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Józef Aleksander Gałuszka [Krakówl_ 

Rezurekcyjne dz-wony. 
Rezurekcyjne dzwony się ozwały 
gromko, potężnie, radośnie 
hymnem pogody i dumy i chwały 
Bogu i słońcu i wiośnie L 

Świat się zasłuchał w pieśni majestacie 
w ciszy zachodu pogrążył się cały, 
[lud poszedł w kościół tłumnie w świętnej szacie) 
Niwami Chrystus chodził Zmartwychwstały, 
z rozpostartemi szeroko ramiony 
ku każdej skręcał chacie -
a dzwony 
grały i grały __ 

Poszliśmy polem dalekiem, szerokiem 
ze szczęściem naszem sami 
święcić serc własnych szczęsne zmartwychwstanie! 

Na oziminą zarunionym łanie 
stanął On, Chrystus przed nami 
świetlistym, jasnym obłokiem 
i błogosławił serc naszych prostocie; 
w radości wielkiej schyliliśmy głowy .. _ 

A zachód strojny w ornat purpurowy 
czynił obrzędy kapłańskie: 
dźwigał monstrancję słoneczną nad światem, 
kowaną w jasnem, płomienistem złocie 
j ukazywał oblane szkarłatem 
imartwychpowstale żywe Ciało Pańskie_ 

Pierś nasza była tak szczęściem wezbrana, 
tacyśmy byli na duszach swych biali, 
i;eŚIIłY przed słońcem padli na kolana, 
żeśIIłY z nadmiaru radości płakali! 

A dzwony grały i grały
gromko, potężnie, radośnie 
}tymnem pogody i dumy i chwały 
Bogu i hidziom i wiośnie!.... 

WIELKANOC. 
Wielkanoc! Rozdzwoniły się re-

zurekcyjne dzwony ·- płynie ·w 
świat wielkie, potężne echo Zmar
twychwstania ! Zieleni się ruń, pę
kają liście a sady wiśni, jabłoni 
i grusz zaróżowią się wiosennym 
kwiatem! Z m a rtwy c hws t a n i e  -
w i o s n a, cudne budzenie się przy· 
ro;!y do nowego życia l Po dniach 
niemocy, po dniach allegorycznego 
zlożenią w grobie: cudne Zmar
twych wstanie Boga-Twórcy, wszech
potężnej Siły, dyktującej życiu jego 
utarte, a przecież niezrozumiałe 
drogi! 

Przez długi czas święciliśmy 
Święta wielkanocne w bezsile na· 
szego życia narodowo-politycznego, 
święcąc Chrystusowe zmartwych
wstanie w pomroce naszej siły na
rodowej ! Pnez długi czas patrza
liśmy z utęsknieniem na cudowną 
religijną rocznicę, wierząc święcie, 
że przyjdzie on czas, kiedy my, On 
Chrystus mickiewiczowski naro
dów: zmartwychwstaniemy! 

Aż stał się cud i danem nam zo
stało święcić Wielkanoc w wolnej 
i niepodległej Polsce! 

I dziś, kiedy rozdzwonione dzwo
ny uderzą siłą Zmartwychwstania 
po całej Rzeczypospolitej, życzmy 
sobie starym zwyczajem zmartwych
wstania tężyzny narodowej i Wiel
kiej Myśli polskiej, życzmy sobie 
wielkiej jedności i zrozumienia po
litycznego tych idei, które repre
zentuje On nasz kochany Wódz i 
kterownik! 
Życzmy sobie i kochajmy się ser
decznem sercem równych sobie sy
nów naszej Wielkiej Ojczyzny!!! 
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Staropolskie święcone. 
Z roku na rok coraz bardziej odbie

gamy od naszych przekazanych histor
ją i tradycją zwyczajów i pewnego ro
dzaju uświęconych obrzędów. Wpływa 
na to z jednej strony brak środków 
do życia, tak iż wszellrn pompa i wy
stawa staje się jedynie dostępną najbo
gatszym, z drugiej zaś strony świat 
dzisiejszy, przewrotny i �rozumiały na 
swą pseudopostępowość zrywa coraz 
bardziej z przeszłością, wychodząc z 
tego zresztą nierozumnego założenia, 
że tradycja - a specjalnie staroszla
checka trąci myszką ! A jednak nie
słusznie; boć przecie są pewne w każ
dym z nas ·głęboko w sercu zakorze
nione zwyczaje,  podawane wiekami z 
ojca na syna, które kuHywować należy, 
tembardziej, im więcej w nich wzajem
nej miłości i poszanowania ! A taką 
jest właśnie tradycja „Ś w i ę c o n e g o· · 
przekazana nam historją wieków ! 

Bezprzeczni" przyznać trzeba, że ży· 
cie codzienne, pełne trosk i kłopotów 
i walki o zwykły kawałek chleba, nie 
pozwala nam dzisiaj obchodzić tak 
„Święconego", jak go obchodzili nasi 
ojcowie ! Dzisiejszym dzieciom obce są 
uginające się stoły, pełne wszelakiego 
mięsiwa, lukrowanych barwnym makiem 
bab wielkanocnych, mazurków, kołaczy, 
konfiturowych pierogów i wszelakiego 
rodzaju bakalji ! Rodzinna uroczystość 
.,Święcenia" przez zaproszonego umyśl
nie księdza rozstawionych i przybra
nych barwnie stołów wielkanocnych 
ginie zwolna, boć nas nie stać na peł
ne stoły. Dziś idzie się skromnie do 

Stanisław Komar. 

Fipol lo  w n i ełasce. 
[Na marginesie :  .Ludzi bez twarzy" 

J. A Gałuszki) 

Żyjemy w epoce niezwyklej oboję
tności warstw inteligentnych dla poezji 
wogóle, a dla naszej poezji w szcze
gólności. Taki stosunek inteligencji do 
jednego z najważniejszych objawów 
życia kulturalnego razi tern bardziej, 
że przecież u nas warstwa inteligencji 
w porównaniu z dawnemi czasy jest 
dość szeroka, a z każdym rokiem roz
szerza się coraz więcej. Czyżby niepo· 
żądany objaw obojętności wiązał się 
przyczynowo z ubywaniem głębi wraz 
z rozszerzaniem się intelig encji ? Czy 
inne są jego przyczyny ? W każdym 
razie utyskiwania są obopólne. Poeci 
utyskują na małą poczytność, brak za• 
interesowania, publiczności sąd o dzi
siejszej poezji dalby się streścić w wy
rażeniu „jakaś dziwna", .. obca". Przy. 
tern znamienne, że więcej się słyszy 
skarg poetów na publiczność, niż pu-

kościoła z kilku jajkami, chlebem i so
lą i czeka w tłumie na uświęcenie 
darów Bożych przez ks. proboszcza 
czy wikarego ! A jednak ile piękna 
było w tych serdecznych, rodzinnych 
uroczystościach, kiedy zebrana wokół 
stołów rodzina czekała uroczyście na 
przybycie kapłana, by . poświęci! i po
błogosławi! całe mu domowi ! Ginie tra
dycja .... a szkoda ! 

Nie tak to skromnie .illo tempore" 
bywało ! Przywiązany do wiary kato
lickiej i tradycji szlachcic polski obcho
dzi! hucznie wszelakie święta. a naród 
cały w dzień Wielkiej Nocy stroił się 
do tych uroczystych przekazanych zwy
czajami obrzędów ! Nie było najbiedniej
szego choćby dc,mu, gdzieby nie pie
czono i nie przygotowywano uroczy. 
stej uczty rezurekcyjnej ! .Gość w dom. 
Bóg w dom" - oto stara zasada, a nie 
przyjąć gościa w Wielkanoc, nie dać 
mu jeść i pić „do woli" było naprawdę 
grzechem ! Nic więc dziwnego, że w 
starych dworach i pałacach szlache
ckich, lubujących się w zewnętrznym 
splendorze wysilano się w tym kierun
ku, by niezliczonym potrawom, poda
wanym gościom nadać najbardziej zmy
ślne kształty i postacie ! Wszakże słu
żyła do tego cala czereda • wymy
ślnych" kucharzy i pasztetników. 

Allegorja, choćby niebardzo uczona 
była też podstawą owych dziwów. I tak 
np. Sapieha z Dereczyna za czazów 
Władysława IV. wsławił s ię „Św:ęco• 
nem", przedstawiającem podział roku. 
Cztery olbrzymie  pieczone dziki, wy-

t liczności na poezję. Nietyle to wyµly· 
wa z większej wrażliwości śpiewaków 
A pollina, jak ra czej z rozpaczliwej obo
ję tności możliwego odbiorcy, bo  już 
nawet czyte lnikiem nazwać go nie mo
żna, cla poezji i poetów. Jest mu tak 
obcą, tak mało go interesuje, że nawet 
nie usiłuje poznać .iej wlasnośc, i wprost 
nie chce o niej słyszeć, mając czem 
innem głowę zaprzątniętą. 

W każdym razie pewne przeświad
czenie, iż poezja niewarta jest czyta
nia, inteligent posiada. Zdobył je n3j
częściej drogą przejmowania cudzych 
opinji. Coś ktoś powiedzia ł. on zasłyszał, 
nie sprawdzi! i tak to trwa. BiedJ1a ta 
inteligencja ! Niedość jej ' klęsk, które 
ponosi raz za razem od innych warstw 
zorganizowanych. jeszcze wali się na 
nią zarzut, że nie popiera kultury, że 
gardzi jej solą najwytrawniejszą, . za 
jaką chce uchodzić poezja. I o dziwo ! 
Zarzut, który w oczach poetów jest 
najcięższym zarzutem, jaki może posta
wić inteligentowi, biedakowi jeszcze 
najmniej sprawia kłopotu. Czuje się 
usprawiedliwionym w swej obojętności. 
Jego usprawiedliwia otumanienie spra-

pełnione wszelakiego rodzaju mięsiwem 
przęd.tawiazy cztery pory roku. Qwa
naście pie'czonych w całości jeleni 1 2  
miesięcy. ·Pięćdziesiąt dwa .cudnych· 
placków znaczyło tygodnie, a 365 ba
bek dni roku. Co do „bibendy" zaś, 
stało 4 olbrzymie puchary, ze stule
tniem winem, 12 srebrnych konwi, 52 
baryłek i 365 gąsiorków, a wszystko 
po brzegi wypełnione ! Nawet miód dla 
służby urobiono w ilości 8700 kwart, 
to je5t tyle ile godzin w roku ! Za cza
sów Jana Sobieskiego na starym dwo
rze Lubomirskich przedstawiały wypie
czone bakalje wielkanocne zmyślne 
formy Turków, Tatarzynów. Kozaków 
i Węgrzynów a czasy przedrozbiorowe 
pełne są bogatych i sławnych na całą 
Polskę .Święconych"! 

Uroczyście obchodzili nasi ojcowie 
rocznicę Zmartwychwstania Pańskiego 
skupiając się przy foremnym, najczę
ściej z masła urobionym, a górującym 
nad stolami Agnusku. Nie powinniśmy 
więc zapominać o tej pięknej tradycji 
i w miarę możności obchodzić uroczy
ście piękną uroczystość rezurekcyjną, 
wspominając stare zwyczaje i przeno
sząc je nadal w pokolenia. 

Niech w dzień ten uroczysty zabły
sną na sknmnym choćby stoliku ró
żnobarwne pisanki, niech zazieleni się 
barwinek i uśmiechnie ·się do nas cu
krowy baranek, niech zapanuje w sko
ła tanych t.ydem, walką dnia i wzajem
ną nieufnością sercach naszych pra
wdziwie serdeczny i szczery nastrój 
., resureltcji" oclrodzony.:h dusz naszych ! 

wami codziennego życia, Poeta zaś, 
nie wchodząc w · pobudki obojętności 
i milczenia, !rwa w. przekonaniu, że to 
jakiś los nieLtdci\\ y, jakieś sprzągnię
cie się połę§' nienawif lnych odbiera 
mu czytelni klw, a inteligenta pozbawia 
rozkoszy, płynących z czytania jego 
poezyj. Nieporozumienie trwa w dal
szym ciągu. 

Do wyjaśnienia tego nieporozumienia 
przyjść m usi, w imię dobra poezji, po
etów i publiczności inteligentnej. 

Sprawa obecnie urasta do rozmiarów 
tern niebezpieczniejszych, że inteligenta. 
pogrążnnego po uszy w rozpaczy co
dziennego bytowania, sp.otykają nieza
wsze zasłużone zarzuty chamstwa, ogłu
pienia itd., za co wywdzięczając się, 
inteligent z przekąsem odzywa się nie
tylko- o poezji ws;>ólczes ,ej, ale o poe
zji wogóle. Nieporozumienie nietylko 
trwa, ale pogłębia się, a mieJscami za
mienia się w zwykłą burdę. 

Naturalnym biegiem rzeczy przyjdzie 
do takiego ułożenia stosunków, że odcią
żony inteligent będzie mógł, choćby sno
bistycznie zająć się poezją i poeci czę
ściowo zostaną zadowoleni. [C. d. n.) 
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Czy zapisałeś się do 
ZWIĄZKU NAPRAWY RZPLITEJ ? 

Święto 
. 

wiosny. 
Ziemia pod wpływem promieni sło

necznych pozbyła się zimowej szaty i 
świat przyoblekł się w nową szatę od
świętną - wiosenną. 

Minęło przedwiośnie i s tajemy w obli
czu pełnej wiosny. Wszystkich radość 
ogarnia, która wyrazić się musi w uro
czystych obchodach na cześć nowej 
pory roku u wszystkich ludów, od naj
dawniejszych czasów. 

Do świąt wiosennych należą Święta 
Wielkanocne. Święta te łączą się z po
daniami o odwiecznej walce dobrego 
ze ziem, życia ze śmiercią. Symbolem 
życia jest najczęściej jajo. Z jajka bo
wiem rodzi się wszystko, co żyje, jajko 
jest uosobnieniem rwącej się do życia 
po  śnie zimowym przyrody. 

Świat chrześcijański od początku 
swego istnienia obchodzi święto Wiel
kanocy, jako święto zmartwychwstania 
Chrystusa. Chrystus oskar żony stanął 
przed Piłatem i skazan na męczeńską 
śmierć ! Ukrzyżowania domaga się ten 
sal)l lud jerozolimski, który w przed
dzień pozdrawia! go jako króla żydo
wskiego, szaty swe siał mu pod stopy 
i czcił go we wszelki sposób. W chwili 
skonu Jezusa „zasłona kościelna roz
darła się na dwie części od wierzchu 
aż do dołu, a skały się popadały. I gro
by się otworzyły a wiele ciał świę
tych, którzy byli posnęli , powstało. I 
wyszedłszy z grobu po zmartwych
wstaniu Jego, weszli do miasta świę
tego i ukazali się wielom" .  {Mat. XXVII. 
50-53]. Chrystus zmartwychwstał, aby 
zbawić lucizlrnść ! 

I dziś uroczyście obchodzimy to świę
to Zmartwychwstania, radość nasza tern 
większa, im życie nasze mniej ma 
utrapień i smutków !  Przeszliśmy dopie
roco straszną wojnę światową. a już 
wisi nad nami groza nowych zawiklań. 
Znowu zarzewie jej może buchnąć 
z kotła bałkańskiego, może wyniknąć 
z konfliktów na kontynencie azjatyckim. 
Nikt więcej nie pragnie bardziej poko
ju, niż Polska. Chcemy uporządkować 
stosunki wewnętrzne, chcemy umożli
wić powszechny dobrobyt i odżycie 
w każdej dziedzinie naszej państwowo
ści. Jedynem zatem życzeniem świą
tecznem niechaj będzie : Zgoda wszyst
kich ! !  

Wtedy słońce zatryumfuje nad ciem
nościami, a wszyscy pe wni będziemy 
nadziei lepszego ju'.ra ! 

Hen · Ski [Kraków] 

Czy jesteś już członkiem l

i 

Związku Naprawy Rzplitej ?  

Wszystkim swoim prenumeratorom, czytelnikom, współpracownikom, ko-
respondentom i przyjaciołom przesyła serdeczne 

ŻY CZENIA ŚWIĄTECZNE 
REDAKCJA 

Podh .  K u rje ra tygod n i owego 

w Nowym Sączu. 

Ad::;m M. Nowakowski. [Zuric,!tl:_ 

C H RYST U S. 

W iffótkim słowie zawarty, - okryty 
[barwami 

Tajemnicy, - dwóch ramion rozpostar
[tych godło 

wzi:i!wszy na się - płomieniem wzle
[cialeś : - Nad nami. 

Wybawieniem za Zbrodnię, Gniew i glad
lką Podłość 

polało się perliste, musujące wino 
Twej Piersi.. . . Duże krople, gorące jak 

[Miłość 
i jak Litość wilgotne - upadłszy na 

[ziemię 
Pękami Róż zakwitły : Ł a s k a  i c i e r

[p i e n i  e .... 

R e c ital organowy 

O. R izz i 'ego.  

Byliśmy dwa razy w ostatnich cza
sach słuchaczami recitalów organowych, 
ale jakże różnych od siebie ! Nowo
wiejski grai Bacha. Rheinbergera. Rey
era i innych, O. Rizzi zaś oprócz czę
ści klasycznej [szkoła niderlandzka] 
zamieścił w swoim programie własne 
kompozycje.  Kompozycja te świadczą 
o tern, że świecl,ie prądy, pod wpły
wem których pozostaje  świecka muzy
ka współczesna nie ominęły i muzyki 
kościelnej. Jak zawsze przy pojawieniu 
się czegoś nowego, tak i teraz znaleźli 
się z jednej strony przeciwnicy, z dru
giej strony e.1luzjaści współczesnej, 
nowej muzyki. Dotychczas jednak pra
dziady dzisiejszych „neofobów" ponosili 
sromotną klęskę. nie inny los czeka 1 
ich prawnuków. Kompozycji kościelnej 
O. Rizzi'ego czynią zarzut, że posiada 
pierwiastki świeckie i efekty, które nie 
powinny być w czystej muzyce kościel
nej. Otóż granica pomiędzy muzyką 
kościelną a świecką jest ruchoma i 
nigdy nie będzie można mówić o bez
względnem rozgraniczeniu muzyki ko
ścielnej [w szerokim znaczeniu a nie 
liturgicznem] od muzyki świeckiej. Mu
zyka kościelna nie może być ściśniętą 
w zakrzepie ramy, które raczej przy
czyniłyby się do jej upadku, niż do 
utrzymania jej „czystości". 

Każda muzyka świecka może być 

uświęconą [kościelną]. jeżeli j est dzie
łem modlącej się duszy muzycznej wiel
kiego kompozytura, a lakierni są wła
śnie kompozycje O. Rizzi'ego. Takie 
myśli nasuwają się przy słuchaniu 
utworów kościelnych O. Rizzi'ego. Prze
wspaniale kompozycje, które stale utrzy
mywały nas w stanie jakiegoś lęku, 
zgrozy a zwłaszcza obfite operowanie 
pedałami sprawiały w słuchaczach po
tężne wrażenie. Niestety slaby organ 
w kaplicy szkolnej nie pozwolił rozwi
nąć całej skali crescenda, którego do
magały się kompozycje  O. Rizzi'ego. 
Jakby dla uspokojenia rozwichrzonych 
naszych nerwów zakończył O. Rizzi 
pięknem „Tema di dolores". 

Jan Bogucki. 

St. Komar. 
--

Miłość . 

Chrystus na ludzi pogląda z krzyża. 
Wzrok mu przesiania sieć potu krwawa, 
To w mglę utonie, to w twarz uderza , 
Tłuszczy bluźniercza, pijana wrzawa. 
,,Ile dobędę z serca promieni, 
Ile rozrzucę po świecie, 
Tyle się smutków w radość przemieni. 
Ciernie porosną w kwiecie. 

Porady w Legj i i n wal i d ów. 

Legja inwalidów Wojsk Polskich 
w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 1 1. 
udziela wszelkich porad w sprawach 
inwalidzkich, zaopatrzenia wdów i sie
rót po inwalidach. zaopatrzenia wdów 
i sierot po poległych i zaginionych na 
wojnie ,  w sprawach reklamacyjnych i 
udziela wyjaśnień w sprawach wo.isko
wych. 

Lekarz-dentysta 
M a r j a K o ń c z y c k a  

powróciła 
i ordynuje od 20 bm. w N. Sączu. 
- Willa „Marja" ul. Jagiellońska. -
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Z historji N. Sącz!:__ 

Mieszczaństwo w dawnym Sączu. 
W r. 1 453 zezwala Kazimierz Jagiel

loiiczy!\ : na budowę mostu na Dunajcu 
i pobieraniu mytowego. Silna potęga 
Jag· euonów wyciska piętno polskości 
na niemieckiem mieszczaiistwie sąde
ckiem, tak iż w_ dokumencie z r. 1450 
spotykamy zapisek : 

,,należy wypl:i.c:ić coroc ·., ie kaznodziei 
niemieckiemu 10 grzywien. Gdy J ,y zaś wy
padkiem kaznodziejstwo niemie ckie ustać 
ll ! i•lo w kościele sądeckim ... " 

Widać stąd. że żywioł polski bierze 
w mieszczaiistwie sądeckiem górę, a 
ostatni zapisek niemiecki w księgach 
a wciczych nosi datę ; r. 1501. W roku 
1 503 spotykamy też pierwszą zmiankę 
o żydach w księgach miejskich. [Acta 
scabinaria.J W roku 15 15  zostaje też, 
po zaciętej walce patrycjatu niemieckie
!,O z polskiem pomniejszem mieszczan· 
stwem i licznych skargach, bo aż do 
samego króla - wybranym pierwszy 
wójt Polak : Mikołaj Gaboński. 

Mieszczanie sądeccy_ są podówczas 
zorganizowani w 13 głównych cechach, 
z cechmistrzami na ·.czele. Mamy w N. 
Sączu cech : krawiecki, szewski, sto
larski, piekarski, rzeźniczy, bednarski, 
rymarski, tkacki, ślusarski, kuśnierski, 
kołodziejski, kowalski i siodlarski. Wi
dzimy zatem prawdziwą różnorodność 
cechów, przyczem wyrabiają mieszcza
nie sądeccy : doskonale kożuchy, mie
cze i zbroje,  przepyszne wyroby cyno-

Roman Stawicz [Krynica] 

Wiśniowy sad. 
Stali cicho, wpatrzeni w rozkwitłe 

blado - różowe kwiecie rozkwitających 
pierwszą wiosną wiśni, jabłoni i g rusz. 
ząsłnchani w szmer igrającego z lecą
cymi płatkami wiatru .... 

.Pięknie Alu, prawda ? Patrz jak 
prześlicznie rozkwitły się kwiaty na
szych kochanych drzew ?! 

.A tak !" 
.Popatrz na fruwające z rozig'ranym 

wietrzykiem płatki, podobne lotnym, 
trzepoczącym motylom ! Czy to nie ła
dne ?" 

.,Wcale ! "  
• Widzisz Aleńko ! To  wszystko wio

sna, ta śliczna, niosąca z sobą życie 
wiosna ! Lubię ją, tęsknię za nią, cd 
lat  dziecinnych wzbiera wę mnie jakaś 
niezrozumiała tęsknota i kocham . ... stra
sznie kocham wiosnę !" 

„Perwersja ! Zresztą, zresztą wiem 
i tak, że mnie nie kochasz tak, ja:t m,
leży ! 

.Dlaczego Alu ? Czyż nie ma:,z do§ć 
codziennych dowodćw mego przywią-

we, miedziane, srebrne i szklane, płó
tna i sukna ! Istnieje nawet· ludwisarnia 
dla odlewania moździeży i dzv, onów. 
Sądeccy malarze zdobią Wawel, sądec
cy stolarze budują stalle katedry kra
kowskiej i kościołów. spiskich . .  Jest to 
prawdziwy okres rozkwitu mieszczań
stw� sądeckiego ! 

Odtąd zaczyna się, datować wolny 
upadek ! Niema już. wielkich zjazdów, 
ni wielkich targów • . Liczne po.żary _ nisz
czą miasto. W r. 1 554 otrzymują miesz· 
czanie sądeccy prawo składu i odsprze
daży soli bocheńskiej ,  w r. 1 555 żela
za, spiżu i miedzi,. sprowad:;anych z 
Węgier. Miasto posiada na własność 
dwie wsi : Paszyn i Piątkową, ma 
ng'romną fabrykę sierpów. W r. 1581 
czytamy w księdze . szo�u [czynszu) : 

,,rzemieślników 1 2, plócie11ników 91 kra
wców 6, szewców 29, kuśoier,ów 8, �tolarzy 
3, piekarek 1 5, g'lrocarzy 6, su kienników 6, 
bednarzy 51 siodlarzy 2, czapników 31 apte
karz, balwierz, ko\\ 8li 8, mieczników 21 sier
piarzy 4 ..• i 1 <l . "  

Jest to liczba pokaźna, jak na nie
wielki obszar miasta ! 

Najazd szwedzki, walki z Arjanami 
i najazd Rakoczego doprowadzają do 
dalszego upadku miasta ; wiele domów 
zostaje spalonych i zniszczonych. W r. 
1 664 spada liczba krawców z 6 na 4, 
kowali z 8 na 2, kuśnierzy z 6 na 1 
itd. Meszczaństwo podupada wyraźnie 

zania i kochania ? Ws:..ak nie ma w tern 
grzechu, żem prócz Ciebie mej drogiej 
żony ukochał rozkwity cud piękna, żem 
pojął mojem malem sercem drzemiącą 
tajemnicę potęgi i tylko dziwię s:ę, że 
ty nie odczuwasz wiosny ?!" 

.,Ach wiosna ! no tak ! wiesz Stef, 
prawda, ty mówisz, że mnie nie intere
suje wiosna ! A przecież .... " 

.,Co przecież, Aleńko ?" 
,,Przecież potrzebny . mi jest ko

stjum wiosenny, o taki śliczny kostjum 
koloru .... koloru .... o patrz. tych rozwi
niętych tulipanów !" 

„Popatrz jak wcześnie się rozwinęły 
i jakie są piękne !"  

"no i kapelusz w podobnym tonie, 
nie mówiąc o trzewikach, poiiczoszkach 
i nowej torebce. Gdybyś ty wiedział, 
jak trudno dobrać kolor, aby nie raził 
aby był taki.... no taki.... patrz na ten 
szereg hiacentów, co mówisz, czy był
by odpowiedni ?" 

.,Śliczne są te biacenty, a jakie peł
ne ! Więc kostju:n koloru .... " 

.,Tak, a ty mówisz, że mnie wio
sna n ie interesuje, że jej nie odczu
wam, ja o Iem myślę już oddawna !" 

.,Ach, tak ! ty o... tern myślisz już 
oddawna !" 

i nie może się utrzymać na swojem. 
Wielu opuszcza N. Sącz, by gdziein
dziej szukać szczęścia ! Najlepszym 
przykładem ówczesnego stanu, przy
wilej Jana Sobieskiego z r. 1682. 

,,Bacz:1c, że miasto przez morową zarazę, 
wojnę szwedzką, napad Siedmiogrodzian z ko 
zakami .... do tego &topnia zniszczenia doszło, 
ie zn�czna cz(lŚĆ domów pozbawiona jest 
wlaś�icieli.... po :w:i lamy źydom domy: kupo
wać, nabywać, budować i sprzedai·ac oraz 
·prowad,ić ,da�ciwy im handel: ... , . 
.;,· którym brak dotychczasowego miesz
czaiistwa zostaje uzupełnionym m1eJ
scową · i napływową ludnością :żydo
wską. 

Jest to wyraźny do wód upadku i zu
bożenia sławnych kupców sądeckich, 
którzy już nie docho)izą nigdy do swe
go historycznego wysokie.go .rozwoju 
i znaczenia. W w. XVII. niszczy h1-
dność N. Sącza zaraza morowa, wiek 
XVIII. jest również nieszczęśliwym. 
Walki i Moskwą, · czasy konfederacji 
barskiej, w końcu i liczne pożary do
prowadzają ·  miasto do tego, że ubożeje  
ono i niszczeje, stając się w r .  1 770 
nędzną mieściną. Dowodem tego naj-

· 1eps�ym spadek ludności do 1 000 mie
szkaiiców, podczas gdy w r. 1 600 li
czył N. Sącz 30000 obywateli, a więc 
tyle samo co dzisiaj liczy ! 

Z pobieżnego tego szkicu wynika, 
iż Nowy Sącz był kiedyś dawno już, 
miastem zamożnem i handlowem, a 
handel kwitł tu na wielką skalę. Miesz
czanie sądeccy mieli stosunki kupie
cl\ie nietylko z Krakowem, Poznaniem 
i Gdm1skiem, ale Przemyślem, Lwowem, 

Wyjął z portfelu plik banknotów i 
z dziwnym uśmiechem wręczył je żo
nie. 

.,Masz Alu ! spraw sobie kostjum ko
loru tulipanów, kapelusz koloru hiacen
tów, masz fiołkowe oczy, będzie ci 
ładnie ! Masz Alu ! "  

.,Jakiś ty  dobry Stef ! I jak ja cie
bie odczuwam ! Tyś mój kochany dro
gi, poe!a !"  

.,kochany .... drogi..,. poeta !"  
„Popatrz Stef tylko na fruwające 

z w;etrzykiem wiśniowe płatki naszych 
kochanych drzew !" 

.,A tak !" 
,,Czy nie są śliczne Stef ? Podo

bne lotnym trzepoczącym motylom !" 
,,Podobne !" 

„Widzisz Stef ! to wszystko wiosna 
ta cudna wiosna !'" 

,,Tak !" 
, Cudne są cudne ! Ach, jak ja stra

sznie kocham wiosnę !!" 
Stah wpatrzeni w rozkwite blado-ró

żowe kwiecie rozkwitających pierwszą 
wiosną wiśni, jabłon.i i grusz .... 
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węg. Podolińcem, Keszmarkiem, Lubo
wlą, Bardjowem, ba nawet Austrją. 
Wielkie składy soli, cyny, miedzi i in
nych kruszców, win węgierskich i mio
du, kuźnice żelaza i stali, młyny kró
lewskie i wytwórnie sierpów, zbroi i 
dzwonów zapewniały mieszczaństwu 
dobrobyt i rozwój. Wszystko to wraz 
z upadkiem Polski przeminęło a handel 
dostał się do rąk napływowej ludności 
niemieckiej i żydowskiej. Mieszczanie 
jednak nasi winni ten szkic pobieżny 
swoich dziejów dokładnie zapamiętać 
i starać się dojść ponownie w wolnej 
Polsce do tego kwitnącego stanu, o ja
kim dzisiaj niestety tylko w starych 
kronikach czytamy. 

Uczciwy głos. 
Nawiązując do artykułu .zna

mienne oświadczenie" ogłoszonego 
w nnmerze oslatnim „GoiJca pod
halańskiego" a skierowanego pod 
adr. red. St. Korbla, .pozwalamy 
sobie podać do pnblicznej wiado
mości prawdziwie gentlemański i 
zasługujący na uznanie list : . 

Do WPana RecL 
M r. Stan isława Korb la 

w Nowym Sączu. 

Przeglądnąwszy dzisiejszy numer 
,,Gońca podhalańskiego" zauważyłem, 
że artykulik mój zatytułowany : ,,Zna
mienne oświadczenia, a przezemnie 
podpisany, został w tekście swoim 
bez mojej wiedzy i zgody przez p .  

Kryn i ca na w 1osn�. 

Wiadomo, że charakterystyczną cechą 
naszej wiosny jest deszcz „ciurkający". 
nic więc dziwnego, że z wiosną perła 
• wód" naszych jest wodnistą i błotnistą! 
Gdyby nie ratunek wcale niedrogiego 
fiakra (cześć Ci inspektorze Wierzbicki!] 
utykającego po osie w grząskiem biocie 
gościńca szumnie nazwanego : Warsza
wa · Leluchów - nie byłbym się mógł 
dostać w głąb zdroju. 

Krynica na wiosnę jest może milą, ale 
nigdy w deszcz ! Jest ona położoną w 
dzikiej naturze, szumne potoki spływają 
wartko od „Zegara",  nie omijając dróg 
i żłobiąc w nich fantastyczne jary, Ku
racjusz przeskakując rowy ma wiele 
ruchu i dobrze trawi ! 

Ruch budowlany ogromny. Przygoto
wania do sezonu w całej pełni. W do
mu zdrojowym, gdzie obecnie pijalnia 
wód wita gościa szereg nagich, spręży
nowych materaców. Czyż aby to nowa 
placówka tapicerskiego, lokalnego prze
mysłu ? Nie ! to chwalebne „odpluskwia
nie" budynków, nakazane urzędowo 

Podziękowanie. 
NiniPjszem składam serdeczne podzi!lkowa

nie p. Władysławowi Kwiecińskiemu, ucznio
wi VII. kl. I. �mn. za bezinteresowne zwró
cenie mi  1.nalezionei a przezemnie zgubion�j 
złotej branzoletki. 

Urszula Brzezińska. 

Kalwarego zmienionym w sposób zda
niem mojem panu ubliżający. Wstawio
nem mianowicie zostało zdanie ostatnie, 
kończące się zwrotem : "wolno psu na 
Pana Boga szczekać", zdanie o "rasie 
i geszeftach" ! również nie odemnie po
chodzi podtytuł ; .o ostatnich podrygach 
p. Korbla". 

,?:a obowiązek swój uważam oświad
czyć Panu, że zdań tych w artykule 
moim nie umieściłem i mimo, że jest 
on podpisanym w "Gońcu podhałań
slfim" moim nazwiskiem nie polecałem 
powołanych powyżej zdań do artykułu 
tego wstawiać. Za obowiązek swój u
ważam dalej stwierdzić, że przykro mi 
jest, że nazwiska mego użyto do wy
rządzenia Panu przykrości, której ja
bym Panu nigdy nie wyrządził, znając 
Pana jako człowieka zasługującego ze 
wszech miar na szacunek. 

Ponieważ nadużywając w len spo
sób mego nazwiska wyrządzono Panu 
przykrość w sposób publiczny, bo od
nośny numer „Gońca" rozszedł się ,  
oświadczam, że n ie  mam nic  przeciw
ko temu. aby treść listu tego pedał 
Pan do publicznej wiadomości za po
średnictwem dziennika Panów. Uwa
żam, że ten mój krok odpowiada ,naj
zupełniej moim zasadom uczciwości i 

i rozpoczęte od domu zdrojowego ! Daj 
Boże - twierdzą miejscowi - wyzby
cia się wszelaliich pluskiew ! Przy de
ptaku olbrzymie zwały kamieni i piasku; 
to przygotowania do budowy drugiego 
domu zdrojowego, tym razem z wenty
lacją. 200 robotnik.ów zajętych przy bu
dowie ; niestety zapomniano o mało co
prawda monumentalnej, ale nie dającej 
się „zastąpić" budowli skromnego apar
tamentu westchnień. Chociaż nie, rzecz 
tę „zastępują" sobie robotnicy „naturą" 
tak iż skarży się jeden z poważnych 
lekarzy, iż okien od parku otworzyć nie 
sposób. I to w samem centrum zdro
jowiska ! !  

Dla kogo zbudowano poważne i po
no drogie mauzoleum na deptaku, nie 
zdołałem stwierdzić. Chodzą wieści, że 
pono dla tego, kto potrafi przekonać 
odpowiednie czynniki, że przed budową 
nowego domu · zdrojowego należałoby 
Krynicę skanalizować i zaopatrzyć w 
wodociągi, 

Ruch gości jak na kwiecień duży. 
200 osób korzysta w pełni z wiosen
nych ,,rozkoszy" pod Rybą. Ułanem. 
Zegarem, Szczerbcem, w Nowych la-

honoru. Wewnętrzną kwestję .Gońca· 
z powodu nadużycia mego nazwiska 
załatwiłem w ten sposób, że z powodu 
tego właśnie nadużycia z Redakcji 
,,Gońca" wystąpiłem. 

Proszę przyjąć najszczersze wyrazy 
należnego Panu szacunku i koleżeń• 
skiego poważania 

Dr Henryk Lambor m. p. 
Nowy Sącz, 9. IV. 1 927. 

Podatki miejskie 
a _czynsze. 

W tych dniach uchwalił magistrat 
tul szereg podatków samorządowych. 
przypadających miastu a to podatek : 
wodociągowy, kanałowy i od wywozu 
śmieci. Podatek wodociągowy wynosi 
60/0 czynszu płaconego faktycznie w r. 
1911, albo też zeznanego do fasji po
datkowej, podatek kanałowy 10/o tegoż 
czynszu. a podatek od wywozu śmieci 
także 1 O/o tegoż czynszu. ·· Podatek wo
dociągowy i kanałowy obciąża domy 
położone przy sieci wodociągowej i ka
nałowej, podatek od wywozu śmieci te 
domy, w których wywóz śmied przez 
magislrat jest zorganizowany. 

Ustawa o ochronie lokatorów z 1 9 1 4  

KINO „WlE:ÓZA" 
składa swojrj l'uul iczności i I'N.yjaciolorn 

życzenia 
, ,W e s o ł y c h  Ś w i ą t". 

zienkach i tp. W tym roku spodziewa
ny olbrzymi zjazd urzędników ; cieszą 
się, że może przez dziwną sympatję 
otrzymają renumeracje i dodatki fun
kcyjne. A może uda się im zyskać na 
ten czas dyetki, wtedy radziby też sie
cizieć latami w Krynicy . 

Parcel w centrum Krynicy omal, że 
już nie ma. Kupują dolamicy, kupują 
swoi i budują na gwałt. Pono 1000 po
koi nowych stanie w tym roku do dys
pozycji ! Dlatego ogłoszenia w prasie, 
że dorn zdrojowy zajęty sprawiają u 
nieznających stosunków wrażE"nie prze
pełnienia Krynicy, podczas gdy w wi
llach prywatnych mieszkań i to niedt'o
gich pełno. 

Aktrakcji na razie żadnych, poza 
ponoć asyst. dra Woronowa : Ciociodry
ptalskim i rozkosznym „Olimpijczykiem" 
startującym w zawodach na odmianę 
„szkolnych". Maj jednak je napewno 
przyniesie wraz z nowym sezonem, o 
czem wybrawszy się po raz drugi do 
Krynicy nie omieszkam czytelnikom do
nieść. 

N·o. 
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r. postanawia, że w chwili, gdy czynsz 
obecnie płacony wynosi 500/o czynszu 
z r. 1914 przeliczonego na złote, obo
wiązek opiaty świadczeń dodatkowych 
przez lokatorów odpada poza opłatą 
podatku wod'>ciągowego i wywozu kloak 
które musi płacić lokator. Gdy czynsz 
tenże wynosi 750/o czynszu z r. 1914 
odpada obowiązek lokatora opłacania 
wody i wywozu kloak. 

Poniewat płacone obecnie czynsze 
wynoszą już przeważnie 750/o czynszu 
przedwojennego albo też i procent ten 
przekraczają, obowiązek opłacania po
datku wodociągowego i kanałowego 
ciąży na właścicielach realności, a nie 
lokatorach. Oczywiście, o ile czynsz 
opłacany przez lokatora nie doszedł 
do 750/o czynszu priedwojennego ma 
aż do tego czasu opłacać podatek wo
dociągowy lokator. 

Wieści z Podhala. ----
K R Y N I C A  Z D R Ó J. 

Ustalenie cen na I. sezon. Komisja 
Z•lrojowa na posiedzeniu w dniu 11 bm. w 
obecności Starosty Dra Duch , uchwaliła na
stępujące ceny utrzymania i mieszkań· na o
becny I. sezon letni. 

Utrzymanie w pensjonatach I. kal 8·23 zł. 
,, I I. ,, 6·85 ,, 

Pokoje jednoosob. od 2·63 zł. do ii·65 „ 

,, 2-osobowe " 5·20 ,, ,, 7·33 ,, 
,, mansardowe 2·20 ,, ,, 4'40 ,, 
,, poddaszowe „ l·SO ,, ,, 3·62 , ,  

Izby włościańskie „ 1 ·29 " , ,  3·1 7  „ 
Do ceny pokoju dolicza się 30 gr. dziennie 

za żarówkę, 80/o podatku lokatorskie�o. -
W hotelach pokoje na trzy dohy 500/o droż
sze. Werandy oszklone nieprzechodnie 500/o 
przyległego pokoju. 

Za pościel polllld przepisaną ilość w pier
wszym tygodniu 1 zł. dziennie w następnych 
50 gr. dziennie. Za łóżko dodane l zł. Cena 
kuchni jak poKoi. 

Niniejszy cennik ma być zatwierdzony prze.z 
Starostwo w Nowym Sączu i Województwo 
w Krakowie. 

G R Y B Ó W. 
Osobiste. 

(Wasz.) KpŁ Sokołowski z 1 p. s. p. oficer 
instrukcyjny P. W. na powiaty Grybów-Gor
lice wyjechał na 3 miesięczny kurs wycho
wania fizycznego do Poznania. 

Pierwsza matura w gimnazjum gry
bowskim odbędzie się dnia 9 maja (pisemna). 
Terminu ustnej dotąd nie wyznaczono. Przy
puszczalnie zasiędzie do matury 1 1  abitur
jentów, w tern 3 abiturjentki. 

Nowy dyrektor gimnazjalny. W miej
sce przeniesionego do Myślenic dyr. Szłapaka 
zostanie przypuszczalnie przydzielonym prof. 
Wiśniewski z Dębicy. 

Zaprenumeruj zaraz 
aktualny dziennik „STRZELEC" .  

Komitet obywatelski ohd,odn uroczy
stej rocznicy konstytucji 3-go maja zawiązał 
się w tych dniach w Gr,vbowie. 

Most na Białej jest wrebzcie na ukoń
czeniu. Obecnie rozpoczynają się roboty, ma
jące na celu  zniwelowanie góry pod dwo
rem, celem przeprowadzenia wygodniejszrgo 
gościńca. 

S T  A R Y  S Ą C Z. 

Zawiązanie Oddziału Związku strze
leckiego. W dniu 12 bm odbyło się w 
czytelni im. Limanowskiego, którą odstą
piła bezinteresownie miejscowa grupa 
P. P. S. organizacyjne zebrania Związku 
strzeleckiego. Przewodniczył zebraniu p. 
Foglar Adolf, sekretarzował p. Jawor 
Kazimierz. Z N. Sącza przybyli delegaci 
obwodu ; sekr. St. Filipowicz i obyw. Br. 
Dindorf. Po przemówieniu obyw. Hanusa 
Marjana, delegata Filipowicza i dra Dy
szkiewicza nadto dyskusj i  nad statutem 
zawiązano Oddział Zw. Strzelca w St. 
Sączu przyczem do Wydziału weszli ; 
prezes dr Dyszkiewicz, zast. prez. obyw. 
Marszałek Karol , sekr. obyw. Hanus M. 
zast. sekr. obyw. Jawor K., skarbnik 
obyw. Kaim M. prezes P. P. S. , ref. ośw
kult. obyw. dyr. Ziemba Al. Do komisj i  
rewizyjnej weszl i : obyw. Essen Wł., 
obyw. Mazurek L., obyw, Łobarzewski 
\VI. i obyw. Porębski Jgn. Spodziewamy 
się, że nowy Wydział zabierze się ener
gicznie do tworzenia pododziałów pro
wincjonalnych . 

KRONIKA. 
--o--

Kino „Sokół" dnia 1 7  i 1 8  kwietnia br. 
„Droga do przeszłości" - senzacyjny dramat 
w 10  aktach. 

K i no  „Wiedza" - patrz na stronę 8. 
Teatr Tow. dramatycznego w Sokole 

.Tajfun" dramat w 4. ak tach Lengyela, dnia 
20 bm. godz. 8. - po raz drugi . 

OSOBISTE. 

Nowy naczelnik warstatów ini. \Va
lerjan Zawojski objął urzędowanie z dniem 
7 bm. 

� 
.Strzelec" dziennikiem. W strzeleckim 

marszu ku Polsce potężni•jszej, bogatszej, 
szczęśliwszej i lep�zej zd'lia zwarta, rosnąra 
z dniem każdym już trzystutysięczna armja 
strzelecka ! Wykreślai'lc drogę tej armji i kro
cząc jej śladami, tygodnik "Strzelec• po sie
dmioletniej pracy przeks,.tałcit się z dniem 3 
kwietnia br. w dziennik „Strzelec"- Dziennik 
.strzelec" będzie jedynem w Polsce pismem, 
poświęconem sprawom Przysposobienia wojsko-

Wyrąb mięsa 
F r a n c i s z k a  C e l e w i c z a  

w N. Sączu, ul. Szwedzka. 
pozwala  sobie złożyć serdeczne ży. 
CZE N I A  ŚWIĄTECZN E  swoim do

tychczasowym odbiorcom. 

wego, Wychowania fizycznego i Wychowania 
obywatelskieyo. 

Dziennik ,.Strzelec" wychodzi pod redakcją 
Tytusa Czaki,·go. Redakcja i Administracja : 
War,zawa, Al, Jerozolimskie 27.  m. 3. Konto 
P. K. O. 39-14. Prenumerata mie•ięczna 3 zł. 
Egz. pojedynczy 15 gr. 

„Echo k:·ynickie" tygodnik sezonowy 
pod redakcją dra �awczaka zacznie ukazywać 
się z pocz'ltkiem maja w Krynicy. 

Powstanie nowej placówki handlo
wej. W dniu 9 bm. odbyło się poświęcenie 
nowo otwartej firmy Drexler S-wie, która 
przejęła sklep dotychczasowej f, rmy Weissa 
w Rynku. Znany i solidny kupiec lwowski 
obejmuje sklep, rokując nadzieje należytego 
prowadzenia go ku chwale kupiectwa polskie
go i zadowoleniu klienteli. Po poświęceniu lo
kalu przez k.. prob. Mazura, podejmował 
właściciel wraz z żttną zebranych gości skrom
nem śniadaniem, do którego zasiedli : ks. prob. 
Mazur, p starosta Duch, dr. Dzikiewicz repr. 
magistratu, sŁ radca Mika, komisarz P. P. 
Hanus reprezentanci tutejszego kupiectwa 
p. Alszerowa, p. Gruber, p. Styczyi1sk� p. Pi
liński, p. Jankiewicz, p. Górka, p. Fiałkowski, 
dyr. Wojaczy1iski, nacz. Kociumbas, repr. na
t zej Redackcji red. Klemensiewicz i red. Mr. 
Korbel i w. i. W czasie śniadania przema
wiali : Ks. prob. Mazur, p. Gruber. p. Fiał
kowski. radca Mika, dr. "Dzikiewicz, wreszcie 
p. star. Duch, którym w odpowiedzi podzię
kował właściciel firmy p. Drexler. 

Tydz.ień ksiątili na kresach. Główny 
komitet akademicki kół prowincjonalnych u
rządza w okresie Świąt wielkanocnych „Ty
dziei1 ksi'liki dla kresów wschodnich". Książki 
łaskawie ofiarowane składać można w lokalu 
„Klubu akademickiego'' w Nowym Sączu przy 
ni. Batorego w lokalu T. S. L. - w ponie
działki, środy i piątki wieczorem, na ręce p .  
St. Filipowicza. Spodziewamy się, że zarówno 
młodzież szkolna jak i szersza publiczność 
poprze cb<:tnie tę akcję. 

W enta gospodarcza na dochód Kato
lickiego Zakładu Sierót odbyła sią w niedzielę 
dnia 10 bm. w magistracie. Przygrywała żwa
wo orkiestra 1. p. s. p. 

Burłak z nad Wołgi. Min. S. W. zaka
zało wyświetlania filmu „Burłak z nad Wolll'i", 
jako propagującego idee komunistyczne. Prze
ciwko filmowi temu wyst'lpiliśmy na lamach 
naszego pisma znacznie wcześniej. 

PIOTR GOLONKA 
dzierżawca bufetu J. Oleksego, życzy 
swoim bywalcom „ W esolych Świąt". 
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Wybory do rady gminnej w Chełmcu 
odbyły się dnia 10 bm . Wynik wyborów 
przedstawia się oastępojaco : w Kole f. ozy
skal wszystkie mandaty Piast, w Kole I l. ży· 
clzi, w Kole III .  P. P. S., a w Kole IV. 
N. P. R. 

Na wynik wyborów w Kole I l .  usi łował 
oddziaływać b. kom. kahalny p S1at 1er z N. 
Sącza , j,·doakowoi ·,amierzeoia jego spaliły na 
panewce. Równi,ż upadla w tym Kole kao
dytatura p. Staniolawa Barbackiego. 

Zabawa akademicka. Dnia 18 b. m. 
odbądzie się w salach K:isyoa cywilnego z.i. 
ha , "  ak ,d, n , i Jka pod protek toral , · 111 W Panów 
Starosty dra Ducha, Komisarz·1 dra Sidm1wy 
i pik. szt. gen. Włada. 

Wielki konkurs świąteczny 
dla Czytelników Podhal. Kurjera 

Tygodniowego. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych przeznacza
my do rozlosowanh międr.y naozych czyttlni
ków 4 premje, a mianowicie : 

1 premja - Oryg,nalny zegarek szwajc. 
2 . ,  Pi,kny j"'lwnbny krawat. 
3 ., - Półroczna prenumerala. 
4 ,, - K .,-urtalna prt·numerata. 
Każdy egzemplarz dzisi,,jszego numeru o-

patrzony jest na str. 1 liczbą porządkową od 
1 - !.>/iOO. W dniu 26-go kwietnia wyło 
s <1je specjaha Komisja, której sk ład podamy 
w następnym numerze z po.:ród tych 2.500 
liczb 4 numera, a osoby posiadnjące egzem
plarze zaopatrzone temi właśnie numerami 
otrzymają wedle porz:l'lku wyloso wania jedną 
z powyższych premji. Wobec l•'g·> zechcą PT. 
Coytelnicy w swym własnym interesie zacho
wać niniejszy eg,emplarz ai do ogi, szenia 
wynikn !oso wania, które nast.wi w d. ;JO bm. 

Dobra ksi:1żka jest najmilszą rozrywką ! !  
Przybory szkolne i kancelaryJne, biuljoteka 

95 groszowa. Czasopisma. 

Ksi ęgarn i a  

Te r e sy  J a k u b o \vsk i e j 
składa swoim odbiorcom życzenia 

.. WESOl:.EGO ALLELUJA". 
Czas deszczowy w zdrojowisku spęd; z 

książką w ręku. 
Pierwszorzędna jakość. Ceny przystąpne. 

ZAKl:.AD FRYZJERSKI 

M A R J A N A  KOŁO DZ I EJ A  
w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 

przesyła swojeJ klienteli ż y c z e n i a  
"W ESOŁY C H  ŚWIĄT". 

,,WESOLEGO ALLELUJA" 
pozwala sou ie złożyć swoim <lolychczaso· 

vrym odbiorcom 
IGNACY TWARDOWSKI 

Skla,1 wędlin, N. tiąrz ul. Kościuszki. 

Pie rwsza łaźn ia  parowa 
w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 

SERDECZNE ŻYCZEN1A  ti ll" l ,\TECZNE 
svrojej kl ient, l i  - okłada 

Zarząd. 

Odezwa. 
W Nowym Sączu znajduje się pr,eszlo 

1 .000 biednych rodzin żydowskich, k!6re nie 
,ą wstanie zaopatrzyć ·się z własnych fundu
szów na święta w 1.oajn ·_ezb�dniejsze a rytu 
alem wymagane w czasie świąt wiktuały. 

To też podpisany Znrza<I wszczął akcję 
paschalną ni, sienia pomocy biednym współ
wyznawcom, jednakowoż fundusze dotychczas 
uzyskane nie są wystnrczające. Z tego też 
powodu zwraca się do wszystkich łych wspól
wyznnwc6w, k tórzy dcty<"hczas się nie przy
czyni l i  do powiększenia funduszów tej akcj i  
z gorącą pro�bą by zechcieli w zrozumieniu 
ciąż,1ce!!o na nich moralneg" obowiązku przyjść 
jej z pomocą składając , fiarnie datki w cza
sie wolnyc·h świąt w kaocebrji kahalnej rnię 
dzy 3 H 4-tą por,ol. 

Niechaj nikog-J nie braknie na liście ofia
rodawców. 

Zarząd izraelickiej gminy wyzn. 
w Nowym Sączu. 

Zakład krawiecki 

Stan isława Wójcik iewicza 
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 16. 
poleca na nadchodzący sezon po ce
nach umiarkowanych pierwszorzędne 
materiały tak krajowe jak i zagraniczne. 
Wykonuje wszelkie roboty w zakres 
krawiectwa wchodzące wedle najno-

wszych journali. 
Ceny umiarkowane. - Ulgi w spłatach. 

„PIENINY11 

Podhalańska fabryka wyrobów. chP.m. 
w N. Sączu, uL Tarnowskiego 

poleca wodę kolońską, kwiatową, leśną 
oraz pierwszorzędne kosmetyki - po 

- cenach konkurencyjnych. -

Panu Łobodz i ńsk i emu 
prezesowi c .  k. Związku Inwalidów 
w N. Sączu wyrażam pełne wyrazy 
ubolewania za podrywanie autorytetu 
'żołnierza-inwalidy Wojska Polskiego. 

Jan Korwin 
Inw. W. P. i ref. organ. 

Najtańsze źródło zakupu 

Adolf  S chachner 
- Nowy Sącz, ul. Szwedzka -

[Hotel Centralny. I. p.) 
posiada na składzie pierwszorzędne 
sukna Bielskie, najnowsze wzory kam· 

garnów oraz szewioty angielskie. 
Zarazem poleca n aj I e  p s z e  wyroby 
tekstylne jak szyfony. weby, damasty, 
zefiry i nojmodniejsze crep de chiny. 
Ceny ze względów reklamowych bar
dzo przystępne, jak również i ulgi 

w spłatach. 

N A  S E Z O N  W I O S E N N Y ! !  
Znana i ogólnie ceniona firma 

K a r o l  S o z a ń s k i  
w Nowym S11czu, ul. Jagiellońska � 

pol,•ca bieliznę męeką i damską, białą i ko
lorową, krawa1y w cenie ocl 1 zł 40 gr. Ka
pelusze n,i:sk ie naj lepszych firm i wszelakio
go rodzaju wykwintną konfekcji;. 

Równocześnie pozwalamy sobie zlo;,yć swo
im odbiorcom życzenia 

.. WESOl:.EGO ALLELUJA". 
Ceny przystępne ! Picrwszorzqdna jakość 

Wszystkim swoim dostawcom i odbior• 
com składa życzenia „ W esc,lych Świąt" 

.. P O P R A D" Tow. budowlano przemysłowe w Nowym Sqczu - Wólki, Żeglarska. 

Ważne d la b u d ujących i właśc i c i e l i  rea l n. I 

Wapno hydrauliczne 
Cement krzemowy do robót fasadowych 

Wyroby betonowe i żelazno hetoz.owe 
dostarcza 

J Ó Z E F  W O J T Y G A  
upoważniony budowniczy 

Nowy Sącz ul. Matejki t 7. 

Telefon Nr. 92. Telefon Nr. 92. 
I __ 

Kino 

,,Wiedza" 

Niedziela dnia 17 kwietnia o godz. 4, 6 i 8 

Słownik hiszpański 
Wielki romans Blasco Ibanesa w 8 aktach. 
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KINO 

,łSOKOt', 
Droga do przeszłości 

Potęiny dramat ei:-otyczno-senzacyjny w 10 aktach. W głównych rolach 
William Boyd znany z filmu „Burłak z nad Wołgi" i Józef Schildkraut. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._. ...................................................................................................... .,_-�� �-----------------........ ..... 

Spółdz ie lczy Z\v iązek I\redyt. 
z n�r. o<l pow.  

Zakład Techniczno-Dentystyczny 

Ignacego Goldbergera 
w Nowym Sącz1•, ul. Szwedzka 7. 

przyjmuje wkładki oszczędnościowe, udziela człon
kom swym pożyczek, wykonuje  inkasso weltsli 

i winkulacje. 
Reklama 

przy ul. Kona,skiego 5 (obok plant) 

wykonuje  wszelkie roboty w zakres dentystyki 
wchodzące. 

=�---�@m'.ri'.r!l r!!!!sl:�ri'.l!&'rgF'< 

I� 
� Waine dla Pań ! Ważne dla Pań ! fi 

B. na sezon letni oryginalno 1:�.� �;e!ńskie i Po,yskie - można i 

jest 

dźwignią 

handlu ! ! !  

, , P O P R  A O "  
Towarzystwo budowlano przemysłowe Spółka z ogr. odpowiedzialnością 

! 
f'l 

I 
oglądać bez przymusu kupna w Firrr ie 

I 
GERSON BRAUN, Nowy Sącz Jagiellońska 17 -----
Tamże również wszelkie rnaterjały mocliie na kosljumy, 
płaszcze i komplety wyłącznie. na z:imów i,•ni a .  - Dla 

PT. urzr.dników państwowych na <logodne sp>aty, 

w NOWYM SĄCZU, WÓLKI ŻEGLARSKA. Poleca na sezon budowluny : materjał drzewny jak ł'aty, rygle, bel· � k i ,  deski itp. - nnj\ �pszą ccgł'; i dachówkę z własnej ,;tgielni pa· rowej .  - Spó!ka. podejmuje sii; budowy gotowych domów i will . Wykonuj e  wyroby stolarskie na  zamówienie, - Przyjmuj e  sii n;,. wnicż drzewo do przetarcia. 
���������m�������·����-==� ���.��W�VAimtmi.>:����it';%tm'h:W��w�� 

- ("" Zamówienia Pa .Potoko!• �rzyjmuje ZU· ,a�pca na cale Podhłl.le M. Abrahama .. wicz, !\o\\'y Sącz. ul. Szwedzka 7. Tel. 1 1  t 

CUKIERNIA 

M. P I L  I Ń S K I E  G O 
w Nowym Sączu 

- poleca -

codziennie świeże ciastka, tor
ty, babki, serowce, baranki 
i wszelkie ozdoby do ubiera-

nia tortów. 

Ceny nader umiarkowane. 

Do wyn;;ijęcia na sezon ew en
tualnie dłużej - zar:iz k i lka ubi
kacji w J >e lm,j. Szrzególy w A
,drninislracji. 

I 

Baczność ! Baczność 

Potrzełini tylko na pro".Viac.ti ag,:mci i ngtn1ki  d·J rozpowszechn ia
nia przedmiotów pierwsz„j potaehy. Kaucji  n ie  tądamy, zarobek 
dobry. Adresować : Warszawa, Dum Towarowy - Świeca i S ka 
Chłodna 6. Skrzynka pocztvwa Nr. 552. 

Hurtowny skład sukna 

L. BERL I NER 
poleca naj taniej wszelkie 

wyroby sukienne z fabryk 

bielskich . - - filaterji,_ly 

męskie i da mskie. 

Zakład krawiecki 

J o na Rechow i cza 
( dawniej Związek krawców) 

N o w y  Sącz, ul. Jagie l lońska 
zawiadamia P.  T.  Klijentów, 
że posiada już materjaly na 
sezon wiosenny i letni naj
świe ższych deseni i w dobrych 
gatunkach. Journale na 
sezon wiosenny i letni na rok 
1927 polskie, francuskie 

I angielskie, 

Pierwszorzędny zakład meblowy E. R u b i n e k  
Z .  Wcjaczyńsk i  

N O W Y  S Ą C Z  

G,ly praguieniesz tanio a rlobrze kupić śpiesz 
do fi rmy 

J a n a  O l e k s e g o  
w Nowym Sączu ulica Wałow.a 6 

poleca po cenach fabrycznych w.szelkiego ro
<haju meble od naiprostszycb do najwykwint
niejszych, a nadto posiada na składzie 16ika 

żelazne, materace i tp. 

K INO 

,,WIElJZf\" 

ul .  Kościelna 2. Teltfou Nr. 1 ?8. 

polecają po cenach konkurencyjnych wszelk i e  
artykuły spożywcze. - Wielki wyb6r cu

kierków i czekolady. 
Towar dobororowy. U sługa szybka. 

Leon Goldberger 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska w domu 

W, P. Dra AMAISENA 

która przyjmuje wszelkie roboty w zakres 
zegarmistrzostwa wchodzące 

po najprzystępniejszych cenach. 

Poniedziałek 18 kwietnia o godz. 4, 6 i 8-mej 

P a n i  d z i ś  j e s t  b e z  k o s z u l k i  
Wspaniała sztuka filmowa w 8 aktach. 

\Vydawcy : Naczelny redaktor Stsrnslaw Klemensiewicz i redaktor odp o" iedz ia lny Mr. Stanisław Korbel .  
Druk T. Jakubowska N. Sącz. 
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