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Dzikie, zachłanne hordy żydowskie, zagnane na 
nasza, ziemię, pod przewodnictwem cynicznych, zdolnych 
do najohydniejszych i najnikczemniejszych czynów — Li- 
twaków, w ypow iedziały nam wojnę. W zmógłszy się, 
z krzyw dą naszą na siłach, chcą nas wywłaszczyć z od
wiecznych dziedzin naszych, odebrać nam odwieczną 
kulturę naszą, a narzucić narii swoją, przesiąkła jadem  
zgnilizny, pełną obskurantyzm u i ciemnoty.

W  walce z takim  wrogiem  wszelka broń jest do
brą, nie od rzeczy też będzie przypom nieć tu dzieło, 
które w r. 1870 w ydał w W ilnie po rosyjsku ochrzczony 
żyd Brafman, pod tytułem : „Żydzi i kahały“.

O twarcie i szczerze w yjaśnia on tam wszystkie dą
żenia żydów, zmierzających do wyzucia wszystkich na
rodów świata z ich praw  i własności. Nic też dziwnego, 
że książka ta w yw ołała wielkie zamieszanie i w krótkim  
czasie całkowicie w ykupioną została z handlu księgar
skiego przez żydów.

Obecnie we Lwowie w ydaną ona została w tłum a
czeniu polskiem. Najważniejsze ustępy z niej przyta
czamy poniżej:

„Bracia! od wielu lat trw a walka narodu żydow 
skiego o panow anie nad światem , które przyrzeczono 
już Abraham ow i. Krzyż odebrał je  od nas: jesteśm y 
wszędzie prześladow ani i poniżani, wytępić nas jednak 
nikt nie zdoła. Owszem, jesteśm y wszędzie, rozrzuceni 
po całej kuli ziemskiej. To dowód' oczywisty, iż cała 
ziem ia , wszystkie  kraje pow inny należeć do nas, do na
rodu w ybranego. Nie o sam ą jednak  ziemię tylko cho
dzi: wszystko słoto, jakiekolw iek i gdziekolwiek się znaj
duje, powinno być tylko naszą własnością i to nastąpi
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niebawem. tedy  w ładza nad całym światem  znajdzie 
się w rękach naszych i spełni się to, co Abraham owi
przyrzeczono.

„Złoto! W szak  to siła i w ładza nad światem, radosc, 
upojenie i nagroda najwyższa!

„Osiemnaście wieków należało do naszych wrogow; 
następne jednak  będą niepodzielnie naszym udziałem, 
będziem y władcami całego świata!

Dość jest rzucić już dziś okiem na Europę: posia
dam y większość złota, kilka m iljardów franków, w tylu 
miastach: Paryż, Londyn, H am buig , Berlin, Wiedeń* 
R ZVm, Neapol“ A m sterdam , Petersburg—wszystko to już 
nasze!’ Sam ych Rotszyldów tylu posiadamy, a inni po
tentaci pieniężni — w różnych miastach Europy i A m e
ryki!
" „W szystkie państwa, wszyscy praw ie panujący za

dłużyli się u Żydów po uszy i są od nich zależni. Gieł
da reguluje te wszystkie długi. Odraczam y term iny ich 
płatności, udzielam y nowych pożyczek dla rządów, aby
śmy coraz bardziej trzym ali je w swych rękach. Lecz 
nie sami tylko panujący; musimy uzależnić od siebie: 
p rezydentów  rzeczpospolitych, ministerja, parlam enty; 
wszystko to powinno nam się poddać, powinno ulegać 
naszej władzy jeszcze bardziej, niż dzisiaj—zupełnie abso
lutnie, bezwzględnie, bezapelacyjnie. Powinniśmy ująć 
w swe ręc e — rzecz oczywista—wszystko to, co się nam 
jeszcze wym yka, a więc: resztę kapitału, wszystkie ko
leje żelazne, całą żeglugę, wszystką ziemię, lasy, bogac
tw a m ineralne, resztę fabryk. Musimy kierować dowol
nie dochodami skarbów  państwowych, budżetam i w szyst
kich krajów, nie wypuszczając również ze swych rąk
ceł i podatków. , .

„Bardzośm y błądzili dotąd, lekceważąc własnosc ziem 
ską, ten istny kapitał żelazny. T rzeba to naprawić; niech 
każdy z nas uzna za swój obowiązek zawładnąć jaknaj- 
większym  obszarem  ziemi w każdym kraju, w każdej
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części świata. Powinniśm y w tym  celu dążyć do zruj
nowania większej własności ziemskiej: im* na mniejsze 
działki ją  poćwiartujem y, tern łatwiej będzie skupić w ła
sność ziemską, zawładnąć nią całkowicie. A by ułatwić 
sobie to zadanie, należy wpływać na rządy państw po
szczególnych i skłonić je do zrzucenia całego ciężaru 
podatków  na obecnych właścicieli ziemskich. G dy ich 
wyrugujem y, potrafim y przerzucić ciężary podatkowe na 
inne piofesje i stany. Nie obawiajcie sie roli: praca ro- 
botników chrześcijańskich da nam zyski obfite, jak to 
dziś już widzimy: w  przem yśle, w handlu, na kolejach 
i t. p., bo praca była i będzie niewolnica spekulacji. 
A by  pracę należycie wyzyskać, trzeba mieć ‘tylko odro
binę sprytu, przebiegłości, umieć stosować fortele i pod
stępy. Chyba nie jesteśm y tak ograniczeni, abyśm y teero 
nie potrafili. J &

„Nie pizerażajcie się również tern, że m nóstwo Ż y
dów  chrzci się. To wcale nie szkodzi. Będą oni na j
lepszym i naszymi pomocnikami, będą stopniami, po któ
rych dostaniem y się tam, dokąd wejść jeszcze nie mo
żemy, pozostając form alnie Żydami. Nie trwóżcie się: 
ten chrzest nie zmieni ani na jotę ducha, etyki, dążności 
Żyda. Za paięse t lat, a może i prędzej, nie będziemy 
już  potrzebowali naw et pozornie zmieniać wyznania, 
przeciwnie, wszyscy chrześcijanie zapragną przejść na 
w iarę Mojżesza, lecz my ich odtrącim y z nienawiścią 
i wzgardą.

„Potężnym  ■ naturalnym n aszym  wrogiem jest kościół 
chrześcijański. W szelkiem i silami powinniśm y szerzyć 
w  nim tendencje wolnomyślne, sceptycyzm, sekciarstw o, 
niew iarę, dążyć do w ytworzenia w  łonie kościoła chrze
ścijańskiego zaciętych walk wewnętrznych.

„Robotę swoją zacząć powinniśmy, rzecz oczywista, 
od samej góry, od kierowników i sług tego kościoła 
wrogiego; trzeba im wypowiedzieć otwartą wojnę, śle
dzić bacznie życie pryw atne księży i biskupów, szukać
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w nie ni stron ujemnych, hańbiących, dopomagając do 
ich zwiększenia i pogłębienia.

„W  sferze handlu powinniśm y ująć w swe ręce 
wszystko, bez żadnych wyjątków. Bezwzględnie nie na
leży dopuścić w rogów  do handlu zwłaszcza takiemi a rty 
kułami, jak: zboże, wełna i wódka. Są to przedm ioty 
podstawowe, które nam dadzą zyski kolosalne. Nie prze
rażajm y się tem zgoła, iż skutkiem naszej spekulacji 
i podniesienia np. cen zboża, m ogą nastąpić epidem je, 
głód, wielka nędza; przy swym sprycie wrodzonym łatwo 
całą winę zwalimy na rząd i jego fiskalizm. Mogą na
stępnie wyniknąć wichrzenia, niepokoje, zaburzenia w śród 
ludu zgłodniałego. Tem lepiej! nie obawiajmy się tych 
rozruchów wewnętrznych, raczej im dopom agajmy, gdyż 
wszelkie zamieszki ludowe’ dopom agają nam tylko do 
zwiększenia władzy, do skupienia bogactw  w naszych 
rękach.

„W szelkie, naw et najwyższe stanowiska rządowe 
i społeczne powinny być dla nas dostępne, lecz tylko te, 
które przynoszą ze sobą cześć, władzę, przywileje, zy
ski, albowiem te posady, których udziałem jest wiedza 
i praca, a m ierne wynagrodzenie, m ogą zostawać przy 
chrześcijanach. A by zdobyć najwyższe w każcłem pań
stwie urzędy, musimy specjalnie studjować prawo: krucz
ki, stosowane przez wielu praw ników , szczególnie adw o
katów, powinniśm y znać dokładnie, aby je można było 
stosować z korzyścią dla siebie. P rzy naszym spiycie 
wrodzonym  i naszej giętkości łatw o to potrafimy. P ra 
wo i dlatego pow inniśm y studjować, iż da nam możność 
um iejętnego a zręcznego obchodzenia przepisów nietylko 
przeciwko nam wym ierzonych, lecz chociażby tylko dla 
nas niedogodnych. Jak  to łatw o będzie w tedy w prow a
dzać rozm aite inowacje, rozm aite praw a, korzystne dla 
nas, a w ym ierzone przeciwko naszym śmiertelnym  w ro
gom — chrześcijanom.

„Rzeczą jest oczywistą, iż pow inniśm y ująć w  swe
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ręce ministerja, a więc: oświaty publicznej, skarbu, spraw  
wew nętrznych i sprawiedliwości. Gdy posiądziem y te 
cztery ministerja, będziemy panami wszechwładnymi.

„Powinniśmy też pamiętać o medycynie: wszak w te
dy życie i zdrowie wrogów będziem y posiadali w swych 
rękach; w szak będziem y znali w tedy najgłębsze tajemni
ce rodzinne i osobiste, nie wyłączając sfer rządzących 
i ludzi najbogatszych. Da to nam możność osiągania 
zysków kolosalnych i olbrzymio powiększy nasze w pły
wy, naszą władzę. A le niedość na tern, obok praw a 
i m edycyny, poznajm y gruntow nie nauki społeczne i eko
nomiczne; przy ich pomocy wywołać zawsze potrafim y 
przy swym  sprycie wrodzonym, zamieszanie i przew rót 
w głowach ludzi, stojących na czele władzy, najczęściej 
niezbyt wykształconych, niepewnych siebie, idących po 
omacku.

„Nie poprzestańm y jednak na tern i nie zapominaj
my, że potęgą olbrzym ią jest dziś prasa. Przy pomocy 
złota i przebiegłości wrodzonej łatwo ją opanujemy; ma
jąc prasę w swych rękach, będziem y mogli urabiać opi- 
nję publiczną w kierunku dla nas pożądanym , zmienić, 
przeobrazić poglądy i pojęcia dotychczasowe w zakresie 
np. moralności, spraw  religijnych i wszelkich wogóle 
kulturalnych. Ująwszy całkowicie w swe ręce prasę, 
szczególnie codzienną, pow inniśm y nią tak kierować, aby 
służyła wyłącznie dla naszych celów i zadań. O siągnę
liśmy to częściowo i dużo organów  codziennych jest już 
w rękach ludzi naszych; nie zatrzym ujm y się jednak 
w połowie drogi i zawładnijm y jaknajprędzej całą prasą 
codzienną, w szystkiem i bez wyjątku jej organami we w szyst
kich krajach i m iastach. Łatw o wtedy grzech dotych
czasowy wyniesiem y do potęgi cnoty, zbrodnię dzisiej
szą zmusimy do poczytyw ania źa czyn chwalebny, w szyst
ko zaś to, co nakazyw ali nam inni d la 'w łasnej korzyści, 
zwać cnotą, zaliczamy do postępków  nagannych, w ystę
pnych, karalnych.
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„Niechże to wszystko dobrze zapam ięta i uważa za 
swój obowia.zek każdy wierny syn Izraela.

„W zględem  siebie samych powinniśm y postępow ać 
zupełnie inaczej; wzajemnie się bronić zawsze i wszę
dzie, wzajem nie sobie dopom agać. Gdy komukolwiek 
z naszych noga się pośliźnie, śpieszmy wszyscy go rato
wać; gdy kogo z naszych pociągną, przed sąd chrześci
jański za to, co w tym lub innym  kraju uważane jest 
za przestępstwo, stańm y wszyscy w jego obronie, dajmy 
mu świadectwo jaknajlepsze, uratujm y go od kary; w y
jątek  trzeba uczynić jedynie wtedy, gdy ktoś wykroczył 
przeciw ko praw om , uznawanym  przez nasz naród; takie
go bezwzględnie należy potępić, ba, naw et zabić.

„Posiadam y jeszcze i taki atut w swern ręku: dosko
nale umiemy gardłować. Możemy zawsze i wszędzie 
poprowadzić za sobą, zdobyć tłum y, głupie m asy chrze
ścijańskie, oślepić je, przeistoczyć, otumanić. T en  w ła
śnie atut powinien nam znakomicie dopomódz, przy udziale 
naturaln ie złota i pracy, do zdobycia naszych celów“.

T e  przykazania żydowskie, te tajniki zbrodniczych 
dążeń mas żydowskich, nie będą obcemi dla tych, 
co znają choć 'pobieżnie Talm ud i głoszone przez niego 
nauki. W szakżeż ta książka „święta“ żydów wszczepia 
w  nich te przekonania i zasady, wpaja je  w m łodociane 
um ysły i serca, szykując grunt do przyszłych czynów 
zbrodniczych, uprawniając je, jakby z góry dając na nie 
przyzw olenie swoje.

Rozpatrzm y też najważniejsze z nauk i zasad, gło
szonych przez tę księgę św iętą wrogich nam m as ży
dowskich, bezwzględnie uw ażaną przez nich za księgę 
wyższą, niż księga Mojżesza.

Pomijając już stek nonsensów i przesądów, dają
cych smutne świadectwo ciemnocie żydowskiej, zawier^ 
ona tyle nauk pełnych cynizmu, tyle bezeceństw i tyle
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nikczemności, że już to samo daje pojęcie o tein, jakie 
być może społeczeństwo, na takiej księdze, i w  takich 
zasadach wychowane.

Za najw ażniejszą zasadę nauk Talm udu uważa się:
Obrabowanie nieżyda przez żyda, zbezczeszczenie goi 

czyli nie&ydówki przez żyda, przed sądem żydowskim uwa
ża się za niekarygodne.

To drobna tylko próbka m oralności nauk, głoszo
nych przez Talm ud. A trzym ać się ich należy ściśle, 
nieodstępować od nich ani na jotę, gdyż: grzechy prze
ciw Talmudowi cięższe są, niż przeciw Bib/ji.

Trzym a się więc tej zbrodniczej nauki rabinów , 
dziełem których jest Talm ud, i postępuje z nią zgodnie, 
gdyż... gdyż... obaw ia się grzechów...

A  Talm ud jes t dziełem rabinów , którzy, przypuścić 
należy, nie byli św iatlejsi od teraźniejszych, a o m o
ralności i m ądrości tych dużoby dało się powiedzieć...

Ale tego nie m ożna mówić głośno, gdyż: Pan Bóg 
nawet rabinów na ziem i zapytywać każe, jeżeli w niebie 

jakieś wątpliwe powstają pytania w sprawie Zakonu. S ło
wa rabinów milsze są od słóiv proroków. Słowa fabinów 
są słowami żywego Boga.

To też kto te słowa wyszydza, karanym będzie w pie
kle we wrzącym kale.

Rozpatrzm y też w  skróceniu naukę Talm udu.
Trudno wyliczyć stek nonsensów ich o Bogu, prze

kraczających nawet wszystko, co najbujniejsza fantazja 
wymyślić może.

Lecz i postać Boską robią oni zgodną ze swemi 
zapatryw aniam i, i tak:

Pan Bóg opłakuje codziennie uprow adzenie żydów 
do niewoli.

Pan Bóg nie może ustrzedz się przed nierozwagą; 
jeżeli go gniew napadnie niespodzianie, to działa nie
rozważnie.

Naw et przysięgi nadużył Pan Bóg, albowiem  wiel
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ką niesprawiedliwość potwierdził Pan Bóg- przysięga 
gdyż poprzysiągł, że żaden z żydów wędrujący" po 
puszczy nie dostąpi żywota wiecznego; później jednak 
żałow ał tej przysięgi i odstąpił od jej w ykonania. 
Zwolnił go od niej nikt inny — jak  rabin.

Zapraw dę, Pan  Bóg jest przyczyną grzechów  na 
ziemi, ponieważ stw orzył złą naturę' w 'człow ieku, zrzą
dzeniem swojem przeznaczył człowieka do grzechu, i ży
dów siłą przym usił do przyjęcia zakonu. Pojm ujem y 
więc, że cudzołóstwo Dawida i zbrodnie synów Elie°-o 
Talm ud nie poczytuje za grzechy. & *

Z każdego słowa Bożego pow staje nowy anioł 
niezliczoną też grom adę ich spalił Pan Bóg małym pal
cem swoim.

Aniołowie modłą się za ludzi i człowiek powinien 
ich wzywać lecz brzydzą się oni modlitwami w innym  
języku, niż hebrajski, i dla tego też opiekują się tylko 
żydami.

D jablów  stw orzył Pan Bóg w piątek o zmroku 
wieczornym. Mnóstwo niedorzecznych przesądów  o dja- 
błach mieści w sobie Talm ud, przesądów, którychby się 
najciemniejszy naród powstydził.

Pan Bóg stw orzył 600,000 dusz dla żydów, dusze 
też żydowskie są częścią Boga, dla tego też dusza &y- 
dowska milszą i przyjemniejszą jest Bogu, nad wszystkie 
dusze innych narodów świata, których dusze pochodzą od 
djabła i  są duszami, bydląt i  zwierząt.

Do raju, gdzie można będzie używać różnych do
brych rzeczy, jak, naprzykład, nadzwyczaj tłustych gęsi 
pieczonych, dostaną się tylko sprawiedliwi, to jest żydzi, 
bezbożni zaś, pójdą do pieklą. Jest tam zgnilizna i kał, 
płacz i ciemności, w każdem  pom ieszkaniu 6000 skrzyń 
a w  każdej skrzyni 6000 beczek żółci. Piekło zaś jest 60* 
razy  większe od raju, tam bowiem dostaną się wszyscy 
nieobrzezani, osobliwie chrześcijanie, którzy poruszają

http://rcin.org.pl



palcami tu i tam (t. j. żegnają się), a także i Turcy, którzy, 
tylko ręce i nogi myją, ale serc nie myją, muszą tam się 
dostać i przebyw ać wiecznie.

Gdy przyjdzie Mesjasz, przywróci żydom władzę 
królewską, wszystkie narody będą im służyły i wszystkie 
królestwa będą im poddane. Każdy żyd będzie miał 
2800 niew olników i 310 światów. Staną się oni wtenczas 
niezm iernie bogatym i, albowiem wszystkie skarby świata 
dostaną się w ich ręce. Będą mieli taki skarbiec iż 
300 oślic będzie potrzeba, aby uniosły klucze od brana 
i zamków jego. W szystkie narody przyjm ą wtenczas 
w iarę żydowskę, tylko chrześcianie tej laski niedostąpią, 
ale zostaną do szczętu wytępieni, ponieważ pochodzą od 
djabła.

Talm ud naucza, że żydzi milszemi są Bogu od 
Aniołów. Kto żydowi da policzek zawini tyle, jak 
gdyby boskiemu M ajestatowi dał policzek.

Jak człowiek w ysoko stoi ponad zwierzętami, tak 
żydzi ponad wszystkiemi narodami świata.

Św ięta żydowskie ustanow ione są dla żydów, a nie 
dla obcych, nie dla psów.

Domy goimów są domami zwierząt. Izraelici są  
ludźmi, reszta narodów nie są ludźmi, bo dusze ich po
chodzą od nieczystego ducha.

W edług  tych zasad, m uszą ludzie, którzy nie są ży
dami, zrzec się tego, ażeby żyd uznawał ich za bliź
niego.

O błuda jes t pozwolona, aby człowiek, t. j. żyd, uda
wał grzecznego wobec bezbożnego, aby go szanował 
i zapewniał, że go kocha, a czynił to dla miłego spokoju, 
ażeby nieczyści nie wyrządzali mu przykrości.

Ponieważ żydzi i M ajestat boski, to samo oznaczają, 
przeto żydom należy się świat cały.

Żydowi wolno jest wyrządzić gojowi krzyw dę. O b
dzierać (obrabować) goja jest dozwolone.

Przykazanie „nie k radn ij“ znaczy, aby nie okradać
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żadnego człowieka, t. j. żadnego żyda, nie żyda zaś 
okradać wolno.

W obec zaś tego, że św iat cały należjf do żydów, 
żyd nie może kraść, on tylko bierze, co jest jego.

Posiadłość chrześcian uważa się podług zasad Tal- 
mudu, jako dobro opuszczone, jak  piasek morski; pierw- 
szy, który je  zajmie w posiadanie, jest prawdziwym  jego 
właścicielem.

W olno ci oszukiwać goja, powiada Talmud: i brać 
lichwę od niego; jeżeli co sprzedajesz bliźniemu swemu, 
albo jeżeli co od niego kupujesz, to nie będziesz oszu
kiwał brata swego.

T rzeba się starać, aby podczas sporu nie wykryto 
oszustwa; aby żydowstwo i w iara żydowska nie zostały 
zniesławione.

Trzeba goimom  serca wyrywać z piersi i zabijać 
najlepszego z pomiędzy chrześcian.

Kto gojowi zwraca stracone rzeczy, temu Pan Bog
nie przebaczy, — uczy Talmud.

Grzeszy, kto zwraca stracone rzeczy nieżydowi, al
bowiem  wzm acnia on potęgę bezbożnych.

Bóg nam nakazał brać od goja lichwę i dopiero 
wtenczas mu wypożyczyć (jeżeli chce ten czynsz dać), 
tak, abyśm y m u nieudzielali pomocy, lecz powinniśmy 
m u wyrządzić szkodę, a to naw et w  takiej sprawie, 
w  której on dla nas jest pożytecznym, podczas gdy ży
dowi nie powinniśm y tego czynić.

Zakazanem  jest wypożyczać gojowi bez lichw y  ale 
na lichwę, wolno. ' - ’

Życie jego jest w  twoich rękach, o ileż bardziej 
pieniądze jego,—co oczywiście upraw nia nieograniczoną 
stopę procentową, naw et kradzież i rabunek, albo
wiem mienie i krew  poprostu  rzuca na pastw ę dowol-- 
ności.

Jeżeli chrześcijanin potrzebuje pieniędzy, żyd go 
umie m istrzowsko podejść; dolicza on lichwę do lichwy
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aż suma dojdzie do tej wysokości, że ją  chrześcijanin 
bez sprzedania całego m ienia swego nie może płacić,, 
albo aż suma wyniesie kilka set lub kilka tysięcy, sto
sownie do majątku, a żyd wtenczas rozpoczyna się pra- 
wować, stawiając żądanie u władzy, aby mu dobra 
chrześcianina oddała w posiadanie.

Talm ud powiada: Odbieraj życie najsprawiedliw
szemu pomiędzy bałwochwalcami.

Zakazanem  jes t litować się nad gojem; dla tego 
też nie powinieneś go ratować, chociażbyś go widział 
ginącego lub w rzece tonącego, albo też blizkiego 
śmierci.

Kto zechce zabić zwierzę, a przez nieuw agę zabije 
człowieka; kto chce zabić poganina, a zabije przez 
om yłkę żyda, je s t wolnym od kary.

W olno jest zabijać niewiernego. Jeżeli odszczepie- 
niec i zdrajca upadną w dół, to nie wyciągaj ich, a je 
żeliby w dole stała drabina, wyciągnij ją  i rzeknij: „czy
nię to, ażeby bydlę moje tam nie zeszło: a jeżeli dół za
kryw ał kamień, to" połóż go tam  nazad i rzeknij: czynię 
to, aby moje bydło mogło tędy chodzić i t. d.

Kto przelew a krew  bezbożnych (t. j. nieżydów),, 
przynosi Bogu ofiarę.

Mojżesz zabronił żydowi cudzołóztwa tylko z żoną 
bliźniego, t. j. z żoną żyda; żyd nie popełnia cudzołóz
twa, jeżeli osrom oci chrześciankę.

Talm ud w tej kwestji zawiera wiele takich rzeczy, 
które chrześcjanie plugawemi, sprośnem i, gorszącemi 
mowami i żartam i nazywają, możemy też z tego łatwo 
pojąć, jak ą  moralność i jakie pojęcia w yrabia on w tych, 
którzy od dzieciństwa go czytają i uczą się na pa
mięć.

W szystko, cokolwiek mąż chce uczynić z żoną swoją, 
może czynić, jakby  z kawałkiem  mięsa, które wziął od 
rzeźnika, a które można jeść: gotowane, pieczone lub
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smarzone; albo jak  z rybą, którą kupił u rybaka. Tal
m ud oddaje żonę na pastwę mężowi.

edlug zasad nauki rabinizm u nie ma niezawod
nej przysięgi. Bo i cóż ma znaczyć przysięga przeciw 
bydlęciu? Jest ona niedorzecznością, albowiem przysięga 
est ostatecznym  środkiem  do zakończenia sporu między 
udźmi. Jeżeli więc żyd zmuszanym jest do złożenia 
przysięgi na korzyść lub przeciw chrześcianinowi, to 

pniew ala się go do niedorzeczności, której by sam z sie- 
zie nigdy nie popełnił; zmusza się go do w ypow iedze- 
bia słow a, które on upraw niony jest uważać za czczą 
norm ulę, za dźwięk pusty, który żadnych następstw  dla 
fego sum ienia nie pociąga.

A przytem, gdy Talm ud mienie i krew nieżyda, 
jza własność żyda ogłasza, jakże więc może kiedy nie- 
źyd prow adzić spó r z żydem o to, co moje, a co twoje.

Żyd ma praw o brać, czego tylko może dosięgnąć; 
je s t ono jego własnością.

Żyd składa przysięgę, a w sercu uw aża ja za nie
byłą. " '

Łam anie przysięgi w m yślach jest dozwolone, jeżeli 
się jest zmuszonym  do przysięgi.

Przepisy talmudyczne w yraźnie uczą, w jaki spo
sób obejść przysięgę, ażeby módz następnie złamać ją.

T ajnie zgrzeszyć wolno, tylko trzeba się w ystrze
gać wykrycia, aby w iara żydowska, żydowstwo nie zo
stały splamione wobec wypadku.

W  razie, gdy idzie o życie, żyd, jako wyznawca 
Talmudu, posądzony o zbrodnię m orderstwa nieżyda, 
może przysięgać, iż człowiek nie został zabity, a myśleć 
„zwierzę jest zabite“.

Może żyd każdego czasu iść do rabina lub trzech 
zwyczajnych mężów, jeżeli wykonał przysięgę, która go 
niepokoi, a ci go uw alniają od takowej.

W yklętym  bywa, kto rabinem  pogardza, chociażhy 
naw et po jego śmierci; wyklętym  bywa, kto słowami
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rabinów  i praw em  pogardza; w yklętym  byw a, kto swą 
rolę nieżydowi sprzedaje, również kto' przed nieżydow- 
skim  sądem składa świadectwo przeciw swem u współ
wyznawcy.

Oto garść sentencji i zasad zaczerpniętych z T al
m udu, tej księgi świętej żydów, nauk, której wpajają 
się  w młodociane um ysły w chederach już od lat w cze
snego dzieciństwa.

Nic dziwnego też, że niemi przejmują się całe po
kolenia, że idą za niemi, i trzym ają się ich przez całe 
życie... Zdania te, to nie w yssane z fantazji, to nie oszczer
stw a, m iotane na żydów, celem ich pognębienia.

To m ówią oni sami, stając przed nami w całej na
gości ohydnych swych czynów i nauk.

To jest tylko drobna cząstka owych tajemnic T a l
m udu, którego pod grozą klątwy nakazują im trzymać 
się rabini.

Kto przekroczy nauki Talm udu, ten wyklętym  bę
dzie... A więc postępuj tak, wedle tej nauki, życie całe, 
nie wolno ci się od niej wyłamać, nie wolno przekro
czyć, nie wolno zarzucić, że jest niem oralną, gdyż spa
dnie  na cię klątwa...

A  więc nie wolno żydom być nawet moralnymi, 
nie wolno żyć uczciwie, gdyż tego Talm ud im zabrania.

W  naukach też jego m am y wyjaśnienie wielkich 
czynów, czynów, które na najsurowsze potępienie zasłu
gują... Ogólnikowo rzucane zarzuty: żyd złodziej, żyd fał
szerz, żyd obłudnik, żyd lichwiarz, żyd zbrodniarz, żyd 
krzywoprzysięzca i t. p. łatwe znaleźć mogą wytłóma- 
czenie_ w słowach:

Żydzi sa takimi, bo takimi być nakazuje im ich 
księga święta: Talmud...

W szak w yraźnie zabrania ona im być innymi, a to 
pod grozą klątwy... I żydzi nie będą innymi...
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Zasady, wpojone w nich przez Talmud, tak g łębo
ko wkorzeniły się w ich serca i umysły, że ażeby w y
plenić je, wieków całych potrzeba.

I tak  wciąż patrzeć on będzie na wszystko co nie- 
żydowskie, jako na łup swój, gdyż to praw nie należy 
do niego. W yzyskiw ać będzie, okradać, brać lichwę, za
bijać naw et,—bo to mu wolno, bo Talm ud, to najw iększe 
i najświętsze prawo jego upraw nia go do tego...

A  w razie w ykrycia tych niepraw ych czynów jego  
złoży fałszywą przysięgę i wszystko będzie dobrze...

Podobnież, gdy współwyznawca jego, z powodu 
jakiego czynu zbrodniczego, znajduje się w kłopocie, — 
fałszywą przysięgą uratuje go z nieprzyjemnej sy
tuacji. Dlatego też przysięgom  żydów, choćby najuro
czystszym  wierzyć nie należy, gdyż Talm ud zgóry do
zwala im na krzyw oprzysięztwo.

*  *

A  teraz jak  się bronić przeciwko tym  niem oralnym  
naukom  i następującym  po nich czynom?..

Przeciwstaw m y im swą wyższość m oralną, odsepa
rujm y się od nich zupełnie, starając się nie mieć nic 
z nimi do czynienia.

Im dalej trzym ać się od nich będziemy, tem lepiej 
dla nas... Mniej nam  krzyw dy uczynią, i mniej nas się 
czepi zaraza moralna, jakiej siewcami są oni i tylko oni.

Pozostawmy ich samym  sobie, a gdy nie będą  
zbrodniczych zasad swych stosować na gojach, opusz
czą może ziemię naszą, dążąc do błogosławionej krainy 
swej, Palestyny...

A zbrodnicze dążenia ich, ujaw nione już w 1870 
roku, w zupełności wyjaśnienie znajdują w naukach 
i zasadach głoszonych przez Talmud...

Nie ma się też im co dziwić...
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