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Nasze zadania na 

kresach wschodnicha 
Od pierwszych chwil powstania 

Polski kwestje narodowościowe od
grywają i niewątpliwie odgrywać 
będą znaczną rolę, a to ze wzglę
du na odsetek mniejszości naro
dowych w obrębie granic RzplHej. 

Zagadnieniu też. mniejszości na
rodowych poświęcić należy spe
cjalną uwagę, a zwłaszcza odno
śnie do mniejszości narodowych 
terytorialnych na kresach wscho
dnich, a więc Rusinów i Białoru
sinów, jeśli nie chcemy prowadzić 
polityki strusiej i nie boimy się 
spojrzeć rzeczywistości trzeźwo w 
oczy! 

Przy rozważaniH problemu mniej
szości na kresach musimy wyjść 
z założenia, że może on być roz
wiązany jedynie zgodnie z intere
sami państwowości polskiej, które 
pozostać muszą niet.lmięte, z dru
giej zaś strony celem naszej poli
tyki powinno być pozyskanie tam
tejszej ludności dla polskiej myśli 
państwowej, dla pracy państwowo
twórczej. Należy przytem zwrócić 
uwagę, by nie osłabiać tamtejsze
go żywiołu polskiego, czynnilrn 
pierwszorzędnej wartości pod tym 
względem, a z drugiej stro::iy, by 
łagodzić istniejące tarcia narodo
wościowe między ludnością polską 
a Rusinami i Białorusinami, skoro 
dziś o próbach gnębienia ruchu 
narodowościowego nie może być 
mowy! 

Ciągłej aktualności i konieczności 
przystąpienia do rozwiązania sze-

regu zagadnień na kresach wscho
dnich nie potrzeba chyba uzasa
dniać. Wiele się u nas o tern mó
wiło, ale za mało jeszcze, by wy
tworzyć i urobić opinję publiczną 
w tym kierunku, a już zrobiliśmy 
bardzo mało! Dotychczasową bo
wiem polltykę naszą w stosunku 
do om:,w:anych zagaJnień cechuje 
brak jasno ujętej linji wytycznej. 
jednolitego programu, a w nastę!)· 
stwie realizowania go, gdy tymcza
sem sytuacja staje się coraz tru
dniejszą i bardziej skomplikowaną, 
a jak do niedawna istniał jak gdy
by brak odwagi w społeczef1stwie 
i poszczególnych rządach do po
ruszania kwestyj, zaś próby roz
wiązywania posz.czególnych zaga
dnień jak np. sprawy uniwersytetu 
ukraińskiego, ustroju województw 
wschodnich, szkolnictwa itp. koń
czyly się fiaskiem jeszcze przed 
wprowadzeniem ich w życie. Mo
żna dziś też powiedzieć, że 8 lat 
niepodległości zostało niewyzyska
nych w tym kierunku, jeśli nie 
straconych, a rez:1Jt.d dla nas wprost 
fatalny. Weźmy dla przykładu choć
by stosunek nasz do Białorusinów. 
Z szeregu wiadomości prasowych 
widać, że żywioł białoruski przed 
kilku jeszcze laty łatwo dający się 
pozyskać dla państwowej myśli 
polskiej, wykazuje dziś silne dą
żności separatystyczne. Nie można 
pominąć, że szereg wydarzeń, jak 
choc'by ostatnie, którego epilogiem 
było wydanie przez Sejm w ręce 

Towarzystwo Dramatyczne wN. Sączu 

- przyjmuje -

codzier.nie 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 � l'o rano. 

Dyr;eldor Tow. Dramatycznego 
EDWARD FYDA. 

władz sądowych kilku posłów z 
kresów, za działalność antypań
stwową, ma takie drugie oblicze, 
daleko poważniejsze, htóre absolu
tnie nie może być ,.,bagatelizowa
ne. Czyż dążności separatystyczne 
czy akcja sowietów znalazłyby po
słuch u mmeJszoc:c1 kresowych, 
gdyby działalność ta nie znajdo
wała podatnego uuniu u ludności, 
p�zostającej w dużej mierze obo
jętną dla naszej państwowości ? 
Niewątpliwie· nie ! I my zatem po
nosimy częściową winę za stan 
obecny! 

Wiele czasu straciliśmy, lecz z 
tern większą energją trzeba się jąć 
pracy i powetować to, co zanie
dbaliśmy, a praca to ogromna, 
choćby z najpilniejszych przyto
czyć sprawę polepszenia sytuacji 
gospodarczej r.a kresach, zniszczo
nych wojn�, s;,rawę sam Jrządu dla 
województw wschodn,ch, naturalnie 
nie rozbijające[c;O jednolitości pań
stwa, sprawy szko!nidwa i tyle in.. 
nych, na które w tak pobieżnym 
szkicu brak miejsca. 

Zdaje się, że rząd obecny ma 
szczególnie korzystne warunki -
tak ze względu na sytuację we
wnątrz kraju jak i umiarkowaną 
politykę, jaką w sprawach mniej
szości reprezentują jego przedsta
wiciele - by omawiane zagadnie-
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nia ruszyć z miejsca przeprowa
dzić z powodzeniem, SzP-reg wia
domości z prasy codziennej, choć
by wspomnieć ostatnie o przyspie
szonem tempie prac komitetu rze
czoznawców dla spraw mniejszo
ści, pozwalają s,rlzić, że zagadnie
nia te stanowią poważną trosh;ę 
rządu. Da; Boże, by w tych szcze
gólniejsz.ej wagi dla naszej prz.y
szfości spr:1wach, miał On ró .vaid. 
szczęśliwą -- jak w tylu innych -
rękę dla dobra ulrncha1:ego Pań
stwa. 

--ooo--

Teatr i mlodzieżD 
Szanowny autor artykułu „Jaką pójść 

drogą" w jednym z poprzednich nume
rów Kurjera wystosował do Tow. Dra
mat. życzliwą radę, aby Tow. wysta
wiało co miesiąc sztuki wyłącznie dla 
młodzieży po zniżonej cenie, oczywi
ście nie zanied0ując przedstawień dla 
dorosłych. Rada pochodzi z tak życzli
wego źródła i pobudki, że uważam za 
stosowne odpowiedzieć na nią, zwła
szcza że należy wyjaśnić stano wisko 
Tow. Dramat. w sprawie przedstawień 
dla młodzieży. 

Istotnie, ,, celem Tow. Dramat. nie 
j est praca na doci,ócl" ,  lecz jak statut 
Tow. określa, celem jego jest rozwój 
kultury artystycznej wfród społeczeń
stwa, a w szc-:ei;ó!nofri zamiłowania i 
znajomości sztuki scenicznej. W dotych
czasowej działalności Tow. Dramat. do
chód płynący z widowni, jako dowód 
zainteresowania i sympatji publiczności, 
szedł na nowe dekoracje,  na kupno 
książek, na kostjumy. na charakteryza
cję, na rekwi2.yty te3tralne. Jak pod 
różdżką czarÓdziejską mnożyły się za
soby Tow., rosła energja potencjalna, 
dzięki której społeczeństwo miało do
brze funkcjonujący teatr. Czynna sym
patja publiczności, wszakże sympatja 
i krytyki nie wyklucza, uskrzydlała za
miary, potęgowała siły, rozniecała za
pal. W takiej pracy intenzywnej Tow. 
nigdy nie zapomniało, że powołane jest 
także do szerzenia kultury artystycznej 
i wśród kształcącej się młodzieży. Do
wodów można dostarczyć w każdej 
chwili. Cały szereg sztuk Słowachiego, 

· Fredry, Baiuckiego, Wyspiańskiego, Ry
dla i innych ukazał się oczom mło
dzieży, kształcąc ją i rozwijając. Człon, 
kowie Tow. czynnie dopomagali two
rzącym się dramatycznym. kolom mło
dzieży. Uczeń, który w ciągu ostatnie
go szeregu lal uczęszczał do szkól tutej
szych, miał sposobność widzieć na sce
nie kilkanaście wybitnych dziel drama
tycznych. co w jego rozwoju kultural
nym musiało zostawić niechybnie swój 
dobroczynny skutek. Takie błogosławio
ne owoce wydawało współdziałanie za. 

palonych miłośników sc:en,y i zaintere
sowanej teatrem publiczności. Ale wła
śnie dla dobra młodzieży to współdzia
łanie jest konieczne. I w większych 
miastach, które godzą się na deficyty 
i teatrom udzielają wydatnych subsy
djów, zarządy teatrnlne nie postępują 
inaczej. Mając do dyspozycj i fundusze 
zapomogowe, rozporządzając bezwąt
pienia bogatszym aparatem scenicznym 
i liczniejszym zespołem aktorskim, tea
try nie pracują w dwóch równcległych 
kierunkach : dla dorosłych i młodzieży, 
lecz działając w myśl swego głównego 
zadania [a ze względu na dawane tak
że wybitne dzieła sztuki dramatycznej 
trudno im zarzucić, by głównym ich 
celem był zarobek), od czasu do czasu 
w porozumieniu ze szkołami udzielają 
młodzieży wstępu na sztuki, o których 
wyborze i opracowaniu decydował mo
ment artystyczny, a nie wyłączn ie wy
chowawczy. Trudno żądać od uboższych 
pod każdym względem teatrów ama
torskich ,  aby brały na swe barki cięża
ry, którym podołać nie mogą bogate, 
r. rzez miasto utrzymywane teatry za
wodowe. 

Jakiemi silami i fanduszami urzą
dzać się będzie widowiska dla mło
dzieży, jeżeli odmawia swej pomocy 
społeczeństwo starsze, nie chodząc do 
teatru ? Szanowny autor nie dostrzega 
piętrzących się jedna za drugą trudno
ści, które musi napotkać, rozwijając 
swój pomysL Bo oto niedość, że ze
spól amatorshi da swoją pracę kilku
tygodr. iową, jeszcze się żąda od towa
rzystwa udzielające,go sali, aby zrzekł 
się dochodu tak potrzebnego do jej 
utrzymania. 

Jest to nieekoncmiczne rozłożenie ofiar 
na nieliczne grono Judzi i towarzystw. 
Czyż nie skuteczniej i sprawiedliwiej 
zaapelować do społeczeństwa, aby sta
rało się utrzymać teatr, a zato młodzież 
od czasu do czasu zobaczy na scenie 
kształcące jej umysł arcydzieło. 

O młodzieży, zaznaczam, Tow. Dra
mat. nie zapomniało nigdy. Od pomocy 
społeczeństwa zależy, czy Tow. roz
winie w tym kierunku intenzywniejszą 
działalność. 

Stanisław Komar. 

Z GOSPODARKI GMINNEJ. 

\'{!kiśc i w i  l u  c! z i e  n ci właśc i wyc h rn i ej scach .  

c.Je�.:eli do opi�hi nad rnajątLiem gmi
," i prznbiębior::.lwami potrzeba w R::i
dz;e ludzi fachowych, potrzeba kh ró
.,. nież tam, gdzie gmin.i wykazuje świad
czenia. 

Wszakże ludność wpłaca olbrzymie 
sumy do Kas gminnych polo, aby mia
ła korzyści jakieś i aby te korzyści 

były możliwie największe. 
Wysuwa się tu na pierwszy plan 

troska o szkolnictwo powszechne. De
hlamujemy z patosem, aż do znudzenia, 
że młodzież, to przyszłość narodu. Zna
ne jest również twierdzenie, że źle 
świadczy o społeczeństwie obdrapany, 
lichy budynPk szkolny obok..... w pię
knym budynku umieszczonej karczmy. 
A gmina ma przecie postarać się o ulo
kowanie dla wychowania i nauczania 
4000 dzieci ! Niechże te dzieci przeby
wają w jasnych, schludnych salach na
ukowych, niech siedzą w ławkach od
powiednio zbudowanych, aby nie krzy
wiły stosów pacierzcwych - niech nie 
uczą się przy sztucrnem świetle i nie 
ślepną. Niech te dzieci  mają boiska do 
gier i zabaw - niech mają ubogie dzie
ci konieczne przybory szkolne - niech
że gmina postara się dla najbiedniej
szych o obuwie i ubranie - o śniada
dania dla tych, które z pustym żołąd
kiem siedzą w szkole po 5 godzin i 
zapychają głowę wiadomościami.... Niech 
nie będzie takich, które nie z własnej 
winy z nauki korzystać nie mogą -
dla których szkolą ulica....... a przy
szłość ? Do tych spraw potrzebna w 

Radzie siła faclwwa : nauczyciel. Po
trzebny nauczyciel do równie ważnej 
i;iałęzi szkolnictwa - tj. o.o szkolnictwa 
zawodowego. Łamią się przecie powoli 
uprzedzenia do pracy ręcznej - coraz 
silniej gruntuje się przekonanie, że  nie 
zawód urzędniczy ale zajęcia prakty
czne potrzebują tęgich fachowców. Mu
szą się załamać i przeświadczenia, że 
warsztat lepiej wyszkoli ucznia aniżeli 

szkoła zawodowa. Zadaniem gminy jest 
starać się o takie szkoły. Niech będzie 
w Radzie lekarz, któryby zaintereso
wał się i kontrolował urządzenia zdro
wotne w szkole i pracowni rzemieślni
czej - w domacb i zakładach , p iekar
niach, restauracjach - na ulicy i w po
dwórzu. Niechby badał urządzenia hy
gieniczne,  niechby wydawał opinię o 
walce z chorobami zakażnemi ! 

Potrzebny w Raclzie prawnik, boć 
f;mina ma tysiące spraw do załatwie
nia. gdzie znajomość ustaw jest nie
zbędną - gdzie konieczną jest porada 
prawna. 

I potrzeba ludzi, dla htórych nie ob
cą jest zqajomość administracji. Mówi 

się ogólnie, że administracja gminna 
jest za kosztowną,  że zatrudnia za du
żo sil, bo siły nie dostosowane do za
jęć. Niechby w Radzie znaleźli się lu
dzie, którzyby ocenili, czy administracja 
gminna nie utyka, czy każdy ma pra
cę i to dobrze dostosowaną - czy 
biura miejskie załatwiają sprawy szyb
ko i składnie, czy urzędnicy miejscy 
odnoszą się do stron uprzejmie, czy 
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K u r s a  s :i: o f e r s k i e  
zawodowe i amatorskie 

i nż. S t. D z i e w o l s k i e go 
Nowy Sącz, u l .  Kunegu ndy 14. 

Wpisy na kurs rozpoczę!<:. 
- Egzamin na miejscu. -

---�· -�-------·-... -� . ..,�-·-
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godziny urzędowe wyzyskują. 
Potrzeba wreszcie ludzi, któ�zy zna

ją się na rachunkowości i będą w mo
żności rachunkowości gminne kontro
lować. To będą ludzie właściwi na 
właściwych miejscach. Obojętne do ja
kich stronnictw politycznych się zali
czają, w jakim obozie pract,ją. Nie po
winno się zdarzać, by do kontroli nad 
budynkemi miejskiemi delegowano nau
czyciela czy profesora i adwokata -
by wartość tartaku oceniał adwokat 
!nb kupiec, opinię o gospodarce rolnej 
lub leśnej wydawał profesor czy me
chanik a o sprawach szkolnych decy
dował rolnik czy masarz, choćby miał 
i 200 morgów ziemi - lub cztery ka
mienice w Rynku ! 

Na takie postawienie sprawy zgodzi 
się zapewne „ Obserwator" i przyzna, 
że to będą właściwi ludzie na właści
wych miejscah. 

Pozostanie jeszcze dużo krzeseł ra
dzieckich wolnych. 

Któż na nich zasiąść powinien ? 

Dokończenie nastąpi. 

Roman Stawicz {Krynica) 

ZŁE O CZY. 

Siedzieli wgłębieni w wygodne klu
bowe fotele domu zdrojowego. Na wiel
kiej balowej sali szły pary w tan, przy 
dźwiękach jękliwego jazzbandu. Czar
ne smokingi zmięszane z narciarskimi 
strojami, błyszczące lakiery i okute 
grube buty, wieczorowe stroje  pań i 
sweatery. Roześmiane opalone wiatrem 
twarze i rozognione twarzyczki garco
nek ! 

Rant reprezentacyjny, kończący do
roczne zawo<ly narciarskie w Krynicy .... 

Siedzieli wgłębieni w wygodne klu
bowe fotele domu zdrojowego, z pię
knymi żetonami, przy pełnych kieli
chach perlącego się Soterno, wpatrzeni 
przez otwarte odrzwia w roztańczone 
pary. 

„Zabawa odchodzi ! Patrz jak tańczy 
ochoczo rozbawion e  Zakopane !" 

,,Wzięli c'.obre miejsca !"  
,,Tak, ale  w myśl tego winniśmy ró

wnież skakać niepoślednio ! "  
"To dla młodych, nam starym wino 

tylko przystoi" .. . . , ,,które wiadomo idzie 
w nogi wzmacniając muskuły !" 

Roześmiali się szczerze., trąccljąc się 

O zewnętrzny wygląd miasta„ 
Nie można zaprzeczyć, że N. Sącz 

należy na oko do jednych z nieli cznych 
miast Małopolski, które pochwalić się 
mogą europejskim stosunkowo wyglą
dem. Nie mówiąc o malowniczem polo-· 
żeniu naturalnem, ma on µrzedewszyst
kiem trzy zasadnicze dane, które w 
pierwszej linji decydują o postępie i roz
woju, a to : wodociągi. kanalizację i e
lektryczne oświetlenie, założone i ufun
dowane na krótki czas przed wojną, 
jako realizacja rozpoczętych jeszcze za 
burmic trza Lipińskiego prac i zamia
rów. Od tego faktycznie czasu tj. od 
zyskania wody, światła i kanalizacji 
datuje  się widoczny postęp w zewnę
trznym wyglądzie miasta ! Postęp ten 
nie trwa jednak długo ! Wojna, ogólne 
zniszczenie i zubożenie zarówno ludno
ści miejskiej jak i gminy wstrzymały 
prncę oko!o rozbudowy miasta. Zni
szczenie przez przeciągające i kwate
rujące wojska, dewaluacja marki no i 
brak w końcu ustaw podatkowych sa
morządowych postawiły miasto w sytu
acj i  krytycznej, a temsamem oczywiście 
o jakichś szerszych inwestycjach mo
wy być nie mogło ! Dopiero wydane 
przez Sejm ustawy por:latkowe przyzna
jące miastu prawo ściągania stosunko
wo wysokich podatków miejskich, w 
rozmaitych formach, rozmaite daniny, 
opiaty, ściągania podatkowe itp. posta
wiły obecny zarząd miejski w tej szczę
śliwej sytuacji, że puste dotąd kasy 
miejskie zapełniły się i wytworzyła się 
możność łożenia pieniędzy na potrze-

by miasta. 
Nie można nie przyznać obecnemu 

Ivfagistratowi tego, iż  pracę jego_ w ró
żnych dziedzinach znać tu i ówdzie, 
nie można nie podnieść, iż w mieście 
się coś robi ! Czy jednak robi się we · 
dle pewnego określonego wyraźnie pla
nu, czy praca ta ma jednolitą myśl 
zasadniczą o tern właśnie chcemy po
mówić, jak również wskazać na pewne 
braki, które ludność odczuwa, a które 
przy dobrej woli i chęciach zarządu 
miasta możnaby usunąć ! Jako dobrym 
obywatelom, przywiązanym do świe
tnych tradycji naszego historycznego 
Sącza winno nam zależeć na tern 
wszystkiem, co dotyczy rozwoju i ozdo
by naszego Jagiellońskiego grodu ! 

,,Jak cię widzą, tak cię piszą" - po-
1 wiada stare polskie przysłowie, co w 

równej ,  a kto wie czy nie o wiele więk
szej mierze zastosować można i do ze
wnętrznego wyglądu miasta, Wszak 
piękno miasta i jego powab polegaj<} 
zawsze na zewnętrznych wzrokowych 

1 wrażeniach, wrażeniach nietylko wła
snych obywateli, ale przedewszystkiem 
obcych, którzy jako chwilowi, czy te.ż 
dłużej przebywający goście bawią w je
go murach. A gości tych u nas wiele, 
przejeżdżających koleją, czy autami 
do zdrojowisk ; nic więc dziwnego, że  
eksponowanym na krytykę, ba często 
na,..;et  i obmowę obcych winno nam 
zależeć na tern, by miasto nasze miało 
wygląd prawdziwie europejski. 

C. d. n. 

---------------------..........__ 

kieliszkami. 
„Przyznaj jednak Fred !" - zwrócił 

się do poważnie siedzącego narciarza 
jeden z kompanów, że twoje m1ejsce 
dzisiaj tylko honorowe !" 

,,No - tak ! "  
,,Masz t u  reprezentantów trzeciego, 

czwartego, szóstego, siódmego miejsca, 
a sam .... . " 

.Nie moglem !" 
,,Ty mistrz Szwajcarji na 1923. wie

lokrotny zwycięzca zawodów między
narodowych, biorący „pięćdziesiątkę" 
bez upadku, prawdziwy as· polskich 
skoczków . . ... " 

,,Balem się j" 
Wszyscy spojrzeli z zaciekawieniem 
,,Jaklo ?" ,,Nie rozumiemy ! "  
. .  Patrzycie na  mnie ze zd�iwieniem, 

a jednak .. . . . balem się ! Tak ! może to i 
śmieszne,  a przecież... . . Ja wierzę w 
przesądy !" 

,,Jak stara baba !" 
„A jednak widzicie : ja biorący tak 

często pierwsze miejsce w kraju i za
granicą nie stawałem i nie stanąłbym 
tutaj za żadne skarby. !  

,,Dlaczego ? To ciekawe !" 
„Ciekawe, a jecinak prawdziwe ! In 

vino veritas, jeśli zatem posłuchacie ..... " 

Nachylili się w skupieniu ku zamy
ślonemu Fredowi. 

,,Nie stanąłbym tutaj nigdy, za ża
dne skarby, dla żadnej n ajbardziej 
lotneJ fantazji, bo wierzę w przesąd : 
złych oczu ! Patrzycie aa mnie ze zdzi
wieniem, a jednak wierzcie mi : są zie 
i dobre o czy, są głębokie sercem i głę
bokie nienawiścią oczy ! Jedne, gdy na 
cię spojrzą, to jak balsam na rany, to 
jakby jakiś szczerozłoty międzynaro
dowy puc,;ar, uśmiechający si;: w prZE 
stworzach skoku do Ciebie, drugie to 
ja!{ ukąszenie ostre, jakby sztylet cien
ki gdzieś w okolicę serce. ! A powtóre : 
nie lubię stawać w miej,cu wielu pr:.e
żytych ws;.iomnień. które źle u::;pasa
biają nerwy, lak bardzo potrzebne do 
opanowania formy ! A tu - tu wła
śnie w Krynicy zac·aily się te przy
czyny, które . . ... 

Ot, co ! Kobieta ! Oczywiście kobie
ta ! Takie bezduszne, śliczne, wymu
skane bydlę, lalka ozdobna salonów, 
, .noli me tangere" szyku i elegancji, bez
duszne, a jednak o dziwnie mieniących 
się oczach ! 

Dokończenie nastąpi. 
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Ze spraw szkol nych .  

Staraniem Rady szkolnej powiato
wej odbył się w budynku szkoły im. 
A. Mickiewicza dwutygodniowy kurs 
rysunków i robót ręcznych dla nauczy
cielstwa z powiatu. W kursie brało 
udział 35 nauczycieli, właściwie 30 na
uczycielek i 5 nauczycieli z najdalszych 
nawet zakątków powiatu. Wykłady i 
praktyczne ćwiczenia trwały przez 6 
godzin dziennie. Rysunków udzielał dy
rektor Antoni Broszkiewicz - robót 
ręcznych nauczyciel Leon Milówka. 
Zapał do samokształcenia się wśród 
nauczycielstwa jest niezwykły, jeżeli 
uwzględnimy. że nauczycielstwo nie by
ło wcale subwencjonowane, że opłaca
ło z własnych kieszeni wydatki połą
czone z dwutygodniowym pobytem w 
Nowym Sączu - że pracowało dobro
wolnie ponad owe 6 godzin dziennie. 
Ten zapal nauczycielstwa przy facho
wem uzdolnieniu prelegentów przynie
sie i uczestnikom kursu i pośrednio 
młodzieży szkolnej wielkie korzyści. 
Kurs zakończono uroczyście w sobotę 
19 bm. przy obecności inspektora szkol
nego p.  Bohma. 

KRONIKA. 
�-··· O --

.Kino Sokół" dnia 26 i 27 lutego br. 
Świetna komedja „ CIOTKA KAROLA" 
10 aktów śmiechu. W głównej roli znany 
komik Chaplin. 

Kino „Wiedza" dnia 26 i 27 lutego br. 
• HRABIA LUKSENBURG" wedle zna
nej operetki pod po wyż. tytułem. W głów
nych rolaC'h Helena Lee Wortling i George 
Walsch. 

Teatr robotniczy . .,Malka Schwar
zenkopf" G. Zapolskiej 2 i 3 marca. 
W przygotowaniu „Ptasznik z Tyrolu" 
operetka. - Reżyser : St. Filipowicz. 

Teatr Tow. Dramatycznego. W przy
gotowaniu : .Uśmiech losu", komedja 
w 4 aktach Perzyńskiego. - Reżyser 
dyr. E. Fyda. 

Bibljoteki : im. Szujskiego, zamknięta 
aż do odwołania. 

Kasynowa: w p oniedziałki od 7 - 8 
wieczorem. 

Czytelni Kobiet. wtorki i piątki od 
5 - 6 wieczorem. 

T. S. L. : wtorki i piątki od 5-30-6-30 
wieczorem. 

nNowości" (gimnazjum Il.) wtorki od 
6 - 7  wiecz. 

nSokól" w poniedziałki od 5 - 6 
wieczorem. 

Bihljoteka mieszczańska. Otwarta 
codziennie od 7 - 8 wieczorem. 

--

Osobiste. 

Inż. Proskowiecki Józef z warsztatów 
kolejowych w N. Sączu, został pr�eniesiony 
tło Wydziału H. w Krakowie. 

Prof. Golachowski vrosi nas o zazna
czenie, że w iadomo�c jakoby został wyhrn
nym oboźnym O. W. P. nie pol,•ga na 
prnwdzi�. 

Ślub. Dnin 1 8  bm. odbył si'< w N. Sączu 
� lub p. Anaswzji Oleksównej z p. Regecem 
aptekarzem z Rzeszowa. 

Łańcuch bihljot. Zw. legionistów. 
Prof. Stanisław Bugajski złożył dwa 

dzieła i wzywa WP. mJr. drów Maciaków 
oraz mjr. drów Foltyńskich do zloienia takiej 
samej ilości dziel. 

Z sali odczytowej. 
Powszechne wykłady uniwersyte

ckie. W niedzie lę  dn ia  27 lutego w sal i 
Ratusza wygłosi o godz. 6 odczyt dr Ło
ziński na temat : Krajobraz Polski. 

Odczyt i lustrowany będzie przeszło 60 
przeźroczami z najpiękniejszych olrn l ic  
naszej Ojczyzny. 

Odczyt w Kasynie oficerskiem. Dnia 
1 7  hm. odbyt się staraniem Tow. Wiedzy 
wojskowej w Kasynie oficnskiem odczyt 
p. Mieczysława Wysockiego, urzędnika R. P. 
na temat : .. Bank Polski, jego powstanie, 
dzieje i znaczenie", Prelegent uj�I zgrabnie i 
wyczerpująco całą bistorj<; twórczą Banku, 
mówiąc interesująco a przedewszyslkiem opty
mistycznie Byłoby wskazsnem zaznajomić 
szersze warstwy z tym tematem. 

Odczyt w domu robotniczym W dniu 
22 lntego hr. odbył sią w Dornu rohotaiczym 
odczyt posła Zygmnnta Piotro ,rskiego na te
mat : .,Życie i wa lki" .  

Z karnawału. 
Zabawa Kasyna urzędniczego w Pa

wilonie kolejowym zgromaclziła w dniu 1 9  
bm .  pokaźny poczet rozbawionych gości, któ· 
rzy przy <l żwi'<kach orkiestry kolejowej i do· 
skona lego ad hoc stworzonego jazzhandu ba
wil i się do rana. W śród l icznie zebranych zao wa
żyliśmy pp. dr Zielińskich, gospodarzy zahawy 
pik. Wladów, inż. Reinerów, Kibitz6w, Wodzi
czków, Skwarczyńskich, Dobrowolskich, Fe
dermanów, Dziewolskich, kpt. Serafiniuków, 
l.\ober6w, Kielbasuw, inż. Gdesza, inż. Alsze
rów, Langerów, Skoryków, Lisiewiczów, art 
mal. Stasiaka, por. Haynosa, por. Antona 
i w. i. Tańce prowadził p. ioż. Dziewolski . 

,Śledziówka" Zw iązku strzeleckiego, dla 
członków Związku odhędzie si'< dnia 28 bm. 

• Śledt" Klubu akademickiego w Ka
synie mieszczańskiem dnia 1 bm. 

Uroczystość legjonowa. Dnia 6 mar
ca odbędzie się w N. Sączu uroczystość wrę
czenia krzyżów legjonowyrh b. legjonistom 
oraz osobom szczególnie na Iem polu zasłu
żonym. 

Najstarszy 

S k ła d f o r t e p i an ó w 
firmy Wł. Boloński [Z. Raba nast) 

Kraków, Rynek Gł. 34. 
poleca w wielkim wyborze doborowe 
fortepiany i pianina - po cenach kon

kurencyjnych. 

---------------
Walne zebranie kola T. S. L. Dnia 

12 lutego 1927 odbyło się Walne zebranie 
członków Tow. Szkoły Ludowej im. Wyspiań
skiego w Nowym Sączu w lokalu własnym 
przy nlicy Batorego przy obecności człon
ków 42. 

Ustępnjący zarząd T. S L. złożył rzeczowe 
s11rawozdanie z działalności w roku ubiegłym, 
z któ,ego można poznac inte-ozywną prac(l 
czloo l,ów ZarZf\•ln - Liczb" członków ze 
1 70 podniosła siq <lo 208 - ur,ad,;ono 2 
impr zy a to, cl maja uraz uroczystość ku 
czci śp. Ilenryka Si�nki wicza - i 7 przed
stawień po wsiach i mieście - 20 odczytów 
i pogadanek -- zatoi.>no 20 bihlj�tek ru
chomych z których kąr,yowlo przeszło 80t.J 
osób, oprócz bibljoteki miejscowej składają
cej się z 3 '!2J dziel przedstawiających war
tość 3504·72 zł. 

Powołano do życia szkolę przemysłową 
żeńsk,1 narazie z jednym oddziałem krawie
czyzny damskiej i uielifoiarstw11, op rócz tt1go 
urządzono kurs dla analfabetów wojsko w, eh, 
3 oddziały po 3 l('odziny tygodniowo p1 zez 
20 tygodni - liczba korzystających z kursu 
13 l obrót kasowy wynosił 87 U:l-22 
czysty ma.iątek na rok przys,ly 444·57 zł. 

Wartość inwentarza 743· 1 3  zł. Po •prawo
zdaniu z dzialaluo.ici wszystkich czloukó w 
zarządu przystąpiono do nowych wyborów -
wybrano nowy zarząd w osohach : vrezes 
prof. Śliwa Jan, wiceprezes Michalik Feliks, 
sekretarz Pazgan, zast. sekr. Bukowski Sta
nisław, skarlinik Gierczycka. Now, mu zarzą
dowi prz,·sy lamy 1.yczonia drtlszej owocnej 
pracy ! 

Związek Oficerów Rezerwy - Ko• 
Io w Nowym Sączu podaj e do wiado
mości pp. Oficerom Rezerwy, iz w zw ią
zku ze wszczętą pracą nad przysposohie
niem wojskowem odbywać s ę będą każ
dego czwartku o godz. 16 (4 popoi.] 
ćwiczenia apl ikacyjne  teoretyczne - kat• 
dego zaś piątku o godz. 17 (5 popoi.) 
wyKlady fachowe, wyglas�anc staran iem 
Tow. Wiedzy Wojsk. - - Cwiczenia apl  -
kacyjne (za wyjątkiem ćwiczeń polowych )  
oraz wykłady T. W.  W. odbywać się 
będą w salach Kasyna Oficerskiego 1. p. 
s. p • 

,vydział Związku Ofic .  Rez. 1.aprasza 
wszystkich pp. Oficerów do l i cznego bra
nia udziału w wymienionyeh wykładach 
i ćwiczeniach i zaznacza , iż odbyte kursa 
ćwiczeń apl ikacyj nych posłużą DowóJz
twu Garnizonu do dania wniosku k wali
fikacyjnego na posunięcie kursantów do  
wyższego stopnia oficerskiego w rezer
wie. 

Wszelkie ogłoszenia i komun i ,r nty po
dawane będą pp. Oficerom Rezerwy za 
pośrednictwem niniejszego pisma lo lrnl

nego oraz ogłoszeniRch na k iosku I. p . 
ł· p. przy ul .  Jagiellońsh iej .  - Bliższych 
mformacj i  udziela sekretarz Kola Z. O. R .  
p. Wysocki Mieczysław, Bank Polski .  

Ze  Sokoła. Od dłuższego czasu od
bywają się w tut. So lrnle stlle l ek cj e  
gimnastyk i d l a  Pań, a t o  we  wtorki i 
piątk i od godz. 7 - 8 wiec,.ór. Informacj i  
wszelakich udziela s i ę  w czasie lekcyj .  
Od 1 marca rozpoczną s i ę  lekcj e  gimna
styki dla dzieci , o i le  l iczba zi;loszen bę
dde dostateczną. Byłoby wskazanem, aby 
nasze panie skorzystały z tej ważnej dla 
rozwoju  fizycznego sposobności i wpisa
ły zarówno siebie jak i swe dzieci na 
powyższe lekcj e. Informacj i  udziela Wy
dział Sokola, zgłoszenia zaś przyjmuje 
prof. Kosiński. 

Nieszczęśliwy wypadek. Burnagiel 
Joachim starszy majster w warstatach 
kolejowych uległ 19 bm. nieszczęśliwemu 
wypadkowi w pracy. Sprężyna od bufo-
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rów obcięła mu mianowicie dwa palce. 
Rannego zaopatrzył lekarz kolej owy. 

Przeliczać dokładniej pieniądze. Ze 
strony płatników warstat6w kolejowych po
dnoszą się skargi, iż w oryginalnyr.h sygno
wanych 1nzez f1lję tul .  Ranku Polskiego pa· 
czkacb banknotów zachodzą braki banknotów. 
Co przytem najciekawsze brak zachodzi za. 
wsze w wierzchniej paczce, pako" anych ra
zem po 10 sztuk. 

Dalecy jesteśmy od jakichkolwiek zarzu-
tów ni,jmniej jednak należy zwi(ll< szyć 
uwal(ę przy przeliczamu. 

Pilnować zapory kolejowej. M itszkail
cy W ólek uskarżają się słusznie na opiesza· 
!ość czynników koleiowych przys1anku, k tóre 
każą niejednokrotnie (;Zekać spi�SZ>\Cym do 
domów prztd zaru kni(l1ą zaporą kolejową przy 
u l .  Kościuszki, mimo tego, iż pociąg dawno 
już vrzeszedl. Szczególnie częst'l zdarza się 
to po pociągu wieczornym 8·-19, Odnośny 
pracownik kolejowy winien pilnować zapory 
i natychmiast po przejściu pociągu winien 
w pierwsz J lin.1i ją podnieść, a potem dopiero 
gasić lampy, z�mykać poczekalnie itd. 

Straszny wypadek. Dnia 22 bm. o go
dzinie 10  przedpol. uległ Józef Wójs, praco
wnik warstatów kolejowych nieszczęśliwemu 
wypadkowi. Oto przy obtaczaniu kół maszy
nowych, przy naciąganiu noża porwa ły mu 
tryby rękq a ostrze obcięto mu pięć palc_ów 
u lewej rękt . Po zaopatrzemu go prow1w
rycznem odesłano ofiarę własnej nieuwagi 
do tut szpitala. Jest to już drugi wypadek 
w warstatach kolejowych w tym tygodniu. 

Śladem średniowiecznych rycerzy. 
Żelazny pas na kłódkę i zloty klucz zamknię
ty, mąż rycerz prz· d wypraw:1 żonie swojej 
dal. Tym vasem wi:,ż się luba, gdy z wojn:v wrócq świę,ej, to bqd(l pewny dowócl tweJ  
wiemości mis i  Tak głosi znana ogólnie bal la
da. Wid<Jczuie znali:\ ona by la i pewne.mu 
wieśl'.Jiakowi we wRi Siolkowa w powiecie 
Grybowskim, skoro udając siq do Ameryki 
postanowi! zabezpieczyć się przed r,iewitr· 
ności,1 żony. Cóż z tego, kiedy ubogi nasz 
kmiotek nie rozporządzał pasem na zloty klu
czyk zamykanym, ale od czego głowa ? Bo
hater nasz wpudł na pomysł iście kapital ny. 
Otu w dzień wyjazdu wyprawia sowitą liba
cję, w czasie której spaja do _nieprzytomności 
swą magnifikę a na,tępote mrnst pasem, do
brą igłą i sz�wską '.lrat,vą (zapew_ne dla t�vo:a· 
!ości) zubazpiecza Bill przed .1eJ uiew1ernoscią, 
poczem najspokojnie.J w świecie wyjeżdża �o 
Ameryki będąc przekonanym, ze me zostame 
oszukanym. Tymczasem po jego wyjeździe 
żona odzyskała przytomność i dalejże w kr�yk. 
Dopiero sprowadzony lekarz porozcmal w1�zy 
i powyciąga! szwy. 

Historja powyższa mało prawdopodobna a 
jednak w całości prawdziwa, świadczy nie
zbicie, że pomysłowość naszych km10tków 
jest rzeczywiście oryginalna. 

Dwutygodnik mlodziety gimnazjalnej 
.. LOT" opuści w dniu 1 marca br. prasę. 

Kurjer sportowy. 

Zawody narc iarsk ie  

w Kryn i cy i Zakopanem.  
Odbyte w ubiegłym tygodniu w Kry· 

nicy zawody dały znowu dowód, że na 
tym polu nie ustępujemy zagranicy. Do
wodzą tego najlepiej osiągnięte wyniki, 
które są doskonale mimo nie najle
pszych warunków śniegowych i wa
dliwej skoczni. Zawody te obesłało sze-
e g towarzystw niarciarskich między 

innemi i Kolo narciarzy nowosądeckie
go oddziału P. T. T . •  Beskid".  Wpraw
dzie zawodnicy sandeccy nie zdobyli 
żadnej nagrody, sam jednak fakt. że 
mimo tak silnej konkurencji międzyna
rodowych narciarzy, narciarze sandec
cy z góry widząc klęskę nie zrazili się 
tern, lecz w zawodach udział wzięli, za
znaczając tern, że i Nowy Sącz ma 
narciarzy, którzy godnie reprezen
tować potrafią nasze miasto, zasługuje 
już na pochwalę. 

Organizacja zawodów spoczywała w 
ręku sekcji narciarskiej krynickiego ko· 
la P. T. T. ..Beskid· .  którego niezmor
dowany w pracy prezes P. Mr. Roman 
Nitribitt dołoży! wszelkich starań by 
zawody te wypadły okazale. Jego też 
w pierwszym rzędzię (zasługą jest na· 
der gościnne przyjęcie zawodników. 
Nadto wymienić należy jako tych ,  któ
rzy przyczynili się do świetności za
wodów: pp. dyr. inż. Nowotarskiego, 
dr Kmietowicza, dr Gorskiego, dr Aron
sohna i Żarlikowskiego, 

Prawdziwą niespodziankę sportową 
sprawiły skoki prezesa P. Z. N. pik. 
Bobkowskiego, które też przyjęto z kolo
salnym aplausem. Między innymi przy
był na zawody pik. Wagner D-ca mi
strzowskiego w zawodach 3 p. s. p, 

Po wręczeniu nai;ród zwycięzcom 
odbył się bankiet w którym wzięli u
dział wszyscy zawodnicy, zaproszeni 
goście oraz reprezentanci prasy tak 
miejscowej jak i zamiejscowej. 

Uroczystości zawodowe zakończy! 
raut w salach domu zdrojowego, na 
którym przy dźwiękach doskonalej or
kiestry zdrojowej bawiono się ochoczo 
do późna. 

Podanie wyników zawodów tak w Kry
nicy jak i w Zakopanem, jest zbędnem 
wobec podania ich przez pisma codzien· 
ne. Odnośnie zaś do zawodów w Za
kopanem, ograniczymy się jedynie do 
wytknięcia pewnych usterek, które w 
przyszłości zapewne miejsca mieć już 
nie będą. 

W szczególe podnieść należy, że or· 
ganizacja zawodów, zwłaszcza skoków. 
w zupełności nie dopisała. Publiczność 
nie była zupełnie informowaną o naz
wiskach i wynikach skaczących, co u
niemożliwiało orjentację. Dalej fatalnie 
zbudowana trybuna dla prasy, uniemoż
liwiała obserwację skoków tym, którzy 
w pierwszym rzędzie widzieć je winni 
dla informowania szerokich mas czytel
ników. 

Pod adresem P. Z. N. podnieść musi
my, że bezprawnie nalożylpodatek w wy
sokości 1 zł od korzystających z przy
znanych zniżek kolejowych pobierając 
za blankiet zniżkowy aż 1 zł, zamiast 
rzeczywistych kosztów jego wynoszą
cych co najwyżej 5 gr, Rozumiemy, 
że P. Z. W. potrzebuje fundusze, ale 
źródła ich powinny mieć legalną pod· 
s1awę. 

POPIELEC. 

Zasię rzekł on : .,Nabroiliście 
dość, nałajdaczyliście kupę, czas 
najwyższy wam spocząć i posypać 
głowy popiołem !" 

Był karnawał, ha ! ha ! hulaliście 
jak Polska cała wszerz i wzdłuż : 
po lasach, po salinach, po zapał
kach szwedzkich, po tabaku, po 
Solvayiu, po Nuzie i Lewiatanie ! 
Był dla was nietylko tłusty ponie
działek i wtorek, aleście tłuste lata 
mieli cale ! Zatem głowy __ , co ? 
mato, cale ciała pod popiół, do Ca· 
nossy ! 

Popielec ! Tylko skąd wziąść ty
le popiołu ! Nie wiem, czy starczy
łoby ze wszystkich kominów N. 
Sącza ! Grzeszników moc, co na
broili w ostatki ! Ale w szeregu 
stanęli i idą..... idą pod popiół ; 
wprawdzie zgrzebne koszule zastę
pują żakiety i wizytowe pludry, co 
tem dziwniejsze, że popiół padły 
na wazelinę może snadnie posma
rować wniebowzięte oblicza, wsze
lako po poście zasię przyjść może : 
okres taneczny, no a obmyć się i 
kominiarz potrafi I 

Onego czasu opychał se jald 
siaki w Sączu „detailicznie ;, ży
wot : pieczywem, chrustem, pączka
mi, wódecznością i innymi delika
tesami, dzisiaj natomiast „hurto
wnie : piekarnią, lasami [wiadomo 
lepsze pnie i konary od „ chrustu"] 
składnicami, składami delikat - nych 
wekselków i dolarów [i te trzeba 
.,zali - czyć" !] Onego czasu „osta
tki" znaczyły się „ostatniem szaleń
stwem karnawałowej wesołości", 
dzisiaj zasię „ostatni" Mohikanie 
„obozują w wigwamach, szukając 
nadaremnie „mistrza oboźnego !" 
To ty ? Nie to on ! Nie ja - to 
tamten ! Uciekł biedaczysko ! Czyż 
i to nie „ostatnie szaleństwo kar
nawałowej wesołości ?" 

Zasię rzekł On : ,,czas najwyż. 
szy posypać głowy popiołem !" 

N-o. 

f'ikwizytor - i n kasent  
poszukiwany o d  zaraz. 

- Zgłoszenia w Administracj i. 
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CIOTKA KAROLA 
10 aktów śmiechu. - W głównej roli znany komik CHAPLIN. 

____ _. ........................................ .........__ ____ .... ____ -________ ........................... _________ .................... ____ __ 

Biuro inżynierskie i architektoniczno-budowlane L_. 
Do n i es i e n i e. 

INŻ. MICHALA JASTRZĘBSKIEGO 
Zastępstwo znanej powszechnie 

sztucznej farbiarni i pralni chemicznej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 20. IL p. Nr. telefonu 69. 
JOZEFA ROTTERA w B I ELS K U  

Wykonuje plany. kosztorysy, oszacowania, pomiary przyjmu jące wszelką robotę w Zftkres farbiarstwa i [,r'rntn wchodzącą 
gruntów, przyjmuje kierownictwa budow oraz u- (specjalność ci.yszczenie dJwanó w  i riranek) bji;ła firma 

dzieła bezpl. porad w sprawach budowlanych. J, MANBER ··- tani handel bla\\·atny 
NOWY SĄCZ. ul .  Kości elna I .  

Okręgowy Zarząd dróg \ Ważne dla Pań ! 
Samorząd. w Nowym Sączu 

ogłasza 

Ważne dla Pań! 
NADESZŁY 

publiczny przetarg na dostawę iwiru 
na następujące drogi : 

Zakliczyn - Sącz . S zczaw. w obrębie 
powiatu Nowy Sącz - Słotwina - Brze• 
sko :. Nowy Sącz w obn;bie pow. N. Sącz 
Nowy Sącz-Tylicz. - Ropa-Wy
sowa. - Gorlice-Konieczna. - Za· 
gorzany - Zborowice. - Jasło - Żmi• 

gród- Grab. - Żmigród - Gorlice. 
Oferty pisemne należy wnieść do dnia 7 

marca b.r. godz. 12 w południe, Informacji co do warunków dostawy udziela biuro Za· rządu codi.iernie w godz, 1 1  - 1 3  przedpot. 
Ini. Geisler1 kierownik Zarzqdu. 

na sezon letni oryginalne: modele Wiedeńskie i Paryskie •• można oglądać bez 
przymusu kupna w Firmie 

G e r s o n  8 r a U n N o w y  Sącz - Jagiel lońska 17' 

Tamie ró wnież wszelkie rnate1jaly rnodn� na kostjumy, płaszcze 
i kompl e ty wyłącznie na zarnó\\  ieni3 . - Dla PT, urzGdnik6w pań

stwowych na dogodne spłaty. 

11P OP R-A-D 1
-
1 

----, 
Towarzystwo budowlano przemysłowe 

I Ostrzeżenie. i Spółka z ogr Odpowiedzialnością 
i Wobec ro,,szerzania przez nieuczciwą j w NOWYM SĄCZU, WÓLKI ŻEGLARSKA. 
l 

Z::mÓ\, n:nia ra .,, '.-'otokol 11 przyjmuj e  za� I s! �pca na całe PoJh;.1.le l',f. Abrahamo- 1 wicz1 '.'\owy Sącz, ul. Sz,,.·edzka 7. Tel. 1 1 2 

konkureocj ę niezgotl_nych z . p_rnwd� wersji Poleca na sezon budowlany : materjal drzewny jak laty, rygle, J rtkobym byt ,:złonk 1e,i k<Js:1oła nnrodo- , , , . . , . wego ostrzegam nini ejs,em "'SZ"Hkich , że belki, deSl\l I I. p. - naJlepszą Cegłę I dachowkę Z WlasneJ i 
win.nych. rozsze'."'.'"i�  lub rowt�rzam, r,> · cegielni parowej. - Spółka podejmuje się budowy gotowych) 
:'.;;(;·,��i e�-"·' 1 sc,gac hędę b,zi, :cgl,dr n ,  l domów i will. - Wykonuje wyroby stolarshie na zamówienie.l 

Józef Kozubski ?1 Wyrabia i sprzedaje saneczki 2 i :S osobowe w cenie Gd 17 do 28 zł. majster pie ... arski w Chełmcu polslc. I Przyjmuje się również. drzewo do przetarcia I 
.......__,...,.........., ______ iiiiiiii ....... .:.-.--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiii, ________ ................... ___ 

Nowość ! Nowość ! 
Nowootwarty w N. Sączu 

S k l e p  specj al n ośc i  tyto n i owyc h  
mieści się w e  firmie H. FERTIG przy ul J agieUońskiej. 
Nowość ! 

Kawiarn i a „ l m per ia l " 
- Codziennie Koncert -
J a z z b a n d  - D an c i n g. 

Nowość ! 

Kawaler poszukuje  pokoju  z niekrępujq· 
cem wejściem najchętniej z całodzien 
nem utrzymaniem od i marca br. 

Oferty do administracji Kurjers. P. dla 
M. K, 

Lustro 
wraz z konsoią do sprzedania, pod do· 
godnymi warunkami. Wiad. "' Admin • 

Narodowa Organizacja Kobiet w Nowym Sączu, celem 
ułatwienia nauki kroju, olwtera z dniem 1 marca 1 927  - dwu mie
sięczny kurs kroju, szycia i modelowania dla Pań i Pani�niek pod 
kierunkiem fachowej si ły, za opłatą 25 zł płatnych w 2 ratach. 

Zamiejscowe Panie mogą otrzymać mieszkanie z utrzymaniem pot! 
dogodny mi warunkami. 

Zgłoszenia przy jmuje się codziennie od 9 - 12 w szkole robót rę
cznych ul. Kościuszki 11 - parter. 

- Urocza blondyneczka 
która w czasie zawodów narciarskich w Zakopanem czynną była 
w biurze zawodów, a której towarzyszyłem na nartach po ,kokach 
a nastąpnie biorąc zniik� kole,1ową przedstawiłem sią - z�chre ła
skawie podać swój adres do Administracji Podb. Ku�jera Tygodn. 
pod „brunet". 

Forte p ian do prz egrywan ia  
poszukiwany o d  zaraz. - Zgłoszenia w Administr:1c1 i .  

...................................................................................................................... .._ .............. __ ........ _ ............. ____________ ......... _ ............ 

Kino 11W i e d z a11 

26 i 27  lutego 1927 Kino 11W i e d z a11 

HRABIA LUKSENBURG 
Wedle znanej operetki pod powyższym tytułem. - W głównych rolach Helena Le W orthing i George W alsch. 

Wydawcy : Naczelny redaktor Stanisław Klemensiewicz i redaktor odpowiedzialny Mr. Stanisław Korbel .  
Druk T. Jakubowska N. Sącz. 
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