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Dzieie wfzyftkiego świata

Jeszcze raz w tym roku 1938 lud 
Paryża świętował zdobycie Bastylji, 
jeszcze raz były tańce pod gołem nie
bem, pijaństwo i walenie się po łbach 
stołkami. Ale splendor Republiki, o- 
partej na kłamstwie i mistyfikacji 
historycznej, gaśnie.

Najnowsze książki dowiodły, że to 
nie lud Paryża zdobywał Bastylję, 
lecz męty z całego kraju, zwabione 
do stolicy łatwością zarobku. Rozru
chy* były wywołane przez agentów 
rządu ańgielskiego, a w pierwszych 
szeregach szedł przedsiębiorca budo
wlany, który, po zburzeniu Bastylji, 
zajął się parcelowaniem terenów.

W samej Bastylji zastano zaledwie 
kilku więźniów, a wśród nich dwu 
obłąkanych, furjatów, i dwu notorycz 
nych oszustów, zamkniętych na proś
bę rodzin. W więzieniu nie było ani 
jednego plebejusza. Słynne „lettres 
de cachet“ okazały się legendą.

Działo się to w czasach Królestwa. 
Dziś, w epoce republik demokratycz
nych, więzienia większą grają rolę.

ODBUDOWAĆ BASTYLJĘ

Bądźmy cierpliwi i odpędzajmy 
zwątpienie o przyszłości Francji. Ten 
wspaniały naród ocknie się i rozgro
mi piekielną zgraję, która od dzie
siątków lat pracuje nad jego zdepra
wowaniem.

Doczekamy się, być może, odbudo
wy Bastylji. Nasi przyjaciele francu- 
zi urządzą w tym gmachu muzeum 
hańby republikańskiej. Umieszczą
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Republika i demokracja wloką za 
sobą nikczemne obyczaje i hańbę, nie 
budują nic, wszystko niszczą.

(Karol Maurras „Nos Raisons“).

tam bogate zbiory dokumentów, po
wyciągane z ciemnych zakamarków 
lóż. Przekonamy się wówczas naocz
nie, w jaki sposób międzynarodowe 
stowarzyszenie złoczyńców doprowa
dzało do upadku Francję, najpiękniej
szy kraj na kuli ziemskiej.

KANIKUŁA

Nie zapowiada się groźnie tegorocz
ne lato. W porównaniu z wiosną, od
prężenie jest wyraźne. Przypomnij
my sobie malowniczy week end p. 
Hitlera w nocy z 19 na 20 maja, w 
Berchtesgaden, a potem alarm na 
granicy czeskiej, marsz dwunastu dy
wizji, niemieckich i panikę w Pradze.

Wszystko to minęło bez bólu. Dy
wizje poszły dalej, albowiem, według 
oficjalnych wyjaśnień rządu berliń
skiego, były to tylko manewry.

Mieliśmy następnie anschluss, spra
wę kowieńską, bombardowanie ziemi 
francuskiej przez prowokatorów w 
samolotach. Była wreszcie zapowiedź 
powietrznego napadu na Genuę, za
powiedź ogłoszona przez rząd barce- 
loński. I to też minęło, panuje względ
ny spokój, tylko powstańcy docierają 
już do Walencji.

Z wypadków pozaeuropejskich, na
leży wymienić bardzo ważne zmiany 
w sandżaku Aleksandretty, co nasza 
prasa podkreśliła może niedość wy
raźnie. Czytelnicy nie wezmą nam za 
złe, że sprawie tej poświęcimy w ni
niejszych Dzieiach nieco więcej miej
sca. Ale o tern dalej.

MAURIAC

Przedtem zaznaczmy, że wstrętny 
Mauriac nie przestaje gloryfikować 
czerwonej Hiszpanji, znajdując dla 
powstańców wyłącznie słowa potę
pienia.

Ten sprostytuowany publicysta i
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literat nie zauważył nawet, że świeżo, 
przed opuszczeniem miasta Nules, 
marksiści poddali torturom i zamor
dowali trzydzieści karmelitanek oraz 
sześciu księży. Nazwiska ofiar ogłosił 
legat papieski przy rządzie w Burgos. 
Wiele osób czytało, tylko p. Mauriac 
przeoczył.

WALENCJA

Powstańcy zbliżają się do Walencji, 
czyli do miasta, które po ucieczce 
rządu z Madrytu, stało się drugą sto
licą Hiszpanji czerwonej. Teraz jest 
trzecia stolica — Barcelona. A czwar
ta, to już chyba będzie Perpignan we 
Francji.

Narazie wszystko wskazuje na to, 
że powstańcy dążą do zajęcia szero
kiego pasa wybrzeża, aby odciąć Ma
dryt od morza. Walencja jest już e- 
wakuowano. Urzędy poprzenosiły się 
do Alicante, do Kartageny i do Mur- 
cji. Obroną kieruje marksistowski je
nerał Miaja, wybitny fachowiec, któ
rą pod Madrytem pokazał co umie. 
To też walki będą niewątpliwie cięż
kie.

W tej dziwnej wojnie wszystkie 
bitwy kończą się pochodem naprzód 
powstańców. Należy więc przypusz
czać, że jenerałowi Franco uda się do
prowadzić do całkowitej blokady, 
bądź też zajęcia tych portów, z któ
rych korzysta Madryt. A wówczas lo
sy tego miasta byłyby przesądzone. 
I z całej Hiszpanji czerwonej pozosta
łaby tylko Barcelona. Zresztą, może 
być i tak, że marsz na Walencję oka
że się demonstracją, a powstańcy u- 
derzą właśnie na Barcelonę.

Nie wiadomo co w sztabie piszczy.

ONR CZUWA... W LONDYNIE

Znajdujemy w prasie angielskiej 
charakterystyczną wiadomość:

Doktór Welply, jeneralny sekretarz

Związku brytyjskiego lekarzy prak
tykujących, zapowiedział wszczęcie 
energicznej akcji w razie, gdyby wy
pędzeni z Austrji lekarze zamierzali 
osiedlić się w Anglji.

O ile zbiorowy protest Związku nie 
będzie uwzględniony, wówczas Zwią
zek wyśle swych delegatów do każ
dego z członków parlamentu, by wy
jednać obronę lekarzy angielskich.

„Jeżeli i to nie odniesie skutku — 
pisze dr. Welply — zdobędziemy się 
na czyn, który wstrząśnie Anglją. 
Prawdopodobnie ogłosimy strajk 
wszystkich lekarzy praktykujących, 
zapewniwszy tylko dyżury w szpita
lach i izbach doraźnej pomocy“.

RADOSNE POWITANIE

Wojska tureckie wkroczyły do san- 
dżaku Aleksandretty. Wiemy z de
pesz, że powitanie było radosne, że 
ludność wyległa na spotkanie żołnie
rzy Kemala-paszy, że żandarmerja 
francuska zachowała się grzecznie i 
nie robiła żadnych trudności.

Czem był obwód Aleksandretty dla 
turków? Mniej więcej tem, czem jest 
dla nas, polaków, Śląsk zaolzański. 
Przestrzeń niewielka, o zagadnieniach 
terytorjalnych mówi się, jako o rze
czy drugorzędnej, ale w grę wchodzi 
zadraśnięta duma narodowa i to wszy
stko, co było sponiewierane przez po
wojenne traktaty pokojowe.

ZAJĘCIE SYRJI

Liga Narodów popełniła błąd, od
dając Francji dzielnicę zamieszkałą 
przez patrjotów tureckich. Wielki 
mąż stanu Kemal - pasza Ataturk 
odebrał teraz ten kraj i, choć go ofi
cjalnie do Turcji nie przyłączył, Li
ga Narodów nie wypędzi już z tam- 
tąd wojsk tureckich.

Przypomnijmy sobie, jak to było.
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W rozbiorze powalonej Turcji wzię
ła też udział Francja. Wprawdzie po
stępowanie dyplomatów francuskich 
nie było tak bezwzględne, jak postę
powanie dyplomatów angielskich, cza 
sami zdarzały się nawet bardzo ja
skrawe sprzeczności, ale fakt pozo
stał faktem, że Francja, tradycyjna 
przyjaciółka Turcji, wysłała swe woj
ska na półwysep Anatolski i ciężką 
dłonią przygniotła Syrję.

Pierwsze lata tej okupacji były 
dramatyczne. Ludność syryjska kil
kakrotnie chwytała za broń przeciw
ko okupantom. Francuzi bombardo
wali z ciężkich dział Damaszek, i to 
w dniu dorocznego targowiska. Roz
padł się wówczas w gruzy karawan- 
seraj, jeden z największych w byłem 
imperj urn ottomańskiem, a z pod ru
mowisk przez tydzień wygrzebywa
no trupy.

Wypadki w Damaszku poderwały 
na bliskim wschodzie autorytet Fran
cji. Autorytet, który zdołała sobie nie
gdyś zaskarbić, jako opiekunka lu
dów muzułmańskich przeciwko za
chłanności Anglji.

W ANGORZE 1921 ROKU

Ponieważ sandżak Aleksandretty 
miał ludność turecką, w dodatku na
strojoną bojowo i patrjotycznie, Liga 
Narodów doszła do wniosku, że dziel
nicy tej należałoby przyznać specjal
ne prawa. Było to konieczne, albo
wiem ujarzmienie turków okazało 
się w praktyce daleko trudniejsze od 
ujarzmienia arabów, a wybuch po
wstania groził w każdej chwili.

Z tych względów Francja, która o- 
trzymała tak zwany mandat nad Syr- 
ją, delegowała w roku 1921 pana 
Franklin - Bouillon do Angory (dziś 
Ankara, siedziba rządu tureckiego).

Franklin . Bouillon, zresztą nastro
jony do turków przychylnie, podpi

sał z Kemalem - paszą traktat doty
czący sandżaku Aleksandretty. Dziel
nica ta otrzymała coś w rodzaju au- 
tonomji, zabezpieczającej mieszkań
ców przed potężniejącym z dnia na 
dzień ruchem pan - arabskim. W dzie 
dżinie kulturalnej rząd turecki za
strzegł sobie prawo opieki nad ziom
kami, a traktat miał obowiązywać tak 
długo, póki garnizony francuskie bę
dą pozostawały w Syrji.

BLUM NA WIDOWNI

Przez kilkanaście lat Turcja nie za
bierała głosu, czekając spokojnie na 
ciąg dalszy. Doskonały znawca sto
sunków Kemal - pasza był cierpliwy, 
przewidywał bowiem, że wraz z u- 
padkiem Ligi Narodów zmniejszy się 
też znaczenie państw mandatowych 
na Wschodzie. I miał słuszność.

Kłopoty Francji z mandatem syryj
skim stawały się z roku na rok coraz 
większe, aż wreszcie, kiedy do wła
dzy doszedł Leo Blum, świat muzuł
mański odwrócił się od „franków“.

Blum właściwie zniszczył powagę 
Francji na Wschodzie. A kiedy stało 
się oczywiste, że mandat wymyka się 
Francji z rąk, tenże Blum nagle do
szedł do wniosku, iż Syrja jest już 
krajem dostatecznie dojrzałym, aby 
się rządzić samodzielnie.

To wystarczyło. O ponownem bom
bardowaniu Damaszku nie można już 
było myśleć i Republika Bluma, dla 
ratowania pozorów, stworzyła czem- 
prędzej „niezależną“ Syrję, oczywiś
cie pod opieką bagnetów francus
kich.

KEMAL - PASZA DZIAŁA

Skorzystał z tego natychmiast Ke- 
mal - pasza. Zawiadomił świat, a 
przedewszystkiem Genewę, że wobec 
zmian, jakie zaszły w Syrji, stosunek
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Turcji do sandżaku Aleksandretty też 
musi się zmienić. Ponieważ Francja 
upoważnia Syrję do wprowadzenia 
własnych władz administracyjnych, 
rząd turecki jest obowiązany zająć się 
rodakami, którym szowiniści arabscy 
mogą się dać we znaki. Wobec tego, 
na podstawie zastrzeżeń zawartych w 
umowie an górskiej, Turcja zamierza 
rozciągnąć nadzór nad śandżakiem 
Aleksandretty.

Zrobił się huczek niemały w Gene
wie. Jak to zwykle bywa w nagłych 
wypadkach, Liga Narodów powołała 
komisję i wysłała ją do do Aleksan
dretty dla zbadania stosunków na 
miejscu. W zasadzie sporne tery- 
torjum miało otrzymać dalsze przy
wileje, o czem miał zadecydować 
plebiscyt.

KOMISJA UCIEKA

Długo czekano w sandżaku na przy 
jazd komisji, która traciła drogi czas 
na załatwiane mnóstwa formalności. 
Gdy wreszcie zawitała do Aleksan
dretty, nastroje były takie, że pano
wie z Genewy drżeli o własną skórę 
i bez opieki żandarmów nigdzie nie 
mogli się pokazać.

Turek, to nie arab, karku łatwo nie 
zgina. Komisja Ligi Narodów narobi
ła tylko niepotrzebnego zamieszania 
i podnieciła umysły, wskutek czego 
wynikł rozruch, a żandarmi francus
cy zamknęli w więzieniu kilkunastu 
notablów tureckich.

W tern miejscu odezwał się Kemal- 
pasza, który, z pominięciem Genewy 
i Paryża przemówił wprost do syryj
skich władz mandatowych, żądając 
wypuszczenia aresztantów. Dla nada
nia swym słowom większej wagi, Ke- 
mal - pasza pchnął dwie dywizje ku 
pograniczu Syrji. Było to więc, ni 
mniej ni więcej, tylko ultimatum, po
parte czynem zbrojnym. W tych wa

runkach komisja genewska nie chcia
ła, czy też nie mogła urzędować i, 
zwinąwszy manatki, cicho drapnęła.

DALSZE POSUNIĘCIA

Byliśmy w ostatnich czasach tak 
zajęci anschlussem i kwestją czeską, 
że nie zwracaliśmy żadnej uwagi na 
to, co działo się na bliskim Wscho
dzie. A zaszły tam zmiany bardzo 
istotne.

Drugi rząd Bluma do reszty znisz
czył renomę Francji na brzegu ana- 
tolskim. Kemal - pasza przestał się 
zupełnie liczyć z Paryżem. I po u- 
cieczce komisji genewskiej wystoso
wał jeszcze dwa ultimata do władz 
mandatowych. Wojska tureckie, do
skonale wyekwipowane i zaopatrzo
ne w sprzęt nowoczesny, stały w A- 
dana, w Biredżiku, w Dżenize, goto
we każdej chwili do wymarszu. Sy
tuacja była mniej więcej taka, jak 
niedawno na pograniczu czesko-nie- 
mieckiem.

Obecnie prasa francuska przyzna
je, że świat stał wówczas o krok od 
wojny. Wojny bardzo dziwnej, mia
nowicie Turcji z Ligą Narodów, re
prezentowaną przez Francję. Ponie
waż jednak garnizony francuskie wo
bec sił tureckich były bardzo słabe, 
Francja nie chciała zadzierać z Tur
cją, a Liga Narodów, jak to zwykle 
bywa, zlękła się awantury. Zatarg 
pośpiesznie załagodzono ku radości 
mieszkańców Aleksandretty.

IDĄ WOJSKA

Sądząc z opisów w gazetach fran
cuskich, którym nikt tym razem nie 
zarzuci skłonności do przeinaczania 
prawdy, wkroczenie wojsk tureckich 
do sandżaku było jednym wielkim 
wybuchem entuzjazmu.

Nie zapominajmy, że w ciągu dwu
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dziestu lat Turcja stała się innem mo
carstwem. To już nie to, co kiedyś. 
Rośli, dobrze zbudowani żołnierze tu
reccy przyćmili infanterzystów fran
cuskich nietylko postawą, ale i ekwi
punkiem. Niewątpliwie Kemal-pasza 
postarał się o to, aby jego chłopcy do
brze się zaprezentowali na skrawku 
odzyskanej ojczyzny.

Wejście turków do sandżaku Alek- 
sandretty było poprzedzone zawar
ciem paktu przyjaźni. Francja i Tur
cja nawypisywały sobie nawzajem 
dużo grzecznych słówek i obecnie pa
nuje zgoda na bliskim Wschodzie.

Do zgody tej byłoby nie doszło, 
gdyby Kemal - pasza nie rzucił w od
powiedniej chwili swych wojsk na 
pogranicze.

NIEZNANA WOJNA

Kiedy zgadało się o dzielnym Ke- 
malu - paszy i o wojsku tureckiem, 
to warto wspomnieć o nieznanej u 
nas wojnie, która wybuchła w roku 
1920 i zakończyła się zwycięstwem 
Turcji. Byliśmy wówczas zajęci od
pieraniem nawały bolszewickiej, i 
dlatego nie zwróciliśmy należytej u- 
wagi na niesłychanie ważne wypad
ki, rozgrywające się w Azji Mniej- 
sżej oraz dokoła Konstantynopola. 
Panowie wojskowi znają przebieg tej 
rozpaczliwej walki, ale niewielu cy
wilów studjowało, skąpą zresztą, li
teraturę poświęconą tej sprawie.

Była to wojna wyniszczonych tur
ków z Grecją i z całą Ententą. We 
wszystkich bitwach turcy występo
wali wobec przeciwników w stosun
ku jak 1:2. Mimo to dali sobie radę i 
ostatecznie odnieśli znakomite zwy
cięstwo.

Z tego wynika, że dzisiejszy grek 
daleko odbiegł od swego pradziada 
Ksenofonta. Ale mniejsza z tern. Naj
ważniejsze, że w roku 1919 powstał

plan całkowitego rozbicia Turcji i 
zniszczenia państwa, które, jedyne z 
pośród wszystkich, nie uznało rozbio
ru naszej ojczyzny.

PANHELLENIZM

Grekom, choć nawet nie brali u- 
działu w wojnie światowej (intryg 
salonickich nie uważamy za udział), 
choć na wojnie tylko dobrze zarobili, 
uderzyła tym grekom do głowy woda 
sodowa, gdyż raptem zaczęli marzyć 
o Wielkiej Helladzie obejmującej E- 
pir, Macedonję, Tesalję, Eolję, Pelo
ponez, Chalcydykę, Trację, Bitynję, 
Frygję, Mizję, Lidję, Karję, no i oczy
wiście, wyspy, cieśniny i przesmyki. 
Innemi słowy, zachciało im się zabrać 
Konstantynopol i Azję Mniejszą z 
drugą stolicą Neo - Hellady — Smyr
ną.

Plany te, jak wspomnieliśmy wy
żej, popierała En ten ta, a zwłaszcza 
Anglja, która zaopatrzyła greków we 
wszystko, co jest potrzebne do woj
ny zaborczej. A uczestnicy konferen
cji wersalskiej upoważnili Grecję do 
zajęcia Smyrny, dawszy przytem gre
kom do zrozumienia, że dalsze ich za
chcianki spotkają się z życzliwem 
przyjęciem.

I w Smyrnie nastąpił desant wojsk 
greckich. Ze Smyrny rozpoczął się po 
chód wgłąb Anatolji.

KEMAL - PASZA

Szczery patrjota, bohaterski żoł
nierz, wróg międzynarodowych sza- 
cherek, Kemal - pasza nie był łubia
ny w spodlałym Konstantynopolu. To 
też rząd turecki, uległy wobec Enten- 
ty i całkowicie bierny, chciał go się 
pozbyć. Kemala - paszę wysłano do 
okręgu Siwas w Azji Mniejszej, gdzie 
miał odbywać inspekcje tamtejszych 
zdemoralizowanych garnizonów.
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Szczególna rzecz, ale nie upłynęło 
nawet pół roku, i wojska któremi się 
zajął Kemal - pasza dały o sobie znać, 
zajmując Angorę (Ankarę). Wojska 
te wypowiedziały posłuszeństwo tchó
rzliwym ministrom z Konstantynopo
la. Minęło jeszcze nieco czasu i oto 
Kemal - pasza ogłosił, że odtąd An
kara będzie stolicą nowej Turcji.

Armja dyktatora anatołijskiego zy
skała miano „armji nacjonalistycz
nej“ i tak była stale nazywana w pra
sie Ententy.

Podczas gdy Kemal zbierał resztki 
potężnej niegdyś armji tureckiej i 
starał się je ożywić tchnieniem boha
terstwa, nad Bosforem ministrowie 
oficjalnego rządu tureckiego znosili 
bez szemrania obecność obcych gar
nizonów w Konstantynopolu, garni
zonów angielskich, włoskich i fran
cuskich. Ministrowie ci zachęcali na
wet cudzoziemców do wystąpienia 
przeciwko nacjonaliście Kemalowi.

DALSZE CIOSY

Na Turcję prawdziwą, Turcję Ke- 
mala - paszy spadał cios za ciosem.

W Smyrnie siedzą grecy i pchają 
się coraz dalej ku linji Brussa — U- 
szak.

W kwietniu 1920 roku francuzi u- 
rządzają desant w Mersynie (Cyli
cja). Narazie jeden korpus ekspedy
cyjny, który ma współdziałać z gre
kami.

Włosi zajmują okręg w pobliżu A- 
dalji. Ich postawa będzie wyczeku
jąca.

Anglicy, nie angażując własnych 
wojsk, judzą jednak greków i starają 
się ich skłonić do szybszego działania.

Wkrótce wynikają potyczki turec- 
ko-francuskie, naogół dla francuzów 
nie korzystne. Dowódca korpusu eks
pedycyjnego żąda wobec tego posił
ków.

Jak widzimy, sytuacja Kemal - pa
szy i jego wojsk była rozpaczliwa. Po
mocy z nikąd się nie mógł spodzie
wać, gdyż wszystkie ciemne potęgi te
go świata rozpoczęły przeciwko nie
mu nagankę. Główny zarzut, to że był 
nacjonalistą, że wymówił posłuszeń
stwo t. zw. legalnemu rządowi, że 
chwycił za broń, aby ratować kraj.

Te same argumenty, to samo po
dejście, jakie dziś spotykamy w pra
sie pewnego gatunku przy omawia
niu wojny domowej w Hiszpanji.

PIERWSZE KLĘSKI

Ze Smyrny rozeszli się grecy sze
rokim wachlarzem. Ustosunkowanie 
sił było takie: na 120 tysięcy greków 
Kemal - pasza zdołał zgromadzić 60 
tysięcy żołnierzy. Ten stosunek (2:1) 
utrzymywał się do końca wojny pra
wie we wszystkich bitwach.

Przeciwko francuzom, którzy zaj
mowali Cylicję, Kemal - pasza mógł 
wysłać tylko 25 tysięcy ludzi. Na tym 
jednak terenie, choć francuzi byli 
liczniejsi, odniósł odrazu powodzenie 
i do końca działań wojennych nie wy
puszczał z rąk inicjatywy.

Po szeregu mniej ważnych utar
czek straży przednich, Kemal - pasza 
dopiero w końcu marca 1921 roku 
zdecydował się na przyjęcie bitwy z 
grekami. Bitwa zakończyła się dla 
turków niepomyślnie. Przeciwnik za
jął Afium Karahissar i zdobył kilka
dziesiąt armat. Turcy cofnęli się w 
nieładzie.

MARSZ NA ANKARĘ

Źle uzbrojona i źle odżywiona ar
mja turecka ustępowała, walcząc. 
Pierwsze dni kwietnia przyniosły 
lekką poprawę, choć grekom udało 
się przeciąć kolej bagdadzką. Szcze
gół ten był ogłoszony światu jako
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wielkie zwycięstwo nad nacjonalista
mi.

Po kilku bitwach o znaczeniu ra
czej lokalnem, sztab grecki postano
wił rozpocząć marsz na stolicę nacjo
nalistów, Ankarę. Miał to być po
chód tryumfalny, to też pozaprasza- 
no różne misje wojskowe Enten ty.

Wogóle szeregi greckie roiły się od 
oficerów francuskich i angielskich, 
przyczem anglicy nie dowierzali fran
cuzom i odwrotnie. Krążyły bowiem 
uporczywe pogłoski, że francuzi, w 
sekrecie przed światem, sprzedają tur 
kom stare zapasy z demobilu. Walczą 
z turkami i jednocześnie zaopatrują 
ich w szmelc. Okazało się następnie, 
że pogłoski te były prawdziwe.

To też zapowiadany marsz na An
karę rozpoczął się w atmosferze wza
jemnej nieufności. Francuzi widocz
nie coś czuli, że z tern panowaniem 
greckiem w Azji Mniejszej będzie ka
tastrofa. I zabezpieczali sobie tyły.

WIELKIE UDERZENIE

W Grecji powołano pod broń trzy 
roczniki, stworzono armję składającą 
się z 45 tysięcy chłopa i pchnięto ją 
do Turcji europejskiej z poleceniem 
zajęcia Konstantynopola. Miał więc 
nastąpić jednocześnie atak na dwie 
stolice: Turcji starej i Turcji nacjo
nalistycznej. Do zajęcia Konstantyno 
pola jednak nie doszło, gdyż tylko 
Anglja popierała zamiary greków, 
natomiast Francja i Włochy przeszka 
dzały.

Wbrew oczekiwaniom, nie grecy 
uderzyli na Ankarę, lecz Kemal-pa- 
sza uderzył na greków, mając 65 ty
sięcy przeciwko 120 tysiącom. Wspa
niale się spisała kawalerja turecka, 
której posunięcia żywo przypominaj- 
ją manewr pod Kannami. Greków 
rozbito na miazgę, przyczem naczel
ny wódz grecki, jenerał Trikupis do

stał się do niewoli, a wojskowa misja 
angielska ledwo zdążyła uciec.

Ewakuacja Smyrny nastąpiła z 
szybkością zadziwiającą. Po rozgro
mieniu greków w Azji Mniejszej, Ke- 
mal - pasza zamierzał uderzyć na 
Konstantynopol i omal wówczas nie 
doszło do starcia z anglikami. Konfe
rencja w Mudanji zaspokoiła żądania 
patrjotów tureckich, a skutki tej woj
ny były takie, że dyktator Kemal wy
siedlił z Anatolji wszystkich greków, 
nawet obywateli tureckich, i stwo
rzył państwo etnicznie jednolite.

Wobec odzyskania sandżaku Alek- 
sandretty, zespół MERKURYUSZA 
składa bohaterskiemu narodowi tu
reckiemu i jego Wodzowi życzenia 
dalszego rozkwitu.

Z.

Na rasistach czapka gore
Konrad. Oto przedewszystkiem po

winniśmy uszanować krew narodu.
I nie dać jej marnować. Nie pozwolić 
marnować krwi narodu.

Maska 12. Jak-że to?
Konrad. Nie pozwolić prostytuować 

naszych kobiet.
Maska 12. A!
Konrad. A tak. My nie powinniśmy 

pozwolić naszych kobiet obcym, tym 
obcym, którzy siedzą wśród nas.

*
Konrad. Nie mogę ścierpieć i znosić 

i słuchać, że kobieta Polka przeistacza 
dom męża obecnego i czyni zeń dom 

polski.
Maska 12 ?
Konrad. Jeżeli tak czyni, to czyni 

podłość.
Maska 12 ?!
Konrad. Czyni podłość, która się 

prędzej, czy później odezwie w charak
terze potomstwa.

Maska 12. Jak-to?
Konrad, że wytwarza się tłum lu

dzi obojętnych dla naszego narodowe
go społeczeństwa, którzy je zaprzeda
ją-

(Wyspiański: „Wyzwolenie“, akt 2).

Kwest ja rasizmu w Polsce zaczyna 
wyraźnie nabierać posmaku humory
stycznego. Integralni rasiści wymy
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ślają od rasistów ludziom, którzy z 
rasizmem walczą, ciż integralni rasi- 
ści w imię walki z rasizmem hodują 
najgorszą odmianę rasizmu, a wszyst
ko razem stwarza taki mętlik, że czło
wiek biały zaczyna chwilami wie
rzyć, iż jest rzeczywiście czarny, a ten 
rasowy brunet, na którego w tej 
chwili spogląda, z rasowym nosem, 
rasowo kręconemi włosami i rasowo 
odstającymi uszami, od czterech ty
sięcy lat hodujący się w czystości ra
sowej jest wzorem nierasy, nieraso- 
wości, antyrasizmu, żywą, wiecznie 
płonącą pochodnią propagandy ha
sła: „Niema żadnych narodów wy
branych ! Ideje o narodach wybra- 
•nych to niedorzeczny wymysł rasi
stów aryjskich“.

Zabawmy się tedy dziś, na te upa
ły, chłodzącą rozrywką. Spróbujmy 
przefiltrować tę mętną wodę, jaką 
zalewają nas dziś prasowe krany de
mokratyczne, czyli, dla krótkości de- 
mokrany.

Jakże więc jest z tym rasizmem?

JEDEN KANAK Z TAMTA WYSPA

Wiadomo, jaką opinję o białych ży
wi mieszkaniec wysp Salomona. Gdy
by go zapytać: „Co to są ludzie biali“, 
odrzekłby bez wahania: „Mnóstwo— 
mnóstwo biała kapitan, co wozić z so
bą biała Mary“.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Ach, czemuż to muzułmanie, chrze
ścijanie, żydzi i deiści nie wezmą się 
za ręce ,aby zapobiec upadkowi cy
wilizacji! Czyż nie znajdują w świę
tych księgach, które im czytano za 
młodu, wskazówek dotyczących zgo
dy, miłości, zjednoczenia, podyktowa 
nych przez wspólne Słowo boże?

(„La Juste Parole“, organ Fr.
Mauriaca, z dn. 20.XII.37).

Bo każdy „jeden kanak z tamta 
wyspa“ rozumuje sobie sprosta, żeby 
nie powiedzieć, demokratycznie. Wi
duje tylko takiego przedstawiciela 
białej ludzkości, który jest kapitanem 
okrętu i myśli, że każda bladolica 
panna, czy mężatka, to Mary. Cobyś- 
my powiedzieli o systemie rozumo
wania czarnego chłopca z Fidżi, czy 
Paumotów?

To samo, cobyśmy rzekli o ślepcu, 
który obmacawszy słonia tak wyso
ko, jak może ręką sięgnąć, czyli gdzieś 
nad kolanem powiedział:

— Słoń jest to gruby, ciepły filar 
o szorstkiej, nagiej skórze, zakończo
ny u dołu pięcioma małemi kopyta
mi. Pochrząkuje, gdy się go dotyka.

Powiedzieliśmy, że zarówno „czar
na boy z tamta wyspa“, jak i ślepy 
warszawiak z ogrodu zoologicznego 
popełniają ten sam błąd logiczny, zna 
ny już Arystotelesowi: sądzą z frag
mentu o całości. Fragmentarycznie ich 
obserwacje są prawdziwe, gdy wszak
że chcą oni budować na nich sąd o- 
gólny, wznoszą budowę błędną. Nie 
każdy szczątek prawdy podobny jest 
do innego szczątka prawdy. Nie wy
starczy rozporządzać jedną cegłą pra
wdy, aby zbudować na niej cały 
gmach.

A jednak świat ciągle jest widow
nią systematycznego stosowania tej 
metody. Z regularnością kalendarza 
pojawiają się ludzie, praktykujący 
budowanie całych piramid błędu na 
jednej cegle prawdy.

IMPRESJONIZM

Malarz (napisałem już to kiedyś), 
który zauważył, iż w pewnych wa
runkach śnieg nie jest biały, lecz fio
letowy, a twarz rybaka o wschodzie 
słońca pomarańczowa, a ludzie, czy 
rzeczy nie zawsze wyodrębniają się z 
atmosfery, która je otacza, lecz czę
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sto tworzą jedną całość, że nieraz 
cień nie jest czarny, lecz barwny i 
przejrzysty etc. etc. etc., krótko mó
wiąc, że czasami świat wydaje nam 
się inny, niż jest w rzeczywistości, 
t. zn. poza grą światła w powietrzu— 
ten malarz był wielkim odkrywcą i 
wniósł cenny wkład do ogólnego do
robku sztuki ludzkiej.

Manet był genjalny, gdyż nauczył 
ludzi, że niekiedy trzeba malować 
inaczej, niż jest, a tak, jak to wygląda. 
Ale ludzie, poczciwe matołki, ciężko 
się uczą, zwłaszcza gdy to się odby
wa tłumnie, stadowo, en masse. I tłu
mek następców Maneta uprościł so
bie zadanie. Wykombinował sobie po- 
prostu, że aby tworzyć tak piękne 
dzieła, jak Maneta, wystarczy zawsze 
malować śnieg na fioletowo i żółto, 
wogóle wszystko kropić żółto - lila, 
zawsze malować człowieka, jako ca
łość z powietrzem, zawsze stosować 
cienie barwne i przejrzyste, zawsze 
malować świat inaczej, niż jest, od- 
razu stworzyli szereg recept: „kładź 
na paletę czyste farby, nie mieszaj ich 
z sobą, gdyż dopiero w oku widza ma 
powstać wrażenie skombinowane“ 
i t. d. Krótko mówiąc, z kilku okru
chów prawdy, zdobytej przez Maneta 
zbudowali cały światopogląd malar
ski i stworzyli głupstwo, zwane im
presjonizmem.

Oto dlaczego Manet i jego przyja
ciele byli genjalni, ich zaś następcy, 
szkoła impresjonistyczna, zasługują, 
łagodnie powiedziawszy, na miano 
poczciwych matołków.

MARKS I FREUD

O ileż ubożsi byliby dziejopisarze, 
gdyby nie odkrycie Marksa. Nie wie
dząc, iż pewne zjawiska w dziejach 
wywołane były przez pobudki mater- 
jalistyczne, mielibyśmy do rozporzą
dzenia o jedno kryterjum badawcze

mniej. Nie moglibyśmy wprost zro
zumieć niektórych procesów histo
rycznych, bez zastosowania tego kry
terjum. Jakże fałszywie tłumaczyli
byśmy sobie wojnę abolicyjną w Sta
nach Zjednoczonych, nie spojrzaw
szy na ten proces od strony interesów 
producentów bawełny na południu i 
plantatorów Stanów północnych. 
Cóżbyśmy wiedzieli o rewolucjach w 
Ameryce południowej, gdyby nie do
tarcie do sedna rzeczy: interesów naf- 
ciarzy Vacum Oil i Shella? Jakie 
mielibyśmy wyobrażenie o polityce 
polskiej po roku 1918, gdybyśmy nie 
uwzględnili roli i interesów wielkie
go przemysłu i wielkich finansów 
międzynarodowych? Co byłby wart 
nasz sąd o przyczynach, przebiegu i 
rezultacie wojny światowej gdybyś
my nie zwrócili uwagi na powiązania 
tajemne dyplomacji europejskiej z 
międzynarodówką bankiersko - ży
dowską?

Materjalizm dziejowy, jako kry
terjum indywidualnie stosowane, ja
ko poprawka do metody badań histo
rycznych, jako pojedyncza cegiełka 
prawdy — zasługuje w pełni na naz
wę genjalnej.

Ale mater jalizm dziejowy, jako me
toda generalna, powszechna, uniwer
salna, jako światopogląd jest głup
stwem dość prymitywnej natury. 
Tylko tragiczny produkt przymusu 
szkolnego w rodzaju p. J. N. Millera, 
tylko socjalista z sześcioklasowem 
wykształceniem może sobie wyobra
żać, że motorem wszystkich proce
sów w dziejach ludzkości był ma- 
terjalizm, że nawet wyprawy krzyżo
we były podjęte w interesie burżua- 
zji, że wojny punickie były dziełem 
rzymskich fabrykantów broni.

Marks dostrzegł okruch prawdy i 
to trzeba przyznać bezstronnie. Ale 
marksizm to gruba sterta fałszu.

Zgódźmy się też, że identycznie ma
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się sprawa z tak modną dziś psychoa
nalizą.

FREUDYZM

Odkrycie Freuda, sformułowane 
właściwie, to znaczy, że: niektóre pro 
cesy psychiczne mają swe źródło w 
podświadomej czynności instynktu 
sexualnego — jest w całej pełni pra
wdziwe. Metoda psychoanalityczna 
w niektórych wypadkach jest nieza
stąpiona i w tym sensie: kryterjum 
poprawczego w badaniach, jednej z 
wielu metod, znowu bliska jest tego, 
co się zwykło określać mianem gen- 
jalności.

Lecz zgeneralizowanie tej metody, 
podniesienie koncepcji Freuda do wy
sokości światopoglądu, czyli teorja, 
że wszystkie procesy psychiczne są 
już zdeterminowane w podświado
mości, i to w dodatku sexualistycz- 
nie — jest niedorzecznością nietylko 
wierutną, ale przedewszystkiem groź
ną. Gdy się zaś w dodatku zgodzić na 
błąd, który popełnił w założeniu sam 
twórca tej metody, Freud, rozszerzy
wszy bezpodstawnie pojęcie „seksua
lizmu“ na pojęcie każdej rozkoszy 
zmysłowej (nawet gastronomicznej ) 
— to już trzeba zejść na manowce 
nieuchronnie.

I właśnie fakt, że ten błąd popełnił 
żyd jest olśniewającym snopem świa
tła na interesujące nas zagadnienie 
rasizmu.

RASIZM

Bo cóż to jest rasizm? Gmach błę
du, zbudowany na cegle prawdy. Spo
strzegamy w tym wypadku to samo 
zjawisko, co we wszystkich wypad
kach poprzednich.

Obserwacja, iż w niektórych wy
padkach pochodzenie determinuje 
psychikę jest całkowicie trafna. Jest

w zupełności, objektywnie, prawdzi
wa. Kryterjum rasowe, jako metoda 
uzupełniająca jest genjalnym, nieza
stąpionym środkiem rozwiązywania 
wielu problematów politycznych, spo 
łecznych, filozoficznych...

Lecz zgeneralizowanie tej metody, 
budowanie na niej światopoglądu 
prowadzi do zupełnie fałszywych wy
ników. Rasizm, czyli teorja, iż wogó- 
le rasa determinuje narodowość (a 
co za tern idzie i zadania dziejowe na
rodów) jest błędem, jaskrawo rzuca
jącym się w oczy. To ciasny biolo- 
gizm, który przyjąć może tylko u- 
mysł, operujący poziomemi, na- 
wskroś materjalistycznemi kategorja- 
mi.

Narodowość wogóle jest zdetermi
nowana przez świadomość narodową, 
sprawę o wiele wyższego rzędu, niż 
rasa, sprawę ducha. Jedynie w nie
których wypadkach, a ściśle mówiąc, 
w jednym, jedynym wypadku naro
dowość jest zdeterminowana przez 
rasę.

Rozpatrzmy tę rzecz bliżej.

KRYTERJUM RASOWE

Kiedy kryterjum rasowe zawiera 
w sobie prawdę? Inaczej mówiąc, w 
jakich wypadkach należy stosować 
normę pochodzenia, jako środek, wy
łączający możność popełnienia omył
ki w rozwiązywaniu zagadnienia na
rodowości?

„Nie sądzić z wyjątków o regule“ i 
„nie sądzić z reguły o wyjątkach“ o- 
to dwa błędy, których m. in. nakazu
je wystrzegać się już Arystoteles. I 
właśnie te oba błędy zachwaszczają 
kwestję rasizmu.

Bo kryterjum rasowe jest trafne w 
tylko w jednym jedynym wypadku. 
Jest to kryterjum wyjątkowe. W jed
nym, jedynym wypadku słuszna jest 
teza, iż pochodzenie determinuje naro
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dowość. Mianowicie w wypadku, do
tyczącym narodowości żydowskiej.

Jest to godna najżywszej uwagi 
kwestja, czemu w wypadku żydostwa 
pochodzenie istotnie determinuje psy 
chikę? Czemu żyd z pochodzenia jest 
z reguły żydem z narodowości? Cze
mu przypisać, że żydzi nie wynarada
wiają się? Czemu ten jeden naród ze 
wszystkich narodów świata jest pod 
tym względem wyjątkiem? Cztery 
tysiące lat, w ciągu których narody 
mijały, jak zachody słońca — i czte
ry tysiące lat narodowość żydowska 
nie przemija. Cztery tysiące lat ży
cia wśród obcych: egipcjan, Chaldej
czyków, greków, rzymian, gallów, 
germanów, słowian, turków... wśród 
obcych i swoich ras nawet — i cztery 
tysiące lat odrębności narodowej.

ŻYDZI WIEDZĄ О ТЕМ

Żydzi wiedzą o tej zdumiewającej 
wyjątkowości swego narodu, o tern, 
że tylko w ich wypadku równanie 
rasa =  narodość ma pełny i obowią
zujący sens, zaczem obwarowali się 
skrupulatnemi przepisami, mającemi 
na celu zachowanie swej czystości ra
sowej w sposób wprost absolutny. 
Żydzi pierwsi w dziejach ludzkości 
stworzyli rasizm, jako światopogląd, 
zastosowali go u siebie z konsekwen
cją jaknajdalej posuniętą, są rasista- 
mi par excellence. Nie uznają żad-

I I I I I I I I I I I I  l i l i i ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Nie wiem, co o tem myśleć. Kohen 
opowiada, że Ganc głosi chrześcijań
stwo i stara się nawracać synów i- 
zraelskich. Jeżeli tak czyni z prze
konania, jest głupcem; jeżeli przez 
hipokryzję, jest kanalją. Ale ja Gan- 
ca nie przestanę lubić, choć, mówiąc 
szczerze, wolałbym aby skradł srebr
ną zastawę.

(Henryk Heine, wyjątek z listu 
do M. Mosera).

nych innych kryterjów narodowości 
żydowskiej poza kryterjum krwi ży
dowskiej i odwrotnie: nie uznają żad
nych aktów denacjonalizacji żyda ra
sowego.

Widziałem kiedyś grube dzieło, na
pisane przez żydów dla żydów, o do
robku żydostwa. Figurowali w niem, 
między innemi, wszyscy „wielcy“ sy
nowie narodu żydowskiego. Znala
złem tam wszystkich tych, którzy w 
języku innych narodów noszą miano 
odstępców, renegatów i t. d. Już 
mniejsza z tem, że figurował tam por
tret sławnego arcybiskupa z Ołomuń
ca, Cohna. Religja jest czemś innem, 
niż narodowość. Ale byli tam wszys
cy „narodowi bohaterzy polscy“... po
chodzenia żydowskiego. Wszyscy „po 
lacy wyznania mojżeszowego“. I 
wszyscy „polacy“ wyznania katolic
kiego, lecz krwi żydowskiej. Był Be
rek Joselewicz. Był „bohater“ po
wstania styczniowego, Czyński. Był 
takiż bohater z 63 roku, baron Kro
nenberg. Cała plejada.

Żydzi nie rezygnują z nikogo, kto 
ma w sobie krew żydowską. Choćby 
się wy chrzcił, choćby zmienił nazwi
sko, choćby się „spolonizował“, „zger- 
manizował“, czy „zrusyfikował“, na
leży do narodu żydowskiego. Pocho
dzi z żydów, jest więc żydem.

RASIZM ŻYDOWSKI

Narodowa koncepcja żydowska jest 
najkonsekwentniejszym rasizmem, 
jaki można sobie wyobrazić.

I jeśli tak jest, to niema najmniej
szego powodu, aby się z tem nie li
czyć. Przeciwnie, obowiązek zgody z 
rzeczywistością, obowiązek liczenia 
się z faktami, obowiązek przyjmowa
nia prawdy wszędzie, gdzie się znaj
duje, obowiązek wreszcie praktycz
nej polityki, czyli obowiązek wobec 
dobra własnego narodu, które mogło
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by ponieść szwank w razie nieu
względniania w należytej mierze 
groźnego faktu istnienia rasizmu ży
dowskiego — obowiązek ten narzuca 
nam niezbędną konieczność wyciąg
nięcia konsekwencyj.

To znaczy: skrupulatnego stosowa
nia wobec żydów norm miarodaj
nych, czyli żydowskich. Jaknajści- 
ślejszego przestrzegania wobec ży
dów normy pochodzenia.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI
I Kościół Katolicki, najstarsza in

stytucja świata, która mądrze rozwią 
zała tę kwestję, jedynie wobec żydów 
stosuje wyjątkowo tę normę, od któ
rej zwalnia wszystkie inne narody 
świata. Normę pochodzenia.

Prastare, z czasów apostolskich je
szcze, konstytucje, przewidują conaj- 
mniej dwuletni, a w miarę potrzeby 
dłuższy katechumenat dla chcących 
się ochrzcić neofitów pochodzenia ży
dowskiego. To znaczy dwuletni conaj 
mniej okres próby, poprzedzający 
chrzest.

Do roku 1934 istniał w prawie ka- 
nonicznem przepis, zabraniający neo
fitom pochodzenia żydowskiego, aż 
do drugiego pokolenia, udzielania 
święceń kapłańskich*).

Autorem nowego kodeksu jest ks. 
kard. Gasparri.

*) Jest rzeczą w najwyższym stopniu 
charakterystyczną, że nowy kodeks kano
niczny, obowiązujący od czterech lat, zno
si ten prastary kanon, po dwu niemal ty
siącach lat istnienia. Nasuwa tedy nastę
pujące, niezmiernie doniosłe kwestje: czy 
w roku 1934 żydzi się gruntownie zmie
nili i prawdziwa dotychczas norma: „Ra
sa żydowska = duch żydowski“ straciła 
swój sens? Czy też, jeśli tak się nie sta
ło — jakieś inne przyczyny wpłynęły na 
usunięcie tak doniosłego przepisu, który 
Ojcowie Kościoła ustalili w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, po kataklizma- 
tycznych wprost doświadczeniach prak
tycznych, jako zaporę przeciwko nieu
stannie podejmowanym próbom judaizo- 
wania Kościoła.

Dodajmy tu oczywistą, lecz zda
niem naszem konieczną uwagę, iż ko
deks kanoniczny, zbiór przepisów na
tury wewnętrzno-organizacyjnej, nie 
podpada pod charakter dogmatu i sto 
sunek doń pozostawiony jest swobo
dnemu uznaniu wiernych. W tym wy 
padku każdy może, kierując się włas- 
nem, oczywiście pełnem dobrej woli 
uznaniem, uważać za bardziej obo
wiązujące katolika albo konstytucje 
apostolskie i orzecznictwo Ojców Ko
ścioła, albo też kodeks z roku 1934.

W zakonie O. O. Jezuitów obowią
zuje paragraf, zabraniający przyjmo
wania neofitów rasy żydowskiej, oraz 
ich potomków aż do piątego pokole
nia włącznie.

Liczny szereg papieży w bullach 
i encyklikach nieustannie podkreślał 
niebezpieczeństwo przenikania do 
środowiska katolickiego osób, pocho
dzenia żydowskiego. My, polacy, w 
szczególności winniśmy mieć w pa
mięci bullę Benedykta XIV „A quo 
primum“, skierowaną do Prymasa, ar
cybiskupów i biskupów polskich w 
roku 1750 i nakazującą zwrócić jak- 
najbaczniejszą uwagę na tę sprawę.

Nie miejsce tu rysować szczegóło
wo stosunek Kościoła Katolickiego 
do kwestji żydowskiej. Wystarczy 
stwierdzić pokrótce, że z całej litera
tury kościelnej, z wypowiedzi Ojców 
Kościoła, bulli i encyklik papieskich 
jasno przebija uznanie w kwestji ży
dowskiej za miarodajną normę żydow
ską: pochodzenie żydowskie determi
nuje psychikę żydowską.

RASIZM ŻYDOWSKI

Lecz teza ta jest ścisła tylko w tym 
jednym wypadku. Teza ta jest także 
ścisła tylko w tym sensie. Już żydzi, 
rozszerzając jej zakres, budując na 
tej tezie cały swój światopogląd na
rodowy, inaczej mówiąc: tworząc
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pierwszy, w dziejach światopogląd 
rasistowski, popełnili błąd, który ze
mścił się na nich straszliwie.

Cóż to bowiem jest rasizm?
Rasizm, to popierwsze bezpodstaw

ne uogólnienie prawdziwej tezy „ra
sa żydowska =  psychika żydowska“ 
na fałszywą tezę „rasa =  narodo
wość“.

Powtóre, rasizm, to system, zbudo
wany na tej fałszywej idei, system 
złożony z szeregu idei konsekwent
nych: koncepcji narodów lepszych, 
gorszych i „wybranych“, idei ubóst
wienia (dosłownie: postawieniu na 
miejscu Bóstwa) krwi własnego na
rodu, i t. d., przedewszystkiem zaś 
najgroźniejszej i najszkodliwszej i- 
dei wspólności krwi, jako więzi naro
dowej.

Wspólność krwi jest więzią plemien 
ną, nie narodową. Plemię zaczyna być 
narodem wówczas dopiero, gdy zdo
będzie świadomość narodową, czyli 
zespół idei, z których najważniejsze, 
to: świadomość swych zadań dziejo
wych, dalej: pojęcie Ojczyzny, dalej: 
pojęcie narodu, jako nieprzerwanego 
łańcucha pokoleń przeszłych i przy
szłych, dalej: poczucie odpowiedzial
ności wobec nietylko przyszłych po
koleń, ale także wobec przeszłości i 
t. d. Między plemieniem i narodem 
jest ściśle ta sama odległość, co mię
dzy materją i duchem.

Dlatego żydzi, przyj ąwszy biolo
giczną, rasistowską koncepcję pseudo- 
narodową, zdegradowali się do (a być 
może pozostali spóźnieni w rozwoju) 
poziomu plemienia.

Wyrzekając się świadomości naro
dowej, jako więzi łączącej, a stawia
jąc na jej miejsce krew, skuli się, jak 
kajdanami, z okresem kamiennym. 
Rasizm bowiem, to światopogląd o- 
kresu kamienia, okresu plemiennego. 
Koncepcja nawskroś materjalistycz- 
na, biologiczna, barbarzyńska, utrud

niająca, jak powiedzieliśmy przed 
chwilą, jeśli nie całkowicie wyklu
czająca możność rozwoju duchowego, 
a przedewszystkiem możność uświa
domienia sobie prawdziwie wielkich, 
duchowych czynników tego rozwoju. 
Jednym z nich powtórzmy, jest nie
wątpliwie pojęcie Ojczyzny i właśnie 
tego pojęcia żydzi, tak dobrze, jak nie 
mają.

Jest wiele danych na to, że przede
wszystkiem zawdzięczają to swemu 
mater j alistecznemu, rasistowskiemu 
światopoglądowi.

I dopiero dziś, przywódcy żydowscy 
młodego pokolenia, ludzie typu me
cenasa Rippla, są tymi którzy usiłu
ją pchnąć na nowe tory naród żydow
ski, wyrwać go z okresu plemienne
go, wywalczyć pojęciu Ojczyzny po
czesne miejsce w psychice żydow
skiej. Z plemienia koczowniczego zro
bić naród. Jeśli wysiłki tych ludzi 
chybią, plemię żydowskie wciąż po
zostanie spóźnione w rozwoju o kil
ka tysięcy lat.

RASIZM W POLSCE?

— Jakkolwiek jest — zawoła w tern 
miejscu Czytelnik — nie wolno po
pełniać błędu żydowskiego nam, euro
pejczykom. Może nawet nie ma pan 
racji, może właśnie rasizm jest dobry 
dla żydów, w każdym razie to nie dla 
nas. Właśnie największym błędem 
niemców jest to, że przyjęli oni cias- 
ne, pętające ich duchowo koncepcje 
żydowskie, jako podstawę swego 
światopoglądu. Oni, europejczycy, 
przyjęli kanon Azji. Oni, naród XX 
wieku narzucili sobie normę z okre
su kamiennego. Strzeżmy się tego 
błędu.

— Słusznie — odpowiem — ale po
co te ostrzeżenia? Czyż w Polsce ist
nieje niebezpieczeństwo rasizmu?

Otóż to, że niebezpieczeństwa tego
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niema. Otóż to, że nikomu w Polsce 
ani się śni ta ideja. Otóż to, że, na 
szczęście dla dobra publicznego, pola- 
cy coraz lepiej zaczynają uświada
miać sobie niebezpieczeństwo praw
dziwego rasizmu, rasizmu żydowskie
go i bronić się przeciwko temu nie
bezpieczeństwu ostracyzmem w sto
sunku do osób pochodzenia żydow
skiego. Otóż to, że gwałt z rasizmem 
polskim czynią właśnie rasiści ży
dowscy, widząc zagrożenie swych 
interesów politycznych.

MECHANIKA GWAŁTU

Rasiści bowiem żydowscy, pewni, 
że ich poczuciu narodowemu nie gro
zi żadne niebezpieczeństwo w zmie
szaniu się politycznem z narodowoś
ciami innemi (a pewność ta, jak 
wspomiano wyżej, płynie z faktu, iż 
o narodowości żydowskiej decyduje 
pochodzenie, fakt bezapelacyjny, ni- 
czem, wyjąwszy śmierć, niezmienial- 
ny) — właśnie z mieszania się naro
dowościowego z nieżydami uczynili 
jeden z naj walniej szych środków re
alizacji swych celów politycznych. 
Ugodzenie więc w ten punkt, odsepa
rowanie się nieżydów od osób pocho
dzenia żydowskiego — to ugodzenie 
w naj walniej sze narzędzie polityki 
żydowskiej. Nigdy żydzi nie zapanu
ją nad narodami świata, w co tak o- 
błędnie wierzą wyznawcy Talmudu, 
jeśli nieżydzi zrozumieją zasadę psy
chiki żydowskiej, jeśli dostrzegą nie
bezpieczeństwo rasizmu żydowskie
go i wyciągną z tego zrozumienia 
wniosek, tak, jak je dostrzegł Kościół 
Katolicki.

Polacy zaczynają to dostrzegać — 
żydzi więc i funkcjonarjusze polityki 
żydowskiej natychmiast podejmują 
kontrakcję. „Obrzydzić polakom ideję 
separacji od żydów“ — oto hasło, ja
kie poszło między działaczy, polity

ków, prasę. I z właściwą sobie zuch
wałością, licząc przytem na przysło
wiową (u siebie) głupotę „gojów“ — 
żydzi odwracają całą sprawę w ten 
sposób, że zaczynają zarzucać... rasizm, 
tym którzy się przed rasizmem ży
dowskim bronią.

ROZBROJENIE .

Lecz zbyt już daleko zaszła wśród 
nieżydów znajomość tej ma ter j i, aby 
ta nowa akcja obliczona na rozbroje
nie psychiczne, mogła się udać.

Polacy zrozumieli jedną wielką 
prawdę: tę, która rządzi psychiką ży
dowską. Tę którą czuli genjuszem 
swego instynktu wszyscy wielcy po- 
lacy, z Wyspiańskim na czele.

Ale od tej prawdy nie zrobimy ani 
jednego kroku w kierunku fałszu, z 
wyjątkowości tej prawdy zdajemy 
sobie w pełni rolę.

Wiemy, co to jest rasizm. Wiemy, 
jak daleko jest od wyjątku „rasa ży
dowska =  narodowość żydowska“ 
do reguły „rasa =  narodowość“. I 
jak daleko od słusznej tezy „krew ży
dowska =  psychika żydowska“ do 
fałszywej koncepcji rasizmu, czyli 
zespołu idei narodów lepszych, gor
szych i „wybranych“, idei ubóstwie
nia krwi i t. d.

Na wasze wrzaski o „rasistach pol
skich“ odpowiemy conajwyżej wzru
szeniem ramion i pobłażliwą myślą: 
„Na rasistach czapka gore...“.

Może i z Wyspiańskiego zrobicie 
hitlerowca? A z Benedykta XIV ra- 
sistę?

J. B.......... .
Siła nieistniejących polskich kró

lów jest taka sama, jak była przed 
wiekami. Leży niezmierna i nieznisz
czalna w masie polskiego chłopstwa.

(Stefan Żeromski „Uroda życia“).
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Od Redakcji
Dziękując raz jeszcze Tym z 

Szanownych Czytelników, którzy 
poparli i poprą naszą akcję pre
numerat dożywotnich i dziesię
cioletnich (MERKURYÜSZ Nr. 34 
z r. b. str. 880) — prosimy jed
nocześnie najuprzejmiej o wy
rządzenie nam następującej, cen
nej przysługi.

Do tego zeszytu załączamy 
kartkę, zaadresowaną do MER- 
KÜRYUSZA Otóż prosimy Sza
nownych Czytelników, aby wy
pisali na tej karcie nazwiska 
i adresy tych z pośród swych 
znajomych, którym by można 
posłać okazowe (bezpłatne) ze
szyty MERKÜRYUSZR. Po nale
pieniu znaczka za 5 gr. prosi
my wrzucić kartę do skrzynki 
pocztowej.

To wszystko.
Za przysługę tę zgóry serdecz

nie dziękujemy.

111111111111111111111111111111111111111111

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).

O kruc hy  tygodnia
Rzadko kiedy i rzadko kto wywołał 

taką burzę, jak b. premjer prof. Ko
złowski swym artykułem w „Polity
ce“ (cytowaliśmy go w poprzednim 
MERKURYUSZU). Poszły w kąt wy
padki hiszpańskie, ordynacja wybor
cza do samorządów, wojna w Chi
nach. Na pierwszych stronach dzien
ników panuje niepodzielnie b. pre
mjer Kozłowski, bezlitośnie rozrywa
ny w strzępy. W drobne kawałki.

I właśnie ta furja zaczyna dawać do 
myślenia. Zaczyna grubo dawać do 
myślenia.

Bo zważmy tylko poszczególne ele
menty ostatniej burzy, która wciąż 
jeszcze trwa. Jeszcze się błyska, jesz
cze słychać grzmot przewalających 
się piorunów, jeszcze, od czasu do 
czasu lunie z jakichś szpalt ulewa wy
zwisk.

Zważmy więc, spokojnie, bez krzy
ku, bez histerji, sine ira, elementy.

ELEMENTY BURZY
Są nimi:
1. Osoba b. premjera Kozłowskie

go-
2. Artykuł w „Polityce“, a zwłasz

cza jego punkt główny, nazwiska I- 
gnacego Paderewskiego, prof. Stroń- 
skiego, jen. Sikorskiego, b. marsz, 
sejmu Rataja, prof. Kota, o których 
b. premjer twierdzi, że widział je w 
katalogach masońskich.

3. Okoliczności poboczne artykułu, 
a więc: kwestja katalogów, kwestja 
konfiskaty - nie - konfiskaty artyku
łu, i t.d.

4. Burza w prasie, którą słusznie 
można określić, jako orkan wyjątko
wej siły z wichrem huraganowym, 
oberwaniem się chmury i nieustają
cym ogniem piorunów o napięciu se
tek tysięcy volt. Co najważniejsza,
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trzy punkty główne tej burzy: wściek
łość prasy żydowskiej i funkcjonarju- 
szów Bnai Brith'u, na polaków mun
durowanych, jako punkt pierwszy i 
o wiele większy spokój prasy narodo
wej, jako punkt drugi. Wreszcie po
parcie prasy niezależnej i narodowo- 
radykalnej, jako punkt trzeci.

5. Okoliczności poboczne burzy, a 
w szczególności: dziki ryk: „Pokaż 
katalogi“, „Zaraz, w tej chwili pokaż 
katalogi“, „Pan Kozłowski ma obo
wiązek ujawnić katalogi“ i nawet 
„Kozłowski ma obowiązek ujawnić 
masonerję“!

ZANALIZUJMY ELEMENTY

Wszystkie te elementy są bardzo 
wymowne. Są wyjątkowo wymowne. 
Zanalizujmy je.

A więc naprzód osoba b. premjera 
Kozłowskiego. Co dziś przedewszyst- 
kiem wiemy o b. premjerze Kozłow
skim, którego podobizna widnieje na 
tytułowej stronie tego zeszytu?

Najwięcej, w związku z b. premje
rem Kozłowskim słyszymy o nim, ja
ko twórcy Berezy i tym, który roz
bił ruch narodowo - radykalny.

Niewątpliwie są to momenty przy
kre. Ale znowu szczególik charakte
rystyczny: najgłośniej wrzeszczą o
Berezie, ci, którzy w Berezie nie sie
dzieli. „Nowa Rzeczpospolita“ wrzesz
czy o Berezie, choć, jako żywo, ani p. 
redaktor Szpigel, ani p. Auer
bach, ani nawet zdolny pirotechnik 
p. Ryszard Świętochowski w Berezie 
nie siedział. „Głos Narodu“ piekli się 
o Berezę, a czy choć jeden Chadek po
wąchał Berezy? „Robotnik“ i „Dzien
nik Ludowy“ pienią się o Berezę, a 
socjaliki siedziały w Berezie?

Ba! Powie kto. Pieklą się o Berezę 
ze względów zasadniczych. Potępiają 
samą zasadę.

No, no, odpowiem, bez blagi, pano
wie, bez blagi. Nie jesteśmy dziećmi,

panowie. Niech mi włosy na ręku wy
rosną, jeżeli po przyjściu do władzy 
Frontu Morges, pierwszą rzeczą no
wych władców nie będzie zapełnienie 
Berezy nowymi pensjonarjuszami. 
P. Szpigel nie wsadzi mnie do Bere
zy, co? P. Modelski, albo p. Romer 
przedewszystkiem nie wpakują mnie 
do Berezy? Mitzner Ludowy nie wsa
dzi MERKURYUSZ A do Berezy? Ha! 
Pyszna farsa.

BEREZA

Ale cóż z tego, że wrzask o Berezę 
jest wrzaskiem obłudnym, że ci, któ
rzy siedzieli w Berezie, mianowicie 
prasa narodowo - radykalna, stosun
kowo najmniej przy okazji artykułu 
o masonach — wypomina jego auto
rowi Berezę? Czy przez to sam fakt 
Berezy anuluje się?

Bynajmniej się nie anuluje. W ru
bryce p.t. „B. premjer Kozłowski“ 
pozostanie wciąż zapis: „odstąpienie 
od polskich tradycji prawnych, zaka
zujących kogokolwiek pozbawiać wol 
ności bez sądu“.

Niemniej jednak z faktu, że wrzask 
jest obłudny, wynikają konsekwencje 
bardzo poważne. Wypływa głęboka 
nauka z tego, iż ci co siedzieli w Be
rezie i ci, którzy protestowali prze
ciwko niej szczerze, ze względu od
powiedzialności wobec przeszłości 
polskiej, stosunkowo najmniej wypo
minają autorowi artykułu w „Poli
tyce“ — Berezę.

Bo o cóż tu idze? O zdyskredytowa
nie tą Berezą autora artykułu anty- 
masońskiego (mniejsza z tern nara- 
zie, szczerze, czy nie szczerze, będzie 
o tem za chwilę). I ciekawy fakt: na
rodowe radykały, ci co siedzieli w 
Berezie, mówią:

— No tak, Bereza Berezą, ale patrz
myż co stoi w artykule.

A prasa żydowska, tudzież prasa 
jej pokrewna, wyje:
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— Nie czytać tego świństwa, to pi
sał twórca Berezy! Bereza, Berezy, 
Berezie, Berezą, Berezo, o Berezie...

No i okazuje się, że to wrzask o- 
brzydliwie obłudny. Bo by sami, w ra
zie czego, nietylko od Berezy, ale od 
piwnicy czrezwyczajki przedewszyst- 
kiem zaczęli.

ROZBICIE ONR

Fakt drugi, który się p. L. Kozłow
skiemu wypomina przy okazji arty
kułu w„Polityce“. Rozbicie ONR-ów. 
Otóż drugi fakt przykry. I mniejsza 
z tern, czy ruch naprawdę zdro
wy można rozbić prześladowaniem, 
czy ucisk administracyjny wyszedł 
kiedykolwiek na dobre temu, a na złe 
owemu, mniejsza o meritum sprawy. 
Ale znowu: narodowe radykały o wie
le spokojniej patrzą na tę okoliczność 
personalną przy zgoła różnej okazji, 
a najgłośniej hałasują właśnie ci, któ
rzy zazwyczaj, normalnie, w dzień 
powszedni, najcięższe, zdechłe, naj
bardziej cuchnące psy na radykałach 
narodowych wieszają. Wrzeszczą, jak 
się rzekło, przy zgoła różnej okazji, 
bo przy okazji artykułu antymasoń- 
skiego.

Więc to jest bardzo pouczające.

ELEMENT DRUGI

Element drugi, który właściwie po
winien być pierwszym, to sam arty
kuł.

I tu dochodzimy do sedna rzeczy. 
Bo w samym artykule są albo sprawy 
dość znane, w zakresie organizacji 
lóż, albo też brzmiące dość dziwnie. 
Pytałem dobrych znawców zagadnie
nia, co to są loże „Juda - Juda“. Pierw
szy raz słyszą. Kilka innych szczegó
łów podano także dość niewyraźnie. 
Nakoniec pięć nazwisk, dość często 
wymienianych w związku z tą spra
wą.

Razem więc wziąwszy, artykuł jest 
tego rodzaju, że otwarcie powiadam: 
sam miałbym różne myśli na temat te
go artykułu, gdyby nie okoliczności 
poboczne, gdyby nie charakterystycz
ny wrzask, gdyby nie charakterys
tyczny rozkład wrzeszczących, gdy
by nie hasła wywrzaskiwane, hasła 
w najwyższym stopniu znamienne.

Ale, po kolei, po kolei, nie wyprze
dzajmy toku myśli.

NAZWISKA

Najgłówniejszym punktem artyku
łu jest owe pięć nazwisk i najsilniej 
wywrzaskiwanem przez prasę demo- 
liberalną i żydowską hasłem: „Zaprze
czyli! Zaprzeczyli! Wszyscy zaprze
czyli!“.

A to dobre! Więc łudził się kto, że 
nie zaprzeczą? Więc łudził się kto, że 
jeśli tych pięciu panów należy do ma- 
sonji, to nie zaprzeczą? Nie znamy 
masońskiego obyczaju, który swym 
członkom nakazuje wypierać się ma- 
soństwa? A to dobre.

Lecz, pozatem, nie biorąc pod uwa
gę zaprzeczeń, czy ci panowie nale
żą, czy nie? Proszę zważyć, że jest to 
pytanie inaczej sformułowane, niż je 
postawił b. premjer Kozłowski, któ
ry nie twierdził, iż tych pięć osób na
leży do masonji, ale, że widział ich 
nazwiska w katalogach masonów. 
Jest to drobna różnica formalna, nie
mniej jednak zanotować ją także trze
ba na dowód, że nawet w tej drobnej 
formalności demojudoliberały także 
(przepraszam za wyrażenie) wykrę
cają kota ogonem.
** / ff* . ? ' - 1 .

ZAPRZECZENIA

Co do mnie, to, choćbym się tu 
miał narazić także na proces, czuję 
się w obowiązku stwierdzić, iż zaprze
czenia wcale mi nie przemawiają do
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przekonania. Sąd ten oparty jest na 
następujących faktach.

Bierzmy po starszeństwie.

IGNACY PADEREWSKI

Szlachetny ten idealista, którego 
patrjotyzm stwierdzony był niejedno
krotnie, orjentuje się jednak tak sła
bo w szeregu ważnych zagadnień, że 
wcale nie byłoby rzeczą dziwną, gdy
by wciągnięto go do loży jakimś naj
naiwniejszym argumentem np.: „prze 
cięż masonem był i Ignacy Potocki i 
Stanisław Staszyc i t. d., i t. d. Fakt 
zaś, że o tym szlachetnym marzycielu 
ciągle się mówi, jako o człowieku, po
zostającym pod wpływami loży opie
ra się na dłuższej obserwacji. Na sze
regu faktów. Oto kilka z nich, nie 
wszystkie, oczywiście.

1. Akcja p. Paderewskiego podczas 
wojny wiązała się nieustannie z o- 
gniskami wpływów masońskich, 
zwłaszcza w Szwaj carji i St. Zjedno
czonych. Głownem oparciem dla p. 
Paderewskiego było stuprocentowo 
masońskie otoczenie prez. Wilsona, 
posłusznego narzędzia loży, oraz płk. 
House, mason niewątpliwy.

2. Po przyjeździe do Polski, Ignacy 
Paderewski, jako szef rządu, akcep
tował jego promasońską politykę, z 
której najcięższym kamieniem rzuco
nym w dobro narodu polskiego, były 
nieszczęsne wybory 1919 roku, z któ
rych wyszedł sejm rozproszkowany, 
przepełniony agentami loży, zżarty 
demoliberalizmem, czyli ideologją 
nawskroś masońską, sejm, który u- 
chwalił słynną konstytucję marco
wą — wielką kartę swobód dla loży. 
Sejm 1919 roku wpędził Polskę w jarz. 
mo mafji na lat dwadzieścia. Ignacy 
Paderewski był szefem rządu, który 
robił te wybory.

3. Ignacy Paderewski był zamie
szany w typowo masońską aferę pro

wokacyjną, żywcem przypominającą 
aferę Cagoularów, mianowicie ope
retkowy zamach styczniowy 1919 ro
ku, który na długie lata ośmieszył w 
opinji i temsamem uniemożliwił ide- 
ję narodowego zamachu stanu. Dr. 
Hupka stwierdza w swym pamiętni
ku („Z czasów wielkiej wojny“), że 
ideja zamachu -wyszła z otoczenia lgną 
cego Paderewskiego, że najbardziej 
czynne w tym zamachu były osoby 
z jego najbliższej rodziny, że p. Pa- 
derewska pełniła rolę łączniczki w ca
łej tej aferze, i t.d.

CIĄG DALSZY

4. Nawet drobniejszym aferom ma
sońskim Ignacy Paderewski udzielał 
swego poparcia. Np. w roku 1919 kil
ka ciemnych figur o niewątpliwej 
przynależności, m. i. niejaki p. Lucjan 
M. Freytag i b. ks. Czesław Oraczew
ski zakładają organizację polityczną 
o mętnym programie i podejrzanych 
celach p.t.: „Konfederacja Zrzeszeń 
Polskich“. Organizacji tej udziela 
swego poparcia Ignacy Paderewski.

5. W ciągu całej swej działalności 
Ignacy Paderewski ociera się i wiąże 
z aferami masońskiemi. Jedną z o- 
statnich, o niewątpliwie masońskim 
charakterze jest sławna kombinacja, 
zwana Frontem Morges, której orga
nem warszawskim jest owa „Nowa 
Rzeczpospolita“.

6. Franko- i czechofilstwo p. Igna
cego Paderewskiego, jego filosemi- 
tyzm, jego demoliberalizm — czemże 
wytłumaczyć? Sam p. Paderewski, w 
swych przemyśleniach, doszedł do 
wniosku, że ustrój demo - liberalny 
jest wykwitem mądrości ludzkiej w 
dziedzinie ustrojowej? Że ciągnięcie 
w ogonie rządu Bluma i czechosowiec- 
kiej polityki p. Litwinowa jest racją 
stanu Polski, czy też, poprostu przy
jął podsunięte mu sprytnie argumen
ty?
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Otóż każdy z tych sześciu faktów 
(brak miejsca nie pozwala nam na 
rozwodzenie się w tej materji), każ
dy z tych sześciu faktów z osobna 
dałby się wytłumaczyć, czy to nie
znajomością stosunków, czy to szla- 
chetnem marzycielstwem, czy popro- 
stu naiwnością. Ale przecież te fak
ty towarzyszą p. Paderewskiemu ra
zem. Czem więc wytłumaczyć to, że 
w zakresie przekonań — Ignacy Pa
derewski głosi przekonania masoń
skie, aż do filosemityzmu włącznie, w 
zakresie działalności politycznej — 
popiera politykę masońską, w zakre
sie kontaktów z ludźmi — ma kon
takty z notorycznymi masonami za
równo, na wielkim świecie, jak i ma
łym partykularzu? Pracuje zarówno 
z wielkimi w rodzaju Wilsona i Hou- 
se‘a, jak i drobnymi funkcjonarjusza
mi interesów masońskich, pp. Freyta- 
giem, Oraczewskim, Auerbachem?

CO MÓWI STR. NAR.

Czemuż to Stronnictwo Narodowe 
nie chce mieć nic wspólnego z Igna
cym Paderewskim? Proszę przeczy
tać, co pisze p. Jędrzej Giertych o p. 
Paderewskim w swej książce p. t. 
„Tragizm losów Polski“, poświęconej 
ujawnieniu wpływów masońskich w 
Polsce.

To tylko prasa bulwarowa, obliczo
na na czytelnika najbardziej nieświa
domego polskich spraw i ludzi, może 
sobie wypisywać bombastycznie: 
„Znakomity działacz narodowy p. Pa
derewski stoi ponad wszelkiemi po
dejrzeniami!“.

Ale już w oczach czytelnika poważ
niejszego takim wyskokiem prasa ta 
się obniża. Już czytelnik książki p. 
Giertycha uśmiechnie się z politowa
niem na tego rodzaju bombastję.

Co więcej: pp. redaktorzy w ten 
sposób traktujący zagadnienie ma

sońskie podają się w grube podejrze
nie. Niechże to sobie zapamiętają.

JEN. SIKORSKI

Drugim, który ogłosił „zaprzecze
nie“ jest p. jen. Sikorski.

1) Pan jen. Sikorski pierwsze kroki 
polityczne stawiał w Galicji, w szere
gach ówczesnej Postępowej Demo
kracji. Był więc wychowankiem poli
tycznym pp. posła Lisiewicza, Hipo
lita Śliwińskiego, notorycznego maso
na i ich najbliższego konfratra, adw. 
Tobjasza Aszkenazego, również noto
rycznie znanego z przynależności ma
sońskiej.

2) O jen. Sikorskim i Postępowej 
Demokracji tak pisze Władysław 
Studnicki, w swej książce p. t. „Lu
dzie, ideje i czyny“ (str. 83):

— Politycznie Sikorski należał do 
postępowej demokracji Galicji, repre 
zentowanej przez posła Lisiewicza i 
posła Hipolita Śliwińskiego. Są pew
ne poszlaki, że grupa ta miała łącz
ność z lożami masońskiemi. W 1909 
roku przyjeżdżali postępowcy war
szawscy w odwiedziny do postępow
ców lwowskich i mówiono o łączno
ści organizacyjnej między nimi.

O ile wiem, jen. Sikorski nie wyto
czył Władysławowi Studnickiemu pro 
cesu o zniesławienie, ani też nie ogło
sił „zaprzeczenia“.

3) Frankofilstwo jen. Sikorskiego 
jest jeszcze bardziej obciążające, niż 
frankofilstwo Ignacego Paderewskie
go. Jen. Sikorski bowiem jest znako
mitym wojskowym, a więc najlepiej
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Zapytujesz mnie, przyjacielu, dla
czego pieśniarze z Sinope są pogar
dzani? Cóż ci mam odpowiedzieć, 
chyba tylko to: posłuchaj ich piose
nek.

(Apolonjusz, listy).
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powinien wiedzieć, czem grozi Pol
sce udział w awanturach zbolszewi- 
czałego reżimu p. Bluma. Taki jene
rał, który popiera politykę „Fołks- 
frontu“ w Polsce dostatecznie chyba 
się kwalifikuje?

LECZ DALEJ

4) Jen. Sikorski nieustannie ociera 
się o afery masońskie. Gdy w roku 
1917, po rewolucji bolszewickiej, loża 
poczęła energicznie zwalczać w Pol
sce próby tworzenia wojska polskie
go, jen. Sikorski szef werbunku Le
gionów począł prowadzić także poli
tykę sabotażową w zakresie werbun
ku. Oto charakterystyczny szczegół. 
Jesienią roku 1917 Klub Państwow- 
ców zamierzał ogłosić szeroką akcję 
werbunkową. W tym przedmiocie od 
była się konferencja z NKN-em, w 
której, z ramienia Klubu Państwow- 
ców, wzięli udział pp. Makowiecki i 
Władysław Studnicki, z ramienia 
NKN zaś jen. Sikorski. Na konferen
cji tej jen. Sikorski kategorycznie żą
dał, a w końcu nawet błagalnie upra
szał aby werbunku nie ogłaszać, aby 
się wstrzymać czas jakiś i t. d. Dziw
ne to stanowisko szefa akcji werbun
kowej wyjaśniło się w kilka dni po
tem, gdy ukazała się znana odezwa 
Beselera, moralnie kładąca na obie ło
patki akcję werbunkową. Nie przesz
kadza to wcale, że dziś morżowcy re
klamują jen. Sikorskiego, jako tego, 
który „tworzył polską siłę zbrojną 
podczas wojny“!

5) Jednym z najsilniejszych i naj
bardziej obciążających związków te
go rodzaju jest bezwątpienia Front 
Morges, którego jen. Sikorski jest du
szą, wespół z p. Korfantym i Wito
sem, których prasa narodowo - rady
kalna wręcz oskarża o należenie do 
loży. Otóż, jakkolwiek mętne byłyby 
cele tej kombinacji politycznej, to za

równo ze względu na szczególniej 
liczną obsadę personalną osobistości, 
związanych z lożami, jaka cechuje 
Front Morges, jak i politykę gwałto
wania o ustrój demo-liberalny w Pol
sce, politykę nie będącą niczem in- 
nem, jak sukursem Fołksfrontu „z 
prawej“ strony — kombinacja ta jest 
pod jednym względem jasna: miano
wicie pod względem swego rodowo
du masońskiego.

PIĘĆ PUNKTÓW

I znowu: każdy z tych pięciu fak
tów zosobna dałby się jeszcze jakoś, 
chociaż, przyznaję, z wielkim trudem 
— wytłumaczyć. Ale one sią mnożą w 
swej wadze oskarżającej, gdyż idą 
razem. Jakże to zamknąć oczy na 
fakty, że jen. Sikorski jest wycho- 
wańcemAiotorycznych masonów, pos. 
Hipolita Śliwińskiego i Tobjasza Asz- 
kenazego, że wyszedł z masońskiej 
partji politycznej, że prowadzi pro- 
masońską (marki Bluma!!!) politykę 
zagraniczną, idem w Polsce idzie z 
żydem, nakoniec jest duszą wybitnie 
masońskiego Frontu Morges?

• Czyż można zamknąć na to oczy i 
trzymać się ślepo litery zaprzeczenia, 
gdy w dodatku wiadomo, że zaprze
czenia w każdej innej sprawie, wy
jąwszy masońską, mogą mieć jakiś 
walor, ale w sprawie masońskiej ża
dne zaprzeczenia nie znaczą nic?

B. MARSZ. RATAJ i

B. marsz. Rataj postawił przynaj
mniej sprawę jasno: napisał, że od 16 
lat do żadnej „niejawnej organizacji“ 
nie należy. A więc przed 16-oma la
ty, oczywiście, należał.

Wobec tego idziemy dalej.
Prof. Kot. Jeśli idzie o to nazwis

ko, to:
1) Wiadomo powszechnie, że prof.
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Kot jest jednym z najbliższych 
współpracowników (co za dziwny 
zbieg okoliczności!) właśnie wszyst
kich trzech wyżej wymienionych dzia 
łączy. Tak dalece, że nawet Ignacy 
Paderewski w słynnym wywiadzie, 
ogłoszonym po katowickiej mowie p. 
wice-premjera, jako warunek współ
pracy z reżimem, postawił powołane 
p. Witosa i Korfantego do polityki, 
jen. Sikorskiego do wojska, prof. Ko
ta na katedrę.

2) Zwłaszcza z jen. Sikorskim prof. 
Kot pozostaje w stosunkach najściś
lejszej współpracy i to od lat conaj- 
mniej dwudziestu pięciu, t. j. od cza
su, gdy zaczął stawiać pierwsze kro
ki na grząskim wówczas gruncie poli
tycznym. Poczynając od wspólnej 
pracy w NKN stosunek z jen. Sikor
skim trwa wciąż nieprzerwanie.

3) I prof. Kot nieustannie ociera się 
o afery masońskie. Jak dziś jest am
basadorem Frontu Morges na Polskę, 
tak lat temu siedem zorganizował je
dną z klasycznych imprez wolnomu- 
larskich, mianowicie falę t.zw. „prote
stów brzeskich“. Wiadomo dobrze, co 
to było. Gdy na generalny atak loży, 
zwany „Centrolewem“, Józef Piłsud
ski odpowiedział wsadzenem do Brze
ścia głównych figur Wielkiego Wscho
du, loża skolei puściła po kraju falę 
protestów. Właśnie prof. Kot był 
tym, który zorganizował tę falę. (Do
dajmy wymowny szczególik, że jed
nym z pierwszych, który „protest“ 
podpisał, był obecny minister Oświa
ty, p. prof. Świętosławski).

PROF. ST. STROŃSKI

Piątym, który ogłosił „zaprzecze
nie“ i uderzył aż w trzy dzwony na 
alarm (sprawę sądową, uniwersytet 
lubelski i akcję katolicką) jest p. prof. 
Stroński.

Akcji p. prof. Strońskiego przyglą

dam się już od kilku lat. Ostatnio 
mam wysoce charakterystyczńe wspo 
mnienia z sesji związku Pisarzy Ka
tolickich, kiedy to grupa młodych na 
rodowców, bezkompromisowo nastro
jonych, przyszła na zebranie z ha
słem: „wylać z zarządu wszystkich 
masonów“ i kiedy to właśnie prze
ciwko tej grupie tak dzielnie stawał 
prof. Stroński, wojując o utrzymanie 
w zarządzie p. A. Romera, jednego 
z dyscyplów jen. Sikorskiego.

Była to wysoka klasa talentu parla
mentarnego, który wówczas rozwi
nął p. prof. Stroński w obronie dys- 
cypla jen. Sikorskiego. Cóż za cudo
wna umiejętność operowania wnios
kami w sprawie formalnej, o zam
knięcie dyskusji, o komisję —
matkę. Cóż za dar strzelania
błyskotliwemi bąmotami. Jakaż 
zręczność w interpretowaniu statutu! 
Prawdziwie, wyszedłem oczarowany, 
choć dyscypel jen. Sikorskiego nie 
wślizgnął się do zarządu, tylko na za
stępcę. Zawsze jednak prof. Stroński 
odniósł pewien sukces.

Otóż, obserwując p. prof. Strońskie 
go ciągle zadaję sobie pytanie: czemu 
przypisać, że pan profesor, człowiek 
tak inteligentny, a chce uszczęśliwić 
Polskę reżimem Bluma? Co się w 
tern kryje za tajemnica? Przecież, je
śliby działalność p. prof. Strońskiego 
uprawiał jaki socjalista, lub współ
pracownik którejś z gazet żydow
skich, no, to byłaby rzecz zrozumia
ła. Ale człowiek, prononsujący tak 
głośno przekonania narodowe, prze
konania katolickie? Przecież dla ta
kiego człowieka blumizm i chautem- 
pizm jest straszliwem oskarżeniem. 
Co pana profesora ciągnie do tych 
masonów? Co pana profesora ciągnie 
do Benesza? Co pana profesora ciąg
nie do masonów z Frontu Morges? 
Czemu pan profesor kopje kruszy na-
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wet o tak małych morżowców, jak’ 
dyscypel jen. Sikorskiego? Co w tem 
za tajemnica?

IDĄ RAZEM

A teraz zważmy: pięć nazwisk, z 
których każde z osobna ma jakąś ko- 
notatkę masońską i... te nazwiska idą 
wciąż razem. Właściciele tych naz
wisk prowadzą wspólną akcję poli
tyczną!

Czyż to nic nie mówi? Czyż ci lu
dzie, idąc razem nie oskarżają się 
wzajemnie? Czyż konotatka każdego 
z nich nie odnosi się do wszystkich? 
Czyż w rzeczywistości w konotatce 
masońskiej każdego z nich nie figu
ruje, zamiast sześciu — trzydzieści 
punktów?

Jeszcze charakterystyczniejszy jest 
rozkład t. zw. burzy w prasie. Otóż 
najgłośniej hałasuje prasa demojudo- 
liberalna. I to jest właśnie przede- 
wszystkiem rzecz, która mnie osobiś
cie najwięcej daje do myślenia.

Ociekające wściekłością artykuły 
prasy żydowskiej, „Nowej Rzeczypo
spolitej“, „Głosu Narodu“... Co tu du
żo mówić. W oczach człowieka bez
stronnego skompromitowana jest każ 
da sprawa, której broni „Nowa Rzecz
pospolita“, „Głos Narodu“ i t. d. Wy
starczy, że te pisma zaczynają wma
wiać, że coś jest białe, aby mieć pra
wo do podejrzeń, że to czarne.

I jeśli mam do wyboru: z jednej 
strony b. premjera Kozłowskiego, a 
z drugiej „Nową Rzeczpospolitą“, 
„Głos Narodu“, „Dziennik Ludowy“, 
„Robotnika“, wreszcie prasę żydow
ską, to otwarcie powiadam: mam
większe zaufanie do tego, co pisze tak 
niepopularna postać, jak twórca Be- 
rezy, niż do rejwachu tej socjety.

POKAŻ KATALOGI

Gdyby nie ten wrzask, rozmaicie 
bym myślał. Ale wobec tego wrzas

ku, zaczynam skłaniać się do przy
puszczenia, że b. premjer rzeczywiś
cie musiał uderzyć masonów w boles
ne miejsce.

I co za naiwny (czy może złośliwy) 
dobór argumentów! „Pokaż katalo
gi“. „Zaraz dawaj katalogi“.

A dlaczego? Stawiam się na chwi
lę w sytuacji b. premjera Kozłow
skiego i myślę: jakto? To ja mam sto
sować swoje uderzenia do wymagań 
przeciwników? A to dobre! Ja sobie 
wybiorę czas na pokazanie katalo
gów. Ja sobie wybiorę miejsce. Mieć 
do czynienia z tak jadowitą kobrą, 
jak loża i jeszcze słuchać jej komen
dy!

Bo wyobraźmy sobie, coby to było, 
gdyby tak p. Kozłowski pokazał ka
talogi. Odrazu, o zakład idę, przesta
łoby się gadać i o artykule i o nazwi
skach i wogóle o samej rzeczy, a na
tychmiast podniósłby się wrzask:

— Katalogi sfałszowane!
No i niech się p. Kozłowski tłuma

czy, że prawdziwe. Oto co: zarazby 
postawiono nową kwestję: autentycz
ności katalogów. Zarazby „Nowa 
Rzeczpospolita“ ogłosiła listę przy
sięgłych świadków, którzy widzieli 
kiedy i w jakiej drukarni b. premjer 
drukował katalogi. Potem jużby nie 
było procesu o masoństwo pana tego, 
czy tego, ale proces o autentyczność 
katalogów. Kubek w kubek byłaby 
druga historja „Protokułów Mędr
ców Sjonu“. Znamy, znamy sposobi- 
ki, i metodki i robótki.

KOMPLIKACJE

Znamy i pamiętamy o tej zdumie
wającej tajemnicy przyrody, że naj
prostsza sprawa, wypadek najbar
dziej jasny i niewątpliwy na innym 
gruncie, staje się niesłychanie skom
plikowany, gdy tylko zahacza o ma- 
sonję.

Weźmy naprzykład sprawę konfis-
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kąty. Zazwyczaj nie sprawia to żad
nych trudności ustalić, czy artykuł 
był skonfiskowany, czy nie. A gdy 
idzie o artykuł antymasoński ta pro
sta sprawa natychmiast komplikuje 
się niesłychanie.

Bo proszę: cóż to jest właściwie z 
tą konfiskatą artykułu w „Polityce“? 
Senator Rzeczypospolitej składa ex 
officio interpelację, że artykuł był 
skonfiskowany. Komisarjat rządu 
twierdzi, że cenzura nie usunęła ani 
jednego wiersza i że w pierwszem 
wydaniu kropek nie było. Redakcja 
zaś „Polityki“ oświadcza, że sama u- 
sunęła z artykułu kilka ustępów, któ 
re jej zdaniem, napewno uległyby 
konfiskacie.

No, proszę. Chce się badać tak za
wiłe kwest je, jak masońskie katalo
gi, a nie można dociec nawet tak pro
stej sprawy, jak fakt, czy ostatecznie, 
w rezultacie, artykuł w „Polityce“ 
był skonfiskowany, czy nie był?

AVANTI SIGNOR CAPITANO!

Niezgorsze też jest stanowisko pra
sy t. zw. informacyjnej, która głosi, 
że walczy z masonją, a gdy usłyszała 
o katalogach, czyni niesłychaną wrza 
wę, żeby zaraz p. Kozłowski ujaw
niał masonję, że na nim spoczywa o- 
bowiązek, że jeśli nie pokaże katalo
gów, to go się ogłosi za kłamcę i ma
sona (wide tytulik „Wieczoru War
szawskiego“) i t. d.

Przyznaję całkiem szczerze, że to 
stanowisko zaciekawia mnie wysoce. 
Zaciekawia i przypomina pewien epi
zod z walk na Piavą.

Gdy włosi walczyli nad Piavą, był 
taki wypadek, że kompan ja miała 
iść do ataku. Gdy kapitan otrzymał 
rozkaz, poderwał się z rewolwerem 
w ręku i wyskoczył z okopów, woła
ją c  4

— Avanti!

A podkomendni, dając mu szyder
cze brawo, odpowiedzieli chórem:

— Avanti sign or capitano!
Zagrały nieprzyjacielskie maszyn

ki i kapitan padł samotny.
Otóż stanowisko prasy informacyj

nej, wołającej „Panie b. premjerze, 
ujawnij pan masonerję! Będziesz pan 
miał zasługę“ tłumaczy się po włos
ku: „Avanti signor capitano“.

•

RWAĆ GO W STRZĘPY?

Jakaż w rezultacie wytworzyła się 
sytuacja? Rwie się w strzępy czło
wieka, który wyznał, że widział ka
talogi masońskie. Wyliczył pięć na
zwisk i to wcale do rzeczy, jak wi
dzimy z wyżej wymienionych i ponu
merowanych szczegółów. Zamiast 
więc starannie zaopiekować się tym 
człowiekiem, hodować go w cieple, 
żeby zakwitł i wydał owoce (nowych 
pięciu, dla odmiany szkotów) — rwie 
się go w drobne kawałki .Albo, jak „Ga 
zeta Polska“ wyprasza sobie pomoc
nika. („Gazeta Polska“ ma najlepsze 
lekarstwo na masonów. Ozon, proszę 
państwa. Bo Ozon jest z nominacji. 
Dlatego tak dobre lekarstwo).

Oryginalny system walki z maso
nją. Avanti signor capitano. Rozer
wać w strzępy człowieka, który pu
blicznie wyznał, że widział katalogi 
masońskie. Zatłuc go na śmierć jesz
cze przed najbliższą sesją.

J. B.

Sprytny mason LeonTaxll, na xl«o»nle loty
oszukał opinię całego świata

Fotograficzne zmniejszenie 3-szpaltowe- 
go tytułu w „Wieczorze Warszawskim“. 
Wybito imię Leon, a nazwisko schowano. 
Oto poważna robota!
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Przegląd prafy
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 MERKURYUSZA.

(Red.).

SŁOWO
Wilno, 17 lipca

Zagadnienie wolnomularstwa w Polsce 
stało się tematem publicznej dyskusji i 
wolno przypuszczać, że będzie musiało 
doczekać się wyświetlenia. Dążąc do wy
świetlenia tej sprawy, której jedni przy
pisują poważane znaczenie, a inni ośmie
szają i lekceważą, trzeba przedewszyst- 
kiem zdać sobie sprawę, jaki jest stan 
prawny wolnomularstwa w Polsce.

*
Masonerja w Polsce jest organizacją 

półjawną. Adres „Wielkiego Mistrza“ i 
„Wielkiego Sekretarza“ jest publicznie o- 
głoszony, a zebrania wolnomularskie są 
zebraniami poufnemi, ale nie tajnemi. Sy
tuacja wolnomularstwa jest podobna do 
innych stowarzyszeń czy organizacyj, 
które nie są wprawdzie zalegalizowane i 
nie korzystają z uprawnień jawnych or
ganizacyj, ale istnieją i nie są zakazane. 
Pierwszą więc sprawą jest ustalenie sto
sunku państwa do wolnomularstwa. Mo
że się to w naszych warunkach stać tylko 
drogą ustawy. Ustawa, uznająca masoner- 
ję, jako organizację szkodliwą, została, 
jako wniosek poselski, zgłoszona do Sej
mu przez posła Budzyńskiego. Wejdzie 
ona pod obrady Sejmu na sesji zwyczaj
nej. Program bowiem sesji nadzwyczaj
nej tej sprawy nie objął. Wówczas usta
lony zostanie stosunek państwa do maso- 
nerji. Jeśli uchwalona zostanie ustawa 
antymasońska, to wówczas związek ten 
będzie uznany za szkodliwy, a w stosun
ku do członków tego związku będą mogły 
być stosowane rygory prawne. ,

*
Jawność dyskusji publicznej, jawność 

celów i zamierzeń, jawność związków i 
organizacyj i udział obywatela poprzez 
jawne i prawem ustalone instytucje w 
sposób prawem przewidziany, winno za

stąpić metody tajności i mafijnych związ 
ków. Mafje są siłą o tyle, o ile działaj; 
jako związki tajne. O ile mogą obywate
la, stojącego poza mafją, nie-znającego 
jej składu, używać jako nieświadome na
rzędzie. Śmiercią mafji jest jawność. W 
świetle dziennem ginie ona i umiera. Ma- 
fja żyć może tylko w mroku. Masonerja 
jest właśnie mafją. Jej siła leży w tajnoś
ci tego związku. Tajność otacza jak au
reola głowy i nadaje pozory siły. Ujaw- .  
niona, przestaje być groźna. Staje się je
dnym z czynników życia, który w sposób 
prawem przewidziany może na formowa
nie tego życia oddziaływać.

Dlatego też ujawnienie tego związku 
jest pierwszym podstawowym warunkiem 
sprowadzenia go do właściwej roli i zna
czenia. Jest wówczas mu odebrana naj
silniejsza jego broń: tajność.

*
Związanie wzajemne dość silne, by roz

wijać celowe działanie, a korzyści osobi
ste członków na tyle duże, aby wymusić 
karność. Od roku 1935, od śmierci wiel
kiego Marszałka, wpływy te bardzo silnie 
urosły, a z czynnika mało znaczącego sta
ją się siłą bardzo istotną. Dlatego też wal
ka z masonerją nie będzie łatwa.

*
Premjer Składkowski, który jest 

obcy wszelkim mafijnym sposobom 
działania i z masonerją nie ma nic 
wspólnego, mógłby taką akcję po
djąć i masonerję w Polsce ujawnić. Je
śli to zagadnienie jest mu obce, stoję do 
jego dyspozycji i gotów mu jestem w tern 
dopomóc celem ujawnienia masonerji.

W sprawie masonerji jest jeszcze jedna 
droga, także słuszna, że masonerja sama 
się ujawni przed wprowadzeniem usta
wy antymasońskiej i że rozpocznie swą 
działalność na tych samych zasadach, na 
których działa we Francji. W Polsce do
tychczas tę odwagę miało zaledwie kilku 
ludzi, dla których mam z tego powodu 
szacunek.

(Z artykułu p. Leona Kozłowskiego 
„Zagadnienie wolnomularstwa w Pol
sce“).

*

Artykuł o masonerji pana L. K. wywo
łał niezaprzeczenie ogromne poruszenie 
w całym szeregu środowisk politycznych, 
zarówno po stronie regime'u, jak i opo
zycji. Jeżeli kiedy, to w tym wypadku 
można mówić o kiju w mrowisku. Pomi-



Str. 930 MERKURYUSZ POLSKI Nr. 35

jając już nowe elementy, które wniósł L. 
K. do dotychczasowej dyskusji o maso- 
nerji w Polsce, wstrząsnął on pozatem 
głęboko opinję publiczną, wykazując roz
miary wpływów lóż masońskich, działa
jących w kraju.

Jeżeli jest rzeczą zrozumiałą i słuszną, 
że prasa różnych kierunków domaga się 
rozszerzenia wiadomości pana L. К. o lo
żach i ich działalności, nie biorąc może 

• dostatecznie pod uwagę trudności cenzu- 
ralnych, to zupełnie niezrozumiały jest a 
bardzo znamienny ten napastliwy i wy
myślający ton, jakim niektóre organy 
prasowe posługują się w tej dyskusji, 
która powinna być, jak to słusznie twier
dzi Warszawski Dziennik Narodowy, jak 
najbardziej ważna.

Prasa socjalistyczna jest poprostu 
wściekła, obrzuca inwektywami b. pre- 
mjera Kozłowskiego. Śpieszy z wystawia
niem świadectwa dobrego katolicyzmu 
profesorowi Strońskiemu, obsypuje kom
plementami generała Sikorskiego i p. Pa
derewskiego, a więc wszystkie osoby, wy
mienione przez L. K.

Prasa żydowska swoim zwyczajem sta
ra się wtrącić swe trzy grosze do tej dys
kusji, rzucając żarciki i dowcipy na temat
masonerji.

Prasa Frontu Morges każde nadesłane 
oświadczenie ogłasza w tonie niesłycha
nie tryumfalnym, jak gdyby te oświad
czenia miały być dokumentami, zamyka- 
jącemi wszelką dyskusję o wpływach lo
ży w tem stronnictwie.

Również prasa Lewiatana przybrała ten 
sam ton, więcej nawet — wysunęła się 
naprzód w ataku na senatora Kozłowskie
go, pragnąc zaskarbić sobie łaski ludow
ców i Frontu Morges.

A prasa Ozonu? ta milczy, albo, jak 
„Kurjer Poranny“, zajmuje stanowisko 
dwuznaczne, gdyż, jak wiadomo, pismo to 
zaleciło w formie przysłowia trzymanie, 
jak wróbla w garści masonów obrządku 
wschodniego, a niezajmowanie się kanar
kiem na dachu, jakim są Szkoci. A prze
cież z artykułu p. L. K. wynika, że właś
nie Szkoci zajmują kierownicze stanowi
ska.

(Wyjątek z artykułu wstępnego).

E G Z E M P L A R Z E  O K A Z O W E

MERKURYOSZA
na żąd a n ie  gratis

JUTRO PRACV f r O O i ) . l l X  
S P O Ł E C Z N O  
P OL I TY C Z N Y

Warszawa, 17 lipca 
Nie znam bliżej p. Zygmunta Dworzań- 

czyka, ani nie jestem cenzorem jego oso
bistej, ludzkiej uczciwości. Ale pomimo to 
przeciwko niemu skierowałem na ręce p. 
Ministra Sprawiedliwości interpelację po 
selską treści następującej:

„W dniu 19 lutego r. b. publicznie z try 
buny sejmowej oskarżyłem osoby, pia
stujące wysokie w Polsce stanowiska o 
należenie do masonerii ,oraz udowodni
łem z dokumentami w ręku, iż oznacza 
to wysługiwanie się obcym agenturom. 
Skierowałem wówczas apel do rządu w 
tych słowach:

„Sejm wzywa rząd do postawienia w 
stan oskarżenia na mocy art. 165 К. К. 
niżej wymienionych... i pomiędzy innymi 
wymieniłem p. Zygmunta Dworzańczyka, 
wyższego urzędnika Ministerstwa Opieki 
Społecznej“.

„Obecnie dowiaduję się z prasy, że p. 
Zygmunt Dworzańczyk zaawansował na
jeszcze wyższe stanowisko dyrektora de
partamentu M. O. S. Wobec tego zapytu
ję p. Ministra Sprawiedliwości:

1) czy wdrożone zostało dochodzenie 
przeciwko osobom oskarżonym publicznie 
w dn. 19 lutego b. r. o należenie do maso
nerii?

i 2) jaki jest wynik dochodzenia w spra 
wie p. Zygmunta Dworzańczyka?“ 

Interpelację powyższą zatytułowałem 
krótko i poprostu: „w sprawie p. Zygmun 
ta Dworzańczyka“. Właśnie tak. I to wy
starcza, bo nie chodzi o osobę p. Z. D., ani 
o atak personalny, tylko o coś więcej. Pan 
Zygmunt Dworzańczyk urasta do znacze
nia symbolu. Mamy tu do czynienia z pe
wnym systemem, na który choruje Pol
ska oddawna i którym śmierdzi od głowy 
ryba naszej rzeczywistości politycznej.

Mówił kiedyś p. premier gen. Sławoj- 
Składkowski, że nie mógłby rządzić, ma
jąc przeciwko sobie opinię prasy. A tu 
tymczasem w jednym z resortów jego rzą 
du wskazano palcem na fakt, że urzędni
cy należą do masonerii, ta zaś jest mafią 
spółdziałającą z obcymi agenturami. U- 
rzędników wymieniono z imienia i nazwi
ska. Pierwszemu Prokuratorowi Rzplitej, 
którym jest Minister Sprawiedliwości, 
wręczono dowody wystarczająco obciąża
jące winnych. I со? I nic. Cała prasa poi-
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ska niemal bez wyjątku potępiła fakt na
leżenia urzędników państwowych do ma
fii. Co więcej, cała opinia publiczna, o- 
pinia naprawdę mas polskich bez różnicy 
odcieni i przekonań, nie przestaje wypo
wiadać się tak samo, to zn. wrogo do ob
cych agentur, a z oburzeniem o wymie
nionych w Sejmie dygnitarzach. I co? I 
nic. Nikt dotąd nie słyszy o postawieniu 
winnych w stan oskarżenia ,ani nawet o 
wszczęciu jakichkolwiek dochodzeń. Co 
gorsza — jednego z wymienionych wów
czas w Sejmie i potępionych przez opinię 
publiczną — właśnie i akurat zaawanso
wano.

Wolno w tych warunkach snuć domy
sły jak najgorsze. Ale po co domysły? 
Fakt pozostaje faktem. Ktoś wyraźnie 
kpi z opinii publicznej, albo też nie może 
złamać pierścienia mafijnego. Bo oto 
członek mafii jest nietykalny. Urzędnik 
państwowy, przysięgający na konspira
cyjną konstytucję loży międzynarodowej 
ma pierwszeństwo przed innymi, którzy 
przysięgają tylko na obowiązującą jaw
nie Konstytucję Rzplitej. Sługa obcej a- 
gentury cieszy się faworytem władz i 
awansuje, chociaż to jest rzuceniem ręka
wicy prawu i porządkowi. System mafij
ny — górą! Oto czym śmierdzi od głowy 
ryba polskiej rzeczywistości politycznej.

Któż to jednak stoi na czele Minister
stwa Opieki Społecznej, że pozwala na 
coś podobnego? Stary niepodległościo
wiec, p. Minister Marian Zyndram-Koś- 
ciałkowski.

Panie Ministrze! Nie godzę się z Pana 
polityką socjalną, wymagam bowiem po
lityki śmiałej w duchu bardziej radykal
nym, a nie jak Pan to robi, polityki kom
promisu i bezpieczeństwa, polityki byle 
przetrzymania dzisiaj, jutro zaś do tego 
wszystko w Polsce może się zawalić. W 
tej chwili nie będziemy się o to pieniąc, 
pragnę tylko zwrócić się do Pana jako 
niepodległościowiec do niepodległościow
ca. Niech porozmawiają legioniści Pierw
szej Brygady.

Obywatelu Marianie Zyndram - Koś- 
ciałkowski! Przemawialiście niedawno 
na zjeździe Peowiaków w Wilnie o pod
ciąganiu Polski wzwyż. Wspaniałe hasło 
Naczelnego Wodza. Całą Polskę starą i 
młodą można zmobilizować dla realizacji 
tego hasła. Lecz pod tym jednym warun
kiem: że raz nareszcie skruszycie pętają
ce Was okowy mafii i że złamiecie system 
którego symbolem jest — Zygmunt Dwo-

rzańczyk. Dopóki tego nie zrobicie, nie 
będziecie mieli za sobą, nie mówiąc już o 
całej Polsce, nawet legionistów i peowia
ków. Albowiem Pierwsza Brygada nigdy 
nie wysługiwała się i wysługiwać się nie 
będzie obcym agenturom.

(Artykuł Wacława Budzyńskiego 
„Dworzańczyk to system“).

DZIENNIK POZNAŃSKI
Poznań, 15 lipca

Przerażający bilans: 11.000 (jedenaście 
tysięcy) osób, należących do katolickiego 
duchowieństwa świeckiego i . zakonnego 
zostały wymordowane dotychczas przez 
czerwone hordy w Hiszpanji. Jak podaje 
„Lettres de Rome“ zebrano już dokładne 
fakty, które rzucają charakterystyczne 
światło na sprawę tych bohaterskich mę
czenników, którzy z imieniem Jezusa na 
ustach ginęli z rąk czerwonych opraw
ców. W niektórych diecezjach, gdzie gra
sowali komuniści, pozostał przy życiu za
ledwie nikły procent kapłanów. Np. w 
diecezji Barbastro z liczby 150 kapłanów, 
pozostało tylko 21, a 129 zamordowano. 
W diecezji Lerida na ogólną liczbę 425 ka
płanów zamordowanych zostało 350. W 
diecezji Tartosa z liczby pracujących tam 
księży zamordowano 350.

Rozwiały się przy tym w świetle fak
tów niektóre legendy, propagowane przez 
komunistów. A więc przedewszystkiem o- 
powieści, jakoby zabijano duchownych 
katolickich z pobudek politycznych. „Biu
letyn religijny diecezji Vitoria“ zestawia 
poparte świadectwami fakty, z których 
jasno wynika, że komuniści hiszpańscy 
pałają nienawiścią do duchowieństwa ka
tolickiego z pobudek religijnych. W miej
scowościach Ubidea, Bilbao, Santander. 
Gijon i innych komuniści demolowali ko
ścioły z premedytacją. Profanowali san
ktuaria w sposób nie dający się opisać, 
graniczący z patologią i jakimś piekiel
nym sadyzmem. Odrąbane ręce u posągów 
Świętych, wykłute oczy z wizerunków 
Chrystusa i Matki Najświętszej. Wstrętne, 
pełne piekielnej nienawiści napisy. Urzą
dzono ze świątyń dancingi, jak w miej
scowości Dima. Wszystko to wykazuje, że 
rękami tych nieszczęsnych ludzi, którzy 
deklamują o rzekomych motywach poli
tycznych swej akcji, kieruje jedynie nie
nawiść do religii katolickiej.
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Wprawdzie znalazło się paru księży, 
którzy w początkach wojny domowej wy
powiedzieli się po stronie rządu barceloń- 
skiego — i o tym czerwona prasa rozpra
wiała szeroko — ale kapłani ci byli w 
błąd wprowadzeni przez fałszywą propa
gandę. Wypowiadali oni swe zdania z po- 
dudek ideowych, w obronie uciśnionych. 
Obecnie zamilkli oni.

Natomiast wśród prześladowanych i 
męczonych kapłanów nigdzie w Hiszpanii 
nie zanotowano zdrady i wyrzeczenia się 
ideałów Chrystusa. Przeciwnie, zebrano 
wstrząsające dowody heroizmu. Np. pro
boszcz z Cebreros ksiądz José Maximo 
Moro Briz, rodzony brat biskupa z Avili, 
został skazany przez komunistów na 
śmierć. Przed egzekucją kazano mu sta
nąć pod murem i rozłożyć ręce na krzyż. 
Osłabiony i wyczerpany kapłan z trudem 
wzniósł ręce ku górze. Wtedy dopadł go 
jeden z obecnych komunistów i brutalnie 
szarpiąc księdza, zaczął szydzić: „Wyciąg
nij ręce! Będziesz żywym krzyżem, który 
padnie pod naszymi kulami!“ Komunista 
ten stanął obok swej ofiary i zakomende
rował: „Ognia!“. Padły strzały, lecz za
miast kapłana, trafiły w komunistę, który 
zwalił się na ziemię u stóp księdza. Ka
płan katolicki nachylił się i z całym na
maszczeniem udzielił swemu oprawcy ab- 
solucji. Wkrótce i sam padł pod kulami 
czerwonych siepaczy.

Rozwiały się również w świetle zebra
nych już faktów legendy, jakoby komu
niści zabijali tylko tych duchownych, któ
rzy stali po stronie możnych.

Ksiądz Braulio Martinez 84-letni sta
rzec, profesor seminarium z Tarragony, 
który poświęcił długie lata swego żywota 
kapłańskiego opiece nad więźniami — zo
stał przez komunistów cynicznie zamordo
wany. Ksiądz Bori, słynny opiekun trędo
watych — zamordowany. Ksiądz Basté, 
opiekun robotników w Walencji — zamor 
dowany. Ksiądz Ballesta z Madrytu, któ
rego ubodzy robotnicy nazywali swym oj
cem i opiekunem, — przez komunistów za 
mordowany. Ksiądz Nemezio Gonzalez z 
Gijon, który w ciągu 30 lat opiekował się 
najbardziej opuszczonymi biedakami — 
torturowany i zamordowany. Umierał on 
z taką pogodą i ze słowami przebaczenia 
dla swych katów, że obecny przy tym je
den z komunistów nawrócił się i zaczął 
głośno odmawiać Credo.

(Artykuł „Męczennicy Hiszpanji“).

Nasz Przegląd
Warszawa, 15 lipca

Władze kościoła anglikańskiego poleciły, 
jak ŻAT już doniosła, odprawienie w nie
dzielę 17 b. m. specjalnych modłów za po
myślność Żydów w Niemczech i odwróce
nie straszliwej fali prześladowań w sto
sunku do ludności żydowskiej w Niem
czech i Austrii. (Na ten sam dzień naczel
ny rabin Anglii wezwał do odprawienia 
modłów we wszystkich gminach żydow
skich. Zarządzenie kościoła anglikańskie
go nastąpiło jako akt solidarności). W 
kilku kościołach jak Birmingham odbyć 
się mają wspólne modły dla Żydów i 
Chrześcijan. Kazanie wygłosi w Birming
ham dr. Cohen.

Na londyńskiej konferencji diecezjal
nej arcybiskup z Canterbury w ostrych 
słowach potępił pochód antysemicki w 
Niemczech nazistycznych, określając „wie 
deńskie metody jako diabelskie“. Arcy
biskup wspomniał też o zarządzonych mo
dłach Chrześcijan i Żydów, apelując go
rąco o modlitwę „za tych, którzy są tak 
okrutnie dręczeni“. Chwilami — oświad
czył arcybiskup ma się wrażenie, że świat 
opanowany jest przez złe duchy.

(Notatka informacyjna z Londy
nu).

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.

W razie braku miejsca, lub z przyczyn 
od redakcji niezależnych, może zajść ko
nieczność poczynienia skrótów i stresz
czeń. MERKURYUSZ prosi Czytelników, 
aby raczyli uwzględnić ewentualne zmia
ny.

Red.

„GŁOS NARODU“

W „Merkuryuszu Polskim“ z dnia 10 
lipca r. b. nr. 33 (223), przeczytałem od
powiedź, jaką dał „Głos Narodu“ panu 
Adolfowi Nowaczyńskiemu na jego za
rzut, że „Głos Narodu“ bojkotuje jego 
książki.
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„Glos Narodu“ twierdzi, że z ostat
nich książek znakomitego autora otrzy
mał do recenzji „tylko jedną: o bracie 
Albercie“. „O innych nie pisaliśmy — do
wodzi „Glos Narodu“ — bośmy ich nie o- 
trzymali“.

Otóż w roku 1934 posłałem jako wy
dawca do redakcji wymienionego pisma 
2 egzemplarze recenzyjne książki p. A- 
dolfa Nowaczyńsiego p. t. „Plewy i Per
ły“, a w roku 1936 taksamo 2 egzempla
rze recenzyjne następnej książki tegoż 
autora p. t. „Moja przejażdżka po Pale
stynie“.

O ile mi wiadomo, recenzje tych ksią
żek w „Głosie Narodu“ nie ukazały się.

Alfons Prabucki
Księgarnia (Miodowa 1, W-wa).

DO CZYTELNIKA Z POMORZA
W związku z powiedzeniem Stałego 

Czytelnika z Pomorza w nr. 33 MERKU- 
RYUSZA o „tak zwanych szkołach i kie
runkach“ w malarstwie oraz stwierdze
niem, że „niema sztuki wczorajszej i dzi
siejszej“, śpieszę wyrazić swe zdanie, że 
najlepiej wobec tego byłoby zrezygno
wać z obrazów a kupić sobie aparat foto
graficzny, pofotografować, co się da, i 
poobwieszać ściany fotografjami. Natu
ralizm stuprocentowy, rzeczywistość nie- 
sfałszowana. Jeszcze więcej rozkoszy przy 
niósłby niewątpliwie aparat filmowy.

Nie będąc historykiem sztuki, nie chcę 
zabierać głosu na temat, co jest istotą ma
larstwa; może jednak który z czytelni
ków, bardziej odemnie kompetentny, 
spróbuje przekonać Stałego Czytelnika z 
Pomorza, że istnieje jeszcze (oczywiście 
dla innych) jakieś piękno poza naturą, 
wytłumaczyć Mu, co to jest styl skąd się 
bierze — choć są to oczywiście rzeczy wo- 
góle do omówienia b. trudne.

Zajmowania się powiedzeniem o Kossa
kach od koni, o Brandcie od kobyły for
nalskiej, o Rapackim i Chełmońskim od 
krajobrazu, Fałacie od polowania, Lencu 
od twarzy — od historyka sztuki nie żą
dam. Powiem sam, że nierozróżnianie 
Kossaków, stawianie Chełmońskiego obok 
Rapackiego, tudzież Fałata, podchodzenie 
do obrazu wyłącznie od strony tematu, są 
zgodne z wypowiedziami poprzedniemi. 
Dlaczego zaś Brandt ma być akurat od 
kobyły fornalskiej, Chełmoński od krajo
brazu a Fałat od polowania — pozostanie 
tajemnicą Stałego Czytelnika z Pomorza.

Poznaniak.

Str. 933

PROPAGANDA CHOROBLIWEJ 
AMBICJI

Oburzenie „Polonusa“ w jednym z po
przednich numerów MERKURYUSZ A z 
powodu transparentu z napisem „Polen“ 
na festiwalu w Hamburgu nie da się wy
tłumaczyć.

Już więcej dla mnie jest zrozumiałe 
naiwne zapytanie jednego z czytelników 
IKC gdzie leży Krakau i Warschau, na co 
redakcja odpowiedziała, że niestety też 
nie wie.

Mogły Polakom obrzydnąć takie sparo- 
djowane nazwy jak „Posen“ czy „Kra
kau“ gdy wiedzieli, że istnieje Poznań i 
Kraków.

Ale „Polen“? Tego nie było w latach 
niewoli. Była w duszach polaków tylko 
Polska, Polen zaś wypłynęła znów oficjal
nie z dniem odzyskania Niepodległości.

Polak bez śladów niewoli w swojej psy
chice powinien odczuwać dumę że nazwa 
Polski jest odmieniana we wszystkich ję
zykach świata. „Polonus“ nie mógłby tra
fić do żadnego pawilonu na wystawie, daj
my na to sztuki ludowej w Paryżu. Tu Po
logne, tam Allemagne i t. d„ a gdzie Pol
ska, gdzie Deutschland? (może Niemcy?). 
Przepraszam, trafiłby do pawilonu ZSSR.

Festiwal w Hamburgu, mimo charakte
ru międzynarodowego, odbywał się głów
nie dla publiczności niemieckiej, nic więc 
dziwnego że nazwy państw podawane by
ły w języku niemieckim. Zgadzam się, że 
przedstawiciel Polski (niestety nie zaw
sze polak) powinien przemawiać po pol
sku, o ile między słuchaczami są polacy, 
bodaj w mniejszości, ale nie uważam za 
hańbę przemawianie do obcych w języku 
dla nich zrozumiałym. Raczej jest to ozna
ką kultury, z którą w kolizję często wcho
dzi szowinizm.

Zgadzam się także, że w Polsce nikt nie 
powinien odważyć się tknąć tego co pol
skie.

Ale „Polonusie“, Pan się chyba nie 
wstydzi Polski dawnej, która istnieje wie
ki, Pan chyba nie chce Niemców przeko
nać, że niema tego państwa z czasów Ja
giełły i Sobieskiego, które oni zwali Po
len, że jest nowonarodzona Polska.

Bei Grünwald und Wien war Polen, a- 
ber jetzt ist Polska.

W. S-ki (Boduszyn).
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Czytelnicy zapytają

JWPan Mgr. Włodzimierz I. (Kościan)
pisze: Od dłuższego czasu szukam bez
skutecznie samouczka „Łatwa metoda ję
zyka niemieckiego“, Hugo Bergera (wyd. 
prawdopodobnie Gebethnera i Wolfa). Z 
powodu wyczerpania nakładu nie mogę 
książeczki tej nabyć ani w księgarniach, 
ani nawet w antykwarjatach. Zapytuję za 
łaskawem pośrednictwem „MERKURYU- 
SZA“ czy ktokolwiek z Czytelników 
(czek) Jego zechciałby mi samouczek ten 
odsprzedać, względnie wskazać osobę, 
która byłaby w posiadaniu tej książki.

JWPan Stefan B. (W-wa) pisze: Mam 
akwarjum wysokości 0,7 m., wobec czego 
ciśnienie jest dość duże i stale powtarza
ją się wypadki przeciekania wody. Róż
ne odmiany kitu, które dotychczas sto
sowałem, nie uszczelniają dostatecznie 
szpar. Kto z miłośników akwarjów zechce 
łaskawie podzielić się ze mną dobrym 
przepisem?

Czytelnicy odpowiadają

JWPani Janina O-wska (W-wa). „Wiel
kie Erratum czyli dowód, że Napoleon ni
gdy nie istniał“ jest tłumaczeniem dzieł
ka „Comme quoi Napoleon n‘a jamais 
existé“. Autorem jest bibljotekarz w 
Agen p. B. Peres (1835). To odpowiedź 
na dzieło Dawida Fryderyka Straussa 
p. t. „Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet*.* 

Strauss (podobnie Andrzej Niemojew- 
ski „Bóg Jesus“) chciał udowodnić, iż e- 
wangelja — to podanie mitologiczno - as
trologiczne.

Tłumacz polski nieznany.
Dr. Antonina Sienicka (Wilno).

JWielmożna Pani O-wska (W-wa). Bro
szurkę o Napoleonie napisał J. B. Pérès. 
Pełny tytuł jej brzmi: „Dlaczego Napole
on nigdy nie żył, czyli wielka omyłka, 
źródło niezliczonych omyłek w historji 
XIX wieku“. Broszurka ta, w r. 1837 uka
zała się w drugim już wydaniu, w Berli
nie. Najprawdopodobniej więc, książecz
ka będąęa w posiadaniu Pani jest tłuma
czeniem tego właśnie wydania berlińskie
go, na co wskazywałby ten sam rok wy
dania. Przypuszczenie tłumacza, że jest to

. satyra na dzieło K. Dupuis, moim zda
l i  niem nie jest właściwe. Porównywanie 

bowiem Napoleona z mitologicznym bo
giem słońca, a jego otoczenia z gwiazda
mi, jest raczej pokpiwaniem autora bro
szury z modnych podówczas teorji astral
nych, które dzieje różnych postaci i zda
rzeń historycznych tłumaczyły za pomo
cą mitologji gwiezdnej. Kto był tłuma
czem, omawianej broszury, na język pol
ski, niestety nie umiem wyjaśnić.

St. Łopaciński (Toruń).

JWPanu Tedeuszowi P-ckiemu (W-wa)
— Wielce Szanowny Panie! Nie używa
jąc drewnianych skrzynek do przechowy
wania tytoniu, nie mogę zabrać głosu w 
sprawie nadania właściwego zapachu 
szkatułce Wielce Szanownego Pana. Bar
dzo mi przykro, że tym sposobem zawio
dłem zaufanie Wielce Szanownego Pana, 
okazane mi przez zapytanie, umieszczo
ne w Nr. 33 „MERKURYUSZA“.

Miejmy nadzieje, że pośród Czytelni
ków „MERKURYUSZA“ znajdą się tacy, 
którzy zechcą w tej sprawie zabrać głos.

Kpt. O. L. (Warszawa).

JWPan F. A. Wysocki (Katowice). Naj
uprzejmiej Szanownemu Panu dziękuję 
za łaskawą i bezinteresowną ofertę. Nie
stety, wyjeżdżam właśnie w góry na 
szęść tygodni. Przewidując nieco słotnych 
dni, zabieram ze sobą moje notatki doty
czące systemu Duployè i, raczej dla zabi
cia czasu, niż z innych pobudek zamie
rzam nad tem popracować. Może to Szano
wnego Pana nie przekona, ale mnie się 
zdaje, że jestem na dobrej drodze. Proszę 
przyjąć wyrazy głębokiego szacunku

Walentyna R.
*

Z pewnem opóźnieniem, za które prze
praszam, a które nie z mej winy powsta
ło, śpieszę podziękować Szanownym Czy
telniczkom i Czytelnikom za łaskawe od
powiedzi na moje pytanie w sprawie 
książek Sombarta i Brafmana. Korzysta
jąc z uprzejmości JWPani H. B. (War
szawa) kupiłem we wskazanej antykwar- 
ni obie książki, wobec czego z innych u- 
przejmych ofert muszę zrezygnować. 
Jeszcze raz dziękuję i ślę najlepsze ży
czenia Miłym Czytelniczkom i Czytelni
kom Merkuryusza Polskiego.

Inż. K. Łabęcki 
(Machcino, p. Proboszczewice).
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Odpowied z i red a ke j i
Czytelnikowi z za Olzy — Nadesłany 

rękopis wykorzystamy. Wzruszeni jesteś
my pamięcią Szanownego Pana.

JWPan Stanisław Cz-icz (Milanówek) 
— Chętnie pogawędzimy na temat książ
ki. Prosimy o telefon w godzinach połu
dniowych.

JWPan Mgr. Wt. Szcz-ski (Wolsztyn)—
Na list odpowiemy wkrótce. Serdeczny u- 
ścisk dłoni.

JWPan Maciej G-wski (W-wa) — Ar
tykuł o Wyspiańskim przechowamy do 
powrotu kol. Jerzego Br., który chwilowo 
bawi poza Warszawą. Prosimy przyjąć u- 
kłony.

JWPan Witold M-cki (Bzowiec) —
Dziękujemy za artykuł, poruszający tak 
ważne sprawy. Wydrukujemy w jednym 
z najbliższych zeszytów.

JWPan Wł. Krz-wski (Jastarnia) — 
Wymiana zdań staje się coraz<*ciekawsza. 
Zamieścimy. Ukłony i życzenia dobrej za
bawy.

JWPan Inż. K. Ł. (Machcino) — Cie
szy nas, że Szanowny Pan znalazł książ
ki. Ogólne podziękowanie, skierowane do 
Czytelniczek i Czytelników, zamieszcza
my w tym zeszycie.

JWPani Helena M-iczowa (Wilno) —
Serdecznie dziękujemy za adresy przyja
ciół.

JWPan Czesław S-wski (W-wa) — Po
wstańcze biuro prasowo - propagandowe 
mieści się w Paryżu przy ulicy de la Paix 
20. Tam też jest redakcja tygodnika „Oc
cident“.

JWPan St. T-ski (Toruń) — Roczniki 
1933 — 1937 wyśle na żądanie administra
cja.

JWPan Mieczysław Z. (Karwia)—Dzię
kujemy za artykuł. Narazie drukujemy 
prace krótsze, ze względu na brak miej
sca.

JWPan Adam K-wski (Kamienna) —
Wiadomość, o którą Szanowny Pan zapy
tywał, była podana przez Żydowską Ajen
cję Telegraficzną (ŹAT). Okazuje się, że 
konsulat polski wywiesił flagę z powodu 
święta Piotra i Pawła, nie zaś z innych 
pobudek. Ukłony dla Czytelników z Ka
miennej.

Wielebny Ks. Karol S. — Wysłaliśmy 
list do Lipska z zapytaniem o adres wy
dawcy. Z chwilą nadejścia odpowiedzi na
tychmiast odpiszemy.

JWPan Dr. Andrzej Z. (W-wa) — Dzię
kujemy.

JWPan Prof. Wincenty L. (Kraków) —
Istotnie, zainteresowanie duże. Mamy w 
teczce jeszcze kilka głosów na ten temat. 
Za pamięć dziękujemy.

JWPan H. T-wski (Rudnik n/Sanem)— 
Spodziewamy się żywszej dyskusji, i to 
wkrótce. Nadesłane uwagi wyzyskamy z 
wdzięcznością.

Studentowi ek. U. P. (Poznań) — Kam-

panję w sprawie książki, o której Sza- 
jpowny Pan pisze, dzielnie prowadzi „Pro
sto z Mostu“. Co do drugiego wycinka, to 
artykuł ten uważamy za niefortunny. 
Dziękujemy za pamięć i polecamy się dal
szym względom.

JWPan J. P-g (Poznań) — Dziękujemy 
za list. Wiadomości o firmie wydawniczej 
F. przyjmiemy z wdzięcznością. Co do od
powiedzi, to po sprawdzeniu okazuje się, 
że była, ale przy łamaniu numeru wypa
dła. Wypadek nierzadki, jak to Szanow
nemu Panu wiadomo. Łączymy serdeczne 
pozdrowienia.

JWPan A. St. (W-wa) — Bardzo cieka
wy artykuł. Nie chcielibyśmy robić skró
tów, gdyż i tak jest treściwy. Czy można 
zatrzymać do czasów, gdy będzie więcej 
miejsca?

JWPan St. Ł-ski (Toruń). — Odpowiedź, 
która i nas bardzo zainteresowała, za
mieszczamy. Dziękujemy w imieniu p. J. 
O.; i własnem.

JWPan kpt. O. Ł. (W-wa) — Dziękuje
my za list. Zwykle jesteśmy w redakcji po 
godzinie trzeciej. Nadesłaną odpowiedź, 
choć adresata spotka zawód, drukujemy. 
Ukłony.

JWPan B. M .(Poznań) — Oba listy 
cenne. Wykorzystamy. Ukłony dla kole
gów w Poznaniu.

JWPan Adam K-ski (Pruszków) — Les
beaux, esprits se rencontrent! Ten sam 
wycinek, tegoż dnia, był już w zecerni. 
Dziękujemy za pamięć.

JWPan W. St. B-wski ( Gdańsk - 
Wrzeszcz) — List Szanownego Pana zro
bił nam ogromną przyjemność. Zgóry 
dziękujemy za obiecane wspomnienia i łą
czymy ukłony dla rodaków.

JWPan W. S-ski (Boduszyn) — Zupeł
nie inne podejście do tematu, to też tern 
chętniej drukujemy. Łączymy pozdrowie
nia.

Czytelnikowi z Cieszyna — Za nadesła
ne wycinki serdecznie dziękujemy.

JWPan St. M .(W-wa) — Jesteśmy 
wzruszeni serdecznym listem Szanowne
go Pana. Za wycinek dziękujemy. Być 
może, uda nam się zużytkować, choć spra
wa już przebrzmiała. W każdym bądź ra
zie zachowamy.

JWPani Wanda P. (Żoliborz) — Wprost 
przeciwnie. Ajencja, o którą Szanowna 
Pani zapytuje, była (a może i jest) bojko
towana przez prasę lewicową. Naprzykład 
jedna z gazet socjalistycznych w Warsza
wie występowała kilkakrotnie, wypomi
nając redaktorom ajencji sprzyjanie po
wstańcom hiszpańskim. Co do załączonej 
depeszy, to nie wiadomo, czy jej nie skra
cano i nie przerabiano przed oddaniem do 
druku. Zresztą, należy pamiętać o gorącz
kowej pracy w gazetach południowych. 
Depesze są „adjustowane“ w ostatniej 
chwili.

JWPan Mgr. Włodzimierz I.
— List zamieszczamy, a za 
dresy ślemy Szanownemu P 
wanie.
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JWPan Kazimierz G-ski (Poznań) — 
Otrzymaliśmy list i książkę, pięknie dzię
kujemy. Istotnie, zestawienie dat jest u- 
derzające. Kiedy Szanowny Pan nas od
siedzi? Czekamy.

Księgarnia JWPana A. P. (W-wa) —
List zamieszczamy, a po wydrukowaniu 
wyślemy zeszyt zainteresowanej osobie.

JWPan Feliks T. (Balaton) — Otrzy
maliśmy pocztówkę z nad pięknego jezio
ra. Dziękujemy i życzymy wesołej zaba
wy.

JWPani Dr. Antonina S. (Wilno)—Od
powiedź Szanownej Pani dmkujemy z 
podziękowaniem, a wycinek ze „Słowa“ 
posyłamy na ręce p. Janiny O.

«I
Frafzki

LEKKA PRZESADA

„Nowa. Rzeczpospolita“ z 17 czerw
ca zaalarmowała czytelników wiado
mością, że. w pogoni za lisem wpadł 
do nory jamnik, ugrząsł i nie mógł 
wyjść, bo był za gruby. Poczytajmy 
sobie, co dalej zaszło:

Długo rozlegało się żałosne wycie, u- 
więzionego w lisiej norze pieska. W ża
den sposób nie można go było jednak wy
swobodzić.

Nie chcąc by zginął w tej norze zorga
nizowano ratunek na dużą skalę. Spro
wadzono minierów, którzy podłożyli dwu- 
dziestotonową minę, rozsadzając wejście 
do nory. W ten sposób uzyskano dostęp 
do jamy, z której wyciągnięto lodwie już 
dyszącego pieska.. Lisa nie było — zna
jąc dobrze różne przejścia, uciekł, pozo
stawiając wyjącego ze strachu psa.

'Dwadzieścia tonn dynamitu na je
dnego jamnika! Nie dziwota, że wył 
ze strachu.

WIEDZA I TECHNIKA

Lwowska „Chwila“ (13.VII) daje 
opis worka, który w wielkich maga
zynach paryskich kradł futra, stroje 
damskie i inne przedmioty:

Otóż okazało się, że po kilku minutach 
pozostawiony sam sobie worek otwierał 
się I wchłaniał położony uprzednio tuż 
koło niego przedmiot, np. drogą mufkę fu
trzaną.

Z worka wysuwały się z obu stron po 
dwie sprężyny, które wciągały mufkę do 
środka, po czym wszystko powracało do 
stanu dawnego, a worek sam się zamy
kał.

Ten worek, choć go w komisarjacie 
prano na kwaśne jabłko, nie przyznał 
się do winy.

SEN NOCY LETNIEJ '

„Kurjęr Poznański“ (26.VI) uskar
ża się na nocne koncerty radjowe:

Jeden z lokatorów pobliskiego domu, 
skąd rozlegały się śpiewy radjowe, zde
nerwowany zakłócaniem nocnej ciszy, 
wyszedł na balkon i krzyknął w oburze
niu: „chołota“. *’

Słusznie. frBo od takiego chałasu 
choroby można dostać.

i
NEOLOGIZM

Drobne ogłoszenie w IKC z pierw
szego czeVwca:

Potrzebna zaraz fryzjerka oraz loczko- 
ciarka.

Do loczków wywołujących ciarki.
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