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Rok II. Nowy Sącz, niedziela dnia 20 lutego 1927. Nr. 8. 

My tańczymy! 

Jeszcze jeden krąg dokoła, je
dno strzeliste spojrzenie zamglo
nych źrenic, jeden przysadzisty 
hołupiec w szaleństwie cudownego 
mazura, a potem._.. co potem: głup
stwo, śmiech ! W alka a może i 
śmierć - raz maty rodyła ! 

I idzie z nami ten biały, huczny 
mazur od pokoleń, i,!zie pełen wer
wy, animuszu szlacheckiego i za
pomnienia, idzie nieomal przez wie
ki: szumny, huczny, posuwisty! Co 
tam o rzeczywistość, co tam o to 
co przyjdzie, co wypisane proro
czą ręką: mane - tekel - fares, 
byle dziś użyć, byle uto:1ąć w baj
ce zapomnienia, byle dz.:ś zapłonąć 
rubinem spinek kontuszowych i kar
mazynem ułańskich rabatów! 

Bo też huczniej nie tańczyliśmy 
nigdy, jak w latach nieszczęść! 
Nigdy nie szumiał nasz tempera
ment żywiej, jak wtedy, kiedyśmy 
winni byli siły nasze i rycerski 
animusz zestrzelić w innym kierun
ku. Prqjrzyjmy się tylko glosom 
historyków, a wyczytamy, że hu
czniejszych karnawałów jak po pier
wszym rozbiorze nie było w Pol
sce ! Przyjrzyjmy się tylko kroni
karzom a ujrzymy, żeśmy zawsze 
ból nasz i nieszczęście w hucznym 
mazurze topili! Jeszcze jeden ma
zur dzisiaj_ nim ranek okaże nam 
rzeczywistość! 

Tyleśmy przeszli, tyle krwi ofiar
nej upłynęło, tyle szalonych wprost 
bohaterstw i samozaparcia się za-

Jeszcze jeden mazur dzisiaj, 
nim poranek świta! 

pisać należy na poczet aureoli ry
cerskiej naszego narodu - a prze
cież jesteśmy nieodrodnymi synami 
tych, którzy niepomni chwili, nie
pomni nemezis dziejowej tańczyli 
na zgliszczach walącego się domu 
huczni, szumni i purpurowi! 

I m_·śla!by Ltoś, że nas życie 
nauczyło, ·.:.esmy wreszcie doszli 
do onej rozumnej równowagi i że 
lata smutnej naszej przeszłości na
uczyły nas rozumu! 

Śmiech! Tańczymy nadal z tą 
różnicą, że rozhukany krok roz
drganego mazura zajęły tańcze in
ne: foxtrott, shimmy i charleston. 
Błyszczą elektryczne kinkiety świa
tłem kolorowych lampek, tańczą 
rozigrane pary, lśnią się fraki i ba
jeczne stroje, płynie szampan, wi. 
no czy wódka, przelewają się z 
rąk do rąk pieniądze, pieniądze, 
które zdaje się łatwo przyjść mu
siały, skoro się je wyrzuca pełne
mi garściami! Reduty i bale W ar
sza wy czy Krakowa lśnią wprost 
od zbytku! Auta, kwiaty, futra, 
srebrne, złociste zwiewne gazy, 
klejnoty, nagie ciała i szalony ta
niec rozpętanej zmysłowości, pod
czas gdy_ 

w tejże samej Warszawie mor
duje bezrobotny ukochaną żonę i 
drobne dzieciaki, rozstając się sam 
z życiem __ z nędzy, albo na ulicy 
pada staruszka zemdlona, a lekarz 
konstatuje wycieńczenie z głodu, a 
kronika codzienna przynosi szereg 

kradzieży, rozpaczliwych atentatów 
i zabójstw, powodowanych w wiel
kiej mierze nędzą! Głód, nędza i 
rozpacz zaglądają w coraz rozle
glejsze rejony, a wiadomo, że to 
źli doradcy ! Co za szalony kon
trast, co za dziwna ironia losu: tam 
taniec rozhuhanego zbytku, tu wal
ka beznadziejna o kawałek chle
ba i czajc;ca się śmierć! A nad 
tern wszystkiern, nad tą odwieczną 
polsl{ą szopką Wyspiańskiego wy
ciągnięta łapa, ]msząca łapa obie
cywanego dobrobytu i równości, 
łapa obca i wroga, umiejętnie mą
cąca polską, szlachetną myśl i cią
gnąca niestety do siebie słabsze 
charaktery ! Brzęczy obce złoto w 
kuszących dłoniach i mydli oczy 
bezrobotnego o rzekomym raju, o 
cudownej swobodzie, o pełnych je
dzenia miskach, brzęczy obca mo
neta i kusi. Kusi, boć łatwo omotać 
propagandowem złotem czy broszu
rą! Brzęczy wraże złoto i zalewa 
polską ziemię! 

A my? My tańczymy .... rzucamy 
tysiącami, chociaż narzekamy na 
ucisk podatkowy, na niskie pobory 
brak gotówki i tyle ..... tyle rzeczy! 

My tańczymy .... choć lepiejby by
ło, by za te przetańczone pieniądze 
uruchomić fabryki. zmiejszyf bezro
bocie i otrzeć łzy nędzy ludzkiej. 
My tańczymy_... chociaż wróg nil'! 
śpi i pracuje! My tańczymy, boć 
mazur polski rozlewny a shimmy 
takie kuszące! Co tam sanacja Kra
ju i skarbu, co tam wysiłek i nie
przespane noce Sumienia Polski, 
co tam przyszłość Narodu! Jeszcze 
jeden mazur dzisiaj, nim poranek 
świta!!! 

-·-ooo--
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Z historji Nowego Sącza. i' J 

Reformacja w w. XVI. nad Dunajcem. 
Dziejami reformacji w Sądeczyźnie 

nikt dotąd nie zajął się poważnie, cho
ciaż tyle ciekawego światła rzucić mo
gą na reformację w Polsce wogóle, 
w szczególności na panujące stosunki 
społeczne i religijne w kotlinie naddu
najskiP.j. Ciekawem zjawiskiem tutaj, to 
podatny, grunt dla szerzenia się różno
wierstwa przejawiając ego się wśród 
szlachty w najróżnorodniejszych odła
mach i odcieniach. A tak niedaleko już 
od Sącza - na właściwem Podhalu ni 
śladu niema z reformacji, co jest bar
dzo charakterystycznem i jedynie struk
turą społeczną górzys!ych okolic zamie
szkałych przez ludność chłopską, a po
zbawionych panów włości tj. szlachty, 
tlómaczyć można to zjawisko. Refor
macja w latach 1 560 - 70 szerzy się 
szybko, promieniuje po włościach na 
pin. zachód, wschód, zwiaszcza rozprze
strzenia się z biegiem Dunajca w kie
runku północnym od Sączą, Kurowa, 
Wielogłowy, Tęgoborza, Homranice, Mę
cina - oto wsie znane w rozwoju re
formacji. 

Wymienić należy przedewszystkiem 
Lusławice nad Dunajcem kolo Zakli
czyna, ową stolicę arjanizmu w Mało
polsce, gdzie do dziś jeszcze widoczny 
ślad po nim pozostał n;ezatarty - grób 
Fausta Socyna, reformatora nie tylko 
w Polsce, ale w Europie wsławionego, 
który tu zmarł w r. 1604. 

Prof. Juljusz Jakubiczka. 3. 

Co to jest właściwie 

radjo ? 
(Kilka słów o radjotelefonji]. 

Lampka katodowa, działająca jak de
tektor nazywa się audjonem. Wiemy już 
bowiem. że na stacjach nadawczych 
służy ona do innego celu ; wytwarza 
tam mianowicie fale elektromagnetyczne 
nietłumione, czyli spełnia rolę genera
tora tych fal. 

No, dobrze - powie ktoś, ale chyba 
tym aparatem pochwycimy wszy:,tkie 
fale przepływające kolo naszej stacji 
odbiorczej i usłyszymy niemożliwy do 
zniesienia chaos dzwięków. Otóż tak 
nie jest. Wprawd ie zasJdnicze p�ącly 
zmienne r o wsiają we wszyEtkich do
brych przewodnikach, skoro uderzą o 
nie fale elektromagnetyczne, ale prądy 
dostatecznie silne mogą w danym ob
wodzie antenowym wywołać tylko fale 
o pewnej określonej długości ! Dlatego, 
jeśli chcemy usłyszeć koncert nadawa-

Różnowierstwo nie tylko szerzy się 
wśród szlachty okolicznej, lecz zawa
dza o sam Nowy Sącz, gdzie znajduje 
krzewicieli i obrońców pośród licznych 
dostojników. 

Szerzy Stanisław Tarnowski wiarę 
w jedynobóstwo bezpiecznie w Nowym 
Sączu w swoim zborze, znajdującym 
się w miejscu dziś „Piekłem" zwa
nem - pod opieką starosty Mężyka, 
herbu Wieniawa z Putniowic, z rodu 
przybyłego ze Śląska i podstarościego 
Chomętawskiego, arjanina. W szybkim 
tempie reformacja musiała rozszerzać 
się, kiedy nawet na zamku sądeckim, 
tak świe tną mającym tradycję - od 
pewnego czasu zaprowadzono nabożeń· 
clwo przeciwne ustawpm kościoła ka
tolickiego. Król Zygmunt August siać 
musi mandat w tej sprawie do Siani· 
sława Mężyka , który dostaje starostwo 
sądeckie w 1568 r. Z dokumentu z da
tą 22 października 1 570 r. przytaczam 
ważniejsze zdania [druk. w Biblj. Or
dynacji Krasińskich t. I .  cz. II. str. 229) 
podając w tlómaczeniu. 

„ l')onnszą nam (tj, królowi), że ustanowitc:; pod 
pod pozorem świętych kazań nowy jakiś obrządek i 
od relipji nas_zych przodków różny ; do speh1iania tych
że Jud sam m a  być zmuszanym, ze sµecjalncm n ieza. 
dowo!cnicm n ,bzem, któny Z'ł. ykliśmy stawiać na  cu
k nas1,ych J: am .,t,w str.rcstów n ie  d la  ustanawiania 
n ,\ ej rcl igh 1 e.:!z ts lti1> Ula piclęg1-wwania starl.!j i rzą-
d .  enia sprawiedl iwości,\ " .  

Z tego powodu król poleca 

ny dajmy na to ze Rzymu, wysyłają
cego fale o długości 3200 m., musimy 
ten obwód nastroić na fale tej długości. 

Ifor7ystamy w tym wypadku ze zja
wiska rezonansu elektrycznego. W aku
styce, nauce o glosie znany jest fakt, 
że jeżeli jedną struną szarpniemy lub 
przez pociągnięcie smyczkiem wprawi
my w drganie, to wówczas taka sama 
druga struna umieszczona w pewnej 
odległości od pierwszej, zacznie wyda
wać ton tej samej wysokości co pier
wsza, czyli odhrzmiewa pi erwszej. Wa
runkiem koniecznym jest to, by obie 
struny wydawały ten sam Łon przy 
szarpnięciu, to jest były na ten sam 
ton nastrojone. Jeśli to nie zachodzi, 
możemy drugą strunę nastroić na ton 
tej samej wysokości, jaki wydaje stru
na pierwsza przez zmianę jej długości. 

Podobne zjawisko, jak dowió:lt Hertz 
można okazać i w dziedzinie e lektry
czności ! Jeżeli mianowicie między od
powiedni.J zbl żo.1emi l ońca:ni dwóch 
prętów metalowych zaczną bić iskry 
elektryczne, gdy drugie ich końce po
lączymi z biegunami silnego induktora, 
to wtedy dowołamy iskry również mię� 

„ aby na. przyszłość pod Żadnym pozorem nie do 
puszc zono w owem mieście lub w jakiejś jego cz�
ści - inny rodzaj c syto kazań, czy obrządków do 
uprawiania przez kogokolwiek, jak tylko postanowio • 
ny prze� katolicki i apostolski kościół rzymski • .  

Król grozi w dalszym ciągu, że  jeśli 
starosta nie zechciałby się zastosować 
do nakazu, byłby zmuszony inne środ
ki zastosować dla wykonania tegoż. 

Dokument rzuca wiele światła na fakt 
swobodnego szerzenia nowej wiary w 
Sączu i okolicach i chęci przeciwdzia
łania temuż ze strony władzy króle
wskiej. Liczne skargi o niepłacenie 
dziesięcin duchowieństwu wpływają na 
roczki sądowe z włości pobliskich Są
czowi. Tu nad Dunajcem górowali ró
żnowiercy, napróżno więc siali księża 
skargi do grodu. W tym samym czasie 
w Krakowie poczynają się wystąpienia 
ze strony katolirkiej przeci'h ko wyzna
wcom nowych wiar. Tu znowu szlach
ta bezskutecznie protestuje przeciw na
padom na zbory, cmentarze, pogrzeby, 

Musimy czekać jeszcze długo, zanim 
różnowierstwo nad Dunajcem zostanie 
zagrożonem przez napór kontrreformacji. 

H. Dobrowolski [Kraków). 

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 niedz1ele 
zaś i święta od godz. 9 - 10 rano. 

Dyrektor Tow. Dramatycznego 

EDWARD FYDA. 

dzy końcami takich samych dwóch prę
tów, których drugie końce są ze sobą 
złączone. Tu również warunkiem tego 
zjawiska jest. by obie pary prętów 
b:idy do siebie dostrojone. Powracając 
do naszej stacji odbiorczej musimy za
tem naszą antenę, a raczej cały obwód 
antenowy nastroić na falę o określo
nej długości, innemi słowy sprawić, by 
ten obwód antenowy by! taki sam, jak 
obwód antenowy nadawczy. Przez ob
wód antenowy rozumiemy antenę z u
ziemnieniem, cewkami samoindukcyj
nemi i kondensatorami. przy pomocy 
których uskutec.miamy właśnie to na· 
strojenie. 

Przeszliśmy już po kolei wszystkie 
zasady na których opieramy się przy 
budowie naszego aparatu odbiorczego. 
Fale elektromagnetyczne, niosące nie
jako dzwięki. chwytamy anteną, prądy 
szybkozmienne w ni j powbtale wykry
wamy detektorem, nastrajając obwód 
antenowy na fale danej długości przy 
pomocy cewek samoindukcyjnych i kon
densatorów zmiennych. 

Koniec. 
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Właściwi ludzie na właściwem miejscu. 
Realnościami miejskiemi, majątkiem 

gruntowym, czy leśnym zarządza Ra
da gminna przez swoich urzędników. 

Prowadzi również przecisiębiorstwa 
przez fachowych, ukwalifikowanych u
rzędnikó·,v z pomocą s ł biurowych -
wykonuje wreszcie świadczenia na rzecz 
lud:1ości również przez urzędników. Ra
da gminna wsza!de lub jej wydział wy
konawczy, tJ. magistrat kieruje całą 
akcją, dozornje ,  podejmuje uchwały i 
za gos;,odarkę odpowiada przed tymi, 
którzy ją na czele gminy postawili lj. 
przed wyborcami. 

Odpowiedzialność ciężka ! Bo takie 
przedsiębiorstwo, jak elektrownia miej
ska lub wodociąg, to nie drobny war
sztat czy sklepik ! Zarządzanie racjo
nalne gruntami miejskiemi, czy kłsami, 
wyciąganie z majątku odpowiednich do
chodów - należyte konserwowanie re
alności miejskich o wysokiej wartości, 
utrzymanie w dobrym stanie dróg i ulic 
to zadania ciężkie. I w tym kierunku 
słyszeliśmy i słyszymy krytykę, narze
kania..... słuszne a może czasem niesłu
szne. Otóż do radzenia nad temi spra
wami potrzeba właściwych ludzi - ra
dnych miejskich ! Bo zadecydować, 
czy gospodarka rolna jest racjonalna, 
czy dochody płynące dla gminy z grun
tów we własnym zarządzie nie są za 
małe, czy nie właściwiej byłoby grun
ta wydzierżawić - czy lasy miejskie 
eksploatuje się właściwie, czy zakupić 
własny tartak i przerabiać drzewa na 
budynki gmi:me, względnie na sprze
daż potrzebującym obywatelom - mo
że tylko fachowy człowiek, rolnik czy 
leśnik. 

Nie jest drobną rzeczą decydowanie 
o utrzymaniu należytem budynków gmin
nych, o ich wyzyskaniu - o budowie 
domów mieszkalnych - zatwierdzenie 
czy kontrola budowli przez budowni
ctwo miejskie wznoszonych. Trudno 
przecie wymagać by adwokat czy pro
fes?r by! równocześnie architektem. by 
�miał ocenić plany, zbadać kosztorysy 
1 te kosztorysy zatwierdzać. 

Niemniejszą opieką należałoby oto
czyć przedsiębiorstwa gminne. 

Ciężkie zarzuty podniesiono i na ze
brania<:h i w . P:asi� [Goniec krak.) -
wreszcie na1w1ęceJ może miarodajne 
w sprawozclaniu lustracyjnem c, gospo
darc� gminnej. przeciw wodociągowi. 
J� J_uż :wspominaliśmy. worlociąg miej
ski me Jest samowystarczalny. Wyka
zywa(by deficyt conajmniej 60000 zł 
roczme, gdyby elektrownia dostarczała 
p�ądu po cenie własnej produkcji. A 
wma ? Może zbyt niski podatek wodo
ciągowy ? Nie ! Sprawozdanie lustra
cyjne, wydane drukiem nakładem .Zje
dnoczonych Stronnictw polskich w N. 
�ączu· - a więc stronnictw. które oba
liły · Radę gminną i obecnie stanowią 

I 
znaczną większość w Radzie przybo
cznej twierdzi, że na ujemny wynik 
finansów wodociągów miejskich wpły
wa ogromne marnowanie wody powo
dowane zepsuciem instalacyj wodocią
gowych i braku zegarów wodociągo
wych. Obliczono w sprawo�daniu, że 
na jednego mieszkańca wypada 84 li
trów wody dziennie, gdy maksimum 
zużycia wo :!y według ustawy wodocią
gowej wynosi tylko 50 litrów i że 
zmarnowaniu uległo 325400 metrów 
sześciennych , czyli 325 miljonów li
trów wody ! Ale brak w Radzie gmin
nej człowieka fachowca. któryby spra
wy te zbadał, niedomagania wykrył i 
usunąć się starał. Nie uczyni tego oby
watel posiadający i cztery kamienice -
i którego, to posiadanie kamienic z gmi
ną łączy ! 

Najpoważniejszem przedsiębiorstwem 
gminnem jest elektrownia miejska o 
wartości dochodzącej miljona złotych. 
Prowadzenie elektrowni jest prawidło
we i sprężyste. Zarzutów w tym kie 
runku nie podnoszono. Sporną jest je
dn2k kwestja, czy elektrownia jako fir .. 
ma protokołowana. która wykupuje pa
tent, ma prowadzić własną ad cinist ·a
cję, oddzielną od administracji gmin
nej - wykazywać własny dochód, któ
ry tak czy tak szedłby na rzecz f miny, 
czy, jak to obecnie się praktykuje ,  że 
p <J!>,czono administrację elektrowni z a
dministracją gminną. Sprawozdanie ·u
stratorów poleca oddzielić administrację 
elektrowni, Miałoby to tę dobrą stro
nę, że elektrownia mogłaby się rozwi
nąć i powiększyć, co dziś jest rzeczą 
konieczną. Zakupno nowego agregatu, 
rozszerzenie sieci jest pilne. I tu ró
wnież potrzeba człowieka fachowego, 
któryby wykonywał fachowy nadzór i 
opiekę. Uniknie się skarg i zarzutów, 
że maszyny zakupuje adwokat czy pro
fesor a nie inżynier. 

Pokaźne kwoty wstawia się do ·bud
żetu na utrzymanie dróg, placów i ulic. 
Sprawa to nadzwyczaj czuła. Bo oby
watel płacący podatki gminne, chce 
chodzić po chodniku a nie po wybojach 
czy kałużach biota. Dobrze, jeżeli ma 
cale buty lub kalosze, Gorzej, jeżeli po
deszwy dziurawe ! Klnie wtedy i wy
myśla. Klnie pod adresem radnych 
gminnych, że na jedną ulicę wysypuje  
się za dużo kamieni, wakuje i posypu
je  piaskiem - na innej wykręca się 
nogi, klnie, że wyrzuca się pieniądze 
podatkowe dla przypodobama się pe
wnym osobom czy grupom. A kupiec 
czy przemysłowiec - czy adwokat lub 
nauczyciel nie może wydać sądu, czy 
racjonalnie zużytkowuje się pieniądze 
czy sie ich nie rozrzuca - czy się wy� 
konuje roboty celowo. Potrzeba znowu 
człowieka na właściwem miejscu i inży
niera drogowego. 

C. d. D. 

Zająć s ię  

poc iągam i  szko l n y n:i i .  

Celem umożliwienia młodzieży szkol
nej, zamieszkałej w okolicy uczęszcza
nia do szkól wyższych w N. Sączu 
uruchomione są specjalne pociągi albo 
też wagony szkolne do Stróż, Limano
wej, St. Sącza itp, Rozkład jednak tych 
pociągów jest zgoła niefortunny. Tak 
np, pociąg szkolny w kierunku Stróż 
odchodzi o godzinie 1. .z minutami, pod
czas gdy nauka szkolna w przeważnej 
części zakładów kończy ;:,ię o 1 ·30. 
W ten sposób młodzież szkolna doje
żdżająca z tej strony musi czekać na 
pociąg do gorlziny 5. Podr,bnie jest 
z pociągiem odchodzącym o godzinie 
1 ·05 do Limanowej. Wałęsa się tedy 
młodzież po vestibulu, bo poczekalnie 
zamknięte, nie mają<: przeczekać gdzie 
tych kilku godzin - będąc oczywiście 
narażoną na zepsucie i zie przyzwy
czajenia. I cóż taki uczeń może w do
mu zrobić, kiedy zmęczony wczesnem 
wstawaniem i kilku godzinami nauki, 
czeka bez obiadu do wieczora na po
ciąg i miast być o 3 w domu. może 
być dopiero o 7 wieczorem. Czy nie 
traci taki uczeń zdrowia i ochoty do 
pracy ? 

Same wagony szkolne nie przedsta
wiają się zbyt „wzorowo" ,  brnk tablic 
orjentacyjnych na wagonach, tak iż wo
zy szkolne zajmuje p!Ibliczność a ucznio
wie nie mając mi;:j ,,ca wałęsają się 
znów po całym pociągu. Byłoby wska
zanem, aby nieczuła na dotychczasowe 
prośby Dyrekcja kolejowa rozpatrzyła 
tę ważną i piekącą sprawę ! 

I nspekcja 

Związku strzel eckiego. 
W dniu 9 hm. zjechał do N. Sącza 

kpt. strz. Antoniewicz Bronisław, ko
mendant okręgu krakowskiego Zwią
zku strzeleckiego, celem przeprowadze
nia inspekcji nowozorganizowanego od
działu i obwodu now osądeckiego. 

Po sprawdzeniu ksiąg i zapoznaniu 
się z pracą nowego zarządu udzielił 
kom::ndaot  instrukcji komendantnwi ob
wodu i zarządowi, co do prac organi
zacyjnych pododdziałów, podległych ob
wodowi nowosandeckiemu. Kpt. Anto
niewicz złożył wizyty l.s. proboszczowi 
Mazurowi, p. staroście dr Duchowi, ko
mi aarzowi miasta dr Sichrawie oraz 
dow. garnizonu pik. szt. gen. Władowi. 
omawiając stosunek władz do związku 
i prosząc o poparcie tegoż. Komendant. 
który bawił dwa dni znalazł wszystko w 
porządku i wyraził pełne uznanie zarzą
dowi oraz życzenia owocnej pracy w 
kierunku wychowania sportowego i in
tellektualnego naszej młodzieży. 

--o--
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Kurs 

hodowlano-weterynaryj ny 

w Li manowej . 

Dnia 1 lutego br. Towarzystwo Rol
nicze w Limanowej otwarło w majątku 
powiatowym w Łososinie Górnej, je
dnomiesięczny kurs hodowlany, wetery
naryjno-roleczarski. Kurs ten jest kro
kiem wstępnym do założenia w Łoso
sinie szkoły rolniczej o charakterze 
górskim-hodowlanym. 

Takiej szkoły rolniczej w Polsce nie
ma, a brak jej dotkliwie odczuwają 
nasze podgórskie okolice. Kurs ten zy
skał duże uznanie w Ministerstwie -
Rolnictwa i Dóbr, a także u ludności 
miejscowej, a nawet z innych powiatów, 
która mimo ciężkich przednowkowych 
czasów posiała na kurs przeszło 40 kan
dydatów. 

Powiat limanowski jakkolwiek jest 
biedny i nie posiada zdrojowisk ma 
jeden skarb, którym sławny jest na ca
łą Polskę a nawet Europę. Skarbem 
tym jest wysoko stojąca hodowla by
dła rasy czerwonej p :)lskiej. Ostatnio 
sporządzona statystyka wykazuje, że 
w powiecie limanowskim jest przeszło 
30000 sztuk bydła czerwonego, które 
Towarzystwo Rolnicze stara się ująć 
w związki hodowlane. Dotychczas uru
c ilomiono 14 związków hodowlanych 
włościańskich, w których prowadzi się 
selekcję, księgi rodowodowe, kontrolę 
mleczności co do ilości mleka i pro
centu tłuszczu. Na ostatnie Targi Wscho-

. dnie wysiało Towarzystwo Rolnicze z 
powiatu limanowskiego 27 sztuk bydła 
czerwonego i uzyskało najwyższe uzna
nie i odznaczenie tj. zloty medal za 
najlepsze sztuki. 

Oprócz związków hodowlanych wło
ściańskich istnieją jeszcze 3 obory za
rodowe bydła u p. Aleksandra Rome
ra w Jegłowniku, p. Zygmunta Marsa 
w Starej wsi i u p. Karola Turskiego 
w Tymbarku. 

Łatwo zrozumiała jest potrzeba kur
su hodowlanego, który ma na celu dać 
pewne wiadomości naszym hodowcom 
z zakre:m racjonalnej hodowli, uprawy 
łąk, pastwisk, roślin pastewnych i :..a
kladania mleczarni spółdzielczych. Na 
prelegentów na kurs zaproszeni zostali 
wybitni fachowcy : lek. weter. p. Stani
sław Swiba, p. Franciszek Górecki re
ferent mleczarstwa Kraj. Patronatu Spó
łek Rolniczych oraz tamtejsi pracownicy 
społeczni pp, naczelnik Sądu dr Maleta 
i inspektor szkolny Wiktor Urba11ski. 
Kierownikiem kursu jest pow. inspek
tor hodowli p. Jan Drożdż. Dnia 27 lu
tego odbędzie się egzamin i zakończe
nie kursu ; o rezultacie pracy nie omie
szkamy poinformować pisma podha
lańskie. 

--o--

Najstarszy 

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

Kraków, Rynek GL 34. 

poleca w wielkim wyborze dob"Jrowe 
fortepiany i pianina - po cenach kon

kurencyjnych. 

KRONIKA. 
--O·--

Kino .Sokół" 18, 19 i 20 lutego br 
.. Wesoła wdówka" wedle ogólnej zna
nej operetki pod powyższym tytułem. 

Kino „Wiedza• dnia 18, 19 i 20 ;lu
!ągo br . •  Czarny Orzeł" wspaniały dra
mat ostatnia przedśmiertna kreacja Ru
dolfaa Valentina. 

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

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

Kasynowa: w poniedziałki 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. 

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

„Sokół" w poniedziałki od 5 - 6 
wieczorem. 

Osobiste. 

Pik. Wilusz, kmdt. P. K. U. przecho
dzi w najb i iżs�ym czasie w stan spo
czynku. 

P. Ernest Fritz dotychczasowy za
stępca dyrektora o.iJzialu Banku Polskie
go w N. Sączu, m ianowany został dy
rektorem tego oddziału w miejsce prze
niesionego w stan spoczynku p, dyr. Bo
guckiego. 

P. Marcin Plata dyrektor sądowy 
w Katowicach,  znany mieszkańcom na
szego miasta z czasów przedwojennych, 
mianowany został dyrektorem ksiąg gru11-
towych przy Sądzie Okr. w N. Sączu. 

P. prof. Golachowski wybrany został 
przez Walne Zgrom. cilonków • Obozu 
Wielhiej Polsk i"  ohoźnym a nie jak 
ostatnio mylnie donieś l i śmy dr  Dzik ie
wicz. 

Dr Mieczysław Korbel wyjechał na 
dwuletn i e  studja  k l in . cznc do \\T i ednia .  

P. Waśko sędzia w Żmigrodzie prze
niesiony do Sądu Okręgowego w N. Są
czu objął już urzędowanie i prowadzi 
dział przekroczeniowy. 

Odnowione koszary - naprzeciwko 
staregó cmenu.rza zostsly JUŻ oddane do uży
tku publicznego. 

Na pierwszem piętrze mieszczą się obecnie 
kancclarje P. K. U. N. Sącz, na dole mieścić · 

się ma izba chorych, lokale przysposobienia 
wojskowego, ewenL żandarmerja, lu•lzież pryw. 
mieszkanie dowódcy garnizonu. Koszary mie
szczące dotąd P. K. U. mają pomieścić w SO· 
bie po gruntownym n,moncie gimnazjom II. 
W ten sposób i,ozy„ka gimnazjum II. po 
dwudziestu latach wreszcie możliwy lokal . 

Patrjotyczny czyn młodzieży gimna• 
zjalnej. l}i,la młodzież gimnazjalna w Gry
liuwie opodatkowała się dobrowolnie na rzecz 
L. O. P. P. w ten sposób, iż co dziesiąty 
wpisze się na członlrn ligi, przyczem wkład
ki opłaca<' będzi� cala dziesiątka wspólnie. 
Jest to czyn chwalebny, wskazujący na pra
wdziwe zrozumienie naszych potrzeb lotni
czych. 

Związek strzelecki w N. Sączu roz. 
poczyna w sobotę zorganizowane ćwJCzenia 
swoich drużyn • 

Wieczornica profesorska odbyła się 
w ubiegłą sobot"l w salach „Sokola" z inicja
tywy tut. oddziału T. N. S. W. Wzięły w 
niej odział grona profesorskie zakladó w śre
dnich z rodzinami. W miłym nastroju bawio
no się i tailczooo do późnej nocy. 

Koło Przyjaciół harcerstwa organizuje 
podczas wakacji corocznie kilka obozów ćwi
czebnych, względnie knlonji wypoczynkowych 
dla młodzieży harcerskiej żeńskiej i m�skieJ. 

Ponieważ w tym roku obraca Kolo wszyBt
kie fundusze na dokończenie dO'lllu dla mlo
dziei.y w pobliżu Piwnicznej, przeto nie bę
dzie ono mogło zasilić kolouji pieniądzmi za 
młodzież. która nie może pokryć w całości 
kosztów pobytu na kolonji. Przyjdzie im je
dnak z pomocą tut spQleczeństwo, składając 
na ten cel choćby najdrobniejsze datki w a
dministracji naszego pisma. 

P . .. Jotce" z „Głosu narodu" w od
powiedzi. Z korespondencji z N. Sącza uo
góluia p. Jolce nietrafnie, jakoby ostrze nade
słanego nam przez Jednego z czytelników ar
tykułu .Zdobądźmy się na czyn" odnosiło 
siti do ogółu profesorów gimnazj., gdy odno· 
si się tylko do jednostek. Dla profesorów-wy
chowawców, a między nimi dla p. Jotce je
steśmy z największem uznaniem. ale jeśli Sł\ 
jednostki, które poza .odrobieniem" godzin 
zajmują się wszystkiem, tylko nie mlodzież:i, -
to o takie kop.ii kruszyć nie warto ! 

Djablik drukarski. Prof. K. Helczynski 
został wybranym przez Walne z;romadzenie 
prezesem Kola przyjaci61 harcerstwa a nie 
koocertu, co obecnie prostujemy. 

Porządki w mieście. Przechodzących 
w ubiegłą nied•ielę Rynkiem uderzał widok 
kup nawozu i śmiecia, pozostałych z osta
tniego targu, a że zdarza się to nie pierwszy 
raz zwracamy s;ą do w ładz miejskich i Iui. 
dy przybocznej, by poS'mkali miotły zarówno 
na śmiecie jak i na ludzi, któr-1,y za porzą
dek odpowiadaj'\. a obow i:izków s„ycb nie 
spełnia ją .  Na tnkie. j  drodze. marzenia o wspa· 
nialyrn rn i ljonowym rozk \\' i •  ie miasta nie da
dzą się urzeczywistnić !  

Zwracamy się do społeczeństwa po
nownie, przyµuu,rnajl.\<' u zawi ,tzamu bil>l jo
teki Związku l egionis16w i proSZ>\C o dary w 
formie książek na „Lańcuch bihljoteczuy • .  
Książki n�leży składać w poniedziałki, środy 
i piątki w lokalu Związku, 11 , .  Długosza 46, 
od godziny 6 - 7 wieczór. 

Skargi pod adresem elektrowni. Ze 
strouy m•e•zlrnilców rnia•lll podnoozą się skar
gi w kierunku organów wykonawczych tut. 
elektrowni. Tak np. do kupca K. zalegającego 
kilka dni z zapłatą za zużycie prądu, zgło
sił się monter, żądając tejże, jak również pe
wnych kwot za wy łączenie światła i włącze
nie, mimo t�go, iż miał jedynie prawo do 
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wyłączenia ,  ale wyłączenia faktyczn,e nie 
przeprowadzono. Na zwróeoną uwagą, że rlzi
wnem jest żądanie zapl:.ty za czynność, któ· 
rej nie wykonano, obunyl sią monter, obie
cał kupca •• nauczyć", wyszedł i dopiero wte
dy światło wyłączy!. Potrzehm1 była dopiero 
interwencja syna kupca, adwokata, na którą 
p. dyrektor elektrowni kazał bez żadnych 
opiat światło załączyć .  Widać zatem , ie po· 
stąpienie montera było nieusprawiedliwionem. 
Również zarządza eleklrnwnia hez żądania, 
zamiany dobrych zegarów (np. u dra B.) 
każąc ponosić dość "'ys0kie koszta kliertom. 
Należałoby pouczyć inkasentów, kiedy zacho
dzi wina strony i kiedy należy ściągać pe
w nego rodzaju karne dopłaty ! 

Kurs Tow. Dramatycznego w N. Sączu mający na celu przygotowanie 
sceniczne adeptów Teatru Tow. Dramat. 
ro,.począl s ię j uż. Jako wykład.,wcy funguja 
prof. Barbacki i prof. Komar. 

Teatr Tow. dramatycznego. W przygotowaniu : ,,Uśmiech losu" , komed ia w 4 
aktach Perzyńskiego. - Reżyser : dyr. E. 
Fyda.  

W sztuce tej wyst11pi dawno już niewi
dziany na tul. deskach scenicznych p .  Karol 
Myczkowski. 

Ofiary „dla głodnych dzieciaków". 
Z trzydziestotysi�cznego 1 1 1 iasta N. Sąc,a nie 
ofiarował doiąd n i kt nic. Natomiast dziąkl 
ofiarnemu przyrzeczeniu subwencji ze strony 
p. starosty dra D ucha powi�kszono liczb� przyj(llych na <lnty'll'ianie dzieci do 1 70 .  Da
� pr:i,yjmnje p. G0ląbiowska, u l .  Szujskiego. 

Z Radjok1ubu w Nowym Sączu, Ce
lem zaznaiomienia szerszych warstw społe
czeństwa z radjotecbniką - urządza tutejszy 
Radjoklub w naJbliższycb dniach kurs, o�ej
mujący czą$Ć teoretyczn:1 i praktyuwą tej 
ga!ązi wied y. 

Na preleg n tów uproszono WPanó ,v : pr„f, Feliksa Rapfu i inż. Borysa Apolczyna. Bliż
szych szczegól6w co do czasu miejsca itp. 
urządzenia kursu udziela Prezes Radjoklubu 
p.  Adamczyk (Kasa Oszcz�dności). 
Z karnawału. 

Zabawa taneczna 1. p. s. p. w N. Sączu odbyła się dnia 14 bm.  w sa lach 
Kasyna oficerskiego gromadząc l iczne 
rzesze zaproszonych gości. Milą niespo· 
dziankę sprawił efektowny kotyljon . 

Tańce prowadził p . Gruszczyński z Kra
kowa. Zabawa ta była ponownym dowo
dem tak pożądanego zżycia się ludności 
cywilnej ze sferami wojskowemi. 

Z sali odczytowej . 
Powszechne wykłady uniwersyte• ckie. W niedzielę dnia 20 lutego o godz 

6 wygłosi w sali Ratusza odczyt prof. dr 
Michał Siedlecki na temat : Wyspa Cej• 
łon, kraj pereł i rubinów. Nazwisko rektora !>1edleckiego j ak i j ego nauk owa 
działalność są powszechnie zn�ne. 

Odczyty dr S. cieszą się wielką fre• 
kwencją. 
Z kroniki żałobnej . 

Śp. Jan Jasica, fotog-raf i dlu.�oletni  p rezes honorowy ochotniczej straży pożarnej zmarł w N. Sączu. 
E l. p. S r,:rciov-:a, żona znanego właściciela realności i restauracj i w N.  Są

czu zmarła w tych dnia h. 

Wyprawa po złote runo czyli dzieje 

jednej delegacji. 
- Co tam panie radco, robimy 

posiedzenie ? 
Naturalnie ! Poprawa bytu urzę

dników, dodatek 400/0, nowa usta
wa uposażeniowa, no i panie tego 
dodatek mieszkaniowy I. klasy. Ro
zumiesz pan ? Przenosimy Sącz 
do miejscowości I. klasy..... Droży. 
zna, panie tego, Krynica, Żegie
stów - panie tego, dodatek zdro
jowy do pensji... .. 

Myślałem, że na 1 dostanę co
najmniej z tysiąc złotych. A tu -
klapa ! I nawet dodatek mieszka
niowy „ stoi" na 5-66 złotych ! Co 
u licha ? 

Jedzie delegacja do Warszawy -
w różowych humorach. Przecie 
mamy czarne na białem - wyka
zy cen, statystyki ! 

Pan naczelnik wydziału przyjął 
delegację  wyniośle. 

- Ależ, panowie, co się panom 
zachciewa ? Sącz do miejscowości 
I. Masy ? Ależ Nowy Sącz jest 
najtańszem miastem w Polsce .... 

Zdębieli. - S!rąd takie wiado
mości ? 

- Ależ, panie ministrze - ma
my statystyki, wykazy cen, jeste
śmy członkami komisji cenniko
wej. ... Krynica... . Żegiestów w po
bliżu .... 

- Ależ panowie, co mię obcho
dzą wasze statystyki i wykazy. 
Mnie obchodzi to tylko, o proszę .. -
Wykazy pańsfwowego Urzędu sta
tystycznego.... Oo - proszę czy. 
tać.... Tylko Stryj i Kołomyja są 
miastami tańszemi od Sącza..... I 
nietylko, że niema mowy o I. kla
sie, ale Sącz przejść powinien do 
miejscowości III. względnie IV. lda
sy pod względem dodatku za mie
szkanie ..... 

Włosy stają dębem na głowie 

Nowoczesny Zakład Fryzjerski 
Marjana K o l o  d z i e  j a  

w N. Sączu, ul. Jagiellońska 16. 
poleca się P. T. Publiczności. 

Oddział dla Pań. -
- Oddział dla Panów. -

delegatów. Wszystkie perswazje, 
cytaty i „dane" na nic. 

- Więc niema żadnej nadziei ? 
- Owszem, jak tylko Urząd sta-

tystyczny wykaże, że Nowy Sącz 
podrożał przeniesiemy go do 
klasy L„ 

Argonauci żeglują na Aleje Uja
zdowskie. 

W Urzędzie statystycznym ta sa
ma historja. 

- Kto podaje wykazy cen, na 
podstawie których· robi się zesta
wienia ? 

- Oczywiście MagistraL. .. 
Jesteśmy w domu. 

Biegły urzędnik magistratu wraz 
z urzędnikiem policji chodzą po 
sklepach i spisują ceny. 

- Co kosztuje mąka ? ryż ? CU· 
kier ? masło ? 

Uprzejmy pryncypał uczuł się 
tak zaszczycony wizytą znakomi
tych gości, że nietylko zgiął się 
wpół i w uslu:ż.nym ukłonie zniżył 
swą doczesną powłokę do ziemi -
ale zniżył także cenę towaru pra· 
wie do polowy. Drugi, trzeci, dzie
siąty - to samo. 

- Kto wie, co to ? Może nowe 
podatki, opłaty. 

Lepiej z nimi nie zadzierać ? 
Panowie komisarze kręcą gło

wami, notują i wychodzą. 
I szerzą się w \Vars rnwie wie

ści, że Sącz jest najtańszem miej
ścem na świecie ..... 

Argonauci jednak nie dali za 
wygraną i dostawszy się do kon
troli wykazów statystycznych ufa
ją,  że nied!ugo złote runo podwyż. 
ki naprawdę zdobędą. Y. 

- OJpowiedzi Redakcji. -
0Linqua Polonoram11 J an  Łoś, O rtografia pol�ka, 

o h. tnie wydanie na podstawie uchwał' kr�k Akad Umie ęt. 

WP. Marjan N.Tylicz. Odpowiedzieliśmy listownie, 

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

i nż. S t. D z i e w o l s k i e g o  
Nowy Sącz, u l .  Kunegundy 14. 

Wpisy na kurs rozpoczęte. 
- Egzamin na miejscu. -
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Kino uS 0 k ó l
11 19 i. 20 lutego 1927 

WSP ANIAl:.A OPERETKA Kino 

We s o ł a  Wd ó w k a  
W spaniały film w 10 aktach wedle znanej operetki pod powyźszą nazwą. 

I 

Biuro iniynierskie i architektoniczno-budilwlane 
INŻ. MICHAŁA JASTRZĘBSKIEGO 

w No�m Sączu ul. Jagiellońska 20. II. p. Nr. telefonu 69. 
Wykonuje plany, kosztorysy, oszacowania, pomiary 

-gruntów, przyjmuje kierownictwa budow oraz u-
dzieła bezpl. porad w sprawach budowlanych. 

Okręgowy Zarząd dróg 
Samorząd. w Nowym Sączu 

ogłasza 
publiczny przetarg na dostawę żwiru 

na następujące drogi : 
Zakliczyn - Sącz- S zczaw. w obręb e powiatu i\owy Sącz - Słotwina - Brze
sko - Nowy Sącz w obr�bie pow. N. Sącz 
Nowy Sącz - Tylicz. - Ropa-Wy
sowa. - Gorlice-Konieczna. - Za
gorzany - Zborowice. - Jasło - Żmi-gród-Grab. - Żmigród- Gorlice. 

Ofer ty risemne należy wnieść do dnia 7 mc.rca b .r. �odz. 1 2  w południe. I nformacji co do warunków dostawy udziela biuro Zarządu cod2,ief'nie w godz. 1 1 - 1 3 przedpoł. 
Inż.. Geisler1 kierownik Zarzqdo, 

Ostrzeżenie. 

Zamówienia nn .Potokot• przyjmuje za· i 
st�pca na �:tle Podhale M. Abrahamo
wicz, Nowy Sącz. ul. Szwedzka 7. Td. 1 1 2  

\Vobe.z rozszerzania przez n ieuczciwą konkurencj ę  niezgoJnych z prawdą \\ crsji j a  kob) m byt ..:zlon..;ie-:n kośc ioła n�rod?wego oslrzegnm niniejinem \.\SZ\" Stk1�h. ze winnych rozszerzania lub powtarzanrn. powyż:3zej wcrsJi ścigać btdę bezwzględme sqdo\vnie. 
Józef Kozubski majster piea:arski w Chełmcu po!s� . 

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 zł 40 gr wzwyż. 

Kawiarnia „Imperial" 
Codziennie Koncert 

Jazzband 
Dancing 

Kawaler poszukuje pokoju  z niekrępują_ 
cem wejściem najchętniej z cał'odziennem utrzymaniem od i maren br. 

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

Lustro 
wraz z konsoią do !.przedania, pod do
godnymi warunkami. Wiad. w Admin. 

l i  

Don ies i en i e. 
Zastępstwo znanej powszechnie 

sztucznej farbiarni i pralni chemicznej 
JOZE FA ROTTERA w B I E LS K U  przyjmu·ące wszelk1 robotę w zakres farbiars�wn i prama wehodzącą (spccj..i.lno�.S czyszczen ie dywanów i fi ranek} objęta firma 
J, MANBER ·- tani handel bławatny NO \\IY SĄCZ, ul . Kościelna I . 

Ważne dla Pań ! Watnc dla Pań ! 
NADESZŁY na sezon letn i oryginalne modele Wiedeńskie i Paryskie -- można oglądać bez przymusu kupna w firmie 

G e r S O  n 8 r a U n Nowy Sącz Jagiel lońska 17. 

Ta mże również wszelk ie  malcrjaly modne na kostjumy, płaszcze 
i komplety wyłącznie na zam6witniu. - Dla PT, urz�dników pań

stwowych na dogodne spłaty. 

11P OP R A D
11 

Towarzystwo budowlano przemysłowe Spółka z t.'g:r. odpowiedzialnością 
w NOWYM SĄCZU, WÓLKI ŻEGLARSKA. 

Poleca na sezon budowlany : materjal drzewny jak laty, ry.gle, belki, deski i t. p. - najlepszą cegłę i dachówkę z własnej cegielni parowej. - Spółka podejmuje się budowy gotowych domów i will. - Wykonuje wyroby stolarskie na zamówienie. 
\Vyrabia i sprzedaje saneczki 2 i 3 osobowe w cenie ed 17 do 28 zł. 

Przyjmuje się również drzewo do przetarcia ! 

Wyrok 
Lcz. UV. 934/26. 

w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ! 
. K_atan:y na Skornóg, lat �9, urodzona w Świdniku: przynale
zna I zam1es.ikała w Dąbrówce mem. ad N. 8ącz. Czyta, pisze, tru
dni się handlem wędlin, córka Stanistawa i Elż lliety Burnaglów, nie 
karana 

Winną jest, że dnia 6._VII. 1926  w_ N. Sączu trudniąc się zawodowo handlem, 
za przed m10ty powszedmego użytku a w szczfgólności za słoninę, roz
myślni.� _żądała i_ pobrała od Marji Kucia z Biczyc polskich , ceną 
oczyw1sme nadmierną. 
Czynem tym dopuściła się przekroczenia z art. 19 nst. z 2.VII 1920  
Dz .  U .  Rzp. P.  n r .  6 7 .  poz. 44 9 i po myśli trgoż art. skaznną zo
staj� na grzywnę w kwocie 20 zł, k tórą w razie nieściągalności za
stąpi kara aresztu przez 5 doi, zaś po myśli §.  389 pk. na pono
szenie kosztów postąpowania karnego. 

Zaraz�m orzeka się po myśl i  Drt. 32. powotanej nstawy obowiązek 
ogloszema (ego wyroku na koszt skazanej w „Tygod. Kurjerze Podbal ." ,  
oraz wymcszeme wyroku przez 1 4  dni na domu oskarżonej. 

Sąd powiatowy O. V. Nowy Sącz, d. 28.l. 1 927. 
Dr Jan Korzonek mp. 

v• w ·  d 
li 

&�ino 11 1 e  z a  19 i 20 lute!!o 1927. 
Kino 11W i e d z a

11  

OSTATNIA NOWOŚĆ FILMOWA 

CZARNY ORZEŁ 
wspaniały dramat z nidmiertełnym RUDOLFEM VALENTINO w roli głównej. 

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

' 


	PodKurierTy_1927-8-00001
	PodKurierTy_1927-8-00002
	PodKurierTy_1927-8-00003
	PodKurierTy_1927-8-00004
	PodKurierTy_1927-8-00005
	PodKurierTy_1927-8-00006

