
MONSIEUR HOMAIS�TÖL DE LA ROQUE EZREDESIG. Flaubert egy 
igen kevéssé ismert műve Az elfogadott gondolatok szótára, me-

lyet A divatos vélemények katalógusának is nevezett, szembeszök�en 
bizonyitja a polgári gondolkodásmód folytonosságát a Madame Bovary 
gyilkos pontossággal megrajzolt Monsieur Homais�jától a Tűzkeresztesek 
ezredes�grófjáig. Az alábbi néhány, mutatványba közölt cimszó tanus-
kodik arról, hogy Flaubert óta milyen keveset változott a regressziv 
körök ideológiai fegyvertára. 

Francia. A világegyetem legels� népe. 
Az anarchia hidrája. Megkiséreljük, hogy legy�zzük. 
Hugo, Victor. Igazán rosszul tette, hogy politizált. 
Imperialisták. Csupa becsületes, békés, udvarias, disztingvált em-

ber. 

Kard. A franciák azt akarják, hogy kard kormányozza �ket. 
Kar. Franciaország kormányzásához vaskarra van szükség. 
Képvisel��nek lenni: dics�ség csúcsa. Menydörögni a képvisel�ház 

ellen. Tul sok a fecseg� a kamarában. — N e m csinálnak semmit. 

Koldulás. Be kellene tiltani, de sohase teszik meg. 
Közoktatás. A népnek nincsen rá szüksége, — ahhoz, hogy a ke-

nyerét megkeresse. | 
Köztársaságiak. N e m minden köztársasági tolvaj, de minden tolvaj 

köztársasági. 

�snemzés. Szocialista gondolat. 
Regények. Megrontják a tömegeket. I 
Spiritualizmus. A legkiválóbb bölcseleti rendszer. 
Szabadk�müvesség. A forradalom egyik oka. 
Szabadság. �, mennyi bűnt követnek el a te nevedben! Minden sza-

badságunk megvan, ami csak szükséges. 
Szegények. A velük való foglalkozás minden erényt helyettesit. 
Ujitás. Mindig veszélyes. 

A STERILIZÁCIÓ SZÉPSÉGEI. „A német hatóságok gyakran 
igen furcsa módon alkalmazzák a sterilizációs törvényt a lengyel mez�-
gazdasági munkásokkal szemben. Igy pl. egy féls��sziléziai betegsegély�
z��orvos, a hozzá beteg gyermeke számára tejjegyért forduló lengyel 
munkanélkülit sterilizációs bizottság elé utalta. A lengyel munkást a 
vizsgálat alkalmával, az európai f�városok felsorolására szól�tották fel 
s tekintettél arra, hogy válasza nem volt kielégit�, a bizottság a sterili-
záció mellett döntött. Más munkanélküliek viszont cd következ� kérdése-
ket kapták: „— Mikor született Napoleon? — A Marsnak vannak�e la-
kói? — Milyen szerepet játszhat a Mars az emberiség) jöv�jében?" — 
Azokat a szerencsétlen lengyeleket, akiket ezek a kérdések váratlanul 
érnek, hivatalból a sterilizálandó „minus habens"�ek közé sorozzák." 
(Polonia, Varsó.) 

A SZANKCIÓ JOBB, MINT A RICINUSOLAJ.... 

„A szankcióknak az a jó hatása is nyilvánvaló, hogy végül a leg-
utolsó külföldimádókat is leszoktatják majd a külföldr�l érkez� áruk 
vásárlásáról. Amihez kevés volt az ostor és a ricinusolaj, azt mást de 
rekasan elvégezték a fasizmus nemzetközi ellenségei." (Camicia Nera.) 


