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Czas odmierzr;36ó mtnionvch dni. Nic tej
p:rłJy nie zmieni, Nrkt nie zdoła wrocić do prleiał;ści,choćby narvet pozostawił w niej wszystliie
prawrly i sens swego życia,
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Podejmy sobie.
dłoniel W zgod-
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,w zbiorowym

notowa ne

ws zvstko,

Dlatego musimy spojrzeć w przyszłość.Od nasię aktem
szej woli zależy, by spolrzenie to stało
do
potrzeba
wiele
wiary we własne siły, których tak

w miIionowych
,, isreregach,

v zdarzenla,

również i to

R"crX{ą*-*
ny

zamknął w sobie
nie tylko sprawy
wt€lkte, skrupu

latnie
w księgach dzie,
jów, zamknął

I{r I

wysiłku budowania nowej, mocarstwowe j rze"czywistościPolzcajdzleski
ze
radość
my

spełnionego

obowiązku,
Podhaie w te!
pracy nielh przo-

isiuźy przy*
kładern tlólskie-

duje

mu lutlowi.

Nowy Rok zaezęty !
będziemy rzetelnym wysiłkiem, aby ludzie pracy
stali się ludźmi szczęścia!

Kaźdy jego dzreń mietzy6
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ldealna podgorsxa miejscowośc kuracyjna i wypoczynkowa
dla dorosłych i dzieci, ...- Solanki [odo.bromowe,_ znene zo
skuteczności, Przecietna frekweircia roczna 25 tysiĘoy osób.
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Pnilhalu, t0 lrlgska dla iudnnśui.

P. Slarosta Nowotarski

iasóil
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&1. Głut rv zlviązkrt z dervastacją
Podhaltł i kradzieżą drzewa rv_ydał do pp Wójtów

Gmir i Sołtvsórv tv porviecie ostre zatząd,zenie, lłtóre
ze rvzgiętlu ' ,r, .groniną rvażtlrlśćzagadnienia; podaiemy
rv obszernvch wy|ątkach.

Na skutek dewastacji lasów przez masoue toz.
kradanie drzewa w Iasach, ora z pł7ęz dc kor,5 u z nie
bezprawłlvch wyrębów w lasa<h, Calej na skutek
niszczenia dróg peństwowych, p cwiatowl ch i gn inntch, tamowania ruchu na powyższych drogacb przez
fll aso*,y wvwóz drzewa, w końcu na skulek proredzenia plręz, kupców drzewnego handlu okrężnego bez zezwolenia vładz, wydaję w interesie
treepieczeństwa, .spokoju i, potządt<u publicznego
i ochrony mienia nastę,pująre z,arządz{ńe:
W' gminach i gromadach, gdzie zact,lodzą ptzy.
t-f,czone - przestępstwa bezprawia i. nadużyci2, pp,
Frzełozeni Gmln i Gromad powoła ją bezzwłc cznie
siraź gminną. względnie gromadzką, której zadaniem
b.ędzie jak najdalej idące i 'bezwzględne zwalczanie
o:wvższvch plag.
Tok postępowania winien być następujący:
Każdy mieszkąniec gminy, względnie gromady, mając.t, zamiar ścinaćdrzewo w lasach wspólnyrh, lub
z polecenia właściecielaw lasach obcych, położonych
na terenie gminy względnie gromady, wińien zao,
patrz_vć się w ZarźĄdzie gminy, względnie u Sołlysa
qł zaświadczenie. Zaświadczenia te, winny zawierać,.
iloścsztuk drzewa, masę kubiczna, cel łylębu (ro.
trzebv własne, sprzedaż) l t. d.
Równieź i właścicielelasów indy widualn; t h t. j.
łłasnvchu,inni w każd1 m wypadku w3rębU iwyrłtlzu drełna z lasu zaopattzyć się w przód w zaświadczinie, ktore ma u,łaśnieza zadanle zwalczanie ktać,zieży leśnych, a zaŁem i ocbronę własnościptzęz
łrtwośćwvkonywanla kradzleZy drzewa ptzęz Pcsterunki P. P., lub powołane w tym ceIu organa.
Na podstawie zaświadczenia pp. Przełożonych
-gnnin względnie Sołtysa, zaprzysiężany
leśnywy_

ar\aczy w lesie drzewa ptzy pomocy specjaInej
1lr t?ż gromadzkiej cechy. Celem usprawnienia
w sezonie zimorvym czynnościgajowycb, na.

1:źy mu przydzielić do pomocy strażnika polowego..
Nie wolno pod źadn1 m warunkie m wlec drewna
nr drogach publicznych, lecz obydwa końce wiezioltgo drewna wil;ny spccz\ rryać na kołach, względnie płozach sań, jak również nlę wolno rozjeżdżać
łukóci na drogach, rowów przydrożnych i tp. urządzeń drog,:wych.

-
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Drzewa, które .by ze względu na swoj1 długość
nie mogły bl,ć swobodnie przewożone, t, j. bez ta,
mowania ruchu na drogach, rou,ów przl drclżnyt h,
względnie bez uszkod zeń urządzeń drcgcu 5 ch, winny
być dzielone na krótsze odcinki.
- Również Ęie wolno dokonywać jakichkolwiek bądż transankcji ku,
pieckich z drzewem na drogach publicznych, nato,
miast. p. p. PrzełcżeniGmin, względnie Gromad
winnl wyznaczyć, o ile zachodzi potrzeba, na swoim
terenie specjalny plac składou,y, na którym mógłby się odbywać tatg drzewny.
Wymienion a slraż winna odbierać r d łra.żącyt h
po drogach pośredników w hand]u dlzeu t m W7yr7ądy ńiernicz€, t. zw. klupy i przedkładać je Starostwu.
Kupujący winien, żądać od właśeicieladrewna
wydania zświadczeniana zwięzioną i)oścdrtv na, ti k
pod względem ilości,jak i masy kubiczriej.
- Kupują,
cy winien zaopatrzyć kupione drewtlo swoim 7nakiem, a zaświadczenie datą kupna i swcim podpisen.
Zaświadczenie to winien kupujący zairz1 rrać i okazać na kaźde żądanie organow kontrolnych (Starostwa, Posterunku P. P.,Ginin, siużby drogowej) wykazując się, czy to na składzie, czy też przy ładowaniu drewna. na stacji kolejowej i t. p., że posiar!ara
przet niego ilośćdrewna, pochodzi z trausa kt ji
legalnych.
Na niestosujących się do powyższego zarządzenia, mającego na celu zw alczanie kradztt ż3, dtt rł t:a,
bezprawnych wyrębów lasów, niszczenia utządztn
drogowych, tamowania ruchu ulicznego, nieplź.§ llf go
handlu okręźnego i tp, winny być sporządzone bezzwłocznie doniesienir karne z wyszczególnieniem
todzaju przekroczenia.
Drewno, wiezlone bez zaświadczenia. :vzglęCnie
as}łgnacji, winno być uważane jako kradzione, względnie pochodzące z bezprawnych wyrębów i jako takie
kwestionowane i oddawane pod odpowiedzialny natizor, aż do wyjaśnienia, wzgiędnie dalszegozarządzenia.
Zatządzenie io nie odnosi się do drze wa krćt
kiego opałow€go, Ło znaczy przęznaczcr,ego do -§F12edaży dla celów opałowych.
Za niesienie ilLłłnsłóft, pociech.y-, oraz od,dal1,1eostalltiei usłtlg
,ias:erltrł n.a_luhochalis:emr, }'Igź0lui, 1.1cł i Dziarl,:iotui

śp, Wincentemu Balińskien

łq d.rogą sertltczne Bóg :ap.lać !

l1

- Pl,zeluieleblełlel l)tlcltoruieństłuu, Zttrzątlonii }Iiasta, Ahc_ii li.lłcLickiej, or,łłWszy5|jljln,
Rodzinahłórzy zuzigli lłd.ziąłlu 1logrzebie.
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Wartościspo!,tu'konn.ego na
śnieżnymtorze pod Gewontem.

Jednym z ważnych imprez zimowych w Zako,
panem są zawody i wyścigi konne, z których pierwsze
obchodzą w l938 roku swe dziesięcioleEie, a drugie pięciolecie, Myliłby się ten, k19 .Uy sądził, że .obie
łe imprezy mają na ce!u jedynie uprzyjemnlaniew Zą
topanem pob,vtu gościom sezonowym i stronę wido
riskową. Zapewne, że i to brano pod uwagę, gdy
r roku l928 zaryzykowano i w czyn wprowadzono
organizację pierwŚzych zimowych zawodów konnycb.
oie m:riej nie to przyśłiecałoinicjatorom tychźe.
Mylrłby się rQwnież i ten,, kto by sądził, że znów
jedynie
strclna spor{owa była głównym motorem
l
organlzacji tychże chociaż i ten czynnik miał duże
,ngczenie przy narodzinach sportu konnego na śnieżnym torze pod Gewontem.
B:zsprzecznie, że przy oStatecznej decyzji zawa,
źyłczynnik gospodarczy tj. idea bodowlana i ten
czynnrk sprawił to, że nasze władze wyższe, jak Mina§terst,ło Sprarv Wojskowych i Ministerstwo Ro.|,
udzieliły tym
nictwa, głównie tu zainteresowane
jak
poparcia
i pomocy.
najdalej
idącego
inprezom
W czymźe objawiają się te.wartośclzimowycb
imprez konnych ?
Otóż w pierwszy,m rzędzle w tym. że wypłacane
w ogólnej sumie kilkudziesięciu tysięcy złotych naw okregrody, wpływając do kas właścicielistajen

-
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frićll§uiómy

fri §azetkn

Stanół świat, . . Zacuduwoł sie, bo miało przyść

Odkuprćnie. W biódnej postaci ludzkiej przichodzl

kazdy rok na światZbawiciel, azeby pobudzić ku radościsyćko, azeby ogrzoć zamarznlónte w biedzie
§etca, azeby wywołać uśmiechyna lickak małych dziecl.
Dzieci we wiliom jus od rana sykujóm sie na
g,ólóin ojcók. Nie wadzóm sie, nie śpióm długo, nie
płacóm, a roblóm bez dzićń furt, bo jakiśwe wilióm,
taki bes i w całym roku. Jus rano idzie ponad wieś
wtlic, patrzy z góty bez spary, bez okna i nie da;
Bcze, ze to fto płace -- blere go, totćz matki do dzie,
ci wołajom:
,Nie płac, bo wilio dzieci do dachu ptzyblio",
-Matka
piece, ale nie wolno wydłubuwać rodzynek, anl sera, bo w cały rok sułyby sie po gćmbusi
bolockr Warzom po połedniu dziewićnciorakle jedzenie, a to na "Bozy obiad'. Syćko jakiesi urocyste, ino
płtrzóm, jak tam,na polu, bo to na cały rok wrózba.
A kie jus srćko prziryltuwane, fte wyzićrajóm, skoro
przidzle prórso zornicka, a potćm klćnkajóm, b_o sie
w ich sercak staje wielgi cud: ,Bóg sig rodzi".
*

*

*
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PoDHALA,
sie, w którym dawniej stajnić te stały bezćzynnie
ułatwia wielce, szczególnie drobniejszym i prowincjonalnym t, zn, poza warszawskim
- stajniom przezimowanie koni i 1o: ,iest ten widomy dowód znaczenia gospodarczego tych imprez.
A dalej w tym, że udział koni w tych imprezactt, we wspaniałych wa(unkach klimatyczny ch Zakopanego, przez normalny trening l udział w biegachna tofze, poz.wala utlzymać i podnieśćt. zw. ,,formę'

materiałukońskiegoitym,samymjestczynnikierrr

Prócz tego pobyt. rłi Zakopanem kilkadziesiąt
koni półkrwi, ich wyczyn}, sportowe na torze zakopiańsklm mają jeszcze jćdną dodatnlą stronę, a tą'
jest korzystny wpływ na tutejszą ludnośćgóralską
i je; stosunek do konia, Urządzanie w czasie meetingów specjalnych gonitw góralskich, wprzęgając górali
w sf erę zainteresowań i współzawodnictwa sportowego, jest równieź jednym z tych,licznych dodatnich
czynników, iakie z sobą przyniosły na teren Zakopanego zimowe zawody i wyścigi konne.
W roku bieżącym program wyścigów konnych
połączonych, jak wiadomo z totalizatorem, został znacznle rozszerzony i to nie tyllo pod wlględem itości
dni, ale równieź przez dzienną ilośćgonitw, które
zwiększono z pięciu na sześćcodziennie,

K.

Kaźdtl grosz

Kwaśnieuuski.

złożony na Pomoc. Zimorvą dla .cierpiących nęoze
i głód powróci sie stokrotnie .ofiarodawcy,

-

Zjawiajóm sie po wsi an|eli, pastuskowie, turonie, gwiazdory, kozy, bocónie, betlejćrnki, sopki, staa wejćnki, cygany l caluśko zićm śpićwo, gfo
.pełniufsoło, a z całyk sićł. Pełniutko tego śpiewu
cłeka smutki
ko tćj muzvki po wsi. I jakosi
- tal<
bo sie
rodzi,
l zgryzoty opuscajóm, akazdy rod,
"Bóg
piekła
oswobodzi.'
od
G0 na§ ludzi

**

mali sóm, niesóm okrulny
Idóm pastuskowie
worek. To od tego Fajki. Ociec jest, ale jest i macocha. Kosulki obstrzómpane, w kołcónkak połotanyk,
ale nopiókniejsy to majóm lampas. H.j, raty !
Wielgi, staroświecki, drewniany, w środkulampecka.
Ale sybki, takie cyściutkle, iuk woda. - Idóm od
chałupy, do chałupy, od izby, do izby i śpićwajóm :

,Kto był smutny, dziśwesoły
Niechaj kaŹay będzie'.,
" I serce, choć by jakie było .zatwardziałe w bólu,
musi sie ozwesellć i oześmiać,i,nie jednćmu wiIgnórr
to nie chłopcy Tyborowi z Polnego Ka,
ocy
- boć
mićnia, ale sarna "Dziecina BozOn , śpićwo.A kie jus
sie skońcyło, to idzie wićnsuwanle, a jakie serdecne,
jakie śmićsne,a umiejóm kozdćmu przigodać. Wiedzóm, co kómu potrza, a potóm dziónkuwanie.

,
"
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Książkę tę z radością powitał każdy, tto czyiał
pierwszą i drugą częśćpowieści Chóchołowscy n.
"
.Kurniawao słanowi irzeclą i ostatnią częśćtr5łlogii
podhalańskiej, osnutei na tle rętlelli chochołowskiej

w r.

1846,

Gdy w poprzednich dwu częściach w ,,We mgle
śritu" i
"Burza nadciąga' autor przedstawił nam
pruyczynę i podłoźezertvania się górali do czynu
zbrojnego przeciw cie mięzicie lowi, 1o w powieści p. t
.Kurniawa* widzlmy rzeczywisly obrez prztbiegu
porustństwa, jego kałastrofalne zakończęnie i cierplenia narodu góralskiego skróś r dluchu wolnościo*(go.

U*ielbiamy patriotyzm górali, klórzy pod wodzą
Kmietowicza i organisty Andrusikiewicza rozbtoląrszt straźuików granicznych w Suchej Górze i in.
i_l,cł; punktach granicznyth, olaz zabrauszy gotórłkę
nł s<arb narodowy, ruszają z cepami, widłami, kosarit. liłniami i piśtolcami na Pcim, Mlślenice i Krar.o*., gdzie mieli się połączyć z luCem krakowskim.
I ;ll,".lciaz w iarrrowskim l krakowskim odwołano pows:en|ć, górale nie wiedząc o tt rn, całą siłą ruszają
*, crł wierząc, że Polska powstanie !
"Wstali Bolesła,§ al,l l}cetze, w
Tatrach zaśpieni, zeszll z gor, by
;lłleścw bój o Poi-skę ten orli huf górali".

tis

I tak caluśko wieśśpićwo.-- Bo idóm ośpieł,§§ac nie ino biedni, ale i bogaci, sórnsiedzi
sómsledóm, spóinicy spólnikółn, kumotrowie - ku.
IaOirom. bracio
braciom, dzieci
ojcóm, towarzi§!o
tcriarzi,§óm, skolniki
- irektotóm, parafianie k;.ćrlzóm, stajóm po sićniak
,na scónście, na zdro,ie, nt tg 3oze t{arodzónle nł tón tlowy Rok".
,Z cicha ! Bracio ! Co sie dzieje !
Jasiek płace, Grześ sie śmieje,
Kuba wyskocół na bude

I zwaloł Walkowi

jaz na zićmie..
A jakosby to było ? Przecięs Poniezus sie narodziół mrćnJzy nami, tu ry Polsce, tu na wsi pod słorclanóm.sirzechóm, To musóm byc przy nim ludzie
z :ć.j pie<nćj zićmi : Kuby, Bartki, Jaśki,Grzesie, Wojtki.
buden

Móm pastuskóf, rnóm,
"
A o nik nie dbóm,

Nccowali nocke w sopie z Pannóm Maryjóm".
Hej I Nocuwalil Przi jasiołkak przigrywall.
I o północy, fto pobozny i zyje sercem i tóm
rlćniórł, nie biere z potóka do konefki wody, ba
,riuo', słysy, jak bydlóntka w sopie osprawiajóm,
irk łnieli na caluśkimniebie śpićwajóm ,Gloria..

-
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Czytając ,Kurniawę' z całą grozą, przeźyw8my
przebieg bitki Chochołowian, Dzianiszan, WItowls.
rrów i Kościelicanów z Czarnodunajczanamj, któ.
rych podstępny głos w czasie sumy w kościelepod.
burzył : Ludzle, raiu jcie się ! Ochcłowiany idc m
"
nos mordować' ! A było to w tutym w czasie strasz:
nej ziny, jaka wówczas na Podhalu panowała. Autor
mistrzcwskim piórem przed"stawia nam tę zimę:. ,Zima białymi kurniawaml szalaia po poIach, wl ła na
piszczelach dtzew, śmiałasię diabelskim chichoitnr
po zalękłych, kłaniających się trwoźnie lasae h, zasypała górami śniegudrcgio ściezki,gościńce.,," Wślód
takiej śnieźycywl,pad ało niętaz spieszl c z lóżnl mi
wiadomościamido Poronina, §zatlar i Łopusznej
do p. Teimajera, który pośredniczyłmiędzy Torlł"
Demokratycznym w Krakowie i powslańcaml.
Powstanie nie udało się, Do więzienia poszl,i
co najprzedniejsi gazdowie i parobcy: Kojse, Zythy,
Skoruse, Batory, Wllczki, Szczurki, Blasiaki, Błaszl ńscy, Walosy, Churchct_l,, Miętusy i Styrcule. Kroczą
z kajdanami na rękach, jednak idą honornie jak zwycięscy. V/ dalszym ciągu autcr przedstawia nam męczarnle i katusze, jakie uwięzieni przechc dzili w Sączu, póżniej we Lwowie i Spielbergu.
W Chochołowie po rebelii nastały straszne clasy,
wojsko cesarskie ptzez pół roku piądlowało uieś,na
domiar złego wskutek nieurcdzaju szerzył się głód
i nędza, z częgo powstawał często tyfus głodcwi "
Ludzie i zwierzęta glnęli, jak muchy. Z pomacą przv-

I my cytelnicy, idćmy do Ciebie ,Gazetko Podhala" z wiónsuwanićm. Nopierwi Ci zaśpićwórny:
w ubogićj sOpce,
"Narodziół sie nóm
Nima na niój gontecka,letn same snopce.
Lóm sama trzcina, sama'olchina,
W taktm dómku przebywała Panna Maryja'.
Widzis Gazetko ! Przen:ienios sie bez Gcdy na
tyżnik, Jest to casn ze jest nowićnkso radośćserca
cłowieka w roku Bozym. Fie ninla nieprzijaciół. Nima bogatyk, nima chudobnyk. I ty Gazetko bie res se
przikład z tego casu. §ie|es uggde, oświate;pomogcs
rolnikowi i kupcowi, podajes wiadomoścl lu z bliska
od Podhalan Orawy i Śpisa, ale i od Braci Ęodokoi,
het z Ameryki
cy innyk cónści świata dajes ludziom serce, równas świa1.Niegze Ci sie Twoi cytelnicy tak ,rozmnozom, zebyśza rak mogła wychodzic
dwa razy w tyżniu. Ha ! A jakby sie przidało l ! !
Swiat wartko na przodek leci, i co ciziśbyło prze nos
dobre, to jutro sie na złe obraco. azatydzień, to jus,
Amónt, . .
I na lćm mićjscu wićnsujćmy Ci Gazettro, Wóm
Pisorze i Wóm Foeci, Tobje Redaktorae, Wónl Dyrt k
torze Durkarni, Wóm Durkoce, ,etór,ś§is, zdrowia na tón
Nowy Rok, 8zgbyście cie docekalI drugiego lioiłego fioAmćnt.
ku w oeónśeiun zdrorriu, prri Bostim poftOlu
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POD[IAIJA'

stoi zdolnyn młody lekatz, urodzony społeczaik" ą
prezydiuie 9_
m- Źyrot. l.*t tu Straż pożarna, której
-a n8&,,
iliarczyńsrl, 'emeryt. artysta scen krakowskicho
;ń;ą'i;"r.ndę dzibrzy dzielny Jan Jalc1l., §3.tud*,*
P. R. niedawno powstałe: źeński' " .K,::_1_p.3:
"..plły
męski z Jabłońskim nq c.le!e, Jest iównteź
ur.ą,
""S
młotty;' p_e;;: il;.;*; *; r.tory * p eczę s pra w uje,Czorszlynl*i.;';;;i" sekreiarz gminy p, M, PaeułŁktóry od nie,
nie n"iezą nadto do Żxią,*u Ftisaków,
się w tych stronach bardzo doblze,
dawna
-- rozwija
b pracy ,ointc,.Ó1 niewiete możną powitdzieć,
nie ma
tak samo jak i o pracy kółkowej, bo K, R,
dalsze organizacje, sŁoło
iu *.ut.. Tr.udno tu tworzyć
-bra11
naieźą da
';;;i
gor|oOrrr. "z
;;
.podaźy"
jednakźt
jednym
Pod
organi zacyj, ,
''-'-ńwieść
a w szczególności część *spomnia=nych
szczególre
"Chochołpwscy',
za, *rgtęO.rn zrsłogo-ją Czorsztyuia.nie,.na
lrr D. t. "Kurniawa" , czyła się z bardzo r*ielkim
po uzttanie,a.mianowiciępono.nie.zdarzająsiętutai
trzeb*
.iutr.*ieniem, niemal z zaparciem tihu, autor
;;;ffi kradzieży. Tę zaletę Czorzstynian
ji
pl7y
po
jak
pełno
*i.,rrowsku zaciekawia nas rozwijanit nl l kr
i
sięzwa.ży,
prze, szczególniej podkreślić, skoro

*ee{ł Komitet Sądecki, a przede wszysikim ratunkiem
ł, e.łei wsi byiy zbójeckie tlukaty, znalezionEw lĄ
trct r,'r"sk.ró"i,mi starego kobziarza Siecki,
' Górale prżetrzymall,zło. l doc.zekallslę powtotu"
któ,
*1rroc"yli do'wsi, iako zwycięscy i bohaieron"ie,,
brat,
w
ktwi
się
broczlł
,iy , czasić, gdy iud dólskt
,*riui.
oorrali aię dci:czynu zbrojnegoowolność Folski,
-"-"A;ńr
pośród optsu grozy.i w_llk umiejętnie w.qtqt1
szczegóiami
rvuroń 'rot.nty góint,ki,go ży'cla i ze'
Fodhsl§, l
na
obyczaj
il;;;r* t,uay.1" i rodzinly ptl_y
i w.}o- l
nraly
W{;rl;y gorrti w czasie wesela,
rozum.
il,ł:.p. l
;:ń.. lęr!t ict 1est prosty, góralskt
chłopskiei
z
co
jest
tacy,
zawdy
;;i, B;; wiócie,
l
słupoty tcom lo sobie hasen ciągnąć""

i

t
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]

l

Uon.u każdego rozdziału, śledzimy z napięciem
ni.,- wvdarzeń tlo, końca,
K*iązłr, wydana nakładem Zatządu Głównego
Z*. Podńalan, zawierająca 402 sircn druku, ozdobio-

liS-,,l,";",i',*j,i'}T]'[1'il;*u?i.'u''u''i'
"- ''

l
1

nrolekio'

|

Óo"'.Sa "Chochołowscy" E, Pawłowskiego oświet,
t'ł, i rozDowszechniła w szczegółach całośćpowstania l
ctochołowskiego, Literatura pcdhalańska nieu ątpliwie i
*"bosaciła siio wattoś.cicwe dzieło, nicsąt e hyr
ł duń szerokiego Podhala, Tr5logia podhalańska
*in", znaleźć sl{ *e wszystkich bibliolekach podha- i
I

I

l

i

Mu:ll,a,l

Bal*l,łl"

'rn.ui.t
;-va^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^N

n,

Inł. Jan

Sonrlel

na
itgr*.mi.
-

i
l

i

Podhalu.

(Z notatok instruktorr)

Na wstępie małe sprostowanl,e, Zaszedł błąd nie
z rnei wiilv. Óstatni mój artykuł winięn się był za.runuć od słów : ,w Polsce*, a ni€ ona Fodhaiu",
iań rnvlnie wydrukowano, Zresztą ze sen§u było wi,
io.rn.. że ń chodzi o siosunki w polsce w ogóle,
nie ieavnie na Podhalu, Przyslępując do właściue"go ten,rtu, zauwlżam, że odnośnie do Kluszkowiec
ale
ialezałr_,by ieszcze podac cały, szere g szcztgołów,
tu
chcę
Nie
kiedyindziej,
uczvnie io edzieindziej i
tego
Wobec.
po pror,u przedłużaćmych ,,notatek",_
o"r* słow c Szorrztynio l Mała gromada, nie licząca
widokówn
nawet 30 gcspodarzy, zlxaoa jest z pięknych
na czele
gminnego,
urzędu
ruin ""*ń i siedziby
letniskowego,
ruchu
któreEo stoi pionier tutejszego

::,-,Jffi::11:i,§"":";::;:;-,t';T"1,3.,f;,:;"Jj:
jak

kon,
wJunłem wóji, p. §t. Orohojowski, podobnle
Czorszty,
W
p,
H, Dudzińskiej:
kursistki w Mlniowach
ek na cz1 e które
dalej
Ńkręgówkę
widzimy
;rle

wsiacb narzekań' nakrad,zięże, i skoro so_
w r, 193§
bie uzmysłowimy, Źe zameldowano ,Policji
aZ Ął8,rl70 wypadków kiadzieży w Polsee, w cz}#:
80,33t teśnycĘ
Ór,gOO' kradz'iity mieszkanlo*!,.h,,
przybierze
statystyka
u Ź5,05S z pól. Ta straszliwa
1935 skłroku
nn oU.opn"ści; skoro dodamy, źe'w
za ł<łazano za';przestępstńa ai'622,a5'1 osób, w, iym
był,skaza,
dzieże 179,644. Co piąty prawie człowiek
w§acudzei
ÓUr"pność1" Nie' tylko' p95za1o*.anie
labimy,
się
"y'
i,,bić
snosci szwankuje u nas mocńo;"lłilt

*rryJtti.t

l

Skorowr.1936'zameldowanoPoticjiaŻl9,ź3lrtxł.-

kich uszkodzeń ciała.
'|: 'Nie diiwmy'się więc,, źe na takiej kanwie moralnei trzeba aZ wysokie Ódznaczenia, dawać człowienle zabrłłdla siębĘ
il;;] kGr;-rurl.r'lou* pieniądze najzwyktejszym
obo;
lecz oddał, .u prru.i.i było iigo
-nas poziotlt etyczny !
u'
*ń'.ń* i rrń wygląda
.
w_si, ,Nie tak dawno,
na
mieście,"[r.aną
;
1ł;;;";
'rrllav'i""r.złem
się w Ieduej z, wiosek,_dowiedzial€m
*ii, Ź"-* dniu tjm ,oŚt*ło ),*ezwan_tćh 50 ludzi, do
;ąd" gminnegó w spiawie kradzit ży leśnych, króTitęz,dumnie rnoże nosić Łłou,ę_gtomadi, y,
wtę,śn19 pare; ł<radzieŹe się
- nie zdarz"aja, Do takich

i;r;

Ć;;;=;iv
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rt io

cr,yUu.
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ź

na jle.ps.z e

_śy:9^,,1]:,
".
wystawić pod wzglę.d.em moraIny!,,
jakie moZna mu
'
N, wzmiankę"zasłllguje dalej zakład kiljillrafski
p, ro**.ołi.i l{andy, któiy daje zajęcie d"t#:,.*]il
w okolicznyih wsiacli. Dzięki słaraniom właścicielĘ
wyzakładu przeszło 250 kobiet pracuje po disiach,
glotwarzając rękawice dla wojska, Zawsze to tróch§
'.r" *iiyni. pOd gazdowską strzerhę, ą 6 pięnląóze
na wsi bardzo trudno. Szkoda t_rlko, że zaiącie łe
*t rOtce się skończy, Na przykładzie p, Kosseckiei
widzinry co ,lnaczy inicjatywa prywatna, Zaperae
mało ł<to wie, że kiiimy wyłworzone w Czorsztynie
łyrękamł naszych dziewczątn wzbudzały zachwyt ne
pkitimy
północnych
si"*ie prryŚki.j, u * krajach
w Polsce,
Kossect lej są więcej nlyet znaRe niz

{C.d.n)
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Wgdaulnictula.

naszgth Szanou,nych Cąltelnikóul, z nllmcrem d,zisiejsnum ?.ozpoNA r,aŻt4 ŃlnnŻruLĘ M.tmo pod,wójngch'ło|iutó* ńy,
"GAZETĘ
dai,unietwa'p?"enunuratawynosikwurtalnie1,50zl;,pól,rocznie3zł,rocznte"6zI.
Prosimy Wszystkich P. T Prenumeratorów o od,nowienie przed,pl,,tg na yok 193B,
CzYniqc

eryna.T,z9 u,gd,awać
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polslłi i ze świata.

^

tł ostatnim

tygodniu grudnia wybuchł konf,likt
Polską
a
rriędzy
Sowieiami, w sprawie ruchu ko,Ie.
jorego granicznego przez Szepietówkę.
- Zdołbunów,
Ęząd sowiecki Obwlnił stronę polską o §zereg przerlnien w ruchu kolejowym i zagtoził zawieszenie,m
go. Z naszej strony przeprowadzono skrupulatne ba{arria i stwierdzolo, że wypadki pożatu wagonu etc,
spowodowane były przez niedbalstwo sowieckich
funkcjonariu§zy, a mgźe nawet z tą wolą t próbę pr-o.
wokacii. Wina zajśćspadła w całościna stronę so.

riecbą.

'

,llie pomagtó bandytom, Trzy kobtety, lrtóre po.
nagały w ucieczce bandycle Schwarzowi, a który
g końcu padł od kul pollcji skazane zoslały na
karę od 8-12 miesięcy bezwzględnego więzienia,
llrprgżenie wywołane na Dalekim Wscbodzie
rskatek nieludzkiego i bezwzględnego prowadze nia
akcji wojennej przez Japońezyków w Chinach lwskutek zatopienia kanonierki amerykańskiej Panay i uszkodzenia okrętów angiel-rkich zmalalo na sile, gdy Hi_
rota,minister spraw zagtanlcznych, zgłoslł się z przeproszeniem, a ambasador japoński w Waszyngtonie
Saito wygłosiłprzeproszenie przez radio, Roosvelt nie
doczekał się dotąd odpowierJzl na apel skierowany

dg

cęsarza Japonii. Zresztą prowadzą Japończycy da}ej akcją wojenną i zagrażają Kantonowi Ieżącemu

r

sąsiedztwie angieIskiego Hong.Kongu. Japcn'a
*,ysanęła iuż przy pośrednictwie niemieckim ciężkie
tarunki pokojowe. Chiny odrzucają je na razie sta.
lnowczo, ale rozmowy toczą się dalej.
H Hitzpanii rozwinęły siły rządowe energiczną
ekcję w kierunku miasta Terue.l, odłegłegotylko o
tOO km od morza Sródziemnego i bliskimi były zarładnięcia miastem.. Nadeszla jednak' w ostatnim
mornencie odsieci narcdcwców pcd wcdzą generała
Araodę i sukces Czerwonych zamie niła niebawern
r bardzo ciężką ktęskę, mogącą mie ć znaczenieprzełomowe w dalszej walce.
tY Erropie eor.az wyraziściej występuje blok
},Ii:rncy-Włochy
- ł,aczej Hittler - Mussolini i Anglia
Francja z oparcień o Stany Zjednoczone. Plóby zbliźen!a slę AngIii i Francji do Włoch odrzuca ostentacyjnie ł{ussolini, który ostatnio odmówił demonstracyjnie
end encji b, premierowi belgijskiemu Van Zeelandowl,
,

który wybrał ,się do Włoch z zamiarem pośiednj]cze., ;
nia. Przyczyna Ita:lofebii angielshiej jest propaganda
włoska rozwijająca się wśród mahometan i zaglażająca przez to pozycji Anglii nad Kanałern Suezkjm.o
tł śwlecie politycznym zaczyna się dzisiaj mówic
o nowym jal<o by bloku, do któreg'o wchcdzi Polska
Rumunia i Jugosławia. Ma on być wałenr antykomu +/
nistycznym

W okresic świątecznymznalazła qię Francja
a zwłaszcza Paryż w niebezpieczeństw.ie strajku pow-.
szechnego, zorganizowanego wbrew związkoni zawo.
dowym przea komunlstów. Rząd francuski plzęciwstawia się z całą energią *trajkowi.
_W Niemczech zmarł gen. Ludendorff
szef

sztabu genęralnego Hindenburga, nieprzejednany- wróg
Polski. Po wojnie stał się twórcą neopoganizmu niemieckiego.

ltronika.
Ś. p. Widtenty Baliński, ogólnie szanowany i po.
ważany cbywatel miasta Nowego Targu zrrarl2|I.br.
w 65 roku źycia, Pogrzeb odbył slę 5 bm, Zma,ly
odz,naczał się szczegółną opieką i tioską o biednycń"
wobec których miał 1awsze §erce otwarte. Cześćjego
pamięci
larząd Miejski w l,Iowym Targu. biorąc pod uwa*
gę brak zajęł:ia dziĆ§cząt, kończących szkr.lłę powszechną, postanowił zorganizować Zau odcu,ą- Szkołę
Żeńską z 3 letnią nauką. W ten sposób odzyskałby
Nowy Targ wielką stratę, jaką poniósł lswego czastr.
przez zlikwidr;wanie Zawodowej Szkoły Spisko,
Orawskiej.
Gwlazdka dla §trzelców i 0r!ąt Oddziału Z. S.
Nowym Targu, Staraniem. 7arządu-i Komendy Od!

l4's zl,st

Życzenia NOlł'OR OCZ^E
nl Sz an ou, n ) nt'O d b i n rc o n,

ki

-

przesy,ła

Gączoł czesłąw

Skład Piwa ,,TYCHY'

i Bar

nCichy Kącik"

Wytwórnia wody sodowej

Nowy Targl - ul. DŁUGA

84 - Telefon

5.

_

,GAZETA PoDHALA,

Nrt

"dzialu 7-wiązka Strzelecklego zebrano od PT. Społec :t li ,twa i Kupców miasta Nowego Targu kwotę
'9l .łt 24 gr, oraz' kilka, plzq{miotów w na|qrze,. ;Za §9towt<ę pcstanowił ZąrvąĄ_Ortdz; l., S, zelupić
.1tę, cukier, i słoninę, które wrdą z zebraqymi przedrniotami w naturze rozdzielono w 'dniu 23 grqdnia
1937 r. rn,ędzy najbiedniejszych 15 strzelców i 4 qrląt
z OJdzialu Zw. Strzelecklego. Zarząd i Komenda Oddziału Zw. .Sirzeleckiego No*y Taig składa Ofiarotlawconl miasta Nowego Targu tą drogą serrleczne

i

staropoIskie ,Bóg zapłać".
Za Zarząd:
.
Sekretarz : Swiechowicz. Antoni. Prezes: Golec Ludwih.
Miejsce pod riosk przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu obok ,muru: oporowego wydzierż'awtł
bezpłatnie Zarząó Miejski miejscouenlu Cddzlałow.i
Zw. Strzeleckiego.
t{iezryłłą atrakcję dla l{owego Targł sprawił
Klub Sporiowy ,Podhale" wządzając wielkim nakłarlem wydatków tor łyżwiarskiprzy ul. Sw. Anny przy
wyCatnym poparciu p. Starosty i Zarządu Miasta.
Lodowisko cieszy się silną frekwencją łyżwiarzy,tym
bardziej, źe sIlrle nl rozy sprzyjają temu spoltcwi
w całej psłni, Pclwinniśmy ocenic poźyteczny i celowy
wysiłek
i korzl,sttić z tego pięknego i zdro"I-,odhala"
wego sportu zimowego. Członkcwie Klubu otrz1 nrują
zllacr.nę zniżkt. Wpisy na członkow odbywają się
ccdzienie od 17-20goOr. * lokalu przy ul. Długiej22,
30 nielegallych składów drzewa, nie posiadają
ivchozezu,olenia Ila ich urządzenie, p, Slarosta Nowo.
tarskl M, Glut polecił zanlknąć z unlieszczet.iem
iłblic z napisern : ,Skład zam knięty z polecenia Stą.
r.rsty'. G;spodarze ptzyjęli to zarząó,zenie z pmwdziwvm zadowolenienl , bowi€m nielegalne składy za.
kopywały drze\ł,o po (er]a( h t,ardzo r:iskit h i, to prze-

e z klaci zit ź3 \Ą'
sób dewastacja iasów na Podhalu zastała

rażille d,ztwo

IJ

pot,hcdząr

-

wstrzvmalia.

n

spo
c2ęścio

1t

Ch wała Bogu, ze mcmy takiego Gazde, co umie
l*dzieć "dośćr,bo juz nie rlługo, to by ino pnioki
*mły po wlerchak, jak nagrobki na zydowskim sn ó ltłfrżu.He, Jezusie Mary,jo, icos by było z nasego

P.rd,naio

?

,Pastorałkę' tj. artystyczny zbior kolęd w,pierw--qgvm i drugim dnitr świątBożego Narodzenia w tut.
a,,rśtiele.odegrała orkiestra Ochot. Straży Poż. w N.
Tłrgu, wzbudzając miłe' wrażenle u słuchaczy. Orkie.
,srą dyrygował p. Władysław Wiśniowski,
Program Kina dźwigkowego ,Tatrr" r N, Targu:
m niedzielę dnia 9 i poniedziałek l0 bm. wyświetli
ffi,im pt.
"Niezwycięźony Bil1'.

lotY

TARG

-

KOWA.{lEo

to zacziszna ;piękni,e położona, dolina z tra._slawie-

niem do słońca, rniejsce dla praqnącyctl po wiel rza,
zdrowia i spokoju. Doskonałe tereny narciarskie
i wycieczki w Gorce.

§§ł.§;&itrś*;!?;-!!r}w,:?§#:{śr::?ił:W.",e

Do numeru

dz siejszego krŹdgnu Premuncralorori
dołączamy bezpłatni e piękn_v'kalen.la rz ścieany

,,Egzety Fodhat a,.
tia .rok
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§ąd surowo ukarał wroga narciarzy. PrzejezdzajĘ
cego nattiarza A. Tarleckiego zattzymałgóral ioświadczaiąc, że zrliszczy nru pole
- zabrał nalty, jakood§zk.odowanie. Biedny ńarciarz,muslał pr€r,o rtl €łębokim śniegu brnąć do mjasta,,Na skutek doniesieli*

sprawę tg rozpatrzył Sąd grodzki. który w wyniku
rolprawy ,zasądził \łroga nart,tla,3 tyg. are sztu. Niezadowolony z'tego zaapelował, ale i prokurator rónw następstwie cztgo Sąć
nież wniósł apeIację
_
podwyższył karę do 6 miesięcy areszttt
Okręgowy
bez zawieszenia,piętnując w ten _sposób
- mogącą
mieć bardzo szkodliwe następstwa
złośliuądzia-

O:

Z §ali §ądorvej. W dniach lt i 13 ub. m. tcczyły się w §ądzie grodzkim w Zakcpane m rczp\a-

wy sądowe, a to jedna z oskarźenia b. inż, mrejskitgo p. inż. ACama Hełm Ptrgi piżećiŃko burrniŚtńowl Za kopanego p. in ż.€uge

n

iu szowi Zacz5 ńskiem u,

dru-

ga z oskatżenia inź. Zaczyńskiego i członkow Kornisji
Dlłscyplinarnejprzeciwko p, inż. A Htłm,Pllgo i trzecia
,z oskarżenia tego ostatniego przeci*ko p. mjr. Adamowi Drobrodzickiemu, Wszystkie o zniesławienia
w związku z przeprowadzonlmi swtgo cz6su Cothodzeniami dyscyplrnarnymi, wytoczonr mr p. ił,żPirgo. W dwóch sprawach zapadły jużr, wyłaĘ
i tak w, plerwszej p. inŹ- Zaczyński został,'uniewinnionv, w druglej p. inż, Adam Hełm Pirgo skazany
został ,iu tydritń aresztu z zawieszęnie m na trzy
lala, grzywnę i ponoszenie kosztów procesu. Trzecia
t. j. sprawa lnź. Pirgo conlra. dyr. Dobrodzicki zgstała odroczona.

Kluszkowce ,ząmierzają oświeilićswą wieśelektrycznośc'ą.P6czYuili już statania o zakuplenie' dynatna, zaśdo popędu użyją slły wodnt}u p.J. Grecz,},u.
Staroslg poparł ich w tych zatniarach udzielając |.
im zapomogi w kwocie 200 zł.
Griazdka dia dzieci robotniczyth w kamidniotomłch ltluszkowskich. W pieiwszy Czień Bożepo Narodzenia §o przemówieniu kier, kam. p, Jamroża', który podkreśliłwydatne współźyc,e robotników, tozdzielono podarunki b:ednym dzieciom rodzin rotlotniczych w ilościl30 torebek z łakociami otaz 57
sztuk materiału. Po odśpiewaniu kolęd dzieci i starsl
wśród wesołego nastroju wróciii do domów.
]
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l}r?r{omlgńie z'Frydmani, Daje . sie do .rytado,
gościsyćkim, cy fcóm, cy nie fcóm, ze wielgo firma

Nr

1

Śwlgto Pieśnlpod hasłem ol-ud ,polslri w ple-

śnii tańcu" organlzuje lnspektoral Szkolny Nowotarsk.ć
w celu podniesienla kultury muzycznej łśrldmłoózie.ży szkolnei, oraz organizacyj oświatowyc}l, Święt,o
to ma się odbyć w maju iczerwcu 1938 r. na Orawie§piszu i w Krościenku, a potem dla całego powiatn

i

Beacem ,Fryzjernla Stefanówkao przenlosla swojóm
Eancelarie do bareśtu w mieście.Masz,ln juz nie li"
lraje dc Frydmanan wil nie kupuje ne Bukowinien
piekarni nie zaprowadza na Białce, i nie zamienia się
przi wekslak na kierownika skoły. Teroz pracuje nad
-sobróm od wnuka. Jaki be koniec, to Sond juz trziElo za nitke i koniec, sóm nojdzie, ,Fro jesce nie doł
pienićndzy na masine, na wile, to .skoda. - Byłby
przecie mioł t50% straty, a ta! , piniondze lezóm,
mrzórn sie zaśmierdzieą
§a fundusz ,prasolyy złożyli:p. Wanda Pęksówna,
Ratułów ż zł.,p. pulk. Jakub Pajerski, Kraków 2 zł.,
p. Jan Kukulak, Tarnów 2 zł, p. Antoni Gebauer,
Żvviec 2 zł, p. Ja,kub Wakśmundzki, Warszawa 2 zł,
p. Rr. Usiup;i<i ,,Smieszek", Zakopane 50 gr.

w Nowym Targu. Bardzc poźądanlm jest, by w tak,
pięknyrn Święcie wzlęły udział,jaknajliczniej,,organizacje społeczne.

Odpo,łiedzi Redakcii.
WP. A.B. ŻARSKI, ZAKOPANE. W wierszach ,,Na
starym smćntorzu" i,,Duchy" wldać u,zacięc,e' Pan*,
do poezji, jednak trzeba jeszcze pracowac nad sobą-_
Obecnie rv okresie świątecznym tego ternatu.nie mo*
źemy wykorzystać.

Za ten dzidł Redakcja nie bierze odpowiedzialności.

Nowv Targ

dowanih gospodarcze drewnianen
stajnie murowane . cena 7,000 zł.
Zgłoszenia: Jan Maśnica,0drowąż, pow. l{owy Targ.

}

morgów gruniu z lasem, dotn mieszkalny
drewniany, stajnie murowane,- cena zł ąi000

i

NoWY

zlgŁoszeni.a:

l

Maśni<a, Bultowina-P'odszlole, pow. N. Targ.

MISTRZ RZEZNICZa,

-W
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Jan Plewa -,Nowy Targ

W_vrób i sprzedaż wędlin oraz wllrąb mięsa
H T.T Fe |l i DEl Tf _A- T,
UL. WAKSMUNDZKA l - TELEFON tymcz. 84.
FILIA: UL. GAZDOW 1 - TELEFON Nr l23.
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pl. St,lwact<iego l5.

- Rąeźbiarska i FiguraIna
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ARG - UL. DŁUGł,"!l5.

§upgrhntsrodyna
l

hatnryił a

typ -PH|L|PS" 4-3a B
4 lampy 3 zakresy, przełącznik

7 obwildów,

_oszczędnościouy prądu anodowtgo, olaz,sze.
reg najnowszyc}} ultpsztń.
CEI{A ZŁ 2Ę Zaliczka zł17,raty 6ię5, CĘNŁZŁ_295.
' iuż od, ?ł . 11,05 bez weksli obiegowych.
Ządajcle bezpłatnych cenntków.
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Sprzedam gospodarstwo rolne
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cH. l. DEGEN, NoWY TARG
RYNEK

14.

TELEFoN 57.
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AdresRedakciiiAdnrinistracji :\owyTargrbudynekit:ydzl;,łuPowiatlltł€fir,,rlrzrłl\r.ł.tct
w Poisce i loczna 6 zł, półrocztla 3 zł, kwartalna 1,óOzl.
..łłlr..-llcji. Austrii, Rumugii i Węgier roi]znie równowat^
pciskim.
Do Ameryki i innych krajllv rocznie 3 dol.,

-

r,irłno§,artOść tej krvoty. Ręr<opisów Redakcja ni€ zrvraca.

Frzy kilkurazowym

*iehał Balara

Pisml redrg$io

21.
całl §,Il}na lż0 zł, pół s,,r.60 zł,
ćwterć stf. &O zł, 'f, stc. 1$ ]zł..tlts str. ?50 d
v t kś,.lo
b0% drożej,"przod l,eLsrem t0OoĄ dr,,żej
wietsz milimetrowy
Za
za tekstem 95 gr, rvyrez LłusLlm ceny ogłoszeń: za tekstem

iq bez zmiany tekstu do
Komitet.

clrukleru pOdWóJnlo,

50.1u opusLu.

Wyda#ó'a: Podhal.ńsłt l(omitet ńrvdarrłniczy"

Drukarnia Podhalańskr tłI. Ostrowsklego, Nowy Targ, Szkolne 8. Telcfon

g9.

