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Dzieie wfzyftkiego świata
Stała się rzecz, która wstrząsnąć 

powinna sumieniem świata. Rzecz 
bardziej ponura, niż zamordowanie 
Calvo Sotela, przez reżim czerwony 
w Hiszpanji. Zabito tym razem nie 
przywódcę partji politycznej, jak to 
miało miejsce w wypadku z Calvo 
Sotelem, lecz człowieka, który miał 
na czole znamię pomazańca Opatrz
ności. Cornelius Codreanu nie był 
zwykłym śmiertelnikiem. Cornelius 
Codreanu zawinił może w niejednem, 
przelał zbyt wiele krwi w swej po
rywczości młodzieńczej. Ale Corne
lius Codreanu był bohaterem naro
dowym, jednym z tych, którzy wy
stępują do walki nie w imię interesów 
politycznych swego narodu, lecz w i- 
mię jego prawdy dziejowej, posłan
nictwa.

Ten człowiek dziś już nie żyje. Za
strzelono go, jak psa, za to, że chciał 
ratować Rumunję. Nie chciałbym być 
tym, który będzie za to odpowiadał 
przed Bogiem. Ale wiedziałbym zato, 
co czynić w odpowiedzi na to zabój
stwo, gdybym był członkiem narodu 
rumuńskiego. Na takie podeptanie 
swej godności, wolny naród odpowia
da rewolucją. Bez względu na wszel
kie następstwa. Bo jest to kwestja 
odwetu moralnego, którego domaga 
się sprawiedliwość historyczna. W 
ten sposób naród ocala swój honor.

Jeżeli w Rumunji nie wybuchnie 
w tych dniach rewolucja, będzie to 
dowodem, że naród ten nie dorósł do 
niepodległego bytu.

NAUKA NA PRZYSZŁOŚĆ

Nie wzięliśmy Spiszą i Orawy, 
gdzie jest 150,000 polaków, aby nie 
psuć dobrych stosunków z bratnim 
narodem słowackim. I jakby właśnie 
dlatego zostały one popsute. Słowa

cy sami weszli w paszczę niemiecką, 
a nas lżą teraz za nasze uczciwe in
tencje. Mamy naukę na przyszłość, 
że gdy się chce być mocarstwem, trze 
ba się umieć zdobyć na posunięcia w 
wielkim stylu. Mówiłem w dniach 
przełomowych, że trzeba maszerować 
va banque doliną Wagg aż do grani
cy węgierskiej, odcinając Słowację 
odrazu od demoralizujących perspek
tyw niewoli niemieckiej.

Gdyby ten akt zdecydowany nastą
pił, naród słowacki poczułby siłę Rze
czypospolitej. A gdyby potem woj
ska polskie cofnęły się z powrotem 
w Karpaty, słowacy byliby wdzięcz
ni, że Polska uczciwie wzięła tylko 
to, co jej się należało, t.zn. Czadeckie, 
Spisz i Orawę. I szukaliby gwarancyj 
swego bytu nie u niemców, lecz u nas.

„TROSZCZCIE SIĘ O KRÓLESTWO 
BOŻE, A TA RESZTA BĘDZIE 
WAM PRZYDANA...“

Przykład słowacki nie jest odosob
niony. Czesi również rzucili się w o- 
bjęcia niemców, którzy ich państwo 
posiekali na kotlet i przekroili krzy
żowym cięciem wzdłuż i wpoprzek, 
linjami dwu eksterytorjalnych au
tostrad. A na nas klną i strzelają do 
naszych żołnierzy. Niemcy okazali si
łę i otrzymali wzamian nietylko Su
dety, lecz całą Czechosłowację aż po 
rumuńską granicę. Myśmy byli u- 
miarkowani w swych aspiracjach i 
dostaliśmy Śląsk zaolzański, czyli je
den podzielone przez nieskończoność 
(1 =  O).

Nie chcę być złowróżbnym proro
kiem, ale to samo może się powtó
rzyć z Węgrami i z Rumunją. Okaże 
się w ten sposób, że za dwa powiaty 
śląskie przefrymarczyliśmy, w na
szym targu z historją, całą Europę 
Środkową. Tak mści się brak wielkie
go celu imper jalnego. Gdybyśmy 
walczyli przedewszystkiem o to,
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Śląsk byłby nam i tak przypadł. Ale 
prócz Śląska mielibyśmy Polskę nad 
Dunajem. A tak mamy Niemcy w 
Karpatach.

OSZUSTWO CZY NAIWNOŚĆ?

Zapowiedziałem to, jeszcze przed 
konferencją w Monachjum, ale arty
kuł mój skonfiskowano. Podobno za 
to, że nie chciałem rozbioru Czecho
słowacji. Ba, ale ja zamiast rozbioru 
chciałem inkorporacji. Jasnem jest 
tedy, że skonfiskowano nie zato, lecz 
za ostrzeżenie, że nie wolno nam 
wpuścić niemców do Środkowej Eu
ropy. Czegóż dowodzi ta konfiskata? 
Aut - aut: Albo istnienia umowy pol
sko - niemieckiej, gwarantującej Pol
sce ochronę jej mocarstwowych inte
resów w basenie Dunaju, albo też ry
cerskiej lojalności na kredyt z na
szej strony.

Dziś niemcy brutalnie odmawiają 
swej zgody nawet na granicę polsko- 
węgierską. Gorzej: tworzą nam irre- 
dentę, u samych wrót Małopolski 
Wschodniej. Jeżeli więc istniała u- 
mowa polsko - niemiecka, to niemcy 
dopuścili się oszustwa. A jeśli była 
to tylko lojalność rycerska, to myśmy 
się „dopuścili“ karygodnej naiwności 
politycznej.

TO SĄ MAŁE NARODY

W jednych sprawach przejawiamy 
nadmierny kult realizmu i trzeźwo
ści, w innych nie mamy za grosz po
czucia rzeczywistości. W Europie 
Środkowej żyją narody małe. Nie 
można przemieniać perspektyw. Cze
si i słowacy zademonstrowali nam to 
naocznie. Małe narody odznaczają się 
tem, że imponuje im siła i najlepiej 
się czują w roli wasalów obcych po
tęg. Nie rozmawiajmy więc z nimi, 
jak z mocarstwami i nie traktujmy 
ich, jak równorzędne potęgi. Bo one

tego nie zrozumieją i wyczują w tem 
słabość. Tak jak kobiety.

Są to narody niedojrzałe jeszcze do 
pełnej samodzielności politycznej. 
Słowacy nie chcieli własnego pań
stwa, woleli autonomję w cieniu Pra
gi. Czechosłowacja wczoraj wegeto
wała w oparciu o Rosję, dziś chce we
getować w oparciu o Niemcy. Gdy
by Polska okazała moc i wolę wiel
kości, przyczepiłaby się chętnie do 
Polski. Niemcy rozumieją psycholo
gię tych małych narodów i wygrywa
ją na tem. My zaś wstydzimy się wy
stąpić otwarcie w roli imperjum, 
roszczącego sobie prawo do całej suk
cesji austro-węgierskiej.

SŁOWACJA MÓWI PO POLSKU

W krakowskim Instytucie Geogra
ficznym prof. Małecki wygłosił cie
kawy odczyt, z którego wynika, że za
sięg języka polskiego na Słowacji 
przelewa się daleko poza Karpaty się
gając na południu aż po obecną gra
nicę słowacko - węgierską. Nic dziw
nego, za Chrobrego Słowacja była 
częścią państwa polskiego. Miasta 
spiskie należały do nas przez szereg 
stuleci. A fale emigracji szły od XII 
w. po XVII wiek bez przerwy, z Pod
hala i z pod Wadowic.

Skądinąd wiadomo, że proces re
windykacji polskości odbywa się dzi
siaj żywiołowo na obszarze dawnych 
„królewskich miast spiskich“. Polacy 
wykazują największą siłę rozrodczą 
i dużą ekspansję ekonomiczną. Z 
wielkiej, czysto polskiej gminy 
Zdziar pod Kiermarkiem polacy e- 
migrują masowo do Ameryki, tam w 
zetknięciu ze środowiskiem polskiem, 
odradzają się narodowo. Wracając po
tem z dorobkiem do okolic rodzin
nych szybko powiększają stan posia
dania polskości. W takim np. Kier- 
marku polacy wykupili w krótkim 
przeciągu czasu 60% realności, bę
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dących w posiadaniu niemieckiem.
Nie bójmy się tedy myśleć i mówić 

o ekspansji polskiej na południe od 
Karpat. Bo kto ma do niej tam wię
ksze prawo: my czy niemcy?

NIE ZAWIĄZYW AĆ OCZU

Powiedziałem w artykule p.t. „Nie
miecka ziemia obiecana“, że „spra
wa ukraińska już jest na widowni“, 
W redakcji „ABC“ rozgniewali się 
wtedy na mnie. Biedacy, sądzili, że 
chowanie głowy w piasek nazywa się 
„wielką polityką narodową“. A tym
czasem niemcy już robią swoje. Trwa 
sobie, jak gdyby nigdy nic „Karpac
ka Ukraina“, anarchizują nam lud
ność Ziemi Czerwieńskiej, a poseł 
Mudryj zapowiada w Sejmie wnio
sek o autonomję dla Zachodniej U- 
krainy.

Nie jest to dobry i zdrowy w skut
kach proceder: zasłaniać narodowi o- 
czy na prawdę. Bo potem kończy się 
on tak dramatycznie, że naród wie
sza na latami tych, co go oszukiwali. 
Nie daj Boże, by doszło do tego u nas. 
To też zamiast zawiązywać mu oczy 
przepaską i pchać go w ten sposób ku 
katastrofie, trzeba określić wyraźnie 
rzeczywistość polityczną, stworzyć 
zdecydowany plan działania i nieu
gięcie go wykonywać.

KOZŁY I KOZIOŁKI

Dotychczas nic nie wskazywało na 
istnienie takiego planu. Gdybyśmy 
go mieli w sprawie ukraińskiej, nie 
byłoby koziołków, od ukrainizacji par 
force do pacyfikacji, i znów tam i na
przód. Jak to mówią: od ściany do 
ściany. I gdybyśmy mieli taką wła
sną linję w całokształcie naszej poli
tyki zagranicznej, nie trzeba byłoby 
machać kozłów od wspólnej akcji pol
sko - niemieckiej w Czechosłowacji, 
do wspólnej deklaracji polsko - so

wieckiej. Pomijam już posmak mo
ralny takich przeskoków i dezorjen- 
tację, jaką one wytwarzają w społe
czeństwie. Nie mogę jednak przemil
czeć strat, jakie powoduje taki brak 
„wielkiego planu“.

Na „lojalności“ niemieckiej wyszła 
Polska jak Zabłocki na mydle. Do
stała wprawdzie Śląsk Zaolzański, a- 
le została wyparta z całej niemal Eu
ropy Środkowej, zagrożona od po
łudnia przez bezpośredni napór nie
miecki, i przez irredentę ukraińską. 
Jak wyjdziemy na flircie z Sowieta
mi?

Dajemy wiele, ale nie dostajemy 
prawie nic wzamian. Daliśmy niem- 
com wyjście z izolacji i możność po
większenia państwa o 11 mil jon ów 
ludności. Teraz wzmacniamy ogrom
nie pozycję Sowietów, chylących się 
do katastrofy. Ale co z tego wyniknie 
dla nas? Czy aby nie spętanie sobie 
rąk w okresie, gdy istnieje możność 
rekompensaty strat przez ekspansję 
imperjalną na Wschodzie?

Br-

STUDENT Z BUKARESZTU

Ten młody chłopak, student z Bu
karesztu, który w pierwszej połowie 
listopada odwiedził nas w redakcji, 
miał łzy w oczach.

— Panowie — mówił — oni go za
mordują. Wy ich nie znacie. Niema 
takiej podłości, do której nie byliby 
skłonni moi rodacy z pokolenia star
szego. Wstyd o tern opowiadać wobec 
cudzoziemców, ale doprawdy nie da 
się ukryć. Jeżeli prasa zagraniczna 
nie ujmie się za Codreanu, oni go 
zabiją. Spieszcie się, bo będzie zapóź- 
no.

Zastosowaliśmy się natychmiast do 
prośby naszego przyjaciela rumuna. 
W MERKURYUSZU datowanym z 
20 listopada daliśmy sylwetkę pod ty
tułem „Korneljusz Codreanu, daw
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niej wódz młodych, obecnie kator- 
żnik“. Daliśmy też podobiznę zało
życiela Żelaznej Gwardji. Zrobiliś
my, co było można.

STAŁO SIĘ

Nasz artykuł w obronie Codreanu 
zakończyliśmy temi słowy:

Niedługo minie rok od wtrącenia Co
dreanu do podziemi. Jak świat długi 
i szeroki, ani jedna liga humanitarna nie 
zaprotestowała przeciwko temu wyroko
wi. Gdy wyrok spadnie na komunistę 
(exemplum Ossietzky), czy podpalacza 
kościołów, wszystkie histeryczki z Ligi 
Obrony Praw Człowieka, wszystkie ma- 
soniszcza z klubów demokratycznych 
wszczynają wielki lament. I prasa nik
czemna jest na ich usługi, i agencje tele
graficzne, i sale odczytowe. Za skrzyw
dzonym Codreanu nie ujmie się żadna 
p. Krahelska, żadna p. Wasilewska, żadna 
p. Sempołowska, bo one mają swych pro
tegowanych. Wiadomo jakich.

Nie łudźmy się, że Codreanu wyjdzie 
cało z katorgi. Gdyby nawet w Rumunji 
nastąpiły zmiany, gdyby oczyściła się w 
tym kraju stęchła atmosfera, więźnia za
tłuką kijami.

No i stało się to, o czem nam mówi 
nasz młody przyjaciel z Bukaresztu. 
W niespełna trzy tygodnie po tej roz
mowie Korneljusza Codreanu zabito.

ZBRODNIA

Większość gazet polskich ustosun
kowała się do wypadków rumuńskich 
obojętnie. Zwłaszcza gazety, które 
lękają się zadzierać z ambasadami. 
Urzędówkom nie wypada, co jest 
zrozumiałe, inne znów wolą nie ry
zykować. Bo to i wizy mogą w takiej 
ambasadzie odmówić, i zniżki kole
jowej nie dadzą, i order djabli wez
mą. Dzienniki lewicowe z niekłama
ną radością powitały wieść o zamor
dowaniu Codreanu. To też jest zro
zumiałe.

W rezultacie zaledwie kilka czaso

pism niezależnych uczciło pamięć 
bohatera. Przedruki z tych gazet da
jemy w naszym Przeglądzie Prasy.

Pisma o nieokreślonem obliczu oraz 
pisma redagowane przez bojaźliw- 
ców poprzestały na zamieszczeniu 
urzędowego komunikatu rumuńskie
go. Że Codreanu i jego trzynastu to
warzyszów usiłowali uciec z karetki 
więziennej, że po przepisowem o- 
strzeżeniu żandarmi strzelili i poło
żyli wszystkich trupem. Ani jeden 
nie był ranny, wszyscy padli na miej
scu!

No, no, co za fenomenalni strzelcy... 

JAK ICH ZABITO

Pozostawmy na boku te kłamstwa 
urzędowe. Niechże sobie rumuńska 
ajencja „Rador“ dalej tak pisze, my 
zajrzymy do gazet zagranicznych. 
Bo wszak są w Bukareszcie auten
tyczni korespondenci angielscy, któ
rym można zaufać. Jakże więc to 
było z tą ucieczką?

Przedewszystkiem nie było żadnej 
ucieczki. Korneljusza Codreanu i je
go towarzyszów zamordowano na 
dziedzińcu więziennym. Wyprowa
dzono ich, skutych kajdanami, i strze
lano im w tył głowy, na sposób cze- 
kistowski. Trupy załadowano do ka
retki więziennej i pogrzebano na bez
ludziu, zdała od osiedli.

Według rumuńskiego komunikatu

. ..........

Do tradycji -francuskich należy 
przysyłanie swoim sojusznikom jene
rała na pomoc: Dumourieza w roku 
1770, Ramońno w roku 1831, Wey- 
ganda w roku 1920. Tak przysłano 
Czechom jenerała Ponchet w roku 
1938. Na jenerała francuskiego so
jusznicy Francji zawsze mogą liczyć.

(MERKURYUSZ POLSKI z paź
dziernika 1938).
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urzędowego: „Uciekinierzy ponieśli
śmierć na miejscu. Władze zarządzi
ły natychmiastowe pogrzebanie 
zwłok, co też nastąpiło w środę w go
dzinach rannych“.

Jak widzimy, władze rumuńskie 
potrafią działać szybko i sprawnie.

Zapamiętajmy datę: Codreanu po
niósł śmierć w nocy z 29 na 30 listo
pada.

DWIE WILCZYCE

Dwie wilczyce przejdą do historji.
Jedna, która wykarmiła parę bliź

niąt i dała początek Rzymowi.
Druga, typ międzynarodowej pro

stytutki, która niesie zagładę ludowi 
rumuńskiemu... Madame Wilczyca.

Obie do historji przejdą.

PODRÓŻE

O tych rzeczach można już pisać 
otwarcie i jasno, bo wszyscy mniej 
więcej wiedzą, o co chodzi. Wystar
czy więc zestawienie faktów.

Minister Beck jeździł do Bukaresztu, 
by się upewnić, jakie stanowisko zaj
mie Rumunja wobec dążeń naszych 
do odbudowy granicy polsko - wę
gierskiej. Treść tych rozmów nie by
ła ogłoszona.

Po powrocie ministra Becka do 
Warszawy, król Karol rumuński wy
ruszył na objazd stolic europejskich. 
Według prasy zagranicznej, starał się 
o pożyczkę dla Rumunji. Czy chciał 
przytem zdyskontować projektowaną 
granicę polsko - węgierską? Należy 
przypuszczać, że tak.

Stwierdźmy, że w Londynie zabie
gi króla Karola nie spotkały się z 
życzliwem przyjęciem. Prasa angiel
ska dała dyskretnie do zrozumienia, 
że Anglję niedawno spotkał gorzki 
zawód z Czechosłowacją, która po 
otrzymaniu pożyczki oddała się niem- 
com pod opiekę.

Z Londynu król Karol pojechał do 
Paryża, gdzie wprawdzie bawił krót
ko, ale zdążył przeprowadzić rozmo
wę z przedstawicielami banków. 
Wracając, wstąpił do Rzeszy, by za
proponować naftę rumuńską. Podob
no była mowa o budowie rurociągu 
przez Słowaczyznę i przez korytarz 
zakarpacki.

Nie wiadomo, z kim król doszedł 
do porozumienia i kto da pożyczkę 
rumunom. Być może, bankierzy pa
ryscy, bo wówczas bawiła też we 
Francji Madame Wilczyca.

Zapamiętajmy datę: z podróży za
granicznej król Karol wrócił 29 li
stopada w godzinach popołudnio
wych.

OPOWIADANIE

Tu zrobię wstawkę. Przed dwoma 
czy trzema laty, jedząc śniadanie w 
wagonie restauracyjnym (poza gra
nicami Polski), zawarłem znajomość 
z pewnym jegomościem, jak się na
stępnie okazało — handlarzem broni. 
Z nudów, nie mając nic lepszego do 
roboty, gawędziliśmy kilka godzin. 
Handlowiec ów opowiedział mi o kło
potach związanych z jego fachem:

— Panie, co ja miałem za utrapie
nie z temi czołgami! Były to stare, 
zabytkowe tankietki, pamiętające 
jeszcze bitwę nad Sommą, poprostu 
szmelc. Nikt nie chciał ich kupić. 
Proponowałem abisyńczykom — od
rzucili. Potem zaczęła się wojna w 
Chinach, proponowałem więc chiń
czykom — też odrzucili. I wreszcie 
wkręciłem ten towar rumunom — 
wzięli bez szemrania, tylko przytem 
musiałem im dać w łapę po paczce 
banknotów.

Przeciwko takim właśnie obyczajom 
występował Korneljusz Codreanu. 
Był to pierwszy człowiek w Rumunji, 
który ukończył uniwersytet bez da
wania łapówek. Nietylko sam tak po
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stąpił, ale pociągnął za sobą kolegów.
Oburzenie zapanowało w kołach 

profesorskich, i w kołach towarzy
skich, i w kołach władz bezpieczeń
stwa. To też młodego reformatora 
szykanowano w fantastyczny sposób. 
Za to, że chce obalić odwieczne, u- 
święcone przez narodową tradycję o- 
byczaje. Codreanu jednak zawziął 
się, celu dopiął, ukończył studja bez 
„bakszyszu“ i sprawił, że dziś mło
dzież rumuńska ślubuje nie brać i nie 
dawać łapówek, nie kraść, nie szan
tażować, cenić cnoty rycerskie i żyć 
zgodnie z przykazaniami etyki.

Codreanu wytłumaczył swym mło
dym przyjaciołom, czem jest honor. 
A honor, dla starszego pokolenia w 
Rumunji, był pojęciem niezrozumia- 
łem.

ZA CO GO ZABITO?

Korneljusza Codreanu zabito nie- 
tylko ze względów politycznych. Po
tworne prześladowania, jakim podle
gają członkowie Żelaznej Gwardji, 
mają i inną przyczynę. Stara, zde
prawowana Rumunja wypowiedziała 
walkę Rumunji młodej, szlachetnej. 
Jest to walka ekonomiczna. Tam, 
gdzie łapówka jest podstawą bytu 
rodzin urzędniczych, gdzie łapówka 
jest zalegalizowana, inaczej być nie 
może.

Warto tu przypomnieć (pisaliśmy 
o tern przed rokiem czy też przed 
dwoma laty), że według praw ru
muńskich wzięcie łapówki przy kup
nie lub przy budowie krążownika 
jest karalne. Natomiast prawo nic nie 
wspomina o torpedowcach i o ło
dziach podwodnych.

Kto wie, czy nie dlatego właśnie 
rumuńskie sny o potędze morskie] 
kończą się na kontrtorpedowcach? 
A wszak kraj ten mógłby mieć cudo
wne porty i flotę, mógłby szachować

moskiewską siłę zbrojną na morzu 
Czarnem.

SKOŃCZMY

Et, nie chce się pisać o tej Rumunji, 
o maso wem mordowaniu więźniów, 
o złodziejstwach, o Madame Wilczy
cy.

Złóżmy hołd pamięci wielkiego pa- 
trjoty, pamięci jego towarzyszów. 
Żal chłopa, trudno.

*
Kiedy nadeszły depesze o zbrodni, 

zastanawialiśmy się w redakcji, jak 
zareagować? Wszak żadna liga nie 
ujmie się za młodzieżą rumuńską.

Bojkotować towary rumuńskie? 
Zdaje się, że z tego kraju sprowadza- 
my tylko winogrona. Więc w jaki 
sposób okazać im pogardę?

Ktoś rzucił pomysł, aby rumunom 
nie podawać ręki, nie wpuszczać ich 
do domów polskich, bojkotować na 
gruncie towarzyskim. Pomysł niezły, 
ale czy taki bojkot zaboli staro -ru- 
munów? Wszak w Anglji obywatele 
rumuńscy nie są wpuszczani do klu
bów, albowiem przy pokierze miewa
li zanadto wielkie szczęście. Tak, ru- 
muni i grecy nie są wpuszczani do 
klubów. Oswoili się z tym paragra
fem i nie protestują. To samo będzie 
u nas. Bo takiego trudno jest obrazić.

Z.

111111111111111111111111111111111111, щ и

DO CZYTELNIKÓW
Nasza koleżanka, p. Marysia R. prosi 

Szanownych Czytelników:
1) aby nazwiska i adresy na przeka

zach byli łaskawi pisać czytelnie;
2) aby wpłacali właściwe sumy za pre

numeratę (miesięcznie 1 zł. 50, kwartalnie 
4 zł. 20, półrocznie 7 zł. 20 i rocznie zł. 
14), a nie sumy zaokrąglane lub postrzę
pione;

3) aby przy zmianie t.zw. miejsca za
mieszkania zaznaczali ten fakt na prze
kazie;

4) aby nie gniewali się za usterki w 
ekspedycji, gdyż niezawsze administracja 
jest winna.
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M. J. Wielopolska

„Wid kińcia“
Kiedy nasz chłop rusiński zeznaje 

w sądzie, oświadcza zgóry, że będzie 
mówił wszystko „wid kińcia“ — od 
końca. Dlaczego nie wid początku? 
Nie wiem, bo zaczyna z reguły swoje 
zeznania od Adama i Ewy i ciągnie 
je z dokładnością godną lepszej spra
wy aż do wypadków, przez dany sąd 
zaczepionych. Inteligent publicysta 
czyni mniej więcej to samo, lecz bar
dzo często istotnie traktuje poruszo
ne zagadnienie wid kińcia, pomijając 
wszelkie antecedensy, przyczyny i 
źródła.

Obserwujemy teraz zachowanie się 
prasy żydowskiej i żydowskich pu
blicystów ad re mordercy, Herszla 
Grynszpana, zwanego przez jego kon- 
fratrów z Matin „le jeune Polonais“ 
i reakcji na ten mord w Niemczech. 
Nie myślę ekshibować tu moich oso
bistych zapatrywań na kwestję ży
dowską w Niemczech czy gdziekol
wiek, pragnę tylko zwrócić uwagę na 
fakt, jak dalece wid kińcia traktują 
publicyści żydowscy te sprawy, te 
mordy i te reakcje.

Ostatnio Kronika Tygodniowa 
„Wiadomości Literackich“ (kącik po
święcony wyłącznie kwestji żydow
skiej i Hitlerowi, tak jak „Epoka“) 
popisująca się od jakiegoś czasu roz
rzewniającym wręcz stosunkiem do 
Watykanu i kleru katolickiego, ude
rza z oślepłą fur ją w zarządzenia nie
mieckie i nowe antyżydowskie usta
wy, będące repliką na zbrodnię 
Grynszpana. Z tych ataków wyłania
ją się dwa zjawiska:

Pierwsze — narzeka kronikarz że 
„za czyn jednego młodego chłopca, 
każą odpowiadać wszystkim Żydom. 
Podobne rozszerzenie odpowiedzial
ności, (powiada) jest typowe dla 
t. zw. magicznego zestawienia pra- 
wodastwa, czyli zabijania krewnych

ofiary i wyrzynania całych plemion 
dla uspokojenia ducha zamordowa
nego“...

Kronikarz zapomina, że najdra
styczniejszym, najklasyczniejszym 
przykładem tego rodzaju magiczne
go nastawiania prawodastwa, takiej 
masowej odpowiedzialności za indy
widualny czyn, jest właśnie historja 
narodu żydowskiego. Księgi żydow
skie uczyły całe pokolenia (widocz
nie nie bez skutku), że masa odpo
wiada za jednostkę, którą wydała.

Czytajmy o wyjściu żydów z Egip
tu. Faraon naraził się Mojżeszowi, 
słusznie czy niesłusznie, lecz tylko 
Faraon, osobiście, a oto za karę stało 
się, że pomarły „wszelkie pierworod
ne w ziemi egipskiej, od pierworod
nego Faraonowego, aż do pierworod
nego pojmanej, która była w ciemni
cy i wszelkie pierworodne bydląt: 
nie było domu w Egipcie, w którym- 
by nie leżał umarły“... (Ks. Mojż. 
XII, 29, 30).

To jest pierwsze spostrzeżenie, któ
re czynimy, przerzucając Kronikę 
Tygodniową „Wiadomości Literac
kich“. Drugie — to fakt, że kro
nikarz zupełnie pomija szukania 
przyczyn zbrodni paryskiej i jej nie
mieckich konsekwencji, poza owym 
młodym „Polonais, Herszlem Grynsz- 
panem“ — szukania przyczyn we 
własnej choćby działalności pisar
skiej, własnej pp. Brandsteterów i in
nych, krzykliwie naganiających do 
aktów zemsty, samym składem wy
rażeń, insynuacji, kpin i ustawiczne
go szczucia.

Nikt się nie dziwi abominacji ży
dów do Hitlera, Mussoliniego, do to
talizmu wogóle, jak nikt się nie dziwił 
ich sympatji dla Sowietów, Czerwo
nej Hiszpanji, Czechosłowacji i t. p. 
ale między umotywowaną nawet nie
nawiścią a działaniem, jest duża prze
strzeń. Żyd nieinteligent może koły-
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sać w sobie ślepą, bezowocną i bezce
lową nienawiść. Żyd inteligent, jed
nak, powinien wyciągać z jawnych 
faktów konsekwencję i powiedzieć 
sobie, że już najwyższy czas nie na 
kalambury i wytrząchanie pięścią, ale 
na... odruch honoru. Nie chcą nas, ści
gają nas, gnębią nas i poniżają: szu
kajmy tedy z zaciśniętemi zębami 
wyjścia z impassu, rozwiązania sy
tuacji, definitywnie przegranej. Z 
rozpaczą w sercach, ze wściekłym 
gniewem rozsadzającym mózg, nakła
niajmy do rozwagi i przyłóżmy ręki 
do znalezienia wyjścia, do ufundowa
nia kapitałów potrzebnych na nową 
wędrówkę ludu wybranego, do zapo
bieżenia wszelkim zbrodniczym czy
nom protestu, bowiem one przyśpie
szą tylko gotującą się zwolna, nieod
wołalnie, ostateczną katastrofę na
szej djaspory.

Na nic gadania: „żydzi byli lojal
nymi, patrjotycznymi obywatelami 
niemieckimi!!!“ Każdy pojmuje po 
swojemu lojalność i patrjotyzm. Nie 
mieć odpowie na to bez wahania, że 
żydzi uważali np. iż w Radku Sobel- 
sohnie, w Liebknechcie i Rojzie Luk
semburg leży zbawienie Niemiec po 
debakli wojennej, a oni, niemcy, od
rzucili to zbawienie, odrzucili w kon
sekwencji żydów i — lawina się po
toczyła przez zbocza i stoki Europy,

Nie zapobieże jej żadna ręka, nie 
odmodli żaden kapłan — cały wysi
łek należy skupić na dążeniu, aby 
jaknaj mniej porwała ofiar za sobą 
i aby jej biegowi dać mniej więcej 
normalne ujście, mniej więcej dogo
dne dla dotkniętych jej pędem.

Hecowanie, szczucie na jednostki 
rządzące, opluwanie ich i szkalowanie 
do niczego nie prowadzi. Gorzki pro
blem trzeba potraktować nareszcie 
po męsku, nareszcie z godnością i ho
norem, z zaciśniętemi zębami, a nie 
po naiwniacku wid kińcia...

Nasi wfpółcześni
STANISŁAW PIASECKI

który rżnie prosto z m ostu
Pismo niezależne, nie subsydjowa- 

ne zjawia się zwykle na tym świę
cie wskutek mniej lub więcej dzi
wacznego zbiegu wypadków. Na- 
przykład wznowiony MERKURYUSZ 
zawdzięcza swe istnienie... kłopotom 
finansowym jego założycieli.

Tak, proszę Państwa. Kolega J. B. 
i ja pracowaliśmy kiedyś przed laty 
w pewnej gazecie, która nam wypła
cała pensję zaliczkami. Administra
tor starał się nam urwać, ile tylko 
mógł. Kręcił, kołował, kłamał jak z 
nut, umykał tylnemi drzwiami, uda- 
wał, że gó niema, odliczał, potrącał 
na jakąś kasę samopomocy, która ni
komu nie pomagała a wszystkim za
szkodziła, i w rezultacie tak nas wy- 
kierował, że należała nam się cztero
miesięczna pensja. Tej zaległości nie 
mogliśmy odebrać pod grozą utraty 
posad. Przyjemne stosuneczki, co?

Doprowadzeni do rozpaczy, wpad
liśmy wówczas na pomysł wyegze
kwowania należności jeżeli nie w go
tówce, to w innej postaci. A ponieważ 
oddawna świtała nam myśl wznowie
nia MERKURYUSZ A, poszliśmy do 
owego chlebodawcy z gotowym pro
jektem.

— Zamiast płacić, niech pan nam 
składa pismo na linotypie.

Chlebodawca zjeżył się, spochmur- 
niał. Był najwidoczniej zaskoczony.

— To zależy — powiada — co chce
cie zakładać. Jeżeli pismo kinowe, to 
nie dam druku, bo u nas jest stroni
ca kinowa i zrobilibyście mi konku
rencję. Jeżeli pismo wyścigowe, też 
nie dam druku. Jeżeli pismo dla ko
biet, też nie dam. O co właściwie pa
nom chodzi?

Z cudowną zimną krwią, nic nie
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tłumacząc, kolega J. B. wyjął z teczki 
makietkę MERKURYUSZA i poka
zał dostojnemu dyrektorowi.

— A co to? Cóż to jest? — zawołał 
nasz chlebodawca. — To jakiś antyk, 
czy coś dla archiwarjuszów?

— Tak, dla ar chiwarj uszów — po
twierdziłem skwapliwie.

Dostojny dyrektor zaczął się śmiać 
i długo dygotał w fotelu z ogromnej 
uciechy. A potem, poklepawszy nas 
protekcjonalnie po ramieniu, rzekł:

— Toto możecie sobie drukować. 
Powiedzcie panu Janowi , żeby zro
bił wam kalkulację. Powodzenia!

MERKURYUSZ wyfrunął w świat. 
Dostojny dyrektor zerkał na nas z 
politowaniem, a my przez czterna
ście tygodni z rzędu mieliśmy gra
tis skład linotypowy. Kosztowało nas 
tylko odbicie na płaskiej maszynie 
j papier (zaledwie tysiąc arkuszy). 
Koszty handlowe były żadne, gdyż 
buchalter ja mieściła się w notesie 
kieszonkowym. Oto w jakich warun
kach narodził się wznowiony MER
KURYUSZ. Teraz opowiem o panu 
Stanisławie Piaseckim i o jego piśmie, 
które powstało w okolicznościach nie 
mniej osobliwych. Ale przedtem kil
ka słów o stosunkach na rynku lite
rackim.

MONOPOL

Nie tak dawno, bo kilka lat temu, 
obok monopolu spirytusowego, solne
go i tytoniowego istniał jeszcze jeden 
monopol, przez władze państwowe 
nie zalegalizowany, a mimo to potęż
ny i przytem wielce szkodliwy.

Był to monopol na słowo pisane, 
kierowany przez dwu wybornych 
handlowców, którzy, dla zachwala
nia towaru, założyli tygodnik pod 
nazwą „Wiadomości Literackie“.

W tygodniku tym co pewien czas 
powtarzało się dowcipne przysłowie, 
że kto z Mieciem wojuje, ten od

Mięcia ginie (Miecio to jeden z wy
dawców). I tak było istotnie.

Ginęli poeci, ginęli krytycy i po- 
wieściopisarze. Monopol działał spraw 
nie. Każdemu, komu nie w smak by
ło płaszczenie się przed dwójką wy
bornych handlowców, „Wiadomości 
Literackie“ gotowały zgon i pochó
wek.

PROSTO Z MOSTU

Dzień pierwszy stycznia 1935 roku. 
Jest to data ważna i warto ją zano
tować, gdyż ukazał się wtedy pierw
szy numer nowego tygodnika litera
ckiego „Prosto z Mostu“. Wydawcą 
i redaktorem był p. Stanisław Pia
secki.

Każdy, kto wziął pismo do ręki, 
mógł się domyśleć, że p. Piasecki wy
powiada walkę monopolistom, owym 
dwu wybornym handlowcom, że chce 
powojować z Mieciem i nie zamierza 
od tegoż Mięcia ginąć. Zaczęła się 
więc walka. Redaktor Piasecki ude
rzył i, choć miał do czynienia z wro
giem wielokroć silniejszym, nie za
łamał się, zahukać się nie dał i w wy
niku rozbił monopol na polskie słowo 
pisane.

Narodziny „Prosto z Mostu“ też 
były połączone z bólami . Pismo to 
powstało z dodatku literackiego do 
jednej z gazet warszawskich. Doda
tek, redagowany przez p. Piaseckie
go, zajmował początkowo jedną stro
nę. Potem dwie, potem trzy, cztery 
i wreszcie sześć stron wielkiego for
matu. Wydawcy przerazili się nie na 
żarty, gdy p. Stanisław wyraził ży
czenie powiększenia dodatku do 
ośmiu stronic.

— Nie — powiadają — to jest sza
leństwo.

— W takim razie żegnam!
Zaskoczeni właściciele dziennika

nie wiedzieli co o tern myśleć, skoro 
redaktor Piasecki oznajmił, że się
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wyprowadza rie  sam, lecz wraz z do
datkiem literackim. Wyprowadził się 
i pociągnął za sobą kilku wybitnych 
literatów, którzy dawniej pisywali w 
owym dodatku. Była to zgrana ekipa 
z lat 1932 — 1935. Między innymi 
doskonały znawca literatury an
gielskiej Andrzej Mikułowski, po
pularny feljetonista Wojciech Wa- 
siutyński i wreszcie autor „Drogi 
przez wieś“ Wincenty Burek.

Wszyscy poszli za panem Stanisła
wem, by dzielić z nim dolę i niedolę. 
Zresztą perspektywy nieźle się przed
stawiały, gdyż zbuntowany dodatek 
literacki miał wiernych czytelników. 
Była więc pewność, że przyjaciele 
poprą nowe wydawnictwo, które na
zwano „Prosto z Mostu“.

MŁODY NARYBEK

Do tygodnika „Prosto z Mostu“ za
częli się garnąć młodzi. Wszyscy, któ
rym zbyt duszno było w Ipsie i w 
Ziemiańskiej. Nie bez uczucia dumy 
opowiada redaktor Piasecki o swem 
spotkaniu z Jerzym Pietrkiewiczem, 
wówczas osiemnastoletnim poecie. 
Dziś p. Pietrkiewicz jest kierowni
kiem działu literackiego w „Polsce 
Zbrojnej“. Jego „Wiersze i poema
ty“ ukazały się nakładem „Prosto z 
Mostu“.

Potem, z dalekiego Wilna odezwał 
się Konstanty Ildefons Gałczyński, 
wielce utalentowany poeta, pisujący 
przedtem w wydawnictwach lewico
wych. Obrzydło mu towarzystwo cy
ników, pokłócił się z nimi i ogłosił 
grzmiący manifest „Do przyjaciół 
Prosto z Mostu“, manifest będący w 
istocie aktem oskarżenia.

Dalej zjawił się u redaktora Pia
seckiego poeta-samouk z Łodzi, p. 
Konstanty Dobrzyński, o którym jesz
cze usłyszymy. Wreszcie należy się 
serdeczne wspomnienie młodej i wy

jątkowo zdolnej poetce p. Stefanji 
Szurlejównie, która niedawno poślu- 
biła.artystę - malarza p. Adama Kos
sowskiego.

I tak krok za krokiem, wytrwale, 
tygodnik „Prosto z Mostu“ zjedny
wał sobie coraz liczniejszych pra
cowników, torując drogę tym talen
tom, które bez życzliwego oparcia, 
kto wie, czy nie byłyby rozmyślnie 
zniszczone.

INNE NAZWISKA

Wymieńmy jeszcze kilka nazwisk. 
Na łamach „Prosto z Mostu“ ukazała 
się powieść Władysława Jana Grab
skiego „Kłamstwo“. Autor poruszył 
w niej zagadnienie młodego pokole
nia narodowców.

Jan Mosdorf zamieszczał prace o 
ideologji narodowo - radykalnej. Po
wstało z tego dwutomowe dzieło 
„Wczoraj i jutro“, wydane nakładem 
„Prosto z Mostu“.

Czesław Straszewicz drukował w 
piśmie p. Piaseckiego swą powieść 
„Mojżesz“, pozatem kilka nowel. 
Utwory te wywołały takie zacieka
wienie, że firma Gebethner i Wolff 
zwróciła się do młodego autora z za
pytaniem, czy nie ma jakiego rękopi
su do druku. Na to p. Straszewicz od
parł:

— Niedawno przynosiłem panom 
rękopis powieści, ale wasz kierownik 
p. Wat, zwrócił mi go po pewnym 
czasie, jako nie nadający się do 
druku. Z tego wnioskuję, że p. Wat 
wcale go nie raczył przeczytać.

Rzecz prosta, obok autorów rozpo
czynających karj erę, ukazywały się

ІШ ІІІІШ ІІІІІІІШ ІІІІШ ІІІІІІІІШ ІІІ

Hitler, Mussolini i Japonja — oto 
trzej najwięksi wrogowie świata.

(Prezydent Roosevelt w przemó
wieniu chicagowskiem w listopadzie 
1937 r.).
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w „Prosto z Mostu“ utwory znanych 
krytyków, poetów, powieściopisarzy 
i publicystów. Nie wymieniam ich, 
gdyż musiałbym sporządzić długą li
stę, a na to niema miejsca.

LATA UDRĘKI

W żadnej chyba dziedzinie pracy 
ludzkiej niema tak strasznej szarpa
niny nerwów, jak w redakcji pisma 
ideowego, walczącego o byt. Wiem 
coś o tern i dlatego z szacunkiem bio
rę do ręki te wydawnictwa, które 
kroczą własnemi drogami.

Stanisław Piasecki przeżywał bar
dzo ciężkie chwile. Pierwsze dwa lata 
istnienia „Prosto z Mostu“ były de
ficytowe. Redagując pismo, Stani
sław Piasecki musiał zarabiać pisy
waniem do gazet, by mieć pieniądze 
na zapłacenie za papier i druk. Do
piero Nowy Rok 1937 przyniósł zrów
noważenie budżetu, a dalsze miesią
ce stały się przełomowe dla wydaw
nictwa.

Dziś tygodnik „Prosto z Mostu“ 
daje już dochody. Skromne wpraw
dzie, ale wystarczające, by uchronić 
red. Piaseckiego przed klęską pisy
wania do innych czasopism. Założy
ciel „Prosto z Mostu“ może więc spo
kojnie poświęcać się pracy nad roz
budową własnego dzieła.

Zaznaczmy jeszcze, że w warun
kach niezwykle ciężkich red. Pia
secki wydał 10 (słownie dziesięć) to
mów utworów literackich, napisa
nych przez współpracowników. Pięk
ne i wartościowe książki. A czytelni
cy „Prosto z Mostu“ ufundowali z 
własnych szkatuł nagrodę literacką 
w kwocie 2 i pół tysiąca złotych. By
ła to odpowiedź na doroczną nagrodę, 
finansowaną przez „Wiadomości Li
terackie“, a przyznawaną tym auto
rom, którzy przedstawiali w hanie- 
bnem świetle przeszłość naszego na
rodu.

Stanisław Piasecki jest pracowity, 
wytrwały i odważny. Te trzy przy
miotniki najlepiej go charakteryzu
ją. Nie uląkł się terroru monopoli
stów, parował ciosy i sam przecho
dził do natarcia. Ostatecznego zwy
cięstwa jeszcze nie odniósł, ale roz
walił „ejruw“, którym kupczykowie 
z ulicy Królewskiej omotali polską 
literaturę .

Z.

Okruchy tygodnia
Bardzo ciekawe, jak prasa codzien

na spreparowała najbardziej intere
sujące przemówienie z ostatnich dni 
sejmowych, mianowicie mowę posła 
Dudzińskiego. Wziąć sobie stenogram 
tej mowy i plik dzienników warszaw
skich z niedzieli, zaczem porównać 
teksty — toż to prawdziwa satysfak
cja.

MOWA POSŁA DUDZIŃSKIEGO

Mowa posła Dudzińskiego składa
ła się z trzech części: dwu polemik 
(z Panem Premjerem i Panem Wice- 
premjerem) oraz wniosków synte
tycznych.

Pierwszej części streszczać nie bę
dziemy, jako, że uczyniła to, mniej- 
więcej dokładnie, prasa codzienna. 
Poprzestaniemy na sumarycznem pod 
kreśleniu, iż ta część mowy poświę
cona była wyborom i udziałowi w 
nich administracji, która, wedle słów 
p. posła „dała z siebie wiele, a w nie
których okręgach nawet zbyt wiele“. 
Fabrykowanie sejmu przez rząd, mó
wił p. poseł Dudziński, to metoda wy
chowawcza bardzo szkodliwa, zamiast 
bohaterów, których Polsce potrzeba, 
wychowuje tchórzów.

— Mam dowody ponadto — powie
dział poseł — że nietylko mylnie in
formowano ludność ale nawet wyrę
czano ją w głosowaniu!
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Otóż ten punkt mowy, o wyborach 
i administracji, prasa codzienna po
traktowała życzliwie. Wyjątkiem jest 
tu tylko „Wieczór Warszawski“, któ
ry całą tę część zamknął w jednem 
zdaniu.

„WRABIANIE W SŁAWKA“

Zato brak ten „W.W.“ powetował 
w inny sposób: zrobił z posła Dudziń
skiego „sławkowca“. Jest to objaw 
konsekwentnej metody politycznej, 
t.z. „metody wrabiania w Sławka“.

Dwie są metody polityczne, stoso
wane po redakcjach warszawskich. 
Jedna, metoda „wrabiania w konser
wę“, cieszy się popytem wśród publi
cystów t. zw. „fołksfrontu“. Druga 
metoda, „wrabiania w Sławka“ wię
ksze ma zastosowanie w prasie EKW 
(Eugenjusza Koncern Wydawniczy).

Autorzy tych metod są przekonani 
(persuadés), że obie firmy są tak 
skompromitowane politycznie, iż wy
starczy przeciwnika „wrobić“, czyli 
przyczepić do którejś z nich, aby go 
temsamem „wykończyć“. Stąd płynie 
lubość, z jaką „Robotnik“ o wszyst
kich swoich przeciwnikach ciągle wo
ła „konserwatyści“, a „Wieczór War
szawski“ — „sławkowcy“.

PYTANIE

Czy istotnie obie firmy są tak 
skompromitowane, jak to sobie wyo
braża prasa Fł - Fr i EKW — nie ku
szę się rozstrzygać. Sądzę jednak, że 
jest w tem dużo przesady, jeśli się 
zważy, że przecież pułk. Sławek od
niósł niedawno przytłaczający liczeb
nością głosów sukces w sejmie po
przednim, a jeden z najpoczytniej
szych w Warszawie dzienników, mia
nowicie „Słowo“ wileńskie nietylko 
otwarcie głosi swoje hasła konserwa
tywne, ale niemniej otwarcie apoteo- 
zuje pułk. Sławka.

Nie wnikając tedy w tę materję, 
inne kwestje chcę postawić:

Skąd płynie to przekonanie, a z 
francuska tłumacząc, te perswazje o 
tem, że wystarczy przeciwnika „wro
bić“ w Sławka, lub w „konserwę“, a- 
by go położyć? I w jakich to oczach 
tak kompromituje ludzi sympatja do 
konserwy, czy pułkownika Sławka? 
Gdzie to pułkownik Sławek i konser
wa są takie „bêtes noires“? Na jakiej 
ulicy? Czy na Rymarskiej?

I jeszcze inna kwestja: Jak jest na
prawdę? Bo, gdy już się mamy trzy
mać przysłów gallickich: dites la vé
rité et le diable s'enfuira. Jakże więc 
wygląda prawda?

DROGI NASZE SIĘ ROZESZŁY

A naprawdę było tak:
— Chociaż drogi nasze rozeszły się 

politycznie — powiedział poseł Du
dziński o pułkowniku Sławku _ to
jednak, jako legjonista, i tyloletni je
go współpracownik nie mogę przejść 
do porządku nad temi metodami, ja
kie były zastosowane w okręgu V 
(gdzie kandydował płk. Sławek. 
Przyp. MERK.).

I dalej poseł Dudziński zobrazował 
te metody, tak chlubnie świadczące
0 postępach techniki wyborczej pod 
egidą płk. Wendy.

A jak to swoim Czytelnikom zrefe
rował „Wieczór Warszawski"? Oto 
tekst:

W OBRONIE PUŁK. SŁAWKA

W ostry ton uderzył pos. Dudziński. Wy
stąpił przeciw praktykom wyborczym ad
ministracji, szczególniej w okręgu, gdzie 
kandydował płk. Sławek. Kwestjonuje 
chęć szczerej współpracy rządu z sejmem
1 t.d.

Potem kilka słów o krytyce OZN, 
praktyk z regulaminem sejmowym, 
dekretu antymasońskiego, sposobu za
łatwienia sprawy uchodźców żydów-
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skich i kropka. To wszystko.
O drugiej i trzeciej części mowy 

posła Dudzińskiego nic. I co jeszcze 
bardziej znamienne: w całej prasie
0 tej części mowy cisza.

A TO PRZECIEŻ CIEKAWE
Czemu? Czy te części nie były cie

kawe? Ba, i jak jeszcze!
Druga część mowy była bardzo 

szczegółową krytyką przemówienia p. 
Wicepremjera.

Pos. Dudziński przypomniał że w 
czerwcu p. Wicepremjer oświadczył, 
iż dobrobyt i siła państwa zależą w 
pierwszym rzędzie od dobrobytu w 
rolnictwie i przyrzekł, że rząd zrobi 
wszystko, aby utrzymać ceny żyta na 
poziomie opłacalności, czyli 20 zło
tych za kwintal.

— Jak wygląda realizacja tej obie
tnicy? — spytał poseł Dudziński — 
Czyż w Polsce słowo Wicepremjera 
nie obowiązuje?

— ...jakie rząd polski — mówił da
lej mówca — stwarza warunki pro
dukcji dla rolnictwa? Państwowe fa
bryki azotowe sprzedają polskiemu 
rolnikowi nawozy sztuczne po cenie 
dwa razy wyższej, niż estończykom
1 łotyszom, a później pan Wiceprem
jer ma pretensję do polskiego rolnic
twa, że na rynkach zagranicznych 
nie może wytrzymać konkurencji ze 
zbożem estońskiem i łotewskiem.

TROCHĘ LICZB

— ...Przytoczył pan, panie Wice- 
premjerze, liczbę dwu tysięcy kilo
metrów nowowybudowanych linij ko
lejowych w czasie istnienia naszej
II llI t llB IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllll

Republika nie potrzebuje uczo
nych.

(Opinja, sformułowana przez depu
towanego Fouquier - Tinville 5 ma
ja 1794 na posiedzeniu Konwentu, 
skazującego na śmierć Lavoisier‘a).

niepodległości. Wybudowaliśmy ich, 
dla ścisłości, około tysiąca ośmiuset 
kilometrów, czyli rocznie 90 km. Na
tomiast zaborcy nasi, których prze
cież nie można podejrzewać o chęć 
rozwoju gospodarczego naszych ziem 
budowali rocznie... 242 kilometry to
ru. Poważne liczby produkcji, przy
toczone przez pana Wicepremjera 
wyglądają zupełnie inaczej, gdy je 
porównamy z cyframi w innych kra
jach. Oto liczby, przytoczone przez 
„Gospodarkę Narodową“ organ u- 
rzędników ministerstwa skarbu oraz 
przemysłu i handlu:

— ...Niemcy wydobywali w roku 
1913 trzy i pół raza tyle węgla, co 
Polska, a Rosja zaledwie 71 procent 
tego, co Polska. W roku 1936 Niem
cy wydobyli węgla 5 razy tyle co 
Polska, a Rosja 4 razy tyle.

— ...Ropy naftowej w roku 1913 
Rosja dobywała 8,5 razy tyle co Pol
ska, Rumunja 1,7 razy tyle. W roku 
1936 Rosja wydobyła 54 (pięćdziesiąt 
cztery) razy tyle, co Polska, Rumunja 
zaś 17 razy tyle...

Liczb tych poseł Dudziński przyta
cza jeszcze długi szereg, wszystkie zaś 
dotyczą przemysłu skartelizowanego. 
W indywidualnym bowiem przemyśle 
jest o wiele lepiej:

— ...Kiedy w roku 1913 — mówi 
pos. Dudziński — niemcy zatrudniali 
8 i pół raza tyle wrzecion, co my, 
dziś zatrudniają tylko 5 razy tyle — 
czyli stosunek wybitnie się poprawił. 
Rosja zatrudniała wówczas 5,8 razy 
tyle wrzecion, co my — dziś tylko 5 
razy. Jeszcze jeden dowód, jak poli
tyka kartelowa, którą prowadzi rząd, 
jest szkodliwa dla gospodarki naro
dowej.

TRZY PAŃSTWA

— ...Pan Wicepremjer wyznał, że 
nie ulega złudzeniu, iż potęga pań
stwa i siła narodu jest wprost pro
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porcjonalna do ilości wydawanych 
pieniędzy. Powiedział, że są państwa, 
realizujące w wielkim stylu rozwój 
potęgi, które wydają znacznie mniej 
od innych.

— Szkoda, że Pan Wicepremjer nie 
zacytował tych państw. Ja znam tyl
ko trzy takie państwa — to Niemcy, 
Włochy i Japon ja — ale wszystkie o- 
ne są złym dla Pana Wicepremjera 
przykładem. Wszystkie one zdołały 
uzyskać nadzwyczajny rozwój gospo
darstwa narodowego, dzięki planowi 
gospodarczemu, dzięki przedewszyst- 
kiem wyeliminowaniu złota, jako pod
stawy waluty. Sądzę, że prędzej, czy 
później będziemy musieli iść śladem 
tych państw, jeżeli naprawdę chcemy 
zrealizować hasło Marszałka Piłsud
skiego o wyścigu pracy.

Mowę swoją poseł Dudziński zakoń
czył apelem o wielkie koncepcje we 
wszystkich resortach państwowych, 
a przedewszystkiem o wielki plan go
spodarczy.

— Wiem, co mi odpowie pan Wice
premjer*— brzmiały ostatnie słowa 
posła Dudzińskiego — dajcie mi do 
wielkiego planu gospodarczego od
powiednie warunki polityczne, daj
cie mi prawdziwe zjednoczenie naro
dowe. W tym stawianiu sprawy tkwi 
zasadniczy błąd: prawdziwe zjedno
czenie narodowe może się odbyć na
wet ponad głowami przywódców, a- 
le tylko przy wykonywaniu wielkich 
planów. Inwestowanie małych pla
nów, może dać tylko małe zjednocze
nie.

Tę oto część mowy zgodnie pominę
ła prasa codzienna, co sprawia, iż 
MERKURYUSZ, wierny jednemu z 
pomiędzy swych haseł: pisać o tern,
0 czem milczą inni — streszcza ją tu 
obszernie.

Dodajmy jeszcze, że wobec drugiej
1 trzeciej części mowy najlepiej, 
wprost kapitalnie spisał się „Robot

nik“. Streściwszy pokrótce to, co po
seł Dudziński mówił o wyborach, „Ro
botnik“ tak skończył:

Pozostałą część mowy poseł Dudziński 
poświęcił żydom i masonom.

To się nazywa zapędzić przeciwni
ka w kozi róg. Tak strasznym szty
chem można człowieka śmiertelnie 
zdenerwować. Niewątpliwie, otrzy
mawszy ten zabójczy sztych, pos. Du
dziński leży teraz z głową obwiąza
ną ręcznikiem i zażywa kogutki, a re
daktorzy „Robotnika“ przepijają do 
siebie u Herbsta i zacierając ręce, 
przygadują między jednym, a drugim 
kieliszkiem: aleśmy mu dogrzali! Ale 
dostał!

BIGOS POLITYCZNY

Chętnie bym wypłacił dwa złote 
żywą gotówką temu, ktoby mi w 
pzystępny sposób wytłumaczył zasa
dy, wedle których robi się dzisiejszy 
bigos polityczny? Kto tu idzie z kim 
i przeciwko komu?

Bo tak: podział na sanację i opo
zycję już dawno należy do przeszło
ści. Wczorajsi młodzi „narodowcy“ 
są dziś największymi wiernusiami re
żimu, a starzy legjoniści prowadzą o- 
pozycję. Wprost obrzydzenie brało 
patrzeć, jak się np. p. Stahl zasługi
wał łasce pańskiej na jednem z ostat
nich posiedzeń sejmu, jak przerywał, 
jak puszczał dowcipy, jak podskaki
wał. Największy wiernuś w całym 
sejmie. I przeciwko komu tak wiernie 
służył? Przeciwko p. Dudzińskiemu, 
staremu legjoniście. Niepowstrzyma
na ochota brała człowieka krzyknąć 
z galerji:

— Panie Stahl! Nie bądź Pan taki 
wiernuś! Łaska pańska na pstrym 
koniu jeździ!

Ale nie koniec na tern: szef Ozonu 
występuje nagle z atakiem... przeciw
ko p. Wicepremjerowi Kwiatkowskie
mu! Poddaje druzgocącej krytyce ca-
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ły plan gospodarczy rządu, boć prze
cież plan p. Wicepremjera jest chyba 
planem całego rządu?

Cóż to więc się dzieje? Konflikt na 
linji Rząd — Ozon, czy też ...obawa 
przed konkurencją? Bo uchwały „Za
rzewia“ żądającego rozszerzenia ram 
„zjednoczenia narodowego“ na opo
zycjonistów narodowych brzmią na
der charakterystycznie.

TYLU MONTERÓW

Mój Boże! Tylu jest monterów te
go zjednoczenia narodowego i wciąż 
montaż kuleje. Czemu? Czy to może 
wedle przysłowia: gdzie kucharek
sześć, tam niema co jeść?

Czy też może... tylko jedna PKO 
posiada te dwie znane i tak szeroko 
reklamowane, a tak potrzebne zale
ty?

PYTANIE DLA ZNAWCÓW

A teraz przejdźmy do innej ma- 
terji. Pytanie dla znawców:

— Czy mason, po rozwiązaniu lo
ży, przestaje być masonem?

Znawcy odpowiadają, że nie. We
dle konstytucyj masońskich „brat 
śpiący“, czyli mason, który wystąpił 
z loży, jeśli posiada stopień wyższy, 
obowiązany jest zawsze wykonać po
lecenie, otrzymane od zwierzchności 
wolnomularskiej.

W praktyce więc człowiek, który 
raz wstąpił do loży, staje się niewol
nikiem masonji na zawsze.

ILLO TEMPORE

Bibljofile znają jeden z białych 
kruków, gruby foljał, p.t.

Gerardi Mercatoris 
Atlas 
sive

Cosmographie meditationes 
A.D. 1630 

Amstelodamo

Otóż w tym to foljale, na stronie 
297, znajduje się taka oto relacja o 
Polsce:

Zbrodni i grabieży nie zna naród 
i dlatego w miesiącach letnich powo
zem, w zimowych saniami, przejeż
dżać można wśród najpewniejszego 
bezpieczeństwa i bez najmniejszej o- 
bawy przez lasy, pola i niezmierne 
równin przestrzenie.

Ciekaw jestem, coby wielki Mer- 
cator napisał dziś w tej materji?

J. B.

INNY FOLJAŁ

Gdy już jesteśmy przy białych 
krukach i geografji, zacytujmy jesz
cze jeden wyjątek. W posiadanym 
przezemnie rękopisie D‘Clinga p.t. „O 
nauce Geograficznej“ (r. 1766) czy
tam:

lak wielka iest liczba Obywatelów 
w Polszczę? Według Geografa Bu- 
szynga 22 milionów, ale podług Ta
beli Chronologiczney Xiędza Wiś
niewskiego, znayduią się w Polszczę 
i Litwie (które 3 razy większe są, iak 
Anglia, a trochę większe, iak Fran
cy a) 6.500.000, między któremi znay- 
duie się 1.200.000 Żydów; przecie we
dług ostatniego opisania znaydowało 
się tylko 585.617 Żydów.

K. G.

LICZBA NIEZBYT ŚCISŁA

Liczba powyższa nie jest ścisła. We
dle miarodajnych obliczeń, w drugiej 
połowie XVIII wieku było w Polsce, 
na około 10 miljonów ludności (przy
pominamy: w granicach z przed roku 
1772) zaledwie ponad 400 tysięcy ży
dów. Poczynając od rozbiorów, licz
ba ta poczęła szybko wzrastać i już 
np. w samym tylko Księstwie War- 
szawskiem było ich przeszło 400 ty
sięcy.

W latach 1800-tych jeszcze ani je-
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den z domów w Warszawie nie nale
żał do żyda. A przejdźmy się dziś No
wym Światem, lub Marszałkowską 
i przeczytajmy nazwiska na tablicz
kach domów.

KWESTJA ŻYDOWSKA

Zdumiewający jest spokój, z jakim 
dyplomacja polska traktuje głosy an
gielskie i francuskie o kwestji ży
dowskiej (kiedy już mówimy na ten 
temat).

Przecież chyba niema w dziejach 
przykładu większej obłudy, niż te 
głosy. Pan Hoare, na propozycje 
wpuszczenia żydów do posiadłości 
brytyjskich, odpowiada z emfazą, pod
nosząc ręce do góry:

— Przyjęliśmy już 11 tysięcy ży
dów! Jedenaście tysięcy żydów!

— Kochany Panie Hoare — powi
nien odpowiedzieć na to dyplomata 
polski — wydrukuj pan swoją odpo
wiedź w „Punchu“, to będzie na właś- 
ciwem miejscu. Jednak w rozmowach 
ministerjalnych obejdzie się bez 
kpin. Pan przyjął 11 tysięcy żydów i 
woła pan o tem na cały świat? A u 
nas, w jednym tylko Zbąszyniu sie
dzi siedem tysięcy żydów, wyeksmi
towanych z Niemiec! Dość tych kpin, 
panowie anglicy, albo, albo:

Albo mamy brać na ser jo wasze 
humanitarne frazesy o żydach i w ta
kim razie dzielmy się żydami uczci
wie: każdy kraj niech dostanie swcb 
je pół procent, które nań wypada ze 
statystyk żydów i arjów.

Albo wasze frazesy są obłudą, nie 
myślicie wcale o losie żydów, uważa
cie ich za lokatorów uciążliwych i w 
takim razie nie macie prawa zabraniać 
nikomu eksmisji tych gości.

Dobry sobie taki pan Hoare. Je
denaście tysięcy żydów rozpuścił w 
dwustu miljonach mieszkańców Im- 
perjum i powiada, że roztwór już jest 
nasycony. J • B.

Reieftr MERKVRYVSZA— ■"A ' ■— 1 - "■3
Przebaczenia nie będzie

Bywają zbrodnie, za które niema 
przebaczenia.

Nie przebaczyliśmy jeszcze Genze- 
rykowi spustoszenia Rzymu i nie za
nosi się na to, byśmy mieli o tym 
szczególe zapomnieć. Utkwiło też 
nam w pamięci bombardowanie ka
tedry w Reims, bombardowanie Lo- 
wanjum, bombardowanie Ypres. Oko
licznością łagodzącą może być tu 
chyba fakt, że wszystkie te zbrodnie 
zrodziły się w zawierusze wojennej, 
ze były dziełem ludzi półprzytom
nych, doprowadzonych do szału.

Jakże więc ocenie rodzaj potwor
ności, dokonanych na zimno, z wy
rachowaniem, w sposób systematycz
ny?

*
O książce p. François d‘01ay*) 

wspomniałem już przed kilku laty 
(MERKURYUSZ z 16 stycznia 1934 

•roku), ale wówczas nasze pismo mia
ło nakład piętnaście razy mniejszy, 
niż dziś. I dlatego, bez obawy zasłu
żenia na zarzut, że się powtarzam, 
omówię tę pracę jeszcze raz, nieco 
obszerniej.

PONURA KSIĄŻKA

Niema żadnego patosu w książce 
p. d‘01ay, są tylko zwięzłe opisy 
i zdjęcia fotograficzne. Opisy barba
rzyńskiego niszczenia zabytków w 
Siedmiogrodzie. Relacje obejmują o- 
kres od 1918 roku, czyli od wkrocze
nia do tego kraju rumunów, i koń
czą się na ostatnich miesiącach roku 
1930. Autor zebrał dane dotyczące 
dwunastu lat gospodarki rumuńskiej.

*) François d‘01ay „La campagne de 
destruction“, Budapeszt 1931.
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Na dalszych stronicach książki jest 
mowa o podobnem postępowaniu 
władz czeskich i władz serbskich w 
oderwanych od Węgier prowincjach. 
Nikt jednak nie dorównał rumunom 
w dzikiej furji, z jaką tępili wszelkie 
ślady tysiącletniej kultury węgier
skiej. Była to fur ja parwenjusza, 
który za własną małość chce doku
czyć możnemu niegdyś sąsiadowi.

Streścimy więc najważniejsze ustę
py z książki p. d'Olay, powstrzyma
my się od jakichkolwiek porównań 
i komentarzy, gdyż samo podanie 
kilku epizodów najzupełniej wystar
czy. Pozwolimy sobie tylko na uwa
gę, że ani traktat Trianon, ani Liga 
Narodów, ani żadne z mocarstw, nikt 
nie wziął w obronę dzieł sztuki w 
Siedmiogrodzie. Panom tego świata 
zależało więc na tem, aby poznikały 
zabytki kultury, która przez długie 
wieki jednoczyła wielojęzyczne ple
miona katolickie.

Przechodzimy do opisu wypad
ków. Nazwy miejscowości podajemy 
w brzmieniu węgierskiem, według 
książki d‘01ay‘a.

LUDWIK KOSSUTH

Wielki patrjota Ludwik Kossuth, 
przywódca powstania 1938 roku, przy 
jaciel Józefa Bema, miał mnóstwo 
pomników w Siedmiogrodzie. Trud
no zrozumieć, dlaczego władze ru
muńskie, w innych wypadkach leni
we i opieszałe, wykazały niepospoli
ty ferwor przy niszczeniu tych właś
nie pamiątek.

W Aradzie, mieście nawskroś wę
gierskiem, stał pomnik Kossutha, 
dzieło Edwarda Margö. Gdy zjawiły 
się tam wojska rumuńskie, na szyję 
figury zarzucono linę stalową. Sześć 
koni artyleryjskich nie mogło dać 
rady, wobec czego sprowadzono trak
tor. I Kossuth runął. Teraz rośnie tam 
trawa, niema śladu.

W Nagy - Szalonta (dziś Salonta- 
Mara) stał bronzowy pomnik Kos
sutha, wykonany przez Andrzeja 
Tóth. W podobny sposób, jak w Ara
dzie, zarzucono linę stalową z zaprzę- 
żonemi końmi i rzeźbę obalono.

W Zsombolya pomnik Kossutha 
wysadzono w powietrze dynamitem.

W Nagy - Karoly (dziś Cereü- 
Mare) stał sześciometrowy posąg 
Kossutha, wykonany przez Kallosa. 
Rumuni, jakby wstydząc się miesz
kańców, zniszczyli dzieło podczas 
nocy, również z pomocą koni artyle
ryjskich. Warto zanotować, że w wy
dawnictwach turystycznych dla cu
dzoziemców propaganda rumuńska 
stale posługuje się podobiznami oba
lonego posągu.

NOCNY POGROM

O wypadkach, jakie rozegrały się 
w Maros Vasarhely (dziś Targui Ma- 
resului) zachowało się świadectwo 
bezstronnego widza. Był nim amery
kanka Sydney B. Snów, który tam 
się znalazł przypadkowo. Jegomość 
ten złożył o wszystkiem raport pew
nej komisji amerykańskiej, a odpis 
dokumentu ogłosił w Budapaszcie.

Otóż według tego świadka, w nocy 
z 27 na 28 marca 1919 roku, władze 
rumuńskie nie pozwalały mieszkań
com wychodzić na ulice. Zakaz ten 
umotywowano wrzeniem w garnizo
nie (!) i niemożliwością uspokojenia 
żołnierzy.

Bo też żołnierze rumuńscy nieźle 
sobie hulali przez całą noc. Zmietli 
z powierzchni ziemi wszystkie dzieła 
sztuki w tem mieście. Zaczęli od po
mnika Kossutha, dalej zniszczyli po
mnik Józefa Bema, pomnik Rakocze
go, pomnik Petöfiego i statuę Wolno
ści. Był to pogrom, tem różniący się 
od zwykłych pogromów, że nie tę
piono żywych ludzi, lecz podobizny 
zmarłych.
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Przy sposobności zdemolowano 
chlubę miasta, Pałac Oświaty. Znisz
czono w nim malowidła na ścianach, 
mozajki, witraże i rzeźby.

METAMORFOZY

Rumunja jest niesłychanie uboga 
pod względem pomników. To też, po 
pewnym czasie, władze rumuńskie 
wpadły na myśl wyzyskania resztek 
potrzaskanych zabytków. Naprzykład 
w mieście Maros Vasarhely ocalał 
tułów Petöfiego, lecz tylko tułów bez 
głowy. Jakiś artysta z Bukaresztu 
dorobił głowę, na cokole umieszczo
no nowy napis i w ten sposób po
wstał pomnik „nieznanego żołnierza 
rumuńskiego“.

Ludność miejscowa nazywa go 
„Vasi“ (zdrobniale od Wasyl), gdyż 
jest to imię najpospolitsze wśród ru- 
munów. Pewnega ranka, na szyi z 
dosztukowaną głową znaleziono ta
bliczkę a na niej napis: „Gdy będzie
cie uciekać, zabierzcie mnie ze sobą— 
Vasi“.

Od tej chwili przed tym osobliwym 
pomnikiem palą się lampy łukowe, 
a wartownik nie pozwala zbliżać się 
przechodniom.

BEM I PETÖFI

Z zawziętością, której nic nie tłu
maczy, władze rumuńskie niszczyły 
podobizny naszego rodaka Bema, 
którego kult w Siedmiogrodzie był 
bardzo żywy. Wszędzie, gdziekolwiek 
stał pomnik, teraz niema śladu; po
trzaskano młotami wypukłorzeźby, 
potrzaskano też tablice pamiątkowe.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l .........U l ........... Ш И

Barykad nie wznosi lud; ja znam 
tych, co je wznoszą; nie tworzą oni 
narodu, ale stowarzyszenie.

(Benjamin d'Israeli, w liście do 
królowej Wiktorji).

Znikły pomniki wyobrażające Be
ma ze swym przyjacielem, Aleksan
drem Petöfim. W zapomnienie po
szedł mały domek w parku pod Se- 
gesvarem, gdzie leżały nagromadzone 
pamiątki po młodym poecie. Jedyny 
Petöfi, który przetrwał nawałę, to 
ten z Maros Vasarhely, z doklejoną 
głową.

KRÓL MATEUSZ KORWIN

Najwspanialszym pomnikiem na te
ry tor j um dzisiejszej Rumun j i jest 
statua króla Mateusza Korwina w 
Koloszwarze. Wspaniały ten zabytek 
miał podzielić los innych pomników 
w tem mieście. Figurze konnej od
trącono miecz i ostrogi. W dniu ru
muńskiego święta narodowego, 4 
sierpnia 1919 roku, różni mówcy 
wchodzili na cokół i pluli posągowi 
w twarz (scena ta była uchwycona 
przez aparat fotograficzny jednego 
ze świadków).

W listopadzie 1921 roku rumuni 
naprawili pomnik i wyryli na nim 
rumuński napis „Matei Corvinul“. 
W książkach szkolnych, wydanych w 
tymże roku, Mateusz Korwin został 
uznany za rumuna, który wskutek 
zagmatwań politycznych znalazł się 
na tronie węgierskim. Dziś pomnik 
w Koloszwarze jest chlubą Ru- 
munji (!) i jako taki figuruje w prze
wodnikach oraz na pocztówkach pro
pagandowych.

INNA CHLUBA RUMUNJI

Humorystyczny posmak miało prze
jęcie przez władze rumuńskie uni
wersytetu w Koloszwarze. Główna 
fasada tej uczelni była ozdobiona 
rzeźbą wyobrażającą Franciszka- 
Józefa I w otoczeniu figur alegorycz
nych.

Ponieważ uniwersytet otrzymał 
nową nazwę ku czci króla Ferdynan
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da, artyści bukareszteńscy załatwili 
się z trudnościami szybko i w sposób 
subtelny. Pozmieniali napisy, doro
bili herby rumuńskie, odpiłowali gło
wę Franciszkowi i przymocowali w 
temże miejscu głowę króla rumuń
skiego.

W rezultacie na fasadzie uniwer
syteckiej znalazł się król Ferdynand 
w mundurze cesarza austrjackiego, 
otoczony figurami alegorycznemi, 
które wyobrażają hołd prowincji wę
gierskich. Wyszło bez sensu, ale ta
nio kosztowało.

MOZOLNE NISZCZENIE
Z pośród kilkudziesięciu opisów 

wybieramy jeden, charakteryzujący 
postępowanie władz rumuńskich.

W Szekely - Udwarhely stał mono
lit ku pamięci tysiąclecia istnienia 
Węgier. Rumuni kilkakrotne chcieli 
ten pomnik zniszczyć. Pewnego razu 
sprowadzono dwudziestu żołnierzy z 
oskardami. Udało im się tylko uszko
dzić lwy kamienne, zdobiące postu
ment.

Wobec ponawianych prób zniszcze
nia zabytku, ludność miejscowa 
zwróciła się z prośbą do władz ru
muńskich, aby pozwoliły przewieźć 
monolit na cmentarz i tam go pozo
stawić. Przychylna odpowiedź na
deszła z Bukaresztu dopiero w roku 
1925, czyli w sześć lat po zajęciu 
miasta przez rumunów.

Gdy prace były już rozpoczęte, 
władze lokalne zdecydowały, że po
mnik ma być przewieziony nie na 
cmentarz, lecz do zakładu kamieniar
skiego. Tak też się stało. Przedsię
biorca - kamieniarz przepiłował mo
nolit na kilka części.

STOJĘ SAMOTNY...

Wyjątkowo drogim zakątkiem dla 
węgrów była skała opodal Erdöd, 
gdzie Aleksander Petöfi napisał

wiersz zaczynający się od słów „Sto
ję samotny nad brzegiem jeziora“.

Pierwsze słowa tego utworu wy
ryli wielbiciele poety na ścianie skal
nej. Pozatem w miejscu, gdzie Petö
fi pisał, wznieśli pomnik kamienny.

Dziś niema pomnika, a napis na 
ścianie zatarto.

PATRONA HUNGARIAE

Czarni, włochaci popi rumuńscy 
prześcigali się w niszczeniu przed
miotów kultu katolickiego. Szli czę
sto na czele żołnierzy, zachęcając ich 
do świętokradztwa. Stopniowo po
znikały w Siedmiogrodzie stare, cen
ne rzeźby ludowe, figury Madonny 
patronki Węgier, figury świętych 
Stefana i Władysława, tak liczne 
niegdyś w tym kraju.

Kilka słów wypada też poświęcić 
legendarnemu ptakowi, który przy
wiódł węgrów, przed tysiącem lat, 
nad Dunaj. Ptak ten zwie się Turul 
i w ornamentyce węgierskiej gra 
mniej więcej taką rolę, jak u nas 
orzeł biały. Otóż rumuni nie pozosta
wili w Siedmiogrodzie ani jednego 
Turula. Marmury, odlewy bronzowe, 
reliefy, wszystko poniszczyli. Gdy 
wojska rumuńskie wkraczały do 
miast, Turul stawał się celem dla kul 
karabinowych.

GOŚCIE W OGRÓDKU

Nie możemy przedłużać tych opi
sów, gdyż stałyby się monotonne. 
Pozwolimy sobie, na zakończenie, 
przytoczyć jeden obrazek, dla stosun
ków rumuńskich wysoce charaktery
styczny.

Franciszek Külley, emerytowany 
dyrektor kopalni, miał w Lupeny 
willę z ogrodem. W ogrodzie stała 
rzeźba słynnego artysty Miłokaja 
Izso (1831 — 1875), wyobrażająca 
pastuszka w smutnej zadumie.
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Pewnego ranka do ogrodu wtarg
nął pop rumuński w towarzystwie 
dwu rodaków - inżynierów, pp. Gran
di i Olariu. Wynieśli pastuszka na 
ulicę, potłukli na kawałki, poczem 
wrócili do ogrodu i zatknęli tam 
sztandar rumuński. Oświadczyli, iż 
rzeźba obrażała ich patrjotyczne u- 
czucia. Dyrektor Külley nie uzyskał 
zadośćuczynienia przed sądem.

DZIEŁO BARBARZYŃCÓW

O smutnym losie zabytków wę
gierskich, w prowincjach oderwa
nych można znaleźć dane w buda
peszteńskim miesięczniku „Revue de 
Hongrie“. Zgroza ogarnia, gdy się 
czyta te suche sprawozdania. Zgro
za i gniew, że taka hołota przez 
wszystkich pogardzana, śmie podno
sić rękę na dzieła sztuki.

Cóż, my tu węgrom niewiele pomóc 
możemy. Zdaje się jednak, iż rząd 
polski ma prawo zainteresować się 
resztkami pomników jenerała Wojsk 
Polskich, Józefa Bema. Poobalane 
rzeźby leżą podobno w szopach i za
kamarkach. Moglibyśmy je wszak 
wyhandlować od rumunów. Dać im 
za to trochę butów dla wojska, tro
chę sukna na mundury i dużo łapó
wek w taniej walucie rumuńskiej. 
Będą z tego dumni. A my ofiaruje
my odzyskane posągi naszym przy
jaciołom węgrom. Zasłużyli na to. 
Podziękujmy im za życzliwość, jaką 
nam okazali w roku tysiąc dziewięć
set dwudziestym.

Z.
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To nie wyborcy rządzą Francją. 
Francją rządzi trzysta rodzin z Rot- 
schildami na czele.

(Deputowany Doriot, b. komuni
sta, w przemówieniu w St. Denis 
11 października 1936 roku).

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.)

,! F  S n S D m T O L T
Paryż, 2 grudnia

Ze wszystkich spraw najsilniej teraz 
chwyta węgrów za serce sprawa Rusi Za- 
karpackiej. Zresztą nietylko ich, bo i po
laków, którzy chcą odzyskać wspólną 
z węgrami granicę przez przyłączenie Za- 
karpacia do Węgier.

*
Trzeba zresztą przyznać, że rozwiąza

nie kwestji wysuwane przez te dwa kra
je (Polskę i Węgry) nie jest pozbawione 
zdrowego sensu. Wszak od stuleci Ruś 
Zakarpacka należała do Węgier.

I cokolwiek by się mowiło o prawie 
stanowienia o własnym losie ludu tak ma
ło rozwiniętego, jedno jest pewne, że 
przyłączenie tego kraju do Budapesztu 
jest bez porównania silniej uzasadnione, 
niż utrzymanie przy dalekiej Pradze, z 
którą Zakarpacie było związane zaledwie 
lat dwadzieścia.

(Z artykułu „Bohême . Slovaquie- 
Ruthenie“).

__ i f f

Pourquoi Pas?
Bruksela, 2 grudnia

To było do przewidzenia. Od pewnego 
czasu w stosunkach między Warszawą a ' 
Berlinem powiał dość wyraźny chłód. 
Najwidoczniej pułkownik Beck czuje się 
dotknięty trudnościami, jakie mu zgoto
wano wobec żądań wspólnej granicy pol
sko - węgierskiej, a co mogłoby źle wpły
nąć na budowę głośnej (fameuse) barje- 
ry od Bałtyku po morze Czarne, która we
dług jego obliczeń, ma uchronić Polskę 
przed zderzeniem na polskiem terytor- 
jum armji sowieckiej z niemiecką.

Odczuwając głęboko urazę, wiedząc po- 
zatem, że Hitler ma w zanadrzu projekta 
„połączenia trzech Ukrain“, co stałoby
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się w dużej mierze kosztem Polski (pięć 
miljonów Ukraińców tam mieszka), kosz
tem ZSRR i obecnej Czechosłowacji, puł
kownik Beck nie chce się wahać: zwraca 
się więc do swego sąsiada sowieckiego, 
by pogawędzić o „wspólnych interesach“. 
Podobno w Moskwie bardzo tern byli prze
jęci.

*
Nie da się jeszcze nic powiedzieć o do

niosłości zbliżenia polsko - rosyjskiego, 
ale bez ryzyka można dziś twierdzić, że 
zarówno w Warszawie jak i w Moskwie 
doskonale czują, iż Rzeszy niemieckiej 
trzeba pokrzyżować plany (na czas dłuż
szy lub krótszy), a w każdym bądź razie, 
że należy się wystrzegać niespodzianek.

(Z artykułu „Le rapprochement 
russo - polonais“).

parciu armii, młodsze roczniki zostały 
pozyskane, niestety spisek wykryty przed
wcześnie pękł.

Codreanu chory na gruźlicę już od kil
ku miesięcy umierał pod ziemią.

Wtrącono go do kopalni soli, personel 
został trzykrotnie zmieniony. Kapitan po
zyskał najoporniejszych, dozorcy więzien
ni nie mogli się oprzeć wpływom tego 
człowieka.

Rząd niepewny dnia ani godziny, po
stanowił zgładzić go, zniszczyć za wszel
ką cenę.

Wiadomości o strasznym losie Wodza 
zdołały przeniknąć nazewnątrz.

W kraju powstał bunt, akcja terory- 
styczna przybrała na sile, czynniki miaro
dajne zrozumiały, że póki istnieje Co
dreanu nie może być mowy o całkowitej 
likwidacji ruchu młodych nacjonalistów.

IUTRO PRACY » T O O i . l l »  
S P O Ł E C Z N O  
P O I  IT Y C Z N Y

Warszawa, 4 grudnia
Dlaczego Codreanu przegrał? Miał 

przecież blizko pół miliona fanatyków go
towych na każde skinienie, ale w jego ru
chu decydującą rolę odgrywała mental
ność mistyczna. To byli zakonnicy w mun
durach partyjnych, gromada świątobli
wych terrorystów, młodzież przesiąknię
ta hasłem reformy moralnej, organizacja 
ascetów równie zależnych jak i niereal
nych.

Codreanu zrobił na mnie wrażenie pro
roka. Nigdy w życiu nie widziałem twa
rzy tak natchnionej. Każdy, kto go znał, 
musiał wierzyć w uczciwość i czystość 
intencji. Głosił walkę z korupcją i czy
stość obyczajów, zupełne przeobrażenie 
człowieka od wewnątrz.

Momenty etyczne starczyły za program. 
Klub młodych idealistów zderzył się z 
szajką wyjadaczy i kombinatorów, urzą
dzono ohydną prowokację polityczną, 
najlepszy element został wtrącony do 
więzień, francuski alfons postawił na 
swojem. Codreanu powinien był uderzyć 
wcześniej jeszcze.

Niestety prześlepił tę okazję. W polity
ce trzeba wykorzystać moment, dobra 
passa nie lubi się powtarzać.

Dziś kiedy sześć tysięcy ludzi uzbrojo
nych we wszystko czym rozporządza tech
nika wojenna, może trzymać w szachu 
kolosalny tłum, technika zamachu stanu 
skomplikowała się bardzo poważnie. 
Gwardia mogła wygrać tylko przy po

Ale jak tę śmierć upozorować? Mor
derstwo zostało wyreżyserowane w sposób 
niezręczny i płaski. Napad na karetkę 
więzienną, nieudolna próba ucieczki, 
gwardziści chcieli go odbić?

Kłamstwo, operetka białymi nićmi szy
ta, w Sowietach istnieje przynajmniej ko
media procesów sądowych, fikcja okry
wa zbrodnię, tam nie. Tam zabijają ina
czej, banda gangsterów strzela do sku
tych w kajdany na rozkaz lóż żydowskich, 
cynicznie i demokratycznie od tyłu, pro
sto w plecy bezbronnych i uciemiężonych.

Kto wie, czy strzałami tymi Rumunia 
nie zniweczyła swojego przeznaczenia, 
najpiękniejszej karty swej przyszłej hi
storii!

(Z artykułu Alfreda Łaszowskie- 
go ,^Apostoł i gangsterzy“)-

SŁOWO
NARODOWE

Lwów, 3 grudnia
W lesie pod Bukaresztem, w nieznanym 

miejscu, zakopano zwłoki zastrzelonego 
przez żandarmów Korneliusza Codreanu 
i jego trzynastu wiernych towarzyszy. 
Inscenizacja tego zabójstwa była dość 
prymitywna, widać w niej znamiona po
śpiechu. Gdyby zastrzelony został pospo
lity bandyta, komisja sądowa zbadałaby 
dokładnie okoliczności zabójstwa, prze
słuchała żandarmów i ogłosiła swą opi-
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nię. W tym wypadku uznano to za zby
teczne. Zdawano sobie bowiem sprawę, 
że cała Rumunia poprzez wszystkie ko
munikaty urzędowe dostrzeże straszną 
prawdę. Zamiast więc rzucać jej protokó
ły i zapewnienia zabrano się do wyłapy
wania b. członków Żelaznej Gwardii. Te
legramy donoszą, że osadzono ich już 18 
tysięcy w więzieniach. Każdy uwięziony 
gwardzista to jeden mściciel mniej, ilu 
ich jednak trzeba wyaresztować, by kosz
mar przestał grozić?

★
Jeśli jaka śmierć nie kończy zaczętej 

sprawy, to śmierć Codreanu nie kończy 
sprawy nacjonalizmu rumuńskiego. Bę
dzie ta śmierć wydarzeniem, którego fale 
na powierzchni życia nie uspokoją się 
przez długie lata. Nie wiemy, czy Codrea
nu zostanie pomszczony strzałami rewol
werów, ale już wiemy dziś, że nowa Ru
munia będzie Rumunią nacjonalistyczną 
i antysemicką, Rumunią Corneliusza Co
dreanu. Będzie to jego za grobem zwycię
stwo.

(Z artykułu wstępnego „Codrea
nu“).

FALANGA
Warszawa, 6 grudnia

Codreanu głosił hasła odrodzenia mo
ralnego Rumunii, wyrwania jej ze szpo
nów międzynarodowego kapitału, wyzwo
lenia od rządu demo - liberalnych pachoł
ków masonerii. Szerzącą się w kraju de
moralizację Codreanu zastępował w sze
regach Swego ruchu przez chrześcijań
ską religię i moralność, przez żołnierską 
postawę wobec życia.

Rząd, zagrożony w swym władaniu po
stanowił rozprawić się w sposób zasadni
czy z Żelazną Gwardią. Codreanu został 
wytoczony proces, który w wyniku odpo
wiedniej reżyserii i przygotowania przy
niósł Mu wyrok 10 lat ciężkich robót. Po 
blisko rocznym przebywaniu w więzie
niu, podczas przewożenia z jednego wię
zienia do drugiego zainscenizowano na
pad na konwój i zastrzelono Codreanu.

*
Fakt, uwięzienia gorącego patrioty, a 

później podstępnego zamordowania go, 
wbrew wyrokowi sądowemu nie był do

tychczas znany w żadnym z państw o eu
ropejskiej cywilizacji.

Jeden z hymnów Żelaznej Gwardii no
si tytuł „Rezbunare“, co po rumuńsku 
znaczy — zemsta.

Cześć bohaterowi!
(Z artykułu „Corneliu Codreanu“).

ABC
NOWINY CODZIENNE

Warszawa, 1 grudnia
Corneliu Codreanu zabity!
Mam w oczach jego twarz, jak żywą. 

Piękną, szlachetną twarz. Mocne spojrze
nie stalowych oczu, w których prócz siły 
odnajdywało się coś jeszcze — jakiś nieo
czekiwany odblask łagodnego uśmiechu, 
wywołującego odrazu bezpośrednią żywą 
sympatię.

Pamiętam go dobrze z rozmowy pro
wadzonej w Casa Verde.

Kiedy mówił do mnie i do siedzących 
przy nas swoich „legionarów“ o sprawach 
Żelaznej Gwardii, o jej wielkich pracach 
ideowych, o celach, do których chce pro
wadzić młodą Rumunię — mówił, jak 
wódz, pewny swej siły i fanatyk wierzą
cy w prawdę idei.

A potym, przez krótką chwilę, zoba
czyłam w nim kogoś jeszcze innego. Wte
dy, kiedy pochylony nad swoją małą 
przybraną córeczką uśmiechał się do niej 
tym właśnie łagodnym uśmiechem do
brego człowieka.

I jednocześnie z obrazem Codreanu z 
Casa Verde staje mi przed oczyma obraz 
Codreanu przed sądem. Fotografia, którą 
widziałem już w Polsce, nadesłana tu z o- 
statniego tragicznego procesu.

Obiektyw aparatu fotograficznego u- 
chwycił taki wyraz twarzy oskarżonego, 
z którego można było łatwo, jasno i z 
przykrym wzruszeniem odczytać, co czuł, 
stojąc przed trybunałem skazaniec.

Skurcz sztucznego uśmiechu na foto
grafii Codreanu nie był wyrazem twarzy 
człowieka, który maskuje strach przed 
karą. To było maskowanie stokroć więk
szego bólu, obawy przed krzywdzącą po
myłką, w której wszystko to, co było naj
wznioślejsze, zostanie zbrukane błotem.
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Bał się, to przecież tak po ludzku zrozu
miałe, że zrobią go zdrajcą.

A całe życie chciał służyć Rumunii.
*

Śmierć Codreanu jest tragicznym sym
bolem. To on przecież i jego potężny ruch 
reprezentowali sobą nową prawdziwie 
odradzającą się Rumunię. Przepaść dzie
liła pozostałych Rumunów od młodych, 
szlachetnych, fanatycznych legionarów. 
Kto bliżej zetknął się z Rumunią w co
dziennym życiu, nie mógł nie dostrzec, 
jak wysoko nad innych pod względem 
moralnym wyrastało w tym kraju środo
wisko Żelaznej Gwardii.

W organizacji składano śluby. Nietyl- 
ko na wierność wodzowi i partii, ślubo
wano ubóstwo w razie dojścia do władzy. 
Codreanu nie prowadził swoich „żołnie
rzy“ do sytego żłobu. Szli z gotowością 
do poświęceń tylko w imię stworzonej so
bie Idei.

W Zielonym Domu Codreanu mieszkał 
w małych skromnych pokoikach. Niczego 
nie chciał dla siebie. Może dlatego ze 
wschodnią skłonnością do przesady ota
czano na portretach jego głowę aureolą.

Był przedstawicielem ruchu ideali
stycznego. Dlatego dołożono starań, aby 
znikł szybko.

(Z artykułu „Corneliu Codreanu 
nie żyje“, napisała Marja Rutkow
ska).

WÄRSXJWSKt

DZIENNIK NARODOWY
Warszawa, 2 grudnia

Codreanu i 13 przywódców Żelaznej 
Gwardii zastrzeliła żandarmeria w okoli
cach Bukaresztu. Komunikat urzędowy 
donosi, że więźniowie, skazani na doży
wotnie lub długotrwałe więzienie, usiło
wali zbiec, i że wobec tego żandarmi byli 
zmuszeni do użycia broni...

Wiadomość powyższa musi na każdym 
zrobić wstrząsające wrażenie. Bo kto co
kolwiek się orientuje w tym, co się dzieje 
w Rumunii, wie, iż Codreanu był czło
wiekiem ideowym i przywódcą ideowego 
narodowego ruchu w Rumunii...

Przyszły historyk będzie w posiadaniu 
informacyj, pozwalających na bezstronne 
oświetlenie wymienionego powyżej fak
tu. Dziś trzeba się ograniczyć do kilku u- 
wag o stanie wewnętrznym Rumunii.

Musi to w najwyższym stopniu obcho
dzić czytelnika polskiego, który wie, że 
bardzo ścisły sojusz wiąże Rumunię z 
Polską.

*
Nagłe rozruchy na uniwersytetach i 

szereg wydarzeń w życiu wewnętrznym 
Rumunii dowiodły, że ruch narodowy 
istnieje nadal i że żłobi sobie głęboki nurt 
w duszy narodu rumuńskiego. A na tle 
tych wiadomości rozległy się strzały pod 
Bukaresztem, od których padł Codreanu 
i 13 jego towarzyszy. O ich taktyce różne 
można mieć opinie, lecz wiadomo o nich, 
że byli szczerymi i bezinteresownymi wy
znawcami idei narodowej.

W świetle tych wydarzeń okazuje się, 
że nowe „totalistyczne“ państwo rumuń
skie nie jest wyrazem nowoczesnego ru
chu narodowego rumuńskiego, lecz z ru
chem tym jest w zdecydowanej walce. To 
nam tłumaczy, dlaczego prasa „europej
ska“ nie potępia „totalizmu“ tego pań
stwa, dlaczego z pewnością tragiczna 
śmierć Zelea Codreanu minie w tej prasie 
bez echa. Stał się bowiem fakt, który bez 
żadnej wątpliwości musi być oceniony ja
ko pożyteczny z punktu widzenia intere
sów polityki żydowskiej. Niezliczone ofia
ry rewolucji bolszewickiej w Rosji, ty
siące zamordowanych księży, wojskowych 
i cywilnych w Hiszpanii, tragiczna śmierć 
Codreanu i jego towarzyszy — to wszyst
ko są wydarzenia, które nie mają i nie bę
dą miały przywileju wzbudzenia współ
czucia i oburzenia prasy „europejskiej“ 
i „amerykańskiej“, której ton nadają 
przedstawiciele polityki żydowskiej.

(Z artykuł л wstępnego „W Ru
munji“).

R O K  Z A t O Ż t N I A  1 8 4 Ѳ

Warszawa, 2 grudnia
Wczorajsza prasa doniosła o zastrzele

niu przywódcy Żelaznej Gwardii Codrea
nu oraz jego 13 towarzyszy. Całe zajście 
wynikło rzekomo, na tle próby odbicia 
przewożonych więźniów przez jakąś ban
dę nieznanych ludzi.

Takie jest oświetlenie okoliczności
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śmierci Codreanu przez oficjalne źródła 
rumuńskie. W ten sposób zginął człowiek, 
który był na drodze do odegrania w Ru
munii wielkiej roli. Był to człowiek, któ
ry dążył do realizacji nie tylko pewnych 
— mniejsza o to czy słusznych czy nie
słusznych — koncepcji ideowo - politycz
nych, ale dążył także do uzdrowienia sto
sunków rumuńskich pod względem mo
ralnym. Jednym z celów jego działalno
ści była nieubłagana walka z korupcją.

(Z artykułu „Śmierć Codreanu 
napisał em.).

K U Ź N IC A .
'SPRAWY NARODOWE SPOŁECZNE I KULTURALN

Katowice, 30 listopada
Czy zatem koncepcja rządu pojednania 

narodowego jest realna? Bardzo trudno 
określić co jest realne a co fikcyjne. Dla 
ludzi słabych wiele rzeczy jest „nie do 
osiągnięcia“, dla ludzi mocnych i z wiarą 
osiągalne są nawet „fikcyjne rzeczy“. 
Wielkich i trudnych zadań nie trzeba się 
bać, rozwiązuje się je wielkim wysił
kiem i odwagą. W tym wypadku przeto 
musiałby się reżim zdobyć na heroiczny 
wprost wysiłek: na rewolucję we włas
nym obozie, na ofiarę z własnych, często 
bliskich ludzi. Bo tylko wtedy konsolida
cja będzie żywym tworem, a nie mecha
nicznym zlepkiem.

*
A teraz z kolei druga ewentualność: 

monopartyjność Ozonu. Odpowiemy krót
ko: na powierzchni wegetowałby Ozon 
jako organizacja urzędniczo - policyjna, 
pod powierzchnią pracowałyby setki nie
legalnych grup, często terorystycznych. 
Pozatym nastąpiłoby wzmocnienie „dyk
tatur ciotek“ i rozrost sitw; w zacisze 
czterech ścian usuwaliby się ludzie nie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IIII11111111

Mało ich będzie chciało iść aż do 
kresu ostatecznego; konieczną jest 
zatem rzeczą, aby cel wielkiej rewo
lucji był im nieznany. Nie pokazuj
my im nigdy więcej, nad krok pierw
szy.

(Instrukcja Mazziniego dla rewolu
cjonistów z dnia 1 listopada 1846 r.).

mogący patrzeć na to widowisko, a rów
nocześnie usuwano by od wpływu r.a 
bieg rzeczy jednostki o jakiej takiej indy
widualności i odwadze cywilnej. W tym 
systemie nie byłoby „krążenia jelit“, ten 
system doprowadziłby do wyjałowienia 
życia polskiego i... hiszpanizacji po pew
nym czasie. Ozon aprobaty na monopar
tyjność nie dostanie od narodu.

Jeżeli ktoś, zapatrzywszy się na hitle
rowski wzór, widzi w Ozonie przyszłą mo
nopartię, popełnia zasadniczy błąd socjo
logiczny. Obóz Hitlera mógł się stać mo
nopartią, bo, nim doszedł do władzy, był 
obozem walczącym, o wielkiej dynamice, 
bojowym elemencie ludzkim i wprost m> 
stycznej postawie wobec życia. Ozon ta
kim ruchem nie jest, przeciwnie, ozono
wy materiał ludzi nie różni się wiele od 
B. B. W. R.-owego. Ten sam typ człowie
ka w Ozonie co w B. B. W. R. i często ci 
sami ludzie, — zmieniła się tylko frazeo
logia.

(Z artykułu Pawła Mitsioła „O ży
wą jedność narodową“).

KURIER BAŁTYCKI

Gdynia, 1 grudnia
Były sobie na Pomorzu dwie miejsco

wości — Sfornegacie i Małe Sfornegacie. 
Miały nazwę nie pretensjonalną, choć 
trochę oryginalną. Ale nazwa nie podo
bała się mieszkańcom tych miejscowości. 
Właściwie nie wiadomo dlaczego. Zrozu
miałe byłoby jeszcze, gdyby nazywały się 
„niesforne“, ale „sforne“ — to było cał
kiem przyzwoicie i nawet, powiedzielibyś
my, skromnie.

Tymczasem zebrali się notable tych 
dwóch miejscowości i zdecydowali prosić 
o zmianę nazwy z Sfornychgaci na Jezior- 
no, a z Małych Sfornychgaci na Swo- 
rzynki.

Zrobili bardzo źle.
Dotychczas przynajmniej te dwa pun

kty geograficzne przykuwały uwagę 
wszystkich, kto spoglądał na mapę.

Popatrzy sobie ktoś. Przeczyta i głową 
pokiwa. Pomyśli, że oto są w Polsce Sfor
negacie i Małesfornegacie, a teraz spoj
rzy i nie zauważy nawet, że jest jakieś 
Jeziorno łub, że gdzieś tam niedaleko le 
żą Sworzynki.

(Z rubryki „Nie mówcie o tern“).
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DALSZE OFIARY
na koszty związane z nabożeństwem za 
spokój duszy Stanisława Augusta:

JWPan K. Wojewódzki Zł. 3
JWPan R. Szaszkiewicz „ 5
Red. „Młodego Narodowca“ „ 2
Wpłacono poprzednio „ 502.93
Razem „ 512.95
Wydatki wyniosły 179 zł. 50 gr., wobec 

czego pozostało 333 zł. 45 gr.
Z sumy tej dn. 22.XI. wpłacono na 

FON 60 zł. w myśl życzenia JWPana inż. 
Krasnosielskiego (w imieniu własnem 
i pięciu kolegów). Pozostało więc 273 zł. 
45 gr.

Na pytanie: co robić z pozostałą sumą, 
większość ofiarodawców wypowiedziała 
się za ufundowaniem mszy wieczystej za 
Królów polskich, odprawianej corocznie 
w jednym z kościołów Warszawy. Ponie
waż jednak były i inne projekty, zwraca
my się do osób, które nie zgadzają się 
z wolą większości, aby nam wskazały za 
przykładem p. inż. Krasnosielskiego, na 
jaki cel mamy wpłacić ofiarowane przez 
nie sumy. Resztę pieniędzy, w przewidy
waniu dalszych ofiar na mszę wieczystą, 
umieścimy na specjalnem koncie PKO.

mawiać. Cichutko więc popłakawszy 
sobie w kąciku, zabieram się do twór
czości. Muza, doceniając moją ofiar
ność, sprzyja mi z całych sił. Radzi, 
bym „Michał“ rymował ze „wzdy
chał“. Odpowiadam cokolwieczek o- 
pryskliwie, że na to i sam bym wpadł.

Gotowe. I śliczne! Zwracam się do 
żony:

— Udało mi się nadspodziewanie 
zgrabnie. W głowę zachodzę, czemu 
to naogół moje poezje tylko mnie się 
podobają. Posłuchaj proszę.

Żona dzieli mój zachwyt na cztery 
równe części i jedną z nich adoptuje. 
Wtem wpada do nas moja cioteczna 
siostra, bynajmniej nie poetka. Wy
słuchawszy mego utworu, gorąco do
radza natychmiastowe jego spopiele
nie:

— Na nic. Nie w stylu. Poczekajcie, 
zaraz wam to sporządzę.

Chwyta za ołówek, namyśla się i 
po trzech minutach odczytuje nam

Szanownych Ofiarodawców uprzejmie własny poemacik, zaczynający się 
prosimy o możliwie szybkie wypowiedze- dość nieoczekiwanie dwuwierszem:
nie się w tej sprawie. Red. _ _ . , ,Stoję w koronie przed białą leliją,

A w ręku trzymam cudną konwa-
liją...

— No dobrze, moja droga, ale co 
to ma do rzeczy? Jakież to powinszo
wanie? I skąd korona na głowie na
szej Jadzi? I cóż to za pomysł: przyw
dziawszy insygnja, gapić się na bia
łą leliję jak baran na wodę? Ma 
chère, ça n‘a pas le sens commun.

Siostra kwitnie pobłażliwym uśmie
chem wyższości.

— Więc damy Jadzi obydwa do wy
boru — proponuje spokojnie.

Wieczorem Jadzia prosi żonę o sko
rygowanie laurki; bo może przepisu
jąc wsadziła jakiego byka?

Byka niema; zato jest — jak wół — 
Stoję w koronie przed białą leliją, 
A w ręku trzymam cudną konwa-

liją...
Próbuję pocieszać się myślą, że pa-

Obiady czwartkowe
Mamy pomocnicę domową. Która 

ma kawalera. Który miewa imieniny 
— i to nawet daleko częściej niż in
ni śmiertelnicy, albowiem kawaler li
czy na upominki od każdorazowej 
narzeczonej.

Jadzia chce mu powinszować 
coprawda tylko laurką, ale zato ko
niecznie mową wiązaną. Wie, że pi
suję wiersze, bierze więc na odwagę 
i cała w ponsach prosi mnie o ułoże
nie odpowiedniego madrygału.

Jestem niepocieszony. Niema rze
czy, którejbym bardziej nienawidził 
niż kisielu żórawinowego i pisania 
powinszowań; a zwłaszcza już pan 
Michał nie budzi we mnie najmniej
szego natchnienia. Lecz nie lubię od-
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nu Michałowi mój wiersz bardziejby 
się podobał.

SIŁA PRZYZWYCZAJENIA

Komunizujący pisarz André Mal
raux wydał nową powieść p.t.: „Ludz
ka nadzieja“. Rzecz dzieje się w Hisz- 
panji. Oto naprawdę charakterystycz
ny urywek:

Ximenes (jeden z dowódców wojsk 
rządowych) wspiął się na daszek swe
go Forda.

— Chłopcy! — zawołał — zdobyliś
my ten folwark. Ci, którzy nie usłu
chali rozkazu i opuścili schrony, bę
dą wydaleni — bez względu na to, 
czy dotarli do folwarku czy nie. Pa
miętajcie, że Ktoś, kto na nas pa
trzy... to znaczy Historja — sądzi nas 
i sądzić będzie...

A więc do boju, chłopcy; zagarnie
my ten dworek. Oby Opatrz... hm... 
szczęście nam sprzyjało. Ten, Który 
nad wszystkiem ma pieczę... mam na 
myśli naród hiszpański — widzi nas 
na wylot, ponieważ walczymy dla 
sprawy, w której słuszność wierzy
my.

„GDZIE SKARB TWÓJ, TAM 
I SERCE TWOJE“.

Przy Drugiej Avenue w Nowym 
Jorku mieści się wspaniałe kino, któ
re za patrona obrało sobie obecnego 
prezydenta: The Roosevelt Theatre. 
Jest to własność „Non - Arian Pictu- 
res Corporation“, spółki z ograniczo
ną odpowiedzialnością, ale za to nie
ograniczoną pomysłowością. Naczel
nym dyrektorem jest pan Morton 
Minsky.

Roosevelt Theatre wyświetlał o- 
statnio:

20 — 21.X. Patiomkin.
22 — 23.X. Młodość Maksyma, Po

wrót Maksyma.

26 — 27.X. Lenin w październiku.
28 — 29.X. Czapajew.
30 — 31.X. Dwudziestu sześciu ko

misarzy, Trzy kobiety.
1 — 2.XI. Wysłannik bałtycki, Je

steśmy z Kronsztadtu.
3 —- 4.XI. Ich trzynastu.
7 — 8.XI. Moskwa się śmieje, Pieśń 

szczęścia.
I tak dalej.

(c. j. k.)

Czytelnicy robią gazetę

KASTA?

Czytelnik nasz, nawiązując do 
artykułu p. Obrębskiego p.t.: „Szkoła 
a dążenia młodego pokolenia chło
pów“ — drukowanego w nrze 14 
„Głosu Nauczycielskiego“ z dnia 27 
listopada b.r., tak pisze:

Co za uparte, tępe dążenie do wytwo
rzenia pojęcia zupełnie odrębnej kasty 
„chłopów“, we wrogim jej, jakoby, oto
czeniu całego narodu. Jakaś fanatyczna 
wiara w oddzielną, jakby nie polską kul
turę chłopa... I oto dziś — w Polsce No
wej, a przynajmniej coraz bardziej świa
domie dążącej do nowych form bytowa
nia — w dobie, kiedy nawet komunizm 
jest swego rodzaju konserwatyzmem, 
dziś oto tysiące czytelników „Głosu Nau
czycielskiego“, pracujących właśnie na 
wsi, przyjmuje podobne zacofaństwo, po
dawane im w celu przeciwdziałania doj
rzewającemu w narodzie polskim, poczu
ciu jedności. Oto najostrzejsza i najnie
bezpieczniejsza forma wsączanych do nas 
sugestji. Jeszcze ciaśniej sza niż hasło: 
„rząd robotniczo - włościański“.

W naszych warunkach termin: „chłop“ 
jest niebezpieczny zwłaszcza na odcin
ku nauczycieli powszechniaków, pocho
dzących przeważnie z tego stanu — cho
robliwie ambitnych, rozbujanych rzeczy
wiście b. ważną rolą, jaka w ich ręku 
spoczywa. Przytem b. duża część ich po
chodzi z Małopolski, więc i tradycje gnę-

Masz kłopot z Wyborem prezentu?
poradzi C

M. CHUDZYŃSKA
Warszawa, Chmielna 9 
Prezenty gwiazdkowe



Str. I 572 MERKURYUSZ POLSKI Nr. 5ft

bienia rolnej oświaty ludowej i ich pra
cowników w b. Galicji, stwarzają po dziś 
dzień w ich psychice pozory słuszności 
wielu haseł bojowych, wykorzystywanych 
i pielęgnowanych w nich, pomimo zmia
ny warunków przez inspiratorów „Gło
su Nauczycielskiego“.

B. Zieliński
(Pruszków).

CZY ISTNIEJE KOŁO MŁODZIEŻY 
SZLACHECKIEJ?

W roku bieżącym w dniu 3 marca spot
kałem się z ciekawym wypadkiem, któ
ry utrwalił mnie w przekonaniu, że myśl 
Imperj urn Polskiego, którą Panowie kon
sekwentnie rozwijacie na łamach MER
KURYUSZ A i której jestem rzecznikiem, 
żyje również i w pewnych kołach mło
dzieży.

Mianowicie, nie wiem jaką drogą, na 
dzień 3 marca otrzymałem zaproszenie, na 
zebranie konstytuujące organizacji pod 
nazwą „Koło Młodzieży Szlacheckiej“.

Zaciekawiony, udałem się do lokalu 
„Związku Zamoyskich“, gdzie odbywało 
się to zebranie i wysłuchałem wielu rze
czy, które mile mnie zdziwiły. Zamiarem 
twórców nowego stowarzyszenia, miało 
być stworzenie wielkiej organizacji, któ- 
raby skupiła młodzież szlachecką do 
twórczej pracy dla Państwa, wyrwałaby 
ją z marazmu i bezczynności, wzywając 
do walki o Polskę zbudowaną na wzorach 
rodzimej tradycji, która wreszcie walczy
łaby z ludźmi i ugrupowaniami, szkodli- 
wemi dla Państwa i narodu polskiego. 
Koło Młodzieży Szlacheckiej przybrało 
jako godło połączone herby Polski, Litwy 
i Rusi, pod które zamierzało zwerbować 
młodą szlachtę, jako najżywiej zbrataną 
z tradycjami Polski dawnej.

Co się z tą organizacją stało — nie 
wiem, przypuszczam jednak, że pozosta
ła w sferze projektów i żyje w sercach 
jej twórców, którzy, już na tern pierw
szym zebraniu, walczyć musieli z opozy
cją.

Bertram M. Mgowski 
(Warszawa).

JAK WĘGRZY URATOWALI 
SŁOWIAŃSZCZYZNĘ

Jak mało wiemy o naszej zamierzchłej 
przeszłości, świadczy fakt, że dotąd pol
ska nauka historyczna zaledwie pobieżnie 
wspomniała o słynnej bitwie czerwcowej 
w 907 roku, stoczonej przez Niemców z 
Węgrami, w której ci ostatni swem zwy

cięstwem dosłownie uratowali całą Sło
wiańszczyznę Zachodnią od zagłady.

Historyk niemiecki, Knemeli, w dziele 
„Die Anfänge deutschen Lebens in Oe
sterreich“ pisze, że „niepodobna zna
leźć w dziejach starożytnych Niemiec in
nego wypadku, któryby w swych okrop
nych skutkach mógł się równać z bitwą 
czerwcową 907 roku. Pierwszorzędne sta
nowisko, jakie bawarzy zajmowali w pań
stwie Wschodnio - Frankońskiem, zni
kło na zawsze. Wszystko, co w ciągu stu 
lat dla niemieckiej ojczyzny zdobyły 
miecz i pług bawarskiego plemienia, zo
stało stracone — podobnie jak marchja 
Wschodnia oraz Pannonja. Panowanie 
niemieckie zostało odrzucone aż do rzeki 
Innu, Karyntja w ciągłej trwodze, nawet 
właściwa ojczyzna niemców wystawiona 
na łup hord barbarzyńskich. Stosunki po
lityczne i kościelne, z kulturą niemiecką, 
zaszczepione na wschód od rzeki Innu 
zerwane; sama kultura zniszczona i na 
zupełną jej zagładę została skazana. Stra
ty te później już nigdy nie zostały powe
towane. Mała jeno część straconych ziem 
w X i XI w. została po wrócona; lecz ni
gdy już potem, od czasu zjawienia się 
państwa węgierskiego, nie udało się Pan- 
nonji przywrócić do rąk władzy i naro
dowości niemieckiej. Niemcy tylko ma- 
łemi kolonjami w późniejszym czasie o- 
siedli w tych stronach. Gdyby nie inter
wencja Węgrów i nie bitwa w 907 roku, 
to, według wszelkiego prawdopobień- 
stwa, granica czysto niemieckiego tery- 
torjum byłaby teraz nie nad górną Rabą, 
ale nad dolną Sawą“.

Opisując wpływ Węgrów na zagrożone 
przez Niemców w X  w. krainy słowiań
skie, czcigodny Wilhelm Bogusławski 
stwierdza: „Dla ocalenia Słowiańszczyzny 
od naporu niemieckiego w X w. potrzebna 
była słowianom albo genjalna osobistość 
wodza, jaka się zjawiła w postaci Bole
sława Chrobrego w XI w., albo dzika, nie
pohamowana siła, jaka się znalazła w sza
lonej hordzie madziarskiej. Nim jednak 
słowianie doczekaliby się Bolesława Chro
brego, niemcy w ciągu stu lat dość mieli
by czasu do przeprowadzenia swych za
miarów ujarzmienia Słowiańszczyzny, 
mianowicie za czasów Henryka Ptaszni
ka i Ottona I jeśliby celem powściągnię
cia zamachów niemieckich nie zjawili się 
madziarzy“.

Nie wiadomo, dlaczego tak ważny w 
dziejach społeczności europejskiej fakt, 
jak bitwa czerwcowa 907 roku, nie został 
dotąd w swych skutkach należycie wy
jaśniony. Wszak madziarzy tern jednem
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zwycięstwem zapewnili sobie niepodle
głość, odrzucili niemców daleko na za
chód i opanowali te właśnie kraje, do 
ujarzmienia których margrabiowie wscho
dni w ciągu całego wieku wszelakich spo
sobów używali. Co zaś najważniejsze 
i godne podkreślenia, to to, że od 907 ro
ku horda poczyna organizować się w na
ród, któremu ludy europejskie nadają 
nazwę Węgrów (a to dlatego, że dynaści 
madziarscy, wciągnąwszy w siebie wiele 
pierwiastków irańskich, zwali się Onogo- 
rami, z czego później powstało Ungari, po 
starosłowiańsku: Ugri).

Dr. Ludwik Łakomy 
(Sosnowiec).

„POLACTWO“

W braku większych kłopotów toczą się 
spory o nowe miano dla polaków zamiesz
kałych za granicą.

Organizacje polskie w Niemczech wy
sunęły projekt nowej nazwy w miejsce 
dotychczasowej Polonii zagr. proponu
jąc:

„Polactwo“
Porozumiałem się z wieloma osobami 

w Poznaniu i stanowczo protestuję prze
ciw temu nowemu dziwolągowi. Przecież 
takiej formy używamy w następujących 
przykładach, gdzie chodzi nam o raczej 
ujemne wyrażenie:

1. żydostwo
2. prusactwo
3. kozactwo
4. chłopstwo 
6. prostactwo

6. chamstwo
7. łajdactwo
8. partactwo
9. robactwo
10. polactwo

Wyrażenie „Polonia“ jest wskazane z 
wielu względów:

1. jest to słowo łacińskie a więc z ję
zyka martwego i ogólnie znanego,

2. „Polonia“ wymawiane we wszystkich 
językach ma ścisły związek z podobnie 
brzmiącym „Poland“, „Polen“, „Pologne'“.

Mam nadzieję, że WPanowie podzielają 
moje zdanie i zechcą na łamach MER- 
KURYUSZA ukrócić tych propagatorów 
Polski za granicą. „Polactwo“ widziałem 
już w czasopismach szkolnych.

Władysław Deęórski 
(Poznań).

UBEZPIECZENIA, CZY ŹRÓDŁO 
DOCHODU?

Otrzymaliśmy list, w którym nasz 
Czytelnik żali się na niedociągnięcia u- 
beznieczeniowego „Zakładu od Wy
padków“. Wyliczając wypadki, w któ
rych folwark niesłusznie poniosł 
koszty leczenia i zastępcze, zapytuje.

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego wynadki 
w rolnictwie zależne są od wielkości hi
potecznej terenu, który, podobnie jak po
dwórze fabryczne, nie może być odgro
dzony od terenu nieubezpieczonego i od 
ludzi, ustawowo wypadkom nie podlega
jących? Czy, jeśli folwark zostanie roz
parcelowany, to już ustawowych wypad

ków nie będzie i Zakład stanie się zbę
dny? Z przykładów wynika, że 1) raczej 
„Zakładowi od Wypadków“ potrzebniejsi 
są ubezpieczeni niż ubezpieczonym — 
„Zakład od Wypadków“, 2) że zdobycze 
socjalne są tylko tym parawanem do zbie
rania składek, dla nabywania placów, do
mów, limuzyn i in. urządzeń, służących 
dla wygody urzędników tychże Zakładów, 
3) że przez odbieranie życiu gospodarcze
mu gotówki, zakład robi krzywdę Skar
bowi Państwa, gdyż wszystkich pienię
dzy nie pożycza, a dużą część zużywa wy
łącznie na swoje cele i 4) że w konsek
wencji, życie musi szukać samoobro
ny.

Ludwik Czapliński 

POMÓŻCIE IM, ŁASKAWCY!
Uwagi MERKURYUSZA a zwłaszcza p. 

„Patrjoty“ w n-rze 55, wyrażające jeśli 
nie potępienie, to pewien niesmak w od
niesieniu do metod stosowanych przez 
niemców, dla likwidacji żydów, nasuwa
ją mi pewne refleksje na temat, dotąd w 
prasie nie poruszany.

Nie chcę roztrząsać słuszności tak cha
rakterystycznego dla polaków i czasem 
bodaj nadmiernego, szlachetnego współczu 
cia dla bezwzględnych gnębicieli, chciał
bym natomiast, potępienie to zwrócić w 
inną stronę.

Jeśli bowiem zastanowimy się nad ca
łą sprawą żydów niemieckich, to dojdzie
my do wniosku, że ktoś inny, z gorszą 
od niemców bezwzględnością i zimnym 
wyrachowaniem, skazuje ich dla swoich 
celów, na to wszystko, co się z nimi teraz 
dzieje a tym kimś jest... wielka finansje- 
ra żydowsko - angielsko - amerykańska. 
Ten pozorny paradoks postaram się uza
sadnić.

Jasne jest chyba dla wszystkich „ludzi 
dobrej woli“, że wymieniona klika (na
zwijmy ją w skrócie Wall - Street) mo
głaby, korzystając z decydujących dotych
czas wpływów w wielkich demokracjach, 
kupić, bez nadwyrężenia kieszeni, pół 
Afryki, lub całą Australję i zrobić tam 
miejsce nawet dla wszystkich żydów na 
świecie.

Mimo to, wszelkie demokratyczne kon
ferencje, na ten temat, kończą się zwy
kle łamaniem rąk, rozdzieraniem szat, od
sądzaniem od czci i wiary Hitlera... i to 
wszystko. Dlaczego?

Co naiwniejszy czytelnik „Gońca“ go
tów wierzyć, że na świecie naprawdę nie
ma miejsca i nic się wobec tego nie da 
zrobić. Nie, kochany czytelniku — tak nie 
jest!

Żydzi, raz usunięci z Niemiec, nie wró
ciliby tam już tak łatwo, nawet gdyby 
nar. - socjalizm upadł i konjunktura się 
odmieniła. A więc chcą za wszelką cenę 
wytrwać! Wytrwać, choćby połowa tylko 
miała zostać, a druga zgnić w kryminale 
i obozach koncentracyjnych. Bo, a nuż 
wiatry się odwrócą i znów będzie można 
zalać cały handel i wolne zawody.
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Te tysiące gnębionych żydów niemiec
kich to rezerwa dla panów z Wall - 
Street i dla nich „ona od tego jest“.

Ujadanie na Hitlera , bojkot towarów 
niemieckich, gdy się samemu na tern nie 
traci, histeryczny wrzask w amerykań
skiej prasie — to wszystko można robić, 
bo to nie szkodzi i niewiele kosztuje, 
zwłaszcza, gdy się żyje wygodnie pod o- 
piekuńczemi skrzydłami p. Roosevelta, 
ale ulitować się szczerze nad losem roda
ków i pomóc im skutecznie — nigdy! Tak 
w mojem przekonaniu wygląda prawda 
a kto się z tern zgodzi, osądzi sam, na 
kogo rzucać oskarżenia i kto jest bardziej 
zimny, wyrachowany i okrutny.

T. Wegner 
(Warszawa).
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na żądan ie  gratis

Czytelnicy odpowiadają
JWPan Józef Strusiński — Na zapyta

nie p. Józefa Strusińskiego z Francji w 
rubryce „Czytelnicy zapytują“ Nr. 55 od
powiadam: piżmoszczury lub inaczej piż
mowce nie nad \ją si' wcale do hodowli w 
niewoli, w klatkach; są nadzwyczaj dzi
kie i wszelka obsługa jest bardzo trudna 
i niebezpieczna. Nie radzę wierzyć re
klamie. W razie potrzeby służę dalszemi 
informacjami.

Bohdan Główcz3rński
(Hołużno).

Pan M. Jastrzębski Warszawa. _
Przez omyłkowe wypuszczenie całego o- 
kresu z artykułu mego na temat ankiety, 
co zrobić z resztą funduszu „krółewsko- 
żałobniczego“ zebranego przez MERKU
RYUSZ A wypadł zgoła inny sens, niż to 
leżało w moich zamiarach. Nie podkreśla
łam wcale faktu, że istnieje taki fundusz 
mszalny w  Krakowie na odprawianie ża
łobnych nabożeństw' za dusze królów pol
skich: wzór rzekomo iż takie fundacje mo
żna po całym kraju rozsiać. Przeciwnie, 
chciałam zwrócić uwagę, jak nietrwałe 
są tego rodzaju fundacje. Wawel, zao
patrzony z ręki samych królów polskich 
w olbrzymiej wartości zapisy na rzecz na
bożeństw żałobnych, zapomniał z biegiem 
lat o nałożonym obowiązku. Zredukowane 
zostały rozliczne nabożeństwa do jednej 
cichej mszy żałobnej, niezapowiadanej, 
nikomu nieznanej. Zapomniało wiele 
świątyń w Folsce z biegiem lat o opiece 
nad grobami książąt i hetmanów, powie
rzonymi im, wraz z magnackimi na to 
legatami — zniszczonych zostało w nie
wiadomy sposób setki legatów: gdzie po
działo się 51 chorągwi zdobycznych grun
waldzkich, ofiarowanych przez Jagiełłę 
wawelskiej katedrze? Pocóż więc dokła
dać do fundacji, które były, które są, 
choć niewierny gdzie i jakie? O to mi cho
dziło. O nietrwałość podobnych zapisów.

I dlatego zaprojektowałam jakiś legat 
doraźrty związany z imieniem Stan. Au
gusta — o ustalonym sensie, umiejsco
wiony że tak powiem w czasie i przestrze
ni. Wszelkie nabożeństwa żałobne za 
zmarłych królów w krajach o monarchicz- 
nym ustroju, należą do obrzędów oficjal
nych, państwowych, obowiązujących, ta
kie więc mają swój sens i cel — inne na
tomiast, w państwach republikańskich jak 
Polska, stają się tajemniczym, arcyskrom- 
nym, zatajonym obrzędem, względnie do
raźną demonstracją koterji czy partji, e* 
wentualnie protestem przeciw aktom te 
go rodzaju co pochowanie Stanisława 
Augusta w Wołczynie. Na to — stałej 
fundacji szkoda. Akt charakteru społecz
nego bardziej uczci pamięć królów pol
skich i uczyni ich bliższymi narodowi.

M. J. Wielopolska.
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Odpowiedzi redakcji
JWPan Julian ś-ski (W-wa) — Dzię

kujemy za nadesłane wycinki.
JWPan Bertram M. M-wski (W-wa) —

Uwagi Szanownego Pana zamieszczamy 
w dziale „Czytelnicy robią gazetę“. Po
zdrowienia.

JWPani Anna R-wska (Dąbrowa. Gór
nicza) — Wszędzie działy sie takie rze
czy. Materjał Szanownej Pani oświetla 
jeszcze ostrzej całą sprawę. Redakcja śle 
ukłony.

JWPan Jan S-icz (Pińsk) — Za miły 
list serdecznie dziękujemy. Z radością po
witamy Szanownego Pana w naszym no- 
wym lokalu. Trudno jest nonularyzować 
dzieło historiozoficzne. gdvż łatwo można 
iego ideie wvnaczvé. ASdres ..Zetu“: 
W-wa. Wilcza 65, m. 1. Prenumerata rocz
na: 5 zł., półroczna 2.50. Prosimy o liste 
nrenumeratorów — ponieważ tamtego 
listu nie otrzymaliśmy. Okazowe wyśle- 
mv. Serdeczny uścisk dłoni.

JWPan W. N. N-ski (Lwów) — Dobrze. 
Przyjęliśmy do wiadomości, ale różnimv 
sie trochę poglądami. Przyszłość wykaże, 
kto miał rację. Za miłe słowa i zaorosze- 
nie — szczerze Szanownemu Panu dzię- 
kuiemVv

■TWPan Inż. Mech. Stanisław' B-wski 
(Nowy Bvtom) — Za nadesłane wyjaś
nienie dzi°kujemv Wielce Szanownemu 
P:""' Dvrek+orowi.

TWPan Stanisław C ^  (Krosno) — 
Niestety, ni* możemy służvć, gdyż dotąd 
P. St-icz nie podał nam swego adresu.

JWPan Dr. Kazimierz N-cki (Puszczy
kowo) — Za słowa uznania dziękujemy. 
Złośliwa plotkę o MERKURYUSZU roz
powszechniają działacze Frontu Morges 
za pośrednictwem anonimowych „Komu
nikatów Informacyjnych*, rozsyłanych do 
stowarzyszeń i kasyn oficerskich. Pisa
liśmy o tern obszernie w zeszycie nr. 17 
z roku bieżącego.

Przewielebny Ks. Zygfryd Sz-ski (Choj
ny k/Łodzi) — Za szczere i serdeczne sło
wa uznania i za życzenia rozwoju MER- 
KURYUSZA prosimy przyjąć nasze po
dziękowanie oraz wvrazy głębokiej czci.

JWPani Helena B-wska (W-wa) — 
Serdecznie Szanownej Pani dziękujemy 
za notatkę. Ślemy pozdrowienia.

JWPan Jan S-cki (W-wa) — List Wiel
ce Szanownego Pana oddaliśmy p. Je
rzemu Br. ślemy wyrazy prawdziwej 
czci.

JWPan Adolf P-wski (Lida) — Ser
deczny, piękny i bogato ilustrowany list 
— ucieszył nas bardzo. Dziękujemy za 
życzenia — ślemy wzajemne. Niechaj 
i pismo Szanownego Pana znajdzie wśród 
innych takich miłych Przyjaciół jak Pan. 
Radzibyśmy zapoznać się z niem. ściska
my mocno dłoń. Cześć!

JWPan Jacek K-na (W-wa) — Dzięku
jemy za nadesłane wycinki z gazet. Po
zdrowienia.

JWPan hr. Poray W-ski (Obra) —
Wiemy, że sprawa nie jest w porządku. 
Nad akcją w tym kierunku zastanawiamy 
sęi b. poważnie. Głos Szanownego Pana 
pobudza nas do działalności. Ślemy wy
razy szacunku.

JWPan Witold S-wski (Anin) — Słusz
ny z pewnych względów apel trudno nam 
umieścić, ponieważ zasadą naszą przy za
kładaniu MERKURYUSZA było zajęcie 
stanowiska przeciwstawiającego się wszel
kiej mechanizacji życia. Łączymy uścisk 
dłoni.

JWPan Alfred Chł-wski (Boników) _
Za oświetlenie wiadomej sprawy dzięku
jemy, wyrażając jednocześnie żal. że nie 
pozwolił Szanowny Pan opublikować 
swoich wywodów. Prosimy przyjąć wy
razy prawdziwego szacunku.

JWPani Helena B-n (W-wa) — Pięknie 
dziękujemy za nadesłane materjały. śle
my serdeczne pozdrowienia i słowa głę
bokiej czci.

Z. P. O. K. (Wodna) — Prosimy o wy
czerpujący materjał dowodowy i list pi
sany koniecznie na blankiecie Związku, 
zaopatrzony w wyraźne podpisy i pieczę
cie.

JWPan Dr. Stefan M-icz (Kraków) —
Artykuł Szanownego Pana przeczytaliś
my i odłożyliśmy do teki ważnych spraw. 
Przy najbliższej okazji skorzystamy z u- 
wag Szanownego Pana. Pozdrowienia.

JWPan Inż. J. Cz-wski (Grodziec) _
Brawo! Skoro inżynierowie tak dobrze 
piszą, ooeci z konieczności będą musieli 
zająć się turbinami i jak sądzimy, z mniej- 
szem powodzeniem. Serdecznie dziękuje
my. Cała redakcja, ubawiona dowcipnym 
wierszem — pozdrawia.

JWPan Jerzy В-ich (Łódź) — Za ży
czenia i nadesłany wycinek bardzo Sza
nownemu Panu dziękujemy.

JWPan Gabriel G-wski (Kraków) — 
Serdeczny uścisk dłoni za materiał i ży
czenia rozwoju. Załączamy wyrazy sza
cunku.

JWPan Bogdan W-ski (Nadbrzeże) —
I my także pragniemy i zarazem — chce
my. A, chcieć — to móc.

JWPan Stanisław P-s (Lublin), — Pro
simy o przysłanie. Chcemy poznać pióro
Szanownego Pana. Za prenumeratorów_
dziękujemy, zgodnie z życzeniem — bę
dziemy wysyłać na Dodany adres. Cześć!

JWPan Euzebiusz B-cki (Wilno) — A- 
leż naturalnie, bardzo serdecznie zapra
szamy. W każdej chwili radzi jesteśmy 
przyjąć Szanownego Pana.

JWPan Antoni Cz-cki (Przybysław) _
Ze względu na nieczytelne pismo nie mo
żemy odcyfrować odpowiedzi.

JWPan K. M-l (W-wa) — Owszem, 
znamy tę sprawę i nie jest to, naszem zda
niem. nic poważnego. Za słowa życzli
wości i życzenia składamy Szanownemu 
Panu i Jego Małżonce serdeczne podzię
kowania. Czyżby tak było? ślemy pozdro
wienia.

JWPan B. Z-ski (Pruszków) — Jak 
wynika z listu, uważnie śledzi Szanowny
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Pan zjawiska życiowe i rzetelnie ustosun
kowuje się do nich. Cieszymy się, że w 
MERKURYUSZU znalazł Pan przyjacie
la. Za życzenia — Bóg zapłać. I od nas 
równie serdeczny uścisk dłoni.

JWPan Bohdan R-wski (W-wa) — Je
steśmy wdzięczni Szanownemu Panu za 
f otowość, jeżeli zajdzie potrzeba zwró
cimy się listownie. Pozdrawiamy.

JWPan Stanisław Mi-ra (Uniejów) — 
Widocznie ktoś Szanownego Pana wpro
wadził w błąd, tego bowiem rodzaju miej
sce nie wakuje w naszej redakcji. Z ża
lem musimy odpowiedzieć odmownie.

JWPani Anna G-cka (W-wa) — Tak, 
niewątpliwie źle, ale ten smutny stan rze
czy napewno ulegnie zmianie.

JWPan Dr. Zdzisław Spława - N-n 
(Chełm) — Dziękujemy za wycinek. Po
staramy się zebrać materiał do tej „inte
rnującej“ postaci.

JWPani Alina Kw-ska (W-wa) — Za
serdeczny i przyjazny list szczerze Sza
nownej Pani dziękujemy. Jeśli Szanowna 
Pani tak uprzejma, prosimy o adresy. 
Kiedy nas Pani odwiedzi? Łączymy uścisk 
dłoni.

JWPan Inż. Józef K-be (Inowrocław)
— Załatwione. Red. B. nie był w tych 
stronach, raczej któryś z jego kuzynów. 
Serdecznie pozdrawiamy.

Frafzki
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Kilka wyjątków z powieści „Krwa
wy świt“, napisał Armand Lejay, 
przetłumaczył p. Mieczysław Gwieź- 
dziński:

Orkiestra była w komplecie. Wiolon
czelista Marceli stał na swym miejscu od 
pięciu minut, czekając na skinięcie dy- 
r, genta.

Od pięciu minut stał z wiolonczelą 
pod brodą.

Nr. 58

Poorana troskami twarz detektywa 
przyjęła z czasem kształty kanciaste, , 
wprost geometryczne.

Wskutek czego miał trudności z 
goleniem.

Jadalnia w starej oberży była tak niska, 
że wchodzącemu Jerzemu wydało się w 
pierwszej chwili, że sufit prawie dotyka 
blatu stołu.

Wobec tego Jerzy zamówił na obiad 
flondrę i polecił ją podać na płaskim 
półmisku.

MIMO TO...

Kim jest p. Oswald Pirow objaśnia 
„Goniec Warszawski“ (19.XI) :

Jest zapalonym myśliwym lwów. Prze
szkadza mu w tym, co prawda nieco je
go krótki wzrok i opowiadano o nim, 
że niedawno w ostatniej chwili ujrzał 
skradającą się już blisko lwicę, ale mi
mo to ma mnóstwo trofeów w swym do
mu.

Więc co? A gdyby ujrzał skrada
jącą się czarną kocicę?

CO KTO PIJA

Drobne ogłoszenie w krakowskim 
„Kurjerze Porannym“ z drugiego 
grudnia:

Pijamy ciepłe bonjourki, koszule fla
nelowe i t.d. Affenkraut, Strądom 15.

Wobec tego — Prosit! Panie Affen- 
kraut.
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