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Na długą metę optymizm, na krót
szą pesymizm, oto najlepsza metoda 
w stawianiu horoskopów politycz
nych. Dobra i słuszna sprawa musi 
ostatecznie zwyciężyć, czego doświad
czyła i Polska na sobie, odzyskując 
niepodległość po stu kilkudziesięciu 
latach cierpień. Prawda i sprawiedli
wość zatryumfują kiedyś... Ale nara- 
zie sytuacja świata przedstawia się 
mniej różowo.

Gdy prasa europejska odetchnęła z 
ulgą na wieść o układzie angielsko- 
włoskim, twierdząc, że jest to począ
tek ogólnego odprężenia, zmierzch a- 
larmów wojennych i sygnał do zwol
nienia tempa zbrojeń, pozwoliliśmy 
sobie być pesymistami. I ten pesy
mizm krótkofalowy okazał się trafną 
metodą w ocenie rozwijających się 
wypadków. Odprężenia ani śladu, 
przeciwnie, nerwy Europy szarpnęła 
nowym zgrzytem mowa genueńska 
Mussoliniego, a trzyma je w stałem 
napięciu zaogniona kwestja czechosło
wacka.

Henlein zdobył 88 procent głosów 
w wyborach gminnych, Sudety są pod 
minowane.

PO MOWIE GENUEŃSKIEJ

Pisałem przed wizytą Hitlera w 
Rzymie, a po układzie angielsko-włos- 
kim i po nawiązaniu rozmów włosko- 
francuskich, że z dwu możliwości: 
koalicji antyniemieckiej i paktu 
mocarstw z udziałem Niemiec, Mus
solini wybierze... trzecią, a mianowi 
cie, utrzymanie osi Rzym — Berlin.

Potwierdza to mowa genueń
ska, wypowiedziana na milczącem tle 
stu okrętów wojennych. Mussolini po 
wiedział w niej otwarcie, że współ
praca z Niemcami była dlań ważniej
sza nawet od niepodległości Austrji,

bo głównym wrogiem jest komuna,
0  froncie antyniemieckim mocarstw 
nie może być mowy, bo nawet front 
Stresy nie da się już wskrzesić. O 
„pakcie czterech“ czy też pięciu nie 
wspomniał nawet. Natomiast zagroził 
brutalnie sojuszem wojskowym 
państw totalnych, gdyby państwa de
mokratyczne ogłosiły krucjatę prze
ciwko Niemcom.

Wynikałoby z tego, że istotnie ów 
jaskrawy zwrot kursu polityki włos
kiej po Anschlussie dokonał się pod 
kątem bliskiej wizyty Hitlera. Ale 
sprawa nie jest tak prosta. Przecież 
owoce układu angielskiego pozostały
1 zmiana wytworzona przezeń ma 
znamiona trwałości. Przecież trwają 
rozmowy francusko - włoskie, a chwi
lowa przerwa spowodowana różnicą 
poglądów na kwestję hiszpańską nie 
znaczy wcale, by problem normaliza
cji stosunków między dwu siostrzyca- 
mi łacińskiemi stał się nieaktualny 
dla Mussoliniego.

„RUCH JEST WSZYSTK1EM“

Polityka państw nowego typu, to- 
talno - monopartyjnych, opartych na 
założeniach ideowych, różni się znacz
nie od systemu i metod polityki tra
dycyjnej. Jest bardziej płynna i dy
namiczna, zgodnie z dynamiką życia 
politycznego i socjalnego tych naro
dów. Podczas gdy polityka starego ty
pu lubowała się w paktach i układach 
stabilizujących status quo, dążąc do 
tworzenia form sztywnych, polityka 
Mussoliniego czy Hitlera jest jakby 
emanacją wielkiego wyznania wiary 
narodowego socjalizmu: „Ruch jest 
wszystkiem“. Aby zrozumieć tę poli
tykę, trzeba się umieścić w samem ło
żysku ruchu i wysiłku twórczego, roz
bijającego formy gotowe i oskorupia- 
łe, i transformującego ustawicznie rze 
czywistość historyczną.
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Różnice te płyną stąd- że cele poli
tyki tradycyjnej leżą niejako w prze
szłości, w konserwowaniu stanu po
siadania, w dosycie i konsumcji, 
podczas gdy cele nowej polityki doty
czą przyszłości, wiążą się z wielkimi 
mitami i planami historj otwór czerni, 
fascynującemi narody, owładnięte po
czuciem swej prężności i swej misji 
imper jaln ej.

SZTUKA POLITYCZNA 
MUSSOLINIEGO

Ruch jest dla nich wszystkiem. Ale 
ten ruch nie jest bezkierunkowy. Kie
runek jego wyznaczają właśnie owe 
mity i cele nadrzędne. Z tego też pun
ktu widzenia patrzeć należy na grę 
polityczną Mussoliniego. Jedynym z 
motywów naczelnych tej polityki jest 
solidarność ideologiczna państw naro
dowo - totalnych w walce z komuniz
mem i międzynarodówką masońską, 
rządzącą w państwach demokratycz
nych. Drugim elementem jest idea 
„powszechności Rzymu“, wielkość i 
hegemonja nowego imperjum roma- 
num narodu włoskiego.

Te dwa motywy: solidarystyczny i 
egoistyczny wpływają w sposób decy
dujący na politykę twórcy faszyzmu. 
Pierwszy pcha do tworzenia „bloku 
ideologicznego“, drugi rozróżnia jas
no ideały imperjalne Włoch i Niemiec 
i dostrzega nieuniknioną ich rywali
zację w walce o hegemonję w nowej 
Europie. Sztuka polityczna Mussoli
niego polega na umiejętnem łączeniu 
i utrzymywaniu w równowadze tych 
dwu czynników

SOLIDARNOŚĆ A EGOIZM 
WŁOSKI

Wzgląd solidarystyczny każe Mus- 
soliniemu utrzymać oś Rzym — Ber
lin, gdyż stanowi ona potężny instru

ment obrony przeciw mocarstwom de
mokratycznym — których nacisk od
czuły Włochy na swej skórze w dobie 
sankcyj — a w przyszłości może i za
czepny we wspólnym pochodzie na 
Wschód. (Ta ostatnia perspektywa 
nie jest wcale tak egzotyczna; -,czar
ne koszule“ biją się już w Hiszpanji 
z armją sowiecką i zaangażowały się 
w tę walkę mocniej niż „Schutzabtei 
lungen“ Hitlera).

Wzgląd egoistyczny, faszystowsko- 
włoski skłania znowu Mussoliniego 
do budowania imperjum śródziemno
morskiego, opartego na wspólnocie ła 
cińskiej; tak jak Hitler myśli o współ 
nocie germańskiej. Z tego punktu wi
dzenia mają rację ci, co widzą w bo
jowych akcentach mowy genueńskiej 
chęć zaszachowania masonów francus
kich, którzy paraliżują rozmowy Pa
ryża z Rzymem. Mussolini straszy 
znów sojuszem rzymsko - germań
skim. Wywołuje tern interwencję An- 
glji, która przyśpieszyć pragnie sfina
lizowanie układu między Włochami i 
Francją. Czyli: Mussolini dąży do po
rozumienia z Francją, nie chce wy
puścić z ręki karty pan-romańskiej, 
dającej mu atut największy w roz
grywce z kartą pan-germańską.

RACHUBY NA „NOWĄ FRANCJĘ“

Spójrzmy teraz: aneksja Austrji 
przyśpieszyła porozumienie Włoch z 
Anglją. Zbliżający się zabór Sudetów 
lub inkorporacja całej Czechosłowacji 
przyśpieszy porozumienie włosko- 
francuskie. Każdy nowy wzrost potęgi 
biologicznej Niemiec wywołać musi 
odegranie się Italji w polityce zagra
nicznej. A porozumienie włosko-fran- 
cuskie nie uda się na ser jo, dopóki 
Mussolini ma do czynienia z Francją 
Frontu Ludowego, a nawet z Francją 
radykałów masońskich. Duce zmierza 
też wyraźnie do przełomu nad Sekwa
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ną i zmontowania ,,nowej Francji“.
Nacisk kwestji austrjackiej spowo

dował upadek Bluma, czyli bezpośred
nich rządów Frontu Ludowego nad 
Sekwaną. W ten sposób zrealizowany 
został pierwszy etap planu Mussoli
niego, przez przyjście Daladiera, na
wracającego ostrożnie do tradycji La- 
vala. Czy nastąpi teraz drugi etap? 
Czy pod naciskiem kwestji czechosło
wackiej pęknie na Mariannie gorset 
masoński i Francja Joanny d‘Arc o- 
trząśnie z siebie resztki zbutwiałych 
haseł Wielkiej Rewolucji?

KONWULSJE POLITYKI ZSSR

Sowiety czują, co się święci na „zgni 
łym Zachodzie“. Czepiają się też kar
kołomnych wolt politycznych, byle 
powstrzymać nieuchronny rozwój wy 
darzeń. Najpierw próbowały zasza
chować porozumienie włosko - angiel
skie na terenie Genewy, wprowadza
jąc bocznemi drzwiami nieszczęsnego 
Haile Selassie na obrady Ligi Naro
dów. Teraz usiłują storpedować roz
mowy francusko . italskie za pośredni 
ctwem szajki judeo - masońskiej nad 
Sekwaną. Przygotowują też wzmożo
ne transporty do Hiszpanji, w razie 
wycofania stamtąd ochotników włos
kich.

Świerzbi je najboleśniej kwestja 
czechosłowacka. Ale montaż wspólnej 
konferencji sztabów generalnych 
Francji, Rosji i Czechosłowacji nie 
powiódł się. Francja odmawia zgody 
na taką konferencję. A wycofanie się 
Francji oznacza przecież zdanie Pragi 
na łaskę Berlina lub Warszawy. Był-
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Oddajcie nam, Palestynę, a po kilku 
pokoleniach będzie tam osiem miljo- 
nów żydów i dwa miljony arabów; 
i jeszcze dużo miejsca; i spokój.

Żabotyński „Państwo Żydowskie“).

by to dotkliwy cios dla ZSSR, utrata 
najważniejszego przedpola militarne
go i politycznego w Europie.

STRUSIA TAKTYKA P. BENESZA

Jak wygląda sprawa Czechosłowa
cji? W Berlinie mówią: rozbiór lub 
hegemonja niemców sudeckich. To 
drugie równałoby się nieoficjalnej in
korporacji całej republiki do Trzeciej 
Rzeszy. Sytuacja Benesza jest bezna
dziejna. Pozorne zwolnienie tempa 
to tylko cisza przed burzą. A jednak 
masonerja czeska chowa głowę w pia
sek i trzyma się kurczowo władzy.

Zamieszki w Sudetach przechodzą 
powoli w stan chroniczny. Łatwo je 
zamienić w instrument nieustającego 
sabotażu. Po rozmowach w Londynie 
Henlein obrał ostrożniejszą taktykę, 
przerzucając się do roboty wewnętrz- 
no - organizacyjnej. Zato w Berlinie 
ruch. Rozmowy z licznymi polityka
mi węgierskimi, ciągnącymi procesją 
nad Sprewę, stanowią niezawodną 
oznakę, że punkt ciężkości przesuwa 
się gdzieindziej.

WSPÓŁPRACA 
NIEMIECKO - WĘGIERSKA

Niemcy mobilizują rewizjonizm 
węgierski, jak to przewidywaliśmy w 
szeregu ostatnich numerów pisma. 
Rewizjonizm ten był dotąd raczej no
minalny wśród tamtejszych sfer rzą
dzących. Powrót utraconych ziem po
zostawał w sferze marzeń, status quo 
środkowo-europejski wyglądało na
zbyt sztywnie. Obecnie rewizjonizm 
podnosi głowę, prąc od dołu na régi
me, za pośrednictwem organizacji o 
charakterze hitlerowskim, przeciw 
którym rząd węgierski musiał ostatnio 
wydać szereg zarządzeń, z powodu ich 
niebezpiecznej agresywności.

Niemcy są tym czynnikiem, które
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go dynamizm rozsadza status quo, 
zmienia potężnemi pchnięciami cały 
układ stosunków w Europie środko
wej, otwiera nowe perspektywy Wę
grom. I naród węgierski widzi to, ro
zumie, gdzie jest źródło aktywności 
historjotwórczej i woli mocy. Naród 
węgierski związuje się uczuciowo z 
powodzeniem akcji Berlina.

MĄDRY POLAK PO SZKODZIE...

Wydaje się, że wspólna akcja Wę
gier i Niemiec na granicy czechosło
wackiej została już postanowiona. 
Kto wie: może rozpoczną ją Węgry, 
wywołując zamieszki na terytorjach 
granicznych Słowaczyzny i wkracza
jąc do tego kraju. Resztę zrobi Hitler. 
A Hitlerowi udaje się wszystko. Tak 
wierzą niemcy, a za nimi zaczyna w to 
wierzyć i Budapeszt. Podniecenie o- 
garniające naród węgierski jest w 
tych warunkach całkiem zrozumiałe. 
Niemcy dają im to, czego my, polacy, 
dać nie możemy.

Znów zaktualizuje się przysłowie o 
polaku, co to mądry jest po szkodzie. 
Znowu spóźnimy się na wielką uroczy 
stość historyczną, fête de la volonté 
créatrice. Pośrednio jest to nowy roz
biór Polski. Bo pomniejszenie pań
stwa może się dokonać nietylko przez 
ograbienie go z posiadanych teryto- 
rjów, lecz także przez redukcję jego 
sfery wpływów, przez zamknięcie mu 
dróg ekspansji, przez odebranie mu 
możliwości twórczych, stanowiących 
naturalny szlak jego misji dziejowej.

NA KAŻDEGO PRZYJDZIE KOLEJ

Sytuacja jest alarmująca. Z obsza
ru polskiej Europy Środkowej, ze sfe
ry naszego Balticum - Pontus - Adria 
znikła już Austrja, ten najważniejszy 
element, klucz polityczny i gospodar

czy do krajów naddunajskich. Teraz 
przychodzi kolej na Czechosłowację, 
która zostanie połknięta przez Ger- 
manję, wzamian za płonne i biernie 
kontemplowane nadzieje na wspólną 
granicę polsko - węgierską. Wkrótce 
potem dopełni się akt ścisłego związa
nia Węgier z Trzecią Rzeszą, za pośre 
dnictwem Wiednia, który był od
wiecznym, naturalnym ośrodkiem a- 
trakcyjnym dla równiny naddunaj- 
skiej. Już dziś w parlamencie węgier
skim pewien poseł (narodowości wę
gierskiej!) zgłosił wniosek o unję cel
ną z Niemcami.

Co będzie z Rumunją? Niemcy, mo
carstwo przemysłowe, a bez surow
ców, kupią bez targu całą rumuńską 
naftę i całe zboże. Stać ich na to. A 
zresztą jest tam w Siedmiogrodzie 
trzy czwarte miljona niemców, prze
dnia straż Trzeciej Rzeszy. I jest tam 
gwałtowny ruch faszystowsko - anty
semicki, który — potężnie poparty 
przez Berlin — może zadecydować o 
kierunku rumuńskiej polityki zagra
nicznej.

POLITYKA ZAMKNIĘTYCH 
DRZWI

Wiemy co to oznacza: otwarta dro
ga na Morze Czarne i na Ukrainę, dro 
ga do Ziemi Obiecanej nowych Nie
miec, wytyczona oddawna w „Mein 
Kampf“ Hitlera. Wtedy niemcy nie 
będą już potrzebować polaków. Pój
dą na Wschód sami. A Polska? Jej 
publicyści będą mogli wtedy pisać w 
swoich tygodnikach o rzeczywistem 
już i dosłownem, bo, wyłącznem „po
łożeniu geograficznem Polski między 
Niemcami a Rosją“. A nasz resort za
graniczny ogłosi może nowy kurs po
lityczny: politykę zamkniętych drzwi. 
O, bo drzwi będą wówczas dokument
nie zamknięte. Ze wszystkich stron.
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Żebyśmy tylko mogli przy tak szczel
nie zamkniętych drzwiach wogóle żyć 
i oddychać.

Br.

„IDJOTYCZNA INTELIGENCJA“

Ukazuje się po angielsku kwartal
nik Contemporary Russia (Rosja 
współczesna). W ostatnim zeszycie 
czytamy artykuł prof. F. J. C. Hearn- 
shaw na temat komunizmu i faszyz
mu. Oto treść jego wywodów:

,,Jest rzeczą pożałowania godną — 
pisze Hearnshaw — że tylu poczci
wych ale mętnogłowych prostaków, 
w których liczbie znajdują się rów
nież sentymentalni i niemądrzy księ
ża anglikańscy, igra sobie z komuniz 
mem, uważając go za niewinny ruch 
filantropijny. Jeszcze groźniejsze jest 
to, że choć wybitni przywódcy związ 
ków zawodowych, dobrze znający za
bójcze knowania bolszewizmu, dema 
skują go głośno, spora liczba idjoty- 
cznej inteligencji z partji pracy skłon 
na jest go popierać, przyłączając się 
do t. zw. frontu ludowego. Ale nade- 
wszystko przeraża fakt, że wielka 
bezwładna demokracja idzie sobie 
spokojnie swą drogą, zupełnie snadź 
niepomna, iż tryumf komunizmu w 
naszym kraju, byłby powtórzeniem, 
na skalę jeszcze ogromniejszą, tych 
wszystkich okropności, które znisz
czyły kolejno Rosję i Węgry, Włochy 
z przed Mussoliniego, Niemcy z przed 
Hitlera, Portugalję z przed Salazara 
i Hiszpanję z przed gen. Franco“.

SAMOBÓJCZA POLITYKA

Poczem prof. H. ciągnie dalej:
„Skoro, jak się pokazuje, rządy de 

mokratyczne są niezdolne bronić kla
sy średniej od wilków, które ją ma
ją pożreć, to zagrożona klasa śred
nia musi sama się zorganizować w

jakiegoś rodzaju faszyzm, aby się o- 
calić. Dopóki komunistyczne war
choły uniemożliwiają kandydatom 
konserwatywnym zwoływanie wie - 
ców publicznych w okręgach robot
niczych; dopóki podburzany przez 
Moskwę tłum przypuszcza gwałtow
ne ataki na każdy pochód, który się 
nie podoba trzeciej międzynarodów
ce; dopóki dyktatorzy komunistycz - 
ni nie uznają podstawowych zasad 
demokratycznych wolności słowa i 
wolności zrzeszenia się; dopóki zaś 
rządy demokratyczne nie chcą tych 
praw bronić: — dopóty faszyzm bę
dzie powstawał samorzutnie, jako 
rzecz nieunikniona, a nawet koniecz
na“.

KLIN KLINEM.

Nowojorska „The New Republic“ 
płonie oburzeniem na udział ochot
ników w wojnie hiszpańskiej. Gdy
by nie ci wszyscy Marokańczycy, 
Niemcy, Włosi — powiada — walki 
dawnoby się skończyły. Precz z ochot
nikami.

W tymże zeszycie fac-simile depe
szy, nadanej z Paryża przez niejakie
go pana Louis Fischera, tej treści: 
„Wracam właśnie z Hiszpanji, gdzie 
dowiedziałem się o świeżych zażar
tych bitwach, ochotnicy amerykań
scy mężnie walczyli — stop — gwał
towna potrzeba specjalnej żywności, 
bardzoby to pomogło ludziom zmor
dowanym przez gwałty buntowni
ków — stop — czynią nadludzkie wy
siłki — stop — przyślijcie czekolady 
kawy, mleka“ itd.

Depesza nadana 1 kwietnia, zeszyt 
wyszedł 27 kwietnia. Redakcja doda
je, że wciągu tych czterech tygodni 
uzbierano 29,000 dolarów, w najbliż
szych dniach uzbiera się jeszcze 
21,000, gdyż: „3,200 ochotników ame
rykańskich rozpaczliwie czeka na
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żywność, niezbędną poto, by mogli 
stoczyć rozstrzygające bitwy w Ara
gonie“.

CIĘŻKIE OSKARŻENIE.

Tygodnik żydowski „The Jewish 
Chronicie“ pisze m. in. o pośle Bu
dzyńskim. Określa go jako człowie
ka, na którego „spada odpowiedzial
ność za wniesienie projektu ustawy, 
całkowicie znoszącej ubój rytualny 
w Polsce“.

Czy pos. Budzyński będzie mógł 
żyć spokojnie, dźwigając takie oskar
żenie?

ROZSĄDNY POMYSŁ.

Niezliczone projekty rozwiązania 
arcyzawiłej kwestji żydowskiej rażą 
przeważnie albo utopijnością, albo 
brutalnością. Warto więc posłuchać 
każdego rozsądnego głosu w tej spra
wie.

Rozsądny wydaje nam się pomysł 
kom. Locker-Lampsona, który w Iz
bie Gmin zaproponował, by wszyst
kim żydom, którzy tego zapragną, 
mandatowe władze palestyńskie u- 
dzieliły „ekstra-terytorjalnego“ oby
watelstwa palestyńskiego. W ten 
sposób żydzi w diasporze uzyskaliby 
pożądane oparcie moralne, opiekę 
konsularną itd. Ze swej strony rządy 
różnych krajów europejskich mogły
by, bez wydawania specjalnych u- 
staw, traktować tych żydów jako oby
wateli obcych, ściągać od nich specjal
ne podatki, nie brać ich do wojska.

Należałoby tylko dodać, że takie na
danie obcego obywatelstwa nie po
winno zależeć jedynie od woli zainte
resowanych; muszą mieć tu głos rów- 
niż rządy; dałoby się tym sposobem 
wyeliminować bez niepotrzebnego o- 
krucieństwa wiele niepożądanych jed
nostek.

(c. j. k.)

Polska wiosna
Utrata niepodległości, stuletnia, na 

miętna, walka o jej odzyskanie, za
patrzenie się w wizję wytęsknioną 
własnego państwa, przywracającego 
Polsce obecność i walor suwerenny 
na forum politycznym Europy, oto 
przyczyny stopniowej krystalizacji 
czystej idei państwowej. Reprezento 
wał ją t. zw. „obóz niepodległościo - 
wy“. W r. 1918 - tym obóz ten osiąg
nął cel swych marzeń i wysiłków: 
państwo polskie. Tu musiał nastąpić 
szok, chwilowe porażenie ośrodków 
woli tego obozu politycznego. Walka 
o wolność była ukończona. Teraz po 
zostawała już tylko praca nad umoc
nieniem tej wyłonionej z chaosu woj 
ny światowej formy państwowej.

Bodziec do dalszej walki przyszedł 
zzewnątrz. Narzuciły ją „niepodle
głościowcom“, tracącym już grunt 
ideowy pod nogami, partje politycz
ne, które, uzbrojone w światopogląd 
społeczny i program, chciały owład
nąć wytworzoną formę państwową, 
wlać w nią treść i pchnąć w pewnym 
określonym kierunku. Sztaby stron
nictw poczęły drzeć „postaw czerwo
nego sukna“, zaczęła się parcelacja 
Polski na folwarki partyjne, a w 
tym zamęcie „władza znalazła się na 
ulicy“, zasada suwerenności państwa 
została sponiewierana i odarta z przy 
należnego jej majestatu.

„CZYSTA FORMA“ BEZ TREŚCI

W przewrocie majowym idea pań
stwowa sięgnęła po prymat i nad - 
rzędność, ogłaszając w stosunku do 
par tyj neutralność i rzucając hasło: 
„dobro państwa ponad wszystkiem“. 
Do głosu doszło państwo, jako ab
strakcja, państwo jako idea platoń - 
ska, której odbiciem na ziemi jest 
Prezydent R. P„ jest rząd, jest mi-
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;nister, wojewoda i starosta, jest ad
ministracja. Wyrazem tej czystej, for 
malnej idei państwa było „wychowa 
nie państwowe“, clou systemu B-ci 
Jędrzej ewiczów. W to „wychowanie 
państwowe“ można było włożyć 
wszystko, wszelką treść ideową, spo
łeczną czy polityczną: zarówno na
cjonalizm jak komunizm, kleryka - 
lizm jak bezbożnictwo. Ba, można by 
ło w tę „czystą formę“ wlać najdziw 
niejsze kordjały ideologiczne: maso- 
nizm i kryptojudaizm, nawet espe - 
rantyzm i sur - realizm.

Koncepcja Sławka i t. zw. ,,grupy 
pułkowników“, jakkolwiek znacznie 
szersza i mocniej podbudowana, ab
strahowała również od treści ideowej 
i nie dostrzegała jedynego, właściwe 
go „podmiotu prawa państwowego“, 
jakim jest naród. Rząd i społeczeń - 
stwo, zwierzchnik i obywatel, świa
dome obywatelstwo, karność i odpo
wiedzialność za państwo, które jest 
„wspólnem dobrem wszystkich oby
wateli“ — oto kategorje, jakiemi kon 
cepcja ta operowała. Unicestwienie 
partyj i grup klasowych, rozproszko- 
wanie społeczeństwa nad którem
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W państwach dyktatury, w reży
mie Hitlera i Mussoliniego, panowie 
finansiści i fabrykanci zmiatają proch 
z pod nóg „wodzów“ i nie ośmielają 
się ani na jotę odchylić od linji gos
podarczej, wytkniętej im przez roz
kazy totalne. Czy w Niemczech i we 
Włoszech kapitaliści i fabrykanci roz
porządzają dowoli swymi kapitałami 
i dochodami? Nie. Są oni tylko chwi
lowymi zarządcami dóbr państw to
talnych.

Co innego w państwach demokracji. 
Tam pp. kapitaliści dyktują swą wo
lę rządom.

(„Dziennik Ludowy“, organ PPS, z 
dn. 7.V.38).

już tylko rząd i administracja, a w 
środku nic, nawet „blok bezpartyjny 
współpracy z rządem“, oto przystań, 
do której dobił po latach żeglugi ok
ręt „sławkowców“. Trzeba przyznać, 
że płk. Sławek był uczciwy w wy - 
ciągnięciu ostatecznych konsekwen- 
cyj ze swego stanowiska ideowego. 
Gdy doszedł do przekonania, że 
BBWR nie mieści się w tej czystej 
ideologji państwowej, zniszczył ten 
własny twór, wybijając sobie same
mu z pod nóg platformę na której 
stał i która dawała mu siłę.

ZAGUBIŁ SIĘ NARÓD

„Idea państwowa“ stanęła u gra - 
nic swej dynamiki i swoich możliwo 
ści politycznych. Ujrzała się w próż
ni, na rumowisku partyj i ruchów 
społecznych, które odepchnęła i wy
rzuciła za nawias., jako „elementy 
antypaństwowe“. Rozmawiała już 
tylko sama ze sobą, czy też z włas - 
nem odbiciem w lustrze. Pomiędzy 
nią a masami była przepaść. Po tam
tej stronie przepaści został naród, po 
tej stronie znalazły się... loże, które 
w tej konjunkturze poczuły się dość 
swojsko i rozpoczęły przebiegłą grę 
o uchwycenie w swe ręce całego a- 
paratu władzy, tak świetnie rozbu
dowanego i tak wszechwładnie domi 
nującego nad narodem.

Po drodze „marszu w próżni“ za
gubił się naród. Co się z nim stało, 
gdzie się zapodział, dlaczego milczy 
podczas najwspanialszych świąt pań
stwowych, nie umiałby wytłumaczyć 
nikt z doradców reżymu. A tymcza
sem sprawa była tak prosta: o naród 
w wolnej Polsce nie dbano, nie koła
tał nikt do jego serca, .nie pytał go 
nikt o jego wolę i instynkt dziejowy, 
nie szukano drogowskazów w dzie - 
łach genjuszu narodowego i w trądy 
cyjnych ideach przeszłości. Tak jak



Nr. 27 MERKURYUSZ POLSKI Str. 657

by to nie naród polski wytworzył w 
minionych wiekach, na międzymorzu 
czarnomorsko - bałtyckiem tę potęż
ną, swoistą kulturę, której światło 
promieniowało na narody sąsiednie, 
skłaniając je do dobrowolnych unji 
z Koroną, tak jakby to nie naród pol
ski założył, w dobie Jagiellonów, fun 
damenty pod organizację duchową i 
polityczną „trzeciego imperjum“, sy- 
stematu kopernikańskiego Środko - 
wej Europy. Tak, jakby nie istniały 
dzieła i wskazania ideowe polskiej fi 
lozofji narodowej niosącej w sobie roz 
wiązania najzawilszych problemów 
socjalnych i moralno - politycznych 
współczesności, jako podstawę do 
misji dziejowej nowej Polski w no
wej Europie.

CZYSTA „IDEA NARODU“

O naród nie dbano. To uroczysko 
karczował sumiennie ,,obóz narodo - 
wy“, aby na zaorany wyrąb mógł 
paść w przyszłości posiew „młodego 
lasu“, kiełkujący dziś tak bujnie w 
rozroście grup i prądów młodonaro- 
dowych. Siła i nienaruszalność obo
zu narodowego, który przetrwał za
ciekłą kampanję przeciw sobie wszy 
stkich niemal kierunków politycz - 
nych, i sił mafijnych, poczynając od 
„sanacji“ i lewicy klasowej, a koń
cząc na lożach i żydostwie, siła ta i 
nienaruszalność leży w tern, że obóz 
ten nie jest partją sensu stricto, 
przedstawicielstwem jakiejś warst
wy społecznej, partykularnej ideolo- 
gji czy interesu grupowego.

Reprezentuje on ideę i zasadę nad
rzędną, powszechną i równie elemen
tarną, jak obóz (niepodległościowy.

Obóz narodowy, a ściślej Stronnic
two Narodowe, to zrzeszenie wyznaw 
ców czystej „idei narodowej“. Jest 
to idea narodu jako absolutnego pod
miotu historji, który ma rację bytu

w samym sobie i który ma prawo pa
trzeć na wszystko z perspektywy 
najwyższej dobra narodowego. „Do
bro narodu ponad wszystkiem“, oto 
jak możnaby ująć w prostych sło - 
wach dogmat naczelny Stronnictwa 
Narodowego, popularnie zwanego 
„endecją“, a tak niesłusznie szkalo
wanego i prześladowanego.

STRONNICTWO CZY „KOŚCIÓŁ“

Ktoś powiedział, że „endecja“, to 
„kościół“, a nie stronnictwo politycz
ne. Jest wiele słuszności w tern okre
śleniu. Stronnictwo Narodowe wie
rzy w naród, w jego instynkt ple - 
mienny i moc biologiczną, w jego 
absolutność i niezniszczalność, w je
go prymat w stosunku do państwa, 
w jego godność, jako źródła wartoś
ci kulturalnych i historjo twórczych. 
I na tej wierze w naród opiera S. N. 
swój światopogląd społeczny i swą 
taktykę polityczną. Z niej płynie ne
utralność S. N. wobec państwa i je
go poczynań, jego doktryna non- 
cooperation, „niewspółpracy“, swoi
sty gandhyzm, przeniesiony w wa - 
runki polskie.

Stronnictwo Narodowe, jak koś
ciół, nie bierze udziału czynnego w 
grze sił politycznych. Ono tylko osą
dza, dyskwalifikuje etycznie, wpisu
je w rejestr zbrodnie i występki prze 
ciw duchowi narodu, potępia Brześ
cie i Berezy, podaje sobie wiadomo
ści o złej konduicie moralnej tych 
lub owych osób z elity rządzącej. S. 
N. wierzy w zasadę niewspółpracy, 
jednoczy w swych szeregach wszy - 
stkich niezadowolonych a nie kwapią 
cych się do czynu, stwarza azyl dla 
prześladowanych przez reżym, i w 
tej postawie upatruje swą niezwycię- 
żoność i swą siłę. I tak jest rzeczy
wiście. Zwracano już uwagę na tych 
łamach, że siła Stronnictwa Narodo-
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wego polega na jego dziwnej, fatali- 
stycznej wprost bierności i na postu
lacie „minimum wysiłku“, jaki sta
wia ono swym członkom, czy raczej 
współwyznawcom.

GROŹBA IMPASU

Właściwie S. N. nie było dotąd nig 
dy u władzy. W okresie przedmajo- 
wym rządzili „endekoidzi“, jak Grab 
ski, chadecy, jak Korfanty, ludowcy, 
jak Witos, katoliccy demokraci, lu
dzie tego typu, który reprezentuje 
dziś Front Morges, żywioły mniej lub 
więcej związane z Wielkim Wscho
dem i innemi mafjami, pasorzytują- 
cemi na demokracji parlamentarnej 
w stylu J. J. Rousseau'a. I nie dziw
my się temu. Ów specyficzny „koś - 
ciół“, zwany Stronnictwem Narodo- 
wem nie nadawał się do sprawowa
nia władzy, jego rola w Polsce pole
gała na czem innem, a mianowicie na 
fanatycznej sublimacji „idei naro
du“, przygotowującej przebudzenie 
świadomości zbiorowej polskiego ży
wiołu etnicznego.

S. N. pozostawione samemu sobie, 
byłoby zabrnęło w podobny impas, 
w jakim znaleźli się twórcy koncep
cji czystej idei państwowej. Bo jak 
formalna zasada: „państwo ponad 
wszystkiem“ usychała z braku owych 
„wód żywych“, których źródła biją 
w najgłębszych pokładach duszy na- 
rodowej, tak i zasada nadrzędności 
narodu obumierała z niedowładu wo
li, z niezdolności sięgnięcia po wła
dzę, z przerwania związku z państ
wem, jako organem świadomych dzia 
łań narodu w historji.

NOWY NACJONALIZM

Samo życie rozwiązało ten bezna
dziejny napozór problemat.

Młoda, narastająca generacja, z e- 
bu stron „niewidzialnej barjery“, wy

zwalać poczęła z impasu zarówno o- 
bóz narodowy, jak i niepodległościo
wy. Młodzi Stronnictwa Narodowego 
ruszyli z martwego punktu problem 
nacjonalizmu, nadając temu termi
nowi nowoczesny, głębszy sens. S. N. 
nawiązywało do biologicznych pod
staw narodu, stąd jego pozytywizm 
i swoisty rasizm, znajdujący swój wy 
raz np. w pismach Balickiego, stąd 
jego rezerwa, a nawet niechęć do 
chrześcijaństwa (vide: Pieńkowski), 
wogóle cała jego postawa duchowa, 
bliższa hitleryzmowi, niżby się to na 
pierwszy rzut oka wydawało. Młodzi 
S. N. zerwali z pozytywizmem na 
rzecz idealizmu, dźwignęli się ponad 
biologiczny, rasistowski punkt widzę 
nia, zbliżyli się do Chrystusa i koś
cioła.

Motorem dynamicznym tej „refor
macji narodowej“ była idea misji 
dziejowej. Naród, pojęty nie jako ab
solutny egoizm, lecz jako „obowią - 
zek zbiorowy“, jako „myśl Boża“, 
którą ma on podjąć i dopełnić, oto 
zasada nowego, chrześcijańskiego na 
cjonalizmu, zasada aktywna i twór
cza, pozwalająca narodowi zerwać z



Nr. 27 MERKURYUSZ POLSKI Str. 659

biernością, sięgnąć po władzę i 
przejść do ideowej ofensywy.

DOGMAT MISJI DZIEJOWEJ

Tu geneza słynnych rozłamów w 
Stronnictwie, w latach 1933 — 34. 
„Misja dziejowa, jako racja moralna 
narodu“, to hasło wszystkich grup ru 
chu narodowo - radykalnego. Misja 
dziejowa — nie samo tylko trwanie 
i utrzymywanie się w bycie — to wy
raźny cel i konkretne zadanie, moty
wujące wolę czynu i stwarzające nie- 
tylko możliwość lecz wprost konie
czność zawładnięcia centrami dyspo
zycji i całym aparatem państwowym. 
Impas przezwyciężony. Dla prawdzi 
wych patrjotów ze Stronnictwa Na
rodowego nie pozostaje teraz nic in
nego, jak zaakceptować ten nowy, dy 
namiczny nacjonalizm, uznać ideę 
misji dziejowej za dogmat naczelny 
całego obozu narodowego i zaktywi
zować przy jej pomocy masy Stron
nictwa.

Misja dziejowa Polski wynika bez
pośrednio z prawdy polskiej, z dzieł 
historyczno - politycznych i z dzieł 
myśli filozoficznej, w których naród 
najpełniej określił i wypowiedział 
sam siebie. Trzeba więc zorganizo - 
wać w ten sposób masy narodu, by 
prawda polska stała się ich powszech 
ną własnością, codziennym pokar - 
mem duchowym, i aby zdołały one 
narzucić państwu, jako formie działa 
nia narodu, realizację tej prawdy we 
wszystkich dziedzinach życia publi
cznego.

REWOLUCJA W OBOZIE 
PAŃSTWOWYM

Podobna rewolucja pojęć musi się 
dokonać i w obozie państwowym. 
Państwo bowiem ma również swą 
wyższą celowość, niedostrzeżoną i

zlekceważoną przez obecny system 
rządzący. Bez uwzględnienia tej wyż 
szej racji moralnej, formalizm pań
stwowy musi zwyrodnieć w bezdusz
ną biurokrację, co obserwujemy istot 
nie w Polsce ostatnich lat. Cel ten 
i zasada państwa to sprawiedliwość. 
Winno ono stworzyć takie warunki 
społeczne i polityczno - prawne, w 
których obywatele jego mogliby roz
winąć pełnię swych sił twórczych. 
Tu pole do gry o władzę, tj. o ujęcie 
steru państwa przez takich ludzi i ta
kie grupy, które czują się na siłach 
warunki te rzeczywiście stworzyć, 
tu również prawo społeczeństwa do 
krytyki, do wolnego osądu poczynań 
władzy.

KRUSZYMY „NIEWIDZIALNĄ 
BARJERE“

Grę sił społecznych i politycznych 
państwo ma regulować przez dobry 
ustrój i rozumną akcję zwierzchnika. 
Reprezentacje warstw społecznych 
i idej politycznych zmagają się ze so
bą. Państwo powinno wyciągać wnio 
ski z tego djalogu potrzeb i ideałów, 
realizować postulaty, podciągać w 
górę ludzi najrozumniejszych i naj
lepszych. Nie spełni ono tej roli, gdy 
mafje i sitwy pasorzytnicze w pacht 
wezmą aparat państwowy. Prawdzi
wi spadkobiercy idei państwowej 
muszą więc podjąć walkę z mafjami 
i agenturami o istotną suwerenność 
państwa, o sprawiedliwość w szan
sach obywatelskich, w podziale dóbr 
i w doborze ludzi, o miejsce dla pra
wdy polskiej, przy tym stole, gdzie 
się decyduje o najważniejszych za
gadnieniach państwowych.

Zakłamanie panuje dziś w Polsce. 
Prawdy pisać nie wolno. A tymcza
sem właśnie prawda i tylko prawda 
może otworzyć na oścież drzwi i wpu 
ścić świeże, czyste powietrze do za
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tęchłych zakamarków naszego ży
cia publicznego. Bogu dzięki, w sa
mym obozie niepodległościowym za
czął się proces uzdrawiania stosun - 
ków. Znowuż inicjatywa jest tu w 
rękach młodszej generacji obozowej. 
W szeregach jej rodzi się już nowa 
myśl państwowa, zrywająca z cia
snym i jałowym formalizmem i ot - 
wierająca wrota tej naturalnej treści 
jaka wypełnić powinna pustą formę 
odbudowanego państwa. Tej nowej, 
a naturalnej treści na imię: naród i 
jego misja dziejowa.

Ruszyliśmy z martwego punktu. 
Ponad „niewidzialną barjerą“ prze - 
wiewa ożywczy wiatr nowości, wiatr 
z wyżyn idei, gdzie świeci światło 
prawdy i sprawiedliwości, skąd wi *■ 
dać rozległe, bezgraniczne perspek
tywy. Polska budzi się z letargu. Obu 
marłe, zdrewniałe pnie idei: narodo
wej i państwowej zaczynają pulso
wać sokami i wypuszczać nowe, zie
lone pędy. Ich korony splatają się ze 
sobą rozłożystemi gałęziami. A pod 
tym dachem bujnym i wiosennym, 
rośnie już szybko młody las, pokry
wający gąszczem nowego życia wsty
dliwą bruzdę wczorajszego niezrozu
mienia, wczorajszej nienawiści.

Br.

Okruchy tygodnia

I znowu oczy całego kraju zwró
cone są na nasze MSZ. Dwa miesiące 
temu, gdy nadszedł wreszcie dzień 
wchłonięcia Austrji przez Rzeszę, ca
ła Polska z nerwami, napiętemi do 
ostateczności, czekała, co też my? 
Niemcy robią krok siedmiomilowy 
ku wielkości i potędze, a my? Karta 
historji odwraca się, chwila do wiel
kich posunięć, polskich szczególniej 
sposobna, a więc? Nasz krok? Jaki 
krok zrobi Polska?

Dzień ów, dzień Anschlussu zapo
wiadany był oddawna. Wbrew poli
tykom zawodowym, utrzymującym, 
iż Anschluss jest „muzyką dalekiej 
przyszłości“ twierdziliśmy z zacie
kłym uporem, że jest to fakt lat naj
bliższych. Do kroku tego należało i 
można było się przygotować. Cóżeś- 
my zrobili w owym momencie histo
rycznym? Jaki był nasz czyn?

DZIŚ

Dziś powtarza się chwila z przed 
dwu miesięcy. Niemcy wyciągają rę
ce po Czechosłowację. Oś Berlin — 
Rzym znowu zaczyna pocichu skrzy
pieć, nawet już bowiem najgorętsi 
wyznawcy wiary w potęgę „bloków 
ideowych“ widzą, że przyjaźń Włoch 
dla Niemiec nastrojona jest na nutę 
„co zanadto, to niezdrowo“, że dalszy 
wzrost potęgi Rzeszy na kontynencie 
zagraża najżywotniejszym interesom 
włoskim po drugiej stronie Adrjaty- 
ku. Anglja zaś na wzrost ten oddaw
na patrzy kosem okiem. Krótko mó
wiąc, jest na kim oprzeć. Najwyższy 
czas, aby uratować pozycję Polski na 
południu.

Jaki będzie nasz czyn dzisiaj? Co 
zrobi nasze MSZ?

Między Berlinem i Budapesztem 
latają gońcy nieustannie. Piszemy na 
innem miejscu o szczegółach tej ma- 
terji. Tu spytać wypada raz jeszcze: 
na co czekamy? Chwila nadchodzi. 
Minister Beck jest ministrem Józefa 
Piłsudskiego, człowieka czynu i męs
kiej decyzji. Na p. ministrze Becku 
ciąży obowiązek szczególniej ważki. 
Jeśli na żadnym rządzie polskim nie 
ciążył dotychczas obowiązek tak wiel 
ki, jak na rządzie dzisiejszym, ze 
względu na chwilę, to na żadnym mi
nistrze nie ciąży większy obowiązek, 
niż na p. Becku, ze względu na to, że
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kraj widzi w nim ministra Józefa 
Piłsudskiego.

A więc, gdzie jest Polska w tej do
niosłej chwili? Należałoby dziś nie 
pisać, lecz krzyczeć: gdzie jesteśmy 
my? Co znaczy ten ruch na linji Ber
lin — Budapeszt? Gdzie my?

ZAGRANICZNY KREDYT

Mimo całego respektu dla nestora 
publicystyki polskiej, p. prof. Win
centego Lutosławskiego, nie mogę się 
zgodzić na Jego stanowisko, wyrażo
ne w recenzji o książce p. J. Mosdor- 
fa, w MERKURYUSZU nr. 25. P. 
Mosdorf, pisze prof. Lutosławski:

— Nadto i cudzoziemców, którzy 
Polsce zaufali i użyli swych kapita
łów na rozwój naszego przemysłu, 
chce surowo karać, obyczajem mek
sykańskim, za ich lekkomyślność i 
chciwość zysku.

I o kilka wierszy dalej:
— Jednak taki zamach pozbawiłby 

nas na długo zagranicznego kredytu...
I jeszcze dalej:
— Genjusz polski powinien znaleźć 

inne drogi wyzwolenia się od żydów, 
obcych kapitalistów i nędzy ludu...

W rezultacie Szanowny Profesor 
wskazuje na system Salazara, jako 
ten, który powinien być dla nas wzo
rem.

WZORY OBCE

Nie znam, niestety, szczegółów o 
reformach Salazara, ale zgóry można 
przyjąć, bez obawy popełnienia błę
du, iż system ten może być conajwy- 
żej dodatkowem kry ter j urn popraw- 
czem do wzoru polskiego, nigdy zaś 
jego podstawą zasadniczą. Niema sy
stemów rządzenia, stosownych dla 
każdej szerokości geograficznej. To 
jest prawda niewątpliwa. I druga, z 
niej wypływająca: największe nie

szczęście wszystkich krajów, to na
śladownictwo wzorów obcych.

Krótko mówiąc: można się zgodzić 
na Salazara, jako poprawkę do wzo
ru, ale nigdy nie jako wzór. Wzór mu
si być własny. Tembardziej, że wcale 
nie cierpimy na brak wzorów włas
nych, jak to już bowiem szósty rok 
na żywych przykładach MERKU
RYUSZ udowadnia: Polska, która w 
ciągu tysiąca lat rozwiązywała skom
plikowane zagadnienia polityczne, 
społeczne i gospodarcze, wypracowa
ła własne myśli, własną doktrynę u- 
strojową i gospodarczą, doktrynę, 
która będzie aktualna jeszcze wieki 
całe i trzeba tylko poznania pier
wiastków tej doktryny, umiejętnego 
zastosowania wniosków do rzeczywi
stości współczesnej i, oczywiście, do
brej woli w realizowaniu tych wska
zań.

A zasadą, która wypływa z polskiej 
doktryny gospodarczej i która będzie 
miała zastosowanie w tym wypadku, 
jest właśnie zasada rewizji tytułu 
własności z punktu widzenia słusz
ności.

WŁASNOŚĆ ŹLE NABYTA

Zasada ta brzmi: każdy ma prawo 
do własności słusznie nabytej. Mają
tek, nabyty drogą zmowy, lichwy, o- 
szustwa, krzywdy ludzkiej i t. d. nie 
może być chroniony prawem własno
ści. Przeciwnie, każdemu, kto nabył 
majątek w sposób niegodziwy — na
ród i jego instytucja, państwo, ma 
prawo i obowiązek majątek ten ode
brać i obrócić na dobro powszechne.

A jak wygląda sprawa kapitałów 
zagranicznych w Polsce?

Oto jeden z tysiąca typowych przy
kładów.

Kolejka elektryczna pod Warsza
wą. Własność towarzystwa akcyjne
go. Kilku panów, nieznanych bliżej
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ogółowi. Z czego ciągnie zyski towa
rzystwo? Ano, posłuchajmy.

Towarzystwo ma koncesję od mini
sterstwa kolei. Bardzo wygodną kon
cesję, która przewiduje, że minister
stwo kolei (czyli, wprost mówiąc, 
my sami, obywatele, płacący podatki) 
pokrywa towarzystwu wszystkie de
ficyty. Piękna koncesja, nieprawdaż? 
Towarzystwo nic nie ryzykuje. Gos
podaruje bez obawy. I jak gospodaru
je? Bilanse wykazują ciągłe straty. 
Towarzystwo nie płaci żadnych po
datków (bo ma straty), ponownie ak- 
cjonarjusze i dyrektorzy otrzymują 
piękne pensje, a ministerstwo, czyli 
obywatel noszący do kasy skarbowej 
podatki, płaci za to wszystko.

DRUGA KIESZEŃ

Lecz to nie koniec. Oczywiście, każ
dy zainteresuje się zaraz tymi bilan
sami. Czemu to wykazują straty? 
Przecież, na oko biorąc, gospodarka 
towarzystwa nie wygląda na zbyt 
luksusową: bilety drogie, droższe, niż 
na kolejach; wagony tandetne, w zi
mie ludzie odmrażają nogi; urządze
nia pod psem, skąd ciągłe katastrofy, 
bo hamulce nie działają, a to znowu 
sygnalizacja szwankuje, i tak dalej; 
wreszcie personel wyzyskiwany w 
sposób, wołający o pomstę, bo płatny 
marnie, a zmuszony do pracy nad si
ły (właśnie zeszłego roku była na 
tern tle katastrofa, kosztująca kilka 
żywotów ludzkich, ponieważ wagon 
poranny prowadził motorniczy, prze
męczony całonocną służbą). Skąd 
więc te straty w tak drapieżnie pro- 
wadzonem gospodarstwie?

Prąd. Gospodarka jest deficytowa, 
gdyż prąd drogo kosztuje. Najwięk
sze sumy w bilansie pochłania prąd. 
Sąsiednia elektrownia tyle bierze za 
prąd.

Ależ przecie — zawoła znawca

stosunków — ta elektrownia (pod
warszawska) jest własnością tych sa
mych panów, którzy są akcjonariusza 
mi tej kolejki elektrycznej!

Tak jest. To prawda. Właśnie dla
tego ci panowie wydzielili sobie osob
ne towarzystwo, aby móc układać ta
kie misterne bilanse, ciągle deficyto
we i wobec tego wolne od podatków. 
Z jednej kieszeni do drugiej ci sami 
panowie pieniądze sobie przekładają, 
aby podatków nie płacić. Niezła kom
binacja, nieprawdaż?

TRZECIA KIESZEŃ

Ba! Powie kto. Ale to z tej drugiej 
kieszeni będą musieli podatek od do
chodu zapłacić. Jeżeli elektrownia 
tak wielkie sumy wyciąga z kolejki, 
to bilans elektrowni powinien wyka
zywać grube zyski, a stąd i wymiar 
podatku powinien być odpowiednio 
pokaźny.

Otóż w tern właśnie sęk, że i bilans 
elektrowni jest ujemny. Czemu? Bo 
towarzystwo obciążone jest wielkie- 
mi długami. Opłaty za używalność 
patentów zagranicznych, procenty od 
pożyczek—to wszystko pochłania ol
brzymie sumy. A płaci się już do 
Londynu, bowiem elektrownia win
na jest te sumy towarzystwu londyń
skiemu, opłaty za patenty wnosi te
muż towarzystwu londyńskiemu.
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Oczywiście to londyńskie towarzy
stwo jest również własnością tych sa
mych panów, co i elektrownia i ko
lejka. To trzecia kieszeń. Ale to Lon
dyn. Na Londyn nasze urzędy skar
bowe mogą się conajwyżej oblizać.

Oto, jak sobie gospodaruje zagra
niczny kapitał w Polsce. Chyba zgo
dzi się każdy, że jeśli idzie o uczci
wość tego interesu, to napad na szo
sie jest uczciwszym sposobem zarob
kowania, nieprawdaż?

ROZWÓJ.

Jestem przekonany, iż Szanowny 
Pan Profesor nie zna kulis działalno
ści kapitału zagranicznego w Polsce. 
Gdyby bowiem znał, nie mówiłby o 
rozwoju przemysłu dzięki kapitało
wi zagranicznemu, nie obawiałby się 
utraty kredytu zagranicznego, nie 
mówiłby o nadużyciu zaufania kapi
tału zagranicznego.

To kapitał zagraniczny nadużywa 
naszego zaufania, naszego położenia. 
Jesteśmy bezbronni, my, zwykli oby
watele Rzeczypospolitej, nie mamy 
bowiem żadnego wpływu na stosunki 
państwa z kapitałem zagranicznym. 
Napastnik na szosie działa przynaj
mniej otwarcie, ryzykuje głową, nie 
wymaga szacunku od społeczeństwa. 
Panowie zaś z towarzystw zagranicz
nych uchodzą za dżentelmenów, dzia
łają skrycie, nic nie ryzykują. Prze
ciwko napastnikowi na szosie może
my się bronić. Tu możemy tylko cze
kać na nową Polskę.

Rozwój przemysłu? Kapitał zagra
niczny niszczy nasz przemysł. Kapi
tał zagraniczny wysysa z nas wielo
krotnie większe sumy, niż przyniósł. 
Za te pieniądze, które wypruł z nas 
kapitał zagraniczny moglibyśmy zbu
dować w Polsce przemysł dwadzie
ścia razy większy, niż ten, który ma
my.

Utrata kredytu zagranicznego? Daj 
nam Boże jaknajprędzej. Obyśmy ju
tro rano stracili stosunki z bankiera
mi zagranicznymi. Już jutro rozpo
częłaby się era wyzwolenia Polski.

„NACJA I GOSUDARSTWO“

Tygodnik „Naród i Państwo“, z 
dnia 12 maja, pisząc o „fali odcho
dzących“ z O.Z.N. umieszcza w opi
sie takie zdanie:

Fala, powstała przy tym mogła za
chwycić ze sobą i pewną liczbę lu
dzi etc.

Po polsku brzmi to tak, że fala mo
gła porwać i t. d. Kto nie zna war
szawskich stosunków, może się zdzi
wić, że „Naród i Państwo“, zamiast 
polskiego słowa „porwać“ używa 
moskiewskiego „zachwatit“. Ale kto 
zna, ten się nie zdziwi.

Ech ty, kamarinskij mużyk. Cho- 
tia ty i prozwałsia „Naród i pań
stwo“, no wsie i tak znajut, czto ty 
„Nacja i Gosudarstwo“.

PP. BARTEL I PONIATOWSKI 
O WOJSKU POLSK1EM

W czasach, gdy pp. Bartel i Ponia
towski kandydowali do sejmu z listy 
„Wyzwolenia“, t.j. jesienią roku 1922, 
stronnictwo to wydało na Małopolskę 
Wschodnią niezmiernie charaktery
styczną odezwę, przedrukowaną one- 
go czasu przez „Piasta“ i „Myśl Na
rodową“ (nr. 38 z 16 września 1922 
roku, str. 11).

Odezwa ta brzmi:
„Chłopy, chcecie mieć samo

rząd, głosujcie na nas. Chcecie, 
żeby tu nie było wojska polskie
go, tylko nasza miejscowa mili
cja — głosujcie na nas. Tu jest 
nasz kraj, tu nie rząd z Warszawy 
powinien rządzić — tylko wy sami 
powinniście sobą rządzić. Nie p o 
winno stać nad waszymi karkami
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żadne wojsko polskie — bo wy 
przecież jesteście chłopy ruskie 
i żadnej armji nie potrzebujecie, 
bo po co płacić podatki na wojsko? 
Powinniście mieć własną milicją, 
któraby pilnowała wam porządku. 
Głosujcie na nas, to nie będzie
cie tyle podatków płacić, co teraz, 
i ziemi będziecie mieli więcej. 
Przecież to jest wasza ziemia z 
dziada pradziada. Was tu nie po
winni żadni koloniści najeżdżać. 
Nie puszczajcie do siebie chło
pów polskich. Głosujcie na nas, 
to wam wyrobimy, żeby tu żaden 
chłop, ani pan z Polski nie miał 
prawa morga waszej ziemi kupić“.

Dziś, kiedy p. Bartel wraca do po
lityki, należy spytać, jak się zapa
truje na swe stanowisko z przed lat 
16-tu? Bo przekonania wolno zmie
niać. Jesteśmy dalecy od złośliwości 
przypisywania p. Bartlowi dziś — 
jego przekonań poprzednich, ale 
chcemy wiedzieć, czy przekonania te 
są rzeczywiście poprzednie. Czy żą
dania:

„Aby tu nie było wojska polskie
go“.

„Aby tu nie stało nad karkami żad
ne wojsko polskie“.

„Aby nie płacić podatków na woj
sko“. •

I t. d. i t. d. uważa za kompromi
tujące, czy ich się odrzeka, czy zer
wał wszystkie stosunki z działacza
mi typu „nie płacić podatków na 
wojsko“?

P. MIN. PONIATOWSKI

Co do p. ministra Poniatowskiego, 
to nie żądamy wyjaśnień. Zwłaszcza 
nie domagamy się informacyj co do 
obecnego stanowiska p. ministra w 
sprawie, ujętej w odezwie temi sło
wy:

— „Was tu żadni koloniści nie po

winni najeżdżać. Nie puszczajcie do 
siebie chłopów polskich. Głosujcie na 
nas, to wam wyrobimy, żeby tu ża
den chłop ani pan z Polski nie miał 
prawa morga waszej ziemi kupić“.

Wobec głośnego rozporządzenia p. 
ministra, że parcelowaną ziemię w 
Małopolsce Wschodniej mogą naby
wać tylko mieszkańcy trzech woje
wództw wschodnich, wyjaśnienia są 
zbędne.

J. B.

EST MODUS IN REBUS

Jak się rzekło, mieszkamy na wsi 
pod Warszawą. Od czasu do czasu 
ten i ów dom się spali. Nie tak daw
no naprzykład, ku niewinnej wesoło
ści ogółu, spłonęła fabryczka lodu.

Skoro już i lód się pali, to potrzeb 
na jest straż ogniowa. Skoro potrze
bna, tośmy ją zorganizowali. Przed 
dwoma laty otrzymuję papierek, że 
mam sobie kupić wiadro, linkę, dra 
binkę, i topór, a gdy syrena zahuczy, 
mam biec na ratunek. Próbne alar - 
my będą urządzane często.

Wyobraziłem sobie ten malowni - 
czy widok. — Wśród głuchej nocy, 
rozlega się wycie syreny. Zrywamy 
się, chwytamy pantofle, i szlafroki, 
pędzimy. Pędzą staruszkowie, babi - 
ny (bo nie w każdym domostwie jest 
mężczyzna w odpowiednim wieku), 
emeryci, inwalidzi (bo reszta śpi 
twardo, nie do obudzenia). Docwało- 
waliśmy na miejsce. Wspieram swą 
drabinkę o mur, wspinam się boha
tersko, z zapałem rąbię płonące kro
kwie. Zażywna pani Kacperkowa u- 
wiesiła wiaderko na linie, ciągnie wo 
dę ze studni i podaje mi. Gdy wresz
cie pożar strawił już wszystko, co 
miał strawić, pogotowie ratunkowe 
rozwozi nas do domów. Psy wyją u- 
rągliwie.

Efektowne to, ale rozmijające się
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z zamierzonym celem. Snadź przewi 
działy to i „odnośne czynniki“, gdyż 
dodały na papierku innej barwy, że 
można się wykupić przez zapłacenie 
złotych 18.

ODGRZEWANY DOWCIP

Otarłem łzy i zapłaciłem. „Przy - 
najmniej — myślałem sobie,—  gdy 
syrena zahuczy w nocy, będę mógł 
uśmiechnąć się ironicznie i spać da
lej“. Cóż, kiedy równo w rok potem 
otrzymałem taki sam papierek! Po 
co im — zastanawiałem się — tyle 
wiader, linek, drabinek i toporów? 
Ale trudno, pan każe, sługa musi. 
Rozpłakałem się i zapłaciłem powtór 
nie.

Proszę nie sądzić, że to już happy 
end. Przed tygodniem wszystko da 
capo al fine. Łzy wielkości grochu 
spadały dudniąc do symbolicznego 
wiaderka, które oto po raz trzeci o- 
płacałem.

Ale to już koniec. Odtąd płacić nie 
będę. Postanowiłem kupować te wszy 
stkie rekwizyty i — biegać. Jeśli mi 
sądzono pożyć ze dwadzieścia lat je
szcze, na starość będę posiadaczem 
dwudziestu toporów, dwudziestu dra 
bin, dwudziestu linek i dwudziestu 
kubłów. A co najlepsza, to że nie bę
dę musiał biegać, ile że do tego cza
su spłoną już wszystkie „rozporzą- 
dzalne“ zabudowania i syrena po pro 
stu nie będzie się miała poco fatygo 
wać. Chyba, że ot tak, dla rozrywki, u- 
rządzi sobie co pewien cz'as alarm pró 
bny?

cjk.

111111111111111111111111111111111111111111
Jeżeli życzeniom Genewy stanie się 

zadość... będziemy mogli nareszcie 
podńękować Lidze Narodów za sen 
spokojny; za sen i wieczny spokój na 
cmentarzach...

(Ambas. de Saint - Aulaire „Genève
contre la paix“).

Nasiwfpółcześni
D U C E

który z nędznego państwa 
zrobił Imperjum Rzymskie
W rubryce „Książki nadesłane“ da

jemy ocenę nowej pracy A. Zischki 
p. t. „Italia współczesna“. Poniżej 
znajdą Czytelnicy kilka wyjątków 
z tej ciekawej książki, charaktery
styczną sylwetkę twórcy Imperjum 
Rzymskiego, oraz omówienie ustosun
kowania się faszyzmu do Kościoła.

*

Mussolini, chłop z pochodzenia, zo
stał socjalistą, miał bowiem tak twar 
de życie, iż szukał schronienia w 
świątyni powszechnej szczęśliwości, 
za jaką wówczas uważał socjalizm. 
Czuł się tak samotny na świecie, iż 
pragnął znaleźć pokrzepienie i osto
ję w powszechnym braterstwie. Zbyt 
mała wydawała mu się wioską ro
dzinna, Dovia, za małe Włochy, a wy 
raz „ojczyzna“ uchodził w jego oczach 
za przeszkodę na drodze ewolucji, 
wiodącej ku powszechnej równości 
poprzez gruzy tego wszystkiego, co 
stanowi odrębną cechę narodów. Wy
jechał do Szwajcarji. W r. 1902 poli
cjant w Lozannie wytropił go pod 
arkadą wielkiego mostu i uwięził za 
włóczęgostwo; przy rewizji znalezio
no w jego kieszeni tylko medaljon z 
portretem Karola Marksa, „wciele
nie myśli ludzkiej“.

*
Lecz wybuchła wojna światowa i 

wtedy Mussoliniemu spadła nagle łu 
ska z oczu: ujrzał, że czy to we Frań 
cji, i Niemczech, czy też w Anglji i 
Rosji — socjaliści zgoła nie panowali 
nad wydarzeniami oraz, że gdy przyj 
dzie do starcia, wielka rodzina na
rodów rozpada się na poszczególne 
grupy. Przypomniał sobie dawne ha
sło faszystów sycylijskich: „Bądźcie
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sami silni, jeśli chcecie mieć silną oj
czyznę“.

*
Wraz z miljonem swoich rodaków 

Mussolini przebywał na froncie, ale 
jak wielu innych powrócił z wojny 
rozczarowany, doszedł bowiem do 
przekonania, że Włochy nie są sce - 
mentowane, że grozi im ruina, że nie 
widzą przed sobą jasno określonej 
drogi, ni celu. Jakże to pogodzić ? 
Tam zwycięstwo, a tu straszliwa nie
dola. I przygnębienie. I bezplano - 
wość, i słaby rząd. I nędza prowadzą 
ca do rozruchów, grożących zniszcze
niem tym nielicznym ośrodkom wy
twórczości, jakie jeszcze istniały we 
Włoszech. Socjaliści rabowali skle
py, gdzie więcej niszczono, niż bra
no na własne potrzeby. Okupowali 
też fabryki, wskutek czego wszelka 
wytwórczość wkrótce ustała.

*
Mussolini zwołał na dzień 24 paź

dziernika 1922 r. faszystów do Nea - 
polu i tam przed 40.000 swoich stron 
ników oświadczył: „Albo nam dadzą 
władzę, albo siłą weźmiemy ją sami. 
Podłą warstwę rządzącą należy chwy 
cić za gardło“. Była to, oczywiście, 
przesada. Ale ta warstwa rządząca 
nie stanowiła teraz nawet dziesiątej 
części zespołu milicji faszystowskiej 
i nie było już nikogo, kto by jej ze
chciał bronić. Ponieważ zaś jedno - 
cześnie Mussolini uroczyście oświad
czył, że nowy ustrój zamierza tylko 
budować a nie niszczyć, że skupi 
wszystkie czynniki ładu i rządzić bę
dzie z dynastją i armją, przeto od
niósł zwycięstwo. Król zrobił użytek 
z przysługującego mu na podstawie 
konstytucji prawa i 30 października 
1922 r. powierzył Mussoliniemu utwo 
rżenie gabinetu. Marsz na Rzym sta
nowił raczej demonstrację, a parla
ment był już od dawna nastraszony. 
To też żaden głos nie podniósł się

przeciwko Mussoliniemu, gdy ten dn. 
18 listopada przedstawił Izbie swój 
program, streszczający się w wyra - 
zach: „oszczędność, praca i karność“. 

*
„Mussolini“ — powiedział w koń

cu lutego 1936 r. kardynał stanu Eu- 
genjusz Pacelli — „jest nietylko god 
nym naładowania szefem rządu, lecz 
przedewszystkiem światłym odnowi
cielem Rzymu, Rzymu — miasta Bo
ga, Rzymu przez opatrzność wybra
nego na stolicę świata, której tronem 
jest tron papieża, a sztandarem — 
krzyż..“.

Słowa te przebrzmiały niemal bez 
echa w rozgwarze narad genewskich, 
utonęły również w chaosie pustych 
frazesów w Paryżu i Londynie. I w 
ogóle zbyt mało myśli się o tern, że 
w Rzymie nie tylko rządzi Mussolini, 
lecz również panuje papież Pius XI. 
I jakże często nie docenia się wagi 
ciągu paktu zawartego w r. 1922 przez 
dyktatora Włoch z klerykałami, a w 
r. 1929 z Kościołem. Po otwartych 
walkach, jakie w ciągu niemal stule
cia toczyły się we Włoszech pomię
dzy władzą świecką a kościelną, pod 
pisano teraz układy laterańskie. Ut
raciła moc swoją klątwa, rzucona w 
r. 1870 przez ówczesnego papieża 
Piusa IX i odtąd ciążąca nad rządem 
włoskim, gdyż Mussolini umiał za - 
skarbić sobie życzliwość Stolicy Apo
stolskiej. Ta życzliwość papieża od
biła się głośnym echem w umysłach 
336 miljonów katolików rozsianych 
po całej kuli ziemskiej, którzy od tej 
chwili ustosunkowali się conajmniej 
przyjaźnie do rządu włoskiego. Zdo
był on w ten sposób bezpośrednie lub 
pośrednie poparcie 320,000 księży, 
265,000 zakonników, prawie 400,000 
zakonnic, 35,000 katolickich misjona
rzy, co od Grenlandji aż do febrycz
nych dżungli malajskich i od Japonji 
do Afryki Środkowej nie tylko krze
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wią Słowo Boże, lecz również rozsze 
rzają granice potęgi Kościoła. Przez 
zaskarbienie, względów papieża, Mus 
solini pozyskał sobie jednocześnie 
256 wikarjuszy apostolskich, nuncju
szów papieskich, zajmujących w wię 
kszości krajów zaszczytne stanowi 
ska dziekanów korpusu dyplomaty
cznego, tudzież zainteresował spra - 
wami faszyzmu 1,578 biskupów, 245 
arcybiskupów i 55 kardynałów. W 
ten sposób osiągnął, jeśli nie przy - 
chylność, to w każdym razie neutral
ność ze strony najdzielniejszych 
szermierzy w służbie idei, innymi sło 
wy — tolerancję lub pomoc wypróbo 
wanego przez dwa tysiąclecia ustro
ju, wywierającego wpływ na masy.

*
Ale w r. 1921, gdy faszyzm najcię

żej walczył o swe istnienie, tenże 
Mussolini powiedział, że „katolicyzm 
reprezentuje dziś łacińską tradycję 
Rzymu“. Pomimo osobistej niechęci 
do kleru Mussolini nawet na chwilę 
nie lekceważył sobie wagi panują
cych w społeczeństwie stosunków, a 
więc potęgi żywiołu konserwatywne 
go, do najbardziej bowiem znamien
nych cech jego politycznego credo na
leży przekonanie, iż do burzenia ist
niejącego stanu rzeczy uciec się mo
żna jedynie w przypadkach koniecz
nej potrzeby. Mussolini doskonale zda
wał sobie sprawę ze skutków, jakie 
wywołać może przyjazne albo wrogie 
stanowisko Kościoła, gdyż historję 
swego kraju znał lepiej niż którykol
wiek z jego poprzedników. Wiedział 
również, że stuletnie walki pomiędzy 
papiestwem a władzą świecką pozo
stawały nie rozstrzygnięte, że nie 
miały celu i prowadziły tylko do mar
notrawstwa sił.

Gdy nowe Włochy poczęły się bu
dzić z uśpienia, gdy w r. 1848 król 
Sardynji i Piemontu wypowiedział 
wojnę Austrji, wówczas papież Pius

IX błogosławił wojska i sam je wysta 
wił, aby walczyły o niepodległość oj
czyzny.

To postępowanie papieża znalazło 
radosny oddźwięk w całych Włoszech. 
Spodziewano się, że Ojciec św. otwar
cie stanie na czele ruchu wolnościo
wego. Lecz Kościół jest powszechny i 
takim być musi. Papież nie mógł jaw
nie popierać rewolucjonistów i — zo
stał wygnany. Ogłoszenie Rzeczypo
spolitej Rzymskiej nastąpiło w dn. 
24 listopada r. 1848. Papież prowadził 
rokowania z Francją i Austrją i te od
zyskały dla niego Rzym, lecz Austrja 
przegrała wojnę 1866 roku z Prusami, 
po czterech zaś latach taki sam los 
spotkał Francję w wojnie z Niemcami, 
co zadało cios istnieniu państwa 
kościelnego. Data 9-go październi
ka 1870 roku jest dniem uroczyste
go wcielenia Rzymu do królestwa 
włoskiego, drugiego zaś czerwca 
r. 1871 odbył się.wjazd króla Wikto
ra Emanuela do Kwirynału. Papież 
rzucił na niego klątwę i jako „wię
zień“ zamknął się w Watykanie. Je
dnocześnie nie uznał praw gwaran
cyjnych, jakimi nowe Włochy przy
znawały mu eksterytorjalność, wolną 
rękę w utrzymywaniu stosunków dy
plomatycznych z obcymi państwami, 
swobodę zwoływania soborów i kon
klawe oraz zapewniających rentę rocz 
ną w sumie 750.000 lirów. Odrzucenie 
przez papieża tych uprawnień było z 
jego strony krokiem rozsądnym, gdyż 
przyjaźń z tak młodym i słabym pań
stwem nie przedstawiała nadzwyczaj
nych korzyści, natomiast potęga mo
ralna odmowy zdawała się być nieo- 
szacowana. Kiedy wojska włoskie 
maszerowały na Rzym, istniała już 
uchwała XX soboru ekumenicznego, 
ustanawiająca — mimo gorącego sprze 
ciwu prawie 200 delegatów — dogmat 
o nieomylności papieża. Grzmoty i 
błyskawice, jakie w dniu 18 lipca r.
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1870 towarzyszyły odczytywaniu 
przez Piusa IX encykliki „Pastor Ae- 
ternus“, nawet we Włoszech uważano 
za znak Niebios. Uchwała soboru 
przyśpieszyła zajęcie Rzymu, lecz za
razem wzmocniła duchową potęgę pa
pieża w stopniu zgoła nieoczekiwa
nym. Jakoż wkrótce Włochy odczuły 
niechęć wszystkich państw katolic
kich oraz nienawiść „ultramontanów“, 
przedewszystkiem zaś Austrji. Wkrót
ce też nowa dynastja spotkała się z 
oporem ludności, manifestującej swo
je przekonania w okrzykach „Viva il 
papa re!“, „Niech żyje papież-król!“. 
Rząd niejednokrotnie czynił próby 
zbliżenia z Watykanem, lecz papieże 
byli nieugięci, zdając sobie dokładnie 
sprawę z moralnego poparcia, jakim 
cieszyli się w całym świecie. Nigdy 
też wpływ papiestwa nie był większy 
niż w okresie wrogich stosunków ze 
świeckim Rzymem. Lecz oto wybu
chła wojna światowa i rewolucja w 
Rosji, a wraz z nią zrodziło się bez
bożnictwo i bunt przeciwko wszyst
kim potencjom zachowawczym. Gdy 
kler rosyjski ginął tysiącami, pożoga 
rewolucji szalała od Niemiec do Mek
syku. We Włoszech również wrzała 
zacięta walka pomiędzy komunistami 
a faszystami. W Medjolanie rozgry
wały się w r. 1921 walki uliczne, a ar
cybiskup miejscowy często błogosła
wił zwłoki poległych żołnierzy ,.czar
nych koszul“. Tym arcybiskupem był 
monsignor Ratti, odwołany właśnie z 
Polski, gdzie lepiej od swych przeło
żonych poznał niebezpieczeństwo ko
munizmu. Wkrótce zasiadł on na tro
nie św. Piotra po śmierci w r. 1922 
papieża Benedykta XV. Wojna i re
wolucja tak zubożyły Watykan, że nie 
wiedziano, w jaki sposób konklawe 
będzie mogło dojść do skutku. Wów
czas jednak diecezje w Nowym Jor
ku i Chicago nadesłały zaliczkę na 
świętopietrze, trzech amerykańskich

miljonerów ofiarowało ogółem około 
400.000 dolarów i dzięki temu można 
było dokonać obioru nowego papieża. 
Wybór padł na Achillesa Rattiego. 
Gdy kardynał Bisleti w dn. 6 lutego 
obwieścił wynik głosowania zebrane
mu na placu św. Piotra ludowi, na ze
wnętrznym balkonie bazyliki ukazał 
się papież Pius XI. W owej chwili oj
ciec św. wznowił tradycję sprzed 1870 
roku, t. j. z czasów poprzedzających 
jawne zerwanie z państwem, udziela
jąc błogosławieństwa ludności Rzy
mu, miastu i całym Włochom.

Mussolini, który w 10 miesięcy 
później na czele „czarnych koszul“ 
wkroczył do Rzymu, nie zapomniał 
tego gestu. Skoro odniósł zwycięstwo 
nad żywiołami zniszczenia i po skru
szeniu komunizmu zdobył władzę, 
dlaczegóżby nie miał połączyć się z 
najzaciętszym wrogiem komunizmu, 
z Kościołem? Watykan był ubogi i zni
kąd nie mógł spodziewać się pomocy. 
Przecież te same hasła, jakie Stolica 
Święta zawsze głosiła, głosił również 
faszyzm: czystość obyczajów, kar
ność, autorytet, świętość rodziny, po
siadanie licznego potomstwa. Słowa 
wyrzeczone nieco później przez na
stępcę Rattiego na tronie arcybisku
pim znane były papieżowi Piusowi 
XI również dobrze jak Mussolinie
mu, a mianowicie, że przed faszyz
mem sytuacja Kościoła była zła i taką 
pozostała dotychczas w krajach prze- 
ciwfaszystowskich, jak Meksyk i Ro
sja. „Dopiero faszyzm“ — powiedział 
ów arcybiskup — „uporał się z nu- 
dyzmem i bezwstydną prasą, z orgją 
tańca i bluźnierstwa“. Pomiędzy fa
szyzmem a Kościołem istniało wiele 
punktów stycznych, a nie było na 
pierwszy rzut oka tak dalece spor
nych, iżby ich przy dobrej woli nie 
zdołano pokonać. Tylko władza pań
stwowa mogła teraz udzielić Kościo
łowi środków do dalszego istnienia.
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Dopóki cesarze i królowie posyłali 
Rzymowi bogate dary, skromne ofia
ry pielgrzymów nie miały poważniej
szego znaczenia. Obecnie zaś, kiedy 
padły trony, Watykan zawdzięczał 
swój byt ofiarności pielgrzymów, któ
rym rząd włoski mocen był sprzyjać 
lub stwarzać przeszkody. Albowiem 
grób św. Piotra nie przestał ściągać 
wyznawców religji katolickiej ze 
wszystkich zakątków kuli ziemskiej, 
a ci wierni coraz bardziej potrzebowa
li opieki ze strony władzy świeckiej. 
A jakież skutki wywołałaby przegra
na faszyzmu? Czyżby Włochy miały 
być opanowane przez komunizm, jak 
Rosja? Rzym i Kościół były nierozer
walnie ze sobą złączone, a dwa tysiąc
lecia apostolskiej siejby i wspólnej 
chwały uczyniły z nich jedno pojęcie. 
Toteż gdyby Kościół utracił swą sto
licę w Rzymie, owe dwa tysiące lat 
apostolstwa byłyby stracone, a w ra
zie pogwałcenia nietykalności Waty
kanu zagrażałoby niebezpieczeństwo 
zbiorom dokumentów, temu archi
wum zawierającemu skarby doświad
czenia, skąd dekrety papieskie czer
pały niemal swoją potęgę. Przez sto 
lat papieże nie potrzebowali obawiać 
się zamachu na swą osobę. Lecz cze
go oczekiwać można od chwili bieżą
cej, skoro — jak się zdaje — dla świa
ta nie ma już dziś nic świętego?

Mussolini wiedział o kłopotach fi
nansowych Watykanu, jak również 
znana mu była pobożność rodaków. 
Liczył się też z uczuciami religijny
mi znękanych wojną narodów Euro
py i doceniał potęgę duchowieństwa. 
Przez cztery lata papież i dyktator pa 
trzyli na siebie nieufnie. Wreszcie w 
r. 1925 Mussolini dołożył starań, by 
uroczystości Roku Świętego odbyły 
się z dawno nie widzianą wspaniałoś
cią. Na początku zaś r. 1926 ostrożnie 
i pokryj omu uczynił Stolicy Świętej 
konkretne propozycje za pośredni

ctwem radcy stanu Borone. Ówczes
ny radca prawny konsystorza Euge
niusz Pacelli i kardynał Gaspari oka
zali mu poparcie. Mussolini miał sze
roki gest, gdyż wierzył w słowa wy
rzeczone niegdyś przez Franciszka 
Crispiego, że ten tylko we Włoszech 
zasłuży na miano wielkiego męża sta
nu, kto zdoła rozwiązać „zagadnienie 
rzymskie“. Był nieustępliwy, przez 
trzy lata prowadził rokowania z ksią
żętami Kościoła, aż wreszcie w dniu 
11 lutego 1929 r. podpisał konkordat 
i układy. Włochy przyznały papieżowi 
świecką władzę nad Miastem Waty
kańskim, obejmującym wprawdzie 
tylko Watykan, bazylikę i plac św. 
Piotra, a zatem powierzchnię 44 ha, 
lecz posiadającym własne linie tele
foniczne i telegraficzne, własną radio
stację i własny dworzec kolejowy. 
Papież uznał królestwo Włoch i jego 
stolicę Rzym, na których od r. 1870 
ciążyła klątwa papieska, cofnął ją i 
w zamian za odszkodowanie 1.750 mi- 
ljonów lirów (wówczas z górą 800 
mil jonów zł.) zrzekł się wszystkich 
poprzednich roszczeń. Z tej sumy wy
płacono gotówką tylko 750 miljonów, 
resztę zaś, t. j. miljard lirów, po roko
waniach z Mussolinim Watykan przy
jął w pięcioprocentowych papierach 
włoskich pożyczek państwowych i w 
ten sposób stał się niejako udziałow
cem państwa włoskiego, mocno zain
teresowanym w jego pomyślnym roz
woju.

*

W roku 1932 przypadła dziesiąta 
rocznica zarówno marszu na Rzym 
jak i pontyfikatu papieża Piusa XI. 
Uroczystości następowały jedna po 
drugiej, a Mussolini był pierwszym 
włoskim mężem stanu, jakiego po 61 
latach przyjął papież na uroczystym 
posłuchaniu.

*
Bóg-król, ojczyzna — te trzy poję
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cia umiał Mussolini wyzyskać. Opa
nował żywioły zarówno zachowaw
cze jak i rewolucyjne, gdyż lud włos
ki pracuje tak ciężko, że musi nie
kiedy krzepić się nadzieją lepszego 
bytu poza grobem, by znieść niedolę 
dnia powszedniego. Wszak co drugi 
rok masy Neapolitańczyków ściągają 
do katedry św. Januarego w dniu, kie
dy jego krew zaczyna wrzeć.

*
Rzym na niewzruszonej podwalinie 

niemal trzech tysięcy lat swego ist
nienia. Z tej przeszłości zamierzchłej 
powoli i z trudem powstał naród, na
rodziły się nowe Włochy r. 1870. Rzą
dziła nimi mniejszość, która przez pół 
wieku nie potrafiła zespolić wewnętrz 
nie i w jednym mocarnym słowie 
skupić całą potęgę czynu. Żyła we 
wrogim stosunku do Kościoła, prze
klęta przez papieża i przeklinana 
przez miljony wieśniaków, robotni
ków i wychodźców. Aż oto zjawił się 
wódz i koło jego osoby skupiło się 
stronnictwo. Faszyzm zwyciężył. I 
znów rządzi mniejszość, gdyż na 43 
miljony Włochów było w r. 1934 tyl
ko 1.539.000 faszystów, zdających so
bie, jak w Niemczech, sprawę, że je
śli stronnictwo rządzące ma być 
mniejszością, musi stanowić elitę.

Obiady czwartkowe
Gdy byłem dzieckiem, matka za - 

wiesiła mi na ścianie kartkę z wypi- 
sanemi z Passenderfera słowami:

„Strach bierze, gdy się zastanawia 
my nad tern, jak u nas tępieje to u- 
czucie ucha, które ostrzegać powinno 
Polaka o każdym fałszu w mowie“.

Minęło czterdzieści lat bez. mała, 
a ja dotąd umiem te słowa na pa - 
mieć. Toteż:

Rodacy! A zwłaszcza wy, o warsza 
wiacy! Zaklinam was:

1°. nie mówcie i nie piszcie: ,,nie 
to, a tamto“. Czyż nie czujecie, jaki 
to obrzydliwy rusycyzm? Po polsku 
mówi się: lecz tamto, albo: ale tam
to, albo: tylko tamto.

Więc: „Zrobił to nie Piotr, lecz
Jan:: itp.

2° Nie pytajcie: „Wiele masz lat, 
wiele tam było osób“. „Wiele“ zna
czy dokładnie to samo, co ,,dużo“. 
Tu można użyć tylko ile.

3° Nie poddawajcie się sugestji 
warszawskich dzienników, warszaw
skich mówców, Polskiego Radja i — 
na miły Bóg — nie mówcie: „Komi
tet pomocy bezrobotnym, pomocy 
dzieciom“ itp.

Jest to najzupełniej sprzeczne z du 
chem naszego języka. Można po pol
sku powiedzieć: pomaganie dzieciom, 
opiekowanie się dziećmi, ściganie 
zbiegów, ale przenigdy: pomoc dzie
ciom, opieka dziećmi, pościg zbie - 
gów! Jest to równie niemożliwe, jak 
np. „morderstwo matkę“!

TERAZ JUŻ WIEM.

Teraz już wiem, kto napisał Biblję. 
Biblję pisali — spirytyści. W Piśmie 
Świętym ustawicznie jest mowa o 
matei'j alizac jach, dema ter j alizacj ach, 
lewitacjach, aportach itd.

Czytelnik może słusznie zapytać, 
skąd mam takie zdumiewające nowe 
informacje. Mam je od wielebnego 
księdza anglikańskiego, Maurice El
liota, który świeżo wydał dzieło pt. 
„Spiritualism in the Old Testament“. 
Pamiętajmy, że po angielsku spiritu
alism =  spirytyzm.

Pięknie; ale skąd wie sam wieleb
ny Maurice Elliott? — Bezpośrednio 
od duchów. Przez szereg lat — wy
jaśnia w przedmowie — obcował co
dziennie z osobowościami odcieleś- 
nionemi.

Wogóle spirytyzm — to najłatwiej
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szy sposób zdobywania wiedzy. Za
daje się pytanie, stołowa noga (lub 
stołową nogę zastępujące medjum) 
odpowiada — i już sprawa rozstrzyg
nięta autorytatywnie. Co większa, 
sposób to nietylko ułatwiony, lecz 
również higjeniczny i oszczędny, ja
ko że się przy tem wcale nie zużywa 
substancji mózgowej.

ZALEW AUTOBIOGRAFJI.

Wciągu ostatnich kilku lat ukaza
ło się w Stanach Zjednoczonych pięć
dziesiąt parę tomów autobiografji. 
Trochę ponad dwadzieścia tysięcy 
stronic. Zgórą pięćdziesiąt osób uzna
ło, że warto opowiedzieć światu o 
sobie. Pisali te życiorysy własne lite
raci, aktorzy, lekarze, lokaje, artyści, 
panny sklepowe, lift boye...

Gdy się zważy, iż od niczego czło
wiek tak nie ucieka jak od prawdy 
o sobie samym, strach bierze na myśl, 
ile w tem wszystkiem musi być kłam
stwa.

0  ADAMIE WOLAKU.

Ukazała się w Nowym Jorku, na
kładem Alfreda Knopfa, powieść Jo
sepha Vogela pt. „Mann's Courage“ 
(=  męstwo człowieka). Powieść, któ
rej bohaterem jest Polak, Adam Wo
lak — „ogromny, niezgrabny, tępe
go umysłu“. Biedak ten przez osiem
naście lat ciężko pracuje w fabry
kach, odbierając sobie od ust ciuła 
fundusz na kupno farmy. Zebrał już 
aż 80 dolarów, gdy wybucha kryzys. 
Wolak traci pracę, zostaje z żoną
1 dziećmi na bruku. Oszust-pośred- 
nik sprzedaje mu na raty „domek 
z ogródkiem“. . Domek okazuje się 
nędzną ruderą, ogródek — śmietni
kiem, gdzie z pod popiołu nie sposób 
dogrzebać się do ziemi.

Dziecko ciężko zachorowało, Wo

lak chodzi błagalnie od lekarza do 
lekarza. Zamiast doktora przychodzi 
komornik. Wolak nie wytrzymał: po
bił urzędnika i wyrzucił go za drzwi; 
ów, mszcząc się, strzela przez okno 
i kładzie Wolaka trupem na miejscu. 
Pogrzeb staje się wielką manifesta
cją robotniczą.

Wszystko to podlane mocnym so
sem „proletarjackim“; ale dużo w 
tym szczerego ludzkiego uczucia, 
uczciwego oburzenia na nieludzki 
wyzysk amerykański, dużo też — 
wbrew oczekiwaniu — świeżego i 
pomysłowego humoru.

PRASA W ANGLJI

Pan Israel Moses Sieff wydał świe 
żo księgę o prasie w Wielkiej Bry- 
tanji. Z tego tomiska (300 stron), do
wiadujemy się, że w Anglji prasa na
brała większego znaczenia, jako sa
modzielna gałąź przemysłu, dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku. Jesz
cze w 1854 r. całkowity roczny na
kład wszystkich perjodyków wyno
sił zaledwie 122 miljony egzempla - 
rzy.

Obecnie jest kilka pism o nakła
dzie 2 miljonów egz. dziennie, czyli 
600 z górą miljonów egz. rocznie.

Koszt własny jednego egz. dzien
nika wynosi przeciętnie półtora pen
sa; po rabacie dla odsprzedawcy itd., 
wydawca dostaje tylko dwie trzecie 
pensa. A że cena sprzedażna prze - 
ważnie =  jeden pens, więc strata 
jest widoczna. Pokrywa się ją z wpły 
wów za ogłoszenia.

Jak wielkie kapitały inwestuje się 
w prasie, tego przykład daje choćby 
taki fakt, W roku 1930 zreorganizo
wano wielki dziennik Daily Herald; 
otóż związane z tem koszty przekro
czyły dwa miljony funtów.

(c. j. k.)
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Przegląd prały
W rubryce tej zamieszczamy, o ile mo

żności bez komentarzy, przedruki i tłu
maczenia z pism różnych kierunków, czę
sto całkowicie sprzecznych ze stanowi
skiem MERKUR YUSZA.

(Red.).

Barcelona, 14 kwietnia
Maszerujemy łąkami, polami, ścieżkami 

górskimi poprzez dzikie zbocza i skały.
Jeden, drugi dzień bez jedzenia.
Sto kilkadziesiąt kilometrów.
Czterokrotnie przebijamy się z faszystów 

skiego okrążenia.
Towarzysze narzekają: „Dlaczego ustę

pujemy? Żebyśmy chociaż mogli zetknąć 
się z faszystami! Kiedy nareszcie bitwa?“

Dochodzimy do K. Nikt nie ma już siły. 
Spragnieni pijemy wodę ze strumyka 
przy drodze. Idziemy prześliczną cienistą 
drogą... Nagle śpiew. Pierwsze szeregi za
czynają „Krasnyj flot“...

(Wyjątek z notatki „Z pod B... do 
K “ ) .

*

I znów stoimy pod drzewkami. Przed 
nami głuche odgłosy walki.

— To Lister — powiadają.
Pierwsze linje zajmują listerowcy. Dla 

nas oznacza to, że możemy sobie na noc 
zdjąć ,cartuchery“, że tam linja mocna. 
Na drugi dzień zwrócił się Lister do na
szej Brygady o jedną kompanję. I nasza 
kompanja dostaje rozkaz: „Zbierać się!“

Nowy dowódca, towarzysz Woropajew 
obchodzi towarzyszy.

(Wyjątek z notatki ,Wraz z Liste- 
rem“).

*

Jesteśmy na pozycji — tuż przed nami 
dość szeroki kanał z wodą, w odległości 
kilkudziesięciu metrów domki, a dalej 
wioska. Wtem, z poza tych właśnie domów 
wyjeżdża kilka faszystowskich tanków i 
rozpoczynają swoje dzieło zniszczenia, 
strzelając z armatek i karabinów maszyno

wych. U niektórych naszych towarzyszy 
daje się zauważyć niepokój, ale po krót
kiej chwili opanowują go, zwłaszcza że 
nasi dzielni cekaemiarze otwierają celny 
i skuteczny ogień na tanki.

Przykładem im świeci nasz dzielny to
warzysz „graf von Graf“, który pierwszą 
ser ją z „maksyma“ zapala tank i siedząc na 
okopie przy karabinie krzyczy:,, Sze patrz, 
już sze k... sztelung zapaliła! O! Już sze 
pali k... sztelung!“ Drugi tank zapala rów
nież z karabinu maszynowego nasz kara
binowy maleńki „Guślik“. Tymczasem na 
okop wdrapuje się wielki Nowak Władek i 
z karabinu ręcznego celuje w tank. Pierw 
szą kulę puszcza trochę przed niego, lecz 
już następnymi zapala faszystom trzeci 
tank...

...zwracam się do Was, Towarzysze, z a- 
pelem; nie bójcie się tanków i nie ulegaj
cie tankowej panice, bo można je bardzo 
łatwo zwalczać i niszczyć nawet z kara
binu ręcznego.

(Napisał Kirchner Juljusz).

Sewilla, 7 maja
Dziś, na jednym z odcinków frontu, któ

rego nie wymienię, ewakuowano na tyły 
pod ścisłym nadzorem oddział oficerów i 
żołnierzy wziętych do niewoli. Skorzysta
łem z tego by z nimi pogawędzić i to w 
ten sposób, aby nie domyślali się powodów 
mej ciekawości; rozmawiałem prawie trzy 
godziny z grupą oficerów, składającą się 
z bułgara, niemca i austrjaka; wygląd mie
li bardzo przyzwoity, a wiek ich określam 
na 26 do 28 lat. Paląc fajki, odpowiadali 
na moje wytania. Oto, co mi powiedział 
austrjak:

— Byłem kierownikiem służby informa 
cyjnej dywizji, której szefem sztabu jest 
Walter. Dywizja składała się z 9 tysięcy 
ludzi. Jakkolwiek przyjechałem do Hisz
pan j i jako cywil, wzięto mnie do wojska i 
posłano do brygad międzynarodowych, 
ponieważ znam sześć języków. Te bryga
dy, o których tak było głośno, są teraz, 
biorąc rzeczy praktycznie, unicestwione. 
Pozostała z nich tylko jedna, składająca 
się wyłącznie z cudzoziemców. Jest to 
39-a Brygada złożona z rosjan, czechów,
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polaków i przybyszów z Europy środko
wej. Dowodzi nią policjant zwany Franz: 
ostatniemi czasy bardzo ucierpiała pod
czas walk w Pirenejach, gdzie padło kil
ka tysięcy.

— Dziś jeszcze, dodaje austrjak, nie mo 
żerny zrozumieć, jakim cudem nastąpiło 
zajęcie dolin oraz szczytów górskich, któ
re wydawały się nam nieosiągalne ze 
względu na brak dróg. Operacje te wpra
wiły w zdumienie czerwonych, którzy by
li przyciśnięci do granicy wskutek ataku 
wojsk z niedostępnych wyżyn. Wpłynęło 
to na naszych żołnierzy w sposób demora
lizujący.

— Obecnie rosjanie nie są już używani 
w oddziałach szturmowych; poprzydzie
lano ich lo lotnictwa, do czołgów, do budo
wy umocnień. Na froncie jest jeszcze 5 je
nerałów rosyjskich jako dowódców odcin 
ków. Z pomiędzy dowódców cudzoziem
skich największym autorytetem cieszy się 
Walter, którego mianowano jenerałem.

— Ze wszystkich rodzajów broni, lot
nictwo narodowe ma najsilniejszy wpływ 
na czerwonych; przewaga jest tak wielka, 
że gdy w akcję wchodzą samoloty, w sze
regach czerwonych wybucha panika.

Austrjak opowiada dalej:
— W ostatnich czasach czerwoni dostali 

olbrzymie ilości sprzętu wojennego, któ
ry nadszedł drogą lądową, i czekają na 
ciąg dalszy dostaw. Mimo wszystko lud
ność cywilna i milicjanci są zniechęceni, 
widzą bezustanne posuwanie się naprzód 
wojsk narodowych, a lotnictwo napełnia 
ich bezgranicznym lękiem. Bez wyjątku 
wszyscy, hiszpanie i cudzoziemcy nie 
wątpią już o zwycięstwie Franco.

(Wyjątek z korespondencji nadesła
nej z Salamanki).

Т Н Б

P A T R I O T
Londyn, 5 maja

Karol Radek, były wydawca moskiew
skiej „Prawdy“ i wspólnik Lenina, jest 
ekspertem we wszystkiem, co dotyczy 
Anglji i Ameryki. To on organizuje Kon
ferencję Bezbożników, która, według za
powiedzi sowieckiego „Bebożnika , ma 
się odbyć w Londynie od 9 — 12 wrześ
nia 1938. Aczkolwiek cały świat wie o 
tern, jednak przed paru tygodniami pe

wien polityk brytyjski oświadczył (nie- 
urzędowo), że ci z nas, którzy się temu 
zjazdowi sprzeciwiają, czynią mu tylko 
reklamę i że przeto lepiej nie wszczynać 
takiej wrzawy!

Ponieważ międzynarodówka bezbożni
cze nakazała w. listopadzie Brytyjskiej 
Federacji „Wolnomyślicieli“ (tj. bezbo
żników), poczynić wszelkie przygotowa
nia do tego kongresu w Londynie, i po
nieważ interpelacje w Izbie Gmin nie od 
niosły skutku, nie dziw, że opinja zagra
niczna, oraz „wschodnia“ dochodzi do 
wniosku, iż nasz rząd obecny jest anti- 
chrześcijański, pozwalając zgrai śmier
telnych wrogów Boga i człowieka wdzie
rać się do naszego kraju i kumać się z 
rodzimymi zdrajcami i wrogami. Zazna
cza się od niechcenia, że ostatni taki kon 
gres „odbył się w Pradze w 1935 r.“.

Tak jest; ale w jakim celu się odbył? 
Poto, by uchwalić wielkie subwencje na 
szerzenie trucizny ateistycznej w Hisz- 
panji i Francji; a jeden z mówców się 
przechwalał, iż ludzie religijni stwierdzą 
niebawem, że ani ich pobożność, ani mo
dlitwy nie uratują im życia! Że nasz rząd, 
któremu płacimy podatki na to, by za
pewniał bezpieczeństwo Koronie i pod
danym, tak dalece utracił wszelki zmysł 
sprawiedliwości i godności, by szeroko 
otworzył wrota notorycznym zbrodnia - 
rzom, którzy z Rosji uczynili jatki i 
wtrącili Hiszpanję w straszliwą wojnę — 
zdumiewa to naszych przyjaciół zagra
nicznych.

...Czyż naród nasz nie zrozumie, że po
dobnie jak kongres praski zebrał się w 
1935 r., nie dla omawiania „ideologji“, 
tylko dla organizowania morderstw, tak 
samo, gdy się zbierze w Anglji, będzie 
stanowił przegrywkę do czerwonej rewo
lucji? Jeśli mię pamięć nie myli, dotąd 
takie zjazdy były zakazane w monar
chjach. Pozwolić tym nędznikom otwar
cie urągać Bogu i człowiekowi w Lon
dynie — byłoby to tak haniebne ze stro
ny naszego rządu, że później nie będzie 
miał rozumowego prawa użalać się, jeśli 
i sam będzie musiał ustąpić przed bom
bami zbirów.

Czy gromadne rzezie, dokonywane 
przez czerwonych bezbożników na bez
bronnych chrześcijanach w Hiszpanji, 
jeszcze nie uprzytomniły naszemu Gabi
netowi, iż kto, wzorem Moskwy, wypo
wiada wojnę Bogu, ten równocześnie kła 
dzie kres ludzkiej cywilizacji? Czy do
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piero gdy nasi ministrowie ujrzą na wła
sne oczy, jak obcy motłoch gwałci ich 
żony, jak się ich dzieci wywozi do Mek
syku i Moskwy, jak się naszych kapła - 
nów krzyżuje lub żywcem pali, a nasze 
kościoły puszcza z dymem — czy dopie
ro wtedy pojmą, że popierając, finansu
jąc i głaszcząc Moskwę, rząd brytyjski 
sam przywołał okrutną Nemesis?

(Z artykułu C. C. C. pt. „Zjazd 
bezbożników w Londynie“).

Warszawa, 15 maja
Niedawno ukończony proces w Sądzie 

Okręgowym zwrócił uwagę opinji na ta
jemniczą organizację, zwaną Independent 
Order of Odd Fellows — (Niezależny Za
kon dziwnych czeladników), lub jak to 
chyba autorytatywnie, choć nie bez ironji, 
tłumaczył oskarżony adw. Muszkat „nie
zwykłych nadliczbowych“.

*
Odpowiedzi na pytania udzielić może 

rozpatrzenie zasad ideowych „odd fellow
ship“ — dziwnego czeladnictwa. Na czele 
swego rodzaju katechizmu „czeladnicze
go“ stoi przykazanie braterskiej przyjaźni. 
Przyjaźń ta nie zna różnic rasowych i re
ligijnych. Konsekwencje tego są bardzo 
istotne. Oto bowiem nie wolno członkom 
loży należeć do stowarzyszeń religijnych 
i politycznych danego narodu, swą wiarę 
można wyznawać tylko w domu, w lożach 
zaś obowiązuje jeden zakon „czynnej mi
łości bliźniego“ (?). Dla realizacji tego 
przykazania „samarytańskiego“ zakon gło 
«i hasło „precz z wojną“ i zobowiązuje się 
odciągać młodzież od wojska i stowarzy
szeń wojskowych.

*
Prorokami „z wyboru“ są wielcy mi

strzowie lóż.
Jakże się można dostać pod skrzydła 

tych proroków? Dostać się nie łatwo. Trze 
ba mieć charakter niezłomny, lat dwadzie
ścia pięć, dojrzałość duchową i możność 
utrzymywania się w godziwy sposób. Jak 
widzimy kwalifikacje moralne splatają

się przedziwnie z wymaganiami material
nymi. Nie ma się zresztą czemu dziwić, 
skoro do loży warszawskiej „Ogniwo“ wpi
sowe wynosiło 300 zł.

Za taką cenę dostawało się do towarzy
stwa ludzi, których dewizą było „nie kła
mać“ i w „ciężkiej walce o byt wzajemnie 
nieść sobie ulgę“. Co do „nie kłamania“, 
to na procesie adw. Muszkata zaprezento
wano nam taką porcję łgarstw, że nawet 
obrońca oskarżonego musiał stwierdzić, że 
za te kłamstwa adw. M. odpowie przed są
dem korporacyjnym palestry. Co zaś się 
tyczy niesienia wzajemnej pomocy, istot
nie z książek stowarzyszenia wynika, że z 
funduszów jego członkowie czerpali po
życzki bardzo głęboką ręką.

W tych warunkach można się zgodzić, 
że aspiranci loży znajdowali w niej „dru
gą ojczyznę oddanych sobie przyjaciół, 
bez względu na to, gdzie loża się znajdu
je“. Toć przecież dyspozycja powrotu Al
freda Zielonego do Polski przyszła aż ze 
Sztokholmu, a bracia udzielili wszelkiej 
pomocy przy przetransportowaniu „dezer
tera“ przez zieloną granicę, adw. Muszkat 
zaś przytulił niesfornego „brata“ zanim 
ten zdecydował się stawić przed władza
mi wojskowymi i ponieść konsekwencje 
swych przestępstw.

Nie dziwmy się, że tego rodzaju robota 
musi być otoczona nimbem tajemniczości, 
że muszą istnieć znaki porozumiewawcze; 
paszporty zakonne, znaki podróżne i kra
jowe.

*
Na takich założeniach oparty ruch Odd 

Fellows nie może budzić zaufania w świę
cie, to chyba jasne. Ale w ruchu tym jest 
jeszcze jeden moment bodaj najważniej
szy, który nie powinien ujść naszej uwagi.

Mianowicie głębokie przeniknięcie ca
łej ideologji i symboliki oddfełlowców 
pierwiastkami judaistycznymi. W organi
zacji zakonu występują stopnie niższe, 
trzy, i wyższe również trzy. Otóż owe 
wyższe nazywają się stopniami patriar
chów, złotej reguły życia i królewskiej 
purpury. Przy czym, podobnie jak w stop
niu niższym Dawid i Jonathan, tak tutaj 
Abraham wyraża ideał zakonny. W roku 
1851 stworzona formacja kobieca zakonu, 
jako postaci— wzory wysuwa Rebekę, E- 
sterę, Rut, Deborę, Miriam etc.

Zakon w konsekwencji swych założeń 
ma charakter organizacji mieszanej, a u 
nas w kraju nawet z przewagą Żydów. 
Wystarczy przejrzeć listy członkowskie
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stowarzyszenia „Ogniwo“. Weźmy chociaż
by adwokatów, członków loży. Oto na
zwiska: Berkman Izaak (Krucza 43),
Muszkat Jan Jakub (Mozowiecka 4), Mis- 
sensohn Leon (Graniczna 6), dr. Mandel 
Karol (Graniczna 14), dr. Grodzieński Mi
chał (Marszałkowska 81). Wszystko Ży
dzi. Żydem, mimo to, że ochrzczonym, jest 
Jerzy Guranowski, literat, doradca reper
tuarowy Opery stołecznej. Tej samej pro
weniencji jest J. Leniewski, b. prokurator, 
obecnie adwokat.

A czyż Żydem nie jest „patriarcha“ za
konu w Polsce dr. Warschauer, podobno 
przyjaciel Stanisława Przybyszewskiego. 
Żydami też są „filozof“ z Łodzi Johelsohn, 
i zmarły brat Mahoń.

W ten sposób żydostwo znalazło w loży 
dogodne narzędzie wpływania na różne 
społeczeństwa, działając przynętą tajemni
cy lożowej. Trzeba było słyszeć, jak w 
kuluarach sądowych oskarżony Muszkat 
chwalił się, że prezes „Ogniwa“ inż. Pa
włowski ma wstęp poza najwyższe progi 
oficjalne Rzeczypospolitej.

(Z artykułu „Po pierwszym masoń
skim procesie“, napisał J. Radomski).

Londyn, 6 maja
Narodowi socjaliści uznają niekiedy za 

dogodne nie dostrzegać faktu, że niektó
re najlepsze mózgi Rzeszy mieszczą się 
w „niearyjskich“ czaszkach, świeżo mie
liśmy kilka tego przykładów. Kilku uta
lentowanym żydowskim lekarzom i in
żynierom, zwłaszcza tym w wieku poni
żej lat 45, nie pozwolono wyjechać z Au- 
strji i dano im odpowiednie stanowiska.

Pewien lekarz - żyd w Burgenlandzie, 
gdzie się teraz przeprowadza bezwzględ
ną „czystkę“ antyżydowską, pozostał w 
zarządzie szpitala, w którym pracował od 
kilku lat; jego przełożonym zakazano go 
wydalić. Gdy pewien inżynier - żyd wy
rabiał sobie pozwolenie na wyjazd z kra 
ju, zawiadomiono go, że dostanie dobrą 
posadę w Poczdamie.

Wiadomo, że dwaj wykwalifikowani 
rzemieślnicy żydowscy, ślusarz i tkacz, 
dostali posady w Niemczech. Obu zapro
ponowano pracę, gdy się stawili w urzę
dzie pośrednictwa pracy po to, by im od

nowiono karty bezrobocia. Jeden z nich 
zawołał: „Ależ ja jestem żydem, jakżeż 
mogę przyjąć tę pracę?“. Urzędnik odpo
wiedział opryskliwie: „Nikt pana nie py
ta, czyś pan żyd, czy nie“.

(Notatka pt. „Juden erwünscht“).

Lwów, 8 maja
W średniowieczu postępowano uczci

wiej: gdy jakiś książę potrzebował pie
niędzy, wówczas organizował napady na 
ghetto żydowskie, a gdy w jego pałacu 
zjawiała się delegacja żydowska, odpo
wiadano jej: za ochronę trzeba płacić. 
I Żydzi płacili. W stosunku proporcjo
nalnym opodatkowywali się i wręczali 
swojemu „opiekunowi“ żądaną kwotę.

Zgoła inaczej postępują dziś Niemcy. 
Skrzywdzilibyśmy ich, gdybyśmy twier
dzili, że kilka wieków, jakie minęły od 
średniowiecza, pozostały bez wpływu na 
dzisiejszych władców państwa wielko- 
niemieckiego. O nie! System średnio
wieczny ujęli oni w tryby współczesnej 
machiny ustawodawczej. Potrzebne im 
są pieniądze na zbrojenia, które wobec 
świata nazwali „planem czteroletnim“? 
Sztab berliński znajdzie na wszystko łat
wą radę. Starczy jeden rzut oka do dzie
jów średninowiecza, a następnie parę 
szkiców ustawodawczych, skreślonych rę
ką fachowego biuralisty. W ten sposób 
powstała osławiona ustawa, która ma 
przygotować konfiskatę mienia żydow
skiego w Niemczech.

W tym stanie rzeczy Niemcy, które 
znikąd nie mogą się spodziewać pomocy 
finansowej, wpadły na pewną myśl, któ
ra stanowi ostatni „krzyk mody“ w mię
dzynarodowym wyścigu żyd'ożerczym. 
Postanowiły skonfiskować majątki ży
dowskie. Obciążyć obywatela niemiec
kiego dalszymi podatkami nie mogły już, 
gdyż zniszczyłoby to jego zdolność płat
niczą, ale Żyd niemiecki wyjęty poza na
wias prawa i stworzony — zdaje się _
tylko w tym celu, aby przy jego pomo-
СУ — dobrowolnej czy przymusowej _
realizować wielkie plany wewnętrzne 
i zagraniczne, jest biernym przedmiotem 
rabunkowej eksploatacji.
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Czytelnicy robią gazetę
W rubryce tej zamieszczamy listy Czy

telników, bez względu na szczegół, czy 
MERKURYUSZ jest tego samego zda
nia.

Jedyny warunek, by poruszony temat 
był godny uwagi.

(Red.).

SZTUKA DLA GŁUPTAKÓW*)
Zachęcony opisem MERKURYUSZ A 

zwiedziłem wystawę sztychów w Dyrek
cji Lasów Państwowych. Wedle mego 
zdania (jeśli zdanie miłośnika sztuki 
i kolekcjonera obrazów ma dziś jakieś 
znaczenie) jest to sztuka dla frajerów. 
Oczywiście widziałem tam sporo rzeczy 
niezłych, kilkanaście dobrych, a kilka 
wprost kapitalnych, ale przeważnie jest 
to t. zw. „towar“, czyli, jak ja go okre
ślam, sztuka dla frajerów.

Kilka słów wyjaśnienia, co to jest sztu
ka dla frajerów. Otóż prawdziwi znawcy 
zdarzają się dość rzadko. Przeważnie lu
dzie nie znają się na tem, co to jest obraz, 
czy sztych prawdziwie wartościowy. Otóż 
facet, który nie znając się na rzeczy, za
biera się do zbierania sztychów, czy obra
zów (mniejsza o to, z jakich powodów, 
przez snobizm, czy może nawet z prymi
tywnej potrzeby estetycznej), taki facet 
nosi miano frajera. Frajerzy są ławicą 
śledzi dla kombinatorów artystycznych, 
czyli różnych malujących i ryjących w 
drzewie pętaków (bo i między tem brac
twem, jak wszędzie, wielcy artyści są zja
wiskiem rządkiem, a ogół, to pętaki. Pro
porcja jest miej więcej ta sama. Tak nie
wielu wśród konsumentów jest znawców, 
co wśród plastyków wielkich mistrzów 
i tak dużo jest między konsumentami fra
jerów, jak między malarzami pętaków. 
Obie te strony równoważą się wzajem
nie).

Wielcy mistrzowie żyją z wielkich 
znawców, a pętaki z frajerów. Pętaki ma
ją ten spryt, że się stowarzyszają, a fra
jerzy są pod tym względem bęcwałami. 
Pętaki mają prasę, mają różnych Breite- 
rów, Podoskich, Walfiszów, co piszą po 
gazetach i robią im reklamę, a wszystko

*) List niniejszy zamieszczamy bez 
zmian, aczkolwiek odbiega on od tonu, 
panującego w MERKURYUSZU (Red.).

Rabunek? Wyobraźnia nasza reaguje 
na to słowo, przedstawiając sobie obraz 
gęstego mrocznego lasu;, z za pnia wyska
kuje bandyta i grożąc spokojnemu 
wędrowcowi rewolwerem rabuje jego 
mienie.

Ale nowa ustawa niemiecka nie 
ma w sobe żadnych cech romantycznego 
rabunku. Uspokaja ona sumienie wrażli
wych Volksgenossen tym, że jest wydru
kowana czarno na białym, wzorowo i po
rządnie, jak dzieła myślicieli i poetów, 
jak wszystkie ustawy, których celem jest 
zorganizowanie i uporządkowanie współ
życia ludzkiego.

Między czarnymi wierszami nikt z obo
jętnych nie dostrzeże rewolweru do skro
ni przyłożonego, nie usłyszy jęku rozpa
czy, nie zauważy rabunku. Obyśmy byli 
fałszywymi prorokami, ale mamy dziwne 
przeczucie, że osiem paragrafów tej nie
mieckiej ustawy o wywłaszczeniu Ży
dów, przejdzie do historji, Nie tylko, jako 
dokument hańby, ale również jako wzór 
z którego korzystać będzie wielu więk
szych i mniejszych wodzów i takich, któ
rzy „wodzów“ pokonać pragną w ten 
sposób, że przelicytowują ich programy.

(Z artykułu M. Hofmana „Wywła
szczenie“).

Codziennie nowe oddziały wolontarju- 
szek, oklaskiwane przez towarzyszące im 
tłumy, przeciągają ulicami Madrytu.

Prawie cała służba użyteczności pu
blicznej jest teraz zapewniona przez ko
biety. Nastąpiło masowe zgłaszanie się 
kobiet madryckich; poprzydzielano je we
dług zdolności do różnych zakładów, do 
fabryk, biur, warsztatów, gdzie zastąpiły 
mężczyzn walczących na froncie.

(Notatka „Les femmes madrilènes 
et la production de la guerre“).

Radykalnem złem jest krzepić ener- 
9І?>a pozostawić samopas inteligencję, 
albowiem zawsze pierwsza wyskoczy 
nieharmonijnie i to się zowie gmin
nym wyrazem ale słusznym: głupstwo 
(C.K.Norwid, z listu do K. Ruprechta.imi
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po to, żeby bujać frajerów, wmawiać im, 
że to coś warte, co kupują, żeby ich skła
niać do kupowania produkcji pętaków 
i t. d.

W rzeczywistości towar dla frajerów, 
to tandeta. Prawda, że reklamowana, ale 
wiadomo, że im większa tandeta, tern bar
dziej musi się reklamować.

Całe nasze drzeworytnictwo, to prze
ważnie sztuka dla frajerów. Ba! Nawet 
osobne teorje wymyśla się, żeby frajerów 
zbujać. Właśne teorja, że drzeworytni
ctwo nie jest sztycharstwem, lecz odręb
ną dziedziną grafiki, albo druga teorja, 
tak dziś reklamowana w prasie dla fra
jerów, że sztychy muszą być czarne, „bo 
rysując rylcem kreskę na drzewie, otrzy
mujemy biały ślad na czarnem tle, -natu 
ralnym więc sztychem jest nie czarny na 
białem, ale odwrotnie“ jest klasycznym 
przykładem „teorji dla frajerów“. Ma ra
cję p. Z., pisząc, że są to pseudoryty, ne
gatywy. Tak jest. Fabrykanci towaru dla 
frajerów pracują masowo, seryjnie. To 
nie to, co prawdziwy artysta, dłubiący 
tygodniami jeden sztych. Oni nie mają 
czasu „bawić się“ pracowitem wycina
niem tła i zostawianiem jednej, wąziut
kiej kreski czarnej. Muszą robić szybko 
i dużo, bo muszą mieć tani towar. Dla 
frajerów. Dlatego też potrzebne są im 
specjalne teorje, któreby uzasadniły tan- 
deciarstwo.

Niech pan przyjmie do wiadomości, pa
nie redaktorze, że prawdziwi znawcy 
śmieją się cichaczem z frajerów i z pro
dukowanego dla nich towaru. Recenzje 
Breiterów i Walfiszów (Wallisów) są dla 
nas najkapitalniejszym dodatkiem humo
rystycznym. Nigdy tak nie zdychamy ze 
śmiechu, jak czytając te poważne, rze
czowe rozważania nad sztuką dla fraje
rów.

Proszę przyjąć wyrazy szacunku.
K. B. (Warszawa)

ZŁO I DOBRO
Proszę o umieszczenie w Merkuryu- 

szu wyjaśnienia prof. Lutosławskiemu w 
sprawie „herezji“ zarzucanej p. J. Mos- 
dorfowi.

Prof. W. Lutosławski w swym artykule 
pt. Wczoraj i Jutro (Merkuryusz nr. 25— 
15.V.38.) wyraża się w następujący spo
sób: „Najstraszniejszym fałszem jest zda
nie na str. 189, II tomu, następujące... 
„Zło bowiem jest jedynie brakiem dobra,

niczem więcej“. To nietylko herezja z 
punktu widzenia katolickiego, lecz dziw
ne zaślepienie wobec przykładów w Rosji 
i w Hiszpanji istnienia pozytywnego zła, 
które nie jest wcale tylko brakiem, lecz 
nienawistnem zaprzeczeniem i niszcze
niem wszelkiego dobra“.

Z tą herezją, to już stanowczo za wiele. 
Bo w takim razie heretykiem musiałby 
być także i św. Tomasz z Akwinu. Bo oto, 
co ten doktor Kościoła pisze w tej materj i 
(Summa theol. I, XLVIII, art. I): „Jest 
niemożliwem, by zło oznaczało jakiś byt 
albo jakąś naturę. Pozostaje zatem tylko, 
że zło oznacza pewien brak dobra, (re- 
linquitur ergo quod nomine mali signifi- 
cetur quaedam absentia boni)“! Oczywi
ście daje na to dowód, którego jednak nie 
potrzeba tu przytaczać. Mimo, że zło jest 
tylko brakiem, może działać. Mamy bo
wiem trzy sposoby działania: formalny
(biel czyni coś białem) efektywny, i na 
sposób przyczyny celowej. Zło działa tyl
ko w sposób formalny, niszcząc dobro 
(corrumpit bonum). A do działania w 
sposób formalny nie potrzeba specjalne
go bytu. Wystarcza sam brak. (św. To
masz ibid. ad quartum),

Jeżeli zatem ktoś ma być nie w po
rządku z nauką katolicką, to chyba nie 
p. Mosdorf, bo nauka św. Tomasza jest 
w całości zaaprobowana i zalecona.

Ks. Cz. Kuźniak (Książ)

Czytelnicy zapytują
JWPan St. Z. (Gdynia) pisze: w książ

ce Ottona Hedemanna p. t. „Powiat bra- 
sławski“, niedawno wyszłej, zanotowany 
jest szczegół, iż marszałkiem brasław- 
skim konfederacji targowickiej był Au
gust hr. Plater. Zapytuję, czy komu z Sza
nownych Czytelników nie jest wiadome, 
który to był August Plater i czy nie był 
on identyczny z Augustem Platerem z 
Krasławia? Czy wogóle Hedemann nie 
pomylił tu coś, gdyż August hr. Plater z 
Krasławia był przekonań całkiem sprzecz 
nych z konfederacją. Pozatem, z jakiejby 
racji obywatel powiatu dynaburskiego 
(gdzie leży Krasław) robił konfederację 
w powiecie brasławskim?

JWPan Zygmunt B. (Bielsk) zapytuje, 
czy która z Szanownych Czytelniczek 
lub Czytelników, interesujących się hi- 
storją Warszawy mógłby mu wskaza*
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gdzie był ongi w Warszawie „Hotel Wi
leński“ i znana w czasach powstania li
stopadowego w tym hotelu kawiarnia 
„Kawa w Zaciszu“? Oraz wszystkie bliż
sze szczegóły tej sprawy, wraz, jeśli to 
możliwe z bibljografją tego przedmiotu?

Czytelnicy odpowiadają
Na skutek listu p. inż. Marjana 

G-wskiego (Kraków), zamieszczonego w 
nr. 25 na stronie 592 podaję dosłownie żą
daną informację, zaczerpniętą z „Diction
naire historique des peintres de toutes 
les écoles“ Adolfa Siret, Paris 1856, stro
na 437:

„Conca (Sebastjan*) 1676, albo 1679— 
1764, albo 1774, Gaeta. Uczeń Fr. Solimè- 
ne, w Neapolu; studjował starożytne 
dzieła sztuki w Rzymie; założył w swym 
domu akademję; korzystał z opieki Kle
mensa XI i przyjmował zamówienia z 
całych Włoch. Jakkolwiek miał talent wy 
bitny przyczynił się do upadku dobrego 
smaku przez wprowadzenie maniery ła
twej, nie zasługującej na pochwałę. Wnie
bowstąpienie, Rzym. Prorok Jeremiasz, 
ib. Portret, ib. Freski: Ofiara Sylena, ib. 
Herod i magowie, Drezno. Jezus Chrystus 
obsługiwany przez aniołów, Madryt. A- 
braham odprawiający Hagar, Berlin. Był 
wiernym naśladowcą swego mistrza. Kom 
pozycja rozsądna, rysunek poprawny, 
piękny dotyk pendzla, dość dobre zastoso
wanie cieni i umiejętność odtwarzania 
tkanin. Kształty częstokroć mierne i wy
paczone wskutek skłonności do upiększa-

*) Nadesłany tekst w języku francus
kim tłumaczymy na polski — Red.

nia. Jego brat Jan pomagał mu w pra
cach, ale pozostał daleko mniej wartościo
wym (malarzem)“.

Tyle znalazłem narazie w mojej bibljo- 
tece. Prośbę zapamiętam i jeśli spotkam 
gdzie to nazwisko, prześlę chętnie dalsze 
informacje. Z poważaniem

Helena Bironowa (W-wa).

Odpowiedzi redakcji
JWPan Stefan S. (W-wa) — Żałujemy, 

że list Szanownego Pana nie zawiera wię
cej szczegółów. Temat nadaje się dosko 
nale do rubryki „Czytelnicy robią gaze
tę“. Prosimy o lepsze opracowanie.

JWPan Lucjan J-ski (W - wa). — Na
zapytanie nie możemy odpowiedzieć, 
gdyż sprawy nie znamy. O ile nam wia
domo, odznaczenia są przyznawane tym 
osobom, co do których jest pewność, że 
je przyjmą. Być może, iż w tym wypad
ku te właśnie względy odgrywały rolę. 
Końcowe uwagi Szanownego Pana są 
słuszne i większość obywateli jest tegoż 
zdania.

JWPani Helena B. (W - wa) — Dzię
kujemy za wyjaśnienia.

Podpis nieczytelny (Poznań) — Z wy
cinków skorzystamy w tym zeszycie. 
Dziękujemy.
JWPan Bogumił J. (Morawska Ostrawa).
—Wysyłamy żądane zeszyty pod opaską, 
jako polecone.

JWPan Jan S - wicz (Lida). — Chęt
nie będziemy wysyłali, choć nie mieliśmy 
jeszeze do czynienia z pocztą na Lit
wie kowieńskiej. Podobno listy dochodzą, 
a jak jest z czasopismami, najbliższa 
przyszłość pokaże.

JWPan Czesław R. — S. (Suchedniów)
— Nie skorzystamy.

JWPan Rajmund K. (Nakło). — Te
mat ten był starannie omówiony w Mer- 
kuryuszu przed dwoma laty.

JWPani Urszula M. (Rawa Ruska) —
Bawi poza Polską. Ostatni list mieliśmy 
w lutym z Francji południowej. Podró
żuje.

JWPan kpt. St. S. (Lwów). — Stara 
historja. Znamy te „Biuletyny Informa
cyjne“, rozsyłane anonimowo do związ
ków i stowarzyszeń. Czytelnicy dostar
czyli nam ich sporo. Wiemy, kto to ro
bi. Prosimy o przejrzenie zeszytu nr 17, 
z bieżącego roku.

Czytelnikowi (Lwów). — który nam 
przysłał wycinek z „Chwili“. Owszem, 
czytaliśmy sprawozdanie. Ma Szanowny 
Pan słuszność, że dr. R - wski „peresa- 
dył“ w gorliwości. Ale sprawa już jest 
przedawniona.
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Wielebny ks. Czesław K. (Książ) — 
Artykuł polemiczny drukujemy w tym 
zeszycie.

JWPan Tomasz J. (Chyrów) — Repro
dukcje zniszczonych dzieł sztuki wskutek 
wojny domowej w Hiszpanji zamieszcza 
stale czasopismo „Occident“ (Paryż, 20 
rue de la Paix). Pozatem paryska „Illu
stration“ wydała specjalny zeszyt z mnó 
stwem zdjęć fotograficznych. Innych źró
deł nie znamy. Książkę zamówi każda 
księgarnia polska. Dziękujemy za adresy 
znajomych.

JWPan Konstanty N. (Bydgoszcz) —
Coraz lepiej, ale jeszcze nie zamieści
my.

JWPan inż. Józef P. (Pabjanice). —
Nadaje się raczej do gazety codziennej. 
Dziękujemy za pamięć.

Książki nadefłane
Anton Zischka „Italia dzisiejsza“, 

Warszawa 1938, Trzaska, Evert i Mi
chalski, przełożył Jan Furuhjelm, str. 
351, ilustracji 25

Niedawno Anton Zischka wsławił się 
książką o Japonji, teraz nowa jego praca 
o odradzaj ącem się Imperj urn Rzymskiem 
zdobędzie napewno nie mniejszy rozgłos. 
Co w tej książce uderza czytelnika, to o- 
pis nieprawdopodobnych wprost zmagań 
człowieka z naturą. Na wąskim półwys
pie, pozbawionym niemal zupełnie su
rowców, rozmnożył się naród włoski. 
Przodkowie włochów panowali niegdyś 
nad światem, ale w owych czasach surow
ce nie były podstawą bytu. Dziś, zdawa
łoby się, że bez nafty, żelaza i węgla nie 
sposób jest żyć w warunkach znośnych, 
a tembardziej marzyć o potędze.

Silna wola jednego człowieka sprawi
ła, że wbrew logice Włochy stały się 
znów wielkiem mocarstwem i szybko zmie 
rzają do zajęcia przodującego stanowiska. 
Naród włoski walczy o przestrzeń do ży
cia i łamie wszelkie przeszkody. Okazu
je się, że bez kapitałów, bez surowców, 
można sobie zdobyć miejsce pod słońcem.

W książce Zischki ciekawie wypadają 
porównania Włoch z Japon ją. Państwa te 
wybrały zasadniczo różne drogi rozwoju. 
Włosi zrozumieli, że wieczna jest tylko 
ziemia, tylko rola, której nowych sił u- 
dzielają bezustannie mieszkańcy i słońce. 
Aby ziemię uczynić urodzajną, włosi po
trzebują bardzo dużo czasu. Więcej niż 
japończycy, którzy wyspecjalizowali się w

budowie fabryk. Japon ja w tym wyścigu 
szybciej dojdzie do mety, ale jej zwycię
stwa nie będą tak trwałe, jak włoskie.

(Z.).

Ks. Mgr. Wł Służałek C. or. i dr. 
Mieczysław Skrudlik: Męczeństwo i 
upadek sztuki kościelnej“. Skład 
Główny Księgarnia św. Wojciecha w 
Poznaniu, 1938 r. Str. 63.

Janusz Rakowski: „Rola Central
nego Okręgu Przemysłowego“. Od
bitka z Biuletynu nr. 2 organu Zwiąż 
ku Legjonistów Polskich, Warsza
wa, 1938. Str. 22.

Anna Zahorska.: „Święci Pol
scy“. Potułice, 1937 r. Nakładem Se
minar j um Zagranicznego w Potuli- 
cach. Str. 355.

Mieczysław Michałkiewicz: „Prze
wrót“. Reportaż powieściowy z ży
cia współczesnego. 1938 r. Nakładem 
Witolda Michałkiewicza, Poznań, A- 
leja Małopolska 2 m. 4. Str. 359. Ce
na zł. 6.

Jerzy Drobnik: „Uwagi o rządze
niu i człowieku rządzącym“. Warsza
wa. Wydawnictwo „Klubu 11 Listo
pada“. 1938 r.

Giusseppe Ledit S. J.: „La Stam- 
pa Communista Nel Mundo“. Giuda 
zionę di „Lettres de Rome“. Marżo 
1938 — XVI (Supplemente a „Lett
res de Rome“, 1 aprile 1938 r.). Edi- 
zione „SDA“ — Roma via Cadilo Al
berto, 2 — 1938 — XVI).

Ignacy Baliński, Stefan Holewiń- 
ski, Kazimierz Rakowiecki, sędzio
wie sądu Najwyższego: Nowy pro
jekt małżeńskiego prawa majątkowe 
go“ (uwagi do projektu Podkomisji 
Kom. Kod. z 1937 r.), Warszawa, 
1938 r. Str. 55. Odbitka z „Gazety 
Sądowej Warszawskiej“.

Eugenjusz Czechowicz: „Polski
eksport hutniczy w roku 1937“. Ka
towice, 1938 r. Str. 26.
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Erafzki
OGŁOSZENIE

W poczytnej „Gazecie Mławskiej“ 
znaleźliśmy osobliwy anons urzędo
wy. Podajemy kopję foto - cynkogra- 
ficzną tego dokumentu:

, 0  A Z  E T A M Ł A W S K A *

Dnia 13 maia 1938 r.

Il y a des juges à Mława! 

Z OBOZU DEMOKRATÓW

Od roku wychodzi w Krakowie 
„Kurjer Wieczorny“, organ krajo
wych demokratów, redagowany w 
języku polskim. Dziennik ten dużo 
by zyskał, gdyby redaktorzy zrezy
gnowali z polszczyzny, która im spra
wia kłopot. Pisaliśmy już o tern we

„Fraszkach“ i wzywaliśmy pp demo
kratów, aby się wzięli do nauki.

Niewielki postęp już jest, ale chro
powatość jeszcze nie znikła i pp. de
mokraci wciąż mają trudności przy 
tłumaczeniu zdań z yiddisch na język 
polski. Naprzykład, z jednego tylko 
numeru (7.V):

Mimo najdalej przeprowadzonej ostroż
ności...

Albo tak:
...jako dywersję przeciwko aktowi pa

cyfikacji w Europie.

Albo tak:
Demokracje Europy nie ulękną się 

przez tym atakiem.

Albo tak:
Władze kościelne w Nowym Sadzie po

stanowiły sprzedać kościół armeński, znaj 
dujący się przy żywej ulicy Cara Lazara...

Kościół armeński w Nowym Sadzie wy 
budowali Armeni, którzy w pierwszej 
połowie ХѴПІ wieku zbiegli przed Tur
kami z Białogrodu.

Armeni? Żywa ulica? Lazar? Oto, 
co się nazywa tłumaczenie z yiddisch 
na polski z pietyzmem dla oryginału.

W YDAWCY I RED A K TO RZY : JULJAN BABIŃSKI I W ŁA D Y SŁA W  ZAM BRZYCKI__________
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(W saystkie kolum ny są dw uszpaltow e). Na kolum nę p ierw szą ogłoszą*  n i *  p r z y j m u j e  « i ę .
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