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G O D Ł O :  Bez niezależności kulturalnej i gospodarczej nie będzie n i e p o d l e g ł o ś c i  p o l i t y c z n e j

T R E Ś Ć  N U M E R U :  Adam Ciszewski —  Dość tej nagonki! X. Charszewski —  Cukrzyca narodow a, Le-pa —  Bochnia  
zdała  egzam in, Z cyklu: N a sz e  R eportaże N ow y Sącz. Kronika.

D O Ś Ć  TEJ N A G O N K I !
Czas nareszcie zaprotestować przeciw 

wzmagającej się z roku na rok fali eksploa
tacji społeczeństwa, przemycanej pod bande
rą szczytnych haseł i gromkich słów, które 
chyba już wszyscy znamy na pamięć. Dość 
tej nagonki na pustą i do cna wypom
powaną kieszeń obywateli wobec 10 milio
nów bezrobotnych i reszty ledwie zipiącej 
ludności, która ostatkiem tchu i i&ił utrzy
muje przy życiu tę rzeszę bezrobotnych, 
dla której w kraju nie; ma pracy, pomimo, że 
od 19-tu lat ludność w 'Polsce została obłożo
ną co raz większą ilością podatków państwo
wych, samorządowych i społecznych. Samo 
wyliczenie tych różnorodnych opłat tworzy 
chaos w głowie i stanowi litanię, którą każ
dy obywatel (o ile jeszcze co posiada!) co
dziennie odmawiać musi z gorącym west
chnieniem: „Od nagłej i niespodzianej śmier
c i i takich a takich llopłat, wybaw mnie, Pa
n ie!" Obłożono podatkiem elektryczność, gaz, 
bilety kolejowe, bilety na wszelkie przed
stawienia, — od każdego funta masła, ocl 
każdego ja jka i kurczaka — słowem od każ
dego artykułu spożywczego przywożonego na 
place targowe i rynki pobieraną jest dość 
wysoka opłata na rzecz miasta (Krakowa), a 
nawet byłem świadkiem, jaloMuakcjonariusz 
miejski bardzo natarczywie domagał się o- 
płaty od paru metrów kartofli, które chłop 
przyw iózł nie na rynek, lecz .wprost na za
mówienie do piwnicy. Do tych obowiązkowych 
ciężarów państwowych, komunalnych i spo
łecznych dochodzą jeszcze liczniejsze cięża
ry w formie przeróżnych składek, kupna że
tonów, znaczków, kwiatków, chorągwi, flag, 
odznak, i emblematów, — dalej abonamentu 
i kupna nikomu nie potrzebnych luksuso
wych ilustrowanych wydawnictw i książek. 
Ledw ie związani z administracją publiczną, 
a nawet prywatni zmuszeni są brać udział 
w kosztownych bankietach i imprezach, po- 
fnosić koszta zbiorowych zdjęć fotograficz
nych z okazji tak licznych u nas jubileuszów 
personalnych' i tak częstych zmian .'zwierzch
ników — wszystko to nosi dobroduszną (!) 
nńzwę- dobrowolnych składek!

A le  na tym nie koniec, — ludność przy
niosła państwu w ofierze ostatnie swe zasoby 
gotówki, w postaci kilkakrotnych pożyczek 
państwowych i nieliczną ilość składek perio
dycznych i jednorazowych na najrozmaitsze 
cele — dość powiedzieć, że na budowę szkół 
powszechnych dobrowolne składki dały, jak 
na nasze stosunki, olbrzymią sumę 10-ciu mi
lionów zł.

Nie chcemy tu stawiać pytania, czy te 
(ofiary składane w ciągu 19-tu lat zostały 
dobrze tj. planowo użyte, ale nie podobna 
tu nie zaznaczyć, że każda pożyczka państwo
wa przynosiła ludności zawsrze i jedynie ka
tastrofalne straty.

Jeżeli do tego dodamy wzmagające się 
w ostatnich czasach nasilenie zbióreld i kwest, 
które stały się już 'codziennym atrybutem 
i stałym zjawiskiem naszej egzystencji, za
równo na ulicy, jalcl i we wszelkich lokalach

publicznych, tramwajach, stacjach kol., na 
spacerach i mieszkaniach, — słowem, gdy 
przechodzień trapiony jest jak zwierz dziki 
i nie ma absolutnie żadnego kącika, gdzieby 
go nie dopadła natrętna kwestarka i gdy się. 
weźmie pod uwagę, że ta nagonka'ciągnie się 
już bez przerwy okrągłe 19 .lat, to doprawdy, 
że chętka bierze zakląć siarczyście i prze
pędzie „te paniusie na prawo i lewo" razem 
z ich satelitarna i mocodawcami!

Zważywszy, że społeczeństwo dało już 
wszystko, co dać mogło, nie wieźmie nam 
chyba- nikt za złe, jeże,li i my zawołamy grom
kim głosem: „Dość tej tragicznej farsy, dość 
tej nagonki, dość tego upokarzającego wido
wiska żebrzącego narodu, które dajemy świa
tu, a które dziwnie się kłóci z milionami, rzu
canymi lekką ręką na budowę wspaniałych 
pałaców i apartamentów dla wysokich dygni
tarzy, z nadmiarem świateł, ubiorów; i strojów 
kapiących od złota, paradnych aut i pojaz
dów, oraz tak częstych i kosztownych ban
kietów, mających świadczyć o naszej mocar- 
stwowości, a wzbudzających jedynie uśmiech 
politowania u obcych!"

To wszystko musi być zredukowane do 
właściwych rozmiarów, w myśl starego i mą
drego przysłowia: „Wedle stawu grobla".

Żądamy zawieszenia na rok jeden (1938) 
wszelkich zbiórek i kwest (z wyjątkiem  ko
ścielnych). T,a piafuaa jest konieczna, gdyż 
„z  pustegjo. i Salomon nie naleje" — to jedno, 
a powtóre ludność musi ochłonąć od tego 
morza frazeologjii i gromkich apelów, którymi 
ją in icjatorzy tych imprez przez te 19 lat 
ogłaszali. Po roku próbnym takiej pauzy, da 
się widzieć, jaki jest nastrój społeczeństwa 
i czy byt jego się poprawił, a wtenczas w y

padnie albo pauzę przedłużyć, lub zezwolić od 
czasu do czasu na kw estę 'i to pod ścisłą kon
trolą. Jako ekwiwalent tych kwest, zbiórek 
i składek proponujemy obłożyć podatkiem 
wszystkich bez wyjątku urzędników państwo
wych, komunalnych, społeczno-kulturalnych, 
jak również funkcjonariuszy pracujących 
w prywatnych instytucjach i przedsiębior
stwach, w bankach, fabrykach, hutach, ko
palniach i td., pobierających ponad 600 zł. 
miesięcznie, a to według skali następującej; 
5 proc. od 601 do 800 zł., 8 proc. od 801 do 
do 1000 zł., 10 proc, od 1001 do 2000 zl,, i 12 
proc. pd 2000 zł. wzwyż.

Fundusize 'Z tego źródła mają zastąpić 
kwesty i zbiórjkii i imają,być użyte: !

1) .Na budowę skromnych szkół powsz. i 
mieszkań dla nauczycielskiego personelu.

2) Na zakładanie i utrzymanie przytuł
ków dla bezdomnych, w których by pensjo
nariusze mogli pralcować w przynależnych 
ogrodach.

3) Na budowę, tanich domów noclegowych 
ewent. pomoc zimową. —

4) Zbywające fundusze mogłyby być uży
te na poprawę dróg gminnych.

Sądzimy, że wykonanie powyższego pro
jektu możliwe, nawet w  obecnym ustroju, a 
więc bezzwłocznie rzuciło by promień światła 
i nadziei na mrocznią, szarą ' i beznadziejną 
psychikę społeczeństwa i mogłoby stać się 
pierwszym realnym krokiem ku odrodzeniu 
i naszej konsolidacji.

Aclam Ciszewski

(Redakcja zamieszcza powyższy artykuł, 
jako dyskusyjny, zaznaczając, że z Szan. Au
torem nie we wszystkim się zgadza).

Cukrzyca narodowa
Na tle głośnych artykułów Dyplomaty w Gońcu

Goniec Warsz. ogłosił szereg ciekawych 
artykułów Dyplomaty p. n. „W ystaw iam y 
rachunek Europie za w ielowiekowy schron 
dla żydów".

Przednia m yś l! Warto by wziąć gotówką 
kilkanaście miliardów fun. szt,., na którą to 
sumę Dyplomata ocenia globalnie koszty tego

Przedsiębiorstwo
elektro-technieze
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Tel. 170-72

poleca po cenach najniższych — 
lampy,- żarówki, m ateriał elektrote
chniczny, dzwonkowy, telefoniczny

Schronu. W prawdzie zdaje on sobie sprawę 
z romantyczności żądania spłaty owego ra
chunku w formie gotówkowej i zamienia ją 
na formę pomocy w wysiedlaniu z Polski nad
miaru żydów dla równomiernego rozprowa
dzenia ich po Europie; ale pozbycie się tych 
gości, nad wszelką miarę rozmnożonych i roz
panoszonych, byłoby warte dużo więcej od 
(miliardów w jednostkach monetarnych an
gielskich.

Nie chodzi nam wszakże obecnie o me
ritum tej sprawy. Chcemy raczej zastanowić 
się na'd wyisuniętylm przez Dyplomatę t̂ yi- 
tułeim wystawienia owego bajońskiego ra
chunku.

Zdaniem p. Dyplomaty, katastrofalne za- 
żydzenie Polski jest wynikiem, z jednej stro
ny, zbiorowej zbrodni Europy, nieludzko,mor
dującej i wymagającej żydów, doprowadzo
nych do żebraczego łachmaństwa, z drugiej 
zaś — „w ielkiego, pełnego altruizmu, serca 
polskiego". Tak wielkiego, że, nie bacząc
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cze punkcik ostatni wystarczy przypomnieć która ma tę właściwość, że wywraca naw- 
lartykuł Nowaczyńskiego sprzed dwóch Jot spak naturalny porządek miłości (ordo cha-
w W.arsz. Gaz Nar. pod osobliwym nagłów- ritatis) i wiedzie do tsajtno bój czego poświę-
kiem cyfrowym: „000. 18 proc." Jestto odse- cenią'Polski, z ,jej ideałami, na ołtarzu żydow-
tek żydów w Hiszpanii... tekiego Molocha • w imię ewangelicznej nii-

Bywamy zbyt słodcy, wobec przeciwni- łośći nieprzyjaciół, 
ków, skłoniliśmy do zapadania na cukrzycę
narodową, której, in. in., zawdzięczamy i tra- X. Cli,arszewski,
piącą nas plagę żydowską.

Na dobitek, chorobę tę w nas zaostrza 0 „Haben wir nlcht A lle einen Vater? Hab nicht
sacharyna liberalizmu, przęsłodka trucizna, uns Alle 8in Gott erschafft?“

Bochnia zdała egzamin
(Od naszego specjalnego wysłannika)

Sącza na temat „Jak robotnik polski może 
sobie pomóc w swoim położeniu" , -  wskazu
jąc na potrzebę zajęcia się handlem. Doraź
nie zarządzona na sali zbiórka na Chrześci
jańską , Kasę Bezprocentową w Bochni (na 
Unieście (odbyła się zbiórka przy stolikach) 
przyniosła przeszło 50 zł. Charakterystyczne 
jest, że datki skłaiiali i socjaliści, których 
grupa przybyła,i na zebranie. Pod koniec ze
brania przy wódca ' socjalistów Walas prosił o 
otwarcie dyskusji, a ponieważ dyskusji nie 
było (W programie i głosu mu nie udzielono, 
około 30 socjalistów, obecnych na sali, poczęło 
śpiewać „Czerwony Sztandar" - wyciąga
jąc i pięści w górę. Na to sala odpowiedziała 
Hymny in,' Narodowymi, przy ćzyim sebraiii. 
podnieśli w górę. dłonie. Socjaliści opuś
cili salę, a zebrani uchwalili rezolucje, w któ
rych żądają zakazania żydom wyrobu i sprze
daży dewocjonaliów, odebrania przez Władze 
żydom dzierżaw monopolowych oraz dostaw 
dla armjti i Urzędów. W  rezolucjach zwrócono 
się do władz państwowych, „aby specjalną 
opieką otoczyły dźwigający się polski prze- 
jmyisł, handel i rzemiosło". Wezwano społe
czeństwo polskie Bochni i powiatu, aby sta
nęło w szeregach Chrześcijańskiego Frontu 
Gospodarczego, gdyż „tylko zjednoczenie 
wszystkich warstw narodu polskiego na polu 
życia gospodarczego może dać poważne wy
niki w pracy nad odrodzeniem naszego życia 
gospodarczego". Zwrócono się także do Staro
stwa w Bochni z prośbą, „aby zechciało ukró
cić samowolę niektórych kupców żydowskich 
łamiących ustawę o spoczynku niedzielnyac. 
Ponieważ „kupcy żydowscy wszelkimi sposo
bami starają się zniszczyć młode kupiectwo 
polskie, posługując się w walce konkurencyj
nej, nierzetylńymi środkami i wydatną pomocą 
swoich ziomków" — zebrani stwierdzają, że 
— „tylko ofiarne poparcie polskiego kupiec- 
twa pozwoli mu doczekać się zwycięstwa". 
W końcu rezolueyj odniesiono się do władz 
państwowych, aby żydom „zabroniono zmiany 
nazwisk rodowych na nazwiska rdzennie pol
skie, a tym. którzy już takie nazwiska posia
dają, aby zostały przywrócone poprzednie na
zwiska rodowe, a to z! tego względu, że często 
społeczeństwo polskie wprowadzane jest przez 
to w błąd".

Następnie 'wysłano depeszę do p. pre
miera Składkowskiego, w której zebrani na 
•wiecu gospodarczym w Bochni zapewniają 
Go, że z całą siłą i .odwagą realizują Jego 
hasło, „by po Polsce ruszał się energiczny 
i odważny kupiec polski".

Zebranie zakończono na cześć W ielkiej 
Polski Katolickiej i Narodowej.

Tydzień Propagandy zakończył się dnia 
31 października br. wielkim  zebraniem w „So
kole", na którym wygłosili referaty pp. Albin 
Jaworski z Krakowa na temat „ Zagadnienia 
gospodarcze stanu średniego i zadania na 
przyszłość" i p. red. St. Kaszycki na. temat 
niebezpieczeństwo komunizmu. W  zebraniu 
tym wziął udział cały garnizon bocheński ze 
swym dowódcą p. mjr. L. Orlin-Skibińskim na 
czele, który wydał publicznie rozkaz do garni
zonu, by wszyscy oficerowie i podoficerowie 
czynili zakupy wyłącznie w firmach polskich.

Bochnia zdała egzamin ze swego uświa
domienia narodowego.

Lo-pa

na .straszliwe, nabyte rzekomo dopiero w nie
woli, .wady narodu żydowskiego, choć o nich 
jakoby wiedzieliśmy, i wbrew własnym najo
czywistszym interesom polskim, — nie jeden 
raz tylko, lecz wielokrotnie, przygarnialiśmy 
do piersi masy obdartych i przerażonych bani
tów żydowskich.

Znamienna jest fca ekstremizacja, 'pod 
względem poziomu moralnego, Europy i Pol
ski w ich stosunku do żydów. Uderza w miej 
czułostkowy romantyzm, ignorujący rzeczy
wistość dziejową i pozbawiony interwencji 
czynni k a umyslo we go.

Rzeczywistość mówi n.am, że fżydożer- 
cza Europa, zanim rzuciła się na żydów, 
wprzódy boleśnie na własnej skórze doświad
czyła- ich etyki, wrogiej rodzajowi ludzkiemu, 
zwłaszcza chrześcijaństwu. Skóra polska, 
przeciwnie ubyła wówczas tablicą, nie zapisa
ną pod tym względem żadnem doświadcze
niem. Ze strony więc umysłowej akt pozby
cia się żydów przez Europę, był aktem ro
zumu. /akt zaś udzielenia im schronu pizez 
Polskę był aktem naiwności. Dziś my zna
leźliśmy się w położeniu Europy ówczesnej, 
skóra nasza do żywej krwi zryta jest rylcem 
wiekowego doświadczenia żydowskiego,_ jak 
skóra żadnego innego narodu, i sklonniśnn 
już raczej do naśladowania. , „zbiorowej zbro
dni Europy". . ,

A leż oczywiście, że nie na jej sposob ow 
czesne 1 W każdym razie jednak, bez ówczes
nego naszego sentymentu i bez to w aizyszącej 
mu naiwności. Tak ciężka i kosztowna lekcja 
poglądowa, jaką dali nam żydzi, w las pójść 
nie może i nie pójdzie!

Niestety, wrodzona naturze polskiej u- 
czuciowość, kiedyś przez kogoś obcego traf
nie określona, jako „Dulcis sanguis Polono- 
rum", .wciąż jeszcze bruździ naszemu rozu
mowi,stanu i naszym zabiegom samoratowni- 
czym. Dowodem tego sam nasz Dyplomata, 
upatrujący >nais,zą wyższość wobec ' Europy 
w tym, co już Frank Lejbowiez wykpił w 
swojej odezwie do żydów ,pisząc: „Szlachta 
polska, czego nam właśnie potrzeba, jest dob
ra .i głupia. Jej królowie nigdy nie byli od 
miej mędrsi, dla wa.s zaś zawsze byli jesz
cze lepsi, niż ona. G d y . wypędzonych z ziemi 
niemieckiej przodków naszych szlachta pizy- 
jęła na swoją ziemię, wnet poznali w niej 
nową ziemię obiecaną, bo wnet jej książąt, 
Piastów, poczęli piastować w swoich kiesze
niach..."

1 u1 dalszych też .swoich wywodach Dy
plomata okazuje się antysemitą... słodkiego 
nabożeństwa. Zastrzega się, iż, •_ bron Boże. 
— nie jest żadnym antysemitą, jeno że, no. 
trzeba wyciąć wrzód żydowski z ciała pol
skiego, czyli spełnić akt, jak najbardziej an
tysemicki. Nie bierze też za złe żydom, .że 
.w ich piersiach tłucze s ię  wiara w (swoje 
wybraustwo, czyli to, oo jest źródłem, naj
groźniejszego w świecie i dla świata, zła ży
dowskiego.

Podobnych antysemitów, troskliwie osła
dzających żlydom gorzkie pigułki ( prawdy,; 
a razem z nimi, hip-ernacjonalistami beszta
jących zoologiczny nacjonalizm bez wyrozu
mienia clla spółrodaków, broniących się przed 
złością żydowską, — mamy więcej.

Zarażeni liberalizmem, są oni w dziedzi
nie juclleozofii ciemniejsi od sławionej przez 
Franka szlachty, która liberalizmu nie znała. 
Dość powiedzieć, że, według nich, żydzi chwa
lą tego samego Boga, co i my, i trudno 
wybić im z głowy ten'przesąd liberalny, gło
szony przez żydów w napisie niemieckim na
głownej bóżnicy w Pradze Czeskiej*), bo 
właśnie przeciwna mu prawda jest clla nich 
przesądem.

No, w takim ra z ie , jako dzieci jednego 
Ojca w niebie, kochajmy -się, jak bnacflal 
Natomiast uderzajmy wspólnie na tych bul
dogów ortodoksji katolickiej, co .szczekają 
Ina żydów słowami Chrystusa: „w y  z ojca 
djabła jesteście!"

Nie dziwmy się wobec tego, gdy Dyplo- 
plomata Gońca dyplomatycznie wypiera się 
miana antysemity; gdy z prosemicką łezką 
w oku pisze o pogromach narodu szajlokow 
(Shylock), przekraczającą zaś tylko granice 
samoobrony koniecznej Europę piętnuje mia
nem zbrodniczej; gdy uważa, że żydzi nie są 
groźni dla krajów, w których odsetek ich 
jest drobny. W  odpowiedzi na ten tylko jesz-

W niedzielę dnia 24 października, b. r. 
rozpoczął się w Bochni Tydzień Propagandy 
Polskiego Przemysłu, Handlu, Rzemiosła, 
Wolnych Zawodów i Chrzęść. Kasy Bezpro
centowej. zorganizowany przez lut. Koło 
Chrześcijańskiego . Frontu Gospodarczego, 
dzięki pracy którego Bochnia wysuwa się 
dzisiaj na pierwszy plan w akcji polszcze
nia miast.

Już w sobotę całe miasto odświętnie przy
brano flagami o barwach narodowych, -olbrzy
mimi propagandowymi transparentami roz
piętym i nad ulicami, wśród których można 
było spotkać takie hasła: „Polak kupuje u 
Polaka", „Bez niezależności gospodarczej nie 
ma wolnej Polsk i" i t. p. Kupcy udekorowali 
wystawy sklepowe. Nadto prawie wszystkie 
okna mieszkań chrześcijańskich zostały ozdo
bione specjalnymi nalepkami, z których do
chód został przeznaczony na Chrześcijańską 
Kasę Bezprocentową w Bochni.

W  niedzielę, j.u.ż o godz. 6-tiej rano. 
urządzili miejscowi socjaliści zbiórkę z żyda
mi, na której postanowiono przeszkodzić ak
cji polskiego społeczeństwa w Bochni. Za
rząd P. P. S. zaniknął instrumenty orkiestry 
salinarnej, która miała, wziąć udział w pocho
dzie.

O godz. 8-mej uformował się -olbrzymi 
pochód, na czele którego jechała banderia 
krakusów z Rzezawy. W  pochodzie wzięły 
udział miejscowe organizacje, między innymi 
młodzież rękodzielnicza ze sztandarem, od
dział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, 
polscy straganiarze z transparentem, orkie
stra z Rzezawy i kapela ludowa na wozach. 
W  pochodzie niesiono szereg transparentów 
z napisami: „Niech żyje Polska bez żydów", 
„N iech żyje polski handel" i t. p.

O godz. 9-tej ks. prałat Kuc odprawił 
w kościele taruyin uroczystą woty wę. ,W 
czasie nabożeństwa śpiewał chór koronacyjny, 
a ks. prof. A. Skibniewski wygłosił okolicz- 
nościowe kazanie.

Po nabożeństwie uformował się 3-tysię- 
czny pochód przed pomnik Wolności, gdzie 
po przemówieniu dra Piotra Klinika na temat 
niebezpieczeństwa żydowskiego grożącego 
Polsce złożono wieniec pod pomnikiem ku 
czci poległych za wolność Polski.

Pochód został po drodze „ p o w i t a n y "  przez 
grupę robotników socjalistycznych okrzyka
mi ,.precz z antysemityzmem". W  drodze na 
wiec do „ S o k o ł a "  pochód wznosił okrzy
ki: precz z wojskiem żydowskim", „precz 
z żydo-komuną", „niech żyje Narodowa Boch
nia", „niech żyją polscy kupcy", „niech żyją 
polscy -straganiarze", „niech żyje Polska bez 
żydów" i t. d. Ponadto rozrzucano w dużych 
ilościach ulotki wydane przez Koło ChFG z 
okazji Tygodnia Propagandy. W  Rynku Głów
nym grupa socjalistów i żydów zaatakowała 
pochód kamieniami, hic raniąc na szczęście 
nikogo, a uszkadzając lekko transparent roz
wieszony nad ulicą. Na okrzyki socjalistów 
„precz z -endecją" i „precz z antysemityz
mem" — pochód odpowiedział okrzykam i. 
„precz z głupotą".

W iec zagaił p. insp. Wł. Gadowski w i
tając wieestamstę p. ''Naw-ojowskiego i do
wódcę giąrnizonu p. majora 'L. Orliczi-Ski- 
bińskiego oraz zebranych. Następnie imie
niem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 
przemówił p;. A lb in  Ja/w orski z Kratkowa, 
oraz wygłosili referalty pp. wiz. W. Ogro- 
dziński z Krakowa na temat „Nasze dążenia 
w chwili obecnej", w którym wskazał na ko
nieczność popierania Polskich Kas Bezpro
centowych’, i  mgr A. Pawlikowski z Nowego

Bezrobotny członek ChFG. prosi o o fia
rowanie na zimę używanego ubrania-, palta 
lub tp. — Zgłoszenia do 'Administracji „Sa
modzielności".
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Z cyklu: N asze  reportaże

Nowy Sacz
Nowy Sącz posiada ponad 35.000 ludnoś

ci. a jako miejscowość klimatyczna, otoczona 
zdrojowiskami: Krynicą, Szczawnicą, Żegiesto
wem, Muszyną, Piwniczną, Rabką/Iwoniczem, 
przedstawia -się najponętniej dla żydów, to 
też, gdy H itler i Mu&solini wymietli ten wrogi 
każdemu państwu element, masowo wkroczyli 
do Polski. W ołają żydzi wewnątrz.kraju: „Za 
nami konstytucja, za nami równouprawnienia, 
za nami monopol handlu, przemysłu, wolność 
zawodów, my dysponujemy wielkim kapita
łem. Wasze ulice, nasze kamienice!".

■leżeli mowa o konstytucji, o prawie, 
przyznajemy, tak, równe prawa, z pod któ
rych nie wolno się wyłamywać .prawemu oby
watelowi. A  na co patrzymy, gdzie tylko czy
tamy -  żydo-komuną zapuszcza swe macki 
w 90 proc., a reszta to obalamuceni destruk
cyjnie pepesowcy. Nie widzimy żydów przy 
ciężkiej pracy, np. ciężkim przemyśle, w gór
nictwie, w hutach szklanych i odlewniach 
stali, żelaza, w fabrykach, gdzie na każdym 
kroku czyha śmierć. Nie ma maszynistów 'ko
lejowych żydów, nie ma ich przy robotach 
ulicznych, zamiataniu, rąbaniu drzewa, nie 
ma ich przy budowie kamienic z pionem i 
kielnią w ręku. Dlaczego?!. Przecież równe 
prawa dla wszystkich. Żyd mówi: „M y nie
zdolni do pracy fizycznej". Ulice, oo my 'za
śmiecimy, to sprzątną goje: kamienice jak 
.■nam wybudują, to my im zapłacimy, a to 
paskudztwo węgiel, żelazo, szkło itp. my ku
pimy; my wolimy trzymać ręce w kieszeni, 
być dyrektorami koncernów, fabryk, banków, 
być wydawcami prasy i szkalować zagranicą 
Polaków !"

Wracam do Nowego Sącza. Był to dzień 
sobotni. Porządek wzorowy, ulice po dniu 
targowym wysprzątane przez gojów, a wszyst
kie niemal sklepy w mieście zamknięte, nie 
ma różnicy, dosłownie wszystkie -sklepy zam
knięte. Gdzieniegdzie tylko w rynku i głów
niejszych ulicach kilka -sklepów jak rodzynki 
w  cieście jest otwartych. A  czyje ' to? (Ka
tolickie. Nastąpi! dzień świąteczny l co 
widzimy, ż  brzaskiem dnia szurgot drzwiami, 
sklepy się otwierają, a właściciele -sklepów 
żydzi prowadzą interesa handlowe, wpuszcza
jąc kupujących (szabesgojów) do sklepu, bądź 
bocznymi drzwiami od sieni, bądź też głów
nym wejściem, przy czym żaluzje -są zwykle 
zupełnie lub do połowy podniesione, a sarno 
wejście jest zasłonięte firanką lub prowizo
rycznymi drzwiami drewnianymi. Gdy żydzi 
mają święta, sklepy bez wyjątku są zam
knięte a owocarnie i -sklepy z ciastkami i cu
kierkami, wodą sodową po dwa, a czasem, 
gdy tak żydom wypadnie, i p-o trzy dni zam
knięte. Nikt z głodu i pragnienia nie umarł. 
Natomiast w niedzielę -owocarnie itp. są o- 
t warte.

Do jakiego stopnia Sącz zażydzony?! 
Niech posłuży wykaz mniejszości narodowej 
we władzach państwowych, samorządowych 
i instytucjach prywatnych.

.Juliusz (?) Bibring, żyd, sędzia-okręgowy, 
Dr Bernard (?) Stattcr, żyd lekarz miejski 
i zast. oddziału sanitarnego IV. Julia-n(?) Fol- 
;k ma u, żyd, opieka społeczna i referent go
spodarczy w Magistracie wol. król. miasta 
Nowego Sącza.

Inżynier Ar-on (ten chociaż przyznaje się 
do Ar-onostwa, jest wygolony b. starannie, 
nie nosi pejsów ni brody) Sommer, żyd, jest 
w Elektrowni miejskiej i czasem zastępuje 
dyrektora, Dr Maksymilian)?) Herbst, żyd, 
lekarz szkolny, Dr Dawid Hochhauser,, żyd, 
lekarz więzienny, Dr Stanisław (?) Korbel, 
żvd, korespodenj i kierownik Oddziału i. K. C. 
svndyk Koncernu budowy Zapory wodnej

„Krankopo 1“ w Rożnowie. Głównym kasjerem 
„F|ai)kopołu“ źyd Finder. Dr Mieczysław (?) 
Korbel, żyd, Dr Marian (?) Mohr, żyd, Dr 
Maksymilian (?) Herbst, żyd, lekarz dentysta 
N- Lemlech, żyd, jak-o doktorzy .Ubezpieczalni 
Społecznej. —

Dr Jakób Mendler, przechrztą, uczy hi
gieny w gimnazium. Bolesław Redlich, prze
chrzta, (czy doktór, przepraszam nie wiem) 
dyrektor • I. Gimnazjum klasycznego, nasła
ny przez Prezydenta miasta Krakowa prze
chrztę Kaplickiego, Bergerówna, Mohrowa, 
żona Dra Mariana)?) Mohra i Herschthal żydzi 
jako profesorzy w gimnazjach (podobno ta 
trójka została usuniętą). Mojżesz Lampek żyd 
sekretarz urzędu pocztowego. — Jakób Pre- 
ger, żyd, kasjer Urzędu Skarbowego, Szymon 
Kleiner, żyd, urzędnik administracyjne l'rzę 
du Skarbowego, Dr Stanisław (?) Korbel i 
Knebel (właściciel „Hotelu Polonia") jako 
Komisja rewizyjna Magistratu (wystarczy 
przeglądnąć budżet miejski, by się przekonać, 
jak tam wyglądają dostawy żydowskie). 
Kapitan Izydor Templer, żyd, prezes Rady 
Nadzorczej Spółdzielni I. P. S. P., Henryk 
Bertel żyd, kierownik firmy ezesko-żydow- 

Jskiej „Bata", oraz jego żona i personel 
żydowski. —

Ta* osławiona firma „Bata", która zaj
muje do 80 proc. żydów w swych sklepach, 
;ma czelność umieszczać na szyldach szum
nie, z tupetem, Właściwym żydom (Goldberg 
kierownikiem działu dekoracji sklepów), „Po l
ska Fabryka Obuwia". Znamy się na farbo
wanych lisach!!! Rzemiosło szewskie upada, 
tysiące rodzin szewców chałupników, bialo-

sskórników, rymarzy (Stary Sącz, Kołaczyce 
itp.) przymiera głodem, dla nich nie ma pracy, 
nie ma dostaw wojskowych, nie ma subwencji 
rządu, a obcym przybłędom pasiemy brzuchy.
I mówi się, że firma „Bata", to przedsiębior
stwo polskie, że daje zatrudnienie, że wspo
maga kasy państwowe, że płaci podatki!, 
Trzeba tylko dobrej woli i serca, a polski 
handel i przemy-sł zasili należnie kasy pań
stwowe! Niedawno temu eżytałem w „Expres- 
sie" żydowskim korespondencję . z Nowego 
Sącza. „M iejski zarząd elektrowni zakończył 
już prace nad elektryfikacją peryferii Nowe
go Sącza". Chodząc po Sączu, da się zauważyć, 
że peryferie są i -będą nieoświetlone, np. uL. 
Kolejowa i tp.

Natomiast zarząd miasta przeprowadził 
elektryfikację nad Dunajcem, wzdłuż plaży 
na przestrzeni około 2.000 metrów, na 22 słu
pach, do bufetu i rozbieralni Maurycego F e r 
ii ga, żyda!!! Ciekawych -odsyłamy tam. Na to 
zarząd miasta ma pieniądze!!!

Jest tak, lio żydzi twierdzą i tłumaczą 
„szabesgojiom", że to , jest y walka klasowa, 
walka o byt, więc wszędzie ich pełno. Lecz 
nie musi przychodzić na cmentarz katolicki 
żyd, iejcarz-fotogr-af, Gerard Hochhauser, któ
ry fotografował obrzędy pogrzebowe śp. Dzię- 
ciołowskiej i Matakiewicza.

Czy Hochhauser przyszedł robić zdjęcia 
fotograficzne z .aanajorstwa, czy też na za
mówienie? Czy nie ma zawodowych fotogra
fów katolickich? W yjeżdżając z Nowego Są
cza, zatrzymałem się na stącfji i tu mi donie
siono, że w Ogrzewalni W arsztatów kolejo
wych jest zajęty żyd inżynier Arend, technik 
Rubel i żyd blacharz.

Słusznie jeden z profesorów Uniwersy
tetu zauważył, że jest jeden wydział nieza- 
żydzony a to wydział teologiczny. F.

„ O  R L Ę T  A “
Ostatnie wypadki w Gdańsku wywołały 

intensywne refleksje wśród młodzieży, która 
domaga się więcej stanowczego postępowania 
wobec Senatu Wolnego miasta. W yrazem tych 
rozważań jest artykuł wstępny w „Orlętach", 
piśmie przeznaczonym dla młodzieży szkolnej. 
Młody pisarz w artykule tym argumentuje 
swoje wywody głęboko przemyślanymi tw ier
dzeniami i przekonuje, czytelnika, iż istotnie 
Gdańska i innych ziem polskich zabranych 
przez Niemców, nie wolno nam świadomie 
zatracać. Również na temat Gdańska znaj
dujemy inny artykuł, ujęty w formę repor
tażu,Potwierdza on wiadomości, które przy
nosi nam prasa, a dotyczące kwestii polskoś
ci w Wolnym Mieście.

W  bieżącym numerze „O rląt" znajdujemy 
ciekawe szczegóły z życia na Kresach Polski, 
zwłaszcza wschodmio-południowych. Ukraini- 
zacja Małopolski Wschodniej przyczynia się 
wybitnie d-o stopniowego zaniku polskości. 
Jest to działalność terory-styczna i wskutek 
lego bardzo niebezpieczna. .Jednak „nad K re
sami orzeł biały wzlata wzwyż", brzmi '-ra
dosną nutą reportaż z Wołynia.__________

Jako wynik tych faktów, przeczytajmy 
artykuł „O wychowanie antypacyficzne". Au
tor domaga .się w pierwszym rzędzie charak
terów -mocnych jak granit. W tedy będzie moż
na prowadzić politykę ofenzywną, odwetową.

Kwestie literackie omówione zostały w 
stałym dziale „Z  djnii i z miesięcy". Czytelni
kom „O rląt" znane są pełne liryzmu wiersze 
górala-M-azura. Obok tych pojawiły się w tym 
numerze „Orląt," inne utwory młodych poe
tów. ■ Ciekawa kronika szkolna „Świat przy 
warsztacie", i rozrywki umysłowe, uzupełnia
ją wartościową całość, obramowaną pięknymi 
ilustracjami.

„O rlęta" powinny znaleźć się w rękach 
każdego ucznia i uczennicy, by dać dowód, 
że zainteresowania ich nie ograniczają się 
tylko do błachych nic nie znaczących zagad
nień, lecz, że horyzonty ich myśli sięgają' 
(dalej i szerzej.

Administracja znajduje się w Poznaniu, 
Al. Marcinkowskiego 22. Prenumerata roczna 
zł. 2.70. Na żądanie numery okazowe wysyła 
-administracj a gratis.

K R O N I K A
K R A K  Ó W

Z życia organizacyjnego'. Na zebraniu 
Członków i Sympatyków CHFG w dniu 20 
października b. r. wygłosił ref-erat p. Tomasz 
Hełd-stein na temat „Polska chrześcijańska", 
przedstawiając w nim poglądy robotnika na 
życie społeczne w Polsce.

Niekonsekwencje „Głosu Narodu". AA7 wy 
chodzącym w Krakowie dzienniku chrześci
jańskim „Głosie Narodu", który od niedawna

stał się po części bardzo antysemicki, to jest 
o tyle, że prócz wielce poważnych artykułów 
na ten temat, w zapale swym puszcza się tak
że na mentorskie knoty, zdarzają -się takie 
[pikantne szczegóły, że na jednej stronie tego

Chcesz połączyć p rzy jem n e  z pożytecznym ?  
Uczęszcza ] na p ie rw szo rzędn e  p ro g ram y

K I N A „ P R O M I E Ń "
z których dochód jest przeznaczony na cele
TO W ARZYSTW A SZKOŁY LUDOWEJ

Zakładasz sklep gospodarczy Kupujesz towar
Kupuj tylko w Hurtowni

Z w i ą z e k  H a n d l o w y ,  Rynek Kleparski 17. telefon 170-02.
Na prowincje wysyłka odwrotna.
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Przy  zamówieniach, zakupach, korespondencji hand lowej itp. powołuj się 
na ogłoszenia lub wzmianki, zamieszczone W „ S A M O D Z I E L N O Ś C I "

pisma często znaleźć można jak byk reklamy 
kin żydowskich i równocześnie wspomniane 
artykuły antysemickie. Stąd też trudno ‘-isię 
zorientować jaką właściwie drogą pragnie zdą
żać „Głos Narodu” .

B O C H N I A

Zebranie informacyjne CHFG w Niepoło
micach. Dnia 31 ub. m. odbyło się w (Niepoło
micach zebranie informacyjne CHFG. Referat 
na temat „Cele i zadania. Chrześcijańskiego 
Frontu Gospodarczego'1 wygłosił p. prez. F. 
Przyjemski. Po referacie wywiązała ś?ę dy
skusja, w której postanowiono w najbliż
szym czasie utworzyć Koło ChFG. „
M Y Ś L E N I C E

Dzień Propagandy Polskiego Przemysłu. 
Handlu, Rzemiosła i Wolnych Zawodów jbył 
świętem tut. Koła CHFG Obszerniejsze spra
wozdanie z tego obchodu umieścimy w nastę- 
nym numerze „Samodzielności11.

Zebranie Członków i Sympatyków CHFG  
w Sieprawiu. Dnia 24 ub. m. odbyło się zebra
nie Człoukó'^ i Sympatyków CHFG w Siepra
wiu. Referat na temat gospodarczy wygłosił 
kol. W. Majewski z Krakowa przedstawiając 
możliwości handlowe wsi. Następnie ksiądz 
wik. Grzebyk zachęcił zebrane kobiety do za
pisywania się na kurs trykotarstwa, urządzo
ny przez tut. Koło CHFG. \

C H R Z A N Ó W

Zebranie organizacyjne CHFG w Jaworz" 
nie. Dnia 7 listopada b. r. odbyło śię w !'sali 
To w'. „P rzy jaźń11 w Jaworznie zebranie o r
ganizacyjne CHFG. Referat wygłosił p. pre
zes F. Przyjem ski na temat „Jak osiągnąć 
dobrobyt11. Po referacie wywiązała się nad
zwyczaj ożywiona dyskusja i założono m iej
scowe Koło CHFG. Obecnych było około 150 
osób. <' !

Tydzień Propagandy] Polskiego Przem y
słu ,’ Handlu, Rzemiosła i Wolnych Z a w o 

dów w  Krakowie.
Dnia 28 listopada, b. r. rozpoczyna się 

w Krakowie Tydzień Propagandy Polskiego 
Przemysłu, Handlu, Rzemiosła i Wolnych Za
wodów, urządzany przez Chrześcijański Front 
Gospodarczy i inne Organizacje i (.Związki 
krakowskie.

Szczegóły Tygodnia Propagandy zostaną 
podane w prasie i afiszach. v

O D  W Y D A W N łC T W A .
Prosimy naszych Korespondentów pro

wincjonalnych o nadsyłanie krótkich artyku
łów  i sprawozdań.

Przypominamy, że należy uiścić przedpła
tę, jak również uregulować zaległości.

Pożyteczny skorow idz
Zachęcony powodzeniem lat ubiegłych, 

Związek Obrony Przemysłu Polskiego (Poz
nań, ul. Rzeczypospolitej 1) przygotowuje 
trzecie wydanie „Skorowidza Firm* Polskich 
i Chrześcijańskich1'. Skorowidz wyjdzie w zna
cznie zwiększonej objętości, o nakładzie ca
50.000 egzemplarzy. Będzie to jedyne tego ro
dzaju wydawnictwo zawierające wykaz po
kaźnej liczby placówek polskich ze specjal
nym działem hurtowni polskich.

"JŚborowidz11 mieć będzie zasięg ogólno' 
polski i dotrze do każdej niemal placówki 
polskiej. Już dziś „Skorowidz11 wzbudził duże 
zainteresowanie w sferach kupieckich i prze
mysłowych, zwłaszcza, iż wydawnictwo to zdo-

REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA: Kraków, ul.

było isobie poparcie Izb Przemysłowo-Handlo
wych w Warszawie i Poznaniu, Izby  Rze
mieślniczej w Poznanjjuj i  iszeregu iorganizacyj 
i instytucyj gospodarczych.

„Skorowidz11, który .ukaże się w znacznie 
rozszerzonej objętości' i  formacie, zawierać 'bę
dzie wykaz placówek polskich wszystkich 
branż i/ukaże się w grudniu b. r. Uzupełnienia 
listy placówek polskich przyjmuje się jeszcze, 
pośpiech jednakże jest wskazany, zwłaszcza, 
że, druk „Skorowidza11 częściowo już .rozpo
częto. i

Rola, jaką dotąd spełniały skorowidze 
Związku Obrony Przemysłu Polskiego, jest 
szczytna i pożyteczna. Sprawie obrony pol
skiego stanu posiadania „Skorowidz11 służy 
dobrze, skąd też jego powodzenie w kołach 
przemysłowych, handlowych i rzemieślni
czych.

Biuro Informacyjne przy 
Chrześcijańskim 

Froncie Gospodarczym 
w Krakowie

ul. Gołębia 6, II p. tel. 126-34.
Chłopiec z ukończoną szkołą powszechną p o 

szukuje praktyki u mechanika (227) 
Do sprzedania sklep spożywczy przy ruchli

wej ulicy w Podgórzu. Cena 1500 zł. (239) 
Poszukuje się wolnych lokali sklepowych, 

przemysłowych itp. w Krakowie. (240) 
Zdolny, energiczny, uczciwy, młody, pośiada- 

djąjący znajomość buchalterii i innych 
prac biurowych, poszukuje odpowiedniej 
posady. i (241)
Prosimy Panów Przemysłowców, Kupców 

i Rzemieślników, by celem ułatwienia skiero
wywania do Ich Firm informujących się u nas 
osób, we własnym interesie nadsyłali nam ma
teriał reklamowy, jak prospekty, ulotki, cen
niki, próbki itd. oraz podawali Swoje adresy:

Wł. Tomaszewski
Kraków, Rynek Gł. 16

p o leca  w  w ie lk im  w y bo rze  po niskich  
cenach se rw isy  o raz  po rce lan ę  do codzien
n ego  użytku , szk ło  s t o ł o w e  — lam py  

naftow e
P o ż y c z a  platery i porcelanę na 

zebrania

Ignacy Rybka, rymiauż i isiodlarz., Kraków 
ul. Floriańska 13.

Adam Słotolowicz
Kraków, ul. Zwierzyniecka 11

N ajgustow niejsza i najtańsza oprawa obrazów. 

Ramy owalne, lustra i k a r n i s z e  w wielkim  

wyborze

Tomasz Czajkowski, skład papieru, K ra
ków, ul. Zwierzyniecka 37.

Chem. P r a l n i a  i Farbiarnia

„AS" Tyluś Jan
Kraków, Karm elicka 18. Tel. 188-27 
Filie: ul. Wiślna 2. Rynek Podgórski 2. 
ul. Długa 27. ul. Józefińska 34. ul. Ra

kowicka 1*2. ul. Pomorska 1.
Ceny bardzo przystępne

Powiększyć obroty i zyski może każdy, zakupując 
wyborowe cukierki .STELLA"
ZB. STERNALA, LESZNO 

m ieszanka śm ietankowa a i i 2  gr, 
g r u b a s y ,  r u m o w e ,  ow ocowe, 

śm ietankow e Szkockie, w iosenne m ieszane, dropsy  
owoc. i m iętow e, m leczne słodycz oraz czekolada  

kuchenna (kuwertura) i t. d. 
do nabycia po cenach najniższych w firmie

F E L I K S  P I E R O W S K I
K r a k ó w ,  Rynek Dębnicki 1. te le fon  1 89 -19

M. Spytkowska — sprzedaż wyrobów po- 
wroźniczych — Kraków, Plac Alariacki ,7. 
Telefon 120-47.

Dom Sportu Polskiego

J. P a r a f i ń s k i
Kraków, ul. Basztowa 16.

Tel. 173-63 (pryw. 102-16) 
poleca narty , ły żw y , sanki, o bu w ie  i ko 

stium y narc iarsk ie , ły żw ia rsk ie  i t. d.

Pracownia instrumentów muzycznych —
„L U T N IA 11 — Wł. P iotr Kubas, Kraków, ul. 
św. Tomasza 30. i

Zakład pogrzebowy

„CONCORDIA"
J a n a  W o l n e g o
Kraka w, plac Szczepański 2

Zakład fotograficzny - -  A. Pawlikowski, 
Kraków, ul. Sławkowska 21.

Sprzedaż włóczek i wełen
Maria Kii mosińska

K raków , R ynek  Gł. 7 w  podw orcu  
bezp łatn y  p ok az  śc iegó w  oraz poleca się 
wytworne sw e try  — p n llo w e ry  — sza le  i
wszelkie inne wyroby włóczkowe pierwszorzęd
nej jakości po niskich cenach. Przyjmuje się 
również zamówienia w zakres ten wchodzące

„BAR .JAMA" Aleksandra Krzaklewskiego, 
Kraków, ul. Zwierzyniecka 6.

(<

T o  n a j le p s zy  p ry m u s ° w

Kraków, Tarłowska 6
,1. W ilkosz, drogeria, Kraków, ul. K ar

melicka 14, Telefon 105-32.

Najlepszy w ęgiel drzewny i retor
towy najpunktualniej d o s t a r c z a

Antoni Skoczylas
Kraków — Rakowice, 

ul. M łyńska 190.
— z p row incji zam ów ien ia  listow ne —

Henryk Willmańn, Zakład Instalacyjny 
dla urządzeń wodociągowych, gazowych i cen
tralnych ogrzewali, Kraków, ul. Jagiellońska 
nr. 6. r 1
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