawiać Mazepy na tutejszeJ ocenie, wyrażona 
w piśmi� mie,iscowem, przestała być głosem 
jeduoslki, a stała się luh siać siE, mogla opi
nią pewnego ogółu. Choćby prof. Lambor wy
rainie się zastrzegł, te ar1ykulem swoim ni
kogo do polemiki nie wyzy wa, to jednak każ
derr.u wolno wystąpić • opinią przeciwną, 
o ile na dam\ rzecz ma zapatrywanie odmien· 
pe, ot poprostu tylko dlatego, aby zaznaczyć 
że nie wszyscy potępiają Tow. Dramat. za 
wystawienie Mazepy. A by si<; i z 0 1,inią prte· 
ciwną odezwać, uato nie trzeba uyć specjalnie 
literatem ani fachowcem, trtel,a mieć tylko 
inne zdaniP, To samo da się i,owiedzieć od
nośnie do innych kwestji, f)oruszonycb przez 
prof. Lambora w jego arlykule IJ. do stosun
ku kina i t• atru i do znaczenia kina w lea
trze. Prof. 1.ambor zapatruje si<i na te sprawy 
w ten spos�b, ktoś inny inaczej. Oczywiście 
może być i tak, że ktoś dziE,ki swoim stud joru 
zawodowym uchodzi za fachowca w pewnym 
kiernnkn. Ta opini,1 d •tl\d mu  uwłaszczać nie 
moi.� i nie µowinna, dopóki mu się nie do
wiedzie  rzeczowemi argumentami, że Jego fa. 
cbowość jest µroblemat.yczna. O ile cliodzi o 
polemikę z prof. Lamborem, kierowały mną 
nie zastrteżenia fachowe, lecz raczej zaintere
sowania osobiste, mam więc, podobnie jak 

prof. Lambor, prawo do osobiste�o zdania. 
Jeśli zaś prof. Lambor nie uznał swego potę
pienia Tow. Dramatycznego za zbyt ostre, 
nie mogę się zgodzić, aby moja odpowiedz 
tę cechę posia<fala . 

Stanisław Komar. 
Ślub p. inż. Ściborowskiego kierownika 

powiatowego urzędu ziemskiego w N. Sączu 
z p. Kazimierą Langenfeld odbył się w ko· 
ściele µarafjalnym w N. Sączu. 

Odczyt prof. dr Folk ierskiego na te
mat : ,,Org,r nizowanie sil narodowych w Pol
sce i w Europie" wywołał w naszem mieście 
zoaczue zainteresowanie i zgromadził w sali 
ratueza większą, niż na innych odczytach, 
ilość słuchaczy. Referat nie tylko zaspokoił 
ich oczekiwania, a le nadto wztmdzil zachwyt, 
a to dz:ęki głęuok11u myślom i zagadnieniom, 
wyrażonym w niezwykle pięknej i ujmującej 
formie. Analogie psychiczne i kulturalne mię
dzy starożytnymi Ateńczykami i obecny mi  
Francuzami tak subtelnie przeprowadzone prt<Z 
znanego „tygrysa" Fran(\ji, Jerzego Clemenc.1u 
w jego ostatuiem dziełku p. t. , ,Demostenes", 
referent rozsz�rzyl na Polaków i wyprowa
dził z nich znamienne wskazania dla uaszeJ 
terażniejszości, ogniskując siq przedewszyst
kiem w obywatelskiem wychowaniu mlo -
dzieźy. 

Zarząd Powszeclm wykładów dowiódł nie
zwykłego dzisiaj taktu, gdyż wbrew prtepo
wiedoiom pewnych kół, ie wykład pod po
wyż,zym tytułem l>E,dzie miał charakter poli
tyczny, a tu , ,kazało się, iż dr Falkieraki w myśl 
programu Zarządu wykładó w utrzymał 8 Wój 
referat na poziomi� rzeczowego apolitycznego 
lraktowauia tematu, 

Powszechne  wy kłady U n iwersyte
ck ie. W niedzielę dnia 30 stycznia o �o,lz . 
6 wieczorem w sali ratus1,a wygłosi referat 
dr M arjan Sokołowski  na temat : 

,,Ochrona przyrody w Polsce i za
granicą". 

Or Snkolowski jest asystentem Katedry 
botaniki Uniw. Jagieł . ,  pr,azesem sekcj i  ta
trzańskiej, Akadem. Związku Sportow. 0,1 
ki lku lat zajmuje się ochroną przyrody i w 
ty m zakresie napisał kilka mniejszych prac. 
J ako bardzo dohry prelegent dal się już po
znać w ki lku miaotacb, wyglaaza,iąe ten referdt, 
ilustrowany licz:nemi przeźroczami. 

W stęp 50 groszy, dla młodzieży 25 groszy. 

Watne zgromad zen ie Koła T. N.  S. 
W. w N. Sączu odbyło się dnia 23 sty· 
cznia br. 

Sprawozdanie z działalności za rok 1926 
przedstawił prezes Kola, µrof. Golachowski. 
Na początku zaznaczył, że rok 1926 był me
zmiernie krytyczny dla szkely, a to ze wzglę
du na sprawę ustro ju  szkol nictwa jak i usta
wę sanacyjną, która t1k U?ośledzila na czas 
długi ty tko  cale nauczyci elstwo .  

Kolo tut. liczy 63 czło , ików - o•lbylo 16 
posiedzeń ogólnych i 4 posiedzenia Wydziału, 
nie liczą" licznych posiedzeń sekcyj. Na po
sied,eniacb tych zaj mowano się sprawami 
związaoemi z ustrojem ijZk1Jloictwa, naucza
niem 1ioszczególuych przedmiotó w sprawozd!l
niami ze z. iaz<ló w ogólnych i okręgowych a 
nadto omawiano i spr,11vy lokalne. 

Dla µubliczności urządzono w październiku 
AkademjE, ku czci śp. J.  Kasprowicza nadto 
zorgani1owano Powszechne wykłady, których 
wysłuchało 276 � osób. 

OJ lispopada 1926 rok.u urządza Kolo po
gadanki dla wszystkich szk�ł powszechuyc� 
1 niższych klas szkól średntch zakresn h 1-
storji i geogra(ji Polski ilustrowane 1,r�eżro
czami. Pogadanek tych słucha tygodn iowo 
ponad 1 500 młodzieży. 
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Najstarsz.y 
S k ła d f o r t e  p i a n ó w  

firmy Wł. Boloński [Z. Raba nast.J 
Kraków, Rynek Gł. 34. 

poleca w wielkim wyborze do1nrowe 
f.Jrtepiany i pianina - po cenac!1 kon

kurencyjnych. 

Całą akcję odr.zytową i urzadzanie poga
tln oek prowadzi prof Golachowski. 

Dla członków Kola odbywały się rt ftraty 
na srecjalne tematy wygla,z·rnn pnez tutej
szych profesorów lub spr. ,wadzonycb z Kra
kowa. 

Po sprawozdaniu kasowem złożonem przez 
prof. St. Serafma i dyskns1i przy,1,\piono do 
wyboru Za,ządu 

Prezesem został wyhmny pruz aklarnucje 
prof. Golachowski ,  du Wydzjałn weszh : Prof. 
Bugajski, dyr. Gottrnan, prof. Chrz,nowski, 
prof. Niwelińsk i, dyr. Pel c·zar, prof. Rzepa, 
prof. Śliwa, prof. Szeliski1 dyr. Zieliński . 

A resztowan ie. Na s.;utek polecenia 
rrokuratury w N. Sączu, a resztowanv 
został kupiec nowosandecki Dranger pod 
zarzutem popełn i enia  całego szeregu o
szustw. 

Włamania do Sem i narj um  naucz. 
w St. Sączu dokonali nieznani sprawcy 
w nocy z 25 na 26 bm. 

Łupem sprawców padła gotćwka oraz 
przedmioty z inwentarza szkolne5o .  

Aresztowan ;e  groźnego band yty Wła
dzom pol icyj nym w N. Sączu udało s i ę  
a resztować znanego bandytę n i ejak iego 
Krzyżaka, który przed n i edawnym cza
sem zbiegł z zakładu karne;o w Sando
mierzu, gdzie od, iadywał l, arg 6-cioletnie
go więzienia. 

Wykrycie tajnej gorzelni w Grybo
wskim. Dnia 26 bm. wykryto w Starej 
wsi dz ięki st. kom. Kontr. sk arb . Babu
chow�� i ego, t"j ną gorzeln ię .  Właści c i e l em 
jej był· g, sp dar;, tamtejszy Anton Q°J ,-, ud. 
W czasie rew i zj i  zna · ez i <i no 3 kadzi e po 
500 l i trów każda ,  wypełnione gotowy.n 
już fabrykatem. Nadto zn 1' ezi , ,no większą 
i lość niedogonu. G Jrzeln i a  ta doskonale 
urządzona mieścił I się w piwnicy real
ności Obrzuda. Pomysłowemi fabrykanta
mi zajęła się policj a  

Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 2 8  bm. 
wypadła z pociągu kolo stacj i  w Barci
cach Kat 1 rzyna Kulig, doznając obrażeń 
na całem ciele or3z złamania szczęki. Of a
rę nieszczęśliw ego wypadku przewieziono 
do szpitala w N Sączu 

Walne Zebranie Kola Przyjaciół 
Harcerstwa udbędzie si� w sali „Sokola" 
w niedzielę dnia 30 bm. o godz. 10·30 rano, 
zaś w razie braku komple:u o godz. 1 1  bez 
wzgl�du na ilość obecnych członków. 

Nowoczesny Zakład Fryzjerski 

Marjana K olo  d z ie j a  
w N. Sączu, uL Jagiellońska 16. 

poleca się P. T. Publiczności. 
Oddział dla Pań. -

Oddział dla Panów. 

Z Tow. Kasynówego w N. Sączu. 
Walne zgromadzenie dokonało wyboru Wy· 

działu T-wa 1v nasl�pnjąeym składzie : prezes 
dr Wł. Barbacki, zast. prez. dr Sicbrawa, 
członkowie :  dyr. dr Jasiński. nadr. Kielar, 
radca Kózka, radca Kraśnieński, Lachecki, 
radca Machnicki, dyr Maezuga, dyr. Nowa
kowski, prof. Wiliński, dyr. Wyczesany, M. 
Wysocki. - Zastępcy : Wt. Adamczyk, inż. 
Gtl,,sz, inż. Grygla�zewski, prok. Muciołowski, 
J K0cb, radca ini.. Krasucki· 

Tow. Właścicieli realności w N. Są
czu zwołało na dzień 30 hm. o godz .  10 30 
pri<·d µol. Walne zgromadzenie swych człon
ków do sal i  ratusza . 

Sklep specjalnych wyrobów trto
niowych w N. Sączu. M1eszka1\cy miasta 
N. Sącza i okolicy przy jmą zapewne z du
żem zadowoleniem wiadomośC o otwarciu w 
naszem mieście pierwsz•·go i jedynego sklepu 
specjalnych wyrouów tytoniowych, mieszeZ'\· 
e_ym się przy ul. Jagiellońskiej we firmie 
H. Fertig. Jest to <lui ·m udogodnieniem, 
gdyż dotychczas pragnący nabywać lepsze 
tytonie jak Pursiczan. Kir i tp. musieli spro
wadzać je z Krakowa. 

Jazzband w N.Sączu. l\[iasto nasze za· 
prawdę powoli wprawd,ie, ale i tak europei
zuje si�. Oto znana w naszem mieście kawiar
nia „I m peria l" pragnąc naśladować stolice 
(miasto nasze wnet też jak stol ica wprawdzie 
tylko Podhala ale i to coś warte) zamieniła 
swe. dotychczasowe tr io koncertowe na jaz· 
band, dając w \en sposób możność m ieszkai•· 
com naszego grudu pozoaaia tej iście murzyń· 
ski,>j muzyki. 

Salony 11dyskre• 

tnych
11 

zabiegów. 
Sącz się europeizuje, niema co, 

kuitura i postęp wyraźnie wido
czne, spojrzy;cie tylko na najno
wsze „ telegramy" rozlepione po 
murach m:asta - jak w Paryżu ! 

,,Instytut p:ękności" - Hiszpan
ka, ,,Salon najmodniejszej ondula
cji "  - O. Pera, ,,Pierwszorzędny 
zaldad przefasonowywania gęby" -
Ifołodziejskiego, ,,Universum ko
smetyczne" - ,,Fabryka młodości 
i naiwności itd. itd. 

Mieczysławy, Ignace, Zdzisławy, 
Franciszki - specjaliści od „dy
skretnych" zabiegów, rozjaśniacze 
w Hennie, przefasonowywacze no
sów i innych wad, rozrabiacze 
zmarszczek, malarze brwi, elektra
magiki maseczkowi, coneserzy pra
wdziwych specjalności francuskich, 
oto część tego, co śmieje się do 
was z afiszy, do was starych, 
brzydkich, rudych, zmarszczonych, 
ospowatych itp I Nie ma już wad 
i.... jest dyskrecja ! Ciesz się wsze
laka garsonko ! 

A ty płci brzydka, porzucona 
przez znawców i upiększaczy, czy 
ty nie protestujesz ? Bezprzecznie ! 
Czyż kultura i postęp Sącza do 
kobiet tylko należą ? Czyż nie po
trzebuje nasze miasto więcej ró-

żnorodnych zakładów - salonów 
i instytutów ? Tożby dopiero kultu
ra i postęp ! Ha ! Ha ! Ha ! Ponoć 
już koncesje i patenty się robią, 
ciesz się zatem cny obywatelu są
deckiego grodu ! W nielicznych 
dniach rozbłysną ogłoszenia : 

,,Pierwszorzędny zakład przefa
sonowywania pojęć politycznych" -
poleca się łaskawym względom 
chorągiewkiewiczów, trójkarzy et 
consortes ! Zewnętrzne przemalo
wanie huligańs,dch pojęć, stempe
rowanie i „język - cures" przy
dłuJich ozorów, przefasonowanie 
na, ,, chwilowych" najpatrjotyczniej
szych obywateli R. P. i najserde
czniejszych przyjaciół obecnego re
gimu !"  

„Sławny instytut rozJasniania 
głów " [w tym wypadku nie Henną] 
poleca sie łaskawej klienteli wie
cowych matołów, pyskaczy, wie
cznie niezadowolonych, nadarein
nych poszukiwaczy zbawienia Oj
czyzny." 

,,Salon dyskretnych zabiegów o
koło uzyskania stolca burmistrzo
ws\iiego" z wszelakiego rodzaju 
specjalistami o światowej sławie 
jak dr Rob-n.al, Schaje Schmuss ete." 

,,Instytut najdoskonalszego prze
robienia nosów", wyczuwających 
cudownym instynktem, skąd wiatr 
wieje - prosi o łaskawe odwie
dziny." 

,,Fabryka zacierania skaz i zmar
szczek walącego się tronu" poleca 
się łaskawym względom matado
rów z sześcioletnią gwarancją wy
trwałości zbudowanych siedzeń". 

Czyż nie piękne ? Czyż serce 
nie rośnie ? 

Doprawdy chwilami szlak chce 
trafić człowieka, który czyta, że u 
nas przemysł i interes nie kwitnie 
i jest rzeczą niezrozumiałą ! 

Czyż te afisze i reklamy nie 
przemowią same za siebie ? ! ! ! 

N-o. 

Od Administracji. 

P. A lfred Wrońsk i  

jest akwizatorem naszego pisma 
i jako taki upoważniony do zbie
rania p r e n  u m e r a t  i o g ł o s z e  ń 
jakoteż i n k a s  o w a n i a odnośnych 
kwot pieniężnych za potwierdze
niem odbioru zaopatrzonem w pie-

częć naszego wydawnictwa, 

-�-<G!lk>«al!ll<> .... <Gt!» ..... 
Hulaj dusza bez kontusza, 
Pijcie piwo Haberbuscha. 
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Kino nS 0 k ó l
11 28,  29 i 30 stycznia 1927 

Wspaniały film polskiej wytwórni Sfinks. Kino 11S o k ó l
11 

O czem się nie myśli 
Dramat obyczajowy w 10 aktach. W głównych rolach polski Valentino, Juljan Sym, Marja Modrze

jewska i Józef Węgrzyn. 

Don i es i e n i e. r Biuro inżynierskie i architektoniczno-budowlane 

j INŻ. MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO 
I w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 20. II. p. Nr. telefonu 69. 

---1 Za stępstwo znanej powszechn ie  
sztucznej farbiarni i pralni chemicznej 

JOZEFA ROTTERA w B I E LS K U  
Wykonuje  plany. kosztorysy, oszacowania, pomiary 
gruntów, przyjmuje kierownictwa budow oraz u

dziela bezp!. porad w sprawach budowlanych. 

Z3mówicnia ra , Potokol•  przyj n ..,j ,:;  Z(i.- , 

�t�pca na c,d �  f'udh<1l.:: łd'. Abrahamo- �i 
wicz1 Nowy Sącz. u l .  Sz .vcJ.: 1, 7. -, ! ,  1 1 2 

Pracownia stolarska 
- meblowo-budowlana -

M i eczysława Ż b i ka 
Nowy Sącz, uL Grodzka 17. 
wykonuje urządzenia pokojo
we tj. sypialnie, jadalnie, urzą· 
dzenia gabinetowe oraz wszel
kie roboty budowlane - po 

cenach najniższych. 

Sprzedaż. 
Wisząca lampa elektryczna / 
z 6 świecznikami, oraz paro· ' 
konne sanki okazyjnie do 

,sprzedania. 
Wiadomość w administracji 
,,Podhalańskiego Kurjera Ty

godniowego" .  

Znana i ogólnie ceniona Firma 

K A R O L  S O Z A N S K I 
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 2. 

poleca bieliznę męską białą i kolorową w doborowych 
gatunkach - w deseniach ostatniej mody - oraz ogromny 

wybór w krawatach w cenie od 1 z! 40 gr wzwyż. 

��-_._. ____ .......................... , ..................................... ... 

Laboratorium 
chemiczno-mikroskopowe 

Badania moczu, kału, krwi, plwo
ciny, zawartości żołądkowej itp. 

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 31 ,  I. p. - Tel. 145. 

I 
przyjmujące wszelką robotę w ukres fr. rbtars!••,:a i prania wchodzqc4 

(specjalność czysz,.;zenie d1wanów i fir<1.nek) o�ęta fi rma 

J. MANBER ··- tani handel  bławatny 
NO �v y SĄCZ. ul .  Kośc ie lna L 

ZASTĘPSTWO 
Zjednoczonych Browarów Warszawskich 

H a b e r b u s c h  
. 

I S c h i e l e  
w Nowym Sączu ul. Szujskiego 3. 

poleca 
znane ze swej dobroci piwo, tak flaszkowe jak 

i beczkowe - po cenach konkurencyjnych. 

„P OP R A D
U 

Towarzystwo budowlano przemysłowe 
Spółka z ogr odpowiedzia lnością 

w NOWYM SĄCZU, WÓLKI ŻEGLARSKA. 
Poleca na sezon budowlany : materjal drzewny jak laty, rygle, 
belki, deski i t. p. - najlepszą cegłę i dachówkę z własnej 
cegielni parowej. - Spółka podejmuje się budowy gotowych 
domów i will. - Wykonuje wy!·oby stolarskie na zamówienie. 

Wy1·abia i sprzeda;e saneczki 2 i 3 osobowe w cenie •d 17 do 28 zł. 

Przyjmuje się również drzewo do przetarcia ! 

Taniość ! OKAZJA ! ·  Nowość ! 
Po najoi:i.szych cenach poleca trwale żarówk i  najlepszej mark i 

,,raz przybory elektryczne znana firma 

Zakład pogrzebowy 
pod nazwą • W Spokoju•  

Józefy Twardowskiej 
Wdowy 

Nowy Sącz. ul. Rzeźnicza 1. 

urządza pogrzeby od naj wspanial
szych do najskromniejszych po 
cenach konkurencyjnych oraz pro 

wadzi Pracownię stolarską. 

J. L. LUSTIG 
handel Żelaza, artykułów techn. i wEzel · 

kich przyborów instalacyj nyeh 
- Nowy Sącz, Rynek 23. -

Zakład introligatorski 

J Ó Z E F  A H A B E L I  
N. Sącz. ul. Jagiellońska 69. 

urządza 

Micsi:1c taniej oprawy książek. 
Przyj muj e  do naprawy po cenach 
nada umiarkowanych wszelkie ro
boty wchodzące � zakres introH
gatorstwa oraz sprzeda ie  matcrj a.ty 
intro!. ,  nadto roboty skOrnicze j&k 
wa.lizki, portfele, pug:llaresy, toreb
k i  damskie, zatrzaski do n;kaw. itp 

Kino 11W i e d z a11 28, 29  i 30  stycznia 1927 
Potężny dramat : Kino 11W i e  d z  a1 1 

Pełnych napięcia 10 aktów. Najukochańsza żona Maharadży W głównych rolach : 
G. Tolnaes i K. Bell. 

Wydawcy : Naczelny redaktor Stamsław Klemensiewicz i redaktor odpow.iedzialny Mr. Stanisław Korbel .  
Druk T. Jakubowska N. Sącz. 
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