


Str 1578 MERKURYUSZ POLSKI Nr 59

Dzicie wfzyftkiego świata
Pisałem kiedyś, że kryzys politycz

ny powojennej Europy da się — mo
jem zdaniem — podzielić na cztery o- 
kresy. Pierwszy z nich to okres he- 
gemonji Francji, której odpowiedni
kiem była inflacja konferencyj po
kojowych i wielka kar jera Ligi Naro
dów. Drugi to okres hegemonji Nie
miec, zapoczątkowany objęciem wła
dzy przez Hitlera. Odpowiednikiem 
jego jest zmierzch „demokracji“ i Li
gi Narodów, a wzrost nastrojów bojo
wych i dynamiki ruchów narodo
wych. Po nim nastąpi okres, w któ
rym punkt ciężkości polityki euro
pejskiej przesunie się na wschód, a 
na pierwszy plan wystąpią sprawy 
Eurazji, czyli nowej organizacji Eu
ropy wschodniej. W okresie tym Ro
sja rozpadnie się na dwie połacie: pół 
nocną i południową, a na jej olbrzy
mich obszarach nastąpią wulkanicz
ne wstrząsy i przeobrażenia. Siły d e - | ł si Rzym _  Berlin. Przed Anschlus 
mokracyj i państw totalnych pozo-k |sem Ещ-ора znajdowała się pod uro- 
stawać będą w tym czasie we w z g l ę d - kiem Mussoliniego i pod wrażeniem 
nej równowadze. narodzin nowego Imperjum Roma-

Wreszcie okres czwarty będzie o-^ ^tium. Dziś gwiazda Hitlera zaćmiła 
kresem „polskim“ w dziejach powo-,y. tamtą. Imperjum rasy nordyckiej ma 
jennej Europy. W tym czasie komu-(< większy rozmach i większą skalę mo- 
nizm załamie się zupełnie, a wiara w „W

ną analizę sił dynamicznych i cech 
psychicznych czołowych narodów eu
ropejskich, aby dojść do takich wnio
sków. Nie będę się oczywiście rozwo
dził nad tern ani uzasadniał szerzej na 
tem miejscu swojej koncepcji. Wolę 
odesłać ciekawych do artykułu me
go p.t. „Dramat w czterech aktach“ 
(„Zet“, nr. 23, r. 1935).

Obecnie znajdujemy się w drugim 
okresie. Zbliżamy się nawet ku koń
cowi tej fazy. Hegemonja Niemiec 
jest już faktem. Utwierdzą ją dalsze 
sukcesy Hitlera. Nie ulega wątpliwo
ści, że Niemcy przebiją sobie drogę 
na Ukrainę, zwłaszcza, że pcha ich do 
tego Anglja, a nawet Francja, rade, 
że napór germanizmu odwraca się od 
nich w kierunku wschodnim.

GWIAZDA HITLERA WYŻEJ

Ta niebywała kar jera historyczna 
Niemiec, nie mająca analogji w prze
szłości, ma swoje echo w pewnem 
zdenerwowaniu drugiego partnera o-

zbawcze własności ustroju faszystow
skiego ulegnie również znacznemu o- 
słabieniu. Polska da światu nowe za
sady ustrojowe, ocalając chrześcijań
stwo i wolność jednostki. Wtedy zre
alizuje się też polskie imperjum 
„trzech mórz“.

TO NIE PROROCTWO

Nie jest to żadne proroctwo, lecz 
proste rozumowanie, posługujące się 
zarówno indukcją z faktów, jak de
dukcją z niezmiennych praw histo- 
rji. Wystarczy przeprowadzić dokład-
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O D  W Y D A W N I C T W A

Bieżący zeszyt MERKURYUSZA jest ostatnim w tym roku. Dlate
go wydajemy go w objętości zwiększonej.

Wedle zimnej, kupieckiej kalkulacji, w tym roku powinien wyjść 
jeszcze jeden zeszyt. Ale, Kochani Przyjaciele: już się na nas nie gnie
wajcie, nie rachujcie się z nami jak żydzi, i my chcielibyśmy mieć święta. 
Zresztą wiemy, że nam wybaczycie, nikt z Was bowiem nie jest zimnym 
katem, któryby sobie przez całe święta po kominach łaził, wódę trąbił 
i żeby mu to humoru nie psuło, że tam w pustej redakcji siedzą tamci 
i tłuką w maszyny, żeby oni mieli co czytać. Zresztą, przecież wydajemy 
zeszyt zwiększony!

Nie mówmy więc już o tern, jeszcze raz Wesołych Świąt i do zoba
czenia (następny zeszyt, noworoczny, z datą 1 stycznia 1939 r. ukaże się 
zaraz po świętach, na jakie dwa, trzy dni przed Nowym Rokiem).

A w roku 1939, ponieważ pismo świetnie idzie, będziemy od czasu 
do czasu wydawać zeszyty zwiększone.

ІІІІІНІШ І................... ......................................................................................
go z emfazą: „Mussolini, nigdy panu 
tego nie zapomnę“.

Wytarły się buksy osi Berlin—Rzym. 
Min. Ribbentropp wypił zdrowie Dala 
dier‘a w Paryżu, a Mussolini w odpo
wiedzi na to zaczął się dogadywać z 
Chamberlainem. I oto mamy kam- 
panję antyfrancuską Włoch w spra
wie kanału sueskiego, Dżibutti, Tu
nisu i Korsyki. I oto Anglja „dora
dza“ francuzom, by poszli na ustęp
stwa. Maluczko, a przyleci do nich 
Chamberlain na swoim historycz
nym samolocie. Dobrze im tak. Ma
ją za to, że posyłają „generała“, gdy 
któryś z ich sojuszników znajdzie się 
w opresji.

WÓZ, OSIE I DYSZEL

Wóz europejski ma dwie osie: Pa
ryż — Londyn i Rzym — Berlin. Ale 
wóz grzęźnie i nie może wyjechać 
z topieli, bo każda oś zdąża w 
innym kierunku. Ale to jeszcze nie 
wszystko. Każda oś ma dwa koła. Ma
my więc razem cztery elementy t.zw. 
wielkiej polityki europejskiej. Mię
dzy temi czterema elementami mogą 
zachodzić różne kombinacje. Może iść 
Paryż z Berlinem, a Londyn z Rzy-

żliwości. Bez wystrzału, bez rozlewu 
krwi niemcy zdobyli tereny o 11 mil- 
jonach ludności. O ileż więcej krwi 
i pieniędzy kosztowała Rzym Abi- 
synja i wyprawia hiszpańska.

Nie znaczy to, by Włochy miały ja
kiś kompleks niższości wobec swego 
potężnego sojusznika. Nie, Italja fa
szystowska wierzy w siebie. Słusznie 
też przypisuje ona sobie ojcostwo tych 
idej, które stanowią dziś podstawę u- 
stroju „Wielkich Niemiec“. Jest je
dnak osłabiona wielkimi wysiłkami, 
a jej potencjał naturalny jest o poło
wę mniejszy od niemieckiego.

Toteż Włochy musiały patrzeć spo
kojnie, jak Hitler rugował ich wpły
wy polityczne z Europy Środkowej. 
Ich postulaty w sprawie granicy pol
sko - węgierskiej nie zostały przez 
Hitlera uwzględnione. Osławiona 
„wierność niemiecka“ („deutsche 
Treue“) zawiodła. Mussolini nie do
czekał się rewanżu za stanowisko w 
sprawie Anschlussu, za pomoc w spra 
wie czechosłowackiej, za Monachjurn 
wreszcie, kiedy to wyciągnął z mat
ni przyjaciela. Mogło to w nim obu
dzić pewną gorycz. Bo przecież nie 
tak dawno Führer depeszował do nie-
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mem. Może też zdarzyć się tak, że 
Rzym do spółki z Paryżem stanie na
przeciwko Londynu flirtującego z 
Berlinem. Ba, mogą być jeszcze różne 
postacie kombinacji: trzech przeciw 
jednemu.

Taki właśnie kontredans politycz
ny obserwujemy w obecnej chwili. 
Z trzech figur prostych A, B, C, ma
my przed sobą teraz figurę drugą. 
Jakakolwiek jednak konstelacja po
jawi się na firmamencie politycznym, 
o jeździe wozem nie może być mowy. 
Mussolini czuje to i dlatego wraca 
wciąż do swej „ideé fixe“, której na 
imię: pakt czterech. Ale i toby nie 
pomogło. Bo, proszę państwa, dyszla 
niema. A dyszel, proszę państwa, to

Polska. Bez Polski mocarstwa nie wy 
ciągną Europy z kałuży.

LECZ OŚ NIE PĘKNIE
Partnerzy osi Rzym — Berlin sza

chują się nawzajem, gdy zajdzie te
go potrzeba. Bo obaj aspirują do roli 
przywódców nowej Europy, co ich 
stawia wobec siebie w pozycji rywa
li. Ale nie bójmy się, oś i tak nie pęk
nie. Zbyt wielkie korzyści przynosi 
kontrahentom. Choć w r. 1938 wszyst
kie zyski ciągnie z niej Hitler.

Zobaczymy jakie stanowisko zaj
mie on ostatecznie w sprawie Tuni
su. Podobno Ribbentropp uspakajał 
dyskretnie francuzów, że w tej grze 
chodzi tylko o kanał sueski, gdzie — 
jak wiadomo — włosi żądają miejsca



Nr 59 MERK! YUSZ POLSKI Str. 1581

w zarządzie, udziału w dochodach i 
kontroli. Trudno przypuścić, jednak, 
by Hitler okazał się tak nielojalnym 
i opuścił sojusznika w potrzebie. My
ślę raczej, że pocichu poprze on Mus- 
soliniego, gdyż ten kierunek ekspan
sji włoskiej nie szkodzi w niczem nie
mieckim interesom. Jeżeli doszło do 
„uzgodnienia“ stanowisk obu państw 
w sprawie Rusi Zakarpackicj, to nie
wątpliwie była mowa o jakimś podzia 
le na sfery wpływów: Wy nam zo
stawcie Europę Środkową, a my wam 
pomożemy w Afryce i na Morzu Śró- 
dziemnem.

CO CI ZNÓW W YRABIAJĄ  
Czesi nie są jednak inteligentni, 

wbrew temu, co się mówi o ich trzeź
wości, praktyczności, „zdrowym ro
zumie“. Polak przynajmniej „mądry 
po szkodzie“, a oni i po szkodzie zo
stają tacy sami jacy byli. Okrojeni 
i osłabieni tkwią ci nieszczęśliwcy w 
paszczy niemieckiej. Mogliby więc 
pomyśleć o przyszłości, zarezerwować 
sobie coś na wypadek, gdyby przy
trafiła się okazja wybrnięcia z tak 
fatalnej sytuacji. Ostatecznie Polska 
nie wyrządziła im żadnej krzywdy, 
bo wzięła—z podziwu goanem umiar
kowaniem — mały skrawek ziemi, 
który jej się słusznie należał (w każ
dym razie słuszniej, niż niemcom Su
dety).

Tymczasem czesi wciąż dyszą gnie
wem przeciwko Polsce, mizdrząc się 
równocześnie bardzo niepolitycznie 
do Niemiec. Teraz naprzykład wysta
wili w Morawskiej Ostrawie olbrzy
mią mapę świetlną, na której widnie
je „Wielka Ukraina“, z ziemiami wcho 
dzącemi w skład Rzeczypospolitej.

N  o w o ś ć l
Dr Mirosław Orłowski

OBSPflDfBUWB ІШЕШ
Str. 165 Ceno 5 zł.

Jeden djabeł wie, jak rozumują ci 
ludzie. Jeżeli już godzą się na plan 
niemiecki rozbicia Rosji, w której do
tąd widzieli ostoję, to jakiż dla nich 
interes w osłabieniu Polski, jedynej 
siły, która może ich kiedyś wyzwolić 
z jarzma niemieckiego?

SMUTNE PROSTACTWO 
W „Polonji“ katowickiej jakiś dziw 

ny typ piekli się na mnie- za to, że 
nazwałem Codreanu pomazańcem O- 
patrzności, a na MERKURYUSZA za 
to, że nie lubi Rumunów. Trzeba być 
doprawdy wyzutym z wrażliwości su
mienia i serca, żeby nie zareagować 
na mord iście bolszewicki, dokonany 
na młodym wodzu narodowej Rumu- 
nji. I trzeba prostactwa ostatniej 
marki — że już nie powiem gorzej— 
żeby w ten sposób pisać o zamordo
wanym.

Gorzej, że jest to człowiek nieucz
ciwy. Nie wspomina, że wśród mnóst
wa pism polskich, które, w podobnym 
tonie co my, pisały o śmierci Codrea
nu, jeden tylko MERKURYUSZ zro
bił wyraźne zastrzeżenie: „Cornelius 
Codreanu zawinił może w niejednem, 
przelał zbyt wiele krwi w swej po
rywczości młodzieńczej“. Ja mam po
czucie odpowiedzialności za swoje sło
wa. Nie mogę natomiast powiedzieć 
tego o napastniku z „Polonji“.

Problem, czy Codreanu był lub nie 
był pomazańcem Opatrzności nie na
daje się do dyskusji gazetowej. Są 
to rzeczy zbyt poważne i głębokie, by 
je omówić z byle kim, nieznanym na
wet z imienia i nazwiska.

Br.
•

OKÓLNIK ŻELAZNEJ GWARDJI 
Otrzymaliśmy z Bukaresztu okól

nik w języku francuskim. Dajemy ni
żej dosłowne tłumaczenie:

Judeo - masoński rząd rumuński ogło
sił komunikat, według którego 118 legjo-
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nistów więzionych w Vaslui miało rzeko
mo podpisać oświadczenie, iż śmierć ich 
wodza przyczyniła się w znacznej mierze 
do polepszenia warunków, w jakich od 
kilku lat się znajdują. Komunikat rządo
wy dodaje, iż w związku z tem oświadcze
niem zastosowano złagodzenie rygorów 
więziennych wobec owych 118 więźniów.

Aby komunikat rządowy nie wprowa
dzał opinji w błąd, Komenda Legjonów 
wyjaśnia co następuje:

1) regulamin Gwardji żelaznej upoważ
nia każdego legjonistę do podpisywania 
wszelakich oświadczeń w y m u s z o 
n y c h  p r z y  p o m o c y  t o r t u r ;  
wyjątek stanowią tylko te oświadczenia, 
któreby mogły pogorszyć sytuację ogólną 
bądź też doprowadzić do aresztowania to
warzyszów;

2) w dniu 1-ym listopada 1938 roku w 
więzieniach rumuńskich znajdowało się 
ponad 18.000 legjonistów; z tej liczby, jak 
to stwierdziliśmy, 80 legjonistów zmarło 
wskutek stosowanych tortur, a mianowi
cie tortury „teascka“, wprowadzonej u- 
stawowo przed ośmiu miesiącami do 
wszystkich więzień rumuńskich. Z pośród 
80 zamęczonych w ten sposób legjoni
stów — jedenastu zmarło w więzieniu 
Vaslui, słynnem z największych okru
cieństw. Jest rzeczą niewątpliwą, iż licz
ba ofiar znacznie wzrosła w ciągu ostat
nich tygodni;

3) jenerał Antonescu został pozbawiony 
dowództwa korpusu za potępienie złego 
traktowania legjonistów, więzionych w je
go okręgu wojskowym.

Bukareszt, 7 grudnia
Dowództwo Legjonów 

(pieczęć)
#

Jak było do przewidzenia, ani jedno 
czasopismo demo - liberalne w Polsce 
nie zaprotestowało przeciwko maso
wym egzekucjom w Rumunji.

RZYM ZAŻĄDAŁ...
fu ЯЩ &9  ' K J P

Kiedy z Rzymu nadeszły depesze o
manifestacjach ulicznych, o okrzy
kach „Żądamy Tunisu! Żądamy Kor
syki! Żądamy Dżibuti! Żądamy Sa- 
baudji!“ — odrazu było widać, do 
czego to wszystko zmierza.

W polityce niema cen stałych. W 
polityce prowadzi się targ, jak za Że

lazną Bramą. Żąda się dziesięć zło
tych, a poprzestaje się na złotówce.
I w rezultacie obie strony są zadowo
lone.

To samo będzie z targami włosko - 
francuskiemi. Już sam fakt, że Mus
solini wysunął kilka żądań, świadczy 
o bliskiem skonkretyzowaniu jedne
go żądania.

Streśćmy się: manifestacje uliczne 
w Rzymie, a przedewszystkiem wy
stąpienie w parlamencie włoskim, 
wszystko to było wyreżyserowane za
wczasu. Włosi zażądali Tunisu, Kor
syki, Dżibuti, Sabaudji, Nicei i pa
kietu akcji kanału Panamskiego.

Narazie potrzebują kolei żelaznej 
Dżibuti - Addis Abeba. Nie mogą 
wszak wiecznie jeździć wagonami 
francuskiemi do stolicy Etjopji. I na 
tem chwilowo poprzestaną. Korsykę, 
Sabaudję i tak dalej dodali jak ów 
dobry kupiec, który poto ceni, aby 
mieć z czego opuścić.

DŻIBUTI
Jak to się stanie i czem handel bę

dzie upozorowany, to już rzecz dru
gorzędna. Jedno jest pewne, że włosi 
wytargują kolej Dżibuti wraz z przy
legającą okolicą, zwaną francuskim 
krajem Somali. Załatwienie formalno 
ści ułatwi fakt, że kraik ten jest wła
ściwie tylko pod protektoratem fran
cuskim.

Port Dżibuti wraz z okolicą był 
wzięty w dzierżawę przez francuzów 
w roku 1896, przyczem rząd francus
ki wypłacał raty szeikom muzułmań
skim, odnawiając kontrakty i powięk
szając administrowane terytorjum. 
Dziś szeikowie są poddanymi Rzymu, 
a umowy dzierżawne stały się przed
miotem roztrząsań prawników rzym
skich.

Dla świętego spokoju, Francja od
stąpi Włochom kolej Dżibuti i cały 
ten kraik, który i tak będzie skoloni
zowany przez włochów.
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Po załatwieniu tej sprawy, zaczną 
się gawędy o akcjach kanału Panam- 
skiego. Ale na to jeszcze zaczekamy.

DO DYMISJI JOUHAUX!

No, nareszcie, bo to już było dener
wujące. Towarzysz Leon Jouhaux, 
przywódca czerwonych związków za
wodowych we Francji, organizator 
strajków okupacyjnych, dostał dy- 
mę. I jeszcze jaką! Aż jęknął ze zgro
zy.

Daladier pozbawił go za jednym za
machem kilku posad. Odebrał mu 
stanowisko wice - gubernatora Ban
ku Francji, odebrał mu stanowisko 
dyrektora kolei państwowych (są i 
prywatne), odebrał mu stanowisko 
prezesa w zarządzie kopalni rud cyn
kowych w Nigerji i t.p.

Jak widzimy, posadki były niezłe 
i ten ruchliwy socjalista nie cierpiał 
głodu ostryg. Zresztą i teraz 
źle mu nie będzie, bo synr, 
wprowadził do interesów, wy
kształcił go na handlarza bro
nią. Po opuszczeniu więzienia w Bel- 
gji, Jouhaux - sen jor znów się wziął 
do handlu.

Tak, tak, na barykady ludu robo
czy. A rodzina Jouhaux dostarczy 
karabinów.

SĄ SĘDZIOWIE

Są jeszcze sędziowie we Francji, 
nie boją się prawdy i nie zamykają 
drzwi, choć to jest dla rządu nieprzy
jemne.

Toczy się obecnie w Paryżu proces 
o zamordowanie rosyjskiego jenera
ła Millera, przywódcy emigrantów. 
Wyszło na jaw, że starzec był zabity 
w lokalu wynajętym przez sowiecką 
misję handlową, że trupa załadowano 
na samochód ciężarowy i przewiezio
no do Hawru, skąd zwłoki odpłynęły 
na parowcu z czerwoną banderą „Ma- 
rja Uljanowa“.

Szczegóły te ustalił komisarz poli
cji Chauvineau, za co minister spraw 
wewnętrznych p. Dormoy ukarał go 
surowo, przeniósłszy na stanowisko 
podrzędne.

Gdy wysunięto projekt wysłania 
torpedowca w pościg za okrętem „Ma- 
rja Uljanowa“, minister spraw zagra
nicznych Yvon Delbos zajął się tą 
sprawą dopiero po upływie dni sie
demnastu! Parowiec był już wówczas 
w porcie petersburskim.

Nas, polaków, proces paryski zaj
muje z tego względu, że jednym z 
aranżerów morderstwa był któryś z 
braci Eitingonów. Jak o tern pisaliś
my, Eitingonowie mają w Łodzi kil
ka fabryk, własny bank i kontrolują 
import bawełny do Polski.

Który z braci zamordował Mille
ra?

DWAJ EKS - PREZYDENCI

Obrzydzenie bierze, kiedy się czy
ta o wybrykach pewnych gazet czes
kich, jak „Vecer“, które żądają sta
wienia przed sądem byłego prezyden
ta Benesza.

„Vecer , co to do niedawna płasz
czył się przed Beneszem, dziś nazywa 
go wrogiem Czechosłowacji Nr. 1.

Zawsze byliśmy zdania, że czesi nie 
dorośli do samodzielnego bytu pań
stwowego, że na niepodległość nie 
zasłużyli. Wolności nie zdobywa się 
szpiegostwem i zdradą, wolność trze
ba wywalczyć.

Tak się złożyło, że zgórą od dziesię
ciu lat jestem sąsiadem byłego pre
zydenta Rzeczypospolitej, Stanisła
wa Wojciechowskiego. Wszyscy pa
miętamy jego dramatyczne przeżycia 
w maju 1926 roku, jego abdykację i 
odejście w zacisze domowe. Prezy
dent Wojciechowski ustąpił, i od tej 
chwili nikt się nie odezwał złem sło
wem o byłym dostojniku.

Jego wysmukłą sylwetkę widuję
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dość często. Prezydent Wojciechowski 
chodzi codziennie około czwartej po 
południu do budki z gazetami obok 
pomnika Sapera i kupuje „Kurjer 
Warszawski“. Mieszkańcy kolonji Sta 
szica, przy spotkaniu ze starcem, od
krywają głowy.

Jest jednak różnica między Cze
chami a Polską.

SMUTNY KONGRES

Ponieważ Bruksela jest gniazdem 
II Międzynarodówki, do której na
leży nasza PPS, każdy, kto chce się 
połapać w nastrojach tej partji po
winien czytać prasę brukselską, a 
przedewszystkiem „Le Peuple“ (nasz 
bratni organ, jak powiada „Robot
nik“).

Otóż w ostatnich numerach gazety 
„Le Peuple“ i w innych dziennikach 
brukselskich można było znaleźć 
sążniste sprawozdania z nadzwyczaj
nego kongresu POB (belgijskiej par
tji socjalistycznej), sprawozdania tern 
się różniące od zwykłych, że bardzo 
smutne. Bo też kongres obfitował w 
epizody wręcz dramatyczne, chwila
mi zaś zdawał się wróżyć upadek, 
krach, rozłam i to nietylko w samej 
partji, lecz i w Międzynarodówce.

Wszystko było smutne. Deszcz pa
dał, zacinał zimny wiatr, czerwono 
sztandary na rdzawym gmachu Mai
son du Peuple wyglądały jak unu- 
rzane w biocie. A z ulicy de la Loi, 
gdzie mieści się ministerjum spraw 
zagranicznych, nadchodziły złe wie
ści.

ZŁE WIEŚCI

To zależy dla kogo. Złe były dla 
socjalistów, niewątpliwie. Zwołano 
bowiem kongres nadzwyczajny, aby 
zmusić socjalistycznego premjera 
Spaaka do zaniechania myśli o na

wiązaniu stosunków dyplomatycz
nych z Burgos.

Spaak jednak zawziął się, na o- 
twarcie kongresu nie raczył nawet 
przybyć, a gdy przywódcy partyjni 
łączyli się telefonicznie z jego gabi
netem, odpowiadał stale:

— Nie mam czasu. Czekam na tele
fon od jenerała Franco. Być może, po 
godzinach urzędowych wpadnę do 
was na chwilkę.

Ranne posiedzenie kongresu przy
niosło przedsmak rozłamu. Gdy Van- 
dervelde, z właściwą sobie furją, za
czął napadać na Spaaka, niektórzy 
mówcy stanęli w obronie premjera. 
Podczas przerwy delegaci zeszli na 
piwo do bufetu, mieszczącego się na 
parterze. W tym to czasie z sali obrad 
usunięto kilka portretów, które dzia
łały drażniąco na część obradujących. 
Znikł ze ściany Paweł Pastur, wy
niesiono też podobiznę starego An- 
seele, jednego z założycieli Między
narodówki.

BURZA

Jeszcze przed południem nadeszła 
wiadomość, że kwestja wysłania 
przedstawiciela do Burbos jest już 
przesądzona. Zagadnięty o zdanie 
ambasador Hiszpanji czerwonej za
pewnił socjalistów, iż wobec tego ра
кше manatki i na znak protestu wy
jeżdża do Barcelony. Obraził się, i 
istotnie wyjechał.

To spotęgowało ogólne zdenerwo
wanie. Wyszło przytem na jaw, że 
wśród uczestników kongresu socja
listycznego znajdują się dość liczni 
sympatycy powstańców hiszpań
skich!

Vandervelde szalał i krzyczał, że 
wykończy Spaaka. A Spaak co pięć 
minut zapowiadał swój przyjazd i o- 
biecywał, że wykończy „patrona“ 
Vanderveldego.

Koło godziny trzeciej po południu
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delegat z Eecloo zaczął przemawiać 
po flamandzku, co spotkało się z głoś
ną dezaprobatą walonów. W obro
nią krajana stanęli flamandowie i w 
rezultacie sala podzieliła się na dwie 
grupy narodowościowe. Okazało się 
przytem, że delegaci z Flandrji są 
zwolennikami nawiązania stosunków 
z rządem powstańczym, że popiera
ją Spaaka, a delegaci z Walonji i 
Brabantu tkwią wiernie przy Barce
lonie i radziby utopić Spaaka w łyż
ce wody.

Spaak zjawił się, lecz tylko na pół 
godziny, by zawiadomić kongres o 
nawiązaniu przez rząd stosunków z 
Burgos. Obrady zakończyły się gor
szącą awanturą, której opis znajdą 
Czytelnicy w naszym Przeglądzie 
Prasy.

ZMIANY W „MEIN KAMPF“

Gazety francuskie są zakłopotane. 
Zastanawiają się obecnie, jaką war
tość ma papier podpisany w Paryżu 
przez pp. Bonneta i von Ribbentroppa.

Tam, na zachodzie, podpisy nie
mieckie na świstkach papieru mają 
oddawna ustaloną sławę. Ale to nie 
wszystko. Oprócz tekstu zasadnicze
go sporządzono jeszcze tekst uzupeł
niający, pełen wzajemnych duserów. 
Obie strony zapewniają się o goto
wości wymiany kulturalnej, o za
cieśnieniu węzłów intelektualnych,
0 współpracy na niwie artystycznej
1 tak dalej. Pozatem, na co gazety 
francuskie zwróciły szczególną uwa
gę, pan Ribbentropp obiecał, czy też 
nawet przyrzekł solennie, że z „Mein 
Kampf“ będą usunięte wszystkie u- 
stępy antyfrancuskie.

A R T Y S T Y C Z N E

P O D A R K I
poleca K .  P ^ C K C R S K I ,  Mamwlecka 2 

Ceramika, metal, szkło, porcelana.

Jak to jest z ustępami w dziele p. 
Hitlera o Drang nach Osten?

VON RIBBENTROPP

Osobliwa kariera. Były komiwoja
żer od win szampańskich zaćmił naj
wybitniejszych dyplomatów niemiec
kich. Jak świecę zgasił von Papena i 
pogrążył w cieniu von Neuratha. A 
wszak obaj królowali nie tak dawno 
na Wilhelmstrasse, reprezentując 
starą niemiecką szkołę dyplomatycz
ną.

Może właśnie dlatego Ribbentropp 
tak przypadł do gustu Hitlerowi, że 
nie ma pojęcia o tradycjach dyplo
matycznych, że jest człowiekiem zu
pełnie nowym, który swem postępo
waniem oszałamia wytrawnych mę
żów stanu.

Ribbentropp jest grzeczny, układny, 
ma dobrze skrojony frak i nosi go z 
wdziękiem. Jako eks - sprzedawca 
szampana en gros przyzwyczaił się 
do wieczorowych strojów. Ale manjer 
przyjętych w świecie dyplomatycz
nym jeszcze nie nabrał, co mu nie 
omieszkała wytknąć prasa angielska. 
Podczas pobytu w Londynie p. Rib
bentropp nie podobał się konserwaty
stom, liberałom i socjalistom, czyli, 
krótko mówiąc — anglikom. Mimo 
wszystko został ministrem spraw za
granicznych Rzeszy niemieckiej i 
cieszy się zaufaniem Führera. Ostat
ni sukces paryski świadczy, że nad- 
sekwańskie powietrze jest dla p. Rib
bentroppa badziej łaskawe od mgły 
londyńskiej.

CEST PARIS!

W Paryżu odnalazł p. Ribbentropp 
dawnych przyjaciół, z którymi nie
gdyś wypił niejedną butelkę wina. 
Przedewszystkiem złożył wizytę mar
kizowi de Polignac, swemu byłemu 
szefowi, albowiem przez kilka lat po
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wojnie był jego współpracownikiem.
Pan de Polignac jest właścicielem 

winnic w Szampanji. Jego właśnie 
wina obecny minister Rzeszy wpro
wadzał na rynki południowo - ame
rykańskie. Od tych czasów datuje się 
zażyłość.

Zresztą, jako dobry niemiec, p. 
Ribbentropp nie zapomniał i o winach 
niemieckich. Do miast w południo
wej Afryce wprowadzał szampan 
(oczywiście fałszowany, tak zwany 
„Sekt“)- Wszystkie te podróże spra
wiły, że się nieźle otrzaskał między 
ludźmi i przyzwyczaił się do noszenia 
fraka.

Nie tak dawno p. Ribbentropp nie 
podpisywał się „von“, tylko popro- 
stu Ribbentropp. Trzy literki dodał do 
swego nazwiska po wstąpieniu do 
Jockey - Clubu w Berlinie. Koszto
wało go to dość drogo, gdyż musiał za
opatrzyć się w stajnię, w parę koni, 
trenera, dżokeja i w popielaty cylin
der pilśniowy.

KRAJ FARAONÓW

Na zakończenie dorocznego postu 
muzułmańskiego (ramadanu), król 
egipski Faruk wygłosił mowę, w któ
rej zwrócił się nietylko do własnego 
narodu, jak to zwykł był czynić do
tychczas, lecz do wszystkich maho
metan świata.

Fakt ten przeszedł nie dostrzeżony 
przez publicystów europejskich, co 
wydaje się tern dziwniejsze, że dla 
Anglji, Francji i Włoch takie wystą
pienie jest niesłychanie drażliwe. Te 
trzy mocarstwa walczą o pozyskanie 
świata arabskiego. Francuzi przy
znali tubylcom w Afryce północnej 
liczne przywileje, o jakich dawniej 
nikomu się nie śniło. Anglicy pro
wadzą w Palestynie grę dwulicową, 
wstrzymując imigrację żydowską. 
Mussolini, podczas pobytu w Libji,

otrzymał od tamtejszej ludności sym
boliczny Miecz Islamu.

Dopiero teraz prasa francuska o- 
mawia wystąpienie króla Faruka, 
przypominając jednocześnie, że w 
Egipcie odkryto naftę, że dzielny 
premjer egipski p. Mahmud - pasza 
zorganizował stutysięczną armję, za
kłada fabryki amunicyjne, szkoli lot
ników i ma zamiar pozrywać trakta
ty, które uzależniają Egipt od Wiel
kiej Brytanji.

PAN - AMERYKA

Dziewiątego grudnia rozpoczęły się 
w Limie, stolicy Peru, obrady kon
gresu pan - amerykańskiego. Inicja
tywa, oczywiście, spoczywa w rękach 
Stanów Zjednoczonych, które lubią 
zwoływać takie zjazdy, ilekroć ich 
handel jest zagrożony. Wysuwa się 
wówczas hasło Monroego „Ameryka 
dla amerykanów“.

Ostatni taki zjazd był przed dwo
ma laty, w Buenos Aires, ale nie dał 
szczególniejszych wyników. Teraz 
zmieniło się wiele. W ciągu owych 
dwu lat, kilka republik południowo
amerykańskich wystąpiło z Ligi Na
rodów. Republiki te zraziły się nie 
na żarty do tak zwanych „wielkich 
demokracji“, doszły do wniosku, że 
Genewa jest miastem bardzo kosz- 
townem, a zyski z Ligi ciągnie prze- 
dewszystkiem Anglja. I zdecydowa
ły, by przerzucić się do innej osta
teczności, czyli zbliżyć się do państw 
faszystowskich.

BrązyIja, po pamiętnym przewro
cie, wprowdziła ustrój wzorowany 
na narodowym socjaliźmie niemiec
kim. Argentyna związała się ścisłym 
traktatem handlowym z Rzymem. 
Inne państwa, jeśli są demokratycz
ne, to tylko z nazwy, bo w każdem 
rządzi jakiś dyktator, najczęściej je
nerał. Choćby takie Peru, w którem 
odbywa się kongres, jest twardo trzy-
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manę przez jenerała Bonavides. Tyl
ko, że ten chrobry wojak stale poda
je się za demokratę.

W A L K A  O RY N K I

Kongres w Limie, zwołany pod 
grzmiącem hasłem, sprowadza się w 
gruncie rzeczy do walki o rynki po
łudniowo - amerykańskie, które prze
mysłowcom północno - amerykań
skim wymykają się z rąk.

Nigdy jankesi nie byli mile wi
dziani po tamtej stronie równika. 
Przed wojną Francja i Anglja miały 
tam chętnych odbiorców. Zwłaszcza 
francuski przemysł samochodowy za
opatrywał w auta wszystkie republi
ki łacińskie. Podczas wojny wywóz 
europejski ustał, a Stany Zjednoczo
ne opanowały rynki.

Teraz daje się zauważyć proces od- 
odwrotny. Towar europejski, tańszy 
i częstokroć lepszy, wypiera towar 
ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy
śmy wspomnieli o samochodach, to 
stwierdźmy, że Brazylja jest zatło
czona autami marek niemieckich, a 
Argentyna autami włoskiemi. Dla 
przemysłu północno - amerykańskie
go — zjawisko niepokojące.

JAK NIEMCY PŁACĄ
Z pośród licznych „cudów“, które 

przypisują Schachtowi, warto wspo
mnieć choćby o tern, że naprzykład 
kawa brazylijska jest do nabycia w

Hamburgu po cenie nieco niższej, niż 
w samej Brazylji. Niemcy kupują 
tylko surowce przyczem plac-ą za nie 
rzetelnie, ale nie gotówka lecz włas- 
nemi fabrykatami. Niektóre surowce 
sami zużytkowują, inne zaś, choćby 
taką kawę, odprzedają każdemu, kto 
im zapłaci dobrą walutą (byle nie 
markami).

System ten był i jest jeszcze mile 
widziany w wielu państwach połud- 
n:owo - amerykańskich, które surow
ców mają nadmiar, a przemysłu nie 
mają wcale. Niemcy też są zadowole
ni — wyzbywają się bowiem fabryka
tów a zdobywają surowce i waluty.

Natomiast krzywem okiem spoglą
dają na ten osobliwy handel Stany 
Zjednoczone i dla odparowania chwy
tów niemieckich zwołują konferen
cję.

Z Meksykiem też jest kłopot. Wie- 
my, że państwo to, szczerze socjali
styczne, doprowadziło do wywłasz
czenia i do upaństwowienia przemy
słu naftowego. Przemysł upadł, wo
bec czego odbywa się obecnie bezład
ny przetarg na oddanie źródeł i rafi- 
nerji w dzierżawę. W zawodach tych 
zwyciężają państwa totalne, Niemcy 
i Włochy, które będą płaciły za naf
tę fabrykatami, a przedewszystkiem 
bronią i amunicją. Chciałyby temu 
zapobiec Stany Zjednoczone. Cóż 
kiedy Meksyk ma z Waszyngtonem 
stare porachunki.

Kongres w Limie zakończy się, jak 
zwykle, uchwaleniem pięknej dekla
racji, frazesami bez większego sensu. 
A o tern co najważniejsze, czyli o ci
chych umowach gospodarczych i po
litycznych, usłyszymy w przyszłości.

OMYŁKA MENNICY

Zdaje się, że takiego błędu dawno 
nie popełniono. Zdarzały się wypad
ki, że minister poczt wycofywał na
kłady znaczków, ale nie słyszeliśmy,
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aby minister skarbu wydawał nakaz 
zniszczenia kilku miljonów świeżo 
wybitych monet.

Zdarzyło się to w Beigji. Mennica 
ogłosiła konkurs na nowe monety 
1-frankowe. Stawili się artyści i ju
ry wybrało rysunek wyobrażający 
herb państwowy. Rozległy się wpraw
dzie narzekania, że lew ma przesadnie 
fryzowaną grzywę, ale projekt prze
szedł, mennica zaczęła bić i przygo
towała zapas wartości kilku miljo- 
nók franków.

Gdy pierwsze monety ukazały się 
na mieście, powstał alarm. Okazało 
się, że krążki nie pasują do dziurek 
w automatach. Gdyby nasycono ry
nek pieniężny, zaszłaby konieczność 
przerobienia kilkunastu tysięcy au
tomatów sprzedających bilety pero
nowe, pozatem automatów z czeko
ladą, papierosami,taśmami do koda- 
ków, pachnidłami, pocztówkami etc.

Purpurowy z gniewu minister po
lecił wstrzymać bicie monet.

Z.

PRZY TOAŚCIE NOWOROCZNYM

Nie powinno zabraknąć tradycyj
nego tokaju. Spieszmy się z żądaniem 
od Lippóczy‘ego (Tarnów, Skrzynka 
pocztowa 112) cenników, wysyłanych 
gratis i franco. Jeśli dziś jeszcze wy
ślemy kartkę, zdążymy otrzymać 
cennik i zamówić wino, które przyj
dzie na czas paczką żywnościową.

M asz kłopot z  wyborem prezentu?
poradzi Ci

M. CHUDZYŃSKA
Warszawa, Chmielna 9 
Prezenty gwiazdkowe

To już nie tamta PPS...
Szanowni Czytelnicy znajdą w tym 

zeszycie dokument niezwykłej wagi; 
dokument, obalający w gruzy pewną 
legendę, odsłaniający prawdziwy cha
rakter pewnych polityków, rzucają
cy rewelacyjne światło za kulisy pra
cowni „fabrykantów historji“.

FRYZOWANIE KLIO

„Fabrykantów historji“ — powia
dam. Tak jest. Są bowiem pisarze 
dziejów, lecz są i fabrykanci historji. 
Pierwsi prezentują Klio, swą patron
kę, w postaci takiej, w jakiej ją u j
rzała Pier ja, ojczyzna Muz. Z rąk dru
gich Klio wychodzi ufryzowana, u- 
pudrowana, przystrojona, zależnie od 
potrzeby, bądź we frygijską czapkę, 
bądź w śpiczasty hełm z pięcioramien 
ną gwiazdą, bądź też, jeśli operatorem 
jest M. Antoine „Wiadomości Literac
kich“ — dr. Boy — nawet w irygator, 
choć, z ręką na sercu i jako żywo, ten 
strój do „twarzowych“ nie należy.

Jak wygląda Klio dzisiejszego 
PPS?

Czytając „Robotnika“, czy „Dzien
nik Ludowy“, łatwo odpowiedzieć na 
to pytanie: Klio PPS odziana jest w 
czerwony chiton, na głowie ma peru
kę à la Falenica, w jednej ręce dzier
ży „Kapitał“ Marksa, a w drugiej ma
nifest erfurcki.

A naprawdę? Jak naprawdę wyglą
da historja PPS? Jak to było napraw
dę z tym marksizmem, internacjona
lizmem i semityzmem?

Właśnie dokument, o którym mo
wa, odpowiada na to pytanie w całej 
rozciągłości.

■ OCJALIZM

Już nieraz podnosiliśmy na tern 
miejscu fakt, że osią programu poli
tycznego dawnej PPS bynajmniej nie
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był socjalizm. Wskazywaliśmy na tę 
wysoce charakterystyczną okolicz
ność, że czytając „Przedświt“, ideo
logiczny organ przedwojennej PPS— 
spostrzega się, i to w uderzającej for
mie, zupełny brak koordynacji po
glądów socjalistycznych. Każdy au
tor reprezentował inny kierunek. W 
„Przedświcie“ widać całą mozajkę 
socjalistyczną, wszystkie, sprzeczne z 
sobą teorje, od marksizmu poczyna
jąc, poprzez kierunek „Ecole Nou
velle“ George'a Sorela, i t.d., aż do 
socjalizmu z katedry.

Odnosi się nieodparte wrażenie, iż 
„socjalizm“ PPS był czemś zgoła nie- 
istotnem, przypadkowem, trzeciorzęd- 
nem; że była to kwestja, przez nie
których działaczy PPS wprawdzie po
dejmowana, ale jeszcze nierozstrzyg
nięta, nieprzetrawiona, pozostawiona 
do swobodnego uznania, a już wcale 
nie budząca żadnych głębszych uczuć 
w szerszych masach PPS-u, krótko 
mówiąc, nie zdradzająca żadnych ry
sów żywotności.

Aż śmiesznie wprost pomyśleć, że 
w PPS-ie mógłby przejawić się ta
ki symptom wigoru socjalizmu, że 
np. doszłoby do rozłamu między zwo
lennikami marksizmu i Nowej Szko
ły. Śmiesznie, bo w rzeczywistości w 
całym PPS-ie dwie kozy się nie try
kały na ten temat.

NIEPODLEGŁOŚĆ

Natomiast prawdziwie żywotnym 
punktem programu był stosunek do 
Niepodległości. W tym punkcie nie 
było żadnych niedomówień, sporów, 
wątpliwości. W tej materji panowała 
jednomyślność równie charaktery
styczna, co rozbieżność w tamtej.

Ten punkt także i w masach bu
dził najżywsze, najgłośniejsze echo. 
Więcej: o ile internacjonalizm i mark
sizm PPS-u stał pod znakiem zapy
tania, o tyle jej nacjonalizm ostro,

wręcz jaskrawo odrzynał się od całej 
internacjonalnej socjety.

I jeszcze więcej: między interna
cjonałami z III międzynarodówki l 
nacjonalistami z PPS wrzała nieu
stanna i zajadła walka. Cały artykuł 
(MERKURYUSZ nr. 50 z r.b.) po
święciliśmy wyliczeniu kongresów 
międzynarodowych, na których praw 
dziwę internacjonały z Różą Luksem
burg na czele przeprowadzały wście
kły i bezpardonowy atak na „fałszy
wych socjalistów“, „socjal - nacjona
listów“, „szowinistów polskich“ i t.d. 
z PPS.

Oczywiście, nie mogło być inaczej. 
Nie dla socjalizmu ginęli Okrzeje i 
Montwiłł - Mireccy, nie w imię Mark
sa bojowcy PPS walczyli z Moskwą.

WORCELL

W innym artykule (MLRKLRY- 
USZ nr. 53 z r.b.) przytoczyliśmy 
wyjątki z pism Wrvcella o sprawie 
polsko - węgierskiej.

Dziś, w okrasie, kiedy zżydzi ла 
PPS tak gorliwie kruszy kopje w in
teresie Międzynarodówki p.zeciwko 
odzyskaniu granicy polsku - węgier
skiej — az iziwno b v . j  czytać słowa 
twórcy tej pa .ej samej sprawie. 
Słowa, pełne ta., stanowczego zrozu
mienia wagi wspólnej polityki pol
sko - węgierskiej, słowa, tchnące tak 
wspaniałym, prawdziwie polskim im
per jalizmem.

Otóż to: dzisiejsza PPS zdradziła 
swą tradycję, tradycję Okrzejów i 
Montwiłł - Mireckich. Zdradziła ją, 
porzucając swój nacjonalizm, a prze
chodząc z rozwiniętemi sztandarami 
do obozu Róży Luksemburg, obozu 
internacjonałów. Postąpiła wręcz 
przeciwnie, niż jej ojcowie w roku 
1902, gdy na kongresie w Dreźnie in
ternacjonały zgłosili „Nebenproto
koll“ o usunięciu z programu PPS 
punktu o Niepodległości Polski i przy-
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Na S y l w e s t r a ...

Spotkamy Nowy Rok lampkq tokaju LIPPÔCZY’EGO...
Wysyłka, nawet najmniejszych ilości, paczkami żywnościowemi. Cenniki na żqdanie 

giatis i franco. Lippóczy, Tarnów. Skrzynka pocztowa 1)2.

jęciu, jako jedynej podstawy pro
gramu erfurckiego. W roku 1902 PPS 
odrzuciła ten wniosek i na włosku wi
siała sprawa wystąpienia partji z 
Międzynarodówki. Coby się też stało, 
gdyby żydzi nie skapitulowali i nie 
wycofali „Nebenprotokoll“-u.

DZIŚ

Wówczas PPS ostro i stanowczo 
zamanifestowała swoje nacjonalistycz 
ne stanowisko, w kwestji „program 
erfucki“, czy „program niepodległoś
ciowy“, „internacjonalizm“, czy „na
cjonalizm“ — przecięła wszelką dys
kusję.

W roku 1902 internacjonalizm nie 
miał dla PPS znaczenia.

Dziś inaczej. Dziś PPS poszła na u- 
trzymanie do bankierów międzynaro
dowych, zapomniała o nacjonalizmie, 
walczy przeciwko Worcellowi. Dziś 
PPS zżydziała.

Ale nietylko zżydziała, lecz jeszcze 
usiłuje zażydzić swą historję. Nie 
mając, jak wynika jasno z powyższe
go, nie mając prawa powoływać się 
na Okrzejów, Mnntwiłl - Mircckich, 
Worcella — wciąż powołuje się na 
nich.

1'krywając skrzętnie ich pisma, ich 
przekonania, ich tradycje — wciąż 
w; krzykuje tylko ich nazwiska. „O- 
k r.eja“ woła, starannie ukrywając 
Jego ideały. „Montwiłł - Mirecki“ — 
krzyczy — „nasz bohater“ — i bie
rze ogłoszenia od fabrykantów łódz
kich. „Worcell“ — wrzeszczy i zwal
cza ideję wspólnej granicy z Węgra
mi. „Froletarjat“ — wypisuje rok w 
rok ——  „Proletarjat“ był naszym oj

cem! On pierwszy rzucił w Polsce na
sze hasła, podniósł sztandar socja
lizmu, sztandar międzynarodowej so
lidarności proletarjatu“.

NAPRAWDĘ

Czy tak? Czy rzeczywiście „Pro
letarjat“ rzucał hasła dzisiejszego 
PPS? Czy naprawdę „Proletarjat“ 
podniósł w Polsce sztandar socjaliz
mu i międzynarodowej solidarności 
proletarjatu? Czy w istocie byli to 
internacjonaliści?

Badając źródła, teksty, fakty łatwo 
dojść można, że nie, że to wszystko 
kłamstwo, że „Proletarjat“ był tak 
samo ruchem nacjonalistycznym, jak 
np. dziś ONR.

Ale na szczęście, mamy bardziej 
przekonywujący dowód. Mamy świa
dectwo żywego słowa. Żyjący do dziś 
Edmund Płoski, jeden z założycieli 
„Proletarjatu“ i jego główny, obok 
Waryńskiego, przywódca, skazaniec 
w głośnym procesie z roku 1885. — 
Edmund Płoski własnemi usty odpo
wiada na te wszystkie pytania.

Właśnie dokument, jaki ogłaszamy, 
jest własnoręcznie napisaną autobio- 
grafją Edmunda Płoskicgo, napisaną 
specjalnie na prośbę MERKURYU- 
SZA, którego założyciel „Proletar
jatu“ jest gorącym sympatykiem. Nie 
zmieniliśmy w niej ani jednego sło
wa, dodając tylko tytuliki.

DRUZGOCĄCY DOKUMENT
Druzgocący to dla dzisiejszych wo

dzów PPS dokument. Okązuje się zeń, 
iż socjalizm w PPS, to tradycja bar
dzo świeżej daty.
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— Wszyscy uczestnicy — pisze Pło- 
ski — byli w mniejszym, lub więk
szym stopniu sympatykami socjaliz
mu. Nie było to jednak ani głębokie, 
ani przemyślane, jedynie oparte na 
sympatji do świata pracy, upośledzo
nego i walczącego o lepsze jutro.

A więc nie żadni marksiści, lecz za
ledwie sympatycy socjalizmu. I to w 
większym, lub mniejszym stopniu!!! 
I to było wcale nie głębokie! Wcale 
nie przemyślane! Oparte tylko na 
sympatji do świata pracy!

Mój Boże! Któż z nas nie jest ta
kim sympatykiem? To jeszcze kilka
dziesiąt lat pracy krzywonosych i 
krętowłosych historyków, a z nas 
wszystkich zrobią marksistów!

— W roku 1938 — będzie pisał jaki 
Feldman, Diksztajn, czy Lieberman— 
cała Polska wyznawała program 
Marksa.

Ba! Czegóż to nie może wmówić 
nauczyciel uczniom, którzy mają doń 
zaufanie?

MARKS ICH NUDZIŁ

Lecz w autobiografji Edmunda 
Płoskiego są jeszcze cenniejsze wy
znania. Oto Marks poprostu „prole- 
tarjatczyków“... nudził, a cały „soc
jalizm“ znali z... popularnych broszu
rek!!!

...wszyscyśmy wówczas — pisze E- 
dmund Płoski — hołdowali socjaliz
mowi, choć przeważna większość zna
ła zasady tego ruchu jedynie z bro
szur... Tylko nieliczni mieli cierpli
wość doczytać do końca „Kapitał“ 
Marksa...

Natomiast...
...wiązała nas jedna idea — pisze 

Twórca „Proletarjatu“ — wiara w to, 
że wskutek walki rewolucyjnej w Ro
sji musi nadejść odpowiednia pora do 
postawienia w Polsce kwestji walki o 
niepodległość, do nowego powstania.

Oto, jak wygląda prawda o „Pro-

letarjacie“: byli to szczerzy, bojowi 
nacjonaliści, nieodrodni potomkowie 
powstańców z roku 1833, których, jak 
pisze Edmund Płoski, było w partji 
mnóstwo, ludzie, dla których socja
lizm był przypadkową, z modą przy
plątaną naleciałością, która ich zresz
tą poprostu nudziła.

CHERCHEZ LE JUIF

Lecz w takim razie, słusznie spyta 
Czytelnik, skąd wzięły się te nale
ciałości w „Proletarjacie“? Skąd ich 
„program“ socjalistyczny? Skąd wo- 
góle cała ta egzotyczna nazwa?

Otóż to właśnie. I na to pytanie 
odpowiada Edmund Płoski z druzgo
cącą jasnością:

Ludwik Waryński przywiózł z 
Genewy go tow y  program i nazwę  
partji; „Proleterjat", opracowany  
w Genewie prz z kółko emigran
tów (Dłuski, Mendelsohn,  J a n 
kowska). . .

Aha! 1 oto jesteśmy w domu! Men
delsohn! Mendelsohn! I Dłuski! Hie- 
rosolimski nobiks i gruby franc-ma
çon!!! Bagatela. No, teraz wiemy, kto 
to powstańcom szczepił ten interna
cjonalizm, tę proletarjackość, ten 
marksizm!

Mendelsohn! Mendelsohn! Poskrob- 
cie marksistę, a wylizie Mendelsohn! 
Aha! Mendelsohn, który zakładał w 
Polsce wszystkie partje do wzajem
nego wyrzynama się polaków, a gdy 
już założył, gdy swoje zrobił, gdy 
wszczepił polakom internacjonalną so 
lidarność proletarjatu (judejskiego), 
wówczas dopiero pokazał swoje wła
ściwe oblicze: dla żydów założył part- 
ję nacjonalistyczną! Czytajcie, przy
jaciele, życiorys Mendelsohna. Prze
konajcie s:ę sami, jaką to delikatną 
robótkę prowadził w Polsce Mendel
sohn. wśród polaków zakładał partje 
internacjonalne, a wśród żydów na
cjonalistyczne. Dla polaków wzajem-
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ne zażeranie się, dla żydów zwartość, 
siła, pomoc.

GOTOWE
fr-

Cóż za wspaniały epizod: w Polsce 
zbiera się garść dzielnych, szlachet
nych bojowników o niepodległość, i 
odrazu z Genewy (Z Genewy! Z Ge
newy! Accurate z Genewy, z kłębo
wiska żmij franc - maęońskich, od
wiecznego gniazda Baphometa, z Ge
newy!!!) odrazu z Genewy przyjeż
dża gotowy program i nazwa mark- 
sowska. Czyż to nie pyszne?

Lecz Edmund Płoski stwierdza 
rzecz jeszcze donioślejszą, jeszcze 
silniej podkreślającą ten klasyczny 
wprost rys zagadnienia:

Grupa ta... miała pretensję do 
kierowania ruchem w kraju, gdzie 
ed.ukże autorytetu tego nie 
uznawano.

Czegóż trzeba jeszcze? Chyba to 
już dość wyraźnie powiedziane: na
rzucono nam obcy program, obcą na
zwę, obcego ducha, chciano nawet na
rzucić kierownictwo, lecz to ostatnie 
się nie udało! Byliśmy wciąż nacjo
nalistami! Pod komendę internacjo
nałów nie chcieliśmy iść i nie poszliś
my nigdy!

NAWET MOSKALE

W życiorysie Edmunda Płoskiego 
są rewelacyjne wiadomości. Okazuje 
się, że nawet moskale dobrze wiedzie
li ,iż cały internacjonalizm „Proletar- 
jatu“ jest sztucznie wydętą legendą, 
że „proletarjatczycy“, to nacjonaliści 
polscy i pierwotny akt oskarżenia 
przywodził paragraf 252 t.j. dążenie 
do oderwania od imperjum części te
ry torjum. Dopiero później, w ostat
niej chwili przed procesem, zmienio
no kwalifikację, dodając momenty 
socjalne.

Ten fakt historycy PPS-u skrzętnie 
ukrywali. Im była potrzebna ta wła
śnie legenda, co i generał - guberna
torowi Hurce: że „Proletarjat“ to by
li marksiści. Międzynarodowi mark
siści.

A to byli nietylko nacjonaliści, lecz 
nawet, o zgrozo! antysemici!

Oto, co Założyciel „Proletarj atu“ 
pisze o atmosferze galicyjskiej PPSD, 
której PPS jest rzeczywiście i nieza- 
przeczenie dziedziczką:

Zmaterjalizowana atmosfera ga
licyjskiej PPSD (Daszyńskiego 
et Co , kierowanej przy znacznym 
i decydującym współudziale ży
dowskim (dr. Diamand), mogła 
tylko odstręczać.

Dość? Wystarczy?
Oczywiście.

PRAWDA O PPS

Oto, jak wygląda prawda o tradycji 
PPS-u, tej tradycji, którą PPS dzi
siejsza zdradziła na całej linji.

Tradycja ta nie jest międzynarodo
wa, lecz przeciwnie: nacjonalistyczna. 
Nie jest materjalistyczna, marksow- 
ska, lecz nawskroś duchowa, patrjo- 
tyczna. Materjalizm PPSD (prawdzi
wej matki dzisiejszej PPS) starych 
PPS-owców raził i odstręczał.

Odstręczało też ich zażydzenie no
wej PPS. Stary „Proletarjatczyk“ ja
sno i otwarcie dorzuca i ten także 
punkt potępienia: zażydziliście part- 
ję, panowie „spadkobiercy“!

Tak jest, zażydzili. Poszli na służbę 
do bankierów łódzkich. I na tym 
punkcie zerwali ze starą, piękną tra
dycją, która była przedewszystkiem 
polską, polską.

Tak, tak. PPS pp. Czapińskich, Za
rembów, Mitznerów to już nie tamta
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Nasi wfpółcześni
EDMUND PŁOSKI

proletariatczyk i nacjonalista
Urodzony w październiku 1859 ro

ku w majątku Turowo, wczesne dzie
ciństwo spędziłem w majątku ojcow
skim Patory, powiatu ciechanow
skiego. Ojciec Aleksander był czyn
nym powstańcem i parę epizodów 
z tego okresu utkwiło w mej dzie
cinnej pamięci, zwłaszcza scena napa
du bandy kozackiej na nasz dwór, a 
od nahajek kozackich długo nosiłem 
blizny na plecach. Może to już wów
czas stworzyło w mej duszy podłoże 
do buntu.

Materjalne skutki powstania dla 
naszej rodziny były opłakane: mają
tek zrujnowany, budynki spalone. Po 
kilku latach wysiłków trzeba było o- 
puścić własną siedzibę i tułać się dla 
chleba po różnych kątach Polski. Ja, 
już od piątej klasy, musiałem na sie
bie zarabiać. Może to i było poży
teczne.

SZKOŁA I KOLEDZY

Początkową naukę pobierałem w 
szkółce wiejskiej w sąsiednich Osej- 
skach, gdzie nauczycielem (aby się 
uwolnić od wojska rosyjskiego) był 
nasz kuzyn Onufry Płoski. W ostat
nim roku mego pobytu w tej szkole, 
do małego grona krewniaków Onu
frego przybył krewniak jego żony, 
mały Oleś — dziś kardynał Rakow
ski. Przed kilku laty przypomniał mi 
Jego Eminencja, jak to uciekał ze 
szkoły do mamy i jak jego myśmy 
gonili.

Szkoły średnie przebyłem w Puł
tusku, do klasy IV-ej, a potem w 
Płocku, gdzie ukończyłem gimnazjum 
w roku 1878, razem z Ludwikiem 
Krzywickim, Ludomirem Grendy- 
szyńskim, Aleksandrem Dębskim,

którzy ślad swego życia na karcie 
polskiej zapisali. Potem udałem się 
do Petersburga z zamiarem wstąpie
nia na inżynierję. Było to życzenie 
nie moje, lecz mego ojca. Na egzami
nie otrzymałem stopień dobry i prze
padłem, bo przyjmowali tylko celu
jących. Przepadł również i Dębski, 
najlepszy matematyk naszej klasy. 
Nie zmartwiło to mię wcale, pociąg 
miałem do nauk humanistycznych. 
To też wstąpiłem na prawo.

W PETERSBURGU

Studja szły mi łatwo, czasu mia
łem dużo, a i temperamentu nie ma
ło, więc rzuciłem się w wir ożywio
nego wówczas życia kółkowego w 
studenckiej polonji, gdzie dokształ
caliśmy się wzajemnie w polonistyce 
(a po części i w bojkotowanej dotąd 
literaturze rosyjskiej). Wolny czas 
spędzaliśmy na śpiewaniu pieśni pa- 
trjotycznych, na obchodach, odczy
tach.

Z ciekawości i z temperamentu bra
łem również udział w niektórych ro
syjskich imprezach i tak zwanych 
„bezporjadkach“ studenckich. Zresz
tą byłem tam tylko ciekawym wi
dzem, ryzykując dużo oberwać, a bez 
nadziei, aby cośkolwiek wygrać.

Do walczących z rządem moskali 
sympatje wśród nas były powszech
ne i to potrochu przygotowywało 
grunt pod sympatje do nowinek so
cjalistycznych, jakkolwiek ponad nie
mi górowały uczucia patrjotyczne.

„GMINA POLSKA“

To też wkrótce od tych początko
wych kół przeciągnięty zostałem do 
ściślejszej konspiracji. Istniało wów
czas w Petersburgu od kilku lat kon
spiracyjne ugrupowanie „Gmina Pol
ska“, do której w końcu 1879 roku zo
stałem zaproszony. Nie była to jakaś
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ściśle polityczna organizacja. Raczej 
takież kółko dokształcające, tylko w 
specjalnym już kierunku, mianowi
cie obejmowało dziedzinę nauk poli
tycznych i socjalizmu, którego wszy
scy uczestnicy byli sympatykami w 
mniejszym lub większym stopniu. 
Nie było to jednak ani głębokie, ani 
przemyślane, jedynie oparte na sym- 
patji do świata pracy, upośledzonego 
i walczącego o lepsze jutro.

Była to młodzież dopiero kształtu
jąca swe przekonania. Różni potem 
stąd wyszli działacze polityczni; naj
liczniejsi — narodowi demokraci: Zy
gmunt Balicki, Józef Hłasko, Józef 
Czerniewski; potem — postępowi de
mokraci: Wróblewski (adwokat w 
Wilnie), Tadeusz Balicki, Adam Za
krzewski i inni; ludowiec — Bolesław 
Wysłouch. Najmniej bodaj socjali
stów. Ale wówczas wszyscyśmy hoł
dowali socjalizmowi, choć przeważna 
większość znała zasady tego ruchu 
jedynie z broszur Schaeflego, Lassa- 
la i t. p. Tylko nieliczni mieli cierpli
wość doczytać do końca „Kapitał“ 
Marksa.

W OCZEKIWANIU REWOLUCJI

Propaganda szła od Rosji, od jej 
walki z caratem, tak dla nas sympa
tycznej. Wiara w bliskość rewolucji 
w Rosji była powszechna, choć opie
rała się więcej na pragnieniu naszem 
aby ona była, niż na faktach świad
czących o jej postępie. Kolega Rech- 
niewski, naprzykład, mówił o sobie, 
iż gdyby miał przekonanie, że rewo
lucja wybuchnie dopiero za lat pięt
naście, to poświęciłby się pracy nau
kowej. Jeszcze głębiej wierzył 
Zygmunt Balicki. W końcu roku 1880 
przysłał on do nas do Petersburga z 
Warszawy, gdzie prowadził propa
gandę — pismo, w którem wzywał 
nas wszystkich do porzucenia stu-

djów i do stawienia się do pracy na 
narodowym terenie.

„Rewolucja wisi w powietrzu — 
pisał — zdobywać dyplomy będzie 
czas i po rewolucji“.

Nikt z nas zresztą w Petersburgu 
takim optymistą nie był i list skutku 
nie odniósł żadnego. Jedyną czynno
ścią polityczną, jaką gmina prowadzi
ła w Petersburgu, to były stosunki z 
rosyjskiemi partjami Narodnaja Wo
la i Czornyj Pieredieł. Stosunki te po- 
ciągnęły za sobą, po zamachu na ca
ra w dniu 13.III.81, areszty wśród 
gminiaków w Petersburgu oraz w 
Warszawie. Prawie cały skład Gmi
ny znalazł się pod kluczem wskutek 
zdrady jednego z jej członków, nie
jakiego Rodziewicza, który wydał 
wszystko, co wiedział. Ocalało nas 
tylko czterech, których z nazwisk 
Rodziewicz nie znał: St. Kunicki, 
Mieczysław Marzewski (student in
żynier j i), Adam Zakrzewski (przy
rodnik) i ja.

ODBUDOWA GMINY

Po pewnym czasie, ochłonąwszy z 
przygnębienia, wzięliśmy się do od
budowy Gminy, z pewnemi jednak 
zmianami. Zorganizowaliśmy Gminę 
dwustopniową: obszerniejszą, złożo
ną ze wszystkich sympatyków, i ści
śle konspiracyjną. O tej pierwszej, 
częściowo uwiecznionej na przypad
kowej fotografji z roku 1882, pisał 
Ludwik Krzywicki w „Niepodległo
ści“ (tom III, str. 66 i następne). Do 
ściślejszej weszli: St. Kunicki, Ta
deusz Rechniewski, Aleksander Dęb
ski, Bronisław Białobłocki (wkrótce 
wystąpił), Ludwik Janowicz (stu
dent agronomji w Moskwie), Mieczy
sław Marszewski (inżynier, przyszły 
budowniczy mostu Poniatowskiego) 
Józef Stankiewicz (ukończył przyro
dę i Instytut Leśny w Petersburgu) 
oraz ja. Białobłocki wystąpił z powo-
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du powziętej przez nas decyzji, aby 
każdy z nas przygotował się do czyn
ności przygotowawczych do nowego 
powstania, gdy warunki będą po te
mu. Nie poczuwał w sobie sił do tej 
pracy.

Z poza gminy wszedł do naszego 
grona były członek Narodnej Wo
li, Stefan Michalewicz, wkrótce zresz
tą aresztowany. Zespół, pod wzglę
dem politycznym, również nie był 
jednolity, ale wiązała nas jedna idea 
dość mocno — wiara w to, że wsku
tek walki rewolucyjnej w Rosji musi 
nadejść odpowiednia pora do posta
wienia w Polsce kwestji walki o nie
podległość, do ponownego powstania. 
Trzeba było do tego społeczeństwo 
odpowiednio przygotować. A więc 
narazie — kończyć studja, przenieść 
się jaknajśpieszniej do kraju (poję
ciem tem obejmowaliśmy w zasadzie 
granice przedrozbiorowe) i tam roz
począć pracę, a narazie podtrzymy
wać stosunki z Narodną Wolą i oka
zywać jej sąsiedzką pomoc uboczną.

A o tę naszą zasadniczą ideę szły z 
nimi długie, bo blisko rok trwające 
rozmowy i częściowo targi.

PRZYJAZD WARYŃSKIEGO

W końcu roku 1881 nawiązaliśmy 
zerwane od wiosny stosunki z War
szawą. Areszty wiosenne zupełnie 
rozbiły organizacje poprzednie. Zy
gmunt Balicki, Kazimierz Sosnowski 
uciekli zagranicę jeszcze wcześniej. 
Tak samo postąpił Bolesław Wy
słouch. Jesienią tegoż roku przyje
chał z Genewy Ludwik Waryński, 
który przywiózł ze sobą gotowy pro
gram (i nazwę) partji „Proletarjat“, 
opracowany w Genewie przez kółko 
emigracyjne z lat dawniejszych (Dłu
ski, Mendelsohn, Jankowska). Gru
pa ta, wychowana na wzorach socjal
demokracji niemieckiej, jednakże z 
dużą domieszką taktyczną wpływów

rosyjskich, miała pretensję do kiero
wania ruchem w kraju, gdzie jednak
że autorytetu tego nie uznawano. Tu 
silniejsze raczej były wpływy rosyj
skie na tle politycznych aspiracji.

Istniało w Warszawie, po wiosen
nych aresztowaniach, jedynie nikłe 
kółko Puchewicza; z tego kółka prze
szły' do Waryńskiego dwie najczyn- 
niejsze osoby: Henryk Dulęba i Alek
sandra Jentysówna. Pozostała przy 
Puchewiczu młodzież tylko wegeto
wała, przeciwstawiając się propago
wanej przez Waryńskiego taktyce 
czynnej walki z rządem (nawet ter
rorem). Wkrótce między temi ugru
powaniami nastąpił zupełny rozłam.

PART JA PROLETARJAT

Nas, petersburszczan, energja Wa
ryńskiego pociągała, a choć z progra
mem genewskim nie godziliśmy się, 
zwłaszcza oo do terroru socjalnego 
(nam przeciwnie szło o wytworzenie 
jaknaj większej jednolitości społe
czeństwa polskiego do walki z rzą
dem), to jednak uważaliśmy, że temat 
jest raczej akademicki, że różnice po
glądów dadzą się wyrównać, a pro
gram w przyszłości opracować.

W wirze jednak czynnej akcji ni
gdy do tego nie doszło. Stąd też po
chodzi fałszywy pogląd na właściwe 
oblicze grupy Proletarjat. Zwłaszcza 
niesłuszna jest np. opinja Dmowskie
go, iż Proletarjat był tylko filją Naro
dnej Woli, Powstał on wprawdzie pod 
silnym wpływem wypadków w Rosji, 
ale cele miał własne, nawiązujące do 
tradycji powstańczej. Nawet akt o- 
skarżenia wygotowany do naszego 
procesu zarzucał nam pierwotnie 
zbrodnię z art. 252 kod., to jest dąże
nie do oderwania od imperj urn części 
jego terytorjum. Dopiero prawie 
przed samym procesem, napewno 
wskutek presji jenerała - gubernato
ra Hurki, któremu potrzebne były
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szubienice, zmieniono oskarżenie sto
sując art. 249 — dążenie do wywoła
nia rewolucji socjalnej, gdzie już gro
ziła kara śmierci. Podstawę do tej 
zmiany dały nasze stosunki z Narod- 
ną Wolą.

SPISKOWCY

Praca moja w Proletarjacie trwała 
krótko. Od grudnia 1882 roku do koń
ca września 1883. Polegała ona na or- 
ganizowanu kółek wśród młodzieży 
akademickiej (w Warszawie i w Pu
ławach) oraz kółek robotniczych w 
Warszawie i na prowadzeniu w nich, 
prócz propagandy naszych dążeń — 
akcji dokształcającej. A więc odczy
ty, pogadanki, czytanie nielegalnej poi 
skiej literatury emigracyjnej i t. p. 
Napisałem kilkanaście odczytów na 
tematy historyczne i ekonomiczne, 
które nawet rozeszły się w licznych 
odpisach.

W kółkach robotniczych przewa
żali starsi ludzie, młodzież robotnicza 
była raczej odporna, poza tą młodzie
żą, która pochodziła ze sfer inteli
genckich, zrujnowanych i zdeklaso
wanych wskutek akcji powstańczej. 
Takich ludzi wśród robotników było 
sporo.

W naszych kółkach naprzykład by
li: Adam Sieroszewski — cieśla (brat 
stryjeczny Wacława), Hilary Gost- 
kiewicz — cukiernik i inni, których

І І І І І І І І 1 І І І Н І І І І І І І І І І 1 І І І І І І І Н І І І І І І І І

Nie mamy teraz z Węgramy wspól
nej granicy, która istniała lat tysiąc. 
Dziesięć wieków sąsiadowaliśmy w 
zgodzie najszczerszej, dzieląc się do
lą i niedolą. Niestety, ludzie obcy nam 
duchem zajęli szczyty Karpat i dziś 
jesteśmy rozdńeleni, wąskie pasmo 
lesistych gór uniemożliwiło nam 
współpracę.

(MERKURYUSZ POLSKI nr. 32
w roku 1934).

nazwisk już nie pamiętam. Wśród 
starszych było dużo powstańców: 
Jan Ptaszyński — ślusarz, Adolf Tor- 
miński — stolarz, Wilbek i Trzesz- 
kowski — szewcy, Podbielski — cie
śla (nazwisko zmienione,' przybrane 
po powstaniu w celu uniknięcia Sybi
ru, prawdziwe nazwisko podał przed 
swą śmiercią na Syberji towarzy
szom zesłania; jakie było, nie pamię
tam).

RODZINA PTASZYNSKICH

Najciekawszą postacią był Jan Pta
szyński, syn jenerała. Gdy wybuchło 
powstanie, ojciec zebrał swych trzech 
synów i zaproponował im pójście do 
szeregów powstańczych. Najstarszy, 
już podówczas oficer, dla swej karje- 
ry odmówił. Młodsi, wówczas ucznio
wie szkoły kadetów, poszli.

Ojciec i starszy brat Jana polegli 
czy też zmarli od ran. Najmłodszy 
Jan, również ranny, był wzięty przez 
moskali, wyleczony i zesłany do rot 
aresztanckich, gdzie pracując przy 
budowie kolei koło Tuły, nauczył się 
ślusarki i został potem robotnikiem. 
Majątek Ptaszyńskich oczywiście 
skonfiskowano.

Latem 1885 roku brat Jana, wów
czas już jenerał kawalerji, odwiedził 
go w Cytadeli. Rozmowę zaczął po 
rosyjsku od ubolewania, że ten Jan 
tak upadł nisko i dostał się do wię
zienia. Na to Jan ostro zareagował, 
zwymyślał jenerała gruntownie (po 
polsku). Jenerał odwołał się do asy
stującego mu naczelnika X pawilonu, 
prosząc o obronę przed arogancją 
brata.

Wynik tej wizyty: Jana skrępowa
no i poniesiono do ciemnicy, a my na 
znak protestu rozbiliśmy sporo szyb, 
drzwi, taburetów, robiąc w jego obro
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nie piekielną, przytem skuteczną a- 
wanturę.

WARYŃSKI JAKO MÓWCA

Z Waryńskim ustalił się milcząco po 
dział pracy: moja sfera—to kółka, je
go zaś — masowe zebrania poza mia
stem, urządzane konspiracyjnie, w 
niedziele, obejmujące nieraz po kilka
dziesiąt osób pod otwartem niebem. 
Na niektórych bywałem i podziwia
łem u Waryńskiego talent agitatora, 
trybuna ludowego.

Zebrania takie były oczywiście bar
dzo ryzykowne, ale zdrada nigdy nie 
nastąpiła. Chociaż Waryński był już 
„starym“ konspiratorem, jednakże 
był przytem dziecinnie nieostrożny. 
Skompromitował już parę swych 
przybranych nazwisk (paszporto
wych) i mieszkań, ale wyjeżdżać z 
Warszawy, mimo naszych nalegań, 
nie chciał, lub z tem zwlekał.

WARYŃSKI ARESZTOWANY

Miałem w Warszawie bardzo do
brego znajomego jeszcze z czasów 
płockich, gdzie moi rodzice czasowo 
mieszkali. Był to moskal, sędzia Bar- 
dowski, powieszony w naszym proce
sie. Przedstawiłem mu Waryńskiego, 
który u niego przez jakiś czas noco
wał. Ale niebezpieczeństwo stale gro
ziło mu na ulicy, z czem się nie chciał 
liczyć.

Przyczynę tego uporu poznaliśmy 
dopiero później, w Cytadeli. Była to 
miłość do Jentysówny, beznadziejna, 
bo był żonaty z siostrą Wacława Sie-

l ll  i и  ш и  ш и  ii i n n i  i i i  i i i  i i i i i i i i i i i i
Jeżeli sto tysięcy głów stawia prze

szkodę, niech wszystkie spadną, my 
znamy tylko miłość ludzkości.

(Destutt de Trący, mason-filozof, 
ideolog: rewolucyjny, senator za Na
poleona I: „Elements d'idéologie“).

roszewskiego, Anną, miał z nią syna, 
pozostawionego w Szwaj car j i na opie
ce brata (syn ten niedawno zginął 
śmiercią tragiczną; był wyższym u- 
rzędnikiem polskim).

W dniu 29 września Waryński zo
stał przypadkowo aresztowany na u- 
licy. Wiadomość o tem do mnie nie 
doszła, gdyż w nocy i mię aresztowa
no.

TAJNA DRUKARNIA

Tak urwały się nasze pracowite po
czynania. Między innemi, ślady tej 
pracy — to dwa numery tajnego pi
semka „Proletarjat“, wspólnie z Wa
ryńskim pisane i drukowane.

Warsztat drukarski, wspaniale za
maskowany, zrobili robociarze z me
go kółka (Ptaszyński i inni). Drukar
nia, mimo wysiłków szpiegów, nie 
była wykryta i dopiero podczas sądu, 
po zlikwidowaniu jej i złożeniu ma- 
terjału u jakiegoś chłopa w okolicy 
Warszawy, chłop ten lękając się o sie
bie, dobrowolnie oddał ją policji.

W CYTADELI

Dwa lata zgórą, przeważnie samot
nej celi do czasu rozprawy sądowej, 
dały mi możność rozmyślania. Już 
podczas sądu nie mógłbym podpisać 
się pod tem, w com niedawno mocno 
wierzył. Ale honor i obawa przed po
sądzeniem o tchórzostwo kazały mi 
solidaryzować się ze wszystkiem. Wi
docznie jednak i sędziowie i oskarży
ciele coś w psychice mojej zauważyli, 
bo zaraz po wyroku, opiewającym na 
16 lat, rozpoczęło się ze strony żan
darmów i prokuratorów usilne nama
wianie mnie do złożenia prośby o u- 
łaskawienie.

Przyjeżdżał nawet z tą misją ską
dinąd zacny stary jenerał - komen
dant twierdzy, Unkowskij. Mam do 
dziś wielki szacunek dla tego człowis-
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ka. Zamknął się z nami (żona siedzia
ła ze mną w oczekiwaniu na zesła
nie) i z pół godziny przytaczał swe 
argumenty, a zbijał moje. Po katego
rycznej odmowie z mej strony, za
kończył uściskiem dłoni, wyrażeniem 
pełnego szacunku („Ja was oczeń, o- 
czeń uważaju“) i życzeniem wytrwa
nia. Słowo „was“, jak wyczułem, od
nosiło się nietylko do mnie, ale i do 
wszystkich moich towarzyszów zesła
nia.

SZUBIENICE, KATORGA

Cztery tygodnie jeszcze siedzieliś
my w X pawilonie pod grozą czekają
cych na sześciu z nas szubienic. Mię
dzy innymi i na mojego przyjaciela 
Bardowskiego, moskala, który za pol
ską sprawę oddał życie.

Cztery szubienice postawiono, a 
nas, resztę, skazanych na długie lata 
katorgi, rozesłano w różne strony.

Po półrocznej tułaczce po różnych 
więzieniach, znalazłem się z kilkoma 
robotnikami na krańcu carskich po
siadłości, na Sachalinie. W następ
nym roku przysłano tam jeszcze kil
kunastu proletarjatczyków, samych 
robociarzy, potem kilku moskali i 
wreszcie Bronisława Piłsudskiego, 
brata Józefa. Wspólna niedola złączy
ła nas nierozerwalnemi do śmierci 
węzłami przyjaźni. Moja martyrolo- 
gja trwała na Sachalinie lat dwanaś
cie, a potem jeszcze „na posielenji“ 
lat osiem.

Wytrwałem, a zawdzięczam to 
mej żonie, Zofji z Onufrowiczów, któ
ra całkowicie swe życie dla mnie od
dała, a zdrowie swe zrujnowawszy, 
zmarła przed szesnastu laty.

POWRÓT

Wróciłem do kraju, żywy, ale na 
zdrowiu mocno nadszarpnięty. Przy
czyniły się też do tego przeżycia tej

tragifarsy, szumnie zwanej rewolu
cją po wojnie japońskiej. Nié mogłem 
nie brać udziału w tym ruchu, choć 
jak na Błagowieszczeńsk, gdzie miesz 
kałem (miasto słynne z utopienia kil
ku tysięcy chińczyków w roku 1900) 
— to ruch antyrządowy ograniczał 
się do odczytów o obiecanej konsty
tucji i usiłowań utrzymania bezpie
czeństwa w mieście, w którem po 
każdej nocy znajdowano kilka tru
pów.

Choć oficjalnie nie ścigany, widzia
łem z przykładów z byłymi ze
słańcami, co mnie spotkać mo
że. Nie czekałem więc na u- 
stalenie stosunków normalnych i 
wraz z rodziną wyjechałem do Ja- 
ponji. W ciszy i spokoju tego kraju 
leczyłem w ciągu dziesięciu miesięcy 
skołatane zdrowie.

W KRAKOWIE

Straciłem nadzieję, aby w państwie 
rosyjskiem coś się poprawiło i zdecy
dowałem się pójść na emigrację. Zi
mą 1906/7 roku, poprzez trzy oceany 
i kilka mórz, na austrjackim statku 
„Franz . Ferdinand“ przybyłem do 
Triestu, a stąd do Krakowa, gdzie sta
nąłem w marcu 1907 roku i tam za
mieszkałem aż do powstania Polski.

Przez Bronisława Piłsudskiego po
znałem się ze ś. p. Józefem. Stosunek 
nasz stał się dość bliski, przyjaciel
ski, zwłaszcza po odbyciu kilku wy
cieczek w Tatry. Ś. p. Józef był zapa
lonym taternikiem i, jak sam o sobie 
mówił — znawcą nie tyle szczytów, 
co przełęczy, w których orjentował 
się znakomicie. Jedną z tych wycie
czek, na propozycję profesora Włod-
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ka z -Krakowa, opisałem, a on umieś
cił ją w „Czasie“. Jednak redakcja nie 
przysłała mi numeru z tym opisem i 
nie wiem co tam z mej pisaniny oca
lało.

SOCJALIŚCI KRAKOWSCY

Do działalności politycznej już nie 
wróciłem. Socjalistą, w znaczeniu 
marksistowskiem, nie byłem nigdy, a 
po powrocie ideał socjalizmu, nawet 
w chrześcijańskiej formie, odsunął 
się w daleką i mglistą przyszłość, u- 
zależnioną od ewentualnego uszla
chetnienia gatunku homo sapiens. 
Zmaterjalizowana atmosfera galicyj
skiej PPSD (Daszyńskiego et Co), 
kierowanej przy znacznym i decydu
jącym współudziale żydowskim (Dr. 
Diamand), mogła tylko odstręczać.

Do akcji bojowej Józefa Piłsud
skiego byłem już i za stary i za sła
by. Ograniczałem się więc do roli 
sympatyka i do okazywania ubocz
nych przysług.

SPEŁNIONA WRÓŻBA

W czasie wojny nie mogłem zwal
czyć w sobie rozdwojenia między 
sympatją do porywów legjonowych, 
a strachem przed ewentualnem zwy
cięstwem niemców. Co to by wówczas 
z nami było?

Utkwiły mi w pamięci prorocze 
zaiste słowa ś. p. Józefa, iż wojna to 
będzie taka, że „z obu gryzących się 
psów tylko ogony pozostaną. Wów
czas i my coś będziemy znaczyli, a na- 
razie trzeba tylko trwać i jaknaj- 
mniej tracić ludzi“.

Mego syna — jedynaka, który sie
demnasty rok liczył, Józef Piłsudski 
do Legjonów nie ciągnął.

„Mały dłubinosek,'mały japończyk, 
niech poczeka“.

To też chłopak poczekał do czasów

POW i do dni październikowych 1918 
roku.

ZAKOŃCZENIE

Czekałem i ja. Po usunięciu niem
ców z Polski, zgłosiłem się do sądo
wnictwa w moich rodzinnych stro
nach. Zostałem mianowany sędzią po
koju w Mławie, przeszedłem kilka 
stopni hierarchicznych i zakończy
łem karjerę sądowniczą na stanowis
ku prezesa sądu we Włocławku. Po 
osiągnięciu wieku prekluzyjnego (paź 
dziernik 1929) jeszcze przeszło pół 
roku polecono mi pozostawać na sta
nowisku do czasu wyznaczenia na
stępcy.

W czerwcu 1930 roku zostałem 
wreszcie zwolniony. A że emerytura 
wypadła bardzo niewielka, zapropo
nowano mi wzamian rejenturę. Wy
brałem małą mieścinę prowincjonal
ną, Maków, bliską moich stron ro
dzinnych. I tu, zdaje się, na tym łas
kawym Chlebie Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej żywota swego w ciszy 
dokonam. A do końca już bardzo nie
daleko. Stąd cieszę się z pracy mło
dych i z ich poczynań.

Edmund Płoski

Kok z a ło ż e n ia  1 8 3 5
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Walka o prawdę
Po artykule moim w n-rze „Mer- 

kuryusza“ p. t. „Panie premjerze, ja 
nie głosowałem!“ spadła na redakcję 
naszego pisma istna lawina listów, 
telefonów i odwiedzin ludzi, solidary
zujących się z zajętem przezemnie 
stanowiskiem. Nie taję, że mi to mi
łe z czysto ludzkich względów, to też 
dziękuję na tern miejscu wszystkim, 
którzy tak żywo zareagowali na mo
je słowa. Jednakże efekt ten przypi
suję nie swojemu pióru, lecz sile 
prawdy. Napisałem już w życiu wie
le artykułów, lecz żaden z nich nie 
wywołał tak żywiołowej reakcji o- 
pinji, jak ten. Wnoszę z tego, że nie 
rozminąłem się z prawdą nietylko w 
mojem poczuciu subjektywnem, lecz 
i objektywnie, że utrafiłem w sam 
obnażony nerw sumienia zbiorowego, 
że poruszyłem sprawę o aktualności 
i doniosłości powszechnej.

Wśród mnóstwa wypowiedzi pozy
tywnych nadesłano do redakcji je
den jedyny glos przeciwko mojemu 
stanowisku. Drukuję go in extenso, 
na pierwszem miejscu, aby dać kry
tykowi memu pełną szansę wobec 
czytelników. List ten nie zajmuje się 
wcale zjawiskiem deprawacji moral
nej, jaką obserwujemy niestety w 
Polsce współczesnej, ani też cało
kształtem metod wychowawczych re
żimu. Dotyczy on tylko samego aktu 
głosowania i rozważa pytanie, czy ja 
_jeden z obywateli R. P. — powi
nienem czy nie powinienem był gło
sować:

KAŻDY UPRAWNIONY POWINIEN 
GŁOSOWAĆ

Odpowiadając na wezwanie, umieszczo
ne w artykule p. t. „Panie Premjerze, ja 
nie głosowałem“ oświadczam, że moim 
zdaniem (nie należę do żadnej partji po
litycznej) postąpił WPan żle wstrzymu
jąc się od głosowania. Powinien WPan 
głosować. Nie można zasłaniać się tym,

że nic się nie wie o kandydatach. Gdyby 
uzasadnienie to było uznane przez wszyst 
kich obywateli, uprawnionych do głoso
wania, niewielu wyborców stanęłoby do 
urny. Nie mogą wszyscy znać osobiście 
wysuniętych kandydatów; podawane w 
prasie, ulotkach i plakatach życiorysy 
muszą wystarczyć do zaznajomienia się z 
osobami kandydatów. Innego sposobu za
poznania ogółu wyborców z kandydata
mi, prócz życiorysów i wieców przedwy
borczych, zdaje się że niema.

Jeżeli poczucie obowiązku obywatel
skiego nie jest głęboko zakorzenione w 
społeczeństwie należy dążyć różnymi dro
gami do pogłębienia tego poczucia, choć
by nawet stosowaniem przymusu moral
nego. Wiemy o tym, że przeważająca 
większość naszego społeczeństwa nie bie
rze udziału w życiu publicznym i przez 
to skłonna jest do: „co mnie to obchodzi 
jak wypadną wybory, i tak spełniać bę
dę swoje obowiązki względem państwa, 
a gdy trzeba będzie, to, bez względu na 
to czyja będzie większość w parlamencie, 
pójdę do obrony kraju“. Tak myśli bar- 
doz wielu ludzi. Trzeba dążyć do togo, by 
ogół myślał inaczej. Jak to zrobić — mo
że WPan poradzi, jeśli stosowanie przy
musi moralnego napawa WPana smut
kiem i goryczą.

Zresztą nie należy przesądzać sprawy: 
rubryka blankietu, o którym WPan pi
sze, „czy głosował“ nie koniecznie musi 
być zapowiedzią represyj. Może ona słu
żyć tylko do statystyki, wykazującej ilu 
ludzi w Polsce interesuje się sprawami 
publicznymi.

A teraz — sprawa propagandy przed
wyborczej. Moim zdaniem, taka lub inna 
metoda propagandowa nie powinna 
WPana zniechęcić do brania udziału w 
wyborach. Trudno sobić wyobrazić wybo
ry bez propagandy. A zgóry trzeba być 
przygotowanym na to, że jednym, spo
sób propagandy przypadnie do gustu, a 
innym — nie. Więc cóż, ten „inny“ ma 
już być zwolniony w swoim sumieniu od 
spełnienia obowiązku obywatelskiego? Do 
czego to doprowadzi? Nie można prze
cież tak poważnej sprawy, jak wybory, 
uzależniać od kaprysów, humoru lub po
czucia smaku — wyborców.

Również pogłoski o represjach, rozsie
wane w okresie wyborów, nie powinny 
Pana odsunąć od urny. Po pierwsze — nie 
wiadomo kto te pogłoski rozsiewał. Mo
że właśnie — czynniki niechętne naszemu
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państwu po to, by osłabić ewentualny 
sukces rządu lub zwycięskiego obozu. A 
po drugie — gdyby każdy wyborca uza
leżniał swoje stanowisko w wyborach od 
takich lub innych pogłosek — to któżby 
właściwie głosował. „Straszenie represja
mi“ określa pan przecież jako pogłoskę.

Powód, że wielu WPana znajomych 
brało udział w wyborach jedynie ze stra
chu przed utratą posady lub przykrościa
mi bliskich, również nie może być brany 
pod uwagę. Różni ludzie — różnych rze
czy się boją. Wyborca nie może uzależ
niać swojego postępowania od ludzi bo- 
jaźliwych, których obawy są zresztą bar
dzo często z „palca wyssane“.

Opierając się na artykule WPana, trze
ba stwierdzić, że uzależnił WPan swój u- 
dział w wyborach od wielu czynników. 
Zgóry można powiedzieć, że nasze poko
lenie na pewno nie doczeka tak idealnych 
pod tym względem czasów, by którykol
wiek z wyszczególnionych przez WPana 
powodów, odstraszających wyborcę od 
urny, nie miał miejsca w przyszłości. 
Więc cóż, wypadałoby już teraz zrezygno
wać z udziału w przyszłych wyborach.

I jeszcze jedno. Nie możn^ ludzi, któ
rzy robią coś pod przymusem moralnym 
(w danym wypadku — wyimaginowa
nym) nazywać tchórzami. Musielibyśmy 
w takim razie nazwać tchórzami tych, 
którzy pod przymusem moralnym rodzi
ców, otoczenia, i nauczycieli, kończą szko
ły średnie, nieraz i wyższe zakłady nau
kowe. Przymus moralny stosowany jest 
ne wielu odcinkach życia zbiorowego. Ma 
on znaczenie wychowawcze; pomaga wy
rabiać w ludziach charaktery. Przymusem 
moralnym trzeba nieraz zmuszać obywa
teli do brania udziału w takich lub in
nych przejawach życia społecznego. Tego 
nie można nazywać złam i tym, co prowa
dzi, jak WPan pisze, do zakłamania. Na
mawianie obywateli do brania udziału w 
życiu zbiorowym musi być stosowane tam, 
gdzie potrzeba tego wymaga, gdzie dobro 
publiczne staje ponad interesem osobis
tym.

W danym wypadku nie chodziło zresz
tą o to, by WPan głosował na wskazane
go lub zalecanego kandydata. Chodziło o 
to, by WPan wogóle brał udział w akcie 
wyborczym. W tym tylko kierunku był 
do pewnego stopnia stosowany przymus 
moralny.

Jeśli stosowanie tego przymusu uważa 
WPan za niewłaściwe — proszę powie
dzieć, jak zapatruje się WPàn na sprawę

tych obywateli, którzy namawiali wy
borców do bojkotowania aktu wyborcze
go, i jak, w danym wypadku, czynniki 
miarodajne miały postąpić.

Na zakończenie proszę nie brać mi za 
złe, że piszę tak bezpośrednio i „na kola
nie“, lecz brak czasu nie pozwala mi na 
wypracowanie odpowiedniej formy, a nie 
chcę przejść do porządku dziennego nad 
tym ważnym zagadnieniem, którego po
ruszenie przez WPana uważam za bardzo 
dodatnie.

E. L

Zamiast odpowiedzi na ten wywód 
drukuję poniżej wyjątki z niektórych 
listów, które wiążą się pośrednio lub 
bezpośrednio z poruszonemi przez p. 
E. I. zagadnieniami. Niech Czytelni
cy sami ocenią, po czyjej stronie jest 
prawda.

Najpierw, jako motto, wyjątek z li
stu p. K. R. z Głębokiego:

Jako przewodnicząca Komisji Obwodo
wej wiem coś więcej o metodach wybor
czych i wobec tego również nie głosowa
łam.

Życie — w najkrótszym ujęciu — moż
na porównać do obszaru ziemi wyposażo
nej w cudowne piękno i wstrętne, cuch
nące bagna kłamstwa i przewrotności. 
Niestety, pogrążamy się w kłamstwie zda
wałoby się beznadziejnie. Lecz artykuł 
Szanownego Pana dodaje otuchy, że Pol
ska nie zginie dopóki są ludzie miłujący 
Prawdę.

A teraz głos p. W. S. z Mińska, u- 
rzędnika państwowego:

Szanowny Panie Redaktorze!
Przepraszam, że piszę na otwartej kar

cie. Chcę żeby była jawna. Nie boję się, 
jak pan się nie bał i podpisuję się pełnym 
imieniem i nazwiskiem i za to odpowia
dam. Nie jestem tchórzem. Panie Redak
torze, ja też nie głosowałem, a miałem 
zamiar głosować. Jestem urzędnikiem. 
Mają to odnotowane, że nie głosowałem. 
Ja nie chciałem i nie mogłem spaczyć du
szy POLAKA. Nie dlatego nie głosowa
łem żeby dokuczyć Rządowi, nie. Nie 
głosowałem dla powodów wyłuszczonych 
w Pańskim artykule, pod którym się dwie 
ma rękami podpisuję. Tak jak Pan my
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śli, czuje w Polsce setki tysięcy. Nie wszy
scy niestety są odważni. Gdy taki sy
stem będzie rządził przez jedno pokole
nie, zupełnie rozbroimy się moralnie.

W.

Czy taki odruch dumy i godności 
osobistej uważać będzie p. E. I. za 
szkodliwy elekt mojego artykułu? 
Sądzę, że nie. Zacytuję jednak jeszcze 
to co pisze p. inż. R. T. z Leżajska 
(C. O. P.) na temat atmosfery przy
musu i zastraszenia, którą Pan na
zywa „przymusem moralnym“:

W swych słowach „my się dusimy w ta
kiej atmosferze“ powiedział Pan tyle 
prawdy, ile jej zamknął Mickiewicz w 
słowach: Litwo! Ojczyzno moja... ile Cię 
trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię 
stracił.

Ja, nieznany Panu człowiek, uchodzę za 
żołnierza walki o prawdę. Trudna to dziś 
praca, bo ludzie nie lubią prawdy — 
zwierzchnicy uważają ją za obrazę, za 
chęć dokuczenia, równi, i podwładni, nie 
dając samemu bodźca, zupełnie niepo
trzebnie chwalą. Często w takich warun
kach człek się łamie, obiecuje sobie mil
czeć, szczególnie jeżeli ta walka o praw
dę może mieć skutki doezesne — w po
staci utraty posady. I oto w porę przycho
dzi artykuł Pana Redaktora i niby mie
czem przecina wątpliwości. Trzeba wal
czyć o prawdę, trzeba odwagi w wystą
pieniach słusznych! Przypomina Pan do
bitnie, że trzeba mówić prawdę i same
mu przestrzegać nakazów sumienia w ży
ciu!

Artykuł pański to zastrzyk zdrowia dla 
nas młodych. Ponieważ kochamy prawdę, 
ponieważ chcemy jej wszędzie, głos Pań
ski uznajemy jako nasz głos sumienia i u- 
ważamy sobie za obowiązek Panu o tym 
donieść!

Pisze p. E. I-, że trzeba głosować 
nawet na kandydatów nieznanych, 
o których niewiadomo, jakie walory 
osobiste i jaki światopogląd reprezen
tują. Niechże mu odpowie w mojem 
imieniu p. R. W. ze Szczebrzeszyna:

Tchórzostwo o którym wspomniał Pan 
Redaktor w Swym odważnym i mądrym 
artykule, jest tak powszechne i tak wiel

kie, że aż obrzydzenie bierze. Rozumiem 
bowiem jeżeli urzędnik, nauczyciel za
leżny od „władzy“ nie ujawnia prawdzi
wych swoich przekona, nie wypowiada 
się z własnymi myślami i pochwala wszyst 
ko co mu „władza“ podsuwa. Ale widok 
przedsiębiorcy przemysłowego, człowieka 
z racji swej działalności przywykłego do 
pokonywania trudności i borykania się z 
przeciwnościami, podporządkowywania so 
bie ludzi i okoliczności, gotowego każdej 
chwili sprzeciwić się przez siebie głoszo
nym zasadom, byle tylko nie narazić się 
czy to panu Staroście, czy też urzędniko
wi skarbowemu, chociaż ani jeden ani 
drugi nie miałby najmniejszych podstaw 
prawnych, mało, cienia podstaw do „zem
sty“ czy innego krzywdzącego danego 
osobnika działania, jest wprost żałosny. 
Rezultat zaś jest taki, jak widzimy przy 
wyborach delegatów do wyboru senato
ra. Mianowicie wybrano przeważającą 
ilością głosów (75 % głosów) człowieka, 
którego nikt, dosłownie nikt na sali nie 
szanował ani nieszanuje. W całym zebra
niu nie było człowieka, któryby ujemnie 
przedtem i później owego wybrańca nie 
oceniał, natomiast nie zgłoszono kandyda
tury choćby z tego samego „obozu“, po
wiedzmy w dodatku tej samej „branży“ 
(nauczycielskiej) ktoby swoją indywidu
alną wartością zasługiwał na taki wyraz 
zaufania, jakim jest wybór delegata. Je
dyną realną wartością wybranego była 
kwalifikacja „pyskacza“ pyskującego jed
nak bardzo mętnie i bałamutnie ale za- 
to bardzo .lewicowo“. — Bóg z nim, 
niechby już sobie wybierali lewicowca, 
ale takiego, którego sami potrafią szano
wać. Ale cóż, „pyskacz“ ma wpływy! 
Różne wpływy! Trzeba się z nim liczyć, 
bo może bardziej zaszkodzić niż sama 
.władza“. Oczywiście że może zaszkodzić 
bo skrupułów moralnych ma niewiele, to 
też dysponuje możliwościami , których 
inni nie mają.

Czy p. E. J. byłby spokojny w swo- 
jem sumieniu, gdyby się dowiedział, 
że wprowadził do Senatu Rzeczypos
politej ,.pyskacza“ wybranego przez 
tchórzów? Jego zdaniem rubryka 
„czy głosowałem?“ mogła nie być 
przygotowaniem represji wobec nie- 
głosujących. Gdyby Pan wysłuchał w 
Sejmie mowy pos. Dudzińskiego o 
tern, jak administracja pomagała w
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wyborach, albo gdyby sam wglądnął 
w „rzeczywistą rzeczywistość" byłby 
mniej naiwny- Aby mu odebrać złu
dzenie zacytuję głos p. E. M. z Chy- 
rowa:

Nie głosowałem! Cóż z tego? W dnia 
wyborow wzglęame głosowania policjant 
gminny na zlecenie Durmistrza sprowa- 
azai z oomow piywamycn tycn, którzy 
— osmieini się zamecmac pojsć do urny 
wyborczej! Wyraźnie! Policjant gminny 
sprowauzał do urny tych, którzy ao godzi 
ny Ю-ej nie glosowali, przy czym straszo
no następstwami jaiue poc.ąsme za sooą 
W strzym an ie  się od głosowania.—Odważ
niej si idąc do urny Skreślali kandydatów 
poseiskicn — nie cncąc narazić się roiicji 
i burmistrzowi.

Іак.! Tcnorzostwo wśród nas jest ol
brzymie...

Tak oto wygląda w praktyce ten 
przymus moralny, do którego Pan 
przyznaje państwu pełne prawo. Nie 
mogę mestety przytoczyć tu dalszych 
ustępów z tegoż listu, bo nie chcę 
stwarzać trudności cenzurze. Chcę 
jednak pana przekonać, że uleganie 
przymusowi moralnemu tego rodza
ju jest nie czem innem, jak tchórzo
stwem i że sumienie zbiorowe tak 
samo to ocenia. A więc jeszcze jeden 
cytat:

Za odwagę z jaką... Pan Redaktor na
szkicował swoje przeżycie wyborcze, 
miejsc, społeczeństwo niezmiernie Wpana 
ukochało i z czcią największą podaje so
bie nazwisko Wpana. Dlaczego? Oto je
dynie—dlatego, że prawdę tą, jaką Wpan 
Redaktor odważył się przelać na łamy 
MERKURYUSZA, wyjął nam Wpan z 
naszych serc i z duszy naszej. Wszyscy tu 
bowiem żyjemy w takiej atmosierze ja
ką Wpan Redaktor odważył się opubli
kować! Tak jest! Tchórzostwo i słabość 
cechuje społeczeństwo. Odważne jednost
ki wśród tej falangi tchórzów należą do 
rzadkości, a wszystkiemu winien system 
wychowania.

Nie spadliśmy przecież z księżyca, 
wiemy co się dzieje, skąd się wzięła 
ta „atmosfera“, której Pan nie odczu

wa, albo też pobłażliwie ją traktuje. 
Pisze o tern rozumnie p. W. S. z Pod- 
dębiec:

W całej rozciągłości solidaryzuję się tu 
z Panem i przyznaję, że akcja zmierzają
ca do oczyszczenia obecnej atmosfery po
lityczno - społecznej godna jest najwy
datniejszego poparcia. Ozon prawdopo
dobnie tego nie uczyni; zdolny jest on do 
oczyszczenia tylko zwykłej atmosfery. 
Tymczasem zaś w obecnej atmosferze 
społecznej naród się dusi, wykolejają jed
nostki, paczą charaktery.

Do wytworzenia tej dzisiejszej atmosfe 
ry w społeczeństwie doszliśmy stopnio
wo. Zaczęło się to dość niewinnie. Po o- 
kresie dobrej konjunktury gdy zaczynało 
brakować posad, zaczęto się interesować 
personaljami pracowników zatrudnio
nych: „Czy był w legjonach?“ „Czy nale
żał do P. O. W.“ Potem: „Czy należy do 
B. B.“ „Czy należy do „Strzelca“?“ Jesz
cze później: „Czy nabył książkę o legjo
nach“. „Czy kupił portret Marszałka“? 
„Czy złożył ofiarę na...“ etc. Ofiarni pra
cownicy zapisywali się, dawali, kupowa
li, ale czynili to nie tyle może z przeko
nania wewnętrznego ile dla świętego spo
koju“ i aby nie popaść w niełaskę u 
władz. Zaczęto się interesować niemal pry 
watnem życiem jednostek. Rozwinęło się 
donosicielstwo, serwilizm. Wytworzyła 
się krytyczna sytuacja: Kto nie chciał
bić — musiał być bity. Lepsze jednostki 
były conajmniej zastraszone i zaniepoko
jone o przyszłość. Być może, że i ogólny 
zły stan gospodarczy przyczynił się do te
go wszystkiego. Za zduszeniem materjal- 
nem, przyszło i moralne. Musimy jednak 
starać się uwolnić z tego duszącego uścis
ku i zaczerpnąć pełną piersią świeżego po
wietrza, bo inaczej z czasem możemy stać 
się podobni do tych otumanionych gości 
z „Wesela“ tańczących przy muzyce cho
choła.

Nie proszę Pana. To nie jest przy
mus moralny, to nie jest ten sam 
przymus, jaki jest stosowany wobec 
młodzieży ze strony „rodziców, oto
czenia i nauczycieli“. Po pierwsze: 
inaczej się traktuje dziecko i doro
słego, a powtóre: tamten przymus po- 
prostu przezwycięża naturalną bier
ność i lenistwo, budząc samorzutność
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rozumu, a ten — wprost przeciwnie 
— samorzutność zabija.

Niemoralny jest przymus, który 
poniża godność ludzką. I niemoralny 
jest przymus, który jest dokonywany 
poza prawem. Otóż przymus, o któ
rym tu mowa, wykraczał poza prawo 
obowiązujące w Rzeczypospolitej. A 
co do poszanowania godności ludz
kiej, to przeczytajmy co pisze cyto
wany już p. R. W.:

Byłem przez lat kilka w kolonj ach. Tam 
z racji mej rasy należałem nietyle do „eli
ty“ ile do panującej sfery, chociaż byłem 
tylko (nie upadać z krzesła) robotnikiem. 
Ale tam malajow nie traktowano z taką 
nonszalancją, z jaką traktuje się u nas lu
dzi na poważnych stanowiskach, zajmu
jących je z tytułu swych zdolności i ini
cjatywy. — Byle urzędniczyna u nas, na
gina prawo do swoich własnych potrzeb, 
do pokazania swojej „władzy“. — Mylne 
a szkodliwe dla drugich i dla samego Pań
stwa interpretowanie prawa, po to, aby 
pokazć swoją „wyższość“, swoją przewa
gę, oto reguła panująca u nas. Krzywda 
staje się coraz powszechniejsza, a brak 
odwagi będący smutnem dziedzictwem 
niewoli nie pozwala na właściwą reakcję. 
Krzywdzeni ograniczają się tylko do bez
płodnego „sarkania“, opowiadania wśród 
krewnych i znajomych o krzywdach i na
dużyciach prawa i władzy przez niższe 
organa. Ale wnieść zażalenie? Nie! Ter;o 
nie można zrobić. Bo w ten sposób moż
na się narazić na „represje“, które mogą 
zniszczyć dorobek całego życia.

Nieposzanowanie prawa, dowolność je
go interpretacji, mnogość ustaw i praw, 
które najmarniejszy „urzędniczyna“ wy
wraca do góry nogami a samą formalisty- 
ką może najbardziej dzielnego i warto
ściowego człowieka złamać, zanim zdoła 
uzyskać sprawiedliwość.

Gdyby wystąpienie moje było spo
łecznie szkodliwe, inna byłaby reak
cja na nie. Tymczasem wywołało ono 
w ludziach uczucie radości i odpręże
nia, jakie zawsze wywołuje rozwią
zanie dręczących kompleksów, wy
powiedzenie prawdy:

Przed chwilą skończyłem czytać artykuł

Wpana Redaktora... Czytałem ten artykuł 
z drżeniem i podziwem. Nie mogłem go 
czytać sam, lecz przywołałem sąsiadów 
i czytałem już do końca na głos...

...wystąpienie Pana, Panie Redaktorze, 
stanowi dla mnie wielką i radosną no
wość. Okazuje się, że są jeszcze w Polsce 
ludzie odważni, są ludzie naprawdę wolni 
i uczciwi. Ale nie to jest najważniejsze. 
Daleko ważniejszą jest okoliczność, że w 
artykule WPana nie skreśliła cenzura ani 
jednego słowa. Jest to fakt doniosłego 
znaczenia. Dowodzi, że „góra“ nie jest tak 
zła, jak to się nam szarym prowincjonal
nym ludziom zdaje. Wystąpienie Pana 
budzi nadzieję, że będzie lepiej kiedyś na
szym dzieciom. Zachowanie się cenzury 
zaś stanowi dowód, że uczciwe wystąpie
nia znajdują należyte zrozumienie.

Fakt, że cenzura „przepuściła“ cały ar
tykuł Pana, każe się spodziewać, że na po
prawę niedługo przyjdzie czekać. To też 
niechaj będą Panu dzięki. Proszę też po
dziękować cenzorowi. — Pierwszy raz je
stem wdzięczny cenzurze, pierwszy raz 
cenzurę chwalę. Zdaję sobie sprawę z te
go, że moje zapatrywania na jej pożytecz
ność nie mogą mieć żadnego wpływu na 
jej działanie. Nic nie znaczę, jestem so
bie takim zwyczajnym pionkiem, ale kie
dy nieraz głowiłem się i domyślałem, co 
tam było na miejscu białej plamy i snu
łem różne podejrzenia, dla cenzury i jej 
uczciwości bardzo ujemne, to teraz ją 
przepraszam i wyznaję, że może się myli
łem. Czytając białe plamy, byłbym przy
siągł, że cenzura nie chce pozwolić otwie
rać oczu, nie mogąc kłamać, nie pozwala 
pisać prawdy. — Teraz już jak zobaczę 
białą plamę, może nie będę podejrzewał 
cenzury samej, będę podejrzewał także 
autora. Dawniej białą plamę czytałem 
tylko w jeden sposób: wierzyłem autoro
wi, nie ufałem cenzurze.

Czy to nie dodatni efekt społecz
ny? Czy taki fakt nie zbliża obywate
la do państwa? W ten sam sposób pi
sze o cenzurze p. M. R. z Poznania, 
(który zresztą sam głosował, co ucz
ciwie stwierdza w swym liście). A 
potem:

Skoro już tą prawdą serdeczną tchnący 
artykuł ukazał się, to czyż nie może się 
zdarzyć, że znajdzie się on w ręku jedne
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go czy drugiego uczciwego t. zw. „czyn
nika miarodajnego“. Na każdym uczci
wym Polaku musi wywrzeć wrażenie ta
kie same, jak na mnie i tysiącach innych 
szarych obywateli, chociażby to był na
wet „czynnik miarodajny“ nie mający 
od dawna żadnego bezpośredniego kon
taktu z codziennością społeczną. A od do
znanych wrażeń poprzez rozważania do 
decyzyj już droga chyba łatwiejsza, niż 
od Pańskiego biurka do „miarodajnych“ 
podwoi.

Dość już. Sądzę, że wystarczy to co 
zacytowałem. Dodam jednak parę 
słów jeszcze od siebie, jako meryto
ryczne rozwiązanie poruszonego 
przez Pana problemu:

Nie można rozpatrywać „obowiąz
ku obywatelskiego“ głosowania w o- 
derwaniu od tła społecznego, czysto 
formalistycznie, jak Pan czyni, gdyż 
wówczas i ja bym mógł stanąć na 
gruncie ustawy, która nie nakazuje 
glosować, a więc czyni wykorzysta
nie tego przywileju kwestją sumie
nia, w które nikomu wglądać nie wol
no. Głosowanie nie jest „obowiąz
kiem“. Obowiązki obywatela wobec 
państwa wyraźnie określa ustawa. Te 
obowiązki wypełniam z nadwyżką. 
Głosowanie natomiast jest uprawnie
niem, które daje mi niejakie uczest
nictwo we władzy.

Otóż ja nie chcę tego uczestnictwa, 
bo nie chcę współodpowiedzialności 
za akty władzy, na które nie znajdu
ję zgody w mojem sumieniu. Oddaję 
państwu wszystko, mój mózg i pracę, 
a ponadto całe moje mienie prywat
ne. Ale nie mogę dać mu sumienia, 
bo byłby to „grzech przeciw Ducho
wi Świętemu“.

Każdy z nas służy narodowi, we
dle stopnia świadomości prawdy. Ist
nieje i tutaj podział pracy. Pańska 
świadomość prawdy — oceniam ją w 
pełni, jak na to zasługuje każe Pa
nu służyć narodowi przez formalne 
poparcie każdego aktu władzy, wie

rzy Pan bowiem, że to wzmacnia jego 
siłę. I to jest dobrze, jeżeli Pan jest 
w zgodzie ze swem sumieniem.

Ja pojmuję tę służbę narodowi ina
czej. Szukam dlań siły nie zewnętrz
nej, lecz wewnętrznej: „w duchu i 
prawdzie“. W myśl tych słów Mic
kiewicza, zacytowanych w liście jed
nego z Czytelników:

„O ile polepszycie dusze wasze... o 
tyle powiększycie prawa wasze i roz
szerzycie wasze granice“.

Przytoczone wypowiedzi świadczą 
dobitnie, która metoda jest owocniej
sza. Sądzę bowiem, że więcej wy
świadczyłem dobra państwu, wywo
łując taki odruch świadomości zbio
rowej, niż gdybym był wrzucił prze
kreśloną kartkę do urny.

Jerzy Braun.

P. S. Pyta p. E. I. co sądzę o nawo
ływaniu do bojkotu wyborów? Oce
niam je negatywnie. A jak wyobra
żam sobie system wychowania naro
du, jeżeli odrzucam tego rodzaju 
„przymus moralny“ — na to dam 
kiedyś odpowiedź w specjalnym ar
tykule.

Przegląd prafy
W rubryce tej zamieszczamy, o ile mo

żności bez komentarzy, przedruki i tłu
maczenia z pism różnych kierunków, czę
sto całkowicie snrzecznych ze stanowi
skiem MERKURYUSZA.

(Red.)

ШМКПШІМЁИ
Poznań, 8 grudnia

Kości zostały rzucone... Wypadki pchnę
ły Francję w nieubłaganą walkę z socjal- 
komunistyczną lewicą. Dziwnym zrządze
niem losów rozgrywkę prowadzą ludzie, 
którzy z tą lewicą przez długi czas pakto
wali i współpracowali, mianowicie Dala
dier, który był jednym z założycieli Fron
tu ludowego i Paul Reynaud, którego
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koncepcje polityki zagranicznej silnie w 
ostatnich czasach do komunistów zbliżyły.

•

Nie jest zaoewne dziełem przypadku, 
że właśnie teraz wracają z Hisznanji do 
Francji kombatanci brygad międzynaro
dowych, zarówno Francuzi jak i cudzo
ziemcy. Ci ludzie, którzy wysłani zosta
li do Hiszpanii czerwonej przez organi
zacje partii komunistycznej, znaiduią sie 
całkowicie pod jej wpływem, stoją do jej 
dyspozycji i tworzą zbrojne kadry, wy
szkolone w walce rowolucvjnej.

Rząd francuski popełnił wielką nie
ostrożność. pozwalając tvm ludziom wró
cić do Francji i nie zastosowawszy wzglę
dem nich przepisów prawa, które orzeka, 
że obywatel francuski, walczący pod ob
cym sztandarem, traci eo ipso obvwatel- 
stwo swego kraiu. Tak samo przyjęto z 
powrotem wszystkich cudzoziemców, któ
rzy przed wyruszeniem do Hiszpanii re
zydowali we Francji. Rezultat tego taki, 
że złożona z Francuzów i Belgów XIV 
międzynarodowa brygada, która walczy
ła w Hiszpanii, zorganizowała sie we 
Francji na nowo. Trzy kompletne batalio
ny „kwaterują“ w Paryżu i w najbliższej 
okolicy Paryża, czwarty w północnym 
okręgu przemysłowym. Ludzie gotowi są 
do mobilizacji każdej chwili, broni dostar
czają tajne arsenały partii komunistycz
nej, rozlokowane na przedmieściaęh pa
ryskich, środki transportowe są także 
przygotowane. Łącznie z cudzoziemcami 
przywódcy partii komunistycznej mają 
do dyspozycji na pierwsze zawołanie e- 
fektywy, odpowiadające dwom pełnym 
brygadom międzynarodowym t. j. ponad 
8 tysięcy ludzi doskonale wyćwiczonych 
i zaprawionych do walki ulicznej, sabo
tażu, rabunków i rzezi.

Ci „weterani“ woiny hiszpańskiej są 
obecnie na utrzymaniu francuskiej partii 
komunistycznej. Otrzvmuia 25 franków 
dziennego żołdu i dodatkowe gratyfikacje. 
Ponadto „komórki“ i „reionv“ komuni
styczne otrzymały nakaz, bv ich wspiera
ły materialnie i moralnie. Chodzi o utrzy
manie wśród nich ducha boiowego. o wy
robienie w nich przekonania, że są boha
terami rewolucji powołanymi do nowych 
wielkich zadań.

W obliczu tvch przygotowań do wojny 
domowej władze, jak dotąd, zachowują 
postawę bierna, ograniczając sie do tłu
mienia ruchu strajkowego. Minister soraw 
wewnętrznych Albert Sarraut przed wy

jazdem do Turcji na pogrzeb Atatiirka 
nie uznał nawet za stosowne zakazać de
monstracyjnego powitania, zorganizowa
nego przez partię komunistyczną na przy
jęcie pierwszych transportów powracają
cych z Hiszpanii miedzynarodowców. 
Dzięki temu mogli oni defilować przez 
ulice Paryża z podniesionymi pięściami, 
przy rozwiniętych sztandarach i ze śpie
wem „międzynarodówki“ na ustach.

(Wyjątek z korespondencji nade
słanej z Paryża).

Ł© W C i
P C A C E S K I E

Toruń, 8 grudnia 
Francja ma w tej chwili 1.500 samolo

tów zdatnych do użycia w razie wojny, 
wobec 5.000 samolotów, którymi rozpo
rządzają państwa „osi“ Rzvm — Berlin.

To jednak nie koniec: ostatnie tvpy sa
molotów bombowych, niemieckie Dornie- 
ry, Junkersy, Heinkle i włoskie Savoia 
79 osiągają szybkość przeciętną o 100 ki
lometrów na godzinę większą, niż fran
cuskie bombowce Bloch 210 i Amiot 143. 
Ta sam różnica szybkości istnieje jeżeli 
idzie o samoloty myśliwskie, włoskie 
Breda - Fiat i niemieckie Messerschmidty 
w porównaniu z francuskimi Devoitine 
510.

Większa szybkość samolotów daje moż
liwość większego zaskoczenia przeciwni
ka, daje przewagę w walce powietrznej, 
daje większe bezpieczeństwo przed ogniem 
artylerii przeciwlotniczej. Przy obecnej 
przewadze szybkości siły lotnicze Nie
miec i Włoch mogą stanowić groźne nie
bezpieczeństwo dla miast francuskich i 
ośrodków przemysłu wojennego Francji, 
podczas gdy niemiecka obrona przeciw
lotnicza w dużej mierze potrafiłaby za
bezpieczyć Niemcy przed siłami lotni
czymi Francji.

Włochy produkują miesięcznie 200 apa
ratów, Anglia 250, Niemcy 300. Produkcja 
motorów jest około dwukrotnie wyższa. 
Tymczasem Francja produkuje miesięcz
nie 40 — 50 aparatów i 200 motorów.

*
Wszystkie te dane, zestawione przez 

anonimowego autora w ostatnim numerze 
„Revue res deux Mondes“ .autor niewąt
pliwie pochodzi z kół wojskowych( rzuca
ją smutne światło na obecny stan pogo
towia zbrojnego Francji.
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Trudno zrozumieć, jak w zaledwie pół
tora roku siły lotnicze Francji tak osłab
ły w porównaniu z jej domniemanymi 
przeciwnikami. Jest to w dużej mierze 
dzieło osławionego ministra lotnictwa, ra
dykała Cota.

Za czasów jego urzędowania wszyscy 
niemal oficerowie lotnictwa w ciągu jed
nego roku zmienili garnizony i przydzia
ły. Przeprowadzone bez należytego przy
gotowania i pośpiesznie upaństwowienie 
przemysłu lotniczego zahamowało pro
dukcję. Konstruktorzy obawiając się 
zmian w programach, powstrzymali się od 
podeimowania nowych prac. Tak samo 
dyrekcje fabryk zahamowały przygoto
wania do produkcji nowych typów.

Zmiany personalne w sztabie sił lotni
czych i zmiany organizacyjne, zacierają
ce podział uprawnienia i odpowiedzial
ności dokonały reszty.

W rezultacie szereg od dawna gotowych 
typów samolotów czyli tak zwanych pro
totypów — nie może się doczekać pro
dukcji seryjnej. Podobno gotowe od daw
na prototypy zepewniłyby francuskim 
siłom lotniczym bezwzględną przewagę 
nad Niemcami i Włochami. Tymczasem 
w produkcji seryjnej znajdują się typy 
starsze, pod każdym względem gorsze od 
wprowadzonych już masowo do lotnictwa 
niemieckiego.

System pracy, stosowany przez Niem
cy, pozwala na bez porównania szybsze 
przejście od opracowania prototypu do 
produkcji seryjnej.

Każda fabryka lotnicza (Domier, Jun
kers, Heinkel) posiada biuro studiów, za
trudniające od 60 do 80 inżynierów - pro
jektodawców i 400 do 500 inżynierów nie
mieckich pracuje nad nowymi tyoami sa
molotów. Pracownia każdej fabryki opra
cowuje rocznie 8 do 10 prototypów, z 
których jeden lub dwa po pierwszych 
próbach produkuje się w małvch seriach 
od 10 do 20 sztuk dla szczegółowego wy
próbowania. Równocześnie czyni się przy
gotowania do nrodukcji specjalnych ma
szyn. obrabiarek i sztanc, przystosowa
nych do wyrobu nowego tyou. Z chwilą 
ostateczneeo wybróbowania maszyny 
przejście do produkcji w wielkich seriach 
następuje szybko.

Tymczasem we Francji zdarzało się, że 
prototyp ulegał uszkodzeniu, które bynaj
mniej jeszcze go nie dyskwalifikowało: mi 
mo to musiano wstrzymać dalsze próby, 
kilka prototypów uległo całkowitemu

zniszczeniu, wobec czego musiano całą 
pracę rozpoczynać na nowo.

»

Trzeba jeszcze dadać, że spodziewając 
się upaństwowienia, fabryki prywatne 
wstrzymały lub ograniczyły inwestycje, 
a po upaństwowieniu, wobec zużycia na 
zgoła inne cele przez rząd Bluma kredy
tów zbrojeniowych, fabryki nie zostały 
należycie odremontowane.

Obecny stan przemysłu lotniczego Fran
cji nie odpowiada wymogom bezpieczeń
stwa. Fabryki leżą w strefach, zagrożo
nych atakiem lotniczym.

*
Wreszcie dodać należy znane trudności, 

wynikające z ciągłych strajków o charak
terze politycznym, ze zdemoralizowania 
przemysłu lotniczego, ulegających agi
tacji komunistycznej.

W tych warunkach Francja była zmu
szona do- zamówienia 100 bombowców w 
Stanach Zjednoczonych — ale nie jest to 
najlepsze wyjście z trudności. Przystoso
wanie się do nowego sprzętu, jego remon
tu i t. p. znacznie zmniejsza wartość sa
molotów, zakupionych za granicą. Zresz
tą czynnikiem równie ważnym, jak ilość 
samolotów, jest zdolność do ich produ
kowania w szybkim temnie.

(Skrócony artykuł K. Mączyńskie- 
go „Francja bezbronna w powie
trzuK).

POLONIfl-ITflllfl
ЛгіаА^. f  С’Лг. <Viû tracfa, Jbc<U, y ÙL «+/-M

Warszawa, październik *)
Stosownie do rozporządzenia il Duce, 

wybrano 1800 rodzin kolonistów, z pro
wincji typowo rolniczych. Rodziny te od
powiadają trzem warunkom kolonizacyj- 
nym: demograficznemu, politycznemu i 
rolnemu. Rodziny te zostały rozmieszczo
ne na Czwartym Wybrzeżu, a mianowi
cie: tysiąc w Trypolitanii, a ośmset w Cy
rena j ce, by zapoczątkować z wiarą i pra
cowitością, które są odwiecznym dziedzi
ctwem wieśniaków włoskich, najpotęż
niejszy plan kolonizacji demograficznej, 
nie notowany jeszcze dotąd w historii.

Siedemset pięćdziesiąt gmin z okręgów: 
Weneckiego, z Emilii, Abruzzów, z Apulii,

*) Zeszyt ukazał się w grudniu. — Red.
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Calabrii, Sycylii, oraz z prowincyj: Man- 
tui, Brescii, i Bergamo, dostarczą koloni
stów, a staranny ich wybór dokonany 
przez Komisariat emigracji wewnętrznej, 
zapewni, że koloniści ci godnie będą wy
pełniać swe ważne i odpowiednie obowiąz
ki.

W skład szczęśliwych rodzin wchodzą 
trzy jednostki męskie zdolne do pracy, 
reszta, to dzieci w wieku lat trzech do 
piętnastu. Przeciętna więc rodzina skła
da się z 9.01 jednostek.

Należy podkreślić, że rodziny te są bez
warunkowo jednolite, nie ma wśród nich 
dalszych krewnych.

Pochodząc z roli, związane z nią od
wiecznymi nierozerwalnymi węzłami, ro
dziny te, dzięki swemu doświadczaniu, 
oraz wytrwałości, zapewnią bezwzględne 
powodzenie rozpoczętemu eksperymen
towi.

Odjazdy kolonistów rozpoczną się dnia 
29 października. W zależności od prowin
cji z której pochodzą, koncentracja odje
żdżających nastąpi w trzech punktach: 
w Genui, Neapolu i Syrakuzie. Z tych za
tem portów koloniści odpłyną na siedem
nastu okrętach na miejsce przeznaczania.

Przyjazd do Trypolisu zbiegnie się z 
dwudziestą rocznicą Zwycięstwa. Natych
miast po wylądowaniu, koloniści będą 
kierowani do swych nowych osiedli rol
nych, gdzie oczekują na nich nowe, czy
ste domki oraz sto tysięcy hektarów zie
mi gotowej do uprawy.

*

Nie będziemy wymieniali wszystkich 
szczegółów dotyczących zbiórki koloni- 
nistów, ich podróży, oraz dojazdu do ko
lonii, zaznaczamy, że każdy kolonista po 
przekazaniu mu należnej działki ziemi 
przygotowanej już do uprawy, otrzyma 
domek wygodnie urządzony, stajnię z ży
wym inwentarzem, oraz narzędzia rolni
cze. Prócz tego w odpowiednich szafach 
i śpiżarniach wszystko to, co będzie po
trzebne dla niego i rodziny w pierwszych 
czasach pobytu na kolonii, a więc: 100 
kg mąki, 200 kg słoniny, 500 kg drzewa, 
10 kg kartofli, 10 kg makaronu, 4 kg ry
żu, litr oliwy, litr octu, 2 litry nafty, 2 
lampy i różne inne produkta oraz rzeczy.

Widzimy zatem, że kolonista po objęciu 
swej posiadłości, dzięki zaopatrzeniu go 
w przedmioty pierwszej potrzeby, może 
oddać się z całym zapałem i energią upra
wie roli.

Prócz tego przez pierwsze miesiące, 
koloniści otrzymywać będą pensję mie
sięczną, wysokość której uzależniona zo
stanie ilością członków rodziny i jedno
stek zdolnych do pracy. Następnie przez 
okres 5 lat będzie z czasem mu przysłu
giwało prawo odkupienia całej posiadło
ści ratami rozłożonymi na okres czasu 
25 do 30 lat. Dane powyżej wymienione 
ukazują nam najwymowniej typowe ce
chy kolonizacji faszystowskiej.

Kolonizując coraz nowymi grupami ko
lonistów wybrzeże libijskie w chwili gdy 
wchodzi w życie olbrzymi program za
ludnienia posiadłości Imperium, Ustrój 
Faszystowski wykazuje swą wolę by za
pewnić przyszłość gospodarczą wszystkim 
ziemiom nad którymi powiewa trójbarw
ny sztandar.

(Z artykułu „Kolonizacja rolnicza 
Libii“).

IUTRO РРАСУ f TOOJ.ni SPOlSCZNO

Warszawa, 11 grudnia
To co Włosi robią teraz w Afryce, za

czyna imponować światu. 4.500 kim szos 
w Abisynii, 3.000 dróg o asfaltowej na
wierzchni w Libii. To zaczyna być na
prawdę imperium.

Kolonizacja na wielką skalę...
W Tunisie włoskim, wydobywa się nie

jako spod piasku gospodarcza cywiliza
cja starej Romy, ale już na modłę naszych 
czasów, z rozmachem faszystowskim i w 
formie technicznej w. XX-go: studnie
artezyjskie, kanały, ogrody, domy osad
nicze jako wzór ferm. I co najważniej
sza — dbała o ludność, troskliwa admi
nistracja.

Kolonizacja odbywała się najpierw we
dług systemu kapitalistycznego. To zna
czy, że rząd włoski udzielał zasiłków 
spółkom prywatnym na inwestycje pod 
warunkiem, że zatrudniać będą jedynie 
i wyłącznie Włochów. Ale kapitaliści, jak 
to kapitaliści. Woleli siłą rzeczy robotni
ków miejscowych, bo tańsi.

Rząd wobec tego zmienił system. Od ko
lonizacji kapitalistycznej przeszedł do o- 
sadnictwa faszystowskiego. Tworzyć jął 
drobne, lecz samowystarczalne osady 
włoskie.

Odbywa się wszystko tak. Rząd naby
wa tereny i po zbadaniu, co do czego się 
nadaje i ile może przynieść, wymierza 
działki od 10 do 25 ha, po czym je zabu-
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do wuj e całkowicie, stwarzając wieś wzo
rową, prawdziwy cud w puszczy. Szkoły 
świetlice, stadiony, kąpieliska, wodocią
gi, wszystko to zostało przewidziane i 
zbudowane pierwszorzędnie. Każdy osad
nik przychodzi na gotowe, otrzymuje do
datkowo zasiewy, wyżywienie na rok dla 
siebie i inwentarza, inwentarz pełny ży
wy i martwy, nawet meble do domu 
i jeszcze pomoc pieniężną. Całość ma być 
spłacona w ciągu 25 lat.

Transporty osadników z Włoch jadą 
bez przerwy.

Cyfry i daty mówią tu same za siebie. 
W 1935 r. Libia liczyła 1.200 rodzin kolo
nistów, w tym 200 drobnych właścicieli. 
W 1937 r. 2.850, w tym 800 drobnych. 
W 1938 r. — już 4.550 a w tym 2.600 drob
nych. W ciągu tego roku jeszcze ma być 
osadzonych w ten sposób w Libii — 
20.000 osadników. A to znaczy 20.000 
licznych rodzin włoskich.

Jeszcze jedno ciekawe.
Nie przyjmuje się w Libii Włochów z 

kapitałem, którzy chcieliby robić tam in
teresy. Obowiązuje bowiem zasada, że ka
pitał ma zastosowanie we Włoszech. Na 
osady jedzie proletariat. Rząd pragnie 
aby proletariusz doszedł do własności, aby 
Włoch nie był wiecznym nędzarzem i że
brakiem.

Państwo chce być dla obywatela mat
ką, a nie macochą.

(Z artykułu „20.000 osadników“).

JOUR
_LECH(^EPjyUS_

Paryż, 7 grudnia
Mkniemy po olbrzymiej równinie Mou- 

louia, gdzie zrzadka tylko rosną krzewia
ste złotogłowy, podeptane przez karawa
ny wielbłądów. Przewodnik zwraca się 
do mnie:

— Proszę zamknąć oczy.
A po chwili słyszę, jak wykrzykuje:
— Patrz pan!
Zamiast prawdziwej pustyni, którą 

właśnie minęliśmy, ujrzałem przed sobą 
drogę, piękną drogę jak u nas w kraju, 
wysadzaną rzędami topoli.

Piętnaście lat protektoratu wystarczy
ło, aby aż tak przekształcić te okolice...

Im bardziej posuwamy się ku północy, 
tern bardziej rośnie moje zdumienie.

Francuzi... odnaleźli tu sprzymierzeń
ca — wodę. Ujarzmili ją, oswoili i zatrzy
mali jako skarb największy.

Pan Poussier, naczelny kontroler tego 
terytorjum, tak do mnie mówi:

— Przez opanowanie wód w okolicach 
Bethu, zwłaszcza potoków, które ściekają 
z wyżyn Sidi - Sliman, i przez zbudowa
nie zapory, rozporządzamy stale 250 mil- 
jonami metrów sześciennych wody. Gdy 
nadejdzie susza, możemy z tamtąd otrzy
mać około 10 metrów sześciennych na se
kundę. Ukończyliśmy budowę pięćdzie
sięciu kilometrów kanałów. Dodatkowe 
kanały pozwolą nam nawadniać trzydzie
ści tysięcy hektarów. W chwili obecnej 
dziesięć tysięcy hektarów jest już nawa
dniane w ten właśnie sposób.

*
Kiedy się widzi zupełnie nowe miasta, 

jak Djellabah ze wspaniałą plażą, albo 
przepyszny port Kenitra, dziś nazywany 
Port - Lyautey, wyczuwa się w tern cią
głość myśli. Plan miasta, ratusz, port _
wszystko to było opracowane przez niego 
(marszałka Lyautey'a — nasz przyp.). Je
żeli zależało mu na tern, aby genjusz 
francuski docierał do najdalszych zakąt
ków Maroka, to dbał jednocześnie o za
chowanie tradycji miejscowych.

Pewnego razu, gdy Lyautey‘a mianowa
no marszałkiem, wzruszony pasza chciał 
go namówić do zwiedzenia meczu w Fe
zie, co było dowodem największej czci 
wobec francuza.

Ale rezydent odmówił:
— Są w Maroku świętości — odparł_

których nie wolno tknąć.
Być może, iż właśnie to poszanowanie 

przeszłości kraju w połączeniu z pasją 
tworzenia sprawiło, że ten „wielki biały 
marabut“, jak go nazywali, tubylcy, roz
budował francuskie imperj urn kolonjalne.

(Reportaż z Maroka, napisał A. de 
Courson).

P R O IT O Z M O fT l)
ÎVGO O NiK U IU A C K O -A â lY S IY C Z N V

Warszawa, 11 grudnia 
Aby zrozumieć kim i czym był Co- 

dreanu, trzeba sobie uzmysłowić, czym 
była Rumunia i czym jeszcze — nieste
ty — jest.

Rumunia była przez 600 lat w niewoli
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feudalizmu tureckiego. Wzbogaceni na 
handlu Grecy, Mołdawianie, Włosi, przy 
pomocy przekupstw w Konstantynopolu 
uzyskali władzę w „księstwach“ naddu- 
najskich. Potem starali się odbić z całym 
arsenałem łajdactw, dostępnych Wscho
dowi, zapłatę w dwójnasób, w trójnasób. 
Nakładano haracze na ludność, zarówno 
natury materialnej jak moralnej. Łupie- 
stwem, demoralizacją, idącą od przyjaz
dów dostojników tureckich, którym ofia
rowywano żony — niszczono rdzeń na
rodu, łamano jego kręgosłup. Feudalizm 
najgorszego gatunku niósł przekupstwo, 
wszelkiego rodzaju łajdactwo, jednym 
słowem to wszystko, co nawykliśmy o- 
kreślać — powiewem Wschodu.

Ale i wyzwolona Rumunia nie miała 
idei. Walczyła wprawdzie z tym szlamem, 
który ją obrósł w niewoli tureckiej, ale 
go nie zwyciężyła. Przeciwnie, ugrzęzła w 
nim. Łajdactwa tylko przybrały nowo
czesne formy.

Afery korupcyjne sięgały od dołów 
do samej góry. Rozwiązłość kobiet u naj
wyższych szczytów państwa — ochrania
ła zgniliznę, wżerającą się w całe społe
czeństwo. Biurokracja zła, głupia, fatal
nie płacona, systematycznie demoralizo
wana bakczyszem, który stawał się tutaj 
omal systemem narodowym — była wzo
rem przekupstwa dla wszystkich. Lek
komyślni latyfundyści, kosmopolici wszel
kiego autoramentu, nie troszczyli się o 
sprawy narodu nigdy nie przebywając w 
swoich dobrach. I ponad tym wszystkim 
żydostwo, które żerowało na tym kraju, 
tuczyło się jego rozkładem, niszczyło jesz
cze dokładniej wszystko i wszystkich. 
Fachciarze, handlarze żywym towa
rem, właściciele domów publicznych, 
międzynarodowi aferzyści na mniejszą i 
większą skalę — z tej mniejszości pocho
dzili. Tu w Bukareszcie powstała kloaka 
najciemniejszych międzynarodowych
spraw, najczarniejszych interesów.

Pasożytnictwo tych międzynarodowych 
mafij, mafijek i klik ochraniała prasa 
„rumuńska“ w 90 % zażydzona, broniła 
przekupując przędników, palestra w 85% 
żydowska, finansowały banki żydowskie. 
Opinja „szczytów“ obojętnych dla spraw 
narodowych, bezczynna i przekupna po
zwalała tumanić naród. Tumaniono go 
i ssano z niego wszystkie soki żywotne.

I nie było siły, która mogłaby się prze
ciwstawić temu wszystkiemu, nie było 
idei, która by rozbudziła drzemiące siły 
w masach, i nie było młodzi.ńczego zry

wu, któryby przypomniał Rumunom, że 
są Rumunami. Aż przyszedł do tego na
rodu przehandlowanego przez pachciarzy 
z pejsami do spółki z pachciarzami ary
stokratycznymi — Cornelio Zelea Co- 
dreanu. Przyszedł z ideą czystą i jasną, 
jaką daje chrystianizm, przyszedł niosąc 
odrodzenie. Na materializm odpowiadał— 
idealizmem, na łajdactwa — umiłowa
niem ojczyzny. Niósł to wszystko, co 
mogło być zmartwychwstaniem dla Ru
munii, jej nową formą bytu, i spełnie
niem jej narodowej misji.

Codreanu był tym, który z rumuń
skiego bardaku tworzył nowy latyński, 
zdrowy, chłopski, zrąb odrodzonej Ru
munii.

Młoda organizacja szła pod wodzą udu
chowionego polityka, i więcej, właściwie 
mistyka, przetwarzając naród. Brala ser
ca ludu rumuńskiego. Brala tylko tym, 
co młodość dać może — umiłowaniem 
sprawy narodowej, umiłowaniem idei. 
Brała naród całkowicie, bez reszty, tak 
jak tylko nacjonalizm rumuński brać po
trafił.

Ofiarność i bohaterstwo, wytrwałość i 
męstwo członków Żelaznej Gwardii z jej 
twórcy się rodziły. Nie złamały go prze
śladowania, więzienie, nie złamały go od
suwane, przekupne pięniądze. Uparcie 
dążył do swego celu, niezłomnie zdoby
wał Rumunów dla Rumunii.

(Z artykułu wstępnego „Ten, któ
ry był nadńeją Rumunii“, napisał 
Ignacy Kleszczyński).

Warszawa, 5 grudnia
W chwili, gdy piszemy te słowa, Fran

cja jest już po strajku generalnym. P. Da
ladier spróbował okazać, wobec własnej 
stolicy tę odwagę, zdecydowanie i wolę 
czynu, której brak mu było w czasie kry
zysu letniego wobec zagranicznego prze
ciwnika. Zwykła rzeczy kolej: pobici
przez wroga generałowie usiłują zyskać 
nowe laury na własnym ludzie.

Czy sprzeciw mas ludowych będzie 
dość potężny, by zdławić w zarodku pró
bę faszyzacji Francji? Czy uda się zjedno
czonym rzeszom robotniczym przekonać 
o słuszności swej sprawy chłopów i drob- 
nonueszczan, stanowiących bazę, na któ
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rej opiera się partia radykalna? Czy blis
ka już sesja parlamentu przyniesie oba
lenie rządu, który po kapitulacji przed 
faszyzmem w polityce zagranicznej, rea
lizuje dziś żądania faszyzmu w polityce 
wewnętrznej kraju?

Od odpowiedzi na to pytanie zależy 
więcej niż los samej tylko Francji.

*
W Czechosłowacji prezydentem został 

p. Hacha, stary germanofil. Tutaj nara- 
zie występuje inny patent berliński: tota
lizm. Ogłoszony już został program „par
tii jedności narodowej“ sklejonej ze stron 
nictw mieszczańskich pod niemałym na
ciskiem Berlina...

(Z płaczliwie redagowanej rubryki 
„Dekada .polityczna“).

Pourquoi Pas?
Bruksela, 9 grudnia

Nadzwyczajny kongres POB*) odsłonił 
w całej okazałości niesłychany bałagan 
panujący w łonie tej partji, jak zresztą i 
w innych.

Nie można powiedzieć, że wzięli się za 
łby zwolennicy i przeciwnicy Burgos. Nie 
można też powiedzieć, że spakiści wystą
pili przeciwko antyspakistom, gdyż w 
gruncie rzeczy na tern się skończyło, że

*) POB — skrót nazwy belgijskiej par
tji socjalistycznej. — Red.

flamandowie powstali przeciwko Walo
nom i brukselczykom!

Każdy przyzna, że jest to zabawne, 
kiedy dyskusja wszczęta na temat Fran
co, powstańców i rządowców przeistacza 
się w burdę, na szczęście bezkrwawą, 
między Walonami i flamandami.

Cóż robić! Zawsze tak było i będzie we 
wszystkich naszych partjach.

Co do członków POB, to dotychczas sta
rali się dyskutować jak socjalistom przy
stało i, kiedy sprawa była poważna, uda
wało im się zapomnieć, że pochodzą z obu 
stron bar jery językowej. Na ostatnie wy
padki „Peuple“ rzucił wstydliwą zasłonę, 
ale sprawozdawcy gazet t. zw. „burżua- 
zyjnych“, którzy otrzymali zaproszenia 
na kongres, nie omieszkali podkreślić in
cydentu.

Obywatel Hubin zderzył się z obywate
lem Hermanem Vos i przypomniał mu, że 
niegdyś ów Vos należał do rządu separa
tystycznego, do Raad van Viaanderen.

W odpowiedzi na to, były współpraco
wnik Bormsa uniósł się strasznym gnie
wem.

— My nie pozwolimy — zawołał — aby 
nam tu ubliżali walonowie!

Łapie papiery, teczkę, kapelusz, palto 
i chce się wynosić. Przyjaciele ciągną go 
za poły. Robi się zgiełk, przewodniczący 
zarządza przerwę.

Hubin i Vos zapowiedzieli, że nie będą 
sobie podawali rąk na powitanie.

(Z artykułu „La crise vue du POB“. 
Tygodnik „Pourquoi Pas“ jest pis
mem antyjaszy stow skiem).

T R A D Y C J A  S T A N O W I  
о

K U L T U R Z E  N A R O D Ó W

J u ż  5 p ^ K o l e ń  najwytworniejszych sfer towarzystwa stolicy 
odwiedza lokale

naj lep'Ze wyroby i napoje L Lourse

Stale koncerty, b o g a t a  c z y te ln ia

Krakowskie Przedmieście nr 13 
pl. Teatralny pod Filarami

i
B i l a r d y  — S z a c h y  — D o m i n a
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Okruchy tygodnia
Ponieważ cała niemal prasa przy

niosła szczegóły projektu ustawy, 
zgłoszonej przez posła Stocha, niema 
potrzeby ich powtarzać. Wystarczy 
stwierdzić, że jest to jedyna właści
wa droga do rozwiązania kwestji ży
dowskiej: ustawa.

Nie awantury, nie ekscesy, nie wy
ładowywanie temperamentów — ale 
ustawa. Ustawowe rozwiązanie spra
wy. Bo powiedzmy sobie otwarcie: 
wrzaskliwe awantury na ten temat 
są w najwyższym stopniu szkodliwe 
— rozładowują temperamenty i wpa- 
jąją w ludzi przekonanie, że coś 
się w rozwiązaniu kwestji żydowskiej 
robi, że sprawa posuwa się naprzód.

A NAPRAWDĘ?

Tymczasem to nieprawda. Sprawa 
żydowska stoi dziś o wiele gorzej, niż 
np. 10 lat temu. Liczba żydów wzro
sła. Majątek polski wciąż przechodzi 
w ręce żydowskie. Procent żydów w 
handlu, przemyśle, wolnych zawo
dach, zwłaszcza lekarskim i w adwo
katurze znacznie wzrósł. Wśród po
siadaczy domów procent żydów 
wzrósł. Wśród właścicieli ziemskich 
wzrósł.

Cóż więc za skutek akcji dotych
czasowej?

Natomiast zupełnie inny obrót we
źmie sprawa z chwilą, gdy zacznie się

111111111111111111111111111111111111111111

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.).

ją regulować drogą ustawodawstwa, 
gdy siłą rzeczy zaprzęgnie się do niej 
aparat państwowy. Ustawa — oto jest 
dopiero postawienie sprawy żydow
skiej.

I tu jest wielka zasługa posłów Du
dzińskiego i Stocha: zaczynają sta
wiać właściwie kwestję żydowską.

PROSIMY O NAZWISKA

Znowu prasa doniosła o rozwiąza
niu 8 lóż masońskich, tym razem pol
skich. A nazwisk wciąż się nie ogła
sza. Czemu?

Przecież mason, po rozwiązaniu lo
ży, nie przestaje być masonem, jak 
to już wyjaśniliśmy w zeszycie po
przednim. Dlatego kluczem do walki 
z tą mafją są przedewszystkiem na
zwiska. Więc?

Czemu nie ogłasza się nazwisk?

TAJEMNICA NATURY

Jeszcze jedna tajemnica natury: 
kto właściwie zwyciężył w wyborach 
gromadzkich? Wszystkie ugrupowa
nia z tryumfem ogłaszają zwycięst
wo. Z początku myślałem, że mnie 
wzrok myli, ale potem, czytam, nie. 
Czarno na białem, stoi, jak wół: w wy 
borach gromadzkich wszyscy, zwycię
żyli, nikt nie przegrał. Kto stawał, to 
wygrał, jak na loterji fantowej, gdzie 
każdy los wygrywa.

Ludowcy wygrali, Str. Nar. wygra
ło, Ozon wygrał. Co się dzieje?

Niema gromady, gdzieby kto prze
walił przy wyborach, a to, co się dzie
je w niektórych, zakrawa już nietyl- 
ko na tajemnicę natury, ale wprost 
na cuda.

Naprzykład w wieluńskiem. Urzę
dowa agencja „Iskra“ z tryumfem do
niosła, że w wyborach gromadzkich 
w wieluńskiem Ozon uzyskał przeszło 
60 procent mandatów. A znowu A- 
gencja Agrarna obwieściła z niesły
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chaną radością, że w wyborach gro
madzkich w wieluńskiem ludowcy 
zdobyli przeszło 80 procent manda
tów.

WIELUŃSKIE PROCENTY

To już mamy, znaczy się, przeszło 
140 procent. A ponieważ inne partje 
też przecież zdobyły coś niecoś, cho
ciaż tyle, co jedna z tamtych dwu, 
no to wypada 220 procent zdobytych 
mandatów. Zimny rachunek wykazu
je więc, że w wieluńskiem, wśród 
każdych stu delgatów jest dwustu 
dwudziestu przedstawicieli różnych 
ugrupowań,

Bardzo oryginalny wypadek.
Nietrudno wpaść na pomysł, że ta 

zagadka przyrody łączy się ze zbie
raniem informacyj. Przypuszczalnie 
panowie korespondenci dopytywali 
się wybranych delgatów o ich prze
konania i na tej podstawie robili ra
chunki. A że polski kmiotek ma też 
swój rozum, więc rachunki wypadły 
tak entuzjastycznie.

JAK TO BYŁO

Można sobie wyobrazić, jak to by
ło. Przychodzi korespondent do dele
gata i mówi:

— No i jak, panie Macieju! Wybra
li was?

— Ano wybrali psiekrwie4 tylko 
ambarasu człowiekowi narobili.

— Ambarasu, jak ambarasu, ale 
zawsze co delegat, to delegat, co ław
nik, to ławnik.

— Bo i prawda. Ławnik ławni
kiem.

— A wy za kim, panie Macieju? Za 
Witosem, czy za Ozonem? Czy może 
za narodowcami?

— Ha! Wola bbska! Ja tam zawdy 
za zgodą...

— Rozumiem. Za zjednoczeniem 
narodowem, tak?

— Po prawdzie, to i tak. Niechby 
ta się już raz pogodzili, choćby i z 
tern Witosem, i z narodowcami, z 
tych kłótni to nic dobrego nie wyj
dzie.

— Nie rozumiem. Wiec za kim pan 
właściwie, panie Macieju, za zjedno
czeniem narodowem, czy za Witosem, 
czy z narodowcami?

— Ja tam po sprawiedliwości. 
Niechby już i było zjednoczenie z 
Witosem i z narodowcami, bo tych 
kłótników, to tylko do jednego wor
ka wsadzić, zawiązać i kijem wyłoić. 
Ho, ho, żeby tak na mnie, przestali 
by się swarzyć. jużbym ja sposób zna
lazł na nich psikrwiów i na Witosa 
i na zjednoczenie, żeby tak na mnie. 
Ale po sprawiedliwości, to pan sta
rosta ma rację, że się powinniśmy 
wszyscy zjednoczyć pod jednym sztan 
darem...

— Ano właśnie: otóż to!
— Bo i prawda: na co te kłótnie? 

Nie lepiej to w zgodzie się zjedno
czyć pod sztandarem, Witosa wpuś
cić, z narodowcami się pogodzić, z 
Ozonem tyż to samo i z panem sta
rostą, tylko żeby tych psichkrwiów 
sekwestratorów powietrze wydusiło, 
to wszystko będzie dobrze. Ja tam 
zawsze mówię, że takiego nam po
trzeba, jak pan jenerał Skwarczyń- 
ski, pięknie w radjo powiedział, mo
ja, to aż się popłakała, a ja zaraz do 
Ozonu ochoty nabrałem i żeby tyl
ko Witosa wpuścili i z narodowcami 
zrobili zjednoczenie...

Więc cóż do djabła, panie Ma
cieju? Jesteś pan ludowiec, czy Ozo- 
nista?

Ja po sprawiedliwości... Ja tam 
z każdym chcę w zgodzie żyć, żeby 
już raz to zjednoczenie z narodowca
mi i Witosem nastało, bo przez te 
kłótnie...

I tak dokoła Wojtuś. Królewski
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szczep piastowy nie taki głupi, żeby 
się zaraz deklarował, co i jak.

ZJENOCZENIE

Gdy już mowa o zjednoczeniu — 
warto spytać, czy cała ta akcja nie 
jest trochę wywalaniem drzwi o- 
twartych?

Przecież pamiętamy „dni litew
skie“. Przecież wówczas, wyjąwszy 
„Dziennik Mitznerowy“ i „Polonję“ 
katowicką, cały naród zjednoczył się 
w jednem i tern samem dążeniu. By
liśmy później świadkami takiego sa
mego zjednoczenia podczas dni za- 
olzańskich.

W sprawie wspólnej granicy z 
Węgrami jest zjednoczenie ztipełne, 
solidarność opinji uderzająca.

A więc? Zjednoczenie narodowe 
jest. Konsolidacja dołów nastąpiła.

Tylko? Tylko konsolidatorom jak
by szczerości brakuje. Konsolidato- 
rowie chcą zjednoczenia, aby się sa
mi na siłach wzmocnili. A po staremu 
prowadzą swoją politykę, daleką od 
tęsknot zjednoczenia narodu.

JAK TO BYŁO Z P. BORKOWSKIM

Czytelnicy, zainteresowani naszą 
wzmianką o p. Borkowskim, b. sekre
tarzu p. Faltera, mającym udział w 
wydawnictwie „Wieczoru Warszaw
skiego“ zapytują o bliższe szczegóły 
tej sprawy.

Chętnie spełniamy te prośby.
P. Borkowski wszedł do wydaw

nictw „Goniec Warszawski“ i „Wie
czór Warszawski“ w roku 1935, po
dając się za człowieka prywatnego, 
który absolutnie zerwał wszystkie 
stosunki z p. Falterem. Zapewnie
niom tym zresztą niektórzy udzia
łowcy nie ufali i bezstronność naka
zuje wyznać, że do nich należał re
daktor naczelny tych wydawnictw 
p. St. Strzetelski.

Gdy później jednak okazało się, że 
na tle udziałów p. Borkowskiego są 
próby wywierania nacisku na pismo 
w kierunku obrony interesów p. Fal
tera rozpoczęła się przeciwko p. Bor
kowskiemu kontrakcja, której mo
torem był p. Strzetelski i w rezulta
cie p. Borkowskiego ze Spółki usu
nięto .

GRANICA

— Jaka jest granica miłości polsko- 
niemieckiej?

— Węgierska.
J. B.

KASZLESZ...

Danutol - Rawski działa wykrztuś- 
nie, łagodzi ataki kaszlu. Do naby
cia w aptekach. Skład Główny: Apte
ka magistra J. Rawskiego, Warszawa, 
Mariańska 12.

Reiefir MERKVRYVSZA
Każdy ’) mógł z łatwością stwier

dzić, że nasze dwa goryle Congo i 
Ingagi są najzupełniej zadowolone 
ze swego nowego otoczenia, przeważ
nie przesiadując na drzewie, wokoło 
którego zbudowałem ich klatkę.

Wiele czasu spędziliśmy na pró
bach wytresowania ich i wreszcie 
Osie2) udało się wcale nieźle oswoić 
naszego mniejszego goryla Congo. 
Natomiast Ingagi nie dał się nakło
nić do przyjacielskich stosunków i 
pewnego dnia nawet tak mocno ude
rzył Osę w ucho, że z tego powodu 
cierpiała dosyć długo.

Spróbowaliśmy rozłączyć tę parę, * *)

') Wyjątki z książki Martin Johnso
na „Congorilla“. Nakładem Trzaski, Ever- 
ta i Mxhalskiego, Warszawa, 1938 r.

*) Pieszczotliwe imię żony autora.
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ale poprostu nie można było tego 
wytrzymać. Wrzeszczały, wyły i pisz
czały z tęsknoty za sobą wzajem, jak
by się bały samotności. Nie pozostało 
nam nic innego, jak wpuścić z po
wrotem Congo do wielkiej klatki. 
Nie rozłączaliśmy też ich już nigdy 
więcej. Mam wrażenie, że gdyby roz
dzielono je na stałe, zdechłyby ze 
zmartwienia.

Wobec tego zachowania się goryli 
przyszło mi na myśl, że muszą to być 
brat i siostra. Rad też byłem, że nie 
zmuszano mnie do pozostaw.ema je
dnego z nich w Kongo. Jestem prze
konany, że jeden z nich a może na
wet oba nie przeżyłyby tego rozłą
czenia, zwłaszcza po wyrwaniu ich 
z rodzinnego gniazda.

Ingagi i Congo sprawiały w swej 
klatce wrażenie dwojga szczęśliwych 
dzieci. Bawiły się przez cały dzień 
jak para urwisów, staczając udawane 
bójki, tarzając się po ziemi i bębniąc 
w piersi. Czasem jeden drugiego 
przewracał na plecy i łechtał go zę
bami po żebrach, dopóki ofiara nie 
zaczęła się śmiać tak głośno i długo, 
że czasami były to poprostu objawy 
histerji.

Bardzo byliśmy zadowoleni, że go- 
rylątko Okaro3) wyzdrowiało, stało 
się ono bowiem ożywionym i przyja
cielskim naszym kompanem. Przy
zwyczaiło się odwiedzać mnie co
dziennie o godzinie piątej popołudniu 
i siadało mi na kolanach, gdym pi
sał na maszynie. Co pewien czas 
małpa sama uderzała w klawisze, co

») Trzeci goryl, kilkumiesięczny, na
byty przez pp. Jonhson od murzynów, w 
stanie bliskim śmierci wskutek rany i 
wygłodzenia.

zgoła nie było mi pomocą w pracy 
literackiej. Przy jedzeniu Okaro u- 
pierał się, żeby do stołu przysuwać 
mu stołek obok mego krzesła. Przy- 
czem muszę mu oddać sprawiedli
wość,, że zachowywał się przy stole 
lepiej niż niejeden człowiek.

.Wieść o tern, że przywieźliśmy ze 
sobą goryle, rozeszła się bardzo szyb
ko i dom nasz stał się celem licznych 
wycieczek. Jest to poprostu zdumie
wające, jakiem zainteresowaniem 
cieszyły się te zwierzęta. Już nawet 
w powrotnej drodze z Kongo do Nai- 
bori zbiegały się ku nim setki tubyl
ców, co wydaje się rzeczą niezwykłą. 
Gdyśmy się zatrzymywali na ja- 
kiemś pustynnem napozór skrzyżo
waniu dróg, nagle wóz z gorylami 
otaczali rozciekawieni murzyni.

Te ustawiczne wycieczki ciekaw
skich stały się wreszcie zbyt dokucz
liwe.

Przed willę naszą zajeżdżały raz 
po raz samochody i tłum ludzi dep
tał w ogrodzie trawniki i kwietniki, 
aby tylko rzucić okiem na małpy. 
Wywieszałem napisy „Własność pry
watna“, „Proszę nie wchodzić“ itp., 
ale wszystko to nie pomagało. Ludzie 
najwyraźniej nic sobie nie robili z 
tych zastrzeżeń. Samochody ich za
trzymywały się przed furtką, wysia
dali i wchodzili o każdej porze dn ia_
rano, w południe i wieczorem. Nie 
trzeba chyba dodawać, że zadawali 
przy tern ciągle pytania.

Najczęściej pytano się o to, czy go
ryle są inteligentniejsze niż inne 
małpy.

Ponieważ hodowaliśmy już wszyst
kie cztery gatunki małp człeko-
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kształtnych i obserwowaliśmy je do
kładnie, przeto istotnie sąd nasz pod 
tym względem był w pewnej mierze 
miarodajny. Podczas podróży na wy
spie Borneo zdobyliśmy z Osą oran
gutana i srebrnoszerstnego gibbona. 
Teraz mieliśmy z kolei goryle i szym
pansy. Zarówno orangutan jak i gib
bon miały już po dziesięć lat, a gib
bon wędrował z nami po całym świę
cie.

Otóż według mnie żadna z tych 
małp nie przewyższa reszty in
teligencją. W prawdzie różnią się 
one pomiędzy sobą pod wzglę
dem reakcji umysłowych, ale iden
tyczne różnice widzimy rów
nież pośród różnych ludów. Po
równanie ich podobne byłoby do po
równywania ze sobą umysłowości ta
kich jak prezydent Hoover, Einstein 
i Lindberg. Myśl każdego z tych lu
dzi zdąża w innym zasadniczo kierun
ku i każdy z nich wymaga indywidu
alnej miary. Tak samo ma się rzecz i 
z małpami człekokształtnemi.

Szympans Teddy uczył się wszyst
kiego niezwykle szybko. Widząc, jak 
coś robię — naprzykład, widząc jak 
wbijam gwoździe — chwytał w lot 
sens tej czynności i starał się ją na
śladować. Następnego dnia jednak 
już zupełnie o tern zapomniał. Moż
na go było czegoś nauczyć, ustawicz
nie powtarzając tę czynność. Ale mi
mo wszelkich wysiłków nie udało 
nam się przekonać go, że nie wolno 
mu kraść.

Natomiast goryl Okara nie prędko 
orjentował się, o co chodzi, ale gdy 
coś zrozumiał, nie zapomniał już te
go nigdy. Tak więc, naprzykład, obie 
małpy lubiły marmeladę i Teddy z 
całą premedytacją nauczył Okara 
wykradać ten smakołyk. Po stokroć 
razy Teddy otrzymywał klapsy za to 
łasuchowanie, ale nie wywierało to 
na nim najmniejszego skutku. Gdyś

my jednak Okaro nauczyli, by nie 
ruszał marmelady, można było naj
zupełniej spokojnie zostawić go w 
pokoju z otwartą puszką — nawet jej 
nie tknął.

Gdy nasz gibbon coś przeskrobał, 
chował się w najciaśniejszy kat i sie
dział tam ukryty dopóty, dopóki, jak 
mu się zdawało, nie zapomnieliśmy o 
jego wykroczeniu. Orangutan nato
miast nie chował sie, ale zachowywał 
się tak podejrzanie i tak wyraźnie po
czuwał się do winy, że często sam 
zdradzał się w ten sposób z tern, o 
czem absolutnie nie wiedzieliśmy.

A oto rzut oka na życie naszych 
trzech ulubieńców rodu małpiego.

Co się tyczy Teddy, to trzeba było 
go przeważnie trzymać na uwięzi, po
nieważ bez przerwy wszędzie węszył 
i psocił. Momenty jego pobytu na 
wolności, co zwykle następowało 
wieczorem, były pełne szalonej ra
dości i dzikiego alarmu. Po spuszcze
niu z łańcucha natychmiast jak 
strzała pędził do domu, pro
wadząc za sobą Okaro i Bibi4) pędzą
ce z taką szybkością, na jaką im po
zwalały ich krótkie nóżki.

W ciągu godziny dom dudnił od 
dzikiej zabawy tej trójki: biegały do 
góry po schodach i na dół, do pokoju 
mojej żony i wogóle zagladały do 
każdego kąta, gdzie się tylko dało.

Podobne były w tern najzuriełniej 
do zgrai psotnych dzieci z Teddym 
zawsze na czele.

Zaczynało się zwykle" od tego, że 
Teddy pędził za Okaro. z kolei Oka
ro dopędzał Teddy. Maleńki Bibi, 
który nauczył się chodzić, starał się, 
ile tylko było w jego mocy, brać u- 
dział we wrzaskach i wyścigach. Ale 
popchnięty parę razy brutalnie w 
tych dzikich zapasach, z przykrością 
cofał się gdzieś w kącik i obserwował

4) Maleńki szymoans, którego jeszcze 
karmiono r  butelki.
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swych towarzyszy, zmieniając w 
miarę potrzeby punkt obserwacyjny, 
aby nic nie stracić z tej zabawy.

Kiedy zawodnicy czy wyścigowcy 
przebiegali obok niego, podniecał ich 
nerwowym okrzykiem „hoo, hoo“ do 
dalszych wyczynów.

Po tym dzikim wyładowaniu ener- 
gji Teddy zabierany był do garażu i 
zamykany tam na noc, Okaro zaś, 
który absolutnie nie chciał iść do swej 
skrzynki, ponieważ nie znosił żeby za 
nim zamykano drzwi, układał się wy
godnie na sofie w naszym pokoju. 
Mężnie usiłował nie zasnąć, jednak
że mimo wszystko raz po raz kiwała 
mu się głowa. Wtedy podrywał się 
energicznem szarpnięciem. Po pół 
godzinnych wysiłkach odgrywania 
roli osoby dorosłej i niepoddawania 
się snowi opór jego zostawał całkowi
cie złamany i Okaro przyjmował wy
godną pozycję śpiącego maleństwa.

Podobnie jak wszystkie małe dzie
ci, które upierają się, aby siedzieć ze 
starszymi, trzeba było i jego zanosić 
do łóżka. Osa brała go na ręce, odno
siła do jego skrzynki, układała tam 
lekko, aby go nie obudzić, i zamykała 
go. Ostrożność ta była niezbędna ze 
względu na lamparty i hjeny, które 
polowały częstokroć w naszym ogro
dzie. Mały Bibi oczywiście oddawna 
już znajdował się w swem maleńkiem 
łóżeczku. !

I wtedy wszystko cichło.
Rankiem około godziny piątej ku

charz otwierał przedewszystkiem 
drzwi od „osobistych komnat“ Okaro 
i Bibi. Wypuszczony Okaro, jak wy
strzelona z lufy kula pędził prosto 
do domu i po schodach do naszej sy
pialni. Tutaj zaczynał bębnić w drzwi 
co trwało dopóty, dopóki jedno z nas 
nie obudziło się i nie wpuściło go do 
wnętrza. Wtedy Okaro dawał nura 
pod łóżko Osy, wynurzał się stamtąd 
i usiłował wciągnąć jedno z nas w za

bawę. Jeżeli mu się to nie udawało, 
wsuwał się pod kołdrę, naciągał ją na 
siebie, zasypiał na godzinę i pozwalał 
nam czynić to samo.

Skoro jednak upłynęła ta godzina, 
o śnie już nikt nie mógł nawet ma
rzyć. Jeżeli Osa nie wstawała natych
miast, wtedy Okaro zaczynał ściągać 
z niej kołdrę, wdrapywać się na łóż
ko i włazić pod nie, skakać na nie i 
zeskakiwać z powrotem na podłogę, 
wreszcie gdy to nie pomagało, ścią
gał wszystkie kołdry z łóżek. Zwłasz
cza wydoskonalił się w przeskakiwa
niu z jednego łóżka na drugie.

W tym czasie mniej więcej zjawiał 
się na scenie mały Bibi po pokonaniu 
z wielkim trudem schodów, których 
stopnie były za wysokie na jego krót
kie nóżki. Odbycie tej podróży zaj
mowało mu zwykle około pół godzi
ny. Szympans musiał jednak osiąg
nąć swój cel. I on również pragnął 
dostać się do naszego łóżka.

Goryl, zdaniem mojem, bynajmniej 
nie jest inteligentniejszy niż inne 
małpy człekokształtne. Jeżeli chodzi 
o umysłowość, to widać tu pewną 
wyraźną różnicę, zdaje mi się jednak" 
że gdyby za pomocą jakiegoś aparatu 
można było zmierzyć ich intelekty, 
okazałoby się, że odpowiadają one 
mniej więcej sobie wzajem.

Naogół biorąc, wysokie mniemanie 
o inteligencji goryla pochodzi stąd, 
że ludzie tak mało jeszcze wiedzą o 
tej małpie; przypisać je również na
leży wpływom wyobraźni pisarzy 
stwarzających wokoło postaci tego 
zwierzęcia jakąś tajemniczość osnutą, 
na mętnych i błędnych zwykle opo
wieściach, przedostających się do 
świata cywilizowanego z czarnego 
kontynentu. Pewni pisarze pragną 
nas nawet przekonać, że goryl w hi
storii rozwoju leży zaledwie o jeden 
stopień niżej od człowieka.

Małpy te niewątpliwie posiadają
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wiele odwagi, w przeciwnym bowiem 
razie nie zaczepiałyby człowieka i nie 
narażały się tak bezwzględnie na 
niebezpieczeństwo. Nie można wszak
że powiedzieć, żeby były złośliwe, 
i nie zaczepiają same nikogo, kto ich 
nie napastuje. Jeżeli chodzi o czło
wieka, to poprostu nie chcą mieć z 
nim nic do czynienia.

Doświadczenie, jakie wynieśliśmy 
z Konga, pozwala nam stwierdzić z 
całą pewnością, że goryl nie jest nie
bezpiecznym zwierzęciem. Prowoko
waliśmy je na pewno dostatecznie, 
żeby rozbudzić w nich chęć uśmierce
nia kogoś z nas, mimo to jednak nic 
nam się nie stało,' a nawet nigdy nie 
byliśmy zmuszeni do strzelania we 
własnej obronie.

Nie przeczę, że goryl zaatakuje nie
raz kogoś a nawet zabije, nie zdarza 
się to jednak z reguły. Kiedym był 
chłopcem pasającym bydło w Kan
sas, mieliśmy złośliwą krowę.

Kiedyś zwierzę to przebiło rogami 
pewnego chłopca, co wywołało przy
kre dlań następstwa. Nie możemy je
dnak z powodu tego wypadku piętno
wać wszystkich krów mianem zwie
rząt niebezpiecznych.

Słyszałem dosyć często wyrażenie: 
„Wyglądał tak dziko jak goryl“ i za
stanawiałem się, skąd takie powie
dzenie pochodzi. Przypuszczam, że 
przyczyną jego powstania były bar
dzo dawne opowieści o tern zwierzę
ciu oraz obrazy tych małp wypcha
nych przez specjalistów, którzy na
dawali twarzom goryli jak najbar
dziej krwiożerczy wyraz.

Widziałem setki goryli i twierdzę, 
że rozwścieczone i podniecone wyglą
dały dziko, groźnie i zabójczo. Gdy 
są spokojne, sprawiają wrażenie za
myślonych, łagodnych lub zacieka
wionych, chociaż wargi ich wykrzy
wia nieco szyderczy uśmiech.

Czytelnikom,

przyjaciołom,

nieprzyjaciołom

i współpracownikom,  

MERKURYU SZA POLSKIEGO 

ślemy życzenia

Wesołych Świąt!
Ш Ш І І І І І І І І І І І І І Ш І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І

Czytelnicy robią gazetę
ZE WSPOMNIEŃ O PPS

Skoro „MEKURYUSZ“ przyjmuje zda
nia sprzeczne z jego zdaniem, zatem mam 
nadzieję, że zamieści i niniejsze zdanie, 
nie moje, lecz powstańców z roku 1863.

W numerze 50 w artukule „Ratujmy P. 
P. S.“ wspomina „MERKURYUSZ“ o 
działalności socyalistów w ruchu niepod
ległościowym, pisze, że „socyaliści tutejsi 
mają w nagłówku litery, które stały się 
częścią historyi Polski“.

Otóż w związku z tym artykułem prag
nę przytoczyć opinję powstańców z roku 
1863. Ale naprzód muszę się wylegitymo
wać, że mam prawo ją przytoczyć. Nie 
z próżności (bo pamiętam zdanie Dante
go, że „chwała przodków, to płaszcz szkar
łatny, który staje się z każdym pokole
niem krótszy, jeżeli ono nie doda doń 
własnych zasług“), tylko jako legitymację 
wspomnę, że brat mego dziadka i mój Oj
ciec byli więzieni przez austryjaków za 
rok 1863, stryj mój poległ, a stryjeczny 
stryj musiał na dłuższy czas emigrować. 
Ich kolegów i przyjaciół znałem wielu, 
podaję te nazwiska, które mi pierwsze na 
pamięć przychodzą. Dwóch znałem już ja
ko zakonników: wielkiego Brata Alberta 
oraz sybiraka, Kapucyna Ojca Wacława, 
o którym fama głosiła, że był jednym z 
trzech księży w Polsce, którzy wiedzieli, 
gdzie ukryte są Insygnia Koronne. Dalej 
Adama Sapiehę, Stefana Zamojskiego. 
Romana Bnińskiego sybiraka, Jana Po
piela (jako zamieszkały pod zaborem ro
syjskim walczył pod pseudonimem Choś- 
ciakiewicz od rodowego przydomka Choś- 
ciak), Józefa Męcińskiego, który nosił 
trzynaście chlubnych blizn, Stanisława 
Wodzickiego, Augusta Gorayskiego i wie
lu innych.

Otóż, gdy wybuchły wypadki roku 1905 
(miałem wtedy 21 lat) pytałem się tych we
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teranów ostatniej wojny o niepodległość 
o ich zdanie o „ruchu niepodległościo
wym“. Zdanie to było rozmaicie formu
łowane, ale identyczne jako treść. A treść 
ta da się ująć następująco: „Wszak wiesz, 
że i w roku '63 byli niestety sztyletnicy. 
My, którzyśmy za Polskę walczyli, byliś
my wszyscy zaania, że oni kalają imię 
Polski. Bo Polska, to świętość, za nią wal
czyć można jedynie otwartym, szlachet
nym bojem“.

Powtarzam, nie jest to moje zdanie, tyl
ko znanie tycn, co za Polskę przelewali 
krew, znosili Sybir i więzienie. Przyzna
ję zaś, że to zdanie w pełni podzielam.

A teraz pragnę wypowiedzieć moje 
własne zdanie odnośnie do twierdzień 
„MERKURYUSZA“ co do patryjotyzmu 
P. P. S. Otóż wyrażenie Mikulskie
go, iż „niepodległość Polski P. P. S. 
rozumie w socjalisty cznem tego sło
wa znaczeniu“ uważa „MERKURY
USZ“ za wymówkę, mającą na celu odpa
rować zarzuty nacyonanzmu, stawiane 
socyalistom Polskim przez socyalistów 
innych narodów.

Twierdzę, że wyrażenie to nie było fin
tą, lecz właśnie kwintessencyą ideologii 
P. P. S.

A ponieważ nie lubię stawiać twierdzeń 
gołosłownych, zatem służę przykładem. 
Ten przykład, to gabinet Moraczewskie- 
go. Riech mi Szanowna Redakcya powie 
z ręką na sercu, czy ten gabinet działał 
w mysi interesów Polski, czy w mysi in
teresów socyalistycznego internacjonału*). 
Odpowiedz będzie bardzo łatwa. Symbo
lem działalności tego gabinetu było zdar
cie Korony Królewskiej z głowy Orła 
Białego i wywieszenie czerwonego sztan
daru na Zamku Królewskim w Warsza
wie. Ten gaDinet „rozumiał niepodległość 
Poiski w socyaiistycznem tego słowa zna
czeniu“ — bo tak, a nie inaczej rozumia
ła go zawsze P. P. S. Kie mówię tu oczy
wiście o wyjątkach, ktęrym należy się 
czesc — ale o partyi jako takiej, a wszak 
ci, których nazwiska „MERKURYUSZ“ 
przytacza, to są tylko wyjątki.

Młodzi towarzysze z P. P. S., Wy któ
rym życie nie zmroziło gorącości serca i nie 
starło ze skrzydeł motylego pyłku idealiz
mu i uczciwości! Kie starajcie się ratować 
P. P. S., bo spotka Was to, co spotka 
człowieka, który wszedł na trzęsawisko. 
Czując, że mu się jedna noga zapada, o- 
piera się na drugiej, ta druga grzęźnie, 
więc znowu na pierwszej, ta idzie głębiej 
— i tak bez ratunku ginie w ruchomem 
błocie. Wystąpcie z P. P. S., a rzućcie ca
ły Wasz zapał, całą siłę, całe ukochanie 
na tę szalę, na której znajdują się praw

*) Oczywiście nie! Ale to jakieś niepo
rozumienie. Nietylko nigdy tego nie 
twierdziliśmy, lecz przeciwnie: stale pię
trzyliśmy dowody, że od roku 1918 P.P.S. 
zdradziła swą starą tradycję. (MERK.).
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dziwi polacy, a nie międzynarodowcy, 
nadużywający bezprawnie imienia pola
ków.

Hieronim Tarnowski K.W.

SĄ JESZCZE MŁODZI!

Jeden z naszych Czytelników, 
bezrobotny, snuje rozważania na te
mat zatrudniania nieudolnych i 
zniedołężniałych pracowników w 
poszczególnych instytucjach. Wy
mieniwszy zaobserwowane przez 
siebie wypadki, rzuca uwagę:

Więc jakto? W czasach, gdy setki ty
sięcy bezrobotnych młodych inteligentów 
daremnie szuka upragnionej pracy, gdy 
bezrobocie jest najbardziej palącem za
gadnieniem społecznem, gdy niby to szu
ka się różnych sposobów zlikwidowania 
bezrobocia, Państwo zatrudnia zgrzybiałe 
kobiety... Pomijam już ogólne cechy star
cze, jak słaby wzrok, zmniejszona ener- 
gja, słabsza sprawność, ale pytam czem 
można umotywować zatrudnianie zniedo
łężniałych kobiet. Owe staruszki mają na- 
pewno synów, zięciów czy innych krew
nych, i u nich mogłyby znaleść dogodne 
przytulisko.

Henryk Grzybulski
(Warszawa).

MOŻE BYĆ LEPIEJ

Do głosu Czytelnika, omawiają
cego bezcelowość zatrudniania pra
cowników w podeszłym wieku, mo- 
żnaby dołączyć uwagi, które nade
słała nam jedna z naszych Prenu- 
meratorek. Między innemi pisze 
ona:

Należy zredukować mężatki i osoby nie 
potrzebujące pracy, a dać ją tym, którzy 
wyczekują jakiegokolwiek zajęcia, a to 
chyba nie jest niewykonalne. W innych 
krajach przecież tak się postępuje. Ojczy
zna nie składa się tylko z wybranych i tej 
reszty, która w zupełnej rezygnacji ocze
kuje swego losu. Dlaczego nie chcemy, a- 
by, jeśli nie całkiem dobrze, było u nas 
nieco lepiej?

Zofja.

„POLONJA“?

Otrzymaliśmy list z uwagami na 
temat nazwy statku polskiego „Po- 
lonja“, przewożącego emigrantów 
żydowskich do Palestyny. Czytel
niczka nasza tak pisze:

Czy jest do pomyślenia, aby w innych 
państwach takie statki, nazywały się: „La 
France“ lub „Deutschland“? Czy jest do 
pomyślenia, żeby na takim statku np. 
„Deutschland“, niemiec nie mógł się po
rozumieć po niemiecku, jak się nam to 
zdarzyło niedawno na „Polonji“? Stee- 
wardzi odpowiadali stereotypowo: „Ich
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kann nicht polnisch, ich kann deutsch, 
englisch und französisch“. Was sind sie? 
— ryknął jakiś poznańczyk. — Ich bin ein 
Palästiner — odpowiedział, a uśmiech 
ironiczny wskazywał, z jaką pogardą mie
rzy on ten tłum zbaraniałych polaków...

Dr. Jadwiga Turska 
(Lwów).

MAMY DOŚĆ TAKICH FILMÓW!

Czytelnik nasz pisze nam, o fil
mowej przeróbce powieści „Stra
chy“ i uważa, że oświetlono w niej 
tendencyjnie sprawę handlu żywym 
towarem. W konkluzji proponuje:

1) Stworzyć porozumienie wszystkich 
sprawozdawców kinowych—polaków, któ
rzy by dyskwalifikowali tego rodzaju fil
my i robili im odpowiednią propagandę 
we wszystkich polskich pismach codzien
nych i perjodycznych.

2) Przeprowadzić uchwałę we wszyst
kich organizacjach akademickich w sen
sie bojkotowania filmów produkcji ży
dowskiej.

Tadeusz Topolnicki
(Leśna Podkowa Zachodnia).

IDYWIDUUM NIE DO STRAWIENIA

O p. Beneszu, a specjalnie o jego 
wyjeździe z Czechosłowacji, tak pi
sze jedna z naszych Czytelniczek:

Wobec tego cóż on pocznie na obczyź
nie, czy zwracać się będzie do „braci“ o 
pomoc finansową na potrzeby dnia po
wszedniego? On, władca i imperator, 
służka uniżony Stalina i gwiazdy? Czyste 
kpiny, gdyż całą swoją dużą fortunę ów 
pan umieszczał stopniowo w bankach za
granicznych, zabezpieczając tym nielegal
nym i nielojalnym sposobem swoją przy
szłość. Wyjechał zagranicę! Ot tak, jakby 
na leczenie schorzałej wątroby do Vi
chy!!

Anna Sr.

Czytelnicy zapytują
Dlaczego kolej nie obniża taryfy osobo

wej? Miałem sposobność jeździć trochę 
ostatnio i zauważyłem, że 95 proc. po
dróżnych jeździ za biletami ulgowemi. 
Czy nie łatwiej tedy pozostawić koniecz
ne zniżki (np. dla wojskowych) a dla
reszty zniżyć taryfę?

Adam Karczewski.
*

Zwracam się z prośbą do tych Czytel
ników MERKURYUSZA, którzy posiada
ją czasopisma zagraniczne niemieckie, 
francuskie, angielskie lub wiedzą, o ta

kich, które sprawę Codreanu należycie 
potraktowały, aby byli łaskawi wypoży
czyć mi je na pewien czas, względnie od
stąpić za zwrotem wszelkich kosztów.

Jerzy Zopoth 
Kraków, ul. Basztowa 4. 

*
Kto z Szanownych Czytelników może 

mi wskazać adres p. Stanisława Podolcń- 
skiego, autora książki „U progu“, wyda
wnictwa X.X. Jezuitów w Krakowie?

Kto zna książkę: „Rządy dawniejszego 
kościoła“? Kto ją napisał? Kto ją wydal? 
Czy była kiedyś i czy jest jeszcze na in
deksie? Gdzie możnaby ją wypożyczyć 
lub przeczytać. Nawiasem dodaję, że je
stem katolikiem praktykującym i nie 
mam zamiaru stać się apostatą.

Antoni Pękała 
Mikołów 

Rynek 16

Czytelnicy odpowiadają
W odpowiedzi na wywody p. M. 

J. Wielopolskiej w n-rze 57 MER
KURYUSZA, Czytelnik nasz o- 
świadcza:

Nie można śląska i jego stosunków mie
rzyć miarą innych dzielnic Polski. Bar
dzo drażliwa jest tu kwestja stosunków 
śląsko - niemieckich a specjalnie: sprawa 
urojonej wyższości niemieckiej.

Trzeba bowiem pamiętać, że dotych
czas niema współżycia między mniejszoś
cią niemiecką a polakami na Śląsku. I Pa
ni może dziwić się oburzeniu p. Ireny J. 
z Chorzowa. Doprawdy dziwne!

Więc w tym celu, aby „dać masom to, 
co jest z importu najsolidniejszego i naj- 
estetyczniejszego“ namy karmić masy ro
botnicze i młodzież Chorzowa, Święto
chłowic, Hajduk Wielkich i t. d. i t. d. 
zastrzykami niemczyzny, gdy zaś ci do 
niedawna wynaradawiani oburzają się — 
Pani odpowiada, że właśnie obecne filmy 
niemieckie nadają się dla nich, właśnie 
dla młodzieży śląskiej są odpowiednie. 
Nie, Szanowna Pani, o tern co im odpo
wiada niech decyduje społeczeństwo 
śląskie.

Ryszard N.
(Kraków).

*
JWPani M. J. Wielopolska — Zgadzam 

się zupełnie z opinją wydaną o filmach 
t. zw. „polskich“... Bolesne te sprawy wo
łają głośno o zmianę zasadniczą i szybką. 
Wiele troski poświęciła temu zagadnieniu 
zdrowo myśląca prasa polska i jak dotąd 
jedynie film p. t. „Płomienne serca“ za
powiedział lepszą erę.

Moja krótka notatka umieszczona na 
łamach „MERKURYUSZA“ miała zwró
cić uwagę na niebezpieczeństwo zbyt czę
stego wyświetlania filmów w wersji nie
mieckiej na Śląsku, (np. kino „Apollo“ w
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Chorzowie I wyświetla niemieckie dźwię- 
kowce przez sześć tygodni bez przerwy!)

Walczy się na Śląsku stale z t. zw. 
„dwujęzycznością“ w przejawach życia 
codziennego. Walka jest ciężka, bo istnie
ją duże trudności ekonomiczne u nas, 
stąd przeciąganie robotników na stronę 
niemiecką i dawanie im zarobków etc. 
etc. Na tle tych stosunków, kino zjawia 
się jako ostoja niemczyzny! Z ekranu 
przez długie np. sześć tygodni płynie w 
masy ludowe słowo niemieckie, niemiec
ka lekka piosenka i nierzadko patrjotycz- 
na niemiecka pieśń. W jakim stopniu mo
że to psuć i psuje robotę narodową, ła
two zrozumieć...

Sądzę, £e np. filmy włoskie miałyby też 
tendencje moralne zdrowe. Są chyba 
przecie chrześcijał skie wytwórnie angiel
skie lub francuskie? Jeśli zaś byłyby z 
tym jakieś zasadnicze trudności, to nale
ży tak postawić sprawę, by filmy nie
mieckie przychodzące do nas były u- 
dźwiękowione w języku polskim. Zło o 
połowę zmniejszylibyśmy.

Jeśli się stwierdza, że film niemiecki 
stoi na wysokim poziomie etycznym, to 
czyż tego p ce łomu etycznego możemy od
mówić filmowi p. t. „Pod Twoją Obro
nę“, który to obraz nakręcili żydzi?

W jednym i drugim wypadku mamy 
przed sobą „konia trojańskiego“. Żydzi 
kręcili film, by naładować portfele, a ci 
drudzy robią interes materjalny i pro
pagandę dla siebie (przez nas opłaea-
ną-) .  . . .  , .Nigdy zamało ostrożności, gdy idzie o 
sprawy narodowe.

Irena Juchnowicz.

JWPan Bolesław Markow--ki (W-wa)
— W numerze 57 MERKURYUSZA pisze 
p. B. M. w artykule p. n. ,.W zaraniu dzie
jów“ o węzłach przyjaźni, łączących W ę 
grów z polakami. W świetle kronik nie
mieckich możnaby ten fakt przesunąć o 
całe sto lat wstecz. Autor artykułu stwier
dza, że Jędrzej Żórawek przybył na Wę
gry jako pierwszy polak, założył misje 
katolickie i umarł w 930 roku. Niestety. 
Wyraz „poloni“ jako nazwa naszego na
rodu zawdzięczamy św. Brunonowi, 
pierwszemu dziej opisowi Polski. _ „Monu- 
menta Arpaducna“ (II 135) o Żórawku 
tak podają: „quidam nomine Zoerartus :n 
hanc patriam (na Węgrv) advenit de ter
ra Polonoram et a Philippo abbate, cuius 
mona ster ium Zabór nominatur in terri- 
torio Nitriensi... situm erat, aecepto habi
tu et Andreas nominatus eremiticans vi- 
tam agere studuit“. Żórawek więc przybył 
na Węgry jako człowiek świecki i zostaw
szy zakonnikiem w Zabór pędził żywot 
pustelniczy i na żadne misje nie chodził. 
Tembardziej, że w Nitrze już dawno ist
niało biskupstwo słowiańskie. Nie jest 
również prawdą jakoby Żórawek umarł 
w 980 r. Istnieje bowinm w pieśni o męczen 
stwie Pięciu Braci w 1005 r. zwrotka, od
nosząca się do Żórawka: „Zoerard jest
święty, Zoerardus wielce u Boga przyję

ty, Ten od Kaliksta świętym ogłoszony, 
w Polsce i na Węgrzech cudami wsławio
ny“. A więc Żórawek, czy świerek, czy 
wreszcie Zoerardus pochodził z Wielko
polski (pieśń tę śpiewają w Kazimierzu 
Biskupim) i żył po 1005 r.

X. S. M.

Odpowiedzi redakcji
JWPan Mieczysław R-wski (W-wa) _

Podzielamy opinję Szanownego Pana. W 
przyszłości wyzyskamy jego wywody.

JWPani E. St-a (W-wa) — Pięknie 
dziękujemy za nadesłany fragment.

JWPani P-a (Chodorów)—Słowa uzna
nia przyjęliśmy z radością. Życzenia Sza
nownej Pani spełniliśmy. Łączymy po
zdrowienia.

JWPan Ryszard N-icz (Kraków) —
Pójdzie. Za życzliwe słowa — szczerze 
dziekuiemy. Pozdrowienia.

JWPani Irena J-icz (Chorzów) — Dzię
kujemy Szanownej Pani za nadesłane ma
teriały. Ślemy ukłony.

JWPan Adam K-w«ki (Skarżysko) _
Przyznajemy Szanownemu Panu w całej 
rozciągłości rację. Dopóki wszyscy nie bę
dą rozumować w ten soosób. tak długo 
jeszcze wypadnie znosić zło. Dziękując za 
życzenia, ślemv mocny uścisk dłoni.

JWPan Andrzej St. (Lwów) — Prosi
my zgłosić się w tej sprawie: Inż. Win
kler, Żyżyńska 39. Kwestie, o której Sza
nowny Pan pisze, MERKURYUSZ doce
nia i zaimie się nią w niedalekiej przy
szłości. Cześć!

JWPan A. Cz-wski (Tarnonol) _ U-
mieścimy, bvć może, tylko częściowo, po
nieważ artykuł jest za długi. Pozdrawia
my.

JWPan Włodzimierz I-icz (Dynebur?)
— Czy otrzvmal Szanowny Pan list od 
redakcji MERKURYUSZA? Uważamy, że 
najciekawsze beda rzeczy dotvczace Pol
ski. Serdecznie dziękujemy i prosimy o 
dalsze. Ślemv serdeczne Pozdrowienia.

JWPan Witold P-=ki (Otwock) _ Zm.
zostały wydane w Krakowie, a nie w Po
znaniu. Przedtem zaliczał sie do t. zw. pi
sarzy katolickich. Prawdopodobnie _
Skiwdd.

JWPani M. K-ska (W-wa) — Natural
nie. Ale kogo skłonić do tego kroku?

JWPan Tadeusz T-cki (Leśna Podko
wa) — Niektóre uwa«i Szanownego Pa
na Dojdą do działu „Czytelnicy robią ga
zetę“. Łączymy wyrazy szacunku.

JWPan Janusz W-icz (Włochy к 'War
szaw v) — Za życzenia szczerze dziękuje
my. Mv również w to wierzvmy.

JWPan Darjusz Ż-wski (Poznań)—Sło
wa Pański-go uznania sa dla nas najcen
niejszą rekompensatą. Opłata Pańska do
tyczy trzech miesięcy t. j. października, 
listopada i grudnia. Łączymy słowa sza
cunku.

JWPan Inż. Michał ś-wski (W-wa) —.
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Miły list Szanownego Pana sprawił nam 
wiele przyjemności. Wvcinki z gazety są 
naDrawdę ucieszne. Wpisaliśmy Pana na 
liste prenumeratorów. Odnośny numei 
będzie wysłany. Pozdrowienia.

JWPan Jerzy G-icz (Łuck) — Cieszy 
nas uznanie Szanownego Pana. Zdjęć na- 
razie nie możemv wysłać, w każdym ra
zie będziemy o tern namietali. Pańskie 
okazowe wysyłamy. Uścisk dłoni.

Przewielebny Ksiądz Witold M-icz 
(Siedlce) — Prosimy, mile powitamy. 
Ślemv wyrazy prawdziwej czci.

JWPan Henryk G-ski (W-wa) — List 
Szanownego Pana zamieszczamy częścio
wo. Niech Pan wierzy że wszak istnieje 
jakaś sprawiedliwość. Zaczekamy. Prosi
my przyjąć mocny uścisk dłoni.

Czytelnik — Za nadesłany materjał do 
„Fraszek“ b. dziękujemy.

JWPan Maciei Z-ski (Wielkie Hajdu
ki) — Otrzymaliśmy. Podziękowania i 
pozdrowienia.

JWPan Jerzy G-cki (Drzewce) — Ka
pitalne. Oczywiście, pójdzie. Redakcja za 
świetny „kawał“ dziękuje i pozdrawia 
Szanownego Pana.

JWPan Jerzy Z-th (Kraków) — Z o-
chotą pomożemy Szanownemu Panu. Po
zdrawiamy serdecznie.

Czytelnik (Chorzów) — Za wycinek 
do „Fraszek“ pięknie dziekuiemy.

JWPani Gizela U-cka (Lwów) — I my 
ze swej strony żywimy nadzieję, że te u- 
siłowania nie pójdą na marne. Ślemy sło
wa prawdziwej czci.

JWPan Andrzej P-cki (Dąbrowa Górni
cza) — Więcej ufności w sprawiedliwość 
dziejową, która przecież istnieje. Niech się 
Szanowny Pan nie poddaje zwątpieniu. 
Serdeczny uścisk dłoni. Cześć!

JWPan Kazimerz O-wski (Głębokie) — 
Wszystkie związane z tern sorawy należy 
kierować do Wydziału Likwidacyjnego 
przy Ministerstwie Skarbu, W-wa, Ry
marska 3/5. Czy Szanowny Pan już to u- 
czynił?

JWPan H. T-wski (Rudnik) — Za in
formację pięknie Szanownemu Panu dzię
kujemy i ślemy życzenia Wesołych świąt.

JWPan Kot. Ludwik B-wski (Wilno)—
Nie kierują nami motywy, o których Sza
nowny Pan pisze. Musimy mieć dowody 
w ręku, aby. nie pozwolić zatryumfować 
naszym przeciwnikom. Jeśli Pan Kapi
tan jest w posiadaniu dowodów tego ro
dzaju, prosimy o ich przysłanie. Łączymy 
pozdrowienia.

JWPan Janusz Dunin M-wski (Poznań)
— Artykuł doręczyliśmy p. red. B. Po
zdrowienia.

JWPani Adela L-k (Kulików) — Pre
numerata jest opłacona przez Szanowną 
Panią do 1 marca 1939 r. ślemy pozdro
wienia.

JWPan Ziemomysł Z-ski (Pruszków)—
Stosownie do zapytania odpowiadamy, że 
prenumeratę uiścił Szanowny Pan do 
dnia 1 lipca 1939 r.

JWPan Witold Z-cki (W-wa) — Do 
końca roku 1939, ślemy pozdrowienia.

JWPan Władysław Z-ski (Gdvnia) —
Informuiemv, że kwota nam nadesłana 
dotyczyła r-ku za listonad. Grudzień w ta
kim wyDadku nomstaje do uregulowania. 
Łączymy uścisk dłoni.

Przewielebny O. Marian P-ski (Mościs
ka) — Sprawę załatwiliśmy zgodnie z ży
czeniem. Łączymy wyrazy prawdziwej 
czci.

JWPan ,.Tk“ (Sosnowiec) — W odoo- 
wi°dzi na list Szanownego Pana odoisu- 
jemv, że i est to rzecz zaoatrvwania. Przy
szłość i aktywność wymienionej w liście 
orpanizacii możnabv nrzedvskutowaé.

Przewielebny Ksiądz Seweryn W-wski 
(Hruszwica) — List t>rzvszedł niestety 
już no umieszczeniu notatki, za co naigo- 
recei przenraszamv. Ominęliśmy jednak 
sami sprawy zbvt drażliwe. Prosimy przy
jąć wvrazv nrawdziwei czci.

JWPanowie- Dr. vitéz Vârady Lâszlô 
s. к. orszâgsryülé'i kéoviselö, Kauâsz Na- 
gy Antal s. k. elnök, Varrô Janos s. k. 
alelnök, Kâdâr Imre s. k. alclnök. Tiszti 
kar'es vâlasztmâov: Vass Jànos s. k., Sza- 
lai Istvân s .k„ Len"wgi Tmre s. k., Vec- 
seri Sandor s. k., Ec«édi Jôzsef s. kg., Kel
ler Rókus s. k., ifj. Lensrvel Tmre s. k., 
ifj. Szilâgyi Istvân s. k.. To*h Mihâly s. k., 
Toth Istvân s. k., ifj. Berénvi Gergely 
s. k., Szaikô Jânos s. k., Kâdâr Istvân 
s. k., Piti Jôzsef s. k. (Naeytüke)—Za wv- 
razy uznania serdecznie dziękujemy. Je
steśmy tego samego zdania co Szanowni 
Panowie. Musimy wierzvé i działać, aby 
osiągnąć wspólny cel. Eljen Magyar-Or- 
szâe!

JWPan Stanisław K. (Wilno) — Na
tychmiast po trzymaniu wiadomości o 
śmierci Codreanu, chcieliśmy tak postą
pić, jak o tern Szanowny Pan pisze. 
Z identyczną inicjatywa wystaoiło kilka 
zaprzyjaźnionych redakcji. Niestety, z 
przyczyn od nas niezależnych, musieliś
my wyrzec się projektów. Dziękujemy za 
list i ślemy najlepsze życzenia świętecz- 
ne. (Z.).

Książki nadefłane
Dawid Irwin i Jack 0 ‘Brien: SA

MOTNIE PRZEZ PUSTYNIE LODO
WE. Bibljoteka podróżnicza. Tom 
XVI. 29 ilustracjami i mapa. Trzaska, 
Evert i Michalski. S. A., Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 13. Gmach 
hotelu Europejskiego. Str. 169 i 7 nlb. 
Cena zł. 9; w oprawie 12.—.

Wyobraźmy sobie, że jeden z bohate
rów Jacka Londona zasiadł przy komin
ku i opowiada swoje autentyczne przy
gody, a będziemy mieli dokładny obraz 
treści tej książki. Posiada cały czar opo-
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wieści Londona z dalekiej Północy i w 
dodatku zawiera prawdę. Jest to jedna 
z najbardziej w swoim rodzaju interesu
jących książek. (J. B.).

Martin Johnson• CONGORILLA. 
Kraina karłów i goryli. Bibljoteka 
podróżnicza. Tom XVII. Z 23 ilustrac
jami i mapą. Trzaska, Evert i Michal
ski S. A., Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście 13. Gmach Hotelu Eu
ropejskiego. Str. 227 i 6 nlb. Cena 
zł. 9; w oprawie 12.—.

Życie dżungli w Afryce Środkowej na
leży do najmniej zbadanych. Właśnie to 
życie opisuje p. Martin Johnson. O in
nych walorach książki Czytelnik będzie 
miał najlepsze wyobrażenie z wyjątku, 
który zamieszczamy w „Rejestrze“. (J.B.).

Kazimierz Czachowski• NAJNOW
SZA POLSKA TWÓRCZOŚĆ LITE
RACKA 1935 — 1937 oraz inne szki
ce krytyczne. Państwowe Wydawnic
two Książek Szkolnych. Lwów, 1938. 
Str. 273 X 3 nlb., 84 ilustracje. Cena 
4.80.

„Najnowsza polska twórczość literacka“ 
jest w zasadzie szkicem na temat litera
tury, rejestrującym w sposób zwięzły i 
treściwy, a zarazem sumiennie i objek- 
tywnie, wydarzenia pisarskie lat ostat
nich. Jako więc pewnego rodzaju vade- 
mecum, książka ta spełnia znakomicie 
swoje zadanie, będąc zarówno wyczerpu
jącym przewodnikiem dla konsumenta jak 
i dla badacza zjawisk literackich. Przej
rzysty i popularyzatorski język rozprawy, 
przyjemna szata graficzna, obfitość podo
bizn pisarzy i autografów, składają się na 
całość godną polecenia. Książkę zamyka
ją trzy sylwetki — charakterystyki przed
stawicieli powieści ostatniej doby: Pro- 
ust‘a, T. Manna i Galsvorthy'ego. (R.).

Jan Wszebor: GŁOS KRWI i ZIE
MI. Powieść z życia mazurów. Nakła
dem Bibljoteki Dobrych Książek. 
Łomża, 1938. Str. 228. Cena 1 zł.

Dzieje jednego odrodzenia — oto jakby 
w najbardziej esencjonalnym skrócie mo
żna streścić książkę Jana Wszebora. Ja
nek Łada, bohater powieści, jest mazu

rem zniemczonym przez prusaków, któ
ry pod wpływem przypadku uświadamia 
sobie swoją polskość. Głos krwi każe mu 
wytężyć wszystkie siły, aby niestrudzo
ną pracą zrzucić ze siebie piętno obcego 
wychowania. Zdobywszy wykształcenie w 
Polsce i poznawszy prawdziwą ojczyznę 
powraca na Mazury, aby tam budzić z 
uśpienia narodowego swoich rodaków. 
Przez karty tej interesująco i barwnie na
pisanej powieści przewija się wzruszają
ca i szlachetna miłość Janka do Krzysi 
Załęskiej. Wśród innych wartości, podkre
ślić należy piękną tendencję autora w 
istotnem rozumieniu spraw polskości. (R.).

Adam Górecki: UŚMIECH ŚW. 
HUBERTA. Gebethner i Wolff. War
szawa, 1938. Str. 182. Cena 4.50.

Zbiór myśliwskich opowiadań Adama 
Góreckiego, pełnych pomysłowej obrazo
wości, barwności i obserwacji jest uda
nym debiutem literackim. Z prawdziwą 
przyjemnością czyta się te obrazki, kre
ślone bezpretensjonalnie, zaczerpnięte z 
materjału, w którym autor doskonale się 
porusza. Liryka, opisowość, humor i sar
kazm — oto elementy składające się na 
dobrze skomponowaną całość. Książkę 
warto przeczytać. (R.).

Frafzki
HYDRAULIKA

„Kurjer Warszawski“ z dwunaste
go grudnia przynosi taki opis: 

Kradzież w tramwaju. Antoni Ciszew 
ski, pracownik miejski, stojąc na platfor
mie tramwaju linji 21 idącego w stronę 
Pelcowizny, koło cmentarza żydowskie
go poczuł, że ktoś plondruje mu w kie
szeni. Ciszewski ujął na kradzieży jakąś 
kobietę i gdy odwrócił się do niej, ude
rzony był butelką w skroń, napełnioną 
wodą. Ciszewski schwycił się za głowę i... 

I zawołał: „O, moja wodo!“

RÓWNANIE SERCA

O nowym zbiorku poezji Juljana 
Przybosia pisze p. Stefan Rassalski 
w „Horyzontach“ (listopad):

...owej pełni poetyckiej. Pełni „Rów
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nania serca“, gdzie nie są istotne formu
łowania metaforycznych wizji, dwu czy 
troistość ewentualnych wrażeniowości, 
ft nkcje fikcyjnych wyobrażeń zastawnych 
iluzoryzmu zewnętrznych zjawisk świata 
dla wyrażenia doznania wewnętrznego 
przez wibrację słowa, otoczonego pewny
mi warunkami.

Racja! Koleopteryty nie zastąpią 
wibracyjnego fordyzmu.

ESPERANTO

rze rządcy w majątku Y. na podstawie 
art. 216 podlega ubezpieczeniu, nie podle
ga natomiast obowiązkowi ubezpieczenia 
w zakresie:

I dalej ręcznie dopisano:
...na wypadek choroby macierzyństwa, 

ponieważ jest zatrudniony w gospodar
stwie rolnym.

Za Dyrektora
(podpis nieczytelny)

WYTWORNOŚC

O porozumiewaniu się człowieka ze 
stworzeniami znajdujemy ciekawy 
artykuł w numerze 48 tygodnika 
„Wieś Polska“:

Na kota Francuzi wołają: „Minut! 
minut!“, Niemcy: „Musi, musi"! na Wscho
dzie: „Kis, kis", a nasze „Kici, kici“ jest 
tego odmianą. Podobne do nas dźwięki 
wydają przyzywając kota i wszystkie na
rody słowiańskie. Na konia woła się w 
różnych krajach: „ho! hou! he!“ i t.d. 
Włosi poganiają swe muły okrzykiem:
, harri!" a Hiszpanie swoje osły: „burri!“ 
Па kaczki woła się wszędzie: „Kani, kani, 
:.anin“, albo „piu, piu, piu!“ albo: „tuj, 
tuj! tuj!“.

A na autora tego artykułu woła się: 
„Bul, bul, bul...“.

ORZECZENIE

Dokument urzędowy, wystawiony 
przez Ubezpieczalnię w Żyrardowie, 
ilazwisko pomijamy.

Nr. K.P. Żyrardów dn. 28.ГѴ.1938 
Orzeczenie

o uznaniu obowiązku ubezpieczenia
Zatrudniony p. Witold X. w charakte-

W krakowskim IKC (6.Х.) o przy
gotowaniach na przyjęcie gości:

W świecznikach czekają woskowe świe
ce, środkiem stołu świecą w drobnych u- 
stępach patery...

No, no, nie przesadzajmy z gościn
nością.

GARSONIERA

Ogłoszenie we lwowskiem „Sło- 
wiewie Narodowem“ (2.XII):

Spokojną garsonierę wynajmę zaraz 
wytwornej pani, Oficerska 30, teł. 118-38.

A komorne jak? Miesięcznie, czy 
wedle krótszych terminów?

ZACHĘTA

Nad spadkiem liczby urodzin we 
Francji zastanawia się „Nasza Myśl“ 
(1.XII.) :

Niestety, dotychczasowa praktyka wy
kazała, że wszystkie te środki nie skutku
ją. Wypadnie się więc głęboko zastano
wić nad nowemi bodźcami, któreby za
chęciły mężów do posiadania potomstwa.

I żony wartoby namówić, i żony.
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