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Ożywiony ruch kuracjuszy i turystów.
w powiecie gorlickim.

Beskid Niski z racji włączenia go
w całości do Centralnego Okręgu Prze
mysłowego stał się ostatnio przedmiotem
dużego zainteresowania ze strony kura
cjuszy, letników i turystów, co w wy
sokim stopniu przyczynia się do przy
spieszenia zagospodarowania tych tere
nów, tak pod względem letniskowym
jak i turystycznym oraz ujawnienia i

spopularyzowania tych wszystkich war.

tości, jakie są warunkiem skutecznych
wywczasów letnich.

Przede wszystkim Beskid Niski,
zresztą jak już sama nazwa głosi, składa

się z szeregu malowniczych nie wyso
kich pasm górskich, dochodzących zaled
wie do 1000 m. nad poziom morza a

wskutek tego bardzo przystępnych i dla

starszych nieraz sercowo osłabionych i

dla młodzieży jeszcze nie zaprawionej
do przebywania w wyższych regionach^-
góigkigh.,Łagodne urorpiaję-^-.
ne krajobrazy, dużo zielenij" wielkie na*

słonecznienie, czyste powietrze i boga
ctwo wód mineralnych oto walory
Beskidu Niskiego, które leczą szybko
nadwątlone zdrowie szukającym tu wy
poczynku i wywołują przyjemny i ra
dosny nastrój psychiczny.

Liczne rzeki i potoki o rwącej wo
dzie nadają się szczególnie do kąpieli,
która pobudza krążenie krwi i odświeża
ciało. Rozległe lasy dają dużo balsami
cznej woni i miły cień. Są też one praw
dziwą kopalnią jagód i grzybów.

W chwili obecnej najbardziej atrak-

cyjną w Beskidzie Niskim jest dolina

rzeki Ropy, udostępniona w bieżącym
roku przez zaprowadzenie codziennej
stałej komunikacji autobusowej na linii

Tarnów - Jasło - Gorlice - Wysowa-Zdrój
oraz przez bliskość stacji kolejowych w

Grybowie, Stróżach i Gorlicach. W do
linie Ropy jest wiele miejscowości let
niskowych, z których wymienimy naj
ważniejsze jak Wysową-Zdrój, Szymbark,
Bystrą, Wapienne-Zdrój i wreszcie Gor
lice, jako miasto koncentrujące cały ruch

turystyczny i letniskowy zachodniej czę
ści Beskidu Niskiego.

u źródeł rzeki Ropy.
Na wschód od Krynicy Zdroju na

biało-czerwonym szlaku turystycznym
wznosi się potężny kopulasty grzbiet
graniczny utworzony z góry Łackowej
(1001 m) i nieco niższego szczytu Os-
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Dom Zdrojowy w Wysowej
rego Wierchu z przygórzem Czigielki,
należącego do Polski po ostatniej kore-
kturze południowej granicy, — grzbiet,
którym przebiega główny wododział

europejski między morzem Bałtyckim i

Czarnym. W pofałdowanych a często

urwistych stokach Ostrego Wierchu,
wśród lasów szpilkowych i liściastych
kryją się źródła rzeki Ropy, która już po
kilku kilometrach swego biegu zebraw
szy liczne potoki tworzy wspaniałą i

obszerną dolinę wysowską. W dolinie

tej a raczej kotlinie położona jest Wy
sowa, osada stara, pamiętająca jeszcze
czasy piastowskie, niegdyś własność

rodziny Gładyszów.
Wysowa od wielu lat jest uzdro

wiskiem z prawem poboruJtaksy. Klimat

ma podgórski,łagodnyjbez dokuczliwych
wiatrów i gwałtownych zmian tempera-
ury. Cudne wokół krajobrazy’ i duża

możliwość wycieczek po okolicy dzięki
dogodnym szlakom turystycznym do

J^Miicy, Grybowa, .Gorlic, Żmigrodu i

DljkIi. Jak już wspomniano między
Gorlicami a Wysową kursuje autobus

Jasielskiej Spółki Autobusowej. Wyjazd
z Gorlic codziennie o godzinie 15 30 zaś

wyjazd z Wysowej do Gorlic 5’45 rano.

Cena biletu autobusowego w jedną
stronę 3 zł. 50 gr. od osoby. — W wiel
kim parku zdrojowym wytryska 7 źródeł

wód mineralnych, szczaw alkalicznych i

żelazistych o wysokiej mocy leczniczej.
Obok źródeł istnieją łazienki do kąpieli
mineralno-gazowych i borowinowych.
Taksa zdrojowa niżej 10 złotych zależnie

od przyznawanych zniżek. Najwięcej
pomocną i szeroko w całym kraju w

butelkach rozpowszechniona jest woda

ze źródła „Słony". Woda słona z tego
źródła jest znakomitym środkiem leczni
czym w chorobach narządu oddecho
wego jak nieżyt krtani, oskrzeli, chro
niczna rozedma płuc, dychawica i prze
wlekła gruźlica płuc. W chorobach na

Szymbark wzorowe letnisko
powiatu gorlickiego.

W dolinie rzeki Ropy w odległość'
6 kilometrów na południe od Gorlic,

pomiędzy lesistymi górami leży wioska
letniskowa Szymbark, gdzie od roku

prowadzone są prace nad założeniem

wzorowego letniska ze wszystkimi urzą
dzeniami dla wygody najbardziej nawet

rządu pokarmowego leczy szybko scho
rzenia żołądka, nieżyt kwaśny, wrzody
trawienne żołądka i dwunastnicy, ner
wicę jelit, zaparcie, schorzenie dróg
żółciowych, cukrzycę, otyłość i złą prze
mianę materii.

Woda ze zdroju Wacław ma sze
rokie zastosowanie w leczeniu błędnicy,
niedokrewności, nerwicy wegetatywnej
oraz w zaburzeniach czynnościowych
kobiecych narządów rodnych. Zdrój
Bronisław szczawa alkaliczno-słono-że-
lazisto-siarezana z ogromną ilością bez
wodnika węglowego zużyty został do

kąpieli mineralno-gazo wych. Opieka le
karska stała. Wszelkich informacji udziela

odwrotną pocztą Zarząd Zdrojowy w

Wysowej. Poczta i telefon w miejscu.
Z pośród kilku pensjonatów z stale pełną
frekwencją, a zarazem i dobrą kuchnią
cieszy się pensjonat Helena własność

Michała Mruka.

W ciągu lipca bieżącego
' roku w

Wysowej przebywało 650 kuracjuszy.

wymagającego letnika. ^Obecnie letnicy
znajdują pomieszczenie w 3 pensjona
tach dworskich i w prywatnych domach.

Główny pensjonat dworski obok zabyt
kowego zamku rodziny Gładyszów w

Szymbarku został wynajęty w całości

przez Związek Pracowników Umysło-
■s

STANISŁAW WILCZYSKA-CHRUŚLICKI

Trzy grosze.
Właśnie. Oburzają się ludzie, że

je zawsze muszę gdzieś wsadzić. Ale
Boże drogi. I ja przecież muszę popra
cować kilka godzin na jakiś powiedzmy...
medal. Bo aż mi wstyd. Do dziś cho
dzę jeszcze właściwie — nagi. A prze
cież, czyżby mnie nie stać było na

urządzenie jakiegoś, no, czy ja wiem,
jakiegoś... święta konia, gór, albo jskichś
targów. To teraz modne. Dlatego też te

trzy grosze... właśnie.

Zacznę od „Tchnienia szatana".
Brr. Straszno. Pomyśleć, że napiszę o

teatrze, dokładniej o „Dramatykach".
Zagrali ostatnio sztukę niejakiego „Le-
chity", wielce patriotyczną i na czasie.

Nie byłem. Zresztą takich jak ja było
wielu. Ale nie to jest ważne. Sztuka,
jak się domyśliłem była arcynędzna i tak

ją określili naoczni świadkowie tego

nieszczęścia. Nie o to mi jednak chodzi,
powtarzam. Przyglądnijmy się kulisom

tej sprąwy. Otóż: było tak.

Towarzystwo Dramatyczne w swo
im czasie wystawiło „Słabą kobietę",
później „Bagienko" i wreszcie, po dłuż
szej przerwie, to właśnie „Tchnienie".
Rozpacz. Resztę pojąć łatwo. W prze
raźliwie jasnym świetle występuje roz
paczliwie poszukiwanie drogich naszych
kochanych „Dramatyków" już jeśli nie

do serca, to do zainteresowania się
przynajmniej najogólniej teatrem i... kul
turą, a jakże, powiedzmy to wyraźniej
ogłupiałego ostatnio społeczeństwa. Tak,
nie ma co obwijać w bawełnę. Powie
dzmy to sobie jasno. Schodzimy na psy.
Ale jeśli tak, to bądźmy przynajmniej na

tyle uczciwi i uznajmy cały ogrom pracy

włożony przez „Dramatyków" do zubo
żałego zresztą ostatnio skarbca naszej
kultury i nie zapomnijmy ich przy naj
bliższej sposobności przedstawić do

odznaczenia dla najlepiej zasłużonych

na terenie naszego miasta. Tyle dla

kompetentnych w tym względzie. A dla

nas szata pokutna i rachunek sumienia.

Bo co się z nami stało? Co z naszą

inteligencją, co z naszymi upodobaniami
kulturalnymi, gdzie się podziały nasze

pragnienia odczuć artystycznych, wyraź
niej, co robimy i gdzie jesteśmy, wtedy,
gdy nasi „Dramatycy" harują i składają
w trudzie cegiełkę po cegiełce na mur

graniczny, oddzielający nas od bezinteli-

gencji, gorzej a prawdziwiej: od cham
stwa? Czy mamy coś na nasze uspra
wiedliwienie i na usprawiedliwienie na
szej nieobecności w teatrze w wieczorną
godzinę każdorazowej premiery, kiedy
wiemy przecież, że każda z nich jest
okupiona pracą nad siły tych kochanych
i jakże wytrwałych zapaleńców, którzy
popołudnia cale spędzają na próbach i

malowaniu dekoracji?
Udało mi się jeszcze w czas „Ba

gienka" wyrwać z Krakowa i najbez
stronniej porównać zespół „Dramaty-
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wych jednej z fabryk w Lubłinie. Infor
macji udziela Zarząd Gromady w Szym
barku.

Bystra.
Niedaleko od Szymbarku u pod

nóża góry maślanej i Zielonej leży Bys
tra, w której przy dworze w sezonie
letnim dobrze prosperuje pensjonat.
Do Bystrej przybywa dużo letników ze

Śląska. Odległość od Gorlic 8 km. Te
lefon w miejscu. Utrzymanie tanie.

Źródła siarczane w Wapiennem.
Na wschód od Gorlic u podnóża

Ferdeia i Kornutów w pięknej kotlinie

znajduje się zdrojowisko o wodach

siarczanych , czynne już w 1812 roku,
w którym to czasie leczyli się w Wa-

piennem żołnierze Napoleńscy.
Wapienne przed wojną światową

posiadało rozbudowany zakład zdrojowy,
który w czasie działań wojennych został

spalony. Dziś wybudowano tu łazienki
i kilka will. Kąpiele siarczane i borowi
nowe powodują szybkie leczenie reuma

Powiatowe miasto Gorlice
Punktem wyjściowym dla ruchu

turystycznego w Beskidzie Niskim i

stacją dojazdową do uzdrowisk i letnisk sposobność obserwować krajobraz Oor-
W uOiińie Ropy jest miasto Gorlice,
gdzie również w hotelach i prywatnych
domach podmiejskich zatrzymuje się
rocznie kilkaset letników, W sprawie
pomieszczeń i kosztów utrzymania in
formuje Zarząd m. Gorlice posiadający
najpiękniejszy w naszym kraju park miej
ski o powierzchni 30 morgów i szereg pa
miątek po wojnie światowej. Dla roz
rywki gości w pawilonie parkowym co
dziennie dancing.

Gorlice leżą najgłębiej w Karpatach,

tyzmu, artretyzmu i wyrzutów skórnych
na tle złej przemiany materii. W okre
sie nasilenia ruchu kuracjuszy zakład

zdrojowy wydaje 250 kąpieli dziennie.

Z Wapiennego prowadzi najpiękniejszy
szlak zielony do rezerwatu przyrodni
czego na Kornutach i dalej na Magurę
Wątkowską (847) Żmigrodu i Dukli.

Komunikacja [do Gorlic 12 kilometrów

przy pomocy dorożek. Informuje Zarząd
Zakładu w Wapiennem powiat Gorlice-

ooo

zwanych na tym odcinku Beskidem środ
kowym lub niskim. Ktokolwiek miał

lic i ich najbliższej okolicy z pewnej
wyniosłości, czy to z góry parkowej,
czy z glównegocmentarza wojskowego,
czy wreszcie z najdogodniejszego pun
ktu obserwacyjnego, jakim jest góra
zwana zamczyskiem, wniesiona 450 m.

nad poziom morza a 150 m. nad po
ziom miasta, ten mógł stwierdzić zasad
niczą i wyraźną różnicę w układzie po
wierzchni ziemi na południe i zachód

od miasta w przeciwieństwie od strony
północnej. Podczas gdy w kierunku

południowym i południowo-zachodnim
zaczynają się już piętrzyć w najbliższym
sąsiedztwie Gorlic strome grzbiety i pas
ma górskie Karpat właściwych, to prze
ciwnie w kierunku północnym i pół
nocno-wschodnim teren widocznie się
obniża, opadając falisto w coraz łagod*

niejszych fałdach, poprzecinanych kotlina
mi i dolinami rzecznymi, zamieniając się
wyraźnie w Podkarpacie. W ten sposób
północna część powiatu gorlickiego
posiada charakter pogórski, zaś połud
niowa bardziej górzysta, charakter czysto
górski. Na pograniczu tych dwóch kom-
leksów fizjograficznych Ieży"miasto Gor
lice, stanowiąc miejscowość częściowo
podgórską, częścią już górską, karpacką.

W opisanych warunkach tereno
wych Gorlice wraz ze swą bliższą i

dalszą okolicą stanowią olbrzymi rezer-

woar zdrowego górskiego powietrza o

łagodnym średniogórskim klimacie. Po
wiat gorlicki przecięty jest z południa
na północ rzeką Ropą wraz z jej głów
nym dopływem Sękówką, a obie te gór
skie rzeki dostarczają na znacznej prze
strzeni dogodnych naturalnych kąpieli
rzecznych, W zachodniej części naszego

powiatu, przyłączonej tu z b. powiatu
grybowskiego, zadanie to spełnia rzeka

Biała w górnym swym biegu. To też

wszystkie prawie miejscowości powiatu
gorlickiego, zwłaszcza te, które rozłożone

są wzdłuż biegu wymienionych rzek
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górskich, posiadają przyrodzone warunki I z czasem na poważne ośrodki klimatycz
na letniska i uzdrowiska, zdolne wyróść I ne.

Cmentarz wojenny w Gorlicach.

Atrakcje turystyczne.
Wokół doliny Ropy w powiecie

gorlickim obok wielu cmentarzy wojen
nych, rezerwatu przyrodniczego na Kor-

nutach, miejscowości letniskowych i zdro
jów do atrakcji turystycznych należą z

zabytkowego budownictwa kościoły w

Szymbarku, Szalowej, Sękowej, Libuszy,
Binczarowej i Bieczu, gdzie znajduje się

to — czy każę becz-Jak wakacje to wakacje. Dziec'

ją wakacje, naucz

c

j nie

_..acyj? Jakto ? Beczkowozy ?

a no tak! Nakropiły się w jesieni i na

wiosnę (w zimie woda marznie — i

zresztą jest śnieg) — więc wakacje wy
padają dla nich właśnie na lato. Toteż

w mieście kurzu co niemiara. Po przejeź
dzić auta unoszą się w powietrzu, jako
by dymne zasłony. A może magistrat
wpadł na taki pomysł, ażeby w ten spo
sób realizować opl? Czy nowa Rada

Dom Kromera, ciekawa wieża ratuszowa

i resztki murów starożytnego grodu. Nie

mniej ciekawym jest gorlickie zagłębie
naftowe z lasem wież wiertniczych. War
to również zaglądnąć do wylęgarni
pstrągów w Bodakach koło Wapiennego
lub w Foluszu na północnym stoku
Kornutów.

będzie
inne p
bią ławnikami. Zdaje się jednak, że spra
wy te nie będą załatwione w lecie.

Piszmy więc o lecie. Jeżeli mowa

o letnich upałach, to każdy z nas myśli
zaraz o wodzie. I dlatego trzeba coś

napisać o takim towarzystwie, które ma

właśnie z wodą do czynienia: Towarzys
two Wioślarskie! Towarzostwo to ma

szczęście, bo zyskało wytrawnego i wy

trwałego sekretarza i gospodarza przys
tani — pj Chmielewskiego. Toteż staje
się ono popularne (t. j, Towarzystwo).
Poza sportem kajakowym urządza się i

dancingi dla członków i wprowadzonych
gości w świetlicy Towarzystwa. Nic więc
dziwnego, że nietylko młodzi panowie,
ale i panie garną się gwałtownie „do
wody“, uprawiając sport wodny namiętnie.
Taka namiętność wychodzi tylko na

zdrowie.

Powie ktoś, że przecież teraz są

poważniejsze sprawy do omówienia i

opisywania. Niemcy, Gdańsk, polityka,
wojna i tp. Należy naród przygotować
na wszelką ewentualność! Uspakajamy
tych, którzj' tak myślą, bo praca pod
tym względem prowadzona jest dobrze-

Wszędzie — w mieście i po wsiach,
odbywają się kursy i przeszkolenie pod-
względem opl. — Kursy dla mężczyzn
i dla kobiet I jest wszystko w porząd
ku, chociaż nikt się tym nie chwili, a

jeśli chodzi o strachy — to już bardziej
zalazły te strachy za skórę Niemcom,
My jesteśmy spokojni.

W sierpniu, na wielkim zjeździe
Legionistów, Peowiaków i Federacji O-

brońców Ojczyzny w Krakowie, dowiedzą
się nasi wrogowie wielu ciekawych
rzeczy i żółć będzie znowu w robocie.
W N. Sączu przygotowuje specjalny
Komitet, uroczystość uczczenia czynu

legionowego. Myślę, czy niedobrzeby
było zebrać tygionistów, którzy pierwsi
wyszli ze Sącza w r. 1914 w sierpniu
i w jakiś sposób uczcić przede wszystkim
tych ludzi. Jest ich paczka w Sączu i w

nna/tooią, KiąAh nriło/Ja, nr-ra
_

ją drużynę na Zjazd górski do Zakopa
nego. Miejmy nadzieję, że i tego roku

grupa sądecka wyróżni się — tylko pro
simy bardzo nie zapomnieć o kompleto
waniu strojów regionalnych, aby wszys
tkie portki były jednakie.

Oho! Widać, że temat się rwie i

dlatego to dosadne wyrażenie. Ale tru
dno — wakacje — to i tematów mało-
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przeniesieniem do Jarosławia, wrócił na

nowo do Nowego Sącza, gdzie przeszedł
po kolei wszystkie stopnie służby do

najwyższego; t. j. do naczelnika urzędu.
Znany był przez wszystkich z tego po
wodu, że sprawy załatwiał nie bezdusz
nie i surowo, ale gdzie można było i oile

można było, po obywatelsku i społecz
nie. Z tego powodu cenionym był za
równo jako urzędnik, jak i jako naczelnik.

Jako długoletni pracownik społecz
ny, gorący patriota i prawdziwy budzi"

ciel Polskości ja zaborczych czasów

austriackich był śp. Zmarły wzorem

szlachetnego Polaka, w którego czyny,
śmiałość i pracę wpatrzone były oczy
tej młodzieży gimnazjalnej, rękodzielni
czej i mieszczańskiej — z kłórej wyrośli,
dzielni wojownicy 1914 roku. Jego .Bar
tosz Głowacki" w „Kościuszce pod
Racławicami"; a występował szereg lat

w teatrze w Sokole przed wojną — krże-

pił i budził nadzieje a amarant koszulki

sokolej błyszczał wokół, jako wzór serca

ukochania ziemi i Czynu!
Zmarłego pożegnały na cmentarzu

w Dąbrówce Polskiej wielkie masy przy
jaciół i znajomych. Wśród nich na czoło

wysuwali się członkowie Towarzystwa
„Sokół", zmarły był bowiem przez prze
szło 15 lat prezesem Okręgu Sokolego
nowosądeckiego, a członkiem tut. „So
koła" przeszło 40 lat. Z tego powodu
na pogrzebie oprócz nowosądeckiego
oddziału umundurowanego i ze sztan
darem wystąpił oddział Sokołów ze Sta*

jrego Sącza ze sztandarem i Limanowej.
Zwłoki przenieśli z kościoła Sokoli z

ks. prałat Dr Cierniak w asyście liczne*

go duchowieństwa.'

Zmarły pozostawił syna, notariusza

w Suchej i córkę zamężną za majr. Sta-

rakiem. Składając pośmiertny hołd cie
niom śp. Zmarłego pozwala sobie nasza

Redkcja złożyć szczere wyrazy współ
czucia osieroconej Rodzinie a w szcze
gólności drowi Karolowi Mice, naszemu

współpracownikowi i długoletniemu Przy
jacielowi.

• ■■■■i
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najpoczytniejsze pismo na Podhalu

i Łemkowszczyźnie.

OkazjjniB zaraz do sprzedania.
Kamienica 1. piętr. 54 ubikacyj

w tym 14 sklepów b. solidna budowa,
komfort 3 frontowa wgłównym punkcie.
Cena 125.000 dochód roczny 14.000 zł.

lub ipołowa do sprzedania; możliwe

spłaty.
Kamienica 1. piętrowa, solidna

budowa. Cena 80.000 zł. Dochód mie
sięczny 700 zł. w budynku mieści się
urząd państwowy, płacący stały czynsz.

Wpłata około 50 proc, jgotówką, reszta

na spłaty.
Kamienica nowa I. p. 23 ub, w tym

3 sklepy. Cena 40.000. Dochód 10 proc.
Dom nowy murowany, rodzaj

wili, 6 ubikacyj 1/4 morga ogrodu owo
cowego. Cena 12.000 zł.

Domek nowy murowany 2 pokoje
i kuchnia, ogród. Cena 4.200 zł.

Dom nowy, drewniany 6 ub. miesz
kalnych i zabudowanie gospodarcze. 1

mórg i 1/4 ogrodu. Cena 12.000, go
tówka 10.000 reszta spłaty.

Domek nowy drewniany, 2 po
koje i kuchnia 1/4 morga ogrodu. Cena

2.200 zł.

Gospodarstwo 3 morgowe, ogród
owocowy 150 drzew. Dom 4 ub. i za
budowanie nowe. Cena 7.000 zł.

Ponadto posiada wielki wybór
różnych realności, domy, parcele, gospo
darcze, sklepy i t. d.

Biuro TRANZAKCJA
Adama Woroszczaka,
NOWY SĄCZ, ul. Długosza 44.

Ite sporfli. ■f" "

K. S. K. P. W Olsza (Kraków)
— K. S- K. P. W. Sandecja (Nowy
Sącz)5:3(1:1).Wdniu16bm.
Sandecja rozegrała przyjacielskie spotka
nie z krakowską Olszą, która w obecnym
sezonie piłkarskim zdobyła wicemistrzos
two Krakowskiej Ligi Okręgowej. Dru
żyna krakowska, która przyjechała z kil
koma rezerwowymi graczami nie zasłu.

żyła na wygraną i dzięki tylko lepszej
rutynie strzałowej na polu podbramko
wym potrafiła zapewnić sobie zwycięstwo
nad dobrze w tym dniu grającą Sandecją,
która również do tych zawodów wystą
piła w rezerwowym składzie. Przez cały
czas zawodów a zwłaszcza po przerwie

zaznaczyła się wybitna przewaga San-

decji, która jednak nie potrafiła przełamać
dobrze grającej obrony gości. Bramki
dia Olszy zdobyli: Michalak (2), Żaba,
Jurek i Kaczmarek po jednej. Dla San-

decji Łukasik, Kippel i Spiess. Sędzia
p. Woźniak, czasami słaby, Widzów

1.500.

II. km. 814/39, 606/39, 818/39, 789/39,
[761/39, 811/39.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego w No
wym Sączu rewiru II Kazimierz Porzy-
cki mający kancelarię w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska Nr 44 na podstawie art.

602 kpc. podaje do publicznej wiado
mości, że dnia 31 sierpnia 1939 r. o

godz. 8 w Marcinkowicach odbędzie się
2-ga licytacja ruchomości, składających
się: lodówka, lodownia, fach sklepowy,
lada sklepowa, rower, 1 stół, radioodbior
nik. 2 szafki nocne, szafa, kredens, kilim,
budynek i stajnia oszacowanych na łącz
ną sumę zł 915.

Ruchomości można oglądać w dniu

licytacji w miejscu i czasie wyżej ozna
czonym.
Dnia 25 lipca 1939 r.

Komornik.

II Km. 458/39
Obwieszczenie o licytacji

ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wa

dowicach rewiru U A. Pochłopień na pod
stawie art 602 kpc. podaje do publicznej
wiadomości, że dnia 7 sierpnia 1939 r.

o godz. 8 w Przybradzu (nie później jak
w dwie godziny po oznaczonym czasie)
odbędzie się 1-sza licytacja ruchomości

należących do Edwarda Jezierskiego,
składających się z radioaparatu bateryj-

"TTfgiT1 -zegaru szalko
jącego, kredensu pokojowego mahonio
wego oszacowanych na łączną sumę zł.
700, zajętych na rzecz Aleksandra Win
nickiego.

Ruchomości można oglądać w dniu,
miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 7 lipca 1939 r.

Komornik Adam Pochłopień.

km 694/39
Obwieszczenie o licytacji

ruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego w

Muszynie Leon Faleński mający kance
larię w Muszynie ul. Piłsudskiego na

podstawie art. 602 kpc. podaje do pub
licznej wiadomości, że dnia 10 sierpnia
1939 roku o godz. 9’30 w Krynicy, u

zobowiązanych willa „Royal" odbędzie

Dzień nadania

Nr listy rozrachunkowej .............. ...........

Wpisał .... .......... ;............................ .........

Sprawdeił......................................................



Str. 8 GŁOS PODHALA Nr. 30

się 1-sza licytacja ruchomości, należą
cych do Saula Birnbauma i tow. w Kry
nicy składających się: 1 szafka nocna,
1 bieliźniarka, 1 szafę ciemna, 1 koć, 1
stół, 4 kilimy i td. ocenione przed licy
tacją.

Ruchomości powyższe można oglą
dać w dniu licytacji w miejscu i czasie

wyżej oznaczonym.
Dnia 15 lipca 1939 r.

______ Komornik,

Powiatowa Komisja Letniskowo—Tury
styczna przy Wydziale Powiatowym

w Nowym Sączu.
ogłasza

Konkurs Fotograficzny
uzdrowisk i letnisk powiatu

nowosądeckiego.
Warunki konkursu:

1. Tematem fotografii winien być
obiekt, obrazujący, piękno Ziemi Są
deckiej — a więc: krajobraz, ogólny
widok uzdrowiska, letniska i wsi letni
skowej, ciekawe fragmenty tych miejs
cowości, urzązdenia dla wygody kurac
juszy i letników (kąpieliska, ważniejsze
objekty inwestycyjne, tak prywatne, jak
i publiczne, urządzenia sportowe i tp.)»
sceny z życia letników, ciekawe zabytki
historyczne, folklor sądecki i td.

2. Format fotografii nie może być
mniejszy niż 13 x 18, papier błyszczący,
na odwrocie podać należy miejscowość
i treść zdjęcia.

3. Do fotografii dołączyć należy
zalepioną kopertę, opatrzoną wybranym
godłem, zawierającą imię, nazwisko,
dokładny adres i powtórzenie obranego
gedłar---------------

4. Termin nadsyłania zdjęć konkur
sowych upływa z dniem 20 października
1939 r.

5. Fotografię kierować należy pod
adresem: Mgr Józef Szkaradek, Nowy

Sącz—Wydział powiatowy, ul. Szwedz
ka 8.

Dagrody:
Za najpiękniejsze fotografie przyz

nane zostaną następujące nagrody:
I-sza nagroda 100 zł.

ILga nagroda 75 zł

Ill-a nagroda 50 zł.
IV — VI nagroda po 25 zł.

Dyplomy uznania.
W skład Sądu Konkursowego

wchodzą: 1. Prof. Romuald Reguła, 2

Prof. Feliks Rapf. 3. Delegat Związku
Letniskowego w Krakowie, 4, Dr Bo
lesław Gargulski z Krynicy, 6. Mgr Józef

Szkaradek.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
w miesiącu litopadzie 1939 r.

Nagrodzone fotografie przechodzą
na wyłączną własność Powiatowej Ko
misji Letniskowo—Turystycznej w No
wym Sączu, która również zastrzega
sobie możność zakupienia nienagrodzo-
nych fotografii za cenę zł 5 od sztuki

z prawem reprodukcji.
W razie nie możności przyznania

żadnej fotografii I-szej nagrody Komisja
zastrzega sobie prawo rozłożenia I-szej
nagrody na kilka dalszych.*II.

Oferent biorący udział w licytacji
winien posiadać zezwolenie Urzę
du Wojewódzkiego w Krakowie

na nabycie realności.

II. Km. 240/38.

Obwieszczenie o licytacji
nieruchomości.

Komornik Sądu ^Grodzkiego w Bie
czu Wacław Schindler mający kancelarię
w Bieczu ul. Niepodległości na podsta
wie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do

publicznej wiadomości, że dnia 20 wrześ
nia 1939 r. o godz. 9'15 w Sądzie Gr.

w Bieczu odbędzie się sprzedaż w dro
dze publicznego przetargu należącej do
dłużnika Eljasza Rotha w Strzeszynie
nieruchomość składającej się z 7/240

części realności Iwh. 397 i całych realn..
Iwh. 498 i 515 ks. gr. gm. kat. Strzeszyn
dłużnika Eljasza Rotha własnych na

rzecz wierzycieli Komunalnej Kasy Osz
czędności powiatu gorlickiego w Gorli
cach.

Nieruchomość ta ma urządzoną;
księgę hipoteczną w Sądzie grodzkim w

Bieczu.
Nieruchomość oszacowana została

na sumę zł. 16.730 gr. 37, cena zaś wy
wołania wynosi zł. 12.547 gr. 77.

Przystępujący do przetargu obo
wiązany jest złożyć rękojmię w wyso
kości zł. 1.673 gr. 03.

Rękojmię należy złożyć w gotowiź-
nie albo w takich papierach wartościo
wych bądź książeczkach wkładkowych
instytucyj. w których wolno umieszczać
fundusze dla małoletnich.

Papiery zaś wartościowe przyjęte
będą w wartości trzech czwartych częś
ci ceny giełdowej

Przy licytacji będą zachowane usta
wowe warunki licytacyjne, o ile dodat
kowym publicznym obwieszczeniem nie
będą podane do wiadomości warunki
odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą prze
szkodą do licytacji i przesądzenia włas
ności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń

jeżeli osoby te przed rozpoczęciem prze
targu nie złożą dowodu, źe wniosły po
wództwo o zwolnienie nieruchomości;*

lub jej części od egzekucji, źe uzyskały
postanowienie właściwego Sądu, naka
zujące zawieszenie egzekucji.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni?
przed licytacją wolno oglądać nierucho
mość w dni powszednie od godziny"
8-mej do 184ej, akta-ga»-pss4^powani», -—-

egzekucyjnego można przeglądać w Są
dzie Grodzkim w Bieczu sala Nr 2.

Dnia 19 lipca 1939 r.

Komornik.

Ceny ogłoszeń:
Cała strona 200 zł, 1/2 strony 100 zł,

1/i strony 60 zł, 1/8 strony 35 zł,
?/i8 strony 20 zł.

Ogłoszenie zwykłe za 1 mm. 30 gr,
w tekście 40 gr, przed tekstem 60 gr.

Kolumny ogłoszeń zwykłych składają

się z trzech szpalt. Przy miesięcznym
względnie dłuższym ogłoszeniu zsa-

czna zniżka.

Wydawnictwo: Spółka Wydawnicza „Głos Podhala". Redaktor Naczelny: Inż. Walenty Cyło.
„Drukarnia Podhalańska" w Nowym Sączu — Wykonawca: Edward Korcz.

Prosimy o odnowienie prenumeraty na bieżący kwartał*

Dla ułatwienia przesłania prenumeraty umieszczamy poniżej przekaz rozrachunkowy za pomocą którego można wpłacać
prenumeratę bieżącą i zaległą za „Głos Podhala" złączoną z nim b. „Prawdę Podhalańską". REDAKCJA*

*


