
Oplata pocztowa opłacona rycz:altem. Cena aamera 20 grosz:y. 

PODBALANSKI 

KURJER TYGODNIOWY 
bezpartyjny tygodnik ziemi sandeckiej, grybowskiej, limanowskiej oraz uzdrojowisk. 

Adres Redakcji i Administracji : Szwedzka 5. Tel. Nr. 18. 
Prenumerata miejscowa wraz z dostawą do domu 1 zł, zamiejscowa 

miesięc�nie 1 Zł 20 gr. kwartalnie 3 Zł. 

CENY OGŁOSZEŃ: l/32 str<lny 7 zł, 1/ t str� 12 ;,l, l/; str. 50 zł', 1/'i !o:r. �1_1 ił. l/1 str. 1�0 zł. Za-;trzdcn:e miejsca 25 0/0 drożej. Przed tekstem 50 •/0drożej. 

DROB�E OGŁO�ZENIA sło,..,·n tytuł, \1,e 3(J �r, dalsze 20 gr. Ole roszukl,jących peas11d 50 0/0 zniżki, - Konto czekowe P. I{. O. 4u6.425 - Rękopisów nie zwra 

ca si;. - Na.czelny redaktor przyjnll.Jje we Sr, dy od godz.ny 5-teJ do 6-ej. 

Rok II. Nowy Sącz, niedziela dnia 24 kwietnia 1927. Nr. 17. 

N aj większe zwycięstwo rządu. 
[N a marginesie pożyczki zagranicznej]. 

Stoimy w przededniu ogromnej 
operacji finansowej. Polska ma do
stać wielką, dogodną i niczem nas 
niekrępującą pożyczkę, w wyso
kości 620 miljonów złotych. Poten
\aci finansowi i handlowi olbrzy
miego świata finansiery amerykań
sko-ang:elskiej doszli do pr. e'rn
nania, że w tej Polsce z punktu 
widzenia handlowego jest tak już 
dobrw, jak w jakiejś dużej i soli
dnej firmie, której JD'.)żna, oczyw:
ście na procent, śmiało i bez ża
dnych obaw kapitał potrzebny do 
obrotu pożyczyć! Pożyczka jest 
interesem i nikt nie pożyczy ban
krutowi, bo nie będzie miał z cze
go oddać - nam jednak nie boją 
się już obecnie powierzyć miljono
wych sum dolarowych, bo wiedzą, 
że użyczyć je Polsce, znaczy zro
bić dobry interes! A wiemy, że 
zarówno synowie Albjonu jak i 
Wujaszek Sam to sprytni i prze
widujący interesiarze ! 

Odkąd Polska powstała słyszy. 
my ustawicznie o pożyczce. Potrze
bne do tego kroki przedsiębrano 
już niejednokrotnie, trąbiąc na le
wo i prawo o rzekomych wspa
niałych interesach, które Polska 
miała robić na kilku drobnych po
życzkach. W rzeczywistości jednak 
to, cośmy dostawali wykołatane i 
wymęczone okazywało się dobrym 
interesem dla pożyczających dro
bnych bankierów, a nigdy dla. h:ra
ju. Przytem co za kolosalne porę-

ki musieliśmy dawać: taka np. po
życzka włoska, która dala nam 
efektywnie 65 miljonów złotych 
była zawarowaną zastawem mono
polu tytoniowego, dającym nam w 
tym roku 150 mi)jonów złotych 
czystego dochodu, pożyczka Dillo
na zastawem akcyzy cukrowej i 
dochodów brutto kolei państwo
wych, nie mówiąc o pożyczce za
pałczanej, którą sam p. vicepre
mier Bartel nazwał: ,,kolidującą 
z prawem". Potrzebowaliśmy pie
niędzy, nikt nam nie chciał poży
czyć, więc-- zastawialiśmy to, co 
było do zastawienia, OCLYwiście 
tak długo, Jak długo starczyło! 
Zastawialiśmy przytem za bezcen! 

Spyta niejeden, dlaczego mimo 
takiego olbrzymiego skupienia zło
ta i takiej ciasnoty procentowej 
w Ameryce ta właśnie bajecznie 
bogata, dusz.ąca się wprost od zło
ta Ameryka nie chciała rzucić na 
nasze rynki swoich dolarów, aby 
brać od nich znacznie wyższy niż 
w kraju procent? Spyta niejeden, 
dlaczego pobite Niemcy, Włochy, 

Czechosłowacja ba nawet małe 
kraje nadbałtyckie i bałkańskie o
trzymały pożyczki zagraniczne, a 
nam ich dać się wzbraniano? Od
powiedź na to krótka, bolesna co
prawda, ale prawdziwa: nie ufano 
nam! Chodziły o nas wieści, żeśmy 
bankruci, że nie umiemy się rzą
dzić, że u nas złodziejstwo tryum
fuje, itp. I uderzmy się w piersi 

i powiedzmy sobie, czy w wie
ściach tych nie było wiele_ bar
dzo prawdy? Czy w państwie na
szem nie działo się źle i czy nie 
zapowiadano nam, że „będzie jesz
cze gorzej!?" Nie można nie przy
znać, że były próby poprawy, by
ły wysiłki jednostek, ba nawet spo
łeczeństwa całego [Bank polskiJ. 
ale wszystko to nie potręfiło pod
nieść i skonsolidować podstawy 
finansowej państwa! Zło tryumfo
wało, przybrane w kotwinowy ko
stjum „najpierwszych patrjotów", 
odrzucających i nie uznających in
nych zdań czy sądów niż swoje 
własne. 

Aż przyszedł rząd majowy, o
pl wany i okrzyczany rząd „roko
szan", rząd przeciwko któremu za
częto szczuć „a priori", wymyśla
jąc mu od najgorszego ! ,,Przecież 
to rewolucjoniści, którzy nie umie
ją państwem rządzić, którzy się 
przewrócą pod brzemieniem cię
żaru i trudu l Dobry Marszałek do 
pałasza, ale nie do administracji i 
finansów!" Rzekomo najbardziej 
rdzenne stronnictwa polskie odwró
ciły się od współpracy 

I co? czy upadli, czy przewrócili 
się, czy stracili do reszty zaufanie 
zagranicy? Nie! tylko ta zagranica, 
która nie miała zaufania do tam
tych, po wstępnych pertraktacjach 
przychodzi do Marszałka i powia
da: ,,Zgoda! ufamy Ci! wiele po
trzebujesz? układajmy się!" 
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Czyż to nie największe zwycię
stwo rządu. czyż jego przeciwnicy 
n� schowają ze wstydem twarzy 
i dl nawet najzaciętsi nie przyzna
ją '.obecnemu rządowi walnej ·wy
gr.rnej? Nie wszyscy zaufali u nas 
„niajowemu przewrotowi" ,  węsząc 
i w nim interes, bo przec1ez ci 
ludzie inaczej myśleć nie umieją, 
ale świat finansowy mu zaufał, 
przecze�al pewien czas i chce dać 
pożyczkę ! A to jest bardzo .... bar
dzo dużo ! Wujaszek Sam to iate
resiarz i na niepewne nie daje ! 

Krzyk oczywiście . podnoszą ci, 
którzy daremnie przez ośm lat 
kołatali o pomoc finansową zagra
nicy, że rząd przyjmuje kontrolę, 
że zaprzepaszcza suwerenność !  
Ależ panowie ! to wyście się bali 
kontrolerów, rząd dzisiejszy . nie, 
bo ma czyste ręce ! Niech będzie 
jeden czy dzies\ciu, to rządowi 
w niczem nie przeszkadza - z kon
trolerami czy bez nich i tak pie
niądze pójdą tam, udzie iść winny ! 

li Czy j esteś już cz!on!riem 1

11 l Związku N:iprawy Rzplitej ? 

Int. Zygmunt Mohr. 

Prob lem życ ia  po ś m i e rc i .  

Chwile przedśmiertne - nieodmien
ny wyrok bezcelowej ,  bo z góry roz
strzygniętej walki : agonja - kres ży· 
cia. 

A dalej tylko bezlitosna cisza - ludz
kim pojęciom urągający spokój. I ten 
oczy przykuwający, zagadkowy w swym 
bezruchu wyraz twarzy 7,mar!ego -
tego, który posiadł już roz\ł'iązanie Naj
większej Tajemnicy. 

Człowiek bezradnie spoglądający w 
oblicze nieubłaganej konieczn.>ści, jaką 
jest rozstanie się z tyciem, nie mógł 
nigdy całkowicie pogodzić si,; z myślą , 
by wraz ze śmiercią kończyło się 
wszystko. Aby cata indywiclu::ilność, 
żyjąca przez szereg lat swem wlasnem 
istnieniem, mająca swe zdania, poglądy, 
swój odrębny charakter, w jednej chwi
li zapadała się w nicość, nic po sobie 
nie pozostawiając. 

Komuż z tych, których smutna kon
sekwencja życia p ostawiła oko w oko 
z tern najgłębszem z ludzkich nieszczęść 
myśl ta pr.:ez umysł się nie przewinęła, 
wielu z owych, których dotknął ten 
cios bolesny nie szukało pocieszenia 
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PRZED ' ·WYBORAMI. 
Tak mało czasu dzieli ;as ju:i! od J,y. 

borów do Rady miejskiej ,  a w• mieście 
' cicho ! Zainteresowanie minimalnie, acz

kolwiek winno być duże, choćby ze 
względu na to, że utartym starym zwy
czajem narzekamy chętnie na repre
zentację Gminną, a teraz w momencie, 
j ej wyboru nie reagujemy na wybór. 
Syć może, że gra w tern rolę pewne
go rodzajri pessynizm, być może tak::e 
zapomnienie ciążących obywatelskich 
obowiązków, rzecz ta jes t  j ednak wa
żną i winna poważnie i roztropnie zc1-
przątnąć myśli obywatelstwa ! 

Jaką jest faktyC'zna sytuacja wybor
cza trudno dziś dociec, spra ·.-va  bowiem 
cala obraca się dotąd w zakresie per· 
!rakta�ji i układów rozmai\ego rodźaju 
ugrupowań politycznyc!1 i społecznych .  
Nie ma dotąd wyrainych ugrupowań, 
k!óreby szły w tym lub owym kierun
ku, a to co się działa, działa się nieja
ko  w oczekiwaniu ostatecznego, najwa
żniejszego momentu ! 

Jak zwykle opowiadaj.'\ sobi e o liście 
magistrackiej ,  która zwykle stanowi 
podstawę pewnego rod.aju lwH:ulacji 
�yborczej. W myśl tejże ma nastąpić 
nar.tępujący polityczny rczl-<lad manda
tów : inteligencja pracująca 12 manda
l ów  - mieszczaństwo 16  mandatów -
żydzi 12 mandatów - P. P. S. 8 man
datów. Jak się ustosunkuj ·1 !,;rupy po!ity-

1 lub złagodzenia bólu swego w myśli o 
życiu zagrobowem ? 

Tak więc z r· ajisto tniejszych pragnień 
ludzkości zrodzona wiara w nieznisz
czalność duszy człowieka, w prze trwa
nie j ej poza śmierć fizjo log-iczną prze
jawiała się już od wieków w wierze
niach i kultach narodów, przyjmując 
różne formy, pozostające w niewątpli
wej zależności od stopnia cywilizacji 
danero środowi&ka 

Niejednokrotnie tu i ó wdzie napoty
kano pewne tajemnicze wydarzenia, 
któreby dziś olmltys.tycznemi nazwać 
wypadało, które zatem nie dawały się 
działaniem znanych sil fizycznych wy
jaśnić a szukając empirycznego potwier
dzenia wiary w życie pozagrobowe, 
przypisywano powstanie tych zjawisk 
interwencji istot świata niewidzialnego. 
Zdarzenia takie sporadycznie występu
j 1c ,  b;,,d,)wały od dawien dawna pod
stawę różnym wierz·" iom jak o po :,L
tujących duszach, demonach, nieznają
cych ukojenia po śmierci wędrujących 
cieniach, które ukazują się ku przestro
dze lub pocieszeniu żyjącym - a ko
mentarze takie krzewiły i utwierdzały 
wiarę w najrozmaitsze przesądy i za
bobony. 

To odwieczne pytanie co nas czeka 
po  przejściu tej nieznanej granicy z po
za której nikt nie wraca skierowywało 

czne jest rzeczą wątpliwą ! Wedle pe
wnych. danych mel podobno P. P. S. 
na, rozitt1z 'cenffęltriillo " ' 'Zarządu partji 
wstrzymać się w ;z:upełndści od Wyboc 
rów, w żadr.ym j'edbak 'r�zie · nie zgo
dzi się na ilość 8 miE>j'sc, · wysuwając 
żądania większe. Wedle uzyskanych 
informacji mają wejść na miejsca miesz
czańskie starzy • weter.ani tejże repre
zentacji, natomiast młodsza, słabsza fi. 
nansowo i;eneracja ma być słabo re
prezentowaną. Nie jest to krok poli
tyczny, j eśli się weźmie pod uwagę, 
że. mieszcza6stwo skła\la · się, w. zna
cznej części i drobnych kupców, któ
rzy jako przeważnie. . młodsi i _pę!ni 
energji, mogliby żywszą rozwinąć pra
cę i działalność. Stanowisko żydów 
nie jest dotąd skonsolidowane, spodzie
wa.ć się jednak należy najwyżej dwu 
ugrupowań. Na miejsca pracującej inte
ligencji maj:; wejść przeważnie facho
wcy, . co z uznanieJll �a kon:yść listy 
magistrackiej podniE>ść należy. 

Jełkie prądy nurtują pośród tych 
ugrupowań trudno dociec i wszelka ra
chuba jest zwodniczą. W takiej np. Bo
chni, mimo zapewnionych układów i 
kompromisów wypadły wybory inaczej, 
aniżeli przypuszczano, a to przez wy
cofanie się w ostatniej chwili szeregu 
ugrupowań. Więc i u nas trudno snuć 
horoskopy ! 12 głos,;iw inteligencji · - : 

umysły ludzkie na tory badania sil 
ukrytych, któreby takie niepojęte zja
wiska wywoływały sądząc, że kieruje 
tymi silami ó w  zakryty świat cieniów, 
z którym w ten sposób udałoby się na: 
wiązać kontakt. 

Dążność ta, poparta rozwojem meto
dycznych eksperymentów wytworzyła 
w rezultacie spirytyzm, który jednoczy 
w sobie wiarę w istnienie duszy poza 
granicą śmierci z możn,ścią komunika'. 
wania się z duszą ćiała pozbawioną, 
względnie ze światem pozagrobowym. 
A więc możliwość przywoływania du
chów, komunikaty z krainy wieczności. 
ukazywanie się widziadeł podających 
się za zmarłych z całym szeregiem ró
żnorodnych manifestacji świata nadzmy
słowego były potwierdzeniem, że inte
lekt nie kończy się Źe śmiercią i od 
ciata fizycrnego jest niezależny. Że 
w mamer.cie śmierci ten zbiór cech 
indywidcalizujących j ednostkę opuszcza 
ciało jako niewidzialny, aktualny pier
whstek, ·który n , dal jako samodzielna 
całość istnieje  i który w p ewnych wa
runkach może się nam przejawiać a 
czasem nawet przybierać formy wi
dzialne, zbliżone do tych w jakich za 
życia przemieszkiwał. 

I wierzy szarpana cierpieniem dusza 
ludzka. że choć otieszli - żyją i szuka 
ukojenia swego żalu w tej myśli, znaj-
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16 mieszczan dałoby jedno zwycię
stwo, żydzi z socjalistami w Iem ugru
powaniu (na które się zresztą nie go
dzą) nie przeprowadziliby swoich po
stulatów. Wystarczyłaby jednak konso
lidacja mieszczańska [którego stanowi
sko j est zresztą dziwnie zagadkowem) 

z żydami, aby przekreślić rachuby listy 
magistrackiej. 

Wszystko to rzeczy niepewne, które 
dni najbliższe częściowo wyjaśnią, a 
klóre rozstrzygnie  de facto wola wy
borców dopiero przy wyborach. 

W sprawie monografji Nowego Sącza. 
Wywiad z Dr. W. Kubijowiczem. 

Kraków, 26 kwietnia 1 927. 

Zwraram się do dr Włodzimie
rza Kuhijowiczo, Członka Komisji 
Geografitznej PolskiPj Akademji 
Umiejętności w Krakowie z pro
śbą o wywiad dla Kurjem Pod
balailskiego, dotycząr·y pracy na
uk0wej o Nowym �ą,·zu. 

O ile możności dosłownie przy. 
taczam rozmow<i z p. <lr K., kt6 
ry bardzo chętnie wyjaśnien mi 
udziela. 

Słyszałem, że p. Doktor opraco
wał monografję N. Sącza, ciekaw .k· 
stem, jakie powody skłoniły Pana do 
wybrania tegoż miasta za temat prncy ? 

- Dotąd w Polsce nie ma żadnej 
monografji geograficznej miasta z wy
jątkiem Białej opracowanej przez geo
grafa niemieckiego E. Hanslicka, acz·. 
kolwiek miasta polskie na monografje 

dując w danej przez spirytyzm' możli· 
wości obcowania ze zmarłymi jej po
twierdzenia. 

Ktoś powiedział : • Wrogiem ludzkości 
byłby ten, !doby chciał zniszczyć wia
rę w przetrwanie duszy poza śmierć" -
bo to jedyna nadzieja. która nieraz po
zostaje  w chwilach końcowego bólu i 
determinacji. 

Zaprawdę nie moim zamiarem ją 
osłabiać, jeśli zapytam : 
Czy dająca się usprawiedliwić senty
mentem czysta wiara uprawnia do tló
maczenia tych coprawda niecodzien
nych zdarzeń teorją ingerencji zmar
łych ? 

Dotychczasowe badania fenomenów 
okultyzmu doprowadzilv do przynaj
mniej częściowego poznania warunków 
wśród jakich one zachodzą a wtedy 
okazało się, że do wywołania objawów, 
które spirytystycznymi nazwano ko· 
nieczną jest obecność pewnych, szcze
gólnymi własnościami wyposażonych 
osób - ,,medjów", stanowiących we
dle tej hipotezy łącznik między świa
tem fizycznym a duchowym. Ilekroć 
tedy zaobserwowano gdzieś wydane
nia z lej dziedziny - a mogą one 
nieraz nawet samorzutnie występować, 
zawsze udało się odszukać wśród ucze
stników tychże jednego u którego wy· 

zasługują ze wz,� lędu na przejściowe 
położenie między zachodnią a wscho
dnią Europą, co odzwierciedla się w 
krajobrazie miast polskich i strukturze 
etnicznej, wyznaniowej oraz gospodar
czej. Te przyczyny powodowały mną, 
że opracowałem główne problemy geo
graficzne N. Sącza w pracy pt. : Z an
tropogeografji miasta Nowego Sącza" .  

- Czy wnet będziemy pracę oglą
dać ? 

- Prac-a wyjdzie w najbliższych ty- · 
godniach w języku polskim i fr�-cu• 
skim, jako r. ?oc�y! " y ciawnictwa „ Pra
ce Instytu tu Geograficznego Uniwersy
tetu Jagieł. " .  

- Jakie praca roztrząsa problemy i 
jakie źródła posłużyły p. Drcwi do opra
cowania ? 

- Praca ma podwójny charakter ; 
z jednej strony jest monografją miasta, 
z drugiej próbuję  po raz pierwszy w li-

kazano istnienie c ech medjalnych, 
I eto silą faktu narzucało się pytanie, 

czy owe medja uważać należy tylko 
za pośredników, czy też może w wła
ściwych i wyłącznych producentów 
tych zjawisk ?  Bo pocqż uciekać się 
do istot nadprzyrodzonych, jeśliby 
wszystko dało się bez nich wytlóma
czyć ? 

z rozwazań takich wychodząc po
częto zajmować się lą dziedziną z in
nego punktu widzenia : wyjaśnienia tych 
manifestacji przy pomocy sil samego 
medjum. A gdy tego rodzaju tlómacze
niu żaden z zaobserwowanych faktów 
nie przeczył a wiele nawet za niem 
przemawiało - Llak np. stale negaty
wny wynik dowodu identyczności uka
zujących się widziadeł z osobami zmar
łymi) - wtedy końcowym wyrazem 
tych dociekań stała się hipoteza „me
djumiczoa" ,  która nie odwołujijc się do 
pomocy świata nadzmysłowego, wyjz
śniała wszystko działaniem niezbada
nych bliżej sil człowieka. 

Teorja ta ,  wymagająca jeszcze mo
zolnych badań, zyskać może p ewnieJ
sze podstawy wraz z rozszerzeniem 
wiadomości naszych o tych normalnie 
ukrytych silach, ujawniających się do
piero w okresie wzmożonej akcji pod
świadomości, jaka występuje w pe
wnych stanach snu hypnotycznego lub 

leraturze geograf. uchwycić główne 
problemy miasta w sposób kartogra
ficzny i zdefinjować granicę miasta. 

Na podstawie oryginalnych arkuszów 
spisowych z roku 1 92 1  przeglądniętych 

. w Warszawie wykreśliłem mapę osa
dniczą i wyznaniową miasta, tudzież 
dokładne rozmieszczenie zawodów ; oso

bno przedstawiono rozmieszczenie, ja
kość i wysokość budynków. Mapy te 
tyczą tylko zwartej części miasta, przed
mieścia i najbliższe miastu wsie przed
stawiono na osobnej ,  mniej dokładnej 
mapie osadnlczej, gdzie podzielono lu
dność na nowosądecką czyli czerpiącą 
środki utrzymania z miasta, na rolniczą 
i inną. Wreszcie zbadano codzienne 
wędrówki ludności, zamieszkałej poza 
Sączem do Sącza, gdzie mają warstat 
swej pracy. 

Stosunki  te przedstawiono na osob
nej mapie, znacząc odsetek ludności 
żyjącej z miasta czyli nowosądeckiej 
do całej ludności poszczególnych gmin. 
Przy pomocy wymienioni•--'- •.. up 1 ao
kładnvrb •u1Jt:1 statystycznych określo
no granice gospodarcze miasta , które 
nie zawsze pokrywają się z i,ranicami 
adminislracyjnemi, tudzież rzeczywistą 
liczbę N. Sącza. Mapy i tabele staty
styczne są oczywista uzupełnione kil
kudziesięciostronicowym tekstem. 

- Co posłużyło p. Dro·� i do  zbada
nia stosunków poza miastem w oko
licznych wsiach ? 

- Szczegółowego materja!u do ma-

w transie medjalnym. Narazie powie
dzieć można tylko, że różnorakk zja 
wiska jakie w wymienionych wanm
kach można zauważyć a które spiry
tyzm uznaje za spowodowane przez 
duchy, przypisuje  medjumizm sile psy
chicznej, mającej swe źródło w istocie 
samego człowieka. 

Czy tlómaczenie to ma być jednak 
równoznaczne z twierdzeniem, że świat 
duchów nie istnieje ? 

Hipoteza medjumiczna, gdyby nawet 
została udowodnioną, obja�niając ina
czej pewną kategorję spostrzeżeń nie 
przeczy w zasadzie temu zagadnieniu, 
pozostawiając je tylko nadal nierozwią
zanern, Z drugie.i s trony przyznać je
dnak trzeba, że dowodów bezwzglę
dnych na istnienie czegoś poza granicą 
śmierci dotąd nie uzyskaliśmy i oso
biście wydaje mi się dosyć wątpliwem, 
czy kiedykolwiek na drodze seansów 
spirytystycznych osiągnąć taką pewność 
zdołamy. 

Trudno nawet określić czy i w jaki 
sposób uda się znaleźć odpowiedź na 
to pytanie. co najwyżej tylko przypusz· 
czać można, że wyświetlenie pewnych 
zagadnie11 łącznych z naukami medy
cznemi kto wie czy nie przyczyniłoby 
się do rzucenia pewnego światła na ce
lowość tego, jak dotąd n eprzeniknioną 
mglą tajemnicy otoczonego problemu. 
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py rozmieszczenia ludności poza mia
stem dostarczyła mi specjalna ankieta 
starostwa. skierowana do gmin. oraz 
materjaly zebrane w administracji P. 
K. P. wszystkich działów. 

- Jakże przedstawia się strona fi
nansowa pracy. wiemy że dziś każde 
wydawnictwo prac naukowych niemałe 
pokonać musi trudności ? 

- Tu podnieść należy ofiarność ma
gistratu Nowego Sącza, który przyczy
nił się do wydawnictwa pracy cizięki 
uilz\ele i !l\!l. i @j sUHW@Beji redakcji 
prac geograficznych. 

- A czy zamierza pan pracować 
jeszcze w Sądeczyźnie ? 

- Możliwe, że zajmę się bliżej osa· 
dnictwem geograficznem i historycznem 
ziemi sandeckiej. 

Niedawno opracowałem życie paster
skie [szałaśnictwo! Beskidów Zacho
dnich [ .. Życie pasterskie Beskidów Ma
górskich"" Prace Komisji Etnograf. P. 
A. U. T. IL Kraków 1 927), w któr.::j 
specjalny rozdział poświęciłem życiu 
pasterskiemu w Sądeczyźnie. 

. Na tern zakończyłem "urzędo
wy ,,-ywiad, dziękuj,\c ,aó i za 
przyłączone dla Kurjera Poclb•I. 
u r!) kuty 

Hen-Ski. 

Wieści z Podhala . 

Stary Sącz. 

Oddział redakcyjny Podh. Kurjera 
Tygodniowego. Dla udogodnienia na
szych czytelni ków otworzyliśmy w tamt 
mieście oddział redakcyjny pozostający 

Stanisław Komar. 

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

J. A. Gałuszki) 

Nowy tomik poezji ! W okrzyku fym 
przyzwyczailiśmy się słyszeć przylJry 
pomruk niezadowolenia i zawodu. Tern 
lepiej. Lepsze to przecież od niemej 
obojętności. Pomruk i niezadowolenie 
świadczą, że w duszy ogółu żyj e  jesz
cze na dnie nieuciszone tętno, które,mu 
rozfalować się i zabrzmieć µotężnie 
może pomóc tylko odpowiednia wibra
cja fal zewnętrznych. Ejże, powie na 
to poeta, arystokrata ducha : j estem 
sam, odi profanum vulgus ! Zapewne, 
zawsze była mniejszość gardzących i 
większość pogardzanych. Ale może 
nigdy, jak teraz, poezja nie sprawiała 
wrażenia, że j ej na posłuchu bardzo 
zależy. Straciła go, pragnie go odzy-

pod kierownictwem p. Marjana Hanusa. 
Prosimy tedy naszych czyteln ików z ob
wodu Starego Sącza o zwracanie się tak 
w sprawach redakcyj nych jak i admini
stracyjnych do powyiszego oddziału, któ
ry znajduje się przy ul. Mickiewicza. 
Oddział ten przyjmuje również ogłosze
nia. 

Działalność czytelni im. Limano• 
wskiego. Rarclrn pożyteczną placowką w 
St. Sączu, dającą każdl'mU możność miłego 
il{l�d1.eni11 kilim ę:od1.in wieczornych jest f,r
dzienna czytelnia im. Limanowskiego, zaopa· 
trzona w dzienniki ,  bil•rd i inne rozrywki. 
Ponadto odh)• wają się w czJtelni próby miej
scowej orkiestry . Scbo<lzą •ię w czytelni za
równo pracownicy uruyslowi jak i kolejowi, 
pracując wspólnie pod energicznem kiero
wnictwem zarządu z p. Adolfem Joglerern na 
czele. 

Ostatnio zapocz�tkował Zarz11d wygłaszanie 
r, ·fera t6w n" tema t  odbudowy i ugruntowania 
niepodległości naszeiro Pań•lwa. Jako prele
gen t wystąpił p . Marian Hanus, który wy
głosił dotąd trzy referaty. W pierwszym omó· 
wił działalność przedwojenną marszałka Pił
sudskiego, w drugim wo.1nę �w intową wraz 
z legjonarni i organizację P. O. W., w trze
cim prace marszałka w wol oeJ i niepodległej 
Polsce. 

Następny wykład odh�dzie się dnia 26 bm. 
W dniach uhirglych został utworzony spe

cjalny od,Jzial  Związku •trzdeckiego 1v St. 
Sączu. Przy tej sposobności należy zau„ a
'1.yć, że czytelnia im.  Limanowskiego jci;t 
placówką apolityczna., mimo tego, i i  silą 
faktu naleiy do niej najwięcej praćownikó"' 
należących do  P .  P .  S .  Zwi,1zek strzelecki, 
jako organizacja apolityczna korzysta z bezin
teresown,j gościnności czy telni i składa na 
tern miejscu jej serdeczne podziękowanie za 
przyjęcie zwi,1zku w swym lokalu. 

Ekać. a jednak nie może. Główną przy
czyną tego zjawiska jest, zdaje się, 
mimo różnych witalizmów, istotne zer
wanie związku z życiem. Program zaś 
.,Sztuka dla s1.tuki" nie wystarcza. A 
czy kiedy poza programami wystar
czała Sztuka dla sztuki samym arty
stom ? Niewielu w każdym razie. Jesz· 
cze ogól nasz nie posiada tak WJ'Sokiei 
kultury słowa, aby sztuka była głównym 
łącznikiem między nim a poezją. Czyż 
nie widać w kierunkach naszej poezji 
dzisi ejszej,  zbliżonych hasłami do pro
gramu sztuki dla sztuki ,  że na pierw
szy plan, często kosztem prawdy psy
chologicznej, kosztem prawdy życia, 
wysuwają się pomysłowość, pointa, 
niezwykle rozwiązanie, encyklopedy
czne „za,;ypanie oczu piaskiem", a więc 
objawy, graniczące o miedzę z sensa
cyjnością ? 

To też z prawdziwą przyjemnością 
i wewnętrznem rozradowaniem czyta 
się utwory, w których poeta składa 
nietylho ofiarę bóstwa oryginalności, 

Czy zapisałeś się do 
ZWIĄZKU NAPRAWY RZPLITEJ ! 

G rybów. 

Zniesienie posterunku P. P. w Ką
clowej. (Wasz . )  W tych dniach zostanie 
zwiniętym post. P. P. w Kąclowej. Zwinię
cie to wydaje sir, dziwnem, jeśli weźmie się 
potl uwag� uiepewue iywioty ll&mię�l!.ują\lll 
okolicq. 

Nieszczęśliwy wypadek. Na przedmie
ściu w Gry bowie stratowały konie p. Elizę 
Czaplińską, licz.1cą lat 70, raniąc ją dotkliwie 
i łamiąc jej nogi. 

Tyfus plamisty w Stróżach. W osta
tnich dniach pojawiły się pojedyncze wy
padki tyfusu plamistego w Stróżach. 

Bibljoteka Staszica mimo 4000 miesz· 
kańców liczy zaledwie 30 członków. Jest to 
prawdziwy wstyd dla miasta. 

Kry n i ca .  

Ceny pensjonatów podawane przez naR 
w o•tatnim numerze nie S.'\ Jes1.cze jak się 
dowiadujemy zatwierdzoe pr,ez starostwo w N. 
Sączu, kt6re stawia pewne objekcje co do 
zhytniego ich wygórowania. 

Spo,lzlewamy się, że właścic iele pójd" 
na rąk<, przedstawicielowi w ładzy i uzgodnią 
w swym własnym interesie ceny, dając mo
żność jak r ajdztrszym warstwom t łumnego 
wyjazdu do Krynicy. 

Zaprenumeruj zaraz 

aktualny dziennik „STRZELEC". 

ale nie zapomina o sercu i prostej, 
zdrowej wrażliwości zwykłego śmier
telnika, dla którego przec1ez pisze. 
Pokaźną ilość takich utworów zawiera 
zbiorek poezji Gałuszki .Ludzie bez 
twarzy ··. Sam tytuł wskazuje, że autor 
pragnie zwrócić uwagę czytelnika na 
te utwory swego zbiorku, które tytuł 
uspra wiedliw.iają. Są to : Stójkowy, Ga· 
zeciarz, Motorniczy. Jeśli zadaniem po
ezji jest w słowie poetyckiem wyrazić 
rzeczywistość. co więcej, stworzyć ją 
taką, jaką przedstawia zmysłom c„lo
wieka-poety, t ,  Gałuszka należy do 
tych, którzy dają najtrwalsze wizje rze
czywistości miasta. Prostota, ekonomja 
v. yrazu, jego dobór i właściwość spra
wiają. że postaci i obrazy życia miej
skiego zdobywają czytelnika, mało te
go, przekonują go. Do takich utworów. 
prócz wymienionych, zaliczam jeszcze : 
Joculator Dei, Ostre pogotowie, Zielone 
Świątki na Panieńskich skalach. Te 
utwory c ;,ynią Gałuszkę zdecydowanym 
urbanistą, jakkolwiek w doborze tema-
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Kino „Sokół" dnia 23 24 i 25 kwiet br. 
,.Cno1l i..-a Zuzanna" najdowcipniejszy film se
zonu w ! O akiach. W głównych rolach Lilia
na Harvej i Villy FrilRrh. 

Kino „Wied za" tlnia 21 k ,, ietnia hr. 
„Zatajone Ojcostwo" \\'i,• lki dramat mi lo�ci 
i awanturniczyd, pnyi:C>d. W głó wnych rolach 
�larja Jakobini i }lary Ki , I . 

Osob iste. 
Przeniesien ie. Dowiadujemy si�, iż po· 

dobno mjr. Woja�ows• i  z I .  p. s p. zostanie 
w bliskim rzasie pr1.enitsionym na stanowisko 
zast. do" ódcy 5 I ' •  ltl!jonów w l\' i lni,·. Utra
ta dobr,go uf,cera, a pr,edewszy,;1kiem pra
wego obyws ttla i patrjoly wywol,c musi 
w mieście szczt-t)'l i nit'�hrnumy ż , l ;  11rn11 1y 
jednak nadziej{b że u10ie po,;ius:,i U\\ e si<; 
nie sprawdzą. 

Prof. Kopytko prosi nas o zakoni uniko· 
wanie " szystkm, inlercsujący rn si� I ,\ sprn· 
wą, że w brew kursuj,1cym Ul) loym i 'Oglosk, ,rn 
nie pełnił wcale ani nie ptłoi funkcji uuu
żoego Obozu Wielhi<;i P,,J.k;, aui ki n il. t  
z Krakowa mandatu l i  go mu n ie  zlecił. 

Święta wielkanocne przes�ly pod zna
kiem niepogody i dotkliwego z imna ,  mi
mo tego na rezurei<cj ę  wyległy tl llmy na
, odu. Po rezurekcj i  zaprosi!  ks.  pr,  boszcz 
Mazur asystujących uf, cerów na o k r umne 
przyję� 1� .  

Związek masżynistów w Warszawie 
zakupił w tych dniach dom p.  A leksandra 
przy ul. Piłsudskiego, gdzie w dniu I .  ma
j a  po I ośw ięceniu otworzy pewnego ro
dzaj u  s a n a t oj r u m  wypoczynkowe dla 

tów ostatniei;O zbioru wyczuć się daje 
dążenie poety do rozszerzenia zakresu 
obserwacji na inne dziedziny, np. Wieś. 
Wywczasy letnie. W utworach tych 
jednak poeta nie zbiża się tak do du
szy, do istoty obserwowanych zjawisk, 
jak w utworach z miejskiego życia. 
Temu zbliżeniu się do duszy towarzy
szy znaczn e lepsza poetycka fak
tura. 

Wog óle, gdzie w grę może wejść 
bardziej żywiołowa niż rozlewna uczu
ciowość poety. gdzie pod jego zmysł 
obserwacyjny dostają się wydatniejsze 
rysy rzeczywistości, tam powstają utwo
ry niezwyklej piękności. np. Wiarus. 
Refleksja natomiast zawodzi. Tu już 
nie szczerość uderza czytelnika bezpo
średnio, lecz świadoma sztuka artysty. 
Utwory te sprawiają niekiedy wraże
nie. jakgdyby powstały na zamówie
nie.... samego poety, np. Równanie a-
symptot. Cdn. 

-----

* * 
* $ 
* * 
* * 
t *i 
$ ' 

I Ważne dla bud ujących i właśc ic ie l i  realn .  

Wapno hydrauliczne 
Cement krzemowy do robót fasadowych 

Wyroby betonowe i ielazno betonowe 
dostarcza 

J Ó Z E F  W O J T Y G A  
t � I 

ąi 1fl I 
upoważniony budowniczy 

t $ , Nowy Sącz ul .  Matejki 1 7. 

� i! I Telefon Nr. 92. Telefon Nr. 92. 

/łl ' 

N A  S E Z O N  W I O S E � N Y ! !  

Znana i ogólnie ceniona firma 

K a r o l  S o z a ń s k i  
w Nowym Sączu, ul .  J"gitl lońska 2 

poleca b;elizną mę9ką i damską, bial:1 i ko
lorową, krawaty w cenie orl I zł 40 gr. Ka
pelusze m�skic naj lepszych firm i wszelakie 

go rodzaju wyk<>, i n tn'I konfekcję 
Ceny przyst�pne ! Pi ·rwsznr,�dna jakość ! 

Zakład krawiecki 

Stan i sława Wójc ik 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 joornali. 
Ceny umiarkowane. - Ulgi w spłatach. 

swych czlonkć w. 

Zabawa akademicka w Sal i  Tow. Ka
synowego odbyła się dnia IS bm . groma
dząc wielką i lość par tańczących. 

Nasz nowy lokal. W dniu 20 bm. o
twarliśmy nowy lokal przy ul. Szwedz
k iej L. 5. na Il. piętrze, gdzie administra
cja urzęduj e  codziennie od 5 - 6 popoł. 
Telefon nr. 18. 

Eliminacyjne zawody strzeleckie 
DOK. V. odbędą się w Krakowie w dniach 
24 i 25 bm. 

Miejskie komisje sanitarne zaczyna
j ą  obchodzić realności, badając czystość 
podwór zy, ustępów itd. Byłoby wskaza
nem, aby właściciele realności wzięli so
bie do serca ostatni e  rozporządzenie sani
tarne min Składkowskiego i zastosowa\i 
się do n i ego ; dotąd bowiem w wielu 
realnościach brakuje  np. pak na śmieci 

Komit�t obchodu 3-go maja odbył 
w dniu 22 bm . posiedzenie, na którym wy
brano Komitet ściślejszy i ustolono program 
uroczystości . 

Najtańsze źródło zakupu 

Adolf Schachner 
- Nowy Sącz, ul Szwedzka -

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

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

w spłatach. 

11PIENINY
11 

Podhalatiska fabryka wyrobów. chPm. 
w N. Sączu, ul. Tarnowskiego 

poleca wodę kolońską, kwiatową, leśną 
oraz pie�wszorzędne kosmetyki - po 

- cenach konkurencyjnych. -

Próbne obciąienie mostu w Kurowie, 
zbudowanego przez inż. Geisslera odbyło się 
w tych dniach i wykazało solidne wykonanie 
tegoż. 

Z kroniki żałobnej. 

BI. p. Juljusz Tenner słuchacz praw 
zmarł dnia 19 bm. śmiercią tragiczną, prze
żywszy lal 23. M łody, pełen nadziei, lubiany 
przez kolegów chłopak targnął się z całym 
wyrafinow•nym spokojem na. swe młode ży
cir, przrcinając jednym celnym strzałem w 
sk roi, to, co go boleć musiało bez granic I 
A by ła Io \luma, boleść przywiązanego a je
dnak rzuconego serca, które w momencie roz
paczy postanowiło pójśc w zaświat I Szkoda 
m loJ, �o życia, które mogło iść dalej, bez tej 
zda sią nie mającej wyjścia z sytuacji p�y
ch n,y, szkoda chłopca dobrego, młodego i 
pełnego si ł ! 

Cześć J, go pamięci ! 
Cios ten dotyka w pierwszej l inji powaia

nego kupca p. Spreia, który straciwszy nie
dawno żonę utracił teraz tragicznie swego pa· 
sierba. 
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KINO 

,,SOKOt" 

23, 24 i 25 kwietnia 1927 

Najdowcipniejszy film sezonu ! 

C N O T L I W A  Z U Z A N N A  
w 10 aktach. - W głównej roli Liliana Harvej i Willy Fritsch. 

Spółdz ie l czy Zw iązek Kredyt. 
z ogr. odpow . 

Zakład Techniczno-Dentystyczny 

Ignacego Goldbergera 
w Nowym Sączu, ul.  Szwedzka 7. 

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

i winkulacje. 

na sezon letni oryginalne modele Wiedeńskie i Paryskie - można 

Reklama 

jest 

dźwignią 

handlu ! ! !  

przy ul. Konarskiego 5 (obok plant) 

wykonuje wszelkie roboty w zakres dentystyki 
wchodzące. 

r--" P O P R A D" I 
j Towarzystwo budowlano przemysłowe 

I 
7-1 Spółka z ogr. odpowiedzial nością 

oglądać bez przymusu kupna w Firn ie 
GERSON BRAUN, Nowy Sącz Jagiellońska 17 
Tam7.e równil:'ż wsze!kic 1 1 1a te,:jaly modne na kosljumy, 
płaszcze i konip ldy '')· łączn ie  na zan,ó" ienia . - Dla 

PT. uize,<l 1 1 i k6w psilstwowych na dogodne spłaty, 

O kazja ! 
Dom murowany z ogroclem dre

'" u tn i :\, szopą i przynależ noś •i,nui 1 

do!11 ze op: rknoi ,no, z wo l nem mie�z
fkaPi, ni i dnżą halą fabrycwą, na-

1dający się na wuratat, wytwórnię, 
fabrykę, wszystko wo lne  zaraz 
1do objącia. 
J Wiadomośc w administracji Ku
r,era Pudbal,i1;k·ego. 

Do wynajęcia na sezon ewcn 
tnalnie dłużej - zaraz kilka ubi-
1 k  . . D I  . S I A crJl I 

acjl w o 1re.;. zczegó y w . 
Z3mówienia na -."'Po=,-",,k"",-,1.::• "'p"-,.-y-J ,-nu_j_e "'z"'a"' dministr:..tl'ji. 
stępca na cate Podhale M. Abrahama- I wicz.1 Nowy Sącz. ul. Szwedzka 7. Tel. 1 1 2 

w
�
; 

w NOWYM SĄCZU, WÓLKI ŻEGLARSKA. 

·• ;-,1 Poleca n a  sezon budowlany : materjał drzewny jnk łaty, rygle, bel-
ki. deski itp. - najlepszą cegł� i dachówkę z własnej ctgielni pa-

I i rowej .  - Spó!ka pojejmuje się budowy gotowych domów i will. 
I Wykonuj e  1,vyroby stolarskie na zamówienie, - Przyjmuje się ró-
l wnież drzewo do przetarcia. i IMl\'ulilil@\'ulili-lei��leil®l-�-

DOGODNE WARUNKI ! 1 1  
Kto jeszcze nie posiada u siebie w domu na• 

szego cennika róinych towarów, a mianowicie ; 
Harmenji, bałabajek, mandolin, materjału na u„ 
brania, palt, bielizny, kap, kołder, obrusów, pia· 
teru, pończoch, sharpetek itd. - powinien z.aią
dać i podać swój adres. - \'Varszawa1 Dom To
warowy Świeca i 5-!te. Skrzynka pocztowa Nr. 
S52. Chłodna 6 . 

Hurtowny skład sukna 

L. B ERL I NER 
poleca najtaniej wszelkie 

wyroby sukienne z fahryk 

bielskich. - - Materja ły 

męskie i c' amskie. 

Zakład krawiecki 

J a na Rechow i cza 
( dawniej Związek krawców) 

N o w y  Sącz, ul .  J a gi e l l o ńska 
zawiadamia P.  T .  Klijentów, 
że posiada już materjaly na 
sezon wiosenny i letni naj
świeższych deseni i w dobrych 
gatunkach. Journale na 
sezon wiosenny i letni na rok 
1927 polskie, francuskie 

angielskie, 

Pierwszorzędny zakład meblowy E.  R u b i n ek Gdy pr:iguieniesz tanio a dobrze kupić śpiesz 
do f irmy 

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

poleca po cenach fabrycznych wszelkiego ro
dzllju meble od naiproslszych ,!o najwykwint
niejszych, a nad10 pos a <la na sk l"dzie 16ika 

żt'lazne, mr.lt'race i t p. 

Z. Wojaczyński  
NO WY S Ą C .Z 

ni. Kościelna 2. Telefon Nr. 128. 

polecaj,\ po cenach konkurepcyjnych wszelkie 
artykuły spożywcze. - Wielki wybór cu-

kierków czekolady. 
To war < i  IH , r• r„wy. Usługa szybka. 

Leon Goldberger 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 

w domu 
W, P. Dra AMAISENA 

która przyjmu_ ie wszel k ie  roboty w zakres 
zt>g.urnistrtosl wa wchodzące 

po najprzystępniejszych cenach . 

..................... ______ �-----�--·-·---�-------.......................... .. 

K IN() 
24 kwietnia 

ZATAJONE OJCOST'WO 
Wielki dra;nat miłości i awanturniczych przygód. - W głownych rolach 

Marja Jakobini i Mary Kid. 

\Vy,\awcy : Naczelny red , k tor St"mstaw K!�men,iewi:z i redaktor odpowiedzi,dny Mr. Stanisław Korbel. 
Druk T. J akuuowijkn N :,,1cz. 
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