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HASŁO
wychodzi w raz z dodatkiem  ilustrowanym w  niedzielę rano*
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ilustrowanym!
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Ugoda rządu z żydami nie może
Stało się wielkie nieszczęście! '
Rząd polski zawarł ugodę z żydami, wyda

ją c  nas, bezbronnych, na łup żydom.
I to pod względem nietylko ekonomicznym, 

ale i moralnym!
Trzeba ô sobie jasno i niedwuznacznie 

rzec, że tak  zwane, korzyści państwowe, ja k ie  
sobie rząd z układu z żydami obiecuje — to 
są gruszki na wierzbie, m ajaczenia i nadzieje, 
a tym czasem  społeczeństwo polskie płacić bę
dzie umowę od pierwszego dnia1*

Lecz omówmy najpierw  sprawę inform a
cyjnie.

Do dnia dzisiejszego nie została jeszcze u-

r PIEKARNIA

u

do sprzedania 
lub w / dzierżawienia 

w Krakowi®
najnowsze) Konstrukcji i urządzeń pieców 
angielskich z demem I. piętrowym o 31 
ubikacjach do sprzedania. Czynsz miesz
kalny niesie od 1. 10. 1925. zt. 1*600 mies.

W ydzierżaw ią na kilka lub k il
kanaście lat samą piekarnią z 

dwom a sklepami.
Cena kupna 30.000 dolarów .

Dzierżawa według umowy.

Zgłoszenia ' “  ' Hasła Narodowego,

Fortepiany 
Pianina  
Plancie
Phonoie

Fisharmonia
Przedstawicielstwo  

20 pierwszorzędnych fa
bryk światowej sławy. 
Sprzedaż na raty do 10

miesięcy.

Helena SmolarsKa
Skład fortepianów  

KRAKÓW, SZEWSKA 9.

’H r  Nowo otwarty

STANISŁAW BUJAREK  
KRAKÓW, FLORIAŃSKA 47, w podwórcu.
W ypożycza sią naczynia na wszelkie 
zebrania towarzyskie, oraz podejm u
je s iądos ław dow s*ystk iA ins tv tu^

Przedsiębiorstwo
Dekor, mai. lakiem, i szklarskie
Kazimierza Mikulskiego
A bso lw en t' w yższej szkoły przem ysłow ej w  K ra k ow ie  

Zurychu odznaczony dyp lom am i w  W iedniu , Zurychu 
i w ystaw ie arch itekton icznej w  K rakow ie.

Kraków, Garbarska 1 0 . Tei. 3250.
E odejm uje się projektow ania i wykona
nia robót artyst. mai. kościołów , sal, bu
dynków itp. W  całej Polsce po cenach 

  konkurencyjnych.

jaw niona ta jem nica 42 punktów, Jeżeli wierzyć 
mamy tem u co mówią poszczególni posłowie i 
przywódcy klubów polskich — zwłaszcza pra
wicowych — nie wiedzą oni również na czem 
polega owa ugoda. ■ Dom yślają się, alę ści
słych danych, rzekomo nie znają. Powiadamy 
rzekomo, gdyż tłómaczenie takie uważamy za 
kłam liw e, za wykręt i brak cywilnej odwagi. 
Nie che nam się wierzyć w to, ażeby rząd jjana 
Grabskiego był tak dalece lekkomyślny, iżby 
bez cichego porozumienia się z przywódcami 
swych stronnictw  odważył się na tak doniosłe 
w skutkach załatwienie sprawy. Przecież rząd 
p. Grabskiego, kłący na w łasną rękę, byłby 
wiedział, że czyni lekkom yślnie i naraża się na 
dym isję; jeżeli jednak z taką pewnością siebie 
pertraktow ał — jes t rzeczą jasną, iż nie czynił 
tego lekkomyślnie. A zresztą... skoro pertrakta
cje owe trw ały k ilk a  tygodni, trudno uwierzyć 
w to, jakoby posłowie i przywódcy stronictw  
o nich nie wiedzieli. Trąbiła o tem przecież gło
śno prasa wszelkich odcieni.

Jasno więc trzeba społeczeństwu polskiemu 
powiedzieć, że tłómaczenie się posłów nieświa
dom ością'nie je s t obłudą, jest grą w karty, ma
ją cą  sens tak i:

— Niech rząd pertraktu je i robi zgodę, my,
w Sejm ie pod kom edją nacisku, ażeby rządu
nie obalać mówimy, że godzimy się na Kfoki
rządu — oficjaln ie jednak, na terenie, wobec
społeczeństwa um yjem y ręce.

*
Przedewszystkiem zwróćmy uwagę na ofi

c jalne oświadczenie.
Pierwsze, ukazało się w prasie warszaw

skiej. Je st to oświadczenie m inistra oświaty p. 
St. Grabskiego.

Brzm i ono następująco:
Prowadzone przezemnie, łącznie z min. 

spraw zagranicznych Skrzyńskim  rozmowy 
z przedstaw icielam i koła żydowskiego stwier 
dziły, że jes t możliwem współdziałanie ży
dów z mocarstwową polityką Polski, a  w 
m iarę ustalenia się i pogłębienia tego 
współdziałania, zmieniać się będzie i sto
sunek polskiego społeczeństwa do żydów. 
Również możliwem będzie uwzględnienie 
przez rząd pewnych, zgodnych z interesam i 
państwa polskiego i zasadam i słuszności 
postulatów ludności żydowskiej.
Drugie, ukazało się w prasie żydowskiej, 

czy ścisłe oczywiście trudno stwierdzić. Je st to 
wywiad z min. spr. zagranicznych p. Skrzyń
skim.

Brzm i on następująco:
„Rokowania z przedstawicielami koła ży

dowskiego — oświadcza m inister Skrzyński — 
prowadził głównie m inister Stanisław  Grabski. 
Jest to zjawisko naturalne, ponieważ ja  zajm u
ję  się przecież polityką zewnętrzną. Dlaczego 
podjąłem, inicjatyw ę w tej sprawie? Uważam 
bowiem, że sprawa jes t już dojrzała. Położenie 
dotychczasowe jest niemożliwe na dłuższą me
tę. Musi dojść do porozumienia między polskiem 
a żydowskiem społeczeństwem. Trzeba było się 
wziąść już do tego. W  istocie rzeczy w inni byli 
dwaj ludzie ze strony rządu prowadzić rozmo
wy. Ja  byłem drugim.

— Drugim powinien był być m inister 
spraw wewnętrznych — zauważył dziennikarz 
żydowski.

Na to odpowiedział p. m inister Skrzyński:
— Wiadomem jest. że kw estja  żydowska 

w Polsce m a oblicze wewnętrzne i  oblicze 
zewnętrzne, to drugie dotyczy i mnie. Je s t  fak
tem, oświadcza m inister dalej, że dotychczaso
wy stosunek rządu polskiego i społeczeństwa 
polskiego z jednej strony był nienormalny. S t o  
sunek polskiej strony do Żydów był przepojony 
nieufnością, która pociągnęła za sobą różne

konsekwencje, a stosunek żydów do P olski był
w yrażając się delikatnie, pełen sceptycyzmu, w 
każdym razie w pierwszym czasie pow stania 
Polski.

Naprzykład?
W ystarczy wspomnieć, jako przykład przy

jęcie, jak ie  znalazła u ludności żydowskiej der 
lcgacja  polska, jad ąca  celem zaw arcia rozejm u 
z bolszewikami. Na międzynarodowym terenie 
było dotychczs przyjętem, że skoro m niejszości 
narodowe oskarżają Polskę, korzystają zawsze 
z sym patji żydów, jakkolw iek żydzi oficja ln ie  
ich nie popierają. Dodajmy do tego, że żydzi 
w Sejm ie polskim pozostają zawsze w opozycji 
do każdego rządu, a  to czyni wrażenie, że żydzi 
Występują przeciwko rządowi polskiemu w 
ogólności. To m usi ustać — powiada dalej mi
nister — żydzi powinni zmienić sw oją taktyką 
i podkreślać, że są wiernymi obyw atelam i Pol
ski.

— Lecz żądana form uła — zauważył dzien
nikarz żydowski — wywołuje silną opozycję 
w kole i społeczeństwie żydowskiem.

Na to odpowiedział m inister całkiem  kate
gorycznie podkreślając poszczególne słowa k il
kakrotnie.

— W szak nie chodzi o słowa, lecz o ducha 
ugody. Nie jest ważnem. jak ie  ulgi daje jedna 
lub druga strona, nam nie potrzeba wszak gło
sów żydowskich. Mogą żydzi w innych spra
wach głosować przeciwko rządowi. Mogą rząd 
popierać chodzi przedewszystkiem o m om ent 
psychologiczny, musi zajść zm iana w stosunku 
obydwóch stron. Przy każdej awanturze, którą 
wywołują m niejszości narodowe popierają ich' 
żydzi. N iechaj w ybadają najpierw  daną sprawę. 
Stosunek żydów do Polski może się okazać w 
związku ze zjazdem związków Ligi Narodów, 
który odbędzie się wkrótce w W arszaw ie. Tak
że z Polskiej strony do najm niejszej wioski, do 
ostatniej chaty w ejskiej w inna w niknąć wiado
mość, że stosunek do żydów uległ zmianie, m u- 
si się slworzyć inną atmosferę. M inister S tan i
sław Grabski jest realnym  i konsekwentnym 
politykiem. Ma on zam iar ogłosić sam albo 
wpłynąć, by ogłoszono w szeregu pism obozu 
narodowego artykuły, zwrócone przeciw anty* 
semityzmowi. Każdy wojewoda, .każdy urzędnik 
będzie wiedział, że stosunek do żydów uległ 
zmianie. Już to samo będzie m iało znaczenie.

— Lecz prasa antysem icka już teraz wywo
dzi, że ponieważ żydzi dopiero obecnie przyrze
k a ją  stać się lojalnym i za pewne ulgi to ozna
cza. że sam i się przyznają, iż przedtem nie byli 
lo jalnym i — zwrócił uwagę dziennikarz,

— To samo można wszak powiedzieć także 
o i'ządzie — odpowiada m inister. — Rząd przy
rzeka zmienić w przyszłości sw oją politykę od
nośnie do żydów, to oznacza, że sam przyznaje, 
iż dotąd prowadził politykę antysem icką, lecz 
jak  już powiedziałem, nie chodzi o słowa i fo r
muły, lecz o ich ducha, o obopólne zaufanie.

Na pytanie, czy uważa m inister Skrzyński, 
że ugoda z obecnym rządem oznacza ugodę z na
rodem polskim, odpowiedział pan m inister 
Skrzyński: ,

— T ak! P raca  rozpocznie się od tworzenia 
nowej atm osfery wśród szerokich sfer ludo
wych.

— Jednakowoż lewica odnosi się do tego 
z nieufnością — dodaje dziennikarz.

— Może dlatego, że ona tego nieprzcprowa> 
dziła. W  każdym razie — dodaje m inister 
Skrzyński z uśmiechem — winna być lewica 
zadowolona, że ja  lewicowy m inister byłem 
przytem. Jeśli tylko rokowania zakończy fo r
m alnie prem. Grabski rozpocznie się. jestem  te
go pewien, nowy okres w polsko-żydowskich 
stosunkach.

Dużo, bardzo dużo — zakończył m inister
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Skrzyński — zależy od politycznej m ądrości i 
doświadczenia. Dwa pociągi sto ją  naprzeciw 

'siebie. Je ś li nie pójdą właściw ą lin ją  nastąpi 
katastrofa. Je ś il się je ustaw i właściwie, pójdą 

'norm alnie i spełnią swoje zadanie. To samo 
odnosi się do polsko-żydowskich rokowań. Trze
ba im nadać właściwy kierunek.

W końcu oświadczył m inister Skrzyński, że
przed swym wyjazdem do Ameryki wyśle w
im ieniu rządu Rzeczypospolitej P olskiej list do
prezydenta organizacji sjonistycznej w sprawie
stosunku rządu polskiego do sjonizmu.

*
Z wywiadu tego okazuje się, że p. Skrzyń

ski bardzo płytko traktu je  zagadnienie antyse
mityzmu w Polsce. Jem u zdaje się, że Polak 
dlatego nie znosi żyda — bo żyd śmierdzi ce
bulą lub nosi pejsy — a zapomina, że tak, ja k  
psa z kotem  nikt nie pogodzi, tak czasowo mo

ra ln ie , sposobem patrzenia na świat i życie — 
n ikt Polaka nie pogodzi z życiem.

P łytk i teoretyk jak im  jest p. Skrzyński wy
obraża sobie, że jeżeli, dziwną jak ąś drogą uka. 
żą się artykuły w prasie narodowej potępiające 
antysem ityzm  — społeczeństwo będzie je  uwa
żać za słowa b ib lji! Chcielibyśmy zresztą wi
dzieć te pism a narodowe i te stronnictw a naro
dowe, któreby odważyły się plunąć na swój 
w ieloletni program, przekreślić go!

Zdum iew ający w końcu jes t tupet i  od
w aga p. m inistra Skrzyńskiego, gdy utożsam ia 
rząd ze społeczeństwem i z całą pewnością sie
bie twierdzi, że so powie i da żydom rząd, togo 
dotrzyma spoeczeństwo. ,

Nawet kolo żydotvskie nie odważyło się 
pójść tak daleko! W iemy, że gotuje się w niem 
rozłam na tle paktu, że w społeczeństwie ży~ 
dowskieni istn ie ją  silne prądy wrogie nam. Ale 
żydzi są realnym i politykam i. Oni obiecują, że 
w Sejm ie będą popierać rząd — nie przyrzeka
ją , że całe społeczeństwo żydowskie pójdzie za 
nim i. N atomiast pan m inister Skrzyński obie
cuje...

Gdyby zajrzał był chociaż do A dm inistracji 
Hasła Narodowego byłby stwierdził ilu mamy 
prenumeratorów i przekonałby się, że są jesz
cze w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi — którzy 
na ugodę — nigdy nie pójdą.

Szkoda! Może byłby tak lekkom yślnie nie 
zaręczał. Przecież to jest m inister.

Trzecim  wreszcie dokumentem jes t wy
wiad udzielony pismom lwowskim przez głów
nego autora paktu p. St. Grabskiego.

„M inister Grabski oświadczył, że przekonał 
się, że większość polityków żydowskich rozu
m ie dziś, iż Polska jes t i będzie dużem m ocar
stwem. Przeprowadził z prezesem Reichem  i 
pos. Thonem szereg konferencji d la wyświetle
nia. czy możliwa jes t współpraca z rządem i 
społeczeństwem polskiem w dziele zabezpiecze
n ia  nienaruszalności granic Rzeczypospolitej, 
utrw alenia je j mocarstwowego stanow iska, w e
wnętrznej konsolidacji państw a i gospodarczej 
i finansow ej odbudowy kraju .

W yniki tych rokowań wykazały, że to 
współdziałanie jes t możliwe. Oczywiście nastro
jów  usposobienia i sposobu m yślenia nie zmieni 
się w jednej chwili. W łaściw y zaś kierunek dla 
złagodzenia antagonizmu polsko-żydowskiego 
jest' następujący: L o ja lna  współpraca stron
nictw  narodu żydowskiego na terenie wewnętrz
nym i  zewnętrznym mocarstwowej polityki pol
sk ie j, równocześnie z życzliwem traktow aniem  
przez rząd Rzeczypospolitej postulatów kultu
ralnych, oświatowych i wyznaniowych żydow- 
skihc. W  m iarę u stalenia się tego współdziała
n ia  zaniknie nieufność społeczeństwa polskiego 
do żydów i będzie dość m ie jsca dla rozwoju 
polskiego przemysłu i handlu bez konieczności
rugowania żydowskich przedsiębiorstw".

*

Ja k  przyjęli pakt żydzi?
Na zapytanie to łatw a odpowiedź. Gdy my, 

Folacy, przyjmujem y pakt biernie i bezmyśl
n i e — żydzi gryzą się między sobą

Oto kom unikat żydowskiej A jen cji:
Dziś odbyło się posiedzenie Rady naczelnej 

organizacji sjońśkiej, na którem  po dłuższej 
dyskusji postanowiono, aby na posiedzeniu 
Kola Żydowskiego sen. Rotenstreich odczytał 
następu jącą deklaracię:

F ra k c ja  posłów i senatorów sjonistycznych 
uchw aliła ratyfikow ać porozumienie osiągnięte 
przez przedstaw icieli Koła Żydowskiego z rzą
dem, przyczem m niejszość frak c ji sjonistycznej 
pos. H artglas, Rosenbaum, Schipper, Stuczyń- 
ski, Wygodzki i sen. Kerner oświadczyła,, że 
za przyjętą przez większość frak c ji deklarację 
polityczną, ustaloną przez rząd z przedstawi
cielam i Koła Żydowskiego nie przyjm uje odpo
wiedzialności, albowiem brak w deklaracji pod
kreślenia, że Koło Żydowskie i dotychczas stało

na stanowisku nienaruszalności granic pań
stwa i konieczności wewnętrznej konsolidacji 
oraz nie stwierdzono wyraźnie, że Kolo Żydow
skie dotychczas prowadziło swą politykę ogól
ną i narodową zgodnie z interesam i państw a 
polskiego.

I znowu tx*udno z tym aptymizmem dysku
tować. Są to przypuszczenia — fakty zaś wie
loletnie mówią zgoła co innego. Dziwne jed y
nie, że p. Grabski przeczy swoim własnym  sło
wom z przed 2 lat i z przed 1 roku — kiedy-to 
pisywał artykuły o potrzebie spolszczenia 
m iast i wsi... {

Zadziw iająco krótka pamięć, zadziw iająca 
zmienność przekonań!

*
Żydzi przyjęli ostatecznie ugodę z rządem, 

a  wynikiem  tego jes t charakterystyczna dekla
rac ja , złożona przez posła Reicha.

Brzm i ona następująco:
„Koło żydowskie, sto jąc trw ale na stano

wisku nienaruszalności granic i obrony intere
sów Polski oraz konsolidacji wewnętrznej 
stwierdza, że na terenie Sejm u prowadzić bę
dzie zgodnie z tem i zasadam i sw oją politykę 
zarówno ogólną ja k  i  narodową w obronie in
teresów ludności żydowskiej".

„Przy ustaleniu ośwadczenia, jak ie  Koło 
żydowskie z okazji dojścia do skutku porozu
m ienia polsko-żydowskiego złożyć m a p. pre
mierowi, wdrażaliśmy wobec przedstaw icieli 
rządu z nam i pertraktu jących, w yrażam y to 
też teraz wobec Koła i wobec całego/społeczeń
stwa polskiego i żydowskiego z całym  naci
skiem, że żydostwo w Polsce zawsze uznawało 
wszystkie zasady, które znalazły wyraz w o- 
świadczeniu, a  zatem tak nienaruszalność grar 
nic jak  i mocarstwowe interesy, ja k  wreszcie ko
nieczność wewnętrznej konsolidacji. Ponownie 
stwierdzenie tegoż stanow iska m a na celu usu
nięcie nieporozumień i rozdźwięku, jak ie  do
tychczas panowały.

Po tem  oświadczeniu przystąpiono do gło
sowania, które dało wynik na wstępie zazna
czony.

*
Spostrzegli się żydzi, że nandel lo jalnością 

państwową za koncesje zrobi ja k  najgorsze 
wrażenie. Każdy człowiek będzie mógł powie
dzieć:

— W ięc przyznajecie, iż dotychczas byliście 
nielojalnym i i złymi obywatelami.

To jes t przyczyną owej dodatkowej dekla
racji.

*
D eklaracja powyższa sta ła  się Iprzedmio-i 

tem narad Kom itetu politycznego Rady Mini
strów. W związku z owymi naradam i m a ogło
sić rząd sw oją deklarację.

Będzie ona wystosowana do prezesa świa
towej organizacji sjonistycznej, polakożercy So
kołowa, a  w niej ,̂ zawiadomi go rząd o swoich 
sym patjach dla tworzącego się państw a żydow
skiego w Palestynie.

Czemu nie? - ' „j i
I *

Związek Ludowo-Narodowy przez usta po
sła Gląbińskiego oświadczył oficjalnie, że bez 
wiedzy stronnictw a toczyły się obrady rządu 
z żydami.

Mało! bardzo to mało.
A cóż m yśleć o postępowaniu posła St.

Grabskiego... członka tego stronnictw a?!
♦

Na szersze powtórzenia zasługują słowa 
m arszałka Trąmbczyńskiego.

— Ja k a  jest opin ja p. m arszałka o roko
w aniach polsko-żydowskich?

— Niebardzo wierzę — oświadcza bez o- 
gródek p. m arszałek — tak, niebardzo wierzę 
w to porozumienie. W ojna zbyt daleko już za
szła.

A po chw ili:
— Zresztą, może, kiedyś... Ale jeżeli żydzi 

chcą doprowadzić do ugody, to w pierwszym 
rzędzie m usi się zmienić ich wroga Polsce ak
c ja  za granicą.

— W roga Polsce a k c ja ?  powtarzamy ze 
zdziwieniem.

— Tak. N ajbardziej bierzemy żydom za złe 
to, że międzynarodowa prasa żydowska wystę
powała już wtedy wrogo przeciw Polsce, kiedy 
jeszcze państwowych krzywd żydom nie wyrzą
dzano. Żydowskie otoczenie Lloyd George‘a  po
łożyło podwaliny pod nieobliczalny konflikt 
europejski w przyszłości. A np. w 1918—19 roku 
po wymordowaniu 40 tys. żydów przez Rusinów 
an i w części nie było te j wrzawy, co o k ilk a  
wypadków pobicia żydów przez pijanych żoł
nierzy polskich.

Pow tarzam : przedewszystkiem m usi się 
zmienić a k c ja  żydowska za granicą, a  wówczas

dopiero będzie można mówić.
Ale i w tym wypadku rezultatów z ugody 

tak prędko spodziewać się nie można.
Zarzuty, wytoczone przeciwko żydom przez 

b. m arszałka, zm uszają dziennikarzy żydow
skich do odpowiedzi. W ywiązuje się w jłn ian a  
zdań, która zahacza o zasadnicze zagadnienie 
kw estji żydowskiej w Polsce.

Niestety, w  końcu p. m arszałek zastrzega 
się, że uważał rozmowę za m ającą  charakter 
prywatny i nie upoważnia nas do powtórzenia 
w druku wypowiedzianych przez niego poglą
dów.

Możemy więc tylko przytoczyć niektóre u-
stępy:

— Nie rozumiem — powiada p. m arszałek 
— ja k  sobie żydzi w yobrażają sw oją przyszłość 
w Polsce. Każde stworzenie, nie chcące w alki, 
lub czujące się zbyt słabem  do n iej, s tara  się 
upodobnić do otoczenia. Je s t  . to t. zw. prawo 
m im ikry. “

Żydzi w Polsce nie chcą zlać się z otoczę- 
niem. Będą więc zawsze obcem ciałem . Żaden 
naród nie zniesie w swojem łonie takiego obce
go ciała.

— A więc p. m arszałek jes t zwolennikiem 
asym ilacji?

— Mamy przykład asym ilacji jednostek, 
ale m asow a asym ilacja je s t niemożliwa.

A więc?
*

Milczenie m arszałka Senatu, typowego po- 
znańczyka, jest wymowne!

, ! *
W  związku z rokow aniam i uderza jeszcze 

jeden moment. Ja k  wiadomo, żydzi szli dotąd 
przeciwko polityce polskiej, ręka W rękę z B ia
łorusinam i, U kraińcam i, Niemcami.

P ak t Wywołał u owych mniejszościl kon
sternację.

Oto, ich duchowi przywódcy zdezerterowali.
M niejszości rozpoczęły w  lot atakow ać ży

dów — ci zlękli się, i natychm iast zaczęli gło
śno oświadczać, że bynajm niej zrywać z niem i 
nie myślą.

Ładnych więc sprzymierzeńców będzie młal 
rząd. Nie upłynął tydzień, a  już robią politykę
i z rządem i z m niejszościam i!

*

Ja k  zaznaczyliśmy z początku, ta jem n ica  
42 punktów, w jak ich  streszcza się pakt, jest 
niew yjaśniona, trudno więc w te j chw ili oma
wiać rzeczowo cały pakt.

W iadom ą jest jedynie rzeczą, iż poza ustęp
stwam i w dziedzinie kulturalno-ośw iatow ej — 
ma być sprofanowana niedziela dla kupiectwa 
żydowskiego, m a być obalona ustaw a sejm owa 
i rozporządzenie o rew izji koncesji monopolo
wych, m a być obalony system  dostaw w ojsko
wych, polegający na bezpośredniem zetknięciu 
się producenta z wojskiem , banki rządowe m a
ją  jaknajszerzej dawać kredyty żydom, bojkot 
polski m a być prześladowany, antysem ityzm  
zniszczony, prasa antysem icka zmuszona do 
m ilczenia.

Nie będziemy więc narazie na ten tem at 
dyskutować, stwierdzimy jedynie:

1) Że rokowania miały charakter nienor
malny, oparty na tajem nicy, a  przedewszyst
kiem tak wyglądały, jakgdyby toczyły się mię
dzy dwoma równorzędnymi czynnikami, dwo
ma państwamil

Je s t  to dla nas mocno ubliżające!
2) Rokowania były toczone tylko z sjoni- 

stam i z pominięciem innych grup żydowskich, 
właśnie łagodniej dla Polski i  bardziej poie- 
dnawczo usposobionych.

W  ten sposób najbardziej nam  wrogą par- 
t ję  rząd otoczył aureolą w społeczeństwe ży- 
dowskiem.

3) Rokowania dowiodły niezbicie, że żydzi 
zostają kupieni za koncesje, pod warunkiem  
lojalnego zachowania się wobec państwa.

Je s t  to bandel i niem oralny i wstrętny, bo 
patrjotyzm u nie można ani kupować, an i sprze
dawać.

f )  Ugoda została zaw arta bez wiedzy i  zgo
dy/społeczeństwa polskiego, więc go nie obo
wiązuje.

5) Ugoda daje żydom broń do ręki, iż sko
ro trzeba jej było — widocznie mieli rację, 
szkalując nas dotąd za granicą.

To nas poderwie tylko za granicą, a  nie 
wzmocni.

*
Krótko m ówiąc: zostaliśm y wydani na łup 

przez w łasny rząd.
Żydzi nas teraz niszczyć będą bez skrupu

łów i sumienia.
Społeczeństwo polskie musi wobec tego 

zbojkotować tak i rząd i taką ugodę!
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Zadanie
Przy każdej sposobności, czy to w kaw iar

ni lub restauracji, w wagonie kolejowym, czy 
tram wajowym , na przechadzce czy w parku., 
gdy tylko rozmowa zejdzie na obecno czasy, 
utyskiw ania na drożyznę, natychm iast słyszy 
się zarzuty, jak ie  społeczeństwo staw ia stano
wi kupieckiemu, a kopcom polskim  w szcze
gólności.

Zarzuty te są przeważnie ogólnikowe, ale 
właśnie dlatego szkodzę, najw ięcej kupcowi 
polskiemu, że sę  już utarte i niem a nikogo, 
ktoby wytłómaczył społeczeństwu, że w ina leży 
w łaśnie po stronie tegoż społeczeństwa. Będę 
się starał to objaśnić.

Zarzuty staw iane kupcom polskim, sę n a j
różnorodniejsze i dziwne, że wszelkie wady wi
dzi się tylko w kupcu polskim. Przypatrzmyż 
się tym  zarzutom i rozstrzęśnijm y je  na zimno 
i objektywnie.

Jednym  jes t np. zarzut, iż kupiec polski, 
zajęty własnym interesem, nie zajm uje się w 
odpowiedni sposób sprawami ogólno-narodowe- 
mi. A jednak tale nie jest. Jak o  kupiec krakow 
ski, znajęcy stosunki lokalne, nie znając jednar 
kowoż stosunków prowincjonalnych, mogę mó
wić tylko o terenie krakowskim.

W  Krakowie wszystkie partje polityczne, 
wszystkie stowarzyszenia czy to kulturalne i 
oświatowe, czy społeczne, czy nawet towarzy
skie, posiadają w swem łonie jako członków 
kupców, wszelkich branży. Kupcy należęcy do 
tych ciał, biorę żywy udział w życiu czy to 
stronnictw, czy też stowarzyszeń, i p iastu ję  tam 
nawet najwyższe godności. Że się jednak nie 
udzielają głośno na zewnętrz, je s t to tylko do
wodem, że należę do pracowników cichych i 
nie chcęcych błyszczeć. Ile możności wspoma
g ają  m aterjalnie stowarzyszenia, do których 
należę i nie odsuw aję się od żadnych ofiar, ja 
kich od nich wymaga społeczeństwo.

Twierdzę stanowczo, że kupiectwo polskie 
w Krakowie jest, ale to w całem  tego słowa 
znaczeniu, narodowo usposobione. Gdyby ci, 
którzy rzu caję  takie zarzuty, przysłuchiwali się 
dyskusjom , jak ie  toczę się na zgromadzeniach 
kupieckich, gdyby wzięli do ręk i czasopfemo 
zawodowe kupiectw a polskiego, przekonaliby 
się, ile troski przebija się w tych przemówie
niach i artykułach, troski o k ra j, troski o ład 
i rządność. I  nie słyszałem o takim  wypadku, 
żeby kupiec należęcy do p artji politycznej, dla- 
:cgo, że przedstawiciel te j partji, jako członek

TEODOR JESKK-CHOINSKI.

Co to są franRiści?
II.

luny, tkliwego serca, łagodniejszego uspo
sobienia heretyk, byłby opuścił ręce i poddał 
się sile przemożnej, ale Frank nie należał Ido 
tych naiu f, które łam ię się w przeciwnościach. 
Zam iast lamentować w kozie nad sw oję nie
dolę, rozmyślał nad tem, jak  uwolnić siebie i 
swoich zwolenników z pod nieproszonej a  nie
przyjem nej opieki talmudystów. Jego głowa 
trzeźwa ogarnęła szybko położenie. Zrozumiała, 
że dopóki kontrtalm udyści nie oprę się o jak ęś 
siłę w iększą od żydowskiej, dopóki nie oderwę 
się od synagogi jaw nie, dopóty będę zawsze 
zwierzynę, ściganą i tępioną przez Jtalmudy- 
stów. W  Polsce m ocniejszym i od żydów, bo 
większością panującą, byli chrześcijanie. Do 
nich tedy, do chrześcijan, postanowił Frank 
przejść razem ze swoją rzeszę. .Myśl ta  przyszła 
mu po raz pierwszy w więzieniu kopyczynie- 
ckiem. Zanim się jednak spełniło, co pomyślał, 
przyezły inne wypadki, które Jogo plan odro
czyły na Jakiś czas.

Siedział wówczas na stolicy kamienieckiej 
biskup M ikołaj Dembowski, wróg żydów. W y
pędził on Ich w r. 1750 z Kamieńca Podolskie
go. On to uwolnił Franka i jago towarzyszów 
r więzienia,

,,Mesjasz*1, wydostawszy się z kosy, pod
niósł głowę śmiało. Przeczuł w biskupie opie
kuna przeciwników Talmudu i postanowił ze
mścić się z jego pomocą na swoich prześladow
cach. Oddam wam *  csubim  to, roicie wy mnie 
złego uczynili — groził.

Zemstę bardzo sprytną okuł na rabinów 
,-) Kioiekcfc. Zaljrtał mia aoyifllę, by stanęli z

a pdMiegfo i
jeśli ma być lepiej.
rzędu, nałożył wysokie podatki, zaraz w ystę
pował z partji. Nie, kupiec polski wie, że pła
cąc podatki, przygotowuje lepszą przyszłość 
nie tylko dla siebie, gdyż przyszłość ta  leży 
daleko przed nami, ale przyszłość lepszą dla 
swoich następców, i  dla całego społeczeństwa.
I p łaci podatki, może bardzo często przewyż
szające jego zdolność płatniczą. A tymczasem 
jego konkurent, kupiec żydowski, jako defrau
dant podatkowy, podatki uszczupla i pobiją go 
konkurencyjnem i cenami.

A gdy nawet krytykuje w pism ach ustawy 
i rozporządzenia, to czyni to z godnością, spo
kojnie, bez anim ozji i bez osobistych wycieczek. 
Dla przekonania sj.ę o tem  wystarczy wziąć do 
ręki organ kupiectw a polskiego i  organ kupiec
twa żydowskiego. W  pierwszym krytyka usta
wy jest rzeczowa i spokojna, pozbawiona 
wszelkiego podłoża politycznego. W  drugim, na.- 
tom iast, prawie że niem a krytyki rzeczowej, 
natom iast z każdego zdania, z każdego niem al 
słowa b ije  jad  nienaw iści rasowej i politycznej. 
Czytając tak i artykuł w piśm ie żydowskiem, 
wprost widzi się przed sobą autora, którem u 
toczy się piana nienawiści, z bezsilnej złości.

Gdy kupiec polski krytyku je ustawy, to ty l
ko z tego punktu widzenia, żeby ustaw y były 
jednakowe dla wszystkich i  były szanowane 
przez wszystkich, kupiec żydowski zaś kryty
ku je ustawy takie, które nie m aję  furtki dla 
obejścia ich. Kupiec polski żąda takich  ustaw, 
w ram ach których powinien być traktow any na 
równi z innymi, kupiec żydowski natom iast, 
żąda dla siebie specjalnych przywilejów i  udo
godnień.

Kupiec polski nie bierze czynniejszego u- 
działu w życiu politycznem, nie zabiera głosu 
w sprawach w ielkiej polityki, gdyż nie ma 
czasu się do te j pracy przygotować, i P racu je 
przy swoim w arsztacie pracy; tale długo, jak  
mu tylko istn iejące ustaw y pozwalają. Po zam
knięciu sklepu, m usi załatwiać* inne sprawy 
związane z interesem, więc na branie udziału 
w zebraniach politycznych nie m a czasu, ale 
ponieważ sam  jes t uczciwy, wierzy, że ci, któ
rzy polityk? prowadzą, prowadzą ją  uczciwie, 
po lin ji państwowo-twórczej i  narodowej.

W  Sejm ie, jako ciele ustawodawczem, nie 
m ają kupcy polscy wielu przedstawicieli, ale 
wiedząc, że swój w łasny interes muszą podpo
rządkować interesowi ogólnemu, godzą się chę
tnie i ponoszę ciężary na nich nakładane.

nim  do dysputy, by go oskarżyli publicznie, 
dając mu możność obrony głośnej. W  ten spo
sób upiecze przy jednym  ogniu dwie pieczenie 
i przeciwników .sw oich pognębi, wykazując 
wrogie usposobienie Talm udu do ińnqwierców, 
i działalności sw ojej nada rozgłos szeroki...

Odgadli rabini podolscy zam iary podstępne
go przeciwnika. Przeto bronili się przeciw dys
pucie. Prawodawstwo było za nimi. Żaden inr 
nowierca nie m iał w Polsce prawa mieszać się 
do ich spraw wewnętrznych, wyznaniowych. 
Mogli odmówić, Co też uczynili trzykrotnie. Ale 
na tym świecie stoi prawo zawsze po stronie 
mocniejszego. Biskup Dembowski był m ocniej
szym od rabinów, zagroził im za dalszy opór 
karam i, więc staw ili się z ciężkiem  sercem do 
Kam ieńca Podolskiego w czerwcu 1757 r., aby 
się rozprawić publicznie z odszczepieńcami, 
których chcieli zmiażdżyć. B ył to w ielki cios 
dla talmudystów, a  dla F ran k a  pierwsze zwy
cięstwo.

Rozprawy toczyły się w języku hebrajskim , 
gdyż ani talm udyści ani ich przeciwnicy nie 
znali języka polskiego. Czynność tłum acza peł
nił Ja n  Chryzostom Biało wolski, pisarz sądów 
wójtow skich w Kamieńcu.

Ja k  się Fran k spodziewał, tak  stało się. 
W yrok sądu wypadł na niekorzyść talmudy- 
stów.

Fran kiści tryumfowali...
Co się działo w  Europie zachodńiej i środ

kowej już w XIII w., stało się w: Polsce dopiero 
w październiku 1757 r. Oto płonęły W, miastach' 
i  m iasteczkach podolskiej liczne stośyj pożera
jące tysiące skazanych wyrokiem sądu ksiąg 
TalmUdu, jako  „nie tylko doczesnego, ale i wie
cznego ognia godne". |

Frank pobił rabinów pwtwówiernych, ze
m ścił się na nich straszliwie, ale trluml był 
kcńlJti, W  kilka t^gądnl potem, w. listopadzie

społeczeństwa
Nikt nie może zarzucić, żaby kupiec polski 

odmówił czy to daniny m aterjalnej, czy popar
cia moralnego, gdy się do niego odwołać. Nie 
ma natom iast tego poparcia zo strony społe
czeństwa. Znam klasztory niestety w Krakowie/ 
które co jak iś  czas zw racają się do kupców; 
polskich o wsparcie i datek, zapotrzebowania 
zaś swoje pokryw ają u żydów 11 I kupiec poi* 
ski, chociaż wie o tem, od pomocy się nie o d r  
suwa. t ‘ •

Kupiec polski czuje się i je s t Polakiem , a
jako taki, gotów do każdej ofiary, jakiej od 
niego k ra j zażąda, przed żadną się nie cofnie.1 
W roku 1920, na wezwanie do pracy, stanąłem  
w szeregach straży obywatelskiej. I ćwiczyłem  
się tam  z kolegam i kupcami, ale polskim i tylko’ 
(bo żydzi się nię zgłąszali). I  tl^eba było wi- ' 
dzieć jak  starsi ludzie, kupcy Polacy, chętnie 
poddawali się rozkazom, uczęszczali pilnie na  
ćwiczenia i pomimo pracy przez dzień cały W 
sklepie, wieczorem musztrowali się i uczyli 
ćwiczeń karabinam i. A gdzie byli żydzi? wie* 
myl czekali z utęsknieniem  przybycia bolszewi
ków. Kupcy polscy uw alniali iswój persona], 
gdy ktoś chciał wstąpić do arm ji ochotniczej, 
p łacili mu pobory przez czas służby w wojsku, 
a żydzi? szukali wykrętów, byle nie pójść do 
w ojska, ho wszak dać się zabić i walczyć za 
Polskę, to nie je s t dla żyda żaden interes.

Słowa m oje powyższe nie* są obroną kupca 
polskiego, są tylko w yjaśnieniem  tego niezro
zumienia, jak ie  nurtu je w społeczeństwie, a  nie
zrozumienie to boli.

Bo proszę nie sądzić, że kupiec nie zabiera 
głosu na wiecach i zebraniach politycznych, to 
już nie bierze udziału w życiu narodu. Nie U 
W szak nie każdy profesor, choćby nawet uni- 
wersytu, ma patent na posła. Tak samo kupiec 
wielką polityką kierować nie może. Ale za to 
władze ustawodawcze, gdyby wysłuchały opi- 
n ji  te j m asy drobnych niby kupców, dużoby się 
mogły nauczyć, i gdyby rozważyły postulaty 
te j rzeszy,, pracowników, którzy d ają  dużo, b a r-! 
dzo dużo Państw u, nie otrzym ując w zafnian 
za to prawie że nic, uniknęłyby niejednego b łę
du, jak ich  pełno w naszem ustawodawstwie.

Twierdzenie moje, że kupiec polski, dając 
dużo Państw u, nie otrzym uje w zam ian prawie 
że nic, popieram choćby tym drobnym dowo
dem, że kupiec polski nie mpże nawet p ra c o  
wać, tyle ile chce, bo jest w‘ te j pracy ogrant-

tego samego roku umarł nagle jego protektor, 
biskup Dembowski. /

Gdy frankistom  zabrakło możnego opieku
na, odetchnęli rabini i natarli ręce z w ielk ie j 
radości, Tera? oddadzą oni piękpem za ńadoff 
bne... Wszakże po ich stronie jes t powagą pra*' 
wa...

Ż nienaw istną gwałtownością rzucili 9ię rab
bim na zwolenników Franka, należących Jesz-1 
cze do ich jurysdykcji, bo nie przestali być ży^ 
darni. W ydarli im z rąk handel, odtrącili icii 
od bóżnicy, m ałżeństwa ich ogfosili za konku-, 
binaty. gdzie którego z nich m ogli pochw ycić,' 
więzili go, znęcali się nad nim  bez litości.

Franką zmiarkowawszy, że się k arta ’ Od
wróciła, us*unął się na ziemię turecką do D2iur- 
dziewa, gdzie od pewnego czasu m ieszkała jego. 
rodzina. Poszła za nim  nienaw iść talińudyi 

stów, żądna jego krw i, jego głowy. Byłby był 
dał niezawodnie gardło, iub zgnił w jakiem  
Więzieniu tureckiem , bo trzosy talmudystów 
podolskich znalazły drogę do samego sułtana, 
na dwór Padyszacha, gdzie nie było trudno za 
dobre pieniądze o wyrok śm ierci, gdyby nip je 
go giętka natura. Z asłaniając się przed zawzię
tością swoich nieprzejednanych wrogów, prze
szedł na m ahoipetanizm. W  ten sposób bardzo 
prosty zaszachował talmudystów. Mahometanie 
nie m ieli teraz ani ochoty ani powodu do prze
śladowania swojego współwyznawcy za Winy, 
popełnione przeciw żydom. W krótce potem (W 
styczniu 1758 r.) przyjęli także islam  z tych sa
mych względów: Paw eł Pawłow ski, P io tr  Ja 
kubowski, Jędrzej Dębowski i siedmdziesięcir 
kontrtalmudystów, m ieszkających przy Frani 
w Dziurdziewfe.

Tak zakryty, bezpieczny już na ziemi tu 
ckiej, pracował Frank nad osłabieniem  siły 1 
mudystów. T rafili oni w Stam bule do dw< . 
sultańskiego, tra fi i  on ze sw ojej strony
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ony ustaw am i i przepisami. A kupiec żydów- I zobaczmy po godzinie 7-m ej. które sklepy są 
i? Ten zawsze znajdzie furtkę, by móc dłużej otw arte. Oto żydowskie i tylko żydowskie.

1 mdlować. Przejdźm y po ulicach Krakow a i | Sigm a.

Kwestia żydowska jako zagadnienie 
polityki zagranicznej.

Front międzynarodowy w Kwestji żydowsKięj.
II.

Jeżeli każdy naród dochodzi w polityce do 
/yników absurdalnych, gdyż kierując się w ylą- 
tnie własnemi interesami zaprzepaszcza interes 

■ ajżywotnieiszy —  własną niepodległość —  w ta- 
im razie błędny je s t punRt w yjścia, błędne  
ą sam e założenia.

Człowiek jest istotą dwoistą, nie jest czystym 
uchem, ale nie jest wyłącznie ciałem, jest du- 
hem i ciałem. .Egoizm jest koniecznością wszel- 
iej istoty żyjącej —  bez niego nie byłoby pod- 
rzy mania życia, samozachowania, przekazywania 
ycia, zachowania gatunku. Egoizm jest więc rów 

aież koniecznością człowieka jako ciała. Ale ciało 
człowieka nie jest alfą i omegą, jest podłożem, 

arzędziem duszy, a dusza jest odbiciem Boga. 
lierówanie egoizmem w ten sposób, aby dusza 
bliżyła się do Boga, a nie służyła wyłącznie ciału, 
tanowi o wznoszeniu się człowieka ponad świat 

zwierzęcy, o uczłowieczeniu, ucywilizowaniu. Już 
: wy kły osobnik powodujący się wyłącznie ego- 
imera unieszczęśliwia sam siebie, utrudniając so- 
jie spółżycie, bez którego istnieć nie może. To 
-amo zjawisko powtarza się u grup społecznych, 
. nawet u całych narodów. Tu niema mowy o wy- 

i zekaniu się całkowitem egoizmu narodowego, o za
przestaniu niezmiernej walki o byt i zaprowadze
niu raju na ziemi. Nikt nie może przestać być 
r.obą. Nikt nie może przestać kochać siebie. Nikt 
.nie może kochać innych narodów, więcej niż swój 
zwego. Niewątpliwie. Jeśli jednak wyrzeczenie 
lię całkowite egoizmu narodowego jest niepodo
bieństwem, to za to wyrzeczenie się cząstkowe, 
poddanie egoizmu pewnemu kierunkowi, jest naj
zupełniej możliwe. Otóż wystarczałoby aby w du- 
-zach wodzów narodów zajaśniała przytłumiona 
prawda, a nie wygasła nigdy doszczętnie prawda, 
'e  Bóg jest celem ostatecznym, że Boga miłować 
lależy nade wszystko.

W jednej chwili znalazłaby się podstawa po
rozumienia międzynarodowego: podstawa religijna. 
Folak nie zrzekałby się swej polskości, a Niemiec 
swej niemieckości, natomiast każdy z nich z oso
bna i obaj razem uznawaliby w swoich narodach —  

‘państwach dobra najwyższe ziemskie, zatem pod
porządkowane Dobru Najwyższemu —  Bogu. Ta 
możność podporządkowania najwyższego dobra

ziemskiego, które jest dla przedstawiciela każdego 
narodu inne, Dobru jedynemu dla wszystkich na
rodów chtześcijańskich urzeczywistniałaby jedność 
narodów chrześcijańskich. Bez tej jedności»mowy 
być nie może o żadnych spólnych wysiłkach mię- 
dzynarodowykh, zdążających do wyzwolenia^na
rodów od tajnego władztwa żydowskiego.^Przy- 
wrócenie jedności chrześcijaństwa to warunek za
sadniczy. Schyzmatyzm i protestantyzm, które 
wprowadziły rozłam do Kościoła powszechnego, 
rozłam, ułatwiający wrogom Chrystusowym pod
bój i ujarzmianie narodów Chrześcijańskich, mają 
przed sobą zadanie ogromne —  nawiązania sto
sunków, zbliżenia, zjednoczenia z Kościołem Rzym
sko-Katolickim.

Niektórzy łudzą się, że religja odegrała już 
swoją rolę i że możnaby łatwiej dojść do poro
zumienia międzynarodowego na jakimś innym grun
cie, np. naukowym. Pochylając głowę przed po
tęgą wiedzy, muszę jednak zauważyć, że nauka, 
zwłaszcza o ile chodzi o dziedziny dotyczące ży
cia politycznego, społecznego, gospodarczego, 
bywa daleko częściej środkiem, niż celem, to zn. 
dąży nie do odkrycia Prawdy, lecz do zaspoko
jenia interesów różnych grup. Przeprowadzany 
w sferach naukowych dobór wolnomularski nie 
zapewnia najrozmaitszym zjazdom naukowym cha
rakteru niezależnego. Gdzie wchodzą w grę inte- 
t esy ziemskie, a nie bezinteresowność, porozumie
nie międzynarodowe niezależne od wpływów ży
dowskich jest wielce utrudnione. Czysto naukowa, 
prawdziwie bezinteresowna postawa badawcza 
oznacza podporządkowanie hierarchiczne wszyst
kich uczuć miłości Prawdy, jednej, bezwzględnej, / 
wiecznej, a więc zawiera w sobie znamiona pod- j 
stawy religijnej, ale swoją drogą zastąpić jej nie 
może: walka mająca na celu przetworzenie i po
lepszenie rzeczywistości wymaga wiary w Dobro, 
miłości Dobra, a te nie zawsze są udziałem uczo
nego.

Inni spostrzegają odległość dzielącą badacza 
od działacza, starają się jednak obejść bez reli- 
gji, wskazują na dziedzinę cywilizacyjną. Pojęcie 
cywilizacji bez pojęcia wartości byłoby nonsensem. 
Otóż w hierarchji wartości niepodobna pominąć 
Dobra Najwyższego, niepodobna przeskoczyć za

gadnienia filozoficzno-religijnego. Niema cywśliiza- 
cji bez religji.

Wprawdzie i religja może odgrywać rolę pre
tekstu dla interesów politycznych, wprawdzie 
i w sferach wierzących wpływy wolnomułarskie 
umieją uwić sobie gniazdko (że wspomnę sprawę 
Taxil’a), wprawdzie rozbicie dosięga nawet hierar
chji Kościoła (przypominam wymianę listów epi
skopatów francuskiego i niemieckiego w r. 1921) —  
mimo to niema pewniejszej podstawy porozumie
nia międzynarodowego, niż dziedzina religijna. Jak  
dzieci zbłąkane wobec ojca, tak cale narody mu
szą odczuwać swoją jedność stawawając wobec 
spólnego Źródła. Osi i Ujścia wszechbytu. Musi 
wytrysnąć świadomość —  wiele rzeczy nas dzieli, 
ale też i wiele nas łączy: Jedno czcimy...

A  cóż stanie się z interesami narodów-państw ?
Przecież RonfliRty nie zaniRną, bo dopóRi 
pozostanie ro zro st iudności trw a ć  będzie 
i w alRa o byt. Żaden, ale to  żaden naród  nie  
zdecyduje się pośw ięcać swego istnienia w y
m aganiom  etyKi chrześcijańsR iej, a  jeżeli 

u stąpi, to tylRo pod przym usem  siły.

Cóż więc zmienić się może kiedykolwiek ?  
Zmieniać się mogą formy walki.

Pozostawiając na stronie wieczny pokój i nie 
zamierzając zamazywać istniejących przeciwieństw 
międzynarodowych, sądzę, że

czasow e zaw ieszenie broni aż  do ogranicze
nia w ład ztw a żydowsRiego nie zagrażałob y  
in teresom  żadnego n arodu chrześcijąńsRiego.

Uzgodnienie najżywotniejszych interesów na
rodowych z wymaganiami etyki chrześcijańskiej 
nie mogłoby naturalnie oznaczać prostego po
święcenia interesów jednego na rzecz innego na
rodu miusialoby łączyć w sposób możliwie do
skonały dążenia cywilizacyjno-religijne wraz z wie
dzą i sztuką polityczną. O stosunku obu dążeń 
rozstrzygałoby doświadczenie. Ale czyje ?  Jedyna 
organizacja międzynarodowa, niezależna w zamie
rzeniach od żydów, to Kościół Rzymsko-Katolicki. 
Wkraczając bezpośrednio w dziedzinę polityki 
Kościół narażałby swój bezcenny autorytet reli
gijny i moralny. Powstawać tedy winny we wszyst
kich krajach chrześcijańskich grupy złożoue z osób 
niezależnych i światłych, świeckich i duchownych, 
które czerpiąc z tradycyj narodowych i z trady- 
cyj Kościoła, wiążąc nacjonalizm z uniwersaliz
mem, porozumiewając się nawzajem, kładłyby pod
waliny porozumienia międzynarodowego. 
N acjonalizm  Jest s iłą  tw ó rczą  i żyw otną. By

łob y błędem  zapoznaw ać go.
Trzeba tylko odróżniać nacjonalizm od szowini
zmu. Szowinizm widzi w narodzie dobro najwyż
sze tout court, nie uznaje bowiem dóbr nadziem
skich, szowinizm mierzy wszelką działalność wy
łącznie interesem narodowym, nie uwzględnia na
wet oceny religijno-etycznej. Według szowinisty-

W arszawie do dworu króla polskiego... — po- 
jieszał się.

Echo sporu talmudystów i kontrtalm udy- 
:tów podolskich doszło już było do Warszawy, 
idzie znalazło uszy ciekawe. Otoczenie ducho- 
.vne króla Augusta I I I , czując w zwolennikach 
F ran k a przyszłych chrześcijan, nakłoniło kró
la do poparcia odszczepieńców żydowskich,, któ
rzy zaczęli się zbliżać nauką sw oją do chry- 
•itjanizmu, ja k  się zdawało.

Fran kiści zrzucili z siebie mądrość Talm u
du „niesłychanym  przeciw Bogu bliźnierstwem 
napełnionego", uznawali jednego Boga w trzech 
osobach ńierozdzielnego, wierzyli, że świątynia 
jerozolim ska nie będzie już odbudowaną, i że 
nowy, oczekiwany przez żydów Mesjasz już nie 
przyjdzie, ho ostatnim  M esjaszem był ich do
wódca.

W  rok po dyspucie kam ienieckiej (w czerw
cu r. 1758), wyszedł z gabinetu Augusta I I I  de
kret, który potwierdził wyrok biskupa Dem
bowskiego, talmudystów potępił, a kontrtalm u- 
dystów wziął pod szczególną opiekę, wystawiw
szy im list żelazny „naprzeciw zawziętości i 
usiłowaniu^ który chkolwiek bądź osób, tudzież 
rzeczonych, niewiernych talmudystów i otwo
rzywszy im na rozcież bram y całej Rzeczypo
spolitej Polsk iej".

Po raz drugi zwyciężył : Frank talmudy
stów. Z w ielkim  pospiechem w róciła cała gro
mada jego zwolenników podolskich,, którzy 
schronili się przed m ściw ą czujnością prawo
wiernych rabinów na ziemi tureckiej, do Pol
ski i rozbiła obóz tymczasowy w trzech wio
skach: w Uścieszku, Harm aekiem  i Iwaniu. 

Sam  wódz w iernej rzęs--” przybył na Podole 
-  »rućniu  1758 r.

? Umąwszy teraz na pewnych nogach, opan- 
listem  żelaznym i łaskaw ą protekcją 

polskiego, zaczął Fran k swoich wielbi

cieli organizować. Chodziło przedewszystkiem 
o środki do życia dla całe j „kom panji", o chleb 
powszedni dla różnorodnej rzeszy, która przy
biegła zewsząd do Iw ania, aby słuchać nauki 
m istrza. Uw ażający wszystkich,, bogatych i u- 
bogich, za swoje dzieci, urządził Frarfk rodzaj 
gminy kom unistycznej.

„Żadnej rzeczy nie będziecie m ieli za swoją 
w łasną — przykazał — wszystko, co posiadaj
cie, oddacie do wspólnej kasy". I  nikt nie oparł 
się temu rozkazowi. Bogaci powierzyli mienie 
swoje uczciwości wodza, tifa jąc mu bezwzglę
dnie. Tak Wielkim był wpływ „M esjasza", tak 
serdecznie przylgnęli do niego kontrtalm udyści, 
iż kobiety zdejmowały z siebie złote ozdoby, 
naszyjniki, bransolety, pierścienie i  oddawały 
je  skarbnikow i „kom panji".

Zabezpieczywszy w ten sposób swoich u- 
boższych zwoleninków przeciw nędzy, pomyślał 
Frank o sobie. Był nieomylnym wodzem licz
nej gromady, je j prawodawcą i prorokiem. 
Należało mu się wyróżnienie, jak iś  splendor, 
któryby podniósł, wzmocnił jego powagę, jego 

i stanowisko, uznanego wodza. W  tym celu ,oto
czył się dworem męskim i żeńskim, wybrał z 
„kom panji" najzdolniejszych „braci" i n a jład 
niejsze „siostry" i nakazał im służbę przy swo
je j osobie — m iał swoich szambelanów, jeździł 
karetą poszóstną i kazał siebie nazywać „pa
nem", a  sw oją żonę „panią". Panem, władcą 
absolutn.yńl swoich uczniów został djp śmierci, 
l a k  nazywali go wszyscy frankiści, m ów iąc: 
„pan powiedział, pan rozkazał" itp.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Fran k  my
ślał ciągle o stworzeniu nowej sekty, którahy 
uznała go prorokiem, księciem  panującym , w 
końcu królem. Przykład Szabbata ja  Cwi zapadł 
głęboko w jego am bitną duszę. Ale do zbudo
wania nowej w iary potrzeba licznych wyznaw
ców. a  „kom panja" rosła bardzo wolno. .Wpraw

dzie przybywali do Iw ania, gdzie „pan" miesz
kał, szabbatajczycy tureccy, wołoscy i węgier
scy, nie wszyscy jednak zostali przy jego boku.

I ubóstwo „kom panji" powstrzymywało je j 
rozwój. Ten i ów fran kista  rozporządzał w ięk- 
szemi funduszami, ale zamożnych nie było m ię- 

i dzy. nim i wielu, „pan" bowiem skarżył się cią
gle. że „bogacze nie chcą w ejść do w iary". Gar- 
nęli się do niego przeważnie ubodzy, prostacz
kowie, olśnieni urokiem  jego niezwykłej osobi
stości z magnetyczną siłą  jego energji.

Na początek starczyły ofiary, złożone przez 
zamożniejszych do wspólnej kasy, by jednak u- 
trzymać i nakarm ić około tysiąca głów,, potrze
ba na to obfitych środków. K asa „kom panji" 
wypróżniła się, nędza zaw itała pod ubogie 
strzechy ubogich chat, zajm owanych przez 
frankistów. Trzeba było na to ciężkie położenie 
radzić, ale ja k ?  P racą na życie zarabiać nie mo
gli frankiści, prawowierni bowiem żydzi zer
w ali z nim i stosunki, zam knęli im  wszelkie 
środki zarobku, szkodzili im na każdym kroku. 
Nie mogąc ich po dekrecie króla polskiego do
sięgnąć prawem, postanowili ich ogłodzić.

Zgłosić się do chrześcijan  po zasiłek, po 
zapomogę, nie m iał Frank jeszcze żadnej pod
stawy, nie był bowiem dotąd chrześcijaninem . 
W isiał w powietrzu między wyznaniem żydow
skiem a w iarą Chrystusową.

Nędza rosła z każdym m iesiącem . Już lu
dzie zaczęli chorować z głodu. Nie było innego 
sposobu... Trzeba się było ostatecznie przyłą
czyć do papujących, do posiadających znaczne 
fortuny i ' życzliwych. Z żydami F ran ka i  jego 
z w o l e n n i k ó w , n i e  wiązało, przeciwnie, dzie
liła  ich na wieczne czasy nienawiść, chrześcija
nie zaś w yciągali do heretyków rękę przyjazną, 
pomoc obiecując.

W ięc postanowił nareszcie ,,pan“ — „pójść 
razem ze swoimi do w iary chrześcijańskiej".



Nr. 2 4 .

cznego poglądu ile narodów, tyle dóbr tt*j«fyr” 
szycn, a poi tyk* poicra eoMC*ęlnie etykę. Szo* 
winizm to nacjonalizm ateistyczny, sadystyczny, 
antyuniwersalny (Ćf. „Prielom Nr. 7),
Jedynie synteza nacjonalizm u *  ch rześcijań 
skim  uniw ersalizm em  m ogłaby sta ć  się po
czątk iem  w yzw olenia narodów , u rzeczyw i
s tn ia ją c  powoli fron t m iędzynarodow y w  

Kwestji żydowskiej.
Chrystus Pan —  uosobienie miłości heroicznej 
zwyciężającej śmierć —■ zwycięży i teraz.

lira 1 1  l i i p i l
W e Florencji odbywa się obecnie międzyna

rodowa wystawa książki, w której bierze udział 
Polska.

W  porządku.
Organizację tego działu powierzył jednak 

rząd polski firmie żydowskiej M artKowicza 
z Warszawy, bo przecież w Polsce niema pol
skich księgarzy!

Pomocy zaś przy organizowaniu wystawy 
udzielał p. Mortkowiczowi pan poseł polski z Rzy
mu i G oldttand. - •>.■• <

Czemu nie ?
1 dziwić się potem, że w ilustracjach Zagra

nicznych przedstawiających sekcję polską wysta
wy —  figurują na pierwszem miejscu nosy gar
bate pp. Mortkowicza i Goldstanda. t>

Och Polsko 1 Polsko ł

Muzykanty polskie...
Społeczeństwo polskie jest dziwnie obojętne 

na to, kto je za granicą reprentuje w sztuce,litera
turze, polityce, handlu przemyśle. Zapomniano 
o tem, źe za granicą urabiają sobie o nas opinję 
na podstawie takich ludzi, jakich tam widzą. 
Wiadomą zaś jest powszechnie rzeczą, że za gra* 
nicą cieszymy się całkiem złą opinją. Zawdzięczamy 
zaś ją tym, którzy nas tam reprezentują.

Kilkakrotnie podawaliśmy w H aśle Narodo- 
w em  nazwiska żydów, którzy prawem Kaduka, 
reprezentują nas za granicą. Niestety, ani Mini
sterstwo Spraw Zagranicznych, ani społeczeństwo 
nie zareagowało odpowiednio na te rewelacje.

Gdyby to wydarzyło się U C2echów choćby, 
jakieżby tam powstało larum, przeciwko tym, 
którzy nieprawnie i ile reprezentują godność na
rodową czeską za granicą —  ale, U nas...

Mimo to, spróbujemy raz jeszcze zwrócić 
uwagę Polaków na nowe takty.

Kto nas reprezentuje za granicą w muzyce?
W Pradze odbył się niedawno festival mię-

Zanim io jednak uczyni, zemści się jeszcze raz 
na swoich prześladowcach, upokorzy ich, odda 
ich na pośmiewisko publiczno, ucieszy swoje 
mściwe serce widokiem ich bezsilnej złości. By 
tego dokonać, oskarżyi talmudystów7 o uprawia
nie mordu rytualnego i obiecał dowieść te j 
zbrodni w obliczu rabinów talmudystów. No
w ej dysputy zażądał.

Zżymali sio talm udyści, nie chcieli dyspu- 
tować z odszczepieńcem, ale zmuszeni do tego 
przoz rząd polski, staw ili się do Lwowa i kłócili 
aię z Frankiem  aż trzy miesiące (latem  1759 
roku).

Struwezy swoich wrogów długą dysputą, 
zatarł Frank p. radości ręce i rozkazał swoim 
przejść na katolicyzm.

Chrzest trankiatów zaczął się we wrześniu 
1759 r. Od września aż do grudnia ochrzciło sią 
we Lwowie około 600 kontr talmudystów ohójsj 
płci. Frank przyjął na chrzcie imię Józef.

Na tem  powinien był Frank zakończyć 
swoją działalność. Wprowadził swoich zwolen
ników do wiary, panującej w Polsce, 
zabezpieczył ich ra i  na aawaZe przeciw niena
wiści talmudystów, zapewnił im opieką rządu 
i możnych panów, ułatwi! im walką o byt, 
otworzywszy dla nich łródJa zarobkowania, 
zamknięte przez prawowiernych judaitów.

Ale nie o to chodziło Frankow i Jego natu
ra urodzonego wodza, zasmakował* w słodyczy 
panowania. Nie na to stał się chrzęściJninem, 
bv rozpłynąć się bes śladu w mowie nowej wia
ry, lecz na to, by rozkazywać swojej „kompa- 
njr\ Po jego głowie fantastycznej chodziły pla
ny bardzo śmiałe, dalekie. Marzył on o swobod- 
nera, w istneni państwie. Z t e n  marzeniem poje
chał do W arszawy, spodziewając slą, że rząd 
polek! uwzjrlęduł jego projekty. Ale w W arsza
wie znaleźli et* bystrzy 1 przenikliw i dygnita
rze, rodejrsuwtfjii wyd&i 3i< diWhttKiłńatastJ*

■ dzynarodowego Towarzystwa Muzyk! współcze
snej. Polskę reprezentowali: H erzenstein iW o lf-  
son.

W  P ary żu  na koncertach polskich repre
zentowali nas ostatnio.' Fitelberg, K ochan-K o- 
chańsKi, Rubinstein i Binental.

W Polsce zaś w W arszaw ie  redaktorem 
pisma M uzyka, poświęconego jak sam tytuł 
mówi, sprawom muzyki —  jest żyd H erzenstein, 
korespondentami zagranicznymi  ̂tego pisma są : 
z Wiednia, W olfson, z Paryża Binetal, z Berlina 
W eism ann,

A muzycy Polacy są tak wyprani z cywilnej 
odwagi, że milczą, raraioaami ściskają i, dają się 
usuwać w k ąt1

Wstyd 1

Kto reprezentuje
polskie prawo zagranicą?

W  ostatnich miesiącach odbyło się kilka 
międzynarodowych kongresów prawniczych, na 
które oczywiście była proszona i Polska.

Czy wiecie kto reprezentuje zagranicą nftsze 
prawo ? f

Pan profesor uniwersytetu krakowskiego... 
Rappppapppport!

Bo Polska to taki dziki kraj, że poiskieb 
prawników nie pósiada.

Czy Sejm ma jeszcze 
jakie znaczenie ?

(Na m arginesie koncesji m onopolowych).

Jak wiadomo, przed 4 tygodniami uchwalona 
została olbrzymią większością Sejmu rewizja kon
cesji monopolowych w myśl wcześniej istniejące
g o  rozporządzenia prezydenta Rzptej.

Wedle tej ustawy, rząd był obowiązany 
w okresie najbliższych 14 dni wydać urzędom 
podwładnym odpowiednie rozporządzenia wyko
nawcze. •-,!

Mimo jednak upływu 4  tygodni rząd takiego 
rozporządzenia nie wydał —  lekceważy sobie wi
docznie uchwały sejmowe a, stronnictwa poli
tyczne milczą.

Społeczeństwo polskie przygląda się tej ko- 
medji z dużym krytycyzmem i, czeka.

Oby jednak taka komedja nie poderwała 
całkowicie powagi Sejmu i Rządu. A  co się sta
nie, jeżeli społeczeństwo widząc lekceważenie Sej
mu uprawiane przez rząd, zacznie w ten sam spo
sób odnosić się i do Sejmu i do Rządu ? ł : <

" H A S Ł O  N A R O D O W S ' ___

warszawskiemu neofita, który mimo chrztu od
prawił ze swoimi zwolennikami jak ieś tajem nic 
czo obrzędy, nic przestał być w ładcą swoich 
uczniów, opierał się rozproszeniu ich po całym 
kra ju  i domagał się koniecznie osobnego, k a 
w ałka ziemi na skra jach  Rzeczypospolitej dla 
siebie i całe j „kom panji". A gdy frankiści za
częli rozpowiadać dziwy o sile cudotwórczej 
„pana" i o jego boskiem posłannictw ie, dema
sku jąc go nierozważnie, wówczas odgadło du
chowieństwo jego plany ukryte,, uwięziło go i 
stawiło przed sądem oficja ła  wrszaawskiego. 
Nie pomogła iyrn razem „panu" jęgo giętkość, 
niepospolita przenikliwość, i  dar padania zaw
sze po kociem u na cztery łapy. Daremnie bronił 
się, odpowiadając na pytania sądu ze zręczno
ścią znakomitego adwokata. Nie uwierzono w 
jego obronę i skazano go jako kłam cę, jako wi
chrzyciela, na dożywotne więzienie w twierdzy 
częstochowskiej.

Pew na część frankistów  odpadła od „kom
panii". Jedni zostali we Lwowie, inni udali się 
na Litwę i do m iast królewskich. Główny sztab 
F ran k a nie opuścił „pana" i poszedł za nim 
do Częstochowy. A gdy mu wypadki polityczne 
przywróciły wolność (w r. 1773), rusźyli z nim i 
w  świat, na tułaczkę. B y li z nim  w Bernie Mo- 
rawskiem , w W iedniu, w końcu w nadreóskim  
Offenbachu: Wołowscy, W ilkowscy, Pawłow
scy, Jakubow scy, Jasiń scy , Jeziorańscy, Rydeo- 
cy, Matuszewscy, Zielińscy, Łabęccy, Naimscy, ' 
Szymanowscy, Krasińscy, Czerniewscy, Markie- 
wicze, Kraśniewicze, Budzińscy, Kaplińscy, 
Rudniccy, Czyńscy, Zalewscy i t. d., pełnili przy 
„panu" ochoczo, z radością służbę: szambela- 
nów, gwardzistów, sekretarzy, lokajów , woźni
ców, kucharzów. Nazwiska polskie fabrykowa
ła sobie ta  czereda w sposób rozmaity. Jedni 
przyjmowali nowe firm y od swoich rodziców 
aJhrjflfltn^ch, albo dobrodziejów (Dybowscy), in-

Inwalidom zaś, sierolou i wdowom, które li
czyły na rewizję koncesji dziś, już możemy otwzr- 

, cie powiedzieć:
— Nie liczcie na ąic. Uchwały §eji|u> nie 

będą wykonane, rząd stanął po strónje dotych
czasowych koncesjonariuszy.

Kto z ramienia Polski 
walczy z nierządem li
W  jednym z ostatnich Nrów H asta  Nftro- 

dowego pisaliśmy, że do Polski zjeżdża w naj-j 
bliższych dniach z ramienia Ligi Narodów - »  
jakiś Lilientai czy Gotlieb dla zbadania terenów; 
na których pada najwięcej ofiar w handlu żywym' 
towarem.

Oczywiście, Polska ma również w Lidze Na-j 
rodów swojego eksperta dla walki] z _ handlem; 
żywym towarem- „ i * * - '  7

A  wiecie kto nim jsst* 
i ' Pan Posner. , . ^

C o ?  Mówicie, źe raz wreszcie) znalazł- afęl 
w Polsce właściwy człowiek na właściwem miej-) 
scu ?  Ha trudno nam odpowiedzieć na tę wasza^ 

'złośliwość, ażebyśmy nie odpowiadali za to przed; 
sądem. Obraza czci popełniona drukiem," Rozu-- 

'miecie? r - 7* 7'

M r n im  za sowa prasy.
r< _

W  Łodzi wychodzi wydawany w języku pol
skim dziennik E xp ress wydawany przez żydów-' 

Jakiego rodzaju demoralizację SZerży ów dzień- , 
nik W społeczeństwie tódzkiem, niech ' świadczy. 
spis tytułów, z jednego tylko nmheru, owego 
dziennika:

—  „Maśowa trucicielka".
— „Po dziesięciu latach katorgi".
—  „Trup noworodka w dole biologicznym*.
—  „Policja natrafiła na ślady zgwałcenia 

dwóch dziewczynek".
‘ —  „Maszyny oo fałszowania dolarów".

—  „Tajemnica odciętej ręki, znalezionej w gno
jowisku". 1 '

—  „Tragedja kazirodczej miłości brata z sio-, 
strą". .

I to wszystko nie w rubryce drobnych wia- 
dompści, gdzieś w najciemniemniejszyp kącie ale,ł 
rta pierwszych stronach, ostro i wyraźnie.

A  potem zastanawiamy się skąd tyle zepsu
cia w kraju, .

Dzięki takiej prasie!
Dzięki takim wydawcom!

ni od ich m iejsca pochodzenia (Buscy, z Buska; 
Brzeziccy i Brzezińscy z Brzezia; Jezierzańscy,' 
albo Jeziorańscy z Jezerzań; Lanckofońscy ' 
z Lancokoroną) i  jeszce inni polonizowali swoja 
nazwiska żydowskie (Krysy — Krysińscy; Schor,v 
czyli wół, W ołowscy; Josek, Josińscy, Jasiń scy ;’ 
Szymon, Szymonowscy, Szymanowscy; N uchem ! 
Nuchymscy, Nachymscy, Naim scy i  t  p. s 

Frankiści, którzy zostali w  W arszawie, p ra* , 
cowali w pocie czoła, aby zaspokoić potrzeby,/ 
„pana". Beczkam i szło do Berna i  Offenbacha' 
złoto, zarobione na m ytach, szynkach,‘ skle- [ 
pach, browarach. „Pan", rozporządzając znacz- 
nem i sumami, żył ja k  prawdziwy pan z  panów. 
Utrzymywał liczny dwór, konie, powozy, straż 
przyboczną, fi7ejliny dla sw ojej sórki, Ewy,

Frankow i przewróciło się w głowie. Kąpiąc 
się w cudzem. złocie, sięgał po tytuły. Zachciało 
mu się przynajm niej hrabstw a. Jeździł do W ie
dnia, aby wyżebrać lub kupię godność hrabiow
ską. Nie udała mu się ta  sztuka, więc miano
wał się w Offenbachu sam  baronem-

Historycy zarzucają mu rozpustne życie. 
Był w istocie rozpustnikiem. Nauczył się nar 
m iętnych pożądań zmysłowych w T u rc ji od 
szabbatejeżyków. Nie jego córce służyły ładne 
„frejliny", które sam wybierał, lecz głównie je
mu, jego chuciom.

Zarzucają mu także historycy, nie znając 
jego planów, że oporem swoim opóźnił spol
szczenie i uspołecznienie „kom panji". „P *n “ 
nie pozwolił przecież swoim uczniom rozpłynąć 
się w nowem otoczeniu, zakazał im bratać się 
z ludnością rdzenną, żenić się z ich córkami, 
uważał ich mimo chrztu za członków osobnej 
sekty, a siebie za nieomylnego „M esjasza", trzy
m ał ich aż do śm ierci mocną ręką w cuglach'.

(C. d. a).

  _______ ._________ ._________ a.
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Skończyć z o sz u st ,. !
Żydowska firma „Eksport Polski" Warszawa, 

Dzielna 25 ogłasza stale w „Ilustr. Kurjerze Co
dziennym", że za 17 złotych daje 375 przedmio
tów wartościowych.

Ażeby ostrzedz całe społeczeństwo polskie 
przed tą firmą podajemy spis owych przedmio- 
tę w :

200 szpilek.
50 igieł.
500 guzików itd.
Ogólna wartość owych przedmiotów wynosi 

9— 10 zł, czyli na czysto zarabia owa firma 7— 8 
złotych.

Wogóle „Kurjer krakowski" zamieszcza bar
dzo wielką ilość tego rodzaju ogłoszeń, firm ży
dowskich —  niechaj więc społeczeństwo polskie 
pamięta o naszem ostrzeżeniu.

Teatr Bagatela dla żydów.
Teatr Krakowski „Bagatela" zaczyna przysto

sowywać swój program do gustów żydowskich.
Oto, jak donoszą komunikaty tego teatrzyku, 

w najbliższym czasie ma się tara ukazać na sce
nie żydowska sztuka „Dybuk".

Jest to sztuka, w której biorą udział na sce
nie sami żydzi, chasydzi, a tłem jej fantastyczne 
obrządki żydowskie, hebrejskie melodje majufe- 
sów itp.

Pono, właściciele „Bagateli" otrzymać mają 
za wystawienie „Dybuka*... order odrodzenia Pa
lestyny a od p. ministra Oświaty St. Grabskiego, 
za tak pospieszne zrealizowanie ugody polsko- 
żydowskiej w zakresie kulturalnym, „specjalny 
dyplom w szkole warjatów".

Co jednak da za to obywatel krakowski oby
dwu dyrektorom?

Zobaczymy.

Polahu!
zastanów się ile dajesz na 

cele palestyńskie?
Przed kilku dniami ogłosiła centrala żydow

skiego funduszu narodowego wykaz wkładek 
wpłaconych przez żydów z całego świata, za mie
siąc kwiecieńfb. r.

Okazuje się z niego, że 
n a pierw szem  m iejscu  znajduje się PolsKa. 
pod względem wkładek przewyższając nawet 
bogatą Amerykę.

Żydzi z Polski złożyli w kwietniu na cele 
palestyńskie 6.490 funtów szterlingów tj. około
130.000 złotych. Na drugiem dopiero miejscu, 
znajdują się?.Stany Zjednoczone, na trzeciem 
Niemcy itd.

Zaznaczyć należy, iż przed rokiem dali żydzi 
z Polski na ten sam cel tylko p ołow ę tej kwoty 
co świadczy dobitnie o tem, że stają się w Pol
sce coraz bogatsi.

Polaku! Pamiętaj, że kupując cokolwiek bądź 
u żyda, dajesz pewien procent na ceie żydow
skiej Palestyny, gdy twoja Ojczyzna jest w nę
dzy i biedzie.

Niszczą Palestynę, 
ja k  niszczą Polskę.
Pisma żydowskie ogłaszają raport prof. Her

berta Samuela, byłego wysokiego komisarza Pa
lestyny o stosunkach jakie tam panują.

Otóż ogólna liczba żydów wynosiła tam 
w marcu r. b. 108 tysięcy.

W  mieście Tel Aniw wypada jeden handel 
na 38 żydów. Oczywiście, w takich warunkach 
paskarstwo kwitnie tam w najlepsze. Ideowcy ży
dowscy niszczą tak Palestynę, jak to czynili po
przednio z Polską.

Zemsta Boga bywa nierychliwa ale ••• spra- 
wiedliw«!

„Niech żyje Polska'*...
Do Lwowa wrócił z emigracji do Palestyny 

syn kupca żydowskiego Spat.
Opowiada on żydom lwowskim publicznie, 

przy każdej sposobności:
—  Wy tu narzekacie na Polskę. A  ja  wam 

powiadam: całujcie każdy skrawek ziemi polskiej, i

Tam w Palestynie nędza, głód, brud, wy
zysk. Wyjechało nas ztąd wielu z majątkami —  
wróciliśmy żebrakami. Mimo to, na okręcie, któ
rym wracaliśmy do Polski śpiewaliśmy:

— Jeszcze Polska nie zginęła 1
—  Niech żyje Polska 1

*
Jest to fakt autentyczny.
Nie łudzimy się więc, że żydzi będą od nas 

emigrować masowo —  przeciwnie, twórzmy pol
skie warstaty handlowe i przemysłowe corychlej, 
popierajmy je mocno, gdyż żydzi widząc, że w Pa
lestynie do niczego nie dojdą —  będą coraz sil
niej usiłowali nas skrępować ekonomicznie.

Baczności —  nie lekceważmy sobie sytuacji.

Bi, którzy bnify popierać 
państwowość polski!...

Żydzi zobowiązali się popierać dążenia pań” 
stwowe polskie...

Onegdaj odbyła się w Krakowie w sądzie 
okręgowym karnym rozprawa przeciwko 

pięćdziesięciu dziewięciu żydom 
oskarżonym o należenie do nielegalnego, komu' 
nistycznego, dążącego do rewolucji społecznej* 
związku Jugend.

Dziesięciu oskarżonych zostało skazanych na 
4 tygodnie ścisłego aresztu, czterdziestu na 2 ty
godnie. Wśród skazanych znajdują się 2 studentki 
Uniwersytetu krakowskiego (jakie konsekwencje 
wyciągną stąd władze uniwersyteckie?) oraz dwóch 
urzędników.

Czy panowie ministrowie od ugody wiedzą, 
że ci wszyscy skazani teraz będą popierać dąże
nia państwowe polskie?

Czy panowie ministrowie od ugody wierzą 
w to 7 bo... my i społeczeństwo polskie absolut
nie takiej wiary nie mamy ! #

Co si§ dzieje %
LW Ó W .

Nadanie now ych Koncesji.
W e Lwowie nadano kilka koncesji upoważ

niających do sprzedawania spirytusu następują
cym petentom: Kronik, Seif, Cytronenblat, 
K essfer, S tern  i K reps.

Oprócz wymienionych, koncesje upoważnia
jące do sprzedaży spirytusu na prowincji otrzy
mali : S ch re ie r w Ottynji, L ih erm an  w Stani
sławowie, Zeif Ssdowa Wisznia, B ern er Mei- 
kech Chyrów, Feld m an a Kołomyja, E . S tern - 
berg Czortków, K am m er S tersch u ss, Landes 
w Tarnopolu, O berlander Drochobycz. Wszyscy 
wyżej wymienieni posiadają oprócz tego realności i 
zajęcia inne, z których śmiało czerpać mogą 
swoje dochody.

A inwalidzi, emeryci oraz biedne wdowy 
i sieroty na koncesje dalej czekają.

NOWY TARG.
Nowocześni p atrjoci.

Wielkie wrażenie w mieście wywołała wiado
mość, że Rada miejska uchwaliła przy poparciu 
„inteligentów* popierać nadanie koncesji na 
hurtownię piwa żydowi Haromerschlagowi. Wi
docznie Rada miejska wychodzi z założeenia, że 
lud jeszcze mało pije i misję rozpicia okolicznego 
ludu najlepiej może spełnić żyd,

Katolików należy utrącać a żydowi pomagać 
do wygodnego życia.

ROZWADOW.
Zażydzenie miasta i to w samem centrum 

jest tak wielkie, że procesja w uroczystość Bo
żego Ciała nie może się odbywać po rynku, po- 
niewać wszystkie domy z wyjątkiem trzech są 
w rękach żydowskich. Nie tracimy jednak na- 
dzieji, że stosunki się zmienią, gdyż są poważne 
usiłowania w dążęniu ku lepszemu. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku, skoro tylko czwarty dom 
wykupimy z rąk żydowskich, będziemy uroczyście 
szli w -procesji przez Rynek. Dajże nam Boże 
doczekać tej pięknęj a tak upragnionej chwili. 
Dołożymy wszelkich starań, aby Rozwadów był 
jaknajrychlej polskiem miastem.

ŁUKuW.
Sam i Polacy idą żydom n a  ręKę.

U nas w Łukowie ciężkie czasy. Nikt tu 
prawie nie wie o istnieniu „Hasła Narodowego",

Kto to są w Polsce 
wolnomyśliciele ?

Jest to sekta, taka jak badacze pisma świę
tego, anababtyści i t. p. Sekta ta wydaję pismo 
w Warszawie p. t. „Myśl W o ln a", w którem pro
paguje bezwzględna bezwyznaniowość.

Kto daje pieniądze na ten cel i kto są owi 
wolnomyśliciele —  świadczy najlepiej lista skła
dek pieniężnych zamieszczona w ostatnim n-rze 
Myśli Wolnej.

Czytamy tam :
„Na fundusz stowarzyszenia wpłynęło: od ob. 

G rasberga 100 zł., od ob. Silberbogena 10 zł., 
Ogrodowicza 5 zł., GuzicKiego 5 zi., Szlifer-  
steina 10 zł., W isch olca 15 zł., Z ukerm anna  
10 zł,, C ym erm anna 5 zł. i t. d.

Do grupy tych wolnomyślicieli należy też, 
jak wiadomo, niedoszły prezydent Rzpltej Baudo- 
uin de Courtenay.

Bylibyśmy mieli ładnego prezydenta, co ?

Pół miłjooa niszczycieli!
Pół roku temu, alarmowaliśmy opinję publi

czną polską, że Sejmowe Koło żydowskie czyni 
gwałtowne starania u rządu, by ten nie wydalał 
z Polski pół miljona żydów, przybyłych w czasie 
wojny z Rosji do nas.

Sprawa ta znajduje się obecnie w połączo
nych komisjach sejmowych: spraw zagranicznych 
i administracyjnej. Dotychczas nie została załat
wiona.

Tymczasem, jak dowiadujemy się z autenty
cznego źródła, —  w czasie rokowań z żydami, 
rząd zobowiązał się załatwić tę sprawę przychyl
nie dla żydów.

Co to znaczy ?
A  jeżeli komisje sejmowe inaczej ujmą spra

w ę? !
Dziwne to doprawdy i wartość uchwał sej

mowych mocno kompromitujące, zobowiązanie.

s całei Polsce ?
o budzącej się w kraju reakcji przeciw rozpano
szeniu się żydostwa. Są jednak tacy, nieliczni zre
sztą, którzy radziby wyzwolić się ekonomicznie, 
niestety, tych paru chrześcijan, którzy posiadają 
tu swoje sklepy, nic nie czyni w  K ierunku  
w sp ółp racy  i odzydzenia się. Jakżeż bowiem 
Polacy kupować mogą u Polaków, jeżeli ci ku- 
ncy polscy nie tylko, że odnoszą się do sw ej 
Klijenteli grubjańsKo, ale nawet nie m a ją  zu 
pełnie najpotrzebniejszych tow arów .

A  u żydów? —  U żydów i grzeczność i wy
bór towaru, jednem słowem: zalety, cechujące 
prawdziwego kupca.

Cóż znaczyć będą wysiłki poszczególnych je
dnostek, jeżeli Kupcy ch rześcjań scy  Kpią po- 
p rostu  z dobrych 'ch ęci Polaków  i zm uszają  
przez to do kupow ania po daw nem u u żydów.

Panowie czas najwyższy zastanowić się nad 
tem, i ocknąć się!

W ac.
ŁĘK A  SZCZUCINSKA p. D ąbrow a K. T arnow a, 

K arczm a w brew  woli ludności.
W  ubiegłym roku odbył się w Łęce plebi

scyt, który zawyrokował o istnieniu K arczm y  
niejakiego A nter L an gera, żyda naturalnie. Cala 
ludność Łęki głosowała za zniesieniem  k a rcz 
m y, jednakże w niedługim czasie wpłynęło do 
starostwa w Dąbrowie (k. Tarnowa) podanie Lan
gera zaopatrzone pieczęcią gm inną Łęki szczu- 
cińskiej. 1 oto dzięki poparciu wójta K ołodzieja, 
karczmarz Langer przesiadujący całymi dniami 
przed drzwiami kancelarji referenta tych spraw 
w starostwie dąbrowskiem, otrzymał pozwolenie 
na prowadzenie w dalszym ciągu swej karczmy.

W bieżącym roku wójt tutejszy narzucił po- 
nadtu kandydaturę karczmarza n a radnego gm i
ny. Odbyła się pijatyka przy beczce piwa, ofia
rowanej przez Langera. Wyborcy wypili „prote
stując".

Sprawa ta była głośną w całej okolicy, nikt 
jednak z ludzi wpływowych (duchowieństwo) nie 
stanął temu na przeszkodzie.

Możeby. jednak Województwo Krakowskie 
zechciało się tą sprawą zainteresować ?  !

Obserwator. 
W ĘGRZCE.
Szynkarz rozp ija  i d em oralizuje m łodzież.

W  dniu 1.1 1925 roku Szymon Wohifeiter* 
właściciel szynku w Węgrzzach, sprzedawał wódkę 
w swej szynkowni mimo święta Nowego Roku, tak
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osobom cywilnym, jakoteż i osobom wojskowym.
Tenże pomimo ciągłego upominania go przez 

zwierzchność gminną, by przestrzegał przepisów 
szynkarskich i pomimo trzykrotnego ukarania go 
przez Starostwo nie stosuje się do postanowień 
ustawy, co działa bardzo demoralizująco na mło
dzież.

Chcąc tym anormalnym stosunkom raz na
reszcie położyć kres, Zwierzchność gminna zażą
dała od władz ograniczenia sprzedaży alkoholu 
oraz odebrania koncesji Wohlfeitlerowi jako trzy
krotnie karanemu za przekroczenie ustawy o szyn- 
karstwie.

Czy żądanie zwierzchności gminnej odniesie 
skutek, przyszłość okaże.

ŻABNICA kolo Żywca.
Ksiądz klijentem  żydowskim.

Jak pojmują hasło „Swój do swego” niektó
rzy księża (na szczrście bardzo nieliczne wyjątlnl), 
może zaświadczyć proboszcz z Żabnicy Ks. 
S tanisław  Ja ra s z , który na odmalowanie swego 
Kościoła kupuje pokost w firmie żydowskiej w 
Żywcu i to w większych ilościach.

Czyż dziwie się potem, gdy za przykładem 
takiego pasterza L jego owieczki ciągną do ży
dów ? ...

Księże proboszczu, opamiętania!

DZIEDZICE.
K rakow ska D yrekcja kolejow a tory  ta je  żydów-

Dla Polaków kolejarzy w Dziedzicach smutne 
nastały czasy. Do niedawna naczelnikiem ekspo
zytury parowozowni w Dziedzicach był dobry Po
lak śp. Hrebiczek, który zmarł w ubiegłym roku.

Cóż czyni krakowska Dyrekcja koleiowa?
Następcą po śp. Hrebiczku mianuje ra d cę  

kolejowego, żyda Bucka.
P. Buck znany był dobrze za czasów austrjac- 

kich w Boguminie, nic też dziwnego, że Polacy 
nie mają zaufania do naczelnika żyda, którego 
forytuje krakowska dyrekcja kolejowa.

Wstyd to, zaprawdę, że nie znaleziono ni- 
kogo godnego z Polaków na to odpowiedzialne 
stanowisko (podlega. mu parowozownia w Biel
sku), a obsadzono je żydera.

Wstyd, jeszcze raz wstyd 1

Pielgrzymi polscy 
kupują towary u żydów.

Pisma wiedeńskie antysemickie donoszą, że 
pielgrzymka polska w liczbie 400 osób, powra
cając z Rzymu, po zwiedzeniu katedry św. Szcze
pana, Schonbrun i t. d. kupowała w sklepie 
Gerngrossa,

Pisma stwierdzają, że Polacy nie ponoszą tu 
winy, lecz równocześnie zapytują, kto pielgrzy
mów tam zaprowadził, skoro przy Marienhilfet- 
strasse znajduje się mnóstwo dobrych, starych 
i chrześcijańskich firm.

Nad tem nie wolno nam przejść do porządku 
dziennego. Zagranica sądzi nas tak, jak nas widzi.

Czy może nas szanować brzydzący się ży
dem rodowity wiedeńczyk, gdy widzi, że piel
grzymka przybyła z Rzymu, a więc złożona je
dynie z ludzi wierzących, omra, choćby nawet 
przez pomyłkę, sklepy chrześcijańskie, a kupuje 
wszystko u żydów.

To samo zdziwienie objawi każdy, kogo 
żydowsko-lewicowe teorje nie pozbawiły kryty
cyzmu.

Sądzimy, że podobne pomyłki nie będą miały 
więcej miejsca.

Polskie kina
wysługują się żydom.

Powszechnie wiadomo, że żydzi stale wy
myślają coraz to inne sposoby deprawowania, 
poniżania i upadlania duszy aryjskiej.

Najnowszym takim wynalazkiem, nadającym 
się nadzwyczajnie do tego celu, to obecne kino. 
Uczy ono popełniać oszustwa wszelkiego rodza
ju, dokonywać włamań i dopuszczać się zbrodni 
najpotworniejszych. Uczy bezwstydu, a pod po
zorem pedagogicznym propaguje wśród młodzie
ży najohydniejszą rozpystę.

Oto jeden cel żydowski spełniony. Chrześci
janin wychowany na zbrodniarza.

Jest jeszcze Cel drugi t. j. apoteoza żydostwa 
j wykazy warke jego wyższości nad światem chrześc i- 
jir.skim.

Do tego zaś celu również służą żydom kina 
„ i to nie tylko żydowskie, ale prawie, że bez wy- 
| jątku chrześcijańskie prze* wyświetlanie obrazów 

uwielbiających cnoty Izraela.
W Krakowie ten objaw zaczyna być szcze

gólnie niebezpieczny. Od czasu bowiem, gdy je
den z kiniarzy, o czem już dawniej pisaliśmy, od
waży! się drukować ogłoszenia po żydowsku, aby 
w ten sposób przypodobać się żydowskiej kii* 
jenteli i napełnić kasę, znalazło się kilku naśla
dowców,  ̂którzy z zapałem godnym lepszej spra
wy  ̂wyświetlają żydowskie obrazy i reklamują je 
w żargonie.

r Od 4 czerwca 1924 r. wyświetlało kino „No
wości “ obrzydliwy film p. t. „Ziemia obiecana", 
wysławiający religijność, uczciwość i bezgraniczne 
poświęcenie się żydów, godzących się nawet ra
zem z rabinem na małżeństwo żydówki z chrzęści • 
janinem, który życie gotów był stracić w obro
nie interesów żydowskich.

Ten film poucza nas, że za nadzwyczajne za
sługi dla żydostwa, może chrześcijanin być mę
żem żydówki.

Właściciel kina „Nowości" nie tylko wyświe
tla ten żydochwalczy film, ale jeszcze streszcze
nie, rozdawane na widowni, redagowane zupeł
nie w duchu żydowskim kończy następującą 
uwagą:

„Katastrofa rzuciła ziarno przyOŃerza (!) po- 1 
między dwoma światami. Ewolucja pojęć (!) na
szego pokolenia znajdzie może drogę do ziemi 
obiecanej

Tą „ziemią obiecaną" to małżeństwo z ży
dówką (1), I ten kiniarz nie gardzi sam sobą, za 
to przymilanie się żydom i skomlenie, aby raczyli 
rzucić grosz, który on z procentem im odda. 
A Polacy zamiast pluć, chodzą spokojnie na te 
widowiska.

Drugim pionierem judaizmu w Krakowie to 
właściciel „Uciechy" p. Francmann.

Bezwstyd tego pana przechodzi już wszelkie 
granice, gdyż ogłaszając film, przedstawiający 
otwarcie uniwersytetu (czytaj hederu) zydowskie- 
do w Jerozolimie ryzykuje nawet takie zdanie:

„Jest to film, który każdy kulturalny (1) czło
wiek zobaczyć powinien".

Celem dokładnego poinformowania naszych 
Czytelników do czego zdziczenie obyczajów z po
wodu chębi zysków w Krakowie dochodzi, przy- 
tabzamy ulotkę reklamową p. Francmanna w ca
łości : _____

,2SL „ U C I E C H A ‘* s,ai ° r n"
Dziś i dni n astęp n y ch :

Uroczyste otwarcie

w Jerozolimie
Najaktualniejsze zdjęcia z Palestyny w 7 częściach.
Zdjącia wykonane przez polskich operatorów, któ
rzy udali się do Palestyny z delegacją prasy pol
skiej i żydowskiej na uroczystości otwarcia Uni

wersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

P o  raz pierw szy w filmie

niezwykle in teresu jęce zd jęcia  ca łeg o  n o
w o czesn eg o  d orob k u  żydow skiego w P a 

lestynie.

Jest to film, który każdy kulturalny czło
wiek zobaczyć powinien.

W filmie zobaczycie wiele znanych osobistości 
jak : Lord Balfour, Prof. Weicman, Sokołow, Dr. 
Thon, Konsul polski w Jerozolimie Dr. Hubicki, 
Naczelnik policji Halpern, rektor Bloch, posło
wie : Farbstein, Lewin, Epstein, senat. Bodek, ra
bin Kuk, Wysoki komisarz Herbert Samuel i wie
le innych.

Przedstaw ienia codziennie od godz. 6, w sobotę 
od godz. 3 popoł. _____

Według p- Francmanna Weicman, Sokołów, 
Thon i inne różne żydy, to takie „potrzebńją 
bycz osobistości" aj waj 1 że aż w kinie trzeba 
ich oglądać, jakbyśmy nie mieli ich aż za dużo 
na Kazimierzu, Nalewkach i prawie, że na każ 
dem mieiscu. W idocznie u  p. F ran cm an a  n aj- 
więKszym dostojnihiem  na św iecie je s t  rab in  
żydowsKl.

Zaczyna się już jawna propaganda filosemic" 
ka, a Kraków jeszcze śpi i pozwoli plugawić ję' 
2yk polski przez drukowanie służalczych ogłoszeń- 

Jak diugo jeszcze pozwolimy truć społeczeń
stwo takim panom Francmanom ?

Ta propaganda żydowska musi ustać! Spo

łeczeństwo musi się wypowiedzieć i wezwać tych 
żydowskich służków, aby zaprzestali tej bezecnej 
żydofilskiej roboAy, bo tu jest polska ziemia. Je 
żeli zaś chą służyć interesom żydowskim i sławić 
wielkość i szlachetność Judy, to mogą to czynić 
ale tylko... w Palestynie.

W  końcu nadmieniamy, że właściciele obu 
wspomnianych kin drukują afisze u żyda Józefa' 
Fischera.

JaK odżydzić 
PolsKę ?

Stworzyć nowy przemysł zb iorow y!

W  Polsce, niestety, wielki i drobny prze* 
mysł prawie całkowicie należy do obcych i osią
gane przez niego olbrzymie zyski, bądź mają stały 
odpływ w obce Kraje, bądź też dostają się do 
kieszeni m iejscow ego w rogiego nam  żyw iołu .

Prócz przemysłu, szeroko rozgałęzione po
średnictwo, banki, handel, eksport i import znaj
dują się w szponach żyda i nieliczne placówki 
i kooperatywy polskie, jako zależne od h arto w 
ników żydów, a przytem przez społeczeństwo 
zbytnio nie popierane, rozwijać się nie mogą 
i przez wyzysk hurtownika prowadzą Żywot 
suchoiniczy, a  naw et się likw idują.

Ponadto produkty rolne zan.m dostaną się 
do rąk miejskiego soożvwczy przechodzą przez 
ca ły  szereg rozm aitych  spekulantów  i po
średników  Żydów, co z konieczności wytwarza 
drożyznę i u zalełn ia  w ytw órczość k rajow ą  
od źydow stw a.

Polacy mają tylko jeden monopol, który 
nazwałbym, wielkim skarbem, —  wrodzone zdol
ności i zdrowe ręce do pracy i gdyby oba te 
czynniki dały się skoordynować, silnie zespolić, 
Polska z pod strasznego obecnego jarzma wydo
być by się mogła, stwarzaając nowy przemysł, do 
którego żyd nie miałby żadnego dostępu.

Nowy przemysł mógłby wytworzyć tylko stan 
rolny przez przetwarzanie wszystkich płodów wiej
skich i zakładanie w miastach hurtowni, a prze
dewszystkiem bezpośrednie ujęcie w swoje ręce 
dostaw do wojska, do zarządów miast, do koo
peratyw i sklepów polskich.

Rolne organizacje nie mogą składać się z jed
nostek, a z całych okręgów i powiatów i samo
obronę rozpocząć od budowy nowoczesnych mły
nów podiug wymagań najnowszej techniki i w pier
wszym rzędzie dążyć d i  potanienia w miastach 
chleba i potanienia w przemyśle pracy, a co za 
tem idzie potanienia wszystkich wyrobów fabrycz
nych i rękodzielniczych. Ani jedno ziarno jakiego- 
wiek zboża nie powinno odpłynąć ze wsi w nieprze
robionym stanie, czy to wewnątrz kraju, czy na 
wywóz za granicę. Jeżeli od zboża usunięci zo
staną pośrednicy, kupcy, hurtownicy i obecni mły
narze, sami żydzi, to choćby potowa zysków osią
gana obecnip przez nich wsz>sUich, pozostała dla 
rolników-przetworców. rolnictwo ogromnie się 
podniesie, a z ich dobrobytem wytworzy się dobro
byt ogólny i jednocześnie wszystko potanieje.

Prócz zbiorowego przemysłu młynarskiego 
rolnictwo zbiorowe ma przed sobą wiele prze
mysłu innego: piekarnie w miastach, krochmalnie, 
olejarnie, miodosytnie, gorzelnictwo, browary, 
suszarnie, masarnie i inne, jakie wydajność wsi 
wytworzyć może.

Gdyby posiadacze rolni większej i mniejszej 
własności zdołali się zorganizować i pójść ręka 
w rękę solidarnie, dokonaliby cudu, wytworzyliby 
ogólny dobrobyt, wydobyliby całą pracującą lu
dność polską z jarzma poddańczego, a żyda przy
musili do dobrowolnej emigracji.

Kapitał na nowe inwestycje, jakiejby on nie 
był wysokości, za granicą znaleźć można, ale, 
niestety, zjednoczenie stanu rolnego, zdaje mi się 
nie jest do pokonania, „bo tak jak jest, jest do
brze, Mosiek przyjdzie, z góry zapłaci i zboże ze 
spichrza sam zabierze", a że po kilkunastu la* 
tach syn dziedzica zostanie szoferem u Moska, 
a córka boną u Szmulka, a może służącą u u- 
służnego pachciarza Abramka, to kochany papa 
przedwcześnie myśleć o tem nie chce.

„Nasze domy, wasze ulice" w stolicy i we 
wszystkich miastach Polski to nie są przechwał
kami żydów, jest to fakt dokonany, ale bolsze
wik za plecami nie stoi i „pod stienku na roz- 
strjeł" jeszcze nie stawia, to bawić się możemy, 
jak gdybyśmy nic lepszego do roboty nie mieli.

Biedna Polsko! Dlaczego masz tak dużo kan
dydatów na nmńsiiów, na prezesów, na dyrekto
rów, na senatorów, na posłów i na innych do
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stojników skwapliwie garnących się do zdobycia 
foteli, a mało masz ludzi organizatorów zdrowej 
twórczej pracy zbiorowej?

Wielką usługę dla kra u powinna oddać ró 
wnouprawniona kobieta Polka, lecz jak duszę jej 
odrodzić, jeżeli matka, wychowawczyni narodu, 
bezmyśnie przyczynia się do odpływu pieniądza 
w obce kraje, dając pierwszeństwo wyrobom po
chodzenia obcego, choćby one były nie lepsze 
od wyrobów krajowych. Gdyby wszystkie orga
nizacje kobiet Polek zdobyy się na solidarność 
i powołały członków wszystkich innych organiza
cji społecznych do samobrony i zaprzestania fa
woryzowanie wyrobów zagranicznych, w miastach 
powstawałyby nowe placówki polskie i stopniowo, 
łącznie z przemysłem rolnym, przemysł w Polsce 
przechodziłby w ręce polskie. _

Oby znaleźli się ludzie silnej woli i zdoiali 
powołać uśpionych do twórczej piacy zbiorowej.

Antoni

Rękodzielniku polski 
czy Ci nie w styd!?

Onegdaj odbyły się w Krakowskiej Izbie Rę
kodzielniczej wybory do jej zarządu.

Po raz pierwszy 
wprowadzony został do płezydjuni Izby żyd, sto
larz Steinberg, jako skarbnik. Stało się to na 
wniosek polskiego rękodzielnika ZaEulsKiego oraz 
kilku jemu podobnych żydowskich wujków.

Jeżeli tak dalej pójdzie, w niedługim czasie 
spotka Krak. Izbę Rękodzielniczą ten sam los, co 
i cechy Krakowskie, które dzięki wujaszkom ży
dowskim w rodzaju Zakulskiego, zaiydziły się.

Oto, jakich ludzi wprowadzają Zakulscy do 
prezydjum Izby Rękodzielniczej 1

Czy rzemieślnicy polscy pozwolą na to i prze
ciwko takiemu wyborowi nie zademonstrują, czy 
będą mieli tyle cywilnej odwagi — zobaczymy 
Czekamy 1

Dzięki ugodzie tukich
będzie miało wojsko 

dostawców!
Urząd gospodarczy w Krakowie zamów'* 

w pracowni'stolarskiej Grunberga 12.000 paczek 
służących do przechowywania sucharów.

Zamówione paczki wykonane miały być z naj
lepszego materjału (długości 76 na 34 cm. zaś 
grubość deszczułek wynosić miała 12 mm.)

Grunberg otrzymał z góry a conto zamówień
2 5 . 0 0 0  złotych, a dostawę zaś uskutecznić miał 
w podanym przez Urząd gospodarczy terminie.

Dobra okazja trafiła się Griinbergowi do zro
bienia dobrego interesu, więc umiał sposobność 
tę wykorzystać. Oto zamówione paczki wykonał 
z lichego materjału, licząc za paczkę 13 złotych, 
gdzie jego wyrób wraz z materjałem i okuciem 
kosztuje najwyżej 4 złołe.

Dodać należy, że od jednej paczki Grunberg 
płaci robotnikom od 60— 80 gr. zaś paczek takich 
dziennie sporządza fabryka około 150 sztuk.

Jak z tego widzimy, interes szedł nieźle, a za
robek był pewny.

Gorzej było, kiedy zjechała komisja po od
biór owych paczek i kiedy przy odbiotze odrzu
ciła lwią część dostawy, uznając materjał za lichy, 
zaś wykonanie za nieodpowiednie.

Grunberg i tem się nie zmartwił, bo paczki 
ocfrzucoae poprzerabiać kazał, a czy komisja o d 
biorcza się tem zadowolni —  to sprawa druga. 
Przed tym wyzyskiwaczem pracy ludzkiej i ma- 
cherem dostawowym, ostrzegamy ze względu na 
dobro publiczne.

Nakazy chwili.
ja k  odżydzić handel poSs'i ?

1) Kupiec nołski m usi się w ięcej i n 
teresować giełdą i rynR am i św iatow ym i.

2) Kupcy powinni sobrn ;x d»e »ęee i opro
wadzać towary hurtownie w prost ze źród ła, a 
to przy pomocy większego grona swych towa
rzyszy, czego bowiem nie zrobi jednostka, to do
konać ootrafi gromadka. W ten sposób stworzy 
się hurtow nie pelsKie Których brak w kraju, 
te bowiem, które są, przeważnie Kupują to w ar  
U żydów, nie posiadając, z pow-odu braku cr- 
ganizacii, gotówki na sprowadzenie towaru wprost 
ze źródła.

3) Zamiast tworzyć małe B(jre‘zierai e“, za*
' a dać spółki ak cyjn e, handlowe itd.

4) Rząd powinien nie udzielać kart prze
mysłowych niefachowcom.

5) Niefachowcy, którzy dotychczas zakładali 
sklepy, niechaj raczej przerzucą się na wieś.

6) Zakładać sklepy takich działów, których 
mamy mało, a które przeważnie są w rękach ży
dowskich.

W. P. młody handlowiec.

M i  pilili 60. D i i i i ń
Za pośrednictwem „Hasła Narodowegou za

pytuję się publicznie OO. Dominikanów w Kra
kowie, co zmusiło ich do wpuszczenia kilku ży
dów do jatek dominikańskich przy u!. Stolarskiej 
i przyjmowania judaszowskich srebrników w po
staci czynszów od p. Obsfeldów, Laufrów, Ple- 
szowskich i t.p . Czy na wyżej wspomniane loka
le nie było reflektantów katolików?

Od kilkudziesięciu lat społeczeństwo wysila 
się, ażeby za wdowi grosz wykupić kościół św. 
Agnieszki w Krakowie i oddać go w opiekę na
szemu duchowieństwu, wobec wyżej wspomniane
go jednak faktu na przyszłość, powinniśmy być 
ostrożni.

Równocześnie zapytuję się, czy prawdą jest, 
że żyd Pleszowski ma swoje składy z meblami 
w podworcu kłasztprnem?

Od Redakcji: Prawda! Pan Pleszowski do
stał się ze swojemi meblami nietylko na podwó
rze kościelae, ale do refektarzy tak, że składy 
jego łączą się już ściśle z  murem od wielkiego 
ołtarza.

KILIM Y najw iększy wybór, różne style sprze
daje na dogodnych w arunkach spłaty Bobrow
ska, Karm eicka 46, III p., ofic.

MAGAZYN kapeluszy m ęskich pierwszorzę
dnych fabryk, krajow ych i zagranicznych, Goep- 
perta, Huckla, Borsalino, Plessa, Holbana i P a
nam a poleca Antoni Jarosz, Kraków, Sławkow
ska 24 (dom XX. Emerytów).

RESTAURACJA POWSZECHNA i skład arty
kułów kolonjalnych Kraków, ul. K arm elicka 17 
(w ejście także od ul. G arbarskiej) wydaje zna
kom ite obiady z 3 dań po 1 zip.

SUKNIE, kostjum y, płaszcze damskie, ubrania 
męskie, według najnowszych modeli wykonuje 
z m aterjałów  własnych i dostarczonych, ceny 
przystępne J . Poradzisz, Gołębia 16, I  p.

ZAKŁAD tapicersko-dekoracyjny, magazyn me
bli i wyrób kołder watowych, wełnianych i pu
chowych, A. Bybiński, Kraków, Sławkowska 
21, I  p., tel. 34.68.

,MARTA" łio co w n ia  „Tow. popier. przemysłu 
cobiecego", poleca: różańce silnie robione w
wielkim wyborze, szkaplerzo, birety. Przy i mu je 
zamówienia r a  chorągwie i szaty liturgiczne, 
oraz odnawianie starych aparatów Ceny n a j
przystępniejsze. Kraków £w Jan a  24.

ZAKŁAD A rtystyczno-kam ieniarski Franciszka 
Łuczywo, Kraków, Rakow icka L. 14, wykonuje 
wszelkie roboty kam ieniarsko-kościelne po ce
nach konkurencyjnych.

R. H. KOWALSKI, Kraków, G arbarska 26. —  
M aterjał elektrotechniczny, akumulatory.

ŚWIAT ELEGANCKI i w ym agający ubiera się 
w firm ie Jan  Sajak, Kraków, K arm elicka 1. 39. 
Na składzie m aterja ły  angielskie.

FIRMA 3. JAROSZ, ul. A m b ro że g o  G rab ow rk iego  Nr. 4 
w ykonu je obuw ie p ierw szorzędnej jakości szybko i tanio.

S T R O JE  M ĘSKIE I DAMSKIE, w ykonu je szybko i solidnie 
Spółdzieln ia od zieżow a . K raków , ul. M ikołajska 13, tel. 3037,

INSTRUMENTA MUZYCZNE skrzypce, harmo- 
n je  rączne, oryginalne włoskie mandoliny gi
tary  oraz przybory m uzyczne posiada na składzie 
w wielkim  wyborze J .  A. NIKIEL KraKów  

ul. Szewska L. 2.

FABRYKA CZEKOLADY A. P iasecki S. A. K r a *

ków — poleca swe wyroby.

JÓ Z EF AN LFABAJTIS w Krakowie, u lica św. 
Tomasza L. 20 Hurtowny t .częściowy skład ar
tykułów relJg!jnych.

WLADYSŁA WTUREK, Kraków, Karmelicka 8,
telefon 3019, poleca przybory do rybołostwa, 
trucizny na: karakony, pluskwy, myszy, mola 
i t. p.

PRACOWNIA SZKLARSKA A. Paczki w Kra
kowie, ul. Sołtyka 7, wykonuje wszelkie roboty 
w tym zakresie t. j . :  szklenie dachów, kościo
łów, okien wystawowych tak nowe ja k  i repe
racje  miejscowe i zamiejscowe po cenach kon
kurencyjnych.

SZKLANE dachy nad schodam i i pracownia^ 
m i; wystawy, okna i wszelkie roboty szklar
skie, tak nowe ja k  reperacje, ze szkła czystego, 
dachowego i ornamentowego wykonuje po eo
nach konkurencyjnych zakład szklarski St. Ru
dnik, F lo rjań sk a  88, w podworcu, vis a  vis m a
sarni Biatika.

J O Z E F  M A S S A R
KRAKÓW, UL. FLORJAŃSKA L. 15

MAGAZYN TOWAROW MODNYCH
Poleca na wiosną i iato:

Nowości we w ełnie na suknie i kostjum y dam
skie, m aterja ły  na ubrania m ęskie, jedw abie, 
voilc, zefiry, perkale, ręczniki, stołowa b ie

lizna i t. d.

Prawdziwie cicho piszącą maszyną jest 
bezwzględnie tylko

Smith & Bros
Swą nadzwyczajną silną konstrukcją stoi 
nawyżynie. Osiągnęła rekord światowy. 

Gwarancja 10-letnia.

Ludwik f lksman
braków, telefon 32-88.

Zaprzysiężony rzeczoznawca sądowy

Pracownia pantofli zaKopiańsKich
Jadwigi Tuziakowej

poleca na sezon jesienny swoje wyroby 
i uskutecznia naprawy.

Kraków, n\ Retoryka 9.

Telefon 2132. Telefon 2132.

ZaKład wyrobów ślusarsKich

LudwiKa GorKi
KraKów IV, CzarnowiejsKa 17.

W ykonuje w szelkie prace wchodzące w zakres 
ślusarstwa budowlanego i artystycznego*
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Krawaty, kapelusze,
tylko w doborowych gatunkach sprzedaje tanio:

WiERZEJSKI
Kraków. 8ynek Linia A—B róg ul. Floriańskiej.

Instalacje eleKtryczne 
„E lek tro p ro m ień "

Przedsiębiorstwo elektrotechnsane
 ̂ Kraków, Sebastjana 12.

Franczak Władysław
Zakład artystyczno-Rzaźb.-Kamieniarski 

w Krakowie, ulica Warszawska L. 55
na cm entarza miejsKim 

wykonają roboty budowlane specyalnie roboty Koi- 
cielne i grobowce, taK w miejscu jaK i na prowincji, 
z różnych Kamieni i marmurów. — Bezpłatne prze
chowywanie zwłoK w własnych grobowcach. — Ceny 
KonKurencyjne. — Firm a wyKonała roboty na Wawelu 
c^az pemniK poległych Ułanów w dn. 6 list. 1923 itd.

Wapienniki i kamień ołomy Pychowickie
Biuro: KraKów, św. Krzyża 16

polecają swe śnieżno-biało wapno (bezw zglę
dnie najw ydajn iejsze dla celów  budowlanych, 
nawozowych i chem icznych). D ostarczają wa
gonowo i galaram i doborowy kam ień i szuter 
wapienny, czysty , twardy i lity , dający się 
polerow ać, wyborowy dla celów budowlanych 
i chem ięznych, dla cukrowni, hut, fabryk, na
wozów sztucznych itp. Kam ień i szuter po
szukiwany je s t  także, dla swych zalet odbu

dowy dróg.

DRUTY ZELAZUE
w szelkich c e ló w : ocynkowane,

wanizow anc, sprężynowe, kalibrowane spe 

cjaine tw arde, półtwarde, g lijowane.

Druty telegraficzne i telefoniczne.
D ruty  do  w iązania skrzyń siana, słomy i t. p. 

D ru ty  kolczaste.
Dostarcza Dostarcza

KRAKOWSKA FABRYKA

I
KRAKOW -POBfiORZE, Romanówicza L. 5.
Telefon 227. Adrei telegraficzny „METALGOR1

słasny tor przemysłowy. D ogodne warunki sprzedaży

‘a lo n ik i ,  otom any, m aterace w łókienne, 
I z traw y m orskiej, n a jtan ie j poleca —

Zakład  tapicerski

Luszowicz Józef
Fiorjańska 44.

N ajw iększy wybór na raty.

W ytw órnia koszykarska

«Mnie
poleca w szelkie w yroby w  zak res KoszyKar~ 
stw a w chodzące pierw szej jak o ści, po ce“ 

n ach  u m iarkow anych .

Lokomoie WOLFA
Motory ropne DSESLA

Motory drzewne i cegielniane
dostarcza natychm iast

(dl M i S»  i lii
Kraków. l*ariiieB3ckaT4a tel 4970

KBBH

Karol Charles Medwechi
Batorego 34. m. XIV. LWÓW

W ełny. — Nowości. —  Koronki, — Napierśniki. 
B rokaty  ornatowe. —• N ici. —  E p ety .

KOŁDRY
P U C H O W E  N A  W E Ł N I E  1 W A C I E .  M A T E R A C E  

W Ł O S I E N N E  I  P O W I J A C Z E  D L A  N I E M O 

W L Ą T .  P O D U S Z K I  i  P I E R Z E  G Ę S I E .

poleca jedyna 
K A T O L I C K A  P R A C O W N I A  W Y R O B O W  

P O Ś C I E L O W Y C H

M. MATUSIEWICZ
KRAKÓW, U L. PO SELSK A  20.

F I G U R A  półmetrowa wspaniała Najsł. 
Serca P. Jezusa, P. Mafii lub inna zł 22 ’50 
Ks. SKA ;GA. Żywoty Świętych Pańskich 
obszerne i ozdobione zł 25/35. 
ŻYWOT P. JEZUSA zł 4 25. 
NABOŻEŃSTWO do NajsŁ Serca P. Jezusa 
zł 4*75.
NABOŻEŃSTWO do Najśw, Rodziny zł 3*55. 

wysyła: S. MARUSZAK, Leżajsk 

Zakład Artystyczno - Fotograficzny
Franciszka Kryjaka

Kraków, Dom inikańska L. 3
wykonuje 3 szt. wizyt, od zł 1., 6 kart wizyt, od 2-50 
Fotograf je do legitymacji retuszowane na żądanie 

wykonuje w ciągu jednej godziny.
Wykonuje również zdjęcia grupowe.

Władysław KróiiK
pracownia obuwia ortopedycznego oraz 

aparatów i wkładów na płaskie nogi, 
ochraniacze na kości.

Kraków, ul. Krupnicza L. 24,

Na r a t y !
N aczynia aluminjowe. 
Narzędzia stolarskie.

W irówki.
Bańki herm etyczne

poleca

W. Halski
Kraków, Szewska 23, 

Sukiennice 21-22.
Skład towarów żelaznych J

t lS L  T. Malczewski i Ska
  Kraków, Szewska L, 2, - - - - - - - - -

H. uskarbski

Polecam y W ina francuskie sławnej firm y A. 
De Luze ®  Fils Bordeaux, Gronco, Barsac, 

Senifernes, Henuf Senifernes, St. Ju lien .

W ina austrjackie i W ęgierskie po cenach bar
dzo przystępnych.

Pierwssa Małopolska Fabryka
Zwfierelaaef I Ssiiflerrsla Szkła

Sp, z ogr. odp.
N a jw ię k sz a  w  P o ls c e  S z iifie rn ia  S zk ła

poleca: Lustra i szyby szlifowane do mebli,— Lustra 
w ramkach niklowanych i patentowe na deszczułkach, 

Szyby i lustra w każdej wielkości na składzie 
Zamówienia przyjmuje 

B iuro fa b ry k i: Kraków, Grodzka L. 60. I. p. 
Telefon 4078. Telefon fabryKi 4225.

„S T O K”
Spółdzielnia Towarouro-Kredytowa dla FunKcjonarjn- 
szy Państw., cywilnych i wojsHowych Rzeczypospoltoj 

PolsHiej, SpołKa z ogr. odp.

Centrala w Krakowie, ul. Mikołajska L. 6, II, p.
SKrytKa poczt. Nr. 51. Konto P. K. O. 405 170.

Udziela się kredytu towarowego wszelkim 
dykasterjum urzędniczym i wojskowym 
bez doliczenia jakichkolwiek prowizji.

Najprzedniejszej jakości

Deserowe masło duńskie
poleca :

Skład towarów kolonjalnych, delikatesów, wó 
dek i win

KAZiHIERZ OGORZAŁY
Kraków, ul. Szczepańska L. 11. 

ZaKlady Wydawnicze i Przemysłowe

Ryngraf
Spółita AScyjna

Lwów, pl. TrybunalsKi
p o l e c a  przybory liturgiczne i dew ocyjne 

w wielkim  wyborze.

tfl • j  * * Sz. Publiczność, iż

I3I131I1SI Ę
S A L O M  F R Y Z J E R S K I

STANISŁAWA KASZTELEW.CZA 
Kraków, Rynęłc Główny L. 9, Pasaż Bielaka.

mu
PRACOWNIA STOLARSKA

K L E i M A  W A C Ł A W A
K raków , ul. R etoryka 10

podejm uje się wszelkich robót stolarskich

Najlepsza, nader aromatyczna prawdziwa chińska herbata

JOJZM" znanej światowej firmy P .  Ii- &UZMICZOWA
i SYNOWIE w Londynie

można zamawiać w zastępstw ie te j firm y:

Agencja Handlowo-Komisowa A, ŁYSIAK, Lwów.
Ul. Wyspiańskiego 21. — Tel 913-
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Na raty! Na raty!
;; Zakład

TEODOR ZAJDZIKOWSK1
Kraków, ul. Sw. Jana 30.

Wykonuje witrażowe oszklenia do kościołów 
od 20 zł, za 1 m. — Porada fachow a; przy więk

szych zamówieniach na raty.
Ceny 50% niższe niż wszędzie.

Na raty! Na raty!

Wina. Koniaki. Likiery.
Najwłaściwsze źródło.

Henryk Bober
Kraków, Liórew  szczyćmy L. 6.
Pierwsza w Polsce artystyczna pracownia 

naprawy dywanów persifich i maHat.

Przyjm uje s ie  rów nież do  
czyszczenia i trzepania.

U  przesyłamy na okaz je-
D 6 Z p l d l l l l 6  den nr. „Nowej Zorzy" 
każdemu, kto zażąda. „Nowa Zorza" wychodzi 

co 6  tygodni i kosztuje półrocznie 2  Zł. 
A dres: WYDAWNICTWO „NOWEJ ZORZY"

W KRAKOWIE UL. POWIŚLE L. 12.

Jedyna CHRZEŚCIJAŃSKA PRACOWNIA SZKLARSKA
B. S T E L M A C H

LWÓW, LEGIONÓW 3. SZAJNOCHY 2. 
w podwórzu.

W ykonuje wszelkie roboty szklarskie so
lidnie i to oprawa obrazków, oszklenie 

budowli i portali, po nizkich cenach.

Cud Kosmetyki! Żądajcie wsządzie!
Niezawodny krem czeremchowy „Vamoś“ nie
zrównany środek do pielęgnowania cery, nsnwn 
piegi, plamy i opaleniznę, jedyny krem, który  
używać można podczas dnia, zarazem pod pu

der. W yłączny skład hartowny i częściowy.
W. Lazarowie, KraKów, GarbarsKa 4,

Cena 1 słoika t  złote. Niebywale rezultaty,

Va2ig lia P.I. Kwil i lek m i m
Talerzyki na m uchy! Oryginalne Mnchi-zielone. 
10OS sztuk 60 zł. Tonatoh tępi Szwaby, Orwin na 
■zemiry, Mogli na pluskwy, Sintin na pohły i in
ne owady, Cholina s a  mole — niezrównane 

środki. W ysyła hurtownie
W. Lazarowie, KraKów, GarbarsKa 4.

K ąp ie low e kostjumy, rakiety angielskie, 
koszulki sportowe, pantofle, ham aki na
lato, niezbędna dla każdego ostatnia n o w o ść  
kieszonkowe słoiki składane, plecaki, kubki, 
oraz przybory do wszelkich sportów i w y -  

ckow ania fizycznego poleca

K. Paraflński
KraKów, SławKowsKa 14.

Klubom  dogodne whrunki spłaty.

Oryginalna ameryKańsKa guma do żucia.

S k le p  d w o r s k i
przy ulicy św. Tom asza 21,

otwarty z o s ta ł  od 1. VII. br. sklep z pro- 
duktami wieiskiemi (własność kilku ziemian 
z okolicy) sprzedaw ać się będzie nabiał, 

jarzyny, owoce etc.

Ceny niisse od targowych.

Dom?, parcele, folwarki, tereny fabryczne i t. p.
nie przedstawiają pełnej wartości jeżeli nie są 
starannie ogrodzone parkanem z siatki drucianej

Kompletne ogrodzenia siatkowe wraz z bramami 
i furtami, uzupełnione drutem kolczastym, 

tak zwykłe jak i ozdobne
d o s t a r c z a

KRAKOWSKA FABRYKA

KRAKOW-PODGORZE, Romanowicza 5.
T elefon  3 7 7 . Adres telegraficzny „METALG0R**.

N ajwiększa fabryka wyrobów drucianych w Polsce. 
Masowa m achanictna produkcja, a więc najtańsza. 
Ceny bezsprzecznie konkurencyjne. — Monterzy 

ne zaw ołanie.
Krotnie terminy dostawy. — Dogodne warunKl Kredytowe. — Przy więHszych zleceniach, spłaty 

weKslowe do 10-ciu miesięcy i dłużej. — Odsprzedawcy otrzym ają rabaty.

Cenniki, katalogi ilustrow ane i t. p. wysyłam y odw rotnie.
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FIRMA

„ 0 L M A “
wynajem samochodów

w Krakowie, Grzegórzecka L. 30.
Telefony 3470 i 3223.

Postój w ozów  od 8 rano do 10 wlecz.

Rynek gł., vis-avis H aw ełki, w  innych 
godzinach w  nocy t e l e f o n i c z n i e  

zamawiać.
Wszelkie zażalenia i reklam acje zgłaszać  

pod Nr. telefonu 3223.
T a ry fa  dla dorożek  sam ochodow ych w  K ra k ow ie  za -  
tw ier. p rzez M agistrat i D y rek c ję  Po lic ji w  K rakow ie .

m

Adres Redakcji i Administracji: 

KraKów, ulica StolarsKa L. 6, II p. 

Telefonu nr. 1018 —  Konto czeK. 404.888.

O D D Z I A Ł Y :

Lwów, Rozwój, Legjonów 3. Poznań, Kirschkowa, Gwarna. 
Łódź, Rozwój, Podleśna 4. W arszaw a, Wilcza 3 tel. 37-59.

fony fliUnnOR* 1 w*er921 milimetr. —  Ogłosz. zwykłe zł. 0*15. Nadesłane zł. 0 4 0 , Dział ekonomiczny i komunikaty zł. 0-80. 1-sza strona
LbU; U|)iUiil!li. i ihae tekstowe zł. 0 ‘80. Ogł. świąt. 25% droższe. Dla urzedn, państw, emerytów, robotn., inwalidów, i posz, pracy duży rabat.

IDBU nroniimonty* Miesięcznie z dodatkiem ilustrowanym i 1 książką 2 zł., bez książki i dodatku zniżona 1 zł. —  Kwartalnie, z dodatkiem
KJłj płwUlullbiulj. ilustrowanym i 4 książkami 6 zł.; bez dodatku ilustrowanego i książek 3 zt. Ceny rozumieć należy wraz z dostawą do domu

Za SpKę wydawniczą i reda&tor odpowiedzialnyl Jon Kozicki. Drukarnia ,,Praw dy” w Krakowie. Stolarska 6.


