
Bankierzy przeciw walucie krajowej
Wiemy, że Lincoln dokonał trzykrotnej emisji waluty 

bez pośrednictwa banków i bez wystawiania obligacji, na 
łączną sumę 450 milionów dolarów. Były to greenbacks 
(zielone dolary). Po piętnastu latach sporów sądowych 
ostatecznie zostało ich w obiegu 346 milionów. Po raz 
pierwszy rząd USA wykonywał mandat powierzony mu 
przez konstytucję – emisję pieniądza i ustalanie jego 
wartości. Było to zrzucenie jarzma nałożonego przez 
międzynarodową finansjerę na kolebkę wielkiej republi-
ki. Był to także akt, który mógłby znaleźć naśladowców 
i oznaczał koniec kontroli prywatnych spekulantów. Za-
interesowani musieli szybko reagować. Międzynarodo-
wa finansjera ponagliła bankierów amerykańskich, żeby 
„wspierali codzienne gazety i tygodniki, potępiające emi-
sję ‘zielonych dolarów’ (greenbacks) i wycofali swój pa-
tronat i przychylność dla wszystkich, którzy nie sprzeci-
wiali się emisji waluty przez rząd”. 

Stany Zjednoczone przeżywały wojnę domową, woj-
nę secesyjną. Cierpienia ludzi w żaden sposób nie wzru-
szały międzynarodowej finansjery, która sama postano-
wiła ponad trzy lata wcześniej, żeby sprowokować wojnę 
dla osłabienia USA, co bardziej wzmocniłoby jej mono-
pol. Tymczasem w samym sercu wojny przywódca kraju, 
którego chcieli trzymać pod swoim butem, odważył się 
przeciwstawić ich władzy. Odważnym i uczciwym wysił-
kom Lincolna trzeba było przeciwstawić kampanię, która 
wpłynęłaby na liderów amerykańskich kręgów finanso-
wych i otoczenie prezydenta. Niesławny okólnik z 1862 
r. podpisany przez Hazzard, międzynarodową grupę 
z Londynu, sprzyjał zniesieniu niewolnictwa osoby, tyl-
ko po to, żeby zastąpić je bardziej subtelną formą nie-
wolnictwa. Zauważmy przy tym, że okólnik, aprobujący 
zniesienie niewolnictwa pochodził z grupy londyńskiej i 
był zgodny z decyzją międzynarodowej finansjery, która 

postanowiła, iż grupa ta będzie wspierać finansowo Pół-
noc Stanów Zjednoczonych, podczas gdy grupa paryska 
będzie wspierać finansowo Południe, czyniąc wojnę wy-
starczająco długą, żeby osłabić naród amerykański i za-
kuć go w kajdanki. 

Okólnik Hazzard (The Hazzard Circular) został za-
tem skierowany do wszystkich bankierów Ameryki, każ-
dego senatora i każdego członka Kongresu: „Niewol-
nictwo możliwe będzie do zniesienia dzięki wojnie. Moi 
przyjaciele w Europie i ja wspieramy osiągnięcie tego, 
ponieważ niewolnictwo jest tylko posiadaniem pracy i po-
ciąga za sobą obowiązek wyżywienia i utrzymania swo-
ich niewolników przez właściciela, aby cieszyć się ich 
pracą. Natomiast na poziomie europejskim, na czele z 
Anglią, to kapitał (pieniądze kredytodawcy) kontroluje 
pracę poprzez kontrolę płac”. (Są to mniej więcej pienią-
dze w obiegu, które ostatecznie określają poziom płac.)

„Jest to osiągnięte przez kontrolę pieniędzy. Kredyto-
dawcy widzą, że wojna powoduje duże zadłużenie, które 
będzie kontrolować ilość pieniędzy. Do tego konieczne 
jest, żeby obligacje były niskooprocentowane w banku. 
Oczekujemy teraz, że sekretarz skarbu przedstawi taką 
rekomendację w Kongresie. 

Nie można pozwolić na tak długą cyrkulację waluty 
krajowej (greenbacks – zielonych dolarów), ponieważ 
nie możemy kontrolować tej waluty. Ale możemy kontro-
lować obligacje, a przez nie emisje bankowe”.

Dziesięć lat później Ameryka ucierpiała z powo-
du przemiany osobistego niewolnictwa wynikającego z 
dyktatury finansowej, a Horace Greeley mógł napisać w 
1872 r.:

„Zrywamy więzy czterech milionów ludzi i stawiamy 
wszystkich pracowników na tym samym poziomie nie 
tak bardzo przez wywyższenie dawnych niewolników, 

ale przez znaczne zmniejszenie całej siły 
roboczej, białej i czarnej, w stanie niewol-
nictwa. Kiedy przechwalamy się naszymi 
szlachetnymi czynami, starannie ukrywa-
my ropiejące rany społeczne. Przez nasz 
rażąco niesprawiedliwy system monetarny 
znacjonalizowaliśmy system ucisku, który 
choć jest bardziej udoskonalony, jest nie-
mniej okrutny niż stare niewolnictwo”. 

Mąż stanu swoich czasów, niemiecki 
kanclerz Bismarck, był dobrze umieszczo-
ny i poinformowany, żeby lepiej rozumieć 
to, co się dzieje, niż wielu innych. To, co 
ujawnił Niemcowi Konradowi Siemowi w 
1876 r. rzuca światło na wydarzenia, do 
których już nawiązywaliśmy. 

Pouczające
dokumenty! Louis Even
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„Podział Stanów Zjednoczonych na federacje o rów-
nej sile został zdecydowany na długo przed wojną domo-
wą przez wysokie władze finansowe Europy. Bankierzy ci 
obawiali się, że naród amerykański, stanowiący zjedno-
czony i solidny blok, obali ich finansową dominację nad 
światem. Przeważył głos Rothschildów. Przewidzieli oni 
ogromne korzyści, gdyby mogli zastąpić dwiema słaby-
mi demokracjami, zadłużonymi u finansjery, mocną repu-
blikę, która była praktycznie samowystarczalna. Wysłali 
oni swoich emisariuszy, by wykorzystali kwestię niewol-
nictwa i zamiast doprowadzić do porozumienia, wykopa-
li przepaść między dwiema częściami republiki. Lincoln 
nie podejrzewał takich podziemnych machinacji. Był on 
przeciwny niewolnictwu i jako taki został wybrany. Jego 
charakter zapobiegł temu, by stał się on człowiekiem ja-
kiegoś stronnictwa. Gdy wziął dobrze sprawy w swoje 
ręce, zobaczył, że ci finansowi szkodnicy Europy chcieli 
uczynić go wykonawcą swoich planów. Dokonali oni wi-
szącego w powietrzu rozłamu między Północą i Połu-
dniem, a potem wykonali wybuch. Osobowość Lincolna 
zaskoczyła ich. Jego kandydatura nie wywierała wraże-
nia. Myśleli, że mogą łatwo oszukać prostego drwala. Ale 
Lincoln odczytał ich plan i zorientował się, że głównym 
wrogiem nie było Południe, lecz finansjera”.  
Bractwo bankierów

Wypowiedź Bismarcka wspomina Rothschild. Ten 
żydowski dom przyczynia się do ustanowienia w świecie 
systemu monetarnego o filozofii idealnie żydowskiej, do-
świadczanej przez całą ludzkość. Obsypany dzisiaj tytu-
łami działa znacznie spokojniej, ale nie mniej skutecznie, 
współpracując z innymi osobami o wspólnym pochodze-
niu – rasowym czy duchowym. W czasie, o którym mowa 
znajdował się on na czele, próbując dostać w swoje ręce 
Amerykę, której ani nie odkrył, ani nie karczował. 

Poniższe dokumenty ujawniają mentalność władców 
pieniądza. Pokazują również, jak bardzo mylą się ci, któ-
rzy śpią, gdy wilki krążą lub hipnotyzują nas wspaniały-
mi mistrzami „zdrowego pieniądza”. Czy więc w tym cza-
sie coś mogło oświecić ludzi? Dlaczego Lincoln walczył 
samotnie, niezrozumiany, słabo wspierany nawet przez 
swój Kongres? I gdzie są dzisiaj z nami światła ludzi, 
którzy stale poświęcali zdrowie fizyczne, 
wartości intelektualne, charaktery i życie 
naszych dzieci, naszą młodzież, nasze ko-
biety i naszych mężczyzn sztucznemu bra-
kowi pieniędzy? 

W liście z nagłówkiem: Bracia Roth-
schild, Ban kierzy, Londyn, Anglia, z datą 
25 czerwca 1863 r., adresowanym do pa-
nów Ikelheimera, Mortona i Vandergoulda, 
3 Wall Street, New York, U.S.A., czytamy:

„Drodzy Panowie:
Pan John Sherman napisał do nas z miasta w stanie 

Ohio w sprawie profitów, jakie można osią gnąć w dzie-
dzinie narodowej bankowości w związku z ostatnią usta-
wą waszego Kongresu. Załączył do swojego listu kopię 
tej Ustawy. Najwy raźniej Ustawa ta została zredagowa-
na na pod stawie planu sformułowanego przez Brytyjskie 

Stowarzyszenie Bankierów i przez to stowarzysze nie re-
komendowanego naszym amerykańskim przyjaciołom, 
planu, który, jeżeli zostanie wprowa dzony w życie jako 
prawo, okaże się wysoce ko rzystny dla środowiska ban-
kowego na całym świe cie. 

Pan Sherman oświad cza, że kapitaliści nigdy nie po-
siadali takiej okazji do gromadzenia pienię dzy, jaką przy-
nosi ta ustawa. Daje ona Narodo wemu Bankowi pra-
wie całkowitą kontrolę narodo wych finan sów. «Niewiele 
osób, które rozumieją system, pisze on, będzie albo tak 
zaintereso wa nych zyskami osiąga nymi dzięki niemu, al-
bo tak zależnych od korzyści, jakie  on przynosi, że ze 
strony tej klasy nie będzie żadnej opozycji, kiedy z dru-
giej strony, ogromna większość ludzi, niezdolna umysło-
wo pojąć olbrzymich korzyści, jakie kapitał czerpie z tego 
systemu, będzie dźwi gała swój cię żar bez narzekania i 
być może nawet nie podej rzewając, że system jest szko-
dliwy w stosunku do ich interesów.»

Prosimy o przekazanie waszych uwag na powyższe 
informacje. Decydujemy się także otworzyć Narodowy 
Bank w Nowym Jorku. Jeśli znacie Pana Shermana (mó-
wimy, że to on był sponsorem prawa), będziemy zadowo-
leni z informacji na jego temat. Jeśli będziemy korzystać 
z informacji, które nam przekazał, uczynimy oczywiście 
należną rekompensatę. 

Czekamy na odpowiedź,
Wasi pełni szacunku słudzy
       BRACIA ROTHSCHILDOWIE”

Prosimy naszych Czytelników, aby uważnie zasta-
nowili się nad tym dokumentem. Można tu zauważyć co 
najmniej to, że amerykańska ustawa bankowa z 1862 r. 
była projektem rozwiniętym po tym, co zostało opraco-
wane w Londynie, że ustawa ta została przygotowana 
dla korzyści braterstwa bankierów na całym świecie (pla-
ga Amerykanów!); że Amerykanin – osoba publiczna – 
kongresman, kandydat reprezentujący najwyższą liczbę 
obywateli, współdziałał z Rothschildami z Londynu dla 
korzyści bankierów; że nawet osoba publiczna (Sherman) 
podzieliła Amerykanów na trzy klasy, wszystkie łatwe do 
utrzymania na kolanach: zainteresowanych, dążących 

do korzyści finansowych i nieświadomy 
tłum. Ten ostatni przyjmuje wszystko „bez 
narzekania”, nie podejrzewając nawet, że 
stanowi ofiarę. „Oczywiście indywiduum 
takie jak Sherman jest człowiekiem rosną-
cym w siłę i wynagradzanym”. 

Oto odpowiedź międzynarodowej firmy 
bankierskiej z Nowego Jorku do Braci Ro-
thschildów z Londynu:

„Nowy Jork, 5 lipca 1863
Panowie Bracia Rothschildowie, Londyn (Anglia)
Drodzy Panowie:
Potwierdzamy otrzymanie waszego listu z 25 czerw-

ca, w którym odwołujecie się do wiadomości otrzyma-
nych od czcigodnego Johna Shermana z Ohio, odnoszą-
cych się do korzyści i zysków z ame rykańskich inwestycji 
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dokonywanych zgodnie 
z warunkami Narodowej 
Ustawy Bankowej. 

Pan Sherman posiada, 
w ogromnym stopniu, wyróż-
niające się cechy odnoszące-
go sukcesy finansisty. Posiada 
takie usposobienie, że jakie
kolwiek nie byłyby jego uczu-
cia, nigdy nie powo dują one 
utraty dostrzegania przez nie-
go głównej okazji. Jest młody, 
przenikliwy i ambitny. Skupił się 
na prezydenturze Stanów Zjed-
noczonych i już jest członkiem 
Kongresu (ma również ambicje 
finan sowe). Słusznie sądzi, że 
ma wszystko do zyska nia, będąc życzliwym wobec po
siadających duże zasoby finansowe ludzi i instytucji, któ-
re czasami nie są zbyt wybredne w swoich metodach, 
czy to otrzymywania pomocy rządowej, czy swojej ochro-
ny przed nieprzyjaznym ustawodawstwem. 

Jeśli chodzi o organizację Banku Narodowego tutaj i 
naturę oraz zyski z takich inwestycji, prosimy o odwoła-
nie się do naszych okólników, które tu załączamy, mia-
nowicie:

Dowolna liczba osób, nie mniej niż pięć, może orga-
nizować Narodową Korporację Bankową. 

Z wyjątkiem miejscowości liczących 6000 mieszkań-
ców lub mniej, Bank Narodowy nie może posiadać kapi-
tału mniejszego niż 1 milion dolarów.

Są to prywatne korporacje organizowane dla prywat-
nego zysku i wybierają swoich własnych urzędników i 
pracowników. 

Nie podlegają oni kontroli prawa stanowego, z wyjąt-
kiem przypadków, które Kongres może za strzegać sobie 
od czasu do czasu. 

Mogą przyjmować depozyty i udzielać poży czek dla 
swoich własnych korzyści. Mogą kupować i sprzedawać 
obligacje i papiery wartościowe ze zniżką oraz wykony-
wać ogólną działalność ban kową. 

Otwarcie Banku Narodowego na skalę 1 mi liona do-
larów będzie wymagało zakupu rządowych obligacji USA 
za tę sumę (według parytetu warto ści). Obligacje USA 
można teraz kupić z 50% zniżką. Tak więc bank o kapitale 
1 miliona dolarów można dziś założyć za jedyne 500 000 
dolarów. Obli gacje te muszą być zdepono wane w Skar-
bie Państwa Sta nów Zjed noczonych w Wa szyngtonie ja-
ko za bezpieczenie waluty Banku Narodowego, która bę-
dzie dostar czona przez rząd do banku. 

Rząd Stanów Zjednoczo nych będzie wypła cał w zło-
cie odsetki w wysokości 6% od wszystkich obligacji. Od-
setki będą płatne co pół roku. Widać, że przy obecnej 
cenie obligacji odsetki płatne przez rząd wy noszą 12% w 
złocie od wszyst kich zainwesto wanych pieniędzy. 

Rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie wyżej 
wymienionych obligacji, zdeponowanych w Skarbie Pań-
stwa, na mocy takiego zabezpiecze nia będzie dostarczał 
narodową walutę do banku de ponującego obligacje przy 
rocznych odsetkach wynoszących tylko jeden procent 
rocznie. 

Waluta jest drukowana przez 
rząd USA w for mie takiej jak Gre-
enbacks, tak że ludzie nie do
strzegą różnicy, chociaż waluta 
jest tylko przyrze czeniem wypłaty 
przez bank. 

Popyt na pieniądze jest tak 
duży, że mogą one być bez tru-
du pożyczane klientom w kasie 
Banku ze zniżką na 10%, w termi-
nie trzydziesto lub sześćdziesię-
ciodniowym, co pozwala uzyskać 
około 12sto procentowe odsetki 
od waluty. 

Odsetki od obligacji plus od-
setki od waluty, którą zabezpie-
czają obligacje plus okoliczności 

uboczne działalności powinny przynosić całkowite do-
chody banku równe od 28% do 33 1/3%.

Banki Narodowe mają przywilej dowol nego zwięk-
szania i kontraktowania swojej waluty, i oczywiście mogą 
udzielać pożyczek albo wstrzymywać je, kiedy uznają to 
za wła ściwe. Ponieważ banki posiadają organi zację kra-
jową i mogą łatwo działać razem wstrzy mując lub zwięk
szając po życzki, ozna cza to, że mogą one spowo dować 
przez wspólną akcję odmowy udziela nia pożyczek 
rygory styczność na rynku pie niądza i w ciągu jed nego ty-
godnia lub na wet jednego dnia spo wodo wać spadek ca-
łej produkcji krajowej. 

Banki Narodowe nie płacą podatków od swo ich obli-
gacji, ani od swojego kapi tału, ani od swo ich depozytów. 

Prosimy, żebyście uważali to za ściśle poufne, 
Z najwyższym poważaniem wasi, 
       IKELHEIMER, MORTON i VANDER GOULD”

Louis Even

Lektura obowiązkowa 
Świadectwo Anioła Stróża, br. Bogumił M. Adamczyk ................ 22 zł / $20
Najmniejszy Syn Adama ostrzega, br. B.M. Adamczyk ............. 22 zł / $20
Pan Jezus (3 tomy), br. B.M. Adamczyk .................................... 79 zł / $60
Odmawiajmy różaniec, br. B.M. Adamczyk ............................... 25 zł / $20
Dwie Katedry, br. B.M. Adamczyk ............................................. 20 zł / $20
Dwie Katedry - MP3 (czyta autor) ............................................. 16 zł / $20
Listy z pokutnej trasy, br. B.M. Adamczyk ................................. 22 zł / $20
Dzieci Boże, br. B.M. Adamczyk ................................................ 27 zł / $20
Dziecko Maryi, br. B.M. Adamczyk ............................................ 22 zł / $20
Rozgrzeszenie, br. B.M. Adamczyk ........................................... 10 zł / $10
Uwaga! Problemy z okultyzmem, ks. B. Jaworowski - CD ........ 30 zł / $15
Trafiona przez piorun, Gloria Polo (po polsku, ang., hiszp.) ................ 10 zł / $7
Trafiona przez piorun, Gloria Polo - MP3 (po polsku) ................... 15 zł / $10
NOWOŚĆ!  Trafiona przez piorun - DVD (po polsku) ................... 10 zł / $10
Z Aniołem do nowego świata, Ivan Novotny .............................. 25 zł / $20
Idę do domu Ojca, ks. Jerzy Nemo ............................................... 9 zł / $7
Nadzieja oszustów i przestępców, Ted Flynn ............................. 79 zł / $60
Robią wszystko aby nas oszukać, Henryk Wesołowski ............ 28 zł / $20
Nowe technologie - Ukryte niebezpieczeństwa (po polsku, ang.) ..... 12 zł / $7
Nowe technologie - DVD (wersja ang.) .......................................... 14 zł / $10
(koszt przesyłki wliczony, przy zamówieniach powyżej 10 egz. - oferujemy rabat!)
Do sumy zamówień z Australii i NZ należy dodać 10% na przesyłkę. 

Zasoby złota rodziny Rothschildów
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