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I. najważniejsze zagadnienie.
„Przyjdzie taka chwila, w której wszystkie narody 

chrześcijańskie, wśród których żyją żydzi, poznają, że 
zagadnienie, czy żyda można pozostawić, czy też trzeba 
wyrzucić, jest dla nich takiem, które określa się jako 
zagadnienie życia i śmierci". Francis!ek U u t.

Najważniejszem zagadnieniem dla Polski w chwili obec
nej jest kwestja żydowska, ponieważ decyduje o naszej 
przyszłości:

Pod względem gospodarczym. W kraju cierpiącym na 
bezrobocie i przeludnienie, cztery miljony miejsc zajętych 
przez żydów, stanowi o nędzy ludności, więcej: Żydzi opano
wali niemal całkowicie finanse i handel. Anonimowy kapitał 
żydowski rządzi przemysłem. Połowę wolnych zawodów będą 
stanowić w najbliższej przyszłości żydzi. Rządząc życiem go- 
spodarczem nie dopuszczą oni dobrowolnie do jakichkolwiek 
zmian ustroju gospodarczego, pożytecznych dla narodu — go
spodarza, a tem samem szkodliwych dla narodu — pasorzyta.

Pod względem kulturalnym. Nauka polska jest w po
ważnej mierze opanowana przez żydów, świadczy o tem za
równo ilość profesorów i asystentów żydów, jak i zafałszowa
nie poszczególnych dziedzin wiedzy, jak np. historji przez 
żydów dla ich celów narodowych. Literatura jest w ręku ży- 
dowskiem: Teatry, czasopisma, krytyka, domy wydawnicze, 
poezje. To samo w dziedzinie sztuk pięknych, zwłaszcza mu
zyki. Dzienniki, radjo, film, to dziedzina niemal monopolu 
żydowskiego.

Jeżeli nie chcemy, by inteligencja polska zaczęła myśleć, 
mówić i pisać w duchu żydowskim — w dziedzinie tej musi 
nastąpić głęboka rewolucja.

Pod względem politycznym. Istotnym podziałem poli
tycznym w Polsce, nie jest dziś podział na lewicę i prawicę, 
na radykałów i zachowawców, na kolektywistów i indywiduali
stów, ale na ludzi zależnych i nie zależnych od żydów. Przy
szłość zagadnienia żydowskiego ^zadecyduje o tem, kiedy,
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jakie i z kim prowadzić będziemy wojny i z jakim wynikiem. 
Czy będziemy samodzielni, czy nie. W położeniu naszem 
szaleństwem byłoby nie uwolnić się od opieki żydów, dążą
cych do swych własnych celów, których Polska nic nie ob
chodzi.

Rozwiązanie sprawy żydowskiej musi nastąpić już obec
nie. Popierwsze dlatego, że ta sprawa już może być rozwią
zana, bo potęga żydowstwa międzynarodowego po ciosach 
finansowym w Ameryce i politycznym w Niemczech, oraz 
wobec załamania międzynarodowej finansjery jest o tyle sła
ba, że groźnego ciosu Polsce zadać nie może.

Po drugie dla tego, że ta sprawa już musi być rozwią
zana, bo za lat kilka nastąpi rozwiązanie żydowskie, praw
dopodobnie w postaci komunizmu, jeżeli iść będziemy dalej 
w kierunku spełniania żydowskiego programu polskiemi 
rękami.

Jak rozwiązać zagadnienie żydowskie?

u. czem żydzi nie sa i czem nie mogą ivć.
„...chorego nie można wiecznie tolerować. Nawet 

ojciec lub matka, jeżeli są stale chorzy, stają się cięża
rem. Narody nie mogą nas znieść. My zarażamy powie
trze jak naród chory...“

poseł Icchok Grunbaum.

Zasadniczym błędem jest wtłaczanie sprawy żydowskiej 
w ramy t. zw. zagadnienia mniejszości narodowych. Takiego 
zagadnienia wogóle niema. Samo pojęcie mniejszości narodo
wych jest stućzne, zaczerpnięte jedynie i wyłącznie z narzu
conego nam t. zw. małego traktatu wersalskiego. Można 
jeszcze od biedy chrzcić tą nazwą ludność niemiecką w Polsce 
oraz Czechów na Wołyniu i Litwinów w kilku gminach północno- 
wschodnich. Są to bowiem odroślą większych organizmów 
narodowych, mieszkające poza granicami swych państw naro
dowych. Miarą naszego ustosunkowania się do tych „mniej
szości“ winien być nasz stosunek do Niemiec, Czech i Litwy.

Zupełnie odrębne zagadnienie powstaje w odniesieniu 
do Białorusinów, Poleszuków, Rusinów, Hucułów i innych 
plemion słowiańskich na wschodzie naszego państwa. Jest 
to nasza sprawa czysto wewnętrzna. Dalecy jesteśmy zresztą 
od odbierania naszym bliskim pobratymcom ich odrębności 
plemiennych, przeciwnie, uznajemy je za czynnik bogacący 
kulturę polską.
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laki jest nasz cel na wschodzie państwa.
Sprawy żydowskiej niepodobna rozwiązać frazesem o lo

jalności obywatelskiej. Sięga ona znacznie głębiej.

Żydzi są pod względem rasowym bardzo odrębni od ogółu 
narodów europejskich.

Pod względem kultury odrębność żydowska zaznacza się 
jeszcze silniej. Podczas gdy plemiona ruskie i białoruskie 
kulturalnie różnią się od nas niewiele, podczas gdy Niemcy 
posiadają wspólne z nami, choć inaczej nieco rozumiane 
pierwiastki cywilizacji rzymskiej, żydzi stanowią odrębny, zam
knięty w sobie świat kulturalny, kwitnący na dwa tysiące lat 
przed powstaniem państwa Polskiego, świat różny pochodzeniem 
i duchem od cywilizacji, na której jesteśmy wychowani.

Uważanie żydów za materjał na Polaków jest taką samą 
głupotą jak przypuszczenie, że Japończyk w smokingu prze
staje być Azjatą.

Stop dwóch światów, obcych sobie w najgłębszych po
kładach duchowych byłby zagładą naszej cywilizacji narodowej, 
zniszczeniem tego, co z wysiłkiem zbudowało trzydzieści po
koleń. Nie grozi nam to jednak.

Młode pokolenie polskie i żydowskie to już dwa światy 
odrębne nietylko duchowo (to było zawsze), ale i społecznie.

Ten zdrowy objaw pozwala wreszcie na ostateczne po
grzebanie upiora „assymilacji”.

iii. Gzem żydzi sa i ozem chcą być.
„Gdyby ten wrogi stosunek, nawet wstręt był oka

zany żydom tylko w pewnym czasie i w jednym kraju, 
łatwo byłoby wybadać ukryte przyczyny tej niechęci; ale 
plemię to było, przeciwnie narażone na nienawiść wszyst
kich narodów, wśród których mieszkało. Trzeba więc, 
ponieważ wrogowie żydów należeli do najróżniejszych 
plemion, żyli w krajach od siebie odległych rządzeni 
byli przez różne prawa, kierowani przez odmienne za
sady, nie mieli tych samych obyczajów i przyzwyczajeń, 
przejęci byli odmiennym duchem, który nie pozwalał im 
sądzić o rzeczach jednakowo, trzeba więc, by przyczyny 
ogólne antysemityzmu tkwiły w samym Izraelu, a nie 
w tych którzy go zwalczali“.

Bernard Lazare „L’Antisémitisme“ 1894

Najważniejszą przyczyną odrębności żydów jest ich orga
nizacja polityczna.

Źydostwo jest zbiorem sekt rozmaitych i różnych grup 
politycznych nieraz zupełnie sprzeęznych. Pomimo to zacho
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wuje jednolitość działania na zewnątrz, a nawet wygrywa nie
raz wewnętrzne sprzeczności. Przyczyna tego tkwi w organi
zacji wewnętrznej żydów. Żydzi są rządzeni przez starą 
i sprawną tajną organizacją jednocześnie religijną i polityczną.

Organizacja ta do tej pory od okresów bardzo zamierz
chłych, bo bodaj czy jeszcze nie od epoki niewoli babilońskiej 
operowała podwójną bronią.

Z jednej strony używała żydów „asymilatorów” pozornie 
wchodzących w skład innych narodów, zdobywających tam 
wpływy i działających w myśl interesów narodu żydowskiego. 
Z drugiej stworzyła związki „ortodoksów” żydów pobożnych, 
strzegących czystości i odrębności życia religijnego i na
rodowego*).

Ostatnio dwa wielkie ruchy mają powodzenie w żydostwie* 
Jeden to sjonizm. Jest to ruch przeznaczony dla żydów 
oderwanych już od swego środowiska, którzy nie zachowując 
przepisów religijnych, stracićby mogli łączność ze swoim na
rodem. Sjonizm łączy tych wszystkich żydów, wyszłych ze 
środowiska chałaciarskiego i odnawia na nowoczesnych pod
stawach poczucie łączności narodu żydowskiego. Operuje on 
hasłem odbudowy „Erec Izrael” czyli założenia centrum po
litycznego narodowego w Palestynie, aby mogło ono ześrod- 
kować wysiłki żydostwa i stamtąd kierować ośrodkami żydow
skimi wśród narodów.

Drugi to komunizm. Celem jego jest przygotowanie 
gruntu dla wzniesienia gmachu państwa wszechświatowego 
żydostwa w myśl maksymy jednego z największych przywódców 
żydowskich, nieżyjącego Teodora Herzla: „Jeżeli na miejsce 
starej budowli chcę postawić nową, muszę naprzód burzyć, 
a potem dopiero budować".

W pełnych chorobliwej zachłanności planach politycznych 
żydów Polska odgrywa rolę szczególną.

Żydzi świadomie kolonizują Polskę od wieków, pragnąc 
z niej uczynić kraj ghetta, czyli zbiornik rezerw żydowskiej 
siły, t. j. mas narodowego żydostwa, żyjących według prze
pisów religijnych.

W okresie wojen szwedzkich i buntu Chmielnickiego liczba 
żydów w Polsce wzrosła trzykrotnie (z 200 tys. na 626 tys.), 
między 1766 i 1772, w przeciągu zaledwie pierwszych kilku 
lat panowania St. Augusta, o 50% (z 626 tysięcy na 900

*) Trudno w niewielkiej broszurze rozwodzić się obszernie nad tym 
tematem. Dzieje polityki żydostwa w świecie obszernie omawia „Zmierzch 
Izraela“ Rolickiego.
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tys.). W okresie lat kilkunastu między pierwszym a drugim 
rozbiorem Polski, w latach 1772— 1792, wzrosła dwukrotnie 
(z 900 tys. na 1 800 tys.). Wreszcie w okresie niewoli Polski 
liczba żydów na ziemiach dawnej Polski wzrosła z 1 800 ty
sięcy, do 4 981 tysięcy, to jest blisko trzykrotnie. Ściśle w 
okresie upadku państwa polskiego, kraj nasz był widownią za
lewu żydowskiego.

Słaba Polska leżała i leży w interesie światowej polityki 
żydowskiej i to bez wzglądu na to, czy nasz stosunek do żydów 
będzie życzliwy, obojętny czy wrogi.

Wreszcie w pierwszym roku po zamachu majowym, na
dano obywatelstwo polskie ponad 600 tysiącom żydów rosyj
skich, jak to stwierdził oficjalnie w dniu 27. XI. 1928 roku na 
posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej ówczesny minister 
spraw wewnętrznych gen. Sławoj-Składkowski.

To była cyfra oficjalna, bowiem na podstawie innych 
źródeł, liczba żydów których „papiery nie były w porządku", 
a którym nadano obywatelstwo polskie miała znacznie prze
kroczyć miljon.

Powstaje pytanie, dlaczego to z pośród tylu narodów, nas 
Polaków, naród „wybrany“ sobie upodobał.

Wyjaśnią to najlepiej głosy samych żydów.

I tak Salomon Majmon, znany działacz żydowski pisze 
w swojej „Autobiografji“ :

„Przyznana żydom w Polsce wolność religijna i obywatel
ska" jest „rezultatem panującej w tym kraju nieświadomości 
politycznej i lenistwa“.

I  nic też dziwnego „że w stosunku do żydów istniał 
w Polsce system nierozumnej tolerancji”, bo „system rozumnej 
nietolerancji nie dopuściłby istnienia narodu w n a r o d z i e Z a 
wdzięczając zaś temu „ta olbrzymia masa żydowska ocalała 
i rozrosła się tylko na ziemiach polskich, bo gdzieindziej za
chowała się nielicznie”.

Szczytem zaś wszystkiego jest odezwa Franka, przywódcy 
żydowskiej sekty mechesów.

Ten to żyd turecki w swej odezwie z 1755 roku do ży
dów w Polsce, tak charakteryzował kraj i ludność polską: 
„A szlachta polska, czego nam właśnie trzeba, jest dobra 
i głupia. Jej królowie nigdy nie byli od niej mędrsi, dla nas 
zaś zawsze byli jeszcze lepsi niż ona... Nietylko przez taką 
ludność, ale także niesłychane swobody i rozkosze ludu żydow
skiego w Polsce, ja  bym ten kraj, prędzej nazwał żydowskim, 
niż polskim, judzką niż polską ziemią, bo te miljony chłopów 
polskich), dla żydów żyją, dla nich jedynie w pocie czoła pra
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cują i sam Pan Bóg po Palestynie Polskę musiał na nową 
ziemię obiecaną, Kraków na nową Jerozolimę przeznaczyć

Zgodnie z tym celem zasadniczym żydzi odegrali zło
wrogą rolę, zarówno w okresie rozbiorów Polski, jak i w cza
sie powstań, a wreszcie podczas kongresu wersalskiego i woj
ny polsko-bolszewickiej.

Masowa ucieczka żydów z Niemiec do Polski, która się 
w tej chwili rozpoczyna, idzie również po linji zrobienia z Pol
ski, wylęgarni wszechświatowego żydostwa.

IU. Żydzi ui Ghuiiii oDecnei.
»...bo niema ugody.
Gdzie w jednym kraju żyją dwa żywe narody.
Pragnień im nie odejmiesz, ziemi im nie dodasz —
Jeden musi ustąpić, gość albo gospodarz*.

Karol Hubert Rostworowski 
„Antychryst" (dramat).

1. Położenie żydów w świecie.

Chwilą największego znaczenia żydów w świecie były 
pierwsze lata po wojnie. W ich ręku był cały potężny, decy
dujący o losach państw kapitał międzynarodowy. Odbudowali 
pod opieką Anglji centrum życia narodowego w Palestynie. 
Zajmowali główne stanowiska w Stanach Zjednoczonych, w 
Anglji, w Niemczech. Opanowali Rosję, rządząc biurem po- 
litycznem partji komunistycznej. Polsce i innym nowym pań
stwom narzucili traktat o mniejszościach. Antysemityzm za
marł naogół.

Ale nastąpiło załamanie. Załamał się najpierw kapita
lizm międzynarodowy. Nastąpił kryzys. Upadły największe 
fortuny żydowskie. Handel międzynarodowy odgrywa coraz 
mniejszą rolę.

Próba palestyńska się nie udała. Arabi nie mają za
miaru ustąpić. Anglja nie chce walczyć ze stojącym za ni
mi całym światem manometańskim. W Rosji rozbudził się 
wśród samych bolszewików silny ruch przeciwżydowski. „Ko
lektywizacja" wyparła żydów w Rosji z handlu. Kolonizacja 
rolna nie daje spodziewanych wyników. W Niemczech prze- 
wrót hitlerowski zmierza do zupełnego unicestwienia wpły
wów żydowskich. Wreszcie traci na znaczeniu i sile przycią
gającej masonerja, jedno z najskuteczniejszych narzędzi ży
dowskich.

Bardzo silnie jednocześnie postępuje rozkład moralny 
w żydowstwie. Jego warstwy „zeuropeizowane“ wyradzają się
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szybko. Jedynym żydem, mogącym zapewnić swej rasie przy
szłość okazał się chałatowy talmudysla, zamieszkujący głównie 
na ziemiach polskich.

2. Żydzi w Polsce.

Żydzi bogaci w Polsce mają wielkie znaczenie i coraz 
większe wpływy. Ale małomiasteczkowy żyd coraz bardziej 
ubożeje.

Nienormalny stan gospodarczy Polski pod zaborami stał 
się powodem ogromnego rozrostu żydów, pośredników od 
wszystkiego, mogących się utrzymać tylko przy niskim pozio
mie życia handlowego i nienaturalnych granicach. Zjednocze
nie Polski stworzyło możność rozwoju gospodarczego, usunęło 
potrzebę drobnego pośrednika „od wszystkiego“. Warstwa ta 
jest skazana na zagładę. Utrzymują ją sztucznie: pomoc pie
niężna z zagranicy i sytuacja polityczna. Jest to wielki ciężar, 
szkodliwy dla gospodarstwa polskiego.

Zmierzch chałaciarza jest ciosem dla żydów, gdyż z tej 
warstwy wychodziły wszystkie znane wpływowe rodziny żydow
skie. Wyradzały się one szybko i były zastępywane przez no
wych przybyszów z „ghetta“ polskiego. Żydzi próbują się 
ratować przez „produktywizację mas” co sprowadza się głó
wnie do osadnictwa rolnego i prób usadowienia się wśród 
robotników. Do tej pory próby kolonizacji nie udały się. 
Trudno ludność miejską zamienić w rolników. To też żydzi 
jako ostatnią próbę stworzyli olbrzymi plan kolonizacji polskich 
kresów wschodnich — z dorzecza Dniepru. Zacząćby chcieli 
od Polesia. Ale na to musieliby dostać część Polski.

Tymczasem żydzi stanowią 80 procent ludności żyjącej 
w Polsce z bandlu, a w województwach wschodnich 95 proc.*). 
Im dalej na wschód, tem pierwotniejsze stosunki, tem więcej 
żydów. Ruguje żydów z pewnych okolic rozwój spółdzielni, 
zwłaszcza ruskie kooperatywy w Małopolsce Wschodniej, mo
gące służyć za przykład społeczeństwu polskiemu.

Rod względem gospodarczym więc ugody między żydami 
i Polakami być nie może. Albo żydzi zepchną Polskę do 
pierwotnego stanu gospodarczego, a Polaków do roli nędzarzy 
żywiących pasorzytów, albo muszą się w większości z Polski 
wynieść.

*) Cyfry podaje prof. Roman Rybarski w książce „Przyszłość gospo
darcza Polski“.
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Pod względem kulturalnym i politycznym jest nie lepiej. 
Literatura, krytyka sztuki, to dziedziny żydowskie. Większość 
aplikantów adwokackich to żydzi. Lekarze żydzi stanowią już 
połowę ogółu lekarzy. Wszystkie pisma przepełnione są ży
dami. Na najodpowiedzialniejszych stanowiskach rządowych są 
żydzi. Żydzi bowiem rozumieją, że tylko mając w ręku sfery 
polityczne i opinję mogą utrzymać nienormalny stan pasorzyt- 
nictwa gospodarczego. Liczba ich na wyższych uczelniach 
przed paru laty niedochodząca %  obecnie przekroczyła 1/3 
inteligencja żydowska w stosunku do ogółu żydów jest prze 
szło cztery razy większa niż inteligencja polska.

Ten potworny stan musi być zmieniony. Kwestja żydow
ska w Polsce, decydująca o losach żydostwa w całym świecie 
musi znaleźć rozwiązanie polskie.

Jak rozwiązać zagadnienie żydowskie?

U. Program ui sprawie żiidoiushiej.
„Przeciw tak nadzwyczajnie rosnącej ludności Ży

dów w stosunku z -ludnością Polaków, trzeba środków 
prędkich, tęgich i stałych. Obojętność, uległość, stałego 
postanowienia nie znająca powolność, złego nie wstrzyma, 
nie poprawi, ani nawet nie umiarkuje. Postęp złego jest 
wielki, niebezpieczeństwo wielkie; przeciw niemu trzeba 
środków wielkich“.

STANISŁAW STASZYC: „O przyczynach szkodliwości 
żydów i środkach usposobie
nia ich, aby się społeczeństwu 
użytecznemi stali“ 1816.

Program w sprawie żydowskiej musi uwzględniać,

że żydzi są narodem — sektą, rządzonym przez tajną organi

zację religijno-polityczną, mającą na celu opanowanie 

władzy w każdem państwie: odrębności polityczne, kul

turalne i rasowe uniemożliwiają ich spolszczenie;

że w interesie żydów leży słaba Polska, nisko pod wzlędem 

gospodarczym, kulturalnym i politycznym stojąca, bez 

silnie zorganizowanych i odżydzonych ziem zachodnich;

że żydzi odgrywają pod względem gospodarczym rolę paso- 

rzytów, śrubują ceny przez kosztowne pośrednictwo, 

zmuszają polską ludność do emigracji zarobkowej, a o
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statnio korzystając z kryzysu i nędzy rolnictwa, zaczęli 

planowy wykup ziemi polskiej drogą licytacji i zakładania 

spółek osadniczych, 

że żydzi osiągnęli swój szczyt i zaczynają się cofać. Rasa 

żydowska zaczyna w szybkiem tempie wyradzać się, 

zarażając rozkładem moralnym ludność rdzenną, wśród 

której mieszka. Najsilniejsze narzędzie w ręku żydow- 

skiem: międzynarodowy kapitalizm, zaczyna tracić władzę 

nad narodami, które coraz silniej dążą do odgrodzenia 

się od żydów.

Rozwiązanie zagadnienia żydowskiego nastąpić może jedy
nie drogą radykalnych reform w trzech zasadniczych dziedzi
nach życia: politycznej, kulturalnej i gospodarczej.

1. Program w dziedzinie politycznej.

Należy odróżnić pojęcie obywatela i przynależnego. Przy
należność do danego państwa jest pojęciem szerszem, oma- 
wiającem stosunek podwładności wobec danego państwa. 
Obywatelstwo jest pojęciem węższem, zawierającem w sobie 
myśl o prawach obywatelskich. Każdy obywatel jest przyna
leżnym do państwa, ale nie każdy przynależny może być 
pełnoprawnym obywatelem. Żyd może być tylko przynależnym 
Wychrzczenie się nie powinno powodować żadnej zmiany 
w prawach ani dla wychrzty, ani dla jego potomków. Chrzest 
nieszczery powinien być utrudniony. Chrzest szczery powinien 
mieć cele jedynie religijne, nie zaś polityczne. Przynależny 
nie może mieć praw wyborczych czynnych, ani biernych do 
sejmu ani samorządu nie może być urzędnikiem państwowym, 
ani samorządowym, profesorem wyższej uczelni, ani nauczy
cielem średniej i niższej szkoły państwowej, adwokatem, rejen
tem i pisarzem hipotecznym, maklerem giełdowym i t. d.

Przynależny nie powinien odbywać służby wojskowej. 
Wzamian za to winien płacić pogłówne, obracane na cele 
obrony państwa (podobnie jak dziś opłacają podatek wojskowy 
poborowi kat. C. D. i E.).

Żydom nie wolno przybierać nazwisk brzmiących podobnie 
do nazwisk polskich. Wszelkie zaś zmiany nazwisk winny 
być dokonywane na drodze sądowej, nie zaś administracyjnej; 
należy przyznać prawo skargi przeciwko zmianie nazwiska przez 
żyda każdemu obywatelowi polskiemu. Wszelkie zmiany do
tychczasowe należy unieważnić, przywracając żydom dawno- 
brzmiące nazwiska.
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2. Program w dziedzinie kulturalnej.

W dziedzinie oświatowej stawiamy zasadę zupełnego 
wykluczenia. Żyd nie ma prawa wstępu na wyższą uczelnię, 
ani wogóle do żadnej szkoły państwowej, średniej, zawodowej, 
czy powszechnej. Wolno natomiast żydom zakładać szkolnic
two średnie bez praw. Wszelkie książki, druki, czasopisma, 
wydawane przez żydów, muszą w tytule uwidaczniać swe po
chodzenie; czasopisma polskie nie mogą zatrudniać dziennika
rzy i publicystów — żydów, a żydowskie nie— żydów. Żydzi 
mają zapewnioną wolność kultu religijnego w granicach, nie 
wykraczających poza moralność oraz poszanowanie ludności 
polskiej. Zakazane jest „drutowanie miast“, za wyjątkiem 
dzielnic, wyznaczonych żydom na zamieszkanie.

Małżeństwa mieszane są zakazane. Chrzest nie daje 
konwertycie i jego potomstwu prawa wstępowania w związki 
małżeńskie z przedstawicielem(ką) ludności rdzennej.

3. Program w dziedzinie gospodarczej.

Żydzi posiadają swój własny samorząd gospodarczy, 
obejmujący również zawody wolne (izby lekarskie, inżynierskie 
i t. p.). Lekarze, technicy, architekci i t. d. mają prawo 
wykonywania swej praktyki tylko wśród swoich współple- 
mieńców.

Żyd nie może nabywać ziemi, prowadzić lub dzierżawić 
gospodarstw rolnych. Ciche wspólnictwo będzie karane. Do
tychczas nabyte przez żydów dobra ziemskie przechodzą bez 
odszkodowania na własność państwa, na cele reformy rolnej. 
Do prywatnego zakładu przemysłowego, lub handlowego żyd 
przyjęty może być tylko o tyle, o ile niema bezrobotnych 
Polaków tego samego fachu. Zakłady zatrudniające więcej 
żydów, niż wynosi ich procent w państwie (11%) płacą spe
cjalny podatek wyrównawczy idący na fundusz oświatowy ro
botników polskich.

Lichwa winna być karana ciężkiem więzieniem. Dla 
zwalczenia praktykowanej przez żydów lichwy ukrytej, pole
gającej na ściąganiu procentów drogą wekslową, przynależni 
winni być pozbawieni prawa postępowania wekslowego w 
stosunku do wystawcy, lub żyranta, obywatela polskiego. 
Wszelki weksel tego rodzaju będzie traktowany jako zwykły 
oblig.

Handel żywym towarem winien być karany śmiercią.
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Ubój rytualny bydła musi być zakazany.

Spoczynek niedzielny musi być surowo przestrzegany, 
a jego przekroczenie surowo karane.

Żyd musi mieć wzbronione otrzymywanie, posiadanie, 
użytkowanie wszelkiego rodzaju koncesyj państwowych (sól, 
tytoń, spirytus, loterja). Żyd nie może być dostawcą do 
wojska i urzędów państwowych, żyd nie może prowadzić żad
nych zakładów przemysłowych, związanych bezpośrednio z za
daniami obrony państwa.

Żydzi winni mieć prawo zamieszkiwania jedynie w okreś
lonych przez Władze Państwowe dzielnicach kraju i rejonach 
poszczególnych miast. Poza temi miejscowościami żyd nie 
może posiadać żadnej własności nieruchomej.
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Najważniejsze zagadnienie 
dla Polski — to sprawa żydowska

W interesie żydów leży słaba Polska

Kryzys nie minie, póki nie usuniemy 
pasorzytów naszego życia — żydów

<8

Zyd nie może być obywatelem 
Państwa Polskiego

4 miljony miejsc zajmują w Polsce
żydzi

Praca dla Polaków nie dla żydów

Władza dla narodu polskiego 
nie dla żydów i ich parobków
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Narodowo-Radykalny Komitet Wydawniczy Młodych

ADRES: Warszawa, Śniadeckich 19, m. 9 

Telefon: 9.05-19 Konto czekowe P. K. O. Nr.

GODZINY DYŻURÓW: codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt

od 16.30 do 17.30
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„Myśl Narodowa”
Tygodnik poświęcony kulturze twórczości polskiej. 

Rok XIJI — cena numeru 80 gr — rocznie 3,— zł.

Adres administracji: Warszawa, Al. Jerozolimskie Nr, 17.

„Awangarda”
Miesięcznik. Rok XI. Cena egzempl. pojed. 50 gr. — Prenu

merata roczna 5,— zł.

Adres redakcji i administracji: Poznań, św. Marcin 65.

„Glos Akademicki”
Dwutygodnik. — Poznań, Św, Marcin 65

„Czuwamy”
Tygodnik, organ Związku Młodych Narodowców

Poznań, Św. Marcin 65

„Akademik Polski”
Pismo młodzieży akademickiej w Warszawie

Cena numeru 20 gr, (poza uczelniami 30 gr) rocznie 10 zł 

Adres redakcji i administracji: Warszawa, Złota 5, m. 1.

„Nowy Ład”
Dwutygodnik radykalno-narodowy

Warszawa, Nowy Świa* !8, m. 5 

Prenumerata półroczna 1 zł, roczna 2 zł

„Gazeta Narodowa”
Tygodnik Narodowy
Cena egzemplarza 10 groszy, prenumerata kwartalna 1,50 zł 

Częstochowa, Kilińskiego 13, m. 3

„Młodzi“
Akademicki organ radykalno-narodowy, miesięcznik

Lwów, skrytka pocztowa 259 

Prenumerata półroczna 3 zł
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